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َّْن  ي إمَِلْيَك َمن َتَش��اء َوَم��نمِ اْبَتَغْيَت ممِ ْنُهنَّ َوُتْؤومِ ��ي َمن َتَش��اء ممِ ُتْرجمِ
َزنَّ  َعَزْل��َت َف��َ� ُجَناَح َعَلْي��َك َذلمَِك َأْدَن��ى َأن َتَق��رَّ َأْعُيُنُه��نَّ َوَل َيْ
ُ َعلمِيماً  ُ َيْعَلُم َم��ا فمِ ُقُلوبمُِكْم َوَكاَن اللَّ ُهنَّ َواللَّ َوَيْرَض��ْ�َ بمَِم آَتْيَتُهنَّ ُكلُّ
َل  َحلمِي��ماً }األحزاب/51{ َل َيمِلُّ َلَك النَِّس��اء ممِن َبْع��دُ َوَل َأن َتَبدَّ
يُنَك َوَكاَن  ْن َأْزَواٍج َوَلْو َأْعَجَبَك ُحْس��ُنُهنَّ إمِلَّ َم��ا َمَلَكْت َيممِ مِ��نَّ ممِ بمِ
ي��نَ آَمُنوا َل  ذمِ ا الَّ َ ��ا }األح��زاب/52{ َي��ا َأيُّ قمِيباً ٍء رَّ ُ َع���َ ُكلِّ َشْ اللَّ
يَن إمَِناُه  رمِ َ َناظمِ بمِ��يِّ إمِلَّ َأن ُيْؤَذَن َلُكْم إمَِل َطَعاٍم َغ���ْ َتْدُخُل��وا ُبُيوَت النَّ
 �َ�� وا َوَل ُمْسَتْأنمِسمِ ُ ْمُتْم َفانَتشمِ يُت��ْم َفاْدُخُلوا َف��إمَِذا َطعمِ ��ْن إمَِذا ُدعمِ َوَلكمِ
ُ َل َيْسَتْحيمِي  نُكْم َواللَّ بمِيَّ َفَيْسَتْحيمِي ممِ يٍث إمِنَّ َذلمُِكْم َكاَن ُيْؤذمِي النَّ دمِ َ لمِ
َجاٍب  ��ن َوَراء حمِ ا َفاْس��َأُلوُهنَّ ممِ ��قِّ َوإمَِذا َس��َأْلُتُموُهنَّ َمَتاعاً ��َن اْلَ ممِ
مِ  مِنَّ َوَما َكاَن َلُكْم َأن ُتْؤُذوا َرُس��وَل اللَّ َذلمُِك��ْم َأْطَهُر لمُِقُلوبمُِكْم َوُقُلوبمِ
يماً  مِ َعظمِ نَد اللَّ ا إمِنَّ َذلمُِكْم َكاَن عمِ همِ َأَبداً ُح��وا َأْزَواَجُه ممِن َبْع��دمِ َوَل َأن َتنكمِ
ٍء  َ َكاَن بمُِكلِّ َشْ ُفوُه َفإمِنَّ اللَّ ا َأْو ُتْ }األحزاب/53{ إمِن ُتْبُدوا َش��ْيئاً

َعلمِيماً }األحزاب/54{ 

51 ( تؤخرها ومل تنكحها أو تطلقها وتؤوي إليك من تش��اء وتضم إليك 
ومتس��ك من تش��اء ف الكاف عن الصادق عليه الس���م وف املجمع عنهم 
عليهم الس���م من آوى فقد نكح ومن أرج��ى فلم ينكح ومن طلبت من 
عزل��ت ف� جناح عليك ف شء  من ذلك ذل��ك أدنى أن تقر أعينهن ول 
يزن ويرض� بم آتيتهن كلهن  ) 52 ( ل يل لك النس��اء من بعد ول أن 
تبدل بن من أزواج ولو أعجبك حس��نهن إل ما ملكت يمينك وكان الل 
ع��� كل شء رقيب��ا وف الكاف عن الباقر عليه الس���م ف ه��ذه اآلية قال 
إنم عني به ل يل لك النس��اء ال�يت ح��رم الل عليك ف هذه اآلية حرمت 
عليك��م أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إل آخرها ولو كان األمر كم يقولون 
كان ق��د أحل لكم ما مل يل له ألن أحدكم يس��تبدل كلم أراد ولكن األمر 
ليس كم يقولون إن الل عز وجل أحل لنبيه ص� الل عليه وآله أن ينكح من 
النساء ما أراد إل ما حرم ف هذه اآلية ف سورة النساء  ) 53 ( يا أيا الذين 
امن��وا ل تدخلوا بي��وت النبي إل أن يؤذن لكم إل طع��ام تدعون إليه غ� 
منتظرين وقته أو إدراكه من أنى الطعام إذا أدرك ولكن إذا دعيتم فادخلوا 
فإذا طعمتم فتفرقوا ول متكثوا ول مستأنس� لديث إن ذلكم كان يؤذي 
النبي لتضيق املنزل عليه وع� أهله واش��تغاله بم ل يعنيه فيس��تحيي منكم 
والل ل يس��تحيي من الق فيأمركم باخلروج وإذا س��ألتموهن شيئا ينتفع 
ب��ه فاس��ألوهن م��ن وراء حج��اب   ) 54 ( إن تبدوا ش��يئا كنكاحهن ع� 

ألسنتكم أو تفوه ف صدوركم فإن الل كان بكل شء عليم . 
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حممد محيد الصواف 
التصوير :

 أنُه َقاَل : » اْلَحجُّ َو اْلُعْمَرُة ُسوَقاِن ِمْن َأْسَواِق اْلآِخَرِة 
اُه ِإَلى ِعَياِلِه  ِه ، ِإْن َأْبَقاُه َأدَّ اِزُم َلُهَما ِفي َضَماِن اللَّ اللَّ

َة » َو ِإْن َأَماَتُه َأْدَخَلُه اْلَجنَّ
الكافي : 4 / 255

aعن ابي عبد اهلل الصادق
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الحديث هو الخبر وهو المقالة وهو الكتاب وهو الرأي وهو كل ما يصدر من االنس������ان في ما يخص الحديث والصدق 
له عدة اش������كال منها صدق العمل وصدق النوايا، وكلها نتائج عن صدق الحديث، قال الصادق عليه الس������ام: »من صدق 

لسانه زكا عمله« .
والن الحديث هو اللغة االعم في التفاهم مع االخرين فيكون لزاما على االنسان المؤمن الخلوق ان يلتزم الصدق في كل 
تصرفاته،ومن يبغي طريق النجاة فليزم الصدق قال االمام علي بن ابي طالب عليه السام :   إلزموا الصدق فإّنه منجاة.

الصدق يجّنب االنس������ان الحرج وتس������قيط مكانته في المجتمع هذا ناهيكم عن ما يترتب عليه من اجر وثواب إلهي لمن 
ينتهج الصدق والذي تكون آثاره ايجابية على الفرد وعلى المجتمع .

ورس������ولنا الكريم صلى اهلل عليه واله سّمي بالصادق واش������تهر بلقبه هذا كما سّمي امامنا جعفر بن محمد عليه السام  
بالصادق النه صادق القول كما اشُتهر الصحابي ابو ذر الغفاري )رض( ايضا بالصدق بشهادة رسول اهلل صلى اهلل عليه 

واله عندما قال ما اظلت الخضراء وال أقّلت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر.

زينُة احلديث ال�صدق
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ضياء السدي - حسن� الزكروطي

التصميم:  عيل صالح املشفاوي -حسن� الشاجلي  
التنضيد االلكتروني: حيدر عدنان

االرشيف:   حممد محزة- ليث النرصاوي
 االشراف اللغوي:   عباس الصباغ 



نائب رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد األمير يار اهلل: تنظيم داعش 
لن يتمكن من العودة بالرغم من عملياته اإلرهابية هنا أو هناك، مشددًا على أن 

العراق يسعى لتأمين الحدود العراقية السورية. أخبار
ومتابعات

أكثر من )4000 م2( مساحة سراديب العتبة الحسينية المقدسة بعد إنجازها، باستثمار مساحات تحت األرض 
ألجل تسهيل مراسيم أداء الزيارة في أوقات الزخم القصوى

شاركت مؤسسة كاشف الغطاء العامة ف النجف، ف دورة لفظ ومعاجلة وترميم املخطوطات ف ديب بمشاركة عدد من الدول.
وقال مسؤول اإلع�م ف املؤسسة عيل اللو: ان »الدورة  استمرت لث�ثة أسابيع بارشاف الدكتور بسام داغستاين رئيس قسم الفظ 

واملعاجلة والرتميم ف مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث«.
واضاف انه، »اشرتك ف الدورة  متدربون من مكتبة بلدية نابلس ف فلسط� ومركز املخطوطات والرتاث ف طاجاكستان، وجامعة 

الثقافة ف اهلند، فض�اً عن مؤسسة كاشف الغطاء العامة من العراق«.
العاملية  واملؤسسات  واملراكز  واملكتبات  املركز  ب�  املخطوطات  حفظ  جمال  ف  التعاون  توثيق  ال  هتدف  »الدورة  أن  اللو  وأوضح 
املحافظة ع�  بامهية  الوعي  الرتميم والفظ واملعاجلة واملساعدة ف نش  فيها ع� عمليات  العامل�  الع�قة، وتدريب عدد من  ذات 

املخطوطات والوثائق«.

أكد املشف ع� قسم التنمية الزراعية ف العتبة السينية املقدسة ان مزارع 
الزراعية  املنتوجات  العتبة السينية سامهت بشكل كب� ف تفيض أسعار 

والسمكية ف األسواق املحلية.
كرب�ء  حمافظة  ف  اجلملة  »أسواق  ان  عوز:  عدنان  الزراعي  اخلب�  وقال 
شهدت الثن� املايض وصول أول وجبة من األسمك الطازجة«، مبينااً ان 
املقدسة سامهت بشكل كب� بخفض السعار ال  العتبة السينية  منتجات 

)3500( دينار للكيلوغرام«.
لفتا  النتاج«،  بوفرة  متتاز  املقدسة  السينية  العتبة  »مزارع  بان  عوز  وب� 
خدمة  السعار  خفض  ال  تسعى  املقدسة  السينية  العتبة  »مزارع  ان  ال 
ان  املتوقع  »من  ان  ال  مش�ا  الست�اد«،  تقويض  عن  فض�  للمستهلك، 

تصل الطاقة النتاجية ملزارع السمك اكثر من )500 طن(«.
وأشار ال أن »اخلطة السرتاتيجية لقسم التنمية الزراعية ف العتبة السينية 
املقدسة هتدف ال سد حاجة السوق املحيل والنتقال لسد حاجة املحافظات 

العراقية من املنتجات الزراعية وبنوعيات جيدة«.

العتبة الحسينية المقدسة  تساهم في تخفيض أسعار المنتوجات الزراعية

مؤسسة نجفية تشارك بدورة لحفظ وترميم المخطوطات في دبي 
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محافظ ذي قار عادل الدخيلي: وّقعنا مذكرة تفاهم مع شركة كيمونيكس انتر ناشيونال لحل 
أزمة المياه وإعادة تأهيل عدد من المحطات في المحافظة.

اإلنتاج المحلي للبيض بالعراق يلبي فقط قرابة 45 بالمئة من احتياجات السوق بالبالد، مع استمرار قرار السلطات 
العراقية تقليص حجم الصادرات.

أعلنت وزارة الكهرباء، املبارشة بتنفيذ خط الربط الكهربائي مع األردن مطلع الشهر 
بتنفيذ  للمبارشة  والسعودية  والكويت  تركيا  مع  مفاوضات  وجود  مؤكدة  املقبل، 

مشاريع الربط الكهربائي معها.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة: إن »وزارته أهنت مباحثات مشوع الربط الكهربائي 
تنفيذ  يتم  أن  ع�  العام،  ونصف  عام  مدة  إنجازه  يتطلب  الذي  األردين  اجلانب  مع 
املشوع ع� األرايض العراقية من قبل م�كات الوزارة«، مبينااً أن »املبارشة باملشوع 

ستتم مطلع شهر أيلول املقبل«.
وأضاف، أن »وزارته تعمل حاليااً ع� إنجاز مشوع الربط اخلليجي وهناك مباح�ثات 
الربط  سيتحقق  اآلن  من  عام  وخ�ل  اجلانب،  بذا  والسعودية  الكويت  من  كل  مع 
الربط  لتفعيل عملية  الرتكي  اجلانب  م�ع  أن »هناك مفاوضات  إل  اخلليجي«، مش�ااً 
إل  منه  يورد  الذي  اإليراين  اجلانب  مع  القائم  الكهربائي  الربط  إل  باإلضافة  معها 

العراق بحدود )1200( ميغاواط«.
بيئة  وتوف��  واعدة  كهرباء  س�وق  خللق  تأيت  جمتمعة  املشاريع  هذه  »إنجاز  أن  وتابع، 
اقتصادية، إضافة إل توف�ها طاقات انتاجية ف حالة الست�اد أو يكون العراق بلدااً 
اقتصادية  منافع  العراق  ع�  سيدر  املشوع،  بذا  »الشرتاك  أن  مبينااً  للطاقة«،  ناق� 

كب�ة«.

اقرتح السف� الرتكي لدى بغداد فاتح يلديز، مد خط سكة حديد ب� ب�ده والعراق، مش�ااً ال أن هذا اخلط ف حال تنفيذه س�بط مدينة 
البرصة بمدينة مرس�.

وقال يلديز ف ترصيات صحفية: أّنه »يتع� ع� تركيا مد خط سكة حديد مع العراق مبارشة حيث انه ل يوجد ربط بالسكك الديدية 
املبارشة ل رتكيا مع العراق«، مبينا »اننا نتحدث عن خط يبلغ طوله ب� )70( إل )75( كم تقريبااً، متد من ناحية ربيعة )ع� الدود العراقية 

السورية( وصول إل املكان الذي سننشئ عنده املعرب الثاين«.
واضاف ان »تركيا ستكون جاهزة ف حال كون العراق جاهزااً لذلك«، لفتا ال انه »يتع� إيصال خط سكتنا الديدي املوجود حاليا، ليمتد 

من مدينة نصيب� إل النقطة التي أحتدث عنها، وبالتايل إذا متكنا من حتقيق ذلك، فسنكون قد ربطنا مدينتي البرصة ومرس� ببعضهم«.

العراق يتفاوض مع ثالث دول لتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي 

تركيا تقترح على العراق مّد سكة حديد تربط البصرة بمرسين
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 7/ ذو الحجة الحرام /1440هـ الموافق 2019/8/9م 

عّظم الل لكم األجر بشهادة المام الباقر )عليه الس�م( املصادف 
الذي خرج من هذه  الرام،  الجة  السابع من شهر ذي  يوم  ف 
مكللة  كانت  عامااً  ومخس�  سبع  قىض  ان  بعد  مسمومااً  الدنيا 
باخلدمة املوفقة لعموم املسلم� مع ما عاش )عليه الس�م( وشاهد 
بأم عينيه ما جرى ف واقعة الطف، اذ كان موجودااً مولودااً ف هذه 

الفرتة التي ُاستشهد فيها جده المام الس� )عليه الس�م(.
لذكر  لكن  حزينااً،  يومااً  كان  وان  اليوم  هذا  ف  نتربك  ان  احببت 
ومقام  النصيحة  مقام  ف  الس�م(  )عليه  الباقر  لإلمام  ك���م 
التوجيه.. المام الباقر )عليه الس�م( يتحدث عن قضية كانت ف 
زمن ُشعيب )عليه الس�م(، ولعلها متر ع� مسامعكم كث�ااً لكن 
عندما ينقلها المام الباقر )عليه الس�م( ل يريد ان يتحدث عن 
قصة فقط، وانم عن حالة وقعت، ثم إن هذه الالة قطعااً متر علينا، 
باملعروف  المر  جمالت  ف  به  ُيستشهد  الشيف  الديث  وهذا 

والنهي عن املنكر.
إل  أوحى  وجل  عز  الل  )ان  الس�م(:  )عليه  الباقر  المام  يقول 
ألف،  مئة  قومك  من  معذب  أين  الس�م(:  )عليه  النبي  شعيب 
أربع� ألفا من رشارهم، وست� ألفا من خيارهم، فقال شعيب 
النبي )عليه الس�م(: يا رب! هؤلء األرشار.. فم بال األخيار؟ 
يغضبوا  ومل  املعايص  أهل  داهنوا  إليه:  وجل  عز  الل  فأوحى 

لغضبي(.
الفروض املهمة جدااً والتي يّذر الئمة عليهم الس�م  طبعااً من 
من عدم الهتمم با هو فرض المر باملعروف والنهي عن املنكر.
يفعل  من  وجه  ف  الرادعية  وج��ود  بمعنى  املنكر  عن  فالنهي 

املنكرات، ملاذا؟
اخواين املنكر اذا نم واذا تفشى خيرج عن كون تأث�ه تأث�ا  شخصيا 

، وانم يكون تأث�ه تأث�ا عاما، عادة العق�ء يقولون الوقاية خ� 
من الع�ج، فاملجتمع اذا اراد ان يمي نفسه؛ عليه دائماً ان يراقب 
املنكر وب� رادعية؛ ستصل  وعليه دائماً ان يكون يقظااً من تفّش 
النار للجميع، ولذا هناك حرص شديد جدااً من الشارع املقدس 

ع� حماولة النتباه هلذه اخلصلة.
النسان ف بعض الالت ل يكرتث بم ييطه، املهم يرى نفسُه 
ويفعل ما أمره الل، هذا جيد، لكن ايضااً عليه ان يعرف ان ما أمره 
الل تعال بهمِ ايضااً، هناك اشياء الل تعال امرنا با وهي انه لبد ان 
نأمر باملعروف والناس تقبل او ل تقبل شء آخر، لكن علينا ان 

نبّ� ونوّضح.. 
معارش   ، مث�اً والربا  إياكم  الناس  معارش  يقول  عندما  النسان 
الناس إياكم والفسوق، معارش الناس إياكم والفحشاء.. النسان 

عليهمِ ان يبّ� والناس تقبل او ل تقبل هذا شء آخر..
بأن  املنكر،  ينهى عن  باملعروف كم  يأمر  ان  النسان عليه  وايضااً 
يأمر بالعدل واإلحسان والتكاليف والناس تقبل او ل تقبل شء 

آخر..
املتكلم  للسامع،  وظيفة  وهناك  للمتكلم  وظيفة  هناك  اخواين 
الّجة  ثبتت  يسمع  عندما  والسامع  وظيفته،  أّدى  يبّ�  عندما 
َن  ، ان اهتدى فبها ونعمت وان مل يتد  كانت الّجة عليه مِ وأممِ عليهمِ

املتكلم من آثار عدم الك�م والعياذ بالل.
نعم  السكوت،  الك�م وب�  ُتّ� ب�  ندما  عمِ الناس اآلن  ولذلك 

الشارع املقدس ُقل خ�ااً أو أصمت.
يصمت،  او  خ���ااً  يقول   ان  ام��ا   النسان  امل��وازي��ن..  لحظوا 
الصمت  خصوصااً  املشاكل  من  كث�ا  النسان  جيّنب  والصمت 
عن تفّكر، النسان الذي يصمت يصمت عن تفّكر ينمو عقله، 
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 7/ ذو الحجة الحرام /1440هـ الموافق 2019/8/9م 

تتجسد شخصيته وتتطور أكثر فأكثر.. افضل من ان يشتغل بلهو 
الك�م الذي ل طائل لُه، لكن الك�م ف بعض الالت افضل من 
السكوت، انم بعث الل تعال النبياء بالك�م.. كي  يتكلموا ومل 

يبعث النبياء كي  يصمتوا..
التكليف،  الشاهد ان النسان عليهمِ ان يعرف جزءااً مهماً من هذا 
كم يعرف البقية وهي ان وظيفتُه امام املعروف ما هي؟ ووظيفتُه 

امام املنكر ما هَي؟
نحن ف الواقع قد تلينا اخواين عن هذه الفريضة.. وهناك اسباب 
كث�ة.. والديث الشيف كأن يبّ� يقول هناك سبب وهذا السبب 
ليست لُه ع�قة بتطور التكنولوجيا، لُه سبب ف طبيعة النسان ان 
يداهن.. هذا أيب هذا اخي وهذا صديقي وهذا قريبي وهذا عندي 
مصلحة معُه، فإذا هنيتُه عن املنكر قد افقد مصلحتي اجتاهُه، وهذه 

مشاكل نفسية ناشئة من قّلة الثقة بالل تعال.
ف  العذاب  ينزل  مل��اذا  يستفهم  ان  ح��اول  شعيبا  النبي  لحظوا 
هؤلء  رب!  يا  الس�م(:  )عليه  النبي  شعيب  فقال  الخيار؟ 
إليه: إهنم داهنوا  بال األخيار؟ فأوحى الل عز وجل  األرشار فم 

أهل املعايص ومل يغضبوا لغضبي(.

هناك سببان:

االول: ) داهنوا أهل المعاصي(

للمصانعة  اليهمِ  والتقّرب  يقول  بم  للرضا  املداهنة: حماولة  ومعنى 
معُه بشكل يكون فيه من أهل معصية.

معصية،  صاحب  شخص  يعرف  النسان  تارة  اخواين  لحظوا 
يأيت اليهمِ ويتقرب اليه ويّسن ع�قته به ع� أمل ماذا؟ ان يرشدُه، 
هذا أمر حمبوب وأمر جيد، ألن هذا الذي يفعل املعايص مسك� 

ل يعلم ع�م سُيقدم غدااً فض�اً عن آثارها الدنيوية، فأنت حُتب 
مقتىض  يكون  ان  لآلخر  حُتب  ان  لبد  مؤمنااً،  تكون  ان  نفسك 
لنفسك،  حُتب  ما  ألخيك  ُحب  واملسلم�  املؤمن�  ب�  الع�قة 
فكم النسان ُيب ان يكون موقفُه يوم القيامة جيدااً ُيب ان يكون 
موقف اآلخرين ايضااً جيدااً، فيحاول ان يأتيهم من البواب التي 
يبون ع� امل ان يوضح ويب� هلم، فهنا ل توجد مداهنة انَت ل 

تقبل ترصفُه وانم حتاول ان ُترشدُه.

ثانيًا : )ولم يغضبوا لغضبي(

هذه مشكلة، نحُن ُنحب الل تبارك وتعال، لكن النسان اذا احّب 
الل احّب كل شء يريدُه الل تبارك وتعال، والل تعال اذا غضب 
يغضب  تعال  الل  مواطن  فهناك  اخواين،  ُجزافااً  يغضب  ل  والل 
ف�بد انا كعبد لل تعال اترّقب رضا الل واترّقب غضب الل، فأينم 
يكون رضا الل عيلَّ ان ارىض، واينم يكون غضب الل تعال عيلَّ ان 

اغضب.
تبارك  والل  دّق��ة،  فيها  رشيعتنا  ف  اشياء  اخ��واين  هناك  لحظوا 
وتعال مل يرمنا من شء يقربنا اليه اط�قااً، وهؤلء الخيار فعلوا 
حرامااً، وفعلوا منكرااً ألهنم داهنوا اهل املعايص.. واملداهنة نوع 
من الركون، ول تركنوا للذين ظلموا وايضااً مل يغضبوا لغضب الل 
تعال.. والغضب عندما يكون ال الل تبارك وتعال.. النسان ماذا 
ينتظر؟ هذا الغضب بحدود النسان تظهر ع� اسارير وجهه عدم 

الرضا بفعل املنكر.
ل  وان  الخيار  من  مجيعااً  جيعلنا  ان  وتعال  سبحانه  الل  نسأل 
نداهن اهل املعايص، وان نغضب لغضبه، ونرىض لرضاه، وآخر 
دعوانا ان المد لل رب العامل� وص� الل ع� حممد وآله الطيب� 

الطاهرين.

 فعُل المنكرات وقوة ردع المجتمع 

A h r a r w e e k l y7



اخويت اخوايت..
أبّ� بخدمتكم بعض األمور.. ف الواقع هي عبارة عن جمموعة 

من التساؤلت..
كث�ا ما يأيت الخوة العزاء اصحاب الختصاصات والشهادات 
وعموم الناس والمِرف وتقريبااً مجيع الشائح الجتمعية املوجودة 
ف البلد.. وعندهم جمموعة من التساؤلت.. بعض التساؤلت 
وبعضها  اقتصادية،  تساؤلت  وبعضها  سياسية،  تساؤلت 
وكّم  وجمموعة  ادارية،  تساؤلت  وبعضها  اجتمعية،  تساؤلت 

كب� من التساؤلت..
مشوعة  تساؤلت  هي  التساؤلت  هذه  اغلب  ان  ولإلنصاف 
وهذه التساؤلت املشوعة قد ل تصل ال آذان يمكن ان ُترتب 

األثر ع� ذلك..
وطبعااً هذه التساؤلت حتمل ف طياهتا معاناة، وهذه املعاناة قطعااً 

ليست من الصحيح ان تبقى، معاناة حتتاج ال من يرفعها..
حقيقة وجدنا من املناسب ان هذه التساؤلت تظهر من الوراق 
بعفويتها..  التساؤلت  وهذه  املأل،  أمام  تظهر  التصالت  ومن 
تطلعات ناس وشعب واختصاصات عنده تساؤلت ويتاج ال 

بيده  ومن  القرار  بيده  من  أمام  ُتطرح  التساؤلت  وهذه  اجوبة، 
عشائرية،  اجتمعية  اداري��ة  سياسية  اقتصادية  شخصية  ال��ل.. 

وبالنتيجة هذه التساؤلت ستبقى ما مل يوجد هلا حل..
ما  واقع  من  نابعة  كث�ة  والتساؤلت  التساؤلت  سأعرض  انا 
نعيش، وطبعااً فليتسع صدر من يرى نفسه مسؤول عن اإلجابة 
سياسية  فيها  عامة  تساؤلت  قلت  وكم  التساؤلت،  هذه  عن 

اقتصادية اجتمعية وادارية وكل شء..
باليف،   يشعر  املواطن  ان  هو  املركزي  حمورها  يكون  قد  نعم 

وبالنتيجة يطمح ويطمع ان جُتاب هذه السئلة..
التساؤل الول: لحظوا يقول نحن كشعب ف العراق هل هناك 

ُافق لّل مشاكلنا او ل ؟!
هناك  هل  ُافق؟  ُهناك  هل  جدااً  رصيح  بشكل  سأتكلم  أقول  انا 

نور؟ هل هناك سقف زمني كي  حُتل مشاكلنا او ل ؟!
ملاذا دائماً نحن ُمتعبون؟ ملاذا دائماً نحن نعاين؟ يعني أما آن الوان 
لياتنا  الطبيعية  القوق  ابسط  ُتلّبى  وان  نرتاح،  ان  كشعب 
وغدااً  اليوم  نأمل  نحن  متى  ال  نركض؟  نحن  متى  ال  اليومية؟ 
اليوم وغدااً؟ حتى شاب فينا الناس وماتت الناس والرضيع بدأ 

تحدث 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 7/ ذو الحجة الحرام /1440هـ الموافق 2019/8/9م  تحدث سماحته قائال:

الســـيُد الصافي يطرح تساؤالت مشـــروعة للمواطنين، 
ويدعو من يعنيهم األمر لإلجابة 
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يشيب ول زالت مشاكلنا ل حُتل!! أين املشكلة ؟!
لكن  عليهمِ!!  اإلجابة  عن  عاجزين  نقف  نحن  سؤال  هذا  حقيقة 

لبد ان نتكلم..
حقوق اغلب الناس غ� موجودة، نحن نسمع ب� فرتة وأخرى 
ونرتقب  املعينة،  التعليمت  وستصدر  الف�ين،  القانون  سُيّشع 

كشعب ثم ل تأيت النتيجة كم ُنحب!
اجل��وار  دول  ال  ذهبنا  نحن  طيبة،  حياة  نعيش  ان  نريد  نحن 
وسافرنا ووجدنا هناك امكانات اقل من امكانات البلد، لكن ما 
الفرق بيننا وبينهم ملاذا تلك الدول تلتزم بالنظام؟ ونحن مل نلتزم 
بالنظام؟! ملاذا كمؤسسات دولة اتكلم وهذا املقدار ليس سياسيا 
وانم كمؤسسات دولة.. ملاذا الدولة ل تربّينا ع� النتمء القيقي 

ملحبة هذا البلد؟ ملاذا؟!
ل  ملاذا  العقول،  من  آلف  مئات..  ع��شات..  عندنا  الن  ملاذا 
نستجلب هذه العقول ونجلس مع أصحابا ونقول يا ايا العقول 

العراقية الراقية ملاذا ل حتّلوا املشاكل؟
ملاذا املواطن العراقي يفكر اآلن بأن خيرج خارج العراق تعٌب.. 

تعٌب.. تعب ال اين؟
ما هي الفرص التي جيب ان نحصل عليها كشعب؟ نركض دائماً، 

دائماً ف خوف ودائماً ف وجل!! 
الطروحة الن التي امامنا اع�ميااً نحن ف خوف.. اع�ميااً نحُن 
ال  نتفرج  يمينا وشمل، ونحن  الرياح  تتجاذبا  الب�د  ف شك.. 
العراق ؟!  قلة  الفرج؟ ملاذا هذه الالة عندنا ف  اين و متى يأيت 
اين  اذن  ك�،  املساحة،  ف  ضيق  ك�،  عقول،  قلة  ك�،  خ�ات، 

املشكلة ؟! 
علينا مؤامرات من العامل مجيعااً حتى نفهم، فهّمونا ايا الناس اين 

املشكلة ؟!
غ� معقول دائماً شعارات والهتمم واذا مث� اً جاءت النتخابات 
انتهت النتخابات  سرتى ان اعّز شء هو املواطن، وبمجرد ان 

أين املشكلة؟ حقيقة  املواطن املسك� يرجع اسوأ ما كان!!  هذا 
ُنريد ان نبحث عن املشكلة، اخواين هذا ك�م معاناة ناسنا اقسموا 

علينا ال أين وأين الل؟
املرجعية املباركة ركّزت ع� قضية الفساد منذ سن�، الناس تقول 
تقول  املرجعية  عبارات  ونسمع  والبيانات  اخُلطب  نسمع  نحن 
زال  ل  ملاذا  سن�..  من  الدولة  مؤسسات  ف  املستشي  الفساد 

الفساد موجودا ؟! 
من املسؤول عن هذه الشياء؟ ملاذا دائماً علينا ان ننتظر وعلينا ان 
نصرب وعلينا ان نتحمل؟ اين املسؤولون ؟ اين املتصدون؟ أليست 

هذه القضية قضية هتم البلد؟
اموال البلد اين ذهبت؟! اموال البلد انا كمواطن ملاذا ل استشعر 

با؟ تأتيني ارقام مرعبة كّلُها رسقة وأموال فساد ملاذا؟ 
من  اكثر  قّضوا  اآلن  شبابا  ونرى  نجلس  عندما  ال�..  ين  أمل 
مخس� سنة ب� معاناة سابقة وحروب طاحنة واقتصاد وحصار، 

ثم جاء القتل وجاءت الروب وجاءت داعش والنتيجة ماذا؟ 
اقول هذه  بأي عبارات،  ُاغلفه  اخواين ومل  نتحدث  ك�م رصيح 
الالة ال تستدعي حقيقة تساؤل حقيقيا؟ ووقفة جادة من بيده 

األمر؟! 
نعم  مشكلة؟  توجد  املشكلة؟  أين  عندنا؟  معاناة  نحن  دائماً  ملاذا 

توجد مشكلة.
واقعااً  لكن  فيها،  الدخول  عن  نفيس  ُابعد  املشاكل  بعض  طبعااً 
معاناة  من  نابعة  التساؤلت  وهذه  وكث�ة  موجودة  التساؤلت 

حقيقية، الناس تقول ُنريد ان نرتاح.
انا دخلت الكلية وأهيل اتعبوا انفسهم ال ان ترجت، وأيب ينظر 
ايلَّ يومااً بعد يوم ال ان أكرب.. أليس هذا حقا مشوعا ف كل دول 
ثم  املعاناة  اجد  اترج  عندما  انا  ملاذا  يقول  نعم،  نقول:  العامل؟! 
آخر،  عم�  اعمل  العراق..  خارج  اخرج  افكر  بحيث  املعاناة.. 
وأخرى  فرتة  ب�  اسمع  ملاذا؟!  يل..  املدمرة  الفراغ  حالة  اعيش 
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جدااً  أنفارا   ال  ُتعالج  ل  املشكلة  عمليااً  املشكلة!!  هذه  سُتعالج 
جدااً معدودة..

مشكلة شباب، انتم تقولون اهتموا بالشباب.. نأيت نحن الشباب 
بنا  يتمون  ل  ُنطرد!  بل  أحد  يوجد  ل  احد!!  يتضننا  ان  ُنريد 
يوميااً  نعيش  نحن  يسمعنا!  أحد  ل  رؤى  وعندنا  افكار  عندنا 
وعنده  رؤى  عندُه  شاب  وهذا  دينار،  الف  نملك)5000(  ل 
سنة  عشة  ثمن  من  اكثر  وقىض  املال  هذا  يملك  ول  تطلعات 
واخوة  ينتظر  املسك�  والب  تنتظر  املسكينة  واألم  الدراسة،  ف 

صغار ينتظرون، هذه اح�م طبيعية لكن ملاذا مفقودة ف البلد؟! 
حقيقة انا الن امامكم ل أعرف ان اجيب.. يعني ل استطيع ان 

ُاجيب..!!
نحن كشعب أليس لنا كان َقَصب الَسبقمِ ف أمور كث�ة ؟!

سؤال أخ� لعّل الوقت ل يسعفنا.. 
لحظوا هوية املحافظات لحظوا هذا سؤال ماذا حتسبه سياسيا 

اقتصاديا اداريا..
هوية حمافظاتنا، أليس كل حمافظة فيها هوية أين هوية املحافظات؟!
طبيعتها  حمافظة  هناك  تنرصف..  ل  كي   ُاسمّي  ل  حمافظة  هناك 
البلد اجلانب الزراعي وُتصّدر ال املحافظات  زراعية ُتضيف ال 
او تعطي للمحافظات اجلانب الزراعي، ملاذا هذه اهلوية مل ُيافظ 

عليها؟ 
وهوية  وانتهت  وتفتت  تبددت  البلد  ف  الزراعية  اجلوانب  ملاذا 
املدينة انتهت؟! أليست هذه ُمدن هُتّمنا ؟ ملاذا هذه اهلوية ذهبت؟!

ذهبت  البسات�..  ال  اذه��ب  وان  ازرع  ان  تعودت  ان��ا  يقول 
البسات�!

كلم  ملاذا  الغذائية،  السّلة  يل  توّفر  املدن  هذه  اشعر  كمواطن  انا 
اردت ان ازرع واهتم فجأة ُفتحت الدود وجاءت البضاعة من 

اخلارج! انا زهدت ف الرض، من املسؤول عن هذا؟ 
بدأت  ازرع،  كي   نفيس  اتعبت  اريض..  ُاحب  يتكلم  املواطن 
ثمري تبدأ واذا بالسوق امتأل ببضاعة مستوردة! مع من اتكلم؟ 

ل ادري!!
زراعي  بلد  والعراق  الزراعة،  عن  سأعكف  انا  القادم  املوسم 
والعراق ارض السواد ف خ�اته وف مائه،  ملاذا حتّول ال حالة من 

التصّحر من املسؤول عن ذلك؟
املواطن يسأل يتاج من جُييب...

اخواين عشات التساؤلت قد أكّر عليها لحقااً، وهذه التساؤلت 
انصافااً أراها تساؤلت مشوعة..

مشوش  الع���م  متكررة،  متكررة..  معاناة  التعب  ينتهي  متى 
والثقة مفقودة والخبار دائماً فيها اخبار ُمتعبة.. ملاذا؟!

كم دولة ف العامل؟! فقط العراق!! ودائماً هذا الضغط.. الضغط 
عليهمِ!! 

هل من جُميب؟
ُاعيد هل من جميب؟!

نسأل الل تعال ان ييئ من جُييب؟ ومن يقق؟ وُقلت هذه بعض 
التساؤلت ولعلنا نكّر ع� تساؤلت اخرى..

نسأل الل سبحانه وتعال ان ُيرينا ف هذا البلد كلَّ خ� وان جيّنبنا 
كل سوء وان جيمع شملنا ع� اخل� دائماً ونسأل الل قبول العمل 
لجاج بيت الل الرام ويعودون سامل� غانم� والمد لل رب 

العامل� وص� الل ع� حممد وآله الطيب� الطاهرين.
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الصادق)عليه  زيارة  ال  تش�  التي  الروايات  بعض  لك  نذكر  ا- 
الس�م( للكوفة واملناطق القريبة منها:

وف خامتة املستدرك للم�زا النوري ج 1 ص 284 قال:
الميد  عبد  بن  إبراهيم  ترمجة  ف  رجاله،  ف  الكش  شيخنا  قال 
السن  أيب  عن  يروي  إبراهيم  الصباح:  بن  نرص  قال  الصنعاين 
موسى، وعن الرضا، وعن أيب جعفر عليهم الس�م، وهو واقف 
ويقول.  املسجد  ف  جيلس  وك��ان  الس�م،  عليه  السن  أيب  ع� 
أخربين أبو إسحاق كذا، وفعل أبو إسحاق كذا - يعني أبا عبد الل 
عليه الس�م - كم كان غ�ه يقول: حدثني الصادق عليه الس�م، 
وحدثني العامل، وحدثني الشيخ، وحدثني أبو عبد الل عليه الس�م، 
وكان ف مسجد الكوفة خلق كث� من أصحابنا، فكل واحد منهم 

يكني عن أيب عبد الل عليه الس�م باسم.
وف الغارات إلبراهيم بن حممد الثقفي ج 2 ص 850 قال:

وروي عن عبد الل بن عبيد قال: رأيت جعفر بن حممد وعبد الل 
بن السن بالغري عند قرب أم� املؤمن� عليه الس�م فأذن عبد الل 
جعفرا  وسمعت  الس�م(،  )عليه  جعفر  مع  وص�  الص�ة  وأقام 
اجلمل  صفوان  وعن  الس�م.  عليه  املؤمن�  أم�  قرب  هذا  يقول: 
قال: محلت جعفر بن حممد عليهم الس�م فلم انتهيت إل النجف 
قال: يا صفوان: تيارس حتى نجوز ال�ة فنأيت القائم. قال: فبلغت 
بن  الل  وعبد  هو  تقدم  ثم  فتوضأ  فنزل  يل  وصف  الذي  املوضع 
السن فصليا عند قرب فلم فرغا قلت: جعلت فداك أي موضع هذا 
القرب  القرب ؟ - قال هذا قرب عيل بن أيب طالب عليه الس�م وهو 

مع  كنت  قال:  السندي  الفرج  أيب  وعن  هناك.  الناس  يأتيه  الذي 
أيب عبد الل بن حممد عليهم الس�م ح� قدم إل ح�ة فقال ليلة: 
فنزل  الظهر،  إل  انتهينا  حتى  معه  وأنا  فركب  البغلة،  يل  أرسجوا 
تنحى وص� ركعت�،  ثم  تنحى فص� ركعت�  ثم  وص� ركعت� 
فقلت: جعلت فداك أين رأيتك صليت ف ث�ثة مواضع ؟ - فقال: 
أما األول فموضع قرب أم� املؤمن�، والثاين موضع رأس الس�، 

والثالث موضع منرب القائم عليه الس�م.
أقول: هذه الروايات من طريق اجلمهور.

وقد روي عن أبان بن تغلب قال: كنت مع الصادق عليه الس�م 
فص�  فنزل  قلي�  سار  ثم  ركعت�  وص�  فنزل  الكوفة  بظهر  فمر 
ركعت� ثم تقدم قلي� فص� ركعت� ثم قال: هذا موضع قرب أم� 
اللذين  املوضع�  ف��داك،  جعلت  قلت:  الس�م.  عليه  املؤمن� 
صليت فيهم ؟ - قال: موضع رأس الس�، وموضع منرب القائم 
حممد  الدين  نص�  العلمء  خاتم  الوزير  وأخ��ربين  الس�م.  عليه 
عن  يرفعه  الراوندي  الل  فضل  عن  والده  عن  الطويس  حممد  بن 
البغل  أرسج  الس�م:  عليه  الل  عبد  أبو  يل  قال  قال:  مباركاخلباز 
نزل  ثم  اجلرف  دخل  حتى  وركبت  فركب  بال�ة،  وهو  والمر 
فنزل  قلي�  سار  ثم  ركعت�  فص�  قلي�  تقدم  ثم  ركعت�  فص� 
األولي� موضع  الركعت�  فقال:  ذلك  فسألته عن  وص� ركعت� 
رأس  موضع  الثانيت�  والركعت�  الس�م،  عليه  املؤمن�  أم�  قرب 
الس� عليه الس�م، والركعت� الثالثت� موضع منرب القائم عليه 

الس�م.

ماهي المصادر او الروايات التي تذكر أن
 اإلمام الصادق » عليه السالم«  قد زار الكوفة؟  )3-1(
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نصوص فقهية

املعنى: املراد من اإلت�ف هنا هو استه�ك مال مسلم بدون األذن والرضا أعم من أن يكون عن عمد أو عن خطأ، ويكون مفادها هو 
الضمن ع� من يتلف مال الغ�، كم اشتهر ف ألسن املتقدم� واملتأخرين قوهلم: )من أتلف مال الغ� فهو له ضامن(، فإذا حتقق إت�ف 

مال الغ� بدون إذنه ورضاه وبدون قصد اإلحسان إليه يكون املتلف هو الضامن حتى يؤدي ما أتلفه إل مالكه قيمة أو مث�.
ول خيفى أنه قد يعرب عن هذه القاعدة )اإلت�ف( بقاعدة من أتلف.

املدرك: يمكن الستدلل ع� اعتبار القاعدة بم ييل:
التعدي واإلت�ف هو  أن جزاء  اآلية  فيستفاد من اط�ق هذه  )الشورى: 40.(.  مثلها  تعال: وجزاء سيئة سيئة  قوله  منها  اآليات: 

املؤاخذة والضمن ولكن ل خيفى أن املنرصف من السيئة خصوص فرض العمد فيصبح الدليل أخص من املدعى.
ومنها قوله تعال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى

عليكم )البقرة: 1٩4.(.
قال شيخ الطائفة رمحه الل: إذا غصب غاصب من هذا )ماله املثل( شيئا، فإن كان قائم رده وإن كان تالفا )قد أتلفه الغاصب( فعليه 
مثله، لقوله تعال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فإذا ثبت أنه يضمن باملثل )بحسب ظهور اآلية( فإن كان 
املثل موجودا طالبه به واستوفاه، وإن أعوذ املثل طالبه بقيمته )1(. والتحقيق أن يقال استدلل ع� اعتبار القاعدة بذه اآلية: أن إت�ف 
مال الغ� نحو من العتداء فإذا حتقق ذلك )إخراج املال عن يد املالك( يتحقق املجال ل�عتداء املتقابل فيكون حق التدارك ملن اعتدى 
عليه وهذا الق فرع الضمن ع� املعتدي وإل ف� معنى ل�ستدراك. ولكن ل خيفى أن العتداء هو الت�ف عمدا ول يشمل فرض 

اخلطأ والنسيان فالدليل أخص من املدعى.
الروايات: منها صحيحة أيب ولد ف اكرتائه البغل من الكوفة إل قرص أيب هب�ة وتلفه عنه فذهب من الكوفة إل النيل وبغداد ذهابا 
وإيابا، قال: فأخربت أبا عبد الل عليه الس�م فقال: )أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إل النيل، ومثل كراء البغل من 
النيل إل بغداد، ومثل كراء البغل من بغداد إل الكوفة وتوفيه إياه( . دلت ع� أنه من أتلف مال الغ� )املال أو املنفعة( يكون ضامنا، 

وجيب عليه الوفاء باملثل أو القيمة.
ومنها صحيحة اللبي عن أيب عبد الل عليه الس�م قال: سألته عن الشء ش يوضع ع� الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، 
فقال: )كل شء يرض بطريق املسلم� فصاحبه ضامن ملا يصيبه . فيستفاد من عموم هذه الصحيحة أن كل من يوجب تلف مال املسلم، 

يكون ضامنا ملا يتلفه.
التسامل: قد اتفق الفقهاء ع� مدلول القاعدة، ويقال أن األمر متسامل عليه عند الفريق�، كم قال السيد الكيم رمحه الل: استفاض نقل 
المجاع رصيا وظاهرا عليه )مدلول القاعدة( ف حمكي مجاعة )مستمسك العروة: ج 11 ص 70.(. وقيل: إن القاعدة من رضوريات 

الفقه، وكيف كان ف� خ�ف ول إشكال ف مدلول القاعدة.
كونه موجبا للضمن، وأما إذا كان العمل سببا لتلف مال الغ� كحفر البئر ف الطريق املوجب لعقر الدابة فهل يوجب الضمن أيضا أم 

ل؟
التحقيق: أن السبب إذا كان ع� هنج يستند التلف إليه عرفا بدون واسطة

فاعل عاقل ف الب� موجب للضمن قطعا، وذلك - مضافا إل تسامل الفقهاء كم ادعى صاحب اجلواهر نفي اخل�ف ف املسألة - ألن 
الكم منصوص ف الروايات منها صحيحة اللبي املتقدمة.

قواعُد فقهية .... قاعدة اإلتالف
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استفتاءات شرعية

القرآن  عليها ف  املنصوص  املؤكدة  الفرائض  من  أصله  وهو ف 
املأثورة  الروايات  من  كث�  ف  بشأنه  الهتمم  ورد  وقد  الكريم، 
عن أهل بيت العصمة )س�م الل عليهم(، وف بعضها اللعن ع� 

من يمتنع عن ادائه وع� من يأكله بغ� استحقاق.
ل يشرتط ف ثبوت اخلمس كمل املالك بالبلوغ والعقل، فيثبت 
مل  وان  منها،  اخراجه  الويل  وع�  واملجنون،  الصبي  أرباح  ف 
كان  إذا  نعم  والفاقة،  البلوغ  بعد  ذلك  عليهم  وجب  خيرجه 
الصبي املميز مقلدااً ملن ل يرى ثبوت اخلمس ف مال غ� البالغ 

فليس للويل اخراجه منه .
الس�م(خاصة،  )عليه  ل�مام  نصف  نصف�  اخلمس  يقسم 
اهلاشمي�  من  الفقراء  لأليتام  اإلمام(ونصف  )سهم  ويسمى 
السادة(ونعني  )سهم  ويسمى  منهم  السبيل  وابناء  واملساك�، 
باهلاشمي من ينتسب إل هاشم جد النبي األكرم )ص� الل عليه 

وآله(من جهة األب، وينبغي تقديم الفاطمي� ع� غ�هم .
الشخيص،  والطمينان  بالعلم،  هاشم  ال  النتساب  يثبت   :-
وبالبينة العادلة، وباشتهار املدعي له بذلك ف بلده األصيل، أو 

ما بحكمه .
الطوائف  من  مستحقيه  إل  السادة  سهم  دفع  للملك  جيوز   :-
الث�ث مع استجمع ما عدا الشط الرابع من الشائط املتقدمة 

ف املسألة )567(من الزكاة .
جيوز  بل  الطوائف  هذه  ع�  اخلمس  نصف  تقسيم  جيب  ل   :-
اعطاؤه لشخص واحد � واألحوط لزومااً � ان ل يعطى ما يزيد 

ع� مؤونة سنته .
يتوقف ذلك ع�  بل  املالك،  بمجرد عزل  يتع� اخلمس  -: ل 

إذن الاكم الشعي ونحوه .
وجود  ع��دم  مع  آخ��ر  بلد  ال  بلده  من  اخلمس  نقل  جي��وز   :-
املستحق بل مع وجوده ايضااً إذا مل يكن النقل تساحمااً وتساه�اً ف 
اداء اخلمس، واذا نقل اخلمس فتلف � قبل ان يصل ال مستحقه 
� ضمنه ان كان ف بلده من يستحقه ع� � األحوط لزومااً � وإن 
مل يكن فيه مستحق ونقله ل�يصال اليه فتلف من غ� تفريط مل 

يضمنه، وقد مر نظ� هذا ف الزكاة ف املسألة )558( .
ف  هذا  ويشكل  زكاة  دينه  يسب  ان  للدائن  جيوز  انه  تقدم   :-
 � ذلك  الدائن  اراد  فان  الشعي،  الاكم  من  اجازة  ب�  اخلمس 
فاألحوط لزومااً � ان يتوّكل عن الفق� اهلاشمي ف قبض اخلمس 
وف ايفائه دينه أو انه يوكل الفق� ف استيفاء دينه واخذه لنفسه 

مخسااً .

الخمس ومستحقُّ الخمس 
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الشيخ الكربالئي يلتقي وفَد طالبات الجامعات العراقية 

ويؤكد ضرورَة الفهم الصحيح لمعايير الطالبة واألسرة الناجحة    
االحرار/ حسين نصر -  تصوير/ صالح السباح 

التقى المتولي الش���رعي للعتبة الحس���ينية المقدسة سماحة الش���يخ عبد المهدي الكربالئي وفدا 

من طالبات الجامعات العراقية على قاعة خاتم االنبياء )صلى اهلل عليه وآله( داخل الصحن الحس���يني 

الشريف، وذلك ضمن برنامج ) زينبيات الخطى( الذي يقيمه مركز الحوراء زينب )عليها السالم (. 

وقال الشيخ الكرب�ئي: انقل لكم جتربة غنية ف الياة التي عشتها 
واملراحل التي مررت فيها عندما كنت طالبا ايام الدراسة العدادية 
واجلامعة، فدرست )النكليزية، والعربية، والفيزياء،والكيمياء، 
املعقدة  العوامل  هذه  ان  وجدت  النبات(  وعلم   ، اليوان  وعلم 
جتري وفق قوان� وأنظمة، بالرغم هذه العوامل ابسط من النسان 
لكن اكتشفها النسان. ايضا درست اهلندسة الكهربائية ووجدت 
قبل  من  فيها  مودعة  وانظمة  للقوان�  خاضع  الكهرباء  عامل  ان 
مودع هو الذي قننها وجاء البش والعظمء اكتشفوا هذه القوان� 

لكي ينتفع با ف سبيل ان تؤدي هذه املوجودات وظائفها وانتفعنا 
وأنظمة  قوان�  وفق  جتري  التي  املختلفة  املوجودات  هذه  من 

مؤكدا  ان كل شء ف الكون جيري وفق قوان� وأنظمة.
واضاف سمحته، هنا يأيت التفك� انا كبش ف وجودي اعقد بكث� 
تكون يل  ان  تس� حيايت دون  ان  يعقل  املوجودات هل  من هذه 
قوان� وانظمة اس� وفقها لبد ان تكون ف حيايت قوان� وأنظمة 
الذي وضع  اتوقعه وبحثت من  الذي  اهلدف  ال  الوصول  حتقق 
هذه القوان�؟ من اين آخذ هذه القوان�؟، علماً ان املريض الذي 
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الشيخ الكربالئي:

البّد أن تكون في حياتي 

قوانين وأنظمة تحّقق 

الوصول إلى الهدف الذي 

أتوّقعُه...

اكتشفها علم  التي  القوان�  يعالج وفق  القلب  يعاين  من مرض 
الطب وكذلك المر ف اهلندسة والصيدلة. 

• الحياة ال تكفي ان تنجح من الجامعة 
منوها ال امهية املعّدل حيث يقول: كنت ابحث عن املعّدل العايل 
المور  وهذه  مهندسا  او  طبيبا  اكون  ان  اجل  من  الدراسة  ف 
الطلبة وبعد ذلك ترجت وأصبحت مهندسا  يبحث عنها  التي 
ع�  واحصل  اجلامعة  من  أنجح  ان  تكفي  ل  الياة  ان  فوجدت 
مع  تعامل  وهناك  اقتصادية  وحياة  اجتمعية  حياة  فهناك  وظيفة، 
ف  وأمر  امرض  تارة  نفيس  وجدت  الياة  هذه  ومع  الخرين، 
مؤثرا  هناك  ووجدت  الياة،  ف  صعبة  وأمور  وأزمات  مشاكل 
ف حيايت والكون، ول يمكن ان اخرج من دائرة التأث�، وبحثت 

فوجدت ان كل شء لبد ان يكون له موجد«.  
وراءه،  خالق  هناك  يكون  أن  لبد  املعّقد  الوجود  »هذا  ان  مبينا 
مضيفا   ، اخلالق  اودعها  التي  القوان�  هذه  من  ترج  ل  وحيايت 
ف جمال عميل  وحيايت الجتمعية احتاج ال نظم وتكوين الرسة 

لبد ان يكون هناك نظام«، مؤكدااً ع� »رضورة الفهم الصحيح 
ملعاي� الطالبة واألرسة الناجحة«، مش�ااً بالوقت ذاته إل »أمهية 

حتديد مفهوم الياة املتكامل للنجاح ف الدنيا والفوز باآلخرة«. 
الوراء  مركز  املشف ع�  الدين هاشم(  السيد  )سعد  قال  فيم 
متت   املقدسة:  السينية  للعتبة  التابع  الس�م(  )عليها  زينب 
استضافة إولئي الطالبات من اجل تقديم عدة برامج وحمارضات 
فكرية وعقائدية وأرسية هلن ولزيارة العتبات املقدسة ف كرب�ء 
اضافة ال  اط�عهن ع� بعض األقسام والشعب املهمة ف العتبة 

املطهرة«. 
هكذا  ع�  للقائم�  شكرهن  عن  الطالبات  عرّبن  جهتهن  من 
التوعية  من  مزيدا  هلن  اضافت  كوهنا  كشفية  وخميمت  برامج 

الفكرية والتثقيف الديني واملهارات التطويرية.
برامج  العام  مدار  ع�  تقيم  السينية  العتبة  ان  بالذكر  واجلدير 
الفئات  ملختلف  وعقائدية  وفكرية  دينية  ومسابقات  ونشاطات 
العمرية النسوية لتسهم ف بناء املرأة الصالة القادرة ع� حتص� 

نفسها وأرسهتا وجمابة التحديات واملخاطر الجتمعية.
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دعمًا لعوائل شهداء الحشد الشعبي ...

وقال  السيد ميرس الكيم مدير معرض كرب�ء الدويل: »بمناسبة 
ايام  ستة  وملدة  ال��دويل  كرب�ء  معرض  احتضن  النورين  زواج 
يقارب  ما  وبمشاركة  اليدوية،  لألعمل  الكب�  النرص  معرض 
الشعبي  الشد  شهداء  عوائل  من  ومشاركة  مشاركا   )55(

والعوائل املتعففة«.
اخلزفية  الصناعات  ب�  تنوعت  اليدوية  »املنتجات  اّن  موضحااً 
بأنواعه  ال��ورود  وتصاميم  الزيتية  واللوحات  اللبسة  وحياكة 

والس�مية  العربية  الزخرفة  ال  اضافة  والصناعي  الطبيعي 
ومنتوجات الغذية وغ�ها من املنتجات املهمة واملميزة«.

املقدسة من خ�ل هذا  العتبة السينية  واضاف الكيم: »هتدف 
املعرض ال توف� املستلزمات التي حتتاجها العائلة الكرب�ئية بأيٍد 
حملية   اضافة ال رفع شأن هذه العوائل وتشجيعهم ع� الصناعة 

والبداع«.

أقام معهد االس���رة المس���لمة التابع للعتبة الحسينية المقدس���ة وبالتعاون مع ادارة معرض كربالء 

الدول���ي مع���رَض النصر الكبير لألعمال اليدوية الخاصة بعوائل ش���هداء الحش���د الش���عبي المقدس 

والعوائل المتعففة، بهدف توفير فرص عمل ومصدر رزق لعوائل هاتين الش���ريحتين واالس���تفادة من 

المه���ارات الصناعية الموجودة عند بعض العوائل وتطويرها لس���د حاجة الس���وق المحلي بمنتجات 

وطنية وصناعة محلية.

كربالُء تحتضن أعمال معرض النصر الكبير 

تقرير: حسنين الزكروطي/ تصوير: خضير فضالة ميسر الحكيم
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ع�  املشفة  املسلمة  الرسة  معهد  من  الربيعي(  عيل  )ام  وبينت 
معرض النرص: »ان املعرض مل يقترص ع� حمافظة كرب�ء املقدسة 
فحسب؛ إنم شاركت فيه عوائل اخرى من حمافظة بغداد واللة 
هم  املعرض  ف  املشارك�  »اغلب  ان  ال  مش�ة  وال��ب��رصة«، 

باألساس حتت عناية وتدريب معهد الرسة املسلمة«.
املعارض  بقية  عن  املعرض  هذا  يميز  ما  اهم  »ان  واضافت: 
املشاركة  للعوائل  يقدمه  الذي  الدعم  هو  العراق  ف  املوجودة 
باملجان، وبتحفيزهم عمليا، باإلضافة ال وجود جمموعة منتسبات 

يعملنَّ ع� مساعدة املشاركات ف تسويق منتجاهتن«. 
ف  املشاركات  اح��دى  حس�(  عيل  )رشيفة  قالت  جانبها  من 
املعرض ان »املعرض سّهل عليها الكث� من المور، ففي السابق 

كنت اعرض اعميل اليدوية وهي مصدر رزقي الوحيد ف احدى 
العتيادية  اليام  وف  السنة  ف  واحدة  وملرة  اخل�ية  املؤسسات 
اعمل حسب حاجة القارب واجل�ان، فيم اضعها اليوم ف جناح 
خاص يضمُّ اغلفة املوبايل واواين الغاز وبعض اللبسة اخلاصة 
باألطفال وغ�ها من اعمل الياكة املتنوعة التي حتتاجها العائلة«.

سعادهتا  ع��ن  حس�(  )زه���راء  املشاركة  ع��رّبت  جانبها  م��ن 
باملشاركة ف املعرض من خ�ل لوحاهتا املرسومة باألق�م الزيتية 
والرصاص بقوهلا: »ان العتبة السينية املقدسة دائم كانت الداعم 
الول جلميع رشائح املجتمع بمختلف فئاته العمرية، ومن خ�ل 
املرأة  حُتفز  مجيلة  انطباعات  اضفاء  املشاركون  استطاع  املعرض 

لتطّور ذاهتا وتعتمد ع� نفسها ف كسب قوهتا«.

 ميسر الحكيم

المشاركة )زهراء حسين( 
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مركز اإلمام الحسين )عليه السالم( التخصصي للصّم 

يكسر حاجز الصمت باإلشارة في مؤتمره الوطني الثاني

أقام مركز اإلمام الس� )عليه الس�م( التخصيص للصم التابع 
املؤمتر  املقدسة  السينية  للعتبة  التابع  العامة  النشاطات  لقسم 
حاجز  نكرس  )باإلشارة  شعار  حتت  الصم،  لفئة  الثاين  الوطني 
بروتوكول  اط��ار  ضمن  وذل��ك   ،) الص��م  ونحتضن  الصمت 
التعاون املشرتك ب� املركز ووزارة العمل والشؤون الجتمعية. 
بحضور خمتص� وأكاديمي� بلغة اإلشارة ال جانب شخصيات 
رسمية وحملية ومجع كب� من رشية الصم  من خمتلف املحافظات 

العراقية، ومن ضمنها حمافظات إقليم كردستان العراق.
وقال السيد )أفضل الشامي( معاون األم� العام للعتبة السينية 
املقدسة للشؤون الثقافية والفكرية: ان العتبة املقدسة تعمل ع� 
الس�م(  )عليه  الس�  اإلمام  لزائري  اخلدمات  افضل  تقديم 
كافة  ف  للمجتمع  العامة  اخلدمات  تقديم  ف  دخوهلا  ال  إضافة 
الحتياجات  ذوي  رشية  رعاية  خدمة  منها  اإلنسانية،  امليادين 
اخلاصة عن طريق فتح معاهد خاصة مثل ) التوحد، واملكفوف�، 

الصم والبكم(.
تقدم  ان  جيب  املجتمعية  اخلدمات  هذه  ان  ال  الشامي  وأش��ار 
الشية  هذه  بحق  تقص�ها  ولكن  الدولة  مؤسسات  قبل  من 

لتقديم  خطوة  تتقدم  املقدسة  السينية  العتبة  جعل  ابنائنا  من 
خدماهتا هلم وذلك من اجل دجمهم داخل املجتمع بصورة انسانية 
تليق بم. مضيفا ان  العتبة السينية املقدسة انطلقت ف توسيع 
نشاطاهتا ف هذا املجال وتقديم خدماهتا حسب الاجة ف داخل 
يمثلها  الذي  املركز  دور  فكان  املحافظات،  وملختلف  املجتمع 
اقامة  خ�ل  من  املثمر  العطاء  ف  ومستمر  فعال  بشكل  يعمل 
نشاطات خمتلفة ل تقترص ع� مدينة كرب�ء املقدسة وإنم وصلت 
املركز  جلعل  جادة  خطوات  وهناك  العراقية،  املحافظات  جلميع 

ضمن املراكز العاملية.

• تأهيل مترجمين أكفاء لمساندة الصم في العراق

فيم قال )باسم العطواين( مدير املركز ومدرب لغة الشارة : ان 
امهية اقامة هكذا مؤمترات وفتح افق التعاون مع اجلهات الرسمية 
لستعراض نشاطات املركز وما يقدمه لفئة الصم والتواصل مع 
مؤسسات الدولة املختلفة للمطالبة بحقوقهم املخفية من املع� 
املتفرغ والعفاء الرضيبي ف است�اد السيارات وقطع الرايض 

االحرار/ حسين نصر -  تصوير/ صالح السباح 
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ووضعهم ع� لئحة الفئات املهمشة واملغّيبة عن انظار اجلهات 
النشاطات  من  سلسلة  ضمن  جاء  املؤمتر  هذا  وان  الكومية. 

املمنهجة واملعّدة من قبل املركز.
منها  ال��دورات  من  العديد  نّظم  املركز  ان  العطواين،  وأض��اف 
)الدورة التأهيلية الول ملرتمجي لغة الشارة العراقي�( والعمل 
ان  مبينا  الش��ارة،  لغة  مرتمجي  من  مكن  عدد  اكرب  تريج  ع� 
الغرض الرئييس من اقامة هذه الدورات هو تأهيل مرتمج� أكفاء 
مجيع  ف  العراقي  لألصم  واملساندة  املساعدة  تقديم  هلم  ليتسنى 
املؤسسات بشكل عام لتحقيق الياة الكريمة واآلمنة ف املجتمع 

أسوة بالدول املتقدمة«.
ف  والبكم  الصم  مجعية   رئيس  رشيد(  )ماجد  ب�  جهته  من 
العراق، ان مركز اإلمام الس� )عليه الس�م( التخصيص للصم 
الصم  واملثمر خلدمة  الكب�  العطاء  املهمة وذات  املؤسسات  من 
ف العراق وان مجيع نشاطات املركز كان هلا اثر كب� ونجاح باهر 
واجلهات  العراقي  الشارع  وتعريف  الفكرية  املنظومة  رفد  ف 
اجلهات  ومطالبة  املغيبة  وحقوقهم  الصم  بمظلومية  الرسمية 

املسؤولة لتوف� احتياجاهتم .

ُيذكر ان مركز المام الس� عليه الس�م التخصيص للصم يعمل 
بشكل متواصل ف دعم فئة الصم وذلك من خ�ل اقامة عدد من 
النشاطات املمنهجة والتي محلها بروتوكول التعاون املشرتك ب� 
الطرف� وإحداث طفرة نوعية ف حياة الصم حيث كان للمؤمتر 
نش  ف  الجي��ايب  الثر  سنت�  قبل  املنعقد  للصم  الول  ال��دويل 
استجابة  املتحققة  الثمرة  كانت  اذا  العراقي  املجتمع  ال  القضية 

العديد من دوائر ومؤسسات الدولة للتوصيات التي خرج با.
الس�م(  )عليه  الس�  الم��ام  مركز  أن  بامل�حظة  واجلدير 
التخصيص للصم التابع لقسم النشاطات العامة يعد اول مركز ف 
تاريخ العراق ُيعنى ب�هذه الشية مدعوما من قبل المانة العامة 
ومهامه  نشاطاته  كافة  رعاية  خ�ل  من  املقدسة  السينية  للعتبة 
املوكلة اليه، فقد وجد افراد هذه الشية ف العتبة املقدسة امل�ذ 
المن هلم والتي تتكفل رعايتهم وتطويرهم كي يصبحوا عنارص 

فاعلة ف املجتمع.
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العتبة الحسينية المقدسة 

تعلن عن افتتاح جامعة الزهراء » عليها السالم« للبنات

أعلنت االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة عن افتتاح جامعة الزهراء )عليها السالم( 
للبنات بثالث كليات في محافظة كربالء المقدسة للعام الدراسي 2019-2020م.

تقرير: حسنين الزكروطي / تصوير: خضير فضالة

A h r a r w e e k l y العطاء الحسيني20



للعتبة السينية  العام  الشامي، معاون األم�  السيد أفضل  وقال 
العتبة  ف  العايل  التعليم  قسم  ورئيس  والثقافية  الفكرية  للشؤون 
)عليها  الزهراء  جامعة  ف  عقده  صحفي  مؤمتر  خ�ل  املقدسة 
الصيدلة  كلية  هي:  كليات  ث�ث  ستضم  اجلامعة  »ان  الس�م(: 
والشعة  التخدير  )قسم  اقسام،  بث�ثة  الطبية  التقنيات  وكلية 
هذه  اختيار  وتم  الطبيعي(،  الع�ج  قسم  ال  اضافة  والسونار، 
ف  املوجود  النسائي  الكادر  ضمن  الاجة  اساس  ع�  القسام 
الرتبية  كلية  فهي  الثالثة  الكلية  أما  العراق،  ف  الصحية  املرافق 
النكليزية  اللغة  وقسم  العربية  اللغة  قسم  هي:  اقسام  بث�ثة 

والرياضيات(«. 
واضاف الشامي: »اجلامعة ستكون بمقدورها استقبال ما يقارب 
البنى  توف�  ع�  عملنا  وقد  الول،  السنة  ف  طالبة   )1250(
التحتية الكاملة التي حتتاجها اجلامعة، بحيث وصل عدد القاعات 
الدراسية واملختربية املتوفرة لغاية الن قرابة )32( قاعة متنوعة، 
)كافت�يا(  الطالبات  باسرتاحة  اخلاصة  القاعات  اليها   يضاف 

ومسجد ومكتبة ومساحات خرضاء«.
من  اكرب  موقعا  متتلك  املقدسة  السينية  »العتبة  ان  ال  مش�ا 
السنة  ف  كامل  بشكل  ُيشيد  ان  املفروض  ومن  الالية  اجلامعة 

السيد افضل الشامي
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ع�  العلمي  والبحث  التعليم  لوزارة  طلبا  قدمنا  وقد  القادمة، 
ان يكون هذا املوقع مؤقتا وللسنة الول فقط، ونأمل ان تكتمل 
الدراسية ف سنة  السنة  انط�قة  الدارية لكي تكون  الجراءات 

201٩� 2020م«.

من  خطوة  الس�م(  )عليها  ال��زه��راء  جامعة  الشامي: 
خطوات إعادة ترصين التعليم العالي في العراق

العتبة السينية املقدسة من خ�ل مشوعي  وتابع الشامي: »ان 
جامعة الزهراء وجامعة وارث النبياء متوجهة ال امرين، الول 
ان تكون انط�قتنا للمسامهة كخطوة من خطوات إعادة ترص� 
اجلوانب  حتقيق  اجل  من  وكذلك  العراق،  ف  العايل  التعليم 
الرتبوية، فنحن ل نريد ان نضيف رقم ال ارقام اجلامعات الهلية 
التعليم  من  عاليا  مستوى  نحقق   ان  ال  نسعى  بل  العراق؛  ف 

وكذلك من اجلانب الرتبوي«.
اكتمال الموافقات الرسمية للجامعة

جامعة  لفتح  الرسمية  املوافقة  استحصال  عن  الشامي  ون��وه 
وحتديدا  2018/12/6م  ي��وم  ف  الس�م(  )عليها  ال��زه��راء 
العيسى  ال��رزاق  عبد  الدكتور  وزارة  ب�  النتقالية  املرحلة  ف 
والدكتور قيص السهيل، اي بفرتة است�م الدكتور مجال العاديل، 
استكمل  العام جاء بدف  اجلامعة هلذا  افتتاح  تأجيل  وان سبب 
مجيع متطلبات اجلامعة بشكل كامل«، مش�ا ال  ان الكوادر التي 
الستاذة  بعض  ال  اضافة  عراقية  كوادر  هم  اجلامعة  ف  ستعمل 
جامعات  من  شهادات  ع�  الاصل�  او  املغرتب�  العراقي� 

بريطانية وكندية، سيتواجدون حتديدا ف كلية الصيدلة«. 

آليات اختيار الكوادر التدريسية؟

ع�  املتقدم�  من  كب�ة  اعدادا  استقبلت  اجلامعة  »ان  واضاف: 
وظائف التدريس فيها ونحن ننتظر نتائج هذه الختبارات التي 
وضعت بيد جلنة خمتصة من قبل رئاسة اجلامعة، وحسب توجيه 
التدريسية  الكوادر  اختيار  عملية  فأن  الكرب�ئي  الشيخ  سمحة 
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تعود لرئاسة اجلامعة فقط.
وف الجابة عن السؤال الذي طرحُه مراسل جملة )الحرار( حول 
ما يميز جامعة الزهراء )عليها الس�م( عن نظ�اهتا من اجلامعات 
ومن  الع�مي�  ان  »اعتقد  الشامي:  اجاب  العراق  ف  الهلية 
الزهراء  اجلامعة وقاعاهتا سيميز جامعة  أروقة  خ�ل جتواهلم ف 
املمّيز  ان  نعتقد  ولكن  الهلية،  اجلامعات  من  نظ�اهتا  عن 
السايس هلذه اجلامعة هي اهنا اجلامعة الهلية الوحيدة ف العراق 
املختصة بالبنات فقط، فمثلم هناك فئة ترغب باجلامعات املختلطة 
ايضا هناك فئة تفّضل ان تضع بناهتا ف جامعات خاصة، ولذلك 
نحن نعمل ع� حتقيق هذه الرغبة،  وقد وفرنا قسم داخليا مهيئا 

للطالبات خارج اجلامعة كذلك آليات نقلهن من وال اجلامعة«.

تعّرف على آليات قبول الطالبات في الجامعة؟

التعليم  قسم  ادارة  مدير  اليساري  ص�ح  األستاذ  أوضح  فيم 
فقال:  الطالبات،  قبول  آليات  املقدسة  السينية  العتبة  ف  العايل 

»بعد اع�ن دليل اجلامعات الكومية وتسجيل الطلبة، يعلن عن 
والعمر  املعدلت  يدد  الذي  الهلية  باجلامعات  خاص  دليل 

التي يق هلا التقديم ف اجلامعات الهلية«.
واضاف: »ان الجور الدراسية التي وضعت ف جامعة الزهراء 
)عليها الس�م( تتلف حسب الكلية او القسم، ف�كلية الصيدلة 
التقنيات  كلية  بينم  دينار،   )7,000000( فيها  السنوي  القسط 
الطبية والصحية وحتديدا قسم التخدير يصل ال )3500000( 
دينار، وقسم الع�ج الطبيعي والشعة والسونار القسط السنوي 
الث�ثة  بأقسامها  الرتبية  كلية  اما  دينار،   )3.250000( فيها 
املوجودة ف اجلامعة فأن قسط قسم اللغة العربية ف السنة الول 
والرياضيات  والنكليزية  اللغة  وقسم  دينار،   )1000.000(

فأن القسط السنوي فيه )1.500000( دينار«.
مش�ا ال ان اجلامعة قد وضعت تفيضات تصل ال 25% لطلبة 
العتبات  ومنتسبي  اليتام  وذوي  الشعبي،  الشد  شهداء  عوائل 
املشمولة ف  الشائح  من  والعديد  السياسي�  والسجناء  املقدسة 
تفيض الجور الدراسية كم هو الال ف جامعة وارث النبياء«.  

صالح اليساري
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انتهاكات النظام البائد وممارساته الوحشية... 

موضوع  ناقشه برنامج )زينبيات الخطى( 
بحضور  )150( طالبة جامعية 

نظَم مركز الحوراء زينب )عليها 
السالم( لرعاية الفتيات التابع 
لمكتب االمين العام للعتبة 

الحسينية المقدسة، ضمن برنامج 
)زينبيات الخطى( في قاعة سيد 
األوصياء محاضرة في )انتهاكات 

حقوق االنسان على ايدي ازالم 
النظام البائد(، قّدمها السيد 

سعد الدين البّناء الحاصل على 
شهادة الماجستير في القانون، 

وقد استعرض خاللها البّناء بالصور 
والوثائق طرائق تعذيب السجناء 

على ايدي النظام البائد في فترة 
حكمه الجائر، ونوه عن مراحل 

تعذيب السجين منذ دخوله 
الزنزانة الى خروجه منها او موته، 
وكذلك نوعية استخدام االساليب 

الالإنسانية بحق السجناء.

تقرير: ضياء األسدي 
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ست  من  جامعية  طالبة   )150( حضور  املحارضة  وشهدت 
حمافظات عراقية إضافة إل شخصيات قانونية من داخل حمافظة 

كرب�ء املقدسة وخارجها.
كم شهدت املحارضة العديد من املداخ�ت من قبل الارضين 
ف كيفية معاملة السجناء وبأعداد تصل ال )33( سجينا ف غرفة 
واحدة ل تتجاوز مساحتها )12م2( فض�اً عن اليثار ف الطعام 

اثن�  يوم  كل  يصوم  كان  من  السجناء  من  هناك  ان  وخصوصااً 
ومخيس قربة لوجه الل تعال فض�اً عن تأدية الص�ة لكل فرض«.
»اهلدف من هذه  أّن  البناء:  الدين هاشم  املحارض سعد  وحتدث 
البائد  للنظام  والقمعية  الوحشية  املمرسات  بيان  هو  املحارضة 
يمرسها«،  كانوا  التي  التعذيب  وسائل  هي  وما  السجناء،  بحق 
مش�ا ال »كيفية العتقالت واماكن التوقيف والمور الخرى 

التي يكون فيها انتهاك صارخ لقوق النسان«.
وأوضحت )سارة حممد عيل( مسؤولة مركز الوراء زينب )عليها 
اخلطى(  )زينبيات  برنامج  ضمن  املحارضة  »جاءت  الس�م(: 
الذي يتضمن حمارضات صباحية ومسائية ف خمتلف املجالت، 
الجتمعي  التواصل  مواقع  خماطر  ع�  العام  هذا  الرتكيز  وكان 
البّناء، حرضت رشية  السيد  با  تفضل  التي  واليوم ف حمارضة 
ف  جرى  وما  البائد  النظام  جرائم  ع�  واطلعت  الطالبات  من 
ذلك الزمن، حيث اوضح السيد سعد الدين  بالديث عن الياة 
لتطلع  البائد  النظام  مارسها  التي  القمعية  والساليب  القاسية 

الطالبات بالصور والوثائق ع� جزء من تلك اجلرائم«.
وانطباعا  نفوسهن  ف  كب�ا  تأث�ا  تركت  »املحارضة  ان  مش�ة 
واضحا باملمرسات ال� انسانية التي كان يمرسها النظام البائد«.
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الشيخ المقداد السيوري.. 
المحّقق  المتكّلم

بن  الل  عبد  بن  املقداد  الل  عبد  أبو  الدين  )مجال  هو  والسيوري 
حممد ابن الس� بن حممد السيوري اليل األسدي(.

ة يعرب عنه  م ومفرسِّ وفقيه شيعي من أهل اللَّ رجل دين ومتكلِّ
أحيانااً باسم الفاضل املقداد أو الفاضل السيوري، وهو من كبار 
التاسع اهلجري، وقد ولد ف  القرن  متكلمي الشيعة اإلماميَّة ف 
ة ألٍب عريب، وأٍم فارسية هي بنت ركن  قرية سيور التابعة للحلَّ
النجف،  واستوطن  الغروي،  اجلرجاين  عيل  ابن  حممد  الدين 
والتأليف  ة،  العامَّ واملرجعيَّة  الدينيَّة،  للرئاسة  فيها  ى  وتصدَّ

والتدريس.
العاميل  الدين  شمس  فمنهم  ومشاخيه،  ألساتذته  بالنسبة  أما 
ت�مذته  أشهر  من  السيوري  وك��ان  األول،  بالشهيد  املشهور 
لشح  السيوري  وعمد  وثيقة،  ع�قة  وربطتهم  عنه،  والراوين 

بعض كتبه، وأيضااً ضياء الدين األعرجي اليل.
تاج  الشيخ  بينهم  األع�م،  العلمء  من  مجٌع  يديه  ع�  تتلمذ  كم 

الدين السن ابن راشد اليل، والشيخ عبد الل اليل، والع�مة 
الشيخ أمحد بن فهد اليل، والشيخ زين الدين عيل بن السن بن 
ع�لة، والشيخ عبد امللك بن إسحاق القمي الكاشاين، والشيخ 
الشجاع  ابن  حمّمد  والشيخ  العراقي،  اجلزائري  ه�ل  بن  عيل 

القطان األنصاري اليل.
ويروى أن الشيخ السيوري قد انتقل إل مدينة النجف األرشف، 
قائمة  علمية  حوزة  يكّون  أن  فيها  بقائه  سنوات  خ�ل  ونحح 
بذاهتا من خ�ل تأسيسه ملدرسة علمية كانت حمط رحال ط�ب 
العلم، والتي كانت يطلق عليها بمدرسة )املقداد السيوري( وتقع 
ف سوق املشاق إحدى حم�ت النجف مقابل مسجد الصاغة، 
األط���ل  بعض  س��وى  ذك��ر  منها  يبَق  مل  مهجورة  اليوم  وه��ي 
القائمة، وقد ذكرها الشيخ جعفر حمبوبة ف كتابه )مايض النجف 
وحارضها( بقوله: )إن الذي يظهر من خطوط بعض ط�با ع� 
بعض كتبهم أهنا كانت مسكونة بالط�ب الدين� ف أوائل القرن 

في مرور بس���يط على كالم عالمي���ن فاضلين من علماء 

الش���يعة وهم���ا )الش���يخ يوس���ف البحراني والش���يخ الحر 

العاملي( بحّق عالم من علماء الش���يعة، يرسم لنا صورة 

واضحة المالمح لهذه الشخصية الشيعية الفّذة، حيث اتفقا 

س���وية على أن���ه »العالم الفاض���ل والمحّق���ق المتكّلم«، 

وحديثنا هنا عن العالم الش���يعي العراقي الشيخ )المقداد 

السيوري( المتوفى سنة )826 ه�(.
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المحّقق  المتكّلم

وهي  الطف  لواقعة  املهمة  التارخيية  اجلوانب  أحد  يبحث  كتاب 
املبحث  ف  ناقش  أربعة،  مباحث  ف  فجاء  الطف،  شهداء  دفن 
ف  وأثبت  ومناقشتها،  فيه  األقوال  وعرض  الدفن  تاريخ  األول 
إهلي،  تطيط  هي  حصلت  التي  الدفن  كيفية  أن  الثاين  املبحث 
القوال  ناقش  الشهداء  قبور  تعي�  الثالث ف  املبحث  منه  وفرع 
الدفن  عملية  ف  الرمزي  اجلانب  الرابع  باملبحث  واختتم  فيها، 

وملاذا أفردت بعض قبور الشهداء.

أخذت  التي  املهمة  التارخيية  الدراسات  من  الكتاب  هذا  ويعد 
جانب التحليل املنصف املستند ع� األدلة والشواهد من املصادر 

املعتربة.
التارخيية من نتاجات  واجلدير بالذكر إن هذه الرشاقة السينية 
النهضة  ف  التخصصية  للدراسات  األنبياء  وراث  مؤسسة 
السينية التابعة لقسم الشؤون الفكرية ف العتبة السينية املقدسة 

التي بدورها أرشفت ع� دراسته وطباعته.

للمؤلف: الشيخ عامر الجابري

دفن شهداء واقعة الطف )دراسة تاريخية تحليلية(

التاسع اهلجري فقد شوهد ع� كتاب مصباح املتهجد املخطوط 
ما  النائيني  امل�زا حس�  املغفورله  الطويس، وكان عند  للشيخ 
نصه: كان الفراغ من نسخه يوم السبت 12مجادى األول سنة 
بن  عبدالوهاب  وشفاعته  ربه  رمحة  إل  الفق�  يد  ع�  823ه� 
باملشهد  األسدي  السيوري  عيل  ابن  حممد  بن  جعفر  بن  حممد 
املقداد  مدرسة  ف  وذلك  الس�م  ساكنه  ع�  الغروي  الشيف 

السيوري (.
للشيخ السيوري مؤلفات غزيرة وعظيمة، بينها )اللوامع اإلهلية 
ف املسائل الك�مية، إرشاد الطالب� ف رشح هنج املسرتشدين، 
كنز العرفان ف فقه القرآن، التنقيح الرائع من املخترص النافع، 
الشهيد،  ألفية  رشح  األص��ول،  مبادئ  رشح  ف  املأمول  هناية 

جتويد  العتقاد،  رشح  ف  السداد  منهاج   ، حديثااً األربعون 
آداب الج، تفس� مغمضات  الب�غة،  الرباعة ف رشح جتريد 

القرآن( وغ�ها من املؤلفات التي تزخر با املكتبة اإلس�مية.
توف السيوري ف السادس والعشين من مجادى اآلخرة 826 
املؤمن�  أم�  لإلمام  الشيف  املشهد  ف  ودفن  النجف،  ف  ه� 
قد  رسه(  )قّدس  أنه  إل  آخر  رأي  يذهب  فيم  الس�م(،  )عليه 
تغ�  وقد  ديال،  ملحافظة  التابعة  شهربان  ناحية  ف  وُدفن  توف 
تسمى  فأصبحت  باسمه،  وعرفت  بعد  فيم  الناحية  هذه  اسم 
البناء،  قديمة  بيضاء  قبة  عليه  مشيد  عامر  ومرقده  باملقدادية، 

وتقع املقدادية ع� الطريق العام ب� خانق� وبغداد.
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الـ�صـحـراِء    بـلـهــفـِة  اإلـيـَك  عـطـــــــــــ�صـي 
ـٌم    مـخـيَّ الــلـهـيـِب  بـتـــــــــــاريـِخ  عـطـ�صـي 
خـلـيـقـتـي    بـدِء  مـنـــــــــــــُذ  يـبـا�ٌس  �صـفـتـي 
�صـوامـعـي      .. الـ�صـبـاُب  يـغـاِزُلـهـا  ُمـدنـي 
قـــــــــــــــ�صـيـدًة    تـكـوَن  اأن  الـقـوافـي  اأبـِت 
الـمــــــدى    عـلـى  الأنـيـُن  يـ�صـاحـُبـهـا  روٌح 
خـلـيـــــــــــــلـًة    الـجـراُح  تـ�صـاِجـُعـه  جـ�َصـٌد 
حـكـايـتـي    الـجـفــــــــــــاِف  اأحـاديـُث  مـلأْت 
لـتـفــــــــــــــــــاوؤلـي    قـاتـًل  يـاأ�صـي  بـات  قـد 
بـكـــــــــــــــــــــــــاآبـٍة    مـغـلـوقـٌة  ونـوافـذي 
خـا�صـعـًا    قـبــــــــــــَرَك  جـئـُت  مـا  اإذا  حـتـى 
راأْت    ــــــــــــا  لـمَّ عـا�صـٍق  �صـهـقـَة  فـ�صـهـقـُت 
خـافـقـي    مـو�صـــــــــِع  نـحـَو  كـفـي  ومـددُت 
ُمـزقــــــــــــــــــزقـًا    راحـتـيـَك  فـي  األـقـيـُتـه 
َمـحـبـتـي    فـيـ�ُس  الـقـلـــــِب  ذا  مـن  فـانـهـاَل 
ه    مـدَّ يـوقـــــــــــــــــــــــُف  �صـدَّ  ل  مـتـلطـٌم 
بـخـــــــــــــافـقـي    الـزمـاُن  َفـتـَق  مـا  رّتـقـُت 

عـزائـي الـجــــــــلـيِّ  بـالـعـ�صـِق  وكـ�صـوُت 
ووفـائـي ودمـعــــــــــــــــــــتـي  هـواَك  اإل 
الـبـيـداِء فـي  الـطـــــــــوفـاُن  كـمـا  وغـدت 
بـا�صـتـحـيـاِء الـطـرَف  عـنـَك  وغـ�صـ�صـُت 
رجــــــــــــــــاِء بـطـيـِب  فـرحـًا  اأتـرعـتـه 
بـبـهـاِء مـلئـٍك  قـد�َس  عـيـنــــــــــــــــــاَي 
اأ�صـيـائـي مــــــــ�صـراِعـهـا  عـلـى  فـتـحـْت 
بـبـكـائـي مـنـ�صـــــــــــــــــوبـٌة  وكـاآبـتـي 
الأحـ�صــــــــــــــــــاِء مـتـنـاثـُر  وتـفـاوؤلـي 
مـ�صـائـي الـهـمـــــــوِم  تـفـا�صـيـل  وروت 
فـنـاِء اأيِّ  دوِن  مـن  بـمـبــــــــــــــــــا�صـٍع 
وطـفـاِء كـ�صـحــــــــــــــــــــابـٍة  ومـقـبلـة 
وهـــــــــــنـائـي بـهـجـتـي  مـعـانـي  وبـهـا 
الأرجـــــاِء فـي  الـ�صـمـِت  ا�صـطـراِب  لـغـُة 
الـغـربـاِء مـقـ�صـورُة  واأ�صـــــــــــــالـعـي 
بـعـزاِء غـدا  مـو�صـــــــــــــــوٍل  كـعـزاِء 
لـــــــــــــــــلـمـاِء �صـورًة  لـقـد�ِصـَك  يـتـلـو 

إل�ى اإلم�اِم أب�ي ع�ب�د اهلل ال�ح�س�ي�ن )ع�ل�ي�ه ال�س�الم(

شعر: قاسم العابدي

عطٌش في 
سمت المعنى
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ــا  ــدن ــي ــــا ع ــــت فـــمـــرحـــبـــا ي ــــي اأهـــــــل اأت
ـــت بــــن ربـــوعـــنـــا  ـــل طـــب ـــه ـــص ــــــــًل و� اأه
ـــهـــا  ـــــــــاٌر اأنــــــــت زائــــــــر اأهـــل ــــت دي طــــاب
ـــــوؤمـــــنـــــن بـــــزائـــــٍر  مـــــرحـــــى لــــكــــل امل
مـــــــلأَ الــــــربــــــوَع بـــفـــرحـــٍة فــتــمــايــلــت 
والأ�ـــــصـــــى  زالــــــــت  الآلُم  فــــكــــاأمنــــا 
ــــرَت بــاأنــفــ�ــٍس  يـــا نــفــحــَة الإخـــل�ـــس ط
بـــك مل تـــــزْل ذكـــــرى اخلــلــيــِل وقــ�ــصــٌة 
وطــــاعــــِة  ـــم  ـــي ـــظ ـــع ال اهلل  مبــــحــــبــــِة 
ـــه  ـــِه ـــُم وْج ـــصَ ـــ� ـــْب ـــــــًل بـــعـــيـــٍد طـــــّل َم اأه
ـــاٍر لــلــهــدى  ـــص ـــ� ـــت ـــان ـــُر ب ـــصّ ـــ� ـــب ــــٌد ي عــــي
�ــصــاقــهــا  ُبـــ�ـــصـــرى  املـــظـــلـــوِم  اإىل  ـــدي  ـــه ُي

الـــــقـــــراآُن فــــاقــــراأ �ــــصــــورَة الأنــــفــــاِل
والأثـــــــقـــــــاِل الآلِم  ــــِة  ــــك ــــل ُح يف 
ـــــِر والآمــــــــــــاِل ـــــاخل ـــرفـــًا ب ـــص ـــ� ـــت ـــص مـــ�
ــي الــــّذخــــُر يف الأْهــــــوال ــه الــرحــمــن ف
الأمــــثــــال اأروَع  ـــِرُب  ـــص ـــ� ت احُلـــــــّب  يف 
املـــتـــعـــايل الـــ�ـــصـــمـــا  رب  اإىل  تــــاقــــْت 
ــمــحــلل ا�ــص اإىل  ــعــى  يــ�ــص ــا  ــن ــاح ــص � يف 
ودلل رقــــــــــــٍة  يف  اأزهــــــــــــاُرهــــــــــــا 
ــــــاِل ــــــصّ ــــــــــــاذٍل و� ــــــــــرمٍي ب �ــــصــــهــــٍم ك
ــــى لـــهـــم بـــــالـــــوابـــــِل الـــهـــّطـــال ــــرح م
واأقـــــــمـــــــت فـــيـــنـــا دومنـــــــــا تــــرحــــال
ـــــــزت عــــــن الأقـــــــــــوال ـــة ع ـــج ـــه يــــــا ب

أهال أتيَت فمرحبا يا عيَدنا
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امنْحنــــا  قــــوَة البقاء .. 
أنقياَء 

بوح  يف  ال�صراق  اأول  ادمنا  فقد  اأنقياء    .. البقاء  قوة  امنْحنا  
يخمد  ان  الــزمــان  يجروؤ  ل   ، بك  مو�صولة  واأرواحــنــا  الُندمى، 
روحانيتها. اقتفينا بها خطى موا�صع العربات وال�صعادة والر�صا، 
اجل�صد  ل  ويخ�صّ الــروح،  به  ت�صت�صيء  نظاما  فوؤادنا  من  ف�صنعت 

هنيهة بنور ترابك.. 
يجوز  من  بهنائنا  يعلم  ل  كي  بح�صرتك  ب�صمت  �صنعمل   ، �صيدي 
والعمل  وال�صلة،   ، اخلبز  احلياة،  يف  توفيق  له  �صيء  كل  ال�صهل، 
م�صبوكا  هم�صا  �صريحك  يــزال  وما  فكان  مملكتك.  فيو�صات   يف 
، ودمعة تت�صع لكل الرواح التي �صمْت رائحة ترابك.  بال�صلوات 
اليقن انك  اليك عميان بب�صرة  اأمل نحملُه فوق اجلروح ومن�ِس 
تارة، واخرى  وجه اهلل وباب رحمته، والطريق قد يبدو طويل 
يبدو ق�صرا. ان ما نح�صُه انك حتفر يف اأفكارنا عاملك مهما عاَنينا 
من القلق او تغلغلت يف نفو�صنا النا وركبنا مركب الطمع. والقلق 

والنا  اأ�صواأ عقاب ابتلينا بهما، كحب بل حب... 
عند  ت�صتقر  التائهة  واأرواحــنــا  احلقيقة،  نب�صر  الن  نحن  ها 
مولها، وكتابنا مفتوح ومف�صوح ، لبد من املحو لتجدده بالعمل 
الــروح  وفــاء  لتنبثق  وال�صدق،  وال�صرف  والأمــانــة  والإخــل�ــس 
والنف�س واجل�صد بقوة ونكتب كتابنا باأيٍد قوية وقلوب  طاهرة.. 
وحن تطمئن القلوب �صنتح�ص�س كل خيط من النور يف �صباحاتنا 
والعقيدة،  ــولء  ال عهد  معنا  ويعقد  ينادينا  كاأنه  احل�صينية، 
ويحيطنا بكل توفيقات الكون ويحمينا من الرجوع اىل الظلم. 
ارجو ان نكون �صادقن – كل ال�صدق –  معك  يا مولي ، واإل فاأنك 
القلب... لذا  الع�صق من  �صوف تبعدنا عنك قبل ان يبداأ انطلق 
جديدة  لغة  عن  البحث  و�صنوا�صل  يوم،  كل  معك  العهد  �صنجدد 
، كي   نخاطبك بها، ون�صاأل اهلل ان مينحننا زمنا وعمرا جديدين 
والإرادة، بكل  والقلب  والعقل  بال�صمر  ن�صل اىل درجة خدمتك 

مقايي�س الطاعة والولء، والنتماء ، والعقيدة.
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هناك ف ساحة الوغى، حيث البقاء ل�قوى، توشك ان ُتثقب طبلتا أذنيه 
من شدة النفجارات واملواجهة مع العدو الداعش وجها لوجه ف فلوجة 
وكانت  الرصاص،  او  الس�ح  ثقل  حتت  يتقوس  جسده  كان   . النبار 
كثافة  رغم  حركة  أي  لرصد  متسعة  وعيونه  ببندقيته  بقوة  متسكان  راحتاه 
اجلو امللغوم بالدخان والرتاب، وخاصة ف عمق أغوار املعركة وهيجاناهتا 
املرعبة والكابوسية، حيث رشارات محر وبيض تقدح ف تواتر فوق رأسه 

وع� جدار سواتر املواجهة.
 يس بأنه الرجل الشدي الوحيد من لواء عيل الكرب وعليه ترتتب رشعية 
الصمود والصرب حتى حتقيق النرص وحترير الهايل من عصابات ل تعرف 
بقوة شاب عشيني  يقاتل ويتحرك من مكان ألخر  الرأفة والرمحة. وبدأ 
ناسيا انه قد اقرتب من الست�. بذه التنق�ت اخلفيفة اعطى لشباب اللواء 
كابوس  وسط  جسده  بعرق  يسبح  وهو  الصلدة  املواجهة  عظمة  ف  درسا 

الرصاص كاملوت نفسه.
البيضاء  بالشيبة  بابل  القادم من  ابن جسوم -  انا -   : مبتسم     صاح مرة 
العراق،  من  والع��داء  اخلونة  كل  خروج  حتى  الدائم  الصائم  واجلسد 
اسمعوين يا قرة ع� السيستاين ونبض الس�، انتم تقاتلون من اجل بقاء 

الى روح الشهيد السعيد )حسن رومي جسوم(

النسان.  ف  النسانية  اجل  من  تقاتلون  الل،  دين 
املرعبة  املواجهة  فتحول صوته ال اهزوجة وحتولت 
يا حس� -.  لبيك  وافواه صارخة -  قوية  ال عيون 
كان يعرف انه اذا تراجع مقاتل مرة فلن يثبت أخر. 
وقال ف نفسه وهو مبتسم : كم عمرك ..؟ اجاب نفسه 
: العمر ل دخل له ف اجلهاد، وقد تعلمت من س�ة 
-حبيب بن مظاهر السدي - الذي رسم الشجاعة 
والبطولة والصرب بميزان الق وهو يتبع سيده المام  
ال التوف بيق� ورشف. فاجلهاد جيب ان يعتاد عليه 
من هم ف عمري او دون او اكثر .. لبد يل ان اعتاد، 
وان اكون املثل الع� ، فالذين استشهدوا ف ظروف 

كهذه شهداء سعداء اجتازوا المتحان بنجاح..
اجلرذان  بقايا  يطّهر  –اللواء-  وتقدم  املواجهة  محْت 
ال��داع��ش امل��رّصي��َن ع��� امل��وت امل��خ��زي. وشيخ 
الشباب ظل يدور ف نطاق املوت وهو اصفر الوجه 
راسه  وف  النظرات  زائغ  اليومي،  صيامه  دائمية  من 
طن� الشهادة يرافقه ف كل خطوة كأنه يفر من الياة 
الزائلة، او يكتب وصيته ف كل ساتر للصد او يريد 
ل  والرض  غال  الوطن  ان   : املجاهدين  يفهم  ان 
تعوض واملقدسات رموز القيقة التي مجعت العدل 
والدين واملساواة والنسانية فاصحابا ايات من الل. 
ف  سعيدا  ليكون  حذوهم   يذو   ان  النسان  فع� 

الدارين ..
وهو  املجاهدين  لخوته  قال  للصد  ساتر  اخر  وف 
الذين  اّل  اجلميع  مع  متسامح  الوطن   : مبتسم 
ل  الطاهرة  فارضه  عليه  ويتكالبون  ضده  يتمردون 
تقبلهم.. لذا -الس� اخلالد- باق وأعداؤه ف مزابل 

التاريخ ملعنون كلم ذكروا.
وهو  الرصاص،  هتليل  وسط  حديثه  اهنى  ان  بعد 
يوصل  ان  مصمم  وهن��ض  ق��واه  استجمع  مبتسم 
رسالته للجميع متحديا املوت، ولكن املوت مكتوب 
الذي  الرصاص  بوجع  زاره   ، حمالة  ل  اجلب�  ع� 
اخرتق كل جسده النحيل فاصبح كاملنخل وهو يلوح 
الداعش.  النبار من الرهاب  اهايل  بالنرص وحترير 
حيث كانت اخر تلوية له وهو مبتسم صباح  27 / 
6 / 2016 ، بكى عليه اللواء وشيع جدثه ف كرب�ء 
والنجف بعد ان زف كعريس ف اطياف مدينته بابل، 
شيخ  ع��رف  من  كل  راف��ق  واجل��زع  والوجع  والمل 
الشباب )حسن رومي جسوم(... رغم عمره الكب� 

اّل انه جماهد من العيار الثقيل .. 

مجاهد من العيار الثقيل
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من اخالق رسول اهلل واهل  بيته الطاهرين

عن أم� املؤمن� عليه الس�م قال: إن يودّيااً كان له ع� رسول الّل ص� الّل عليه وآله دنان�، فتقاضاه، فقال له: يا يودي 
ما عندي ما أعطيك. فقال: فإين ل أفارقك يا حممد حتى تقضيني. فقال: إذن أجلس معك، فجلس معه حتى صّ� ف ذلك 
املوضع الظهر والعرص واملغرب والعشاء اآلخرة والغداة، وكان أصحاب رسول الّل يتهدودنه ويتواعدونه، فنظر رسول الّل 
إليهم فقال: ما الذي تصنعون به؟! فقالوا: يا رسول الّل يودي يبسك! فقال: مل يبعثني ريب عز وجل بأن أظلم معاهدااً ول 
غ�ه. فلم ع� النهار قال اليهودي: أشهد أن ل إله إل الّل، وأشهد أن حممدااً عبده ورسوله، وشطر مايل ف سبيل الّل، أما والّل 
ما فعلت بك الذي فعلت، إل ألنظر ال نعتك ف التوراة، فاين قرأت نعتك ف التوراة: حممد بن عبد الّل، مولده بمكة، ومهاجره 
بطيبة، وليس بفظ ول غليظ، ول سّخاب، ول متزين بالفحش، ولقول اخلنا، وأنا أشهد أن ل إله ال الّل، وأّنك رسول الّل، 

وهذا مايل فاحكم فيه بم أنزل الّل، وكان اليهودي كث� املال

الصدق 
قال الصادق عليه الس�م: »ل تغرتوا بص�هتم، ول بصيامهم، فإّن الرجل ربم هلج بالص�ة والصوم حتى لو تركه استوحش، 

ولكن إختربوهم عند صدق الديث، وأداء األمانة«
وقال النبي ص� الّل عليه وآله: » زينة الديث الصدق«.

وقال أم� املؤمن� عليه الس�م: » إلزموا الصدق فإّنه منجاة«.
وقال الصادق عليه الس�م: »من صدق لسانه زكى عمله«

الكذب
قال رسول الّل صّ� الّل عليه وآله ف حجة الوداع: »قد كثرت عيلَّ الكّذابة وستكثر، فمن كذب عيلَّ متعمدااً، فليتبوأ مقعده 
من النار، فإذا أتاكم الديث فاعرضوه ع� كتاب الّل وسنتي، فم وافق كتاب الّل فخذوا به، وما خالف كتاب الل وسنتي ف� 

تأخذوا به«
، وجعل مفاتيح تلك األقفال الشاب، والكذب رّش من الشاب« . وقال الباقر عليه الس�م: »إنَّ الّل جعل للش أقفالاً

وقال عليه الس�م: »كان عيل بن الس� يقول لولده: إتقوا الكذب، الصغ� منه والكب�، ف كل جّد وهزل، فإن الرجل إذا 
الّل  العبد يصدق حتى يكتبه  يزال  الّل عليه وآله قال: ما  الّل صّ�  أّن رسول  أما علمتم  الكب�،  كذب ف الصغ�، إجرتأ ع� 

، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الّل كّذابااً« صدّيقااً
وقال الباقر عليه الس�م: »إّن الكذب هو خراب اليمن«.

وقال أم� املؤمن� عليه الس�م: »إعتياد الكذب يورث الفقر«.
وقال عيسى بن مريم عليه الس�م: »من كثر كذبه ذهب باؤه«.
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كظم الغيظ
قال الباقر عليه الس�م: »إّن الّل عز وجل يب اليّي الليم«.

وسمع أم� املؤمن� عليه الس�م رج�اً يشتم قنربااً، وقد رام قنرب أن يرّد عليه، فناداه أم� املؤمن� عليه الس�م: مه�اً يا قنرب، 
دع شامتك، ُمهانا، تريض الرمحن، وتسخط الشيطان، وتعاقب عودك، فوالذي فلق

البة وبرأ النسمة، ما أرىض املؤمن ربه بمثل اللم، ول أسخط الشيطان بمثل الصمت، ول عوقب األمحق بمثل السكوت 
عنه«.

وقال عليه الس�م: »أول عوض الليم من حلمه، أن الناس أنصاره ع� اجلاهل«.
وقال الصادق عليه الس�م: »إذا وقع ب� رجل� منازعة نزل ملكان، فيقولن للسفيه منهم: قلت وقلت، وأنت أهل ملا 
قلت، سُتجزى بم قلت. ويقولن للحليم منهم: صربت وحلمت، سيغفر الّل لك، إن أمتمت ذلك. قال: فإن رد عليه ارتفع 

امللكان«.
، إل زاده الّل عز وجل عّزااً ف الدنيا واآلخرة، وقد قال الّل عز وجل:  وقال الصادق عليه الس�م: »ما من عبد كظم غيظااً

»والكاظم� الغيظ، والعاف� عن الناس، والّل يب املحسن�« وأثابه مكانه غيظه ذلك«.
وقال المام موسى بن جعفر عليه الس�م: »إصرب ع� أعداء النعم، فانك لن تكافئ من عىص الل فيك، بأفضل من أن 

تطيع الّل فيه«.
وأحرض عليه الس�م ولده يومااً فقال هلم: »يا َبنمِّي إين موصيكم بوصية، فمن حفظها مل يضع معها، إن أتاكم آت فأسمعكم 

ف الذن اليمنى مكروهااً، ثم حتّول ال الذن اليرسى فاعتذر وقال: مل أقل شيئااً فاقبلوا عذره«
قال المام الرضا عليه الس�م، ح� قال له املأمون: أنشدين أحسن ما رويت ف اللم، فقال عليه الس�م:

إذا كان دوين من بليت بجهله      أبيت لنفيس أن تقابل باجلهل
وإن كان مثيل ف حميل من النهى    أخذت بحلمي كي أجّل عن املثل

وإن كنت أدنى منه ف الفضل والجى    عرفت له حق التقدم والفضل
فقال له املأمون: ما أحسن هذا، هذا من قاله؟ فقال: بعض فتياننا

الغضب
قال الباقر عليه الس�م: »إّن الرجل ليغضب فيم يرىض أبدااً حتى يدخل النار«.

وقال أم� املؤمن� عليه الس�م: »واحذر الغضب، فانه جند عظيم من جنود ابليس«.
وقال عليه الس�م: »الّدة رضب من اجلنون، ألّن صاحبها يندم، فإن مل يندم فجنونه مستحكم«.

وقال الصادق عليه الس�م: »سمعت أيب يقول: أتى رسول الّل صّ� الّل عليه وآله رجل بدوّي ، فقال: إين أسكن البادية، 
فعلمني جوامع الك�م. فقال: آمرك أن ل تغضب. فأعاد األعرايب عليه املسألة ث�ث مرات، حتى رجع ال نفسه، فقال: 

ل أسأل عن شء بعد هذا، ما أمرين رسول الّل إل باخل�....
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افكار كل شخص ،تتأثر بتجاربه ،وهناك دائم )ارسة مثالية( ما 
ف ذهن اجلميع وهي فكرة ناجتة عن تكييف ذهني من التجارب 
بقدر  تنجح  ولكنها  ارسة   هكذا  مثل  توجد  مل  وإن   . واملجتمع 
الف��راد  احتياجات  بتلبية  قيامها  وبقدر  املجتمع  مع  اتساقها 
داخلها، وان وجدت)األرسة املثالية( ينقدح ف أذهان أكثرنا أهنا 
أرسة متكونة من أبوين خلوق� منسجم� ذوي شكل� مرغوب� 
لديم من األبناء صورهم مجيلة, أخ�قهم لطيفة أذكياء ويعيشون 
ف بيت أنيق ومناسب, يملكون من األموال ما فوق الّد املتوسط 

ينعمون براحة وس�م.
لكن هل هذا هو معنى األرسة املثالية وتعريفها ف مفهوم الدين 
لبد  اإلس�م  نظر  ف  املثالية  األرسة  أن  فع�اً  وهل  اإلس�مي؟ 
ومسكن  وأولد  ومجال  مال  من  خصوصيات  هكذا  حتوز  أن 
وما إل ذلك..؟ أو أن هناك شيئااً آخر رسمه اإلس�م لنا ف طّي 
بالغة وعّرفها  آياته وأحاديثه؟ فقد اعطى الس�م لألرسة أمهية 
إل  ومعراجااً  منطلقااً  ليتخذها  الكامل  اإلنسان  بأهنا حمل صناعة 
كمله فيكدح إل ربه كدحااً حتى ي�قيه, فاألرسة هي حمل التكامل 

والرقي.

 نعم إن األرسة إذا أرادت أن تعيش حالة املثالية والتكامل لبد أن 
تتخذ طريقااً واحدااً وهدفااً واضحااً أل وهو طريق القرب اإلهلي 
بأن جتعل كل أهدافها منصبة ف رضا الل خالصة لوجهه الكريم 
املنشود  اهلدف  ذلك  إل  الوصول  أجل  من  أفرادها  يتعاون  وأن 
فالزوجان يع� أحدمها اآلخر ع� استدامة طريق العبادة بأفضل 
بل  والعناء  التعب  هو  الثمن  كان  ولو  اإلس�م  وخدمة  صورها 
الفراق حتى يصل أقىص حالت اإلعانة بتقديم رشيك الياة أو 
أحد أفرادها قربانااً لإلس�م، وعندما يمنحهم الل عطيته أمانة ف 
أعناقهم يسعى كل منهم لرتبية أبناء صال�  فيأخذان بأيديم إل 

ساحة الطاعة ومدارج القرب اإلهلي. 
وقد رسم لنا اإلس�م هنج أرسة مثالية راقية ف كل أبعادها أرسة 
من  أفرادها  ف  معصومة  والسمحة  والصرب  الفضل  نموذج  هي 
كل جهة، األب واألم.. بل وحتى األولد أرسة مطهرة من كل 
دنس ورجس أل وهي أرسة حممد وال حممد عليهم أفضل الص�ة 
والس�م فكان كٌل منهم نعم الرفيق ع� طاعة الل، فجعلوا كل 
صعب يس� وكل مصاب مجيل ألن هدفهم واحد وهو طاعة الل 

تعال ف أع� مصاديقها, لذلك عاشوا حياة مثالية طيبة .

األسرة 
المثالية

مواصفات 
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من  أكثر  هلا  وأصبح  فت  ُحرِّ التي  املفاهيم  من  )الّب(  مفهوم 
التي  واملفاهيم  األسايس.  ملقصدها  مغايرة  معان  رّبم  بل  معنى 
باتت ُتفهم خطأاً بسبب العوملة اإلع�مية، والستشاق املمنهج، 
هد،  وغلبة األعداء.. هي كث�ة كمفهوم الشجاعة واجلرأة، والزُّ
ف  الّب  أّما  والّرية.  والضارة  ن  والتمدُّ والنفتاح  والعلم 
اإلس�م، فهو الالة النفسية الشعورية التي تتوجه إل شخص أو 
جمموعة ع� أساس إهلّي حمض متامااً، كم أّن البغض ل يكون إّل 
.  بتعب� آخر،  قااً دااً لل عّزوجّل ورمِ بناءاً ع� أوامر إهلّية حمضة، تعبُّ
إّن الّب ف الل سبحانه، والبغض ف الل عّزوجّل، من عناوين 
يكون  ل  بل  با،  إّل  اإليمن  يستقيم  ل  التي  األساسية  اإلس�م 

املؤمن مؤمنااً إّل با. 
إذا  خاّصة  ها،  كلِّ اأُلرسة  ع�  ينسحب  الّب  هذا  أّن  ولشّك 
ارتوى بعذب أخ�قيات اإلس�م املختلفة، والتي ُيرصُّ األعداء 
ع� سلبنا إّياها، وهي أغ� ما نملك، والتي منها:  صلة الرحم، 
الشيبة  ذي  إج�ل  بالوالدين،  الرب  التزاور،  الرتاحم،  الرأفة، 

القيقي  )الّب(  شجرة  إّن  التعاطف.  الكب�،  إج�ل  املسلم، 
ع عنها من أغصان، هي التي  بحسب مفهوم اإلس�م، وما يتفرَّ
جعلت اأُلرسة مرتابطة متمسكة، جُيلُّ صغُ�ها كبَ�ها، ويرأف 
العطُف  كبُ�ها ع� صغ�ها.  فتمسكت اأُلرسة وحتاَبَبْت وكان 
درجة  إل  والاكم،  األساس  هو  والتكافل  والرعاية  والنان 
الوالدين.   إل  املؤذية  الاّدة  النظرة  أو    ﴾ )ُأفٍّ قول  عن  النهي 
فالّب بينهم حقيقي، وليس ملصلحة آنية أو عابرة، ألّن املنطلق 
)عليه  الباقر  عن  وورد  واآلخرة.   نيا  الدُّ ف  آثار  له  ملزٌم،  إيمين 
ْل  قٌة يوم القيامة بالعرش تقول اللهم صمِ الس�م(: »إّن الرحم معلَّ
مع  ع�قتها  املسلمة  فاأُلرسة  قطعني«.   َمن  واقطْع  َوَصلني  َمن 
بعضها البعض انصياٌع ألمر الل جّل ج�له، وخضوٌع إلرادته، 
ٌب ملرضاته جّل وع�، فالكلُّ ُيّب الكّل، حّبااً ف الل ورغبة  وتقرُّ
سبحانه  الل  أن  ون  يطمئنُّ اإلس�مية  اأُلرسة  فأفراد  الثواب،  ف 

مريٌد هلذا الفعل، فيفعلون، أو ُمريٌد لرتك هذا األمر فيرتكون.

دور المحّبة 
في تكوين اأُلسرة

سامي خضرا
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طبيبك أنا

هشاشة العظام »وهن العظام«

ممارسة الرياضة خير عالج.. 
واإلقالع عن التدخين

دي
ها

د ال
عب

م 
س

قا
د/ 

دا
إع

مرض يصيب اهليكل العظمي لإلنسان البالغ وينتج من قلة كثافته 
السبب  بالعمر  التقدم  ويعد  كرسه،  سهولة  وبالتايل  وص�بته 
بعد  اي  النساء  ف  اليأس  سن  بعد  وكذلك  املرض  هلذا  الرئيس 
انقطاع الدورة الشهرية عنها، وملعرفة املزيد عن هذا املرض جملة 
)الحرار( التقت الدكتور حيدر حممد مهدي اختصاص مفاصل 
وتأهيل طبي ف مدينة اإلمام الس� )عليه الس�م( الطبية والذي 

ب� لنا ما يأيت:

أساب حدوث المرض
النسان  عمر  تقدم  هو  العظام  هشاشة  ف  السباب  اهم  من  ان 
الياس وقلة  النساء بعد سن  وكذلك اضطرابات اهلورمونات ف 
الوسرتوج� ف الدم، وهناك عوامل سالبة تزيد الصابة ف هذا 
املرض مثل )التدخ�, تناول املشوبات الكحولية والغازية, الكثار 
بالكالسيوم  الغني  الغذاء  تناول  وقلة  المراء,  اللحوم  أكل  من 

وفيتام� d وفيتام� c مثل البيض والليب والفواكه(.
اعراض المرض

اعراض  له  ليست   الالت  من  كث�  ف  العظام  وهن  مرض  ان 
الشعاعية  الرقوق  اخذ  طريق  عن  ويشخص  صامت(  )مرض 
الروتينية للعمود الفقري واملفاصل وف بعض الالت يشخص 
مفصل  ف  او  الرسغ  ف  تلقائي  كرس  نتيجة  الطوارئ  رده��ة  ف 

الورك.

التشخيص 
للمريض  الرسيري  الفحص  طريق  عن  امل��رض  تشخيص  يتم 
 )dxa( )الدكسا(  تسمى  العظام  هلشاشة  خاصة  اشعة  واخ��ذ 
سكور(   � )ت  مقياس  بلوغ  عند  العاملية  الصحة  منظمة  حسب 
سالب )2,5( او اقل يشخص باهلشاشة )وهي اشعة دقيقة ومركزة 

وخاصة ف اهلشاشة(.

طريقة العالج
الليب  تناول  من  الكثار  طريق  عن  الع�ج  من  خ�  الوقاية 
وقت  خاصة  الشمس  اشعة  ال  والتعرض  والبيض  ومشتقاته 
 )cld( مثل  الفيتامينات  تناول  من  والكثار  العرص  او  الصباح 
والكالسيوم يوميا والفحص الروتيني الدوري للعظام عن طريق 
اخذ اشعة )dxa( وكذلك جتنب التدخ� واملشوبات الكحولية 
والغازية ومارسة الرياضة املنتظمة البسيطة مثل التنس والساحة 

واملش ملدة ساعة يوميا.

استخدام العقاقير الدوائية
بشكل  العظام  لع�ج هشاشة  تستخدم  الدوية  من  نوعان  هناك 

عام:
النوع الول/ادوية متنع تنخر العظام وبالتايل املحافظة ع� س�مة 
وملدة  اسبوعيا  ملغ   75 حب  )الدرونيت(  مثل  العظمي  اهليكل 

سنت�.
الثاين/ادوية تساعد ع� تكوين مادة العظم مثل هورمون  النوع 

براثايرويد ويستخدم للحالت املتقدمة الصعبة.

النصيحة الطبية
المتناع عن التدخ� ومارسة الرياضة بصورة مستمرة, المتناع 
ال  مع�  لوقت  والتعرض  والكحولية  الغازية  املشوبات  عن 
اشعة الشمس وخاصة ف بداية الشوق والغروب التي فيها اشعة 
مفيدة جدا لإلنسان والكثار من تناول الليب ومشتقاته وكذلك 

تناول البيض والفواكه وخاصة املوز.
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مشاركات

ثامر عدنان شاكربصيص أمل

التواصل  مواقع  مستخدمي  من  ع��شة،  كل  من  أربعة 
الجتمعي، يعيشون ع� اهلامش. ف أرض الواقع. خارج 
أّما  مشغلة.  ول  شغلة  ل  شء.  ل  هم  الفرتاضية،  الياة 
كل  من  أربعة  العامل!  ألذي��ة  فيتفرغون  الشاشات  خلف 
الكاذبة وجيلدون  عشة. يرصخون ويتفاخرون بعض�هتم 
ل  قدرهتم  فإن  الياة،  دروب  ف  أّما  اخلائبة.  بأسواطهم 
العاطلون.  ومنهم  العاملون  منهم  األدنى..  الد  تتجاوز 
منهم األغنياء ومنهم املعدومون البائسون. لكن ثمة سمٍت 

جتمعهم. وجهل وتيه وضياع!.
ع�  سلطتهم  وُيمرسون  يتنمرون،  عشة  كل  من  أربعة   
واألبحاث  الدراسات  مراكز  احد  ع�  والُعهدة  الل.  خلق 
املخيبة  نتائجهها  أعلنت  الذي  النرتنت،  ف  املتخصصة 
ب�  مكان  كل  ف  ينتشون  أهنم  ا  مرصحاً ا،  مؤخراً لآلمال 
استثناء، دون أن يش� إل بقعة أو زاوية بعينها ف هذا العامل 
قد تكون غ� مقنعة وربم مزعجة، لكن  الشاسع!. دراسة 
نحاول  ُمّرة  حقيقة  من  ا  جزءاً طياهتا  ف  حتمل  أهنا  شك  ل 
كل  وسط  لكن  يقتلنا!  ال��ذي  امل��ؤمل  الزيف  نتناساها.  أن 
التواصل  مواقع  إليه  تدفعك  ال��ذي  امُلزعج  السواد  هذا 

الفراغ  لغة  سوى  يعرفون  ل  من  مع  وجترفك  الجتمعي، 
القاتلة وجتمع الصالح بالطالح. 

ووسط كل هذه العتمة تلمح فجأة بصيص أمل، ُقبلة ُحّب 
ع� جبينك. بشارة خ� تقول لك أن هناك منظمت انسانية ف 
العامل، ُمكونة من جمموعة من األطباء الذين قرروا أن يأخذوا 
الضعفاء ع� هذه األرض،  املسامهة ف ع�ج  ع� عاتقهم 
طيلة  فيسافرون  املنكوبة،  األماكن  إل  الوصول  طريق  عن 
التي  بالنهار، من أجل إحياء األرض  الليل  العام ويصلون 
اليأس. من هذا اجلمل؟! تصغر الياة  الفقر وذبحها  قتلها 
ا أمام مثل هؤلء. جمموعة من الشباب قرروا أن يعربوا  جدًّ
الضفة األخرى من العامل، ليصنعوا بعلمهم أجمادااً حقيقية. 
صفقوا  وعقيدة.  مذهباًا  اإلنسانية  ومن  وطناًا  عطائهم  ومن 
كث�ااً وتأملوا تلك الوجوه الصادقة وسط كل هذا الصخب 
الكاذب. اشكروهم، أّما إن كنتم تبحثون عن م�ئكة تعيش 
ع� هذه األرض فهؤلء األطباء، م�ئكة رمحة ورسل خ� 
وحمبة، يبعثها الل لعباده نجدةاً وقمِبلة كي ل يضلوا  الطريق. 
حتية من القلب، ُقبلة ع� جب� كل روح تعيش بقلٍب معطاٍء 

حّي، يعرف معنى اإلنسانية ف أجّل صورها. 
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)عليه  الس�  اإلم��ام  قرب  بنى  من  أول   -
المام  دفنوا  »الذين  اسد  بنو  هم  الس�م( 
النوار  )بحار  واصحابه«،  الس�م(  )عليه 

ج28/ص57(.
قرب  ع�  )رسداق(  السقيفة  بنى  من  أول   -
اإلمام الس� )عليه الس�م( هو املختار بن 
حجر  وضع  الذي  هو  وأنه  الثقفي،  عبيدة 
الس�  اإلم��ام  مشهد  تعم�  ف  الس��اس 
املؤرخون،  بذلك  رصح  كم  الس�م(  )عليه 
)نجف،  املع�  كرب�ء  تاريخ   / )املسعودي 

134٩ه�( ص10(.
املرّصع  الساج  صندوق  وضع  من  اول   -
هو  الس�م(  )عليه  الس�  اإلم��ام  قرب  ع� 
ذلك  فعل  وق��د  الصفوي  اسمعيل  الشاه 
املقدسة،  العتبات  ف  املطهرة  القبور  لسائر 
بعد ستة اعوام من فتح بغداد وزيارة كرب�ء 
خاقان:  َكشاي  جهان  )تاريخ  ٩14ه�،  عام 
ع��رف��ان ف  ف��اض��ل  ذل��ك  ون��ق��ل  ص2٩2( 
الس�م(  )عليه  الس�  اإلم��ام  ف  الوائ��ل 

وكرب�ء: ص130(.

يرغب اجلميع ف أن ل يسمعوا من أحد ك�مااً ُمّرااً، وأن ل ينال من شأهنم أحد، وأن 
ل يكونوا عرضة للسعات ألسن اآلخرين.. ويريد اجلميع ان يترصف معهم اآلخرون 
ف ع�قاهتم الجتمعية بأدب ول� وان يتحدثوا معهم باحرتام.. فهل لءمنا نفوسنا 
أّل  دائماً؟ وع�  الك�م السن  ألسنتنا ع�  املستحسنة؟ وهل عودنا  الرغبة  مع هذه 
مدى  أي  وإل  أحد؟  وجه  ماء  نريق  ول  بأحد؟  نسته�  وأّل  أحد؟  مشاعر  نجرح 
راعينا هذه القيمة الخ�قية ف كياننا؟، جييبنا اإلمام عيل )عليه الس�م( حينم اشار ال 

ال النسان الكامل بتأّدبه ف الديث فيقول: »)املتقي( بعيدااً فحشه لينا قوله«.

الشيخ هادي الكربالئي سنة 1940

أشياؤنا الجميلة؟

الناس  إذا لم يتذكرك  ال تحزن 

إال وقت الحاجة، بل ابتسم ألنك 

كالشمعة إن أظلمت حياتهم 

أسرعوا إليك!.

فالبعض يريد منك.. وال يريدك 

وال  أن��ت..  يريدك  والبعض  أنت؛ 

أشخاص  وث��م��ة  م��ن��ك..  ي��ري��د 

يحبونك وقت الفراغ.. وأشخاص 

يتفرغون لمحبتك!!.

التأّدب في الحديث

الواحة

االوائل 
aفي مرقد  اإلمام الحسين
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أكثرنا،  يعرفها  والتي  املرسلون،  جاءها  التي  القرية  قصة 
بم  فاقتنع  املدينة  أقىص  من  جاء  الذي  الرجل  قصة  وهي 
يدعو إليه املرسلون، وقام ملهوفااً وجاءهم حماورا يدعوهم 

إل ما اعتقد أنه سبيل الفوز والسعادة.
حيث  أفكارهم،  إنضاج  إل  فزعااً  هلم،  اخل�  يمل  جاء 
الغلف،  ليستميل قلوبم  العاطفة  جاءهم بخطاب ياكي 
ويوقظ عقوهلم لعلهم يقتنعون، وكانت مكافأته من قومه 
أن »قتلوه«، واي قتلة! ليست قتلة عادية، بل بطريقة حق�ة 
رديئة، ل يزاوهلا إل املتوحشون، الذين مل يعرفوا لإلنسانية 
قاموا  قومه  أن  التفاس�  وتروي  اثرها،  للرتبية  ول  طعم 
ُه )عظمة القص التي  إليه فركلوه ورفسوه، حتى خرج َقصُّ
تصل ما ب� األض�ع( من ظهره، فكانت العربة املدهشة 
ان القرآن؛ خيربنا أن هذا الرجل قيل له )ادخل اجلنة( بعد 

هذه املعاناة والقساوة.
مكانه  كنت  لو  هو  البش  معارش  عندنا  املدهش  والم��ر 
ألن  القتلة  عن  وماذا  ريب  يا  بالقول  الفور:  ع�  لفكرت 
من  املدهش  الم��ر  لكن  تعذبم؟  ألن  منهم؟،  يل  تنتقم 
َة  نَّ اجْلَ }قمِيَل اْدُخلمِ  الرجل الطيب هو أمنيته الراقية اذ قال: 
َريبِّ  يلمِ  َغَفَر  بمَِم  )ي��س/26(  َيْعَلُموَن  َقْوممِي  َلْيَت  َيا  َقاَل 
شخصية  اهنا  حقيقة  )يس/27({،  امْلُْكَرممَِ�  َن  ممِ َوَجَعَلنمِي 
ا، حتى أهنا مل  راقية ونفس عظيمة وقلٌب رحب واسع جداً

حتمل ضغينة ع� القتلة.
ان  حرص الشخصية الراقية  والنفس املجبونة ع� اخل� 
ان متنى لقومه مع كل ما واجه منهم ان أعلن عن متنياته  ف 

الرغبة ف إص�حهم رغم جربوهتم وعنادهم.
ان الكبار وحدهم الذين يتحملون سفاهة الناس من أجل 
هدف أسمى »هو إص�حهم«، والعظمء وحدهم الذين ل 

يعادون أحدااً انتقامااً ألشخاصهم.

00

أثٌر فيه إص�ح 

عجوزا  رج�  يمل  الشعبي  الشد  ف  مقاتل 
هرب من الشقاط اطراف حمافظة ص�ح الدين 
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