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التصوير :

»عجب لمن يتفكر في مأكوله كيف ال يتفكر في معقوله 
فيجنب بطنه ما يؤذيه و يودع صدره ما يرديه«.

المصدر : بحار األنوار

a قال اإلمام الحسن

اُكْم َكاُنوا  ُهْم َجِيًع��ا ُثمَّ َيُقوُل لِْلَمَلئَِكِة َأَه��ُؤاَلء إِيَّ رُشُ َوَي��ْوَم َيْ
َنا ِمن ُدوِنِم َبْل  َيْعُبُدوَن }س��بأ/40{ َقاُلوا ُس��ْبَحاَنَك َأنَت َولِيُّ
ْؤِمُنوَن }س��بأ/41{ َفاْلَيْوَم  َكاُنوا َيْعُب��ُدوَن اجْلِنَّ َأْكَثُرُهم ِبِم مُّ
ِذيَن َظَلُموا  ا َوَنُقوُل لِلَّ ْفًعا َواَل َضًّ اَل َيْمِلُك َبْعُضُكْم لَِبْع��ٍض نَّ
ُبوَن }سبأ/42{ َوإَِذا ُتْتَل  ا ُتَكذِّ تِي ُكنُتم ِبَ اِر الَّ ُذوُقوا َعَذاَب النَّ
ُكْم َعمَّ  َناٍت َقاُلوا َما َهَذا إاِلَّ َرُجٌل ُيِريُد َأن َيُصدَّ َعَلْيِه��ْم آَياُتَنا َبيِّ
ِذيَن  ى َوَقاَل الَّ ْفَتً َكاَن َيْعُب��ُد آَباُؤُكْم َوَقاُلوا َما َهَذا إاِلَّ إِْف��ٌك مُّ
بنٌِي }س��بأ/43{  َكَف��ُروا لِْلَح��قِّ مَلَّا َجاءُهْم إِْن َهَذا إاِلَّ ِس��ْحٌر مُّ
ا َوَما َأْرَس��ْلَنا إَِلْيِهْم َقْبَلَك ِمن  ن ُكُتٍب َيْدُرُس��وَنَ َوَما آَتْيَناُهم مِّ
ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَما َبَلُغوا ِمْعَش��اَر  َب الَّ نَِّذيٍر }س��بأ/44{ َوَكذَّ
َم  ُبوا ُرُس��يلِ َفَكْيَف َكاَن َنِكرِي }سبأ/45{ ُقْل إِنَّ َما آَتْيَناُهْم َفَكذَّ
ُروا َما  ِ َمْثَنى َوُفَراَدى ُث��مَّ َتَتَفكَّ َأِعُظُك��م بَِواِحَدٍة َأن َتُقوُم��وا ِلَّ
ٍة إِْن ُهَو إاِلَّ َنِذيٌر لَُّكم َبنْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد  ن ِجنَّ بَِصاِحبُِكم مِّ
ْن َأْجٍر َفُهَو َلُكْم إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعَل  }سبأ/46{ ُقْل َما َسَأْلُتُكم مِّ
يٌد }س��بأ/47{ ُق��لْ إِنَّ َربِّ َيْقِذُف  ٍء َش��هِ ِ َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْ الَّ

ُم اْلُغُيوِب }سبأ/48{  قِّ َعلَّ بِاْلَ

) 40 ( ويوم نحرش املستكربين واملستضعفني ثم نقول للملئكة أهؤالء إياكم كانوا 
يعبدون تقريعا للمرشكني وتبكيتا وإقناطا هلم عم يتوقعون من ش��فاعتهم وختصيص 
امللئكة ألنم أرشف رشكائهم للخطاب منهم  ) 41 ( قالوا سبحانك أنت ولينا من 
دونم أن��ت الذي نواليه من دونم ال مواالة بيننا وبينه��م كأنم بينوا بذلك براءهتم 
ع��ن الرض��ا بعبادهتم ثم أضبوا عن ذل��ك ونفوا أنم عبدوهم ع��ل القيقة بقوهلم 
ب��ل كانوا يعبدون اجلن أي الش��ياطني حيث أطاعوهم يف عب��ادة غري ال أكثرهم بم 
مؤمن��ون ) 42 ( فالي��وم ال يمل��ك بعضك��م لبعض نفع��ا وال ضا  ) 43 ( وإذا تتل 
عليه��م آياتنا بينات قالوا ما هذا يعنون ب��ه النبي صل ال عليه وآله إال رجل يريد أن 
يصدكم عم كان يعبد آباؤكم فيستتبعكم بم يستبدعه وقالوا ما هذا يعنون القرآن إال 
إفك كذب مفتى عل ال وقال الذين كفروا للحق ملا جاءهم إن هذا إال سحر مبني 
) 44 ( وم��ا آتيناهم من كتب يدرس��ونا تدعوهم إىل ما هم عليه وما أرس��لنا إليهم 
قبلك من نذير ينذرهم عل تركه فمن أين وقع هلم هذه الشبهة ) 45 ( وكّذب الذين 
من قبلهم كم كّذبوا وما بلغوا عرش ما آتينا أولئك من القوة وطول العمر وكثرة املال   
) 46 ( قل إنم أرشدكم وأنصح لكم بخصلة واحدة أن تقوموا ل معرضني عن املراء 
والتقلي��د مثنى وف��رادى متفرقني اثنني اثنني أو واحدا واحدا فإن االزدحام يش��ّوش 
اخلاطر وخيلط القول ثم تتفكروا يف أمري وما جئت به فتعلموا ما به من جنون يمله 
ع��ل ذل��ك إن هو إال نذي��ر لكم بني يدي عذاب ش��ديد  ) 47 ( قل ما س��ألتكم من 
أجر عل الرس��الة فهو لكم القمي عن الباقر عليه الس��لم يف هذه اآلية قال وذلك أن 

رسول ال صل ال عليه وآله سأل قومه أن يودوا أقاربه وال يؤذوهم. 
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كلمة حق ُيراد بها باطل 

المراسلون: حسني نرص- قاسم عبد اهلادي 
                      ضياء االسدي - حسنني الزكروطي

التصميم:  عيل صالح املرشفاوي -حسنني الشاجلي  
التنضيد االلكتروني: حيدر عدنان

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

حديث المير المؤمنين »عليه السالم » يفضح فيها المنافقين  وينسف المبدأ القائل الغاية تبّرر الوسيلة ، وما اكثر ما 
نشاهده اليوم من مواقف ومظاهر يعتمدها البعض في المطالبة بحقه ، هذه هي المغالطة المنطقية في إبعاد الموضوع 
ع������ن اصل������ه فالحديث ليس عن الحق بل عن الكيفية التي يراد بها ان يتحقق الحق، وهل من يطالب بالحق الجل الحق ام 

لغايات اخرى؟.
وبهذا المبدأ عمل طواغيت الحكم االموي والعباس������ي وحتى يومنا هذا يعمل به الساس������ة غير الملتزمين بمبادئ الشارع 
المقدس فيتحدثون عن الحقوق والنوايا فاسدة . والتاريخ يذكر لنا الكثير من المشاهد التي يستشهد فيها الباطل بآية 
قرآنية الثبات حقه والن القرآن حّمال عدة وجوه فال يفقه به اال العترة الطاهرة والراسخون في العلم ، تخيلوا عندما 
ارسل عبيد اهلل بن زياد شبث بن ربعي لمقاتلة الحسين عليه السالم فتاخر عليه فارسل له اآلية الكريمة )َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن 
َآَمُنوا َقاُلوا َآَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإَلى َش������َياِطيِنِهْم َقاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم( ، فالتحق ابن ربعي في ركب اعداء الحس������ين»عليه السالم »، 

هنا في اآلية الكريمة جعل اللعين نفسه هو المؤمن والطرف االخر بخالفه، فاآلية حق ولكن الذي استشهد به باطل.
انها كلمة قالها امير المؤمنين عليه الس������الم وستبقى ش������عار المنافقين حتى ظهور القائم»عليه السالم »  ليكشف زيف 

من يدعيها.



رئيس قسم الهيئات والمواكب الحسينية التابع للعتبتين الحسينية 

والعباسية رياض نعمة السلمان: نتوّقع أن تشارك أكثر من 25 دولة 

عربية وأجنبية بمواكب خدمية خالل الزيارة أخبار
ومتابعات

استنفار 15 ألف شرطي لتنفيذ مضامين خطة زيارة أربعينية اإلمام الحسين )عليه السالم(، وتأمين الطرق الرئيسية التي يمر 
بها الزوار من األقضية والنواحي صوب بغداد وحماية مئات المواكب

قال رئيس اللجنة األمنية يف جملس حمافظة كربلء املقدسة، عقيل املسعودي: إّن »جهودًا أمنية كبرية تقوم با األجهزة األمنية بمختلف 
تشكيلهتا إلنجاح الزيارة األربعينية«.

وبنّي املسعودي أن »كربلء شهدت انعقاد مؤمتر خاص بمناقشة آليات إنجاح خطط الزيارة األربعينية األمنية واخلدمية ونقل الزائرين، 
والذي حرضه وزير الداخلية العراقي ياسني اليارسي ونظريه اإليراين عبد الرضا رمحاين وحمافظ كربلء ورئيس أركان اجليش وعدد من 
املسؤولني من كل البلدين«.  وأضاف املسعودي أن »املؤمتر ناقش االستعدادات اخلاصة بالزوار اإليرانيني من الناحية التنظيمية واخلدمية 
السيم التي يوفرها اجلانب العراقي والكومة املحلية يف املحافظة«، مشريًا اىل أن »املجتمعني اتفقوا عل أمهية التعاون املشتك من أجل 

إنجاح اجلهود املبذولة إلمتام مراسيم الزيارة األربعينية«.

اإلضافية  املساحات  حجم  زيادة  إىل  املقدسة  السينية  العتبة  تسعى 
)عليه  السني  اإلم��ام  أربعينية  زي��ارة  خلل  اخلدمة  ستدخل  التي 
داخل  الكبري  القبلة  باب  رسداب  افتتاح  بعد  خصوصًا  السلم(، 

الصحن السيني الرشيف.
وأكد املهندس املرشف عل املرشوع سلم سعدون، أن »األعمل جتري 
خلل  من  األربعينية  للزيارة  الرسداب  لتهيئة  متصاعدة  بوترية  اآلن 
منفذين  »للرسداب  أّن  مضيفًا  والكهرباء«،  التربيد  بمنظومة  تزويده 

األول من جهة باب الزينبية واآلخر من جهة باب الرجاء«.
الكبري بمساحة )1800  القبلة  باب  ولفت سعدون إىل أن »رسداب 
مت مربع(، يف حني تبلغ املساحة الكلية جلميع الرساديب املحيطة بقرب 
اإلمام السني )عليه السلم( بحدود )4000 مت مربع(«، مشريًا إىل 
أنه »ستتم هتيئة الرسداب من جديد بعد انتهاء الزيارة املباركة؛ للعمل 
بباقي  بالرخام وإنجاز اإلناءات، فضًل عن إكمل ربطه  تغليفه  عل 

الرساديب املجاورة«.

مساحات جديدة الستيعاب األعداد المليونية من الزائرين

انعقاد مؤتمر خاص لمناقشة آليات إنجاح خطط زيارة األربعين
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الزيارة  الخدمية وضعت خطة واسعة خالل  المديريات والدوائر  قائممقامية كربالء: 

زيارة أربعينية اإلمام الحسين )عليه السالم( وتوفير ماء الشرب والخدمات األخرى 

للمواطنين والزائرين..

ممثلية المواكب الحسينية في محافظة ذي قار تعلن مشاركة أكثر من 2500 موكب حسيني، ضمن الحدود اإلدارية للمحافظة 
لتقديم مختلف الخدمات لزائري األربعينية المباركة

شهد مسجد الكوفة املعظم، استعدادات وحتضريات مبّكرة الستقبال 
زائري األربعينية املباركة خلل مرورهم بمدينة الكوفة العلوية.

»شعبة  أّن  زنجيل:  هادي  الشيخ  الدينية  الشؤون  قسم  رئيس  وذكر 
الشعائر السينية ستقوم بنصب مواكب خدمية لتوفري الطعام والرشاب 
اىل  الكوفة  طريق  عل  با،  يمّرون  التي  األماكن  يف  للزائرين  واملبيت 

مدينة النجف االرشف وطريق منطقة أبو حداري شميل الكوفة«. 
وأضاف زنجيل، »سيتم افتتاح )6( حمطات فقهية بالتعاون مع الوزة 
القرآنية  للسور  الصحيحة  القراءة  الزائرين  لتعليم  وحمطات  العلمية 
الزائرين، كم  املعظم وعل طريق  القصار وستكون موّزعة يف املسجد 
متت طباعة كتيب خاص بزيارة األربعني يتضمن أعمل مسجد الكوفة 

والزيارات املخصصة وآداب الزيارة«.

صّوت جملس حمافظة بغداد باألغلبية عل قانون )قدسية مدينة الكاظمية( والذي جاء متاشيًا مع قانون )قدسية مدينة كربلء( وبنفس 
البنود والفقرات التي وردت يف الترشيع املحيل. 

وقال املتحّدث اإلعلمي باسم املجلس، رعد جبار اخلمييس: إن »جملس حمافظة بغداد عرض ترشيعًا حمليًا عل اعتبار مدينة الكاظمية 
مدينة مقّدسة أسوة بترشيع جملس كربلء املقدسة«.

وأضاف اخلمييس أن »الترشيع املحيل باعتبار مدينة الكاظمية مدينة مقدسة مّتت قراءته قراءة أوىل وثانية، وتم التصويت عليه باألغلبية«، 
مشريًا إىل أن »فقرات وبنود الترشيع مشابة متامًا ملا ورد يف ترشيع مدينة كربلء كمدينة مقدسة«.

التصويت على قانون قدسية مدينة »الكاظمية«انعقاد مؤتمر خاص لمناقشة آليات إنجاح خطط زيارة األربعين

مسجد الكوفة المعظم  يجري استعداداته الستقبال زائري األربعينية
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صالة الجمعة 

الُخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 5/صفر/1441هـ الموافق 2019/10/4م :

حدثًا  ليست  هي  السلم(  )عليه  الشهداء  سيد  قضية  ان  الشك 
طارئًا يف منظومة االئمة عليهم السلم، وانم هذا الدث لُه مركزية 
عند االئمة عليهم السلم، وكانوا هيتمون به اهتممًا كبريًا.. تارة يف 
اصحابم  حّث  وتارة  السلم(،  )عليه  السني  االمام  فضل  بيان 
إحياء  مراسيم  إقامة  عل  اصحابم  حث  واخرى  الزيارة،  عل 
الشهداء  سيد  يندبوا  ان  الشعراء  عل  والث  عاشوراء،  ذكرى 

)عليه السلم( وأمثال هذه الروايات.
ومن جلة الفقرات التي ذكرهتا زيارة عاشوراء، ذكرت لنا فقرة قد 
نقرأها بشكل رسيع لكن هي يف غاية األمهية، من جلة املقاطع يف 

الثلث االخري من زيارة عاشوراء هذا املقطع : 
َوآِل  د  مَّ حُمَ َماَت  َوَمايت  د  مَّ حُمَ َوآِل  د  مَّ حُمَ يا  حَمْ ياَى  حَمْ اْجَعْل  )َالّل�ُهمَّ 

د(. مَّ حُمَ
الحظوا هناك جوانب معنوية وقد ذكرنا يف بعض ما ذكرنا يف مسألة 
ادعية الصحيفة السجادية، ذكرنا إن االنسان اذا ُوّفق للدعاء يعني 
يف مكان ميز ويف زمان ميز مثل ً، اذا دعا يف يوم عرفة أو يف مكان 
السني  االمام  قبة  او حتت  النبوي  املسجد  او  املكرمة  ميز كمكة 
)عليه السلم( او عند امري املؤمنني )عليه السلم( او ليلة القدر، 

وامثال ذلك خصوصًا اذا اجتمع زمان مبارك مع مكان مبارك.
ان  االنسان  عل  والزمان  املكان  اجتمع  اىل  اضافة  الدعاء  فلسفة 
يكون متبرصًا بمدة الدعاء، يعني ماذا يدعو وماذا يطلب؟ ألن من 
غري املعلوم ان املوقف قد يتكرر.. فبالنتيجة البد ان يستثمر هذه 
الوقفة ويدعو دعاًء يفتح له آفاقا كثرية.. وطبعًا كم ذكرنا سابقًا ان 

زيارة عاشوراء هي من إنشاء االمام الباقر )عليه السلم(.
فم هو حميا حياة النبي )صل ال عليه وآله وسلم(؟

ال  وسلم(  وآله  عليه  ال  )صل  للنبي  النفسانية  الصفات  طبعًا 

ُتدرك، واملقام القيقي لسيد الرسل ال ُيدرك، لكن النبي )صل ال 
عليه وآله وسلم( عاش بني اظهرهم وما وصلت الينا من سريته 
النبي  القرآن الكريم يف شخصِه،  بّينُه  املتواترة غري املدسوسة وما 
)صل ال عليه وآله وسلم( وضع منهجًا وهذا املنهج اراده النبي 
)صل ال عليه وآله وسلم( لنا ان نحذو حذوه، ونحن لنا يف ُسنّته 
)صل ال عليه وآله وسلم( لنا يف هذه السرية العطرة ولنا يف طريقة 
معيشته وأسلوب معيشته، والتعاطي مع جمتمعه وعلقته مع ال 

تعاىل كُل هذا لنا فيِه ُاسوة حسنة.
النبي )صل ال عليه وآله وسلم( الشك انه كان زاهدًا يف الدنيا، 
والنبي )صل ال عليه وآله وسلم( مل خُيّلف شيئا ماليا ضخم جدًا، 
وسرية حياته هناك حالة من االنقطاع اىل ال تعاىل، لكن هذا الُزهد 
من النبي )صل ال عليه وآله وسلم( مل يعني انُه البد االنسان ان 
ينكّب عل الُدنيا، بالعكس السلوك يدل عل الزهد يف الدنيا ُخذ 
من الُدنيا ما يعينك عل آخرتك، وستكون انت من الذين يملون 
ُامورهم بشكل خفيف يوم القيامة، وهذا الوجود املبارك املقدس 
عل  رسى  املعنى  هذا  بالنتيجة  الوجود،  هذا  ملؤها  حياة  عاش 
الرشيفة  يداها  تعبت  ابنته  الزهراء  ان  السلم حتى  االئمة عليهم 
من الطحن، وكانت ترجو ان يكون هلا خادم لكن النبي )صل ال 
عليه وآله وسلم( علّمها شيئا قال هذا خري لِك من الدنيا وما فيها، 

الحظوا اجلوانب املعنوية العالية يف هذه الياة املباركة.
قطعًا قد ال يقوى ان يعيش االنسان حياة النبي )صل ال عليه وآله 
بالنتيجة عندما يكون هذا طموح االنسان ان  وسلم( وآله، لكن 
د( جيعل هذه  مَّ حُمَ َوآِل  د  مَّ حُمَ يا  حَمْ ياَى  حَمْ اْجَعْل  )َالّل�ُهمَّ  ُيكرر  دائًم 
املسألة ويقتب شيئًا فشيئًا من كثري ما رسمه املصطفى )صل ال 

عليه وآله وسلم(.

التوفيُق بكيفية حياة اإلنسان وموته
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الُخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 5/صفر/1441هـ الموافق 2019/10/4م :

الياة تكون عنده رؤية  االنسان عندما ييا هذه  أقول هذا منهج 
واضحة ملعامل الطريقة التي ُتفتح امامه، ولعّل هذه النكتة هي مهمة 

لنا يف حياة النبي )صل ال عليه وآله وسلم(.
انا ال أحتدث عن هذا اجلانب فقط، وانم كانت حياة النبي )صل 
والتحّمل،  والشجاعة  بالقوة  ملوءة  حياة  وسلم(  وآله  عليه  ال 
اضافة اىل هذا اجلانب الذي ذكرته لكن النبي )صل ال عليه وآله 
وسلم( مل يتاجع قيد شعرة عن الرسالة التي هو فيها، بل جاهد 
ملوءة  حياة  الياة  هذه  وكانت  تعاىل  ال  سبيل  يف  كبريًا  جهادًا 
بالرؤية والقوة والشجاعة ووضوح ما عندُه )صل ال عليه وآله 
ما  اىل  االمانة  هذه  يوصل  ان  اجل  من  الشديد  والتحّمل  وسلم( 

وصلت اليه.
هذه الياة وقطعًا عندما نرى هذا الوجود نرى سلوكُه عل االرض 
الزيارة  هذه  يف  تعاىل  ال  من  يطلب  عندما  فاإلنسان  كان،  كيف 
الداعي  عاشوراء  زيارة  يف  السلم(  )عليه  السني  نزور  ونحن 
د َوآِل  مَّ يا حُمَ ياَى حَمْ يقول هذا الطلب وهو ُمهم : )َالّل�ُهمَّ اْجَعْل حَمْ
ان  يتوفق  االنسان  دائًم  ُتتاح  ليست  الزيارة  فرصة  وهذه  د(  مَّ حُمَ
بزيارة  العارش من حمرم ويزور  السلم( يف  اىل السني )عليه  يأيت 
عاشوراء، لكن اذا ُوفق عليِه ان يلتفت لتلك الكلمت التي انشأها 
للزائر، ان كيف حتيا حياة حممد وآل  الباقر )عليه السلم(  االمام 
حممد حياة ليست فيها ُشبهة، وليس فيها تردد، وليس فيها تزلزل 
وليس فيها وجهان، وانم حياة واضحة املعامل، وهناك هدف البد 

ان يصل اليه املؤمن، وهو ان ال تعاىل يرىض عنه.
د(. مَّ د َوآِل حُمَ مَّ ثم مل يكتف بذلك الدعاء وقال: )َوَمايت َماَت حُمَ

وهذا  املوت،  خيتار  كيف  يطلب  الياة  يف  االنسان  الحظوا  يعني 
املقطع يريد لنا ان نتعلم يف الياة كيف لنا ان نختار عاقبة أمرنا؟ 
موتة  اىل  يوفقه  ال  مساره  ُيدد  عندما  االنسان  لكن  حّق  املوت 

رشيفة ونبيلة، نعم.. اختيار املوت نحو من التوفيق.
عبيد ال بن الر اجلعفي مل يكن موفقًا ومات وانتهى اجله، لكن 
شّتان بني موتِه وموت الر، بني موتِه وموت زهري بن القني وموت 
الشهداء،  سيد  مع  القتال  من  انفسهم  سحبوا  الذين  آخرين.. 
والذين قاتلوا سيد الشهداء، كلمها كان حظهم األوكس مل يوفقوا 
ألن خيتاروا ميتة ً تكون خالدة، انتهوا من الدنيا حتى ال نستطيع 
جاءوا  قال  التاريخ  وانم  ورسًم  اسًم  أمهلهم  والتاريخ  نتذكر،  ان 
بأعداد قد تصل اىل ثلثني ألفا او سبعني ألفا.. من هم؟!! التاريخ 
)عليه  الشهداء  سيد  اصحاب  بينم  ال��رؤوس..،  بعض  لنا  ذكر 
بأحرف  سريهتم  وكتب  واح��دًا  واح��دًا  تتبعهم  التاريخ  السلم( 
من نور، اختاروا املمت الذي هو مات النبي )صل ال عليه وآله 
وسلم( وآله مع السني )عليه السلم(، فالدعاء يف قضية املمت 

يتاج اىل بصرية ايضًا.
وآله  عليه  ال  )صل  النبي  أوايل  اين  يقول  ان  يكفي  ال  االنسان 
او  بفقر  ُيبتل االنسان  تارة  وسلم( وآله هناك متحيص لإلنسان.. 
يبتل بسجن او يبتل بمصائب، ويبتل ويبتل لكن االنسان عندما 
يقول اين ُاحب ان احيا حياهتم هذه حياهتم مع البصرية ومع القوة 

ومع الشجاعة.. نعم، ال ختلو من ابتلءات.
لذلك اخواين هذا املقطع من الزيارة اسأل ال تعاىل ان ُيعيننا عليِه 
مات  ويموت  وآله  النبي  حياة  ييا  االنسان  ان   ً سهل  ليس  فهو 

النبي وآله، لكنه اذا ُوّفق لذلك فهذا اخلري كل اخلري عنده.
نسأل ال سبحانه وتعاىل ان جيعلنا يف مقامنا هذا من ينالون من ال 
وآل  حممد  حميا  حمياي  اجعل  اللهم  ومغفرة  ورمحة  صلوات  تعاىل 
حممد ومايت مات حممد وآل حممد والمد ل رب العاملني وصل 

ال عل حممد وآله الطيبني الطاهرين. 
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اخويت اخوايت اقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سمحة السيد 
– دام ظله- يف النجف األرشف:

يف االيام املاضية وقعت اعتداءات مرفوضة وُمدانة عل املتظاهرين 
السلميني، وعل القوات األمنية، واملمتلكات العامة واخلاصة يف 

بغداد وعدد من املحافظات..
شغب،  اعمل  اىل  الاالت  من  العديد  يف  املظاهرات  وانساقت 
كبرية  وأعدادا  الضحايا،  عرشات  خّلفت  دامية..  واصطدامات 
املؤسسات  عل  االضار  من  والكثري  واملصابني،  اجلرحى  من 
الكومية وغريها، يف مشاهد مؤملة ومؤسفة جدًا مشابة ملا َحصل 

يف بعض االعوام السابقة..
ان املرجعية الدينية العليا طاملا طالبت القوى واجلهات التي مُتسك 
البلد،  مع مشاكل  التعامل  منهجها يف  تغرّي من  ان  السلطة  بزمام 
الفساد،  ومكافحة  اإلصلح  سبيل  يف  جاّدة  بخطوات  تقوم  وان 

وجتاوز املحاصصة واملحسوبيات يف إدارة الدولة، وحّذرت الذين 
يمنعون من االصلح ويراهنون عل ان ختّف املطالبات به، راهنت 
خّفت  واذا  منها..  حميص  ال  ضورة  االص��لح  ان  يعلموا  بأن 
مظاهر املطالبة به مّدة؛ فإنا ستعود يف وقت آخر بأقوى وأوسع 

من ذلك بكثري..
قبل،  من  به  طالبت  ما  عل  اخ��رى  مرة  املرجعية  تؤكد  واليوم 
يف  واضحة  عملية  خطوات  اختاذ  اىل  الثلث  السلطات  وتدعو 
له  بم  النواب  جملس  ان  عل  وتشدد  القيقي،  االص��لح  طريق 
من صلحيات ترشيعية ورقابية، يتحمل املسؤولية األكرب يف هذا 
من  الكومة  منها  انبثقت  التي  الكبرية  كتلُه  ُتغرّي  مل  فم  املجال.. 
بصورة  ومستلزماته..  االصلح  ملتطلبات  تستجب  ومل  منهجها 

حقيقية؛ فلن يتحقق منه شء عل ارض الواقع..

قرأ 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 

5/ صفر/1441 هـ الموافق 2019/10/4م، قرأ نص ما ورد من مكتب سماحة المرجع األعلى 

السيد السيستاني – دام ظله - في النجف األشرف، قائاًل : 

السيُد الصافي: المرجعية الدينية العليا تدعو السلطات الثالث 
الى إتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق االصالح الحقيقي 
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مسؤولية  تتحمل  الرقابية  واالجهزة  القضائية  السلطة  ان  كم 
كربى يف مكافحة الفساد، وملحقة الفاسدين، واستجاع اموال 
بم هو ضوري يف هذا  الشعب منهم، ولكنها مل تقم يف ما مىض 
الصدد، واذا بقي الال كذلك؛ فل أمل يف وضع حد السترشاء 

الفساد يف البلد.
وأما الكومة فعليها ان تنهض بواجباهتا، وتقوم بم يف وسعها يف 
سبيل ختفيف معاناة املواطنني.. بتحسني اخلدمات العامة، وتوفري 
التعيينات  فرص العمل للعاطلني، واالبتعاد عن املحسوبيات يف 
باألموال  بالتلعب  امُلتهمني  ملفات  تكميل  وعليها  الكومية، 

العامة، واالستحواذ عليها .. متهيدًا لتقديمهم اىل العدالة.
مع  تواصله  يف  اقتح  ان  سبق  املرجعية  مكتب  إن  اىل  هنا  وُنشري 
الشعبي  اِلراك  ِعّز  يف    ،2015 عام  آب   7 يف  املسؤولة  اجلهات 
االسمء  من  عدد  من  جلنة  ُتشّكل  ان  اقتح  باإلصلح،  امُلطالب 
املعروفة يف االختصاصات ذات العلقة من خارج  قوى الُسلطة 
والنزاهة  العالية،  بالكفاءة  وُيعرفون  باملصداقية،  يظون  من 
التامة، وتكّلف هذه اللجنة بتحديد اخلطوات املطلوب اختاذها يف 
سبيل مكافحة الفساد، وحتقيق االصلح املنشود، عل أن ُيسمح 
ألعضائها باالطلع عل جُمريات االوضاع بصورة دقيقة، وجيتمعوا 

املتظاهرين يف  مثلو  مقدمتهم  البلد، ويف  املؤثرة يف  الفعاليات  مع 
نظرهم،  ووجهات  مطالبهم،  اىل  للستمع  املحافظات..  خمتلف 
فإذا اكملت اللجنة عملها، وحددت اخلطوات املطلوبة.. ترشيعية 
خلل  من  تفعيلها  عل  العمل  يتم  قضائية؛  او  تنفيذية  او  كانت 

جماريه القانونية، ولو باالستعانة بالدعم املرجعي والشعبي..
ولكن مل يتم األخذ بذا املقتح يف حينِه، واألخُذ بِه يف هذا الوقت.. 

ربم يكون مدخًل مناسبًا لتجاوز املحنة الراهنة.
نأمل ان يغلب العقُل واملنطق ومصلحة البلد عند من هم يف مواقع 
املسؤولية وبيدهم القرار.. ليتداركوا األمور قبل فوات األوان.. 
العنف  الستخدام  اخلطرية  التداعيات  اجلميع  يعي  ان  نأمل  كم 
والعنف املضاد يف الركة االحتجاجية اجلارية، فيتفادوا ذلك يف 

كل األحوال..
والسلم  وأهله،  العراق  خري  فيه  ما  اىل  اجلميع  بأيدي  ال  أخذ 
تعاىل  ال  نسأل  وبركاته..  ال  ورمح��ة  واخ��وايت  اخ��ويت  عليكم 
التوفيق والتسديد وان جيعل بلدنا آمنًا وان يعني اجلميع عل حتمل 
ال عل  العاملني وصل  المد ل رب  ان  مسؤوليته وآخر دعوانا 

حممد وآله الطيبني الطاهرين.

إن مكتب املرجعية سبق وأن اقرتح يف تواصله مع اجلهات املسؤولة 
يف 7 آب /عام 2015،  يف ِعّز احِلراك الشعبي امُلطالب باإلصالح بتشكيل جلنة

لتحديد اخلطوات املطلوب اختاذها يف سبيل مكافحة الفساد، وحتقيق االصالح املنشود.
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من وحي الخطبة

طالب الظاهر
مطلُب اإلصالح

السعي من أجل اإلصلح بات مطلبًا شعبيًا عامًا وملّحًا، ال يمكن 
التنازل عنه أو جتاوزه، وإذا خّفت وترية املطالبة به حينًا؛ فإنا البد 
واألهم  سابقتها،  من  أكرب  لعلها  بقوة  آخر..  حني  يف  تنفجر  وأن 
أكثر خطورة، لذا فإن بدء من بيدهم زمام األمور بمعاجلة ما يمكن 

معاجلته وبأرسع وقت مكن، هو الل الوحيد. 
قد  املاضية،  السنوات  عرب  السابقة  األخطاء  تراكم  ونتيجة  ألنه 
يعد  ومل  واحتقان،  ت��أزم  من  اليه  وصلت  ما  اىل  األم��ور  وصلت 
مسألة   .. القوق  عن  التنازل  مسألة  عّد  أو  اإلص��لح،  مطلب 
وقت، ويمكن أن تندرج ضمن القضايا العابرة، أو يمكن معاجلتها 

بسياسة االحتواء أو االستيعاب أو التجاوز.  
تغيري املنهج

عندما يتم الديث عن ضورة تغيري املنهج يف ادارة الدولة، فيعني 
هذا بأن املنهج الايل يف حكم البلد، وإدارة شؤونه يتاج اىل الكثري 

من املراجعة والتعديل والتغيري واإلصلح. 
ألن التجارب املاضية، قد أثبتت  بأن هذا املنهج غري مناسب، بل.. 
وأثبتت أيضًا عدم جدواه يف معاجلة شؤون البلد وشجونه، وكذلك 
من  املتفاقمة،  ومشاكلهم  املواطنني  شؤون  معاجلة  يف  فعاليته  عدم 
خلل عدم اعتمد حتسني اخلدمات العامة، أو توفري فرص العمل 
للعاطلني، أو االبتعاد عن املحسوبيات يف التعيينات الكومية، أو 

حماربة الفساد.
وهذا املنهج لعله أدى اىل نتائج غري مقبولة، وإذا مل يتم تدارك هذه 
األخطاء املتاكمة وهذه السياسات املتغافلة هلموم الناس ومصالح 

البلد ومنذ سنوات عديدة.
جادة  واصلحية  عملية  بخطوات  تداركها  يتم  مل  إذا  أق��ول، 
وملموسة؛ فإن األمور البد  انا ستصل – ال سمح ال – اىل ماال 

يمد عقباه.  
مسؤولية اإلصلح

 ما الشك فيه بأن السلطات الثلث وهي كل من السلطة الترشيعية 
والتنفيذية والقضائية تتحمل مسؤولياهتا اجلسيمة جتاه اإلصلح، 
بعدما شهدناه من أحداث مؤملة، وقد انساقت املظاهرات اىل اعمل 
وأعدادا  الضحايا،  عرشات  خّلفت  دامية..  واصطدامات  شغب، 
كبرية من اجلرحى واملصابني، والكثري من االضار عل املؤسسات 

الكومية وغريها.
عل  تقع  األكرب،  اإلصلح  مسؤولية  إن  أحد  عن  خيفى  ال  ولعله 
ترشيعية  صلحيات  من  املجلس  هلذا  ملا  النواب..  جملس  عاتق 

ورقابية واسعة، اضافة اىل السلطتني التنفيذية والقضائية.
كتل كبرية

بأكرب  الفائزة  يتم تشكيل الكومة من توافق كتله  كم هو معروف 
عدد من املقاعد يف جملس النواب يف االنتخابات، ويكون هلا ثقلها 
السيايس،  املشهد  مفاصل  يف  وحتّكمها  ونقضه،  القرار  اختاذ  يف 
وبالتايل ستكون مثل هذه الكتل هي من تتحمل املسؤولة األكرب يف 
مسألة ترشيع القوانني، أو اجراء التعديل اللزم عل بعضها، ويف 

مسألة الرقابة، وكذلك يف حماربة الفساد والفاسدين.
أقول، إن هذه الكتل الكبرية واملؤثرة يف جملس النواب؛ إذا مل ُتغرّي 
أرض  عل  شء  يف  اإلص��لح   يتحقق  فلن  السابق؛  منهجها  من 

الواقع، وستظل األزمات تراوح يف مكانا.
مقتح املرجعية

التنظريي  القويم..  منهجها  العليا يف  الدينية  املرجعية  مثلم عودتنا 
فعندما  املاضية،  السنوات  جتارب  خلل  ومن  بالعميل  املقرون 
ُخطبها  يف  الديث  ختصص  أو  سلبي،  ما،  ألمر  باالنتقاد  تتناول 
االنتقاد  بإيراد  تكتفي  ال  فهي  ؛  معني  وضع  أو  حالة  عن  املباركة 
مصلحة  عل  ومسؤوليتها  حرصها  مصداق  يكون  بل  فحسب.. 
العباد والبلد، بوضع حلول ومقتحات مناسبة؛ أي ضمن املمكن 
وبالد الذي يمكن حتقيقه عل أرض الواقع من بعد دراسة دقيقة 

للمشكلة، وظروف البلد. 
لذا فهي يف هذه األزمة.. أزمة التظاهرات وحظر التجوال وغريها 
من  سواء  وجرحى..  ضحايا  من  فيها  سقط  وما  ملبسات،  من 
املتظاهرين أو من القوات األمنية والتي يعيشها البلد ومواطنوه.. 
فاملرجعية لرصها ولراجة املوقف الذي يمر به البلد حاليًا؛ تعيد 
هلا  سبق  والذي  والتاريخ،  والشهر  اليوم  بذكر  بمقتحها  التذكري 
حينها،  به  ُيؤخذ  ومل  القرار،  ألصحاب  أربع  سنوات  منذ  وقدمته 
به  التذكري  وأمهية  املقتح؟  أمهية  ال��ق��رار..  أصحاب  يعي  فهل 

جمددًا؟! أم إنم كم السابق يغفلون او يتغافلون؟! 
إين معكم ملن املنتظرين.
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الفكرة  أشكال  أحد  إىل  العربية  البلغة  يف  اإلشارة  وردت  وقد 
البلغة  ولكن  )اعتاضية(،  جلة  أو  لفظة  يف  متمثلة  املعتضة، 
يتصل  فيم  بخاصة  كبرية،  أمهية  اجلانب  هذا  أكسبت  الديثة 
بالنمطني األخريين، حيث جتاوزت من � جانب � جمرد الكلمة أو 
اجلملة املعتضة إىل ما هو أشمل، وجتاوزت � من اجلانب اآلخر 
ماله  إىل  املعتضة،  والفكرة  املوضوع  بني  املبارشة  العلقة  � جمرد 
علقة غري مبارشة ، أو ما هو عديم العلقة ، لتشكل بذلك واحدًا 

من األساليب التي تستخدم إلبراز فكرة خاصة.
مسوغاهتا )أي مسوغات هذا اإلستعمل يف البيان(:

إن السبب يف مارسة هذا النوع من الفكرة املعتضة، هو أن البلغة 
هذا  وتستثمر  الناس،  عاّمة  عند  اليومي  الديث  تعتمد  الديثة 
األسلوب  هذا  مثل  وأمهية  بلغية...  قاعدة  منه  لتصوغ  اجلانب 
تتمثل يف أن الفكرة املعتضة تعتمد واحدًا أو أكثر من املسوغات 

اآلتية: التداعي الذهني:
ونعني به أّن اإلنسان عندما يتحدث عن أحد املوضوعات، فإن 
خمزونه من التجارب الذهنية جيعله )يتداعى( من فكرة إىل أخرى 
)كم  مبارشة  العلقة  هذه  أكانت  سواء  بموضوعه،  علقة  ذات 
لو كان أحد األشخاص يفكر يف موضوع العلم مثًل ثم يتداعى 
هذه  كانت  أم  املعاهد(  أحد  يف  قضاها  شخصية  جتربة  إىل  ذهنه 
العلقة غري مبارشة )كم لو تداعى ذهنه إىل مفهوم الصداقة التي 
اقتنت بسنوات الدراسة(... وهذه العلقة تتداعى مع التجارب 
يقتن  نفسه  العلم  موضوع  كان  لو  )كم  أيضًا  الشخصية  غري 
بموضوعات ذات تشابه فيم بينها: كالعلم واقتانه مثًل بالعمل، 

واقتان العمل بالصرب، وهكذا(.التداعي الفني:
يستهدفها  التي  الفكرة  طبيعة  أو  املوضوع  طبيعة  أن  به  ويقصد 
عل  لريكز  العاّمة  أفكاره  سلسلة  يقطع  أن  عليه  تفرض  النص، 
فكرة خاصة جيدها ذات أمهية، سواء أكانت: ذات صلة بموضوعه 

العام، أم كانت متجانسة، أو كانت أجنبية عنه.
يقطع  حيث  الكريم،  القرآين  النص  يف  واضحًا  نجده  ما  وهذا 
املوضوع  إىل  يعود  ثم  خاصة،  فكرة  ويطرح  املوضوع،  سلسلة 
النصوص  عليه  تتوفر  األسلوب  هذا  أّن  نجد  كذلك  األول... 
إىل  والقصيدة...  واملرسحية  الرواية  ميدان  يف  املعارصة  األدبية 

آخره. 
تنشطر الفكرة املعتضة إىل قسمني:

1- مبارشة:
خاصة  عبارة  شكل  عل  املعتضة  الفكرة  جتيء  أن  با  ويقصد 
تقع وسط اجلملة أو اجلمل وتشطرها إىل قسمني، مثل قوله تعاىل 
كَسفًا  َعَليَنا  َزَعمَت  َكَم  َمَء  السَّ تسقَط  َأو   (( الكافرين  لسان  عل 
(( )االرساء:92( حيث شطرت العبارة املعتضة جلة )أو تسقط 

السمء علينا كسفًا إىل قسمني تسقط السمء و )علينا كسفًا(.
يَطان  ومثل قوله تعاىل خماطبًا الشيطان: )) َوعدهم َوَما َيعدهم الشَّ
َعَليهم سلَطاٌن (( حيث شطرت  َلَك  َليَس  إنَّ عَبادي  إالَّ غرورًا, 
العبارة املعتضة جلتني )وعدهم( و )إن عبادي ليس لك عليهم 
يعدهم  )وم��ا  املعتضة  اجلملة  تتوسطها  قسمني  إىل  سلطان( 

الشيطان إال غرورًا(...
2- غري مبارشة:

الفكرة املعتضة عل شكل موضوع طارئ  ويقصد با أن جتيء 
ال علقة له يف الظاهر بموضوع النص األصيل بحيث تقطع هذه 
األفكار الطارئة سلسلة املوضوعات، مثل الفكرة املعتضة القائلة 
)) إنََّم يريد الَّ ليذهَب َعنكم الّرجَس َأهَل الَبيت َويَطّهَركم َتطهريًا 
النبي  نساء  عن  يتحدث  النص  كان  حيث  )األح��زاب:33(   ))
)ص( وأورد العبارة املذكورة ثم عاد إىل املوضوع األول، وتابع 
سلسلة املوضوعات بقوله تعاىل )) َواْذكْرَن َما يْتَل يف بيوتكنَّ (( 

)األحزاب:34(.

السورة الواحدة تتحدث عن عدة مواضيع وبازمان مختلفة 

ما الغاية من ذلك؟ او تكرار قصة في اكثر من سورة ؟ )5-2(
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قواعد  فقهية

القاعدة عبارة عن أن األصل عند الشك يف صحة  املعنى: معنى 
املعاملة – من جهة الشك يف حتقق الرشط مثل - هو عدم ترتب 
األثر )الفساد( كم املدرك: يمكن االستدالل عل اعتبار القاعدة 

بم ييل:
تكون  أن  إال  بالباطل  بينكم  أموالكم  تأكلوا  ال  تعاىل:  قوله   -  1
جتارة عن تراض  يمكننا استفادة املطلوب من هذه اآلية، وذلك 
ألن هذه اآلية تتكب من جزءين: أ - النهي )ال تأكلوا( بشكل 

عام عن خمتلف املبادالت املالية.
ب - التجويز اخلاص )جتارة عن تراض( عل نج االستثناء من 
كلم  العام واخلاص،  املقرر يف  املنهج  أساس  فعل  العام،  القانون 
تواجد اخلاص بتممه وكمله كان هو املستثنى من نطاق العام. وأما 
ضوء  ويف  العام،  عموم  هو  طبعا  الاكم  كان  حتققه  يف  شك  إذا 
هذا البيان يستبني لنا أن القانون الكيل هناك )يف اآلية( هو بطلن 
الكيل  املستثنى من ذلك  الفساد، وأما  املبادالت، وها هي إصالة 
والعرفية،  الرشعية  للرشائط  الواجدة  التجارة  هو  إنم  )القاعدة( 
إذا  الرشائط )كم  فإذا شك يف حتقق رشط من  الرضا  إىل  منضمة 
حتقق الرضا بعد حتقق التجارة( إذا كان الاكم عموم البطلن أي 

إصالة الفساد.
وأما التمسك بعموم أحل ال البيع . فل بأس به، ألن هذه اآلية 
رشطية  يف  شك  فكلم  البيع  أفراد  جيع  إىل  بالنسبة  الصحة  تفيد 
شء يف البيع رشعا يتمسك بعموم اللية ويكم بالصحة، إال أن 
نطاقها إنم هو الشك يف رشطية شء  رشعا، وأما الشك يف رشطية 
ألن  وذلك  عندئذ،  اللية  بعموم  للتمسك  جمال  فل  عرفا  شء  
للرشائط العرفية دورا  مبدئيا  يف املوضوع، فالشك فيها شك يف 

والعام ال يقق موضوعه،  املوضوعية(،  )الشبهة  املوضوع  حتقق 
والتمسك به حينئذ متسك بالعام يف الشبهة املصداقية. 

2 - إصالة عدم ترتب األثر: قال املحقق النائيني رمحه ال: األصل 
يف جيع موارد الشك يف صحة املعاملة يقتيض الفساد، ألصالة عدم 
ترتب األثر عل املعاملة اخلارجية وبقاء متعلقها عل ما كان عليه 

قبل حتققها . واألمر كم أفاده.
اجلائز  من  كل  فيكون  ال:  رمحه  اجلواهر  صاحب  املحقق  وقال 
واملحرم مرشوطا برشط، فمع فرض الشك يتجه الفساد، ألصالة 

عدم ترتب األثر. وعدم النقل واالنتقال . 
أصالة  الفقهاء األصوليني عل  بني  التسامل  قد حتقق  التسامل:   -  3
عدم ترتب األثر عند الشك، كم تعرضنا لعدة آراء من األعاظم، 
وتبني لنا أن املدرك الوحيد للقاعدة عندهم هو أصالة عدم ترتب 

األثر.
فرعان

األول: قال الفاضل النراقي: من مل يظهر ذلك االجاع له )التسامل 
عل اشتاط البيع بالصيغة اخلاصة( ومل يعثر عل دليل آخر أيضا 
عل االشتاط يوسع يف حتقق البيع بم يتحقق به لغة أو عرفا، وإىل 
هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللفظ أو باملعاطاة أيضا، وهكذا غريه 
الستنباط  الكلية  والقاعدة  املناط  يصل  ذكرنا  وبم  العقود،  من 

الق، واستخراج الكم يف مقام االختلف .
حكم  املشتي  قبول  حني  الرشائط  عل  البائع  يبق  مل  إذا  الثاين: 
بفساد العقد، إذ يرتفع التزام البائع بانتفاء رشائط االنشاء عنه، وال

يتصل التزامه بالتزام املشتي، إال يف مثل النوم والغفلة، فإنم ال 
ينافيان بقاء التزام البائع للسرية .

قاعدة اصالة الفساد في المعامالت
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استفتاءات شرعية

وهل  املالك،  وجمهول  العباد  مظامل  بني  الفرق  هو  ما   : السؤال 
خيتلفان يف الكم ؟

اجلواب : مظامل العباد يعرب با عم تشتغل به الذمة من حقوق ناس 
جمهولني، وجمهول املالك هو املال اخلارجي الذي يعود لشخص 
جمهول وحكمها واحد من حيث وجوب التصدق بعد الياس من 

التعرف عل صاحب الق .

آخر  أو شء  املال  مبلغ  من  فقدان  أو  : يف حالة ضياع  السؤال 
مثل: كتاب أو ملبس او غريها، هل يصح لو قلت لكل من جيده 

فإين أعده  صدقة لوجه ال تعاىل ؟
اجلواب: جيوز .

أكون  هل   ، باللقطة  التصدق  حكم  يكون  حينم   -1  : السؤال 
ضامنا بحال ظهر صاحبها ومل يرض بالصدقة ؟

أكون  هل   ، املالك  بمجهول  التصدق  الكم  يكون  حينم   -2
ضامنا لو ظهر صاحبها ومل يرض بالصدقة ؟

وقت  ومىض   ، اعرفه  ال  جمهول  شخص  عندي  ترك  وإذا   -3
بحيث يئست من رجوعه ، فهل إذا تصدقت أكون ضامنا بحال 

ظهر ومل يرض بالصدقة ؟
اجلواب : نعم انت ضامن يف جيع ذلك حتى يف املجهول مالكه 
باذن  اال  به  تتصدق  ال  ان  االحوط  ان  مع  وجوبًا  االحوط  عل 

الاكم الرشعي .

يف  االمور  ببعض  والترصف  باالنتفاع  لنا  تأذنون  هل   : السؤال 
وتصوير  اهلاتف  كاستخدام  املالك  جمهولة  تعد  التي  اجلهات 

املستندات وغريها ؟
اجلواب : النأذن بالترصف يف اموال الكومة يف الدول االسلمية 

بغري الطرائق القانونية باي نحو من االنحاء.

والياس من  الفحص  بعد  املالك  بمجهول  اذا تصدق   : السؤال 
معرفة صاحبه فظهر صاحبه بعد التصدق فم الكم ؟

اجلواب : اذا مل يرض بالتصدق وطالب بعوضه فاالحوط لزومًا 
اعطاؤه اياه .

يف  املالك  بمجهول  بالترصف  لنا  سمحتكم  يأذن  هل   : السؤال 
الوجوه الرشعية ؟

اجلواب : جيب التصّدق به عل الفقري املتدين واألحوط لزومًا أن 
يكون بإذن املرجع .

السؤال : حصلت عل اموال من بيوت احد الطغاة عند سقوط 
با  الترصف  تّم  املاّدية  الالة  ولسوء  ذهبية  ومصوغات  النظام 

الغراض املعيشة فم حكم ذلك ؟
إىل  ارجاعها  من  الب��ّد  اخلاصة  األم��وال  من  كان  ما   : اجل��واب 
من  كان  ما  وأما  عنها  تعويضها  من  البّد  التلف  ومع  صاحبها 

األموال العامة فيتصّدق با أو ببدهلا عل الفقراء املتدّينني .

قاعدة اصالة الفساد في المعامالت

مجهول المالك
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معهد العقيلة           للتبليغ اإلسالمي 

في العتبة الحسينية المقدسة يكّرم طالباته المتفوقات

بحضور المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة  سماحة الشيخ عبد المهدي 

الكربالئي أقام معهد العقيلة » عليها السالم » للتبليغ اإلسالمي حفال بمناسبة تخريج 

الدفعة الثانية من طالبات المعهد وتكريم المتفوقات للعام الدراسي ١٤٤٠ هـ.

b
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ويف كلمة للمتويل الرشعي للعتبة السينية املقدسة الشيخ عبد 
الشخصية  جتربته  إىل  فيها   سمحته  أشار  الكربلئي   املهدي 
منها  يعاين  التي  التحديات  طبيعة  عل  مرّكزا  التبليغ  جمال  يف 
ا َأْرَسْلَناَك  بِيُّ إِنَّ ا النَّ َ جمتمعنا الايل انطلقا من قوله تعاىل: }َيا َأهيُّ
بِإِْذنِِه   ِ الَّ إىَِل  َوَداِعًيا  )األح��زاب/45(  َوَنِذيًرا  ا  ً َوُمَبرشِّ َشاِهًدا 
نرًِيا )األحزاب/46({؛ فعل املبلغة فهم طبيعة العمل  اًجا مُّ َورِسَ
التبليغي، وملحظة اخللل يف جمتمعها، ثم التصدي ملعاجلته عن 
بالطاعة، وتنفريهم  الناس  ترغيب  اي  التبشري واإلنذار،  طريق 
من املعصية، وأن تكون كالرساج الذي هيتدي به الناس للسري 

يف الطريق وصوال إىل اهلدف وهو رضا ال تعاىل«.
وتابع سمحته »عل املبلغة االتصاف باإلخلص، والتوكل عل 
ال، والصرب وحتّمل االبتلءات التي ال مفر منها يف طريق التبليغ 
ومهم طالت املدة، مستلهمة الدروس من حياة األنبياء«، مضيفا 
»عل املبلغة اختيار االسلوب املؤثر يف الدعوة، والتطبيق العميل 

ملا تدعو إليه«.
و شكر سمحته شعبة التبليغ الديني النسوي ومسؤوهلا سمحة 
إداريني  من  املعهد  عل  القائمني  وجيع  املطريي،  عيل  الشيخ 
الطالبات  ولعوائل  املعهد،  انجاح  يف  جلهدهم  وتدريسيني 

ودعا  املعوقات،  رغم  بالدراسة  باالستمرار  لبناهتم  لسمحهم 
هذه  عل  تعاىل  ل  الشكر  ودوام  والنجاح  بالتوفيق  للطالبات 
النعمة العظيمة وهي دراسة علوم أهل البيت )عليهم السلم(«.

مرتىض  السيد  لسمحة  الفل  استضافة  اىل  االش��ارة  وجت��در 
القزويني الذي ألقى عل مسامع الضور كلمة قّيمة حتدث فيها 
عل وظيفة التبليغ التي تعّد وظيفة األنبياء )عليهم السلم(، وما 
القتل، ما  إىل  املقدس قد يصل  الطريق  القوا من مشقة يف هذا 
يدل عل إن الدعوة إىل ال أهم من الياة نفسها، مؤكدا بأن عل 
امُلبلغ أن يوّطن نفسه عل هذه املشقة ألن الدعوة إىل ال تصطدم 
بم  الناس، مستشهدا  النفوذ، وغالبية  بأهواء الكام وأصحاب 
القاه رسول ال )صل ال عليه وآله( يف طريق الدعوة إىل ال، 
يكون  وأن  املبارك،  ونجه  بسريته  التأيس  إىل  الطالبات  داعيا 
العمل خالصا ل مع التوكل عل ال واالعتمد عليه ليأيت النرص 
َياِة  اْلَ يِف  آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ ُرُسَلَنا  َلَننرُصُ  ا  }إِنَّ تعاىل:  منه  والتسديد 

ْشَهاُد )غافر/51({. ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اأْلَ الدُّ
ويف ختام الفل قام سمحة الشيخ الكربلئي وبمرافقة سمحة 
وتكريم  املتفوقات،  الطالبات  بتكريم  القزويني  مرتىض  السيد 

الكادر التدريس واإلداري للمعهد.
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تصحيح )السنينة( العشائرية

العتبة الحسينية المقدسة تبحث مع شيوخ ووجهاء ذي قار 

االحرار: حسين نصر / تصوير: صالح السباح 

اســـتقبلت شـــعبة التبليغ والتعليم الديني التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة 
الحسينية المقدسة وفدًا عشائريا من محافظة ذي قار على قاعة دار الضيافة في الصحن 
الحسيني الشـــريف للبحث والتصحيح للسنن العشائرية وشـــرح الديات التزاما وإيمانا 
بتوجيهـــات المرجعيـــة الدينية العليا ودورهـــا في بيان حكـــم اهلل تعالى في  مختلف 

الوقائع والخصومات. 
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من  بتوجيه  الشعبة:  مسؤول  االبراهيمي(  )فاهم  الشيخ  وقال 
املتويل الرشعي للعتبة السينية املقدسة سمحة الشيخ عبد املهدي 
ذي  حمافظة  من  عشائري  وفد  استقبال  تم  عزه(  )دام  الكربلئي 
الديات  الرشيف، وتم رشح مسائل يف  السيني  الصحن  قار يف 
العشائرية وفق فتاوي سمحة اية ال العظمى السيد عيل السيني 
عل  الدخيلة  األع��راف  بعض  وتصحيح  ظله(  )دام  السيستاين 
منها  يعاين  التي  املشاكل  من  جمموعة  اىل  والتطرق  جمتمعاتنا، 
املجتمع مثل الدَكة العشائرية وقضايا الدهس وغريها من األمور. 
مبينا ان شيوخ ووجهاء العشائر اعربوا عن التزامهم بتوجيهات 

املرجعية الدينية العليا يف عدم املبالغة بالديات العشائرية.  
موضحا، ان شعبة التبليغ والتعليم الديني شكلت يف وقت سابق 
االسلمي  املنظور  وفق  والديات  العشائرية  السنن  لتحديد  جلانا 
االرشف  النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية  توصيات  وبحسب 
ومثلها الشيخ عبد املهدي الكربلئي ، والعمل عل ادخاهلم ضمن 
التي  اخلروقات  معاجلة  عل  والعمل  ولقاءات  دورات  سلسلة 
حتدث بني العشائر، مشريا اىل ان اختيار اللجان من الشخصيات 
املؤثرة داخل املجتمع وهم من يتصدى لكل املشاكل التي حتدث 
يف العشائر، وتم اصدار جمموعة من التعليمت التي حتمل اللول 
القرآن  مع  تقاطعات  طياهتا  يف  حتمل  وهي  العشائرية  للسانية 
عل  سنتني  من  اكثر  منذ  نعمل  لذلك  النبوية  الُسنة  ومع  الكريم 
املصادقة  ومتت  العشائرية  السانية  وإنشاء  العشائر  شيوخ  تثقيف 
عليها من قبل سمحة املتويل الرشعي للعتبة السينية املقدسة بعد 

ان عرضت عل اكثر من 20 طالب علم من الفضلء وتم حتقيقها 
وهي حتمل جيع اللول التي يتاجها شيخ القبيلة.

وأضاف »االبراهيمي« ان كوادر الشعبة عملت  عل طباعة بوست 
العشائر من خلل  الشيوخ  عليها  تعاهد  التي  النقاط  كبري يمل 
اقامة )55( مؤمترا يف عموم العراق وبعد الزيارة االربعينية  يوزع 
العراقية واملصادقة من قبلهم، موضحا  العشائر  عل كافة شيوخ 
بالتوصيات  خرجت  التي  املؤمترات  من  جمموعة  عقدت  كم 
الدينية  املرجعية  به  ما اوصت  تتوافق مع  التي  املهمة  والقرارات 
منها، ال يكفي يف دية القتل اخلطأ ) 5250( مثقاال من الفضة و 
قانونيا  متابعته  القاتل   من  الدية  اخذ  بعد  القتيل  لذوي  جيوز  ال 
وقوع  يف  تسّبب  الذي  هو  امليت  كان  وإذا  دمه  وهدر  وعشائريا 
الادث الذي ادى اىل  موته ومل يكن هناك اي تقصري من الطرف 
االخر فل ضمن عل االخر وإذا حتقق الصلح بينهم  جيب تنازل 
جتوز  وال  املحاكم  امام  الشخيص  الق  عن  وذويه  عليه  املجني 
)النهوة( فهو ظلم حمرم وجتاوز عل حدود ال سبحانه وتعاىل و ال 
جيوز اطلق العيارات يف كافة املناسبات االجتمعية وغريها وال 
ترشع ظاهرة )اجللوة( وهي اجبار شخص او عائلة عل مغادرة 
من  االقتصاص  جواز  وعدم  معينة  جريمة  الرتكابم  املنطقة  
اقارب الشخص اجلاين  ألنم ال يملون وزر من اقتف القتل وال 
جيوز ألي شخص مهم كانت قرابته ان خيّفض من الدية الرشعية 

اذا كان هناك ورثة للمقتول قارصون او يتعدى عليهم      .
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يقضي المهندس الزراعي 

فائز عيسى أبو المعالي، جّل 

وقتِه مع ثّلة من المزارعين 

في تطوير وتنمية مزرعة 

)فدك( للنخيل، التي ُتعّد 

إحدى المشاريع الزراعية 

الرائدة للعتبة الحسينية 

المقدسة، وأثبتْت كفاَءتها 

في سّد حاجة  السوق 

المحلية بالتمور إلى الحّد 

الذي ُأعجَب بها وزير الزراعة 

صالح الحسني، ولُيصدَر وهو 

يقُف بين نخيلها الباسقات 

وأعذاِقها المثمرات، قرارًا 

بمنع استيراد التمور 

واالعتماد على المنتوج 

المحلّي.

تقرير: قاسم عبد الهادي  / تصوير: رسول العوادي - صالح السباح

بنك وراثي ألشَهر أصناف 
التمور في العالم

مزرعة فدك للنخيل.. 
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أبو املعايل يقف َفرحًا وهو يقطُف ثمَر جهوٍد ومثابرٍة متتّد لثلث 
املزرعة،  يف  ُشتلْت  نخلة  أّول  عمر  وهو  العطاء،  من  سنوات 
وكانت يف شهر نيسان من عام 2016، لتضّم اليوم أكثَر من )16 
ألقه األول  ُتعيُد للعراق  التمور،  بأنواع خمتلفة من  ألف( نخلة، 

بعّده بلَد اخُلرضِة والنخيْل.
حمافظة  غرب  الرزازة  بحرية  قرب  للنخيل،  )فدك(  مزرعة  تقُع 
تبلغ )2000 دونم(، وستتسع  املقدسة، وبمساحة كلية  كربلء 
املزروعة  املساحة  أما  نخلة(،  ألف   70( لزراعة  املستقبل  يف 
بالوقت الايل فهي )500 دونم( وتعتمد عل التقنيات الديثة 
يف الري من خلل منظومة متكاملة حتتوي عل )5 برك( خاصة 
بسعة )20 ألف( مت مكعب، وحتتوي املزرعة عل أكثر من )70 

صنفًا( من أجود أصناف النخيل العراقية والعربية.
يبنّي )أبو املعايل( يف حديثه  أما اهلدف األساس من املرشوع كم 
ل� )األحرار( هو »إنتاج التمور وتكثري األصناف اجليدة والنادرة 
طلب  وخلق  العراقية،  باألصناف  العاملية  األس��واق  وتعريف 
يف  التمور  من  املحلية  السوق  حاجة  تغطية  عن  فضًل  عليها، 
وتصدير  العموم،   وجه  عل  والعراق  حتديدًا  كربلء  حمافظة 

الفائض عن حاجة املستهلك إىل اخلارج، وبأسعار مدعومة.

مصطفى ابو دكة

فائز عيسى أبو المعالي

مرشوع اسرتاتيجي خاص بالتمور

مرشوع  للنخيل  فدك  »مزرعة  بأّن  حديثه  املعايل  أبو  ويستطرد 
سد  عل  خللِه  من  املقدسة  السينية  العتبة  حترص  استاتيجي 
حاجة  السوق املحلية بالتمور، بعد أن نجحنا بزراعة )16 ألف 
نخلة( عل مساحة )500 دونم(، وجيري العمل حاليًا عل تأهيل 
املقبل  العام  مطلع  ويف  والتنقيط  الري  بمنظومات  دونًم(   850(

ستتم زراعتها بالفسائل اجلاهزة لدينا يف املشاتل«.

زراعة أشجار الفواكه والرمان

ويضيف أبو املعايل، »تم تقسيم املساحة املزروعة إىل )20 مقطعًا( 
كل واحد يتوي عل )812 نخلة(، وهناك مقاطع لصنف واحد 
)املجهول(  وصنف  )اخللص(  وصنف  )الربحي(  صنف  مثل 
والنادرة  اجليدة  العراقية  األصناف  جلمع  متعددة  قواطع  وهناك 
مثل )الساير والربيم واملكتوم(«، مبينًا انه »قد تم استثمر املسافات 
الفواكه، فضًل  تبلغ )9 أمتار( لزراعة أشجار  النخيل والتي  بني 
عايل  الزيتون  أشجار  لزراعة  النخيل  مقاطع  حميط  استثمر  عن 
الزيتون وكذلك أشجار  يستثمر الستخراج زيت  الزيت والذي 

الِسدر من النوع التفاحي«.
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سد حاجة السوق املحلية

القطاع  تطوير  يف  فعالة  مسامهة  فدك  »ملزرعة  ان  قوله:  يف  وجاء 
حمافظة  يف  التمور  من  املحلية  السوق  حاجة  وتغطية  الزراعي 
اخلارج  اىل  والتصدير  العموم  وجه  عل  والعراق  حتديدا  كربلء 
السينية  للعتبة  العامة  االمانة  قبل  من  مدعومة  اسعارنا  وجيع 
املقدسة ، من خلل اعتمد التكنولوجيا الديثة يف تطوير القطاع 
املجال  هذا  يف  املتطورة  والتقنيات  االليات  واستخدام  الزراعي 
وكذلك املسامهة يف حتسني البيئة من خلل التقليل من املساحات 

الصحراوية وزيادة الرقعة اخلرضاء«.

تقليل االسترياد اخلارجي

املعايل(  يزال ألبو  وان اهلدف االساس من املرشوع )الديث ما 
وتعريف  والنادرة  اجليدة  االصناف  وتكثري  التمور  »انتاج  هو 
اضافة  عليها،  العراقية وخلق طلب  باألصناف  العاملية  االسواق 
اىل تعريف املواطن العراقي بأجود االصناف العربية والسعي اىل 
عل  االعتمد  وتقليل  ومستخلصاهتا  التمور  من  الذايت  االكتفاء 
بنكًا وراثيًا  االسترياد اخلارجي وبذلك تعد مزرعة فدك للنخيل 

هلذه األصناف«.

انواع التمور العراقية والعربية

ومن جهته حتدث مسؤول اعلم املزرعة حممد علء قائل: »حتتوي 
النخيل  اصناف  اجود  من  صنفا   70 من  اكثر  عل  فدك  مزرعة 
قرنفيل،  برحي،  تربزل،  بربن،  مكتوم،  )شويثي،  ومنها  العراقية 
مكاوي، مريحاج، ساير، ارشيس، بلكة، حويز، اسحاق، عويد، 
قنطار،  خ��رضاوي،  خاتوين،  جعفري،  عساف،  مطوك،  بريم، 
)املجهول،  ومنها  العربية  االصناف  وكذلك  وغريها(  فضييل، 
املدينة،  عجوز  عنربة،  شييش،  معان،  ابو  نور،  دجلة  خلص، 
ذلك  يف  بم  وغريها(،  زام��يل،  سكري،  صقعي،  سيف،  نبوت 
بعملية  اخلاصة  الذكور  من  عديدة  اصناف  عل  املزرعة  حتتوي 

التلقيح مثل )الغنامي، اجلارفس، السميسمي(«.

تقنيات ري حديثة

واضاف قائًل: »تعتمد مزرعة فدك للنخيل عل التقنيات الديثة 
برك  ومخس  للري  متكاملة  منظومة  عل  حتتوي  حيث  الري  يف 
وان  النخيل  من  دونم   400 مساحة  تغطي  بركة  كل  املياه  خلزن 
السعة االستيعابية ألربع بركة ماء حوايل 20 الف مت مكعب من 
املياه تستقبله من نر الرشدية احد اذناب نر الفرات عل بعد 4 
كيلو متات  من املزرعة ويمتد بخط رئيس ناقل اىل برك املياه اما 
الربكة اخلامسة تكون السعة االستيعابية هلا 28 الف مت مكعب 
البديلة  املياه  بمثابة  ارتوازية  ابار  عرشة  لدينا  وكذلك  املياه،  من 

ويتم اللجوء هلا يف اوقات الذروة والشحة«.

اعامل يومية خمتلفة

بني  من  منتسبا   70 حوايل  فدك  مزرعة  »متتلك  علء،  ويضيف 
عامل   50 يقارب  ما  هو  العمل  وعدد  واداري  ومهندس  عامل 
االسمدة  عل  زراعتنا  تعتمد  كم  متعددة،  يومية  مهام  منهم  لكل 
العضوي  السمد  ختمري  يتم  حيث  االحيائية  واملبيدات  العضوية 
غرف  عرش  عددها  يبلغ  والتي  خاصة  غرف  يف  املزرعة  داخل 
حتليل  لغرض  شهر   3-2 ملدة  ويتك  العضوي  السمد  لتخمري 

العنارص وتصبح جاهزة للمتصاص من قبل النبات«.

محمد عالء 
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يسعى املرشوع اىل االكتفاء الذايت من التمور ومستخلصاهتا
 وتقليل االعتامد عىل االسترياد اخلارجي

التسويق بعلب صديقة للبيئة

من  نوعًا   20 لوايل  العام  هلذا  بالصاد  »بدأنا  حديثه:  يف  وجاء 
علب  خلل  من  وتسويقها  التمور  تعبئة  وتتم  النخيل  اصناف 
بأوزان  الناظرين  يرّس  جيل  منظر  وذات  للبيئة  صديقة  غذائية 
علبة  وحتتوي  غرام،   1000 وكذلك  غرام   600 ومنها  متعددة 
واملحتويات  االنتاج  تاريخ  مثل  عاملية  معلومات  عل  التمور 
املبيعات واملواقع االلكتونية اخلاصة باملزرعة اضافة اىل  وارقام 
فوائد تناول التمر يوميا ومنها حتسني صحة القلب وتقوية العظام 
املناعة ومد  ومد اجلسم باأللياف وحتسني خمزون الديد وتقوية 

اجلسم بالطاقة وحتسني التكيز«.

عمليات التلقيح اليدوية

يتم  عام  كل  من  والثالث  الثاين  الشهر  بداية  »يف  قائل:  واكمل 
املزرعة  داخل  من  فنيني  عمل  طريق  عن  يدويا  النخيل  تلقيح 
حتتوي  حيث  منها  عثق  ولكل  النخيل  جيع  التلقيح  ويشمل 
بأنواع  النخيل  فحول  من  نخلة   350 حوايل  عل  فدك  مزرعة 
اصناف  من  صنف  كل  وان  السميسمي(،  اجلارفس،  )الغنامي، 
النخيل داخل املزرعة يقوم بإنتاج عدد معني من الفسائل حيث 
يصل انتاج صنف املجهول حوايل 15 فسيلة للنخلة االم الواحدة 
والربحي يكون انتاج النخلة الواحدة 6 فسائل تقريبا ويتم استثمر 

هذه الفسائل لزراعة املراحل املستقبلية ملزرعة فدك«.
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االحرار: حسنين الزكروطي/ تصوير : صالح السباح

ندوة تعريفية
 لشركة ألمانية في ضيافة العتبة الحسينية المقدسة 

استضاَف قسم الشؤون الطبية في العتبة الحسي-نية المقدسة على قاعة سيد 
االوصياء في الصحن الحسيني الشريف شركة كارل ُكولب ) )karl kolb االلمانية 

الخاصة بتجهيز االجهزة والمعدات الطبية.
وجاءت هذه االستضافة بناًء على طلِب الشركة االلمانية لعرض اجهزتها الطبية على 

المراكز والمستشفيات الموجودة في مدينة كربالء المقدسة.
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االجهزة  شعبة  مسؤول  غرّيب  حممد   كرار  املهندس  وحتدث 
من  املقدم  للطلب  »تلبية  قائل:  الطبية  الشؤون  قسم  يف  الطبية 
املقدسة،  السينية  العتبة  يف  العامة  لألمانة  كولب  كارل  رشكة 
العاملية  الرشكات  مع  بالتواصل  الرشعي  املتويل  لتوجيه  وتلبية 
ندوة  اليوم  استضفنا  الطبية  واملعدات  االجهزة  افضل  واختيار 
اجهزهتا  خلهلا  من  عرضت  التي  كولب  كارل  لرشكة  تعريفية 
املوجودة  املستشفيات  الطبية وسط حضور مثيل اغلب  وعداهتا 

يف مدينة كربلء املقدسة«. 
مشريا اىل ان الرشكة سبق وان عملت مع العتبة السينية املقدسة 
لأليتام  السلم«   »عليهم  مسلم  اوالد  مركز  جتهيز  خلل  من 
واشعة  االسنان  جمال  يف  اخلاصة  الطبية  واملعدات  باألجهزة 

االسنان«.
واكد غرّيب: »ان قسم الشؤون الطبية دائم ما يسعى اىل التواصل 
واملعدات  االجهزة  افضل  اجل جلب  العاملية من  الرشكات  مع 

الطبية خدمة للمواطنني«.
من جانبه َبنَيَ املهندس مصطفى العبيدي مثل رشكة كارل كولب 
تضمنت  اليوم  قدمناها  التي  التعريفية  املحاضة  »ان  االملانية: 
اجهزة  من  حتتويه  وما  كولب  كارل  رشكة  عن  تفصيليا  رشحا 
ومعدات طبية يمكن هلا مساعدة املستشفيات واملراكز الطبية يف 

اكتشاف ومعاجلة االمراض«.
العام يف مدينة  مشريا اىل ان »رشكة كارل كولب االملانية مقرها 
العمل  فرانكفورت، وقد تأسست يف سنة 1948م، وقد بدأت 
يف العراق منذ 1953م واالن متتلك ثلثة فروع يف بغداد واربيل 

والبرصة«.   
واضاف: »نامل ان تكون هذه الندوة التعريفية هي بداية لتعاون 
جديد مع العتبة السبنية املقدسة خصوصا وان السنوات االخرية 
املقدسة يف  العتبة السينية  قبل  استثمر كبرية من  شهدت حركة 

جمال القطاع الطبي يف جيع املحافظات«.

المهندس كرار محمد  غرّيبالمهندس مصطفى العببيدي
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المقدسة  الحسينية  ال��ع��ت��ب��ة   
تعقد مؤتمرًا حول تطوير مراكز 
المفقودين في الزيارات المليونية

بمشاركة محلية ودولية...

عقد مركز المفقودين التابع لألمانة العامة 
للعتبة الحسينية المقدسة على قاعة 

خاتم االنبياء في الصحن الحسيني الشريف 
مؤتمرا بمشاركة محلية ودولية حول 
استعداداته المبّكرة بالتهّيؤ الستقبال 

زائري أربعينّية اإلمام الحسين)عليه 
السالم( وتنظيم االجراءات التي تساعد في 

ايصال المفقودين  الى ذويهم في اسرع 
وقت ممكن، وذلك باستخدام برنامج  

الكتروني  حديث  يساعد في العثور على 
المفقودين والتائهين. 

االحرار: حسين نصر / تصوير: صالح السباح 

زكي المنكوشي
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وقال )زكي املنكوش( مسؤول املركز: ان مركز املفقودين وضع 
الفريق  مع  بالتنسيق  الزائرين  الستقبال  استعدادا  كاملة  اخلطط 
االرشف  النجف  حمافظة  من  املفقودين  بجانب  اخلاص  الفني 
املختصني  ( وعدد من  الباكستانية   ، )االيرانية  القنصليتني  ووفد 
شهدهتا  التي  املعوقات  ومعاجلة  العمل  توحيد  بدف  واملعنيني 
توحيد  اىل  يسعى  املركز  ان  مضيفا،  السابقة.  االعوام  يف  الزيارة 
الزيارة االربعينية من خلل وضع  عمل مراكز املفقودين خلل 
خطة شاملة من الدود املحيطة بالعراق اىل مدينة كربلء املقدسة, 
وبرامج  اليات  اتباع  ستشهد  العام  هذا  يف  اخلطة  ان  موضحا 
تكنولوجية حديثة تربط عن طريق اجهزة املوبايل، يستطيع  الزائر 
املوبايل  الربنامج وهو عبارة عن تطبيق يف  اىل  ان يدخل  الكريم 

يشاهد صورة الطفل املفقود يف ارسع وقت .

• تقنيات حديثة إلجياد املفقودين
وبني »املنكوش« ان افتتاح مراكز املفقودين والعمل عل توسعتها 
املفقودين   مسالة  تشكله  ملا  يأيت  هلا،  حديثة  تقنيات  وإدخ��ال 
االطفال  فئة  وخصوصا  للزائرين  بالغة  أمهية  من  والتائهني 
ولرضورة إجياد آلية أرسع للعثور عل املفقودين أثناء زحام  زيارة 
خاصة  خدمات  وتوفري  السلم(  )عليه  السني  االمام  اربعينية 

للمفقودين منها اإلطعام والسكن والعلج والمية الكافية.
وأشار، اىل ان املركز عمل عل وضع مثلني يف املدن الزائرين من 
اجل مساعدة الزائر الكريم وختصيص االماكن اخلاصة باألطفال 

الذين  فقدوا ذوهيم  قرب مرقد االمام السني )عليه السلم(، 
يتحدثون  الذين  واملتطوعني  املنتسبني  من  بعدد  االستعانة  ومتت 
ولتسهيل  االجانب  الزائرين  مع  للتواصل  خمتلفة  لغات  بعدة 
العتبتني  الرئيسية يف  املراكز  . منوها اىل  ان عدد  التواصل معهم 
ومدن  الرشيفني  الرمني  وبني  املقدستني  والعباسية  السينية 
الزائرين عل مداخل مدينة كربلء املقدسة قد بلغ )10( مراكز  
التقاطها  خلل  من  املفقود  صور  استخدام  عل  جيعها  تعتمد   ،
يف  عرضها  اىل  باإلضافة  املنترشة   املراكز  جيع  عل  وتعّمم  هلم 

الشاشات الرئيسية الكبرية قرب العتبة السينية املقدسة.
السينية  للعتبة  العامة  لألمانة  التابع  املفقودين  مركز  ان  ويذكر 
املقدسة يطلق كل عام  جلة من االرشادات للحفاظ عل الزائرين 
من الضياع وباخلصوص االطفال وكبار السن من الرجال والنساء 
فضل عن ارشادات الفاظ عل املمتلكات تبدأ من حدود الوطن 
حتى مدينة كربلء املقدسة منها ) وضع اقراص تعريفية يف جيوب 
االطفال، والفاظ عل اجلوازات السفر والدخول بشكل  افواج 

منتظمة.
واجلدير بالذكر ان مركز املفقودين هو أحد أهم االقسام واملراكز 
وتأسست  انشئت  والتي  املقدسة  السينية  للعتبة  التابعة  الكثرية 
)عليه  الشهداء  زوار سيد  اال وهو خدمة  واحد  لغرض وهدف 
السلم( وتوفري كافة املستلزمات واالحتياجات التي تسّهل ويّت          

رس اعمل الزيارات املليونية.
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كاتب وكتاب

اإلمام الصادق )عليه السالم( والتنظير للتنمية البشرية

للمؤلف السيد محمد صادق الخرسان

وطمح املؤلف إىل دراسة أبعاد جديدة يف حياة املعصوم والتعريف 
زوايا  عل  واملتخصصني  التنمويني  الباحثني  إطلع  وكذلك  با 
إرشاك  عن  فضًل  ختصصاهتم،  سوى  التنمية  ملوضوعة  بحثية 
املجال  هذا  من  اإلفادة  يف  املجتمع  رشائح  من  مكن  عدد  أكثر 
وتعاطيه  للقضايا،  املعصوم  معاجلات  طرائق  عل  وإطلعهم 

معها، يف ظل توقع بعض حداثة املوضوعة أو جّدة املعاجلة له، 
ويؤكد املؤلف أن اإلمام الصادق )عليه السلم( أحاط بأبعادها 
مشكلت  من  لكثري  اجلذرية  اللول  وأوج��د  املثمرة،  النافعة 
بمخاطبة  يكتِف  ومل  ال��اضة،  عن  فضًل  اللحقة،  األجيال 
جيله الاض، حتى ختطاه إىل غريه، ومل يقف عند حدود املؤمن 

بإمامته، بل امتد بعطائه إىل آخرين.
خاصة  ملحات  عن  للتعريف  املؤلف  خصصه  أوٍل  فصل  وبعد 
حتت  الثاين  الفصل  يف  وقف  السلم(،  )عليه  الصادق  باإلمام 
عنوان )يف رحاب مدرسة اإلمام الصادق( مفتتحًا ذلك بقوله: 
معه  للتواصل  ويسعى  اآلخر،  يألف  بالطبع  مدين  اإلنسان  أن 

لشعوره بحاجة ماسة للتكامل مع أفراد جمتمعه، واالستزادة من 
جتاربم، بم ينفعه ويضيف إليه رصيدًا ال يستغني عنه.

االجيال  تواصل  ومنها  ودرج��ات  مستويات  التواصل  وهلذا 
ووعي  املتقدمني  جهود  من  اإلفادة  عل  والتأكيد  وثقافيًا  فكريا 
خربوا  من  املجربني  وخاصة  الياة،  لقضايا  معاجلاهتم  طرائق 

الياة ومارسوها.
اإلسلم  تراث  يف  القوة  مواقع  أبرز  بني  من  أن  املؤلف  ويؤكد 
بل اإلنسانية هو ما روي عن اإلمام الصادق )عليه السلم( من 
نصوص وروايات تنري الطريق وتعني عل االستقامة، وهي جزء 
ما يف مدرسته الفكرية واملعرفية من غناء معريف وتراث غني، ما 
زالت متس الاجة إىل األخذ منه، مبينًا أن اإلمام الصادق )عليه 
السلم( سعى بجهده إىل تطوير اإلنسان وتنميته وتغذيته بم يغني 
اإلبداع  عنارص  فيه  منميًا  والتخلف،  اجلهل  مواقع  ارتياد  عن 
السلمة  سبل  سلوك  يف  له  ومشجعًا  اآلخر،  اليايت  أو  العلمي 
أبرز  ما  وهذا  حمرم،  أو  واجب  عل  يتعدى  أن  دون  من  والقوة 

قد أشـــاَر الســـيد الخرســـان إلى أن من جملة ما روي عن 

اإلمام الصادق )عليه الســـالم( يندرج في محاور »التنمية 

البشرية« وما هو من شـــؤون »فن النجاح«، ولما كانت 

للتنمية البشـــرية أهميتها المعاصرة وحضورها الجاذب 

أضحى لزامًا تسليط أضواء البحث على دور اإلمام الصادق 

)عليه السالم( في التنظير لها.
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جهوده  وحفظ  السلم(  )عليه  الصادق  لإلمام  اإلنساين  الدور 
العلمية والتبوية عل مدى هذه العقود املتطاولة، إذ وزان )عليه 
السلم( بني الروح واجلسد، واملادة واملعنى، والعلم والعمل، ومل 
يتك فرصة لتغلب الفاين عل الباقي، بل مازج بينهم، وكان واقعيًا 
عمليًا يف تنظريه لربنامج حيايت متكامل، يبدأ مع اإلنسان يف بداية 
ما يتلقاه وليدًا ويتمشى معه يف خطوات الياة ومل هيمله يف نايات 

الطريق، بل كان متابعًا خلطواته يف طريق التنمية والنجاح.
أما يف الفصل الثالث فقد وقف املؤلف مع تعريف مفهوم )التنمية 
البرشية( والتي تعني يف اخللصة عملية تطوير الكفاءات البرشية 
ما  الياتية،  امليادين  خمتلف  يف  شاملة،  بصورة  أدائها،  وحتسني 
مع  املجتمع  يف  نوعي  تغيري  عمليات  لصول  كمدخل  يشارك 
ال  بم  األفراد،  بني  االنسجام  يف  واملسامهة  أصوله  عل  املحافظة 
البرشية:  التنمية  فكانت  النوعية،  اإلنسان  وثوابت  يتعارض 
مقاربة تصحيحية متتالية عل مدى الزمان وخمتلف املكان وصواًل 

لألفضل.
يف  البرشية  )التنمية  بعنوان  فكان  الكتاب  من  الرابع  الفصل  أما 
اإلسلم(، مبينًا أن اإلسلم يؤكد عل أن التنمية البرشية لإلنسان 
املتجددة؛  وقدراته  املتغرية  ومعارفه  الفاعلة  لنفسه  وباإلنسان، 
التنمية البرشية حمفزة عل اجلد واملثابرة والكمل واإلتقان  لكون 
وسائر حاالت اإلنمء الشاملة واملتكاملة واملرتبطة بحركة املجتمع 
تأثرًا وتأثريًا، وبالتايل فهو ليس بجديد عل اإلسلم، ولو مل يرد 
 � اللغوي، لكنه سبق غريه  فيه، وما زال عل اشتقاقه  كمصطلح 
ينطلق  ما  ركيزة  إذ جعل   ،  � الفرد  الفكر ال  السيم عل مستوى 
واألخلق  املحبة  مفهوم  رسوخ  هو  التنموي،  املرشوع  هذا  منه 

السنة، وإنه يؤسس للعمل التكاميل مع اآلخر.
مبينة  البرشية  )التنمية  أن  جاء  الفصل  نفس  من  آخر  مورد  ويف 
الذي  الياة  نوع  يعيشوا  بأن  للناس  السمح  عل  األول  املقام  يف 
املؤاتية  والفرص  املناسبة  ب��األدوات  تزويدهم  وعل  خيتارونه، 

لتقرير تلك اخليارات، ويف السنوات األخرية سعى تقرير التنمية 
بقدر  سياسية  مسألة  هي  املسألة  هذه  أن  إثبات  إىل  بقوة  البرشية 
تعميق  إىل  اإلنسان  حقوق  محاية  من  اقتصاد،  مسألة  هي  ما 

الديمقراطية(.
وبعد املرور عل موضوع التنمية البرشية يف القرآن الكريم والذي 
عن  الديث  إىل  املؤلف  ينتقل  اخلامس،  الفصل  عنوان  كان 
أنه  مؤكدًا  السلم(،  )عليه  الصادق  اإلمام  عند  البرشية  التنمية 
يعارصها  كان  التي  الصعبة  الظروف  رغم  نجح  السلم(  )عليه 
للتحصيل  املبادرة  عل  الناس  وحث  اإلسلم  عقيدة  ترسيخ  يف 
العلمي، وكذلك االلتزام بأخلقية العلم وما يفرضه عل حاملة 
من  يققانه  ملا  والتوثيق  بالتدوين  االهتمم  وكذلك  آداب،  من 
والرص  ال��تاث،  حفظ  عملية  يف  عالية  قيمة  ذات  كبرية  آثار 
بني  العضوي  والربط  والتطبيق،  النظرية  بني  العلمي  اجلمع  عل 
مفرديت املعرفة والعمل بم يمثلنه من قطبني حموريني يف االنطلقة 
نحو التنمية البرشية، وإنه ال دوام لعمل بل ختطيط وداللة كم ال 

نفع من معرفة ال هتدي للعمل والتطبيق.
ضمن  يدخل  ما  عل  التأكيد  يف  السلم(  )عليه  أحاديثه  ومن 
الذي نفيس  فو  العمل،  البرشية قوله: »سارعوا يف طلب  التنمية 
من  خري  تأخذه من صادٍق  وحرام  حلل  واحد يف  لديث  بيده 
الدنيا وما محلت من ذهب وفضة«، و »تواضعوا ملن تتعّلمون منه، 
يف  علمك  وبث  »اكتب  قوله  وكذلك  ُتعلمون«،  ملن  وتواضعوا 
إخوانك، فإن مت فأورث كتبك بنيك، فإنه يأيت عل الناس زمان 
هرج ال يأنسون فيه إال بكتبهم«، ويقول أيضًا: »ال يقل ال عمًل 
إال بمعرفة، ال يقبل املعرفة إال بعمل، فمن عرف دلته املعرفة عل 
العمل، ومن مل يعمل فل معرفَة له، إن اإليمن بعضه من بعض«، 
الرجوع  يمكن  املؤلف  نقلها  التي  والكم  األقوال  من  والعديد 
مفهوم  قيمة  خلهلا  من  جليًا  وسيظهر  عندها،  والوقوف  إليها 

التنمية البرشية واملتحققة من كلم وفعل هذا اإلمام العظيم.
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الزنجاني  الحسيني  أحمد  السيد 
)1308 هـ -1393 هـ (

 اسمه ونسبه:
هو السّيد أبو موسى، أحمد ابن السّيد عناية اهلل ابن 

السّيد محّمد علي الحسيني الزنجاني.
ولد في الرابع من صفر 1308ه بمدينة زنجان في إيران .

كانت  التي  الدينية يف حوزة زنجان؛  العلوم  درس)قدس رسه( 
آنذاك من الوزات املشهورة بكثرة أساتذهتا، وبعد جميء الشيخ 
عبد الكريم الائري اليزدي إىل قم املقّدسة قادمًا من مدينة أراك، 
الزنجاين  السّيد  سافر  فيها،  العلمية  الوزة  كيان  ببناء  ورشوعه 
اليزدي  الشيخ الائري  يتابع دروس  إليها عام 1346ه؛ وأخذ 

بشكٍل منتظم حّتى وفاة ُأستاذه. 
حمّمد  الشيخ  اليزدي،  الائري  الكريم  عبد  الشيخ  أساتذته  من 
اآلخوند  ابن  الكفائي  حمّمد  الشيخ  اإلصفهاين،  النجفي  رضا 
الشيخ حمّمد  الزنجاين،  اخلوئيني  الكريم  الشيخ عبد  اخلراساين، 
صادق خاتون اآلبادي، الشيخ إبراهيم الفلكي الزنجاين، الشيخ 
الشيخ  الفقاهتي،  الرحيم  عبد  الشيخ  الزنجاين،  العابدين  زين 

أمحد الزنجاين، السّيد حسن الزنجاين.
فقد  والتدريس،  الدراسة  بني  العلمية، جع)قدس رسه(  مكانته 
كان يلقي دروسه بالسطوح العالية يف زنجان، ويف الوقت نفسه 
املقّدسة،  قم  يف  املعروفني  األساتذة  عند  حضوره  يواصل  كان 
الشيخ  أّن  حّتى  الفقهاء؛  وآراء  الفقه  يف  واسع  اّطلع  له  وكان 
عل  كاملة  حاشية  بكتابة  قام  »لقد  فيه:  قال  األراكي  عيل  حمّمد 
باب الصلة من أحد الكتب الفقهية يف ليلة واحدة عل حفظه، 

بدون أن يراجع أّي كتاب«.
له  بالنسبة   � آنذاك   � السّتة  بأجزائه  الكلم  جواهر  كتاب  وكان 
قّوة  إىل  وباإلضافة  يشاء،  حيث  يديره  إصبعه،  يف  اخلاتم  كمثل 
حفظه فقد كان لديه ذوق فقهي ناتج عن كثرة مارسته هلذا العلم؛ 
إذ كانت دروسه يف الفقه واضحة مبّسطة، وكان يعتقد بأّن الفقه 
جيب أن ُيطرح بشكٍل ميرّس ومبّسط بحيث يكون صالًا وجاهزًا 

للتطبيق العميل.

من صفاته وأخلقه
1� توّكله: كان معتقدًا بالتوّكل عل ال بكّل ما حتتويه هذه الكلمة 
بكّل  املعنى  هذا  ومعارفه  أصدقاؤه  منه  ملس  وقد  معنًى،  من 
أبعاده، فهو مل يضع يف حساباته التفكري باملستقبل أبدًا؛ ألّنه كان 

مّتكًل عل ال يف جيع أعمله.
وال  ُتعّد  ال  والتي  سبحانه،  ال  لنعم  شاكرًا  كان  ل:  شكره   �2
غافلني  الناس  يكون  ما  وغالبًا  والباطنة،  منها  الظاهرة  حُتىص، 
السّيد  »كان  قائًل:  الائري  مرتىض  الشيخ  عنه  نقل  وقد  عنها، 
الزنجاين رجًل كامًل صادقًا، وقد بلغني أّنه أّكد يف وصّيته التي 
كتبها قبل وفاته عل هذا املوضوع )الشكر(، وذكر فيها كثريًا من 
املواضع التي ال بّد لإلنسان أن يشكر فيها اخلالق سبحانه، وأنا 
أحّس بأّن كلمه كان كلمًا واقعيًا، نابعًا من صميم قلبه، وليس 

فيه أّي تصّنع أو مبالغة«.
أّما عن شكره للمخلوق، فقد كان يشكر كّل َمن ُيّبه أو ُيسن 
إليه، وعندما ُيسن هو إىل أحٍد فلم يكن ينتظر منه أن يرّد ذلك 

اجلميل أو اإلحسان إليه يف يوٍم ما.
النوافل  مثل:  املستحّبة،  العبادات  بأداء  ملتزمًا  كان  عبادته:   �3
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والدعاء،  والذكر  والتهّجد  الليل،  وصلة  اليومية، 
ال  أول��ي��اء  قبور  وزي���ارة  الكريم،  ال��ق��رآن  وت��لوة 
كان  فقد  للعبادة،  خاّصة  نظرة  له  أّن  كم  الصالني، 
والتعّبد  والتقوى  بالقداسة  يتظاهرون  الذين  يستنكر 
الميدة،  واألخلق  امللكات  من  كثرٍي  إىل  ويفتقدون 
نظرة  إليهم  وينظرون  اآلخرين،  حقوق  يراعون  وال 
السلوك  من  النوع  ه��ذا  ُيسّمي  وك��ان  استصغار، 

بالتفكري اخلرايف.
املجتمع  أفراد  4� احتامه لآلخرين: كان يتم جيع 
من الطفل إىل العامل الكبري، ويتحّدث معهم ويسأهلم 
عن أوضاعهم، وكان يف مناقشاته يلتزم الصمت، وال 
يتكّلم عندما جيد أّن املسألة التي يدور البحث حوهلا 
عل  كان  ألّنه  واجل��دال؛  النقاش  من  مزيٍد  إىل  حتتاج 
علٍم بأّن اجلدال واملراء جيّران إىل ُأمور ال حُتمد ُعقباها.
ُأمور  جيع  يف  ومرّتبًا  منّظًم  كان  بالنظام:  تقّيده   �5
فهارس  بوضع  قيامه  ذلك  عل  األمثلة  ومن  حياته، 
لكثري من الكتب التي تقع يف يده، أو وضع العناوين 
صفحاهتا،  ترقيم  أو  ذلك،  من  خالية  كانت  إذا  هلا 
اهتممه  مدى  عل  يدّلنا  ذلك  وكّل  ذلك،  شابه  وما 
السلم(  الطاهرين)عليهم  واألئّمة  الرسول  بوصايا 
بخصوص تنظيم اأُلمور، وُنقل عنه أّنه كان قد وضع 
برناجمًا دقيقًا ومنّظًم لياته اليومية، وكان يستثمر وقت 
الفراغ الذي يدث عنده حّتى ولو كان بمقدار عرش 

دقائق مثًل.
من مؤّلفاته

األحكام،  مستثنيات  رشح  يف  األحكام  مستنبطات 
يف  الربيع  غيث  األموال،  أحكام  يف  األحوال  إيضاح 
األحكام،  رشائط  األعاظم،  فهرست  الربيع،  وجه 
بني  الفرق  إىل  اهلدى  السّيدين،  بني  األحكام،  فروق 

الرجال والنساء، رسالة أفواه الرجال، فروق اللغة.
عيل،  جمالس  از  يكى  الفارسية:  باللغة  مؤّلفاته  ومن 
رس كذشت يك ساله، رسالة خري اأُلمور، الكلم جيّر 

الكلم، إيمن ورجعت.
شهر  من  والعرشين  التاسع  يف  رسه(  ُت��ويّف)ق��دس 
فاطمة  السّيدة  مرقد  بجوار  وُدفن  1393ه،  رمضان 

املعصومة)عليها السلم( يف قم املقّدسة.

من  للنيل  االشاعات  يبث  من  وهنالك  االفاضل  العلمء  هم  هكذا 
مكانتهم وحتى يومنا هذا وبنفس االسلوب السقيم .

ابادي حكيم وليس  الشاه  املتطفلني اشاع ان الشيخ  يكى ان بعض 
السلم  عليه  االمام  سهم  ليدفع  رجل  جاء  يوم  وذات   ، جمتهدا      
لديه فطلب منه ان يظهر له اجازاته يف االجتهاد ، فتاذى الشيخ من 
قول الرجل وطلب من زوجته ان تاتيه بالصندوق الذي فيه اجازاته، 
وهو  صدره  اىل  اشار  ثم  الرجل  عيني  امام  ومزقها  جيعا  فاخرجها 
صدره  اىل  واشار  هنا  االجتهاد  قوة  ان  بالورق  ليس  العلم   ( يقول 
وعقله ، وعندما منحني العلمء االجازة يف االجتهاد فذلك الهليتي 

العلمية اما انا فلم اكن ساعيا للحصول عل هذه االجازات( .
وهكذا  ونزاهته  الفذ  العامل  هذا  استقامة  مدى  عن  الادثة  هذه  تعرب 
تلفت كل اجازاته باستثناء واحدة موضوعه بني صفحات احد كتبه 
وهي اجازة املرجع املريزا حممد تقي الشريازي ) منح االجازة لستة 
الادثة  تذكر  كلم  زوجته  فكانت  ابادي(   الشاه  احدهم  فقط  علمء 

تاسف الحضارها الصندوق 

الِعلم 
ليس بالورق
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االدبية

���ى ب���ال���ب���ق���ي���ِع ال�����زاِه�����ِر  ���جَّ ي����ا اأي����ه����ا ال�����ك�����َرُم املُ�������سَ
ف����اإل����ي����َك ت���خ���َت���ل���ُف امل����ن����اق����ُب ك���لُّ���ه���ا م���������س����دودًة 
����ُن(امل����َج����لَّ����ُل ب���املَ���ه���اب���ِة زاِه�������دًا  ي����ا اأي����ه����ا )احَل���������سَ
غ���َال���ْت���َك غ��ا���س��ي��ُة اجَل���ه���ال���ِة ت��ب��َت��غ��ي ث�������اراِت َم���ْن 
ًا ل��ل��ُح�����س��ِن ح��ق��ي��ق��ًة :  ����رَّ اأم�������س���ي���َت م�����س��م��وم��ًا ُم���������سِ
وَرح������ْل������َت ُم����ت����ِم����ًا ع�����ذاب�����اِت ال���ُن���ك���و����صِ اُلّم������ٍة 
ي���ا ���س��ب��َط اأح���م���د ����س���ي���دًا ����س���َح���َر ال����وج����وَد ك��م��اُل��ُه 
ي����ا ب�����َن ال���ب���ت���وِل وح����ي����دٍر وخ���ل���ي���ف���َة احل������قِّ ال����ذي 
ُن���ك���راِن���ِه���ْم  ُح�����زن�����اُه ي������وَم جت����اَه����َر ال���ط���ل���ق���اُء يف 
ًة  م�������ودَّ ن����اب����ذي����َن  ت�����ن�����اَدوا  ال�����ه�����ادي  َح���������س����رِة  يف 
ه��م  االح����������زاِن  غ����م����رِة  يف  م����م����ٍد  اآِل  �����س����َر  ي����ا 
واح������رَّ ق��ل��ب ام���اِم���ن���ا ال�����س��ب��ِط احل�������س���ِن ُم�������س���اِب���رًا 
����رًا ي���ن���ع���ى و�����س����ّي����َة اأح����م����ٍد  ج�������اَء ال�����ري�����ُد ُم����ب����كِّ
���ر ع��ل��ى اإم������اٍم ���س��اِه��ٍد  ِق����ْف ب��ال��ب��ق��ي��ِع وب��ال�����س��اِم اأ����سِ
وه�����و االإم����������اُم املُ���ج���ت���ب���ى واب������و ال�������س���م���اح���ِة ك��لِّ��ه��ا 
وق�����ِل ال�������س���اُم ع��ل��ى االأئ����م����ِة ب��ال��ب��ق��ي��ع َم�����س��اِع��ًا 

اأزِه����������ْر ب����اإ�����س����راٍق َع����َل����يَّ ف������اأَْن������َت ُن�������وُر ال���������س����اِدِر
ل��ل��ن��اظ��ِر ب�������س���ائ���رًا  َي���ف���ي�������صُ  ُج��������وٍد  اىل  ت�����س��ع��ى 
م���ا اأن�������س���َف ال���ب���اغ���ي م���ق���اَم���َك ي���ا ح��ف��ي��َد ال��ط��اه��ِر
ال��ق��اِه��ِر ُح���ك���َم  َي����ْر�����صَ  مل  ��ب��ًا  ُم��ن��ا���سِ ال���َن���ِب���يَّ  اآذى 
ال���ك���اِف���ِر ب���االأث���ي���ِم  ال�����س��ري��ع��ُة  ت��ب��ل��ى  اأْن  ه���ي���ه���اَت 
مِل�����ا �����س����اَء اخَل�������س���ي���ُم وُث�������مَّ مل ت�����َت�����اآَزِر ���َع���ْت  خ�������سَ
���ِر اخل���ا����سِ ال�����س��ق��يِّ  ِم�����َن  ُي����ن����اَل  اأْن  ل����َق����دِرَك  ح��ا���س��ا 
���ه���اِم ِح����ْق����ٍد ظ���اِه���ِر ج��������اُروا ع���ل���ي���َك ج����ن����ازًة ب�������سِ
ال���ف���اِخ���ِر امل�����ق�����اِم  ب�����ْل ج�����اَه�����روا ب���اجل���اه���ل���ي���ِة يف 
���وِد امل���اِط���ِر ��ب��ِل احَل�������سُ ورَم������وا ���س��ن��اَم ال��ن��ع�����ِص ب��ال��نَّ
��ِر ب��ح��ك��م��ٍة وت��ن��ا���سُ ال��ع��ظ��ي��ِم  احِل����ل����ِم  ج���ن���َح���وا اىل 
يف م����وك����ِب ال��ت�����س��ي��ي��ِع ج����وِب����َه ب����ال����لَّ����ُدوِد ال���ن���اك���ِر
دَة الح����ق����ًا يف ال����ط����فِّ ي������وَم ال��ع��ا���س��ِر ي��ن��ع��ى امل���������وَّ
���س��ب��ط ال���ن���ب���يِّ امل�����س��ط��ف��ى واب�����ن ال���و����س���يِّ ال��ن��ا���س��ِر
ال�����غ�����اِدِر غ���������ْدِر  و����س���ه���ي���ُد  م����م����ٍد  اآِل  وك���������رمُي 
ُم���ت���واِت���ِر َم���ن���ه���ٍج  يف  ال���ت���ق���ى  اىل  االأن���������اَم  َت����ه����دي 

حميد حلمي زادة

في رثاِء االماِم الحسن المجتبى »عليه السالم«
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َع�������رك�������ت�������َك اه�������������������واُل احل����������ي����������اِة ِذم�������������ارا
وَت��������رَع��������رع��������ْت ف�����ي�����َك اخل�������������س������اُل ط������������راوة ً
ت�����رت�����وي ال������ن������دي������ة ُ  م����ا�����س����ن����ك  وَغ��������������دت 
َع�������رف�������ت�������َك ُدن��������ي��������ا ال�����ع�����اط�����������س�����ن م����ك����ان����ًة
ع������ّول������ت ه������ا�������س������م  اآل  م���������ن  وح�����������رائ�����������ر 
ق�������م�������ُر ال������ع�������������س������رة ي������اأن�������������س������ون ِن����������������داءُه
وي��������������������دّوُن ال�������ت�������اري�������خ اأ�������س������م������ى ِخ���������س����ل����ة 

ُدّرة ً ع�����ي�����ن�����ك  ج�����ن�����ب�����ات  يف  و������س�����م�����م�����ت 
ال������وغ������ى يف  ت������ق������ّط������ع  ح������ت������ى  ف����ح����م����ل����ت����ه����ا 
اج�������رت�������ُه ال�����������زم�����������اُن  ج�����������ار  اذا  م��������ن  ي��������ا 
م��������ت��������وددًا ��������س�������ارع�������ًا  �������س������م������ٌر  وج����������������اَك   
ج�����ح�����اف�����ا ً ال������وط������ي�������������صُ  �������س������ّد  اذا  ح�����ت�����ى 

م���������ا م���������������ّرك االع������������ي������������اُء ي������������وم ُم�����ل�����ّم�����ة
م����ل����ب����ي����ًا ُن����������دب����������َت  ان  ع������ه������دت������ك  ول�������ق�������د 
ج������ي�������������صٌ ت�������ع�������ّر وا�����������س����������ت����������داَر م������ول������ّي������ًا
ف���ك�������س���ف���ت ع������ن وج����������ِه ال�����������س�����ب�����اِح غ����م����ام����ة ً
ك��������ّف��������اك م��������ن ��������س�������ذب ال���������رق���������اب ت���ق���ط���ع���ت
وب������������وات������������ٌر �������س������ّل������ت ع������ل������ي������َك ن���������واف���������ا ً
وه����������وي����������َت ب���������ن امل���������ره���������ف���������اِت م���������وّزع���������ًا
ظ������ام������ْئ ������س�����ق�����اي�����ة ُ  ذن������ب������ُه������م������ا  ك���������ّف���������ان 
وغ��������������دًا ع�����ل�����ى وق����������ع ال�����ق�����ي�����ام�����ة ت�������س���ت���ك���ي
وغ��������������دا مي�����������رُّ ال�������ظ�������ام�������ئ�������ون َف����خ����ي����لِّ����ن����ي

وَح��������َر���������س��������َت خ���������������درًا ل�������ل�������وف�������اِء �����س����ع����ارا
ح������ت������ى من���������ت وت�������وا��������س�������ج�������ت اإ������������س�����������رارا
ِم����������ن غ���������س����ن ه�����ا������س�����م ت���������س����ت����م����ُد ن���������س����ارا
اي�������ث�������ارا ال�����������س�����ق�����ا  يف  زي��������ن��������َب  اآث�������������������رَت 
ِع�������ن�������د ال���������������س�������دائ�������ِد ح������ام������ي������ًا وِج���������������وارا
ح������ي������ن������ًا وت�����������ردي�����������َد ال������ك������ف������ي������ِل ِم��������������رارا
م���������ا ب�����������َن زي���������ن���������َب وال�������ك�������ف�������ي�������ِل ِذم��������������ارا
ك���������اَن���������ت ع������ل������ى م������������ّر ال�����������س�����ن�����ن َم��������ن��������ارا
ك����������ّف����������اَك ح�����������س�����ُب�����ك ت��������ول��������ُج االق����������������دارا
اك����������������رم ِب�������������ن اب�������������������دًا ي����������������رُد ِج����������������وارا
وق����������ارا ال�����ل�����ئ�����ي�����م  ذاك  ع��������ن  ف���������������س�������ددَت   
ان����������زل����������ت ف������ي������ه������م ����������س���������ارم���������ًا ب���������ّت���������ارا
اع����������������ذارا م���������ًا  م���������ق���������دِّ ت����������ه����������وَن  ان  او 
�������س������اك������ي ال�������������س������اح ُم�������دج�������ج�������ًا ِم��������غ��������وارا
االع�����������م�����������ارا ُت�����������������������س�����������ّذُب  راآك  مل�����������ا 
اوارا ال�������������ذاب�������������اِت  ال���������������س�������ف�������اِه  وع������������ن 
��������م��������ْت ع������ل������ى اع������ن������اق������ه������م اآث���������������ارا و���������سَ
َف������ه������وي������َت َت������ف������ر�������صُ ال�����������رى ا�����س����ت����غ����ف����ارا
ِم�����������������درارا ي��������������زْل  مل  م�������ائ�������ك  و���������س��������ق��������اُء 
��������وارا ا��������س�������ف�������ًا ت��������ك��������وُن امل��������ره��������ف��������اُت ���������سِ
ال����������ث����������ارا ُت�������������ري�������������ُد  ف��������اط��������م��������ةٌ   هلل 
دّي��������������ارا ُم����������رع����������ًا  اح��������م��������َد  ح��������و���������صِ  يف 

خضير البياتي

كّفاِن ذنُبهما سقايُة ظامٍئ
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رتك النورانية قرب جدثك احلي اأق�سموا  �سيدي، يا ح�سُن يف ح�سْ
انك معهم يف كل حن تازمهم كال�سمر وجتّدد  فيهم دماء اليقن، 
بذات امل�سافة بن يقن �سهادتك وهذا الزمن. يقول املريُدون- لبيك 
ال  واحد  ب�سوت  كرباء  بيا�ِص  من  توارثوه  َق�سم  وهو  ح�سن-  يا 
الع�سق  النور.. فاأدمنوا هذا  يتبدل، ك�سف وجه الظلم و�سلط عليه 
بالهتاف. ع�سق ي�سيُء الروح بطقو�ِص احلزن ليحفظ العهد يف زمن 
من  اأعلى  االقنعة، وجراحنا مرفوعة  انهيار  بعد  النف�ص  فيه  تغلي 

الرايات، ومدادنا يوثق بالدماء كل ما يليُق بكرباء.  
: مدينتي تنب�ُص  والقيت احلجَة  الذي قلت  انت  راأيت..  الذي  انت 
باخلرات وحدها من ت�سفع الآخرتكم وت�سمو على اوجاعكم بهيبٍة 
�سيفكم  فالزائر  بالعهد،  مت�سكتم  ما  واالأل���ِق.اذ  باملجد  وتغمركم 
والظماآن ي�سرب من دياركم وال�سائلون عني تر�سدوهم اىل ح�سرتي، 
اجلهات  كل  عرت  قد  فدمائي  ب�سيبتي،  وجتاهروا  البوح  ابتكروا 
التزال ت�سري بحميمها لرعب كل فا�سد وخائن وجبان، فتبًا ملن ال 
ي�سون عهدي. فكل من هتف - يا ح�سن – ب�سمر، هو اليوم م�سكوٌن 

مدى عينيه بكرباء.
�سيدي، انت احل�سن الذي اأباح ملريديه اخلطى نحو احلرية واجلنة، 
ا�سر  منك،  بال�سفاعِة  حتظى  ان  ع�سى  عليك  دامعة  االُع��ن  فكل 

غالينا و�ساعدنا كي نب�سر النور، فاأخطاوؤنا قد ثقلت وَهمنا �ساهق. 
والياأ�ص  نتبعك  نورك  حتت  العظيم  �سيدي  يا  االآن  نحن  ها  �سيدي، 
يكاد يقتلنا حن نرى يف مدينتك املقد�سة ق�سوة وظلما وال اأرى اأحدا 
يثور، املخل�سون يتجنبون العنف ويقابلون ال�سر باخلر، واثقون انك 
يف كل مكان و�ستم�سح يوما عن جباههم غبار ال�سر، فاأن ظلك الوارف 
واجلميع  اليك،  واملهاجرين  واملهجرين  واملجروحن  الفقراء  عزاء 
او  تعرف  مل  وث��روة،  قوة  اأك��ر  معك  ونحن  �سفاعتك...  ين�سدون 
بوجه  م�ستعلة  براكن  رماحنا  و�ستزفر   ، قط  االر���ص  فوق  جتمع 
ننتظر  ان  علينا  املقد�سة.هنا  ار�سك  ادمي  فوق  وظامل  غا�سب  كل 
النورانية  ح�سرتك  يف  لقبولنا  املجزي  ال�سحيح  بالعمل  جائزتك 

موؤمنن...زائرين .. عا�سقن.

مَعنا انت كالضمير
د فينا دماء اليقين وتجدِّ
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اآلن ويف لظة استشهادك، توقف كل شء، صمتت االصوات من حولك، 
سطوة  من  وحتريرهم  غريب-  سيد  أهايل-  اجل  من  تسبيحاتك  انتهت  قد 
)داعش(. لقد رايته يف عدة سواتر يقاتل ببسالة، وجذبني منظره بشدة عل 
الرغم من أنه مل يكن أكثر من حطام رجل طاعن يف السن، ما يميزه ارصاره 
عل محل السلح وكأنه شاب يف العرشين من عمره. ولكن اليشء املميز فيه 
تثقل كل خطوة من  ان ضخامة جسده  بالقوة، مع  املتسمة  اللمبالية  نظرته 
عل  الضغط  لقوة  جسده  فريتج  ثلث  عل  يميش  كان  ما  وغالبا  خطواته، 
ساقيه الضعيفتني، وقد دهشت عندما سمعت انه جتاوز الثانية والثمنني من 
العمر. كان هناك شء مشع يف وجهه ملفت للنظر ما جيعل املجاهدين يلتفون 
حوله يسمعون احاديثه وشعره العفوي املمتلئ بالمس وشحذ اهلمم. يف كل 
» عرفنه  املعروفة  يردد سمفونيته  االمامي وهو  الساتر  يقف يف قلب  هجوم 
اهزوجة  حتت  يديه  بني  من  املجاهدون  فينطلق  حرية«.  الدين  الجل  املوت 

»املدفع خل يدك دمام وتغني الرباعية«.
عرفت قصة جهاده من خمتلف االشخاص، ويف كل حدث فيها صورة بطولية 
ترمز اىل الشجاعة والصرب فمن يعرف البرصة فل شك يعرف شط العرب. 

ابراهيم(   اهلل  )عبد  السعيد  الشهيد  روح  الى 

بأب  انك سمعت  فلبد  العرب  تعرف شط  واذا كنت 
»عدنان السيني« قائد االنتفاضة الشعبانية يف االهوار 
وقتها  مرعبة.  سلطوية  متحزبة  قوة  اعتى  ينازل  وهو 
كانت الشهادة هي مهه الوحيد يف لقاء ال خمضبا بدمه 
يف  عرفه  من  الأحد  السلم(..  السني)عليه  كامامه 
الدين  البرصة واهلور ال يعرف شجاعته وايمنه بقضية 
السامي هو  ينس هدفه  مل  والوطن. سنوات من حياته 
التي  الكفائي  اجلهاد  فرصة  جاءت  حتى  الشهادة  نيل 
اعلنها املرجع السيستاين. فاملرجع يف ضمريه وقناعاته 
ابناء  من  املنتظر. فحرض كل من حوله  االمام  يوازي 
املرجعية  صوت   / بم  هيزج  وهو  واصدقاء  واحفاد 
بالنجف صاح حي عل اجلهاد / كل تشيل اسلح / 
 . بكاروكه/  يزحف  ايل  حتى  للملعب  يزحف  الكل 
ابنائه  من  اثنني  واعطى  اجلبهات،  الياة وسكن  فطلق 
حني  روحه  تبتسم  اذ  بغبطة،  القتال  وواصل  شهداء، 
يا  مناديا  االره��اب،  )داع��ش(  انقاض  من  عائلة  ينقذ 
بالغضب  مفعم  بصوت  الشعرية  اهازجيه  عرب  حسني 
بالعراقيني  التكفريون  يفعله  فم  واالس��ى،  والدهشة 
عل  املخيف  الشبح  دور  تقمصوا  فقد  اخليال،  يفوق 
العوائل االمنة، اال ان الشد الشعبي نابض بالياة كان 
الشد  حّجمها  مهجيتهم  توسعت  كلم  الياة  قيد  عل 
عن  مدافعا  جماهدا  توهج  النقطة  هذه  ومن  املقدس. 
وزخم  بحمس  انطلق  واملقدسات،  والعرض  االرض 
له  سنحت  الفرصة  ان  عادًا  بالشجون،  مليئا  عاطفي 
ان  يققها  ولن  القيقية،  الدنيا  يف  سعادته  تكتمل  كي 
مل يتخضب بدمه ويكون مسجل عند ال شهيدا.. تلك 
تنبع  والصادقة  واملستقيمة  السليمة  والنية  الروح  هي 
يف  الُعليا  الدينّية  املرجعّية  مركب  فركب  ضمريه.  من 

النجف األرشف، شّد عزمه وتأّزر بعقيدته السينّية. 
كل  من  خيرج  بالرصاص  املثقب  جسده  أن  ايّل  خّيل 
ثقب نور  يمتدد اىل السمء، وعيناه الثابتتان ضاحكتان 
وقد شملتهم اختلجة صغرية واضحة لكل من يدقق 
فيهم. فرسيان القدر يمكن ان يدث تدرجييا، وقد يغدو 
كانون  من   7 االثنني  يوم  فجر  ففي  املحال،  من  ضبا 
االول 2014 بمنطقة )سيد غريب( وهو يؤدي رسالته 
متسلحا  قوية،  بارادة  متمتعا  مبتهجا  سعيدا  اجلهادية 
بالوالء القيقي، وي قبع يف اعمقه الكثري من االنسانية 
والشهامة، ملسها كل من حوله. لكن اللحظات السعيدة 
اال  الكانوين مل تكتمل  الصباح  بذلك  االنتصار  ونشوة 

بالقربان والصعود اىل ال شهيدا مرضجا بالدماء.  

صعد الى اهلل شهيدًا 

ابو عدنان الحسيني
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أسرة ومجتمع

هذه العادة التي دأبت عليها كثري من العوائل السيم البيوت ذات 
يكون   ) اهلول   ( البيت  استاحة  مكان  فان  الصغرية  املساحات 
يظهر  الدار  باب  تفتح  عندما  اي  الدار  باب  مع  مبارشة  متصل 
من جيلس فيه ، فكثري من العوائل تقوم بتعليق ستار خلف الباب 
او  الباب طفل  فتح  ما  اذا  يضمنوا  اكرب كي   او  الباب  بمساحة 
نسيت مفتوحة ال يظهر او يكشف ستار البيت ، وكذلك اذا ما 
الستار  تستخدم  فانا  معنّي  لطارق  الباب  لفتح  املراة  اضطرت 
للرد عليه عندما يكون اجنبيا وحتفظ نفسها ، والن اليوم الكثري 
وحتى  مربعا  متا   50 مساحتها  بمنازل  تسكن  العوائل  من 
اصغر فانا حتتاج املساحة كلها لغرض توفري احتياجات العائلة 
فاالفضل هلا استخدام الستار بعد باب الدار كي  حتجب  االنظار. 

من املعلوم يرم عل املرأة ان تظهر زينتها لألجنبي بل ان حجابا 
وملبس   ، اشكال  فيها  يكون  للنظر  الفتة  بالوان  يكون  عندما 
املرأة حتت الجاب جيب اخفاؤها متاما كي  ال يظهر منها للغري 
وهلا الرية يف ان ترتدي ما تشاء عندما ال يكون ظاهرا لألجنبي .

نرش  وه��ي  اال  العوائل  بعض  تعلمها  ال  قد  مهمة  نقطة  هنا 
للغري  مكشوف  بشكل  وغريها  النسائية  امللبس  اي  الغسيل 
سواء للجريان او عل اجلدران او تنرش عل البل دون ماسكات 
فتتطاير اىل الشارع وغري ذلك فهذه االمور جيب ان نلتفت اليها 
النسائية  امللبس  كشف  عدم  وعل  خصوصياتنا  عل  لنحافظ 

املعروفة عائديتها ملن .
كي  امللبس  فوق  الرشاشف  بنرش  تقوم  العوائل  من  البعض 

ختفيها وهذا شء رائع لعدم كشف ملبسهم . 

ستار لما بعد الباب
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بقلم ا.د. صادق محمد جواد الشيخ جامعة بغداد / كلية الطب

اجلامعات  اىل  للتقديم  واالبناء  االرسة  اهتمم  ان  فيه  الشك 
الثانوية  الدراسة  مشوار  انتهاء  بعد  صحيحة  بصورة  واملعاهد 
و  االرسة  خيص  جدا  مهم  امر  الثانوية  الشهادة  عل  والصول 
االبناء وان كيفية التقديم والدقة يف ملء االستمرة االلكتونية له 
اثر كبري يف نجاح عملية التقديم و القبول ويعتمد عليه يف حتقيق 
مايصبو اليه االبناء واالهل وبنجاح الن اي خطا يف التقديم او يف 
رمز الكلية او املعهد يؤدي اىل خطا يف القبول ومن هنا اود بيان 

النقاط االتية عند التقديم :
نظام التقديم والقبول يعتمد اوال واخريا عل املجموع   -1
عل  مبنية  الرغبة  وتكون  الطالب  عليه  حصل  الذي  التنافيس 

اساس هذا املعدل والتنافس .
الطالب بصورة صحيحة قبل  الطالب قراءة دليل  عل   -2
ويفضل  خربة  ذي  بشخص  واالستعانة  التقديم  استمرة  ملء 
سحب نسخة مصورة اضافية وملء االستمرة بصورة جيدة ثم 

بعد ذلك ملؤها عل الاسبة االلكتونية .
اختصاص  هو  هل  الطالب  يرغبه  الذي  االجتاه  حتديد   -3

طبي او هنديس او اي اختصاص اخر.
عل الطالب واالرسة معرفة الدود الدنيا للقبول للسنة   -4
الطالب .  اليها  ان يرشح  املمكن  التي من  الكلية  املاضية ملعرفة 
مثل ادنى جمموع للقبول يف الكليات الطبية هو 665 واهلندسية 

هو 630  او اقل او اكثر .
عدم اختيار كليات من غري املمكن القبول فيها وذلك   -5
ويقدم   80 الطالب  معدل  مثل  الطالب  اختيارات  تقليل  لعدم 
عدة اختيارات للمجموعة الطبية او اهلندسية علم ان ادنى معدل 
للقبول هو 90-95 درجة ولو ان التعليمت تسمح له بالتقديم 

وفق اختياره ولكنه سيفقد اختيارات كثرية .

االسرة واالبناء 
وآلية التقديم للجامعات والمعاهد        

للطالب اختيار 35 كلية و15 معهدا  وجيب عليه ملء   -6
اخليارات كاملة وان كان معدله 100 من 100 .

ان��واع  جيع  ع��ل   حتتوي  العراق  يف  اجلامعات  جيع   -7
االختصاصات و الكليات يف املحافظات ويق للطالب التقديم 
الي حمافظة ومنها بغداد حتى وان كان من املحافظات االخرى 
النقل واملعيشة والوضع االمني تكون  و  السكن  ان مشاكل  اال 
عادة غري موجودة يف حالة قبول الطالب يف حمافظة سكنه ومن 
وجهة نظري فاين افّضل ان يقدم الطالب يف نفس حمافظته حل 
الشكاالت عديدة ومن الناحية املادية تكون اقل بكثري عبئا عل 
العائلة فمثل قبول طالب املحافظات يف بغداد حيث قد يتاج من 
500 اىل مليون دينار شهريا لنفقات النقل ومعيشة ومصاريف 

اخرى .
انصح الطالب بعدم التخبط يف  اختيار الكلية مثل كلية   -8
واختصاص  اجتاه  يف  االستقرار  اي  هندسة  كلية  والثانية  طبية 
حمدد . وعل االرسة واالبناء التاكد من اختيار الكلية واملحافظة 
للمحافظة  االمني  والوضع  حمافظته  من  البعد  جهات  عدة  من 
والقناعة يف حالة ظهور اسم كلية بغري حمافظته وبعيدة عنه هل 
ويقدم  الوسط  حمافظات  من  طالب  مثل  ؟.  الطالب  سليتحق 
النتائج للقبول يرفض  اىل حمافظة شملية او جنوبية وعند ظهور 
املعاناة  مرحلة  وتبدا  الكلية  وتلك  املحافظة  لتلك  الذهاب 

واملراجعات للنتقال اىل كلية ادنى يف حمافظته .
كون  حالة  يف  القبول  عل  االع��تاض  للطالب  اليق   -9
االستمرة صحيحة وحسب رغبة الطالب حتى يف االنتقال لكلية 

اخرى .
وختاما ادعو العيل القدير ان يوفق ابناءنا ملا هو خري متمنني هلم 

النجاح والتوفيق .
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هذه  العرشين  ث��ورة  خيص  فيم  البطولية  كربلء  ذاك��رة  من 
ثورة  ان��دالع  عند  كربلء  رجال  مواقف  تثبت  التي  الورقة 
من  جمموعة  باعتقال  الربيطاين  االحتلل  وقيام  العرشين 
اطلق  عل  بريطانيا  ارغمت  وقد  كربلء  ورج��ال  اع��لم 
رساحهم بعد مطالبات ومظاهرات تندد باالحتلل الربيطاين 
العام عن  العفو  العراق  الربيطانية  يف  السلطات  اعلنت  فقد 
املوافق   1339 رمضان   23 يف  وذلك   السجناء  من  جمموعة 
 1921 متوز   1339 شوال   24 يوم  ويف   1921 مايس   30

وصل اىل كربلء من هنجام كل من :
الشيخ  علوان،  الاج  عمر  الشيخ  عواد،  الكريم  عبد  الشيخ 
السيد  اذان،  ابو  الشيخ  قنرب،  امحد  الشيخ  قنرب،  املهدي  عبد 

امحد البري، الشيخ هادي كمونة، الاج ابراهيم ابو والدة . 
ووصل حممد شاه يوم 28 شوال ، والسيد حممد عيل الطباطبائي 
الشريازي فقد  املريزا حممد رضا نجل  اما   ، القعدة  يف 2 ذي 

سفر اىل ايران بعد ان بقي يف هنجام عرشين يوما ونيف

من  الكثري  منهم  كان  وقد  اللة  سجن  يف  املسجونون  اما 
1339ه�  رمضان   23 يوم  رساحهم  اطلق  فقد  الكربلئيني 
وهم السيد حممد عيل هبة الدين السيني، السيد عبد الوهاب 
السيد  الددة،  حسني  السيد  الزوين،  هادي  السيد  الوهاب، 
حسني القزويني، السيد حممد الكشمريي، السيد حممد موسى 
شخري  اجللوب،  سموي  سعدون،  الاج  عمران  العوادي، 
اللهيمص، عبادي السني، ابراهيم السموي، سلمن الرباك، 
عبد  العواد،  الرمحن  عبد  السون،  طليفح  ال��رباك،  دليمي 
اجلليل العواد، سلمن الكعيد، فرحان الدب، دوهان السن، 
متعب  كرماشة،  ام��ني  العبود،  نجم  تويج،  الرسول  عبد 
الشاين، علوان الشلل، خضري العايص، محود الصلييل، خادم 

الغازي، عبود العنيد، سلمن الفاضل،
اجلبوري  سلمن  كامل  الكربى  العراقية  الثورة  وثائق   (  

)100-94/5

وإعادة األسرى من هنجام
 وإطالق سراح المسجونين

ورقة ُكتب عليها أسماء المطلق  سراحهم

إعالن العفو العام
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 )إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم 
ال يؤمنون( )سورة البقرة/ آية 6(.

سواء  يؤمنون  ال  الكفار  ان  أي  واض��ح  االي��ة  معنى 
انذرهتم ام مل تنذرهم ولكن سبب نزول اآلية ومن هم 

الكفار الذين قصدهتم ؟
ومنها  التفاسري  اغلب  االية  نزول  سبب  عن  الديث 
التبيان يف تفسري القرآن وتفسري الصايف وامليزان ذكرت 
ان هذه االية نزلت حسب قول الربيع بن انس البكري 
مفرّس،  ال��ب��رصة،  أه��ل  من  تابعي  البرصي  النفي 
 139 سنة  تويف  األربعة،  السنن  يف  أحاديثه  ث،  وحُمدَّ
ه�. ، يف أب جهل، ومخسة من أهل بيته قتلوا يوم بدر،

هنالك  والبلخي  البلخي،  كذلك  اختاره  الراي  هذا   
بن  شقيق  عيل  أبو  االول  االس��م  هذا  يملن  اثنان 
السنة  أه��ل  علمء  أح��د  البلخي،  األزدي  إبراهيم 
سهل،  بن  محد  ا  والثاين  194ه���  سنة  تويف  واجلمعة 
أبو زيد الَبْلِخي )235 - 322 ه�( امللقب: »اجلاحظ 
الثاين« هو أحد حكمء اإلسلم وعلمئهم البارزين يف 
االصح  ان  نعتقد  ما  وعل  والفلسفة،  والفقه  األدب 

االول هو املقصود
اما ابن عباس يقول نزلت يف قوم بأعيانم من أحبار 
وسلم  وآله  عليه  ال  صل  بالنبي  كفروا   من  اليهود 

عنادا وكتم أمره حسدا،.
اخلتم  أهل  يف  نزلت  انا  اجلبائي  عيل  أب  عن  وقيل   
عل  نعرج  يؤمنون،  ال  أنم  ال  علم  الذين  والطبع 

بعض تفاصيل من قصدهتم االية 
بن  جهل  )أب��و  مكة  جيش  قائد  كان  بدر  معركة  يف 
أقعده  املغرية،  بن  هشام  بن  عمرو  واسمه  هشام(، 
فقطع  اجلموح  بن  عمرو  بن  معاذ  بالسيف  برضبة 
رجله،  ثم وقف  عليه عبد ال بن مسعود، حني احتز 

رأسه.
عل  وارصاره  كفره  ان  اال  الكم  ابو  يسمونه  كانوا 
حرب رسول ال سمي ابو جهل، واما بقية ذويه هم: 
العاص بن هشام ،  مسعود بن أب أمية بن املغرية، أبو 
قيس بن الوليد -أخو خالد بن الوليد-، أبو قيس بن 
حذيفة  أب  بن  هشام  حذيفة،  أب  بن  حذيفة  الفاكه، 

كلهم اوالد املغرية ،وقتلوا يف بدر. 

قصة آية

من خلل ملحظة هذه اللوحة الفنية التي أبدعها اخلطاط العراقي املبدع 
نبيل الرشيفي يمكن استقراء عدة معان أو ملحظات منها:

املائل  التاب  اللون  اللوحة(  )أرضية  القاعدة  يف  استخدم  الفنان  إن   *
وكتعبري  ب��األرض،  تعلقه  مدى  عن  منه  تعبريا  وذلك  الغامقة  للصفرة 
فطري عن قوة العلقة بني الشمس واألرض، إضافة إىل ذلك فإنه يظفر 
باجلمع بني تنسيق و تذهيب الزخرفة التي متثل إطارا للنصوص بوحدات 
متمثلة ومتساوية والتي تشري اىل الدقة يف النظم اإلسلمية بكل أشكاهلا، 
وقد مال الرسام اىل استخدام الزخرفة النباتية ليعرّب بذلك عن اخلصوبة 

يف املادة اإلسلمية بكل أنواعها.
* وعمد الفنان اىل استخدام حروف مدودة بعضها عل بعض وذلك ما 
أو لوحة  الذي جيعل من اآليات بمجملها نصا واحدا  الثلث  يمّيز خط 
لوحة  جعلها   بحت  فني  وبمعنى  بينها،  الفواصل  يلغي  حيث  واحدة 
تشكيلية كاملة، فيم شكلت اخلطوط الداخلية بخط النسخ حتيطها زخرفة 
أخرى، ليحدث الرسام بذلك انتقالة من اجلملية املمثلة بخط الثلث اىل 

خط النسخ البسيط واملريح للمتلقي وجعل اإلطار خاصًا به.
* كم عمد الفنان اىل استخدام أرضية مضيئة يعرّب عن لونا الفنانون باسم 
)األبيض الغامق( وال يمنحون اللون اسم كاألسمء املتداولة عند الناس، 
وجاء ذلك االستخدام إلضفاء صفة التميز عل الكتابة وإبرازها بشكل 
واضح، كم انه مل يلجأ اىل تغيري خلفية النصوص املكتوبة بخط الثلث عن 
تلك التي خطت بخط النسخ ليجعل كل املقطعني تعبريا عن الوحدة يف 
املوضوع ولكي ال يتوهم الناظر أن هناك قطعا بني الوحدة الفنية الكبرية 

واألخرى الصغرية التي حتتها. 
منطلق  من  وختامها  اآليات  بداية  اختيار  يف  انطلق  فالفنان  وأخريا   *
يبدأ من  مل  انه  بمعنى  بداية وناية  باختيار نص ذي  يلتزم  ومل  اللحمدود 
بداية آية معينة لينتهي بنهاية اآلية األخرى بل تركها مفتوحة من اجلانبني 
إلعطائها أبعادا تفوق األبعاد التي أّطرهتا اللوحة وليقول لقارئ اللوحة 
للمعاين  شاسعا  مشهدا  متثل  وأنا  ناية  هلا  ليست  اآليات  تلك  جل  أن 

والتجليات اإلهلية وأنا صورة خارجة عن إطار العرض الذي أطرها.

اللوحة في سطور
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ال اعلم ملاذا تستشهد الكثري من وسائل االعلم بتقارير واخبار وبحوث الدول 
الغربية واالمريكية دون متعن وتفّحص بل اخذها عل حممل اجلد واملصداقية 
والنيل من املستهدف يف اخلرب ، فكثريا ما تدعي هذه الوسائل اخبارا كاذبة تسقط 
من رموز وطنية او دينية فيصّدقها الراي العام ويبدا بالتويج هلا والتنكيل بمن 
ورد اسمه فيها دون حتقيق ، وهنا ستكون التبعية االخروية ثقيلة عل من استمع 
يف  االعلم  وسائل  اغلب  ان  يعلمون  ال  وكانم   ، كاذبة  اخبار  هلكذا  ورّوج 
العامل ختضع لدوائر استخباراتية ومنظمت ماسونية غايتها استهداف املسلمني 
بالدرجة االوىل واستهداف املسلمني يكون من خلل استهداف رموزهم سواء 

أكانوا  الدينيني ام  السياسيني كي  يتتب االثر املطلو ب .

لماذا تصّدقونهم؟

التضليل اإلعالمي 
ثقافة اخذت انتشارها بني االعلميني عديمي املصداقية ولكنهم يتمتعون 
بمهنية عالية لدرجة انم يستطيعون التلعب بمفردات اخلرب معلومات 

وصورة للداللة عل ما يطلبه مول الوسيلة االعلمية التي يعملون با .
من  اكثر  وجود  اىل  توصلت  االعلمي  التضليل  عن  الدراسات  بعض 
30 اسلوبا تضليليا تطورت مع تطور وسائل االتصال من حيث برامج 
الصور  تكشف  برامج  هنالك  ان  من  بالرغم   ، والفوتوشوب  املونتاج 
املزيفة اال انا ال تستخدم من قبل املتلقي فقط من قبل املستهدف باخلرب 

املزيف .
زمان  يف  مفربكا  حدثا  يشابه  حدث  عن  تعرّب  صورة  اختيار  املمكن  من 
 ، املتلقي  عل  مضللة  اخبار  هكذا  وتنطيل  االصل  عن  خمتلفني  ومكان 
والبعض من وسائل التضليل استئجار عديمي الضمري للحديث عن ما 
يمل عليه من قبل مراسل الفضائية املاجورة خللق اجواء التوتر يف البلد 

او للنيل من الشخصية املؤثرة يف البلد .
توقيت  وفق  كاذبة  اشاعة  ترويج  وهو  قبيح  تضلييل  اسلوب  وهنالك 
يعاين  ما  واستخدام  التوقيت  نفس  يف  يدث  مهم  حدث  لرضب  معني 
منه املجتمع جلعله مادة للشاعة فتتفاعل مع غرائز املتلقي وتلقي بظلهلا 

وضلهلا عل الراي العام والوضع العام .
يمكن  وهل  اللول  وماهي  البديل  وماهو  ماذا  ثم  نفكر  ان  جيب  دائم 
تطبيقها ام فقط اثارة الراي العام وخلق اجواء مضطربة بل حلول وهنا 

يتحقق اهلدف للنفوس الضعيفة ويكون الضحية الناس الفقراء .
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هو ال يكذب ولكنه ينافق ويسلط الضوء عل خرب صحيح لكن غايته التنكيل والتسقيط ، ومن خلل متابعتنا لتقارير اعلمية 
مع  التعامل  بخصوص  مهم  موضوع  عل  املنصفة  فرياال(  )آنا  الباحثة  سلطت  وقد  املجحف  ومنهم  املنصف  فمنهم  غربية 
العمليات االرهابية التي يقدم عليها متطرفون مسلمون فقد قالت أنا فرياال يف مقال هلا عل موقع جامعة جورجيا األمريكية: »إن 
دراسة بحثية أجرهتا اجلامعة أثبتت أن اهلجمت اإلرهابية التي ينفذها مسلمون حتظى بتغطية إعلمية تزيد بنسبة 357% عن تلك 

اهلجمت التي ترتكبها جمموعات أخرى«.
وقد وجدت من خلل بحثها واستطلعها ان من أصل 136 هجوًما إرهابًيا وقع يف الواليات املتحدة عل مدى 10 سنوات 
خضعت للدراسة � تضيف فرياال � ارتكب املسلمون يف املتوسط 12.5% من اهلجمت فقط، لكنهم تلقوا أكثر من نصف التغطية 

اإلخبارية. يعني ثلثة اضعاف ما يستحق تغطية اخبارية وهي النسبة التي اشارت هلا انفا .

االعلم املهني ليس فقط نرش الثقافة السليمة لبناء نفوس سليمة واجواء سليمة تؤدي اىل التعايش السلمي ، وليس فقط فضح 
االكاذيب وتنبيه الراي العام منها كي ال تؤثر عل نسيج املجتمع ومتزق تلمحه ، بل هنالك مهمة للعلم املهني الواعي والذي 
عل درجة عالية من االيمن بعقائد االسلم اال وهي كيفية التعامل مع جراحاتنا ، فالبعض يعتقد تكذيب الدث السلبي هو 
اسلوب سليم وهذا غري صحيح بل جيب التعامل معه بمصداقية وواقعية فيمكن االعتاف به وطرح معاجلاته او قد يكون 
مؤثرا  هذا اخلرب فيسلط االعلم الضوء عل احداث اجيابية رافقت هذا الدث فتشغل الراي العام عل ان تتم معاجلة هذا 
والتضخيم  والتاويل  االقاويل  فان  توضيح  دون  السكوت  اما   ، احتوائه  وكيفية  عنه  الديث  معاجلته  وبعد  السلبي  الدث 
سياخذ مداه ليكون صورة غري صحيحة تكون اثارها اسوأ من اثار اخلرب او الدث السلبي ، وكذلك االنكار غري املهني يثبت 

الدث ويفقد االعلمي مصداقيته مستقبل .
اللغة العرب لغة رائعة يمكن استخدام اساليب البلغة كي نمتص غضب الشارع اوال ونبعد التاويل السيئ   ثانيا وتكوين 

صورة اجيابية ثالثا . 

األسلوب القبيح لإلعالم الغربي

المهني  اإلعللالم 

عقار للجراح

لماذا تصّدقونهم؟
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طبيبك أنا

مرض السوفان.. 

آالم شديدة تصيب المفصل 
المصاب مصحوبًة بالتوّرم

دي
ها

د ال
عب

م 
س

قا
د/ 

دا
إع

مرض يصيب مفاصل جسم االنسان ناتج عن تآكل الغضاريف 
الركبتني والورك  مثل  املكونة ملفاصل اجلسم  العظام  التي تغطي 
والفقرات ... وملعرفة املزيد عن هذا املرض التقت جملة »االحرار« 
مدينة  يف  املفاصل  آالم   اختصاص  مهدي  حممد  حيدر  بالدكتور 

االمام السني »عليه السلم« الطبية والذي بني لنا ما ييل.

أسباب حدوث املرض
ونوع  العمر  تقدم  هو  السوفان  مرض  حدوث  اسباب  اهم  من 
جنس االنسان )النساء اكثر عرضه للمرض من الرجال( وكذلك 
غري  بصورة  املفصل  استخدام  وكثرة  »السمنة«  ال��وزن  زي��ادة 

صحيحة اثناء الركة.

أعراض املرض
االمل  منها  باملرض  االصابة  خلل  تظهر  كثرية  اع��راض  هناك 
عند  خاصة  حركته  وحتديد  بالتورم  مصحوبا  املفصل  يف  الشديد 
املرض يكون يف بعض االحيان خاليا من  القيام واجللوس لكن 

االعراض.

طريقة تشخيص املرض
املريض  فحص  طريق  عن  االساس  بالدرجة  التشخيص  يكون 
رسيريا من خلل االستعانة باألشعة السينية للمفصل املصاب اما 

التشخيص الديث يكون عن طريق الرنني املغناطييس.

طريقة العالج واألدوية املستخدمة للوقاية من املرض

يكون العلج ملرض السوفان من خلل عدة طرائق هي )التثقيف 
الطبي والذي يكون عن طريق رشح نبذة خمترصة وبسيطة للمرض 
االعلم  وسائل  خلل  من  بالسوفان  املصابني  االشخاص  عل 
واالنتنت وكيفية ختفيف اثر السوفان مثل طريقة اجللوس حيث 
ان اجللوس عل الكريس افضل من االرض طريقة المم حيث ان 
المم الغرب اكثر فائدة من الرشقي وهكذا(، والعلج الفيزيائي 
يسمى ايضا بالعلج الطبيعي والذي يعترب من اهم طرائق العلج 
ويتكون من تأهيل املفصل املصاب عن طريق التمرين الرياضية 
جلسات  اخذ  وكذلك  اهلواية  والدراجات  والسباحة  امليش  مثل 
املصاب،  للمفصل  علجية  جلسات  تكون  ما  وغالبا  منتظمة 
املتحركة  والكرايس  العكازات  مثل  الطبية  املعينات  استخدام 
واملساند وغريها، اما االدوية املستخدمة للعلج فهي عبارة عن 
وهذه  االصابة  ونوعية  املفصل  نوع  حسب  ومقويات  مسكنات 
االدوية ال ختلو  من االعراض اجلانبية من جهته وغالية الثمن من 

جهته اخرى.
عملية  تكون  شديد  بأمل  ومصحوبًا  مترضرًا  املفصل  كان  وكّلم 

الطرق العلجية متطورة .
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الطف بحر من أين تأتيه ترد. فحياضه متعة لكنها بالزن متعة. كعيني زينب الدامعة  إذ رأت ما مل يره أحد يف يوِم 
عاشوراء فكانت رغم أحزانا جديرة بالكفالة بعد حامل اللواء، واخليمة التي يلوذ با األيتام، حني استحالت خيامهم 
رمادا تذروه رياح ذلك الوادي، فمَّ عاد هلم من ويل يشكون اليه حر الظمأ، وقد مىض صاحب اجلود تاركا جوده ملقى 
يشاركه حر النبل الذي أراق آخر قطرات األمل الذي تنتظره سكينة والعيال، لتشهد الرشيعة جودا اصابه ما أصاب 
العني بل استثناء، كان األمُل بأن يعود للخيام ساملا  فالرضيع من عطشه ال ينام حتى مل يعد لصوته املبحوح صدى 
يسمعه االب املثقل بلوعة املصاب فأذا بالفرات يتاءى له كبطون اليات فتوجه به نحوه لريوي عطشه، فم كان من 
أمة السوء اال أن ترده مذبوحا للرباب يف خيمتها وقد تدىل رأسه الصغري وانحل قمطه لرارة النبل وقد تلقفت السمء 
دمه املرفوع هلا بكف سيد الشهداء وهو يردد ) خذ حتى ترىض (  السمء حتمله اليها وتستقبل دمه دون أن ترد منه قطرة 

هلذه األرض كأنا تدخره وديعة لقادم يقفو خطاه الفيلق اجلرار، 
وما يزال الطف بحرا نغتف منه حني وروده ما نريده من عربة أو عربة  لنقف يف تلك الفسحة من الزمن بني دم نحر 
الرضيع ودم قلب السني ومها ينطلقان نحو السمء دون ارتداد لثرى هذه األرض  دم يعقبه دم وفداء بذبح عظيم 
ينادي مرة أخرى ) خذ حتى ترىض ( تنطقها شفاه ذابلت  وعيون ترنو نحو اخليام بنظرة يجبها عنها الدم اجلامد 
فوقها لتى هل من أثر لسك السعدان قد يدمي أقدام رقية والصغار لو وقع القضاء  وبني سيف الشمر ورض اخليول 
األعوجية انتهت حكاية الشهادة لتبدأ حكاية السبي  سبي زينب التي راعها فداحة ما رأت وتصدع كبدها من الزن 
جزعًا حتى بان السواد يف افقها الواسع يرى تاركًا بقلِب زين العباد كرسًا مل جيربا مع مابِه من ثقل الديد أملَا يف رحلة 
السبي الطويلة  دامهته الرزايا من كل جانب  هنا سوط لعني أرعب العيال  وهناك دم اجلبني   من حجٍر سال فوق 
الشفاه الذابله حتى االرتواء كلم دنت من الرمح اخته الوراء لتضم الرأس إليها ابعدوه قهرًا عن مقلتيها فتد أناملها 
خالية  لتمسح دموع رقية اجلارية التي مل تكف عن البكاء  حتى جيء بذلك الطشت الذي   قال خلربة الشام أن بكاء 

رقية مل يعد يؤذيك .

)أرزاء  زينبية(
ايمان صاحب 
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الواحة

لزيارة  الفرات  من  بالغسل  أمر  من  أول   -
رس��ول  ه��و  ال��س��لم(  )عليه  السني  اإلم���ام 
وقد  وآل��ه(  عليه  ال  )صل  االك��رم  النبي  ال 
ال  عبد  اب  عن  مفّصل  حديث  يف  ذلك  ورد 
السفر  آداب  وفيه  السلم(  )عليه  الصادق 
وكيفية  السلم(  )عليه  السني  اإلمام  لزيارة 
الزيارة وقد رواه الشيخ الطويس )قدس  رسه( 

بإسناده عن صفوان..
ان اول من زار كربلء من االنبياء )عليهم   -
السلم(  )عليه  البرشية  ابو  آدم  هو  السلم( 
ملا  مواساًة  الطاهر  التاب  ذاك  دمه  وقد سقى 
ال  )صل  الرسول  آل  دماء  من  عليها  سرياق 
عليه وآله( بعد مئات أو آالف السنوات )بحار 

االنوار ج44، ص 243-242(.

سأل رجل خثعمّي، رسول ال )صل ال عليه وآله وسلم( »أخربين أّي األعمل 
أبغض إىل ال؟ قال: الرشك بال، قال: ثمَّ ماذا؟ قال )صل ال عليه وآله( قطيعة 
الرحم«، وعن اإلمام عيل )عليه السلم(: »أقبح املعايص قطيعة الرحم والعقوق«.

السلم(:  )عليه  الباقر  اإلمام  عنها  حتدث  ما  الرحم،  لقطع  الدنيويَّة  اآلثار  ومن 
الرحم،  وقطيعة  البغي،  وباهلّن:  يرى  حتى  صاحبهّن  يموت  ال  خصال  »ثلث 
وعنه  الفناء،  تعجيل  واوهل��ا:  إليه:  املشار  الوبال  أنواع  ومن  الكاذبة«،  واليمني 
الرحم«،  قطيعة  الفناء  ل  تعجِّ التي  »الذنوب  السلم(:  )عليه  الصادق  اإلمام  قال 
وثانيها: تعجيل العقوبة، وعن النبّي )صل ال عليه وآله( قوله: »ما من ذنب أجدُر 
له يف اآلخرة من  يّدخره  ما  الدنيا مع  العقوبة يف  من أن يعّجل ال تعاىل لصاحبه 
قطيعة الرحم واخليانة والكذب«، وثالثها: حلول النقم، وعنه قال اإلمام عيل )عليه 

السلم(: »حلول النقم يف قطيعة الرحم«.

سنة  ١966.. مشعل محلة باب بغداد 
يحمله )مرتضى جواد الكلش(

أشياؤنا الجميلة؟

ال تكن في منتصف الطرق..
عابـر  يضعك  أن  مــن  احــذر 

في المنتصـف 
كـره  وال  كــامـــــال  حـــــب  ــال  ف

كامال.. ال قبـول وال رفـض..
 ال لقـاء .... وال فـراق

ـــــــذر مـــــــن مــنــتــصـــــف  واح
العالقـات.. انتبه مـن أنصـاف 
فالمنتصـف  ــــاء...  ــــي األش
ان  يجدر  و  العجز،  لحظـة 

تكون بعاجــز.

فظاعة قطع األرحام األوائل
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احتضاره  عند  القانوين«  سليمن  العثمين  »السلطان  أوىص 
وهو عل فراش املوت بثلث وصايا قال فيها:

األوىل: )أن ال يمل نعيش عند الدفن إال أطبائي وال أحد 
غريهم(..

حتى  مويت  مكان  من  الطريق  جانبي  ينثر عل  )أن  والثانية: 
التي  الكريمة  وأحجاري  والفضة  الذهب  قطع  املقربة.. 

جعتها طيلة حيايت(..
من  يدّي  أخرجوا  النعش  عل  ترفعوين  )حني  واألخ��رية: 

الكفن.. وأبقومها معلقتني للخارج ومها مفتوحتان(..
وحني فرغ السلطان من وصيته قام قائد حرسه بتقبيل يدي�ه 
وض�مهم إىل صدره.. ثم قال أهيا السلطان: ستكون وصاياك 
ما  إنم هل  ختربين س�يدي  التنفيذ وبدون أي إخلل..  قيد 

املغزى من وراء هذه األمنيات الثلث؟!..
بصعوبة شديدة أخذ »السلطان« نفسا عميقا وأجاب بصوت 

واهن: أريد أن أعطي العامل درسا مل أفقهه إال اآلن..
أن  الناس  أن يعرف  فأردت  الوصية األوىل:  أما بخصوص 
املوت إذا حرض مل ينفع يف رده حتى األطباء الذين نرع إليهم 
إذا أصابنا أي مكروه ..وأن الصحة والعمر ثروة ال يمنحهم 

أحد من البرش(..
وأما الوصية الثانية: )حتى يعلم الناس أن كل وقت قضيناه 

يف جع املال ليس إال هباء منثورا..
وأننا لن نأخذ معنا حتى فتات الذهب(..

وأما الوصية الثالثة: )ليعلم الناس أننا قدمنا إىل هذه الدنيا 
فارغي األيدي.. وس�نخرج منها فارغي األيدي(.

وّعاظ 
السالطين
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�ص، واإجهاد النف�ص فيه، والكدح الأجله، فاإّن فيه بركات كثرة ي�سغل به ق�سمًا من وقته، وينفق به  ال�سعي يف اإتقان مهنة و ك�سب تخ�سّ
على نف�سه وعائلته، وينفع به جمتمعه، وي�ستعن به على فعل اخلرات، ويكت�سب به التجارب التي ت�سقل عقله وتزيد خرته، ويطيب 
به ماله، فاإّن املال كّلما كان التعب يف حت�سيله اأكر كان اأكر طيبًا وبركة، كما اأّن اهلل �سبحانه وتعاىل يحّب االإن�سان الكادح الذي يجهد 
نف�سه بالك�سب والعمل، ويبغ�ص العاطل واملهمل مّمن يكون كّا ً على غره، اأو يق�سي اأوقاته باللهو واللعب، فا ينق�سنَّ �سباب اأحدكم من 
�صٍ  فاإّن اهلل �سبحانه جعل يف ال�سباب طاقاتٍ  نف�سّية ً و ج�سدّية ً ليكّون املرء من خالها راأ�ص مالٍ  حلياته، فا  دون اإتقان مهنة اأو تخ�سّ

ي�سيعّن بالتلّهي واالإهمال.
�سه حتى يتقنها، فا يقولّن بغر علم وال يعملّن على غر خرة، بل يعتذر فيما ال ي�ستطيعه اأو يعلمه اأو  وليهتم كّل واحٍد بهنته وتخ�سّ
فلرجع اإىل غره ممن هو اأخر منه، فاإّنه اأزكى له واأجلب للوثوق به، وليعمل عمله ووظيفته بَنَف�ٍص واهتمام، وتذّوٍق واإقبال، فا يكون 
هّمه جمّرد جمع املال ولو من غر حّله، فاإّنه ال بركة يف املال احلرام، ومن جمع مااًل من غر حّله مل ياأمن من اأن يفتح اهلل عليه من الباء 

ما ي�سطّر اإىل اإنفاقه فيه مع مزيد عناٍء وابتاء، فا غنى به للمرء يف الدنيا، وهو وبال عليه يف االآخرة.
وليجعل نف�سه ميزانًا بينه وبن غره فيكون عمله لغره على نحو ما يعمله لنف�سه، ويحّب اأن يعمله له االآخرون، وليح�سن كما يحب اأن 
ُيح�سن اهلل �سبحانه اإليه، ولراع اأخاقيات املهنة ولياقاتها، فا يت�سبث بالطرق الو�سيعة التي ي�ستحي من اأن يعلنها، وليعلم اأن العامل 
�ص موؤمتن على عمله من ِقَبل من يعمل له ويرجع اإليه، فليكن نا�سحًا له، وليحذرن خيانته من حيث ال يعلم، فاإّن اهلل تعاىل رقيب  واملتخ�سّ
عليه وناظر اإىل عمله، وم�ستوٍف منه اإن عاجًا اأو اآجًا، واأّن اخليانة والغدر لهما اأقبح االأعمال عند اهلل �سبحانه واأخطرها من حيث 

العواقب واالآثار.
وليهتّم االأطباء بن اأهل املهن بزيد اهتمام بهذه الن�سائح الأنهم يتعاملون مع نفو�ص النا�ص واأبدانهم، فليحذرن كل احلذر من تخّطى ما 

تقّدم فاإّنه يوؤول اإىل �سوء العاقبة واإّن غدًا لناظره قريب.
ْو َوَزُنوُهْم ُيْخ�ِسُروَن )3(  ا�ِص َي�ْسَتْوُفوَن )2( َواإَِذا َكاُلوُهْم اأَ ِفَن )1( اَلِّذيَن اإَِذا اْكَتاُلوا َعَلى الَنّ وقد قال �سبحانه عّز من قائل: ]َوْيٌل ِلْلُمَطِفّ

ُهْم َمْبُعوُثوَن[، وعن النبّي )�سّلى اهلل عليه واآله(: )اإّن اهلل تعاىل يحّب اإذا عمل اأحدكم عمًا اأن يتقنه(. اأَاَل َيُظُنّ اأُوَلِئَك اأََنّ
ة علم الطب  �سهم مما انبثق يف �سائر املراكز العلمية وخا�سّ وليهتم طّاب العلم اجلامعي واالأ�ساتذة فيه باالإحاطة با يتعّلق بجال تخ�سّ
حّتى يكون علمهم ومعاجلتهم ملا يبا�سرونه يف امل�ستوى املعا�سر يف جماله، بل عليهم اأن يهتّموا بتطوير العلوم من خال املقاالت العلمية 
النافعة واالكت�سافات الرائدة، وليناف�سوا املراكز العلمية االأخرى باالإمكانات املتاحة، ولياأنفوا من اأن يكونوا جمّرد تامذة لغرهم يف 
تعّلمها وم�ستهلكن لاآالت واالأدوات التي ي�سنعونها، بل ي�ساهموا م�ساهمة فّعالة يف �سناعة العلم وتوليده وانتاجه، كما كان اآباوؤهم رّوادًا 
اأمة بذلك، وعليكم برعاية القابلّيات املتمّيزة بن النا�سئن وال�سباب مّمن ميتاز  اأوىل من  اأمة  اأزمنة �سابقة، ولي�ست  فيها وقادًة لها يف 
بالنبوغ ويبدو عليه التفّوق والذكاء حّتى اإذا كان من الطبقات ال�سعيفة واأعينوهم مثل اإعانتكم الأبنائكم حّتى يبلغوا املبالغ العالية يف 

العلم النافع، فيكتب لكم مثل نتاج عملهم وينتفع به جمتمعكم وخلفكم.
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