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التي  االهلية  الرمحة  ولياليه  بايامه  حيمل  الفضيل  الشهر  هذا 
يغدق هبا اهلل عز وجل عىل عباده اهنا فرصة سنوية ، وبقدر ما 
هلا من خصوصية للرمحة لكنها وفق ترصفات معّينة قد يكون 
هذا الشهر شاهدا علينا لبعض الترصفات ، صيام شهر رمضان 

ال يعفو عن  سيئاتنا السنوية املتكّررة مع سبق االرصار.
واخلطوة  حت��ّول  نقطة  البعض  لدى  يكون  قد  رمضان  شهر 
االوىل للتوبة اذا ما احّس برمحته واجوائه العبادية فانه هيّذب 
اعاملنا  قد يكون حمطة لوضع  ، شهر رمضان  والروح  النفس 
قبل الشهر يف امليزان ونتمّعن جيدا بام اليسمح لنا ان نقوم به 
 ، الشهر  وبعد  الشهر  قبل  احلرام  نفسه  وهو  رمضان  شهر  يف 
شهر رمضان يمنحنا منهجا للحياة السليمة والنقية التي تزيد 

وتثبّت اقدامنا عىل الطريق املستقيم .
اهيا  انت  ولكن  توقيتها  ومضمون  سنوية  فرصة  اهنا  صحيح 
تتهاون  ان  فاياك  ؟  القادمة  للسنة  حياتك  تضمن  هل  العبد 
بان الوقت ال زال فيه متسع  للتوبة ، وانت اهيا الشاب وايتها 
بالصوم والعبادة والعمل الصالح  الشابة استغلوا هذا الشهر 
تكبحون  النكم  اهلِرم  الرجل  من  اكثر  عظياًم  اجرًا  لكم  فان 
مجاح الغرائز والطاقة التي لديكم وترّوضوهنا ملرضاة اهلل وهذا 

اعظم درس واعظم عمل تقومون به  
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تفسيرالسورة
) 1 ( أمل ) 2 ( تلك آيات الكتاب احلكيم ذي احلكمة أو املحكم آياته

) 3 ( هدى ورمحة وقرئ بالرفع للمحسنني ) 4 ( الذين يقيمون الصالة 
ويؤت��ون الزكاة وه��م باآلخرة هم يوقنون بيان الحس��اهنم أو ختصيص 
هلذه الثالثة من ش��عبه لفضل اعتداد هبا ) 5 ( أولئك عىل هدى من رهبم 

وأولئك هم املفلحون الستجامعهم العقيدة احلقة والعمل الصالح
) 6 ( ومن الناس من يشرتى هلو احلديث ما يلهي عام يعني كاألحاديث 
الت��ي  ال أصل هلا واألس��اطري التي ال اعتبار فيه��ا واملضاحيك وفضول 
الكالم القمي ق��ال الغناء ورشب اخلمر ومجيع املالهي ويأيت متام القول 
فيه عن قريب ليضل وقرئ بفتح الياء عن س��بيل اهلل القمي قال حييدهم 
عن طريق��ه بغري علم بحال ما يش��رتيه ويتخذها وق��رئ بالنصب هزوا 
ويتخذ الس��بيل س��خرية أولئك هلم عذاب مهني إلهانته��م احلق بايثار 
الباط��ل علي��ه ) 7 ( وإذا تتىل عليه آياتنا وىل مس��تكربا متكربا ال يعبؤ هبا 
كان مل يس��معها كان يف اذنيه وقرا ثقال ال يقدر ان يس��مع فبرشه بعذاب 
الي��م اعلم��ه به وإن��ام ذكر البش��ارة عىل التهك��م القمي ع��ن الباقر عليه 
الس��الم هو النرض بن احلارث بن علقمة ب��ن كلدة من بني عبد الدار بن 

قيص وكان النرض ذا رواية ألحاديث الناس واشعارهم يقول اهلل تعاىل
وإذا تتىل عليه آياتنا اآلية ويف املجمع عن الصادق عليه الس��الم قال هو 
الطعن يف احلق واالس��تهزاء به وما كان أبو جهل وأصحابه جييئون به إذ 
قال يا معارش قريش اال أطعمكم من الزقوم الذي خيوفكم به صاحبكم 

ثم ارسل إىل زبد ومتر فقال هو الزقوم الذي خيوفكم به قال ومنه الغناء
ويف املعاين والكايف عنه عليه السالم قال منه الغناء ويف الكايف عن الباقر
عليه الس��الم الغن��اء مما أوعد اهلل علي��ه النار وتال هذه اآلي��ة وعنه عليه 

السالم انه سئل عن كسب املغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال.

لنختم القرآن

سورة لقمان 
ِحيِم ِن الرَّ َ محمْ ِم اهلّلِ الرَّ بِسمْ

ِكي��ِم }لقامن/2{ ُهًدى  َ ِكَتاِب احلمْ َك آَي��اُت المْ امل }لق��امن/1{ تِلمْ
ُتوَن  اَلَة َوُيؤمْ ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ِس��ِننَي }لقامن/3{ الَّ ُمحمْ لمْ ًة لِّ َ َوَرمحمْ
َلئَِك َعىَل ُهًدى  ِخَرِة ُهممْ ُيوِقُنوَن }لقامن/4{ ُأومْ َكاَة َوُهم بِاآلمْ ال��زَّ
ِلُحوَن }لق��امن/5{ َوِمَن النَّاِس َمن  ُفمْ َلئِ��كَ ُهُم املمْ ِممْ َوُأومْ هبِّ ��ن رَّ مِّ
ٍم َوَيتَِّخَذَها  ِ ِعلمْ ِ بَِغريمْ ِديِث لُِيِضلَّ َعن َس��ِبيِل اهللَّ َ ي هَلمَْو احلمْ ��رَتِ َيشمْ
ِه آَياُتَنا  ِه��نيٌ }لقامن/6{ َوإَِذا ُتتمْىَل َعَليمْ ممْ َعَذاٌب مُّ ُهُزًوا ُأوَلئَِك هَلُ
ُه بَِعَذاٍب  مْ ًرا َفَبرشِّ ِه َوقمْ َها َكَأنَّ يِف ُأُذَنيمْ عمْ ��مَ مْ َيسمْ ا َكَأن ملَّ رِبً كمْ ��تَ َوىلَّ ُمسمْ
ممْ َجنَّاُت  اِت هَلُ احِلَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َألِيٍم }لقامن/7{ إِنَّ الَّ
َعِزيُز  ا َوُه��َو المْ ِ َحقًّ ��َد اهللَّ ِعي��ِم }لق��امن/8{ َخالِِدي��َن ِفيَها َوعمْ النَّ
ا َوَألمَْقى  هَنَ ِ َعَم��ٍد َتَرومْ َواِت بَِغريمْ ��امَ ِكي��ُم }لقامن/9{ َخَلَق السَّ َ احلمْ
َنا  ٍة َوَأنَزلمْ ِض َرَواِسَ َأن مَتِي��دَ بُِكممْ َوَب��ثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدابَّ رمْ َ يِف األمْ
ٍج َكِري��ٍم }لقامن/10{  َنا ِفيَها ِم��ن ُكلِّ َزومْ ء َم��اء َفَأنَبتمْ ��امَ ِمَن السَّ
امِلُوَن يِف  ِذيَن ِمن ُدونِِه َبِل الظَّ ُرويِن َماَذا َخَلَق الَّ ِ َف��أَ ُق اهللَّ َهَذا َخلمْ

بنٍِي }لقامن/11{  َضاَلٍل مُّ



تفسيرالسورة

كان القرآن العظيم عند اإلمام عيل بن احلس��ني )عليه الس��الم(, حيتل املكانة الس��امية يف قلبه, وتتقاطر آياته من ش��فتيه, يقف عند زواجره 
ونواهي��ه عاماًل, يس��ري مع حكمه وأمثاله معت��ربًا, ويوطد تعليامته وترشيعاته متقننًا, ويس��توحي عربه ومواعظه مسرتش��دًا, يبكيه الوعيد يف 

فقراته, وحيييه الرجاء يف مكنونات عداته, يتدبر شأنه بإمعان, ويستنطق دالالته بأناة.
َت َحَواِسَ  لمْ ُعوَنَة َعىَل تاَِلَوتِِه، َوَسهَّ َتَنا املمْ ُهمَّ َفإذمْ َأَفدمْ وجاء يف دعائه احلادي واألربعني )عليه السالم( يف الصحيفة السجادية ما نصه: ))َأللَّ
َراِر بُِمَتَشاهِبِِه َوُموَضَحاِت  َزُع إىل ااِلقمْ َكِم آياتِِه، َوَيفمْ ِليمِْم مِلُحمْ تَِقاِد التَّسمْ َعاُه َحقَّ ِرَعاَيتِِه، َوَيِديُن َلَك بِاعمْ َنا مِمَّنمْ َيرمْ َعلمْ ��ِن ِعَباَرتِِه، َفاجمْ ِس��َنتَِنا بُِحسمْ َألمْ
َتَنا َعىَل َمنمْ  لمْ ًا، َوَفضَّ َمُه ُمَفسَّ َتَنا ِعلمْ ثمْ اًل، َوَورَّ ��مَ َعَجائِبِِه ُمَكمَّ َتُه ِعلمْ َممْ َماًل، َوَأهلمْ ِه َوآلِِه ُممْ د َصىلَّ اهلُل َعَليمْ مَّ َتُه َعىَل َنبِيَِّك حُمَ ُه��مَّ إنََّك َأنمَْزلمْ َبيِّناتِ��ِه. أللَّ
َلُه((، فنجده )عليه الس��الم( يروي تفاصي��ل القصص دون أن حيّدث عن أحد, ومل  َق َمنمْ مَلمْ ُيِطقمْ مَحمْ َفَعَنا َفومْ ِه لرَِتمْ َتَن��ا َعَليمْ يمْ َم��ُه، َوَقوَّ َجِه��َل ِعلمْ
يسند روايته ألحد, وإنام يامرس دوره احلقيقي الذي رسمه النبي األكرم حممد )صىل اهلل عليه وآله(: ))إين تارك فيكم الثقلني ما إن متسكتم 
هبام لن تضلوا : كتاب اهلل ، وعرتيت أهل بيتي ، وأهنام لن يفرتقا حتى يردا عيّل احلوض((, فهو )عليه الس��الم( مصدر  من مصادر الترشيع 

اإلسالمي.
وكان اإلم��ام )عليه الس��الم( يسد للقصص القرآين, ويس��رب أغوارها ليميط اللث��ام عن الكثري من أرسارها, واملتمثلة عادة يف أبرز أس��امء 
شخوصها, وربطها بواقعها الزمني, فكان )عليه السالم( حاكيًا إىل جنب القرآن الكريم ومن خالله دروسًا وعرب,ا  حيتم عىل اإلنسان املؤمن 

السري يف ضوءها .
من بحث )االعتبار من القصص القرآين عند اإلمام عيل بن احلسني)عليه السالم(( للباحث أ.م.د جاسم حممد عيل الغرايب استاذ كلية الفقه يف جامعة الكوفة

قال رس��ول اهلّل صىّل اهلل عليه وآله: ))يا س��لامن عليك بقراءة القرآن ، فإن قراءته كفارة للذنوب، وس��رتة من النار، وأمان من العذاب ، 
ويكتب ملن يقرأ بكل آية ثواب مائة ش��هيد ، ويعطى بكل س��ورة ثواب نبي، وتنزل عىل صاحبه الرمحة ، وتس��تغفر له املالئكة ، واشتاقت 
إليه اجلنة، وريض عنه املوىل.. يا سلامن املؤمن اذا قرأ القرآن فتح اهلل عليه أبواب الرمحة، وخلق اهلل بكل حرف خيرج من فمه مَلكًا يسبح 
له إىل يوم القيامة ، فإنه ليس يشء بعد تعلم العلم أحب إىل اهلل من قراءة القرآن، وان اكرم العباد عند اهلل تعاىل بعد األنبياء العلامء ثم محلة 
القرآن، خيرجون من الدنيا كام خيرج األنبياء، وحيرشون من القبور مع األنبياء، ويمرون عىل الرصاط مع األنبياء، ويثابون ثواب األنبياء، 

فطوبى لطالب العلم وحامل القرآن مما هلم عند اهلل من الكرامة والرشف((..

اإلمام السجاد »عليه السالم«  وسرد القصص القرآني 

ربيع القلوب 



السيد احمد الصافي( ممثل المرجعية الدينية العليا:
أن التجربة التي مر بها العراق )تطويع الشباب لتحرير العراق من 
التي  السواعد  لكل  واعتزاز  فخر  محل  هي  االرهابي(  داعش  تنظيم 

قاتلت وقطعا التأريخ لن ولم ينَس بشرط ان تكتبوه بأيديكم... أخبار
ومتابعات

• ) 32 ( مليون حساب وهمي في مواقع التواصل االجتماعي في العراق من اصل) 40 (مليون حساب تستخدم للتشهير 
والتسقيط ومجلس النواب يعد مشروع قانون جرائم المعلوماتية

كشف ممثل املرجعية الدينية العليا، يف كربالء املقدسة، السيد أمحد 
الصايف، عن سبب انتشار الدجل وادعاء املهدوية وكيفية القضاء 

عىل ذلك.
والعباسية  احلسينية  العتبتني  كلمة  يف  الصايف  أمحد  السيد  وقال 
من  العارشة  النسخة  فعاليات  افتتاح  حفل  خالل  املقدستني 
يف  املغلقة  الرياضية  القاعة  عىل  السنوي  الثقايف  األمان  مهرجان 
امليعاد واهلل ال  }القائُم من  القادسية، واملقام حتت شعار:  حمافظة 
اىل  شخٍص  من  ختتلف  املهدي  باإلمام  »عالقتنا  امليعاد{:  خُيلف 

آخر، ونحن يف الواقع ندعو اإلخوة األعّزة اىل  أن يبقوا دائاًم يف 
أجواء ما أرشَدهتم إليه تعاليُم أهل البيت )عليهم السالم(، فنحن 
نعلم أّنه يف زمن اإلمام املهدّي سيظهر الكثرُي من مّدعيي الرؤية«.

قضية  يف  الوعي  زاد  كلام  »أنه  وهو  مهم  أمٍر  عىل  الصايف  وأّكد 
الدجالون،  قّل  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي  اإلمام 
لو مل جيد هؤالء الدجالون آذانًا صاغية ملا متكنوا أن يفعلوا ذلك، 
والتشّبث  واألطياف  األحالم  اىل  نلجأ  الوعي  يقّل  عندما  لكن 

بدعاوى فارغة، وقطعًا جيد هؤالء سوقًا رائجًة«.

ممثل المرجعية يكشف عن  سبب انتشار الدجل وادعاء المهدوية

A h r a r w e e k l y 6

االخبار



الباحث في العالقات الدولية للشرق األوسط )توبي ميتسن( يقول عن زيارته لكربالء:
هذه  رسمتها  رائعة  ارى صورة  كربالء، جعلتني  وزيارة  الشهادة  ربيع  في مهرجان  المشاركة 
المدينة عندما جمعت شخصيات من مختلف دول العالم ومن معتقدات وأديان متعّددة للجلوس 
والتحاور، وهذا شيء جميل وخصوصًا في دعوتها للسالم والتسامح وتقديم خطاب إنساني عالمي..

• )1600( من  أساتذة وطلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية وطلبة الحوزة العلمية من العراقيين واألجانب 
يقصدون مكتبة العتبة الحسينية المقدسة على مدار االسبوع 

اعلن رئيس ملس املحافظة نصيف اخلطايب عن استمرار املجلس بتخصيص قطع االرايض السكنية لتشمل كافة املوظفني ومنتسبي 
القوات االمنية واملواطنني. وقال اخلطايب، »بناًء عىل الطرح الذي قدمناه خالل اجللسة االسبوعية، صّوت املجلس عىل قرار بتخصيص 
التصويت  تم  وايضا  والنقل  التجارة  وزارة  يف  املوظفني  واىل  كربالء  استئناف  حمكمة  يف  العاملني  املوظفني  اىل  سكنية  اراٍض  قطع 
بتوزيع قطع  املحافظة سيستمر  نقابة األطباء واىل احتاد احلقوقيني«. واضاف اخلطايب، ان »ملس  اراٍض سكنية اىل  بتخصيص قطع 

االرايض السكنية لتشمل كافة منتسبي القوات االمنية وكافة املوظفني واملواطنني«.

رّدد خرجيو جامعة واسط  للعام الدراس )2018-2019( يف مدينة كربالء املقدسة قسم الوالء أمام رضيح اإلمام احلسني )عليه 
السالم( معاهدين إّياه بالوقوف مع احلّق ونرصته.

وجاء ذلك خالل حفل التخرج الذي أقيم عند رضيح اإلمام احلسني )عليه السالم(  يف العتبة احلسينّية املقّدسة ورئاسة اجلامعة، 
ومشاركة عدد من تدرييس الكلية والطلبة وعوائلهم.

وحرض )250( طالبًا وطالبة من كلية اهلندسة يف جامعة واسط احلفل، ورددوا قسم الوالء للوطن واملقدسات والثوابت الدينية 
واالخالقية واالنسانية.

250 طالبًا وطالبة يرّددون قسم الوالء عند ضريح اإلمام الحسين » عليه السالم«

حكومة كربالء تعلن تخصيص قطع اراٍض سكنية للموظفين

ممثل المرجعية يكشف عن  سبب انتشار الدجل وادعاء المهدوية
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 27/شعبان/1440هـ الموافق 2019/5/3م :

شهُر رمضان.. 
ْمِحْيِص َواْلِقَياِم ُهوِر َوالتَّ َشْهَر الطَّ

)عليه  السجاد  االمام  دعاء  من  ورد  ما  بعض  بخدمتكم  اعرض 
لعّل  الرشيف  الشهر  هذا  رمضان،  شهر  يستقبل  وهو  السالم( 
االنسان كلام يأتيه شهر رمضان يتهيأ ويستعد وينال من الربكات 
التي يف هذا الشهر املبارك، فإذن هناك استعداد الستقبال ضيف 
السالم(  )عليه  السجاد  االمام  املبارك..  الشهر  وهو  علينا  عزيز 
بعد ان بنّي بعض فقرات احلمد والثناء يف هذا الدعاء قال )عليه 

السالم( :
ُسُبِل  يِف  َلَنا  َوَسبَّ تِِه،  بِِملَّ َنا  َتصَّ َواخمْ بِِدينِِه،  َحَباَنا  الَِّذي  هللِ  ُد  ممْ َ )َواحلمْ
بِِه  َض  َوَيرمْ ا،  ِمنَّ ُلُه  َيَتَقبَّ َدًا  مَحمْ َوانِِه،  ِرضمْ إىَل  ِه  بَِمنِّ ُلَكَها  لَِنسمْ َسانِِه،  إحمْ
َر َرَمَضاَن،  َرُه َشهمْ ُبِل َشهمْ َك السُّ ُد هلِلّ الَِّذي َجَعَل ِمنمْ تِلمْ ممْ َ ا،  َواحلمْ َعنَّ
ِحيمِْص،  َر التَّممْ ُهوِر، َوَشهمْ َر الطَّ اَلم، َوَشهمْ َر اإِلسمْ َياِم، َوَشهمْ َر الصِّ َشهمْ
ِمَن  َوَبيَِّنات  لِلنَّاِس،  ُهدًى  آُن  ُقرمْ المْ ِه  ِفيمْ ُأنمِْزَل  الَِّذي  ِقَياِم،  المْ َر  َوَشهمْ

َقاِن...( ُفرمْ ُدى َوالمْ اهلمْ
اقف مع حرضاتكم يف هذه العبارات فيام افاد )عليه السالم( قال: 
َرَمَضاَن،  َر  َشهمْ َرُه  َشهمْ ُبِل  السُّ َك  تِلمْ ِمنمْ  َجَعَل  الَِّذي  هلِلّ  ُد  ممْ َ )َواحلمْ
َر  )َوَشهمْ  : السالم(  قال )عليه  ثم  اَلم(،  اإِلسمْ َر  َوَشهمْ َياِم،  الصِّ َر  َشهمْ
آُن  ُقرمْ المْ ِه  ِفيمْ ُأنمِْزَل  الَِّذي  ِقَياِم،  المْ َر  َوَشهمْ ِحيمِْص،  التَّممْ َر  َوَشهمْ ُهوِر،  الطَّ

َقاِن...( ُفرمْ ُدى َوالمْ ُهدًى لِلنَّاِس، َوَبيَِّنات ِمَن اهلمْ
ُهوِر(؟ َر الطَّ ما معنى ))َوَشهمْ

الحظوا االنسان يتعرض فيام يتعرض لُه حالة من خالف الوضع 
الطبيعي جلسدِه، اجلسد قد يتنجس، قد يتسخ، وكٌل ِمنا ال يرض 
بذلك ان يبقى فرتة عىل هذا اجلسد، نسعى إلزالة هذه النجاسة او 
الطبيعي  الوضع  إلزالة هذه االوساخ، فكل ما علق عىل خالف 
االوساخ  من  خيلو  ان  الطبيعي  الوضع  وللجسم  البرشة،  هلذه 

والنجاسة وكل ما علق به يشء ُنسع ونبادر اىل إزالتِه..

وهذا املعنى شبيهُه يف النجاسات املعنوية والقذارات املعنوية التي 
ُتصيب االنسان.. هذا الشهر املبارك شهر رمضان ُيعرّب عنُه بشهر 
بام  انفسنا  فيِه طهرنا  اذا دخلنا  الذي  الشهر  ذلك  أي هو  الطهور 

َعِلَق فيها من خالل ممارساتنا ما قبل الشهر الرشيف.
الوضع  تكون خالف  ان  األنفس  فينا وجعَل هذه  عِلَق  الذي  ما 
الطبيعي كام ان اجلسد إذا علقت فيه نجاسة خالف الوضع الطبيعي 
ُيبادر اىل طهارته، كذلك النفوس اذا علق فيها هذه القذارة املعنوية 

تكون خالف الوضع الطبيعي ُنبادر اىل اإلزالة..
بخالف  ادراك..  من  مزيد  اىل  حتتاج  املعنوية  القذارة  ان  الفرق 
يقولون  تعبري  عندهم  الفقهاء  ولذلك  اجلسدية،  الظاهرة  القذارة 
بالنسبة اىل احلدث األكرب ان االنسان يمس ميتًا بعد برده مثالً  عليه 
الُغسل او جُينب عليه الُغسل، يعربون عن هذا بأهنا قذارة معنوية.. 
هذا حيتاج اىل إدراك.. القذارات املعنوية عندنا كثرية لكن االنسان 

قد ال يلتفت حيتاج اىل ُمنّبه وحيتاج اىل واعظ..
ان  يمكن  يدُه  يلتفت،  وال  حُمرم  عىل  تقع  عينيه  جيعل  االنسان 
يبسطها لسقة املال او لالعتداء عىل االخرين، ما يضمر لآلخرين 
من حسد، ما يضمر لآلخرين من ِغل او افرتاء، اللسان يتعّود عىل 

الكذب، وهذه كلها عبارة عن قذارات وقذارات معنوية..
قد جتد االنسان امامك مجيل الشكر، وطاهر البدن.. نظيف البدن، 
الروايات  بعض  يف  ان  حتى  املعنوية  القذارات  من  مملوء  لكنُه 
نتنة،  ورائحة  رائحة  هلا  الذنوب  هذه  قال  الذنوب  عن  يتحدثون 
نعم قد ال نشعر هبا، لكن واقعًا هي موجودة يشعر هبا من كانت 
حاسته الشامة مّردة عن هذه املحسوسات االرضية بتعبرينا، نعم 
رائحة  االن��وف..  تزكم  التي  الرائحة  هذه  تشم  تشمها  املالئكة 
الذنوب، نحن قد ال نستشعر بذلك لعدم قدرتنا عىل ان نصل اىل 
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 27/شعبان/1440هـ الموافق 2019/5/3م :

شهُر رمضان.. 
ْمِحْيِص َواْلِقَياِم ُهوِر َوالتَّ َشْهَر الطَّ

هذه املرحلة لكنها رائحة واقعًا موجودة..
وتداركوها  طهروها  ق��ال  ال��رواي��ات؟  يف  كام  نتداركها  كيف 
باالستغفار واالنسان عندما يستغفر اهلل تعاىل من الذنب عىل أمل 

ان ال يعود، وتعلمون اخواين الذنوب هلا روائح وهلا آثار..
هذا الشهر املبارك.. هذا شهر رمضان االمام )عليه السالم( يقول 
حمّمل  وهو  الشهر،  هبذا  يدخل  االنسان  ان  الطهور..  شهر  هذا 
بأوزار، ويبدأ يطّهر هذه االوزار شيئًا.. فشيئًا، اىل ان ينتهي الشهر 

املبارك..
املاء، واالنسان عندما  انتم تعلمون لعل افضل يشء للطهور هو 
جيد ماًء يفرح، واملاء فيه حياة، واملاء ُيطّهر كل يشء، شهر رمضان 
كفيل بأن يطهرنا من القذارات املعنوية، وهذا الشهر املبارك ُنقدم 

عليه حتى نغسل انفسنا..
قال  العامة،  القواعد  هذه  بعض  يبني  السالم(  )عليه  االمام  ثم 

ِحيمِْص(. َر التَّممْ )عليه السالم( : )َوَشهمْ
عموم  يف  هبا  نمر  ان  البد  التي  االشياء  من  اخ��واين  التمحيص 
دنيانا، اهلل تعاىل خيترب عباده، ويفتتن عباده، اهلل يعلم لكن حتى تتم 
احلجة علينا  ان نرى انفسنا قد وقعنا يف الفخ كام يقال او نجحنا يف 
االختبار والتمحيص حالة من كشف املعدن، اهلل تعاىل جعل هذا 
طعامه  جتد  الدعة  حالة  يف  يدعي  االنسان  مثاًل  يمحّصنا،  الشهر 
متوفرًا وبيته واسعًا وهو يقول اين اصرب لو ابتالين اهلل، اين اتصدق 
مثاًل للفقري لو اعطاين اهلل اذا مل يكن عندُه.. فاهلل تعاىل لو بّدل احلال 
من حال الغنى الذي يدعي اين اصرب اىل حال الفقر، والفقري بّدل 
حاله من حال االماين اىل حال الِغنى فرياه فعال ً يتصدق او ال.. 
اذا كان غنيًا ثم صار   ً هذه احلالة نحو من متحيص االنسان فعال 
فقريًا يصرب ويقول تلك نعمة كانت من اهلل واآلن زالت واهلل أعلم 
باملصالح، يصرب أو ال ينقم.. هذه احلالة حالة متحيصية.. وكذلك 
الفقري اذا وّسع اهلل عليه ايضًا يرى ماذا يصنع ايضًا هذا متحيص.. 
كل يشء جيعله ميزانًا ملعرفة الطاعة من عدمها باملعنى العام يسمى 

متحيصا..
فيِه االنسان يقول  املبارك هو شهر اهلل تعاىل يمحّصنا  الشهر  هذا 
انني زاهٌد يف الدنيا، لكن عندما يأيت شهر رمضان يتثاقل ويتمنى 

بداخله ان ُيعفى من الصوم ليس لُه عذر واقعًا، حياول ان ُيوجد 
اعذارًا حتى يبتعد وكأن الصوم جاءه هبٍم، مل يلتفت اىل ان الصوم 
الذي  وبني  ُيقبل  ان  الصوم  يتمنى  الذي  بني  وفرق  برمحة،  جاءُه 

يتمنى الصوم ان ُيدبر، وميزان العباد مع اهلل تعاىل هو هذا..
الشخص الذي جيعل من شهر رمضان فعال ً حمّطة للولوج اىل اهلل 
تعاىل، ُينّظم وقته يف شهر رمضان ويرتب عبادته، ويأنس بالقرآن 
االخرين..  ب��آالم  ويتحسس  النفيس،  سلوكه  حيّسن  الكريم، 
)عليه  االم��ام  قال  ثم  املحسوسة..  النِعم  بعض  يف  خصوصًا 

ِقَياِم(. َر المْ السالم( : )َوَشهمْ
دمْ بِِه َناِفَلًة َلَك  يمِْل َفَتَهجَّ املقصود من القيام هو قيام الليل )َوِمَن اللَّ
النهار  متام  يف  هو  الصيام  ُموًدا(،  حَممْ َمَقاًما  َك  َربُّ َعَثَك  َيبمْ َأنمْ  َعَسى 
ليال  الليايل  هذه  رمضان  وشهر  الليل،  قيام  فيه  املقصود  والقيام 

مباركة.
الشارع املقدس ال يريد ان يتساوى شهر رمضان مع  غريه، هذا اذا 
كان غري شهر رمضان ايضًا فيه طاعات، التفتوا للقضية ايضًا اذا 
كان غري شهر رمضان ايضًا فيه طاعات مع ذلك ال يتساوى شهر 
رمضان مع غريه، ليس معناه انه خارج رمضان فيه عصيان وشهر 
املساواة  ولكن  طاعة  فيه  رمضان  شهر  قطعًا  طاعة،  فيه  رمضان 
ليست بني الطاعة واملعصية اخواين املساواة بني طاعة وطاعة اكثر 
واال ال توجد مساواة بني الطاعة واملعصية.. البد ان تكون طاعة 
شهر رمضان اكثر، ألهنا فرصة فهذا الشهر البد ان يتميز فهو شهر 

الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام..
ِقَياِم ، الَِّذي ُأنمِْزَل  َر المْ ثم يقول االمام )عليه السالم( إكاماًل : )َوَشهمْ
َقاِن...(، ولعّلنا  ُفرمْ ُدى َوالمْ آُن ُهدًى لِلنَّاِس، َوَبيَِّنات ِمَن اهلمْ ُقرمْ ِه المْ ِفيمْ
نأيت اىل بعض ما أفاد االمام )عليه السالم( يف هذا الدعاء ان ابقانا 

اهلل تبارك وتعاىل. 
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اخويت اخوايت اعرض بخدمتكم السؤال التايل ونحاول ان نجيب 
عند  املعرفية  املنظومة  تتشّكل  كيف  وهو:  أال  موجز،  بشكل  عليه 

اإلنسان؟
ويكون  سيتعلم،  قطعًا  الدنيا  هذه  اىل  ويأيت  يولد  عندما  اإلنسان 
حاله ليس كحال بدايات حياته ووالدته، السؤال كيف تتشكل هذه 

املنظومة املعرفية عندُه؟
طبعًا انا ال احتدث عن املدارس الفكرية والثقافية وليس الكالم يف 
هذا اجلانب، يعني تعلمون ان املدارس الفكرية ختتلف يف مضامينها 
وختتلف يف االسس الفلسفية التي ُتشّيد نفسها هبا، الكالم ليس يف 
ذلك، هذا ليس حملُه، وانام حتى يكون حديثنا حديثًا اجتامعيًا عامًا؛ 
املنظومة  فيها  تتشكل  التي  اآلليات  حول  حديثنا  يكون  ان  فالبد 

املعرفية عند كل منا..
لعّله أول آلية مسألة الكتاب: ان االنسان يقرأ يف كتاب ما، ويستفيد 
مما موجود يف الكتاب، ولذا ترى الناس يتسابقون عىل اقتناء الكتب 
وقراءهتا، وقد  تتم مناقشة ما يف الكتاب، وكان البعض.. بل ال زال 
عمرو،  أو  زيد  قرأه  الذي  الكتاب  هذا  ملناقشة  عامة  مالس  يعقد 
فالكتاب كان وال زال يمثل ركيزة مهمة يف تشكيل املنظومة املعرفية.
هذا  من  يستفيد  ويبقى  معلمه،  من  يتعّلم  االنسان  ان  املعّلم:  ثانيًا 
أيضًا  التعليم  وهذا  العام..  الوضع  له  يتيحُه  الذي  باملقدار  املعلم 
االداة  يف  مهمة  ركيزة  يمّثل  املعّلم  زال  ال  لكن  درجاته،  ختتلف 

املعرفية، عندنا كتاب وعندنا معلم.
من مجلة ما عندنا هي الرتبية التي يرتبى فيها هذا الشخص سواء كان 
يف بيته وأرسته، وهذه هلا األولوية يف صقل شخصيته املعرفية، فهو 

يتعلم من جتارب االب، وجتارب اجلد، وجتارب االم، ويتعلم من 
أبويه كام يأخذ منهام االكل والرشب يأخذه يف البيت كذلك يأخذ 
قدياًم  الشائعة..  االمور  من  االمور  هذه  ولعّل  املعريف،  الزاد  منُهام 
عندما بدأ االنسان يسّطر ويكتب االفكار، واملعّلم ايضًا قدياًم قضية 
التكوين  هذا  واالرسة  ويعّلم،  يعطي  معلم  هناك  السنني،  آالف 

القديم وهذا هو الوضع الطبيعي يف األدوات املعرفية..
تدخل  املعرفية  ثقافتنا  ب��دأت  االشياء  هذه  اىل  باإلضافة  اليوم 
وهذه  موجودة،  سابقًا  تكن  مل  أخرى  أشياء  وادواهت��ا   آلياهتا  عىل 
بل  املعرفية..  ثقافتنا  تدخل يف  مؤثرة  اشياء  ايضًا  ااُلخرى  االشياء 
امامنا  املعرفة، ووضعتها  أدوات  كثريًا من  اخترصت  االشياء  هذه 
املعلوماتية  الثورة  هي  االدوات  هذه  من  واقصد  واضح،  بشكل 
احلديثة املتمثلة سواء أ كان باألنرتنت او بعموم صفحات التواصل 

االجتامعي.
فيها،  التأثري  ومدى  يغفلها  ان  االنسان  يمكن  ال  احلالة  هذه  طبعًا 

لكن ُاحّب ان انّوه هنا اىل مسألة..
طبعًا انا ال ُاعمم احلكم وانام اقول هذه االدوات املعرفية فيها النافع 
نافعًا، ويمكن  وفيها الضار كالكتاب، االنسان ممكن ان يقرأ كتابًا 
ان يقرأ كتابًا ضارا، لكن هذه االدوات املعرفية فيها يشء آخر أال 
العامة  ثقافته  يأخذ  ان  حياول  ملن  اخلاصة  املعرفة  عدم  حالة  وهو 

منها، كيف؟
اقول هذه املنظومات الثقافية وألعرّب عنها االلكرتونية كي نخترص 
احلديث، هذه الثقافة االلكرتونية قسم كبري منها غري معروف، يعني 
التشّوش  بحالة من  نمر  قد  الثقافة غري معروفة، ونحن  هوية هذه 

السيُد الصافي: ماهي آليات تّشكل المنظومة المعرفية عند اإلنسان؟ 

تناوَل ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي  خطيب وإمام الُجمعة في كربالَء المقدسة 
في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 27/ شعبان/1440هـ 

الموافق 2019/5/3م تناول سماحته آليات تشكل المنظومة المعرفية عند اإلنسان قائال:
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الفكري املعريف.. بل التناقض يف بعض احلاالت.. لعدم قدرتنا عىل 
فرز ما فيها، ولذلك سيكون تأثريها السلبي كثريًا.. خصوصًا عىل 
يعني  السابق  بالوضع  يتعلموا  مل  الذين  االخوة  وبعض  الشباب، 
ليس عنده كتاب، ليس عندُه معّلم، ليست االرسة يف حمل تعليمه، 
فيه  ش، والذي  امُلشوِّ اهلائل  الركام والكّم  فتح عينيه عىل هذا  وانام 
تناقض ال شك هنا ال نحصل عىل منظومة معرفية واضحة املعامل.. 

هة. بل سنحصل عىل منظومة مشوَّ
تأثريًا،  أخطر  لكنها   ،ً تناوال  اسهل  باتت  الثقافة  هذه  ان  املشكلة 
الثقافة مع  نقرأ بعض ما يف هذه  ولذلك الحظوا شيئا اآلن عندما 
غض النظر عن املسميات سنجد ان هناك ثقافة يف هذه املقاطع – انا 
اقول ال ُاعمم ايضًا كالمي واضح- سنجد ثقافة هي اقرب ما تكون 
اىل اجلهل منها اىل الثقافة، يعني االنسان يرتبى عىل حالة من اجلهل 
وحالة من املتبنيات الفكرية غري الرصينة.. بل فيها كام قلت اشياء 
متناقضة اليوم تقول لك كذا، وبعد شهر تذكر تقول كذا عىل نحو 
التبني، وبعد شهر تقول عىل عكسه ايضًا عىل نحو التبّني وجتعل هذا 

املتصفح يف حرية من ذلك.
اصبح  بطريقة  الناس  ُحرمات  عىل  جت��اوزات  فيها  هذه  ان  ثانيًا 
نراجع  ان  وبال  نفّكر،  ان  بال  موبقة  بكل  الناس  رمي  علينا  يسهل 
ونتأمل خطورة ذلك علينا، واصبحت هذه املسائل هي التي تزّكي 
التي جترح بطريقة يف منتهى  التي تذم وهي  التي تقدح وهي  وهي 

العشوائية.
خطورة هذه الثقافة هي عبارة عن ثقافة ال اصل هلا.. هجينة مركبة 
من خليط جيعل االنسان غري مستٍو، جيعل ثقافته ثقافة مهزوزة، ثقافة 
غري واقعية، وجيرئ الناس عىل ان يتكلم بعضهم عىل بعض بألفاظ 
نابية، والفاظ ال يستحسنها الذوق العام، خرجت كثري من االمور 
عن اجلادة الوسطى، واصبحت معركة للكالم النايب، والترصفات 
مصدر  من  اكثر  يملك  البعض  اصبح  بل  آخ��ره..  اىل  الالئقة  غري 
خصوصًا  معينة..  مسألة  إلرباك   ،ً مثال  جو  إحداث  لغرض  هبذا 
ألبسط  تفتقر  ثقافة  جتدها  الناس،  وأدبيات  وثقافات  ُحرمات  يف 
ومفهوم..  صحيح  بشكل  ُيسبك  الذي  الكالم  اللغة..  مقومات 

خرجت هذه املسألة هنائيًا عن أطرها.
طبعًا تعلمون اخواين وجود املعلم، والفت النظر اىل االخوة احتدث 
عند  يكون  ان  يمكن  الذي  اخللل  يقّوم  املعلم  وجود  باآلليات، 
هذه  الفكرة..  خلل  الكتابة..  خلل  اللسان..  خلل  يقّوم  التلميذ، 
اللغة  عن  االبتعاد  عىل  تشّجع  وانام  مقّومة،  غري  اصبحت  االشياء 

االصيلة اىل اخطاء لغوية، بدأت ثقافتنا احلقيقية تنسلخ شيئًا فشيئًا.. 
هذا  ألن  فشيئًا،  شيئًا  ينسلخ  ايضًا  اصبح  لبعض  بعِضنا  اح��رتام 
يأيت اىل هذا  نايب لكن عندما  يتكلم بكالم  ان  الناس  امام  يستحيي 
اجلهاز يتكلم بكالم نايب ألنه يف بعض احلاالت غري معروف، فأمام 
نفسه سلخ احلياء عن نفسه، واالنسان اذا سلخ احلياء عن نفسه )اذا 

كنت ال تستحيي فافعل ما شئت(.
ثقافة  اىل مزيد من  ان هذه االمور حتتاج  نقول  اخواين نحن عندما 
يطّور وسائله  ان  إنسان  أي  االمور من حق  اقول هذه  االستعامل، 
املعرفية، وهذا يشء حسن وجيد والناس استفادت كثريًا، لكن ايضًا 
االدبيات..  من  نوع  هذا  املعرفة،  ادوات  تناول  يف  ثقافة  اىل  حيتاج 
املشكلة أين؟ ان املجتمع والعرف يمكن ان يكونا مصدا  لكثري من 
يتعّبد هبذا اجلهاز،  اذا حّيدنا املجتمع، وبدأ هذا  االنزالقات، لكن 
شاء،  ما  ويفعل  عنُه  تغيب  املصّدات..  هذه  سيمنع  لُه  يقول  وما 
وبالنتيجة يومًا ستكون ثقافة شوهاء عمياء عرجاء، ويدعي ان هذا 

من صميم ثقافتنا..
طبعًا انا ال احتدث هنا عن املخاطر االخرى، املخاطر االخرى الال 
اخالقية هذا باب واسع جدًا وعىل اجلميع ان يلتفت لُه، نعم هذه 
مشاكل بعضها جيّر اىل بعض، لكن ألن عنوان ما ُقلت هي وسائل 
املنظومة املعرفية، اجد البد من وجود ثقافة يعني حتى يف هذا الباب 
نحتاج اىل ُمرشد واىل معلم، نحتاج اىل االب ان يوجه ولدُه كيفية 
االستعامل، نحتاج االم ان توجه ابنتها يف كيفية االستعامل، ال ُترتك 

هذه االمور بدعوى ان هذا يزيد من اطالعه ومن ثقافته..
هذا امر يف منتهى اخلطورة اخواين.. ثقافة مشّوهة، لعّل بعد كم سنة 
نرى اشياء غري االشياء املوجودة، وهذه ُكلها هُتدد منظومتنا الفكرية 

الثقافية بسبب سوء استخدام هذه اآلليات..
هذه  مطلوبة  ُتريب  ان  االرسة  مطلوب،  املعلم  مطلوب،  الكتاب 
بشكل  ُاديرت  اذا  اما  جيد،  بشكل  ُاديرت  لو  حسنة  هي  االمور، 
ثقافة  هناك  ستكون  اب��دًا،  ثقافتنا  عىل  نسلم  ال  حقيقة  عشوائي 
النظر عنُه  امٌر ال يمكن ان ُيغض  شوهاء.. عرجاء.. عمياء، وهذا 

حفاظًا عىل موروثنا الثقايف او اصالة ثقافتنا..
هبذا..  تتعلق  اخرى  احاديث  هناك  لعلُه  الوقت  به  يسمح  ما  هذا 
واخوتنا  ابنائنا  خلدمة  واياكم  يوفقنا  ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  نسأل 
رب  هلل  احلمد  ان  دعوانا  وآخر  سوء  كل  من  بالدنا  احفظ  اللهم 

العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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التعّلُم المعرفي
ال ريَب إن اإلنسان عندما يولد..  فهو يولد كصفحة بيضاء، ثم 
املعريف؛ أي  املستوى  التدرجيي عىل  التعلم  تبدأ مرحلة  بعد ذلك 
املستوى  عىل  أو  والعلوم،  واملعارف  املعلومات  اكتساب  بمعنى 

السلوكي؛ أي اكتساب العادات والتقاليد وامليول احلياتية.
الصفات  أي  اإلنسان؛  لدى  اجلينية  املوروثات  دور  يأيت  وقبلها 
الوراثية املنتقلة من اآلباء اىل األبناء، وطبعًا هذا موضوع آخر ال 

مال للدخول اىل تفاصيله اآلن.
الصغري  بالطفل  املمثلة  البيضاء  الورقة  تلك  فإن  بدء  عىل  وعود 
معرفيًا وسلوكيًا..  فشيئًا،  عليها شيئًا..  الكتابة  باالمتالء يف  تبدأ 
تشكيل  خالل  من  العامة  ثقافته  أي  اإلنسان؛  ماهية  لتكوين 
عىل  مداركه  وتفتح  األوىل  عمره  سني  ومنذ  املعرفية،  شخصيته 
الرشد  سن  اىل  وص��واًل  العمر..  يف  التدرجيي  وتقدمه  العامل، 

والنضوج.
عوامل المعرفة

تكوين  عىل  التأثري  يف  وأوهلا  املعرفة  اكتساب  عوامل  أهم  لعل 
شخصية اإلنسان، هي األرسة وفيام يدور يف حميطها ومدارها من 
كاألجداد  وجدوا  إن  األفراد  وبقية  واإلخوة  األبوان  أي  أفراد، 
فلها  بالطفل،  املحيطة  البيئة  تأيت  واألعامم واخلوال، وكذلك هنا 
تأيت  ثم  ومن  الفكرية،  اإلنسان  بنية  تكوين  عىل  احلاسم  تأثريها 
الثقافة  مصادر  تأيت  وبعدها  الطفولة،  ورف��اق  املدرسة  مرحلة 
األشياء  تلك  كل  وغريها..  والعمل  واخلربة  كالكتاب  األخرى 
سوف تعمل باألخري عىل تشّكل املنظومة املعرفية لدى اإلنسان. 

ثورة األنترنت
إن ما حدث يف عرصنا احلايل قد اختزل كل األدوات املعرفية يف 
العرص السابق املشار اليها اعاله، بأداة معرفية مؤثرة، وأقصد هنا 
هو غزو األنرتنت حلياتنا عمومًا، ومن ضمنه طبعًا واألكثر تأثريًا 
وهي مواقع التواصل االجتامعي عىل وجه اخلصوص، حيث إهنا 
باتت تشكل بالنسبة للكثريين املصدر املعريف واملعلومايت األبرز.

ولكن وبالرغم من وجود النافع يف وسائل االتصال هذه، وهذا 
واملدمر  فيها  الضار  وجود  يلغي  ال  هذا  لكن  فيه،  الشك  طبعًا 
تلك  خاصة  املواقع..  تلك  ملثل  املتصفح  عىل  السلبي  تأثريه  يف 
املصادر.. مهولة املصدر أو خمفية اهلوية او املدسوسة.. مما تشيع 

التشويش  من  الكثري  الشباب  أذه��ان  يف  وخاصة  الناس،  بني 
الفكري واملعريف الذي يصل أحيانًا حّد التناقض.

ثقافة التجهيل
املشكلة إن أداة املعرفة اجلديدة املتمثلة باإلنرتنت باتت يف متناول 
األفكار،  املكني عىل  اجلميع دون رشوط وقيود.. رغم خطرها  
فهي تصل اىل الطفل الصغري كام تصل اىل الشيخ الكبري، وتكون 
حتت يد املرأة كام هي حتت يد الرجل، وميسة  للجاهل كام هي 

ميسة للعامل.
الوصول  يف  األخرى  املعرفة  أدوات  كل  من  األسهل  تعد  كوهنا 
وأرسعها، ولكنها بذات الوقت تعد األخطر يف التأثري عىل الناس، 
من حيث إن بعضهم يفتقد اىل احلصانة املعرفية السابقة، وال يعلم 
وراء  من  اخلفية  الدوافع  وجيهل  بل  املغرضة..  الرتويج  أساليب 
عىل  اهلجينة  واملتبنيات  الشاذة،  األفكار  تلك  مثل  وترويج  بث 
واقعنا وثقافتنا، ألن عمره مل يقرأ كتابًا، ومل يتتلمذ عىل يد معلم، 
ويطلع عىل وسيلة معرفة، يعني االنسان يساق من حيث ال يدري 
غري  األفكار  من  وحالة  املعرفة،  بشعارات  اجلهل  من  حالة  اىل 
السليمة بشعارات التحرض والعرصية، واألمر واألدهى من كل 

ما سبق عندما حيسب مثل هذا اإلنسان نفسه إنه حيسن صنعا!.
معرفة اإلستعمال

من بدهيي القول إن كل آلية جديدة، وكل اسلوب معريف وثقافة 
واىل  دراية  اىل  اليها  الدخول  وقبل  ممارستها،  قبل  حتتاج  وافدة 

معرفة مسبقة فيها، وكذلك حتتاج اىل ثقافة استعامل..
معها،  التعامل  يسبق  مل  التي  املعرفة  اجلديدة يف  اآللية  إن هذه  إذ 
ال ريب حتتاج اىل معلم واىل مرشد واىل دليل.. ليكون استعامهلا 
جتنب  وبالتايل  آمنًا..  معها  التعاطي  ويكون  ونافعًا،  صحيحًا 

االستعامل السلبي وتأثرياته الكبرية عىل الفرد واملجتمع.
حيث إن الكثري من األفكار السامة يتم تسويقها حتت اغطية خمادعة 
براقة املظهر، وكام يقال دس السم يف العسل، وهو ما يعد األخطر 
يف  املعرفية  املنظومة  وتشويه  املفاهيم  تشويش  عىل  األطالق  عىل 
أذهان الناس، وخلط األوراق املعرفية عليهم.. لسوقهم ودفعهم 

اىل االنزالقات اخلطرية يف دينهم ودنياهم.  

طالب الظاهر
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ك ،  ماذا تعني؟ ويلك ...ويحك...ثكلتك أمُّ
السالم  عليه  عيل  اإلمام  عن  يروون  الروايات  بعض  يف 
عندما يأيت أحد من اليهود ليسأله, فيجيب اإلمام )بويلك( 
أو ) وحيك ( أو ) ثكلتك أمك (، فهل هذه شتائم ؟ وما 

معناها ؟
يف )لسان العرب ج2 ص138(: ويح: كلمة تقال رمحة. 
وعن الليث: ويح يقال اهنا رمحة ملن تنزل به بلية .... وويح 
والعجب.  املدح  بمعنى  يقال  وقد  وتوجع.  ترّحم  كلمة 

وعن سيبويه: والويح زجر ملن أرشف عىل اهللكة.
وقد  األزهري:  وعن   - اهللكة  يف  وقع  ملن  يقال  والويل: 
قال أكثر أهل اللغة ان الويل كلمة تقال لكل من وقع يف 
هلكة وعذاب, والفرق بني )ويح وويل( ان وياًل تقال ملن 
وقع يف هلكة او بلية ال يرتحم عليه, وويح تقال لكل من 

وقع يف بلية يرحم ويدعى له بالتخلص منها.
وحيك  كلمة  ان  نالحظ  اللغويون  ذكره  ما  خالل  ومن 
السامع  حلال  بيان  هي  بل  الشتائم  من  ليست  وويلك 
واعطاءه الوصف الذي يستحقه من الرتحم والتوجع او 
أو  الفعل  هلذا  استحقاقه  اإلمام  له  فيبنّي  فعل  منه  يصدر 

القول اهلالك والبلية.
نالحظ  السالم(  )عليهم  األئمة  كالم  متابعة  خالل  ومن 
الكلمة عندما يصدر كالم يستحق  اهنم يستخدمون هذه 
ربك  )عن  اإلمام  رجل  سأل  عندما  )الكايف(  ففي  ذلك 
متى كان؟ فقال: ويلك إنام يقال ليشء مل يكن متى كان(, 
فاإلمام يريد ان يقول للسائل انك بكالمك هذا قد وقعت 

آنًا  اهلل  وجود  عدم  منه  يلزم  كالمك  كان  حني  هالك  يف 
أنبٌي انت؟  ما. وكذلك عندما يقال لإلمام أمري املؤمنني: 
أنا عبد من عبيد حممد صىل اهلل  إنام  فيقول اإلمام )ويلك 

عليه وآله(.
التي  نبيا يستحق اإلجابة )بويلك(  فوصف اإلمام بكونه 

تعني ان القائل وقع يف هلكة باعتقاده هكذا اعتقاد.
بالسحر أجاب: )ويلك ليس  وعندما اهتم اإلمام احلسن 
بأن  املتهم  فاعتقاد  نبي مستجابة(  ابن  بسحر ولكن دعوة 
اإلمام ساحر ما هو إال هالك واضح لذلك جاءت إجابة 

اإلمام بويلك.
ج6  ال��ك��ايف  أص��ول  )رشح  ففي  أم��ك(  )ثكلتك  وأم��ا 
فقد  والثكل  فقدتك,  أي  أمك  ثكلتك  ق��ال:  ص283( 
الولد... كأنه دعا عليه باملوت لسوء فعله أو قوله واملوت 
يعم كل أحد فاذًا الدعاء عليه كال دعاء أو أراد: إذا كنت 
هكذا فاملوت خري لك لئال تزداد سوءًا وجيوز أن يكون من 
األلفاظ التي جتري عىل ألسنة العرب وال يراد هبا الدعاء 

كقوهلم تربت يداك وقاتلك اهلل.
ويف احلوار الذي كان بني االمام احلسني عليه السالم واحلر 
 ، امك  ثكلتك  له  قال  السالم  عليه  احلسني  ان  توبته  قبل 

وقد استصعبها احلر ولو مل يكن احلسني قائلها لرد عليه .
وانظر أيضا النهاية يف غريب احلديث البن األثري ولسان 

العرب البن منظور.
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الســـؤال : هل يجوز الدعاء بما في الحال أثناء القنوت والسجود، كقول: 
)اللهم اهِد فالن ابن فالن(، أو )اللهم ارزقني زيارة بيتك الحرام( ؟

الجواب : يجوز .

السؤال : تم انتاج لحم في المختبر 

وليس لحم حيوان ومذبوح او ما شابه ـ فهل يجوز اكله ؟

السؤال : هل حيق للمسلم تناول املأكوالت بأنواعها املختلفة ؟

عدا  املختلفة  بأنواعها  املأكوالت  تناول  للمسلم  حيق   : اجلواب 
اللحوم والشحوم ومشتقاهتا، حتى إذا ظن بأن يف حمتوياهتا ما ال 

جيوز له أكله ، أو ظّن أّن صانعها أّيًا كان قد مّسها مع البلل.
جيوز  ال  مما  خلوها  من  ليتأكد  حمتوياهتا  فحص  عليه  جيب  ال  كام 
أعداده  أثناء  مّسه هلا  ، وال جيب عليه سؤال صانعها عن  أكله  له 

الطعام أو بعده.
كام جيوز للمسلم تناول املعلبات بأنواعها املختلفة باستثناء اللحوم 
والشحوم ومشتقاهتا ، حتى إذا ظّن بأّن يف حمتوياهتا ما ال جيوز له 
ها مع البلل ، وال جيب عليه  أكله ، أو ظن أن صانعها أّيًا كان قد مسَّ

فحص حمتوياهتا ليتأكد من خلوها مما ال جيوز له أكله .

عىل  اإلسالمية(  الطريقة  عىل  )مذبوح  عبارة  تكتب   : السؤال 
حلوم منتجة يف دول إسالمية من قبل رشكات غري إسالمية، فهل 

جيوز لنا تناوهلا ؟
يف  إسالمية  رشكة  اللحوم  هذه  منشأ  كان  إذا  تناوهلا  جيوز  وهل 

دولة غري إسالمية؟
ثم ما هو احلال لو كان املنشأ رشكة أجنبية يف دولة أجنبية ؟

اجلواب : ال اعتبار بالكتابة املذكورة، فإن كان املنتج هلا مسلاًم أو 
أنتجت يف بلد يغلب فيه املسلمون ،ومل يعلم أن املنتج هلا من غري 

املسلمني، جاز تناوهلا.
وأما إذا كان املنتج غري مسلم ، أو أنتجت يف بلد ليست غالبيته 

من املسلمني ،ومل يعلم كون املنتج مسلاًم، فال جيوز تناوهلا.

السؤال : هل جيوز رشاء اللحم عىل أساس أنه مذّكى من )سوبر 
ماركت( صاحبه مسلم ولكنه يبيع اخلمر ؟

اجلواب : نعم جيوز، وحيّل أكله وان كان مسبوقًا بيد غري املسلم 
إذا مل حيتمل  ما  تذكيته الرشعية دون  البائع أحرز  أن  ُاحتمل  إذا 

ذلك .

األس��واق  يف  اهلندية  اللحوم  ورشاء  بيع  جي��وز  هل   : السؤال 
االسالمية وكذا أكلها ؟

يؤخذ  ما  البالد غري اإلسالمية وسائر  يستورد من  ما   : اجلواب 
من يد الكافر من حلم وشحم وجلد جيوز بيعه إذا فرض ترتب 
منفعة حمّللة مقصودة عليه او إذا احتمل كونه مأخوذًا من احليوان 
املذكى مع اعالم املشرتي باحلال، ولكن ال جيوز األكل منه ما مل 
حيرز تذكيته عىل الوجه الرشعي أو تقوم امارة عىل ذلك كتصّدي 
املسلم لذبحه ، وال جيدي مّرد األخذ من يد املسلم إذا علم انه 
قد أخذه من يد الكافر إاّل مع االطمئنان باستعالمه عن تذكيته .

أو  اإلسالمية  البلدان  يف  املعروض  اللحم  حال  يعلم  مل  لو  نعم 
مصدره كفى سوق املسلمني امارة عىل تذكيته .

اللحوم
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وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقا
� عن أمري املؤمنني )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: ال قول إال بعمل، وال قول وعمل إال بنية، وال قول 

وعمل و نية إال بإصابة السنة.
� عن عيل بن احلسني )عليه السالم( قال: ال حسب لقريش وال عريب إال بتواضع، وال كرم إال بتقوى، وال عمل إال بنية، )وال عبادة 

إال بتفقه( .
� عن أيب عبد اهلل )عليه السالم(، قال: إن اهلل حيرش الناس عىل نياهتم يوم القيامة.

حممد بن احلسن الطوس قال: روى عن النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( أنه قال: األعامل بالنيات.
 - قال: وروى أنه قال: إنام األعامل بالنيات، وإنام المرئ ما نوى.

- عن أيب ذر، عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يف وصيته له، قال: يا أبا ذر ليكن لك يف كل شئ نية، حتى يف النوم واالكل.

استحباب نية الخير والعزم عليه
 - عن أيب بصري عن أيب عبد اهلل )عليه السالم(، قال: إن العبد املؤمن الفقري ليقول: يا رب ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من الرب ووجوه 

اخلري، فإذا علم اهلل ذلك منه بصدق نية كتب اهلل له من االجر مثل ما يكتب له لو عمله، إن اهلل واسع كريم.
� عن أيب عبد اهلل )عليه السالم(، قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: نية املؤمن خري من عمله، ونية الكافر رش من عمله، 

وكل عامل يعمل عىل نيته.
فيها  الدنيا أن لو خلدوا  نياهتم كانت يف  النار، الن  النار يف  إنام خلد أهل  أبو عبد اهلل )عليه السالم(:   - عن أيب هاشم، قال: قال 
أن يعصوا اهلل أبدا، وإنام خلد أهل اجلنة يف اجلنة ألن نياهتم كانت يف الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا اهلل أبدا، فبالنيات خلد هؤالء 

وهؤالء، ثم تال قوله تعاىل: ﴿قل كل يعمل عىل شاكلته﴾  قال: عىل نيته.

وجوب االخالص في العبادة والنية.
- عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( يف قول اهلل عز وجل: ﴿حنيفا مسلام﴾  أي خالصا خملصا، ليس فيه يشء من عبادة األوثان.

� قال أمري املؤمنني )عليه السالم( - يف حديث -: وباإلخالص يكون اخلالص.
- عن أيب احلسن الرضا )عليه السالم( أن أمري املؤمنني )عليه السالم(، قال: كان يقول: طوبى ملن أخلص هلل العبادة والدعاء، ومل 

يشغل قلبه بام ترى عيناه، ومل ينس ذكر اهلل بام تسمع أذناه، ومل حيزن صدره بام أعطى غريه.
- عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال: اإلبقاء عىل العمل حتى خيلص أشد من العمل، والعمل اخلالص الذي ال تريد أن حيمدك عليه 

أحد إال اهلل عز وجل.
 - عن عبد اهلل بن سنان، قال: كنا جلوسا عند أيب عبد اهلل )عليه السالم( إذ قال له رجل: أختاف أن أكون منافقا، فقال له: إذا خلوت 

يف بيتك هنارا أو ليال أليس تصيل فقال: بىل، فقال: فلمن تصيل؟ قال: هلل عز وجل، قال:
فكيف تكون منافقا وأنت تصيل هلل عز وجل ال لغريه! 
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انطالق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي
 الحادي عشر لجامعة كربالء

بمشاركة 322 باحثًا من داخل العراق  وخارجه... 

تحت ش���عار )دور الجامعات في انجاز البرنام���ج الحكومي(، انطلق في جامعة كربالء/ كلية 
االدارة واالقتصاد المؤتمر الدولي الحادي عش���ر، )الوطني الرابع عشر(، بالتعاون مع االمانتين 
العامتين للعتبتين الحسينية والعباسية  المقدستين، بمشاركة شخصيات دينية وسياسية 

واكاديمية واعالمية من داخل العراق وخارجه.

 تغطية: حسين نصر/ حسنين الزكروطي / تصوير: محمد القرعاوي

املتويل  الكربالئي  امل��ه��دي  عبد  الشيخ 
الذي  املقدسة  احلسينية   للعتبة  الرشعي 
ارشادية  توضيحية  بكلمة  املؤمتر  استهل 
والغاية  العلمية  املؤمترات  امهية  عن  نوه 
يف  العقول  توظيف  أمهية  جانب  اىل  منها، 

تغيري االوضاع يف العراق، جاء فيها:
متابعة  خالل  من  تعاىل  اهلل  شاء  ان  )نأمل 
االساتذة والتأكيد عىل  مواقع ُصنع القرار 
يف دوائر الدولة والوزارات املعنية ان تأخذ 

دورها  التخصصية  العلمية  البحوث  هذه 
التي يمر  املؤثر يف حل الكثري من املشاكل 

هبا البلد وال نيأس من ذلك(.
تستند  ال  ال����وزارات  )بعض  واض���اف، 
احدى  وهذه  مستقرة،  عامة  سياسة  عىل 
تكون  ان  ُيفرتض  هبا،  نمر  التي  مشاكلنا 
هناك سياسات عامة ختصصية مستقرة ُتتبع 

يف الوزارات ويف الدولة(.
املمكن  )من  الكربالئي،  الشيخ  وأوضح 

ال��ب��ح��وث ال��ت��ي ُت��رف��د م��ن خ���الل ه��ذه 
خالل  من  متابعة  هلا  تكون  ان  املؤمترات 
الوزراء ومع  جلنة من االساتذة مع رئاسة 

الوزارات والدوائر املعنية(.
وأشار الكربالئي اىل، انه )يف ظل الظروف 
بلدنا من  به  يمر  التي  والتحديات  الصعبة 
ان  الشك  حماور  عدة  ومن  اجتاهات  عدة 
يكون هدفكم االول هو االرتكاز العلمي 
ُيتاح  البلد، ولكن هذا ال  يف تسيري شؤون 
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 الدكتورعالء فرحان طالب 
الدكتور منير السعدي

الوقت  دائاًم يف كل االحوال خصوصًا يف 
احلارض(.

تعاىل  اهلل  )بحمد  كلمته،  ختام  يف  مشددا 
لدينا الكثري من االساتذة اصحاب العقول 
ودوائر  للمجتمع  يقدمون  واالختصاص 
الدولة الكثري من احللول، ولكن توظيف 
هذه احللول بصورة علمية وعملية وجدية 

ربام ال تتوفر هلا االجواء(.
من جهته قال الدكتور عالء فرحان طالب 
رئيس اللجنة التحضريية يف املؤمتر وعميد 
كلية االدارة واالقتصاد يف جامعة كربالء، 
»املؤمتر يتضمن مخسة حماور، منها ما متثل 
يف اجلانب احلكومي سواء كانت يف اجلانب 
االمني والنظام الديمقراطي وغريها، وقد 
لباحثني  البحوث  من  مموعة  اشرتكت 
هذا  تناول  يف  العراق  وخارج  داخل  من 
اجلانب  تناولت  ما  ومنها  املهم،  اجلانب 
وتأثريها عىل  البالد  واالقتصادي يف  املايل 

املجتمع واحلكومة«. 
مبينا، »هناك مموعة من البحوث تناولت 
اجلانب  وه��ذا  وتقييمه  احلكومي  االداء 
يمثل نقطة مهمة جدا يف كيفية تقييم االداء 
ركز  فيام  معينة،  فرتات  خالل  احلكومي 

االص��الح  موضوع  عىل  االخ��ري  املحور 
الفساد االداري وكيفية  االداري ومشكلة 

معاجلتها يف بعض مؤسسات الدولة«.
للبحوث  النهائية  »املحصلة  واض��اف، 
املشاركة يف املؤمتر وصل اىل )142( بحثًا 
تناولت املحاور اخلمسة املطروحة من قبل 
قدمت  وقد  للمؤمتر،  التحضريية  اللجنة 
من  باحثا   )322( قبل  من  البحوث  هذه 

داخل وخارج العراق«.
ان  اىل  التحضريية  اللجنة  رئيس  واش��ار 
بعض  رفضت  قد  البحوث  تقييم  »جلنة 
املطلوبة  املحاور  تتناول  مل  كوهنا  البحوث 
او ألهنا مل تصل اىل التقييم العميل املناسب 

للمشاركة يف املؤمتر«.
لصور  معرٌض  املؤمتر  هامش  عىل  وُنظم 
بطوالت احلشد الشعبي املبارك، ومعرض 
الثقافية  واالص���دارات  بالكتاب  خاص 

والعلمية.
السعدي رئيس  الدكتور منري  بدوره أشاد 
املقدسة  العتبات  بدعم  كربالء  جامعة 
»نستمد  قائال،  والثقايف  العلمي  للحراك 
املنارات  من  وال��ع��زم  القيم  من  الكثري 
أيب  وأخيه  احلسني  االمام  ملرقدي  الشاخمة 

ونعتقد  السالم،  عليهام  العّباس  الفضل 
هذه  يف  ثالثة  منارة  هي  كربالء  جامعة  ان 
منارات  اىل  اضافة  للعلم  منارة  املحافظة 

العلم والتضحية واإلباء«.
وأضاف، »املؤمتر خرج بعدد من التوصيات 
قد تنفع صناع القرار يف احلكومة«. مشريا 
اىل، ان »تغري الوضع احلايل جيب ان يستند 
يف  تسهم  التي  والدراسات  البحوث  اىل 
الربنامج  تنفذ  يف  السهلة  االليات  وضع 

احلكومي خالل اربع سنوات«.
رسور  بادية  الدكتورة  بينت  جهتها  من 
هذه  ان  لبنان  يف  االسالمية  اجلامعة  من 
الوسط  من  تنبثق  التي  العلمية  املؤمترات 
اىل مجلة من االصالحات  اجلامعي هتدف 
االفضل  نحو  ال��واق��ع  وتغيري  االداري���ة 
تنفيذ  يف  سهلة  صيغة  اجياد  عىل  والعمل 

برامج احلكومة.
للبحوث  العلمي  »املستوى  ان  وقالت، 
جامعتنا  يف  طلبتنا  اوّجه  حيث  من  عاٍل  
اىل  مشرية  منها«.  واالستفادة  متابعة  عىل 
ببحثها  املؤمتر  يف  االوىل  هي  »مشاركتها 
الذاتية  )الرقابة  عنوان  محل  الذي  العلمي 

ودورها يف التطوير االداري(«.
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انطالق النسخة السادسة 

لمعرض المنتجات الحرفية لشريحة االرامل وااليتام

وسط  الرشيفني  احلرمني  بني  ساحة  احتضنت  متتالية  ايام  ثالثة 
كربالء معرضا للمنتجات احلرفية لرشحية األرامل وااليتام الذي 
ينظم للعام السادس، وبرعاية مبارشة من لدن االمانتني العامتني  
للعتبتني احلسينية والعباسية املقدستني  بالتعاون مع مؤسسة نور 

احلسن )عليه السالم (اخلريية.
من  كان  العباسية  للعتبة  الرشعي  املتويل  الصايف  امحد  السيد 

افتتح املعرض وبمشاركة وحضور شخصيات ووجوه اجتامعية 
واكبت  التي  االعالمية  الكوادر  جانب  اىل  واكاديمية،  وفكرية 

اعامل املعرض.
وهيدف معرض املنتجات احلرفية لأليتام واالرامل اىل  استعراض 
الفنية  كاألعامل  االبداعية،  املجاالت  كافة  يف  االيتام  امكانيات 
مساعدا  عامال  املعرض  يعد  حيث  والنحت،  بالرسم  املتمثلة 

للتواصل مع  املنتجني واملسوقني عىل حد سواء.
يقول السيد  عيسى احلسني مدير مؤسسة نور احلسن، »نسعى اىل 
رفع املستوى املعايش للعوائل املحتاجة من خالل عرض اعامهلم 
وتوفري فرص عمل للجميع خصوصا من يملك موهبة او حرفة 

تنفعه شخصيا وختدم املجتمع.
تأسست  املدين،  املجتمع  منظامت  إحدى  احلسن  نور  ومؤسسة 
يف 2009 م لرعاية االيتام والعوائل الفقرية واملتعففة يف حمافظة 
كربالء املقدسة وخصوصا ايتام احلشد الشعبي، حيث ترعى اكثر 
من )500( عائلة و)2000( يتيم يف كربالء املقّدسة، باإلضافة 

إىل )500( يتيم من حمافظة النجف األرشف.

تقرير: حسين نصر / تصوير: خضير فضالة
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بدورها بينت ام عيل مديرة مؤسسة فيض الزهراء عليها السالم: 
ان »املؤسسة شاركت يف النتاجات احلرفية التي ختص طلبتها يف 
املعرض من اجل رفع الروح املعنوية للطالبات ودعم الطالبات 
من  عوائلهم  لدعم  االوقات  استثامر  وكيفية  ماديا  ولالستفادة 
تطوير  عىل  املؤسسة  عملت  موضحة،  االقتصادي.  النواحي 

القابليات من خالل اقامة دورات صيفية متخصصة.

فيام اشادت سارة حممد عبد الرضا وهي  طالبة  يف الصف السادس 
االبتدائي باملشاركة يف اعامل املعرض، وقالت، »نشكر القائمني 
عىل املؤسسة يف الدعم الكبري الذي يقدمونه لنا من تنظيم دورات 
خمتلفة والعمل عىل صقل مواهبنا وكيفية استغالل االوقات يف 

صناعة االدوات املنزلية.
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تقرير: ضياء االسدي / تصوير احمد القريشي 

يعد قسم التدقيق والرقابة الداخلية واحدًا من االقسام المهمة والفعالة في االمانة العامة للعتبة الحسينية 
المقدس���ة، تم تأسيس���ه بعد صدور قانون العتبات المقدس���ة رقم )19( لعام 2005، وضمن التش���كيالت التي 
حدده���ا ذات القانون، وهو يتولى مس���ؤولية مراقبة وتدقيق كافة العمليات النقدي���ة والعينية وفقًا إلجراءات 
الضب���ط الداخلي المق���ررة والمتبعة في العتبة واجراء المطابقة الفوري���ة والمفاجئة لحركات امناء الصندوق 
والمخازن النقدية والعينية بعد اش���عار االمين العام اومن يخّوله واعداد احصائيات الجرد الس���نوي وابداء الرأي 
والمالحظات الالزمة بما يتوافق مع األحكام الشرعية والنظام الداخلي للعتبة المقدسة ، أما منتسبوه فهم 

من ذوي االختصاص وممن يتمتعون باألمانة والثقة ومن المحافظين على اداء العمل بسرية تامة ،

قسم التدقيق والرقابة الداخلية.. 

صمام أمان العتبة الحسينية المقدسة  المالي والرقابي 
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لقاءات  اوسع وادق، اجرت ملة )االحرار( سلسلة  القسم بشكل  اعامل هذا  وللتعرف عىل 
رئيس  الكلكاوي  االمري  عبد  حممود  شاكر  االستاذ  القانوين  املحاسب  مع  اوهلا  كان  موسعة 

القسم وقد اكد لنا ان القسم من االقسام املهمة والفعالة يف العتبة املقدسة وله دور كبري  
و جهود استثنائية يشار هلا بالبنان، ويعمل بطاقة برشية ال تتجاوز ال�)22( شخصا من ذوي  

االختصاص.
وتابع الكلكاوي:« بداية نشوء القسم كان بمنتسبني اثنني  ومن ثم قمنا بإعداد وهتيئة الكوادر 
ووضع اخلطط املستقبلية له، و من االمور التي حرصنا عليها، احلفاظ عىل خصوصية املؤسسة، 
وإنجاح العمل، كام احتضن القسم املتفوقني من خرجيي املحاسبة وادارة االعامل واالقتصاد 
التخطيط وهذه  والنزاهة ووزارة  املالية  الرقابة  ديوان  الدورات هلم يف  العديد من  اجراء  بعد 

الدورات قائمة اىل االن بشكل سنوي مستمر«.
واضاف الكلكاوي: »ان القسم يامرس نشاطه بأربع شعب وهي: )شعبة تدقيق السلف، شعبة 
تدقيق الرواتب، شعبة تدقيق املخازن، شعبة التدقيق امليداين(، ويضاف هلا الشعبة االدارية التي 

هي قيد التشكيل واعداد الكوادر الكلية للقسم هي )22( منتسبا من ضمنها رئاسة القسم«.
الضوابط المتبعة للقسم ..

ال ختلو اية مؤسسة من الضوابط واملعايري التي جيدر العمل هبا لضامن استمرار النجاح يف مجيع 
حتدث  ذلك  وعن  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  موجود  ما  وهذا  العاملة،  واذرعها  مفاصلها 
الكلكاوي قائاًل: »ان النظام الذي يتم تطبيقه هو النظام املحاسبي املوحد، وان العمل يكون 
لدينا، وقسم  العمل  الذي حيدد  الدستور  بمثابة  تعد   التي  املحاسبية  والفروض  املبادئ  وفق 
التدقيق يستقبل سنويًا حتديثات للقوانني من قبل رئاسة الوزراء ووزارة املالية ووزارة التخطيط 
واهلندس  املايل  الترشيع  قانون  اىل  اضافة  والسلف  والرصف  املشاريع  ختص  القوانني  وهذه 
النجاز املشاريع وكيفية رصف االستحقاقات املالية، واكيد ان هناك نظاما داخليا واطارا عاما  

جيب ان يتبع بالنسبة ألي مؤسسة باالضافة اىل القوانني اعاله«. 
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ارتباط عمل القسم مع بقية 
اقسام العتبة االخرى..

عن طبيعة ارتباط قسم التدقيق مع اقسام العتبة احلسينية املقدسة 
الكلكاوي:  حتدث  فقد  تدقيقها،  يتم  التي  املعامالت  هي  وما 
يتم  كذلك  وال��روات��ب  والسلف  املرصوفة  املبالغ  »معامالت 
ذلك  يف  بام  االم��وال  ومجيع  املخزين  واالخ��راج  االدخ��ال  تدقيق 
اموال الشباك املقدس، بدًءا من مرحلة مجع األموال ووضعها يف 
اكياس ومن ثم ايداعها يف القاصة احلصينة ومن ثم عد وفرز هذه 
األموال وتسجيلها بموجب املحارض الرسمية وعمل كل ما يلزم 
والنذور  اهلدايا  قسم  اموال  واما  املوجود،  العمل  سالمة  لضامن 
مستندية  دورة  هلا  فتوجد  القسم  هذا  يف  جتمع  التي  والتربعات 
حركة  تبينها  التي  املبالغ  من  التربعات  هذه  مموع  وان  مستقلة 
الصندوق تبّوب بموجب كشوف ترسل هناية كل شهر ألغراض 
املطابقة، وقبل اعداد الكشوف يف قسم اهلدايا والنذور تتم يف هناية 
كل شهر عملية جرد من خالل تشكيل جلنة خمتصة وعىل ان تكون 
الكشوف املعدة مطابقة مع اجلرد وبحسب نوع التربعات التي تم 
تثبيتها بموجب املحارض التي حددت نوع وشكل التربع، وترسل 
هذه االموال واالنواع من التربعات للعمالت العربية واالجنبية 
عن  بالتقيص  اللجنة  هذه  تقوم  حيث  العملة  ترصيف  جلنة  اىل 
افضل األسعار وبعد ذلك يتم اعداد حمرض يسمى حمرض  )ترصيف 
ايداع هذه  العراقي ويتم  الدينار  املبالغ اىل  العملة( وبذلك حتول 
املبالغ يف حساب العتبة املقدسة يف املرصف او ايداعها يف صندوق 
ابواب  يف  رصفها  ليتم  املقدسة  العتبة  يف  الرشعية  التخصيصات 

الرصف املخصصة هلا، أو ابواب الرصف الرشعية االخرى«.
انه  اال  رقايب  انه  عن  فضاًل  العتبة  يف  القسم  عمل  »ان  اىل:  الفتًا 

حيمل  اجلانب التصحيحي والتقويمي والتنبيهي«. 
والقيود  املالية  املعامالت  كافة  تدقيق  خيص  »فيام  بالقول:  مشريًا 
املعاملة  تدقيق  يتم  حيث  عملنا،  صميم  من  فهذا  املحاسبية 
وارساهلا اىل قسم الشؤون املالية ويتم بعدها اجراء القيد املحاسبي 
اضابري  ضمن  املعامالت  ه��ذه  اع��ادة  ويتم  املذكور  القسم  يف 
خاصة لتدقيق هذه القيود، وبذلك متر املعاملة عىل القسم ملرتني 
املرة األوىل قبل الرصف والثانية بعد الرصف وعند اعداد القيود 
املحاسبية وذلك لتحقيق الدقة بشكل اكرب«، مبينًا ان »مجيع القيود 
يتم ترحيلها اىل السجالت اليومية والسجالت املساعدة االخرى 
احلاسوب  عىل  معد  نظام  وفق  الكرتونيًا  القيد  هذا  يثبت  انه  كام 
ويمكن استخراج ميزان املراجعة يف اي يوم من ايام السنة ويمكن 
ايضًا مطابقة النسخة االلكرتونية مع كافة ارصدة السجالت اي 
ان العمل ينجز بطريقتني الكرتونيًا مرة وبموجب السجالت مرة 

اخرى«.
يشء،  لكل  موثقا  كان  االمر  ببادئ  العمل  يف  البدء  »ان  مضيفًا: 
مسجلة  كانت  فهي  وسجالت  حماسبية  قيود  بشكل  ليس  ولكن 
خاصة  بسجالت  ومثبتة  ورصف  قبض  مستندات  شكل  عىل 
وليست حسب نظام حماسبي معني حكومي اوموحد، ولكن كان 
موثقا بطريقة حتفظ احلقوق من اواخر عام 2003م لغاية هناية عام 

2004 م من قبل االخوة العاملني يف ذلك الوقت«. 
جهود تنظيم اس���تثنائية.. يقابلها ش���كر 
وتقدي���ر االمان���ة العامة للعتبة الحس���ينية 

المقدسة
مسؤول  يؤدهيا  التي  املحاسبية  اجلهود  اىل  االشارة  بالذكر  جدير 
القسم  رئيس  هبا  اخربنا  املقدسة،  العتبة  يف  ومنتسبوه  التدقيق 
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ا لتنظيم العمل وهنا  قائاًل: »بعد ان اتينا وجدنا كل يشء جاهز 
الذي  هو  حاليا(  العام  االمني  )نائب  رشيد  حسن  االستاذ  كان 
قام بتدقيق كافة املعامالت وبعدها وضع االطار العام حلسابات 
عام   من  واعتبارًا  جديدة  مرحلة  بدأت  حيث  املقدسة،  العتبة 
ادارة  قبل  من  معتمدة  مستندية  دورة  بإعداد  وذلك  )2005م( 
بالرجوع  وكذلك  املوحد  املحاسبي  النظام  بتطبيق  والبدء  العتبة 
اىل معامالت العامني )2003-2004م( وتقييد هذه املعامالت 
من قبيل حيث كنت املنتسب الوحيد الذي يقوم يف اعداد القيود 
قيود ثالث سنوات يف  االنتهاء من  ايضًا، وتم  اليومية يف حينها 
هناية عام 2005م، حيث كان العمل حيتاج اىل جهد استثنائي وهلل 
احلمد اخرجنا اول ميزان مراجعة جلميع السنوات املذكورة كاًل 
عىل انفراد ، وتم عىل اثر اخراج امليزان توجيه كتاب شكر وتقدير 
العامة للعتبة احلسينية املقدسة جلميع من ساهم  من قبل االمانة 
اعدوا  من  هم  اشخاص   )5( عددهم  كان  والذين  الكوادر  من 
موازين املراجعة قبل ذلك، وعند اعداد الدورة املستندية يف بداية 
يقوم  الصندوق ومن  امانة  املسؤول عن  تم حتديد  عام 2005م 
وفصل  االعامل  حتديد  من  البد  وكان  املحاسبية  القيود  بإعداد 
كام  املحاسبي  العمل  لسالمة  التخصص  وحسب  املسؤوليات 
هو متعارف عليه بني اصحاب التخصص الذين يعملون بالعمل 

الرقايب والتدقيقي«.

نظ���ام  وادخ���ال  مس���تقبلية  تطلع���ات 
الحوكمة في مشاريع العتبة االستثمارية..
الدراسة  فرتة  وخ��الل  متجددة  اهنا  يميزها  ما  التدقيق  لنظم 
استفدنا كثريًا من األنظمة واملعايري الدولية املحاسبية وال جيب ان 
نبقى عىل نمط واحد؛ بل جيدر مواكبة التطور، وعىل سبيل املثال 
ان املضيف كان يستنزف كميات كبرية من االوراق ووصوالت 
منمرة بحسب طبيعة عمل املضيف، لكن تم معاجلة هذا العمل 
الدولية  املحاسبة  معايري  ان  علاًم  )الكاشري(،  بنظام  واستبداله 
سيتم العمل هبا يف مجهورية العراق واعتبارًا من )2020/1/1(

1989م،  لعام  الدولية  املحاسبة  معايري  ملس  عن  والصادرة  م 
والذي تم تنقيحه وتعديله يف عام 2011م«.

اصبحت  االستثامرية  االقسام  »مجيع  ان  اىل  الكلكاوي  وأشار 
ب�)سريفر( يكون جامعا لكل هذه  الكاشري مربوطة  بنظام  تعمل 
املواقع وحيفظ مجيع املعلومات وهذا يدخل ضمن التدقيق امليداين 
عىل  والتعرف  موقع  اي  عىل  الدخول  باستطاعتنا  االن  فنحن 
االموال املوجودة وعدد الوصوالت التي تم قطعها وامور اخرى 
ميداين  تدقيق  احدامها  بطريقتني  اصبح  التدقيق  ان  اي  كثرية 
احلوكمة  نظام  ضمن  يدخل  وهذا   ، القسم  داخل  من  واخرى 
االلكرتونية املستخدمة عامليًا واالفكار التي تواكب التطور كثرية 
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وستنفذ باملستقبل بأذنه تعاىل«.
املالية  الشؤون  وقسم  القانونية  الشؤون  قسم  عمل  ترابط  وعن 
»الشك  الكلكاوي:  قال  الداخلية  والرقابة  التدقيق  وقسم 
قوانني  هو  منها  االكرب  اجلزء  املحاسبة  كون  ترابطا،  هناك  ان 
وباقي  املحاسبة  قسم  يف  تدرس  التي  املواد  ضمن  فمن  وانظمة 
الذي  التجاري  القانون  املحاسبة هو  القريبة من  االختصاصات 
يعرفك ماهي انواع الرشكات وماهي االسهم وكيف يتم انشاء 
القانونية  االلتزامات  يبني  وكذلك  القانون  وفق  الرشكات  هذه 
التي تقوم هبا هذه الرشكات وهناك الكثري من التفاصيل وايضًا 
حددت القوانني والتعليامت كيفية التعامل مع هذه الرشكات عند 
التعاقد مثاُل ان تكون مسجلة لدى مسجل الرشكات واهنا اجرت 
ايضًا  كله  فهذا  القانونية  االمور  من  ...الخ  الرضيبي  التحاسب 
واملايل،  القانوين  الرتابط  يأيت  هنا  ومن  الرضيبي  القانون  ضمن 
وايضًا  واملالية  التخطيط  وزاريت  من  تصدر  قوانني  ايضًا  وهناك 
هناك تعليامت مالية تصدر من نفس املؤسسات وحسب نظامها 
الداخيل مثل العتبة احلسينية املقدسة ومايرتئيه ملس ادارة العتبة 
بأقسام  يعمل  فلذلك جيب عىل كل من   ، املالية  السياسة  ورسم 
اساسيا  جزءا  القوانني كوهنا  هبذه  ملام  يكون  ان  واملالية  التدقيق 

من عمله   
ثالثة  التدقيق  وقسم  املايل  والقسم  القانوين  »القسم  بأن  واكد 
اركان ال يمكن فصلها عن بعض يف املؤسسات وخري مثال هو 
عقود االجيار واالستئجار، حيث تتم تنظيم هذه العقود يف قسم 
الشؤون القانونية وبعدها يتم تدقيق هذه العقود يف قسم التدقيق 
ومن ثم يتم الرصف من قسم الشؤون املالية«، مشريًا ان »العمل 
التدقيقي هو عمل متشعب وال يقترص فقط عىل االمور املالية بل 

يشمل الرقابة الداخلية لكل اعامل املؤسسة«.
العمل بروح الفريق الواحد..

تتبعت »االحرار« سري العمل يف القسم ومن خالل لقاءات عديدة 
العمل  ان  واضحة  االش��ارة  كانت  القسم  هذا  يف  العاملني  بني 
هذه  ومن  الواحد،  الفريق  بروح  وينجز  القوانني  بحسب  يتقن 
اللقاءات لقاء »االحرار« باألستاذ )حممد كاظم عطا اهلل( مسؤول 
شعبة السلف يف القسم والذي حتدث لنا عن طبيعة شعبته واملهام 

املوكلة هلا فقال: »يف بادئ األمر كنا مجيعًا نعمل كمنتسبني يف شعبة 
السلف وكانت اعدادنا ال تتجاوز االربعة اشخاص ويصل اعداد 
املنتسبني فيها االن لقرابة العرشة اشخاص ومهامها تتلخص يف 
وان  السلف(  تسويات  القبض،  )الرصف،  املالية:  االمور  كافة 
اي قسم من اقسام العتبة املقدسة او اجلهات املتعاقدة مع العتبة 
احلسينية املقدسة عند ترويج املعامالت ألي غرض جيب ان متر 
الضوابط  وفق  تدقيقها  ويتم  السلف(  )شعبة  التدقيق  قسم  عىل 
والتعليامت الصادرة من قبل ادارة العتبة املقدسة، وبدورنا نقوم 
بتطبيق هذه الضوابط والتعليامت وان اي معاملة ترد الينا جيب ان 
تكون مستوفية جلميع ما تقدم وان كانت غري مستوفية للضوابط 
عليها  الغرض  هلذا  اعدت  خاصة  بورقة  مالحظاتنا  كتابة  يتم 
لغرض اكامل هذه املالحظات ومن ثم كتابة خالصة هبذه املعاملة 
بعد انجاز املالحظات سواء كانت رصفا او قبض مبلغ او تسوية 
سلف وعرضها عىل السيد رئيس القسم لغرض املصادقة عليها 

ومن ثم استحصال موافقة ادارة العتبة عليها«.
وتابع عطا اهلل: »ان السلف عىل انواع )سلف مستديمة وسلف 
بالقرطاسية  ختتص  والنثرية  نثرية،  وسلفة  النشاط(  ألغراض 
هلذه  الرصف  ويتم  صاحبها،  وما  القسم  يف  املستعجلة  واإلمور 
هناية  تسويتها  ويتم  السنة،  خالل  متعددة  فرتات  خالل  السلف 
هذه  القادم،  العام  يف  جديدة  سلف  سحب  ثم  ومن  عام  كل 
واملؤمترات  املهرجانات  اىل سلف  باالضافة  السلف  من  االنواع 
الزواج والعالج والبناء«، منوهًا عن »حجم  والندوات وسلف 
املسؤولية امللقاة عىل شعبة السلف بانه دقيق جدًا، ملا تقوم به من 
والتسويات  والقبض  الرصف  معامالت  بتدقيق  متعددة  مهام 
والسلف اخلاصة باملشاريع نتيجة ازدياد نشاط العتبة وما تقوم به 
من تقديم اخلدمات للزائرين وفئات متعددة من فئات املجتمع، 
والعمل  السلف  بشعبة  تام  ارتباط  هلا  القسم  شعب  مجيع  وان 

يكون تكامليا بني شعب القسم«.  
تحقيقا للدقة.. 

العمل بنظام الكاشير المتطور
السيد  آليات تطويره، وقد عرفنا  يتطلع عىل  ان  كل عمل جدير 
امليداين  التدقيق  شعبة  مسؤول  املوسوي(  جليل  حممد  )قاسم 

علي جوادعلي هيثم

A h r a r w e e k l y24

ملف العدد



بعمل هذه الشعبة وماذا يستهدف من تدقيق خمازن العتبة املقدسة 
التابعة  املواقع  ومجيع  االطفال  ورياض  العتبة  مدارس  وكذلك 

للعتبة«.
مبينا »ان العمل يكون مع املحاسبني لكل موقع من خالل تدقيق 
مفاجئ وذلك من خالل االطالع عىل املبالغ املقبوضة واملرصوفة 
وتصفية مجيع السلف اخلاصة به كذلك تم العمل بنظام الكاشري 
منه  والغاية  العتبة  اىل  متطور وحديث دخل  النظام  بالعتبة وهذا 
املواقع  اغلب  يف  احلوكمة  نظام  وتفعيل  ال��ورق  مرحلة  جت��اوز 
والعمل  الدينية  السياحة  القريب يف قسم  اهلل يف  ان شاء  وتفعيله 

مستمر لذلك يف مجيع املواقع االستثامرية«. 
تدقيق المتغيرات لرواتب المنتسبين 

ابرز اعمال شعبة الرواتب..
القسم وحتدث  الرواتب يف ذات  املهمة شعبة  من ضمن الشعب 
هذه  »تأسست  قائال:  سعيد،  هيثم  عيل  السيد  عنها  ل�«االحرار« 
وصول  من  يبدأ  عملها  ان  وباختصار  2017م،  سنة  يف  الشعبة 
ادارية  كأوامر  اإلداري��ة  الشؤون  قسم  من  املتغريات  كشوفات 
ومواقف يومية لكافة منتسبي العتبة احلسينية، عن طريق املواقف 
اليومية التي حتتوي عىل الغيابات واجازات بال راتب، وتصحيح 
الشؤون  قسم  يف  الرواتب  شعبة  يف  حتدث  التي  األخطاء  بعض 
والنقل  واالستضافة  التعيني  اوامر  تدقيق  اىل  باالضافة  املالية، 
وهذه االوامر مجيعها ترد اىل قسم التدقيق لكي تثبت بشعبة تدقيق 

الرواتب وتدقيقها الكرتونيًا من قبلنا«. 
متابعة املالحظات واالوامر  ايضا  الشعبة  واضاف »ان من عمل 
االدارية، والعمل هنا يكون تدقيقيا وتقويميا تالفيًا حلدوث اخلطأ 

يف شعبة الرواتب التابعة لقسم الشؤون املالية«.
تدقيق مستندات اربعة عشر مخزنًا

 ورقيًا والكترونيًا..
الذي  القسم  ان  احلديث  اسلفنا  وكام  كبرية  القسم  عمل  مساحة 
يعمل بروح الفريق الواحد يقع عىل عاتقه ايضا تدقيق مستندات 
االستاذ  املهمة  هذه  امتام  كيفية  ل�«االحرار«  أوضح  وقد  املخازن 
بالقول:«  املخازن  تدقيق  شعبة  مسؤول  كاظم(  ج��واد  )ع��يل 

يتلخص عمل شعبة تدقيق املخازن بتدقيق احلركة املخزنية والتي 
هي عبارة عن مستندات االدخال املخزين بشقيه )االدخال املخزين 
واالدخال املبارش( واالخراج املخزين، حيث يتم بموجب املستند 
االول ادخال مجيع املواد التي يتم رشاؤها او التربع هبا اىل العتبة 
احلسينية املقدسة واما بالنسبة لإلخراج املخزين يتم بعد تقديم اي 
قسم من االقسام طلبا اىل املخول بالرصف إلخراج اي مادة من 
املخازن إلستخدامها يف ممارسة نشاط األقسام ويتم ادخال هذه 
املستندات اىل احلاسبة االلكرتونية وذلك لغرض مراقبة االرصدة 
املخزنية جلميع املواد املخزونة ولغرض مطابقة املخزون الفعيل يف 
املخازن وبني االرصدة الظاهرة يف السجالت، كام ان عملنا يكون 
مع خمزن املواد العامة وخمزن املواد االنشائية وخمزن املواد الغذائية 
والسجاد  والبطانيات  اليدوي  والسجاد  الكهربائية  املواد  وخمزن 
الصناعي وخمزن الكتب وخمزن جتهيزات العاملني وخمزن الصيانة 
وخمزن  العطاء  مرأب  اىل  اضافة  والزيوت  للوقود  وخمزن  العامة 
يكون  وعملنا  خمزنًا،  عرش  اربعة  عددها  يبلغ  حيث  الفضائية، 
يسمى  وما  واخلارجة  الداخلة  املخازن  قسم  ملستندات  تدقيقيا 
بتدقيق احلركة املخزنية باإلضافة اىل تدقيق تلك احلركة املخزنية 
العمل  هذا  ويتم  عام  كل  هناية  تطابقها  ويتم  الكرتوين  بشكل 

ضمن عمل الكرتوين وورقي«.
الشعبة  ذاتية  مسؤول  ميد(  محودي  )جاسم  القول  اوضح  فيام 
والغياب  احلضور  توثيق  يف  يتلخص  الشعبة  عمل  ان  االداري��ة 
والربيد وكل ما يتعلق بأمور طباعة املطالعات والكتب اواًل بأول 

والربيد الوارد لكل شعبة حسب نوع الربيد«. 
الكلكاوي عن  القانوين االستاذ شاكر  وعاود احلديث املحاسب 
اهلدايا والنذور يستقبل هدايا  قائاًل: »قسم  اهلدايا والنذور  مبالغ 
االث��اث(  )السجاد،  مثل:  العينية  واهلدايا  عينية  وهدايا  مالية 
وغريها من االمور وهذه االمور توثق ماليًا وذلك من خالل جلنة 
خاصة بتقييم هذه اهلدايا وفق سعر السوق او اقل وبعد التقييم من 
قبل اللجنة جيرى عليها قيد حماسبي ويثبت من هو الذي تربع هبا 
املتربع  املواد  املحاسبية وضمن  القيود  ومعلوماته ويدخل ضمن 
يسلم  قبض  مستند  خالل  من  تتم  املالية  اهلدايا  خيص  وفيام  هبا، 

نسخة منه اىل املتربع ونسخة ألغراض اجلرد«.

قاسم محمد جليلمحمد كاظم
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يقع المضيف الى جهة الشمال والشمال الشرقي من العتبة المقدسة 
بين باب السالم وباب الكرامة، بمساحة )700(م2 لكل طابق.

مكونات ومحتويات المشروع:
الطباخات  بأحدث  المزود  المضيف  مطبخ  على  ويحتوي  السرداب: 
)ايطالية المنشئ( ماركة Aour وقد استخدم في ارضيته وجدرانه، 

نوع من البورسلين مقاوم لدرجات الحرارة.
بمصعد  زود  الذي  الرجال  اطعام  صالة  وفيه  االرضي:  الطابق 
الطعام  نقل  لخدمة  اخرين  )21( شخصا مع مصعدين  لـ  كهربائي 
تحضير  صالة  على  الطابق  هذا  يتضمن  كما  االخير،  لطابق 
السالم(  )عليه  الحسين  اإلمام  ضيوف  الستقبال  وباحة  االطعمة، 

لتقديم الضيافة العربية.
الطابق االول: وفيه صالة إطعام النساء، مع جناح إدارة المضيف.

بمرمر  مغلفة  على مجموعة صحيات وصاالت  ويشمل كل طابق 
الزجاج  انواع  بأفخر  مزججة  وبسقوف  وبرازيلي  باكستاني 
زود  كما  المكان،  على  جمالية  تضفي  اضاءة  وبهندسة  البلجيكي 
واطفاء  انذار  وأجهزة  المركزي،  التبريد  بمنظومات  طابق  كل 

الحريق، ومنظومة كاميرات مراقبة، ومنظومة صوتية.

مضيــــــف 

العتبة الحسينية المقدسة
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وبعد انطالق املهرجان بربيعه الذي رسم 
بالضيوف  الكبرية  الفسيفسائية  لوحته 
والباحثات  واألدي��ب��ات  واإلع��الم��ي��ات 
واملفِكرات اسدل ستار املهرجان يف اليوم 
)عليه  األوص��ي��اء  سيد  قاعة  يف  الثالث 
السالم( بكلامٍت توجت بالشكر واالمتنان 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  الذكرى  لصاحب 

السالم( والقائمني عىل املهرجان.  
اجلليحاوي  ن��دى  املهندسة  وحت��دث��ت 
»إن  قائلة:  اإلعالمية  اللجنة  مسؤول 
النشاطات النسوية ملهرجان ربيع الشهادة 
تضمنت  احلالية  بدورته  العاملي  الثقايف 
الفوتوغرايف  للتصوير  مسابقة  فعالياهتا 
بالطفولة  اخلاصة  )إبصار(  ب�  املوسومة 
احلسينية،  املسرية  يف  وامل��رأة  الكربالئية 

ومسابقة )نساء يف نرصة ثالث األوصياء( 
إعالمي                                                               ملتقى  وكذلك  القصرية،  للقصة 
ثقافة  ع��ىل  احل��ث  يف  امل���رأة  دور  ن��اق��ش 
الشهادة، باإلضافة اىل مؤمتر علمي يسلط 
الضوء عىل منهج أئمة أهل البيت )عليهم 
وإظهار  امل��رأة  مع  التعامل  يف  ال��س��الم( 
ن��دوة  ع��ن  فضاًل  اإلس���الم،  يف  مكانتها 
ثقافية وثالث ورش عمل يف مال اإلرشاد 
قاعة  ع��ىل  مسحي  وع��رض  واالرسة، 
مسح البيت الثقايف يف كربالء، ناقش عدة 
مفاصل اجتامعية، أمهها التأثريات السلبية 
يرتكه  وما  االجتامعي  التواصل  لوسائل 

غياب األب يف حياة أطفاله األيتام«. 
 )17( مثلت  املهرجان  وفود  »أن  وبينت 
دولة عربية وأجنبية من مذاهب وديانات 

جزر  نيجرييا،  غينيا،  ايران،  منها  متنوعة، 
لبنان،  م��رص،  ايطاليا،  اليونان،  القمر، 
البحرين،  اجل��زائ��ر،  تونس،  اندونيسيا، 
أذربيجان،  الكويت،  سوريا،  السعودية، 

تركيا«.
األول  ال��ي��وم  برنامج  »أن  وأوض��ح��ت 
من  عطرة  بتالوة  استهل  أن  بعد  تضمن 
كلمة  الصباحية  جلسته  يف  احلكيم  الذكر 
احلسينية  للعتبتني  العامتني  األمانتني 
الوفود  وكلمتي  املقدستني،  والعباسية 
العربية واألجنبية والقاء القصائد الشعرية 
جلسته  أم��ا  االس��الم��ي��ة،  وامل��وش��ح��ات 
املسائية فقد تضمنت إقامة ملتقى إعالمي 
بمشاركة مخس باحثات من تونس ولبنان 
مجلة  مناقشة  تم  حيث  والعراق،  واي��ران 

النشاطات النسوية 
لمهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الخامس عشر

بهدف تعزيز المس����يرة اإلنسانية نحو التكامل وتالقح األفكار من خالل التقاء  الباحثات والمستبصرات 

والمفِك����رات فيما بينهن، نظمت األمانتان العامتان للعتبتين الحس����ينية والعباس����ية المقدس����تين 

النش����اطات النس����وية المنضوية ضمن مهرجان ربيع الش����هادة الثقافي العالمي بدورته الخامس����ة 

عش����رة، وتحت شعار )اإلمام الحس����ين مناٌر لألمم واصالٌح للقيم(، بحضور عالمي ودولي لشخصيات 

دينية وأكاديمية وإعالمية من ديانات ومذاهب متعددة.

         تقرير: الفت الفتالوي / تصوير: سرى الجليحاوي
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الشهادة  بقضية  املتعلقة  املصطلحات  من 
بدالئل  املجال  هذا  يف  امل��رأة  دور  وبيان 
متخذين  رشيفة،  نبوية  وأحاديث  قرآنية 
من ذلك السيدة أم البنني )عليها السالم( 
إن��م��وذج��ًا وم��ث��ااًل رائ��ع��ًا يف احل��ث عىل 
من  ثقافية  ن��دوة  تنظيم  وكذلك  اجلهاد، 
عنوان:  حتت  واالرسة  اإلرشاد  جلنة  ِقَبل 
 - واألرسة  للفرد  املعارصة  )التحديات 
ومعاجلات(،  اسباب  إنموذجًا-  الطالق 
ثالث  فيه  أقيمت  ال��ذي  الوقت  ذات  يف 
ممع  قاعات  عىل  املجال  نفس  يف  ورش 
حيث  ال��س��الم(،  )عليه  ال��ش��ه��داء  سيد 
الفائزات  بتكريم  املسائية  اجللسة  ختمت 
يف  املشاركات  املميزة  الصور  وصاحبات 
الفوتوغرايف  للتصوير  )إبصار(  مسابقة 
ضمن  اإلعالمية  اللجنة  نظمتها  التي 

فعاليات املهرجان«.
من  الثاين  اليوم  تضمن  »فيام  وتابعت: 
إقامة مؤمتر علمي حتت عنوان:  املهرجان 
)املرأة ما بعد عاشوراء قراءة يف معطيات 
جلستني  ضمن  امل��ع��ارصة(،  التحديات 
عىل  موزعتني  مسائية  وأخ��رى  صباحية 
والعباسية  احلسينية  العتبتني  ق��اع��ات 
بحثا   )44( فيها  نوِقَش  حيث  املقدستني، 

التي  العظيمة  الصور  الرتكيز عىل  فيها  تم 
حيث  م��ن  الطف  واق��ع��ة  نساء  قدمتها 
العقيدة  صحة  وترسيخ  اهل��وي��ة  اث��ب��ات 
ثالثة  ضمن  املنشودة  األه��داف  وسمو 
واملعريف،  الفكري  املحور  موضحة  حماور 
املستدامة،  والتنمية  االجتامعي  واملحور 
والقانوين،  احلقوقي  املحور  عن  فضاًل 
وخ��ت��م ب��ت��وزي��ع ال����دروع وال��ش��ه��ادات 
التقديرية لرؤساء اجللسات البحثية وكافة 

الباحثات املشاركات يف املؤمتر«.
تضمن  فقد  الثالث  اليوم  »أما  وواصلت 
يف جلسته الصباحية إقامة عرض مسحي 
بعنوان )جادة الصواب( جسد تضحيات 
الشهداء ومعاناة ابنائهم بعد استشهادهم، 
لنخبة  الشعرية  القصائد  القاء  عن  فضاًل 
العراق،  وخارج  داخل  من  الشواعر  من 
الشهداء،  ألحد  قصة  رواية  اىل  باإلضافة 
وإقامة معرض للصور الفوتوغرافية ابَراَزا 
التي  العظيمة  التضحيات  من  يسري  جلزء 
عن  فضاًل  الشعبي،  احلشد  أبناء  قدمها 
تكريم بنات الشهداء املتفوقات دراسيًا يف 
ختام اجللسة، فيام تضمنت اجللسة املسائية 
إقامة ندوة ثقافية بعنوان: )أنظمة التواصل 
البرشية وانعكاساهتا االجتامعية(، التي تم 

فيها تسليط الضوء عىل أنواع الشخصيات 
واالستدالل  للبرش،  التمثيلية  واالن��امط 
جانب  اىل  ال��ك��ري��م،  ب��ال��ق��رآن  عليها 
واملوشحات  الشعرية  القصائد  ال��ق��اء 
العتبتني  كلمة  ذلك  تال  فيام  االسالمية، 
القتها  التي  املقدستني  والعباسية  احلسينية 
برشى  الكفيل  م��دارس   شعبة  مسؤولة 
بضيوف  الرتحيب  جتديد  متضمنة  جبار 
التي  اجلهود  مجيع  عىل  والثناء  املهرجان 
هيئة  عىل  متجلية  االب��داع  أنامل  سطرهتا 
قصة هادفة ذات مغٍز صيغت تعزيزًا للقيم 
كربالء،  قضية  عليها  ُرسمت  التي  النبيلة 
وما جادت به أقالم الباحثات يف والدة أيب 
كلمة  عن  فضاًل  السالم(،  )عليه  األحرار 
جزر  من  اإلعالمية  ألقتها  التي  الوفود 
القمر )فاطمة العبد هلل( مقدمة فيها الشكر 
وكافة  املهرجان  عىل  للقائمني  والعرفان 
وغري  االسالمية  الطوائف  من  الضيوف 
االسالمية؛ لتلبيتهم الدعوة احتفاًء بذكرى 
ال��س��الم(،  )عليه  احلسني  اإلم���ام  مولد 
باإلضافة اىل تثمينها دور العتبات املقدسة 
)عليه  احل��س��ني  اإلم���ام  رس��ال��ة  ن��رش  يف 

السالم( يف أرجاء املعمورة«. 
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ُيعدُّ المركز العراقي التخصصي لزراعة نخاع العظم واالورام في محافظة النجف االشرف � قضاء 

الكوفة والذي بدئت بذرته االولى في )5 /2017/2م( كاول مركز اهلي يجري عمليات زراعة نخاع 

العظ���م ومعالجة أورام الدم الس���رطانية في العراق، وواحد  من اب���رز المراكز التخصصية في 

البالد، حيث يحتوي على خمس���ة طوابق بمس���احة تصل الى )450( مت���را مربعا، مجّهزة بكافة 

االجهزة الطبية العالمية الحديثة، يضاف لها وجود كوادر طبية متخصصة من مختلف الجنسيات.

تقرير: حسنين الزكروطي/ تصوير: رسول العوادي و صالح السباح

المركز العراقي التخصصي لزراعة نخاع العظم واالورام..

 إنموذجا متكامال للمراكز التخصصية في العراق
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واالستثامري  االنساين  املرشوع  هذا  يف  االكرب  اجلزء  هلا  املقدسة  احلسينية  العتبة  ولكون 
فقد عمدت بالتنسيق مع مدير املركز األستاذ الدكتور نارص غايل يوسف عىل توفري كافة 
لتسهيل عملية  مناسبة  بأسعار  اجهزة حديثة وكوادر متخصصة  الطبية من  املستلزمات 

عالج املرض يف داخل البالد دون اللجوء اىل البلدان املجاورة. 
اىل ذلك حتدث االستاذ الدكتور نارص غايل يوسف – اختصاص طب االورام وامراض 
الدم قائال: »بعد اللقاء االول مع سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف كربالء املقدسة 
البذرة االوىل ملرشوع زراعة  بوضع  البدء  تم  السالم(  االمام احلسني )عليه  ويف صحن 
نخاع العظم واجلراحات التخصصية يف حمافظة النجف االرشف بقضاء الكوفة، حيث 
بدئ  العمل بتأجري بناية مكونة من مخسة طوابق غري مؤهلة كمستشفى يف 5 /2017/2«. 
والكوادر  املقيمني  االطباء  مقرًا إلقامة  ليكون  االول  الطابق  تأهيل  »تم  يوسف:  وتابع 
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لرقود  رده��ات  ليكون  الثاين  والطابق  االجنبية،  التمريضية 
كفاءة  ذات  خاصة  عمليات  صالة  تأهيل  عن   فضال  املرض 
اىل  حتتاج  والتي  املستعصية  االم��راض  ملعاجلة  خمصصة  عالية 
املجال، كام يوجد  ازالة االمل وبوجود كوادر متخصصة يف هذا 
يف ذات الطابق ردهة لرقود االطفال اخلدج، كذلك وجود خمترب 
كامل حيتوي عىل كافة الفحوصات املختربية مع استرياد اجهزة 
متطورة وكادر متخصص يف هذا املجال، اما الطابق الثالث فتم 

تأهيلِه لرقود املرض  واملرافقني هلم«.
املركز االول من نوعه يف زراعة نخاع العظام 

فيام ُخِصَص الطابق الرابع لزراعة نخاع العظم بفرعيه )الغريي 
والذايت( ليكون االول من نوعه يف العراق لزراعة نخاع العظام 
الغريي، وحيتوي عىل )6( غرف خاصة للزرع تم تصميمها من 
قبل رشكة املانية متخصصة يف هذا املجال، وقد راعينا وحسب 
توصية الفريق االملاين ان يكون عدد االبواب للدخول للمريض 
الدخول  بابني لغرض  او  بابا واحدا  ان يكون  ابواب بدال   )5(
هلذه الغرف من املريض او املرافق او الطبيب ان جيتاز)5( ابواب 
اثنان منها كهربائية ثم ثالثة ابواب يدوية بعدها يكون الدخول 
لصاالت  مشاهبة  تكون  ان  الغرفة  يف  راعينا  كام  الغرف،  هلذه 
العمليات من حيث احلواف واالرضية، وتم وضع جهاز خاص 
مراعاًة  غرفة،  كل  يف  وتنقيته  اهلواء  ولفلرتة  وللتدفئة  للتكييف 
الصحية  واحلالة  الغرف  هذه  يف  االخرى  والظروف  للضغط 
للمريض، كذلك توجد يف نفس الطابق غرفة خاصة ملخترب عزل 
بإرشاف  تصميمه  وتم  جدًا  معقد  خمترب  وهو  اجلذعية  اخلاليا 
املانية  مالكات طبيبة خاصة من الصني وجتهيزه من قبل رشكة 
متخصصة واملخترب عايل الكفاءة وباملنتسبني العاملني حيث ان 
يف  متخصصون  الصني  من  اطباء  ثالثة  هم  العاملني  املنتسبني 
اول  انه  القول  ويمكن  متنقل  اشعة  جهاز  ويوجد  املجال،  هذا 
مستشفى اهيل يتم جتهيزه هبكذا جهاز، كذلك وجود جهاز تنقية 
اكياس الدم من اجلراثيم أي ان املريض سيحصل عىل دم فعال 
من ثالث  مكونا  اخلامس  الطابق  كان  فيام  اجلراثيم،  من  وخال 
واخرى  القيرصية  بالعمليات  خاصة  واحدة  عمليات  صاالت 
للجراحة النظريية واالخرية خاصة  بالقلب املفتوح، وقد عمدنا 
تم  حيث  جدًا،  فعالة  تعقيم  بأجهزة  الصاالت  هذه  جتهيز  عىل 
استرياد اجهزة املانية تقوم بإعطاء اهلواء الطبي الذي ُيمزج مع 

االوكسجني، مع وجود جهاز شفط وسحب السوائل«.
 earth(( ايرث بمنظومة  تم ربطه  بأكمله  املركز  ان   اىل  مشريا 
تم نصبها عن طريق رشكة متخصصة تركية، وله امهية كبرية يف 

املحافظة عىل االجهزة الكهربائية وحياة املرض.
ويف السؤال الذي طرحته ملة االحرار حول ما يميز هذا املركز 
يقّدم خدمات واسعة  املركز  »ان  املراكز؟ اجاب:  عن غريه من 
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جدًا قد تكون غري متوفرة يف بقية املراكز العراقية فهو متخصص 
يف زراعة نخاع العظم باإلضافة اىل زراعة اخلاليا اجلذعية وربام 
يكون هذا املركز الوحيد يف العراق الذي حيصل عىل ترخيص من 
وزارة الصحة العراقية لزراعة اخلاليا اجلذعية، كذلك يتميز هذا 
الكوادر املتخصصة االجنبية والعربية والعراقية،  املركز بوجود 
الذي  االول  االهيل  املركز  هو  املركز  هذا  بأن  القول  يمكننا  ما 
يف  السطانية  الدم  ألورام  العظم  نخاع  زراعة  عمليات  جيري 

العراق«.
كوادر متخصصة بمختلف اجلنسيات

اما من ناحية  الكوادر الصحية العاملة يف املركز فقد تم التعاقد 
املمرضات  اىل  اضافة  واجنبية  عربية  دول  من  ممرضات  مع 
املركز  يف  للعمل  رشوط  عدة  االدارة  وضعت  وقد  العراقيات  
 )15( عن  تقل  ال  خربة  ذات  املمرضة  تتكون  ان  ابرزها  لعّل 
فقد  العظم  نخاع  زراعة  خيص  وفيام  التخصيص,  املجال  يف  سنة 
تم التعاقد مع وفد املاين ايراين ومن اجلامعة االمريكية يف لبنان 
متخصص يف مال زراعة النخاع العظم، كام تم التعاقد مع اطباء 
اضافة  واملانيا  باكستان  ودولة  االسالمية   ايران  مجهورية  من 
العظمية  للعمل يف مال اجلراحة  النجف  اىل االطباء يف حمافظة 
القلب  جراحة  مال  يف  املفاصل،  وجراحة  الكسور  وجراحة 
املفتوح فقد وفر املركز اطباء من داخل العراق اضافة اىل ثالثة 
اطباء من الواليات املتحدة االمريكية، وفيام خيص زراعة اخلاليا 
لزراعة  ومؤهل  خاص  صيني  فريق  هناك  فسيكون  اجلذعية 
من  املجال  هذا  يف  املتبعة  الربوتوكوالت  وفق  اجلذعية  اخلاليا 

قبل املؤسسة االمريكية لألدوية واالغذية«.
منوها عن ما اجراه املركز من عمليات وصلت اىل )198( عملية 
متنوعة خالل )25( يوما، منها عمليات املرارة وعمليات رفع 
الرحم وعمليات خاصة بتجميل التشوهات اخللقية وعمليات 
طب االمل، كام اجرى )25( عملية والدة قيرصية للعوائل املتعففة 
وعوائل احلشد الشعبي، و) 12(عملية استئصال نواظري املرارة، 

فضال عن عدة عمليات يف مال الغدة الدرقية.
لشهداء احلشد الشعبي والعوائل املتعففة حٌق علينا 

سباقون  فيه  العاملني  واالطباء  املركز  ادارة  ان  يوسف  وبنّي 
للعمل اخلريي حيث يوجد خصم كبري للعوائل املتعففة وعوائل 
هلا  اجريت  ح��االت  وهناك  املقدس،  الشعبي  احلشد  شهداء 
عمليات استئصال مرارة بالناظور ومل تدفع فقط إال )25 الف( 

دينار فقط«.
واجلدير بالذكر ان عدد العاملني يف املركز يصل اىل )20( ممرضا 
وممرضًة، و)8( اطباء بمختلف االختصاصات من املانيا  وامريكا 
وسوريا اضافة اىل االطباء العراقيني، فضال عن   موظفي اخلدمة 

من العراق وباكستان«..
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خدمًة  لإلنسان وبدعم المرجعية ...
تدشين جهاز لتشخيص مرض السرطان واماكن انتشاره في جسم االنسان 

دشنت مستشفى امير المؤمنين )عليه السالم( التخصصية في محافظة النجف االشرف جهازًا لتشخيص 
مرض الس���رطان واماكن انتشاره في جسم االنسان وبأس���عار رمزية تقل بثالثة الى اربعة اضعاف االسعار 
الموجودة في المستش���فيات في خ���ارج العراق وبذات الجهاز المعروف ب���� )PET scan(، وبتوجيه المرجعية 
الدينية العليا المتمثلة بالس���يد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( تم توفير هذا الجهاز الذي 
يعد االول في العراق ليضاف الى بقية التخصصات التي تحتويها المستشفى التي انشئت عام 2017 لتقدم 
خدماتها للمواطنين من المرضى من ابناء ش���عبنا العراقي بأسعار مدعومة ومتيسرة للجميع بحسب 

المهندس عالء توفيق عنوز معاون المدير العام للمستشفى«.

تقرير: ضياء االسدي / تصوير: احمد القريشي  
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خدمًة  لإلنسان وبدعم المرجعية ...

A h r a r w e e k l y35

تقارير



مبلغ التشخيص بسعر الكلفة..
واضاف عنوز قائاًل: »جهاز )PET scan( هو عبارة عن منظومة 
متكاملة من ثالثة اجهزة تعمل بمنتهى الدقة وجاء ذلك من خالل 
التعاقد مع رشكة عاملية معروفة وهي رشكة )جي اي االمريكية(، 
من  جاء  املستشفى  يف  وعمله  االول  اجليل  من  اجلهاز  هذا  ويعدُّ 
خالل استحصال املوافقات الرسمية من اجلهات احلكومية ذات 
العالقة وهو جاء لتقديم اخلدمة للمواطن دون التعرض ملصاعب 

لكل  التشخيص  مبلغ  ان  مبينًا  البلد،  خارج  اىل  السفر  وتكاليف 
وبكلفة  للربح  ال  االشعاعية  للمواد  الكلفة  بسعر  فيه  حالة 
ببقية  مقارنة  رمزي  هو  السعر  وهذا  عراقي،  دينار   )750,000(
اضعاف  اربعة  او  ثالثة  اىل  تصل  التي  البالد  خارج  املستشفيات 
املرشوع  هذا  عىل  رصفت  التي  االم��وال  ومجيع  املذكور،  السعر 
النجف االرشف وذلك  العليا يف  الدينية  املرجعية  كانت من قبل 
لتقليل عبء السفر عىل املرض ولتوفري فرصة إلنقاذ حياة الناس 

احمد عبد الحسين محمدالكيميائي علي حسينالمهندس عالء توفيق عنوز
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ومل نستلم اي مبالغ مالية من اي جهة تذكر«.   
ال� )PET scan( تشخيصي ال عالجي ..

الوقاية  مسؤول  حممد  احلسني  عبد  امحد  حتدث  متصل  سياق  يف 
عرشين  وبعد  مشعة  بامدة  املريض  بحقن  نقوم  »بداية  باإلشعاع: 
يستغرق  بوقت  فحصه  ويتم  للفحص  املريض  جيهز  تقريبًا  دقيقة 
45 دقيقة تقريبًا، وقابلية اجلهاز للفحص قرابة عرشة مرض لليوم 
الواحد و )PET scan( هو تشخييص وليس عالجيا وامليزة التي 
اما  انتشاره،  واماكن  املرض  تشخيص  هو  اجلهاز  هذا  هبا  يتميز 
العاملون عليه هم من املتخصصني وتلقوا دورات خارج العراق 

لثالث مرات ويبلغ عددهم ثالثة اشخاص واملتحدث احدهم«.
 

تصنيع المادة المشعة داخل المستشفى..
انتاج  مراحل  عن  احلبويب  عباس  حسني  عيل  الكيميائي  وحتدث 
املادة املشعة التي حيقن هبا املريض قبل الفحص قائاًل: »املادة املشعة 
جهاز  خالل  من  إلنتاجها  مرحلة  واول  املستشفى  داخل  تنتج 

انتاج من رشكة  اول  هو  الذي  الربوتوين  املعجل  )السايكلرتون( 
جنرال الكرتيك والطاقة االنتاجية هلذا اجلهاز )700ميل كيوري( 
وهو مصنع خصيصًا ملستشفى امري املؤمنني )ع(  التخصيص بناء 
عىل طلبهم وهو إلنتاج املادة املشعة، واجلهاز باشتغاله ملدة ساعتني 
سينتج كمية املادة املشعة التي تكفي ل�12 مريضًا وبعدها ستنتقل 
هذه املادة املنتجة عرب )lines( خطوط حتت االرض اىل خمترب اخر 
هو املخترب الساخن )hot lab( وسيكون هلا هنا تفاعل كيميائي 
البرشي  للحقن  صاحلة  لتكون  )الكلوكوز(  ب��ذرات  وستتحد 
ملخترب  الفحص  مرحلة  هي  والتي  الثالثة  باملرحلة  ستمر  وبعدها 
حقن  عىل  املوافقة  بعدها  لتحصل  كونرتول   )quality( اجلودة 
 PET( هذه املادة داخل جسم االنسان ومن ثم حتويلها اىل خمترب
هبذا  وفحصهم  املادة  هلذه  املرض  حقن  اثرها  عىل  ليتم   )scan

اجلهاز«.
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َوَرَن���������ْت  َن���ْظ���َرِت���ي  جت��ل��ت  ���م���اِء  ال�������سَّ اإَل 
ج���ذاًل  ��ع�����ًا  َخ��ا���سِ َق���ْل���ِب�������ي  اهلَل  ���ُح  ���ِبّ ُي�������سَ
��ًب�����ا ���رَت ُم��َت�����سِ ُج���ِزي���َت ب���اخَل���ْ�ِ م���ْن َب�������سَّ

��ْه�����ُر َي��ْط��ُل��ُب��َن�����ا  َع�����اٌم َت������َوَلّ َف���َع�������اَد ال�����سَّ
���ْت ِب��َن��ا َن��ْف��َح��ُة االإمَي���������اِن ف��ارت��ف��َع�����ْت  َح���َفّ
��ْه�����ُر َم��ْك��ُرَم�����ٍة   َي���اَب���اَغ���َي اخَل�����ْ�ِ َه�����َذا ���سَ
ِب��َن��اِف��ل�����ٍة  َت��ْب��َخ�����ْل  َواَل  ب���ُج�������وٍد  اأْق���ِب�������ْل 
�����َرّ ِب��َه�����ا  اأْع�����ِط ال��َف��َرائ�����ضَ ق�����ْدرًا ال ت�����سُ
َل��َغ�����ٍط  َع���ْن  ُق��ل��َت  َم���ا  اإَذا  ��ان��ًا  ِل�����سَ واْح���َف���ْظ 
ِق املَ�����اَل واب������ُذْل َب��ْع�����َض اأْع��ِط��َي�����ٍة  ����ِدّ و�����سَ
��ِب��ي�����ِل ال���َلّ�������ِه ُت��ْن��ِف��ُق��َه�����ا  ٌة ِف�������ي ���سَ َ�ْ�������� ُتَ
ِن��َع�����ٍم  َم�����ا  اأْدَراَك  َم�����ا  ال���َق�������ْدِر  َوَل���ي���َل���ُة 
��اِف��ُرَه�����ا  ���ي�������َك َخ���ْي�������رًا ب����اأَي����اٍم ُن�����سَ اْو����سِ
��ْغ��ِف�����َرٍة  �����ى ِبَ ��ْه��ِر َق�����ْد اأْف�����سَ ُل ال�����سَّ َف��������اأََوّ
��ُرَه�����ا  ���ف���ُه َرْح���َم�������ٌة ل��ْل��َخ��ْل�����ِق َي��ْن�����سُ َوِن�������سْ
���ْه���ِر ِع���ْت���ٌق ِم�������ْن َل��َه��اِئ��ِب��َه�����ا  َواآِخ��������ُر ال�������سَّ
َن����ُع����وُذ ب�����اهلِل ِم�������ْن اأْع����َت���������اِب َم��ْدَخ��ِل��َه�����ا 
��ِت�����ِه  َج��َنّ ���َب�������اِب  اأَ����سْ ِف�������ي  اهلَل  �������اأُل  َوَن�������سْ

����اَن���������ا  ���َوق�������ًا َواإمْيَ وه���َلّ���َل�������ْت َدْم���َع���ِت�������ي ����سَ
��ْب��َح��اَن�����ا  ���������أُ ال���َك�������وَن َت���ْك���ِب���ي�������رًا و���سُ َومَيْ
اأْل���واَن�������ا  االأف�����������راُح  ه���َلّ�������ِت  اإْذ  ��ه��ِر  ب��ال�����سَّ
َك���اَن�������ا  واَل  َي���وم�������ًا  َن���َك�������ْن  َل���������ْم  ����َن����ا  َك����اأَنّ
���َواَن���ا ِر����سْ ال����ِوْج����َداِن  ���ْوِق ِف  ال�������سَّ ح������َراَرُة 
��اَن�����ا اإْح�����سَ اهلُل  َج���������َزاَك  �����ْدٍق  ِب�����سِ اأْق����ِب����ْل 

��ْج�����َداِت ِع��ْن��َواَن�����ا  واْج���َع���ْل َج��ِب��ي��َن��َك ِب��ال�����سَّ
���������ْل ِف��ي�����ِه ُق���ْراآَن�������ا  �����َدْع ِب����َخ����ْ�ٍ ورِتّ وا������سْ
��َي��اَن�����ا  ِن�����سْ ب���االأْل���َف�������اِظ  ���ْوَم  ال�������سَّ اَل جْت�����َرِح 
��اَن�����ا  ل���ْن ي��ْن��ُق�����َض املَ�����ال َل����ْو اأْن���ف���ق���َت اإْح�����سَ
َظ��م��اآَن�����ا  �������اِء  ْم�������سَ ال���َرّ ِم����َن  ُف�������وؤاًدا  اأْرَوْت 
ِب���ُدْن���َي���اَن�������ا  اأْل���������ٌف  َق����ْدُره���������ا  َل���ْي���َل�������ٍة  ِف 
��واَن��ا  َن�����سْ ��وِم َي��ْح��َي��ا ال��َق��ل��ُب  ِف ِرْح���ل���ِة ال�����سّ
ُغ��ْف��َراَن�����ا  َت��ْل�����َق  َلْ  اإْن  اخَل���َ�ئ���ق  ِب��ئ�����َض 
��َب��اَن�����ا  ُح�����سْ ���اَم  ����سَ َم����ْن  َع���َل���ى  َرِح����ْي����ٌم  َرُبّ 
��ْي��َط��اَن�����ا  �����ا َو���سَ ��������َرْت اإْن�����سً �����ْوَداُء َم���ا َوَفّ ������سَ
����َ�ِم ُع���ْدَواَن�������ا  ��ْك��َن��ى مِلَ�����ْن َح�����اَق ب����االإ�����سْ ���سُ
ِب��ُل��ْق��َي��اَن�����ا �����ى  َي��ْر���سَ َواأَْن  َك����ِرمًي����ا  َع����ْف����وًا 

ماِء تجلت َنْظَرِتي َوَرَنـْت إَلى السَّ
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اآهات  كل  فيها  للتعب�،  عميقة  بلغة  عيوين  ف  ر�سائل  كتبت  اوّدع��ك  ان  قبَل 
�ساأكون �سيفا  انني  كلماتي  اأبلغتك ب�سمت  والوجع،  والت�سرع واجلزع  التو�سل 
ف  وتغرق  ذاتها  عن  تبحث  باأملها  بق�سور،  ت�سعرين  وروحي  جدك..  جنة  ف 
غياهب اجل�سد ممتلئة بالت�ساوؤالت احل�ى، واحلزن عنوان �سائد ف �سلوعي، 

لينطلق قلبي طوعا ف رحاب نورك يداوي احلزن باحلزن...
مِلَْن  "�ِسْلٌم   : االم��ن  ال�سادق  قول  عند  وقفت  بزيارتك  ات�سرع  واأن��ا  �سيدي، 
�سامَلَُكْم". هم�ض موؤمن ف رهاف قلبي : كررها ما ا�ستطعت فاحل�سن �سيحررك 
من طاغوت" االنا"،  كّررها ال تخف دع ا�سمه يرجع �سداه فيك ،دعه يلج ف 
فان  بقلبك  يتغلغل بعمق  ا�سمه  دْع  وا�سرب دومنا كلل..  وانتظر  كاملوج  روحك 
من توفيقات اهلل تعال ي�ستدرجك لي�سكن فيك، فرتحل ال مبتغاك م�سرور 

القلب..
قرب  �ساأنام  الليلة  هذا  التو�سل،  ف  ا�ستثنائية  ليلة  �ساأبني  اليوم  هذا   : قلت 
" ا�سم رائحة الدماء الزاكيات، وانتظر يد  مِلَْن �سامَلَُكْم،  " �ِسْلٌم  مرابك واأكرر 

الرحمة ت�سد را�سي، او تهبط قوة �سماوية على ج�سدي 
فتك�سيني بجمال االميان... 

هم�ض ال�سوت من جديد قائ� :
- من تكون حتى ترغب ف ان تقبل على هذا النحو واأنت 
نافذتك  كتاب  وتن�سى،  وتقراأ  ترى  انت  حقه؟  جاهل 
�سيء،  كل  لفهم  عندك  ف��وارق  توجد  ال  مفتوح،  املغلقة 
وروحك،  قلبك  ف  ما  اأعط  الظل  ف  تكون  ان  من  فبدال 
اال  يعرفه  ال  ح�سرته  ف  اخل��وف  �سوت  حقه،  اأع��ط 

العارف بحقه.
وما هو حقه..؟

قال : الذي �سيتمرغ ف الرتاب، وهو موؤمن انه خلق منه، 
وروؤية كل العيون تعك�سها كل العيون، لروؤية كل العيون 
ف جمال ما تراه، ف كرم اهلل لل�سابرين.. فجر حتت ن� 
للهداة من ن�سله وا�سحق بعلمك كل  الع�سق  قلبك نافورة 
احل�سرات التي ت�سرق �سربه و�سجاعته وثباته، واخر�ْض 
بعقيدتك كل �سحكات اجل�دين وا�سرب ب�سيف ظمئك 
�سجاعتهم التي ت�ساوي الرثثرة..عند ذلك �ستدخل دار 

الدماء الزاكيات، معطرا بعطر الوالية.
قلت ب�سوت عال، يا �ساحب املكان املقد�ض يا ثار اهلل، وبَن 
ثاره ايها الْوتر املْوُتور، خذ ييدي وقدين ال لّب االميان 
اف�سل وخل�سني من  وال�سرب والقناعة، قدين ال حياة 
�س�يل، واخرجني من اوهامي ب� نوايا، واح�سرين على 
بك،  الأزدان  ال�سريرة،  و�سدق  النوايا  ب�سمت  عتبتك  
كي   لذاتي  ون�سيان  بالكمال،  اال�ستثنائي  تو�سلي  وحقق 

يتقبلني جدك �سيفا.     

ِسْلٌم ِلَمْن ساَلَمُكْم
حيدرعاشور
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ما ينسُب من شعر

A  الى اإلمام الرضا

A h r a r w e e k l y40

االدبية



ي�����ع�����ي�����ب ال�������ن�������ا��������ض ك������ّل������ه������م زم������ان������ا 
ف���ي���ن���ا  ال������ع������ي������ب  و  زم������ان������ن������ا  ن�����ع�����ي�����ب 
ذئ�����ب حل��������م  ي����������رتك  ال��������ذئ��������ب  اإّن  و 
ل����ب���������س����ن����ا ل������ل������خ������داع م�����������س�����وك ط���ي���ب

م������������ّدة ل��������ه��������ا  دن����������ي����������ا  ف  اّن�������������������ك 
اأم��������������ا ت������������رى امل��������������وت م�����ي�����ط�����ا ب���ه���ا 
ت������ع������ّج������ل ال���������ذن���������ب ب���������ا ت�������س���ت���ه���ي 
وامل��������������������وت ي�����������������اأت اأه����������ل����������ه ب����غ����ت����ة 

االأج�����������ل ف  م��������������ّدا  ن���������اأم���������ل  ك������ّل������ن������ا 
امل�����ن�����ى  اأب���������اط���������ي���������ل  ت���������غ���������ّرّن���������ك  ال 
اإمّن��������������������ا ال��������دن��������ي��������ا ك��������ظ��������ّل زائ����������ل

را���������س��������دا  ك���������ن  و  مل���������������والك  ارغ���������������ب 
ب����ه ت��������ه��������َد  اهلّل  ك��������ت��������اب  وات����������������ل 
ال���ف���ت���ى ي���������زري  ف����احل����ر�����ض  حت�����رت������ض  ال 
ن���ط���ق���ه ������س�����ن  و  اح�����ف�����ظ�����ه  ل�����������س�����ان�����ك 
ق���د و  وق��������������ار  و  زي�����������ن  ف�����ال�����������س�����م�����ت 
م����������ن ج�������ع�������ل اخل��������م��������ر ��������س�������ف�������اء ل����ه

ب���ه  ف��������������رتدى  ال���������ن���������ذل  ت�����������س�����ح�����ب  ال 
غ��������ادر  م��������ن  االح���������������س�������ان  ت�����ط�����ل�����ب  ال 
ح������اذق������ا   ف������ك������ن  ت�����������زّوج�����������ت  ان  و 
ي��������ا ح������اف������ر احل��������ف��������رة اق�����������س�����ر ف���ك���م 
ي�����������ا ظ���������امل���������ا ق�����������د غ������������������ّره ظ����ل����م����ه

ب���ه ت�����غ�����رت  ف��������  خ��������  ف  ك�����ن�����ت  اإذا 

������س�����وان�����ا ع������ي������ب  ل������زم������ان������ن������ا  م���������ا  و 
ه����ج����ان����ا ب�����ن�����ا  ال��������زم��������ان  ن�����ط�����ق  ل�������و  و 
ع����ي����ان����ا ب����ع���������س����ا  ب����ع���������س����ن����ا  ي�������اأك�������ل  و 
اأت��������ان��������ا اإذا  ل������ل������غ������ري������ب  ف��������وي��������ل 

ي������ق������ب������ل ف������ي������ه������ا ع�������م�������ل ال�������ع�������ام�������ل 
ي�������������س������ل������ب م������ن������ه������ا اأم�����������������ل االآم��������������ل
ق�����اب�����ل م���������ن  ال�������ت�������وب�������ة  ت���������اأم���������ل  و 
ال�����ع�����اق�����ل  احل���������������ازم  ف�����ع�����ل  ذاك  م��������ا 

االأم�����������ل اآف�����������������ات  ه�����������ّن  امل�������ن�������اي�������ا  و 
ال���ع���ل���ل ع����ن����ك  ودع  ال����ق���������س����د  ال����������زم  و 
ح���������������ّل ف��������ي��������ه راك������������������ب ث�����������م رح��������ل

خ����دم����ت����ه ف  ال�������ع�������ّز  ب������������اّن  اع������ل������م  و 
����ّن����ت����ه �����سُ ع������ل������ى  ال�������������س������رع  ات�������ب�������ع  و 
ب���ه���ج���ت���ه م��������ن  ال����������رون����������ق  ي�������ذه�������ب  و 
ع����رثت����ه م�������ن  ن����ف���������س����ك  ع�����ل�����ى  اح�����������ذر  و 
ي������وؤت������ى ع����ل����ى االن�������������س������ان م������ن ل��ف��ظ��ت��ه
ع�����ّل�����ت�����ه م����������ن  اهلّل  ��������س�������ف�������اه  ف����������� 
����س���ح���ب���ت���ه ال  و  ال�������ن�������ذل  ف  خ��������  ال 
روغ�������ت�������ه ف  ك������ال������ث������ع������ل������ب  ي�����������������روغ 
م��ن��ب��ت��ه ع�����ن  و  ال���غ�������س���ن  ع�����ن  ا�������س������األ  و 
ح����ف����رت����ه ف  ي�������������س������رع  ح�������اف�������ر  م���������ن 
ع�������ّزت�������ه ف  دام  ع���������زي���������ز  اأّي 

ّت�����م و  ������س�����ّل�����م  ال�����ل�����ه�����م  ق�������ل  ل�����ك�����ن  و 

روى ال�سيخ ال�سدوق ب�سند معترب عن الريان بن ال�سلت اّنه قال: اأن�سدين الر�سا )عليه ال�ّس�م( لعبد املطلب:

و روي اّن املاأمون كتب اإل الر�سا )عليه ال�ّس�م( فقال: عظني، فكتب )عليه ال�ّس�م( :

روى ممد بن يحيى بن اأبي عباد عن عّمه اّنه قال: �سمعت الر�سا )عليه ال�ّس�م( يوما ين�سد �سعرا و قلي� ما كان ين�سد �سعرا:

واعلم اّن اأحد اأدباء اأهل ال�ُسنة اأورد ق�سيدة عن االمام الر�سا )عليه ال�ّس�م( ف كتابه، ت�ستمل على حكم و مواعظ كث�ة، و قد 
ذكرتها ف كتابي )نفثة امل�سدور(، و اذكر هنا �سطرا منها تيمنا و تربكا، قال )عليه ال�ّس�م( :

ونقل ال�سيخ ال�سدوق عن ابراهيم بن العبا�ض اّن االمام الر�سا )عليه ال�ّس�م( كث�ا ما كان يتمّثل بهذا البيت:
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ينتقصه و السيد  ينال من املجدد الشريازي )رمحه اهلل( و  ُحِكي أن طالبًا كان 
أهل  من  مجاعة  إليه  اشتكى  حتى  شيئًا  عليه  يرد  أن  دون  ذلك  يسمع  د  املجدِّ

د اجاهبم :  العلم و قالوا ينبغي اخراجه و فصله عن احلوزة ، لكن املجدِّ
) اتركوه و شأنه ( و كان جيري عليه الراتب الشهري الذي يعطيه للطالب 

) كام ورد يف قصة اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( مع اخلوارج أنه كان جيري 
عليهم عطاياهم ، كام ان الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( قبل ذلك كان 

جيري عىل املنافقني عطاياهم ( و هكذا بقي هذا الطالب يف سامراء .
و بعد سنوات جاء مجاعة من معارف ذلك الطالب من طهران لزيارة العتبات 
بلدهم  إىل  عنه  وكيال  يأخذوه  بأن  املجدد  عليهم  فاقرتح  العراِق  يف  املقدسة 

حيث اهنم حيتاجونه هناك .
فرحبوا بالفكرة مع علمهم بأنه ينتقص املجدد و كانوا متعجبني من سعة صدره 

)قدس رسه( .
و بعد سنوات جرت قضايا » التنباك « كام اتفق ان اصبحت هلذا العامل مكانة رفيعة عند األمة 
و الدولة ، و ملا مل ير نارص الدين شاه طريقًا اال بالقاء التفرقة بني رجال العلم ، لعله يتمكن من 
انقاذ ما أبرمه من االمتياز مع الربيطانيني ، طلب من هذا العامل ان هييئ  ملسًا يدعو فيه كافة 

العلامء و خيربهم بان الشاه يريد أن يزورهم .
و هكذا فعل ذلك العامل فقد دعا العلامء البارزين يف طهران و جاء الشاه و جلس و قال هلم يف ما 
قال : التنباك ان كان حالال فحالل حممد )صىل اهلل عليه وآله وسلم( حالل و حرام حممد )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( حرام لكنه )صىل اهلل عليه وآله وسلم( جعل اىل جنب هذا القانون قانونًا 
حيرم احلالل و حيلل احلرام ، ففي احلديث ) ما من يشء حرمه اهلل إال و قد أحله ملن اضطر إليه 
( فاحلرام يصبح حالال للمضطر كام أن احلالل يصبح حرامًا فيام إذا كان فيه رضر و ذلك طبقًا 
للقانون الذي وضعه رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( حيث قال ) الرضر و الرضار يف 

اإلسالم ( .
و بعد مناقشات حامية دارت بني الشاه و بني العلامء غضب الشاه و توجه إىل العلامء قائال : و 

اخريًا ماذا تفعلون ؟
فلم يستطع أحد منهم ماهبة الشاه وحتدي غضبه اال هذا العامل ) الذي كان يف يوم ما طالبًا يف 
سامراء ينتقص املجّدد ( فتوجه إىل الشاه قائال : إن امام املسلمني املجدد الشريازي حرم التنباك 
ألنه رضر عىل املسلمني و نحن بانتظار أن ينّفذ الشاه حكم املجّدد ، فاذا نّفذ حكمه فهو و إاّل 

نحن ننفذه بالسيف . فغضب الشاه و خرج من دون أن ينال شيئًا .
وصل خرب هذا املجلس و ما جرى فيه اىل املجّدد الشريازي يف سامراء فطلب املجّدد اولئك 
الطالب من احلوزة و فصله و قال هلم هل كنا نستفيد هذه  الذين كانوا يقرتحون اخراج هذا 

الفائدة الكبرية اذا كنا طردناه ؟ !
فاعرتف اجلميع باصابة نظر املجدد و انه كان ابعد نظرًا و رؤية منهم

كان أبَعَد نظرًا ِمن غيره
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ليس بغريب ان يتجاهل املؤرخون كثري ا من عنارص التاريخ املهمة سواء كانوا اشخاصا او احداثا فاذا كانت 
سرية اهل البيت عليهم السالم ناهلا الكثري من تغييب تراثهم .

وعلامء االمامية كذلك قد ال يكون ويكون التغييب سبب اتالف او حجر خمطوطات تذكر سريهتم ومن هؤالء 
االعالم هو الشيخ ابن مصريد العاميل البليدائي وكام مثبت يف الصورة التي ذكرت اصل املخطوطة اضافة اىل 
ابن الصهيوين والثانية بخط املؤلف حسن االمني مؤلف مستدركات اعيان  مقطعني ملخطوطتني االوىل بخط 

الشيعة علام ان اعيان الشيعة تاليف والده السيد حمسن االمني قدس رسه

علماُء مجهولوَن

خط المؤلف الشيخ حسن االمين

خط ابن الصهيوني
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حيدر عاشور

اوائل  من  وأنك   ، )ع(  احلسني  مدينة  قربان  كربالء  بن  يا  أنك 
الشهداء الذين لبوا النداء، ودامهوا اجلرثومة الداعشية يف مكامنها 
تلد  ان  قبل  واستأصلوها  وتقصوها  واجهضوها  وحاضناهتا 
وتتكاثر،وقاوموا أفكارهم الدموية يف منتهى الرشف واالصالة.. 
والنداء، ما هو اال فتوى مقدسة من إمام بارص احلياة بعني إمام 
منتظر، يرى بوضوح انانية ورشاسة القادمني بأمر أوليائهم من - 
ال صهيون وأمريكا- ونتن النوايا والتخطيطات السية احلاقدة 
عىل كل ما هو -إمامي -علوي- شيعي -.. نعرتف مجيعا والعامل 
يعرف احلقيقة ان لبعض االزمنة رجاال ربانيني متأهلني وهم قوة 
عميقة وقدوة صلدة تعيد التوازن البرشي عىل االرض اذا ما زاد 

الظلم والقهر االنساين..
وأنت يا »أمحد« كنت احد رضوب الرفض العميل املعلن باجلهاد 

الكفائي لقيادة املرجعية الدينية العليا، ملن حياول املساس بالعرض 
واالرض واملقدسات، فكنت خملصا يف جهادك مقاتال مزدوجا  
من  انقاذه  يمكن  ما  انقاذ  هو  واح��د،  ومصري  سام  هدف  نحو 
عطب وعطالت االسلحة الثقيلة بعد تبوئك منصب مسؤوليتها 
له غبار  القتالية، ورجال  اليشق  العباس )ع(   اثناء زحف فرقة 
تزود بدرع أصلد ملجاهبة احفاد ورثة قطع الرؤوس من جرذان 
وجراثيم )داعش( املغتصب حلقوق االنسان يف العراق عىل حني 

غفلة. 
انت وفرقتك العباسية البطلة طاردمتوهم وجندلتموهم يف معارك 
غريب,  سيد  النرص,  )جرف  أياديك   عىل  فتطهرت   ، نظريها  قل 
امليتة  االسلحة  احياء  يف  مدك  وسجل  الرتكامنية(،  البشري  قرية 
لتكون سالحا  االلة  احييت  فقد  خلودك،  ارسار  من  وحده رس 

الى روح الشهيد السعيد )أحمد مالك حسن زغير العارضي(

أنك يا بَن كربالَء قربان المدينة..! 
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التزال  صوالتك  اما  احلديثة،  التكنلوجيا  اسلحة  أمام  قاهرا 
يروهيا رفاقك، ووثقتها فرقتك القتالية ودونتها سجالت احلشد 
امينة  لقيم  القادمة وعنوانا  رمزا خالدا لالجيال  لتكون  املقدس 
وخملصة ونظيفة يف ذاتك االيامنية الطموحة وخدمتك اجلهادية 
املتميزة، ومن هذه النقطة.. نقطة ) اجلهاد ( كان الثرها يف  تلك 
اللحظة الزمنية التي توهجت روحك نورا وانت خترتق صفوف 
)داعش( وأرهابه املميت، اليصال ما يمكن ايصاله من اسلحة 
املوصل  لتحرير  يستعدون  وهم  الصد،  سواتر  عىل  رابطوا  ملن 
ضمن النداء املشرتك جلميع القوات العراقية املجاهدة : )قادمون 

يا نينوى(.
املوت  رصاصات  وال  باملفخخات،  املمتلئ  الطريق  يعصك  مل   
تردد  قنايص االرهاب، ومل يقف يف شحذ مهتك، ال  اخلفية من 
وال خوف، فاللحظة القاسية رسمت طريق اجلنة لروحك عندما 
العبوات  رشيفة  غري  خماتلة  يف  يزرعون  وهم  الغادرون  غدرك 
املميتة يف كل طريق تسلكه وكأهنم يعلمون انك املدد اللوجستي 
التي  املفاجآت  لكل  متأهبا  كنت  انك  رغم  الشعبي..  للحشد 
تقدمك  منه أحد، فكان  ينج  مل  الذي  املوت  قد حتدث يف طريق 
مبارشا وكأنك تعلم ان الرحيل قد  ازف، ووقت االستشهاد قد 
من  بنفسك  وضحيت  قربانا،  الطاهرة  روحك  فقّدمت  أعلن  
اجل ان يزدهر انتصار احلشود الشعبية االمامية، وان تبقى راية 
الشهامة  مواقع  عىل  ترفرف  السالم(  )عليه  العباس  الفضل  ايب 
ولكربالئك  لفرقتك  القربان  حقا  امحد  يا  فكنت  العباسية... 
وسجلت يف سجالت اهلل تعاىل شهيدا، فزفتك املالئكة والطيبون 

من اهايل املدينة اىل مثواك وانت االكرم منا مجيعا.
بطاقة الشهيد : 

من ارشيف قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى 

في العتبة الحسينية المقدسة..

اسم الشهيد : أحمد مالك حسن زغير العارضي...

مكان وتاريخ والدة الشهيد : مدينة كربالء المقدسة 

 منطقة البوبيات

مكان وتاريخ االستشهاد : عمليات قادمون يا نينوى

2016 / 12 / 13 

انتماء الشـــهيد : فرقة العباس )عليه السالم( القتالية 

مسؤول ورشة صيانة االسلحة الثقيلة في الفرقة 

)) وال حتسبن الذين قتلوا يف سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند 
رهبم يرزقون (( 

الشهادة  قيمة  أو  الشهيد  منزلة  تناول  السهولة  من  ليس   
التجسيد احلي ملوضوعة  العجالة، ففضال عن صعوبة  هبذه 
الشهادة؛ فهي- كقيمة عليا- قد تعجز العقول عن إدراك كل 
اللحاق  الرياع عن  الفسيحة، بل.. وتعيي  مدياهتا وأبعادها 
بسمو جتلياهتا؛ إال إهنا باختصار شديد متثل االختزال لقيمتي 
اإلخالص والصواب معًا؛ إخالص النية يف سبيل اهلل تعاىل، 
دنس  من  الدين  ومحاية  وص��ون  حلفظ  املسعى  وص��واب 

األرشار، ودفاعًا عن العرض واألرض. 
إنام  الشهادة،  يف  املتجسد  الصواب  وهذا  اإلخالص  فهذا 
يمثل حتقيقًا عمليًا وواقعيًا ألرفع منزلة وهدف من املمكن 
احلياة  يف  بفعله  ويبلغها  الشهيد،  اإلنسان  إليها  يرتقي  أن 
اإلهلية؛   بالقيم  ومتسكه  وإيثاره  وتضحيته  بجوده  الدنيا.. 
بالنفس..  اجلود  فعل  نحو  فيسمو  املقدسات،  عن  ودفاعًا 
يضحي بنفسه من أجل حياة اآلخرين، ودفع األذى عنهم، 

وكام قيل فإن اجلود بالنفس أقىص غاية اجلود.
له  فيضاعفه  حسنًا  قرضًا  تعاىل  اهلل  يقرض  الذي  ذا  فمن 

أضعافًا مضاعفة؟ 
عن  القلم  يكتب  أن  يستطيع  ه��ذه-  واحل��ال  م��اذا-  إذن 
باملداد؟  ترى  يا  ما يسطره  قيمة  ما  بل..  الشهادة والشهيد؟ 
بعدما خطت سرية الشهداء حروفها بالدم الزاكي، وسطرت 
وستبقى  األمم،  حياة  يف  نور  من  بأحرف  بطوالهتا  مالحم 
وسامء  اجلهاد؟  طريق  عىل  العابرين  ليل  يف  مضيئة  قناديل 
صافية تظل بأمنها وأماهنا الناس أمجعني، فطويب حلياة سارت 

عىل طريق اجلهاد وختمته بالشهادة.

الكتابة بالدم!

طالب الظاهر
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 ، مسلم  بن  وحممد   ، بكري  بن  اهلل  وعبد   ، أعني  بن  زرارة  كتب 
يترّبمون  السالم(  الصادق )عليه  وأبو بصري وآخرون إىل اإلمام 
له من ترصفات املفّضل  بن عمرو اجلعفي ، وذلك ملا الحظوه 
ل من معارشة بعض األشخاص غري امللتزمني ، مث�ل  عىل املفضَّ
مربيي الطيور او ال يظهر عليهم مظاهر التدين او يف املايض كان 
غري ملتزم ولربام ارتكب بعض الذنوب. ومتّن�وا عىل اإلمام  )عليه 

السالم( أن يكتب إليه رسالة ينهاه عن أعامله غري الالئقة تلك .
مها إليهم ،  وهكذا كان ، فكتب اإلمام الرسالة وختمها ، ثم سلَّ

ل . وأوصاهم أن يسلِّموها إىل املفضَّ
ويف الكوفة فضَّ املفّضل الرسالة ، وتاله�ا عليهم ، ففوجئوا ب�أن 
اإلمام )عليه السالم(مل يأت عىل ذكر طلبهم ال من قريب وال من 
بعيد  . وإنام وجدوا اإلمام فيها يأمر املفّضل برشاء أشياء حتتاج إىل 

مبالغ طائلة .
قال هلم املفضل : علينا أن نتعاون يف مجع املبلغ .

قالوا : إن ذلك حيتاج إىل الوقت .. وإىل العمل احلثيث .
ل استوقفهم ودعاهم لتناول  ثم عزموا عىل  اخلروج ، لكن املفضَّ

من  عدٍد  طلب  يف  شخصًا  أرسل  األثر  وعىل  معه.  الغداء  طعام 
ل بسببهم . الذين شكوا املفضَّ

يف  فاستأذنوا   ، األم��ر  ل  املفضَّ عليهم  عرض  ح��رضوا  وحينام 
اخلروج ، وعادوا بعد قليل ومعهم عرشة آالف درهم هي املبلغ 

ل واحلضور يشهدون . املطلوب ، ثم سلموها للمفضَّ
 : يقول  وهو  أصحابه  نحو  ل  املفضَّ توجه  الطعام  تناول  وعند 
أداء  عن  فأعجز   ، كهؤالء  أشخاصا  أترك  أن  تريدون  أفكنتم 

األمور الرضورية .
عند ذلك تبني للقوم مغزى قصد اإلمام )عليه السالم( من وراء 
كتابه ، وهو إعالمهم بأن القائد بحاجة إىل مجيع أصناف الناس 
ل  ، مادام دينه ف�ي مأمن من اخلطر والزلل ، وإن معارشة املفضَّ
من  ذلك  يف  مؤيد  وهو   ، واحلكمة  الصواب  من  كان  ألولئك 

اإلمام )عليه السالم( .
ملاذا  البعض  اسئلة  عن  واالجابة  اوال  له  بحاجة  نحن  ما  وهذا 
مسؤول املؤسسة الفالنية ال يطرد بعض العاملني الذين عىل غرار 

اصحاب املفضل ، فهذه الرواية خري اجابة

مفهوم العمل الجماعي
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حياتنا  يف  منها  نستفيد  معلوماتنا  اىل  معلومة  اضافة  هي  القراءة 
او نفيد هبا االخرين ، ومن بني افضل وسيلة للقراءة او االستامع 

وهو كالقراءة هي وسائل االعالم .
التي  االخبار  بعض  عن  ألتساءل  وقفة  اىل  بحاجة  واالع��الم 
الوسائل بل تعطيها اكرب من حجمها وختصص هلا  تتداوهلا هذه 

مساحات واساليب تثري الراي العام وتلفت انتباه املتلقي .
مثال خرب يسلط الضوء عىل زيادة نسبة الطالق والتفكك االرسي 
االدمان  او  اجلنسية  االعتداءات  او  اجلرائم  زيادة  او  االنتحار  او 
تكون  بل  واالحباط  الرعب  تثري  ارقاما  وذكر  املخدرات  عىل 

صورة سيئة عىل واقع احلال .
انا ال احتدث عن الصدق او الكذب انا احتدث عن اسلوب املعاجلة 
، فان صحت هذه االخبار فالذي يتحمل الوزر االكرب هو االعالم 
الذي مل يامرس دوره يف توعية وتثقيف املجتمع حتى يتجنب هذه 

السلبيات ، فلو اطلع االعالم عىل تزايد نسبة الطالق، فاالحرى 
باملعاجلات  اخلاصة  التقارير  وكتابة  االسباب  عن  البحث  به 
ان  فعليه  اجلرائم  نسبة  زيادة  يطلع عىل  ، وعندما  منها  والتحذير 
وضع  عىل  ويؤازرهم  باملسؤولني  ويلتقي  االسباب  عن  يبحث 
خطة تثقيفية للمجتمع من خالل الصحف او الربامج التلفزيونية 

او املواقع االلكرتونية بدال من تسليط الضوء عىل هذه اجلرائم .
اخطاء  تتناول  التي  االخبار  تلك  ونرش  تداول  هو  أملًا  واالكثر 
فردية ال تتكرر مثال رجل يطلق زوجته او العثور عىل رضيع يف 
املنطقة الفالنية ، وهنالك من ال شغل له اال متابعة اخبار بعض 
ما يسموهنم ) الفنانني( اين سافروا وماهي املالبس التي ارتدوها 
وماهي العالقة فيام بينهم وهكذا ، ليزيد من تشتيت وتدين ثقافة 

املجتمع وحتقيق الغاية املطلوبة من حيث يقصد او ال يقصد !!!

، هذه  معناها  واحتد  مبناها  اختلف  ما  عنها  يقال  هنالك كلامت 
النتيجة  اىل  لكي نصل  االخر  احلوار مع  الكلامت جزء مهم من 

املطلوبة ، وقبل البدء بالكالم لكم هذه القصة الصغرية .
هنض اخلليفة العباس هارون من نومه مرعوبا حيث انه راى يف 
منامه اسنانه تتساقط فطلب من يفس له احللم ، فجيء باملطلوب 
وعلم باحللم ففسه له قائال ان ارحامك سيموتون قبلك وانت 
متوت بعدهم ، فغضب هارون وامر بحبسه وطلب غريه ، وجاء 
ارحامك  اعامر كل  ان عمرك اطول من  قائال  غريه ففس حلمه 

فُس هارون هبذا التفسري .
واقعا هو نفس املعنى لكن االسلوب اختلف وهذا ما نحن بامس 
سليمة  االج��واء  نجعل  حتى  االخر  مع  حديثنا  يف  اليه  احلاجة 

كاذب  انت  للكاذب  تقل  ال  املثال  سبيل  عىل   ، لالقناع  ومهيئة 
بل قل له انا اختلف معك بالراي وارى رايك غري سليم يف هذا 

املوضوع .
مثال اذا صادفك من يغش يف بضاعته ال تقل له انت غشاش بل 
قل له هنالك بضاعة افضل من بضاعتك او ان بضاعتك ليست 
هي التي اريدها ، وال تقل للمنافق انت منافق بل قل له لو مل تقل 

كذا او مل تذكر هذا االمور فان وقتها غري مناسب .
هادئ  بصوت  واحلديث  الوجه  بشاشة  الكالم  اصطحب  واذا 
املحبة  جسور  تكون  وق��د  اكثر  حسنا  تاثريا  للكلمة  تكون 

واالحرتام بينكم اكثر .

ما الفائدة مفهوم العمل الجماعي
من هذه االخبار؟

الكلمات البديلة 
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كربالء في ذاكرة المؤرخين والرحالة00

الرحالة  من  العديد  وزاره��ا  املؤرخني  من  العديد  كربالء  ذكر 
األجانب والعرب ودونوا ما شاهدوه عنها يف كتبهم وأسفارهم 
الدين  ابن بطوطة وابن حوقل نصيبي والقايض نور  فقد ذكرها 
وعباس املدين والرحالة الربتغايل بيدرو والرحالة األملاين كارستن 
نيبور وعامل اآلثار اإلنكليزي وليم كنت لوفتس والرحالة ديوالفو 
بيرتز ويمكن استعراض بعض األمور لكل من  والرحالة جون 
 1890 سنة  زارها  بيرتز  جون  فالرحالة  إجياز  من  ذكرناه  الذي 
وكان من أمريكا والية بنسلفانيا وكان عىل رأس بعثة للتنقيب يف 
العراق وكتب عنها إن سكان هذه املدينة يقّدرون يف ذلك الوقت 
يف )60( ألفا ولكنها بلدة عامرة ومزدهرة وهلا سور كبري وشوارع 

جيدة وواسعة وهلا أبواب يف أسوارها وفيها جباية املكوس وفيها 
مرقد احلسني  أما  أبنائها شاخمة  من  بعض  وبيوت  عامرة  بساتني 
بن عيل فهو كبري وعامر. أما ما ذكر عنها عن لسان مدام ديوالفو 
فقد زارهتا سنة 1881 قالت إن كربالء مدينة دينية وفيها مدارس 
هلا  الزائرون  ويقدم  ديني  دراس  حتصيل  هلم  ابنهام  وان  كبرية 
أمواال عن طيب نفس وحمبة وقد يتربعون هلا بالسجاجيد الفاخر 
سنة  زارها  فقد  وليم  الربيطاين  اآلثار  عامل  أما  الثمينة.  واألثاث 
جراء  هتدمت  قد  منازهلا  وبعض  سورها  إن  رأي  فقد   1853
حادثة نجيب باشا وما حل يف املدينة من آثار املعارك التي حدثت 
املدينة  إن  ولكن  التدمري  من  بساتينها  حتى  يسلم  ومل  داخلها  يف 

اعداد سامي جواد
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حيث  كارستن  األملاين  الرحالة  وذكرها  وعامرة  حية  مازالت 
البلدة  ولكن  طني  من  أغلبها  بيوهتا  وكانت   1765 سنة  زارها 
حماطة يف سور وهلا مخسة أبواب وقد زارها الرحالة عباس املدين 
يف 1200 وصفها بأهنا بلدة جنة كلها بساتني ونخيلها باسقات 
ومائها عذب وفواكهها كثرية وأهلها كرام وذكر أن مؤرخني عربا 
كبارا  قد ذكروها له وحتمس لزيارهتا كام إن القايض نور الدين 
قد زارها يف القرن العارش اهلجري. وقال عنها إن مشهد كربالء 
من الداخل واخلارج سواء سور كبري وشوارع نظيفة وماء عذب 
املقدس  املرقد  وزيارة  عظيمة  تربتها  فضيلة  وان  غناء  وبساتني 
فقد وصف  ابن حوقل  أما  الديني.  الواجب  املنور احلسيني من 
كربالء وقرب احلسني وقال إن زيارهتا من الُسنة املتداولة. أما ابن 
بطوطة فقد زارها سنة 726 هجرية ووصفها قال اهنا اجلنة عىل 
األرض واملشهد احلسيني فيها يزيدها مجااًل ورونقًا وهي مدينة 
مجيلة ومقدسة ويف الرضيح املقدس مناديل من الذهب والفضة 
وعىل األبواب ستائر من احلرير والسكان فيها كلهم من االمامية 

وفيها مدارس عظيمة تدرس الدين واملدينة تسقي من الفرات.
ويف سنة 1270ه� )1853م( زار كربالء عامل اآلثار اإلنكليزي 
أكثر  )إنه  قائاًل:  كربالء  بمدخل  إعجابه  أبدى  وقد   . لوفتس 
النخيل  كثيفة من أشجار  النجف لوجود غابة  مجااًل من مدخل 
املشيدة  الكثرية  األبنية  )إن  ويقول:   . املدينة.(  حول  والبساتني 
البدوية(  القبائل  خطر  من  باألمان  توحي  املدينة  أسوار  خارج 
الطابوق  لصنع  كربالء  ضواحي  يف  ك��ور  وج��ود  إىل  .ويشري 

)اآلجر( ويقول )إنه يشابه طابوق بابل يف شكله وحجمه( .
ويتحدث لوفتس عن الروضة احلسينية قائال : » إهنا كثرية الشبه 
وحدها  احلسني  قبة  وإن  )ع(  عيل  اإلمام  بمشهد  تصميمها  يف 
الثالث تبدو  املآذن  بالذهب يف كربالء وإن إحدى  هي املكسوة 
متداعية وتوشك عىل السقوط )عىل ما يبدو كان يتكلم عن مئذنة 
مكسوة  كانت  )ع(  العباس  مرقد  قبة  بأن  أيضًا  «ويذكر  العبد( 
أسواق  ان  ويقول   ، املعتم  األزرق  )القاشاين(  املزجج  بالبالط 
كربالء كانت ممتلئة بالبضائع والسلع. ويذكر لوفتس ما حدث به 
واقعة نجيب باشا لكربالء بأن الكثري من الدور املقابلة للساي 

قد هتدمت ومل يتم ترميمها أو بناؤها من جديد.

وزار املسرت جون أرش ، عضو اجلمعية اجلغرافية امللكية يف لندن 
كربالء سنة 1281ه� )1864م( ، وأبدى إعجابه بمدخل كربالء 

الذي تقع عىل جانبيه البساتني اجلميلة بمحاذاة هنر احلسينية.

تتميز  كانت  إهنا   « قائاًل  لكربالء  وصفه  أرش  جون  ويستطرد 
بحركتها ونشاطها امللموس وأن اسواقها كانت مزدمحة بالزوار 
الركود  عالمات  من  سواها  يف  وج��ده  ما  فيها  جيد  مل  وأن��ه   .  »
مسلمي  من  عدد  وجود  إىل  ويشري  رحلته.  خالل  واألنحطاط 
إيران وأفغانستان.  اهلند يف كربالء ومشاهدته لزوار قادمني من 
واجل��دران   ، املذهبة  وامل��آذن  احلسني  مرقد  قبة  أيضًا  وص��ف 
واألفاريز املزينة بالقاشاين اجلميل. ويقول عن مرقد العباس بأنه 

كثري الشبه بمرقد احلسني.

)المصادر  كربالء قديما من موقع قادتنا كيف نعرفهم ، شبكة كربالء المقدسة (
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ساحة لعرض االخالق

الفيسبوك
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ساحة لعرض االخالق
االعالم له اصوله واسلوبه ونظرياته حتى يؤثر باالخر ، االعالم 
 ، باملعلومة وتثقيفه  بحد ذاته جاء من اجل االنسان يف تزويده 
ولكن اليوم اصبح االعالم سوقا رائجة لكل يشء ويستطيع ان 
يعمل باملجال االعالمي من هب ودب ، وانشاء املواقع واصدار 
املجالت وتاليف الكتب اصبحت يسرية ملن لديه امكانية مادية 

بل بالنسبة لالعالم االلكرتوين اشبه بالزهيد وحتى املجاين .
مواقع التواصل االجتامعي احدثت نقلة يف االعالم بل اصبحت 
اصبحت  ذلك  عىل  زد  بل  التقليدي  االعالم  من  اكثر  املؤثرة 

املصدر لالعالم وان كانت تعد وسيلة اعالمية مؤثرة .
دائام كل انسان يرغب بان يعرض افضل ما لديه لالخرين حتى 
عند  واالفضلية  اعجابه  او  امتيازه  وينال  االخر  انتباه  يلفت 
تكون  وهلذا   ، مبادئ  من  به  يؤمن  ما  وفق  تكون  ضمن  الكل 
ساحة الفيسبوك سوقا لعرض االخالق احلميدة والسيئة وعىل 
املتصفح ان حيسن اختيار ما ينفعه يف االخرة قبل الدنيا وايضا 
وخيدم  خيدمه  ما  اختيار  حيسن  ان  عليه  بضاعته  يعرض  الذي 

متمعه بام يريض اهلل ويرفع من شانه .
اما من يستخدم االسامء الومهية فهذا ايضا له سلبياته واجيابياته 
، وان كانت السلبيات اكثر من االجيابيات الن االنسان االجيايب 
يفتخر بان تعرف هويته اما السلبي فانه قد يضمر نوايا سيئة او 

قد يكون جنديا مهوال يزيد عدد من يؤمن بمبادئه .
بعض  عرض  من  لنا  البد  ولكن  الفيسبوك  يف  وارد  هذا  كل 
اختيار مواضيعه ومتابعة  املتصفح  املهمة لكي حيسن  الدروس 

ما ينفعه .
بداية عىل االنسان الواعي واملثقف ان ال ينزل اىل مستوى من ال 
حيسن اخلطاب وجتد كلامته بني الكذب والشتائم ، ومن قد ترى 
لينا وباحرتام جيل وانتظر الرد  يمكن اصالحه فوّجه له تعليقا 
فان متاشى فتامشى معه وان رد بعصبية فالرتك اوىل ، هنا البعض 
يلجا اىل انشاء صفحة باسم ومهي حتى يرد عليه بنفس اسلوبه 
وهذا االمر فيه كثري من املحاذير فلربام يايت بنتيجة ويبقى التاكد 
من ان اسلوب الرد والعرض رشعي ، اما اذا كان غري رشعي 
الذباب  يسمى  ما  بتجنيد  االرض  طواغيت  يستخدمه  وكام 
االلكرتوين فانه يعبث باملعلومات وقد يربك غري املطلعني عىل 

تفاصيل االمور.

من  الكثري  نستقي  السالم  عليهم  واالئمة  االنبياء  قصص  من 
الدروس يف كيفية التعامل مع االخرين من خالل هذه الوسيلة 
،فمثال عندما جتد معلومة غري صحيحة وحتب ان تنوه هلا ويف 
نفس الوقت تنرش الثقافة االسالمية فلهذا اسلوبه اخلاص، عىل 
رايا  عندما  السالم  عليهام  واحلسني  احلسن  حكاية  املثال  سبيل 
فاحرتاما لكرب سنه ولصغر سنهام جلآ  الوضوء  شيخا ال حيسن 
منه  فطلبا  حيرجاه  ان  غري  من  الشيخ  تنبيه  يف  رائع  اسلوب  اىل 
بينهام اهيام يتوضأ افضل ، وبعد ان توضآ فطن  ان يكون حكام 

الشيخ للمغزى فقال هلام كالكام افضل من شيخكام .
هكذا اسلوب رائع يف تنبيه االخرين اىل اخطائهم دون االنتقاص 

او التشنج يايت بثامره .
فان عواقبه  املوقع  باخلطا من خالل هذا  التشهري  واما اسلوب 
صحيحا  كان  وان  عسري  فاحلساب  كذبا  كان  فان   ، وخيمة 
فالذنب هو غيبة وهذا من الكبائر ، ولكن لو ان الشخص الذي 
كأن  شخصيا  وليس  املجتمع  عىل  يؤثر  وخطؤه  خطا  يترصف 
يكون له منصب وزير ومل تنفع معه كل االساليب الرادعة فالبد 

لنا من التنبيه اىل فساده وبالوثائق وليس بالقال والقيل .
درس اعالمي اخر عن اهلروي قال: سمعت أبا احلسن عيل بن 
موسى الرضا عليه السالم يقول: رحم اهلل عبد أحيا أمرنا فقلت 
الناس،  ويعلمها  علومنا  يتعلم  قال:  أمركم؟  حييي  وكيف  له: 

فإن الناس لو علموا حماسن كالمنا التبعونا.......
دون  السالم  عليهم  البيت  اهل  حماسن  باظهار  فاالنشغال 
اخلوض يف توافه االمور وانتقاص االخرين فان هذه املحاسن 
لكفيلة بان جتعل قارئها او سامعها بان ينشد قلبه ملحبتهم ، وهنا 
الزمان  يف  ونستخدمها  املحاسن  هذه  اختيار  نحسن  ان  علينا 

واملكان املناسبني هلام ووسط االذان التي تعي ما نقول .
معامل  تغري  التي  للربامج  احلديثة  واالستخدامات  الصور  واما 
ويف  النرش  يف  الدقة  اىل  حتتاج  فهذه  احلقيقة  وت��زور  الصورة 
الن  عليها  االعتامد  يفضل  ال  االع��م  االغلب  ويف  التصديق 
سهولة التزوير اصبحت امرا ميسورا ، وحتى االفالم الفديوية 
عىل  االعتامد  يفضل  وبالنتيجة   ، احلقيقة  تشوه  التي  املبتورة 
هلكذا  مشاركة  جتعل  ال  ان  واالفضل   ، للخرب  الرئييس  املصدر 
خرب حتى ال تكون جزءا من مروجي االشاعات وتتحمل وزر 

ما يرتتب عىل ذلك رشعا وقانونا واخالقا .
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سة  سة علوم هنج البالغة التابعة للعتبة احلسينية املقدَّ وارتأت مؤسَّ
أجل  من  الباحثني  أقالم  عنها  غفلت  التي  الزوايا  يف  تبحث  أن 
أعملت  التي  الزوايا  تلك  ومن  ودراسة،  بحًثا  وإشباعها  ردمها 
سة أقالمها يف البحث فيها زاوية صحابة أمري املؤمنني عيل  املؤسَّ
التاريخ بسبب  الذين مل ينصفهم  بن أيب طالب )عليهم السالم( 
أولئك  ومن  السالم(،  )عليهم  البيت  ألهل  وحبِّهم  والئهم 
الصحابة جابر بن عبد اهلل األنصاري، وهو من الصحابة الذين 
بادئ  يف  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  مع  اجلهاد  يف  توفقوا 
الكرام؛  بيته  وأهل  النبي  بمودة  حظى  وقد  اإلسالمية،  الدعوة 
ه رسول اهلل )صىلَّ اهلل عليه  ذلك لسبقه وتلبيته للدعوة، وقد عدَّ
ذر )رضوان  وأبو  واملقداد وعامر  نظراء سلامن  وآله وسلم( من 
عاملًا  فقيها  وكان  النبي،  حواري  من  جابر  وكان  عليهم(،  اهلل 
ورًعا، شارك يف العديد من الغزوات التي قادها رسول اهلل )صىلَّ 
الصحابة  أشهر  من  جابر  صار  للنبي  وملالزمته  وآله(،  عليه  اهلل 
تصحيح  يف  مرجًعا  أصبح  ولذلك  للحديث؛  رواي��ًة  وأكثرهم 
ه  الروايات وضبطها، وكان رسول اهلل )صىلَّ اهلل عليه وآله(، خيصُّ

لع عليها غريه،  ببعض املأثورات من األحاديث الرشيفة التي مل يطَّ
وكل ذلك دليل عىل أمانته وثقة النبي به، وكان له خصوصية عند 
الصديقة الزهراء )عليه السالم(؛ ملا له من مكانة عالية يف الدين 
البيت  أهل  من  وآله(  عليه  اهلل  )صىلَّ  النبي  ه  عدَّ حتَّى  والتقوى 
يف رواية ذكرهتا كتب التاريخ، ولذلك فقد كانت الزهراء )عليه 
السالم( تروي له أحاديث عن النبي )صىلَّ اهلل عليه وآله(، ومن 
األئمة  أسامء  فيه  الذي  اللوح  وحديث  الكساء  حديث  أشهرها 

االثني عرش.
ربِّه رجع جابر  إىل جوار  وآله(  اهلل عليه  النبي )صىلَّ  ارحتل  وملَّا 
إىل أمري املؤمنني )عليه السالم(، وقد قاتل معه يف صفني، وكان 
مالزًما له كام الزمه يف حياة رسول اهلل )صىلَّ اهلل عليه وآله(، ثمَّ 
السالم(  )عليه  احلسن  الزم  إذ  الطاهرين،  للحجج  مسايًرا  ظلَّ 
ثمَّ احلسني )عليه السالم( ثمَّ عيل بن احلسن )عليه السالم( حتى 
ا رفيًقا  د بن عيلٍّ الباقر )عليه السالم(، فكان حقًّ أدرك اإلمام حممَّ
)عليهام  الرضا  واإلمام  الصادق  اإلمام  وصفه  وقد  لألوصياء، 
السالم( بأنَّه من املخلصني الذين مل يبدلوا ومل يغريوا دينهم بعد 

جابر بن عبد اهلل األنصاري رفيق األوصياء

كاتب
وكتاب

صدر للمؤلف  محمد حمزة الخفاجي عن مؤسسة علوم نهج البالغة، كربالء، 1438 هـ  2017 م.
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جابر بن عبد اهلل األنصاري رفيق األوصياء

سة أن تؤلِّف  رحيل املصطفى، ومن هنا ارتأت املؤسَّ
ح مسريته احلياتية ومواقفه  هلذه الشخصية كتاًبا يوضِّ
وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  مع  اجلهادية 
هذا  جاء  وقد  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  ومع 
األنصاري  اهلل  عبد  بن  )جابر  عنوان:  حتت  الكتاب 
ة الكتاب فقد اشتملت عىل  ا خطَّ رفيق األوصياء(، أمَّ

املحاور اآلتية:
اهلل  رسول  حياة  يف  ومآثره  )مواقفه  األول:  الفصل 

)صىل اهلل عليه وآله(.
املبحث األول: )هويته الشخصية(.

املبحث الثاين: )مآثره يف حياة النبي(.
املبحث الثالث: )بيان منزلته من النبي وفاطمة(.

األئمة  زم��ن  يف  وم��آث��ره  )مواقفه  ال��ث��اين:  الفصل 
املعصومني )عليهم السالم((

)عليه  عيل  اإلمام  مع  ومواقفه  حياته  األول:  املبحث 
السالم(.

املبحث الثاين: جابر واحلسنان )عليهام السالم(
والباقر  السجاد  باإلمامني  )عالقته  الثالث:  املبحث 

)عليهام السالم( وموقفه من حكام عرصه(.
املؤلِّف يف اسطر:

إسالمية،  علوم  بكالوريوس  اخلفاجي،  محزة  د  حممَّ
سة علوم هنج البالغة، وله منجزات  ومنسب اىل مؤسَّ

علمية عدة منها:
1. سلسلة عىل شكل كتيبات حتت عنوان األنبياء يف 

هنج البالغة
2. سلسة العطاء واحلرمان يف هنج البالغة

3. كتاب املالئكة يف هنج البالغة
عند  طالب  أيب  بن  لعيل  اخلصيصة  املنزلة  كتاب   .4

رسول اهلل
5. كتاب صناعة القائد يف فكر اإلمام عيل العباس بن 

عيل أنموذًجا .
6. كتاب سلسلة عجائب املخلوقات يف هنج البالغة .

سنة  ولد  الصفار،  ريض  الشيخ  ابن  موسى  بن  حسن  الشيخ  هو 
1377ه � 1958م يف مدينة القطيف باملنطقة الرشقية يف السعودية، 
املنطقة، وهاجر  األهلية يف  الكتاتيب  الكريم ضمن  القرآن  وتعلم 
 � 1391ه  سنة  العلمية  احلوزة  يف  للدراسة  األرشف  النجف  إىل 
املقدسة سنة  العلمية يف قم  انتقل إىل احلوزة  1971م وبعد سنتني 
1393ه � 1973م ثم التحق بمدرسة الرسول األعظم يف الكويت 
يف  العلمية  دراساته  وواصل  سنوات،  ثالث  ملدة  1394ه���  سنة 

طهران من سنة 1400ه � 1980م إىل سنة 1408ه � 1988م.
وبدأ ممارسة اخلطابة عام )1388ه � 1968م( وعمره احدى عرشة  
سنة واستضافته خمتلف املجتمعات يف دول املنطقة إلحياء املواسم 
واملناسبات الدينية، وصدر له أكثر من 135 كتابا يف خمتلف ماالت 
ومن  أخرى،  لغات  إىل  بعضها  وترجم  والثقافية،  الدينية  املعارف 

مؤلفاته املطبوعة:
وتعدد  املعتقد  حرية  حول  بحث  اإلسالم:  يف  واحلرية  )التعددية 
املذاهب، التسامح وثقافة االختالف: رؤى يف بناء املجتمع وتنمية 
العالقات، التنوع والتعايش، أحاديث يف الدين والثقافة واالجتامع 
فقه  الدين قراءة يف األدوار واملهام،  صدر منه 10 ملدات، علامء 
األرسة، السلفيون والشيعة نحو عالقة أفضل، اخلطاب اإلسالمي 
السياسة  اجتامعي،  فقهي  اجلامعة: بحث  اإلنسان، صالة  وحقوق 
املرأة بني رؤية اإلسالم وواقع  الال عنف، شخصية  النبوية ودولة 
يف  واملتغري  الثابت  املعنى،  يف  قراءة  الدينية..  التعددية  املسلمني، 
التنمية  ثقافة  يف  مسارات  عليا،  قيمٌة  اإلنسان  الرشعية،  األحكام 

واإلصالح، صدر منه )8( ملدات(.
بحوثًا ومقاالت،  والثقافية  العلمية  املجالت  من  له عدد  ونرشت 
منتظمة،  أسبوعية  مقاالت  اليومية  الصحف  بعض  له  نرشت  كام 
الدينية،  القيم  تعزيز  إىل  هيدف  اجتامعيًا  حراكًا  وقاد  أسس  وقد 
التمييز  وجتاوز  املواطنني،  بني  واملساواة  املواطنة  مفهوم  وحتقيق 
العمل  منهجية  باعتامد  واملذهبي  الثقايف  واإلق��ص��اء  الطائفي، 
املؤسسات  من  عددًا  ورعى  وأنشأ  والثقايف،  واإلعالمي  السياس 
وتوثيقًا  لكفاءته  وتقديرًا  خمتلفة،  مناطق  يف  واالجتامعية  الثقافية 
الدين وأعالم األمة  الديني واالجتامعي منحه كبار مراجع  لدوره 
املرجع  أبرزهم:  الدينية، ومن  للمهام  للرواية وللتصدي  إجازات 

األعىل السيد عيل السيستاين � النجف األرشف.

الشيخ حسن الصفار
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دخان حرق القير للسطوح

فقراء  واصابت  تساؤالت  اث��ارت  كربالء  عىل  مرت  عاصفة 
واذهلت عقوال ، فاالبنية املتهاوية واجلدران الساقطة وااللواح 
خسائر  اىل  ادت  ما  وادت   ، املتطايرة  بنل(  او  جينكو   ( املعدنية 
برشية ومادية هذا ناهيك عن االمل واحلزن وحتى الرعب الذي 
سببها  فالعاصفة  ؟  السبب  عند  نقف  جيعلنا  البعض  اص��اب 
للفقر  اما  جاءت  التي  االرضار  هذه  ولكن   ، خيتربنا  لكي  اهلي 
هكذا  مراقبة  يف  املسؤولة  اجلهات  لتهاون  واما  للتخلف  واما 
عشوائيات جتعل اجلميع امام مسالة خطرية جيب معاجلتها وحتى 
ان التي مل تصب بارضار فلو تعرضنا لعاصفة اقوى من هذه ) ال 

سمح اهلل( فان االرضار ستكون اكرب .
وعليه جيب ان تاخذ اجلهات املختصة دورها يف املراقبة واالرشاف 
واملحاسبة عىل بناء الدور وغريها واهنا ضمن الضوابط اهلندسية 

والبنائية لضامن سالمة من يستخدمها ومن بجوارها 

البيئة يف العراق تعاين من عدة مظاهر سلبية وبحاجة اىل توعية 
هو  البيئة  يلوث  ما  واسوأ   ، عليها  للحفاظ  صارمة  وقوانني 
الدخان املتطاير من عدة اسباب سواء حرق النفايات او دخان 
القري  حرق  دخان  و  واملركبات  النارية  الدراجات  حمركات 
املستخدم ملعاجلة السطوح حيث اهنا تكون كورة دخان تشوه 
اصبحت  الظاهرة  وهذه   ، منها  القريبة  باملناطق  اجلو  صفاء 
تم تطويرها  بدائل صناعية  ان هنالك  بالرغم من  واقع حال 

لتحل حمل القري .
واملواطن  احلكومة  اجلميع  عىل  تقع  فاملسؤولية  هنا  ومن 

للقضاء عىل هذه الظاهرة 

عاصفة فضحت البناء الهزيل
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معامل حلويات شعبية
يف ازقة ضيقة او مناطق نائية ترى سيارات الشحن 
ترى  االزق��ة  ويف  احللويات  اطباق  حتمل  الصغرية 
تفحصت  ولو   ، االطباق  هذه  تنقل  الدفع  عربات 
املجهر ستجد  النقل حتت  الصناعة واسلوب  مكان 
عامل امليكروبات الغلبها واغلبها غري خاضع للرقابة 
والن   ، النظافة  عىل  حيافظ  جتده  والقلة   ، الصحية 
الصحية والصناعية غري مفعل يساعده  الرقابة  دور 
تلجا  ان  جيعلها  مما  العاطلة  االيدي  كثرة  ذلك  عىل 
الي عمل حتى تكسب لقمة عيشها فتلجا اىل هذه 

الصناعات الشعبية ) حلويات واطعمة ممدة( .
نامل من اجلهات ذات العالقة ان تاخذ عىل عاتقها 
احللول اوال واملنع ثانيا اي اجياد البديل ومن ثم املنع 

والعقوبة .

االصطناعية  املطبات  تلغى  الطرق  بعض  تعبيد  اع��ادة  مع 
البالستيكية امللونة ، ولغرض اجياد البديل يتم عمل مطبات  من 
نفس االسفلت املستخدم للتعبيد وهذا يكون بنفس لون الشارع 
فال يميزها السائق الكريم مما يؤدي اىل حوادث او اتالف بعض 
االدوات يف السيارة ، نعم البعض منها وهم القلة بداوا بصبغ 
بعض املطبات االسفلتية بلون مميز حتى يعلم السائق بان امامه 
مطبا ، والبعض منها وضعت دائرة املرور اشارة ضوئية محراء 
للتنبيه  عىل املطب ولكن االكثر غري نظامي ومزاجي وهنا البد 

للجهات املسؤولة معاجلة هذه الظاهرة .

مطبات من االسفلت غير نموذجية

A h r a r w e e k l y55

ظواهر اجتماعية



أمهية  إعالمية  بوصفه وسيلة  التلفاز  يمثل 
اىل  نتطلع  كنا  وإذا   , اليوم  لطفل  خاصة 
الطفولة  أن  اعتبار  عىل  أفضل  مستقبل 
بام  ال��ي��وم  وأط��ف��ال   , املستقبل  ص��ان��ع��ة 
هم  وأفكار  ومعارف  أنامط  من  يكتسبونه 
حتقيق  يف  األم��ل  معقد  وهم  الغد  رج��ال 
مستقبل أفضل . يعد التلفاز أخطر وسائل 
املعارف واملعلومات  لنقل  االعالم مجيعها 
تتكون  والتي  احلية  بالصورة  واخل��ربات 

املتحركة  الصوت والصورة  مشاهدها من 
قريبة  واقعية  ص��ورة  يف  الطبيعي  بلوهنا 
السمع  ختاطب  ألهنا  األطفال  مدارك  من 
يمكن  بأنه  التلفاز  يتميز  ك��ام   , وال��ب��رص 
واالفكار  املعلومات  تقديم  خالله  من 
للطفل  نقلها  يتعس  التي  والسلوكيات 
أو  الصورة  أو  املكتوبة  الكلمة  طريق  عن 
 , حدة  عىل  منهام  كل  استعمل  إذا  الصوت 
والصورة املتحركة املقرتنة بصوهتا الطبيعي 

الذي يضيف إليها مزيدًا من الواقعية أقوى 
املسموعة  أو  املكتوبة  الكلمة  من  تأثريًا 
ومها  والبرص  السمع  الستخدام  نظرًا   ,
أساس احلواس االدراكية يف تلقيها , وتزيد 
الطفل  واستيعاب  فاعليتها  من  االل��وان 
مشاهد  تتجاوز  كام  ملعلوماهتا   وفهمه 
 , واملكان  الزمان  ح��دود  بالطفل  التلفاز 
هناك  أن  إذ  األمية  حاجز  تتخطى  كذلك 
التلفاز  تشاهد  االطفال  من  كبرية  نسبة 

 األب الروحي للطفل اليوم !التلفاز...

عاطف عبد علي الصالحي 
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 )فجرالشهادة(
قبل تعلم أصول القراءة والكتابة , ويكن االطفال 
, فهو وسيلة االتصال للطفل  عاطفة شديدة نحوه 
والتي تشعره بوحشة إذا افتقده أو اضطروا لقضاء 
املرحلة  الطفل يف  أن  , كام  بعيدًا عنه  الوقت  بعض 
والتلفاز   , املدارك  حمدود  يكون  عمره  من  املبكرة 
قد يغدو تعويضًا عن الوالدين وبخاصة األم , وأن 
طفل اليوم يقيض يف مشاهدة التلفاز وقتًا أطول مما 
املفضلة  برامه  للطفل  وتصبح   , باملدرسة  يقضيه 
أحيان  يف  وحيرص  بل  مشاهدهتا  يف  يرغب  التي 
كثرية عىل متابعتها باستمرار , وأن املعلومات اهلامة 
التلفاز  يقدمها  أن  يمكن  التي  الواسعة  والثقافة 
يف  ذاته  الشخيص  االتصال  عىل  يتفوق  قد  الذي 
قدرته عىل تكبري األشياء املتناهية الصغر وحتريك 
األشياء الثابتة , كام يمكن أن تسهم برامج التلفاز يف 
التكوين العلمي واالجتامعي والثقايف للطفل أكثر 
مّما تسهم به الربامج التقليدية , وتثري فكره وحسه 
ذات  مصورة  رسائل  إليه  جتلب  التي  باخلربات 
وتزيد  املعلومات  عىل  حصوله  يف  يزيد  بام  معنى 
من رصيده اللغوي وتساعده يف مواجهة مشكالته 
اليومية , كام تنمي من قدراته املبدعة التي يتواصل 
من خالهلا مع العامل الواسع وبلوغ املطامح بعيدة 
املدى يف عرص املعلومات الذي نعيشه , كام يمكننا 
القيم  تدعيم  اىل  هتدف  التلفاز  برامج  نجعل  أن 
تنمية  عىل  والرتكيز  االطفال  نفوس  يف  االجيابية 
االحساس باالنتامء الوطني لدى الطفل , مع تعريفه 
بحقوقه وواجباته جتاه املجتمع والرتكيز عىل تأكيد 
نفوس  يف  الفاعلة  االجيابية  والسلوكيات  امُلثل 
الساموية  العقيدة  غرس  عىل  يعمل  كام   , االطفال 
صور  يف  للطفل  وتقديمها  اإليامن  حقائق  وجتلية 
والرغبات  اهلوايات  عىل  الضوء  وإلقاء   , مبسطة 
الطفل  هتم  والتي  حاجاته  من  الكثري  تشبع  التي 

وتعمل عىل تنمية مواهبه يف شتى املجاالت .

شيئا  فشيئا  يلج احلزن عني السامء ليخيم بوشاحة االسود عىل  بيت 
بالعبادة  بالوداع؟ام  تنقيض  هل  األخرية  الليلة  اهنا  االوصياء  سيد 
تبحث  وكأهنا  السامء  رمقت  حينام  دمعة  كلثوم  أم  عني  من  ،طفحت 
عن األجابة ثم حولت نظرها نحو امريها لرتاه راقدا ام مازال جالسا 
ال  واح��دة  فليلة  رك��وع  ثم  وقيام  دع��اء   مابني  ،فوجدته  مصاله  يف 
تكفي للترضع واخلشوع  ملن وجده أهال للعبادة كيف تفي الكلامت  
مناجاة العشق اإلهلي عىل لسان من ذاق حالوهتاوالمست اعامق قلبه  
هذه  مؤملة  هي  كم  األمل  وانقطع  األجل  قرب  ولكن،قد  عذوبتها  
الكلامت عىل قلب ام كلثوم وأشدها املا رؤيا جدها رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله وهو يقول:)يا ابا احلسن انك قادم إلينا عن قريب جييء 
إليك أشقاها فيخضب شيبتك من دم رأسك وانا واهلل مشتاق إليك 
إلينا فام عندنا  وانك عندنا يف العرش األواخر من شهر رمضان فهلم 
خري لك وأبقى( كام ارق جفنها املثقل بالدموع قول: )أبيها )هي هي 
واهلل الليلة التي وعدين هبا حبيبي رسول اهلل (مما جعلها  ترقب األذان 
بني نظرات الوداع ولوعة احلنني فبعد قليل تفتقد نوره وخيلو املكان 
الفجر  بان  فلام  كان   وهنا  صىل  هناك  امامها  شاخصة  ذكراه  ,وتبقى 
بلوعة الرحيل الحت عالمات احلزن  عىل كل يشء  حتى رسب األوز 
صفق جناحيه وصاح وكأنه يقول :موالي أرجع لكي ال نفقدك هذا 
الصباح 0ومل جيد الباب ما يتعلق به سوى املئزر عله بذلك يمنع حيدرا 
حله ومىض ومن خلفه بكاء وعويل انه الوداع لسفر طويل فسار إىل 
املنية حتى دخل املسجد والقناديل قد مخد ضوؤها  ااّل نور عيل عليه 
اصطف  خلفه  الوجود  وكأن  يصيل  حمرابه  يف  وقف  خيمد  مل  السالم 
مكربا وما ان هوى ليسجد هوى السيف عىل رأسه غري مرتدد برضبة 
من اشقاها  ترضج املحراب بفيض دماه فاصطفقت  األبواب لعصف 
الرياح ونرش احلزن بالسامء اسود الوشاح فنادى جربيل ببكاء وعويل 

هتدمت واهلل اركان اهلدى (حينها تيقنت ام كلثوم انه فجر الشهادة.

ايمان صاحب عاطف عبد علي الصالحي 
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 * )إنام مثل احلياة الدنيا كامء أنزلناه من السامء فاختلط به نبات األرض( 
* )وارضب هلم مثل احلياة الدنيا كامء أنزلناه من السامء فاختلط به نبات األرض فأصبح هشيام تذروه الرياح 

وكان اهلل عىل كل شئ مقتدرا( 
*- اإلمام الكاظم )عليه السالم(: مثل الدنيا مثل احلية، مسها لني ويف جوفها السم القاتل، حيذرها الرجال 

ذووا العقول، وهيوي إليها الصبيان بأيدهيم 
- اإلمام عيل )عليه السالم(: إنام مثل الدنيا مثل احلية، لني مسها، شديد هنشها، فأعرض عام يعجبك منها لقلة 
ما يصحبك منها، وكن أرس ما تكون فيها أحذر ما تكون هلا، فإن صاحبها كلام اطمأن منها إىل رسور أشخصه 

منها إىل مكروه 
- قال بعضهم: كنت مع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فرأيته يدفع عن نفسه شيئا، فقلت: يا رسول اهلل صىل 
اهلل عليك وآلك ما الذي تدفع عن نفسك؟ قال: هذه الدنيا مثلت يل فقلت هلا: إليك عني فرجعت فقالت: إنك 

إن فلت مني مل يفلت عني من بعدك .
- رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوله إىل آخره، فيبقى متعلقا بخيط يف آخره 

يوشك ذلك اخليط أن ينقطع .
- اإلمام الكاظم )عليه السالم(: مثل الدنيا مثل ماء البحر، كلام رشب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله.

- عنه )عليه السالم(: متثلت الدنيا للمسيح )عليه السالم( يف صورة امرأة زرقاء، فقال هلا: كم تزوجت؟
فقالت كثريا، قال: فكل طلقك؟ قالت: ال، بل كال قتلت، قال املسيح )عليه السالم(: فويح ألزواجك الباقني، 

كيف ال يعتربون باملاضني؟! .
- اإلمام عيل )عليه السالم(: إنام الدنيا كالسم يأكله من ال يعرفه.

- عنه )عليه السالم(: إنام الدنيا رشك وقع فيه من ال يعرفه.
- عنه )عليه السالم(: مثل الدنيا كظلك، إن وقفت وقف، وإن طلبته بعد .

- اإلمام الصادق )عليه السالم(: الدنيا بمنزلة صورة رأسها الكرب، وعينها احلرص، واذهنا الطمع، ولساهنا 
الرياء، ويدها الشهوة، ورجلها العجب، وقلبها الغفلة، ولوهنا الفناء، وحاصلها الزوال .

- اإلمام زين العابدين )عليه السالم(: ملا جتهز احلسني )عليه السالم( إىل الكوفة أتاه ابن عباس فناشده اهلل 
والرحم أن يكون هو املقتول بالطف، فقال )عليه السالم(: أنا أعرف بمرصعي منك، وما وكدي من الدنيا إال 

مثل الدنيا الكتاب
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فراقها، أال أخربك يا بن عباس بحديث أمري املؤمنني )عليه السالم( والدنيا؟...
حدثني أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه: إين كنت بفدك يف بعض حيطاهنا، وقد صارت لفاطمة )عليها السالم( 
قال: فإذا أنا بامرأة قد قحمت عيل ويف يدي مسحاة وأنا أعمل هبا، فلام نظرت إليها طار قلبي مما تداخلني 
من مجاهلا فشبهتها ببثينة بنت عامر اجلمحي، وكانت من أمجل نساء قريش، فقالت: يا بن أيب طالب، هل لك 
أن تتزوج يب فأغنيك عن هذه املسحاة، وأدلك عىل خزائن األرض فيكون لك امللك ما بقيت ولعقبك من 

بعدك؟
فقال هلا )عليه السالم(: من أنت حتى أخطبك من أهلك؟ فقالت: أنا الدنيا، قال: قلت هلا: فارجعي واطلبي 

زوجا غريي وأقبلت عىل مسحايت وأنشأت أقول:
بثينة * وزينتها يف مثل  أتتنا عىل زي العزيز  بنائل  لقد خاب من غرته دنيا دنية * وما هي إن غرت قرونا 
تلك الشامئل فقلت هلا غري سواي فإنني * عزوف عن الدنيا ولست بجاهل وما أنا والدنيا فإن حممدا * 
أحل رصيعا بني تلك اجلنادل وهبها أتتني بالكنوز ودرها * وأموال قارون وملك القبائل أليس مجيعا للفناء 
مصريها * ويطلب من خزاهنا بالطوائل فغري سواي إنني غري راغب * بام فيك من ملك وعز ونائل فقد 
قنعت نفيس بام قد رزقته * فشأنك يا دنيا وأهل الغوائل فإين أخاف اهلل يوم لقائه * وأخشى عذابا دائام غري 
زائل  أقول: ويف هنج الكيدري عند رشح قول أمري املؤمنني )عليه السالم( هلامم يف وصف املتقني » أرادهتم 

الدنيا ومل يريدوها »  قال: من مكاشفات أمري املؤمنني )عليه السالم( ما رواه الصادق عن آبائه
 )عليهم السالم(:

- وساق احلديث قريبا مما مر - ثم قال: فهذا معنى قوله )عليه السالم(: » أرادهتم الدنيا ومل يريدوها ».
مثل أهل الدنيا   اإلمام عيل )عليه السالم(: إن أهل الدنيا كركب بيناهم حلوا إذ صاح سائقهم فارحتلوا .

- عنه )عليه السالم(: أهل الدنيا كركب يسار هبم وهم نيام .
  عنه )عليه السالم(: إنام مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيال فكأهنم قد قطعوه، وأموا علام فكأهنم قد بلغوه .

- عنه )عليه السالم(: إن الدنيا ليست بدار قرار وال حمل إقامة، إنام أنتم فيها كركب عرسوا وارتاجوا، ثم 
استقلوا فغدوا وراحوا، دخلوها خفافا وارحتلوا منها ثقاال، فلم جيدوا عن مضحى عنها نزوال، وال إىل ما 

تركوا هبا رجوعا .

مثل الدنيا الكتاب
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كيف تستثمر االسرة شهر رمضان 
  منى عبد االمير الوكيل

في شهر رمضان المبارك تفتح أبواب الخيرات والطاعات، 
وتنطلق فيه الروح في أجواء إيمانية راقية، يشعر معها 
الطاعة دون عناء،  وإقبال على  العبادة  بخفة في  المرء 
فيسعى كثير منا الستثمار هذه المنحة الربانية باالرتقاء 
وفي  أخالقهم.  وتهذيب  نفوسهم  وتربية  بعباداتهم 
ظل هذا االنشغال بالنفس، يغفل البعض عن استثمار 
بهم  واالرتقاء  أبنائهم  تربية  في  المبارك  رمضان  أجواء 
نفوسهم.  في  الطيبة  والقيم  المعاني  بعض  وغرس 
والوسائل  األفكار  بعض  سنطرح  التالية،  السطور  في 
هذه  استثمار  على  تساعدنا  أن  نرجو  التي  التربوية 
األجواء الرمضانية في تدريب األبناء على بعض العبادات 

واكتساب بعض القيم.
ابتداًء من السحور  البدء بتدريب الطفل بالصوم  يمكن 
متدرج  بشكل  ــزداد  ي ثم  يستطيعه  الــذي  الوقت  إلــى 
في  الطعام  وتناول  أمامك  للصوم  يدفعه  قد  الضغط 
أن  على  احــرص  ذلك  بسبب  رمضان  يكره  وقد  الخفاء 
تجلس مع طفلك وتفتح المصحف وتقص عليه كل مرة 
قصة قرآنية بطريقة مناسبة شجع طفلك على أن يكون 
له دور في خدمة المصلين كأن يشارك في تقديم بعض 
تحدث  العطش  أو  الجوع  المشروبات حين يشتكي من 
معه عن كثير ممن ال يجدون الطعام والشراب وأن علينا 

مساعدتهم ..

في تربية االبناء ؟
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كيف تستثمر االسرة شهر رمضان 

التدريب على الصيام:في تربية االبناء ؟

من أوىل العبادات التي من الرضوري أن تعتني بتدريب طفلك 
عليها خالل رمضان هي الصيام، وإليك بعض اخلطوات العملية 

التي تساعدك عىل ذلك.
بأسلوب  الصائمني،  وأجر  الصيام  عن  طفلك  مع  حتدث   -1

جذاب ومشوق ومناسب لعمره.
2- يمكنك البدء بتدريبه بأن يصوم ابتداًء من السحور إىل الوقت 
بحسب  متدرج،  بشكل  الوقت  هذا  يزداد  ثم  يستطيعه،  الذي 

قدرته عىل الصيام، حتى يصل إىل صيام هنار رمضان بأكمله.
3- احرص عىل تأخري تناول السحور إىل ما قبل أذان الفجر.

4- احرص عىل احتواء السحور عىل األطعمة التي تقلل شعوره 
بالعطش.

معه  يشعر  كبري،  بدين  جهد  أي  بذل  من  بالتقليل  انصحه   -5
باإلرهاق الشديد أثناء صيامه.

6- اشغله بشكل مفيد ومرح أثناء صيامه حتى ال ينصّب تركيزه 
عىل الصيام واجلوع والعطش، خاصة قبل أذان املغرب.

أثناء  والعقاب  والتخويف  الضغط  أسلوب  عن  متامًا  ابتعد   -7
تدريبه عىل الصيام ألن ذلك ربام يدفعه إىل الصوم أمامك ليحمي 
الطعام واملرشوبات يف اخلفاء، كام  يتناول  ثم  العقاب،  نفسه من 
أن ذلك يشعره بأن الصيام مصدر لعقابه، فيجعله كارهًا للصوم.

فكل  بغريه،  تقارنه  وال  األطفال،  بني  الفردية  الفروق  راِع   -8
قدراته اخلاصة.

9- شجعه عىل الصيام بالثناء عليه، وبتقديم بعض اهلدايا العينية 
أو املكافآت املادية غري املبالغ فيها عن كل يوم يصومه أو حتى عن 

صيامه بعض الوقت.

حب القرآن والتعلق به:

واله  عليه  اهلل  صىل  النبي  عىل  أن��زل  فيه  القرآن،  شهر  رمضان 
وسلم، ويكثر الناس من تالوته واالحتفاء به، لذا من الرضوري 
نفس  يف  به  واالرتباط  القرآن  حب  غرس  يف  ذلك  تستثمر  أن 

طفلك، ويساعدك عىل ذلك.
ترغبه  التي  القرآن،  وحفظ  تالوة  فضائل  عن  معه  حتدث   -1

وحتببه يف القرآن.
بالقرآن خالل شهر  املتعلقة باالحتفاء  القصص  2- قص بعض 
كانوا  وكيف  والصاحلني،  املعصومني  االئمة  سري  من  رمضان، 

يتعاملون مع القرآن يف رمضان.
3- حتدث معه عن ذكرياتك ومواقفك الشخصية مع القرآن يف 

رمضان.
4- كن قدوة عملية له يف تالوة القرآن واالحتفاء به.

وتقص  املصحف  وتفتح  طفلك  مع  جتلس  أن  عىل  احرص   -5

عمره  تناسب  بطريقة  القرآن  قصص  من  قصة  مرة  كل  يف  عليه 
موسى  وقصة  الفيل،  أصحاب  كقصة  االستيعاب  عىل  وقدرته 

عليه السالم وقصة اهلدهد.. إلخ.
يناسب  بام  القرآن بشكل يومي،  آيات  6- حثه عىل قراءة بعض 

عمره وقدرته عىل التالوة.
7- شجعه عىل حضور إحدى حلقات تعليم القرآن، التي تكثر 

يف شهر رمضان.
تتناسب مع  القرآن عىل مستوى أرستك  8- نظم مسابقة حلفظ 
وشجعهم  احلفظ،  هذا  عىل  جوائز  منحهم  مع  األبناء،  قدرات 

كذلك عىل املشاركة يف مسابقات القرآن.

التدريب على صلة الرحم

تكثر يف رمضان فرص التواصل بني األهل واألقارب عن غريه 
من الشهور، فاغتنم ذلك يف غرس قيمة صلة الرحم لدى طفلك، 

ويساعدك يف ذلك:
1- حتدث مع طفلك عن فضائل صلة الرحم، وما أعده اهلل تعاىل 

ملن يصلون أرحامهم.
2- كن نموذجًا له يف التواصل مع األقارب وذوي األرحام، من 
خالل التواصل معهم هاتفيًا، وزيارهتم، ومشاركتهم يف أحزاهنم 

وأفراحهم.. إلخ.
اإلفطار، مع  تناول  إىل  3- احرص عىل دعوة األهل واألقارب 

إظهار السور والبهجة بذلك.
4- أرشكه يف التخطيط واإلعداد الستقبال األقارب عند دعوهتم.

لإلفطار  واألق��ارب  األهل  دعوة  فتلبية  األهل،  دعوة  َلّب   -5
معهم تطبيق عميل يتعلم الطفل من خالله أن يصل رمحه.

6- احرص عىل إضفاء جو من البهجة والسعادة عند لقاء الطفل 
املسابقات لألطفال، فهذه  أو  بأقاربه، كأن تنظم بعض األلعاب 

اخلربات تسعده وجتعله دائاًم متشوقًا لاللتقاء بأقاربه.
سابعًا: احرتام مشاعر اآلخرين:

وهي من القيم التي يعد شهر رمضان فرصة كبرية لغرسها لدى 
طفلك، ويساعدك عىل ذلك:

1- إن كان طفلك مفطرًا -لصغره أو ألي سبب آخر- فعليك 
أن توجهه إىل عدم تناول أي مرشوبات أو أطعمة أمام الصائمني، 

مراعاة واحرتامًا ملشاعرهم.

2- لو كان طفلك صائاًم وغريه مفطرًا سواء من الكبار أو الصغار 
له  توضح  وأن  ذلك،  عليهم  يعيب  أال  تدعوه  أن  بد  فال  لعذر، 

سبب الفطر وعذره.
3- اغتنم تلك األمور كمدخل للحديث مع طفلك عن احرتام 
عىل  وقدرته  عمره  يناسب  بام  ع��ام،  بشكل  اآلخرين  مشاعر 

االستيعاب.
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من التحديات التي يواجهها اخلطاب االسالمي هي الصيحات 
للعبادة  اخلطاب االسالمي وجعله  باحتواء  تنادي  التي  العلامنية 
املجتمع  يعيشها  التي  والتطورات  تتفق  ال  مفرداته  وان  فقط 
لو  بينام   ، الفكري  باجلمود  اخلطاب  يتهمون  باختصار   ، العاملي 
متعنوا جيدا بني ثنايا رواياته واخباره فاهنم سيجدون فيه املفاهيم 
التي جتعل الطريق سالكة للنهوض بالواقع البرشي يف كل ماالته 

.
اما  الذين  البعض  قبل  من  الروايات  او  االيات  تفسري  املشكلة 
ال  من  استغفال  حياولون  سيئة  لنوايا  او  اختصاصهم  من  ليس 

يفقه بالدين االسالمي، ومن االحاديث املهمة التي فيها مفاهيم 
عرصية اخرتت هذه االحاديث الثالثة ، عن اإلمام الصادق عليه 
آخر  كان  ومن  مغبون،  فهو  يوماه  استوى  )من  قال:  أّنه  السالم 
يوميه خريمها فهو مغبوط، ومن كان آخر يوميه رشمها فهو ملعون 
( ، وقال النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم )من سن ُسنة حسنة فله 

اجرها واجر من عمل هبا من غري أن ينقص من أجورهم يشء(
وقال امري املؤمنني عيل عليه السالم : )إعمل لدنياك كأنك تعيش 

أبدًا، واعمل آلخرتك كأنك متوت غدًا(..
احلسنة  فالُسنة  دنيوي،  ووجه  ديني  وجه  لتفسريها  وجهان  نعم 

الخطاب االسالمي 
لكل العصور
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عىل  حتث  اهنا  حيث  من  لالخرة  والعمل  اليومني  وتساوي 
امور دينية اخالقية ، ويقصد منه العمل الصالح الذي ينهض 
ويمنعهم  بايامهنم  وينهض  اعامهلم  وهيذب  املجتمع  باخالق 
الحتساب  منهجا  خيصص  مثال   ، جتّنبه  او  املنكر  عمل  من 
وفق  واالحباء  االصدقاء  لزيارة  خيطط  او   ، للفقراء  صدقة 
برنامج ديني عبادي حتى  ينظم عائلته وفق  او  برنامج معني 

يضمن التزامهم الديني وهكذا .
تنهض  وابداعات  ترشيعات  فهنالك  الدنيوية  لالمور  واما 
الرشعية  بالثوابت  املساس  دون  للمجتمع  الدنيوي  بالواقع 
ابدا  ، ولعل حديث امري املؤمنني اعمل لدنياك كانك تعيش 
النهوض  اجل  من  والعمل  التحدي  قوة  عىل  عبارة  افضل 
انفسنا  الياس ونعزي  بالواقع خلدمة املجتمع ال ان نركن اىل 
غدا  كنا  اذا  منها  الفائدة  ما  االعامل  هذه  ان  باعتبار  باملوت 
مع  الدنيا  يف  فالعمل  املرفوض  الكسل  هو  وه��ذا   ، ميتني 
ثم  اعمل  ثم  اعمل  يعني  غدا  ستعيش  بانك  الفريض  االمل 
اعمل ، واما العمل االخروي الذي ينصحك االمام بانك ال 
تضمن غدك مثال لو حان موعد الصالة فال تؤخرها باعتبار 
لديك  واذا كانت   ، قبل ذلك  فلربام متوت  الوقت يسمح  ان 
 ، غدا  تضمن  ال  النك  تؤجلها  وال  نفذها  رشعية  التزامات 
فانك  غدا  احلياة  وفارقت  فيه  تاخرت  لو  الدنيوي  فالعمل 
ال ترتك اثرا من بعدك ملن بعدك وال حتاسب عليه اما العمل 
االخروي لو تقاعست ومل تؤده غدا وفارقت احلياة ستكون 

امام املساءلة االهلية .
هكذا هي احلياة التي يريدها اخلطاب االسالمي يريد التجديد 
من  حيّذر  بل  االيام  تساوي  بعدم  االبداع  ويريد  حسنة  بُسنة 
اليوم واتعجب ملن  افضل من  التخلف عندما يكون االمس 
يتغنى باالمس فان كان حقا هو االفضل فالعيب فينا وان كان 

غري ذلك ايضا العيب فينا يف رؤيتنا اخلاطئة .
يف  االم��ل  ق��وة  عىل  ي��دل  احلديث  فهذا  لدنياك  اعمل  وام��ا 

النهوض باحلياة 
 ، وفكر وطاقة  مادة  من  لديه  يتوفر  ما  يستثمر كل  فاملؤمن    
لتثبيت دعائم احلياة املادية.. واملؤمن جيب ان هيتم للدنيا التي 
هي طريق االخرة لو استثمرناها بالشكل السليم ونلجم افواه 
اخلطة  مثال  بالتخلف،  اخلطاب االسالمي  يتهم  او  ينتقد  من 
اخلمسية لالقتصاد او عقد ملدة عرشين سنة لالستثامر او بناء 
املدة طويلة  ان  تقل  ناطحة سحاب خالل عرش سنوات فال 
ولكن  يضمن  احد  ال  نعم  ؟  سيعيش  غدا  انه  يضمن  ومن 
بل  والتخلف  الكسل  ابناءك  ستورث  كسالن  وانت  مت  لو 
 ، يعملون  كانوا  فاالئمة االطهار  العمل  اعمل وحّرض عىل 
فالعمل وتطوير االنتاج الدنيوي يساعدك عىل تاسيس مجعية 

خريية للفقراء تكون افضل استثامر للدنيا من اجل االخرة 
إن اإلمام )ع( يقول: )واعمل آلخرتك، كأنك متوت غدًا(.. 
يعتقدون  الذين  للشباب  وخصوصا  للكل  خطاب  وه��ذا 
تادية  وعدم  باللهو  شبابه  فيقيض  للتوبة  متسعا  هنالك  ان 
االلتزامات الرشعية املكلف هبا ، واهلل -تعاىل- يقول يف كتابه 
تِي مَلمْ مَتُتمْ يِف َمَناِمَها  ا َوالَّ هِتَ ُ َيَتَوفَّ اأَلنُفَس ِحنَي َمومْ الكريم: }اهللَّ
َأَجٍل  إىَِل  َرى  اأُلخمْ ِسُل  َوُيرمْ َت  َومْ املمْ َها  َعَليمْ َقىَض  تِي  الَّ ِسُك  َفُيممْ

ى{؛ ُمَسمًّ
مخس  نفسه  فيحّدث  الفجر  صالة  عىل  حيس  عندما  ومثال 
بنفسه اال والشمس  الغفوة وال يشعر  دقائق واهنض فتاخذه 
مرشقة ، فالنوم مثل املوت فامذا سيجيب اهلل عز وجل لو فارق 
احلياة يف نومه ومل يؤد صالة الفجر؟ ونحن يف شهر رمضان 
املبارك هنالك من يلتزم بصومه خالل السنة فقط وال يلتزم يف 
بقية الشهور بالتكليف الرشعي او هنالك من حيرص بان ال 
يكذب وال يغتاب وال حيتال وال يغش يف شهر رمضان فقط 
هكذا  يفكر  من  وليعلم  عهده  سابق  اىل  هو  عاد  انتهى  واذا 

سيكون حسابه عسريا يوم القيامة .
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نصائح لمرضى السكري
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لألسف يتخذ معظم مرضى السكري قرار الصيام في شهر رمضان دون استشارة الطبيب المختص، وقد يشكل 
ذلك في بعض االحيان خطورة عليهم، ان اغلب مرضى السكر الملتزمين بالعالج يتحملون الصيام بال مضاعفات 
ولكن يجب توضيح كيفية استخدام مصابي المرض بأنواعه لألدوية التي يجب ان يتناولوها في شهر رمضان، 
الحسين »عليه  االمام  الباطني في مدينة  الطب  القريني اختصاص  الدكتور احمد محمد  التقت  »االحرار«  مجلة 
السالم« الطبية والذي بين لنا في حالة موافقة الطبيب على الصيام يجب االلتزام بهذه النصائح الهامة التي 

تساعد المريض بالحفاظ على توازن نسبة السكر بالدم:

في شهر رمضان
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النصائح
هذه  )تعترب  متعددة  صغرية  فطور  وجبات  بتناول  ينصح   �
اخلطوة من اهم خطوات ضبط نسبة السكر يف رمضان الذي 

يرتفع بصورة حتمية مع تناول الوجبات الكبرية(.
جدا  اهلامة  اخلطوات  )من  بانتظام  السكر  نسبة  فحص   -
للتحكم يف نسبة السكر باجلسم خالل شهر رمضان وينصح 
الشهر،  خالل  عالية  بوترية  للسكر  ال��ذايت  الفحص  بأجراء 
بعدها  وما  فطور  قبل كل وجبة  بالفحص  القيام  املحبذ  ومن 
للجسم  مالئم  والدوائي  الغذائي  النظام  ان  التأكد  اجل  من 
مالحظة  حالة  يف  الفور  عىل  الطبيب  مراجعة  ايضا  وينصح 

ارتفاع او هبوط معدالت السكر يف الدم(.
- معاجلة هبوط السكر بالطريقة الصحيحة )يف حالة الشعور 
العام  اىل الضعف واهلزال  الذي يؤدي  الدم  السكر يف  هببوط 
رضبات  معدالت  وزي��ادة  والتعرق  والدوخه  الصداع  مع 
يف  السكر  نسبة  وقياس  الصيام  عن  التوقف  جيب  القلب 
اجلسم عىل الفور، واذا انخفض مستوى السكر ألقل من 70 
الفلوكوز  من  غراما   15 تناول  حينها  جيب  مليغرام/ديسيلرت 
عن طريق رشب نصف كوب من العصري او كوب كامل من 
احلليب او نصف عبوة صغرية من املرشوبات الغازية، وينصح 
بأخذ قسط من الراحة ملدة 10 دقائق ثم اعادة الفحص وتناول 
 100 من  اق��ل  السكر  مستوى  ك��ان  ح��ال  يف  معتدلة  وجبة 

مليغرام/ديسيلرت(.
 3 بمعدل  الفاكهة  بتناول  )ينصح  باعتدال  الفواكه  تناول   -

حصص عىل فرتات متباعدة(.
االمريكية  السكري  مجعية  )تويص  املاحلة  االطعمة  جتنب   -
بتجنب امللح ألنه يؤدي اىل زيادة خطر االصابة بأمراض الكىل 

والقلب لدى االشخاص املصابني بمرض السكر(.
بتجنب  )ينصح  الدسمة  واالغذية  احللويات  من  التقليل   -
احللويات اذ ان معظمها حتتوي عىل كميات كبرية من الدهون 
تؤدي  اهنا  القلب كام  اىل تضييق وتصلب رشايني  تؤدي  التي 

اىل ارتفاع كبري ورسيع يف مستوى السكر يف الدم، ايضا تشكل 
مجيع االطعمة الدسمة خطرا عىل صحة القلب والرشايني(.

- رشب السوائل الصحية )ينبغي رشب من 10-8 اكواب من 
املاء يوميا »بعد االفطار« وينصح بتجنب املرشوبات التي ترفع 
الغازية  واملرشوبات  العصري  مثل  الدم  يف  السكر  مستويات 

ومرشوبات الطاقة واملرشوبات الساخنة املحالة بالسكر(.

طريقة اخذ العالج

)ه��ؤالء  الغذاء  تنظيم  عىل  فقط  يعتمد  العالج  ك��ان  اذا   -
املرض يمكنهم الصيام بأمان، بل قد ينفعهم خاصة ان كانوا 
بكميات  االلتزام  عليهم  لكن  الزائد،  ال��وزن  اصحاب  من 
ونوعيات االكل املسموح هبا يف االيام العادية مع مراعاة تأخري 

وجبة السحور وجعلها متكاملة غذائية(.
الغذاء وتناول االقراص  تنظيم  يعتمد عىل  العالج  اذا كان   -
يتناول  ك��ان  )اذا  ال��دم  يف  السكر  نسبة  لتخفيف  املساعدة 
رمضان  يف  يتناوهلا  ان  عليه  صباحا  واح��دة  مرة  االق��راص 
يوميا  مرتني  االق��راص  يتناول  كان  اذا  االفطار،  وجبة  مع 
اذا  ولكن  والسحور  االفطار  مع  رمضان  يف  يتناوهلا  ان  جيب 
او منع  تقليل  فعليه  النهار  اثناء  السكر  بأعراض نقص  احس 
يتناول االقراص ثالث مرات يوميا  اذا كان  جرعة السحور، 
اما جرعة  الصباح والظهر مع االفطار  يتناول جرعة  ان  عليه 
املساء فيتناوهلا مع السحور وجيب عىل هؤالء املرض مراجعة 

الطبيب قبل البدء يف الصيام او تغيري نظام الغذاء(.
- اذا كان العالج يعتمد عىل االنسولني )املريض حيتاج حلقنة 
الصيام بحيث يأخذها قبل االفطار مع مراعاة  واحدة يمكنه 
يأخذ  املريض  نسبة،  انخفاض  لتفادي  املستمر  السكر  فحص 
بعض  يف  اال  يصوم  ال  ان  يستحسن  ومساء  صباحا  حفنتني 

احلاالت االستثنائية التي قد ينصح هبا الطبيب(. 
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وللمرطبات تاريخ 
بفضل فصل الصيف 

صورة جميلة توثيقية 

الحد ازقة بغداد حيث 

يظهر فيها بائع 

مرطبات متجول ، 

يالحظ وجود اداة صنع 

) الدوندرمة ( تعود الى 

سنة 1928
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 للمرطبات عدة تسميات تختلف من دولة عربية الى اخرى ولكننا في العراق 
االسماء  هذه  ومن  استحدث  والتي  انقرضت  التي  التاريخية  تسمياتنا  لدينا 
)الدوندرمة، األزبري، على العودة ، اللكستك، الموطا، اآليس كريم، ابو الطابوقة( 
، هذه المرطبات وبطعمها اللذيذ البارد مع المطيبات 
تجعل الناس يتناولونها في الصيف الطفاء لهيب 
حره في اجسامهم ، ومن المؤكد دخول المرطبات 
الى العراق جاء مع دخول صناعة الثلج  ، الثلج او 
وبقاء  بانتعاش  االساس  التبريد هب  اجهزة 

هذه المرطبات 

املطيل،  النحاس  من  برميل  بواسطة  يدويا  املرطبات  تصنع  قديام 
اخلشن،  وامللح  بالثلج  وحياط  خشبي،  برميل  نصف  يف  ويوضع 
يوضع  ثم  بسعة،  الثلج  ذوبان  ويمنع  برودته،  عىل  حيافظ  لكي 
النحاس  للربميل  التدوير  عملية  تتم  ثم  الوعاء،  داخل  السائل 
يدويا إىل أن يتجمد السائل بفعل االحتكاك بني الربميل النحاس 
املاء  من  مسبقا  يعد  ال��ذي  والسائل  لألكل.  ويقدم  والثلج، 
عىل  املكون  احتوى  واذا  )األزب��ري(،  يسمى  والسكر  والنكهة 
احلليب مادة اساسية والسكر ومادة الثعلبية وغريها من النكهات 
واملطيبات فيسمى الدوندرمة. ثم تطورت هذه الصناعة يف مطلع 
اخلمسينيات، وافتتح اول معمل للمرطبات ملحقا بمعمل الثلج 
يف الكرخ ، والن انتاج هذا املعمل وفري وال يمكن خزنه فقد ابتكر 
السن  ، وكبار  انتاجه  العربة اخلشبية كي  يسّوق  املعمل  صاحب 
اصبح  واليوم   ، االزقة  بني  تتجول  التي  العربات  هذه  يتذكرون 
البعض حيملها يف صندوق فليني كي  حيافظ عىل برودهتا ويتجول 

يف الشوارع ليبيعها .

واول هذه املرطبات املستوردة كانت من ايطاليا اسمها ) موطا(، 
فعمدت الرشكة املصنعة اىل ممارسة الدعاية التي كان اهل بغداد مل 
يألفوها، فبادرت بتوزيع املجمدات عىل اصحاب املحالت التي 
يبيعون املنتج االيطايل اجلديد، وكانت تلك املجمدات حتمل اسم 
فيها  اعتمدت  هائال  تطورا  املرطبات  صناعة  تطورت  ثم  موطا. 
تصنع  مكائن  دخلت  ثم  صناعتها،  يف  احلديثة  واالالت  املكائن 

املرطبات وفق قياسات خاصة يسمى االيس كريم.
يف  املرطبات  وبيع  بتصنيع  خاصة  حمالت  تفتتح  ب��دان  واليوم 
بعض  هلا  ويضاف  ان��واع  ع��دة  وتبتكر  املطاعم  مثل  املحالت 
املطيبات لزيادة لذة طعمها مثال الشعرية واجليل والفستق املربوش 
فيحاول   هبا  خاصا  طعام  لتعطي  واهليل  امل��ربوش  اهلند  وج��وز 
اصحاب هذه املحالت االهتامم بصناعة املرطبات ليكون عالمة 

مميزة .
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االوائل 
من واقعة الطف 

)عليه  احلسني  اإلم��ام  لثورة  إع��الن  أول   -
السالم( كان يف ملس الوليد بن عتبة يف املدينة 

عندما ُطلب منه )عليه السالم( البيعة ليزيد.
)عليه  احلسني  اإلم��ام  اىل  كتب  من  اول   -
بن  واملسيب  الرصد  بن  سليامن  هم  السالم( 
مظاهر  بن  وحبيب  ش��داد  بن  ورفاعة  نجبة 
ان  رغ��م  حبيب  س��وى  منهم  اح��د  ي��ِف  ومل 
الباقني تابوا وخرجوا اىل مضجع اإلمام )عليه 
ص73  )االوائ���ل(  حسب  وبكوا  ال��س��الم( 

للشيخ الساموي.
- اول رسل اهل الكوفة لإلمام احلسني )عليه 
بن  اهلل  وعبد  اهلمداين  اهلل  عبد  هم  السالم(، 
وائل وكان ذلك بعد ان بلغ اهل الكوفة هالك 
معاوية، وامتناع اإلمام احلسني )عليه السالم( 

عن بيعة يزيد.

هل تعلم ملاذا يقول لك طبيب العيون إذا كان نظرك قويًا إن نظرك ستة عىل ستة 
بالذات؟ وملاذا ال يقول إن نظرك )10( عىل )10( أو 100 عىل 100.

األرقام واإلشارات  بوضوح  ترى  التي  الصحيحة هي  العني  أن  ذلك  السبب يف 
قوة  يمثل  البسط  يف  فالرقم  أمتار  ستة  بعد  عىل  من  العني  قوة  لفحص  املستعملة 
العني فمثاًل )4( عىل )6(، يعني أن ما يراه الصحيح من بعد )6( أمتار تراه أنت 

عىل ُبعد )4( أمتار وهكذا.

احد بوابات العتبة الحسينية في 1930

اشياؤنا الجميلة؟

كلام  األم�����ل؛  وردة  ن��غ��رس  س��ن��ظ��ل 
نبعث  وسنظ���ل  الي�أس..  أنني  أحرقها 
ال�ع��زائ�م؛ كلام أطبقت الشدائد والفتن، 
نفتح  وسنظل  األرض..  قي�ود  وج�ذبتنا 
نع����ّز..!!  م������ن  لك���ل  قلوبنا  صم��ام 
ل����ن  وتعاظمت،   بلغت  مهام  فالشدائد 
أعظم،  اهلل  فرمحة  ت�����������دوم..!!، 
اجلميلة  األيام  أن  فلنثق  أقرب..  وفرجه 
قريبة جدًا، وال يفصلنا عنها إال ط������ريق 

عن����وانه: )الصرب(.

ستة على ستة
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حيكا ان تاجرا كان يتنّقل يف مدٍن كثريٍة يبيع ويشرتي وجيني 
يف  يمّر  جعله  قد  هذا  عمله  وكان  كثرًيا،  ربًحا  عمله  من 
أنه  ووجَد  أهواءهم،  ليعرَف  الناَس  وخيترب  كثريٍة،  جتارب 
من الصعب اجياد إنسان صديق ويف، ومن يوٍم إىل يوٍم كانت 
جتارة الّتاجر تزداد سعًة، وكان للتاجر ولد وحيد حيّبه كثرًيا 
أصول  يعّلمونه  املعّلمني  بأفضل  له  فجاء  بتعليمه،  وُيعَنى 
والسري  التاريخ  وكتب  احلساب  ومبادئ  والكتابة  القراءة 
يرد  ال  التاجر  وكان  والشعر،  النثر  من  والكثري  واجلغرافيا 

ألبنه طلًبا، فهو وحيده ويأمل له مستقبال زاهرا.
بات  أوقاته حّتى  أكثر  الولد، صديق يميض معه  وكان هلذا 
مل  التاجر  ابن  أّن  غري  كصديقني،  جيدا  يعرفوهنام  الناس 
يستطع أن يعرف ِعن صديقه غري وجٍه واحٍد هو عالقتهام 
من حيث النزهات واملجالس األنيسة والّدروس املستمرة، 
فيها،  جتارب  ال  عالقٍة  من  ابنه  حيذر  ما  غالًبا  التاجر  وكان 
إاّل أّن الولد كان حيّس بيشٍء من احلزن كّلام حّدثه والده عن 

صديقه الذي طلب منه أن يضعه عىل حمّك الّتجربة. 
الّتاجر السفر لالطالع عىل احوال  ويف يوٍم من األّيام، قّرر 
اين  يفّكر  الذهٍب واجلواهر واألموال وصار  العامل، فجمع 
واخربه  حائرا!!  ووجده  ابنه  عليه  دخل  وحينها  يضعها؟، 
الولد  بعيٍد، ويأمل أن يصحبه معه، فُسّ  يفّكر يف سفٍر  بانه 

بفكرة أبيه ورّحب بالّسفر.
واملجوهرات  الّذهب  نضع  أن  رأيك  ما  ابنه:  التاجر  فسأل 
فُسّ  صديقك؟  لدى  أمانًة  ونرتكه  صندوٍق  يف  واألم��وال 
منه  وطلب  صديقه  اىل  الصندوق  واخ��ذ  بالفكرة،  الولد 
تزيد  مدة  أبيه، حتى عودهتام، وسافرا  وديعة  ان حيافظ عىل 
عىل أربعة أشهٍر، وعند عودهتام طلب من ابنه أن يذهب إىل 
صديقه ويأيت بالّصندوق، فذهب زاهر وعاد بالّصندوق إىل 
أبيه غري أّنه كان عابس الوجه، فام إن رآه والده كذلك قال 
له: أراك غري منرشح الّصدر ما بك؟ فقال: أنا عاتب عليك 

كثرًيا.
ملاذا يا ُبنّي؟ أأليّن تركت كل ما أملك عند صديٍق لَك؟..

هو  وها  وح��ىًصً  رم��اًل  تركَت  لقد  وق��ال:  وال��ده  إىل  فنظر 
الّصندوق كام تركته لدى صديقي، فضحك التاجر وقال: لو 

كان صديقك وفًيا لك أميًنا عىل الودائع ملَا فتح الّصندوق. 
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