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كلمة التحرير
 اضرب بيد من حديد

ا ُكلَّ َما  َ َنا ُرُسَلَنا َتترْ َس��لرْ ِخُروَن }املؤمنون/43{ ُثمَّ َأررْ ��َتأرْ ٍة َأَجَلَها َوَما َيسرْ ��بُِق ِمنرْ ُأمَّ َما َتسرْ
ِمُنوَن  ٍم لَّ ُيؤرْ َقورْ ًدا لِّ َناُهمرْ َأَحاِديَث َفُبعرْ ًضا َوَجَعلرْ َضُهم َبعرْ َنا َبعرْ َبعرْ ُبوُه َفَأترْ ُسوُلَا َكذَّ ًة رَّ َجاء ُأمَّ
بنٍِي }املؤمنون/45{  َطاٍن مُّ َنا ُموَسى َوَأَخاُه َهاُروَن بِآَياتَِنا َوُسلرْ َسلرْ }املؤمنون/44{ ُثمَّ َأررْ
ِمُن  ًم��ا َعالنَِي }املؤمن��ون/46{ َفَقاُل��وا َأُنؤرْ وا َوَكاُن��وا َقورْ َبُ ��َتكرْ َن َوَمَلئِ��ِه َفاسرْ َع��ورْ إَِل ِفررْ
َلِكنَي  ُهرْ ا َفَكاُنوا ِم��َن املرْ ُبوُهَ ُمُهَم َلَن��ا َعابُِدوَن }املؤمن��ون/47{ َفَكذَّ ِلَن��ا َوَقورْ ��ِن ِمثرْ يرْ لَِبَشَ
َنا ابرَْن  َتُدوَن }املؤمنون/49{ َوَجَعلرْ ُهمرْ َيرْ ِكَتاَب َلَعلَّ َنا ُموَسى الرْ }املؤمنون/48{ َوَلَقدرْ آَتيرْ
ُس��لُ ُكُلوا  ا الرُّ َ ا إَِل َربرَْوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعنٍي }املؤمنون/50{ َيا َأيُّ َناُهَ ُه آَيًة َوآَويرْ َيَم َوُأمَّ َمررْ
ًة  ُتُكمرْ ُأمَّ َمُلوَن َعِليٌم }املؤمنون/51{ َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ ا إِنِّ بَِم َتعرْ َمُلوا َصاِلً َباِت َواعرْ يِّ ِمَن الطَّ
ٍب بَِم  َنُه��مرْ ُزُبًرا ُكلُّ ِحزرْ َرُهم َبيرْ ُعوا َأمرْ ُقوِن }املؤمن��ون/52{ َفَتَقطَّ ُكمرْ َفاتَّ َواِح��َدًة َوَأَنا َربُّ
َسُبوَن  َرِتِمرْ َحتَّى ِحنٍي }املؤمنون/54{ َأَيرْ ُهمرْ ِف َغمرْ ِمرْ َفِرُحوَن }املؤمنون/53{ َفَذررْ َلَديرْ
ُروَن  ��عُ اِت َبل لَّ َيشرْ َ يرْ َ مرْ ِف الرْ اٍل َوَبننَِي }املؤمنون/55{ ُنَس��اِرُع َلُ ُهم بِِه ِمن مَّ ��مَ ُنِمدُّ َأنَّ
ِذيَن ُهم  }املؤمنون/57{ َوالَّ ِفُقوَن  شرْ ِم مُّ َيِة َربِّ نرْ َخشرْ ِذيَن ُهم مِّ الَّ }املؤمنون/56{ إِنَّ 

ُكوَن }املؤمنون/59{  ِ ِمرْ َل ُيشرْ ِذيَن ُهم بَِربِّ ِمُنوَن }املؤمنون/58{ َوالَّ ِمرْ ُيؤرْ بِآَياِت َربِّ

سورة المؤمنون
) 43 ( ما تس��بق من أمة أجلها الوقت الذي قدر لالكها وما يستأخرون األجل .. 
) 44 ( ثم أرس��لنا رسلنا تتى متواترين واحدا بعد واحد من الوتر وهو الفرد كل 
ما جاء أمة رسولا كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا ف الالك وجعلناهم أحاديث مل يبق 
منهم إل حكايات متثل با فبعدا لقوم ل يؤمنون .. ) 45 ( ثم أرسلنا موسى وأخاه 

هارون بآياتنا باآليات التسع وسلطان مبني وحجة واضحة ملزمة للخصم .
) 46 ( إل فرع��ون وملئه فاس��تكبوا ع��ن اليمن واملتابعة وكان��وا قوما عالني أي 
متكبي��ن .. ) 47 ( فقالوا أنؤم��ن لبشين مثلنا وقومهم لنا عاب��دون يعني إن بني 
إرسائيل لن��ا خادمون منقادون .. ) 48 ( فكذبوها فكان��وا من املهلكني بالغرق.. 
)49 ( ولق��د آتينا موس��ى الكت��ب التوراة لعل بن��ي إرسائيل يت��دون إل املعارف 
واألح��كام .. وجعلنا ابن مريم وأمه آية بولدتا إياه من غي مس��يس وآويناها إل 
رب��وة وجعلنا مأواها مكانا مرتفعا ذات قرار منبس��طة تصلح لالس��تقرار والزرع 
ومعني ماء طاهر جار عىل وجه األرض .. ف الكاف عن الصادق عليه الس��الم قال 
الربوة نجف الكوفة واملعني الفرات .. وف املجمع عنهم عليهم السالم الربوة حية 
الكوفة وس��وادها والقرار مس��جد الكوفة واملعني الفرات .. ) 51 ( يا أيا الرس��ل 
كلوا من الطيبات واعملوا صالا إن بم تعملون عليم .. ف املجمع عن النبي صىل 
اهلل عليه وآله إن اهلل طيب ل يقبل إل طيبا وأنه أمر املؤمنني بم أمر به املرسلني فقال 
يا أيا الرسل كلوا من الطيبات وقال يا أيا الذينآمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم .
) 52 ( وإن ه��ذه أمتك��م أم��ة واحدة .. القمي ق��ال عىل مذهب واح��د وقرء وإن 

بالكرس والفتح وبالتخفيف وانا ربكم فاتقون ف شق العصا وخمالفة الكلمة .
) 53 ( فتقطع��وا أمره��م بينهم فتخربوا وافتقوا وجعل��وا دينهم أديانا متفرقة زبرا 
قطع��ا مج��ع زبور الذي بمعنى الفرق��ة كل حزب من املتحزبني ب��م لديم من الدين 
فرحون معجبون معتقدون أهنم عىل الق، ف القمي قال كل من اختار لنفس��ه دينا 

فهو فرح به .

تفسيرالسورة

طالبت املرجعية الدينية من خالل ممثلها السيد امحد الصاف خالل الطبة الثانية لصالة اجلمعة ف 21/شوال/1436ه� 
املوافق 2015/8/7م ، طالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن يكون أكثر »جرأة وشجاعة« ف خطواته الصالحية، 

داعية اياه ال الرضب بيد من حديد ملن »يعبث« باموال الشعب .  هذه املطالبة ليست الول ول الخية والتي 
فيها كل ما يفكر به ابناء العراق الشفاء الذين حتملوا مايس هذه الوضاع التي مرت بم طوال مخس عشة سنة 

مضت، هذه املطالبة الرصية هي تنديد وتنبيه وتاكيد وطريق للحل ومؤازرة بقوة ملكافحة الفساد والعمل عىل 
الصالح ، فالداة التنفيذية هي الكومة العراقية والتشيعية هي البملان وبيدهم زمام األمور، وعليه مسألة 
تقييم الكومة والتي هي نفسها الكتل السياسية يكون عىل ضوء اصالحاتا وحماربتها للفساد وهذا ل يتاج 

ال عناء تفكي ملعرفة مدى التزام الكومة بذه الصالحات فالواقع مقروء وللمواطن اليار والراي 
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الكربالئي خالل لقائه وفد وزارة الثقافة واالرشاد اإليراني:

النجاح ان يثقف الفرد نفسه بالثقافة 
االسالمية في سيرته وأفعاله

ما هو الفرق بين العمل الصحفي واإلعالمي؟

الخصمان في بدر والطف  ويوم الظهور والمحشر

العتبة الحسينية تقيم ورشة نسوية بعنوان 
)أساليب وفنون كتابة الرواية الحسينية( في النجف االشرف



السجاد  الم��ام  خدمة  ف  واياكم  كنا 
الثان عش  الدعاء  سالم اهلل عليه وهو 
الصحيفة  امل��وس��وم��ة  الصحيفة  م��ن 
بعض  عن  وتكلمنا  املباركة  السجادية 
اذا  النسان  السالم  عليه  المام  بينه  ما 
يترصف  كيف  وقلنا  وابتالء  بشدة  مر 
الشعية  املوازين  من  خيرج  ل  ان  عليه 
تعلمون  وانتم  له  تعال  اهلل  ارادها  التي 
ان الب��ت��الء ي��زل��زل الن��س��ان وق��د ل 
املوازين  النسان خيرج عن  ان  اهلل  قدر 
قدرته  وعدم  تربيته  بحسب  الشعية 
عندما  وذل��ك  البالء  بعض  حتمل  عىل 
القرآنية  اآلي��ات  من  كثي  نستعرض 
نرى ان كثي من الناس سقطوا ف مورد 
من  خ��وف  دنيا  ف  طمعًا  ام��ا  البتالء 
عليه  المام  تراجعوا  وبالنتيجة  موقف 
السالم يبني ان النسان يمر بشدة ومن 
وهو  بعضها  علينا  مر  التي  الشدة  مجلة 
ذلك الضيق ف مسألة الرزق والنسان 
يعلم ويتيقن وضمن عقيدته ان اهلل هو 
حتتاج  قطعًا  الرزاق  هذه  لكن  الرازق 
النسان  الحيان  بعض  ف  اسباب  ال 
اهلل  بحكمة  لنكتة  رزق��ه  عليه  يبس 
قد  النسان  لكن  يعلمها  وتعال  تبارك 
يستعجل ويترصف ترصفًا خيالف تلك 
النسان  يكون  حتى  وذل��ك  امل��ب��ادئ 
دائم  النسان  ويكون  العافية  ف  دائ��م 
حارضا  تعال  اهلل  يكون  دائ��ًم  الي  ف 
عنده فيطلب من اهلل تعال العانة عىل 
السالم  عليه  والمام  وكبي  صغي  كل 
حتى ف هذه الالت مع شدة اللتحام 

واللتصاق باألقرباء 

ان  يطلب  الم��ام  الالة  هذه  ف  حتى 
تكون الرئفة والرمحة منه جل شأنه من 
مجلة ما قال ف بعض فقرات اليوم قال 
وبعظمتك  فأغنني  اللهم  السالم  عليه 
ان  يعني  الن��ع��اش  طبعًا   ، فانعشني 
فيها  ليس  حسنة  حاله  يكون  النسان 
يعني حاله  ينعش  النسان عندما   ، ذل 

من  خالية  محيدة  تكون  حسنة  تكون 
فأغنني  اللهم  يقول  املنغصات  بعض 
فابسط  وبسعتك  فانعشني  وبعظمتك 
القفرات  هذه  فاكفني  عندك  وبم  يدي 
الربعة استكمل ملا مىض اللهم فأغننني 
فابسط  وبسعتك  فأنعشني  وبعظمتك 
ليس  الغنى   ، فاكفني  عندك  وبم  يدي 
شاهدنا  وكم  املال  غنى  يكون  ان  دائًم 
وبالسطالح  ميسور  انسان  وشاهدتم 
وذليل  شحيح  لكنه  غني  هو  العرف 
غي  عينه  ان  الرجل  هذا  ان  عنه  نعب 

مع  بالضعة  يشعر  زال  ل  بمعنى  مملؤة 
واغناه  لكفاه  جلس  لو  ما  عنده  ان��ه 
واعانه ما بقي لكنك تراه رجال شحيحا 
من  كثي  دائ��م  العوز  ويشكي  وبخيال 
الناس هكذا والوجه ف ذلك ان الغنى 
ل  انسانا  ت��رى  وق��د  امل��ال  غنى  ليس 
الثناء  دائم  وهو  يومه  قوت  ال  يملك 

يرى  ألنه  اليه  والمد  وتعال  تبارك  هلل 
الذكر  القناعة ف هذا  الغنى ف هذه  ان 
ال اهلل تبارك وتعال المام عليه السالم 
عدم  ان  حالة  ف  اجعلني  اغنني  يقول 
الالة  وهذه  خلقك  لئام  ال  الحتياج 
وذلك  الفضائل  من  ن��وع  فيها  حاله 
نبينا  وع��ىل  عليه  السالم  عليه  عيسى 
كان  والسالم  الصالة  افضل  اله  وعىل 
ال  الركون  عدم  عىل  اتباعه  يث  دائم 
نبي  انه  مع  بيتا  يتخذ  مل  انه  حتى  الدنيا 
من النبياء وغني باهلل تبارك وتعال نبينا 
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يقول  املؤمنني  امي  واله  عليه  اهلل  صىل 
الب  من  ايام  ثالثة  دنياكم  من  يشبع  مل 
النطة ، مل يشبع ثالثة ايام متواصلة وهو 
الذي اعطي مقاليد السموات والرض 
الرؤيا  صلوات اهلل عليه، ملاذا لن هذه 
ان  يعلم  ألنه  غنيا  يكون  النسان  ان 
تبارك  اهلل  الي  رب  عند  الي  مصادر 
ليس  اهلل  من  كان  اذا  املال  فهذا  وتعال 
هو متام الغنى كم قلنا بالعكس قد الغنى 
الكثي يرم النسان من لذائذ كثية ألنه 
فيبتعد  خياف عىل ماله خياف عىل ثروته 
السلطان  جيامل  ياول  الي  سبل  عن 
اجلائر ياول جيامل اهل الفسوق خوفًا 
عىل ان هذه الثروة ل تذهب وقد رأيتم 
وبالنتيجة  ه��ؤلء  م��ن  الكثي  ورأي��ن��ا 
ثم  فسينفقوهنا  عليهم  وب��ال  ستكون 
القرآن  يقول  كم  حرسة  عليهم  تكون 

المام  يبينه  املعنى  هذا  الغنى  الكريم 
فانعشني  وبعظمتك  يقول  السالم  عليه 
هذه  ذل��ة  بال  حسن  ح��ال  ح��ايل  اجعل 
التي  التي انت متلكها والعظمة  العظمة 
حتت سلطانك قطعًا قادر عىل ان جتعل 
فابسط  فيه وبسعتك  انا  افضل مما  حايل 
بالنسبة  يشء  اخ���وان  السعة   ، ي��دي 
اهلل  حم��دود  غي  يعني  وتعال  تبارك  هلل 
وهو  حد  لي��ده  مطلق  وتعال  تبارك 
امتداداتا  السعة  هذه  وايضا  الواسع 
ل نعلمها ل نستطيع ان نعني ان نحدد 
هذه المتدادات لكن اهلل تبارك وتعال 

ان  ان  اللهم  كرمحته  السعة  كرمحته 
يشء  كل  وسعت  التي  برمحتك  اسألك 
هذه  ان  بمعنى  دعاء  من  اكثر  ف  هكذا 
الرمحة تسع وتضم ف داخلها كل يشء 
تعال  اهلل  بنا  رحيم  وتعال  تبارك  فاهلل 
واسع وهو الذي يبسط الرزق ملن يشاء 
الدعاء الشيف يقول وبسعتك فابسط 
الغنى  عن  كناية  املبسوطة  اليد  ي��دي 
بمعنى ل جتعل يدي مقبوضة ان اقبضها 
ومبسوطة  واسعة  وهي  املك  ل  ألن 
ألن املك وهنيئا للذي رزقه اهلل تبارك 
يرزق  مل  هنيئا  ال��رزق  بشؤون  وتعال 
الناس هنيئا ملن يرزق علم  ويبسط عىل 
ويبثه ف خدمة الناس هنيئا للذي يرزق 
الناس  حوائج  لقضاء  ويستثمره  جاهًا 
هذه ليست غايات تقصد لجل نفسها 
وانم هي وسائل تقصد ألجل يشء اخر 
ان املال مهم لكن املال فائدته تكمن ف 
فيه  ينفق ل خي  مل  اذا  املال  اما  النفاق 
ياسب حساب الغنياء ويعيش عيشة 
الشيطان  يعد هؤلء  الشيطان   ، الفقراء 
يعدكم الفقر الشيطان يبس يد ابن ادام 
يكون  ان  منه  يريد  ل  لنه  النفاق  عىل 
اهل  يعد  والشيطان  الي  قافلة  ضمن 
املال بالفقر خوفا ان تكون فقيا ويبقى 
اكثر  املمت ثم تكون كم ف  ال  مع هذا 
عليهم  حرسة  تكون  ذكرناها  رواية  من 
الذي  الوقت  ف  السالم  عليه  فالمام 
من صفات اهلل الواسع المام يدعو اهلل 
ف هذه الصفة بذا السم وهو الواسع 
وبم  ي��دي  ابسط  السعة  ب��ذه  والسعة 

عندك فاكفني 
بعض  ان  قضية  تناقش  لعله  اخ��ويت 
ان نستشعر  ابد  املعارف اإللية معارف 
ف  نعم  الزهد  الزهد،  مسألة  مثال  با 
الرواية الشيفة ف تعريفه ان ل يملكك 
لكن  متام  خو  اليشء  متلك  انت  اليشء 
مسألة الزهد لا واقعة ان النسان ل بد 
ان يعلم ف نفسه انه زاهد او غي زاهد 
السان  ف  الدنيا  لذائذ  يلعن  النسان 
عليها  وثب  له  عرضت  اذا  الدنيا  لكن 
ل  لكنه  الخرة  ال  يتشوق  النسان  ان 

من  الدنيا  ف  فهو  الخ��رة  عمل  يعمل 
الزاهدين  من  الخ��رة  وعن  الراغبني 
يتوفه  ما  يعمل عمل عىل خالف  عمال 
يعتقد  ما  خالف  عىل  اق��ول  ل  بلسانه 
ولكن عىل خالف ما ينطق بلسانه هذه 
ان  املشكلة  نعيشها  نحن  املغالطات 
عن  البتعاد  عىل  الخر  يشجع  احدنا 
اذا  بمعنى  بالدنيا  والتشبث  الخ��رة 
للدنيا  نكران  فيه  ترصفا  احدنا  ترصف 
مقصودي من الدنيا اجلانب اليسء حتى 
الرام  اجلانب  الكالم  عندنا  خيتلط  ل 
عن  الشاغل  الزائد  الالل  اجلانب  او 
النسان النسان ل يتاجه لكن يشغل 
النسان به ف بعض الالت خياف عليه 
ان جير قدمه ال الشبهات ثم املحرمات 
لو ترصف ترصفا  بلله عىل كل  والعياذ 
ل  يعضه  من  جيد  ل  يوبخه  من  جيد  ل 
بالعكس  ل  روي��دك  له  يقول  من  جيد 
واذا ترصف  ذلك  يشجعه عىل  من  جيد 
البعض  جتد  لألخرة  طلب  فيه  ترصفا 
ياول ان يقلل من قيمة هذا العمل عنده 
وممرنا عىل رواية قبل اشهر ذلك التائب 
الذي بدئ يتمرغ بالتاب والجي حتى 
والنبي  وتعال  تبارك  اهلل  عنه  ي��رىض 
يكونوا  ان  الصحاب  شجع  واله  ص 
ف  الن  يشء  لح��ظ��وا  الفتى  ك��ه��ذا 
من  نسمع  يتداول  قد  ال��الت  بعض 
بعض مراجعي الدوائر الدمية الدوائر 
جتد  انه  اليها  الناس  معامالت  املتوقفة 
يقبلون  ل  بالوظيفة  املتصديني  بعض 
مال  مقابل  ف  ال  وضيفتهم  ي��ؤدوا  ان 
هذا  جتد  بالرشوة  علية  يصطلح  الذي 
عىل  يصل  ان  اجل  من  يقاتل  املسكني 
انه  يدعي  ما  يدعي  وهو  الفتات  هذا 
وياول  للدنيا  ومبغض  لألخرة  حمب 
ان يلوح بطريقة او باخرى ال صاحب 
بوظيفته  يعمل  ان  يقبل  املعاملة ل  هذه 
اين  من  يمه  ل  وطبعا  مال  بمقابل  ال 
يأخذ املال من امره قد فقدت ولدها من 
رجل كبي حمدودب الظهر من شاب من 
رجل ميسور تاجر من اخر فقي املهم ان 

يمتص دماء هؤلء...

صدى الجمعة
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ُكتبت وُرسمت  العراقي  الشعب  الصافي: مسيرة  السيُد 
بالدم،  وتشبعت االرض وارتوت من دمائه 

على  اعرض  اخواتي  اخوتي 
مسامعكم الكريمة بعض 
ما يتعلق بعطائنا كشعب..

ب����دءًا ل خي��ف��ى ع��ىل ح��رضات��ك��م ان 
ان  بمعنى  بتكيبتها؛  ختتلف  الشعوب 
اهلل تعال خلق عىل هذه املعمورة شعوبًا 
ولكل  م��ي��زة،  شعب  ولكل  وقبائل، 
حتكم  عامة  ُأط��ر  ِم��رص  ولكل  قبيلة، 
حالة  كل  ف  ايضًا  ثوابت  هناك  شعبه، 

تتباين  الشعوب  وه��ذه  ال��الت،  من 
ف عطائها.. يعني مستوى العطاء الذي 

تقدمه هذه الشعوب خيتلف.
العطاءات  من  اعتقد  كشعب  حصتنا 
ُأنّوه  حّصة كبية .. لكن الذي اريد ان 
الدماء  عطاء  ان  الُعجالة  نحو  عىل  اليه 
عند هذا الشعب هو عطاٌء غزير، شعب 
الدماء،  تلو  دماء  ُيعطي  النزف،  كثي 
وعندما نستعرض جزئيات ما يدث.. 
الدامي  املسلسل  ه��ذا  ن��رى  الن  ال 

مستمرا .. وهذا العطاء الكبي للشعب 
اجلانب  عن  اآلن  احت��دث  انا  مستمر، 
يتحمل  من  الشعب،  قوة  ف  الجي��ايب 
عنه،  ليس  الكالم  فإن  فعال   املسؤولية 
املسية  ه��ذه  املطلب..  يتضح  حتى 
ُكتبت بالدم، وُرسمت بالدم، وتشبعت 

الرض وارتوت الرض من الدماء.
ان  الجي���ايب،  اجلانب  عن  احت��دث  ان��ا 
يعني  يبخل،  مل  الكريم  الشعب  ه��ذا 
ولعله  موقف  من  اكثر  ف  حارضًا  كان 

العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدَث 
خطيب  الصافي   أحمد  السيد  سماحة 
المقدسة  كربالَء  في  الُجمعة  وإم��ام 
الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته  في 
الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي 
األولى/ 1439ه�  / جمادي   1 الشريف في 

الموافق 2018/1/19م تحدث قائالً:
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باألمس القريب كان له حضور، ويتكرر 
هذا املشهد ف كل سنة تالحظون العطاء 
املادي ازاء مواسم الربعني مثالً  ، جتده 
أ  س��واء  يبخل  ل  يعطي  جي��ود..  شعبا 
كان ف املال ام ف النفس، وتّوج َعطاَءُه 
ال  الداعشية  للفتنة  بالتصدي  ُه  ..َتوجَّ
علينا  العزيز  العطاء  وه��ذا  قبها،  ان 
ان  الشعب  هذا  يعلم  مل  لو  َث��ر،  عطاء 
هذه الفتنة ل تنتهي ول ُتقب ول مُتحى 
أعطى ألن  ملا  يعلم  مل  لو  الدم،  إل بذا 
كان  إذا  ُيرَخص  الدم  لكن  عزيز،  الدم 
وحُتمى  األوط��ان  حُتمى  ان  ُمقابل  ف 

دمًا  ال��دم  هذا  أصبَح  ان  ال  العقيدة، 
رخيصًا عىل غالئه.

ُيعطي..  زال  ول  أعطى  الشعب  فهذا 
العطاء  ه��ذا  انفسنا؟  ام���ام  ال��س��ؤال 
هذا  ك��ب��ي..  وف���اء  ال  ي��ت��اج  الكبي 
العطاء يتاج ال ان هناك مسية.. هذه 
بالدم،  وُرسمت  بالدم،  ُكتبت  املسية 
وتشبعت الرض وارتوت الرض من 
للذين  الدماء، لكن هذا يتاج ال وفاء 
يرقبون  وللذين  املشهد،  ُيشاهدون 
ان  الدث.. ولذلك هناك مفاخر لبد 

التي تعطي شهداء هي  تفتخر با الّمة 
اّمٌة حّية، والّمة التي ل حتتم الشهداء 

هي اّمٌة مّيتة.. 
حّية..  اّمٌة  فنحن  الشهداء  أعطينا  نحن 
جيب علينا لديمومة هذه الياة ان نحتم 
العطاء..  هذا  نحتم  وان  الدماء،  هذه 
نحتاج  نحن  بل  مّنا  يتاجون  ه��ؤلء 
بأننا أحياء جيب علينا كشعب  ان نشعر 
تلك  نحتم  وان  الدماء  هذه  نحتم  ان 
أجل  من  بعضها  أعطت  التي  الجساد 
ان يبقى هذا البلد عىل ما هو عليه اآلن.. 
اخوان عن مسؤولية  اتكلم  انا  ولذلك 

شعبية كشعب.. 
أقول لبد ان نحفظ هذه الدماء.. لبد 
ان نحفظ هذه الجساد التي هي ُشهوٌد 
نعّب عنهم  الذين  ما حصل  عدول عىل 
اجلرحى  واقصد  الح��ي��اء،  بالشهداء 
نزداد  ان  لبد  اليهم  نظرنا  كلّم  الذين 
من  عمل  بال  فقط  اعتقد  ان  ل  فخرًا، 

اجلهم بل لبد ان اعمل من اجلهم.. 
ل��ذل��ك امل��ح��اف��ظ��ات ال��ك��ري��م��ة لب��د 
بشهدائها  حم��اف��ظ��ة  ك��ل  تفتخر  ان 
وبجرحاها.. لبد ان تعمل كل حمافظة 
بذه  املحافظة  هذه  تزّين  ان  اجل  من 
تنطوي  ان ل  املفاخر  املفاخر لبد هذه 
لبد  حّقهم..  ف  جناية  هذه  صفحتها 
ان يبقى هؤلء ماثلني أمامنا.. عوائلهم 
لولده  اج��الًل  اقف  ان  لبد  الكريمة 
نتباهى  ان  لبد  وكشعب  الشهيد  لولد 
ما من شأنه بحياة كريمة  نوّفر كل  وان 

لؤلء.. 
نخفف  ان  بيننا  فيم  نتعاضد  ان  لب��د 
ان  لب��د  املثقف  اجلرحى،  عن  اآللم 
حدث  م��ا  ويكتب  اآلن  قلمك  ي��أيت 
لبد  الطبيب  الذخائر..  بذه  افتخارًا 
هذه  إلحياء  خاصًا  توجهًا  تتوجه  ان 
النفوس وختفيف هذه اآللم.. الخوة 
تقرّصوا  مل  خيا  اهلل  جزاكم  امليسورون 
احتاجتكم  ال���ذي  ال��وق��ت  ذل���ك  ف 

مستمرة  املسية  لكن  القتال،  ساحات 
ختفيف  ف  لكم  حاجة  هناك  لزال��ت 

معاناة هؤلء..
بني  نضطر  قد  امل��وض��وع  ه��ذا  اخ��وان 
؟  ملاذا  تعلمون  عنه  ننّوه  واخرى  فتة 
الكمل والتضحية  ألننا شاهدنا مواطن 
نظرنا  ه��ؤلء،  غي  نجد  ومل  وال��ف��داء 
يمينًا وشمًل مل نجد غي هؤلء، وجدنا 
ل  يقول  حالم  ولسان  ضّحوا  هؤلء 
فكانت  منكم جزاًء ول شكورًا..  نريد 
البلد، وخالصة  تضحيتهم خالصة لذا 
هلل تعال فحقٌّ علينا ان ل نغفل وان ل 
ننسى، ف كل آن لبد ان نعمل ل فقط 
ان نتذكر ان نعمل ما بوسعك ان تعمل 
مجيعًا،  بأعناقنا  حق  لم  ه��ؤلء  اعمل 
كّلم مررنا بنعمة لبد ان نتذكر هؤلء، 
ورحلوا،  وذهبوا  وأعطوا  بذلوا  هؤلء 
لكن بذلوا من أجل ان يبقى البلد معاىف، 
وان يبقى البلد صحيحًا، وان يبقى البلد 
آمنًا مطمئنًا، وان يبقى رشفاء البلد وما 
هذه  يملون  ه��ؤلء  يبقى  ان  اكثرهم 
عوائل  وجعلوا  ذهبوا  عندهم..  املعان 
وجعلوا اولدا نحن كشعب ماذا نصنع 
ل��ؤلء  نصنع  وم���اذا  الولد  ل��ؤلء 
العوائل؟ عندما نصّدر مفاخر البلد نأيت 
البلد  مفاخر  نصّدر  وعندما  بالشهداء، 
نأيت باجلرحى.. نقول هؤلء هم الذين 
الذين  الناس وهم  لبقية  البسمة  أعادوا 

حافظوا عىل البالد لبد ان ل ننسى.. 
العطاء  هذا  وان  ُمعطاء  شعب  شعبنا 
اهلل  شاء  وان  الوفاء  من  مزيد  ال  يتاج 
تعال الذي يسمعنا مجيعًا هم اهل الوفاء 

لؤلء البناء ..
علينا  يمن  ان  وت��ع��ال  ت��ب��ارك  نسأله 
وان  والعافية  والوفاء  باألمن  وعليكم 
يرينا ف هذا البلد كل خي واخر دعوانا 
ان المد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل 

حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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مّما لبد لنا من تأشيه هنا هو إن الشعب 
بل  املتفردة..  خصوصيته  له  العراقي 
األرض  شعوب  بني  من  يميزه  ما  له 
الشعوب  بني  من  حتى  ورب��م  قاطبة، 
العربية، إنه شعب عريق.. شعب عرف 
وصموده  وشجاعته  وكرمه  بتضحياته 
بالدماء  الافل  تارخيه  مر  عىل  وإبائه 
مستمرًا  مازال  شعب  وبالتضحيات.. 
بنزف دمه .. دفاعًا عن وطنه ومقدساته، 
ومتسكًا بويته وتارخيه ومستقبله، وألنه 
شعب عيص عىل مؤامرات اعدائه؛ فهم 

ل يكفون عن استهدافه يبغون ابادته. 
ودلئل  حي،  شعب  العراقي  الشعب 
أن  إنه مستعد ف كل حني وأوان  حياته 
النظي،  منقطع  بسخاء  بالدماء  يضحي 
رخيصة  الغالية  الدماء  هذه  لتبدو  حتى 
عندهم!، ولكن ومن اجل ديمومة مثل 
هذه الياة ف الضمئر؛ جيب علينا الوفاء 
والحتام لذه الدماء وهذه التضحيات 
بأسمى درجات الوفاء والحتام، وهذه 
عاتق  عىل  تقع  مسؤولية  ليست  طبعًا 
مسؤوليتها  يتحمل  بل  حتديدًا..  الدولة 
الشعب أيضًا.. والشعب من؟ نعم، هو 

انا وأنت وهم.. هو نحن مجيعًا.
) نزف (

آخر ما أظهره الشعب العراقي من متيز، 
هي وقفة أبطاله املشفة والشجاعة ضد 
 .. داعش  إلرهابيي  املتوحشة  الجمة 
النتصار  ب��ذاك  عليهم  والنتصار  بل 
من  املنهزمة  فلولم  وط��رد  الساحق، 
من  ترابه  وتطهي  العزيز،  الوطن  أرض 
رجسهم، والتي كانت وماتزال - أعني 
هذه الوقفة الشجاعة وهذه النتصارات 
واحتامه  العامل  اعجاب  حمط   - الباهرة 

وبسالة  بطولة  اشعرتنا  لقد  وتقديره.. 
بالفخر  وبطولتم  العراقيني  األبطال 
– م��ع األس���ف-  م��ل��ئ  ق��د  ف زم���ن 

بالنكسارات واإلحباطات.
الشعب  شجاعة  ع��ن  طبعًا  ناهيك 
ف  حمدود  الال  وكرمه  املعطاء  العراقي 
كعاشوراء  املليونية  الزيارات  مواسم 
واألرب��ع��ني وغ��يه��ا، وم��ن ث��م حتديه 
خمططات  مواجهة  ف  ال��ن��ادر  البطويل 
وأذنابم..  اإلرهابيني  زمر  من  اعدائه 
املدنيني  استهداف  بدناءة  ذلك  متمثال 
والعبوات  باملفخخات  بالتفجي  العزل 

وأجساد النتحاريني النتنة .
لكن، النرص دائم وأبدًا تصنعه بطولت 
تصنعه  أن  لب��د  والنتصار  األب��ط��ال، 
دماء  هي  زاكيات..  ودم��اء  تضحيات 
الدفاع  ف  املضحني  واجلرحى  الشهداء 
واملقدسات،  وال��ع��رض  األرض  ع��ن 

وتضحيات عوائلهم وذويم.
دم��اء  دي��ن  وفينا  ه��ل  هنا:  وال��س��ؤال 
قد  وه��م  لسيم  واجل��رح��ى؟  الشهداء 
وتستمر  نستمر  أن  أج��ل  م��ن  ضحوا 

الياة؟!
قليل  فهو  ل��م  ق��ّدم��ن��ا  مهم  اجل���واب 
بأغىل  وجادوا  قدموا  قد  فهم  بحقهم.. 
ودمائهم  بأنفسهم  جادوا  يملكون،  ما 
أقىص  بالنفس  واجلود  مجيعًا،  اجلنا  من 
غاية اجلود، فكانوا السبب ف حفظ البلد 

ومحاية املقدسات.
)حفظ الدماء( 

بدءًا، وقبل الدخول ال صلب املوضوع 
أود أن أنوه ال إننا جيب أن نرعى عوائل 
وطبعًا  وذوي���م،  وأطفالم  الشهداء 
اجلرحى أيضًا.. رعاية تليق بم قدموا من 

تضحيات ومن دماء، أن نشعر عوائلهم 
وذويم بأهية ما قدم ابناؤهم من أجلنا 
نفي  أن  عاجزون  طبعًا  وإننا   مجيعًا، 

حقهم علينا.. ولن نفي قطعًا. 
: كيف  هنا هو  يبز  الذي  السؤال  لكن 

نحفظ دماء الشهداء؟
ف  حضور  لم  يكون  أن  هو  اجل��واب 
ف  حضور  لم  يكون  اليومية،  حياتنا 
مناسباتنا، حضور ف كتاباتنا وكتبنا، أن 
فهي  املدرسية،  مناهجنا  سيتم  تدخل 
حمل فخر ليس لنا فقط .. بل لكل إنسان 

حر ف العامل.
قدمت  ب��م  م��دي��ن��ة  ك��ل  تتفاخر  وأن 
قصصهم  ف  تتذاكر  أن  ش��ه��داء،  م��ن 
أن  حت��اول  أن   .. ومآثرهم  وبطولتم 
يكون لشهدائها حضور ودروس يومية 
احتفاء  األوط����ان..  ح��ب  ف  ألبنائها 
العقيدة واملقدسات  بالتضحية من اجل 
ذكرى  جم��رد  سيتم  تبقى  وليست   ..
معينة،  مناسبات  ف  تذكر  فقط  عزيزة 
وتطوى بعدها لتلفها سجالت اجلحود 

والنسيان.   
واملثقفني  الكتاب  خاصة   – مجيعًا  علينا 
ممن  األبطال  مآثر  تدوين  نحاول  أن   -
كشهداء  الن��ت��ص��ار  مالحم  س��ط��روا  
وجرحى، وان تسطر سيهم وشجاعتهم 
وتوثيق  ال��ن��ادرة،  البطولية  وقصصهم 
تضحياتم ومواقفهم اإلنسانية النبيلة ف 
اغاثة املدنيني من أطفال ونساء وشيوخ 
وبعده،  حتريرها  أثناء  واملناطق  املدن  ف 
أن ياول الناس الطالع عىل قصصهم 
لتكون  وأحفاده..  ألولده  يكيها  لكي 

قبسًا يني دروبم ف الياة. 

)شعُب العراق(
من وحِي خطبِة الجمعة

بقلم: طالب عباس الظاهر
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بحق  جمزرة  النيجيي  اجليش  ارتكب   2014 سنة  ف 
أبناء  اثرها استشهد ثالثة من  نيجييا وعىل  الشيعة ف 
أمحد  هم  والثالثة  آخرين،   33 مع  الزكزاكي  الشيخ 

ومحيد وعيل شهداء ف سبيل دعم القضية الفلسطينية.
وارتكبت القوات النيجيية جمزرة اخرى ف هناية العام 
2015 ف مدينة زاريا وحارصت السينية التي كانت 
حترض ملراسم ولدة الرسول األكرم )ص(، واقتحمت 
منزل زعيم الركة اإلسالمية الشيخ ابراهيم الزكزاكي 

واعتقلته مع زوجته.
وقد تدهورت صحته ف املعتقل بالرغم من ان املحاكم 
النيجيية حكمت بباءته وتعويضه 150 الف دولر 
الستخبارات  ان  ال   ، عليه  اجليش  اعتداء  نتيجة 
تدهورت  وبعدما   ، للحكم  المتثال  يرفض  واجليش 
صحته اكثر سمح له ان يعاجله طبيبه الاص فالتقطت 
له هذه الصورة بعدما كان يعالج ف املستشفى العسكري 

وباهال متعمد منهم.

اول ظهور اعالمي للشيخ ابراهيم الزكزاكي 

اإلذاع���ة  هيئة  لصت  ال��واق��ع،  ف 
عام  ال��ع��راق   ف  الوضع  البيطانية 
2014ك����اليت  »ال���وف ه��و ال��يشء 
ف  متيش  وأن��ت  أش��د  به  تشعر  ال��ذي 
املتشدوين.  ينتش  كم  بغداد،  شوارع 
والبقاء  اللوازم  يشتون  هنا  الناس 
أمام أجهزة التلفزيون الاصة بم ... 
العديد من العراقيني مل يعدوا يثقون ف 
اجلنود  انسحاب  بعد  الوطني  جيشهم 
ليست  بالتأكيد  اهنا  داعش.  تقدم  من 
السنوات  ف  كانت  التي  بغداد  نفس 

القليلة املاضية ».
العظمى  اهلل  آية  ف سكتة واحدة، غي 

عىل  الديناميكيات  السيستان  السيد 
ضد  املعركة  تنشيط  وع��اد  األرض 
األهية،  من  القدر  وبنفس  داع��ش. 
خمتلف  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ف��ت��وى  م��ك��ن��ت 
العراقي  الشعب  ابناء  من  املتطوعني 
الرمادي  من  القبائل  زعمء  ومنهم   ،
املسلحني،  واليزيديني   ، وامل��وص��ل 
حتت  يصبحوا  أن  م��ن  واملسيحيني 

قوات الشد الشعبي.
راد خممودوف ويل جاي ووكر

طوكيو تايمز الديثة

قالوا عن مرجعية السيد السيستاني دام ظله
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ألف بطاقة إلكترونية تم توزيعها بين الناخبين في صالح الدين وميسانماليين بطاقة وطنية أصدرتها وزارة الداخلية  خالل 2017 4202

ة عقاراٍت بقيمة 43 مليار ديناٍر في كربالء * هيأة النزاهة ُتعيد ملكيَّ
ة الدولة.  إلى ملكيَّ

* صحة كربالء: أكثر من 700 حالة إختناق بالمحافظة 
بسبب العاصفة الترابية

الحشد الشعبي يمنع تهريب ثروات محلية 
من »القائم« ويؤهل مستشفى ومدارس في القضاء

الصحة تصدر بيانًا بشأن االنباء التي تحدثت عن عدم إمكانية تعيين الخريجين الجدد

أّكد قائد عمليات الشد الشعبي ملحور غرب النبار، قاسم 
مصلح، ان قوات الشد الشعبي املتمثلة بلواء الطفوف التابع 
القائم  أهايل  ثروات  عىل  حافَظ  قد  املقدسة،  السينية  للعتبة 

املحررة من تنظيم داعش الرهايب.
وقال مصلح: »استطعنا الفاظ عىل كمية )400( الف طن 
وزارة  ال  تسليمها  وتم  للتهريب،  معدة  كانت  النطة،  من 
خارج  ال  كيمياوية  اسمدة  تريب  منعنا  اننا  كم  التجارة، 

العراق، وسيتم استثمرها حمليًا ف قضاء القائم«.
واضاف، »كم منعت قوات الشد الشعبي، تريب كمية من 
قبل وصول  لتهريبها  النحاس كان عنارص داعش مستعدين 

قوات الشد الشعبي والسيطرة عليها«.
وتابع قائد عمليات الشد الشعبي ملحور غرب النبار، »كم 

من  عدد  وكذلك  القائم  مستشفى  بتقويم  الطفوف  لواء  قام 
عىل  والطبية  النسانية  املساعدات  بتوزيع  وقمنا  امل��دارس، 

الهايل ف القائم وكذلك رعاية اطفال عوائل الشهداء«.

نفترْ وزارة الصحة، األنباء التي حتدثت عن عدم إمكانية تعيني الرجيني اجلدد من كليات الصيدلة وطب األسنان للعام الايل، 
مؤكدًة استمرارها بالتعيني املركزي وحسب الضوابط املعمول با.

وقالت الوزارة ف بيان لا: إهنا »تنفي ما تم تداوله مع بعض صفحات التواصل الجتمعي حول عدم إمكانية تعيني الرجيني 
اجلدد من كليات الصيدلة وطب األسنان لذا العام«.

وأكدت الوزارة ف بياهنا، أهنا »مستمرة بالتعيني املركزي وحسب الضوابط املعمول با«.
وكانت عدد من الصفحات عىل موقع التواصل الجتمعي »فيس بوك« تناقلت، األربعاء )17 كانون الثان 2018(، أنباء مفادها 

أن وزارة الصحة أعلنت عدم إمكانية تعيني خرجيي كليات الصيدلة وطب األسنان لذا العام بسبب »أعدادهم الائلة«.
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مركزًا لمحو األمية فتحتها وزارة التربية خالل 2017قطعة أثرية دينية مهربة من العراق صادرتها أمريكا 245744

* وزارة الزراعة تمنع صيد األسماك للفترة من 2018/2/15 ولغاية 2018/4/15 في محافظات »النجف، 
البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، والديوانية«.

* العراق يوقع اتفاقا مع شركة بريطانية لتعزيز اإلنتاج في حقول كركوك

* المفوضية تبلغ البرلمان استعدادها إلجراء االنتخابات في 12 ايار.

* صحة كربالء: أكثر من 700 حالة إختناق بالمحافظة 
بسبب العاصفة الترابية

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:

وزير النفط جبار اللعيبي:
 نعمل على رفع انتاج شركة نفط الشمال الى

 مليون و500 مليون برميل

وزير الموارد المائية حسن الجنابي:
المؤشرات الحالية تشير الى وقوع جفاف قاس في العراق

النائب جاسم محمد جعفر: ال يوجد توجه حكومي

 لتخصيص مبالغ من الموازنة ألعمار المناطق المحررة

كربالء تخصص 10 آالف دونم
 لتنفيذ مشروع الساقي للمياه البديلة

خّصصت الكومة املحلية ف حمافظة كربالء 10 آلف دونم لتنفيذ مشوع 
املياه البديلة الذي ستنفذه العتبة العباسية بكلفة تصل ال 18 مليار دينار، 

ملواجهة شح املياه املحتمل ف فصل الصيف.
وبني رئيس جملس املحافظة املهندس نصيف جاسم الطايب: ان هناك شحًا 
متوقعًا  للمياه بسبب تقليل حصة العراق من مياه هنري دجلة والفرات من 
قبل تركيا، ما اثر ف مناسيب املياه ف املحافظة، موضحا ان الكومة املحلية 
التخصيصات  قلة  ان  بيد  للمواطنني،  املياه  لتوفي  بديلة  طرق  عن  تبحث 
حالت دون وضع الطط الالزمة، مشيا ال ان إدارة العتبة العباسية املقدسة 
له  ورصدت  البديلة  للمياه  الساقي  مشوع  عليه  اطلقت  مشوعا  قدمت 

مبلغا يصل ال 18 مليار دينار.
ولفت الطايب ال ان املشوع سيعمل بواسطة الطاقة الشمسية ويعد صديقا 
انجز سيتم ضخ  املوافقات الصولية وإذا ما  للبيئة وهو حاصل عىل مجيع 
املياه الصالة للشب من البار املتجددة عب شبكات السالة للمحافظة، 
وقلة  املياه  ازمة  لحتملية  بديلة  كخطوة  املجاورة  املحافظات  عن  فضال 

المطار خالل العام اجلاري.
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اكتشف  اشهر  عدة  وبعد  محله  أستاجر  َمن  حكم  ما   : السؤال 
ان المحل الذي أستأجره مغصوب من اصحابه من قبل المالك 

الحالي ؟

الجواب : يجب عليه ان يسترضي المالكين ولو بدفع االجرة .

السؤال : ما حكم بقاء الزوجة مع زوج يكرهها علي السكن في 
بيت مغصوب؟ وما حكم صالتها فيه ؟

المذكور والطاعة عليها  البيت  الخروج من  : يجب عليها  الجواب 
لزوجها في ذلك واالكراه الرافع للتكليف ال يتحقق عادة في امثال 
علي  والتصرفات  البقاء  في  فتقتصر  تحققه  فرض  وعلي  المقام، 

مقدار الضرورة وفي هذه الحالة ال اشكال في صحة صالتها .

السؤال : يوجد بيت لعائلة مهّجرة وقد اتى اشخاص وسكنوا في 
البيت واآلن رجع صاحب البيت فهل يجوز له اخراجهم من البيت 

ومطالبتهم بدفع ايجار أو ما شابه ذلك خالل تلك السنوات ؟
الجواب : نعم لصاحب البيت الحق في ذلك .

السؤال : بعض المواطنين مّمن استولى على أمالك المهجرين 
من بيوت وعقارات وغيرها يدعي انه إذا أفتى سماحة السيد )دام 
ظّله( بإرجاع هذه االمالك إلى أصحابها فانه سوف يعيدها. ويدعي 
هذا البعض انه يعتمد في عدم إرجاع هذه االمالك إلى أصحابها 
ولجان  محاكم  بتشكيل  ظّله(  )دام  السيد  سماحة  فتوى  وعلى 
خاصة لذلك،فهل يجب على هؤالء الغاصبين انتظار المحاكم أم 

يجب عليهم إرجاع هذه الممتلكات إلى أصحابها ؟
الجواب : إذا ثبتت عائدية العقار إلى الُمهّجر وانه ُغِصب منه وجب 

إرجاعه له عند الطلب وال يجوز االمتناع والتأخير .

السؤال : ما حكم الجلوس والصالة في بيت ارضه مغتصبة إذا كان 
الشخص ال يملكها وإنما هو موكل بحراستها ؟

الجواب : ال يجوز ذلك بل البّد من مراجعة المالك ) المغصوب 
منه ( او وكيله او ولّيه .

السؤال : هل يجوز الدخول في بيت مبني من الحرام ؟
الجواب : إذا كانت األرض مغصوبة او المواد التي بنيت به مسروقة 

لم يجز الدخول فيه .
السؤال : ما هو حكم الصالة في المساكن التي شّيدت أخيرًا على 
أرض الدولة علمًا ان هذه األراضي غير مخصصة ألحد ؟ وما هو 

حكم االبنية الحكومية التي سكنها المواطنين ؟
فيها ولكن ال  بالصالة  بأس  فال  األرض مباحة  كانت  إذا   : الجواب 
يجوز تشييدها والسكن فيها إاّل بعد استحصال الموافقات االصولية 

من الجهة ذات الصالحية .

السؤال : هل تجوز الصالة والتخّلي في المدارس والمستشفيات 
واألماكن الحكومية األخرى ؟

الجواب : نعم يجوز ذلك إذا لم ُيعلم بغصبية شيء منها .

السؤال : شخص غصب أرضًا وزرعها فهل يكون محصول األرض؟ 
وماذا يستحق صاحب األرض عليه ؟

بقلعه وتسوية  االرض مطالبته  له ولصاحب  المحصول   : الجواب 
االرض.

جواب العدد السابق

السؤال: هل يجب ستر القدمين في الصالة بالرغم 
من عدم وجود اي اجنبي؟

الجواب: ال يجب.

السؤال : ما هو حكم األموال مجهولة الملكية . 
وهل هناك اذن من سماحتكم باألخذ منها ؟

الغصب
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فقه وعقائد

الحكم : واقعي وظاهري .
أن الكم الشعي يكون عىل نحوين :

1 - أن يكون ثابتا للشئ بم هو ف نفسه فعل من األفعال ، مثال ذلك
وجوب الصالة ، فالوجوب ثابت للصالة بم هي صالة ف نفسها وفعل من األفعال مع قطع النظر عن أي شئ آخر . ويسمى مثل 

هذا الكم » الكم الواقعي » والدليل الدال عليه » الدليل الجتهادي »  .
2 - أن يكون ثابتا للشئ بم أنه جمهول حكمه الواقعي ، كم إذا اختلف الفقهاء ف حرمة النظر إل األجنبية ، أو وجوب اإلقامة 

للصالة .
فعند عدم قيام الدليل عىل أحد األقوال لدى الفقيه يشك ف الكم الواقعي األويل املختلف فيه ، وألجل أل يبقى ف مقام العمل 
متحيا لبد له من وجود حكم آخر ولو كان عقليا ، كوجوب الحتياط أو الباءة أو عدم العتناء بالشك . ويسمى مثل هذا الكم 

الثانوي » الكم الظاهري »
والدليل الدال عليه » الدليل الفقاهتي » أو » األصل العميل » .

) اصول الفقه حممد رضا املظفر 50/1(
معنى العقيدة

ه إليه يمكن أن  د » الذي يعني اإلحكام والشدَّ والربط ، وربُط اليشِء بيشء آخر أو شدُّ إّن كلمة » عقيدة » مشتّقة من املصدر » عقرْ
ا حيًنا آخر كزواج  ا ومعنويًّ ا حيًنا كتطعيم شجرة ببعم أو بغصن من شجرة ُأخرى ، ويمكن أن يكون اعتباريًّ ا وماّديًّ يكون حقيقيًّ

رجل بامرأة يرتبط با بواسطة عقد قرانه عليها .
فالعقيدة إذًا عبارة عن ذلك اليشء الذي يّتصل بذهن ، ذهن اإلنسان وروحه وفكره . فعندما يتقّبل الذهن أّن األرض تدور حول 
الشمس أو أّن الشمس تدور حول األرض ، وعند ما يتقبل أّن للكون خالًقا أوليس له ، وعندما يتقّبل أّن اإلنسان بعد مماته ييا أو 
ا كانت أم باطاًل - يعنى شدِّ تلك النظرية إل الذهن وربطها به وإحكام صلتها فيه . ) موسوعة العقائد  له ألّي نظرية - حقًّ ل ، فتقبُّ

السالمية /حممد الريشهري23/1(
مناظرة مع مشكك في التقليد

يقول هذا املشكك : التقليد مصطلح أصويل جديد عىل الفقه السالمي، أول من أفرد بابًا للتقليد هو صاحب العروة الوثقى ، إذ 
ل نجد له ذكرًا ف كتب الشيعة املهمة حتى كتاب وسائل الشيعة .

اجلواب : مسألة التقليد هي باختصار رجوع اجلاهل إل العامل . وهذا األمر كان موجودًا ف زمان األئمة عليهم السالم 
وأما عدم ذكر الدليل فهذا أمر موكول إل الكتب املطولة ف الستدلل الفقهي ، فيمكن ملن يملك معرفة كافية ف فهم علم األصول 

والقواعد أن يراجع هذه الكتب فإهنا ليست كتب حمكورة عىل العلمء ، وإنم يستطيع أي إنسان إن يتناولا .
وكان النزاع هو نزاع لفظي ، فإن شئت ل تسمي التقليد بالتقليد وإنم سمه برجوع اجلاهل إل العامل ، أو سمه بم تشاء ، فاملحصلة 

واحدة .
واجاب اخر عىل الشبهة: فإن قصدت التسمية فال مشاحة ف األسمء . . وإن قصدت الدعوة إل ترك التقليد . . فأنت تدعو الشيعة 

إل تقليدك ف ذلك ! ! ) نظرة ال املرجعية / العاميل /ص 142 (
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     الشيخ أبو السن بن حمّمد الشعران، 
ه�   1320 ع��ام  الشعران  الشيخ  ول��د 

بالعاصمة طهران.
اللغة  بتعّلم  ِصغره  منذ  الشيخ  بدأ       
ال��ك��ري��م، وعلم  وال��ق��رآن  ال��ع��رب��ي��ة، 
إل  ذه��ب  ث��ّم  وال���ده،  عند  التجويد 
طهران،  بالعاصمة  الفخرية  املدرسة 
م��روي،  خ��ان  مدرسة  باسم  املعروفة 
قم  مدينة  إل  ذه��ب  ث��ّم  فيها،  ودَرس 
علمئها،  بعض  عند  للدراسة  املقّدسة 
وبقي فيها مّدة قصية، وف عام 1346 
ه� سافر إل مدينة النجف األرشف، ثّم 
عاد إل العاصمة طهران، وظلَّ مشغوًل 
إل  والتأليف،  والتحقيق،  بالتدريس، 

آخر عمره الشيف.
ت��راب  أب��و  السيد  ي��د  ع��ىل  تلمذ       

الونساري
الشيخ هاشم اآلميل،       ومن تالمذته 

السّيد  اآلميل،  اجلوادي  اهلل  عبد  الشيخ 
حمّمد باقر الّجتي، الشيخ حسن حسن 
السادات  حسن  السّيد  اآلم��يل،  زاده 
الشجاعي،  عباس  السّيد  ال��ن��ارصي، 
السّيد  الشهرستان،  الدين  عمد  السّيد 

ريض الشيازي. 
كان  زه��ده:  واخالقه،  صفاته  من       
بسيطة،  حياة  يعيش  الشعران  الشيخ 
واإلرساف،  ال��تف  مظاهر  عن  بعيدة 
املعاشية  احتياجاته  تأمني  ف  يعتمد  ل 
يسّد  ك��ان  بل  الشعية،  القوق  عىل 
لبيع  افتتحها  مكتبة  م��ن  احتياجاته 
الكتب، وكذلك عىل القوق التقاعدية 

التي كان يتقاضاها. 
     بعد نظره ونبوغه: عندما كان الشيخ 
بتدريس  يقوم  أو  كتاًبا،  يقرأ  الشعران 
مروًرا  عليه  يمرُّ  ل  فإّنه   ، معنيَّ َمطلٍب 
دراسًة  فيه  بالغوص  يأخذ  وإّنم  عابًرا، 

وحت��ل��ي��اًل، وذل���ك ع��ىل ض��وء شواهد 
إل  ال��وص��ول  لغرض  معينة  وق��رائ��ن 
هذه  ساعدته  وق��د  ة،  امل��رج��وَّ النتائج 
التي  الِعَب  إل  التعّرف  عىل  الطريقة 
الوقوف  وكذلك  التاريخ،  لنا  يملها 
الكريم،  للقرآن  القيقية  األبعاد  عىل 

واألحاديث النبوية الشيفة. 
ذوق  صاحب  كان  الشعري:  ذوقه       
فكتب  فائقة،  شاعرية  ة  قوَّ ولديه  أديب، 
هومه  ع��ن  التنفيس  لِ��َغ��َرض  الشعر 
لغرض  شعره  ف  وظَّ وقد  وطموحاته، 
قصائد  ول��دي��ه  زم��ان��ه،  أح���وال  تبيني 
الرسول األعظم )صىل  خاّصة ف مدح 
اهلل عليه وآله(، وفاطمة الزهراء )عليها 
الغدير  عيد  يوم  ف  وكذلك  السالم(، 

األغر، وغيها. 
العه: كان الشيخ جييد اللغة       سعة اطِّ
العربية،  اللغة  إجادتِه  بمقدار  الفرنسية 

علماء
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وله  الِعبية،  واللغة  التكية،  اللغة  وكذلك 
كتابات ف العلوم الدينية وغيها، مثل: الفقه، 
واألدب،  والتفسي،  والديث،  واأُلص��ول، 

والرياضيات، والنجوم، وغيها. 
     من مؤلفاته:  طريق السعادة، جتويد القرآن 
الرواة،  جامع  كتاب  وتصحيح  حتقيق  املجيد، 
ترمجة كتاب اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية، 
للفارايب،  والصناعات  العلوم  رسالة  ترمجة 
عباس  للشيخ  املهموم  نفس  كتاب  ترمجة 
لإلمام  عرفة  يوم  دعاء  ورشح  ترمجة  القّمي، 
ل  السني )عليه السالم(، ترمجة مع رشح مفصَّ
ترمجة  الفارسية،  باللغة  السجادية  للصحيفة 
عىل  تعليقات  للسبزواري،  املنظومة  ورشح 
املازندران،  صالح  للُمالَّ  الكاف  ُأصول  رشح 
تعليقات  الشيعة،  وسائل  كتاب  عىل  تعليقات 
مع حواش عىل تفسي منهج الصادقني، تعليق 
مع مجع حوايش كتاب الواف للفيض الكاشان، 
حاشية عىل كتاب إرشاد القلوب. حاشية عىل 
الفلسفية،  الصطالحات  البيان،  جممع  كتاب 
كتاب  الصالة من  الشكوك ف  رسالة ف رشح 

العروة الوثقى، رشح كتاب تبرصة املتعّلمني. 
السابع عش من  الشعران  ف  الشيخ  توّف       
نقل  ثّم  املانيا،  بمستشفيات  ه�   1393 شوال 
ودفن  طهران،  العاصمة  إل  الطاهر  جثمنه 
العظيم السني )عليه  السّيد عبد  بجوار مرقد 

السالم( بالري جنوب العاصمة طهران. 
المامية  آثار الجة 2 /239، مؤلفي كتب   (
الشيعة 1 /1652،  أعالم  1 /154، طبقات 
 2 التاث  فهرس   ،  262/  28 املعارف  دائرة 

/526، مستدرك أعيان الشيعة 5 /66(

النجف(  ف  ت1414ه����   ( السبزواري  الع��ىل  عبد  السيد 
الول  النشاة  منذ  معه  كانوا  الذين  باساتذته  متفائال  كان 
الوارف  الظل  هذا  ابراد  عليه  اسبغت  وقد  الجتهاد  وحتى 
الصفهان  عيل  جسن  الشيخ  الربان  العارف   : طليعتهم  وف 
وهو استاذه الول ف خراسان ، الشيخ حممد حسني الكمبان 
الغروي استاذ الفقهاء واهل العرفان، الزاهد الروحان السيد 
ممن  غيهم  وممن  الثالثة  هؤلء   ، النجفي  البادكويب  حسني 

جيتمع بم رسا ويناجيهم ارسارًا .
السيد اجلليل ولشدة  الصغي هذا  الدكتور حممد حسني  يقول 
الرمحن  مواهب  من  الول   المسة  الجزاء  اهدان  تواضعه 
تقرأها  ان  ارجو  القرآنية  بالدراسات  انك متخصص  وقال يل 
الطبعات  ف  اصححه  حتى  واشتباهاتا  اخطائها  عىل  وتؤرش 

الالحقة، فشكرته وقلت هذا الشعر بحقه بمحرضه
قل لالمام السبزواري الذي    قد جدد التفسي للقرآِن

ان املواهب ف البالد كثية    واجلّهن )مواهب الرمحِن(
الثان  البيت  الشطر من  لو كان  ثم عقب  فشكرن واستحسنه 

اعزهن بدًل من اجلهن أي هكذا 
ان املواهب ف البالد كثية    واعّزهن )مواهب الرمحِن(

فقلت له سيدنا انت ف هذا التعقيب اشعر مني!

هل تعلم من هم اساتذة
 السيد السبزواري المقربين له؟

علماء
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وهي املدارس الدينية املعروفة والقديمة 
جدا ف مدينة كربالء ، فقد تأسست سنة 
1270 ه� كم تنص بذلك وثيقة الوقف 
الاصة با ، فيها ثالثون غرفة ومكتبة 
 ، القيمة  واملخطوطات  بالكتب  زاخرة 
وكانت تصدر عنها منشورات إسالمية 
ثقافية ، بضمنها مسلسل )منابع الثقافة 
جمموعات  عن  عبارة  وهو  أإلسالمية( 
كتب لعدد من الكتاب واملؤلفني تصدر 
الشهر، وقد خترج  كل جمموعة منها ف 
العلمء  من  العديد  املدرسة  ه��ذه  من 
والفضالء والطباء ، وكان يتول مهمة 
تناهز جيال  لفتة طويلة  فيها  التدريس 
املتبحر  والفقيه  املحقق  العامل  كامال 
املتوىف  الشاهرودي  الشيخ حممد  الاج 

الورع  الزاهد  والعامل   ، ه�   1409 سنة 
يدود  املتوىف  الكلبايس  حممد  الشيخ 
سنة 1404 ه�. ) املصدر شبكة كربالء 

املقدسة(.
حالا  مشهود  اعالمي  نشاط  لا  وكان 
حال بقية املؤسسات الفكرية ف كربالء 
عنوان  يمل  اص��دار  اصداراتا  ومن 
منابع ثقافية اسالمية وهي سلسلة كتب 
علمية ثقافية تبحث ف السالم تصدر 
ف   تصدر  ول  السنة،  ف  حلقات  عش 
املظفر، ثمن اللقة  حمرم الرام وصفر 
اجلمهورية  داخل  فلسًا   50 الواحدة  
ف  يعادلا  ما  او  فلسًا  و60  العراقية 
 500 السنوي  والش���تاك  ال���ارج، 
فلس داخل اجلمهورية العراقية،و600 

واما  ال��ارج،  ف  يعادلا  ما  أو  فلس 
املراسالت : كربالء املقدسة – مدرسة 
الثقافة  )منابع  مكتب   / كوبة  ب��اد 

السالمية(
كتبت  والتي   )11( اللقة  يدينا  بني 
شب  ج���واد  امل���رح���وم  ال��س��ي��د  بقلم 

من تراث الحركة العلمية في كربالء المقدسة ... 
مدرسة البادكوبة )الترك( 

ترا ث
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املسلمني(  جامعة  وبعنوان)الصالة 
صدرت ف ربيع الول /1381ه� 

• هذه هي اللقة الادية عشة من 
سلسلة )منابع الثقافة السالمية(.

النواحي  م��ن  ال��ص��الة  تعرض   •
الصحية والخالقية والروحية وما 
مقدماتا  من  بعض  ذكر  مع  اليها 
ان  بجالء  يوضح  ومما  ورشائطها 
الناس  ردع  استطاع  كيف  السالم 

عن الفحشاء واملنكر بذه العبادة.
اجل��مع��ة،  ص���الة  ع��ىل  • حت���رض 
مظهر  م��ن  عليها  ه��ي  م��ا  وت��ب��ني 
تعاليمه  وعظمة  الس���الم،  لقوة 
التوحيدية، بيد ان من املسلمني من 

ل يأيت با ويا لألسف.
البارع  املجاهد  الطيب  مؤلفها   •

السيد جواد شب.
سنة  الرشف  ال��ن��ج��ف  ف  ول���د   •

1332ه�.
وتوجه  فيها،  العلوم  مبادئ  درس   •
مقتبل  ف  وهو  والتبليغ  الطابة  نحو 

عمره وخدم املنب اكثر من ربع قرن.
جمالت  ف  عامرة  شعرية  قصائد  له   •
)النجف(  و  )العرفان(  و  )ال��ات��ف( 

وغيها.
• خترج عىل يديه مجاعة من شباب املنب 

السالمي.
)سوانح  و  ولدي(  )ال  مؤلفات  له   •
ثالثة  الش��ع��ار(  منتخب  ف  الف��ك��ار 
تراجم  ف  النفيسة  )املطالب  و  اج��زاء 
ع��ظ��مء الس����الم(، و)الس����الم دين 
ودول����ة( ث��الث��ة اج����زاء، و )ش��واه��د 
و  السالمية(  )الخ��الق  و  الدي��ب( 
العراق،  ف  ال��ارض(  العرص  )شعراء 

ولبنان، وسوريا، ومرص، واملهجر.

الص��دار  مقدمة  ج��واد  السيد  كتب 
قائال: وبعد فإن من لطف اهلل تعال ان 
وفقني لدمة مبدئي وعقيديت من طريق 
ارشف  من  وذل��ك  والرش��اد  الطابة 
القربات وهل يعدل  الطاعات وافضل 
وهدايتهم  وارش��اده��م  الناس  تعليم 
يشء، وكنت ف مواقفي الطابية اعالج 
والخالقية  الجتمعية،  املشاكل  سائر 
عن  يعرف  ل  الكثي  وارى  والتبوية 
السالم إل انه جمموعة عبادات جاءت 
مقصورة عىل اآلخرة فقط، وان الصالة 
وال��ش��وع،  ال��ض��وع  إل  ه��ي  ليست 
اثور  فكنت  وج��وع  عطش  وال��ص��وم 
منددًا بذه الغفلة واتبسط مع السامعني 
وصالحه  السالم  حماسن  لم  شارحًا 
وضامنًا  والخ��رة  الدنيا   : للحياتني 
ذلك  مؤيدًا  والخرة  الول  للراحتني: 
النبوية  والحاديث  القرآنية  باليات 
الولياء  وسية  املسلمني  ائمة  واقوال 

ش��ه��ادات  وح��ت��ى  والصلحاء 
الذين  واملستشقني  املفكرين 
واليد  والدين  بالوجه  غرباء  هم 

واللسان.
الث��ر  ارى  كنت  اهلل  وبحمد 
رأيت  واخ���يًا  وحمسوسًا  بينًا 
طريق  من  الرش��اد  ص��وت  ان 
التأليف والنش أعىل من صوت 
املؤلف  بذا  فتقدمت  الع��واد 
وما  السالمية  الم��ة  ليواجه 

امجل ما قيل :
كتايب رس ف الرض واسلك فجاجها         
                      وخل عباد اهلل تتلوك 

ما تتلو
فم فيك من اكذوبة فاخافها                      

بك  ف��يزي  جهل  من  فيك  ول       
اجلهل

امتزاجي  م��ن  وامل���س  اح��س  وك��ن��ت 
واملشكلة  العضال  ال��داء  ان  باملجتمع 
بحقيقة  املسلمني  جهل  هو  الكبى 
هناك  وك��أن  عقيدتم  وفلسفة  دينهم 
مساعي تبذل ومناهج توضع للحيلولة 
وت��رضب  وعقيدتم  املسلمني  ب��ني 
حتى  الس���الم  اش��ع��ة  دون  ال��ج��ب 
صيام،  صالة،  دين،   : كلمة  اصبحت 
املتمدن  منها  ويتنرفز  ال��ذوق  يعافها 
قرن  يعيش ف  العار عىل من  وكأن من 
العشين ان يتمسك بمثل هذه العقائد.
فها انا اقدم هذا املجهود املتواضع لبناء 
بإمعان  يسيوه  ان  منهم  راجيًا  اليوم 
ويتفضلوا  ووجدان  بإنصاف  ويتأملوه 
من  مع  اهلل  وان  عنه  بانطباعاتم  عيلَّ 

احسن عماًل.
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الحرار/ حسني نرص - تصوير/ صالح السباح

بعضِّ  ع��ىل  اك��ث��ر  ال��ض��وء  ولتسليط 
والستاتيجية  الندسية  امل��ش��اري��ع 
وال  املقدسة  كربالء  مدينة  ف  املهمة 
2017م،  عام  هناية  مع  انجازها  نسب 
قسم  رئيس  »الح���رار«  جملة  التقت 

الفنية  وال��ش��ؤون  الندسية  املشاريع 
املهندس  املقدسة،  السينية  العتبة  ف 
»حممد حسن كاظم« الذي فصَل لنا ما 
والفنية  الندسية  املالكات  له  توصلت 
فقال:  حديثه،  خالل  املشاريع  تلك  ف 

»القسم ارشف خالل عام 2017م  ان 
عىل اربعة مشاريع استاتيجية وخدمية، 
الشيفة  القبة  رف��ع  م��شوع  من  ب��دءًا 
اهم  يعدُّ من  الذي  الدعامات  وترشيق 
متت  حيث  النديس  القسم  مشاريع 

ال يخفى على الجميع ما قامت به العتبة الحســـينية المقدســـة من 
مشـــاريع خدمية واســـتثمارية، كذلك اســـتراتيجية، لخدمة مدينة 
كربالء المقدســـة وزائريها الوافديـــن من جميع اصقاع العالم، منذ 

سقوط النظام البائد وللحين.

تسليح وتقوية القبة الشريفة من الداخل

مشاريع عمالقة للعتبة الحسينية
 تصل الى نسب انجاز متقدمة في سنة 2017

العطاء الحسيني
ي
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رو
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تسليح وتقوية القبة الشريفة من الداخل

عام  ف  امل��شوع   بذا  الولية  املبارشة 
2015م، وهو من املشاريع املهمة كونه 
احتلت مكانة  بقعة مقدسة  يتعامل مع 
املؤمنني  ام��ي  شيعة  قلوب  ف  كبية 
ف  العمل  ب��دأ  وق��د  ال��س��الم(,  )عليه 
»املرحلة  مرحلتني،  عىل  املشوع  هذا 
الدعامات  بتشيق  اختصت  الول« 
الشيفة  للقبة  ال��ام��ل��ة  الس��اس��ي��ة 
اذ يمكن من خالل  القديمة وتقويتها، 
ذلك فتح فضاء اكب للزائرين للطواف 
حول الرضيح املقدس، وقد تم اضافة 
مسافة مقدارها )متين(، عىل كل ركن 

وذل��ك  ال��شي��ف  الشباك  ارك���ان  م��ن 
الذي يصل حول  لتخفيف الزدحام 
انسيابية  ال  باإلضافة  املطهر،  الرضيح 
الالزمة  القوة  توفي  الركة، كذلك  ف 
اجلديدة  القبة  لمل  ال��دع��ام��ات  ف 
الذي  امل��شوع  من  الثانية  املرحلة  ف 
 ،%75 الن  لد  انجازه  نسبة  وصلت 
بعد انجاز اعمل اليكل الديدي للقبة 
التي ستكون اعىل من سابقتها القديمة 
بمقدار )6 امتار( والعرض بمقدار )4 
بالطابوق  تغليفها   ال  اضافة  امتار(، 
 24 عيار)  بالذهب  املطيل  النحايس 

قياط(«. 
صحن  م����شوع  ع���ن  ح��دي��ث��ه  وف 
كاظم:  قال  السالم(   )عليها  العقيلة 

»ت��ب��ل��غ م��س��اح��ة امل���شوع 
مت   )50000( الرض��ي��ة 

بحدود  البنائية  واملساحة  مربع، 
سيحتوي  حيث  مربع،  مت   120000
ه���ذا امل����شوع ال���ذي ي��ع��د م��ن اك��ب 
املشاريع الستاتيجية ف مدينة كربالء 
املقدسة عىل  رسداب يتألف من طابقني 
كبية  فضاءات  كذلك   الرض،  حتت 
للزيارة والدعاء، ومكتبة بأربعة طوابق 
ال  اضافة  مربع،  مت   6000 بمساحة 
 6000 بمساحة  طوابق  أربعة  وجود 
مت مربع خصصت للمتحف السيني 

العطاء الحسيني

تشييد القباب الصغيرة لمشروع تسقيف
الصحن الحسيني الشريف
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بثالثة  ومضيف  املقتنيات،  وحفظ 
مع  شخص،   3000 ل�  يتسع  طوابق 
صحية،   وحدة   1000 من  اكثر  وجود 
إضافة إل حفر نفق حول املشوع بطول 
واندماجه  م(،   12  ( بعرض  )530م( 
انشاء  كذلك  الشيف،  الزينبي  بالتل 
املعامل  يعتب احد  الذي  الزينبية«  »سوق 
رموز  من  ورمزًا  كربالء  ملدينة  التاثية 
نسبة  وصلت  وق��د  القديمة،  املدينة 
 )1570( بطول  املحيط،  اجلدار  انجاز 
جاءت  فيم  م��تًا،   )40( وعمق  م��تًا، 
نسبة انجاز النفق املحيط ال65%  لغاية 

الن«.
مشوع   عن  حديثه  ف  »كاظم«  وأشار 
ال  الشيف  السيني  الائر  توسعة 
تسعى  املقدسة  السينية  العتبة  »ان 
ف  للزائرين  اكب  فضاءات  توفي  ال 
الصحن  حم��ي��ط 

عىل  نعمل  ل��ذا  ال��شي��ف،  السيني 
املقدس  الصحن  اسفل  رساديب  انشاء 
ما  اكب  وتوفي  املساحات  لستغالل 
والزيارة,  للصالة  فضاءات  من  يمكن 
 25000 امل��شوع  مساحة  تبلغ  حيث 
)رسداب  طوابق  اربعة  عىل  تتوزع  م2 
ال  الكرامة  باب  من  طوابق(  ثالثة  مع 

)رسداب  طوابق  وثالثة  الزينية  باب 
باب  ال  الزينبية  باب  من  طابقني(  و 
وكذلك  الكرامة  بباب  انتهاء  القبلة 
الصحن  داخ���ل  رسادي���ب  تنفيذ  ت��م 
مساحة  وتبلغ  ال��شي��ف،  السيني 
تم  وقد  م2(,  الواحد)1170  الرسداب 
اربعة  اصل  من  رسدابني  بتنفيذ  العمل 

العطاء الحسيني

المراحل األولى إلنشاء صحن العقيلة زينب )عليها السالم(

أروقة الحائر الحسيني الشريف
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وها   ،%60 انجاز  بنسبة  الن،  لد 
الل�ه  )عجل  الجة  الم��ام  »رسداب 
باب  من  يمتد  ال��ذي  الشيف(  فرجه 
ورسداب  الكرامة،  ب��اب  ال  السدرة 
يمتد  الذي  السالم(  )عليهم  الشهداء 
ب���اب ق��ايض  ال��ك��رام��ة ال  ب���اب  م��ن 
رسداب  ف  ج��اٍر  والعمل  ال��اج��ات, 
ال���رأس ال��شي��ف وم��ن امل��ؤم��ل تنفيذ 

الرسداب املتبقي قريبا«. 
وعن مستشفى الشيخ امحد الوائيل )رمحه 
الل�( قال رئيس قسم املشاريع الندسية 
من  واحدًا  يعد  »بأنه  الفنية:  والشؤون 
كربالء  ملدينة  املهمة  الدمية  املشاريع 
الكلية  مساحته  تبلغ  حيث  وزائ��ري��ا, 
الرئييس  مبناه  ويتوي  )25000م2(، 
وقد  للعمليات,  ص���الت  ث��من  ع��ىل 
للطوارئ،   الريض   الطابق  خصص 
عبارة عن خمتب  الول  الطابق  كان  فيم 
لطب  الثان  الطابق  خصص  و  طبي، 

الكسور، والطابق الثالث خمصص لطب 
الذي  ال  )الطب عام(  العيون، اضافة 
جاء  بينم  الرابع،   الطابق  له  خصص 
للعمليات،  والسادس  الامس  الطابق 
الاصة  للخدمات  ال���رسداب  وج��اء 
باألبنية، وقد تضمن املبنى الرئييس عىل 
و  رقود(,  غرفة   190( و  مصاعد(,   8  (
 22 اليومي  الرقود  عدا  رسيرًا   190(

رسيرًا( والطوارئ )11رسيرًا(، ويتوفر 
مبنى  احدها  ملحقان  الرئييس  للمبنى 
العيادات الطبية والخر توسعه للمبنى 
السكان  املشوع ف حي  يقع  الرئييس, 
لني  الن��ج��از  نسبة  وص��ل��ت  ووق���د 
اللحظة ال نسبة 82% للمبنى الرئييس، 
انجازها  نسبة  تبلغ  امللحقة  واألبنية 

.»%40

العطاء الحسيني

أداء مراسيم الزيارة في سرداب اإلمام الحجة
داخل الصحن الحسيني الشريف

أروقة الحائر الحسيني الشريف
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الكربالئي خالل لقائه وفد وزارة الثقافة واالرشاد اإليراني:
النجاح ان يثقف الفرد نفسه بالثقافة 

االسالمية في سيرته وأفعاله

والرش��اد  الثقافة  وزارة  من  وفٌد  زاَر 
السينية  للعتبة  العامة  المانة  اليران 
للعتبة  الشعي  املتويل  والتقى  املقدسة 
املهدي  عبد  الشيخ  سمحة  السينية 
الكربالئي والمني العام للعتبة املقدسة 

السيد جعفر املوسوي.
المانة  لدعوة  تلبية  الزيارة  وج��اءت 
ملا  املقدسة،  السينية  للعتبة  العامة 

ت��ع��اون مثمر ف  م��ن  ال����وزارة  أب��دت��ه 
الاصة  الثقافية  النشاطات  اق��ام��ة 
اجلمهورية  ف  املقدسة  السينية  بالعتبة 
ف  خصوصا  اإلي��ران��ي��ة،  اإلس��الم��ي��ة 

معرض طهران الدويل.
بالوفد  الشعي  املتويل  مجع  لقاء  وف 
الكربالئي  الشيخ  سمحة  قال  الضيف 
ل��ألخ��وة  اجل��زي��ل  بالشكر  »ن��ت��ق��دم 

نش  ف  املسؤولية  لتحملهم  الضيوف 
مع  ولتعاوهنم  الس��الم��ي��ة،  الثقافة 
العتبات املقدسة ف نش اصداراتم ف 

معرض طهران الدويل وغيه«.
واشار سمحته ال قوة العمل من خالل 
الفرد  ينجح  »لكي  قائال:  به،  الي��من 
توفر بعض  له من  مهامه، لبد  اداء  ف 
أّن اليمن  املقومات والصفات، ومنها 

العطاء الحسيني

االحرار: علي طالب االسالمي تصوير محمد الخفاجي
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ف  رسالة  اهنا  عىل  السالمية،  بالثقافة 
يكون  أن  ولبّد  وظيفة،  وليست  الياة 
هذه  ان  عىل  وراس��خ  ق��وي  اي��من  لديه 
وان  النسان،  تسعد  التي  هي  الثقافة 
هذه  ينش  ان  هو  الياة  ف  مهامه  من 
الرسالة وسط الناس تقربا ال اهلل تعال، 
اهلل  رضا  بطلب  املهمة  هذه  يؤّدي  وأن 
تعال، وليس لطلب مكانة او رتبة معينة 
او زيادة ف الراتب، وبذا سيكون عمَله 
مؤثرا ف الناس«، مبينا أن من موجبات 
النجاح »ان ل يتأثر الفرد اذ مل ينلرْ منصبًا 
عاليًا او زيادًة ف الراتب، وان يبقى عمله 

بنفس المة والقوة، وبنفس الوتية التي 
بدأ با، مؤكدا ان النجاح هو ان يثقف 
الفرد نفسه بالثقافة السالمية ف سيته 

وف افعاله، كي يؤثر ف الناس اكثر«.
رضورة  عىل  الكربالئي  الشيخ  وأّك��د 
بالتطور والداثة كاألنتنيت  »الهتمم 
وغيها  والع���الم  التلفاز  وحم��ط��ات 
الكتاب  كون  وكذلك  واقعا،  اصبح 
اصبح جزءا منها، بينم كان سابقا العلم 
فقط،  الكتاب  طريق  عن  تأيت  والثقافة 
الكتاب  اصبح  ال��ايل  الوقت  ف  بينم 
العلم  لتقديم  ال��وس��ائ��ل  م��ن  واح���دا 

والثقافة، رغم أنه يبقى الساس«.
وف ختام اللقاء قدَم وكيُل وزيِر الثقافِة 
والرش����اِد الي���ران ه��دي��ًة رم��زّي��ًة ال 
سمحة الشيخ الكربالئي، قوبلت بدية 
من سمحته ال السيد الوكيل وال مجيع 

الضور.
العام  المني  مع  كانت  الزيارة  وختام 
جعفر  السيد  املقدسة  السينية  للعتبة 
املوسوي الذي استقبلهم ف دار الضيافة 
ورّح��ب  امل��ق��دس��ة،  السينة  بالعتبة 
جميئهم  عىل  وأثنى  ح��ارًا،  ترحيبا  بم 
وحتملهم عناء السفر، وشكر جهودهم 
املبذولة ف النشاطات الثقافية السالمية 
الاص  تعاملهم  وعىل  يقيموهنا،  التي 
خالل  من  املقدسة  السينية  العتبة  مع 
والدمات  التسهيالت  مجيع  تقديم 

املجانية لا ف ايران.
وحتدث مسؤول شعبة املعارض التابعة 
العتبة  ف  العامة  النشاطات  لقسم 
ماميثة  )عيل  السيد  املقدسة  السينية 
والتنسيق  بالتواصل  »قمنا  املوسوي(: 
مع الوفد اليران لغرض تيئة زيارتم 
»تم  مضيفا  املقدسة«،  كربالء  ملدينة 
اإلعداد مسبقا لبنامج زيارتم ولقائهم 
بالشخصيات الدينية والسادة املسؤولني 

ف العتبتني املقدستني«.

العطاء الحسيني
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مجموعة صور اثنـــاء العمل لبناء الطابق 
الثاني للصحن الحســـيني الشـــريف والذي 
يعتبـــر ضمـــن مشـــاريع توســـعة العتبة 

الحسينية المقدسة.
تاريخ العمل الشهر الثالث سنة 2006

الطابق الثاني للصحن الحسيني الشريف 

العطاء الحسيني
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معهد االمام الحسين عليه السالم 

للمكفوفين بذرة امل في قلوب مبصرة

ولتفاصيل اكثر عن املوضوع التقت جملة 
كاظم،  جواد  سامي  الستاذ  الح��رار 
عليه  السني  الم���ام  معهد  م��س��ؤول 
البرص  وضعاف  للمكفوفني  السالم 
والذي  املقدسة:  السينية  للعتبة  التابع 
الشعي  املتويل  »برعاية  قائال:  حتدث 
الشيخ  سمحة  املقدسة  السينية  للعتبة 
الم��ام  معهد  تأسيس  تم  الكربالئي 
املكفوفني  لرعاية  السالم  عليه  السني 
ف  الول  يعد  والذي  البرص  وضعاف 
ال  الدمات  مجيع  يقدم  حيث  العراق 
تنظيم  تم  مبينا  املكفوفني جمانا،   رشية 
سفرة  للطلبة  ال  مشتل العتبة املقدسة 
السالم  عليه  السني  الم��ام  ومدينة 
الطالب  ان  معروف  هو  كم  للزائرين 
املكفوف قليل الركة  وهذه السفرات 
تساعده عىل الركة و تغي نفسيته وزرع 

مع  التعامل  كيفية  عىل  نفسه  ف  الثقة 
اآلخرين واللعب والتأقلم عىل الجواء 
الطبيعية من غي ان يؤذي نفسه وكذلك 
تطبيق املنهاج او الدروس بشكل عميل 
وتشمل  نظري  املعهد  ف  اخذها  التي 
وهو  والسلوك  السي  ال��دروس  ه��ذه 
فارغة،  اماكن  ف  السي  تتعلم  كيف 
ان  علم  العلوم  م��ادة  الخ��ر  وال��درس 
طريق  عن  الش��ي��اء  يعرف  املكفوف 
عليها  يتعرف  الستاذ  بمساعدة  ملسها 
وكل هذه املواد موجودة ف مشتل العتبة 
النخيل،  )الش��ج��ار،  منها  املقدسة  
وايضا  وغيها(  اليوانات  الشائش، 
درس النشيد هنا يكشف الستاذ طاقة 
املفتوحة  الجواء  ف  الطلبة  الصوات 
وتدريبهم ، ودرس ف الرياضة املختلفة 
التي تضيف بجة عىل الطلبة املكفوفني 

اللعب  واثناء  الرياضيات  ف  ودرس 
يعد  املراجيح  ف  املكفوف  الطالب 
الرقم  ) 60(  الواحد  حتى يصل   من 
لفظ  للمكفوف   سهلة  طريقة  وهي 
وبعدها  ينساها   ان  بدون  الرقام  هذه 
يعتمد  وهذا  النكليزي  مادة  ف  درس 
الروف  حتفيظ  ف  الستاذ  مهارة  عىل 
النكليزية للطلبة ، باإلضافة ال طريقة 
الماكن  ف  الطعام  وأك��ل  اجل��ل��وس 
اجلولت  هذه  »مثل  ان  مبينا  الغريبة«، 
األلفة  عىل  تساعد  باملكفوفني  الاصة 
وعوائل  التدرييس  والكادر  الطلبة  بني 
ابنائهم  س��ع��ادة  ف  يشعرون  الطلبة 
والتقدم ف جمالت خمتلفة من حياتم«.

طه  الم��ي  عبد  ال��اج  بني  جهته  من 
السني  الم��ام  مدينة  مسؤول  فرحان 
طريق  ع��ىل  ل��ل��زائ��ري��ن  ال��س��الم  عليه 

نظمت ادارة معهد اإلمام الحســـين عليه الســـالم للمكفوفيـــن وضعاف البصر التابع 
للعتبة الحسينية المقدسة سفرة مدرسية للطلبة المكفوفين الى مشاتل قسم الزينة 
والتشـــجير في العتبة المقدســـة ومدينة االمام الحســـين عليه السالم للزائرين على 

طريق كربالء – بابل ، من اجل تخفيف الضغط النفسي والدراسي . 

العطاء الحسيني

االحرار: حسين نصر  تصوير احمد القريشي 
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كربالء – بابل : تشفت هذا اليوم مدينة 
للزائرين  السالم  عليه  السني  اإلم��ام 
الم��ام  معهد  باستقبال  بابل  طريق 
املكفوفني  لرعاية  السالم  عليه  السني 
السينية  للعتبة  التابع  البرص  وضعاف 
ترفيهيًا  برناجمًا  تقديم  وت��م  املقدسة 
خاص مع وجبة غداء ف مضيف املدينة 
بتقديم  كثيا  نفتخر  القيقة  ف  مبينا« 
ملا  املكفوفني  رشية  ال  الدمات  كافة 
ومجيع  النسان  اجلانب  طياته  ف  يمل 
ف  السعادة  يغمرهم  املدينة  منتسبني 
املكفوفني  رشي��ة  ال  ال��دم��ة  تقديم 
السني  المام  مدينة  ف  نحن  مضيفا« 
عليه السالم عىل اتم الستعداد لتقديم 
كل ما من شأنه يساعد ف نجاح وتطوير 
السالم  عليه  ال��س��ني  الم���ام  معهد 
للمكفوفني عىل مستوى فردي او نوعي 
العامة  المانة  ترعاه  او  حتتضنه  الذي 
الشعي  املتويل  برعاية  السينية  للعتبة 
الشيخ  سمحة  املقدسة  السينية  للعتبة 
الكربالئي  دامت توفيقاته ، كل التوفيق 

و  املعهد  هذا  عىل  للقائمني  والنجاح 
جزاهم اهلل خي جزاء املحسنني و إن 

شاء اهلل ف ميزان حسناتم ..  
الرضا  عبد  فاضل  املهندس  قال  فيم 
الزينة  مسؤول شعبة املشاتل ف قسم 
السينية  للعتبة  التابع  والتشجي 

وافكار  مستمرة  بجهود   : املقدسة 
العتبة  مشتل  ك��وادر  يواصل  متجددة 
والبداع   التفنن  عىل  املقدسة  السينية 

ون��وع��ي��ة   ك��م��ي��ة  ف 
الش����ج����ار ال��زي��ن��ة  
الخ��رى  والنباتات 
فيها  س��ج��ل  ال���ت���ي 
مستوى  عىل  حضور 
ان  ال  مشيا  العراق 
والتشجي   الزينة  قسم 
ع���م���ل ع�����ىل ف��ت��ح 
مساحات خرض كبية 

تستقبل العوائل العراقية والوفود العتبة 
السينية املقدسة ، مبينا« استقبل مشتل 
العتبة املقدسة طلبة معهد المام السني 
عليه السالم لرعاية املكفوفني وضعاف 
التي  الحتياجات  كل  وهيئنا  البرص 
يتجها من مساحات خرض ليتسنى لم 

ليتعرفوا  حيوانات  وجمسمت  اللعب 
الش��ج��ار  مل��س  ط��ري��ق  ع��ن  عليها 
الطالع  ال  باإلضافة  والنافورات 

عىل حديقة اليوانات. 
اما الطالبة حوار قاسم قالت ان السفرة 

املعلومات  م��ن  الكثي  ايّل  اض��اف��ت 
والتعرف  الطبيعية  الشجار  ملس  منها 
مع  واللعب  املشتل  ف  النافورات  عىل 
صديقايت، ونحن نشكر العتبة السينية 
بالطلبة املكفوفني   املقدسة عىل اهتممها 
من  النور  ال  الظالم  من  حالم  ونقل 
وزجهم  والكتابة  القراءة  تعلم  خالل 
ف املجتمع ليمرسوا حياتم كاألسوياء 

املبرصين. 

العطاء الحسيني
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األجمل في كربالء 
شارع الشهيد احمد زيني من مشاريع العتبة الحسينية

الح��رار  جملة  التقت  اكثر  ولتفاصيل 
مكتب  مدير  السني(  )مرتىض  السيد 
املقدسة  للعتبة السينية  الشعي  املتويل 
وال��ذي  امل��شوع  عىل  العام  وامل��شف 
سمحة  م��ن  »بتوجيه  ق��ائ��اًل:  حت��دث 
املقدسة  للعتبة السينية  الشعي  املتويل 
إلنقاذ هذه املنطقة التي تعتب ف السابق 
مشوع  لنجاز  باملنكوبة  املناطق  من 
ان  مبينا«   زيني  امح��د  الشهيد  ش��ارع 

العتبةالسينية املقدسة سعت ال انتشال 
لقت  التي  األرضارالكبية  املنطقةمن 
الندسية  الكوادر  ان  ال  مشيا  ب��ا،، 
املقدسة وبالتعاون مع  العتبة  والفنية ف 
ف  املشوع   انجزت  الكومية  الدوائر 
اهية  تكمن  مضيفا«  جدا  قياسية  فتة 
جهة  املخيم  منطقة  يربط  انه   امل��شوع 
العتبة السينية املقدسة مع حي النقيب  
البوبيات   منطقة  حتى  الشارع  ويسلك 

الحرار : حسني نرص النباري / تصوير : صالح السباح 

أبهى الشـــوارع واكثرها جمااًل ورونقا شـــارع الشهيد احمد زيني في كربالء، والذي يبلغ طوله ) 800 ( متر وبعرض)7(متر الواقع غربي 
مرقد االمام الحســـين عليه الســـالم رابطًا بين المرقد ومخرج المدينة القديمة، بعد إعمار الشارع واكسائه من قبل العتبة الحسينية 
وتغليف النهر ورصف االرصفة بالحجر و زراعة االشجار واالزهار و وضع عالمات مرورية حديثة اصبح من الشوارع التي يشار لها بالروعة

العطاء الحسيني
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وشارع امحد الوائيل ، مبينا« يزين الشارع 
فسيفساء متنوعة من الشجار والورود 
فضاًل  الشارع  جانبي  عىل  ُغرست  التي 
عن انارته التي اضفت عليه جوا خاصا 
ف  ك��ان  م��ا  بعد  موضحا:  ب��ه،  يتميز 
موبوءًا  ومكانا  للنفايات  مكبا  السابق 
تتطاير منه الروائح الكرية من اثر النهر 
اخذت  خيتقه  ال��ذي  بالنفايات  امل��يلء 
عاتقها  عىل  املقدسة  السينية  العتبة 
اعمرهذاالشارع وجعله مرسة للناظرين 

ومعلم من معامل كربالء.
من  تعان  كانت  املنطقة  ان   « واض��اف   
شبكة  من  الساسية  الدمات  ف  نقص 
هنر  وج��ود  و  الس��ال��ة  ومياه  امل��ج��اري 
عىل  للنفايات  ومكب  مبزل  ال  حت��ّول 
ذلك  وب��أث��ر  املواطنني  م��ن��ازل  ام��ت��داد 
مع  بالتنسيق  السينية  العتبة  ب��ارشت 
الدوائر الكومية لستحصال املوافقات 
الالزمة«. مبينًا انه: متت املبارشة بتنظيف 
ورفع  والنفايات  التسبات  من  النهر 
املحجر القديم عىل جانبي النهر ومن ثم 
مد انابيب ليستمر النهر  باجلريان بسالسة 
وبدون معوقات وجعل املنطقة خرضاء 
ومن ثم توفي مجيع الدمات الساسية  
للمشوع  املنفذة  اجلهة  ان   « ،موضحا 

بجميع  املقدسة  السينية  العتبة  هي 
قيايس  بوقت  عملت  والتي  اقسامها 
عىل ربط املنطقة بمنطقة البوبيات بعد 
النهر  إعمر الشارع واكسائه وتغليف 
وزراع��ة  بالجر  الرصفة  ورص��ف 
الشجار والزهار ، ووضع عالمات 
الشوارع  من  اصبح  حديثة  مرورية  
ال  مشيا    ، بالروعة   لا  يشار  التي 
زيني  امحد  الشهيد  شارع  مشوع  ان 
 7( وعرضه  مت   )800  ( طوله  يلغ 
الدوائر  بالتعاون مع   العمل  تم  مت( 
املقدسة  كربالء  حمافظة  ف  الكومية 
املجاري،  )البلدية،  مديريات  ومنها 
التحتية  البنى  الكهرباء(ألنشاء  املاء، 
هذا  سيكون  حيث  التبليط   واع��مل 

املقدسة  كربالء  ألهايل  خدميًا  الشارع 
بعملية  منه  لالستفادة  الدولة  ودوائ��ر 
املقدسة   السينية  العتبة  ال  الوصول 
ألداء مراسيم زيارة المام السني عليه 

السالم .
سكان  اح��د  ع��يل   امح��د  بني  جهته  من 
با  تقوم  التي  املشاريع  أهم  من  املنطقة 
العتبة  السينية املقدسة هو تغليف الهنر 
وبعض املبازل التي حققت با املصلحة 
كان  الشارع  ان  مبينا  للمواطنني  العامة 

ف السابق عبارة عن مبزل للمياه اآلسنة 
لألمراض  ومصدرا    الزب��ال  وتعتليه 
العتبة  وماقامت  املنطقة  اهايل  منه  ينفر 
جبارة  جهود  من  به  املقدسة  السينية  
كربالء  ف  المج��ل  الشارع  منه  جعلت 
معهودمنها  ه��و  ب��م  العتبة  وعملت 
جتعل  ان  مشاريعها  كل  ف  وكمعودتنا 
منه من امجل شوارع املحافظة من حيث 
العالية ورسعة   الدقة ف العمل واجلودة 
النجاز ويكون حافزا لا ف قادم اليام.
اما فائز كريم قال ان شارع الشهيد امحد 
زيني اصبح من الشوارع املميزة ف مدينة 
القديمة  املدينة  بني  يصل  حيث  كربالء 
السالم  عليه  السني  المام  مرقد  وبني 
با  املحيطة  واملناطق  الح��ي��اء  وباقي 
النواحي الصحية   ً من كل  وكان مهمال 
كربالء  أه��ايل  ان  اذ  وغيها  والبيئية 
امل��شوع  لن  اطالقا  منه  يستفيدوا  مل 
املؤدية  املنافذ  جلميع  مجالية  اض��اف 
اجيايب  انطباع  ل��تك  القديمة  للمدينة 
لدى الوافدين لكربالء سواء من داخل 

العراق ام من خارجه.

العطاء الحسيني
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العتبة الحسينية تقيم ورشة نسوية بعنوان 
)أساليب وفنون كتابة الرواية الحسينية( في النجف االشرف

ولتفاصيل اكثر عن املوضوع التقت جملة 
مسؤولة  سارةحممد  املهندسة  الح��رار 
السالم  عليها  زينب  ال���وراء  مركز 
السينية  العتبة  ف  الفتيات  لرعاية 
املقدسة والتي حتدثت قائلة: »نظم املركز 
الورشة  األدبية  الول بعنوان )أساليب 
وفنون كتابةالرواية السينية( ف حمافظة 
النجف الرشف  بالتعاون مع مؤسسة 
التخصصية  للدراسات  النبياء  وراث 
النسوي(  )القسم  السينية  النهضة  ف 
مبينة،  املقدسة«،  السينية  للعتبة  التابع 
ان »املركز يعمل وفق برنامج او جمموعة 
من الورش الدبية ف حمافظات العراق 
تدف ال رفع المكانات الدبية وصقل 
جيل  وخلق  بالنساء  الاصة  املواهب 
والسالمي  العراقي  املجتمع  فيها  يني 
املناوئة  األجنبية  الجمت  ضد  ويقف 
إل  تسعى  والتي  السينية  للمبادئ 
من  الس��الم��ي  املجتمع  تغييحقائق 

عن  البعد  كل  بعيدة  أفكار  زج  خالل 
موضحة«  السامية،  ومبادئه  اإلس��الم 
هنالك اقبال كبي من قبل الخوات عىل 
املشاركة لالستفادة من جتارب وخبات 

اآلخرين .
دولة  من  بيطار  رجاء  الكاتبة  بينت  فيم 
حضورا  شهدت  ال��ورش��ة  ان  لبنان، 
والكاتبات  العالميات  من  متميزًا 
وال��ط��ال��ب��ات م��ن خم��ت��ل��ف امل����دارس 
، مبينة  تضمنت  الوزوية واألكاديمية 

السينية  الرواية  كتابة  أساليب  الورشة 
فنيا  القصية  القصة  وفنون  وتعريف 
القصية  القصة  بني  والفرق  وابداعيا 
مع  ومضمونا  شكاُل  والاطرة  واملقالة 
الجتمعي  والدور  منها  نمذج  قراءات 
والرسايل للقصة القصية  ، مضيفة ان 
هي  الكتابة  عىل  حتفز  التي  الساليب 
القراءة(   ، الثقافة   ، التبية   ، )املوهبة 
املقال  كتابة  شملت  ال��ورش��ة  وايضا 
املقالت  بانواع  التعريف  مع  العلمي 

وغيها من الفنون الدبية الخرى .
ال���وراء  م��رك��ز  ان  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
الفتيات  لرعاية  السالم  عليها  زينب 
ينظم  املقدسة  السينية  للعتبة  التابع 
تستهدف  التي  الفعاليات  من  العديد 
السالمي  املجتمع  ف  النساء  رشي��ة 
الدينية  املجالت  ف  امكاناتّن  وتطوير 

واألكاديمية والجتمعية والعالمية.

أقامت مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية )القسم النسوي( وبالتنسيق 
مـــع مركـــز الحوراءزينب عليها الســـالم لرعاية الفتيات التابع للعتبةالحسينيةالمقدســـة الورشـــة 

التدريبية األولى بعنوان: )أساليب وفنون كتابة الرواية الحسينية( في محافظة النجف االشرف .

العطاء الحسيني

االحرار: حسين نصر / تصوير: حورية حامد
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رعاية الشباب يحتفل بتكريم الفائزين 
في مسابقة الملتقى المعرفي..

املباراة  اقامة  التكريم  حفل  سبق  وقد 
واملتوسطات  العداديات  بني  النهائية 
اعدادية  فريق  بني  املنافسة  حيث جرت 
باللقب  فاز  الذي  عباس(  بن  اهلل  )عبد 
)ج��اب��ر  اع���دادي���ة  ف��ري��ق  ع��ىل  بتغلبه 
سبعة  مقابل  نقاط  بعشة  النصاري(، 
لألخي، فضال عن فوز متوسطة الثورة 
عشة  بإحدى  الق���دام  متوسطة  عىل 

نقطة مقابل تسعة نقاط. 
وقال مدير املركز العالمي )حممد عيل 
برنامج  بتنفيذ  املركز  »رشع  الربيعي(: 
من  ع��دد  ف  امل��ع��رف  امللتقى  مسابقة 
اول  كتجربة  املقدسة  كربالء  م��دارس 
ونحن مقبلون عىل نسخ اخرى لتعميم 

هذا املشوع ف كربالء وخارجها«.
اقامة  خ��الل  م��ن  سعيهم  ال  م��ش��يا 
الشباب  رفد  ال  الفكرية  املشاريع  هذه 
الصحيح  بالشكل  وبنائهم  باملعلومة 

والسليم.
فيم حتدث مدير عام تربية كربالء املقدسة 
اجلميع  عىل  خيفى  »ل  ع��ودة(:  )عباس 

بني  ومشتك  مستمر  تعاون  هنالك  ان 
تربية حمافظة كربالء والعتبتني املقدستني 
الطلبة  تطوير  ال  يدف  التعاون  وهذا 
العتبة  متلك  مل��ا  ال��تب��وي��ة  وال��ك��وادر 
اقسامها  ف  متميزة  كوادر  من  السينية 
املديرية  ان ترفد  التي يمكن من خاللا 

العامة ف كربالء باجلانب املعرف«.
برنامج  ف  وجدناه  ما  »ان  عودة  وتابع 
متيز  م��ن  امل��ع��رف(  امللتقى  )مسابقة 

فضال  امل���دارس  إلدارات  وان��ج��ذاب 
املقيمني  ان  ال  اشارة  هو  الطلبة،   عن 
والدراية  البة  لم  البنامج  هذا  عىل 
وبالتايل  الكافية  املعلومة  ايصال  ف 
الوصول ال الدف املنشود ونجاح هذا 

البنامج بشكل سليم«.
للعتبة  وامتنانه  بشكره  تقدم  ان  وبعد 
الفائزين  احد  حتدث  املقدسة،  السينية 
باملسابقة من اعدادية عبد اهلل بن عباس 
عن  الم��ي(  عبد  عيل  )حسن  الطالب 
للطلبة   اضافت  التي  املعرفية  الفائدة 
معربا  متنوعة،  وفقهية  دينية  معلومات 
ومبينا  يوصف،  ل  بشعور  سعادته  عن 
ان التنافس فيم بينهم كان حافزا ودافعا 

لم حتى عىل مستوى الدراسة«.
التنمية  م���شوع  ان  بالذكر  وج��دي��ر 
السينية ف مواجهة التحديات يتضمن 
جمموعة من البامج منها برنامج النتمء 
وبرنامج  ق��دوات  وبرنامج  املحمدي 
الياة  ص��ن��اع  وب��رن��ام��ج  معكم  نحن 

باإلضافة ال برنامج امللتقى املعرف.

وســـط حضـــور غفيـــر شـــهدته قاعة 
خاتـــم االنبياء في العتبة الحســـينية 
المقدســـة تكلل بحضور االمين العام 
للعتبة الحســـينية المقدسة والمدير 
العام لتربية كربالء المقدســـة، وعدد 
كبير من شـــخصيات اكاديمية ودينية 
احتفاال بتكريـــم المدارس الفائزة في 
مسابقة الملتقى المعرفي المندرجة 
ضمن مشـــروع التنمية الحسينية في 
مواجهة التحديات، الذي يقيمه مركز 
رعاية الشباب التابع لقسم النشاطات 
العامـــة في العتبة المقدســـة لطلبة 

المدارس االعدادية والمتوسطة.

العطاء الحسيني

  االحرار: رواد الكركوشي 
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ال يخفـــى على الجميع ان الجانب التثقيفي التوعوي واالرشـــادي هو اســـاس 
بناء الشـــعوب وازدهارها وامتداها على مرِّ الســـنين،  وألهمية هذا الجانب 
في مجتمعنا االسالمي، بادرت شـــعبة التبليغ الديني النسوي التابع لقسم 
الشـــؤون الدينية في العتبة الحســـينية المقدســـة منذ بداية تأسيسها الى 
فتـــح مراكز تثقيفية عقائدية في جميع المحافظات العراقية، بهدف ترســـيخ 
المبادئ االســـالمية المحمدية االصيلة التي جاء بها نبي الرحمة )صلى اهلل 

عليه وآله( وترسيخا لها بالسير على نهجه..

مركز الحجة القرآني التابع للعتبة الحسينية المقدسة، 
فرصة حقيقية لتوعية مجتمعنا

العطاء الحسيني

االحرار: حسنين الزكروطي
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التي  التثقيفية  امل��راك��ز  ضمن  وم��ن 
املقدسة سنة  السينية  العتبة  استحدثتها 
2012م هو مركز المام الجة )عجل 
الثقاف،  القرآن  الشيف(  فرجه  الل� 
 )80( التمر  عني  قضاء  ف  يقع  ال��ذي 
كيلومت عن مركز حمافظة كربالء وحتديا 

ف منطقة عني السيب. 
شعبة  مسؤول  حتدث  السياق  هذا  وف 
التبليغ الديني النسوي ف العتبة السينية 
املقدسة الشيخ عيل املطيي قائال: »يعتب 
البعيدة  القضية  من  التمر  عني  قضاء 

وكان  كربالء،  حمافظة  ملركز  والنائية 
يتطلب منا توفي برامج دينية ونشاطات 
ف  شتى  ف  مستمر  بشكل  ت��وع��وي��ة 
والفقهية  والتبليغية  القرآنية  املجالت 
الجة  المام  مركز  وواقعا  والعقائدية، 
)عجل الل� فرجه الشيف( الثقاف، يعتب 
مؤسسة تبليغية قرآنية ثقافية عامة، ُالقّي 
من  جديد  جيل  توعية  مهمة  عاتقه  عىل 

وتالوته،  الكريم  القرآن  حتفيظ  خالل 
واعطاء دروس ف الفقه والعقائد، حيث 
عىل  للمركز  الرئييس  البنامج  اعتمد 
الكريم  القرآن  لتحفيظ  النساء  توعية 

وتدبره«.
واضاف املطيي »توجد اكثر من )15( 
حافظة ومعلمة للقرآن الكريم واكثر من 
)600( امرأة ف خمتلف املراكز التبليغية 

املنتشة ف القضاء«.
تعزيز  ال  التبليغ  شعبة  »سعت  وتابع 
او  للمعلمت  والفقهي  التثقيفي  اجلانب 
البيوت،  ربات  ال  باإلضافة  املدرسات 
إليصال المور الفقهية البسيطة ال عامة 
الناس، كمعرفة واجبات الم والزوجة 
كيفية  وكذلك  اولدها،  و  زوجها  اجتاه 
لكي  صحيحة  بصورة  الطفال  تربية 
ج��دي��دا،  واع��ي��ا  اس��الم��ي��ا  جيال  ننتج 
العقائدية  الجمت  مواجهة  يستطيع 
اهل  فكر  تشوه  ان  حتاول  التي  الشسة 

البيت )عليهم السالم(«.
الجة  الم��ام  مركز  مدير  حت��دث  فيم 
»بعد  املسلمن:  سعد  ال��اج  ال��ق��رآن 
افتتاح  فكرة  ج��اءت  اهلل  عىل  التوكل 
بمنطقة  التمر  قرآن ف قضاء عني  مركز 
وبعد  2012م،  سنة  ف  السيب  ع��ني 
اجلدي  وامليول  الكبية  الرغبة  ال  النظر 
من قبل الهايل خاصة فئة النساء، وعىل 
الرغم من وجود بعض املعرقالت التي 

بناء  من  متكنا  امل��ادي��ة،  باألمور  تتعلق 
إلحياء  مكانا  اصبحت  رئيسية  قاعة 
باألئمة  تتعلق  التي  الدينية  املناسبات 
وبعدها  ال��س��الم(،  )عليهم  الط��ه��ار 
جاءت فكرة توظيف هذ القاعة كمركز 
تنمية  قرآن وتبليغي نستطيع من خالله 
اجلانب العقائدي لدى الهايل، وعليه تم 
اللقاء مع املتويل الشعي للعتبة السينية 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة 
واكد  املبادرة  بذه  بدوره  رحب  الذي 
دعم العتبة السينية املقدسة الكامل لذه 
التي من شاهنا ان تطور  البناءة  املشاريع 

من ثقافة جمتمعنا السالمي«.
واض���اف امل��س��ل��من: »امل���شوع ال��ذي 
عىل  املقدسة  السينية  العتبة  عملت 
توفيه ألهايل القضاء هو فرصة حقيقية 
ف  املبادرة  جاءت  لذا  جمتمعنا،  لتوعية 
البنية  من  جمموعة  عىل  ليشمل  تطويره 
خاصة،  وظيفة  منها  واح���دة  ول��ك��ل 
المام  بمركز  املتمثلة  الول  فالقاعة 
ال��ج��ة )ع��ج��ل ال��ل��� ف��رج��ه ال��شي��ف( 
القرآن تبلغ مساحتها )485( متا مربعا 
متخصصة إلقامة الدورات القرآنية، فيم 
اصبح املبنى الثان عبارة عن قاعة جمهزة 
بأهل  املتعلقة  الدينية  املناسبات  إلحياء 
وتبلغ مساحتها  السالم(  البيت )عليهم 
الكلية 420 متا مستخدما منها )350( 
متا مربعا، اما اجلزء الثالث من املشوع 
مساحتها  تبلغ  ارض  قطعة  ف  متثل  فقد 
العتبة  تسعى  م��رب��ع��ا،  م��تا   )600(
مدرسة  بناء  ال  خاللا  من  السينية 
خاصة باألطفال )روضة دينية قرآنية(«.

العطاء الحسيني
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 هنالك بعض المســـاجد التـــي نالها الهدم 
بســـبب العمـــران او العـــدوان ومـــن بين 
المســـاجد التي كان لها اثر تاريخي اندرس 
بســـبب افتتاح شارع السدرة هو مسجد راس 

الحسين عليه السالم 
ماذكـــرت  حســـب  التســـمية  ســـبب  وعـــن 
بعض المصـــادر التاريخيـــة أّن رأس اإلمام 
الحسين)عليه السالم( كان قد ُوِضع في هذا 
المكان الشـــريف قبـــل أن يؤخذ الى الكوفة ، 
تم هدم الجزء االكبر منه  سنة 1948م عند 
افتتاح شارع المحيط بالروضة د. عبد الواحد 
الكليدار : تاريخ كربالء وحائر الحسين ، ص : 
270.( ، والمتبقي منه حتى عام 1960م، كان 
بناء ذو طابقين، األرضي منه مصلى، والطابق 
األعلى على شـــكل قاعة صغيرة، للمحاضرات 
الدينية  كما إشـــتمل الطابـــق العلوي على 
مكتبـــة للشـــباب المســـلم تســـمى مكتبـــة 
التهذيب اإلســـالمي، مؤسســـها والمشـــرف 

عليها األستاذ كاظم عبود الحائري.
لقد كان تشـــييد هذا المسجد بأمر من عضد 
الدولة البويهي ، وذلك عندما أعاد بناء مرقد 
اإلمام الحســـين )ع( ســـنة 369هـ )980م() 
مجلة حوزة ، ص : 172/ العدد: 172. سلمان 

هادي طعمة ، تراث كربالء ، ص : 216( 

عب  خالد  اث��ر  له  ال��ذي  املسجد  ه��ذا 
تاريخ كربالء لرتباطه بحدث  اوراق 
اليم وعظيم وجاء اسمه تعبيا عن هذا 
الدث  ان  ال  يتغي  فالبناء   ، الدث 
اجلديدة  بحلته  املسجد  وهاهو  يتكرر 
لينهض من جديد وللذكريات يستعيد 

السني  حي  ف  التليد   السم  ويبقي 
وبمساحة تقريبا 1900  مت مربع .

فالح  السيد  املسجد  خ��ادم  يتحدث 
هذا  بناء  مراحل  عن  الشوف  مهدي 
له  املكان الايل  املسجد وكيفية اختيار 

، يقول :

هدم  وب��ع��د  المسينيات  ب��داي��ة  ف 
ف  السني  حي  كان  مبارشة  املسجد 
بداية تكوينه وهنالك مساحات فارغة 
الرصافيني  الخ��وة  احد  اق��تح  كثية 
املسجد  ببناء  املحليني  املسؤولني  عىل 
من  ارض  ومنحوه  فوافقوا  الي  ف 

مسجد رأس الحسين
عليه السالم 

مسجد راس االمام الحسين عليه السالم في مكانه الجديد
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دائرية  غي سند كانت عبارة عن ساحة 
تم  وبالفعل   ، املسجد  تشييد  لغرض   ،
بقيت  التي  الكايات  ومن  املسجد  بناء 
خالدة ان عامل البناء مل يكمل بناء املنارة 
يبني منارة كاملة  انذاك من  ملعتقد سائد 
يوافيه الجل لذا بنى نصفها وبقيت عىل 
هذا الال حتى كان البعض يطلق عليه 

تسمية جامع ابو نص منارة .
السعي  خ���الل  وم���ن  ال��س��ق��وط  ب��ع��د 
للحصول عىل اوراق تثبت مكان اجلامع 
سند  اص��دار  من  متكنا  ال��شوف  يقول 
مربع  مت   1900 وبمساحة  ل��الرض 
استحصال  وبعد  اجلامع  لتشييد  تقريبا 
وبتوجيه  الشيعي  الوقف  ديوان  موافقة 

مديرية  ف  الندسية  الشعبة  وارشاف 
الوقف الشيعي ف كربالء بورش بالعمل 
تكاليف  مجع  تم  وقد   2016/5/2 ف 
كربالء  اه��ايل  من  املحسنني  من  البناء 
تشييد  وتم  يوما   385 العمل  فاستغرق 
امامية  وساحة  م2   289 بمساحة  قاعة 

بمساحة 617م2 للمناسبات .
تبعت العتبة السينية املقدسة مشكورة 
بنصبها  قاموا  طن   20 تبيد  بمنظومة 
وتشغيلها اضافة ال مولدة كهربائية 65 
باعمل  العباسية  العتبة  وتبعت  ف  كي 

الصب والكونكريت بسعر الكلفة .
للعتبة  الشعي  املتويل  سمحة  ان  علم 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  السينية 

جعفر  ال��س��ي��د  وس��مح��ة  ال��ك��رب��الئ��ي 
السينية  للعتبة  العام  المني  املوسوي 
املقدسة قاما بزيارة املسجد وشاركوهم 
الحتفال ف القاعة والقى سمحة الشيخ 

كلمة باملناسبة .
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وسام داود الحمودي
حسن علي التميمي

حسن اياد ريسان

ابو مصطفى  حسان علي ناصر الركابي

تلعفر 2016/12/6
الموصل/ لواء الطفوفتلعفر 2016/12/6

تلعفر  30 / 11/ 2016    تلعفر  

الشهيد البطلالشهيدين

الشهيد البطل الشهيد البطل
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عوائل الشهداء امانة في اعناقنا
الذين  الشهداء  يتفقد عوائل  السالم  املؤمنني عليه  امي  كان 
استشهدوا ف معاركه الثالثة ، وسار ولديه عىل سيته ، ففي 
السالم  عليه  السن  لالمام  اموال  بعث  معاوية  ان  رواية 
ولعبد اهلل بن عمر ولعبد اهلل بن الزبي وسال كيف سيترصف 
ويسد  دينه  با  سيقيض  حوله  من  فقل  ؟  بالموال  السن 
ف  قتل  من  عوائل  سيتفقد  بل  كال  معاوية  فقال   ، حاجته 
معركة صفني ، ودابت املرجعية عىل نفس السية فحرصت 
الشهداء  عوائل  احوال  لتفقد  واللجان  الوفود  تشكيل  عىل 

واعانتهم بم يتاجونه .
الرعاية التي تستحقها عوائل الشهداء واجب ف اعناقنا مثلم 
الشهيد وطننا ومحايتنا واجب ف عنقه ، وبذل روحه  جعل 
لديا  ما  اعز  فقدت  التي  العوائل  هذه  ورعاية   ، اجلنا  من 
يتم علينا ان ل نبخل عليهم باعز ما لدينا ملتابعة احوالم، 

واملفارقة الرائعة ان اهلل عز وجل يقول ف كتابه العزيز
ٍء َفإِنَّ  ِفُقوا ِمنرْ يَشرْ وَن  َوَما ُتنرْ ِفُقوا مِمَّا حُتِبُّ ٰى ُتنرْ ِبَّ َحتَّ )َلنرْ َتَناُلوا الرْ

َ بِِه َعِليٌم( اهللَّ
ودائم  املستفيدة  اجلهة  يدد  ومل  النفاق  نوع  حدد  وهنا   
املستفيدة هي املحتاجة ، فكيف اذا كانت املستفيدة هي عائلة 
شهيد فالنفاق هنا كم اشار اليه سمحة الشيخ الكربالئي ف 
احدى خطبه يكون واجبا عىل املتمكن، والعائلة التي لديا 
ايتام يكون استحقاقها ضعفني استحقاق العائلة واستحقاق 

اليتيم .
من ينفق ومن غي منة وبطيبة خاطر مع حفظ كرامة املحتاج 
عز  اهلل  جزاء  بعد  وسيشكره  الساب  يوم  الشهيد  سيلقى 
وجل له عىل انفاقه عىل عائلته ، والقران الكريم يقول)َفَمنرْ 
واجر  حساب  له  يكون  املثقال  َيَرُه،  ا  ً َخيرْ ٍة  َذرَّ َقاَل  ِمثرْ َملرْ  َيعرْ
يوم الساب فكيف اذا كانت عائلة شهيد وسد احتياجاتا 
ومواستها بفقدها لبنها او زوجها او اخيها او حتى معيلها 

الوحيد.
الذين  الخ��وة  بعض  اي��دي  عىل  نشد  الوقت  نفس  وف 
يشكلون هيئة مساعدة عوائل الشهداء فيم بينهم فيجمعون 
يفوتنا  ول  كم   ، العوائل  عىل  بتوزيعها  ويقومون  التبعات 
ان نشكر البعض من الخوة الذين بادروا بتقديم خدماتم 
واصحاب  الطبيب  مثال  الشهداء  لعوائل  جمانا  حمالتم  ف 
املولدات وحتى الالق عندما نقرا يافطة عىل مكان عملهم 

بان خدماتم جمانا لعوائل الشهداء او ايتام الشهداء . 
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طرديا  تناسبا  يتناسب  البطالة  مستوى 
البلد  منها  يعان  التي  السلبيات  كل  مع 
ف  شحيحة  تكون  تكاد  العمل  فرص   ،
بلد نفطي ، اغلب الشباب عندما يتخرج 
منهم  القلة  ال  بالضياع  يشعر  الكلية  من 
يتك  املعيشة  ظروف  بسبب  والبعض   ،
عن  يبحث  فتاه   ، للعمل  طلبا  الدراسة 
فرصة عمل سواء كان اجيا او صاحب 
عربة  يستاجر  او  الرصيف  عىل  بسطية 
للنظر  الفاتا  والكثر   ، محال  يعمل  لكي 
حمددة  اماكن  لم  الذين  البناء  عمل  هم 
اماكنها  حمافظة  ولكل  فيها  جيتمعون 
املتواضعة  بمالبسهم  فتاهم   ، الاصة 
ادوات  معه  والبعض  فقرهم  عىل  الدالة 
البناء ليدل عىل نوع عمله ، والبعض بال 
ادوات فانه عامل بناء يعمل ما يطلب منه 

.
لكي  شخص  او  س��ي��ارة  توقفت  واذا 
يستاجر عاماًل يتجمهر اجلميع حوله حتى 
الوصول  من  ال��واء  يمنعون  ان  يكادوا 
اجل  من  ويستميتون  يستغيثون  اليه، 

قوت  لتامني  عمل  فرصة  عىل  الصول 
عيالم .

لالرهابيني  ذهبية  فرصة  التجمهر  هذا 
حدثت  ال��ت��ي  ال��ت��ف��ج��يات  ف��اح��دى 
الكاظمية  ف  العروبة  ساحة  ف  بوسطهم 
يريد  ان��ه  سيارته  ف  الره���ايب  تظاهر 
مجيعهم  فتجمهروا  العمل  من  جمموعة 
زر  عىل  ضغط  ان  ال  منه  كان  فم  حوله 
التفجي فتطايرت جثثهم مجيعا ال اشالء 
الرهايب  وتطاير  هوياتم  تعرف  بالكاد 
ال جهنم ، واخر تفجي حصل ف ساحة 
الطيان مستهدفا العمل والباعة املتجولني 

الفقراء. 
هذه بعض التفجيات التي وقعت وسط 

عمل البناء من ارشيف الرهاب  
ق��ي��ادة  أع��ل��ن��ت   -  2016/ 03/ 29
جمموعة  استهداف  عن  بغداد،  عمليات 
يومي،  بأجر  يعملون  مم��ن  ال��ع��مل  م��ن 
املنطقة  من  بالقرب  انتحاري،  بجوم 

األشهر ف بغداد ساحة التحرير
مدنيني   3« استشهاد   2017/ 04/ 05

سامي جواد كاظم

في بلدي يجتمع النقيضان
 العراقي عاطل واالجنبي عامل

دراسة 
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قتلوا وأصيب 7 آخرون بانفجار استهدف 
جتمعًا لعمل بناء ف منطقة الوشاش،

مدنيني  مخسة  قتل   -  2008/ 01/ 31
وأصيب ثمنية آخرون عىل األقل بجراح 
إثر انفجار سيارة مفخخة ف جمموعة من 
ش��وارع  أح��د  ف  املتجمعني  البناء  ع��مل 

منطقة الكاظمية ف العاصمة العراقية.
البرصة   ب��ن��اء  ع��مل  يستهدف  إع��ت��داء 
لتجمع  س��اح��ة  اس��ت��ه��دف  الن��ف��ج��ار 
عن  مسفرا  ال��ذروة  وقت  ف  البناء  عمل 
واجلرحى.  الشهداء  من  العديد  وق��وع 

2012/9/9
عاملة  ايٍد  استقدام  نرى  اخر  جانب  من 
الستغراب  وهنا   ، العراق  ال  اجنبية 
يعني  ه��ذا  فقدومهم   ، والستعجاب 
مجيعا  نعلم  بينم   ، للعمل  فرص  وج��ود 
بحجم البطالة ف العراق لشحة الفرص ، 
من يفرس هذا اللغز ؟ ومن جانب اخر ما 
يلفت نظري كاعالمي اتابع هذه المور، 
موافقات  وفق  تايت  الجنبية  العملة  ان 
رشكات  قبل  من  تنظيمها  ويتم  رسمية 
ويتم  حقوقهم  كافة  وتراعى  متخصصة 
التي  الشوط  وفق  للعمل  استدعاؤهم 
يتفقون عليها مع رب العمل ويتم التفاق 
بالنسبة  اجيابية  والنتائج  صورة  بافضل 
عن  ناهيكم  هذا   ، والعامل  العمل  لرب 
ال  بتحويلها  التي سيقوم  الصعبة  العملة 

بلده وما تكلف العراق .
وسائل  ذك��رت  كم  امل��ايض  العام  حتى 
الجنبية  العملة  ع��دد  وص��ل  الع���الم 
خالل  من  البالد  ال  والداخلة  املسجلة 
القطاع  مع  الجنبية  ال��شك��ات  تعاقد 
الكومي بلغت 140 الف عامل اجنبي 
يتجاوز  مل  فيم  رشكة   1022 خالل  من 
القطاع  طريق  عن  الوافدة  العملة  عدد 
وهناك  م��ن��زل،  م��دب��رة   400 ال���اص 
رشعية  غي  بطرق  دخلوا  منهم  اآللف 

هذه  عددهم  وصل  عددهم،  يعرف  ول 
السنة ال 200 الف عامل اجنبي

استفرست  ؟  والعملة  البطالة  حكاية  ما 
للنسيج  معمل  صاحب  الخوة  احد  مع 
سالته   ، ه��اش��م  ع��يل  الخ  وال��ق��ي��ط��ان 
؟  الج��ان��ب  ال��ع��مل  م��ع  ماحكايتك 
والتفاق  البحث  من  تعبت  لقد  اجاب 
معه  اتفق  ان  فبعد  العراقي  العامل  مع 
وبشوطه املميزة يعمل ملدة اسبوع وبشق 
ويتك  العمل  ف  اله��ال  مع  النفس 
الجنبي  العامل  بينم   ، بارادته  العمل 

يعمل بأجر أقل من العامل العراقي.
لدي  التساؤل  يثي  الذي  الخر  اجلانب 
ل  ملاذا  البناء  عمل  استهداف  ارى  وانا 
تؤسس رشكات تضمن لؤلء سالمتهم 
ان  بحيث  عمل  فرصة  عىل  لم  وحتصل 
من  اتصاله  يكون  بناء  عمل  يريد  الذي 
خالل هذه الشكات وهي تقوم بتسهيل 
ف  جتمعهم  من  ب��دل  العمل  اج���راءات 
من  وافضل  الرصفة  وعىل  الساحات 
اصحاب  التجار  الوساطة  ب��ذه  يقوم 
حمالت بيع مواد البناء او مكاتب الدللة 
بالسمء  العمل  الخوة  بتسجيل  فيقوم 
اذا  بحيث  هاتفهم  ورقم  عملهم  ونوعية 
يستطيعون  عمل  جمموعة  منهم  طلب  ما 
التي  بالشكات  اسوة  العملية  هذه  امتام 
، ويكون  الجنبية  العاملة  اليدي  ترعى 

التنظيم  لوزارة العمل مشاركة من حيث 
وضمن القوق والعدالة ف توزيع فرص 

العمل.
يرغبون  ل  العراقيني  بعض  هنالك  نعم 
مزاجهم  ختالف  التي  الع��مل  لبعض 
عاطل  ه��و  منهم  البعض  ب��ل  ال���اص، 
 ، بشوط  خدماته  ويعرض  العمل  عن 
الكسل  من  افضل  يعمل  ان  املفروض 
واثناء العمل عليه ان يبحث عن الفضل 
فاذا وجد غادر العمل وذهب لالفضل ، 
عىل  او  املقاهي  او  البيت  ف  اجللوس  اما 

الرصفة فان هذا ل يمنحك املال.
ومن جانب اخر فان قانون الستثمر جييز 
و  اجنبية  عملة   %50 جلب  للمستثمرين 
اجازة  عىل  ليحصل  وطنية  عملة   %50
عمل، وهذا ما مل يفعل عىل ارض الواقع 
، اضف ال ذلك فمهنة عامل حمل غذائية 
تستحق  مهنة  ه��ذه  هل  فندق  عامل  او 
تقبلها  تستوجب  بل  كال  ؟  معينة  مهارة 

بدون كبياء 
وبعد كل ما جرى عىل هذه الشية تبقى 
بالدرجة  املسؤولة  هي  العراقية  الكومة 

الول عن البطالة والعملة
ول يفوتنا ذكر ما يتتب عىل هذه العملة 
ختص  التي  غي  اخرى  اثار  من  الجنبية 
ثقافية وحتى  العمل منها اجتمعية ومنها 

امنية .

دراسة 
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ل�����ل�����م�����������ص�����ط�����ف�����ى دوح������������ة
)ف���������اأ����������ص���������ل���������ه���������ا ث�������اب�������ت

ف�����ات�����ت وه����ي ت�����ق�����ول ه�����ي�����ت ل�ك
باخلطى ف��ف��اه��ت  احل���ق  ح�صح�ص 

ع���ز يف  اال���������ص��������ام  ودوح�������������ة 
ث���اب���ت ف���ا����ص�������ل���ه���ا  ت���ن���ق�������ص���ي  ال 

ج��ل��ي ال�����ه�����دى  �����ص����رع  يف  احل�������ق 
وم������ن ي����ع����ادي امل���رت�������ص���ى ع��ل��ي��ًا

ي�����ص��ق��ي حمبه ال������ورد  ل����دى  ع��ل��ي 
 ف����راح ي��ن��ادي ع��ن��د اجل����واب غ��دًا

ال�����ب�����ه�����اء ذات  اخل�������ل�������د  يف 
ال�����������ص�����م�����اء( يف  وف�������رع�������ه�������ا 

ف���رع���ن���ه���ا م�������ص���رع���ًا م����ن ق��د���ص��ه
ول���ق�������د راودت�����������ه ع�������ن ن�����ف��������ص��ه

ال�ب�ق���اء روح  ت�ث�م�ر  ب�ا�ص�ق��ة 
ال�صماء يف  وف��رع��ه��ا  امل���دى-  على   -

ي���ع�������رف�������ه م������ن ط����ب����ع����ه زك�������ي
ويل( دون��������ه  م�����ن  ل�����ه  )ل�������ي�������ص 

وم��ب��غ�����ص��وه ع��ط��ا���ص��ى ي��ل��ه��ث��ون ظما
ب�ما ي�ع�ل�م�ون  ق�����وم��������ي  ي��ال�����ي�����ت 

زميٌل تعرفت عليه منذ ال�صباب وكنت مازمًا له كوين عرفت فيه �صفاء النف�ص وال�صريرة. و كان لطيف املع�صر ال ميل 
جمل�صه وعذوبة حديثه. وكنا متازمني يف حديثنا ومباراتنا ال�صعرية .. حيث كنا نتذاكر  بني احلني واالخر على 
�صفاف نهر احل�صينية ع�صرًا و�صط الب�صاتني والنخيل املحيطة به . ومما يذكر عن باغته و�صجية قريحته طرح يل 

بيتًا يف اقتبا�ص من اآيات القراآن الكرمي فقال:-

فجئت ببيت مقتب�ص اي�صًا. يف قوله تعاىل )قالت هيئت لك(

فقال رحمه اهلل مكمل البيت يف قوله تعاىل )ا�صلها ثابت وفرعها يف ال�صماء(

ثم قال:-

فحقًا كان بيتًا رائعًا حيث حرك قريحتي يف ان  اذكر مثله يف قوله تعاىل 
)يا ليت قومي يعلمون(

واملق�صود باجلواب: اجلابية وهو احلو�ص الكبري.

ذكريات من الماضي
عبد الرضا الصافي) 1 - 2 (الشيخ سلطان علي الصابري

40



هادي جبار سلومجبُل الصبر

ج��������ب��������َل ال���������������ص�������ر ع������ان������ق������ت������ك ال�������ق�������ل�������وُب
م�������������ن اب�������������وه�������������ا وج�������������ده�������������ا واخ�����������وه�����������ا
زي�����������ن�����������ب ام�����������ه�����������ا ف�����������اط�����������م وب�������ن�������وه�������ا
ه���������ي دن��������ي��������ا ف������ك������ر ب������ه������ا االر������������������ص ت�����زه�����و
ه����������ي ب�������ن�������ت ال�������������ق�������������راآن ت�����������ص�����م�����و ع�����ل�����وا
ُدرٍّ م�������ق�������ل�������ع  ان����������������ت  ال��������ف��������ك��������ر  ق��������م��������ة 
اط��������ع��������م��������وك ال������������ه������������وان م�����������ن ب�������ع�������د ع����ز
اي���������ه���������ا ال�����������ظ�����������امل ال������ع������ق������ي������ل������ة ه���������ص����م����ا
وج���������������ا ال����������ط����������ف م������������ن خ����������ال����������ك ي������وم������ا
ي��������ا اأب�������������ا امل�������ج�������د ������ص�����اح�����ة ال�������ط�������ف ت���ب���ق���ى
ي��������ا اب����������ا ال�������ط�������ف وال����������رج����������ال ال���������ص����ح����اي����ا
دوي ���������ص��������داك  م��������ن  ال������ث������ائ������ري������ن  اأب�������������ا  ي��������ا 
ق���������������ادت ال���������رك���������ب وال�������������ص������ب������اي������ا ك������رام������ا
ال�����رم�����������ص�����اء ف������واج������ع������ه������ا  روت  و�������ص������ب������اي������ا 
ان���������������ت ب��������ن��������ت ال���������ب���������ت���������ول وال���������ف���������ار����������ص
ي�������ا اب������ن������ة امل������ج������د م�������ا ارك������ع������ت������ك ال�������رزاي�������ا
واب�������ن�������ة ال�����ط�����ه�����ر ت����ق���������ص����و ال�����������ص�����ي�����اط ع���ل���ي���ه���ا
ان���������ه���������ا زي���������ن���������ب ال������ع������ق������ي������ل������ة جن�����������م م����ن
اب�����ي�����ه�����ا ام  ال�������������زه�������������راء  ام�����������ت�����������داد  ي����������ا 
��������ص�������ت�������ع�������ي���������������ص�������ني زي�������������ن�������������ب ب�������خ�������ل�������ود
و�������ص������ن������ب������ق������ى ب���������درب���������ك���������م ح��������م��������ر ت��������اج
ح�����ت�����م�����ا اهلل  ع���������ن���������اي���������ة  ح�������ف�������ظ�������ت�������ه 
ع�����������������ص��������ِت ي�����������ا زي���������ن���������ب ع������ق������ي������ل������ة ع��������زذ

ت����غ����ي����ب ال  اح���������م���������د  م�����������ن  ن������������������وٌر  ان������������������ِت 
�����������ص����������ف����������وة ان������������������������ِت ن����������ب����������ع ح�������ب�������ي�������ُب
ت�����������ذوب ح�������������ّب�������������اتُّ  ال��������ق��������ل��������ب  يف  ل��������ه��������ا 
ل������ه������ا ال������������زف������������رات وال�����������دم�����������ع ال�����������ص�����ك�����وب
ان�����������������������ِت ي��������������ا ام������������������ة وج�����������������������ذر جن�����ي�����ب
م���������ن احل�������������ص������ن������ى ت��������ف��������وح ف������ي������ه ال�����ط�����ي�����وب
ان��������������ت رم��������������ز اخل�����������ل�����������ود غ�������������ص������ن رط������ي������ب
وي���������������ك م�����������ا ه���������ك���������ذا ت���������ك���������ون ال������ق������ل������وب
م�������زق�������ت�������ه ق�������ن�������ا وه�������������و �������ص������خ������ر �����ص����ل����ي����ب
ط����������امل����������ا ع����������ا�����������ص وج����������ه����������ك امل�������ح�������ب�������وب
خ�������ص���ي���ب رو����������������ص  ال�������ط�������ف�������وف  ادمي  م���������ن 
زي����������ن����������ب ال��������ط��������ه��������ر ع����������زم����������ة ووث����������������وب
ف�����ا������ص�����ت�����ك�����ت ا�������ص������ل������ع وال�����������ظ�����������ام ره�����ي�����ب
وال���������������ص�������م���������������ص وال�������������رب�������������ى امل�������������ص������ي������وب
ال�����������ب�����������ط�����������ني ع��������ل��������ي��������ن��������ا امل���������ح���������ب���������وب
ي���������������وم ���������ص��������ّب��������ت م���������������ص�������ائ�������ب وخ��������ط��������وب
��������ص�������اع�������ة ال�������������ص������ب������ي ق�����ل�����ب�����ه�����ا امل������ل������ه������وب
ت����������������ذوب ال  وزه��������������������������������رة  ������������ص�����������م�����������اء 
ب������������������ورك اجل������������������دُّ وال�������������������������رياع امل�����������ص�����ي�����ب
ل�������������ك رو�����������������������ص ب�������ق�������ل�������ب�������ن�������ا حم�������������ص������وب
وه��������������و ن�������ح�������ر م�����������ن ال������������دم������������اء خ���������ص����ي����ب
وال��������ره��������ي��������ب ال���������ع���������ت���������اة  مت�������������������ادى  ان 
ج��������ب��������ل ال�����������������ص��������ر ان���������������ت ق��������ل��������ب رح������ي������ب
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وطني يا مكاين االول الذي اراه حني والدتي، واول مكان 
وجباله  �صهوله  رحاب  يف  ولعبت  العذب،  هواءه  تنف�صت 
وحنانًا  حبًا  قلبي  يف  ت�صاري�صه  وزرع��ت  ا�صجاره  وربيع 
ابنائها  عن  ت�صتغني  ال  التي  ال��روؤوم  االم  فهو  وا�صتياقًا، 
بعد  واك��رام��ًا  لهفة  بعد  لهفة  و�صفيعها  بحبها  لتاأويهم 

اكرام.
حبي  موطني  اأبيعه،  اأال  اآليت  وطن  يل  وطني  يا  وطني 
وكل مودتي، اأهديك من قلبي ومن وجداين، بادي كلمة 
خفيفة جميلة يف ل�صاين او كلمة ق�صرية عند غريي، لكن 
جمال معانيها كبري من جمال وجه الوطن فاحلفاظ على 
يعني  كرامتها  على  احلفاظ  وان  كرامتها  يعني  جمالها 

كرامتي.
وطني ق�صة ع�صق اأبدية بني العي�ص فيه او حتت ترابه 

العزيز..
يف  ال�صهادة  وان  الدماء،  وحتّييه  الدموع  متنّيه  وطني 
النف�ص  هو  بل  يزعمون  كما  �صيئًا  م�صريًا  لي�صت  �صبيله 
اول  وان  وم�صائبه  همومه  تكرث  عندما  ال�صدور  ولهيب 
اجله  من  اطلقت  ر�صا�صة  واآخ��ر  عليه  اطلقت  ر�صا�صة 
الوجوه وال�صدور واالهداف لكن رائحة  قد غريت بع�ص 
البارود التي امتزجت مع رائحته واريجه الطيب لن تتغري 
كي  منوت  وطني  يحيا  وطني  عا�ص  الوجوه،  تغريت  مهما 
يحيا الوطن، نعم منوت بقدر ما يبقى الوطن، اآه يا وطني 
العمل  وزاد  الكام  وقل  النفو�ص  وطابت  العزم  �صدق  لو 
الظلم،  ويتهاوى  احللم  يبداأ  احلزينتني  عينيك  يف  لكان 
نعم كيف يهزم وطن فيه جي�ص اأبّي وح�صد �صجاع ورجال 
ابطال حتارب اال�صرار وكيف يتحرر جمتمع دون ان ميوت 

لتحيا االجيال.
تاريخ  لكنه  وَع��ل��م،  ب��ح��دود  وط��ن  جم��رد  لي�ص  عراقنا 
تعجز  التي  العظيمة  ومعانيها  وحروفها  كلها  االن�صانية 
نفتخر  التي  هويتنا  انت  وطني  يا  النفو�ص،  ح�صرها  عن 
يجمعنا  الذي  الدافئ  واحل�صن  االم��ان  وانت  بها  ونحلم 

حتت ا�صم واحد هو العراق.
وختامًا اقول ل�صت ا�صفًا اال الأنني ال اأملك اال حياة واحدة 
ا�صحي بها يف �صبيلك يا وطني لكنك �صجرة طيبة ال تنمو 
احلياة يف ترتبك ااّل بالت�صحيات وت�صقى بالعرق والدماء 
دماء  ان  علمتني  وان��ك  االر���ص  جبني  على  قبلة  فاأنت 

ال�صهداء هي التي تر�صم حدود الوطن الواحد لاأبد.

يحيا الوطُن
خادم حسين علي
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فالعراُق بالدي

مقاُم كربالَء

علي جودة الرفاعي

حميد كريم مصطفى الكلكاوي

اأح�������ب�������ب�������ت ار����������ص���������ي ف��������ال��������ع��������راق ب���������ادي
ار���������������ص ال�����ن�����خ�����ي�����ل ال��������واه��������ب��������ات ل�������ص���ع���ب���ي
ن�����������وح وك�����������������ذل�����������������ك  ف�����������ي�����������ه  اآدم 
ذا ح�������������ص������ن  اب��������������و  ف�������ي�������ك  وامل��������رت�����������������ص��������ى 
ي�������������ص������ع������ى ال���������ي���������ه ال����������������زائ����������������رون ب������ح������ّب
ف����ي����ك ال���������وط���������ن���������ّي���������ة  مت����������������وت  ل������������ن  ال 
جت��������وُد ف��������اأن��������ت  ف��������اأن��������ت  راأى  م��������ن  ف�����������ص�����رَّ 
ق����������ل ل������ي�������������ص م�������ن�������ك ل������ل������ن������وا�������ص������ب ح�������ّظ
ار���������������������ص االول����������������ي����������������اء ان����������������ت مل������و�������ص������ى
ب�����������غ�����������داد م��������و���������ص��������ى ل���������ل���������ج���������واد حم����م����د
ج���ب���ري اب�����������ن  ب������ه������ا  اإذ  ار���������ص��������ي  اأح�������ب�������ب�������ت 

ج������ن������ان������ا زي�����������ارت�����������ك�����������م  يف  �������ص������ن������م������ل������ك 
ال�������ت�������ف�������اين ق��������م��������م  يف  ن��������ح��������ن  وت��������ع��������ل��������م 
ي�����ع�����ل�����و ك�����������������اد  زم���������������������ان  يف  ���������ص��������م��������دن��������ا 
و���������ص��������اأن��������ك ي���������ا ح�����������ص�����ني حت��������ام��������ي ار�������ص������ا
وه��������������������ذي ك������������رب������������اء ��������ص�������م�������ت م������ق������ام������ا
ف��������ك��������م م������������ن ن��������������������ازح ي������������������������اأوي ال������ي������ن������ا
ف������ي������ا ������ص�����ب�����ط ال��������ر���������ص��������ول ط��������رق��������ت ب�����اب�����ا
خ�������������ص������اال ن�������ن���������������ص�������ى  ل�������������ن  واهلل  ال 
ف������ه������ل ن�����ن�����������ص�����ى ال���������������ذي اف�������������ص������ى دم������������ارا

م���������ن ك�����������ّل ق�����ل�����ب�����ي م���������ن ������ص�����م�����ي�����م ف��������������وؤادي
اأر������������������������ص ال�������ن�������ب�������ي�������ني ت���������������دمي م���������������دادي
��������ص�������داد ب����������اأه����������ل  ذا  ال������������ع������������راق  ان��������������ت 
وال����������������������وارث ال�����������ص�����ب�����ط ������ص�����ب�����ي�����ل ر��������ص�������ادي
راي���������ات���������ه���������م ت������ع������ل������و ب������������اأر�������������ص ��������ص�������واد
خ��������ارط��������ت��������ك ت������ب������ق������ى ف������ن������ج������م������ك ب�����������ادي
ودادي ال���������ي���������ك  راأى  م�����������ن  ف�����������������ص��������رَّ 
ع�������ن�������اد ب�������������اأه�������������ل  ت�������������ص������ل������ط������ت  وان 
ل�������ل�������ع���������������ص�������ك�������ري�������ني ه������������ت������������اف ب��������������ادي
ي���������ع���������ادي دام  ل�������������������ص���������ّد  ل�������ي���������������ص  ال 
زادي يل  ال�����������واه�����������ب  ال�����������ص�����ع�����ي�����د  ه�������������ذا 

���������ص��������ري��������ح��������ك��������م اج�����������اب�����������ت�����������ه ي���������دان���������ا
وه�������������������������ذا م���������������ا ي��������ل��������ب��������ي��������ه ����������ص���������وان���������ا
ب�����������ه ال���������������ع���������������دوان ف�������اح�������ت�������ل�������ت ق��������ران��������ا
اذان������������������������ا م������������رت������������ف������������ع  هلل  ب������������ه������������ا 
ل��������ه��������ا �����������ص����������رف ت����������ك����������ون ب������������ه م�����������ص�����ان�����ا
ل��������ك��������ي ي�������ل�������ق�������ى مب����������������������������اأواه االأم������������ان������������ا
ث�������ران�������ا يف  ي�������������ص������ف������ع  ل������ي�������������ص  وغ�����������������ريك 
ب���������ه���������ا اي����������ام����������ن����������ا ����������ص���������ه���������دت زم���������ان���������ا
مب���������اأم���������ن���������ن���������ا واأف�������������ق�������������دن�������������ا امل�������ك�������ان�������ا
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الزهراء سيدة النساء وام ابيها عليها السالم

تمر علينـــا مناســـبة حزينة وماســـاة 
عظيمـــة فجع بها اهـــل البيت االطهار 
عليهم الســـالم بل تعتبر اول ماساة 
لحقت بهـــم بعد رحيـــل النبي محمد 
صلـــى اهلل عليـــه والـــه ، انهـــا بضعته 
فاطمـــة الزهـــراء عليها الســـالم وما 
القتـــه من محـــن حالما فقـــدت أباها، 
واالحـــداث حتى وان اختلفت بالتفاصيل 
فهـــذا يعني انها حدثت ، هنالك احداث 
لشهرتها يتعســـر على مزوري التاريخ 
الغاءهـــا او تحريفهـــا ، منهـــا جنينها 
السقط محسن ، مزرعة فدك ، خطبتها 
العصماء بالمناسبة ،اخفاء قبرها،  اما 
بقيـــة التفاصيل فيكفي انهـــا ذكرت في 
مصادر من يشـــكك فيها ، والن الزهراء 
منهل علم قبـــل ان تكون فاجعة فان 
هنالـــك محطات مضيئة تنيـــر الطريق 
للمســـلمين عامـــة وللمـــراة خاصـــة 
ســـنتعرض للبعض منها استذكارا لها 
بمناسبة استشهادها والتي هي احدى 
الروايات بانها بقيت بعد وفاة ابيها 75 
يومـــا فتكون ذكراهـــا 13 جمادي اول ، 
نعم يكفي قصر فترة بقائها بعد رحيل 

ابيها الثارة االستفهامات عن االسباب.

ملف الزهراء

رحلت وهي في 
ريعان شبابها 

مظلومة
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ملف الزهراء

رحلت وهي في 
ريعان شبابها 

مظلومة

نبدا ملفنا هذا الخاص بالمناســـبة عن 
سيد نســـاء العالمين كما هو المعتاد 

في ذكر هويتها اختصارا .
السالم  عليها   ( الزهراء  فاطمة  ُول��دت 
اهلل  صىل   ( العظيم  والدها  بعثة  بعد   )
عليه وآله ( بخمسة أعوام ، وبعد حادثة 
اإلرساء واملعراج بثالث سنني ، وقد بّش 
جبيل رسول اهلل ) صىل اهلل عليه وآله ( 
بولدتا وكان تاريخ ولدتا يوم اجلمعة 
العشين من شهر مجادى اآلخرة ف مدينة 

مّكة
األكرم  النبي  بنت  السالم  عليها  فاطمة 
خدجية  من  وسلم،  وآل��ه  عليه  اهلل  صىل 
بن  الُعّزی  عبد  بن  أسد  بن  ُخَويلد  بنت 

ُقيَص بن كالب.
ب�الزهراء  السالم  عليها  فاطمة  لقبت 
واملرضية  والراضية  والطاهرة  والصديقة 
والبتول و... ومن أشهر ألقابا الزهراء، 
اسمها  مع  ويقرن  أحيانًا،  به  تسّمى  وقد 
أحيانا أخرى فيقال فاطمة الزهراء ويعني 
ٌة  لغًة النور الساطع والضياء الالمع، وُدرَّ
فاطمة  ُتّكنى  صاِفَيٌة،  َبيرَْضاُء  أي   : َراُء  َزهرْ
وأم  األئمة  وأم  أبيها  ب�أم  السالم  عليها 

السن، وأم السني، وأم املحسن.
حمطات مهمة من حياتا الطاهرة 

مما لشك فيه املعاناة التي عانى منها سيد 
اللق ابوها عند بدء الدعوة مع الروب 
التي كان يقودها، فكانت زوجته خدجية 
جراحه  لتضمد  له  ع��ون  خي  الكبى 
ضد  عنه  وت��داف��ع  اح��زان��ه  ف  وتواسيه 
تكفلت  رحيلها  بعد  ولكن  اع��دائ��ه، 
فكانت  صبية  وهي  ال��دور  بذا  الزهراء 
حقا تستحق لقب ام ابيها ملا آزرت أباها 

بكل ما حتمل الكلمة من معنى .
هذه البضعة الطاهرة ليليق با ال رجل 

مثل عيل بن ايب طالب عليه السالم فكان 
اهل  وبمياركة  النورين  والتقاء  ال��زواج 
من  جمموعة  حرض  وقد  والرض  السمء 

الصحابة الزواج املبارك .
النبوة  التقاء  نقطة  السالم  عليها  الزهراء 
املعصومني  من  ذريتها  فكانت  بالمامة 
الجة  المام  حفيدها  خامتهم  وسيكون 
الذي سيمأل الرض قسطا  السالم  عليه 

وعدل بعدما متأل ظلم وجورا .
لا احاديث وقيلت فيها احاديث ومن هنا 
سنتعرض لبعض ما قيل عنها لرفع اللبس 

الذي قد يقع فيه من ليفهم الحاديث .
بنت حممد رسقت  فاطمة  أن  )لو  حديث 

لقطعت يدها(.
كثيا ما يستخدم هذا الديث للدللة عىل 
تطبيق  ف  الدين  ونزاهة  اإلس��الم  عدالة 
والطبقية  الفرقة  ونبذ  والدود  األحكام 
والنزعات اجلاهلية من التعصب والنسب 

والعبودية.
للسارق   اليد  قطع  رشوط  عن  وبعيدا 
السارق   يكون   أن   املثال  سبيل  عىل  منها  
قد وصل  سّن البلوغ ، و أن  يكون  عاقاًل، 
ال��شوط  من  وغيها  خم��يا  يكون  وان 
إذا  تقريبا،  رشط��اً  عش  اثنى  ال  تصل 
وهي  أل  الديث  ف  ال��واردة  فالفرضية 
فرضية الرسقة املستوفاة لشوط الد من 
العصمة  يناف  الذي  اإلثم  درجات  أعىل 

والتطهي اإللي من الرجس.
مع  العصمة  تعارض  ف  هنا  اإلشكال   
الفرضية أي أن مكانة فاطمة الزهراء من 
عصمة وقيادة وقدوة وقرابة تتعارض مع 
فرضية السهو والنسيان فم بالك بالرسقة 
أعظم  من  تكون  والتي  للحد  املستوفاة 

اآلثام 
بنت  العاملني,  نساء  سيدة  الزهراء  فاطمة 

لغضبها,  اهلل  يغضب  )ص(,  اهلل  رس��ول 
والكثي  واملباهلة  التطهي  آية  فيها  نزلت 
انف  الديث  يفهم  فكيف  اآلي��ات،  من 

الذكر؟
بداية ليس للحديث إسناد ف كتب الشيعة 
الطرف  كتب  ف  مسنٌد  هو  وانم  اإلمامية 

الخر.
ثم إَن متنه هو أسلوب متعارف بني أهل 
كثي  ف  الكريم  القرآن  به  جاء  وقد  الفن, 
وبيان  املطلوب  اثبات  لغرض  آياته  من 
إليه  يتطرق  ل  وانه  به  املَمثل  مكانة  علو 
من  به  التمثيل  وان��م  ري��ب,  أو  شك  أي 
اعتبار أن اسلوب اجلمل  الباب, عىل  هذا 
الشطية باستخدام )لو( الذي هو حرف 
متحققة  غي  مقدرة  قضيٌة  لمتناع  امتناع 
فعل  وها:  جزءيا  بتحقق  إل  الواقع  ف 
الشط وجوابه, فمتى ما حتقق فعل الشط 

حتقق جوابه.
فمثاًل قوله تعال: )) َأَفاَل َيَتَدبَّروَن القرآَن 
فيه  َلَوَجدوا  اهلّل  َغي  عند  من  َك��اَن  َوَل��و 
اختاَلفا َكثًيا(( )النساء:82( ، وكذا قوله 
اأَلَقاويل  َبعَض  َعَليَنا  َل  َتَقوَّ تعال: ))َوَلو 
 ، )الاقة:44(  بالَيمني((  منه  َخذَنا  أَلَ  *
يدلن بالنتيجة عىل مكانة القرآن الكريم 
وانه حمفوظ من أي اختالف ألنه من عند 
النبي)ص(  نزاهة  وعىل  األح��د,  الواحد 
يتقَول  أن  له  يمكن  ل  وانه  مكانته  وعلو 
منه  ألخذ  وإل  وتعال  سبحانه  اهلل  عىل 

باليمني ..
جيري  فم   ، ه��ذا  حديثنا  ف  ال��ال  وك��ذا 
نزاهة  عىل  دَل  حيث  هنا،  جي��ري  هناك 
من  واهن��ا  مكانتها  وعلوِّ  )ع(  ال��زه��راء 
كان  وان��م  ت��رسق,  أن  بمكان  املستحيل 
الداعي القيقي ملثل هذه الفرضية البعيدة 
ف حقها, هو أَن النبي )ص( وجد جمموعٌة 
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من املسلمني كانوا ياولون التحايل عىل 
واللتفاف  وتعال  سبحانه  اهلل  قانون 
الد  يقيم  ل  أن  إليه  طلبوا  حينم  حوله, 
لكوهنا  رسقت  التي  املخزومية  تلك  عىل 
لم  تنبيهًا  هذا  قوله  فقال  الرشاف،  من 
عىل أَن الَد كم يقام عىل الضعيف كذلك 

يقام عىل الشيف.
الرس املستودع فيها

 )) اللهم ان اسألك بحق الزهراء وأبيها 
الرس  معنى  ما   ,)) فيها  املستودع  والرس 

املستودع فيها وما هو هذا الرس ؟
كتاب  ف  مكتوبا  وجد  الديث  هذا  أن 
املصطفى حتت عنوان  قلب  فاطمة بجة 
التوسل با )عليها السالم( حيث  )دعاء 
المدان  الشيخ  الكتاب  مؤلف  رواه 
آية  ومعتمدي  شيخي  سمعت   : بقوله 
يقول ف  املعصومي  املرحوم مال عيل  اهلل 
إلي   « السالم  عليها  بالزهراء  التوسل 
والرس  وبنيها  وبعلها  وأبيها  فاطمة  بحق 

املستودع فيها ... » .
الوصايا  ضمن  الدعاء  هذا  وجد  وأيضا 
السيد  اهلل  آي��ة  ب��ا  أوىص  التي  املهمة 
عىل  باملداومة  أبناءه  النجفي  املرعيش 
حيث  الكبي  ابنه  وبالصوص  قراءته 
 - األك��ب  ابنه  أي   - )وأوص��ي��ه   : يقول 
ف  الشيف  الدعاء  هذا  ق��راءة  بمداومة 
أسألك  إن  اللهم   ... فرائضه  قنوتات 
والرس  وبنيها  وبعلها  وأبيها  فاطمة  بحق 
مل  وإن  الديث  وه��ذا   ، فيها  املستودع 
ولكن  الديث،  كتب  ف  سند  له  يكتب 
جاء مضمونه مطابقا لكثي من الروايات 
الشيفة املأثورة ف حق الصديقة الكبى 

فاطمة )عليها السالم( .
املذكور  ال��رّس  أّن  النظر  ف  يقوى  ال��ذي 
عّز  اهلل  أودعها  التي  الفريدة  امليزة  هو 
وجل ف نشأة سيدة نساء العاملني الزهراء 
البتول )عليها السالم( وهي كوهنا اللقة 
أهّنا  فبم   ، واإلمامة  النبوة  بني  الوسيطة 
النبي )صىل اهلل عليه وآله وسّلم(  بضعة 
تكوينًا وبترصيح الرسول )صىل اهلل عليه 
وآله وسّلم( � كم ورد ف روايات كثية � 
ومميزاتا  النّبوة  أرسار  وجودها  ف  حتمل 
)عليها  آخر أصبحت هي  . ومن جانب 
كانت  أهّن��ا  بم  اإلمامة  حتتضن  السالم( 
بجانب أمي املؤمنني )عليه السالم( تريّب 
ولديا اإلمامني السن والسني )عليهم 
السالم(، فهي أصبحت تعتب أّمًا لألئمة 
املعصومني )عليهم السالم( . وباجلملة، 
عليه  اهلل  )ص���ىل  ال��رس��ول  ب��ن��ت  ف��ه��ي 
)عليه  عيل  اإلم��ام  وزوج��ة  وسّلم(  وآله 
 ، السالم(  )عليهم  األئمة  وأم  السالم( 
وبذا  اللق.  ف  لا  نظي  ل  صفة  وهذه 
بذا  والتمّسك  التوّسل  يبعد  ل  العتبار 
التقّرب إل اهلل  الرّس املخزون ف ذاتا ف 

تبارك وتعال . والعلم عند اهلل .
املصادر  ف  السالم  عليها  الزهراء  مأساة 

السالمية 
عليها  ال��زه��راء  السيدة  عايشته  ما  عن 
الكائنات  س��ي��د  رح��ي��ل  ب��ع��د  ال��س��الم 
صلوات اهلل عليه وعىل اله نحيل القارئ 
الكريم لالطالع عىل بعض هذه املصادر 

ومنها 
1� عن عيل )عليه السالم( : )إنه مما عهد 
بعده(  يب  ستغدر  األم��ة  أن   : النبي  إيّل 

 140  /  3 الصحيحني  عىل  )املستدرك 
اإلسناد  صحيح   : الاكم  قال   ،  142 و 
، وقال الذهبي ف تلخيصه : صحيح . و 
من رواة هذا الديث أيضًا : ابن أيب شيبه 
والبيهقي  والطيب  والدارقطني  والبزار 

وغيهم( .
2� عن عيل )عليه السالم( : )بينا رسول 
بعض  ف  نميش  نحن  و  بيدي  آخ��ذ  اهلل 
الطريق  يل  خال  فلّم   ... املدينة  سكك 
يا   : قلت   ، باكيًا  أجهش  ثم  اعتنقني 
ف  ضغائن   : قال  يبكيك؟  ما  اهلل  رسول 
صدور أقوام ل يبدوهنا لك ال من بعدي 
، قال : قلت : يا رسول اهلل ف سالمة من 
ديني ؟ قال : ف سالمة من دينك( )جممع 
والبزار  يعىل  أيب  عن   118  /9 الزوائد 
وابن  والذهبي  الاكم  صححه  بسند 
حبان ، وراجع نفس السند ف املستدرك 

.)13 / 3
وقريب   ،  202/3 الطبي  تاريخ   �3
منه ابن أيب شيبه من مشايخ البخاري ف 

املصنف 432/7.
4�  البالذري أنساب األرشاف 1/ 586 
، وقريب منه ابن عبد ربه ف العقد الفريد 
13/5 وأبو الفداء ف املخترص ف أخبار 

البش 156/1 .
5� مروج الذهب 86/3 ، رشح ابن أيب 

الديد 147/20 .
6� ابن أيب دارم املتوىف سنة 352ه� )ميزان 

العتدال 139/1( .
سنة  املتوىف  النظام  سيار  ابن  إبراهيم   �  7
الواف   ،  59/1 والنحل  )امللل  231ه�  

بالوفيات 17/6( .
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8� العقد الفريد 254/2 ، كتاب األموال 
اإلمامة   ، الذهب  م��روج   ، س��الم  لب��ن 

والسياسة.
9� أخرج البخاري عن النبي أنه قال : )) 
فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني (( 

)صحيح البخاري : كتاب بدء اللق( .
النبي أنه قال : )) فاطمة بضعة  10� عن 
مني يريبني ما أرابا و يؤذيني ما آذاها (( 

)البخاري وأمحد و أبو داود ومسلم(.
 ، فاطمة  مناقب  باب   : مسلم  )صحيح   
 323/3 املستدرك   ،  5/4 أمحد  مسند 

وقال : صحيح عىل رشط الشيخني( .
طفاًل  السالم  عليها  لفاطمة  ان  ذكر  من 

اسمه املحسن؟
1 _ ابن إسحاق صاحب السية)السية 
لبن إسحاق: 247(, قال ابن اجلوزي ف 
صفة الصفوة)2: 3(: وزاد ابن إسحاق ف 
اولد فاطمة من عيل حمسنًا، قال: ومات 
صغيًا, ونقله عنه أيضًا غيه كالدوليب ف 

الذرية الطاهرة)62: 114.( .
2 _ ابن قتيبة ف كتابه املعارف)املعارف: 
فهلك  بن عيل  وأما حمسن  قال:   ،  )211

وهو صغي.
األرشاف):  أنساب  ف  ال��ب��الذري   _  3

402.(، قال: وحمّسنًا درج صغيًا.
قال:   ).153 تارخيه)5:  ف  _ الطبي   4
_ من  _ منه  _ فاطمة  أّنه كان لا  ويذكر 
عيل _ ابن آخر يسمى حمسنًا, توف صغيًا.

كتاب  ف  املقديس  طاهر  بن  املطهر   _  5
البدء والتاريخ)5: 75(، قال: فإّنه هلك 

صغيًا.
تارخيه)3: 172( ذكر  _ ابن األثي ف   6
وقد  صغيًا،...  توف  أّنه  وقال:  املحسن 

ذكر أنه كان له _ لعيل _ منها _ من فاطمة 
_ ابن آخر يقال له حمسن.

7-  وقال ف كتابه ُاسد الغابة)4: 308( 
وقد ذكره ضمن الصحابة, وساق باسناده 
رواه  بعده:  وقال  هانئ  بن  هانئ  حديث 
غي واحد عن أيب إسحاق كذلك، ورواه 
سامل بن أيب اجلعد عن عيل فلم يذكر حمسنًا, 
ثم  سلمن  عن  الليل  أبو  رواه  وكذلك 
أبو  أخرجه  صغيًا,  املحسن  وتوف  قال: 

موسى.
الذرية  ف  ه���(  )ت310  ال���دوليب   -8
ابن  ق��ول  نقل   ،)114 و  ال��ط��اه��رة)27 
إسحاق: فذهب حمسن صغيًا, ومل يعقب 

عليه بيشء.
أن��س��اب  مج���ه���رة  ف  ح����زم  اب����ن   -9
فاطمة  وت����زوج  ق���ال:  ال���ع���رب)16( 
السن  ل��ه  ف��ول��دت  طالب  أيب  ب��ن  ع��يل 
صغيًا  املحّسن  مات  واملحسن,  والسني 
عيل  ولد   :).37 نفسه:  وقال)املصدر   .
أبا حممد، والسني  أيب طالب السن  بن 
اهلل, واملحّسن, وزينب, وام كلثوم.  أبا عبد 
وقال)املصدر نفسه: 38.( عند ذكر أولد 
اإلمام من فاطمة )عليهم السالم(: أعقب 
له  املحّسن, فال عقب  كلهم حاشا  هؤلء 

مات صغيًا جدًا إثر ولدته.
10- ابن فندق البيهقي )ت 565ه�( ف 
السن  قال:   )227 األنساب)1:  لباب 
بن عيل, والسني بن عيل, واملحّسن بن عيل 

: هلك صغيًا.
هذه البعض من املصادر وال هي تتعدى 

العشات
قرية ف البتغال باسم فاطمة عليها السالم

لربم يستغرب البعض عن رس عالقة هذا 

املسجد بسيدة النساء عليها السالم ولكن 
 « فاطمه   « ب�  املسمة  القرية  لتاريخ  املتتبع 
تسميتها  أن  جيد  البتغالية   « فاطيم   « أو 
بنت رسول اهلل ) صىل  مأخوذة من إسم 
اهلل عليه و آله ( فاطمة ) عليها السالم ( 
، و هي حقيقة ل يمكن إنكارها ، فالقرية 
املبارك  اإلسم  و هي حتمل هذا  موجودة 
الذهاب  زي��ارة  يسعه  يصدق  ل  من  و   ،
أن  رغم   ، عينه  بأم  ليى  القرية  هذه  إل 
غ��ادروا  املنطقة  لذه  املسلمني  الفاحتني 
أن  رغ��م  و   ، طويل  زم��ن  منذ  البتغال 
املنائر و القباب اإلسالمية تغيت و طرأ 
عليها ما طرأ ، إل أن إسم فاطمة ) عليها 
النوران  بشعاعه  يبعث  زال  ل   ) السالم 
 ، املناطق  من  غيها  و  املنطقة  تلك  عىل 
ليس  كبية  بقدسية  يتمتع  الذي  اإلسم 
لدى أهل تلك املنطقة فحسب ، بل لدى 
الدينية  القرية  لذه  الوافدين  من  املاليني 
سنويًا للزيارة و لطلب الشفاء و الشفاعة 
عليها   ( املبارك  اإلسم  هذا  صاحبة  من 

السالم ( .
وجهة نظر الفاتيكان

 : املسيحي  اللو  بولس  الدكتور  يقول 
ف  خاصة  منطقة  لا   ... الزهراء  فاطمة 
اعتف  قد  و   ،  « فاتيم   « البتغال تسمى 
الفاتيكان بقداستها حيث يقال أن فاطمة 

الزهراء قد جتّلت فيها ف زمن ما .
و هناك كتب ألفت ف هذا املوضوع ، منها 

:
 FATIMA  : ال���ك���ت���اب  إس�����م 

. MAGICA
 MOISES ESPIRITO  : املؤلف 

. SANTO
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. BESA EDITRICE : النارش
سنة النش : 1999 .

قصة هذه التسمية
هذه  عىل  املباركة  التسمية  هذه  اطلقت 
كرامة  و  واقعية  قصة  الدينية  القرية 
عليها   ( الزهراء  فاطمة  للسيدة  مشهودة 
السالم ( ظهرت لبعض أهايل القرية عام 

917 م .
الواقعة  هذه  تفاصيل  عىل  تقف  لكي  و 
الترصف  م��ن  ب��يشء  ل��ك  ننقل  املهمة 
نص ما نشته جملة بقية اهلل ف العدد 52  
 /  1996 الثان   كانون   /  60 صفحة 

السنة الامسة .
كان ذلك عام ) 1916م ( ، 

الزهراء  فاطمة  ال  نسبت  معجزة  نتيجة 
عليها السالم من قبل كبار اهل املدينة

 ماذا حدث حتى اصبحت القرية تعرف 
بمدينة فاطمة ؟

بناء  األه��ايل  قّرر   ،  ) م   1919  ( عام  ف 
 ،  ) فاطمة   ( باسم  قريتهم  ف  ديني  مزار 
فقام بعض الاقدين بإحراقه و تفجيه ، 

لكن األهايل أعادوا إعمره جمّددًا .
و ف سنة ) 1938 م ( وضعت أول لبنات 

املوقع الجرية .
و ف عام ) 1940 م ( منح أسقف إيبييا 
لسيدتنا  املطّهر  امل��زار  إلنشاء  رخصته 
سبقته  بعدما  ال��س��الم(  )عليها  فاطمة 

الكنيسة بذلك .

مراسم  أقيمت   ) م   1952  ( عام  ف  و 
السالم  عليها   ( الزهراء  بسيدتنا  خاصة 
امل��زار  بتبني  ال��ط��وة  ه��ذه  ُت��ّوج��ت  و   )
رسمّيًا عام ) 1953 م ( من قبل الكومة 
الثالث  ف  الني  ذلك  منذ  و   ، البتغالية 
حمّبو  ي��أيت   ، ع��ام  كل  من  أي��ار  من  عش 
و  البتغال  أنحاء  من  مريدوها  و  فاطمة 
التي  املنطقة  إل  املجاورة  الدول  مناطق 

سّميت بمدينة ) فاطم ( 
يأتون  ال��زوار  أّن  إل  اإلش��ارة  من  بّد  ل 
ليشاهدوا متثاًل أبيض ، خيلد واقعة ظهور 
السيدة فاطمة ، و جيتمعون حوله ليطلبوا 
حاجاتم أو ليقّدموا شكرهم للهداية إل 
تعود  أن  ، و آخرون يرجون  طريق الق 
قلوبم  لتصّح  الروح  و  اإليمن  قّوة  لم 

التي أثقلتها أدران املادية . 
فاطيم   ( مدينة  زّوار  بني  من  ك��ان  لقد 
شكره  لتقديم  الثان  بول  جان  البابا   )
ملحرض فاطمة بعد أن أنجاه اهلل من أحد 

الوادث .
ل بد من اإلشارة إل أن الناس ف مدينة ) 
فاطيم ( البتغالية يطلقون عىل بناتم اسم 
) فاطيم ( حتى يكاد أن خيلو منزل من هذا 

السم املبارك .
من اكتشف مدينة فاطيم، و كيف أخذت 

طريقها لالعالم املعارص؟
أطلس   ( م��شوع  ف  التحقيق  مسؤولة 
فاطمة  مؤسسة   ( ف   ) اإلسالمي  العامل 
 ( السيدة  طهران  ف   ) الثقافية  الزهراء 
ف  العمل  حم��ور  إّن   : تقول   ) حاجيان 
مؤسستنا هو النهضة اإلسالمية العاملية و 
الذي  العاملي  األطلس  ملشوع  التحضي 
له ارتباط وثيق بشخصّية سّيدتنا املقّدسة 
، و ضمن أبحاثنا و حتقيقاتنا تعرفنا عىل ) 

من اقوال 
فاطمة الزهراء )عليها السالم( 
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رواي��������������ات 
ها  د ستشها ا
عليها السالم 

كلها  ولكنها  استشهادها  لتاريخ  رواية  من  اكثر  السي  كتب  تناقلت 
اتفقت عىل اهنا اول من  لق برسول اهلل صىل اهلل عليه واله بعد وفاته 
التي حتدثت عن  ابنته فاطمة عليها السالم والرواية مشهورة  به هي 
ما رسها رسول اهلل وهو عىل فراش املوت ، ولكن التاريخ الصحيح 
ليوم الوفاة فيه اكثر من رواية ، نعم ف كتب اهل السنة هنالك عش 
روايات تقريبا اما ف كتب المامية فهي ثالث روايات بعضها تدل 
علی أهنا استشهدت بعد 75 يومًا من وفاة النبي )صلی اهلل عليه وآله 
أهنا توفيت ف 13 مجادي  املشهورة رواية وعمال، أي  وسلم( وهي 
إن  اي  يوما،   90 أبيها  بعد  بقيت  أهنا  علی  تدل  وبعضها  الول��ی،  
وفاتا ف 3 مجادي الخرة ، وبعضها تدل علی اهنا توفيت بعد 40 
يومًا من وفاة النبي )صلی اهلل عليه وآله وسلم( أي إهنا توفيت ف 8 
ربيع الثان ، والقول املشهور هو الثالث عش من مجادى الول، نعم 
روی العامة أن فاطمة عاشت بعد أبيها ستة أشهر ثم توفيت ولكن 
التي اشارت ال  الروايات  بعيد عن القيقة وهذه بعض  القول  هذا 

تاريخ استشهادها
1 – روی الكليني ف الكاف والشيخ املفيد ف الختصاص وابن شهر 
آشوب ف املناقب عن المام الصادق )عليه السالم(: أهنا عاشت بعد 

أبيها 75 يوما.
2 – روی املسعودي ف مروج الذهب أهنا عاشت أربعني يوما.

ايب بصي  وابن طاووس عن  الطويس  والشيخ  الكفعمي  – روی   3
عن الصادق )عليه السالم( وروی ف مقاتل الطالبني عن المام الباقر 

)عليه السالم(: أن فاطمة بقيت بعد أبيها ثالثة أشهر )90( يوما.

كنيسة ( حتمل إسم ) فاطمة ( و هذا ما قّوى دوافعنا 
أن  لإلنتباه  املثي  من  و   ، األسايس  بحثنا  ف  للغوص 
دراستنا قادتنا كذلك إل بعض السيدات املسيحيات 
ف ) سياليون ( يملن أسمء تلفظ باللهجة املحلية ) 
فاطيم ( ، كم أّن هناك كنائس ف إسبانيا و البازيل و 

البتغال حتمل إسم ) فاطمة ( .
وجود  ف  فيكمن  الواضح  و  امللموس  الرس  أما  و 
أو   ، فاتيم  أو  فاطيم  تسمى  البتغال  ف  دينية  قرية 
FATIMA ، و كلها مسميات تعادل اإلسم العريب » 
فاطمة » و التي هي السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول 

اهلل ) صىل اهلل عليه و آله
ومركز  العقائدية  البحاث  مركز   : املصادر  بعض 

الشعاع السالمي وما جاد به قلمنا 

- حبب ايل من دنياكم ثالث: تالوة كتاب اهلل، والنظر 
ف وجه رسول اهلل، واإلنفاق ف سبيل اهلل.  هنج الياة 

ج1 ص271
- أما واهلل لو تركوا الق عىل أهله واتبعوا عتة نبيه، 
من  التاسع  قائمنا،  يقوم  حتى  خلف  بعد  اختلف  ملا 
ج36  الن��وار  بحار  ال��س��الم(.    )عليه  السني  ولد 

ص352 ح224
- فأكثر من تالوة القران، والدعاء فإهنا ساعة يتاج 
ج79  الن��وار  بحار  اإلح��ي��اء.    انس  ال  فيها  امليت 

ص27 ضمن ح13
- ل يلومن امرء ال نفسه، يبيت وف يده ريح غمر.   

كنز العمل ج15 ص242 ح40759
- ما يصنع الصائم بصيامه اذا مل يصن لسانه وسمعه 

وبرصه وجوارحه.
  بحار النوار 93 /294 ح25 مستدرك الوسائل 7 

/336 ح2
- ان كنت تعمل بم أمرناك وتنتهي عم زجرناك عنه، 
فأنت من شيعتنا، وال فال.   تفسي المام العسكري 

)عليه السالم( ص320 ح191

من اقوال 
فاطمة الزهراء )عليها السالم( 
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الخصمان في بدر والطف
 ويوم الظهور والمحشر

السالم  عليهم  النبوة  بيت  واهل  القران 
ما  بكل  هو  الف��تاق  وعدم  يفتقان  ل 
تعنيه الكلمة من تفسي وتشيع وعلوم 
قرانية . جانبان مهمن نتطرق اليهم وها 
القران  صميم  من  هو  املعصوم  قول  ان 
وانه القران الناطق بكل ما حتمل الكلمة 
يعتب  والذي  الخر  واجلانب  معان  من 
من الدراسات التي اخذت حيزا واسعا 
اليات  وهي  ال  والراء  الدراسة  من 

املحكمة واملتشابة.
عليه  عيل  الم��ام  هم  البحث  اط��راف 
والي��ة  السالم  عليه  والسني  السالم 
ِف  َتَصُموا  اخرْ َمِن  َخصرْ )َه��َذاِن  الكريمة 
ثَِياٌب  مرْ  َلُ َعترْ  ُقطِّ َكَفُروا  ِذيَن  َفالَّ ِ��مرْ  َربِّ
ِميُم  َ ِق ُرُؤوِسِهُم الرْ ن نَّاٍر ُيَصبُّ ِمن َفورْ مِّ
عيل  النبوي  والديث  }الج/19{( 

قسيم اجلنة والنار.
الي���ات  ب��خ��ص��وص  ك��ث��ية  الراء 
عىل  ق��درة  له  وم��ن  واملتشابه  املحكمة 
نرى  المامية  نحن  والتفسي  التمييز 
القدرة  له  من  هو  املعصوم  الم��ام  ان 
فاننا  الراء  كثرة  وبالرغم من  عىل ذلك 
معني  راي  حول  خاصة  دراس��ة  سنعد 
وما  الي���ات  م��ن  املتشابه  بخصوص 
يثبت راي هذا املقال وهذه الية ) هذان 

خصمن...(

وقد  ب��در  ي��وم  ن��زل��ت  الكريمة  الي���ة 
يوم    بدر    محزة    تبارزوا  الذين  خصت 
 وعيل    وعبيدة    أو    أبو عبيدة بن الارث 
 من املسلمني  وشيبة بن ربيعة    وعتبة بن 
 ( املشكني  من  عتبة  بن  ربيعة    والوليد 
أيب  قتل   - املغازي  البخاري-  صحيح 

جهل- رقم الديث : ) 3670 (.
وتاكيد  لتفسي  ج��اءت  الي��ة  ان  طاملا 
حدث تارخيي فكيف لنا ان نستفيد منها 

مستقبال؟ 
الم��ام  لسان  ع��ىل  الس��ت��ف��ادة ج��اءت 
عن  ُسئل  عندما  السالم  عليه  السني 

تفسي الية نفسها فبمذا فرسها؟ 
عن الصدوق : حدثنا أبو حممد عمر بن 
عنه(،  اهلل  )ريض  األرسوشني  السني 
قال : حدثني عيل بن حممد بن عصمة ، 
قال : حدثنا أمحد بن حممد الطبي بمكة 
، قال : حدثنا أبو السن بن أيب شجاع 
البجيل ، عن جعفر بن عبد اهلل النفي ، 
عن ييى ابن هاشم ، عن حممد بن جابر 
بن  النرض  عن   ، سعيد  بن  صدقة  عن   ،
مالك قال : قلت للحسني بن عيل بن أيب 
طالب : يا أبا عبد اهلل ! حدثني عن قول 
اهلل عزوجل : ) هذان خصمن اختصموا 

ف ربم ( .
قال : نحن وبنو أمية اختصمنا ف اهلل عز 

وجل ، قلنا ، صدق اهلل ، وقالوا : كذب 
اهلل . فنحن وإياهم الصمن يوم القيامة.

السالم  عليه  عليًا  خياصم  من  كل  اذن 
تنطبق  ذريته  من  املعصومني  والئمة 
مصداقا  ويكونون  الكريمة  الية  عليه 
من  الثان  الشطر  وخصوصا  لتفسيها 
ثَِياٌب  مرْ  َلُ َعترْ  ُقطِّ َكَفُروا  ِذيَن  )َفالَّ الية 
ِميُم(  َ ِق ُرُؤوِسِهُم الرْ ن نَّاٍر ُيَصبُّ ِمن َفورْ مِّ
بناء  الية  يفرس  مل  السالم  فالسني عليه 
زمانه  عىل  عممها  بل  نزولا  سبب  عىل 
وزمان من بعده وهي تنطبق عىل الذين 
وان  كم   ، )عج(  املهدي  المام  يعادون 
جاء  السالم  عليه  السني  المام  تفسي 
مصداق  هم  الطف  واقعة  طرفا  ليكون 

لالية الكريمة .
اجلانب الخر واملهم جدا ال وهو الربط 
اجلنة  الية وحديث عيل قسيم  بني هذه 
الشافعي 67/  املغازيل  ابن  والنار روى 
قال:قال  السالم،أنه  عليه  عيل  97،عن 
آله:»إنك  و  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رس��ول 
اجلنة،و  باب  تقرع  إنك  و  النار،  قسيم 
ف  ورد  وم��ا  ح��س��اب«،  بغي  تدخلها 
أيب  قتل   - املغازي   - البخاري  صحيح 
(عن   3669  (  : الديث  رقم  جهل- 
تفسي الية اعاله ما نصه » حدثني    حممد 
بن عبد اهلل الرقايش    حدثنا    معتمر    قال 
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حديث لإلمام الرضا
 يصف الواقع ويعلمنا الصحيح

سمعت    أيب    يقول حدثنا    أبو جملز   
 عن    قيس بن عباد    عن    عيل بن أيب 
أول من  قال    أنا  (   أنه  ر  طالب    ) 
الرمحن للخصومة     جيثو    بني يدي 

يوم القيامة«.
اذن المام عيل عليه السالم اول من 
للخصومة  وجل  عز  اهلل  امام  جيثو 
وحسب ما وردت مصادر التاريخ 
الفصل  يوم  هو  الساب  يوم  ان 
ف  ان  حيث  وجل  عز  هلل  والكم 
يسمع  ول  اهلل  يكم  ال��ي��وم  ه��ذا 
واليدي  الرج��ل  وتكون  النزاع 
البش  الشاهدة عىل  واجلوارح هي 
ثم  ومن  عليهم  اعملم  وتعرض 
عليه  عيل  المام  فكون  القصاص 
السالم هو اول من جيثو للخصومة 
خصومه  ان  املؤكد  بحكم  ب��ات 
وسيقول  للنار  ي��ق��ادون  م��ن  ه��م 
للنار هذا لك وهذا يل كم ورد ف 

الحاديث اعاله .
عليه  املؤمنني  لم��ي  خصم  وك��ل 
عىل  دليل  هذا  للنار  يقاد  السالم 
عصمة المام عليه السالم وان كل 
الطأ  من  خالية  واقواله  ترصفاته 
والزلل ويستحق هذا بحثًا موّسعًا. 
عليه  السني  الم��ام  تفسي  ومن 
بامس  نبقى  الي���ة  ل��ذه  ال��س��الم 
اليوم  القرآن  لنا  يفرس  ملن  الاجة 

او غدا.
من  الثالث  املجلد  ف  للمعلومة 
هذه  أن  يقول  والنهاية،  البداية 
َتَصُموا  اخرْ َمِن  َخصرْ }َهَذاِن  اآلية 
{ نزلت ف محزة وصاحبه،    ِمرْ  ِف َربِّ
 وعتبة وصاحبه يوم برزوا ف بدر، 
يقل  ومل  وصاحبه  مح��زة  لحظوا 
خطأ  ك��ان  وان  حتى  وصاحبيه 
فلمذا مل يذكر من هم صاحبيه حتى 
املعلومة  نقل  وادق ف  اوثق  تكون 

ام انه جيهل من هم ؟

عن  نتحدث  عندما  هنول  ول  نغايل  ل 
وال  السالم  عليهم  البيت  اهل  ت��راث 
السليم  الطريق  لنا  يشخص  مدى  اي 
ملن  نقول  عندما  نتحامق  ل  مستقبال، 
يعالج  ل  السالمي  الطاب  بان  يعتقد 
جاهل،  او  واه��م  ان��ت  اليوم  مشاكل 
ولن اهل البيت الثقل الثان بعد القران 
ولن يفتقا فهذا يعني ان القران معجزة 
ويتجدد  الساعة  يوم  ال  خالد  وخطابه 
مع ثقافات العصور ، وعليه فان خطاب 
الئمة عليهم السالم هو ايضا يتجدد مع 

جتدد خطابات العصور.
التجاذبات بني اصحاب اليديولوجيات 
الخر  يسقط  من  فمنهم  اشدها  عىل 
من  ومنهم  لديه  بم  يغايل  من  ومنهم 
موازينهم  ولن   ، الضد  بمثالب  يشهر 
تشخيص  فان  اهواؤهم  هي  ارائهم  ف 
اخطائهم امر ميسور ولكن كيف لنا ان 

نرد هذه الخطاء .
خطاب  وحت��دي��دا  الس��الم��ي  الطاب 
اهل البيت عليهم السالم يتعرض ملحن 
والبعض  اتباعه  من  منها  البعض  كثية 
لهل  يعطي  من  فهنالك   ، اعدائه  من 
البيت منزلة تصل حد الربوبية فتنعكس 
عليهم  البيت  اه��ل  ت���راث  ع��ىل  سلبا 
السالم والنتيجة فاهنم ُيكّذبون ، ولكن 
البيت  اهل  ينتقص من  ان من  العجيب 
عليهم السالم يصدق قولم ، ومثل هذا 
البيت  اه��ل  اجت��اه  صدورهم  حتمل  فم 
هذه  يواجهون  جيعلهم  السالم  عليهم 
املواقف ) املغايل واملعادي( وفق مكنون 
الخ��رى  الناحية  وم��ن  ص��دوره��م، 
يكون  الخ��ر  الطرف  مع  النقاش  فان 
اهل  اتباع  يظهر  عندما  وج��ه  بافضل 
البيت حماسن اهل البيت عليهم السالم 
افضل من ذكر مثالب العداء فاهنا تؤزم 
املوقف والعداء، ولذا عندما يعتمد من 

عليهم  البيت  اهل  ملذهب  تبعيته  يدعي 
البيت  اه��ل  باعداء  ينكل  ب��ان  السالم 
ويذكرهم بالسم سبا او شتم كم تفعل 
ظاهرها  التي  الفضائية  القنوات  احدى 
شيعية ومتويلها وهايب فتكون ردة فعلهم 
السالم  عليهم  البيت  باهل  التنكيل 
هكذا  محاقة  بسبب  وميسورة  جاهزة 

خطابات تعتمد السب.
لنا  يتضح  املحاذير  هذه  فمن  وبالنتيجة 
اهل  ثقافة  نش  ف  السليم  الس��ل��وب 
بعدة  والسلوب  السالم  عليهم  البيت 
خطوات وهي عدم املغالة باهل البيت 
عليهم السالم، عدم ذكر مثالب الخرين 
بل ذكر حماسن ثقافة اهل البيت فهنالك 
وكذلك  الخ���رون،  يعلمه  ل  الكثي 
بالثقافة السليمة وعدم الوض  التسلح 
اهل  ثقافة  انتقاص  ال  ف حديث يؤدي 
با  فيستشهد  ال��س��الم  عليهم  البيت 

العداء .
استنتاجاتنا  من  ليست  هي  المور  هذه 
بل اهنا امور شخصها المام الرضا عليه 

السالم وبدقة
وضعوا  خمالفينا  إن   : الرضا  اإلمام  قال 
أخبارا ف فضائلنا ، وجعلوها عىل ثالثة 
أقسام : أحدها الغلو ، وثانيها التقصي ف 
أمرنا ، وثالثها الترصيح بمثالب أعدائنا 
كفروا  فينا  الغلو  الناس  سمع  ف��إذا   ،
 ، بربوبيتنا  القول  إل  ونسبوهم  شيعتنا 
وإذا سمعوا التقصي اعتقدوه فينا ، وإذا 
ثلبونا  بأسمئهم  أعدائنا  مثالب  سمعوا 

بأسمئنا .
املغالني  بم  وشمل  خمالفينا  ان  عبارة 
غي  بامور  البيت  ال  يمدحون  الذين 

صحيحة فهم من املخالفني .
انظر ال هذا الديث وكان المام الرضا 
عليه السالم بيننا ويعايش احداثنا فقال 

هذا الديث
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العمارة محافظة عامرة بالتراث 

لماذا سميت العمارة) عمارة(
)العمرة(  تسمية  ف  املصادر  اختلفت 

وهناك ثالثة اراء حول التسمية:-
الراي الول: ان التسمية ترجع ال عام 
من  خليطا  ان  وتعني  للهجرة   )665(
املحل  بذا  وسكنت  اجتمعت  العشائر 
اللغة  ف  عليه  يطلق  الليط  هذا  ومثل 

الدارجة حينذاك اسم )عمرة(
الراي الثان:

العهد  اوائ���ل  ال  بالتسمية  وي��رج��ع 
الوليد(  بن  ع��مرة   ( ال  نسبة  العبايس 

عامل ايب جعفر املنصور
الراي الثالث:

سبب هذه التسمية ان الكومة العثمنية 
رسميا  مرجعا  لتكون  ع��مرة  انشات 
للعشائر الساكنة با لبعدها عن مركزي 
سمي  ول��ذا  وال��ب��رصة  بغداد  وليتي 

الكوت بكوت العمرة.
بني  الرج��ح  يكون  قد  راي  وهنالك 

العشية  ال  نسبة  وهو  الثالثة  الراء 
حالنة  أب��و  منطقة  تسكن  كانت  التي 
وكان  الفرجيات  عشية  وهم  وألعوفية 
ميالدي   1214 العام  ف  العشية  شيخ 
عمرة  الشيخ  هو  هجري   665 املوافق 
وعندما  العدنانية  ربيعة  من  العذاري 
سألت  املنطقة  العثمنية  القوات  دخلت 
الديار  ه��ذه  املستوطنني  السكان  عن 
العذاري  عمرة  الشيخ  عشية  لم  قيل 

وجرت تسميتها بالعمرة
وت��س��م��ى ك��ذل��ك م��ي��س��ان وه���و اس��م 
القديم  والس��م  الص��ل  عربية  لدولة 
باسم  ه��ذه  ت��ع��رف  ومل   ) )خ��اراك��س 
امليالدي  الول  القرن  ف  ال  ميسان 
الغريقية  باللغة  ميسان  اس��م  ورد 
الرامية  التمجة  وف   ) )ميسن  بالصيغة 
 . املسورة  املدينة  بمعنى  أي  )ميشن( 
التي  العظيمة  السدود  بسبب  وذل��ك 
بنيت حولا فكلمة ميسان البابلية تعطي 

املياه  بذلك  ( ويقصد  القمر  )ماء  معنى 
البضائع الندية والعربية  وتعتب مدخل 
اصبحت  كم  الصيب  الالل  دول  ال 
الفتة  العملة خصوصًا ف  مركزًا لسك 
الموية اذ وجدت عملة صكت ف هذه 
ثالثة  حكمها   ، ه�   79 سنة  ف  املدينة 
وعشون ملكًا ويعتب هيسبا وسني أول 
سنة  ميسان  عرش  أعتىل  ميسان  ملك 

165 ق.م
قسمت ميسان اداريًا ال ثالثة اقسام :-

1- املذار وهي مركز الولية ف ميسان 
وبا  وال��ب��رصة  واس��ط  بني  تقع  حيث 
عىل  انفق  قد  جليل  كبي  عامر  مشهد 
اليه  وتساق  اجلليلة  الم���وال  عمرته 
النذور وهو قب عبد اهلل بن عيل بن ايب 

طالب )ع( .
املياه  لن  البطيحة  مجع  البطائح   -2
الرض  ف  وسالت  واتسعت  تبطحت 
والفرات  دجلة  الرافدان  طغى  حيث 

العمارة مدينة عراقية ومركز محافظة ميســـان تبعد حوالي 320 كيلومترا إلى الجنوب 
الشـــرقي من العاصمة بغداد. وتبعد حوالي 50 كم عن الحدود اإليرانية-العراقية, يقدر 

عدد سكانها بنحو 550 ألف نسمة عام 2014. 
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م   628 سنة  واح��دة  مرة  هائاًل  طغيانًا 
بشي  جمهود  أي  بامكان  يعد  مل  بحيث 
السدود  اهندام  ال  ادى  بوجهه  يقف  ان 
عن  الهن��ر  حت��ول  ث��م  ال��ري  ومشاريع 
واهوار  مستنقعات  ال  وحتولت  جماريا 
تعرف ف  كالبحر وصارت  بسعتها  متتد 

زمن العرب البطائح يعني )الهوار( 
وعندما  الكلدان  سكنها  )الطيب(   -3

با  وج��دت  املسلمني  جيوش  دخلتها 
ك��وريت  مابني  أي  املندائيني  الصابئة 
واسط والسوس ولم قلعة اثرية قديمة 
تقع بجوار خمفر الطيب الن وهي ذات 
من  حصن  اهن��ا  ويقال  متهدمة  اب��راج 

حصون الصابئة وتسمى القلعة .
 الصحف في العمارة

التهذيب  جريدة  ال��ع��مرة  ف  ص��درت 
جريدة  وهي  حتاف  جميد  انور  لصاحبها 
17/اب/1928  وف  اسبوعية  انتقادية 
السيد  لصاحبها  الدى  جملة  وصدرت 
دينية  جملة  وهي  الاشمي  املطلب  عبد 
سنوات  ث��الث  مل��دة  استمرت  علمية 
الدبية  الكحالء  جريدة  صدرت  وكم 
والسبوعية حيث كان العدد الول منها 
29/نيسان /1932 .لصاحبها ورئيس 
املسؤول  ومديرها  فائق  امحد  حتريرها 
عبد الميد مدحت صدر منها 26 عددًا 
املطلب الاشمي  ثم تول اصدارها عبد 

ف 24/ تشين الثان / 1932 .

محالت مدينة العمارة 
 وه����ذه امل��ح��الت ه��ي ال��ق��ادري��ة - 
بناها  اثرية  منارة  با  وكانت  اجلديدة- 
قائمقام  اول  الكولومندي  القادر  عبد 
بناها  التي  املحلة  وهي  الرسية  للعمرة، 
العهد  ف  العمرة  مترصف  باشا  رسي 
من  لقربا  سميت  ال��رساي   ، العثمن 
سميت  املحمودية   ، الكومة  رساي 
 ، ط��ه  حممود  ال��اج  التاجر  ال  نسبه 
معمل  نسبة  سميت  ال��ص��اب��ون��ج��ي��ة 
استخراج الصابون ، الدبيسات سميت 
من  جمموعة  وهم  الدبيسات  ال  نسبة 
األرس التميمية ،املاجدية نسبة ال ماجد 
مصطفى مترصف العمرة ،الشبانه وهي 
اليمن  اجلانب  عىل  تقع  التي  املحلة 
اجليش  حم��ل  والشبانة  دجلة  هن��ر  م��ن 
وبستان  عواشة  بستان  منطقة   ، التكي 
متشابه  دور  سبعة  عىل  حتتوي  اجل��دة 
سبع  وتدعى  املدينة  اثرياء  قصور  وهي 

أقصور. 
وط��أة  م��ن  عانت  فقد  اه��واره��ا  وام��ا 

حتى  بحقها  اجرمت  التي  الدكتاتورية 
حبست املياة عنها وف الوقت ذاته مثلت 
هذه املناطق منطلقات مضيئة ف العمل 

اجلهادي ف اسقاط الصنم .
ما تزال مئات التالل املنتشة ف حمافظة 
اثرية خمفية  العراقية ختتزن كنوزا  ميسان 
بحضارة  تبدا  تارخيية  حقبات  ال  تعود 
امليالد(  قبل   3500-6000( سومر 
-750( العباسية  بالعصور  لتنتهي 

1258 ميالدية(..
مرقد االمام علي الغربي ) رض (

نسبة  ال��غ��ريب  ع��يل  قضاء  ت��اري��خ  يعود 
امل��زار  لصاحب  ال��شي��ف  النسب  ال 
العمرة  مدينة  شمل  يقع  الذي  الشيف 
وعىل مسافة 110 كم وتم تأسيسه عام 
الثامن  القرن  هناية  وحتى  هجرية   270

امليالدي كانت تسمى )باملنصورة(
مرقد علي الشرقي ) رض (

شمل  كم   60 الشقي  عيل  ناحية  تقع 
مدينة العمرة عىل هنر دجلة تأسست عام 
1959م وتضم مزار المام عيل الشقي
ألرزاق  عبد   / ألطاهرة  العتة  مشاهد 

كمون

مجمع القوات البريطانية 1917

العزير 1916

محافظاتنا
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مشكلة من غي حل النقود الورقية التي تتعرض للتلق او املمزقة 
الذين  املواطنني  اكثر  قبل  من  مرفوضة  تكون  بالصق  وامللصقة 
يتداولوهنا ، وهذه تسبب املشاكل والحراجات فالبعض يتقبلها 
ولكن غيه ل يتقبلها منه وبالتايل يقوم هو ايضا برفضها وما ذنب 
الذي لديه بعض الوراق النقدية املمزقة ، وان قيل استبدالا ف 
املصارف فهذه عملية فيها تعقيد لن البعض قد ليسمح له وقته 
املواطن  الحيان  بعض  ف  ذلك  ال  اضافة  املرصف  ال  للذهاب 
يستلم راتبه من املرصف يكون فيها بعض التالف ضمن الرزمة ، 
وليس من املعقول ان يقوم كل مواطن بفحص راتبه ورقة ورقة 

حتى ليستلم التالف .

السفر للزيارة او لالستجمم له ادابه سواء كانت الشعية 
او السلوكية والهم فيها عندما يكون املسافر رجل او 
امراة وعائلتهم ومن بني افراد العائلة اطفال او بنات ، 

فهنالك ضوابط يفضل رعايتها وهي 
العائلة  تكون  ان  الفضل  السيارة  ف  1-اجل��ل��وس 
جمتمعة ف مكان واحد داخل السيارة جتنبا لي احتكاك 

لالشخاص مع الغرباء . 
من  ومنعهم  الطفال  ضبط  جيب  الخ��ر  والم��ر   -2
اصدار الصوات العالية او العبث بمحتويات السيارة 

او رمي النفايات داخل السيارة .
بصوت  يكون  ان  يفضل  بينهن  فيم  النساء  3-حديث 

خافت بحيث ل يسمع الخرين 
وان  املوبايل  استخدام  عن  المكان  جهد  4-البتعاد 
خافت  وبصوت  خمترص  الديث  فيكون  الال  اضطر 

للرجال والنساء 
5- الشتغال بالدعية والذكار فاهنا فرصة لن جتعل 
الوصول  سالمة  اجل  من  اهلل  بذكر  منشغلة  القلوب 

وجتنب حوادث الطرق 
6- اما السفر عن طريق اجلو فيفضل اللتزام بتعليمت 
من  املسافر  با  يمر  التي  الطوات  ومعرفة  املطارات 

اجل تثبيت املعلومات وحجز املكان 
مستلزمات  من  با  ما  وحفظ  بالقائب  7-العتناء 
لن  للكرس  القابلة  املواد  وجتنب  سليم  بشكل  السفر 

طريقة الشحن فيها بعض السلبيات .

000

خمصص  خاص  او  عام  مللك  تعود  جدران  العامل  ف  يوجد  ل 
هذه  كان  وان   ، للكتابة  الاجة  كانت  ومهم  عليها  للكتابة 
الضوابط مل تراعى ف بلدنا فلالسف الشديد بالضافة ال تشويه 
اجلدران فاهنا عبارات كلها اخطاء امالئية و لغوية وبخط اسوء 
مكتوبة  فتبقى  حمدودة  زمنية  ملدة  منها  والبعض   ، الركيك  من 
باصباغ  بتلطيخها  يقومون  منها  والبعض  مسمى  غي  لجل 

غامقة ليعبوا عن انتهاء مدة العالن مما يزيد ف الطني بلة .
بل البعض منهم يكتب عىل اجلدران ليحذر من رمي النفايات 
ف هذا املكان فكانه يدل الخرين عىل ان يكون رمي النفايات 

ف هذا املكان فتجده يكتب عبارات كلها سب وشتائم .
هكذا  عىل  يقدم  ملن  صارمة  اج��راءات  هنالك  تكون  ان  نامل 

ترصفات للمحافظة عىل النظافة والذوق العام .  

اداب السفر

الكتابة على الجدران

النقود التالفة

ظواهر اجتماعية
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000

الصحية  للمرافق  الاصة  واملنشات   ، الفضل  لتقديم  ويسعون  كثية  للزائرين  املقدسة  العتبات  قدمتها  التي  الدمات 
والستحمم هي ملك للجميع ، لذا يكون املحافظة عليها مسؤولية اجلميع .

نقول هنالك القلة ممن يعبثون بذه املنشات لسيم ان البعض منهم يتعمد اطفاء السيكارة بابواب املرافق الصحية وهي 
مصنوعة من البالستك فتتلف ويصبح منظرها مشوه ، اضافة ال ان البعض ل يعيد انبوب الذي يستخد م للتطهي ال 
مكانه املعلق ف اجلدران فيتكه عىل ارضية املرافق فيتعرض للنجاسة ، واخيا التبذير امر مذموم فلمذا البعض ل يقوم 

بغلق النفية بشكل حمكم فيتكها تسكب املاء حتى ولو قطرات دون اللتفات لا .
نامل التعاون والفاظ عىل املمتلكات العامة

00000
المناهج الدراسية 

اسواق الخضار

ظواهر اجتماعية

االهتمام بالمنشات الصحية 
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علم ان املجلدات التي صدرت قبل هذا املجلد هي معجم 
اجل��زء  امل��ق��الت  ،معجم  الاشميني  غ��ي  السني  ان��ص��ار 
السادس، وديوان القرن الثالث عش اجلزء السادس ، اضافة 

ال مستدرك ديوان التخميس للجزأين 

الحكمة اإلدارية

ل  معك  بالعاملني  الهتمم  عليك   -1
ترغمهم عىل معرفة اهيتك بل أشعرهم 
يمكنك  وبعدها   ، أوًل  بم  باهتممك 
 ، يشء  أي  يفعلوا  أن  منهم  تطلب  أن 
واحد  وكل   ، مشاعرهم  لم  والناس 
يطمح ف أن يكون موضع حمبة وتقدير 
مديرا  يكون  لن  ويطمح  بل  واحتام، 

مثلك
ال  العمل  يقود  الهتمم  مشاعر  اب��داء 
المام والعكس ان مل تالحظ علنا فهي 
خمفية عنك ال وهي شعورهم بالتعاسة 
هبوط  مثل  معينة  مظاهر  خ��الل  من 

املعنويات وكثرة املشاكل.
ما  العمل  من  العاملني  تكلف  ل   -2

يشق عليهم حتى وإن كنت تطيق ذلك
ل تتوقع من العاملني معك أن يكرسوا 
أنفسهم للعمل عىل غرار ما تفعل أنت ، 
فالسبب الذي جعل منك مسؤوًل لعمل 

معني هو أنك تنظر إل ذلك العمل من 
منظور خمتلف عن بقية العاملني ، ولذا 
أن  عليك  ولكن  ؛  ذل��ك  ف  أدعمهم 
اكثر من  يعملون  الذين  أن  تتفهم جيدًا 
فال  القاعدة.  ل  الستثناء  هم  طاقتهم 
أن يعملوا ساعات  العاملني  تطلب من 
 ، ذلك  تفعل  انت  املطلوب ألنك  فوق 
أو أن جيعلوا العمل معهم داخل وخارج 
فالعاملون   ، ذلك  تفعل  ألنك  البيت 
ذلك  وم��ع  يعملوا  أن  ي��ري��دون  معك 
يريدون أن يستمتعوا بعالقاتم العائلية 
تبعات  أما   ، ونشاطاتم  وصداقاتم 
جت��اه��ل ه��ذه ال��ق��اع��دة ف��س��وف يكون 
واحتمل   ، السافر  أو  الفي  الستياء 

ختريب نظام العمل.
ل  ان  كمدير  نجاحك  ف  اله��م   -3
العاملني  بعض  مع  مميزة  عالقات  تبني 
بحكم  يستحقون  ل  م��ا  ومتنحهم 

بشكل  العالقة  هذه  وتظهر  بل  العالقة 
اليها  ينظرون  العاملني  بقية  علني جيعل 
اجواء غي  وبالتايل ستظهر   ، ريبة  نظرة 
سليمة ف وحدة العمل قوامها الشاعة 

والنميمة .
4- التسامح والشدة والوافز والعقوبة 
ان  جي��ب  ال��ت��ي  الدوات  اه��م  م��ن   ،
العدالة  مع حتقيق  وباصولا  تستخدمها 
حده  عند  املخطئ  توقف  فالعقوبة 
تنمي  والوافز   ، لغيه  اش��ارة  وتكون 
وكذلك  لغيه،  حافزا  وتكون  البداع 
عىل  يتتب  ل  بحيث  لم��ور  التسامح 
بل  معاجلتها  ليمكن  سلبيات  احداثها 
البسيطة منها مع النصيحة بعدم التكرار، 
والشدة مع املخطئ الذي كاد ان يكون 
العتبار  بنظر  الخذ  مع   ، كارثة  خطاه 
عدم تكرار الخطاء البسيطة او املعقدة 

لن التكرار يستوجب ترصف اخر 

بعض التوصيات المهمة لمن يمارس مهنة االدارة 

ادارة االفراد
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جتربة الدكتور الشيخ الوائيل جتربة رائعة 
لدى كل  الثقافة  اخذت مكاهنا من حيز 
الطوائف ، هذا الصوت اجلهوري الذي 
وبمآيس  البيت  اهل  بتاث  صدح  طاملا 
لزال  ال��س��الم  عليه  ال��ش��ه��داء  س��ي��د 
العلمية  الوس��اط  ف  واسعا  حضوره 
والثقافية والجتمعية ، عدة خصال امتاز 
با الوائيل رمحه اهلل جعلته الكعب املعىل 
يمل  انه  فمنها   ، الطابة  ف  اقرانه  بني 
شهادتني حوزوية واكاديمية وهذا جعله 
واسع الطالع عىل ما يطرح من مواضيع 
وهذا  املميزة  شاعريته  ذلك  ال  اضف   ،
وحسن  العربية  للغة  اج��ادت��ه  يعني 
بالشعر فتى كلمته مضبوطة  استشهاده 
الذي  اجلهوري  صوته   ، ونحويا  لغويا 

يتفاعل مع طرحه بني النفعال والدوء 
والحاديث  باليات  استشهاده  حسن   ،
ف حملها وعندما جيزئ املحارضة ال عدة 
ومن  ومتابطة  متسلسلة  جتدها  مباحث 

صلب املوضوع .
فانه  العقائدية  القضايا  عىل  تعرجيه  واما 
يمس  ان  دون  با  واقتناعا  تثبتا  يزيدنا 
امل��ذاه��ب الخ���رى ل��ذا جت��ده قمة ف 
وال��ط��رح واص��ب��ح مرغوب  الع��ت��دال 

الستمع لكل الطوائف .
وحتى جلوسه وحركاته عىل املنب نحس 
ان  بل  انفاعلية   با طبيعية جدا وليست 
الذي  املوضوع  مع  تنسجم  يده  حركة 
ال  يميل  ل  انه  فيه  ما  والحىل  يطرحه، 
طرح املواضيع التي فيها نوع مما ل يتقبله 

العقل بل يطرح الديث املوثق واملذكور 
متانة  من  ليزيد  الشيعية  غي  املصادر  ف 

طرحه وعقالنيته .
واستقباله  املستقلة  قناة  ف  لقاءه  ولعل 
السئلة  عىل  واجابته  املشاهدين  ألسئلة 
الحتام  فائق  عن  تنم  بطريقة  الساسة 
والتقدير ملعتقدات اآلخرين والكثر منها 
قوة متسكه بعقائد آل البيت والشارة ال 

الالف بشكل حضاري. 

الزال صوته يهز العقول 
ويشجي الصدور

الشيخ الوائلي 
موسوعة المعارف

اضواء على مدينة الحسين )عليه السالم(..
 ) الحركة العلمية(... جديد المركز الحسيني للدراسات 

اصدر املركز السيني للدراسات ف لندن وبارشاف سمحة الدكتور الشيخ حممد صادق حممد 
السالم حتت عنوان  بالمام السني عليه  الاصة  العدد رقم )109( من موسوعته  الكربايس 
) اضواء عىل مدينة السني عليه السالم � الركة العلمية � اجلزء الول( حيث ان هنالك عدة 
اجزاء ستصدر تباعا عن مدينة السني عليه السالم وما يتعلق با من حركات علمية ومظاهر 

عمرانية واجتمعية وتراثية لا عالقة بالمام السني عليه السالم .
وقد اجاد الكربايس كم هو املعروف عنه ف املجلدات التي صدرت سابقا وبمحاورها املتميزة 

لتلم كل شاردة و واردة عن المام السني وف أي بقعة كانت .
هذا العدد املميز تضمن املواضيع التالية حسب فهرسه ، تاريخ الوزات العلمية ، دور املراة ف 
حوزة كربالء، كربالء وبقية املدن ومنها النجف وكاشان واصفهان ومشهد واللة والكاظمية 
 ، والفضالء  العلمء  وتراجم  والدراسات،  واملدارس  املعلهد  كربالء،  عن  ذكريات  وغيها، 

اضافة ال عدة مواضيع اخرى مهمة ومجيعها موثقة باملصادر املهمة .
والهم كم هو املعتاد ف موسوعته هي الفهارس التي تغني الباحث من بذل اجلهود للوصول ال 

املعلومة فانه صنف الكتاب بكل حمتوياته حسب فهارس رائعة .
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المفلس الحقيقي :

االمام الحسن عليه السالم ينصح ابن ادم

االمام الصادق عليه السالم ... اقتصاد وتربية واخالق

قال رسول اهلل »صلى اهلل عليه وآله« ألصحابه : 
 أتدرون من المفلس ؟ 

 قالـــوا : المفلـــس فينا من ال درهم وال مال وال متاع لـــه ، قال »صلى اهلل عليه عليه وآله« : ان المفلس 
من أمتي من أتى يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة وحج ويأتي قد شـــتم هذا ، وأكل مال هذا ، وهتك 
دم هذا ، وضرب هذا ، فيؤتي هذا من حســـناته وهذا من حســـناته ، فان فنيت حسناته قبل ان يقضي ما 

عليه اخذ من خطاياه عليه ثم يطرح في النار(

اســـتنزلوا الرزق بالصدقـــة وحصنوا المال بالزكاة وما عال امرؤ اقتصـــد والتقدير نصف العيش والتودد 
نصـــف العقل والهم نصف الهرم وقلة العيال أحد اليســـارين ومن أحزن والديه فقد عقهما ومن ضرب 
يده على فخذه عند المصيبة فقد حبط أجره والصنيعة ال تكون صنيعة إال عند ذي حســـب أو دين واهلل 
ينـــزل الرزق على قدر المؤنة وينزل الصبـــر على قدر المصيبة ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية ولو أراد 

اهلل بالنملة خيرا لما أنبت لها جناحا

يا ابن آدم عف عن محارم اهلل تكن عابدا وارض بما قســـم اهلل ســـبحانه تكن غنيا وأحســـن جوار من 

جاورك تكن مسلما وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك به تكن عدال انه كان بين أيديكم أقوام 

يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا ويأملون بعيدا أصبح جمعهم بورا وعملهم غرورا ومساكنهم قبورا يا 

ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ ســـقطت من بطن أمك فخذهما في يديك لما بين يديك فان 

المؤمن يتزود والكافر يتمتع وكان عليه السالم يتلو بعد هذه الموعظة وتزودوا فان خير الزاد التقوى
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بالغة االمام الحسين عليه السالم

التفكر

االمام الكاظم عليه السالم  وصيانة كرامة السائل

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:«فكرة ساعة خير من عبادة سنة«.
 قال اإلمام الصادق عليه السالم:«أفضل العبادة إدمان التفكر في اهلل وفي قدرته«.

 قـــال اإلمام علي بن موســـى الرضا عليه الســـالم:«ليس العبادة كثـــرة الصيام والصالة وإنما 
العبادة كثرة التفكر في امر اهلل«.

هذا مقطع من خطبة له  » أّيها الناس ، نافسوا في المكارم ، وسارعوا في المغانم ،
وال تحتســـبوا بمعروف ولم تجعلوه ، واكتســـبوا الحمد بالنجح وال تكســـبوه المبطل ، فمهما يكن ألحد 
عند أحد صنعة ورأى أنه ال يقوم بشكرها فاهلل تعالى له بمكافاته بمكان وذلك أجزل عطاء وأعظم أجرًا 
. واعلموا أّن المعروف يكســـب حمدًا ويعقب أجرًا ، فلو رأيتم المعروف رجال رأيتموه حســـنًا جميال يسّر 

الناظرين ، ولو رأيتم اللؤم رأيتموه منظرًا قبيحًا تنفر منه القلوب وتغّض منه األبصار

قال محمد بن عبد اهلل البكري قدمت المدينة اطلب دينا فأعياني فقلت لو ذهبت إلى أبي الحسن موسى 
عليه الســـالم فشـــكوت إليه فأتيته بنقمي في ضيعته فخرج إلي ومعه غالم ومعه نسف فيه قديد مجزع 
ليس معه غيره فاكل وأكلت معه وســـألني عن حاجتي فذكرت له قصتي فدخل ولم يقم اال يســـيرا حتى 
خـــرج إلـــي فقال لغالمه اذهب ثم مد يـــده إلي فدفع إلي صره فيها ثالثمأة دينـــار ثم قام فولى فقمت 

فركبت دابتي فانصرفت
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التي تؤثر  اهم خطوة لنجاح وتاثي العالمي عندما تكون له عالقات ناجحة مع اجلهات 
وتتاثر بالراي العام ، والهم من كل هذه ان ل يظهر انتمئه امامهم حتى ينال ثقة اجلميع وان 
ل يكيل بمعيارين ، نعم قد تعتضه مواقف عليه ان يبدي رايه هنا تكون مهنيته حارضة ف 
كيفية جتاوز هذا املوقف من غي املساس بمبادئه، والعالمي الذي يريد ان تكون له عالقات 
ناجحة عليه ان ل يتهجم عىل ثوابت الخرين مهم اختلفت عن مبادئه ويستطيع ان يظهر 
حماسن ما يؤمن به هو من اهداف سامية فاهنا تكون رسالة بليغة للطرف الخر وناقدة ونافذة 
يتاثر  العالم  ل  بالعالم  تتاثر  عالقاته  جيعل  ان  وعليه   ، بالخرين  تصطدم  ان  غي  ومن 
بالعالقات ، ويكون ف قمة البة واللباقة عندما يوازن بني العالقات والعالم دون املساس 

بثوابتهم .

)أنهار خفية( في الجو تسبب كوارث مناخية...!

ف  ختتلفان  مهنتان  والع��الم  الصحافة 
وبالرغم  الغاية  ف  وتتشابان  الكيفية 
التصال  ابجديات  بعض  تشابه  من 
اجلمهيي، ولكن هنالك اختالفات بني 
ف  حرصها  يمكن  والع��الم  الصحافة 

اهها وهي 
باملجلة  متخصصة  1-ال��ص��ح��اف��ة 
والصحيفة او أي نشة ورقية أي املقروءة 
بينم العالم تتخصص بالسمعي واملرئي 

وان كانتا ضمن شهادة اعالمية واحدة
2-الصحفي له مساحة بالكتابة والوقت 
اذا ما اراد ان ينش خبا او يكتب مقال 
بعض  ف  الع��الم��ي  بينم   ، تقريرا  او 
املهم  هو  الرسعة  عامل  يكون  الالت 

ف بث املعلومة 
يتجاوز  ان  يستطيع  3-ال��ص��ح��ف��ي 

الخطاء ول يتاج ال لباقة ، العالمي 
اذاع��ة  ف  ولبق  دقيق  يكون  ان  جي��ب 

املعلومة 
بدرجة  شهرته  تكون  ل  4-الصحفي 
يعمل  الصحفي  فكأن  العالمي  شهرة 
خلف الكواليس اما العالمي ) مراسل 
او مذيع( يكون معروف صوتا او شكال 

وصوتا .
يتجاوز  ان  يستطيع  ل  5-الصحفي 
اذا  النص  ان يغي  له ول يستطيع  املقرر 
سلمه للطباعة بينم العالمي يستطيع ان 

يغي النص ف أي لظة اثناء البث
وهنالك من حرص الفرق بني الصحفي 
والع���الم���ي ب��ع��ب��ارة خم��ت��رصة ه��ي : 
يمرس  ال��ذي  الشخص  هو  الصحفي 
,حيث  منطوقة  او  مكتوبة  صحافة  اما 

يقوم بجمع املعلومات ليتم اذاعتها ..ف 
حني العالمي هو الشخص الذي يذيع 
التلفاز او اي  املعلومات سواء كان عىل 

وسيلة اعالمية اخرى .
شاركت  التي  العالمية  الدورة  ف  بينم 
ان  ال���دورة  عىل  امل��شف��ون  لنا  ذك��ر  با 
واملسموع  امل��ق��روء  تشمل  الصحافة 

واملرئي .
الكتابات  ان  والدليل  املرجح  هو  وهذا 
والب���ح���اث ت��ت��ح��دث ع��ن الع���الم 
ال��رس��ول صىل اهلل  الس��الم��ي ف زم��ن 
ذلك  ف  املعلوم  ه��و  وك��م  وال��ه  عليه 

الوقت ل يوجد اعالم مرئي
التعريفات  عىل  تؤثر  ل  الفروقات  هذه 
لم امام احتاد الغاية للعمل الصحفي او 

العالمي 

العالقات واالعالم

ما هو الفرق بين العمل الصحفي واإلعالمي؟

لماذا ترغب بالعمل االعالمي ؟

صحافة واعالم
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العمل كمهنة يروم من يعمل با العيش 
اما  حمورين  عىل  تكون  كثقافة  ولكن 
باجتاه  عليه  التاثي  او  املتلقي  تثقيف 
حسب  تتأرجح  الثقافة  وه��ذه  معني 
لالعالمي  يدفع  من  او  العالمي  ولء 
، فهنالك اعالمي بال مبادئ يبيع مهنيته 
العالمية ملن يدفع ويسخرها لالهداف 
التي ل تعنيه حتى وان كانت بخالف ما 
من  نفسه  جيهد  من  وهنالك   ، به  يؤمن 
التي  لالهداف  خبته  يسخر  ان  اج��ل 

يؤمن با .
وبني هذا وذاك هنالك من ل يبال اصال 
بم يعمل ول بمهنته طاملا انه يصل عىل 
اجره حتى وان كان ما يعمل به بخالف 
عليه  الرقابة  ضعف  مع  منه  املطلوب 
املطلوب  يؤدي  عندما ل  وعدم حماسبته 

منه .
وهو  حدين  ذو  سيف  الع���الم  يقال 
بالفعل كذلك ، فمم يؤسف له ف بعض 
العالمية  الوسائل  ولبعض  الحيان 

ليست  تكون  السالمية  الهداف  ذات 
باملستوى املطلوب بل البعض منها عبء 
نستبعد  ل  وهنا  السالمية  الثقافة  عىل 
العالمية  الوسائل  هذه  من  البعض  ان 
م��دس��وس��ة وحم��س��وب��ة ع���ىل الع���الم 

السالمي ال ان غاياتا غي سليمة .
الذي  املهني  العالمي  دور  يكون  هنا 
ويكون  القيقية  السالم  مبادئ  يمل 
وان  القتال  ساحة  ف  كاملجاهد  دوره 
يكون ملم بكل ما يدور حوله من عرض 
او  ضد  تكون  ووقائع  واح��داث  برامج 
مع السالم حتى يتمكن من تيئتها وفق 
املفردات العالمية بشكل سليم ومؤثر .

كل مؤسسة اعالمية لا رسالة والبعض 
واملطلوبة  علنية  اح��داه��ا  رس��ال��ت��ان 
رسالة  من  لب��د  ولكن   ، املخفية  هي 
مشتتة  تكون  رسالة  بدون  تعمل  والتي 
بل  واجلزر  املد  وبني  والتاثي  اله��داف 
مل  اصال  لهنا  عثراتا  الخ��رون  يتصيد 

تعمل وفق منهجية واضحة .

االعالم 
االجتماعي

لماذا ترغب بالعمل االعالمي ؟

صحافة واعالم

القناعات  تغيي  يعني   الناس  التأثي ف 
بمعلومة  املتلقي  اع��الم  أو  الاطئة، 
ج��دي��دة وه���ذا ه��و ال���دف الس��اس 
املعلومة  ن��وع  وحسب   ، لالعالمي 
ي��ص��ن��ف الع�����الم م��ث��ال ف��اإلع��الم 
الظواهر  عىل  الضوء  ُيسلط  الجتمعي 
مع  وُيكافحها  السلبية،  الجتمعية 
امُلستطاع،  ق��در  املختصة  اجل��ه��ات 
خالل  م��ن  ال��ل��ول  بعض  تقديم  م��ع 
املختصني حول جتنب األسباب املؤدية 

لا، كم تبدو الاجة ُملحة لقيام اإلعالم 
بدور الوسيط بني األطراف املتنازعة أو 
حول  مصيية  مسائل  عىل  املختلفة 
العامل أو ف ذات البلد؛ كانتشار األخبار 
الدولة عىل حساب  أجهزة  فساد  حول 
جتاهل أزمة النفايات أو الكهرباء مثاًل، 
خروج  إل  الشعب  أفراد  يتاج  حيُث 
اإلعالم؛  وسائل  عب  املسؤولني  بعض 
لتوضيح حقيقة ما جيري، ويبقى اليار 

لم للتصديق من عدمه .

ن��ج��اح الع���الم���ي ف ه���ذا امل��ج��ال 
الواقع  مع  تفاعل  اذا  مضمونا  ويكون 
حتى  ال��دث  يعايش  وان  الجتمعي 
معلوماته  وتكون  حيثياته  عىل  يتعرف 
سليمة  املعاجلة  او  الع��الم  حيث  من 
ومؤثرة ، اما انه يعتمد عىل كالم هذا او 
ذاك او ما ينقل له تكون مادته العالمية 
تكن  مل  ان  والنجاح  الصحة  مشكوكة 

ضعيفة وغي مؤثرة
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نسمُع من أصدقائنا وزمالئنا أو من أهلنا ف البيت، فالن صاحب شخصية قوية وآخر 
الشخصية  عن  النطباع  هذا  إلينا  وصل  كيف  ولكنرْ  مهزوزة،  أو  ضعيفة  شخصيته 

الفالنية، وهل هي ختتلف بني شخص وآخر من حيث بناء الشخصية والنظرة إليها؟
لقد كانت الشخصية � وما زالت � من أكثر املوضوعات إثارًة وتشويقًا، ومن أكثرها 
وتكوين  نفسه  أرسار  معرفة  إل  السعي  عىل  اإلنسان  دأب  فقد  النفس،  إل  قربًا 
شخصيته، والوقوف عىل العوامل املؤّثرة ف تكوين أفكاره وميوله وسلوكه، وتوجيه 
ذاته، وصياغة قيمه وعاداته، ثم هو أكثر ولعًا ملعرفة نوع الشخصية التي ينتمي إليها، 
طاملا كانت الشخصية تتباين وختتلف بني الناس وتندرج حتت مسميات خمتلفة جعلها 
الناس أنفسهم من املسميات الدارجة والشائعة، وإن كانت هذه املسميات ختتلف عم 
النظريات وهي  تطرحه نظريات الشخصية املعروفة ف علم النفس بم ف ذلك أقدم 

نظرية )األنمط واألمزجة(.
يقول )و.ج. انيفر(: »كل إنسان يتم بالشخصية، وكل إنسان يطمع فيها إن كان رسًا 

أو عالنية.. ومع ذلك فليس هناك من يستطيع أن يقول لنا: ما هي؟(.
الصفات  جمموع  وهي  الشخصية،  لذه  متشابًا  تعريفًا  وضعوا  العلمء  من  الكثي 
اجلسمية والعقلية واللقية والنفسية والوجدانية التي يتصف با اإلنسان ومتّيزه عن 
الفكري  الستقالل  من  الشخص  عند  ما  بمقدار  لنا  تظهر  وهي  الناس،  من  سواه 
اجلسم  واعتدال  التفكي  واستقامة  اإلرادة  وقوة  الاطر  ورسعة  البدية  وحضور 
منها  تتكون  التي  األولية  العنارص  هي  ما  نعرَف  أن  جيب  ولكن  السلوك.  وسالمة 
)الغرائز(  خاصة  فطرية  نزعات  من  املختلفة،  الفطرية  الستعدادات   .1 الشخصية: 

وما يتكون منها من عواطف وعادات وما يتسبب عن عدم التنفيس عنها.
2. النزعات الفطرية العامة، ومن بينها املشاركة الوجدانية والستهواء والتقليد.

3. الاجات النفسية املوروثة، من الاجة إل النجاح والرية والطمأنينة وأخرى إل 
املحبة.

4. الصفات اجلسمية املختلفة، والناجتة عن قيام الغدد بوظائفها الكاملة مما يسبب نمو 
اجلسم نموًا كاماًل متزنًا.

5. القدرات العقلية املختلفة، من ذكاء، وعوامل وظيفية ونوعية.
6. الصفات املزاجية للفرد، والتي تؤّثر تأثيًا كبيًا ف بناء الشخصية.

لذا فمن املسّلم به أن الشخصيات ختتلف بني الناس باختالف هذه العوامل واملقّومات، 
من  املقومات  هذه  بني  ما  قدر  عىل  ختتلف  كم  النمو،  درجة  ف  منها  كل  وباختالف 

تضامن وتآزر وتآلف وانسجام.

ذاتم  تطوير  ال  الشخاص  مجيع  يسعى 
يتحقق  ول  طموحاتم  حتقيق  ف  والسعي 
بعض  وتغيي  النفس  ف  بالثقة  إل  ه��ذا 
الساليب والطاقات الداخلية، وهناك عدة 

نقاط لتطوير الذات والثقة بالنفس وهي: 
عليه  فرد  كل  لذاته:  اإلنسان  معرفة   _1
الضعف  عنارص  ومعرفة  ذات��ه  يعرف  أن 
سوف  ذلك  من  متكن  فاذا  القوة  وعنارص 
لألحسن  الساليب  بعض  يغي  ان  ياول 

حتى يستطيع ان يبدأ من جديد .
حوار  هناك  والعقيل:  النفيس  ال��وار   _2
ومن  شخص  كل  بداخل  مستمر  ورصاع 
خالله يستطيع أن يكتشف الطاقة الجيابية 
عىل  التغلب  وكيفية  السلبية  وال��ط��اق��ة 
تعطيل  عىل  تعمل  التي  السلبية  الطاقات 
العقل الباطني وبناء جدار من اليأس وعلية 
أن يطم هذا اجلدار بالطاقة الجيابية وبناء 

قاعدة رصينة من المل والتفاؤل .
3_ التطبيق العميل: نحتاج ف هذه املرحلة 
من تطوير الذات والثقة بالنفس ال التطبيق 
وجتنب  الجيابية  الياة  وممارسة  العميل 
من  وتطبيقها  الفكار  واطالق  السلبيات 
النفس  عىل  والعتمد  الستقاللية  خالل 

وحماربة الفشل والوهم .
المور  أهم  من  النفس:  عىل  العتمد   _5
الشعور  ه��و  ال��ف��رد  شخصية  تبني  التي 
وعدم  النفس  عىل  والع��ت��مد  باملسؤولية 

التكاء عىل األخرين.
بعجلة  يعب  الذي  ذلك  الناجح  فالشخص 
الثقة ويسي ف الطريق الذي يشقه هو لنفسه 

ول يعتمد عىل غيه ف تسي عجلة حياته.
ال  يتاج  ال��ذات  تطوير  أن  لنا  يتضح  اذًا 
ذايت  واعتمد  أرصار وعزيمة وتطبيق عميل 
والقضاء  الفشل  مراحل  ف  التفكر  وعدم 
عىل  والع��ت��مد  السلبية  ال��ط��اق��ات  ع��ىل 
الفكر  ف  والستقاللية  الجيابية   الطاقات 

والعمل.

تطوير الذاتما هي الشخصية؟
 والثقة 
بالنفس

تنمية بشرية
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أن  ب��دَل  القديمة:  األمثال  أحد  يقول 
تلعن الظالم.. اشعل شمعة.

تنطبق  كبية،  حكمة  اجلميل  املثل  لذا 
ف  واملحبطني  اليائسني  أول��ئ��ك  ع��ىل 
ملن  املسؤولية  يّملون  والذين  الياة، 
كيف  جيدًا  يفّكروا  أن  دون  حولم 
صغية  املسؤولية  هذه  بأعباء  يقومون 
أم كبية، وأنا ُهنا سوف أختار هذا املثل 
مفاهيم  من  مهم  مفهوم  عن  للتحّدث 
التنمية البشية وهو )التفكي اإلجيايب(.

باللوم  يلقي  الذي  اجلاهل  أّن  وحقيقًة 
عىل املجتمع أو حتى عىل أهله ف سبب 
بإجيابية  يفّكر  مل  أو  تناسى  قد  جهله، 
كيف خيرج هو من هذه الظلمة السحيقة 
إل حيث مواقد النور والعلم والتقّدم، 
ولو فّكر وفّكر مليًا أن عليه ل عىل أحٍد 
آخر أن ينهض اآلن وبقوة وقبل فوات 
األوان ليكون متعّلًم ومثقفًا وقادرًا عىل 
حتمل مسؤولية هذه الياة، لنعكست 
مثل هذه الدافعية عىل جمتمعنا ووصلنا 
فالتفكي  والرقي،  التقّدم  من  حالة  إل 
هو  املهم  التنموي  املفهوم  هذا  اإلجيايب 
يقول  وهنا  النجاح،  إل  الطريق  بداية 
اإلمام عيل )عليه السالم(: »من تساوى 

يوماه فهو مغبون«!.
»التفكي  األميي:  أمحد  الدكتور  يقول 
الجيايب هو التفاؤل بكل ما حتمله هذه 
الكلمة من معنى، والنظر ال اجلميل ف 
للتفكي الجيايب  فإّن  كل يشء«، وحتًم 
وأم��ور  نفسياتنا  ف  ق��وي  و  فعال  اّث��ر 

حياتنا اليومية واملستقبلية.
»حني  جبان:  صالح  الدكتور  ويقول 
تبمج  الواقع  ف  فإنك  بإجيابية  تفّكر 
عقلك ليفّكر إجيابيًا«، فالتفكي الجيايب 
معظم  ف  الجيابية  الع��مل  إل  ي��ؤّدي 
تعلم  عىل  يساعد  ومم��ا  حياتنا  ش��ؤون 
اإلجيايب  التفكي  أو  الصحيح  التفكي 
الطرق,  بعض  ط��رح  التفكي  ف��ن  أو 
والقواعد املهمة والتي تؤثر عىل وتزيد 

من تفكيك.  
من هو املفّكر اإلجيايب؟ 

* املفّكر اإلجيايب يقّر بأّن هناك عنارص 
يؤمن  لكّنُه  شخص  كل  حياة  ف  سلبية 

بأن أي مشكلة يمكن التغّلب عليها.  
الياة  يقّدر  إنسان  اإلجي��ايب  املفّكر   *

ويرفض الزيمة.  
* الشخص اإلجيايب يفهم أنه من أجل 
إل  السلبي  املفّكر  حالة  من  التغيي 
اإلجيايب  املفّكر  بطريقة  الكامل  األداء 
جيب عىل اإلنسان أن يتحىّل برغبة جاّدة 

ف التغيي.  
يمكن  مهارة  هو  اإلجي��ايب  التفكي   *
الطريق  تكون  بحيث  وإتقاهنا  تعلمها 

إل النجاح والسعادة.
أن  أجل  من  اإلجي��ايب،  التفكي  برنامج 
تكون صاحب تفكي إجيايب عليك بذه 
الطوات التي وضعها املتخصصون ف 

علم النفس والتنمية البشية:
وكل  يشء،  كل  جت��اه  متفائاًل  كن   .1
األشياء  مثل  ب��األم��ل،  موحية  أشياء 

وصحتك  أرست���ك  ح���ول  اإلجي��اب��ي��ة 
وعملك ومستقبلك.

قراءة  بغذاء عقلك عن طريق  اهتم   .2
إل  الس��ت��مع  أو  امل��ق��الت  أو  الكتب 
باملعنويات، وقراءة سية  ترتقي  برامج 
باهرًا  نجاحًا  حققوا  الذين  الناجحني 

وتغّلبوا عىل عقبات هائلة.  
3. صاحب أناسًا إجيابيني.  

امل��ج��ادلت وال��رصاع��ات  4. جت��ّن��ب 
ل  التي  والقضايا  السلبية،  واألوضاع 
داعي ول جدوى من النخراط فيها.  

واجلميلة  الرائعة  األشياء  ف  تأّمل   .5
أقلها  ليس  إياها والتي  اهلل  التي وهبك 
القدرة عىل اكتشاف الي ف كل حالة.  
»فالعقل  الرياضية،  التمرين  6. ممارسة 

السليم ف اجلسم السليم«.
7. كن شخصًا فاعاًل ف املجتمع واسَع 
الناس، فلهذا األمر أثر فعال ف  لدمة 

رفع املعنويات.
8. أبتسم: فقد ثبت ان البتسام يسن 
من املزاج حتى و ان مل يكن هناك سبب 

حقيقي جلعلك تبتسم.
تساعدك  التي  العوامل  اه��م  من   .9
تمل  ل  ان  هي  بإجيابية  التفكي  عىل 
مشاكلك، بل أوجد جذر املشكلة، ففي 
بسلبية  الناس  يفكر  الحيان  من  كثي 
بسبب مشكلة قديمة يملوا حلها, تلك 
املشكلة تكمن ف العقل الباطن وتقلب 
مزاج الشخص من حني آلخر دون ان 

يدري ما السبب.

فّكر دائمًا بإيجابية 
لتسعَد في حياِتك

تنمية بشرية
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والستعمر  لالحتالل  العراق  تعّرض 
احتالل  أكبها  ك��اَن  طويلة،  لفتات 
قرون،  أربعة  دام  الذي  العثمنية  الدولة 
خالل  البيطان  الحتالل  جاء  وبعده 
الفتة )1914 – 1918(، وقد اتسمترْ 
ه��ذه ال��ف��تة )الح��ت��الل ال��بي��ط��ان( 
املقاومة ضّد  بظاهرة شعبية كبية وهي 
هذا الحتالل الذي جاَء بصيغة التحرير 
ثّم ما لبث أن أراد السيطرة الكاملة عىل 
البلد وتغيي ديموغرافيته والقضاء عىل 
ولكن  األصيلة،  وحضارته  ج��ذوره 
ضّده  انتفضوا  ال��واح��د  الوطن  أبناء 
والقضاء  لطرده  شعبية  ثورات  وقامت 
عليه، وهي التي يمكُن تسميتها بظاهرة 
)الشد الشعبي األول( خصوصًا إذا ما 
عرفنا أّن تلك الثورات الشعبية وخروج 
فتاوى  ودعمته  حّركته  قد  الشد  هذا 
وتوجيهات مراجع الدين آنذاك، ليشهد 
العراق ف عام )2015( ظاهرة )الشد 
الشعبي الثان(، عندما أطلقت مرجعّية 
الكفائي  اجلهاد  فتوى  السيستان  السيد 
التي  اإلرهابية  داع��ش  عصابات  ضّد 
حزيران   10( بتاريخ  املوصل  احتلت 

.)2015
املليونية  ال��ش��ود  خ��روج  أن  لش��ّك 
يتسم  األج��ن��ب��ي،  الح��ت��الل  ملواجهة 
ترفض  التي  العالية  الوطنية  بالروح 
العرض  عىل  والعتداء  والضيم  الظلم 
كانت  ول��ذا  وامل��ق��ّدس��ات،  واألرض 
من  انطلقت  التي  الشدية  اجليوش 
نسّميها  أن  يمكن  الدين  مراجع  فتاوى 
التي شعرت بخطر  العقائدية  باجليوش 
التحّرك  عليها  وأّن  الحتالل  هذا  مثل 
الشعب  هذا  قيامة  تقوم  ل  لكي  ف��ورًا 
والذل  واجلهل  التخلف  ويبقى  األيب 

املسيطر والاكم.
البيطان  الح��ت��الل  سيطَر  أن  فبعد 
البرصة  بمحافظة  ال��ف��او  مدينة  ع��ىل 
ورفعها   1914 الثان  تشين   6 بتاريخ 
البيد  بناية  سارية  عىل  البيطان  للعلم 
فورًا  حتّركت  العثمن،  العلم  من  بدًل 
اجليوش،  هذه  ملقاومة  الشعبية  الشود 
إل  مستعجلة  برقيات  أرسلت  حيُث 
مراجع الدين ف املدن املقدسة كالنجف 
إحدى  وكانت  والكاظمية،  وكربالء 
العراق  )ثغر  ت��ق��ول:  البقيات  ه��ذه 
اجلميع  ب��ه،  حميطون  الكفار  البرصة، 
مدن  باقي  عىل  نخشى  السالح،  حتت 
العشائر  بأمر  ساعدونا  اإلس��الم،  بالد 
بالدفاع(، وإزاء هذه البقية التي أذيعت 
أخذت  قد  املساجد  وع��ب  الناس  بني 
حتّرك وتّيج الراك الشعبي لالنتفاض 

ضد الحتالل البيطان.
 ،1914 األول  كانون   16 وبتاريخ 

كاظم  السيد  الشيعة  مرجع  خطب 
الشيف  العلوي  الصحن  ف  اليزدي 
عن  الدفاع  عىل  الناس  حاثًا  بالنجف 
الغني  عىل  وأوجب  اإلسالمية،  البالد 
الفقي  ماله  من  جيهز  أن  بدنًا  العاجز 
القوي القادر عىل محل السالح وأرسل 
ف  عنه  لينوب  حممد  األكب  ابنه  اليزدي 
استنهاض أبناء العشائر للجهاد، وسبق 
 27 بتاريخ  اليزدي  السيد  أص��دَر  أن 
الثان 1911 فتواه باجلهاد ضد  تشين 
والحتالل  لليبيا  اإليطايل  الحتالل 
الرحيم  عبد  ويذكر  إلي��ران،  ال��رويس 
املجاهد  )املصلح  كتابه  ف  عيل  حممد 
أن   ،)27 ص   � الراسان  كاظم  حممد 
السيد  فتوى  بعد  عزم  الراسان  السيد 
جلبهات  والتوجه  جيٍش  بقيادة  اليزدي 
وافته  قد  املنية  أن  إل  ليبيا  ف  القتال 
 ،1911 األول  كانون  من  الثالث  ف 
الدينية  املرجعية  املوقف جتاوزت  وبذا 
الديني  املرجع  وكان  اإلقليمية  الدود 

مشوع تضحية دائم .
من  )فصول  كتاب  ف  بيل  املس  وتذكر 
تاريخ العراق القريب بني سنتي 1914 
السيد  ابن  أن   ،)12 ص   �  1920  –
كاظم اليزدي وبعد إطالق فتوى والده، 
قد حتّرَك لدعوة العشائر العراقية للدفاع 
العمرة  إل  وصل  وقد  بريطانيا،  ضد 
 1915 عام  الثان  كانون  شهر  بداية  ف 
دعواه  وصلت  وقد  عشائرها،  لدعوة 
)األه��واز  األح��واز  ع��رب  إل  باجلهاد 
العراقية  العشائر  هبت  حّتى  حاليًا(، 
اجلهاد  لفتوى  سمعها  ف��ور  الغيورة 

وحتّشدت ملقاتلة البيطانيني.
وكان للسيد حممد سعيد البويب الدور 
أبناء  من  املتطوعني  حشد  ف  الرئيس 

حشدان منتصران..
مقاومة االحتالل البريطاني واالنتصار 

على داعش )1918 – 2017(

شواهد من التاريخ
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القوات  ضد  للجهاد  الشيعية  العشائر 
 15 ت��اري��خ  وف  املحتلة،  البيطانية 
تشين الثان 1914، قاد السيد البويب 
قوة من الشد الشعبي وانطلق من مدينة 
النجف باجتاه البرصة، مارًا بالعديد من 
وغمس  الشامية  مثل  العراقية  امل��دن 
خاطبًا  والنارصية  والسموة  والشنافية 
املحتلني،  ملقاتلة  إياهم  وداعيًا  بأهلها 
وقد نجح فعاًل ف حتشيد الرجال ومجع 
قاد   1915 شباط   19 وف  الذخائر، 
الشعبي  )الشد  قوات  البويب  السيد 
األول( منطلقًا من مدينة سوق الشيوخ 
ستشهد  والتي  الشعيبة  منطقة  صوب 
الحتالل  ض��د  الشعيبة  ث��ورة  لح��ق��ًا 

البيطان.
البويب،  السيد  خروج  سبق  قد  وكان 
اليدري  مهدي  السيد  اإلم��ام  هنضة 
 300 من  مكّون  بحشد  خ��رَج  عندما 
وت��وّج��ه  الكاظمية  مدينة  م��ن  رج��ل 
صوب مدينة البرصة بتاريخ 30 تشين 
الثان 1914، حيث أقّلتهم باخرة نحو 
السيد  ذل��ك  يذكر  كم  القرنة،  مدينة 
الثائر  أمحد األشكوري ف كتابه )اإلمام 
مهدي اليدري � ص 132(، كم نجح 
البطلة  العراقية  العشائر  شيوخ  أح��د 
وهو الاج داود أبو التمن جّد القيادي 
التمن، »من تسجيل  أبو  العراقي جعفر 
مدينة  إل  والتوّجه  جماهد   400 وقيادة 
جعفر  الدراجي،  الرزاق  )عبد  القرنة« 
ف  الوطنية  الركة  ف  ودوره  التمن  أبو 

العراق، ص 45(.
)دور  كتابه  ف  النفييس  اهلل  عبد  ويذكر 
ص   � السيايس  العراق  تطّور  ف  الشيعة 
89(: »أن تعداد قوات )الشد الشعبي 
جماهد،  ألف   18 حوايل  بلغ  قد  األول( 
عرب  من  مقاتل  آلف   3 عن  فضاًل 
اآللف  ع��شات  جانب  إل  األح��واز، 
ممن سّجلوا أسمءهم ف النجف وكربالء 
جنود  وس��ام��راء  وب��غ��داد  والكاظمية 
حتى  السالح  لقلة  وذل��ك  احتياطيني 
عنده  ما  الرجل  يبني  أن  األم��ر  وص��ل 
سالحًا  يشتي  لكي  وأث��اث  متاع  من 
ويذهب مع قوات الشد الشعبي إطاعة 

للفتوى التي أصدرها املجتهد األعىل«.

الحتالل  أن  عنده،  الوقوف  جيدر  ومما 
ال��بي��ط��ان ل��ل��ب��رصة وحت����ّرك ال��ش��ود 
حصل  قد  ملقاومته،  العراقية  الشعبية 
عىل  تسيطر  العثمنية  الدولة  ت��زال  ول 
البلد، بوصفها حامية اإلسالم!، ولكّنها 
تعويضات  تقّدم  أو  أم��واًل  ت��رصف  مل 
لعوائل الشهداء الذين استشهدوا خالل 
مواجهة املحتل البيطان للعراق، وكان 
من  تأيت  الشعبية  الشود  متويل  أغلب 
كبار رجال الدين وشيوخ العشائر الذين 
للحركة  دعًم  الاص  مالم  من  أنفقوا 

الشعبية اجلهادية ضد املحتل البيطان.
الثان  ك��ان��ون  م��ن  ال��ع��شي��ن  ب��ت��اري��خ 
اليدري  مهدي  السيد  ق��اد   ،1915
قوات الشد الشعبي إل جانب القوات 
ف  عسكري،  سليمن  بقيادة  العثمنية 
املدفعية  بدأت  الروطة، وقد  قناة  منطقة 
البيطانية تقصف مواقع اجليش العثمن 
املعركة  واستمرت  املجاهدين  وحشود 
أربع ساعات، وكان لوجود املجاهدين 
القوات  النتصار عىل  ف  الفاعل  الدور 
النسحاب  عىل  واجبارها  البيطانية 
كانت  الشعيبة  جبهة  وف   ، القرنة  إل 
حممد  السيد  بقيادة  املجاهدين  مساهة 
وقعت  حيث  فاعلة،  ال��ب��ويب  سعيد 
للفتة  أيام  أربعة  دامت  ضارية  معركة 
وقد   ،)2015 نيسان   15  –  12( من 
 1297 ح��وال  البيطان  اجليش  خرس 
القوات  أما  وجريح،  قتيل  بني  جنديًا 
خرسوا  فإهنم  الشعبي  والشد  التكية 
البيطانية  القوات  خرسته  ما  ضعفي 
)عبد اهلل النفييس، دور الشيعة ف تطّور 
العراق السيايس، ص 89(، ولكّن هذا 
مل  الظلم  ضد  والنتفاض  العراقي  الدم 

هذا  أبناء  ع��روق  ف  جرى  بل  يتوّقف 
الوطن حّتى قيام ثورة العشين العظيمة 
تقي  حممد  الشيخ  فتواها  أصدر  والتي 

الشيازي من مدينة كربالء.
داعش  عصابات  ملقاومة  بالنسبة  أم��ا 
للعراق  السوء  أرادت  التي  اإلرهابية، 
وحضارته  مقدساته  وت��دم��ي  وأه��ل��ه 
املوغلة ف التاريخ، فقد كان هنالك أبناء 
املحتل،  هذا  للجهاد  خرجوا  غيارى 
التي  الكفائي  اجل��ه��اد  فتوى  اث��ر  ع��ىل 
 13 بتاريخ  السيستان  اإلم��ام  أطلقها 
ف  وكيله  لسان  عىل   ،2014 حزيران 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  كربالء 
من الصحن السيني الشيف، أي بعد 
املوصل،  مدينة  احتالل  من  قالئل  أيام 
وشبابًا  شيبة  العراقيون  استجاب  وقد 
ل��ذه ال��ف��ت��وى اإلل��ي��ة، ووص���ل عدد 
حوايل  الفتوى  إط��الق  ف��ور  املسجلني 
الكومة  وأعلنت  متطّوع،  ماليني   3
العراقية عن تشكيل قوة مسّلحة مساندة 
قوات  باسم  البطل،  العراقي  للجيش 
حزيران   15 بتاريخ  الشعبي  الشد 
2014، وتم إلاقها بمؤسسة حكومية 
الشعبي  الشد  مؤسسة  عليها  أطلق 
األمن  بمستشارية  مبارشة  ترتبط  التي 
الوطني، ومل يضم فقط أبناء الشيعة وإنم 
من كافة مكونات الشعب العراقي وكم 
فتواه  من  السيستان  اإلم��ام  ذلك  أراد 
للدفاع عن العراق وليس مدينة كربالء 
الفتوى  هذه  أتت  وفعاًل  النجف،  أو 
دماء  وبفضل  بفضلها  حيث  بثمرها، 
والشد  العراقي  اجليش  من  شهدائنا 
الشعبي تّم النتصار عىل داعش وإعالن 

النرص بتاريخ 9 كانون األول 2017.
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الملك عبد االول 1944

َأْضداُد الَكِلماِت 
ُه  ِضدُّ األبرَْيُض  يرِْن  ُمَتضادَّ  ، ِ ُمَتَبايَِننيرْ  ِ َنَينيرْ َمعرْ عىل  ٌة  دالَّ َرداٌت  ُمفرْ

َوُد. األسرْ
البياض،  ِضّد  والّسواُد  ليغلبه،  شيئًا  ضادَّ  يشٍء  ُكلُّ  دُّ  والضِّ
واملوُت ِضدُّ الياة، والليل ِضدُّ النهار إِذا جاء هذا ذهب ذلك.
دُّ مجاعًة، والقوم  الضِّ ه وها متضاّداِن، وقد يكون  ولقد ضادَّ

عىل ِضدٍّ واِحٍد إِذا اجتمعوا عليه ف الصومة. فروق لغوية

يقولون: هذا الفتى َكُسول.
أو  َك��ِس��ٌل  الفتى  ه��ذا  وال��ص��واب/ 

الُن. َكسرْ
واجلمع: َكسال وُكسال.

��ىل  وال��ف��ت��اة َك��ُس��ول وَك��ِس��َل��ة وَك��سرْ
سال. النة وِمكرْ وَكسرْ

الشائعة،  األخطاء  معجم  املصدر/ 
العدنان

معلومات مفيدة عليك قراءتها
 720 يعالج  الصحي  الكبد   -1

لت من الدم يوميًا.
العظام تشكل فقط 14% من   -2

وزننا.
العمر  من  تبلغ  كنت  عندما   -3
عامني، فان قد زحفت عىل يديك 

و رجلك ما يقارب 93 ميل!
ف  بتلف  الفرد  أصيب  ما  اذا   -4
خاليا الدماغ فال يمكن اصالحها 

او عالجها ابدًا.
5- الشخص العادي يضحك حوايل 15 مرة ف اليوم!

6- يتكون الدماغ البشي من نسبة 80% من املاء.
7- اذا رصخ شخص باستمرار ملدة 8 سنوات و7 أشهر و 6 أيام، 
من  واحد  كوب  لغيل  الطاقة  من  يكفي  ما  انتاج  من  سيمكنه  هذا 

الشاي.
8- اللسان البشي هو أقوى العضالت املوجودة ف اجلسم.

9- يولد إنسان مع ما يقرب من 300 عظمة، ولكن يموت و معه 
فقط 206 عظمة ف اجلسم.

10- كل مولود جديد يفقد ما يقرب من نصف خالياه العصبية قبل 
ولدته.
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ف ذلك اليوم الذي ُتشق فيه األرض بنور ربا، سيدخل الواء رئتّي عذبًا  كنسمت الفجر؛ 
حُمياه  ف  أبتسم  واشتياق،  لفة  بكل  املوعود  حول  سأحلق  كالفراشات،  روحي  وسُتفرُف 

. وأرّدُد: مولي لقد عدت!؛ أهاًل بعودتك، اهاًل بعودتكرْ

حنان ناظم أهاًل بعودِتْك

فــــــن الظــــــــــــل
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