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حيمل العراقيون مهومهم التي اغلبها مل تكن بارادهتم بل بسبب وضع سيايس اثر عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي والثقايف 
واالمني ، وهاهم االمل حيدوهم بان تكون النوايا صادقة بعد املصادقة عىل النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي ، وان كانت 
هنالك اجواء ضبابية لبعض اللقاءات التي ثارت بسببها االستفهامات، ولكن الزال االمل حيدونا بان يبتعدوا عن املحاصصة 

واملحسوبية يف تشكيل احلكومة واالهم االبتعاد عن التاثريات اخلارجية وان يكون العمل للعراق خالصا.
املباركة التي ياملها أي من يتسنم مركز سلطوي تايت بعد بذل اجلهود املثمرة لتحقيق مطالب املتظاهرين ومعاجلة االوضاع التي 
بسببها ثارت ثائرة املتظاهرين من نقص يف اخلدمات وتوفري فرص عمل وتاهيل البنى التحتية السيام حمافظة البرصة التي تعاين 
وعانت من كثري من الويالت واسوءها عندما يكون املاء غري صالح حتى للغسل وهي كام يقال عنها ثغر العراق الباسم والتي 

اصبحت كئيبة وتامل من الوجوه اجلديدة االرساع يف تشكيل احلكومة وااللتفات ملطاليبهم .

بعد المصادقة هل ستكون النوايا صادقة

ا َكاُنوا ُيَمتاَُّعوَن }الشعراء/207{ َوَما َأْهَلْكَنا ِمن َقْرَيٍة إاِلاَّ  َما َأْغَنى َعْنُهم ماَّ
ا َظامِلنَِي }الشعراء/209{  هَلَا ُمنِذُروَن }الش��عراء/208{ ِذْكَرى َوَما ُكناَّ
ْم َوَما َيْسَتِطيُعوَن  َياِطنُي }الشعراء/210{ َوَما َينَبِغي هَلُ َلْت بِِه الشاَّ َوَما َتَنزاَّ
}الش��عراء/212{ َفاَل  مَلَْعُزوُلوَن  ��ْمِع  ْم َعِن الساَّ ُ }الش��عراء/211{ إِناَّ
بِ��نَي }الش��عراء/213{ َوَأنِذْر  ِ إهَِلًا آَخ��َر َفَتُكوَن ِم��َن امْلَُعذاَّ َت��ْدُع َم��َع اللاَّ
َبَعَك  ْقَربِ��نَي }الش��عراء/214{ َواْخِفْض َجَناَحَك مِلَ��ِن اتاَّ َعِش��رَيَتَك اْلَ
ا َتْعَمُلوَن  اَّ يٌء ممِّ ِمَن امْلُْؤِمننَِي }الش��عراء/215{ َفإِْن َعَصْوَك َفُقْل إيِنمِّ َب��رِ
ِحي��ِم }الش��عراء/217{  ْل َع��ىَل اْلَعِزي��ِز الراَّ }الش��عراء/216{ َوَت��َوكاَّ
��اِجِديَن  َب��َك يِف الساَّ ��ِذي َي��َراَك ِح��نَي َتُق��وُم }الش��عراء/218{ َوَتَقلُّ الاَّ
ُئُكْم  ُأَنبمِّ }الشعراء/220{ َهْل  اْلَعِليُم  ِميُع  الساَّ ُهَو  ُه  }الشعراء/219{ إِناَّ
��اٍك َأثِيٍم  ُل َعىَل ُكلمِّ َأفاَّ ��َياِطنُي }الش��عراء/221{ َتَن��زاَّ ُل الشاَّ َع��ىَل َمن َتَنزاَّ
��ْمَع َوَأْكَثُرُهْم َكاِذُبوَن }الشعراء/223{  }الش��عراء/222{ ُيْلُقوَن الساَّ
��ْم يِف ُكلمِّ َواٍد  ُ بُِعُه��ُم اْلَغ��اُووَن }الش��عراء/224{ َأمَلْ َتَر َأناَّ ��َعَراء َيتاَّ َوالشُّ
ْم َيُقوُلوَن َما اَل َيْفَعُلوَن }الشعراء/226{  ُ َيِيُموَن }الشعراء/225{ َوَأناَّ
وا ِمن َبْعِد  َ َكثرًِيا َوانَترَصُ اِت َوَذَكُروا اللاَّ احِلَ ِذي��نَ آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاَّ إاِلاَّ الاَّ
ِذيَن َظَلُموا َأياَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن }الشعراء/227{  َما ُظِلُموا َوَسَيْعَلُم الاَّ

سورة الشعراء
) 207 ( مل يغ��ن عنه��م متتعهم املتطاول يف دفع العذاب وختفيفه ) 208 ( وما أهلكنا من قرية اال 
هل��ا منذرون انذروا أهلها الزاما للحجة ) 209 ( ذكرى تذكرة وما كنا ظاملني فنهلك قبل اإلنذار 
) 210 ( وما تنزلت به الشياطني كام زعم املرشكون انه من قبيل ما يلقي به الشياطني عىل الكهنة 
) 211 ( وم��ا يص��ح هلم ان ينزلوا به وما يس��تطيعون وما يق��درون ) 212 ( انم مرصوفون عن 
اس��تامع القرآن من السامء قد حيل بينهم وبني السمع باملالئكة والشهب قيل وذلك لنه مرشوط 
بمشاركة يف صفا الذات وقبول فيضان احلق ونفوسهم خبيثة ظلامنية رشيرة ) 213 ( فال تدع مع 
الل إهلا آخر فتكون من املعذبني من قبيل إياك أعني واسمعي يا جارة فإنه كان منزها عن أن يرشك 
ب��الل طرفة عني ) 214 ( وأنذر عش��ريتك القربني فان االهتامم بش��أنم أهم نزلت بمكة فجمع 
رس��ول الل ص��ىل الل عليه وآله بني هاش��م وهم أربع��ون رجال وقد حتدث أبو هل��ب قائال جزما 
سحركم حممد صىل الل عليه وآله فتفرقوا ثم مجعهم مرة ثانية وثالثة  وقال هلم رسول الل صىل الل 
عليه وآله أيكم يكون وصيي ووزيري وينجز عدايت ويقيض ديني فقام عيل وكان أصغرهم س��نا 
وامخش��هم س��اقا وأقلهم ماال فقال انا يا رس��ول الل فقال رسول الل صىل الل عليه وآله أنت هو  ) 
215 ( واخف��ض جناح��ك ملن اتبعك من املؤمنني لني جانبك هلم  ) 216 ( فان عصوك فقل انى 
ب��ريء ما تعملون. القمي فان عصوك يعني من بعدك يف والية عيل عليه الس��الم والئمة عليهم 
الس��الم ) 217 ( وتوكل ع��ىل العزيز الرحيم ال��ذي يقدر عىل قهر أعدائه ون��رص أوليائه يكفك 
رش م��ن يعصيك  ) 218 ( الذي يراك حني تقوم وتقلبك يف الس��اجدين . القمي عن الباقر عليه 
السالم قال الذي يراك حني تقوم يف النبوة وتقلبك يف .الساجدين قال يف أصالب النبيني  ) 219 
( انه هو الس��ميع العليم ) 220 ( هل أنبئكم عىل من تنزل الش��ياطني ملا بني ان القرآن ال يصح أن 
يك��ون ما تنزلت به الش��ياطني اكد ذل��ك ببيان من تنزلت عليه ) 221 ( تن��زل عىل كل أفاك أثيم 
كذاب ش��ديد اإلثم ) 222 ( الفاكون يلقون السمع إىل الشياطني فيتلقون منهم ظنونا وامارات 
لنقصان علمهم فيضمون إليها عىل حس��ب ختيالهتم أشياء ال يطابق أكثرها.) 224 ( والشعراء 
يتبعهم الغاوون قيل هو اس��تيناف أبطل به كونه ش��اعرا كام زعم��ه املرشكون يعني ان اتباع 

حممد صىل الل عليه وآله ليسوا بغاوين فكيف يكون شاعرا

تفسيرالسورة



االنبار  غرب  ملحور  الشعبي  احلشد  عمليات  قيادة  استطلعت 
جويا مناطق الصحراء والرشيط احلدودي الذي امتد من القائم 
قائد عمليات  ان   : الشعبي  احلشد  اعالم  وقال   اىل عكاشات. 
استطلع  مصلح(  )قاسم  االنبار  غرب  ملحور  الشعبي  احلشد 
من  امتد  ال��ذي  احل��دودي  والرشيط  الصحراء  مناطق  جويا 
القائم اىل عكاشات بالتنسيق مع طريان اجليش العراقي وقيادة 
الصحراء  منطقة  اعترب  ان مصلح  اجلزيرة. وأضاف،   عمليات 
الغربية ملحافظة االنبار من املناطق اخلطرة والرخوة امنيا ويتمكن 
العدو من النفاذ من خالل املناطق الشاسعة واستغالل االهايل 
الشعبي  احلشد  ان  اكد  مصلح  ان  اىل  مشريا  االغنام.  رعاة  من 
سيعمل بالتنسيق مع القوات االمنية عىل توسع السيطرة وعدم 

خلق فجوة يف الصحراء الغربية لألنبار.

النفط  وزير  ذلك  أكد  الغاز.  أسطوانات  من  بداًل  النابيب،  شبكة  عرب  السائل  بالغاز  املواطنني  تزويد  العراقية  النفط  وزارة  ختطط 
العراقي )جبار اللعيبي ( خالل زيارته لرشكة تعبئة الغاز يف التاجي، أنه وجه إدارة الرشكة باإلرساع يف وضع اخلطط الالزمة لتطبيق 
هذه التجربة عىل عدد من الحياء السكنية يف بغداد واملحافظات، ثم تعميمها عىل مجيع املدن. وأضاف اللعيبي، أن الوزارة تعمل عىل 

تشجيع املواطنني الستخدام وقود الغاز السائل للمركبات وتعميم هذه التجربة عىل العراق كله، للمردودات االقتصادية والبيئية.
ويذكر ان العراق يمتلك احتياطيًا يقدر بنحو 137 تريليون قدم مكعب من الغاز وُيعد 70% من الغاز العراقي، وحيتل العراق املرتبة 

احلادية عرشة بني دول العامل الغنية بالغًاز الطبيعي

أخبار
ومتابعات

الشيخين  ضريحي  شباكي  عن  الستار  ازاحة  عن  تعلن  المقدسة  العباسية  العتبة   •
)المفيد والطوسي( قدس سرهما في مصنع السقاء لصناعة الشبابيك واألبواب لألضرحة 

المقدسة التابع لها.

• الدكتور)صابر الموسوي( السفير العراقي في ايران: 
العقوبات  بمواجهة  محنتها  في  طهران  تترك  لن  بغداد 
األمريكية، والعالقة بين العراق وإيران عالقة حيوية وهي من 

الخطوط الحمر للعراق.

الحشد الشعبي يستطلع جويا مناطق الصحراء الغربية لالنبار

مبيعات  دوالر  مليون   )140(   •
ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي ال��ع��راق��ي من 

العملة األجنبية يوميا..

الحكومة العراقية تخطط لتوصيل الغاز للمنازل بداًل من األسطوانات

السلع  ص���ادرات  دوالر  مليون   )  55(  •
منفذ  عبر  ي��وم��ي��ا   ل��ل��ع��راق  االي��ران��ي��ة 

خسروي الحدودي )غرب( العراق... 

المدنيين باألرقام للمتقاعدين  الرافدين  مصرف  يطلقها  سلفة  دينار  ماليين   )  7(   •
والعسكريين ال تتطلب إجراءات معقدة وبال كفيل ضامن...
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كشفت العتبة احلسينية املقدسة عن استخدامها ملنظومة امنية متطورة 
وحديثة لتأمني الزيارات املليونية لإلمام احلسني )عليه السالم(، اكد 
مضيفا  فضالة(  )رسول  العتبة  يف  االمنية  املراقبة  مركز  مدير  ذلك 
الطرق  لتأمني  عالية  بدقة  اضافية  امنية  مراقبة  كامريات  نصب  تم 
)عليه  احلسني  االمام  مرقد  اىل  املؤدية  والفرعية  الرئيسية  واملداخل 
والطرق  املداخل  مراقبة  سيتوىل  املراقبة  مركز  ان  مبينا   السالم(. 
ورصد  الزائرين  سالمة  لتأمني  الساعة  مدار  عىل  الزائرين  وحركة 
احلسينية  العتبة  ان  اىل  الطارئة.منوها  واحلاالت  املشبوهة  احلركات 
املقدسة متتلك احدث منظومة امنية للمراقبة يف الرشق االوسط تضم 
امني متخصص يف  اكثر من 1200 كامريا مراقبة بدقة عالية, وكادر 

املراقبة والرصد.
وتشهد مدينة كربالء املقدسة يف الزيارات املليونية دخول اعداد كبرية 
من الزائرين من داخل العراق وخارجه الحياء مراسيم زيارة االمام 

احلسني وأخيه ايب الفضل العباس )عليهام السالم(

)عليه  احلسني  االمام  لربعينية  املركزية  اللجنة  بحثت 
القضايا  اي��ران  يف  العراقي  السفري  بحضور  السالم( 
وآلية  وال��ع��راق  اي��ران  بني  التفاهم  بمذكرة  املتعلقة 
اللجنة  امني  وقال  اخلالدة.  االربعني  تأشريات  اصدار 
معرب  وفتح  التأشريات  آلية  منح  ان  حيدري(  )شهريار 
خرسوي كانت من بني مشاكل العام املايض ونأمل ان 
املراسيم  ان  وقال  اجلاري  العام  خالل  تسويتها  جيري 
ذلك  اىل  العراقيني.  للمسؤولني  كبرية  بأمهية  حتظى 
منح  مكاتب  زي��ادة  اىل  العراقي  اجلانب  حيدري  دعا 
العام  عددها  كان  والتي  اي��ران  يف  الدخول  تأشريات 
املايض 12 مكتبا  كام اعلن ان املصارف االيرانية جاهزة 
البنك  االربعني ويف حال سامح  لزوار  لتقديم خدماهتا 
املركزي العراقي بذلك فأنا ستبدأ نشاطها يف العراق . 
بدوره اعلن السفري العراقي ان احلكومة العراقية ترّحب 
مراسم  اقامة  صعيد  عىل  االيرانية  املقرتحات  بجميع 
فاننا سندرس مجيع  االربعني عىل احس وجه ومن هنا 
عىل  احلسني  االمام  لربعينية  املركزية  اللجنة  مطاليب 

وجه الرسعة من اجل متابعتها.

لجنة لبحث آلية منح التأشيرات وتوقيع 
مذكرة التفاهم حول زيارة االربعين

عن  تعلن  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة   •
الموافقة على تسجيل الطلبة المقبولين في السنة الدراسية 

2018/2017 الملغى قبولهم...

إي��ران  مع  العراق  يوقعها  تجارية  تفاهم  مذكرات   •
جانب  الى  الجانبين  بين  االقتصادية  األنشطة  لتنمية 

تصدير األسالك والكابالت االيرانية الى العراق.

• الشيخ) بالل العبدلي الحسني(عضو مجلس علماء الرباط المحمدي:
ان مجيء العلماء والخطباء الى كربالء المقدسة هو  إلرسال رسالة للجميع 
التكفيرية  األفكار  على  سننتصر  وأننا  واحدة  امة  هم  العراقيين  ان  مفادها 

المتطرفة كما انتصرنا على )داعش( اإلجرامي...

العتبة الحسينية المقدسة تكشف 
عن استخدامها لمنظومة أمنية متطورة 
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 2018/8/24م

الرياُء.. الشرُك األصغر

نتطرق يف هذه اخُلطبة اىل بيان 
يف   )86( اخُلطبة  من  مقاطع 
املؤمنني  لم��ري  البالغة  ن��ج 
)عليه  ط��ال��ب  ايب  ب��ن  ع��يل 
هذه  يف  ورد  حيث  ال��س��الم( 
َيِسرَي  َأناَّ  )َواْعَلُموا  اخلطبة: 
َأْه��ِل  ��اَل��َس��َة  َوُمَ ٌك  رِشْ َي��اِء  ال��رمِّ
ٌة  َضَ َوحَمْ لإِْلِياَمِن  َمْنَساٌة  اهْلََوى 
ُه  َفإِناَّ اْلَكِذَب  َجانُِبوا  ْيَطاِن  لِلشاَّ
َعىَل  اِدُق  الصاَّ لإِْلِياَمِن  انٌِب  ُمَ
َواْلَكاِذُب  َوَكَراَمٍة  َمْنَجاٍة  َشَفا 
َواَل  َوَمَهاَنٍة  َمْهَواٍة  ِف  رَشَ َعىَل 
َيْأُكُل  ��َس��َد  احْلَ َف��إِناَّ  ��اَس��ُدوا  حَتَ
َطَب  احْلَ اُر  الناَّ َتْأُكُل  َكاَم  اإْلِياَمَن 
الَِقُة  احْلَ ا  َ َفإِناَّ َتَباَغُضوا  َواَل 
ُيْسِهي  َم���َل  اْلَ َأناَّ  َواْع��َل��ُم��وا 
َفَأْكِذُبوا  ْكَر  الذمِّ َوُيْنِس  اْلَعْقَل 

َوَصاِحُبُه  ُغ��ُروٌر  ُه  َفإِناَّ َم��َل  اْلَ
َمْغُروٌر(.

السالم(  )عليه  االم��ام  ر  حي��ذمِّ
يف هذا املقطع من ست رذائل 
اهلوى،  أهل  مالسة  )الرياء، 
التباغض،  احلسد،  الكذب، 
ط��ول االم���ل( واالش����ارة ملا 
حتمله هذه الرذائل من أرضار 
ومفاسد.. وسنتعرض يف هذه 

اخُلطبة اىل رذيلة )الرياء(..
ي��ق��ول )ع��ل��ي��ه ال���س���الم( : 
ٌك  َياِء رِشْ )َواْعَلُموا َأناَّ َيِسرَي الرمِّ
َمْنَساٌة  اهْلَ��َوى  َأْه��ِل  اَلَسَة  َوُمَ
ْيَطاِن(،  لِلشاَّ ٌة  َ ��ضَ َوحَمْ لإِْلِياَمِن 
السالم(  )عليه  اب��ت��دأ  وهنا 
وهو  )ال��ري��اء(  من  بالتحذير 
االصغر  بالرشك  عنه  املعرّب 

ال��ع��ب��ادة ال  وامل��ق��ص��ود رشك 
أشارت  وقد  االعتقاد  رشك 
الكريمة:  القرآنية  اآلي��ة  اليه 
��ِه  َربمِّ لَِقاَء  َيْرُجوا  َك��اَن  )َفَمْن 
َوال  َص��احِل��ًا  َعَماًل  َفْلَيْعَمْل 
ْك بِِعَباَدِة َربمِِّه َأَحدًا )110(  ُيرْشِ

– سورة الكهف- .
واآلية تشري اىل ان روح العمل 
انام  وقيمته  وجوهره  الصالح 
هو اخالص النية أي اخالص 
للعمل  وال��ب��اع��ث  ال���داف���ع 
الل  اىل  للتقرب  هو  الصالح 
واج��ره  رض��اه  وطلب  تعاىل 
يشء  طلب  دون  من  وثوابه 
)ك��الغ��راض  الشوائب  م��ن 
عناوينها(،  بجميع  الدنيوية 
علامء  يعّرفه  كام  هو  وال��ري��اء 

المعّبر  )ال���ري���اء(وه���و 
ع��ن��ه ب��ال��ش��رك االص��غ��ر 
والمقصود شرك العبادة 
ال ش���رك االع��ت��ق��اد وق��د 
أشارت اليه اآلية القرآنية 
ال��ك��ري��م��ة: )َف��َم��ْن َك��اَن 
َفْلَيْعَمْل  ِه  َربِّ ِلَقاَء  َيْرُجوا 
ُيْشِرْك  َوال  َصاِلحًا  َعَماًل 

ِه َأَحدًا(.. ِبِعَباَدِة َربِّ
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 2018/8/24م

الناس  قلوب  يف  املنزلة  طلب  »هو  االخ��الق 
بخصال اخلري او بآثارها«..

او  مال  او  منزلة  او  جاه  ادراك  يقصد  فاملرائي 
الناس  بني  شهرة  او  ثناء  او  مدح  او  منصب 
قال  االخبار  ومن  الشوائب..  من  ذلك  وغري 
)اّن   : وسلم(  وآله  عليه  الل  )صىل  الل  رسول 
اخوف ما أخاف عليكم الرشك االصغر، قالوا 
: وما الرشك االصغر؟ قال )صىل الل عليه وآله 
وسلم( : الرياء يقول الل عزوجل للمرائي يوم 
القيامة اذا جازى العباد بأعامهلم اذهبوا اىل الذين 
جتدون  هل  فانظروا  الدنيا  يف  هلم  تراؤون  كنتم 

عندهم اجلزاء..(.
امُلرائي  )ان  وسلم(:  وآله  عليه  الل  )صىل  وقال 
ُينادى عليه يوم القيامة يا فاجر يا غادر يا مرائي 
أجرك  فُخذ  اذهب  أجرك  وحبط  عملك  َضلاَّ 

من كنت تعمل له..(.
عليه  الل  )صىل  االك��رم  النبي  عن  حديث  ويف 
وآله وسلم( : )سيأيت عىل الناس زمان ختبث فيه 
رسائرهم، وحتسن فيه عالنيتهم، طمعًا يف الدنيا 
ال  رياًء،  دينهم  يكون  رهبم،  عند  ما  يريدون  ال 
فيدعونه  بعقاب  الل  يعمهم  خ��وف،  خيالطهم 
دعاء الغريق فال يستجيب هلم( – وسائل الشيعة 

.-11/1
عالمات  ع��ن  وردت  التي  االح��ادي��ث  وام��ا 
املرائي فقد ورد عن االمام عيل )عليه السالم(: 
اذا كان وحده  اربع عالمات: يكسل  )للمرائي 
اذا  العمل  يف  ويزيد  الناس،  يف  كان  اذا  وينشط 
ومن  عليه(،  يثن  مل  اذا  منه  وينقص  عليه،  ُاثني 
او  به ويثنى عليه  ليمدح  العمل  ذلك كثرة ذكر 

ليحصل عىل جاه او حمبة او 
احرتام او تعظيم بني الناس 

أو منصب او مال وغري ذلك.. 
ليدفع  العمل  ذك��ر  كثرة  ك��ان  وان 

التهمة عنه من الناس وحتى ال يقال له انه مقرّص 
يف عمله او بخيل ال يدفع احلقوق الرشعية وال 
ذلك  ونحو  بنفسه  اال  يتم  وال  الفقراء  يساعد 

فهذا ال يدخل يف باب الرياء..
وعالج الرياء يكون من خالل:

االساسية  القيمة  ان  دائ��اًم  يتذكر  ان   -1
للعمل الصالح انام هو بإخالص النّية.

سوف  وما  ومفاسده  رضره  يعرف  ان   -2
يفوته من االجر والثواب يوم القيامة وتكشف 
يف  اخلزي  فيصيبه  الناس  امام  ورسائ��ره  نواياه 
الدنيا واآلخرة ويقال له يوم القيامة اذهب وخذ 
اجرك من كنت تطلب رضاه فيذهب عمله هباًء 
منثورًا وجيد ان املشقة التي عاناها يف الدنيا من 

عمله مل حيصل منها عىل يشء.
ان يدرك ان رضا الناس وكسب ودهم   -3
وحتصيل املنزلة يف قلوهبم ونيل حطام الدنيا من 
خالهلم غاية ال تدرك  لن هذه االمور يف نايتها 
لجل  فعل  كلام  واالن��س��ان  تعاىل  الل  بيد  هي 
االنسان  وام��ا  عنه..  يرضون  ال  فانم  الناس 
فالل  تعاىل  الل  وبني  بينه  االم��ور  يصلح  ال��ذي 

تعاىل سيعطيه حظه يف اآلخرة والدنيا.
يطهرنا من صفة  يوفقنا وان  ان  تعاىل  الل  نسأل 
الرياء وغري ذلك واحلمد لل رب العاملني وصىل 

الل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين..

عالمات:  ارب��ع  للمرائي 
وح��ده  ك��ان  اذا  )يكسل 
في  ك���ان  اذا  وي��ن��ش��ط 
الناس، ويزيد في العمل 
وينقص  عليه،  ُاثني  اذا 

منه اذا لم يثن عليه(..
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اي��ا االخ���وة واالخ����وات ن��ع��رض عىل 
مسامعكم الكريمة المرين التاليني:

المُر االول: 
ال يزال تتواصل شكاوى املواطنني الكرام 
العزيزة.. حاملة شديد  البرصة  يف حمافظة 
معاناهتم من النقص احلاد يف املياه الصاحلة 
االسالة  مياه  صالحية  وع��دم  للرشب، 
االستخدام  من  ونحوه  لالستحامم  حتى 
بعض  استعامل  عن  نتج  وق��د  البرشي، 
املواطنني للمياه امللوثة اصابة العديد منهم 
بالتسمم وبعض االمراض اجللدية، وعىل 
الرغم من املناشدات املكررة من املرجعية 
الدينية ومن جهات اخرى اال ان اجلهود 
ولو  املعضلة  هلذه  حلٍّ  لتحقيق  املبذولة 
بصورة مؤقتة ال تزال دون حدها االدنى.

انه ملن املؤسف جدًا ان ال جتد هذه الزمة 

املناسب  االهتامم   �� اليوم  اىل   – االنسانية 
املختصة،  احلكومية  اجلهات  قبل  من  هلا 
التي ال حُتسن اال توجيه بعضها اللوم اىل 
البعض اآلخر، وحتميله مسؤولية التقصري 

يف هذا امللف.
الواجب االنساين والوطني والرشعي  ان 
ان  املعنية  وال��دوائ��ر  اجلهات  عىل  حيّتم 
وضع  اجل  من  بينها  فيام  وتنّسق  تتعاون 
حد ملعاناة أهلنا يف مدينة البرصة الكريمة، 
ملشكلتهم،  ورسي��ع  مناسب  حل  واجي��اد 
االرادة  ت��وف��رت  ل��و  م��ك��ن  ام���ر  وه���و 
الكايف  واالهتامم  الصادقة  والنّية  اجل��ادة 
املركزية  احلكومتني  يف  املسؤولني  لدى 
الواحد،  الفريق  بروح  واملحلية، وحتركوا 
بعيدًا  وعاجلة  حازمة  ق��رارات  واخت��ذوا 
يف  والتنازع  الروتينية  االج���راءات  عن 

الصالحيات بني الدوائر املختلفة.
المُر الثاين: 

ال��ت��واص��ل  )ب��م��ن��ظ��وم��ات  يتعلق  ف��ي��ام 
االجتامعي االلكرتونية وآثارها االجتامعية 
فنذكر  واملجتمع(  الفرد  عىل  واالخالقية 
مقدمة يف هذه اخلطبة ونرتك التفاصيل اىل 

اخلطبة القادمة ان شاء الل تعاىل..
فنقول: 

س��ادت  ال��ت��ي  املجتمعية  ال��ظ��واه��ر  م��ن 
االدمان  هو  الخرية  الزمنة  يف  متمعاتنا 
عىل استخدام مواقع التواصل االجتامعي 
االستخدام  )أي  هلا  االستخدام  وس��وء 
الرشعية  بالضوابط  املنضبط  وغري  املفرط 
الكثري  عند  أصبح  حتى  واالخ��الق��ي��ة( 
عنها  ينفك  ال  التي  احلياة  رضوريات  من 
وأصبح  واملرأة  والرجل  والكبري  الصغري 

الشيُخ الكربالئي يدعو الجهات المعنية  الى التعاون فيما بينها من اجل 
وضع حد لمعاناة أهالي البصرة الكرام، ويحّذر من ظاهرة اإلدمان على 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
الُجمعة في  وإمام  الكربالئي خطيب  المهدي  الشيخ عبد  العليا سماحة  الدينية  المرجعية  تناول ممثل 
كربالَء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 12/ 

ذي الحجة/ 1439 هـ الموافق 2018/8/24م،  تناول سماحته أمرين قائاًل:  
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حياته،  مفاصل  كل  يف  لإلنسان  مالزمًا 
من  الكثري  صياغة  يف  أس��ايس  دور  وهل��ا 
واآلراء  والثقافية،  العقائدية  املواقف 
والتقاليد،  العادات  وتلّقي  السياسية، 
وتكوين اآلراء واالنطباعات االجتامعية، 
النفسية  اجلوانب  عىل  قويًا  تأثريًا  ومتتلك 

والعاطفية والخالقية..
حياتنا  يف  الساسية  العوامل  من  وُتعّد 
وتبني  املواقف،  واخت��اذ  القرار،  بصناعة 
الجهزة  هذه  وباتت  املختلفة..  اآلراء 
متاحة للجميع حتى االطفال.. ما تشكل 
االجتامعية  التنشئة  يف  خ��ط��ريًا   ً عامال 
اآلراء  وصياغة  والنفسية،  والثقافية 
والفكار والعادات والتقاليد، وأصبحت 
هت���ّدد االم���ن االج��ت��امع��ي واالخ��الق��ي 
يتم  مل  اذا  واملجتمع..  للفرد  والسيايس 

ترشيد استخدامها..
اجيابيًا  دورًا  املنظومة  هل��ذه  ان  والش��ك 
ووظفت  استخدامها  أحسن  لو   – كبريًا 
ملصالح الفرد واملجتمع يف خمتلف جوانب 
التواصل  سّهلت  ان��ا  حيث  حياته- 
االجتامعي البّناء، وازالة احلواجز الزمانية 
ابناء  وب��ني  االرسة  اف��راد  بني  واملكانية 
املختلفة،  واملجتمعات  الواحد  املجتمع 
واالطالع عىل املعارف االنسانية املختلفة 

وتبادل  االخ���رى،  الشعوب  وثقافات 
بالغة..  وبرسعة  بسهولة  والفكار  اآلراء 

وكذلك نقل املعلومات واالخبار..
وشيوع  كثرة  أيضًا-   – املالحظ  ولكن 
الكثري  يف  السلبي  وتوظيفها  استخدامها 
الفكار  نرش  ومنها  احلياة،  م��االت  من 
املنحرفة وتروجيها، والتواصل االجتامعي 
املرشوعة  غري  العالقات  بإقامة  السلبي 
دينيًا واخالقيًا، وهتك احلرمات وتضليل 
االجتامعية  العالقات  وه��دم  االخرين، 
العامل  استخدام  كثرة  بسبب  الواقعية.. 
االف����رتايض، واب��ع��اد ال��ف��رد ع��ن ج��ّوه 
واق��ام��ة  واالرسي،  ال��ع��ام  االج��ت��امع��ي 
عالقات خارج اطر العالقات االجتامعية 
والعرف  والقانون  ال��رشع  رشعها  التي 
االجتامعي، ما ادى اىل تفكك الكثري من 
بعضهم،  عن  االزواج  وانفصال  الرس، 
العزلة  من  ح��االت  اىل  الفرد  وتعرض 
عن واقعه االجتامعي، واالكتئاب والقلق 
واالضطراب النفس حتى أصبح استعامل 
حدين  ذا  سالحًا  املنظومة  هذه  وتوظيف 

خطريين.. 
ونجد لألسف ان الرائج يف استعامهلا هو 
التوظيف السلبي هلذه املنظومة.. ولذلك 
لآلثار  واملجتمع  الفرد  توعية  من  البد 

السلبية االجتامعية واالخالقية والسياسية 
املنظومة  هل��ذه  الصحيح  غري  للتوظيف 
تصب  والتي  الالزمة  التوصيات  وتقديم 
االجي��ايب  االستخدام  تغليب  حماولة  يف 

والبناء وهي كثرية..
والذي يعنينا بصورة اساسية هو توضيح 
املنضبط  غري  لالستخدام  السلبية  اآلثار 
هلذه املنظومات من باب التحذير، والتنبيه 
ان مل يكن هناك حدود  الكبرية  للمخاطر 

وضوابط يلتزم هبا هلذا االستخدام..
اخلطبة  يف  ت��ع��اىل  الل  ش��اء  ان  وسنبني 
القادمة ما هي هذه الضوابط وما هي هذه 

احللول..
نسأل الل تعاىل ان يوفقنا ملراضيه وان جيعل 
واخالصا  طاعة  اي��ام  ايامنا  الل  شاء  ان 
يمّن  وان  معاصيه  جينبنا  وان  تعاىل  لل 
بالمن  مجيعًا  املسلمني  وبلدان  بلدنا  عىل 
لل  واحلمد  ميب  سميع  انه  واالستقرار 
وآله  حممد  عىل  الل  وص��ىل  العاملني  رب 

الطيبني الطاهرين.

A h r a r w e e k l y9



من وحي خطبة الجمعة 

مواقُع التواصل االجتماعي             طالب عباس الظاهر

هي  ال��راه��ن��ة،  العرصية  املستحدثاِت  م��ن 
شبكة  عىل  اهلائلة  اإللكرتونية  الثورة  هذه 
اإلن��رتن��ي��ت.. وم���ا أف���رزت���ه وت���ف���رزه من 
اجلديدة،  االجتامعية  املشاكل  مستجدات 
التطور  نتيجة  باملجتمع  تعصف  باتت  والتي 
استخدام  خالل  ومن  املتسارع،  التكنلوجي 
هذه الجهزة يف التواجد املفرط وشبه الدائم 
كالفيس  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل 
وهذه  املامرسة  هذه  باتت  وقد  وغريه،  بوك 
السلوكيات، تشكل هتديدًا مبارشة للعالقات 
املوجة  ه��ذه  وآث��ار  مظاهر  وم��ن  الرسي���ة، 
وسوء  الطبيعي،  غري  اإلقبال  من  العارمة 
االستخدام هلذه املواقع .. هو تسببها بالكثري 
يف  والتحلل  والتفكك  الطالق  حاالت  من 

العالقات الرسية.
مع  التواصل  برغبة  االنغامس  خالل  ومن 
حد  بالبعض  الم��ر  يصل  حتى  اآلخ��ري��ن 
واملتابعة،  التواصل  هذا  مثل  عىل  اإلدم��ان 
واعطاء الولوية واالهتامم ملثل هكذا مارسة 

وسلوك. 
وقد باتت هذه املواقع من العوامل الساسية 
بأمور  وتتحكم  الراهنة،  اليومية  حياتنا  يف 
القرار، واختاذ  مهمة وحاسمة مثل.. صناعة 

املواقف، وتبني اآلراء املختلفة ونقلها.
اإلدمان

من  اإلنسان  يصيب  سلوكي  اضطراب  هو 
خالل ارتباطه أو تعوده عىل مارسة معينة أو 
يصبح  بحيث  اإلرساف..  نتيجة  ما،  فعالية 
حتت تأثريها يف حياته اليومية؛ اي ينساق اليها 
وهو مسلوب اإلرادة تقريبًا، ومن ثم حيدو به 
هذا اإلدمان اىل أن يصل اىل عدم االستطاعة 

عىل االستغناء عنها، وبغض النظر عن جلبها 
اإلنسان  هذا  مثل  بصحة  الضارة  للعواقب 
حياته  أو  املهنية  أو  العقلية  حاالته  أو  املدمن 
غياب  وأعني  غياهبا،  وبمجرد  االجتامعية، 
اليومي  بالسلوك  القيام  املامرسة أو عدم  هذه 
املستمر الذي اعتاد عليه؛ تتأثر حالته النفسية 
واملزاجية بشكل ملحوظ، ويصبح مهه وكل 
ما يشغله أن يتحصل عليه، ليعود له سعادته 
ذلك عىل حساب أرسته  كان  ولو  املوهومة، 

وعمله، وحياته. 
حّدان 

إن مواقع التواصل االجتامعي مثلها مثل أي 
حالة أو أمر آخر له مضاره كام وله منافعه أيضًا 
بذات الوقت، ولكن ما يؤسف له إن املنافع 
كثرية،  وهي  الناس  غالبية  عند  جانبًا  تطرح 
البّناء،  االجتامعي  التواصل  سّهلت  إنا  إذ 
داخليًا،  املجتمع  افراد  بني  احلواجز  وأزالت 
مع  خارجيًا   التواصل  اىل  الطريق  ومهدت 
كام  العامل،  عرب  املختلفة  الخرى  املجتمعات 
االنسانية  املعارف  عىل  االطالع  سبل  وفرت 
التعرف عىل ثقافات  املختلفة، وفتحت آفاق 
والبعيدة،  منها  القريبة  الخ��رى  الشعوب 
يف  سالسة  من  توفره  أن  يمكن  ما  ثم  ومن 
وبرسعة  بسهولة  والف��ك��ار  اآلراء  تبادل 
بالغة مع اآلخرين.. وكذلك نقل املعلومات 
واالخبار وبعض املعارف الخرى من خالل 

أجهزة النقال أو احلاسوب.
الشديد،  الوقت ومع السف  ولكن وبذات 
أغلب  يف  السطح  عىل  املضار  تربز  ما  فغالبًا 
احلاالت، وتطغى بمضارها عىل املنافع، فقد 
اجلميع  متناول  يف  الجهزة  هذه  مثل  باتت 

حتى االطفال واملراهقني منهم.. ما سيشكل 
هذا عامال ً خطريًا يف سوء التنشئة االجتامعية 
اآلراء  وص��ي��اغ��ة  وال��ن��ف��س��ي��ة،  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
وأصبحت  والتقاليد،  والعادات  والفكار 
لألمن  ج��دي  هتّديد  مصدر  امل��ؤث��رات  ه��ذه 
االجتامعي واالخالقي والسيايس للفرد كفرد 

أو املجتمع يف عمومه.

ترشيد
التواصل  هبا  وأعني  املامرسة،  هذه  أصبحت 
االجتامعي مع اآلخرين ، من المور اليومية 
ارتياد  عرب  الناس..  من  الغالبية  عند  املعتادة 
بوك  الفيس  بمواقع  اإللكرتونية  املنظومات 
من  الكثري  عند  هذا  وأصبح  بل  خصوصًا، 
مجيع  يف  يدخل  معتادا  يوميا  سلوكا  الناس.. 
رضوريات  من  ويعد  بل  احلياة،..  تفاصيل 
احلياة التي ال يمكنه االنفكاك عنها، من قبل 
احد من أفراد املجتمع.. رجال كان أم امرأة، 
صغريا كان أم كبريا، لكن السؤال امللح الذي 
يربز هنا هو: كيف يمكن االستفادة من هذه 

املنظومات اإلليكرتونية اجيابيًا؟
السلبية  جوانبها  من  التخلص  يمكن  وكيف 

من خالل عقالنية االستخدام هلا؟ 
جيب   ، التساؤلني  هذين  عن  لإلجابة  أقول، 
محالت  قيادة  حماولة  يشء  كل  وقبل  أواًل 
للمجتمع  أو  للفرد  س��واء  واس��ع��ة  توعية 
االجتامعية  السلبية  ب��اآلث��ار  وال��ت��ع��ري��ف 
التوظيف  هذا  ملثل  والسياسية  واالخالقية 
التواصل،  وهذا  املنظومة  هلذه  الصحيح  غري 
والتي  الالزمة  التوصيات  تقديم  وحماولة 
االجيايب  االستخدام  تغليب  حماولة  يف  تصب 
اإلنسان.  خدمة  أجل  من  السلبي  عىل  البناء 
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احلنيف،  ديننا  يف  يشّككون  الناس  بعض 
ويستدّلون  إرهايب(،  )دين  بأّنه:  ويقولون 
َأينمِّ  املََناِم  يِف  َأَرى  إيِنمِّ   (( الكريمة:  باآلية 
ويؤكد  )ال��ص��اف��ات:102(،   )) َأذَب��ُح��َك 
بعض  يقوم هبا  التي  القتل  ذلك: عمليات 
نرّد  أو  نجيبهم،  لإلسالم.فكيف  املنتسبني 

هذه الشبهة؟
العام  ال��رأي  تضليل  أساليب  أخبث  من 
العاملي إبقاء مصطلح )اإلرهاب( من دون 
وصم  ليسهل  وذل��ك  توضيح،  أو  حتديد 
جزئية،  حوادث  من  انطالقًا  به؛  اخلصوم 
بعد برتها عن واقعها، أو بعد اقتطاع النص 
الذي وردت فيه عن سياقه وما حيف به من 

قرائن.
البسطاء  بعض  ف��إّن  الشديد  ول��ألس��ف 
الفخ  هذا  يف  يسقطون  املثّقفني  وأنصاف 
املغرضون،  أولئك  ينصبه  الذي  ك  الرَشَ أو 
الدين  وعظمة  جاللة  يزعجهم  ال��ذي��ن 
ومعاٍن  قيم  من  حيمله  ما  بكّل  اإلسالمي 

سامية.
دمغ  إىل  يسعون  ال��ذي  )اإلره����اب(  إّن 
العنيفة  الذهنية  الصورة  هو:  به  اإلسالم 
أيلول   11 حادثة  عكستها  التي  والدموية 
هذه  توظيف  تّم  إذ  وتداعياهتا،  2001م 
التربير  بمثابة  وأصبحت  ثقافيًا،  احلادثة 
اإلسالمي  الدين  مبادئ  لضب  املنطقي 

أو  مدافعة،  أو  مقاومة،  جنبة  فيها  التي 
ماهدة..

التي  املفاهيم  منظومة  أّن  للعامل  فصّوروا 
والذبح  والقتال،  )القتل  فلك:  يف  تدور 
واحل��رق  والتقطيع،  والصلب  والنحر، 
مفاهيم  منظومة  هي  الخ(  والتعذيب... 
إرهابية، واعّدوا الدين الذي يتداول أمثال 
هذه الكلامت دينًا إرهابيًا، بغّض النظر عن 
وبغّض  اإلنسانية،  وُأسسه  ومبادئه  قيمه 
استعامل  فيها  ورد  التي  املواقف  النظر عن 
مصاديقها  إىل  واإلح��ال��ة  الكلامت  ه��ذه 

اخلارجية.
ال��دوائ��ر  تستخدمها  امل��غ��ال��ط��ات  ه���ذه 
مكشوفة  غاياهتا  باتت  والتي  الصهيونية 
صدور  من  ونزعه  اإلسالمي  الدين  هلدم 
هنالك  ان  ذل��ك  اىل  اض��ف  ب��ه،  املتدّينني 
اعامال ارهابية متارسها دوائر االستخبارات 
مغلقة  سجون  يف  والشيطانية  الصهيونية 
متطورة  تعذيب  اج��ه��زة  هب��ا  تستخدم 
لتعذيب  خاصة  متينة  اجنبية  وبصناعة 
االنسان يستخدمها بعض احلكام املسلمني 
من  وانه  كام  بلدهتم،  ابناء  ضد  الطواغيت 
السهولة تاسيس منظمة االهابية بمسميات 
اسالمية فاالجرام ليست له هوية بل صفة 
التجرد من القيم واملبادئ وهم موجودون 

يف أي بلد  كان .

قد  بالعنف  املوصوفة  املنظومة  تلك  إّن  ثّم 
كاليهودية  اُلخ���رى،  الدي��ان  يف  وردت 
يأنفوا،  ومل  بذلك  أق��ّروا  فإن  والنرصانية، 
وال  مجيعًا،  لألديان  خصامء  أّن��م  فاعلم 
كالم لنا معهم؛ لّنم مّرد ُحثالة من عمالء 
السياسة، برصف النظر عن آيديولوجيتها، 
ماركسية...  أم  رأساملية  غربية،  أم  رشقية 
إىل  املنظومة  ه��ذه  نسبة  من  ت��ربؤوا  وإن 
كتبهم  فهذه  دين!(،  هلم  كان  )إن  أديانم، 

تكّذهبم.
يِف  َأَرى  إيِنمِّ  وبخصوص اآلية الرشيفة: )) 
يشء  عىل  تدّل  فال   ،  )) َأذَبُحَك  َأينمِّ  املََناِم 
امتحان  عن  حكاية  هي  بل  يزعمون،  ّما 
السالم(،  إبراهيم)عليه  النبّي  لصرب  إهلي 
إسامعيل)عليه  ول��ده  لتسليم  وامتحان 
تعاىل  الل  مدحها  فضيلة  وهي  السالم(، 

فيهام..
ويوجد يف الرتاث اليهودي والنرصاين ذكر 
ينسبون  الكتاب  أهل  ولكن  احلادثة،  هلذه 
إسامعيل،  م��ن  ب��داًل  إس��ح��اق  إىل  ال��ذب��ح 
بني  أنبياء  جّد  هو  تعلمون  كام  وإسحاق، 
إرسائيل، كام أّن إسامعيل جّد نبّينا)صىّل الل 
عليه وآله وسّلم(، فلوال أّنا فضيلة ومزية 
إسحاق؛  إىل  والنصارى  اليهود  نسبها  مَلا 

منازعة للقرآن!!

لو سألوك 

المغالطات في اتهام االسالم باالرهاب
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� الذي يعد من االغسال املستحبة � هل جيري  السؤال : غسل املولود 
فيه التخيري بني الرتتيبي واالرمتايس؟ وهل يعترب يف صحته اذن الويل ؟

اجلواب : جيري فيه التخيري املذكور ويعترب فيه اذن َمن له حق احلضانة 
من البوين او غريمها .

السؤال : هل يصح التيمم مع العجز عن الغسل للمستحبات ؟
اجلواب : يف بدليته عن الغسال املستحّبة والوضوءات املستحّبة حّتى 

للمتطهر من احلدث إشكاٌل بل منع .
عن  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  زي��ارة  غسل  يغني  هل   : السؤال 

الوضوء ؟
اجلواب : يؤتى به رجاًء وال يغني عن الوضوء .

السؤال : غسل االحرام هل هو مستحب ام واجب؟ وهل جيزي عن 
الوضوء ؟

اجلواب : هو مستحب وجيزي عن الوضوء .
السؤال : ما حكم غسل التوبة ؟ وهل جيزي عن الوضوء ؟

وال  املطلوبية،  برجاء  فيؤتى  استحبابه،  يثبت  مل  بل  جيب  ال   : اجلواب 
جيزي عن الوضوء.

السؤال : إذا اغتسل للجمعة ليلة السبت فامذا تكون النّية وهل جيزي 

عن الوضوء ؟
اجلواب : يقصد القضاء وجيزي عن الوضوء .

السؤال : ما هو وقت غسل اجلمعة ؟
اجلواب : من طلوع الفجر من يوم اجلمعة إىل غروب الشمس .

السؤال : هل جيزي غسل يوم اجلمعة قضاًء )يف يوم السبت( او رجاًء )يف 
يوم اخلميس( عن الوضوء ؟

عىل  اليغني  رجاًء  الغسل  ولكن  يغني  السبت  يوم  القضاء   : اجلواب 
الحوط وجوبًا .

قبيل  اجلمعة  عرص  اجلمعة  غسل  بنية  اغتسل  أن  جيوز  هل   : السؤال 
املغرب واصيل صالة بنفس الغسل؟وما طريقة النية ؟

اجلواب : نعم جيوز و االحوط استحبابًا أن تنوي القربة املطلقة من دون 
قصد الداء وال القضاء .

قبل  السبت  يوم  عرص  واغتسلت  اجلمعة  يوم  اغتسل  مل  اذا   : السؤال 
املغرب أو بعد دخول وقت صالة املغرب هل يكفي عن الوضوء ؟

واما  الوضوء  عن  ويغني  الشمس  غروب  قبل  القضاء  جيوز   : اجلواب 
بعده فال يصح القضاء وجيوز اتيانه رجاًء ولكنه ال يغني عن الوضوء .

السؤال : ماهو تعريف الغسلة الواحدة ؟
اجلواب : هي أن يصل املاء اىل كل املواضع النجسة ويعترب يف التطهري 

باملاء القليل انفصال الغسالة .
السؤال : هل جيب عىل القصاب تطهري جسمه قبل أداء الصالة ؟

اجلواب : الجيب إن غسل رقبة الذبيحة بعد الذبح .
السؤال : ما هي السنن واملستحبات يف الوضوء ؟

اجلواب : سنن الوضوء عىل ما ذكره العلامء ريض الل عنهم :وضع اإلناء 
وغسل   ، باملأثور  والدعاء   ، والتسمية   ، اليمني  عىل  منه  يغرتف  الذي 
اليدين من الزندين قبل إدخاهلام يف اإلناء الذي يغرتف منه � حلدث النوم، 
وتثليثهام   ، ، واالستنشاق  واملضمضة   � مرتني  وللغائط   ، مرة  البول  أو 
وتقديم املضمضة ، والدعاء باملأثور عندمها ، وعند غسل الوجه واليدين، 
ومسح الرأس ، والرجلني ، وتثنية الغسالت ، والحوط استحبابًا عدم 
املسح  أراد  إذا  اليمنى  ، وكذلك  للمسح هبا  احتياطا  اليرسى  التثنية يف 
هبا من دون أن يستعملها يف غسل اليرسى ، وكذلك الوجه لخذ البلل 
ذراعيه يف  بظاهر  الرجل  يبدأ  أن  ، ويستحب  اليد  بلل  منه عند جفاف 
الغسلة الوىل والثانية واملرأة تبدأ بالباطن فيهام ، ويكره االستعانة بغريه 

يف املقدمات القريبة .

السؤال : ما حكم من كان عليه غسل جنابة و لديه كسر في كتفه 
و اليمكن االغتسال بالماء ؟

السؤال: ما حكم الماء القليل الذي وقع فيه وزغ؟

الجواب : يغتسل جبيرة فان لم يتمكن تيمم .

الغسل المستحب
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السؤال: ما املقصود بالصبي املميز؟
الضار  من  النافع  يمّيز  الذي  الصبي  هو  اجلواب: 

واحلسن والقبيح .
النوعية  املقاصة  بقاعدة  تقصدون  ماذا  السؤال: 
لقاعدة   ً بديال  تعتربونا  اللتني  االق��رار  وقاعدة 

االلزام؟
اجلواب: يتبني املقصود هبام � الی حّد ما � من خالل 
املسائل  مستحدثات  رسالة  يف  املذكورة  تطبيقاهتام 

والتوضيح زائدًا علی ذلك ما ال يسعه املقام.
غري  حق  يف  جت��ري  هل  االل���زام  قاعدة  ال��س��ؤال: 

املكلف من املخالفني كاالطفال واملجانني؟
ارشنا  كام   � عندنا  ثابتة  غري  القاعدة  هذه  اجلواب: 
اليه يف مستحدثات املسائل � واما علی القول بثبوهتا 
فجريانا يف مفروض السوال وعدمه خيتلف حسب 
يسعه  ال  والتفصيل  مستندها  يف  املباين  اختالف 

املقام.
السؤال: ما هو العقد الفضويل؟

بدون  لغريه  يعقد  ان  هو  الفضويل  العقد  اجلواب: 
شيئًا  يشرتي  او  ماله  يبلغ  كان  اذن��ه، 
او  اذنه  بدون  امرأة  من  يزوجه  او  له 

يزوجها من رجل بدون اذنا.
عبارة  من  املقصود  ما  السؤال: 
الرسالة  يف  االق��وی  االح��وط 
هي  هل  السيد  لسامحة  العملية 

فتوی ام احتياط وجويب ؟
اجلواب: احتياط وجويب .

للقسمة  تعريفكم  ه��و  م��ا  ال���س���ؤال: 
والنصيب؟

يف  س��واء  وال���رزق  والنصيب  القسمة  اجل���واب: 
الزواج او غريه ليس أمرًا خارجًا عن االختيار بل 
اذا اختار االنسان – بإرادته وحمض اختياره – شيئًا 
كالزواج بإمرأة معينة ، ينكشف أنه كان نصيبه ذلك 

هذه  خيتار  أن  له  ق��ّدر  تعاىل  ف��الل 
فاالرادة  باختياره  ويتزوجها  املرأة 
وكذا  الزوجة  اختيار  يف  دخل  هلا 
الزوجة الختيارها دخل يف قسمتها 
ونصيبها وعلم الل تعاىل او تقديره 

الخيرج فعل االنسان عن اختياره وبعبارة اخرى إن 
اللوح  وكتاب  واالثبات  املحو  كتاب  له  تعاىل  الل 
املحفوظ فقد يقدر الل تعاىل الغنى لالنسان برشط 
ومل  يعمل  مل  إن  الفقر  له  ويقدر  ويسعى  يعمل  أن 
جيتهد واالنسان اذا اختار الكسل وترك العمل يبتىل 
وقسمتي  نصيبي  بأن  يقول  أن  ليس  ولكن  بالفقر 
والسعي  العمل  بإمكانه  كان  اذا  الفقر  هو  كان 

ليكون غنيًا لكنه ترك ذلك بإختياره.
السؤال: ما هو تعريفكم للكذب؟

ليس  بام  اإلخبار   : وه��و  الكذب  حي��رم  اجل��واب: 
بواقع، وال فرق يف احلرمة بني ما يكون يف مقام اجلّد 
حالية  قرينة  ينصب  مل  ما  اهلزل  مقام  يف  يكون  وما 
او مقالية عىل كونه يف مقام اهلزل واال ففي حرمته 

اشكال .
ولو تكلم بصورة اخلرب - هزاًل � بال قصد احلكاية 
يقصد  بأن  التورية  ومثله  به  بأس  فال  واإلخبار 
ولكنه   ، واقع  له  ما  معانيه  من  معنى  الكالم  من 
خالف الظاهر ، كام أنه جيوز الكذب لدفع الضر 
كاذبًا  احللف  جيوز  بل   ، املؤمن  عن  او  نفسه  عن 
حينئذ، وجيوز الكذب ايضًا لإلصالح بني املؤمنني، 
صورة  عىل  فيهام  االقتصار   – وجوبًا   - والحوط 
بأن   ، الوعد  يف  الكذب  واما   ، التورية  تيرّس  عدم 
خيلف يف وعده فاالحوط االجتناب عنه مهام امكن 
او نحوها،  تعاىل  الل  الوعد عىل مشيئة  بتعليق  ولو 
فالظاهر  اخللف  بانيًا عىل  الوعد  كان حال  لو  واما 
االهل  مع  الوعد  بني  ذل��ك  يف  بالفرق  حرمته، 

وغريها عىل االحوط .

مصطلحات فقهية
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ال��دم(...  )بنك  بتطبيق  مستهلة 
اتفاقية تجمع كوادر العتبة الحسينية 

بوزارة العلوم والتكنلوجيا

اطلق قسم اعالم العتبة احلسينية املقدسة، متمثال بشعبة تقنية 
بأنظمة  ال��دم(  )بنك  ملوقع  االلكرتوين  التطبيق  املعلومات 
بالتزامن مع  املحمولة، وذلك  باهلواتف  االندروريد اخلاصة 

ابرام اتفاقية مع وزارة العلوم والتكنلوجيا العراقية.
تقنية  شعبة  ان  اال  اجلديد  املرشوع  حداثة  من  الرغم  وعىل 
بالدم«.  املتربعني  من  اآلالف  بجذب  »نجحت  املعلومات 

بحسب أحد مربمي الشعبة )طارق فارس(.
التطبيق ملساعدة من حيتاجون إىل متربعني  إنشاء  وقال، »تم 
للدم من كافة الفئات«. مبينا« ان التطبيق ال يقترص عىل مدينة 
خمتلف  من  بالدم  متربعني  إجياد  عىل  يساعد  بل  اخرى  دون 

املحافظات العراقية والقضية والنواحي التابعة هلا«.
االل��ك��رتوين  ال���دم(  )بنك  موقع  تطبيق  وب��ات 
متوفرا حاليا لنظمة االندروريد عىل »سوق بيل« 
ومتاح للتحميل مانا، وكذلك يف املوقع الرسمي 
خاصة  تسجيل  استامرة  ويوفر  احلسينية،  للعتبة 

للمتربعني.
وسبق لقسم االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة ان 
اطلق بضعة تطبيقات الكرتونية خاصة باخلدمات 
القسم  رئيس  بّينه  ما  وفق  والسياحية،  الصحية 

مجال الدين الشهرستاين.
بإنشاء  املعلومات  تقنية  وأوضح، »تكفلت شعبة 
عدد من التطبيقات االلكرتونية اخلاصة بالشؤون 
العتبات  زوار  وخدمة  ارشاد  هبدف  املعلوماتية 

املقدسة يف كربالء املقدسة عىل أكثر من صعيد«.
احلسينية  العتبة  بني  اتفاقية  اب��رام  »ت��م  مشريا، 
العراقية  والتكنلوجيا  العلوم  ووزارة  املقدسة 
مال  يف  والتعاون  اجلهتني  كوادر  بتطوير  خاصة 
تقنية املعلومات«. مبينا، »تضمنت االتفاقية اقامة 
داخل  يف  املعنية  للكوادر  مشرتكة  تدريب  ورش 

وخارج العراق«.

االحرار: محمد حميد الصواف/ تصوير: عمار الخالدي
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بمناسبة حلول موسم االحزان..

الحس����ينية والمواك����ب  الش����عائر  قس����م 

 ُيطل����ق حزم����ة م����ن النُظ����م والتوصيات   

منذ  المقدستين  والعباسية  الحسينية  العتبتين  الحسينية في  والمواكب  الشعائر  يسعى قسم 

والهيئات  المواكب  ممثلي  بين  الحسيني  الترابط  اواصر  تعزيز  الى  2006م  عام  في  تأسيسه  بداية 

ايام شهر محرم الحرام يقوم القسم في كل عام ومن  الحسينية في العالم االسالمي، ومع حلول 

خالل لقائه بممثلي المواكب والهيئات الحسينية في مدينة كربالء المقدسة الى بيان مدى اهمية 

تطبيق المبادئ االسالمية التي جاء بها رسولنا الكريم )صلى اهلل عليه واله وسلم( وايصالها لجميع 

بقاع العالم بشكل يتناسب مع المبادئ التي استشهد من اجلها سيد الشهداء )عليه السالم(. 

االحرار: حسنين الزكروطي / تصوير: خضير فضالة
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اىل 
ذل���ك 
حت���دث احل��اج 
السلامن  نعمة  ري��اض 
واملواكب  الشعائر  قسم  رئيس 
والعباسية  احلسينية  العتبتني  يف  احلسينية 
اب��واب  ع��ىل  »ن��ح��ن  ق��ائ��ال:  املقدستني 
اهل  حمبي  عىل  ومباركة  عزيزة  مناسبة 
مناسبة  وه��ي  ال��س��الم(  )عليهم  البيت 
هلا  بام  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  عاشوراء 
من طابع خاص يف ايام شهر حمرم احلرام 
اىل  عام  كل  يف  املدينة  اهايل  يعمد  حيث 
تقديم  اجل  من  الشهر  هلذا  االستعداد 
العزائية  املواكب  اخلدمة سواء من خالل 

او اخلدمية«. 
واملواكب  الشعائر  قسم  »ان  مضيفا: 
احلسينية يعمد يف كل عام اىل عقد اجتامع 
احلسينية  واهليئات  امل��واك��ب  مثيل  م��ع 
الدائرة  مع  والتنسيق  كربالء  مدينة  يف 
املقدسة  كربالء  رشطة  قيادة  يف  القانونية 
االم��ور  اب���رز  ع��ىل  اطالعهم  اج��ل  م��ن 

واالم��ن��ي��ة  التنظيمية 
امل��س��ت��ح��دث��ة، اض��اف��ة اىل 
املواكب  نزول  اوقات  عىل  التأكيد 
الرشيف  العبايس  الصحن  اىل  ودخوهلا 
الرشيف،  احلسيني  الصحن  يف  وختامها 
)اط���راف  احلسينية  امل��واك��ب  وختتلف 
مواكب  فهناك  انطالقها،  ايام  يف  املدينة( 
تنطلق من اليوم االول لشهر حمرم  احلرام 
سبيل  وعىل  الثاين،  اليوم  من  واالخ��رى 
املثال »فان موكب عزاء طرف املخيم هو 
اول املواكب انطالقا سيبدأ باالنطالق يف 
االمام  قبلة  باب  ليال من  التاسعة  الساعة 
للدخول  متهيدا  السالم(  )عليه  احلسني 
اىل  والتوجه  الرشيف  العبايس  للصحن 
ليكون  الرشيفني،  احلرمني  بني  منطقة 
الصحن  يف  يقام  الذي  احلسيني  املجلس 
احلسيني الرشيف والذي يستمر بني )30 

� 35( دقيقة وبه ختام عزاء املوكب«.  
وت��اب��ع ال��س��ل��امن: ان »اع���داد امل��واك��ب 
النسبة  بقدر  تكن  مل  السابق  يف  واهليئات 
اىل  كانت  امل��ايض  ففي  حاليا،  املوجودة 
واملتمثلة  السبعة  املدينة  اط��راف  جانب 
باب  املخيم،  ب��غ��داد،  )ب��اب  ط��رف:  يف 
باب  العباسية،  الطاق،  ب��اب  السالملة، 

اخلان، باب النجف( كانت هناك ثلة من 
صنف  )الصفارين،  هيئة  ومنها  اهليئات 
الصاغة(  وصنف  البلوش،  القندرجية، 
 )15  � ال���)20  تتجاوز  ال  والتي  وغريها 
بني هيئة وموكب، اما يف الوقت احلايل فقد 
احلسينية  واهليئات  املواكب  عدد  وصل 
القسم،  يف  املسجلة   والعزائية  اخلدمية 
واملشاركة يف املراسيم احلسينية خالل ايام 
عاشوراء قرابة )1500( مواكب فقط من 

حمافظة كربالء املقدسة«.
تأسيسه  بداية  منذ  القسم  »ان  موضحا: 
للمواكب  التوصيات  من  مموعة  وضع 
يتعلق  ما  ومنها  لديه،  املسجلة  واهليئات 
خالل  من  للمحافظة  االمني  اجلانب  يف 
املواكب  انطالق  اثناء  الغرباء  ايواء  عدم 
باملوكب  )التكية( اخلاصة  الرسادق  او يف 
االمنية  اجلهات  مع  والتواصل  اهليئة،  او 
يف حال وجود مشتبه فيه، كذلك ما يتعلق 
يف  واملتمثل  والبيئي  اخلدمي  باجلانب 
العامة،  املمتلكات  عىل  املحافظة  وجوب 
خمرجات  رمي  او  االشجار   قطع  وعدم 
الذبائح يف االماكن العامة وغريها، اضافة 

اىل عدم  رفع مكربات الصوت
 ومضايقة االخرين«.
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لألطفال حظوة في الخدمة الحسينية 
وعن سؤال »االحرار« فيام اذا كان للقسم 
يقيمها  التي  احلسينية  اهليئات  مع  تعاون 
االطفال يف مدينة كربالء اجاب: »بالتأكيد 
نحن نشجع هذه الفئة احلسينية التي حتمل 
احلسيني  امل��وروث  ايصال  عاتقها  عىل 
القادمة،  اىل  السابقة  االجيال  من  املأخوذ 
ونعمل عىل التواصل معهم بشكل مستمر 
يقدمونا  التي  اخلدمة  بأمهية  وتعريفهم 

لزائري اإلمام احلسني )عليه السالم(«.
الوزين معاون  من جانبه قال احلاج مازن 
النظام  سقوط  بداية  »يف  القسم:  رئيس 
الشعائر  قسم  يتشكل  ان  وقبل  السابق 
احلسينية  العتبتني  يف  احلسينية  واملواكب 
جلنة  هناك  كانت  املقدستني  والعباسية 
من  خرية  مموعة  من  متكونة  تنظيمية 
َخدمة االمام احلسني )عليه السالم( هتتم 
واهليئات  املواكب  وتسيري  تنظيم  بعملية 
هذه  عمل  ولمهية  عاشوراء،  ايام  خالل 
اللجنة  جاء التوجيه من قبل مثيل املرجعية 
بفتح  املقدسة  كربالء  يف  العليا  الدينية 
املواكب  ش��ؤون  يرعى  قسم 

واهل��ي��ئ��ات )ال���ش���ؤون 
التنظيمية والتوجيهية(، وكان 

ذلك يف عام )2006� 2007(، ومنذ 
ذلك الوقت والقسم يقوم يف كل عام قبل 
اجتامع مع  بعقد  احلرام  حلول شهر حمرم 
مثيل املواكب واهليئات احلسينية يف مدينة 
االم��ور  بعض  ملناقشة  املقدسة  كربالء 
املواكب  نزول  بأوقات  املتعلقة  التنظيمية 
القسم،  يضعه  ج��دول  وف��ق  واهليئات 
مثيل  توجيهات  عىل  اطالعهم  كذلك 
املقدسة  الدينية يف مدينة كربالء  املرجعية 
والتي توكد  دائام عىل رضورة احياء هذه 
الشعائر مع ما يتناسب مع مبادئ ايب عبد 

الل احلسني )عليه السالم(«. 
مسيرة طالبية لمختلف االطياف

وعن امهية مشاركة موكب اساتذة وطلبة 
احلسينية  الشعائر  يف  العراقية  اجلامعات 
قال:  اخلارجي  العامل  يف  تأثريها  وم��دى 
كان للشهيد اكرم الزبيدي )احد مؤسس 
القسم( الدور الكبري يف مشاركة هذه الفئة 
عام،  كل  يف  احلسينية  بالشعائر  العلمية 
رؤس��اء  مع  املستمر  تواصله  خ��الل  من 

اجلامعات 
ال���ع���راق���ي���ة 

آنذاك، وقد اخذ القسم 
املسرية  ه���ذه   اك���امل  عاتقه  ع��ىل 

والتي  العراقية  للجامعات  الطالبية 
خمتلف  م��ن  علمية  فئات  فيها  ت��ش��ارك 
الداعية  ش��ع��اراهت��م  حاملني  االط��ي��اف 
بحد  هي  املبادرة  وهذه  واملحبة،  للوحدة 

ذاهتا رسالة نسعى اىل ايصاهلا اىل العامل«.
مبينا ان مركز رعاية الشباب التابع للعتبة 
احلسينية املقدسة كان حريصا عىل تفعيل 
هذا الكرنفال الكبري لذا سعى جاهدا منذ 
مجيع  مع  التعاون  افاق  فتح  اىل  تأسيسه 
موكب  إلط��الق  االكاديمية  املؤسسات 
مثقفي  ان  العامل  اىل  برسالته  يصل  موحد 
كلمتهم  يوحدون  وطلبًة  اساتذة  العراق 
ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ني  اإلم���ام  عند 

ويعاهدونه عىل خدمة الوطن احلبيب«.
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الشيخ  ال���دورة  م��درس  يقول 
قسم  م���ن  االس�����دي  ان���ص���ار 
املتويل  الدينية:»بتوجيه  الشؤون 
املهدي  عبد  الشيخ  ال��رشع��ي 
رضورة  اىل  الرامي  الكربالئي 
احلسينية  العتبة  خ���دام  حت��يل 
العلمي  ب��امل��س��ت��وى  امل��ق��دس��ة 
بورش  الالئق،  الفقهي  والديني 
عقائدية  فقهية  دورة  بتنظيم 
العتبة  منتسبي  لكافة  اخالقية 
مبينا،  امل��ق��دس��ة«.  احلسينية 
بمستوى  االرتقاء  هو   »اهلدف 
الفقهية  املنتسبني  معلومات 

والدينية«.
الشؤون  قسم  »تبنى  ويضيف 
الفقهية  الدورات  تنظيم  الدينية 
وغريها  واالخالقية  والعقائدية 
التي  االبتالئية  ال���دروس  من 
بشكل  املنتسب  هل��ا  يتعرض 

»تستمر  م��وض��ح��ا،  ي��وم��ي«. 
عىل  يوما   )45( مل��دة  ال���دورة 
ثالث وجبات صباحية ومسائية 

وليلية«.
وذكر الشيخ االسدي ان القسم 
ال��دورة  بتقديم  حاليا  يبارش 
بواقع درسني يف  الثامنة  الفقهية 

الوجبة الواحدة.
ويشري، »هذه الدورات مستمرة 
واهل����دف االس����ايس م��ن ه��ذه 
املستوى  رف��ع  ه��و  ال����دورات 
والعقائدي  واالخالقي  العلمي 
وال���ث���ق���ايف مل��ن��ت��س��ب��ي ال��ع��ت��ب��ة 

احلسينية«.
العتبة  منتسب  ان  الشيخ  ويرى 
عىل  ي��ك��ون  ان  عليه   يتحتم 
جيد  واخالقي  علمي  مستوى 
من   كثري  مع  التعامل  من  يمكنه 
السيام  تصادفه  التي  امل��واق��ف 
عليهم  احل��س��ني  زوار  خ��دم��ة 

السالم بشكل الئق.
»ترشيح  االس��دي،  ويستدرك 
متفق  آلية  وف��ق  يتم  املنتسبني 

احلسينية  العتبة  أقسام  مع  عليها 
املقدسة ويصل العدد يف الدورة 
منتسب   )200( اىل  ال��واح��دة 
الفقهية  ال�����دروس  وت��ش��م��ل 
حيث  واالخالقية  والعقائدية 
ُخصص ستون درسا ملادة الفقه 
وث��الث��ون درس���ا يف االخ��الق 

وثالثون أخرى يف العقائد«.
عبد  معتصم  ق��ال  جهته  م��ن 
تطوير  قسم  يف  املنتسب  اهلادي 
العتبة  نشكر   « البرشية  امل��وارد 
اقامة  ع��ىل  املقدسة  احلسينية 
واستفدت  الفقهية  ال���دورات 
ال��ط��ه��ارات  يف  ك��ث��ريا  م��ن��ه��ا 
االحكام  وبعض  والنجاسات 
اىل  باإلضافة  عنها،  غافلني  كنا 
االمام  زائري  التعامل مع  كيفية 
احلسني عليه السالم من خمتلف 

اجلنسيات يف  العامل«.
املنتسب   السباح  بنّي صالح  فيام 
احلسينية  العتبة  إعالم  قسم  يف 
الدورة سامهت يف  ان   » املطهرة 
تنمية معلومايت الفقهية والدينية 

واالخ���الق���ي���ة ب��ش��ك��ل ك��ب��ري، 
يف  دروس���ا  تلقيت  م��وض��ح��ا« 
وتاريخ  والسري  والعقائد  الفقه 
االنبياء وائمة أهل البيت عليهم 
السالم . مضيفا« كانت الكوادر 
من  رفيع  مستوى  عىل  التدريبية 
من  ومتكنوا  العلمية  الكفاءة 
بسالسة  الينا  املعلومات  ايصال 

وارحيية«.
واجلدير بالذكر ان قسم الشؤون 
يتوىل  املقدسة   العتبة  يف  الدينية 
وثقافية  توعوية  دورات  تنظيم 
م��ت��ن��وع��ة مل��خ��ت��ل��ف ال��رشائ��ح 
كربالء  مدينة  يف  االجتامعية 
العراقية  واملحافظات  املقدسة 

االخرى.

لتمكينهم من مواجهة المواقف..
دروس ودورات فقهية لمنتسبي العتبة الحسينية

ــــرفــــع الـــمـــســـتـــوى  ل
ــــي لـــــدى  ــــه ــــق ــــف ال
واالرتقاء  المنتسبين 
بــــالــــواعــــز الـــديـــنـــي 
والــثــقــافــي ولــضــرورة 
إحــاطــتــهــم بــأحــكــام 
ـــــم كـــكـــل  ـــــه ـــــن دي
قسم  بادر  المكلفين 
في  الدينية  الشؤون 
الحسينية  الــعــتــبــة 
الــمــقــدســة الـــى رســم 
خــــطــــة مــتــكــامــلــة 
لتنظيم دورات فقهية 
دوري  بشكل  وأخالقية 
للمنتسبين  ومستمر 
ال سيما الذين يتطلب 
الحائر  حول  تواجدهم 

الحسيني الشريف. 

االحرار: حسين نصر 
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كبرية  م��ادي��ة  ارضارا  احل��ري��ق  وخ��ل��َف 
ابرزها وفاة شخصني من  وكذلك معنوية 
يف  والعشاء  املغرب  صاليت  يؤدون  كانوا 
بحسب  االختناق،  نتيجة  احلسينية  ذات 
السيد نافع جاسم اخلفاجي املعاون الول 

لقسم  بني احلرمني الرشيفني.
ارسعت  كوادرنا  »ان  اخلفاجًي:  واضاف 
الذين  املواطنني  احلريق إلنقاذ  اندالع  منذ 
وصلت اعدادهم اىل اكثر من 50 شخصًا، 
خملفات  رف��ع  ب��أع��امل  ب��ارشن��ا  ذل��ك  بعد 
احلريق بفرتة استغرقت ثالثة ايام، والعمل 
جاٍر لتأهيل احلسينية استعدادًا لشهر حمرم 

احلرام«.
بني  قسم  استعداد  عن  اخلفاجي  وكشف 
املتضرين  مع  للتعاون  الرشيفني  احلرمني 
والرتميم،  الصيانة  اع��امل  يف  احلريق  من 

عن  النامجة  االرضار  كمية  ع��ن  منوهًا 
احلريق بانا وصلت لقرابة 62 سيارة محل 

صغرية وكبرية«. 
كوادر  انجزهتا  التي  الع��امل  ان  ويذكر: 
مواقع  السبعة  قرابة  احلرمني  بني  قسم 
ابرزها اعامل هتيئة االنارة واكساء ارضيات 
وانارة  واخلفافني  العرب  سوقي  وتسقيف 
والعامل  الزمان،  صاحب  شارع  وتزيني 
متواصلة إلنجاز وهتيئة تسعة مواقع ابرزها 
وسوق  وال��ع��الوي  السالملة  ب��اب  س��وق 

االمام احلسني«.

لتمكينهم من مواجهة المواقف..
دروس ودورات فقهية لمنتسبي العتبة الحسينية

كوادر العتبة الحسينية ترفع مخلفات حريق 
التهم اكثر من ستِة مباٍن في كربالَء

الحرمين  بين  قسم  ســاهــَم 
الخارجية  والخدمية  الشريفين 
واالليات وشعبة اإلطفاء التابعة 
للعتبة المقدسة بإخماد حريق 
دار  ــاج  »ت حسينية  فــي  انــدلــع 
50 مترا  قرابة  تبعد  التي  بهو« 
عن حرم اإلمام الحسين )عليه 
المحال  مــن  وعـــدد  ــالم(  ــس ال

التجارية في شارع السدرة.
األحرار: ضياء األسدي/ تصوير : صالح السباح
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صرٌح فكرٌي جديد في بابل..
تصل العتبة الحسينية المقدسة

في نسب انجازه الى %62 

املهندس  »الحرار«  ملجلة  بذلك  وحتدث 
السعدي  عالء  حسني  امل��رشوع  يف  املقيم 
تبلغ  للمرشوع  الكلية  املساحة  »ان  قائاًل: 
575م2 ويتكون من اربعة طوابق مفصال 
يتألف من مصىل كبري  الطابق الريض  ان 
لالستعالمات  منها  اثنتان  غرف  وثالث 
عن  فضاًل  الضيوف  الستقبال  وواح��دة 
الطابق  اما  الصحية،  املجاميع  من  عدد 
عىل  فيحتوي  املبنى  من  وال��ث��اين  الول 
اعدادها  تبلغ  الدراسية  القاعات  عدد من 
اما  دراسية  قاعات  ثامين  االول  الطابق  يف 
اعداد  فتبلغ  املبنى  من  الثاين  الطابق  يف 

قاعات،  س��ت  فيه  ال��دراس��ي��ة  القاعات 
اضافة اىل الغرف اإلدارية وقاعَة لألنرتنت 
وقاعات لالجتامعات ومطعم للمأكوالت 
والخ��ري  الثالث  الطابق  ام��ا  الرسيعة، 
فيحتوي عىل قاعة كبرية متعددة الغراض 
وملحق هلا خمصص السرتاحة الضيوف«.
تبلغ  الذي  املرشوع  »ان  السعدي:  وتابع 
نسبة االنجاز فيه 62% يشهد اعامل تغليف 
وقاعات  ال��دراس��ي��ة  ال��ق��اع��ات  ج���دران 
من  املبنى  مكونات  وبقية  االجتامعات 
ذلك  بعد  العمل  لينتقل  باملرمر  الداخل 
بالكايش  الواجهات  تغليف  مرحلة  اىل 
لألنرتنت  اع���امل  ث��م  وم��ن  ال��ك��رب��الئ��ي 

واالتصاالت«. 
من جهته حتدث املهندس حممد عالء حسن 
عن رشكة عامرة قرطبة للمقاوالت قائاًل: 
املقدسة  احلسينية  العتبة  مع  العمل  »جتربة 
هذه هي ليست االوىل وانام سبقتها جتارب 
االستوديوهات  بناء  أع��امل  ابرزها  عدة 
قناة  يف  للحراسات  ومبنًى  للضيافة  ودار 

االعامل  ان  احلمد  ولل  الفضائية،  كربالء 
ومل  وس��اق  ق��دم  عىل  امل��رشوع  يف  جارية 
سوى  الفنية  املعوقات  من  اي  تواجهنا 
بعض  ضعيفة  كانت  التي  املرشوع  ارض 
اليشء ومتت معاجلتها بإرشاف واستشارة 

املهندس املقيم«.
املرشوع  يف  التربيد  نظام  »سيكون  مبينًا: 
منفصال »سبلت يونت« ومن نوع اجلنرال 
فيام سيحتوي عىل منظومة إلطفاء احلرائق 
يف كل طابق ذات مواصفات متطورة حتدد 
اخلطر الذي حيصل يف اي موقع من املبنى 

فضاًل عىل احتوائه مصعدًا كهربائيًا«.

عمارة  شركة  في  والهندسية  الفنية  الكوادر  تواصُل 
قرطبة للمقاوالت وبإشراف قسم المشاريع الهندسية، 
)عليه  الحسين  اإلمام  مدرسة  مشروع  إلنجاز  اعمالها 
بابل  بمحافظة  القاسم  قضاء  في  الدينية  السالم( 
تبلغ  اجمالية  بكلفة  الحمران(  )منطقة  في  وتحديدًا 
ثالثة مليارات و449,000,000 مليون دينار عراقي، ليضاف 
التي  المهمة  والتوعوية  الخدمية  المشاريع  بقية  الى 
تسعى العتبة الحسينية المقدسة الى  انجازها في 

مختلف محافظات العراق.

األحرار: ضياء األسدي/ تصوير : صالح السباح
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اطالق سلسلة دورات تعليمية بلغة االشارة 
لعوائل الصم في كربالء

وقال الستاذ باسم العطواين مدير املركز: 
عبد  الشيخ  سامحة  من  مبارش  »بتوجيه 
للعتبة  الرشعي  املتويل  الكربالئي  املهدي 
املوسوي  جعفر  والسيد  املقدسة  احلسينية 
سلسلة  املركز  اطلق  فيها  العام  االم��ني 
اساسيات  توضيح  تضمنت  دورات 
ال��ص��ف��ات واالف��ع��ال اخل��اص��ة ب��الم��ور 
احلياتية التي حتتاجها عوائل الصم لتذليل 
وتلبية  ذوي��م،  مع  التعامل  يف  العقبات 
عىل  اطالعهم  خ��الل  م��ن  احتياجاهتم 
فضاًل  االش��ارة  للغة  االصبعية  االبجدية 
العراقية  املحافظات  اسامء  تعليمهم  عن 
)عليهم  املعصومني  واالئ��م��ة  واالرق���ام 

اللغة، منوها عن استمرار  بذات  السالم( 
اقامة الدورات طيلة العطلة الصيفية بواقع 
ساعتني  وملدة  الواحد  السبوع  يف  يومني 

لكل ليوم تدريبي«.
هي  ال��دورة  »وه��ذه  العطواين:  واض��اف 
يف  املستفيدين  م��ع  وصلنا  وق��د  الثانية 
تقديم املعلومة لكثر من مائتي كلمة ولل 
وتفاعلهم  املشرتكني  استجابة  نجد  احلمد 
وهذا  اجليد  يفوق  بمستوى  ال��دورة  مع 
ان  موضحًا  االكثر،  نقدم  ان  اىل  يدعوننا 
اىل  الدورات ستتبعها دورات مكثفة  هذه 
املحافظات  من  عدد  يف  العوائل  من  عدد 
التي  القادسية  حمافظة  واوهل��ا  العراقية 

ب��ح��س��ب ال��ت��س��ج��ي��ل وص��ل��ت اع���داد 
الثالثني  يقارب  ما  اىل  فيها  املستفيدين 
عائلة من عوائل الصم، وبعد االنتهاء من 
املتدرب شهادة  منح  يتم  الدورات سوف 
االعاقة  ذوي  رعاية  هيئة  من  هبا  معرتفا 
فضاًل عن تزويدهم برخصة مزاولة املهنة 

ليتمكنوا من مساعدة ذويم الصم«.
هذه  م��ن  املستفيدين  ان  بالذكر  جدير 
اجلزيل  شكرهم  ع��ن  ع��ربوا  ال���دورات 
ملا  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 
من  متعددة  انسانية  خدمات  من  تقدمه 
ومن  املجتمع  رشائ��ح  مجيع  خدمة  شأنا 

ضمنهم الصم. 

اطــــلــــق مـــركـــز 
)عليه  الحسين  اإلمام 

للصم  التخصصي  السالم( 
العامة  النشاطات  لقسم  التابع 

مبناه  في  المقدسة  الحسينية  العتبة  في 
ــارة  اإلش بلغة  تعليمية  وبــرامــج  دورات  سلسلة 

لعوائل الصم في محافظة كربالء المقدسة، بغية تزويدهم 
ثقافة  إلشاعة  وكذلك  )الصم(  من  ذويهم  مع  باإلشارة  التواصل  بآليات 
شرائح  بقية  عن  شأنًا  تقل  ال  والتي  المهمة  الشريحة  هذه  مع  التعامل 

المجتمع العراقي.

اطالق سلسلة دورات تعليمية بلغة االشارة 
لعوائل الصم في كربالء

األحرار: ضياء األسدي / تصوير: خضير فضالة 

A h r a r w e e k l y21

العطاء الحسيني



وقلق  وأمل  ج��زع  بني  اوجاعي  اختلطت 
وأنا اقرأ كتاب احياء علوم الدين للغزايل، 
التي  الكلامت  تلك  عند  وقفت  وفجاة 
بارسار  يكاشفون  الل  اولياء  »ان  تفصح 
امللكوت تارة عىل سبيل االهلام، وتارة عىل 
سبيل الرؤيا الصادقة،وتارة يف اليقظة عىل 
ارتفعت  اللحظة  الكشف«..هذه  سبيل 
نبضات قلبي مع ما يّف من عواصف اخليال 
االم��ام  شخصية  امامي  جتسدت  املقولة 
يضع  الكفائي  اجلهاد  ون��داء  السيستاين، 

امامي صورة ابني بأهبى صورة.. انه البطل 
حقا  يبهجني  وما  )سامل(،  العنيد  الكفائي 
املقدس  الشعبي  احلشد  يف  ابني  ارى  ان 
يملكه  ما  بكل  التضحية  يف  املثل  مضب 
وارضه  وعقيدته  مذهبه  نرصة  سبيل  يف 
خوفه  ع��ىل  يتفوق  وه��و  وامل��ق��دس��ات، 
الداخلية  ويتوغل ضمن تشكيالت وزارة 
ما  اللوجستي  الدعم  يف  مقاتال  ويرتكز 
املواقف  املجاهدين يف  اقرانه  يتزعم  جعله 
وسواتر  الوغى  ساحات  .ففي  الصعبة 

الصد ووسط هليب الرصاص ال جيرؤ احد 
امللغوم  اهلجوم  اعامق  اىل  يتسلل  ان  عىل 
ايصال  او  مصابا  لينقذ  والفزع  باخلوف 

االرزاق والسالح...
اعرفها،  التي  شجاعته  يل  يرسد  سامل  كان  
كأي رجل شيعي شجاع حيتفظ بمجموعة 
من الروايات عن بطوالت االئمة )عليهم 
مفعم  باحساس  هبا  ويتجىل   ، ال��س��الم( 
باهليبة واخليال امللتهب، فرمز البطولة عنده 
لسانه  اسمه   اليفارق  املؤمنني،  امري  عيل 

الى روح الشهيد   سالم عامر نعمة العتبي

البطل الذي انقذ اقرانه.. فاستشهد قرير العين
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وقلبه اينام جيلس. وهو عىل يقني انه 
العليا،  الدينية  املرجعية  باسم  يقاتل 
وما يقوله السيد عيل السيستاين تاج 
وروحه  نقاش  بال  ينفذ  الراس  عىل 
ايب  بن  عيل  طريق  احلق  لطريق  فداء 

طالب. 
ات��ص��االت��ه، وه���و يف  اح���دى  ويف 
هجوم  هناك  وك��ان  املعركة،  ج��و 
الكرمة  فلوجة  يف  للدواعش  رشس 
وهو  محاسيا  كان  صوته  والثرثار، 
العالية  ال��روح��ي��ة  بتلك  حيدثني 
له  اناطت  القيادة  ب��أن  والفرحة: 
والشهداء،  اجلرحى  اخ��الء  مهمة 
اخلالدية  وهو حاليا يف  سامء جزيرة 
الطائرة  يركب  االن��ب��ار  بصحراء 

لتنفيذ االوامر باالنقاذ ..
شمس  تغيب  ال  ان  اق��س��م  وق��د   
النهار اال بانقاذ مجيع اجلرحى ونقل 
االنتهاء  بعد  سرياين  وانه  الشهداء، 
والبنه  يل  اشتاق  النه  الواجب،  من 
ان  وبلغني  وزوجته  وام��ه  الصغري 
اقبلهم مجيعا  واغلق هاتفه. ويف اخر 
اليوم  ذلك  من  الغروب  ومضات 
انتظار  وطال  سدوله  الليل  وارخى 

بدأ اجلزع يدب يف  او عودته،  هاتفه 
ولكنه  به،  اتصل  ان  قررت  اوصايل 
ال يرد، ابنه بدأ ببكاء ونحيب غريب 
تلقفن  وام سامل وزوجته  يسكت،  مل 
ع��ب��اءهت��ن وخ��رج��ن ب��اجت��اه االم��ام 
احلسني)عليه السالم( حافيات دون 

ان يعرفن أي خرب عن سامل. 
قبل  من  الرد  وتم  االتصال  كررت 
وقال  املجاهدين  من  اصدقائه  احد 
استقبلوه  احلسني  باجتاه  ذهب  سامل 
بالصالة عىل حممد وال حممد ...ابنك 
بطل انقذ الكثري من املجاهدين ولكن 
ابك  الشهادة... مل  يقلده  ان  اراد الل 
من  غريب  بنوع  شعرت  بل  حينها 
الشعور بالسعادة والرضا معجونات 
رصخت:  وعي  وبدون  وجزع،  بامل 
لبيك يا حسني لبيك يا حسني لبيك 
يا حسني.. وجتمهر حويل احلسينيون 
حتى جاء سامل ونعشه مغطى بالراية 
وسكن  العراقي  والعلم  احلسينية 
بعد  السالم  وادي  يف  اجلديدة  داره 
التي  املقدسات  مجيع  جدثه  زار  ان 
اىل  اجلها.  من  عنده  ما  اغىل  اعطى 

روحه السالم.

بطاقة الشهيد
سالم عامر نعمة العتبي – مواليد 1993 – 

تاريخ استشهادة 2017 – في جزيرة الخالدية 

متزوج وله طفل
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نِْب بَاُب تَْعِجيِل ُعُقوبَِة الذَّ

عن اإلمام الباقر )عليه السالم( قال: »وأي جهاد أفضل من عفة بطن وفرج؟! «)املحاسن 299/1(
عن جابر بن عبدالل النصاري قال: كنا عند النبي )صىل الل عليه وآله( فقال: »إن خري نسائكم الولود 

الودود العفيفة «. )الكايف 324/5(
الل قدره«. )عيون احلكم  قال:» من عف خف وزره وعظم عند  أنه  السالم(  املؤمنني )عليه  أمري  عن 

ص459(

اختيار الماكن الكثر سرتا والقل إلفاتا أثناء اخلروج
عن اإلمام الصادق )عليه السالم( قال: قال رسول الل )صىل الل عليه وآله(: »ليس للنساء من رسوات 

)أواسط( الطريق يشء ولكنها متيش يف جانب احلائط أو الطريق«. )الكايف 518/5(

عدم التكشف أمام الاليت يصفن مجال النساء لرجاهلن
عن اإلمام الصادق )عليه السالم( قال: »ال ينبغي للمرأة أن تنكشف بني يدي اليهودية والنرصانية فإنن 

يصفن ذلك لزواجهن «. )الكايف 519/5(

عدم اختالط النساء بالرجال
عن اإلمام الصادق )عليه السالم( قال: »قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: يا أهل العراق ُنبمِّئت أن نساءكم 

يدافعن الرجال يف الطريق، أما تستحون؟!« )الكايف 5 /536(

جتنب النظرة املريبة
عن اإلمام الصادق )عليه السالم( قال: »»النظرة بعد النظرة تزرع يف القلب الشهوة ، وكفى هبا لصاحبها 

فتنة««. )من ال حيضه الفقيه 4 /18(

جتنب مالمسة الجنبي
عن أيب بصري عن أيب عبد الل ) عليه السالم ( قال : قلت له : هل يصافح الرجل املرأة ليست بذات حمرم 

؟ فقال : ال ، إال من وراء الثوب«. )الكايف 5 /525(
عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ) عليهم السالم ( ، قال:» قال رسول الل )صىل الل عليه وآله(: من 

روايات اهل البيت صلوات اهلل عليهم في العفاف والحجاب
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صافح امرأة حترم عليه فقد باء بسخط من الل عز وجل ، ومن التزم امرأة حراما قرن يف سلسلة من نار 
مع شيطان فيقذفان يف النار «. )المايل املجلس66 ح1 ص515(

جتنب أي حركة مثرية يف املالمسة وإن كانت مع احلاجز
عن اإلمام الصادق )عليه السالم( قال:» وأما املرأة التي حيل له أن يتزوجها )أي الجنبية( فال يصافحها 

إال من وراء الثوب ، وال يغمز كفها«. )الكايف 5 /525(.

االهتامم بالثواب برشط عدم خوف االفتتان
عن اإلمام الصادق )عليه السالم( قال: »كان أمرياملؤمنني يكره أن يسلم عىل الشابة ويقول: أختّوف أن 

يعجبني صوهتا فيدخل عيّل أكثر ما طلبت من الجر «. )الكايف 5 /535(

عدم خلوة الرجل واملرأة
عن اإلمام الصادق )ع( قال:» قال رسول الل )ص(: إن إبليس قال ملوسى بن عمران )ع(: أوصيك 
بثالث خصال: يا موسى ال ختل بامرأة وال ختل بك، فإنه ال خيلو رجل بامرأة وال ختلو به إال كنت 

صاحبه من دون أصحايب« . )المايل املجلس19 ح7 ص157(

جتنب لبس املالبس امللفتة
 روى القايض النعامن أن رسول الل )ص( »نى أن تلبس املرأة ثوبا مشهورا أو تتحىل بام له صوت 

يسمع« . )دعائم اإلسالم 2 /215(

عدم رؤية الجنبي قدر اإلمكان
عن اإلمام جعفر الصادق )ع( قال:» استأذن أعمى عىل فاطمة )ع( فحجبته، فقال هلا النبي )ع(: مل 
حتجبينه وهو اليراك؟ قالت: يا رسول الل، إن مل يكن يراين فإين أراه وهو يشم الريح، فقال رسول الل 

صىل الل عليه وآله : أشهد أنك بضعة مني. )دعائم اإلسالم 2 /214(

احلث عىل التسرت الزائد وعدم إدخال من ال يؤمتن عليهن
عن أمري املؤمنني )عليه السالم( قال: »واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن فإن شدة احلجاب 
أبقى عليهن ، وليس خروجهن بأشد من إدخالك من ال يوثق به عليهن ، فإن استطعت أن ال يعرفن 

غريك من الرجال فافعل«. )الكايف 5 /338(
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كاتب وكتاب

ليَس من الغريب القول بأن معرفة قضية اإلمامة 
مسار  حي��دد  ال��ذي  هو  منها  املوقف  وحتديد 
أساس  وعىل  احلياة.  هذه  يف  واجتاهه  اإلنسان 
يتحدد  واالع���رتاف  واملعرفة  التحديد،  ه��ذا 
مصريه، ويرسم مستقبله، وبذلك تقوم حياته، 
فيكون سعيدًا أو شقيًا، يف خط اإلسالم وهداه، 
إليه  اجلاهلية وظلامهتا، كام أشري  متاهات  أو يف 
يف احلديث الرشيف: »من مات ومل يعرف إمام 

زمانه مات ميتة جاهلية« أو ما بمعناه.
التعامل  فعىل أساس االعتقاد باإلمامة وطريقة 
معها جيسد اإلنسان عىل صعيد الواقع، والعمل، 
مفهوم السوة والقدوة، الذي هو حالة طبيعية، 
بناء   � � من حيث يشعر أو ال يشعر  يقوم عليها 

وجوده وتكوين شخصيته، منذ طفولته.
النفس،  تكوينه  يف  الكبري  تأثريه  لذلك  أن  كام 
عىل  حصوله  ويف  وال���رتب���وي،  وال���روح���ي، 
لديه  ما  عىل  حفاظه  ويف  اإلنسانية،  خصائصه 
منها، وعىل أساس هذا االعتقاد، وذلك املوقف 
يرى  التي  السبل  وخيتار  أهدافه،  � خيتار  أيضًا   �

أنا توصله إليها.
الباطل،  من  احلق  له  تبني  التي  هي  واإلمامة 
النافع، وعىل  من  والضار  القبيح،  من  واحلسن 
أو  اإلنسان  هبذا  يرتبط  بخطها  االلتزام  أساس 
يفعل  ال  أو  ويتكامل،  معه،  ويتعاون  ب��ذاك، 

ذلك.
كام أنا هي التي تقدم لإلنسان املعايري والنظم، 
وينطلق  هبا،  يلتزم  أن  بد  ال  التي  واملنطلقات 
أو  إحجامًا   � املواقف  ويتخذ  ويتعامل  منها، 

إقدامًا � عىل أساسها.
أضف إىل ذلك: أنا تتدخل يف حياته اخلاصة، 

ويف ثقافته، ويف أسلوبه ويف كيفية تفكريه.
ومن اإلمام يأخذ معامل الدين، وتفسري القرآن، 
وهذا  املعارف..  ودقائق  العقائد،  وخصائص 
بالذات هو الرس يف اختالف الناس يف ذلك كله، 
واختلفوا يف حتديد من يأخذون عنه دينهم، ويف 

من يتخذونه أسوة وقدوة.
إذن.. فموضوع الغدير، ونصب اإلمام للناس، 
حد  عىل  يكون  أن  يمكن  ال  ب��ه،  وتعريفهم 
بل  ذلك،  إىل  ما  أو  حاكم،  أو  خليفة،  تنصيب 
المر أكرب وأخطر من ذلك.. كام أنه ليس حدثًا 
عابرًا فرضته بعض الظروف، ال يلبث أن ينتهي 
التي  الظروف  وانتهاء  لتاليش  تبعًا  ويتالشى 
فرضته أو أوجدته، وليصبح يف مجلة ما حيتضنه 
التاريخ من أحداث كبرية، وصغرية، ال خيتلف 
أثر له يف احلياة احلارضة إال  عنها يف يشء، وال 
بمقدار ما يبعثه من زهو، واعتزاز، أو يرتكه من 
واالنفعاالت  املشاعر  مستوى  عىل  وأمل  مرارة 
الصميم  يف  يمس  اإلمامة،  أمر  أّن  بل  أكثر،  ال 
حقيقة هذا اإلنسان، ومصريه ومستقبله، ودنياه 
وج��وده  جهات  خمتلف  يف  وي��ؤث��ر  وآخ��رت��ه، 

وحياته.
ومعنى ذلك هو أنه ال بد من حسم املوقف يف 
هذا المر، ليكون اإلنسان عىل بصرية من أمره، 
فال يموت ميتة جاهلية. كام تقدم عن الرسول 
واش��رتاط  وآل���ه(..  عليه  الل  )ص��ىل  الع��ظ��م 
يف  اإلم���ام  معرفة  حتصيل  ال��رشي��ف  احل��دي��ث 
النجاة من اهللكة، وذلك يف صيغة عامة تشمل 
اإلسالم،  يعتنق  يكن  مل  ولو  حتى  إنسان،  كل 
حيث قال: »من مات ومل يعرف إمام زمانه..«، 

ومل يقل: إذا مات املسلم ومل يعرف.. الخ..

من كتاب )الغدير والمعارضون( 
للسيد جعفر مرتضى العاملي

دور اإلمامة 
في بناء اإلنسان والحياة
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كاتب وكتاب

»إن الشعر هو كالم خميل مؤلف م�ن أقوال 
موزونة متساوية عند العرب مقّفاة ومعنى 
ومعنى  إي�قاع  هلا  يكون  أن  موزونة  كونا 
كونا متساوية هو أن يكون كل قول منها 
كون�ه�ا  ومعنى  إيقاعية  أق��وال  من  مؤلفا 
به  خيتم  الذي  احلرف  يكون  أن  هو  مق�ّفاة 
كل قول منها واحدا وإنام ينظر املنطقي يف 

الشعر من حيث هو خميل«.
فالسفة  من  فيلسوف  أول  هو  س�ينا  ابن 
ّي�ِل،  خُمَ كالم  بأنه  الشعر  وصف  املسلمني 
فهو مل يقف يف تعريفه للشعر عىل أنه قول 
أبعد  إىل  ذهب  بل  فقط،  ومقفى  م��وزون 
من هذا وجعله )كالما خميمِّال( ومن خ�الل 
ه�ذا ال�كالم نستطيع أن نتعرف عىل مفهوم 
عرف  قد  فوجدناه   ، سينا  ابن  عند  الشعر 
فالشعر  ؛  م�فصال  منط�قيا  تع�ريفا  الش�عر 
خميل�ة  من  فيه  بام  إال  شعرا  يكون  ال  عنده 
خم�يلة  أق�وال  هن�اك  تك��ون  فق�د   ، ووزن 

ليس فيها وزن فهي نثر، وقد توجد أقوال 
موزونة ليس فيها خميلة فهي ساذجة.

ودوره  ال�تخي�يل  ع�ىل  رك��ز  س�ينا  ابن 
واضحا  أثرا  يرتك  ف�التخي�يل  املتل�قي  ف�ي 
الك�الم  ه�و  »واملخيمِّل  فيقول  املتلقي  يف 
الذي تذعن له النفس فتنبسط ع�ن أم�ور، 
أمور من غري روية وف�كر  وتن�قب�ض ع�ن 
انفعااًل  له  تنفعل  وباجلملة  واخت�يار، 
املقول  ك��ان  س��واء  فكري،  غري  نفسانيًا 

ق��ًا به أو غري مصدق.  مصداَّ
أو  خمي�اًل  كونه  غري  به  مصدقًا  كونه  فإن 
م��ن  بقول  يص�دق  ق�د  »فإن�ه  غ�ري خم�يل: 
مرة  قيل  فإن  عنه،  ينفعل  وال  الق�وال 
النفس  انفعلت  أخرى  هيئة  وعىل  أخرى 
عنه طاعة للتخييل ال للت�صديق فكثريًا م��ا 
يؤثر االنف��صال وال حي�دث تصديقًا وربام 

كان املتيقن كذبه خمياًل«.
سينا  ابن  استط�اع  ال�تخييل  ط�ري�ق  وع�ن 
ال�فن�ون  من  وغ��ريه  الشعر  بني  التفريق 
ك�النثر و اخلطابة فيقول: »الشعر يستع�مل 

التخييل واخلطابة تستعمل التصديق«.
ك�بي�را  ت�أث�را  ب�الف�اراب�ي  س�ينا  ابن  ت�أثّ�ر 
والتخ�ييل  التخيل  أو  املحاكاة  ق�ضي�ة  ف�ي 
الفكرة  هذه  طور  أنه  حتى  من�ه  وأف�اد   ،
هي:  سينا  ابن  عند  واملحاكاة  ذلك  بعد 
وليس  اليشء،  مثل  إيراد  هي  »واملحاكاة 
هو هو، فذلك كام حياكي احليوان الطبيعي 

بصورة، هي يف الظاهر كالطبيعي«.
»إن  ال�شأن  ه�ذا  ف�ي  سينا  ابن  ويق�ول 
القصص  و  بالمثال  تكون  التي  املحاكاة 

ب�ل  بش�يء  الشع��ر  م��ن  ه�و  ه�و  لي�س 
الشع�ر أن يتعرض ملا يكون مكنا يف المور 

وجوده أو ملا وجد دخل يف الضورة«.
وأوضح ابن سينا أن املحاك�اة ف�ي ال�شع�ر 
وأن  الوزن  و  واللحن  الكالم  ه�ى  عن�ده 
عىل  الدليل  »و  يقول:  تلذذا  للمحاكاة 
بت�أمل  ي��رسون  أن��م  باملحاكاة  فرحهم 
الك�رية  للحي�وان�ات  املنق�وش�ة  ال�صور 
وامل�تقذر منه�ا ولو شاهدوا أنفسها لتنكبوا 

عنها«.
بني  الفرق  بدق�ة  س�ينا  اب�ن  وي�لمح  كام 
نح�و  عىل  اليوناين  والشعر  العريب،  الشعر 
منه�ام،  ك�ال  طبيع�ة  ي�عي  أن�ه  ع�ىل  ي�دل 
فيق�ول ف�ي طبيعة الشعر اليوناين: »والشعر 
المر  أكثر  يف  فيه  يقصد  كان  إنام  اليوناين 

حماكاة الفعال و الحوال ال غري«.
»وكان�ت  العريب:  الشعر  طبيعة  يف  ويقول 
العرب تقول الشعر لوجهني أحدمها ليؤثر 
يف النفس أمرا من المور تعد به نح�و فعل 
فكانت  فقط  للعجب  وال�ثاين  وان�فعال 

تشبه كل يشء للتعجب بحسن
ف�كانوا  ال�يونانيون  وأم�����ا  ال�تشبي�ه 
أو  فعل  عىل  بالقول  حيثوا  أن  ي�قصدون 
ك�انوا  وت�ارة  فع�ل  ع��ن  بالق�ول  يردعوا 
وتارة  اخلطابة  سبيل  ع�ىل  ذلك  يفعلون 
املحاكاة  ف�لذل�ك كانت  الشع�ر  عىل سبيل 
القاويل  عىل  مقصورة  عندهم  الشعرية 
تلك  هلا  حيث  من  وال��ذوات  والح��وال 

الفاعيل و الحوال«.

النقد عند ابن سينا

A h r a r w e e k l y27



جندُت شعري في هواك متيما عمار جبار خ�ضري
متيم��ا  ه��واك  �ض��عري يف  جن��دت 
�ض��لما الوالي��ة  درب  يف  فرقي��ت 
جن��دت �ض��عري ا�ض��تمد م�ض��اعري
م��ن وح��ي امي��ان ب�ضخ�ض��ك ملهما
خ��ادم اإين  و  اأ�ضتجل��ي  اأتي��ت  و 
ي��ا �ضع��د حظ��ي اأن ت��رين خادم��ا
اأن��ا من��ك معتق��دي و اأن��ت و�ضيلتي
معظم��ا اأظ��ل  اأين  لذكرك��م  و 
اأحم��د ج��دك  و  فاطم��ة  روح  ي��ا 
�ضل��ت علي��ك مالئ��ك م��لء ال�ضم��ا
اأن��ت اله��دى وب��ك ا�ضتن��ار �ضياوؤه
ه��و م��ذ ع��ال ق��د زاح لي��ال مظلم��ا
اأنه��ا �ضخ�ض��ك  ب��ذات  النب��ي  روح 
نفخ��ت فكن��ت كم��ا النب��ي مكرم��ا
حمم��د نه��ج  فه��و  تراث��ك  اأم��ا 
اأقوم��ا م�ضتقيم��ا  دوم��ا  �ضيظ��ل 
اأ�ضله��ا للديان��ة  ه��و  ت�ضريعك��م 
و الدي��ن فيك��م �ضي��دي ه��و قد منا
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علي جودة الرفاعي

ي�����ا و������ض�����ّي امل�������ض���ط���ف���ى ُدن�����ي�����ا ودي�������ْن
م������ن ل����ط����ي����ٍف ن���ه���ج���ك ال�����و������ض�����اء ك������اْن
دي������ن������ك احل������������قُّ ل�����ي�����ن�����ب�����وع احل�����ي�����اة
َي�����������زاْل ال  زالاًل  ������ض�����رب�����ن�����اُه  ق�������د 
م������اْء غ��������رُي  ق������ط  ال�����ظ�����م�����اآن  روى  م������ا 
اي������ه������ا ال��������ن��������وُر ل����ع���������ض����اق ال�����ك�����ت�����اْب
ي�����ا اخ�������ا اأح�����م�����د ق�����د ك����ن����ت ال�����ف�����داْء
ام������ام ي������ا  ق����ت����ال ً  ب����������اهلِل  َت�����خ�����ف  مل 
ي������ا ول�����ي�����د ال����ك����ع����ب����ِة راع���������ي احل����ق����وق
دائ������م������ًا ت���ب���ق���ى ع����ل����ى ث�����غ�����ِر ال�����زم�����ان
ال����ر�����ض����ول ن����ف���������سَ  ي������ا  اهلل  ويلَّ  ي������ا 
ي����ق ي������ا ب������ن االن����ب����ي����اء اأي������ه������ا ال���������ض����دِّ
اإن����������ك ال��������ف��������اروق خ����������اَب اخل������اذل������ون
خ������ذ والئ���������ي �����ض����ي����دي روح���������ي ف������داك
ط����غ����اة م�������ن  َه��������زي��������ٍل  ل����و�����ض����ع����ي  ال 
امل�����ك�����رم�����ات  ب������ي������ان  يف  ع������ج������زت  ق�������د 

االم������ن وال��������ه��������ادي  اهلل  م����ط����ي����ع  ي������ا 
ي������ا ام������ام������ي ي������ا دل������ي������َل احل����ائ����ري����ن
َع������ْن داَم  ال����َع����ط����ا�����ض����ى  ل����ل����ُم����وال����ن 
م��������ن ل������دن������ك ي��������ا اأم������������ري امل�����وؤم�����ن�����ن
ف�����ارت�����وي�����ن�����ا ان�����������ُه ال�����������ض�����ايف م����ع����ْن
ت�����رج�����م�����اٌن ك����احل���������ض����ْن ث�������مَّ احل�������ض���ن
ح����زي����ن ه���������ذا  يف  ق�����ل�����ُب�����َك  ي�����ك�����ن  مل 
ال���ي���ق���ن ب�������ات  امل�������ض���ط���ف���ى  ف������را�������سِ  يف 
ي���ل���ن ال  ع����������زم  ال�������ف�������ار��������س  اأي��������ه��������ا 
َق�����ري�����ن ل���������ض����ي����ط����ان  ال  يل  ح������ج������ة  
ل���ع���ن اال  �����ك  ������ض�����بَّ ي����ف���������ض����ي  ل����ي���������س 
غ��������ريك ال�����ب�����اغ�����ي الأج���������ل ال����دره����م����ن
اي�������ه�������ا احل�������ب�������ل امل�����������ض�����م�����ى ب����امل����ت����ن
ح���ن ك�������ل  ي����ت����ل����ى  ال��������ق��������ران  ب�������ك  اذ 
ي���ن���ت���ه���ي ق������ل ب����ان����ت����ه����اء اجل����ائ����ري����ن
ل���ل�������ض���ام���ع���ن امل����رت���������ض����ى  ال�����و������ض�����يِّ  يف 

يا أميَر المؤمنين
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* من لبنان

 ذك������������ْرُت������������َك، ف��������اع��������َ�ى ُح������������زين امل������اآق������ي
ج������ْف������ٍن م�������ع�������ِن  وراَء  دٌم   و�����������ض����������اَل 
����ري����ِح ال���������ضَّ اإىل  اخَل���������َي���������اُل  ������ل������ن������ي   واأو�������ضَ
������ت������ي������َك رو�������ضَ يف  ُم�����ه�����ج�����ت�����ي  ������������������������ِرَم   وُتْ
 ف��������ُط��������ْف��������ُت مب���������رق���������ٍد ف��������ي��������ِه احل�����ج�����ي�����ُج
"ُح�ضينًا اأي����������ا  ال���������ّزم���������اِن  ن����ب���������سَ  ف�����َي�����ا 
 ك����������اأّن����������َك ف�����������رَق�����������ٌد.. ت������ه������دي ال�����ن�����ج�����وَم
������ٌم َي������ج������ل������ي ال������ه������م������وَم ���������������������َك ب������ل�������������ضَ  واإنَّ
 الأن������������������َت ح���������������������رارُة احُل������������������بِّ ال��������دف��������ِن
 واأن������������������َت َق���������������������َراُح زم������������������َزَم ل����ل����ح����ج����ي����ِج
 َع�����ج�����ْب�����ُت ل�����وه�����ِج ����ض���م�������سِ ال������ّط������فِّ ي���ل���ف���ُح���َك
 ذب�������ْح�������َت امل�����������وَت ح��������َن ������ض�����رْخ�����َت ه����ي����ه����اَت
 ِدم�����������اَك ع����ل����ى وم����ي���������سِ ����ض���ي���وف���ه���م ����ض���َط���َع���ْت
ال����ب����ط����ُل ال���������ض����ي����ُغ����ُم  ذاَك   ول�����ل�����ع�����ّب�����ا������سِ 
ي��������دِه م��������ن  رم���������������اُه  ح����������َن  امل���������������اَء   اأذلَّ 
 ف������ن������ه������ُر ال�����ع�����ل�����ق�����م�����ي ح����������������ارْت رواف����������������دُه
 َف���������َدْي���������َت اأخ�������������اَك ي������ا �����ض����اق����ي ال���ع���ط���ا����ض���ى

وه�������������اَم ب���������َي اجل�������������َوى ��������ض�������وَب ال�������ع�������راِق
�����ب�����ا ق����ل����ب����ي واأ�������ض������واق������ي �����َر م�������ن ������ضَ ت�����ق�����طَّ
����ُج����َد دم����ع����ت����ي وَت����ف����ي���������سَ اأح������داق������ي ل����ت���������ضْ
وت������ل������ئ������َم اأ�������ض������ُل������ع������ي ب�������ع�������َد ال������ِع������ن������اِق
واِق ال����������������رُّ ذا  يف  ب�����������ض�����ب�����اب�����ٍة  �������ض������َع������ْوا 
ال�����ّط�����ب�����اِق �����ب�����ِع  ال�����������ضَّ اإىل  م�������ض���ى  ��������ض�������داُه 
ون���������ب���������ٌع ت���������رت���������وي م�������ن�������ُه ال�����������ض�����واق�����ي
وق��������������ُرَك م����وط����ن����ي و����������ض���������ذاَك  ت����ري����اق����ي
��������َرْت ������ض�����وق�����ًا ب���������اأوردت���������ي واأع�����م�����اق�����ي ���������ضَ
�������ق�������ًا ُح���������ل���������َو امل���������������ذاِق ج���������������َرى م�������ت�������دفِّ
����ح����اه����ا ح��������َن اإ��������ض�������راِق واأن��������������َت �����ض����ن����ا �����ضُ
ع������م������الِق واأيُّ  ������ض�����م�����خ�����َت  ك�������ع�������م�������الٍق 
اآف������������اِق ك���������لِّ  يف  اأزَه�����������������������َرْت  �����ض����م����و�����ض����ًا 
�������ف�������اِق �������ع�������ْت ج������ي�������������سَ ال�������نِّ ي����������������داُه ق�������طَّ
���������سٍ ِده���������اِق َوَخ�����������������سَّ ال������َه������ْي������َف ع��������ْن ك��������اأْ
وع������������ُن امل��������������اِء ج�������ّف�������ْت ب������ع������َد اإغ��������������داِق
�������ه�������ا ال�������ض���اق���ي ������������َك اأيُّ ع����ل����ي����َك �������ض������الُم ربِّ

نبُض الزمان

حممد علي عالء الدين* 
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املوالن)علي  مع  جدثك  ق��رب  اأهتُف   
واأح��ّل��ق   ،) علي  اخللق  ..ع��ل��ي..اأح��نُّ 
ال��زك��ّي،  �ضريحك  ف�ضاء  يف  بدعائي 
ال��وان  تكتمُل  فيها  ف��رح��ة  تباغتني 
��ه عطرًا  روح���ي، ف��اأْدع��ك ال���ورَد واأر���ضّ
حويل.  من  على  امامية  ب�ضلوات  زكّيًا 
فالوالية �ضعادة تولُد جّراءنا، وال�ضامت 

عنها ميوت باغيا جّراء نف�ضه.
اأهتُف مل يعْد ينفعني عْون اأحد..طاملا 
فرحة  يا  الغدير" طريقي.  "عيد  ُينري 
نعمة  الذكرى"عظمة  بعظمة  االم��ة 
االمامة والوالية...يا فرحتي مبعرفة 
��دين ع���ْرَ ل�ضاين  اإم��ام��ي ب��زم��ن ي������ضّ
بوهج  يل  املُ��ضُد  اأن��ت  ...ي��ا  ��َلّ اأَ���ضِ اأْن 

ا�ضود، �ضاأنت�ضر عليك ب�"ناد عليا ُمظهَر 
العجائب"، اأو اأكون �ضهيد النور. 

تعانُقني،  بجنة  وك��اأين  علي،  يا  اأهتُف 
رائحة  ا���ض��ُم  ال��ن��ور،  قلبي  على  تهيُل 
وه��ت��ايف  ب�ضالمي  ا���ض��ل  وح���ن  زك��ي��ة، 
ويكر  الغ�ض�س  جتتمُع  �ضيدي،  اليك 
اجلزع، واأ�ضال كيف اريق دمك بكربالء 
يف  ن�ضفن  روحي  فتنق�ضم  حق..؟  دون 
النعيم  بيوم  يهنئك  ن�ضف  ح�ضرتك 
بعيد اهلل االكر، والن�ضف االخر يعي�س 
حلظة الذبح القا�ضي لعظيم مثلك، ومن 
ذبحوك يعرفون انك ابن ال�ضر االعظم 
�ضت  تقدَّ العظيم.  والنباأ  العاملن،  وامام 
ال�ضمري،  يف  وميالدكم  اعيادكم  موايل 

مذبوح  ب��ن  م��ا  رحيلكم  اي��ام  �ضت  تقدَّ
الدواليب،  كما  يدور  وم�ضموم..الزمان 
على  امل�ضتحيل  ال����اب  اب��ن��اء  ون��ح��ن 
الزمن  ك��ان  مهما  ن�ضري.  واح���ٍد  حم��وٍر 
علينا قا�ضيا و�ضديدا نهتف "امامنا علي 

..اأحنُّ اخللُق علي"... 
اق�ضى  اىل  باق  ا�ضمك  علي،  يا  �ضيدي 
وفق  نرتبه  القلوب،  حنايا  بن  الزمان 
قناديل  امل��ع��اين  ل��ه  ون��وؤث��ث  القافيات 
الوالية ،بخزائن الع�ضق الروحي الذي 
جوانحي  يف  تتولد  كجمرة  ع��اه��دك 
بقلبي، ودمي، ويدي ال َتنَطفي، انه ظماأ 

الروح العط�ضى ليوم اللقاء االبدي. 

لم يعْد ينفعني عْون أحد ..
حيدرعا�ضورطالما ُينير الغدير طريقي
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امل��دن  ع��ىل  اي��ض��ا  انسحب  االم���ر  ه��ذا 
واحل����وارض ال��ت��ي ك��ان��ت جت���اور ح��دود 
تسلم  ومل  الناشئة،  اململكة  تلك  سلطان 
يرسد  اذ  قادهتا،  وغدر  رجاالهتا  أذى  من 
التي  املؤملة  الوقائع  من  الكثري  التاريخ  لنا 
أملت ببعض املدن العراقية التي طاهلا أذى 
القرن  نايات  الوهايب  اجليش  ووحشية 
العرشين،  القرن  ومطلع  عرش  التاسع 
املقدسة  النجف االرشف وكربالء  كمدن 

والساموة والنارصية وغريها.
بقية  عن  انفردت  املقدسة  كربالء  مدينة 
وهول  مصاهبا  بفداحة  العراقية  امل��دن 
العصابات  أق��دم��ت  ان  بعد  فاجعتها، 
 - نيسان   20 يف  غرة  حني  عىل  الوهابية 
قبل  املدينة  اجتياح  عىل  م،   1802 أبريل 

أن تعيث هبا فسادا وتدنس املراقد املقدسة 
أبنائها  دماء  استباحت  إن  بعد  وتنهبها، 
ضمري  هلا  اهتز  م��زرة  مرتكبة  وأم��واهل��ا، 
العامل اإلسالمي واإلنسانية مجعاء يف تلك 

احلقبة.
تصف إحدى الوثائق الرسمية يف أرشيف 
عن  املنقولة  الروسية  اخلارجية  وزارة 
الريض  عىل  تواجدوا  من  مواطنيها  احد 
االشمئزاز  مشاعر  الفرتة  تلك  يف  العربية 
تلك  سلوك  إزاء  شعر  التي  واخل���وف 
بعض  تدوين  أثناء  املجرمة  العصابات 
اقرتفته  وما  كربالء،  فاجعة  حول  آرائ��ه 
أيديم بحق املراقد املقدسة وأهايل املدينة.

يقول احد الباحثني الروس: »رأينا مؤخرا 
نصيب  من  كان  الذي  الرهيب  املصري  يف 

عىل  مرعبا  مثاال  احلسني  اإلم��ام  رضي��ح 
املعروف  فمن  الوهابيني.  تعصب  قسوة 
تعد  ال  ثروات  املدينة  هذه  يف  جتمعت  أنه 
وال حتىص وربام ال يوجد هلا مثيل يف كنوز 
ع��ىل رضيح  ت��ت��وارد  كانت  لن��ه  ال��ش��اه، 
احلسني طوال عدة قرون هدايا من الفضة 
كبري  وعدد  الكريمة  والحجار  والذهب 

من التحف النادرة«.
»حتى  ال�����رويس،  ال��ب��اح��ث  وي��ض��ي��ف 
تيمورلنك صفح عن هذه احلضة، وكان 
إىل  نقل  قد  شاه  نادر  إن  يعرفون  اجلميع 
رضيح اإلمام احلسني ورضيح اإلمام عيل 
التي جلبها  الوافرة  الغنائم  قسام كبريا من 
ثروته  معها  وق��دم  اهلند،  عىل  محلته  من 

الشخصية«.

من المصادر الروسية والوهابية..
الذكرى السنوية الجتياح الجيش الوهابي لمدينة كربالء في 1802

الوهابيــة  الحركــة  تاريــخ  اقتــرن 
مــن  بالكثيــر  تأسيســها  منــذ 
الجرائــم والمجــازر البشــعة التي 
تــم ارتكابهــا بحــق المســلمين 
عموما، سيما خالل فترة ما يعرف 
ســعود  آل  مملكــة  بتأســيس 
االولــى، حيــث دون الكثيــر مــن 
المستشــرقين والمؤرخين ممن 
عاصــروا تلــك الحركــة منهجيــة 
العنف والتطرف األعمى الذي أباح 
بالتوافق مع تشــريعات قادتهم 
انتهاك  والسياســيين  الدينيين 
حقــوق كل مــن كان ال ينزل على 
معتقدهــم أو من يخالــف بالرأي 
أينما حلوا، حتى استطاعوا بسط 
علــى  وســلطانهم  هيمنتهــم 
نجد والحجاز بحد الســيف، مدينة 
اثــر األخرى علــى التوالــي بعد أن 
أذاقوا ســكانها هول همجيتهم 

الوحشية.
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التي  اهلائلة  ال��ث��روات  »ك��ان��ت  وي��ش��ري، 
شهية  تثري  الول  ال��ضي��ح  يف  جتمعت 

الوهابيني وجشعهم منذ أمد طويل«.
الح��داث  ال���رويس  الباحث  ويلخص 
ال��دم��وي��ة ال��ت��ي وق��ع��ت ب��ام ي���يل، »ك��ان 
الوهابيون دوما حيلمون بنهب هذه املدينة 
أن  لدرجة  نجاحهم  من  واثقني  وكانوا 
الديون  تسديد  موعد  ح��ددوا  )دائنيهم( 
فيه  تتحقق  ال��ذي  السعيد  اليوم  ذلك  يف 

أحالمهم«.
الخري  يف  اليوم  هذا  حل  قد  »ها  وتابع، 
فقد  م(  أبريل 1802  نيسان -  وهو )20 
رضيح  عىل  فجأة  وه��ايب  ألف   12 هجم 
عىل  استولوا  أن  وبعد  احلسني،  اإلم��ام 
مثلها  هلم  حتمل  مل  التي  اهلائلة  الغنائم 
للنار  تبقى  ما  تركوا  االنتصارات  أك��رب 

والسيف«.
ويؤكد، »هلك العجزة والطفال والنساء 
وكانت  ال��رباب��رة،  ه��ؤالء  بسيوف  مجيعا 
يتوقفوا  فلم  ترتوي  وال  تشبع  ال  قسوهتم 

عن القتل حتى سالت الدماء أنارا«.
مشريا،  ال���رويس  ال��ب��اح��ث  وي��س��رتس��ل   
»نتيجة هلذه الكارثة الدموية قتل أكثر من 
ما  الوهابيون  ونقل  شخص،  آالف  أربعة 
نبوه عىل أكثر من أربعة آالف مجل، وبعد 
النهب والقتل دمروا كذلك رضيح اإلمام 

وحولوه إىل كومة من القذار والدماء«.
وخيتتم، »حطموا خصوصا املنابر والقباب 
بنيت  الذي  الطابوق  بأن  يعتقدون  لنم 

منه مصبوب من ذهب«.
سنت  الص��ل  االنجليزي  الكاتب  أم��ا 
ال��ذي اظهر اإلس��الم وأق��ام مدة  ج��ون، 
م��دي��دة يف ن��ج��د، وك���ان ل��ه ع��الق��ة مع 
بسبب  العالقات  توترت  ثم  السعوديني 
تسجيله احلوادث التارخيية املّرة، فيقول يف 
مذكراته تعقيبا عىل أصداء فاجعة كربالء، 
»احلّق أن  يقال إن عملهم هذا هّز العامل كله 
فضاًل عن الشيعة فقد كان منعطفا تارخييًا 

للثورة عيل الوهابيني، كام أدى فيام بعد إىل 
اإلمارة   هذه  سلطة  عيل  وخيمة  عواقب 

الضالة«.
سعود  »اقتحم  قائال،  الفاجعة  وي��رسد 
قصري  حصار  بعد  و  كربالء  أبيه  بجيش 
ودم��ر  أهلها،  رق��اب  يف  السيف  أعمل 
نب  و  ال��س��الم  عليه  احل��س��ني  رضي���ح 
الضيح  تغّطي  كانت  التي  املجوهرات 
أن  املدينة،  من   قيمة  ذا  يشٍء  كل  ومجع 
الوهابيني قتلوا يف هذا احلادث مخسة آالف 

إنسان وجرحوا عرشة آالف«.
الضالة  الوهابية  رجاالت  احد  ويتفاخر 
سفك  التي  الشنعاء  جلدته  أبناء  بجريمة 
عىل إثرها دماء آالف البرياء من املسلمني، 
فضال انتهاك حرمة مدينة كربالء املقدسة، 
اىل  مضاف  دليال  منه  دراي��ة  دون  لتكون 
حفظها  التي  الدامغة  اإلدان��ة  أدل��ة  باقي 

التاريخ.
مؤلف  النجدي  برش  بن  عثامن  عن  فينقل 
كتاب »عنوان املجد يف تاريخ نجد« أن ابن 
سعود ارتكب مذبحة يف كربالء عام 1801 
وسجل النجدي بفخر تلك املذبحة قائال، 
»أخذنا كربالء وذبحنا أهلها وأخذنا أهلها 
فاحلمد لل رب العاملني وال نعتذر عن ذلك 

ونقول: وللكافرين أمثاهلا«.
ابن  بجريمة  م��زه��وًا  برش  اب��ن  ويضيف 
أهل  ونازل  كربالء  أرض  »قصد  سعود، 
القعدة فحشد  بلد احلسني، وذلك يف ذي 
عليها، وتسوروا جدرانا ودخلوها عنوة، 
وقتلوا غالب أهلها يف السواق والبيوت، 
وأخذوا مجيع ما وجدوا يف البلد من أنواع 
والفرش  واللباس  وال��س��الح  الم���وال 
الثمينة  واملصاحف  والفضة  وال��ذه��ب 

وغري ذلك ما يعجز عنه احلرص«.
من  وهو  الفقي،  حامد  حممد  يشيد  بدوره 
كربالء  بمجزرة  للوهابية،  املتحمسني 
الوهايب،  اإلس��الم«  »جند  دور  اسامه  وما 
من  القعدة  ذي  يف  سعود  »توجه  فيقول: 

كثرية  بجموع  1801م   / 1216ه���  سنة 
وقوة عظيمة إىل العراق والتقى يف كربالء 
بجموع كثيفة من العاجم ورجال الشيعة 
)يشري هنا اىل الزوار العزل( الذين استامتوا 
يف الدفاع عن معاقل عزهم وحمط آماهلم، 
قبة احلسني وغريها من القباب واملشاهد«.

هائلة  موقعة  »كانت  الفقي،  ويسرتسل 
الدماء  فيها  وكانت مذبحة عظيمة سالت 
ظافرين  وجيشه  سعود  منها  خرج  أنارًا، 
بل  العظيمة  القبة  وه��دم  كربالء  ودخ��ل 
الوثن الكرب املنصوب عىل ما يزعمون من 

قرب احلسني بن عيل«.
وتعويض  النفائس  باستعادة  مطالبات 

ذوي الضحايا
مأساة تعترص هلا قلوب املؤمنني من أهايل 
الغدير  عيد  ذكرى  يف  والعراقيني  كربالء 
اخلالد، اجتمعت يف ثناياها أكثر من غصة 
لسبط  املقدس  املرقد  ختريب  من  ابتداء 
وسلم،  وال��ه  عليه  الل  صىل  الل  رس��ول 
شهداء  املؤمنني  آالف  سقوط  جانب  إىل 
وأعراضهم،  أنفسهم  عن  ي��ذودون  وهم 
ال لذنب سوى إنم ادنوا بالوالء لرسول 
الل وعرتته املطهرة، وفرصة سانحة لطامع 
املدينة ونفائسها  الوهابيون يف رسقة كنوز 

التارخيية التي ال تقدر بثمن.
رضورة  كربالء  أه��ايل  من  العديد  وي��رى 
املنظامت  خمتلف  إىل  ب��ال��دع��وة  التوجه 
اىل  دع��وة  تسبقها  واإلنسانية،  احلقوقية 
حتقيق  بإجراء  تطالب  العراقية  احلكومة 
توثق  التي  والبيانات  الدل��ة  ومجع  دقيق 
لتك الفاجعة والتقدم بدعاوى قانونية من 
العدلية  ومنظامهتا  الدولية  املحافل  خالل 
إلقرار تلك املجزرة التي تدين آل سعود، 
مقاليد  عىل  يستولون  يزالون  ال  أنم  سيام 
أهايل  وتعويض  السعودية،  يف  السلطة 
التي  والنفائس  الكنوز  واسرتجاع  املدينة 

تم نبها.
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مراكز البحــث العلمي في العالم 
بعشــرات  منشــغلة  المتحضــر 
الدراســات ،والمؤلفــات،  بمجــاالت 
حــول  ..واالجتمــاع  النفــس  علــم 
للعولمــة  الكبــرى  التأثيــرات 
وتأثيرها  التكنلوجيــة  ،والقفــزات 
على األســرة ،والفرد ،والمستقبل. 
بالطبــع كل ظاهــرة جديــدة لهــا 
والســلبية.  االيجابيــة  الجوانــب 
الســؤال الجوهــري الــذي يواجهنا 
هو كيــف نطوع ونكيــف ونتعلم 
ونخــدم األســرة واألجيــال من تلك 
الوســائل الحضارية اليــوم .طالما 
مــن  الحكيمــة  المرجعيــة  تؤكــد 
خالل خطــب الجمعة عــدم االنجرار 
بالميديا،والحــرب  مايســوق  مــع 
الناعمة، أو بتأثيرات االنترنيت على 
األسرة،واالنحالل وكثرة الطالق. في 
هذا البحث ســأحاول قــدر اإلمكان 
تشــخيص ماهو ايجابــي، وماهي 
بالواقــع  تؤثــر  التــي  الســلبيات 
األســري مــن خــالل آفــاق ونوافــذ 
،أو اإلدمان  العولمــة التكنلوجيــة 
علــى االنترنيت والمواقــع اإلباحية 

المدمرة لألخالق والمجتمع .

ال���ع���ل���م واألس������رة 
وتجارب االمم

علامء  يؤكده  إمج��اع  شبه  هناك  أن  يبدو 
اإلمج��اع،  وفالسفة   ، االنثروبولوجيا 
 ، النفس  علم  ب��ني  الوثيق  ب��االرت��ب��اط 
والتطور التكنلوجي ، وصلتهام  باإلبداع؛ 
فاإلشغاالت اجلاملّية  بامليادين اإلبداعية: 
من  الدب��ي��ة..  الجناس  بكافة  الكتابة 
شعٍر،وقصة ٍ ، وروايٍة  ، أو العامل الفنّية  

تنطلق  ،والتشكيل..  باملرسح  بتنوعها 
للجامل،وخُتاطب  امُلنتجة  النفس  م��ن 
،والذائقة  وال���روح  العقل،  و  النفس، 
،وال��رتي��ث،  ال��ت��ؤدة  بالطبع  للمتلقي.  
واإلصغا، االندفاع،واملراجعة،  وع��دم 
والتأمل،واملثابرة،واملران،والتجدد،وا
كلل  دون  املهارات  وإكتساب  لقراءة، 
لعلها  أخ��رى  نفسية  وعوامل   .. وملل 
،وتؤثر  اإلب��داع��ّي  باإلنتاج  بقوة   تؤثر 
ملناطق  لسحبه  املتلقي  عىل  سايكولوجيًا 
تقيص اجلامل، والبحث عن املعرفة  بكافة 
التنشئة  عليه  ماتعمل  .وه��ذا  احلقول 
االخرى  والتجارب  ،والصينية،  اليابانية 
ماليزيا ،إيران ،جنوب لبنان، لبناء وإعداد 
والثقافة.. واالدب  العلم  تستلهم  أجيال 
وميادين علم النفس  بإشتغاالته الواسعة 
والرسيعة  اهلائلة  التكنلوجية  الثورة  بعد 
دراس��ات��ه،  يف  معطياته   تنوعت  ق��د  
لذلك  وبياناته  وحتليالته،وإستطالعاته، 
من  ،وجتعله  املتحضة  الشعوب  به  هتتم 
نتائجه ،ومعاجلاته  أولويات اإلعتامد عىل 

وصناعة  ،والثقافة،  بالتعليم  للعناية 
العمرّية  املراحل  ماحييط  وكل   ، اإلنسان 
..والشباب.. ..واملراهقة  الطفولة  من 

حاول   .. الكهولة  حتى  اإلب��داع  وسن 
خالل  من  بالعراق  النفس  علم  اساتذة 
وقّيمة  ه��ادف��ة  م��ؤل��ف��ات  و  دراس����ات 
ع��امن   / احل��ام��د  دار  ع��ن  وح��دي��ث��ه: 
كريم  عطا  الكريم  عبد  للدكتور    /
الثورة  بعرص  اإلنسانية  النفس  تناقش 
التواصل،واإلنرتنيت   املعلوماتيه،وعوامل 
املراهقني  ل��دى  النفسية  الضغوط   (..
خطر  النرتنيت  )إدم��ان   ) ذاته  ومفهوم 
بني  مشرتك  آخر  وكتاب   ) يدامهنا  جديد 
قاسم  ود-أن��ع��ام  عطا  الكريم   عبد  د- 
احلمداين  مايح  ال��ب��اري  عبد  و-  حممد 
) ع��ل��م ال��ن��ف��س اإلل���ك���رتوين ورضي��ب��ة 
الول:  الكتاب  ففي   . التكنلوجيا( 
املراهقني  ل��دى  النفسية  الضغوط   (..
 « »املؤلف  إعتنى  ال��ذي   ) ذات��ه  ومفهوم 
،و  الدقيقة  ومباحاثه   ، الشّيقه  بفصوله 
رشوحاته  ونقاط   ، الفاحصة  ببياناته 

) 1 - 2 (والتحديات الكبرى األسرة

صباح محسن كاظم
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التي  املفاهيم  بعض  نستعرض  عندما   
تشري اىل احلديث والخرى اىل القديم، قد 
نالحظ او نحاول ان نسبغ عىل كل هذه 
املفاهيم معاين نحن نغرسها فيها. فنظرتنا 
القديم  اآلن حول  اىل  تكون مشوشة  قد 
القديم يف كل يشء  نعد  فربام  واحلديث، 
هو ما اكل عليه الدهر ورشب واحلديث 
وقد  والتقدم.  العرصنة  يواكب  ما  هو 
تكون افكارنا وتصوراتنا يف بعض ذلك 
ال  قد  ولكنها  منها،  كبري  جزٍء  يف  صائبة 
تركن اىل احلقيقة يف احياٍن أخرى، املسألة 
صحيحة  اس��اس��ات  نحطم  قد  اننا  هو 
بمحاولة حتديثها وجعلها تابعة للعرصي 
قضايا  من  الكثري  ان  حيث  واملتمدن، 
لكان  القديم  عىل  بقيت  لو  ربام  حياتنا 
افضل بكثري، فال نكاد نفرق بني التمسك 

باملنطقي ونسفه بالشياء احلديثة.
يف  العربية  ارسنا  من  الكثري  التزمت  لقد 
قيمية  بمحصلة  التقليدية  حياهتا  بدايات 
أبناؤها  ونشأت  عليها  تربت  وثقافية 
قد  العرص  تطورات  وبدخول  وفقها، 
ذاب جزء كبري من هذه القيم حتت مظلة 
هناك  ان  صحيح  والتمدن.  العرصية 
قد  هبا  مرغوب  غري  حياتية  ارسية  انامطا 
تالشت بدخول االرسة العربية يف اغلبها 
يعني  قد  وم��ا  النووية  االرسة  اط��ار  يف 
ذلك من استقاللية يف االداء والوظائف 
االرسة  مع  االندماج  متجاوزة  والبنى، 
املمتدة وما تفرضه من سلطات وغريها. 
لو  ربام  ازماٍت عديدة  تعاين  اليوم االرس 
حدثت  ملا  التقليدية  ارسها  بمعية  كانت 
ننظر  فنحن  وعليه  االرتباكات.  تلك  هلا 
اىل القضية بام  ينبغي ان يكون وما جيب 

عىل االرسة ان تواكبه وتفعله. اذا كانت 
االنامط  كل  ختطت  قد  احلديثة  االرسة 
يسمى  ملا  الدخول  فعاًل  وتريد  القديمة 
ب� )االرسة العرصية(.  نالحظ ان الكثري 
جرفتها  قد  احل��ايل  الوقت  يف  ارسن��ا  من 
ارس  عن  عبارة  وباتت  التغريب  اشكال 
تقوم  وما  الشكل  ناحية  من  مستوردة 
تلك  بقاء  ان  واملشكلة  وظائف  من  به 
االرس هبذه الصورة هو عرضة للتفكك، 
لنا.  يصلح  ال  قد  للغرب  يصلح  ما  الن 
قوالب ارسية  ان نخطط لنفسنا  فيجب 
وعدم  القديم  بني  املزاوجة  عىل  ق��ادرة 
معتقداتنا  اىل  بالرجوع  اجل��ذور،  نسف 
وعدم  االمكان  ق��در  منها  واالستفادة 
كمعني  التطور  اخذ  مع  نائيًا،  هجرها 
دون  واملواكبة  التقدم  لغرض  احلياة  يف 
مزالق  من  نعاين  ال  وحتى  االنكفاء، 
وحتطم  احلديثة  ارسن��ا  بتفكك  متمثلة 
اساساهتا التي بنيت عليها. فاملقارنة جيب 
القول  وليس  االرسة  تفعله  بام  تكون  ان 
حديثة،   وهذه  تقليدية  قديمة  تلك  بأن 
فتوجد حلد هذه اللحظة الكثري من االرس 
التقليدية الناجحة يف حياهتا وقد تكيفت 
اجياٍل  وأنجبت  فيه  تعيش  التي  للجو 
متوازنة ال يوجد فيها خلل، وهناك ارس 
لنا  كثريا  حياهتا  ارتبكت  قد  حديثة 
فاليشء  ومنطق.  بتعقل  للحياة  تنظر  مل 
املرحلة  هبذه  نفعله  ان  جيب  ما  هو  املهم 
االرس  وف��وائ��د  ث��امر  جني  م��ن  احلديثة 
وحسنات  مزايا  عىل  واضافتها  التقليدية 
قادر  جديد  بقالٍب  خلروج  الرس،  نوع 
عىل التوافق مع كل حدٍث ومواكب لكل 

تطوٍر وعرصي.    

مازن مرسول محمد
مفاهي����م األس����رة بي����ن القدي����م والحديث

الكثرية،    واإلس��ت��ط��الع��ات  امل��ت��ن��وع��ه، 
الول  فصله  من  غزيرة  معلومات  لِيقدم 
لكتابه .. وأهداف، ومفاهيم الكتاب،ثم 
ال��ث��اين خصائص  ب��ال��ف��ص��ل   ي����درس  
وسريورات  الزمنية،  ومراحلها  املراهقة، 
ال��ن��م��و، وس��اي��ك��ول��وج��ي��ة امل��واج��ه��ة ، 
الضغوط  تصنيف  ون��ظ��ري��ات  وأب��ع��اد 
بفصله  ي��وض��ح  و   81- ص25  م��ن 
والجنبية  العربية  ال��دراس��ات  الثالث 
البحث  الرابع:إجراءات  بفصله  وُيعِرج 
العامة،واخلاصة  املنهجية  االعتبارات 
،االعتبارات التجريبية الساسية . لِيختم 
النتائج  عرض  عن  اخلامس  بفصله  كتابه 
بمقدمة  فرضيات..أكد  بأربع  ومناقشتها 
املراهقني  لدى  النفسية  الضغوط   ( كتابه 
ومفهوم ذاته ( ص 15  : أمهية اإلشكالية  
يف  واملتمثلة  البحث  هذا  يدرسها  التي 
»املواجهة وسريورات نمو مفهوم الذات 
لدى املراهق » وهي اإلشكالية التي كانت 
مال  يف  الرشف  بمقعد  حتظى  تزال  وما 
الدراسات السيكولوجيه نظرًا ملا تتميز به 
من خصائص عضوية ونفسية وإجتامعية 
عطا   د-ك��ري��م  كتاب  م��ت��ن��وع��ة...(.ويف 
جديد  خطر  النرتنيت  ))إدم��ان  الثاين 
يدامهنا ( يناقش بفصوله، ومباحثه قضية 
أن  بعد  البرش  ماليني  بال  تشغل  حيوّية 
الفئات  لكافة  الشاغل  الشغل  أصبح 
التي  املنهجية  بذات  حتديد   بال  العمرية 
عميقة  برشوحات  بكتابه  معها  تعامل 
التعريف   : أكد عىل  دقيقة  استبيانات  مع 
من  صفحة   وعرشين  اثنتني  يف  بالكتاب 
املقدمة ومشكلة البحث وأمهيته وأهدافه 

وحدوده وحتديد املصطلحات.  
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دِق! ُعقوَبة الصِّ
منضدة  عند  ول���ده  م��ع  الب  جلس   
مساء..  كل  كعادهتم  الصغرية  ال��درس 
اإلسالمية  الرتبية  يف  درس���ًا  ف��ذاك��روا 
أخالقيًا  درس��ًا  وكان  االبتدائي  للثالث 
املوضوع  تصدر  وقد  )الصدق(  بعنوان 
الل،  بتقوى  )أوصيك  النبوي:  احلديث 
وأداء  بالعهد،  والوفاء  احلديث،  وصدق 

المانة، وترك اخليانة(..
ما  الكتاب  يف  ورد  احلديث  رشح  ويف 
النبي حممد )صل الل عليه  نّصه )يوصينا 
إن  احلديث،  يف  بالصدق  وسلم(  وال��ه 
وحيرتمه  تعاىل  الل  حيبه  الصادق  اإلنسان 
وحيتقرونه  الناس  يينه  والكاذب  الناس 
وال  نفسه  يض  فهو  تعاىل  الل  ويعاقبه 
جيد له صديقًا(.. وقد حفظ الولد درسه 

بام  الب  يكتف  ومل  الكمل،  الوجه  عىل 
ورد من تفصيل بسيط، بل جعل الدرس 
قصص  بعض  بذكر  لطفله  تشويقًا  أكثر 
الكذابني وكيف وقعوا يف مشاكل بسبب 
أكاذيبهم.. وعزز الب كالمه بالشواهد 
البنه  أوضحها  التي  املختلفة  القرآنية 

بصورة تناسب من هم يف عمره... 
وذات يوم رناَّ موبايل الب، وبعد أن قرأ 
اسم املتصل ناول اجلهاز البنه وقال: أبو 
صوته  أسمع  أن  أريد  وال  يتصل  يونس 
ثالث  قبل  خرجت  أين  أخ��ربه  املزعج، 
البيت!..  يف  املوبايل  ونسيت  ساعات 
فرد الولد عىل االتصال بصوت مرتعش، 
يونس..بابا  أبو  عمي  )نعم  متلعثاًم  وقال 
لطم  ذاهتا  اللحظة  ويف  بالبيت(،  موجود 

بجدار  رأسه  فارتطم  طفله  وجه  الوالد 
فتح  وحني  الوعي..  عن  وغاب  الغرفة 
الطفل عينيه يف املستشفى! وجد الطبيب 
تبسم  وامج���ًا..  وال��ده  جلس  وق��د  عنده 
حبيبي  ختف  ال  وق��ال  بوجهه  الطبيب 
لك؟  حدث  ماذا  تذكر  هل  بخري،  فأنت 
أيب  رضبني  لقد  وأج��اب:  عيناه  دمعت 

لين حفظت الدرس جيدًا!
من الخطاء الرتبوية الفادحة هو تناقض 
أقوال املريب مع أفعاله، فال يكون لكالمه 
فلنتذكر  سلوكه..  مستوى  عىل  أثر  أي 
ا  َ َأيُّ )َيا  الكريم  كتابه  تعاىل يف  قوله  مجيعًا 
ِذيَن َآَمُنوا مِلَ َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلوَن  َكرُبَ  الاَّ
َتْفَعُلوَن(  اَل  َما  َتُقوُلوا  َأْن   ِ اللاَّ ِعْنَد  َمْقًتا 

)الصف:3-2(       

صادق مهدي حسن/ناحية الكفل

A h r a r w e e k l y36

مشاركات



ال تقتلني بفرحتك
ال تقتلني بفرحتك هكذا أراد الشباب أن 
الضامئر  أصحاب  إىل  رسالتهم  يوصلوا 
الع��راس  يف  النارية  العيارات  مطلقي 
كبري  وبشكل  ازدادت  التي  واملناسبات 
هبا  القيام  واجب  وكأنا  أصبحت  حتى 
هؤالء  أكثر  إن  العلم  مع  مناسبة  كل  يف 
النارية  العيارات  اطالق  بحرمة  يعرفون 
وقد أفتى العلامء يف حرمتها لنا تسببت 
وترويع  البرياء  الضحايا  من  الكثري  يف 
الساكنني وحتويل الفرحة إىل آالم وأحزان 
وآخر ضحية هذا العمل املشني هم شابان 
ناري  قتلوا بفعل اطالق  الكفل  يف مدينة 
وانتهت  الع���راس  أح��د  يف  ملحتفلني 

حياهتم. 
الشابان  ه��ذان  أرتكبه  ال��ذي  الذنب  فام 
متى  وإىل  بالدماء؟  مضجني  يقعا  لكي 
الذي  واملقيتة  العبثية  املهزلة  هذه  تستمر 
طاملا متنينا أن تنتهي أو يتم القضاء عليها 
نائيا من خالل احلكومة...؟ فهي ظاهرة 
وناياهتا  للناس  وم��ضة  حضارية  غري 

حزينة ومأساوية.
بمثل  فرحت��ك  تفسد  ال   العريس  أخ��ي 
دون  لكن  تشاء  كام  إف��رح  أم��ور  هكذا 
سالح أحرص أن ال تكون سببًا يف ازعاج 

أو تعاسة أرسة ال ذنب هلا يف أفراحك.
بدل  للحياة،  وردة  البندقية  حامل  اخي 

االطالقات  فظاهرة  للموت  رصاصة 
النارية ال تنسجم مع قيمنا املجتمعية وال 
واحلضاري  الديني  موروثنا  مع  تتوافق 
الناس  محاية  إىل  دعا  طاملا  الذي  والثقايف 
واحل���ف���اظ ع��ىل أرواح�����م ف��ال��رص��اص 
فال  شعبك  ص��در  إىل  يرتد  اإلبتهاجي 
جتعل ديارك عامرة بالفراح وغريك دياره 

عامرة باحلزن وتشييع اجلنائز.
هكذا  بمثل  يقوم  من  لكل  اخلتام:  ويف 
تالقيه  ي��وم  رب��ك  ستجيب  م��اذا  أفعال 
هذه  قتلت  ذن��ب  ب��أي  لك  يقول  عندما 

النفس حرشك الل مع الظاملني.

زيد علي كريم الكفلي
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عّلمتني الحياة 

ساحة الملكة عالية . بغداد . الباب الشرقي 
. ساحة التحرير . 1955

فوائُد التوابل والبهارات 
تعمل  التي  العطرية  الزيوت  من  عدد  عىل  والبهارات  التوابل  حتتوي 
اهلضمي  اجلهاز  تنشيط  عىل  تعمل  أنا  كام  التنفس،  اجلهاز  تطهري  عىل 
والتوابل  البهارات  عىل  حتتوي  التي  الطعمة  فتناول  املعدة،  وتطهري 
املوجودة يف بعض الطعمة وختفف من آالم  البكرتيا  تساعد عىل قتل 
التي حتتوي عىل مواد  البهارات  أن هناك بعض  واملفاصل، كام  العظام 
مضادة لألكسدة التي حتمي اجلسم من اإلصابة بمرض الرسطان مثل 
آالم  من  خيفف  اآلخر  والبعض  قرنفل،  وكبش  والزنجبيل  الكمون 
والرحيان  والينسون  البقدونس  مثل  الغازات  من  والتخلص  املعدة 
والشومر واملريمية، ويساعد الزنجبيل يف ختفيف دوار البحر ويقلل نسبة 
الشطة  مثل  احلارقة  والتوابل  البهارات  وتعمل  الدم،  يف  الكولسرتول 
البلغم،  حركة  يف  تساعد  لنا  الربد  نزالت  عالج  عىل  احلار  والفلفل 
الشخص  يتناوله  الذي  الساخن  الرشاب  إىل  بإضافتها  ينصح  وبالتايل 
الفلفل  أن  إىل  باإلضافة  رسيعا،  الشفاء  عىل  ليساعده  بالربد  املصاب 
السود يساعد يف حتسني الذاكرة ويسهل عملية اهلضم ويعالج الورام 
طارد  أنه  كام  الشهية،  وفقدان  املعدة  وقرحة  الروماتيزم  آالم  ويعالج 
الفلفل البيض  أما  التدخني،  التخلص من  للغازات ووسيلة فعالة يف 
إفرازات  من  يزيد  أنه  كام  للغازات  وطارد  للمغص  فعال  مسكن  فهو 

املعدة التي تسهل عملية اهلضم ويقلل من درجة احلرارة واحلمى.

تقول الباحثة )ماريا مايس دقاق( حول ذيوع 
صيت حديث الغدير بني املسلمني يف العرص 
التارخيية  املراجع  »إّن  الّول:  اإلسالمي 
والحاديث التفسريية قد أشارت إىل حديث 
غدير ُخم الذي كان شهريًا عىل نطاٍق واسٍع 
منترشًا  وكان  الوىل  اإلسالمية  العصور  يف 
املسلمني، لذلك هناك  بقعٍة من بالد  يف كّل 
ارتباٍط  وجود  يثبت  وصحيٌح  معترٌب  دليٌل 
الوالية  مفهوم  بني  نوعه  من  وفريٍد  وثيٍق 
أّن  وشخصية عيّل بن أيب طالب... والواقع 
هذه  يدرك  كان  الواعي  اإلسالمي  الذهن 

احلقيقة منذ اليام الوىل لإلسالم«.
 dakake Maria Massi, The /املصدر
Charismatic Community

الغدير واالستشراق

* ال ننخدع باملظهر اخلارجي للشخص، فاملظاهر خّداعة، 
وأنه  فقط،  واحد  موقف  من  اآلخرين  عىل  حتكم  ال  وأن 

بالفعل »الناس معادن«.
* هناك شخص كالذهب أصيل ال يتغري بحسب الظروف 
واملواقف، يقف بجانبك يف أوقاتك السعيدة ويقف معك 

يف مواقف احلياة الصعبة.
* الكلمة الطيبة هلا مفعول كالسحر عىل الشخاص. 

جيد  هو  ما  منها  تنساها،  لن  دروس��ًا  يعلمك  البعض   *
ومنها ما هو يسء، وتعلمك أن تتوقع غري املتوقع أحيانًا، 
وال  فتعرص  لينًا  تكون  ال  وأن  حذرًا  تكون  أن  وتعلمك 

يابسًا فتكرس.
أكثر  نحن  بل  فقط،  الضيق  وقت  يف  ليس  الصديق   *
حاجة له وقت الفرح، والصدقاء هم نعمة من الل علينا 

املحافظة عليها.
* تفاءلوا باخلري جتدوه.

* كل إنسان فينا حيمل بداخله بذرة خري، البعض يسقيها 
يوميًا فتنمو وتثمر، والبعض منا ينسى أنا موجودة أصاًل 

فتذبل ومتوت.
بام  أوقاتنا  استثامر  هو  اإلطالق  عىل  استثامر  أفضل  أن   *

ينفعنا يف الدنيا واآلخرة عىل حد السواء.
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السمُك الشّفافعّلمتني الحياة 

وطُن العصافير

إبداعات عراقية � أعمال )فاطمة رعد علوان(

يف يوٍم من اليام كان الصياَّاد/ ستيوارت فرايرس يف قارب مع أبنائه 
عىل بعد ) 43 ( كيلومرتا جنوًبا من جزيرة ” كاريكاري يف نيوزيالندا، 
وفجأة وجد شيًئا طافًيا عند سطح املاء، فهو كائًنا غريًبا أشبه بسمكة، 
كلًيا  شفاًفا  خملوق  فهو  قبل،  من  اصطادها  سمكة  كأي  ليس  ولكن 
لعب  وهنا  ومعاينتها،  السمكة  هذه  أخذ  يف  فرتّدد  الروبيان،  ويشبه 
عن  لرياه  املاء  من  التقطه  حتى  الصياد  نفس  يف  كبرًيا  دوًرا  الفضول 

قرب وتصويره من قريب.
وعندما نرش صور هذه السمكة لصدقائه مل يعرفه أحد منهم و حري 
اجلميع، ولكن مدير مركز احلفاظ عىل البيئة البحرية / بول كوكس 
تعرف عىل السمكة بمساعدة رئيسة البحاث / ديبورا كراكنيل  يف 
مؤسسة أحواض احلياة البحرية الوطنية، فقد أكدوا بأن هذا الكائن 

ا، وال يعرف عنه الكثري. املسمى _سالبا ماكسيام( خملوق نادر جداَّ

يف  كبرية  زيتون  شجرة  غصن  عىل  صغريان  عصفوران  التقى 
الّسن، وكان الّزمان شتاًء، والّشجرة الّضخمة كانت ضعيفًة، وال 

تكاد تقوى عىل ماهبة الّريح. 
مكان  من  االنتقال  مللت  لقد  وقال:  ذنبه  الول  العصفور  هّز 
نعتاد عىل  أن  ما  دافئ،  العثور عىل مستقّر  إىل آخر، ويئست من 
مّرًة  للرحيل  فنضطر  والّشتاء،  الربد  يدامهنا  حّتى  وديار  مسكن 

جديدًة، بحثًا عن مقّر جديد وبيت جديد. 
ثّم قال بسخرية: ما أكثر ما تشكو منه  الّثاين،  ضحك العصفور 
وتتذّمر، نحن هكذا معرش الطيور، خلقنا لالرحتال الّدائم، وكّل 

أوطاننا مؤقتة. 
أن  لكم ودّدت  بوطن وهوّية،  أحلم  أن  أحرام عيّل  الّول:  قال 

يكون يل منزل دائم، وعنوان ال يتغرّي. 

أّن  تأّمل هذه الشجرة، أعتقد  يتابع كالمه:  سكت قلياًل قبل أن 
عمرها أكثر من مائة عام، جذورها راسخة كأّنا جزء من املكان، 
الفور، لّنا تعشق  قهرًا عىل  ملاتت  إىل مكان آخر  نقلت  لو  رّبام 

أرضها.
قال العصفور الّثاين: عجبًا لتفكريك، أتقارن العصفور بالّشجرة؟ 
أنت تعرف أّن لكّل خملوق من خملوقات الل طبيعة خاّصة متّيزه 
عن غريه، فهل تريد أن تغرّي قوانني احلياة والكون؟ نحن معرش 
والبحار،  الغابات،  عرب  ونتنقل  نطري  الل  خلقنا  أن  منذ  الطيور 
إذا  إال  القيود  عمرنا  يف  نعرف  مل  والنار،  والوديان،  واجلبال، 
حبسنا اإلنسان يف قفص، وطننا هذا الفضاء الكبري، والكون كله 

لنا، الكون بالنسبة لنا خفقة جناح!. 
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