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 قال االمام الرضا
�ن يَنُظُر ِإلَْي�َك أَفَأَنَت تَْه�ِدي اْلُعْمَي َولَ�ْو َكانُ�واْ الَ يُْبِصُروَن  َوِمنُه�م مَّ
�اَس أَنُفَس�ُهْم  �اَس َش�ْيًئا َولَِك�نَّ النَّ }يون�س/43{ ِإنَّ اللَّ الَ يَْظِل�ُم النَّ
�ْم يَْلبَثُ�واْ ِإالَّ َس�اَعًة  يَْظِلُم�وَن }يون�س/44{ َويَ�ْوَم يَْحُش�ُرُهْم َكأَن لَّ
بُ�واْ بِِلَق�اء اللِهّ َوَما  ِذي�َن َكذَّ َه�اِر يَتََعاَرفُ�وَن بَْينَُه�ْم َق�ْد َخِس�َر الَّ مِهّ�َن النَّ
َك بَْع�َض الَّ�ِذي نَِعُدُهْم أَْو  �ا نُِريَنَّ َكانُ�واْ ُمْهتَِدي�َن }يون�س/45{ َوِإمَّ
َك فَإِلَْينَا َمْرِجُعُهْم ثُمَّ اللُهّ َش�ِهيٌد َعَلى َما يَْفَعُلوَن }يونس/46{  يَنَّ نَتََوفَّ
ُس�وٌل فَإَِذا َج�اء َرُس�ولُُهْم ُقِضَي بَْينَُه�م بِاْلِقْس�ِط َوُهْم الَ  �ٍة رَّ َولِ�ُكلِهّ أُمَّ
يُْظَلُم�وَن }يونس/47{ َويَُقولُ�وَن َمتَى َهَذا اْلَوْع�ُد ِإن ُكنتُْم َصاِدِقيَن 
ا َوالَ نَْفًع�ا ِإالَّ َم�ا َش�اء اللُهّ  }يون�س/48{ ُق�ل الَّ أَْمِل�ُك لِنَْفِس�ي َض�رًّ
ٍة أََجٌل ِإَذا َجاء أََجُلُهْم فاََل يَْس�َتْأِخُروَن َس�اَعًة َوالَ يَْس�َتْقِدُموَن  لِ�ُكلِهّ أُمَّ
اَذا يَْس�تَْعِجُل  }يون�س/49{ ُقْل أََرأَْيتُْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذابُُه بَيَاًتا أَْو نََهاًرا مَّ
ِمْنُه اْلُمْجِرُموَن }يونس/50{ أَثُمَّ ِإَذا َما َوَقَع آَمْنتُم بِِه آآلَن َوَقْد ُكنتُم بِِه 
ِذيَن َظَلُم�واْ ُذوُقواْ َعَذاَب اْلُخْلِد  تَْس�تَْعِجُلوَن }يونس/51{ ثُمَّ ِقيَل لِلَّ
َهْل تُْجَزْوَن ِإالَّ بَِما ُكنتُْم تَْكِس�ُبوَن }يونس/52{ َويَْس�َتنِبئُونََك أََحقٌّ 

ُه لََحقٌّ َوَما أَنتُْم بُِمْعِجِزيَن }يونس/53{  ُهَو ُقْل ِإي َوَربِهّي ِإنَّ

) 44 ( إن الل ال يظلم الناس شيئا ال ينقصهم شيئا مما يتصل بمصالحهم من
الحواس والعقول . ولكن الناس أنفسهم يظلمون : بإفسادها وتفويت منافعها 
عليه�م  ) 45 ( يس�تقصرون م�دة لبثه�م ف�ي الدني�ا أو القب�ور لهول م�ا يرون . 
يتعارف�ون بعضه�م  بعض�ا كأنهم ل�م يتفارق�وا  إال قليال ، قي�ل : إن ذلك عند 
خروجه�م من القب�ور ثم ينقطع  التعارف لش�دة االمر عليهم . قد خس�ر الذين 

كذبوا بلقاء الل وما كانوا مهتدين .
) 46 ( القمي : من الرجعة وقيام القائم عليه السالم . أو نتوفينك : قبل أن نريك 
. فإلينامرجعهم : فنريكه في اآلخرة . ثم الل ش�هيد على ما يفعلون : مجاز عليه 
ذك�ر الش�هادة وأراد مقتضاها ولذلك رتبها على الرجوع بثم أو المراد يش�هد 

على أفعالهم يوم القيامة .
) 47 ( ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم : بالبينات فكذبوه أو يوم القيامة

ليشهد عليهم . قضي بينهم : بين الرسول ومكذبيه . بالقسط : بالعدل ، فأنجى 
الرسول ، وعذب المكذبين . وهم ال يظلمون .

�سورة يون�س

التف�سري

التودد إلى الناس 
نصف العقل

a

a

 : إلي�ك  ينظ�ر  م�ن  ومنه�م 
نبوت�ك  دالالت  ويعاين�ون 

ولكن ال يصدقون
بالقسط : بالعدل

لكل أمة أجل : لهالكهم
بيات�ا : وق�ت بيات واش�تغال 

بالنوم
وق�د كنتم ب�ه تس�تعجلون : 

تكذيبا واستهزاء .
ويستنبؤنك : ويستخبرونك

���ِفيِه، َواْلَعْفُو َزَكاُة  اْلُج���وُد َحاِرُس ااْلْع���َراِض، َواْلِحْلُم ِفَداُم)1( السَّ
ْن َغَدَر، َوااْلْستَِشاَرُة َعْيُن اْلِهَداَيِة َوَقد  ُلوُّ)2( ِعَوُضَك ِممَّ َفِر، َوالسُّ الظَّ
ْبُر ُيَناِض���ُل اْلِحْدَثاَن)3(، واْلَجَزُع)4(  َخاَطَر َمِن اْس���َتْغَنى بَِرْأيِِه، َوالصَّ
ِمْن َأْعَواِن الزََّماِن، َوَأْشَرُف اْلِغَنى َتْرُك اْلُمَنى)5(، َوَكْم ِمْن َعْقل َأسيِر 
َتْحَت َهَوى َأِمير! َوِمَن التَّْوِفيِق ِحْفُظ التَّْجِرَبِة، َواْلمَودَُّة َقَراَبٌة ُمْسَتَفاَدٌة، 
َواَل َتْأَمَننَّ َمُلواًل)6(. 1. الِفَدام � ككتاب وَسَحاب، وقد تشّدد الدال 
أيضا مع الفتح �: شيء تشده العجم على أفواهها عند الَسْقي، أي: 

وإذا حلمت فكأن ربطت فم السفيه بالِفدام فمنعته من الكالم.
2. الُس���ُلّو: الهجو والنسيان. 3. احِلْدثان � بكسر فسكون �: نوائب 

الدهر. والصبر يناضلها: أي يدافعها.
4. اجلزع: شّدة الفزع.

5. املُنى � بضم ففتح �: جمع ُمْنَية، وهي ما يتمناه االنسان. 
6. املَُلول � بفتح امليم �: السريع امللل والسآمة.

من حكم اإلمام علي



من بني الوس���ائل الفتاكة التي يس���تخدمها العدو هي بث االشاعات الكاذبة والتي يتناقلها بسطاء 
الن���اس فيم���ا بينهم من غير النظر الى س���لبياتها وتاثيرها على اجملتمع الس���يما الذي يعيش ظرفا 
اس���تثنائيا مثل العراق ، هنالك اعالم متخصص في بث االش���اعات غايته النيل من وحدة العراق 
وشعبه،  لقد حذرت املرجعية الدينية العليا في النجف االشرف اكثر من مرة من خطورة االشاعة 
ويجب محاربتها وذلك من خالل ُخطب اجلمعة الثانية التي ُتلقى من على منبر الصحن احلسيني 
الش���ريف، وبه���ذا يكون الدور امللق���ى على عاتق االعالم الص���ادق دورا جهاديا لتكذيب هكذا 
اشاعات مغرضة ومحرضة ، وفي الوقت ذاته يجب ان يكون املواطن على وعي تام وال يجب 
ان يصدق كل ما يقال س���واء في الش���ارع او من على وس���ائل االعالم وعليه التثبت من املصادر 
املوثوقة ، وفي نفس الوقت ال يكون معبرا لنش���ر اي اش���اعة يس���معها بل واجبه ان يئدها حاملا 

يسمعها وينبه االخرين الى خطورتها وكذبها.
احدى وسائل تفرق املبايعني ملسلم بن عقيل عليه السالم في الكوفة هي االشاعة حيث اشاعوا 
ان هنالك جيش���ا جرارا قادما من الش���ام للكوفة ، مما جعل الناس يتفرقون عن مس���لم عليه 

السالم وبهذا متكن ابن زياد من قتل مسلم عليه السالم ومن معه.
هذا الدور هو بعينه ميارس���ه كيان داعش من خالل االعالم الفاس���د بينما على ارض 

الواقع هم الشيء امام احلشد الشعبي بل انهم يسارعون الى الفرار 
اذا ما علموا ان احلشد قادم.

انه موقٌف التفت
الكثير منا تكون حياته اعتيادية جدا وتكون الصورة التي نرسمها عنه انه انسان عادي ، وبغية ان يرتقي ملرتبة اعلى نحو الفضيلة البد له من 
اتخاذ موقف معني في حلظة معينة تكون حديث الناس وشغل التاريخ ، ومثل هذا الشخص تكون مبادئه كامنة في نفسه ولكن لظروف معينة 

قد ال تظهر للمأل .
وكم من رجل خلده التاريخ بسبب موقف واحد وكم من رجل ارتقى اعلى املناصب وفضحه التاريخ وجعله في الدرك االسفل من مزابله ، 
االمويون خلفاء تسلطوا على رقاب املسلمني لم يخلدوا مثلما خلد احلر الرياحي بسبب موقف يوم الطف بعد ما كانت سيرته مجهولة، يعقوب 
ابن السكيت هذا الرجل الذي اختاره املتوكل ليعلم ويهذب ولديه في حلظة معينة اتخذ موقفا معينا جعله في عليني عندما سأله املتوكل عمن 
االفضل ولداه ام احلس���ن واحلس���ني عليهما الس���الم ؟ فكان جوابه ان نعل قنبر افضل من ولديه ، فصلب وقتل بس���بب موقف كان يستطيع ان 
يتجاوزه ملا عرف عنه انه ال عالقة له باهل البيت ، ولكن مبدأ كامنا في صدره اطلقه للعلن في حلظة تاريخية موفقة خلدته ما بقيت االيام.

إعالم االشاعة
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 فرصة أخرى
 لإلصالح والتقويم

يط����ّل علينا ش����هر رمضان، 
الذي ُأنِزَل فيه القرآن وفرَض 
الله تعال����ى الصيام فيه على 
املؤمن����ني، وهو من أش����رف 
الش����هور، ُتفتح في����ه أبواب 
الس����ماء وأب����واب الرحمة، 
وُتغل����ق فيه أب����واب جهنم، 
وفيه ليلة تك����ون فيها عبادة 
الله خيرا من عبادته في الف 
شهر، وفي احلديث: ان الله 
عزوجل يعت����ق في آخر كل 
ي����وم من اي����ام رمضان عند 
اإلفط����ار، الف ال����ف رقبة 
م����ن النار، ف����إذا كانت ليلة 
اجلمع����ة ونهارها، اعتق الله 
في كل ساعة الف الف رقبة 
ممَّن قد اس����توجب العذاب، 
ويعتق في الليلة االخيرة من 
الش����هر ونهارها بعدد جميع 

من أعتَق في الشهر كله.
من هنا تبرز أهمية إس����تثمار 
هذا الش����هر الفضيل ألقصى 
م����ا ميكن م����ن اج����ل اخلير 

بخصوصه وعمومه.
ففي اخلاص من اخلير، يقدم 
لنا الصوم في الشهر الفضيل 
فوائ����د الحصر لها من القيم 

املعنوي����ة ذات التاثي����ر املادي 
املباش����ر وطوي����ل األمد في 
آنٍ ، فعلى س����بيل املثال ان 
الصوم يعّدل الغرائز ويقوي 
اإلرادة ويلط����ف ال����روح.. 
ألنُه مرتبٌط ارتباطا مباش����را 
بخلجات النفس التي تعتمر 
فيها الغرائز من قبيل العاطفة 
وتناقضاته����ا م����ن األضداد، 
حي����ث تكمن فائ����دة الصوم 
املباش����رة هنا في تعديل تلك 
ه منها  الغرائز مبا يقّوم املش����وَّ
ويقّنن الفوضى التي ش����ابتها 
خالل عام، كذا فإن اإللتزام 
مبقّوم����ات الصوم س����يفرض 
علين����ا االلتزام مبراقبة النفس 
م����ن اإلن����زالق في  خوف����ًا 
مب����ا  املكروه����ات  متاه����ات 
يصيبن����ا بالغفلة ع����ن مزاولة 

املستحبات..
من ناحية اخرى فإن الصوم 
في هذا الشهر الفضيل يشرُع 
أمامنا أبواب التوبة التي هي 
مبثابة اإلغتس����ال مب����اء النهر 
ال����ذي يتطهر به اإلنس����ان، 
فاألمر يش����به الى حد كبير، 
نهر ماء ينساب طاهرا أمامنا 

ف����ي حني ق����د أحاط����ت بنا 
أدران الذنوب وأوساخ الغفلة 
والغيبة...  والطمع  والشره 
كذل����ك ف����إن ق����وة االرادة 
وتهذي����ب النف����س والتحكم 
بها خ����الل صيامن����ا ُيمّكُننا 
من توجيه التفكير قلبًا وقالبًا 
واملس����تحبات  العبادات  نحو 
وعمل اخلير، َوَقْطع الطريق 
أمام امللذات الطائشة ونوابز 
النفس األّمارة بالسوء من أن 
ُتفس����د صفاء الروح والذهن 
في شهر الرحمة والغفران..
أم����ا ف����ي إس����تثمار الش����هر 
الفضي����ل ف����ي الس����عي نحو 
عم����وم اخلي����ر، ف����إن هناك 
التي  القن����وات  العديد م����ن 
ميكننا من خاللها املس����اهمة 
ول����و بالنزر اليس����ير في كل 
ما تنطب����ق عليه صف����ة البر 
والتقوى وإحقاق احلق، وإن 

كان على أنفسنا..
واملناداة  باملع����روف  فاألم����ر 
وحتقيق  املظلومني  بإنص����اف 
العدالة وشمولها اجلميع دون 
فرق او متيي����ز، هو من البر 
والتق����وى. وَفض����ِح الباطل 

والدع����وة حملاس����بة املُقّصرين 
والفاس����دين وعزله����م ع����ن 
اجملتمع بر وتقوى، وتكثيف 
اجله����ود نحو إقام����ة مجتمع 
خاٍل من النفاق واإلستغالل 

أيضا من البر والتقوى..
ونحن في الع����راق في هذه 
املوّش����حة  الكاحل����ة  احلقب����ة 
بعالمات اإلرهاب والفس����اد 
ال����ذي حتّوَل ال����ى أخطبوط 
يض����رب أطن����اب الدولة في 
كاف����ة مفاصله����ا، أحوج ما 
نكون الى إعالء ثقافة احلزم 
واملراقبة واحملاسبة.. محاسبة 
من وثَق بهم الشعب وأهدى 
له����م صوت����ه ك����ي يكون����وا 
ساهرين على مصاحله وأمنه 
والوق����وف على  ومس����تقبله 
الذين  واملفس����دين  املقصرين 
ل����م يكون����وا على مس����توى 
املس����ؤولية عن قصد او غير 

قصد.
إنها فرصة اخرى مينحنا إياها 
الل����ه تعال����ى لتزكية أنفس����نا 
واجس����ادنا، ق����د ال يس����عنا 
اجل����زم في إمكاني����ة إدراكها 

العام املقبل..

صباح جاسم
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يساوي  ال  أن  والقرار  المسؤولية  صاحب  يدعو  الصافي  السيد 

بين المضحين وبين من همه مصلحته فقط، ويطالب باشراك 

العقول المبدعة في إيجاد حلول لمشاكل البلد، ويرجو النظر 

الى تزامن امتحانات الطلبة مع شهر رمضان. 

ت����ح����دث م��م��ث��ل 
العليا  الدينية  المرجعية 

الصافي   أح��م��د  السيد  سماحة 
خ��ط��ي��ب وإم����ام ال��ُج��م��ع��ة ف��ي ك��رب��اء 

الُجمعة  صاة  من  الثانية  ُخطبته  في  المقدسة 
/  1 في  الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت  التي 

رمضان/ 1436ه� الموافق 2015/6/19م تحدث في ُخطبته قائاً: 
 اعرض على مسامعكم الكريمة ثاثة امور :

 األمُر االول :
املتطوعني  االخوة  اندفاع  إن 
العشائر  وأب���ن���اء  واجل��ي��ش 
البالد  عن  للدفاع  الغيورة 
امام الهجمة االرهابية، أقام 
الدليل القاطع على ان اعدادًا 
كبيرة من ابناء هذا البلد .. 
مستعدون  وشبانًا،  شيبًا.. 

للتضحية بأنفسهم وأرواحهم 
الشعب  حماية  سبيل  ف��ي 

ومقدساته..
وهؤالء يستحقون من اجلميع 
القرار  اصحاب  من  وخاصة 
من املسؤولني في الدولة كل 
العناية واالهتمام.. بالقياس 
بالكثير  يتنعمون  آخرين  الى 

من املزايا، من غير ان يقّدموا 
ميّر  وهو  لبلدهم  يذكر  شيئًا 

بهذه احملنة القاسية..
ترك  ش��اب  ب��ني  ق��ارن��ا  فلو 
األه���ل واالح���ّب���ة، وراب���ط 
قّلة  مع  القتال  ساحات  في 
نفسه  ووّط����ن  ام��ك��ان��ات��ه، 
ُيريد  ال  وهو  الشهادة  على 

جزاًء اال ان يبقى هذا البلد 
صامدًا.. منيعًا من استهدافه 

* إن اندفاع االخوة المتطوعين والجيش وأبناء العشائر الغيورة للدفاع عن البالد امام الهجمة االرهابية، أقام الدليل 
القاطع على ان اعدادًا كبيرة من ابناء هذا البلد .. شيبًا.. وشبانًا، مستعدون للتضحية بأنفسهم وأرواحهم في سبيل 
حماية الشعب ومقدساته.. وهؤالء يستحقون من الجميع وخاصة من اصحاب القرار من المسؤولين في الدولة كل العناية 
واالهتمام.. بالقياس الى آخرين يتنعمون بالكثير من المزايا، من غير ان يقّدموا شيئًا يذكر لبلدهم وهو يمّر بهذه 

المحنة القاسية.
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م��ن االره��اب��ي��ني أو ب��ني من 
فقد أحد اطرافه أو كليهما، 
وال زال موجودًا في ساحات 
املعركة، وهو يعّلم االصّحاء 
وميدهم  والشجاعة،  الثبات 

مبعنويات عالية ..
نقول ل��و ق��ارّن��ا ب��ني ه��ؤالء 
االنفار  بعض  وب��ني  االخ��وة 
 .. ه��ّم  لهم  ليس  ال��ذي��ن 
أن��ف��س��ه��م،  م��ص��ال��ح  ااّل 
وي��ع��ط��ل��ون ألج��ّل��ه��ا ت��ط��ّور 
قدراته،  ويستنزفون  البلد، 
ان  بال  بخيراته..  ويتنعمون 
له؛  حقيقية  خدمة  يقدموا 
بني  كبيرًا  اختالفًا  لوجدنا 
حتكم  التي  وامل��ب��ادئ  القيم 

الطرفني ..
فمن كان في موقع املسؤولية 
ال  ان  فعليه  ال��ق��رار  وب��ي��ده 
ان  والب��د  بينهما،  ي��س��اوي 
وعناية  اكبر  اهتمامًا  يولي 
ازيد بتلك الشريحة املضحية 
بأعز ما متلك في سبيل عّز 
من  وحمايته  وشعبه  العراق 

دنس االرهابيني..
 األمُر الثاني :

ل��ق��د ذك��رن��ا ف��ي اك��ث��ر من 

عقوال  هناك  إن  مناسبة.. 
ًعراقية مبدعة، وفي مجاالت 
ش���ّت���ى.. وخ��ص��وص��ًا في 
الوسط العلمي في اجلامعات 
البحوث،  ومراكز  واملعاهد 
تزخر  االوس����اط  ه��ذه  وإن 
الذين  العلماء  من  بالكثير 
ميكن االستفادة منهم في حّل 
جملة من املشاكل االقتصادية 
وغيرها  والعسكرية  واملالية 

..
وم��ن امل��ه��م اش���راك ه��ؤالء 
االس����ات����ذة ف���ي ح���ل ه��ذه 

شّحة  كمشكلة  املشاكل.. 
البلد،  ت��ه��دد  ال��ت��ي  امل��ي��اه 
وك���ذل���ك ب��ع��ض امل��ش��اك��ل 

االقتصادية والنقدية ..
إن االستفادة من خبرة هؤالء 
م��ن أه���ل االخ��ت��ص��اص.. 
الكثير  الدولة  على  سيوّفر 
من اجلهد واملال، وفي نفس 
تؤدي  ان  املؤمل  من  الوقت 
مناسبة  ح��ل��ول  وض��ع  ال��ى 

التي  املشاكل  م��ن  للعديد 
تعاني منها البالد..

مدعّوة  الدولة  مؤسسات  ان 
ال����ى االس��ت��ع��ان��ة ب��ه��ؤالء 
االس���ات���ذة وط����رح ام��ه��ات 
توفير  مع  عليهم..  املسائل 
الالزمة  االمكانات والوسائل 

لهم في سبيل حّلها..

 األمُر الثالث :
في  املهمة  الشرائح  من  ان 
البلدان  سائر  في  كما  بلدنا 
الذين  الطلبة  شريحة  ه��م 

عليهم  ونراهن  بهم،  نعتّز 
وهم  بالبلد،  النهوض  في 
منهم  ُينتظر  الذين  ذخيرته 

العطاء املستقبلي ..
االعزاء  الطلبة  ان  واملالحظ 
ف���ي امل���راح���ل االع���دادي���ة 
النهائية ميّرون في هذه السنة 
ببعض احلرج.. اذ ان شهر 
رمضان املبارك قد حّل وهم 

ع��ل��ى وش���ك ال��دخ��ول في 
العامة  الوزارية  االمتحانات 
نتائجها مستقبلهم  التي حتدد 
حار،  اجلو  ولكن  العلمي، 
بالكهرباء  التزويد  وساعات 
قليلة.. فهم يجدون صعوبة 
الشهر  صيام  بني  اجلمع  في 
االس��ت��ع��داد  وب���ني  الفضيل 
بالشكل  ل��الم��ت��ح��ان��ات.. 
املطلوب كي يضمنوا تفوقهم 

فيها ..
ان  منهم  الكثير  طلب  وقد 
انظار  امام  مشكلتهم  ُتطرح 
املسؤولني عسى ان يجدوا لها 
حاًل كتأجيل االمتحانات الى 
املبارك  رمضان  بعد شهر  ما 
ان لم تكن هناك موانع من 

ذلك ..
فيرجى من االخوة املسؤولني 
في وزارة التربية النظر بعناية 
الى طلب هؤالء االعّزة من 

ابنائنا الطلبة ..
يحب  ملا  اجلميع  الله  وف��ق 
ويرضى وارانا الله في بلدنا 
ك��ل خ��ي��ر ودف���ع ع��ن��ه كل 

سوء..
واحلمد لله رب العاملني ..

* لقد ذكرنا في اكثر من مناسبة.. إن هناك عقوالً عراقية 

مبدعة، وفي مجاالت شّتى.. وخصوصًا في الوسط العلمي 

هذه  وإن  البحوث،  ومراكز  والمعاهد  الجامعات  في 

االوساط تزخر بالكثير من العلماء الذين يمكن االستفادة 

منهم في حّل جملة من المشاكل االقتصادية والمالية 

والعسكرية وغيرها.

* المالحظ ان الطلبة االعزاء في المراحل االعدادية النهائية يمّرون في هذه السنة ببعض الحرج.. اذ ان شهر رمضان 

المبارك قد حّل وهم على وشك الدخول في االمتحانات الوزارية العامة التي تحدد نتائجها مستقبلهم العلمي، ولكن 

الجو حار، وساعات التزويد بالكهرباء قليلة.. فهم يجدون صعوبة في الجمع بين صيام الشهر الفضيل وبين االستعداد 

لالمتحانات.. بالشكل المطلوب كي يضمنوا تفوقهم فيها .
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في ضيافة شهر اهلل.. رمضان المبارك

مستقاُة من الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 1/رمضان المبارك/1436هـ الموافق 2015/6/19م

قال : اذا اهّل عليه هالل شهر 
رمضان اس���تقبل القبلة ورفع 
يديه وقال : اللهمَّ أهله علينا 
باألمن واإلميان ، والس���المة 
واإلسالم ، والعافية اجملللة , 
والرزق الواسع ودفع االسقام 
، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه 
وت���الوة القرآن في���ه، اللهم 
سّلمه لنا وتسلّمه مّنا وسلّمنا 

فيه..(.
هكذا كان يدعو النبي )صلى 
الل���ه عليه وآله وس���لم( اذا 

اقبل هذا الشهر الشريف.
ومما الش���ك فيه ان االنسان 
الب���د ان يخ���رج م���ن هذه 
الدنيا.. ولذا عليه ان يستغل 
كل فرصة ممكنة من اجل ان 
يزيد في حس���ناته ومن اجل 
ان يفه���م اكثر ومن اجل ان 

يعي اكثر ومن اجل ان يلجأ 
الى الله تعالى دائمًا ..

بع���ض الناس لالس���ف غير 
موفقني بسبب ما صدر منهم 
من اعمال او بس���بب الغفلة 
او بس���بب ع���دم التوجه .. 
وتراهم يتعاملون مع االشهر 

كلها على حد سواء ..
الل���ه تب���ارك وتعال���ى يربينا 
.. وه���ذه التربية تتنوع .. 
والطاعات  القرب���ات  ولع���ل 
املتنوع���ة البدني���ة واملالي���ة او 
الت���ي جتمع بني االمرين حالة 
من الرّقي لالنسان والوصول 
الى مدارك قد ال يصل إليها 
اإلنس���ان إذا ُت���رك لوحده، 
والشارع املقدس الزمنا ببضع 
االم���ور رحمة بن���ا ولطفًا بنا 
وجعله���ا من الواجبات ومنها 

الصيام ..
فه���ذه الرواي���ة الت���ي ينقلها 
االمام جعف���ر الصادق )عليه 
السالم( يريد ان يبّين ان النبي 
)صلى الله عليه وآله وسلم( 
كان ش���ديد االهتمام بش���هر 
رمضان وكان يطلب من الله 
تبارك وتعالى في هذا الشهر 
مجموعة اش���ياء وقطعًا دعاء 
النبي )صلى الل���ه عليه وآله 
وسلم( ال يكون دعاًء كيفما 
اتف���ق .. فبمج���رد ان يهّل 
هالل هذا الشهر النبي )صلى 
الله عليه وآله وسلم( يتوجه 
الى القبلة ويرفع يديه للدعاء 
: قال النبي )صلى الله عليه 
وآله وس���لم( : )اللهمَّ أهله 

علينا باألمن واإلميان(.
أي  م���ن  )األم���ن(  وقطع���ًا 

مكروه يصيب االنس���ان .. 
فهن���اك مكروه���ات مالية او 
بدنية وغيرها واالنس���ان يريد 
خالفه���ا ان يك���ون مطمئن���ًا 
.. ونعم ه���ذا الدعاء دعاء 
طلب اذ يدع���و النبي )صلى 
الل���ه عليه وآله وس���لم( الله 
س���بحانه وتعالى ان يهّل هذا 

الشهر )باألمن واالميان(..
ايضًا نحن ندعو ان الله تعالى 
يؤّمن اكباد حّرى ويشبع هذه 
النف���وس ويزيده���م اطمئنانًا 

الى اطمئنانهم ..
الناس  بع���ض  ونالح���ظ ان 
لالس���ف غير موّف���ق.. ماذا 
يصنع في ش���هر رمضان غير 
زي���ادة اللهو وزي���ادة ااُلنس 
وتراه ينس���اق م���ع جو عام 
والتلفاز  الفضائي���ات  ويقابل 

روى الشيخ الكليني في الكافي ان النبي )صلى اهلل عليه وآله وسلم( اذا اهّل عليه هالل شهر رمضان المبارك دعا اهلل 
تبارك وتعالى بهذا الدعاء ..
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مستقاُة من الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 1/رمضان المبارك/1436هـ الموافق 2015/6/19م

ويرى فيها ما لّذ وطاب تيمنًا 
بشهر رمضان..

ش���هر رمضان لي���س هذا !! 
ه���ذا ضيف البد ان نحس���ن 
ضيافته .. ال نستقبله بالعري 
والتصفيق  بالتهويل  ونستقبله 
وقتل الفراغ ال نستقبله بأشياء 
فقط ملهيات ومضحكات.. 
ه���ذا لي���س له عالقة بش���هر 
رمضان وامنا هذا تفريغ لشهر 

رمضان عن محتواه ..
ان���ت عندما تأت���ي الى كالم 
النب���ي )صل���ى الل���ه علي���ه 
وآله وس���لم( وتقارنه مع ما 
موجود من الذي يفعله بعض 
املسلمني ترى هناك فرقا هائل 
اما بني تص���ّرف القدوة وهو 
النبي )صلى الل���ه عليه وآله 
وسلم( الذي ُامرنا ان نتخذه 
اسوة حسنة وما بني تصرفات 
البع���ض .. فه���ذه ال ترتبط 

بشهر رمضان.
ش���هر رمضان ش���هر مبارك 
اع���ّده الله إلصالح انفس���نا 
ل���م يعّده الله تعالى إلفس���اد 
انفسنا.. جعل الله تعالى في 

هذا الشهر ليلة هي من اعظم 
الليالي والش���هور وجعل الله 
هذا الشهر من اعظم الشهور 
وان���زل فيه كتاب���ًا من اعظم 

الكتب وهو القرآن الكرمي.
النبي )صلى الل���ه عليه وآله 
وس���لم( يقول: )اللهمَّ أهله 
واإلمي���ان،  باألم���ن  علين���ا 
والسالمة واإلسالم(، وسالمة 
الدين م���ن افض���ل القربات 
وافضل ش���يء ُيسكن النفس 
هو عندما يكون االنسان دينه 
ف���ي س���المة .. بقية االمور 
تأتي وتذهب .. ولكن املهم 
هو س���المة دين االنسان .. 
ونالحظ ان غضب الله تعالى 
ال يك���ون على الدي���ن وامنا 
يك���ون مع غير الدين ويكون 
مع االنس���الخ من الدين .. 
هناك ضوابط حتكم االنس���ان 
املس���لم وال ميكن ان يتجاوز 
ع���ن هذه الضواب���ط ويدعي 
انتم���اءه للنب���ي )صل���ى الله 
علي���ه وآله وس���لم(، واقبح 
ش���يء ان يأتي االنس���ان يوم 
القيام���ة والنبي )صل���ى الله 

علي���ه وآله وس���لم( يطأطئ 
رأس���ه خجالً  من تصرفات 
هذا الذي ُيحس���ب عليه .. 
ُيخجل النبي )صلى الله عليه 
وآل���ه وس���لم( بتصرفاته يوم 
القيام���ة وُيفت���رض ان يفتخر 
النبي )صلى الل���ه عليه وآله 
وس���لم( بامت���ه الت���ي حتمل 
القران والقيم والتقى واذا به 
يبتعد عن هذا كله في ش���هر 
القرآن .. مل���اذا ؟؟!! عدم 
فهم عدم تقوى .. انس���ياق 
في جو عام )حشر مع الناس 
عي���د( هذا كل���ه ال ميكن ان 

يبرر عملنا يوم القيامة..
سُنس���أل ع���ن كل صغي���رة 
وكبيرة ..ويسألنا الله تعالى 
ي���ا عب���دي م���اذا فعلت في 

شهري؟
ث���م يقول النب���ي )صلى الله 
عليه وآله وس���لم( )والعافية 
اجملللة , والرزق الواسع ودفع 
االس���قام(، و)العافية اجملللة( 
هذه العافية ُتظلنا وجتللنا من 
جميع اجلهات لذلك اخواني 
العافي���ة مطلوبة ف���ي الدعاء 

يرف���ع  ان  ربك���م  واس���ألوا 
البالء.. واالنس���ان اذا اُبتلي 
ال ُيعلم ان كان انه س���يكون 
صام���دًا عند تعرض���ه للبالء 
.. فعلى االنس���ان ان يدعو 
الل���ه ان يرزقه العافية س���واء 
عافية الب���دن او عافية الدين 

او غيرها ..
ودف���ع  الواس���ع  )وال���رزق 
االسقام( قطعًا الرزق الواسع 

مطلوب ملاذا ؟! 
االرزاق قطع���ًا الل���ه تب���ارك 
وتعالى قّس���مها وجعل لكل 
مّنا رزقًا وهذا التقس���يم قابل 
للتغيير.. لكن الرزق الواسع 
وسيلة من وس���ائل االرتباط 
بالله تعالى .. فهناك الكثير 
ممن فض���ل الل���ه عليهم في 
الرزق علمًا ان الرزق واس���ع 
ولكني سأذكر هنا الرزق في 
اجلان���ب املالي فهن���اك الكثير 
م���ن الناس رزقهم الله تعالى 
الن���اس  يتفق���دون  وتراه���م 
وخصوص���ًا في هذا الش���هر 

الكرمي ..
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السؤال:هل يجوز التدخني في شهر رمضان للشخص الذي ال يستطيع تركه؟ 
اجلواب: ال يجوز على االحوط .

السؤال : هل يجوز ملن عليه قضاء شهر رمضان ان يصوم صوما استئجاريا؟

سؤال العدد:

السؤال:  إضطررت في 
ش���هر رمض���ان الذهاب 
إلى الطبي���ب وقد وضع 
في أنفي دواء وبعد فترة 
أحسس���ت بطع���م الدواء 
في البلعوم ، فهل يجب 
عل���ّي قضاء ص���وم هذا 

اليوم ؟ 

اجل���واب : اليجب وان 
تعدي ش���يء م���ن ذلك 
الى احللق من غير قصد 
والعلم بانه يتعدى قهرًا. 

الس���ؤال : ما هو حكم 
ص���الة وصي���ام املريض 

الداخل في غيبوبة ؟

اجلواب : اذا كان مغمي 
عليه في متام وقت الصالة 
لم يج���ب عليه قضاؤها 
االغم���اء  كان  اذا  اال 

بفعل���ه فانه يلزمه القضاء 
عندئ���ٍذ عل���ى االح���وط 
وكذلك اليجب قضاء ما 
يفوت من الصيام بسبب 

االغماء.

السؤال : اذا صام املكلف 
معتق���دًا بتض���رره منه ثم 
تبني انه كان مخطئا فهل 
يحكم بصحة صومه ؟ 

اجل���واب : نعم اذا توفر 
لديه قصد القربة كما اذا 
كان جاه���اًل بان املريض 
مم���ن ال يش���رع في حقه 
الصي���ام فص���ام قربة الى 
الل���ه تعال���ى ، وأما من 
مش���روعية  بعدم  يقط���ع 
الصوم في حّقه فال ميكنه 
ان ينوي التقرب بصيامه 
فيبطل من هذه اجلهة . 

السؤال : اذا صام املكلف 
باعتقاد ع���دم تضرره به 
صحي���ًا ثم اتضح له بعد 
اكم���ال الصي���ام انه كان 
عل���ى خطا وان���ه تضرر 
من جرائ���ه فهل يجتزئ 

بصيامه ؟ 

اجل���واب : ال يجت���زئ 
به على االح���وط لزومًا 
، ف���ال يت���رك االحتياط 

بالقضاء . 

الس���ؤال : لدي س���ؤال 
إس���تخدام جهاز  ح���ول 
)الس���ونار( في نهار شهر 
رمضان هل هو مفطر أم 

ال ؟

يوج���ب  اجل���واب : ال 
بطالن الصوم ما لم يكن 
ملطخًا مبواد طبية تسهل 

عملية االدخ���ال او لغير 
ذلك فيبط���ل الصوم من 

هذه اجلهة .

س���افر  اذا   : الس���ؤال 
املريض في شهر رمضان 
فهل تسقط عنه الفدية اذا 
استمر به املرض الى شهر 
رمضان ث���اٍن فلم يتمكن 

من القضاء ؟

اجلواب : ال تسقط .

الس���ؤال : ه���ل يج���وز 
للمري���ض ال���ذي يطمئن 
باستمرار مرضه أو شك 
أن يخ���رج الفدي���ة فورًا 

قبل شهر رمضان ؟
يج���زي  ال   : اجل���واب 
اخراجها إال بعد استمرار 
املرض إلى زمان ال ميكنه 

الصوم والقضاوه .
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أع���دَّ معه���د »أورس���ام« في 
تركيا تقريرا في ثالثني صفحة 
حول تركيبة احلش���د الشعبي 
ودوره ف���ي ط���رد العصابات 
اإلرهابي���ة، والذي مت عرضه 
ومناقش���ته ف���ي مؤمتر حضره 
ممثل���و الكثي���ر من س���فارات 

ال���دول املعتمدة في العاصمة 
التركية. 

كان���وا  الدبلوماس���يون 
حريصني على تس���جيل كل 
ما يس���معونه، االم���ر الذي 
يعكس م���دى اهتمام دولهم 
الش���عبي  احلش���د  مبوض���وع 

وخاصة األجهزة املعنية برسم 
التركية،  اخلارجية  السياس���ة 
حيث كان يدور التقرير حول 
سؤال محوري هو: ما مصير 
احلش���د بعد انته���اء داعش؟ 
س���ؤال طرحه كاتب التقرير 
التركي تاركا احلضور يبحثون 

عن جواب له.. وقد أجاب 
الكثي���ر م���ن احلاضري���ن انه 
سيكون نواًة لتأسيس احلرس 
الوطني ال���ذي يحمي النظام 
السياس���ي في العراق ويظّل 
يقاوم كل عناصر الش���ر التي 

تريد تهدمي البالد.

متي���ط وثيقة رس���مية صادرة 
عن دوائر القضاء السعودي، 
التحري���ض  ع���ن  اللث���ام 
تبيح���ه  ال���ذي  »الرس���مي« 
القوانني في ه���ذا البلد الذي 
حتكمه عائل���ة مالكة متحالفة 
مع الوهابي���ة التكفيرية، على 
الش���يعة في السعودية، حيث 
تشير وثيقة » قضائية« صادرة 
ف���ي 2014/11/30 الى ان 
مجالس���ة املس���لمني الشيعة، 
عقوبة يعاقب عليها القانون.

وف���ي تفاصي���ل الوثيق���ة ان 
القضاء الس���عودي اصدر في 
ذلك التأريخ، حكما بالسجن 
س���نتني و 200 جل���دة على 
مخل���ف  احلقوق���ي  الناش���ط 
الش���مري لعدة أسباب ابرزها 

»مجالسته للشيعة«.
وكان الش���مري ق���د ُاعتق���ل 
ث���الث مرات نتيجة لنش���اطه 

احلقوقي واإلنساني وقد أفرج 
عنه بكفالة محاميه بتاريخ 24 
ش���باط 2012 بعد أن أمضى 
محاكم���ة  دون  ش���هرا   21
بتهمهة»إزع���اج اآلخرين« من 
دون حتديد من هم اآلخرون، 
وماهي الكيفية في إزعاجهم.
وترأس الش���مري في 2008 
وف���دا م���ن الطائفة الس���نية، 
وقاموا بالص���الة خلف رجل 
الدين الش���يعي الشيخ حسن 
الصفار مبس���جد في القطيف 
شرق السعودية في سابقة هي 
األولى من نوعها بالسعودية، 
و اعتب���ره املراقبون حدثا غير 
ع���ادي، حني ظهر الش���مري 
في الص���الة وهو يضع العلم 
الس���عودي كربطة عنق تعبيرا 
ع���ن الوحدة الوطنية، ما اثار 
حن���ق املتش���ددين الوهابي���ني 
الذين حاول���وا قتله في منزله 

بالسالح األبيض في منتصف 
النه���ار ف���ي ظل غي���اب تام 
للحماية، رغ���م اخلطر الذي 

يتهدد حياته.
ب���ان  االس���تنتاج،  ويؤك���د 
الكراهية الديني���ة التي تتبناها 
رأٌي  منهج���ا،  الوهابي���ة 
للمنظمة األوروبية الس���عودية 
حلقوق اإلنس���ان، التي تعتبر 
إن التفجيرات التي حدثت في 
السعودية هي نتيجة ملمارسات 
التكفير والتحريض والكراهية 
التي تش���ترك فيها مؤسس���ات 
رسمية منها وزارة الداخلية، 
و وزارة الشؤون اإلسالمية، 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 
ووزارة الثقاف���ة اإلع���الم، و 
هيئ���ة كب���ار العلم���اء و حتى 

وزارة العدل.

الحشد الشعبي.. ظاهرة وطنية تحت مجهر البحث

»ُمجالسة الشيعة« جريمة يعاقب عليها القانون في السعودية
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اس���تقبل ممثل املرجعي���ة الدينية 
العليا س���ماحة العالمة الش���يخ 
عبد املهدي الكربالئي وفدا من 
اهالي ضحايا قاعدة سبايكر في 

العتبة احلسينية املقدسة.
ان  لألهال���ي  س���ماحته  وب���ني 
»املرجعية الديني���ة العليا طالبت 
ومنذ االيام االولى لوقوع حادثة 
سبايكر االليمة اجلهات املسؤولة 
بالكش���ف ع���ن مصي���ر هؤالء 
الش���باب، مؤكدا عدم احلصول 
على جواب شاٍف من املسؤولني 

عن تلك القضية«.
کما بّين ممث���ل املرجعية ان »كل 
املطالب الت���ي مت طرحها خالل 
اللقاء سيتم ايصالها الى مكتب 
السيس���تاني  الس���يد  س���ماحة 
لطرحه���ا ف���ي خط���ب اجلمعة 
املباركة، موضح���ًا ان املرجعية 
اوضاعه���م ومعاناتهم،  تتاب���ع 
داعي���ًا اياهم ال���ى الثبات على 

مطالبهم وموقفهم«.
م���ن جانبهم عّبر عدد من ذوي 
الش���هداء عن معاناتهم املستمرة 
من خالل قم���ع تظاهراتهم في 

بغداد امام البرملان.
ويذك���ر ان فريقا متخصصا من 
وزارة حق���وق االنس���ان يعتزم 
اجراء كش���ف اولي على املواقع 
الت���ي تض���م ش���هداء مج���زرة 
سبايكر خارج القصور الرئاسية 
في مدينة تكريت، ومنطقة البو 
عجيل مبحافظة صالح الدين.

وجدير بالذكر أن ممثل املرجعية 
خص���ص محورا خ���الل خطبة 
اجلمعة السياس���ية ف���ي 12 من 
حزيران طالَب فيه اجلهات ذات 
العالقة ببذل مزيد من االهتمام 
للكشف عن مصير جميع هؤالء 
االحبة في أس���رع وقت ممكن, 
موضح���ًا ان »عوائله���م تطالب 
ايض���ًا بالتخفيف ع���ن معاناتهم 
بتس���لم رواتب ابنائهم كل في 
محافظت���ه ب���دال م���ن العاصمة 
بغ���داد. كما تطالب باس���تقبال 
املس���ؤولني لهم كلم���ا احتاجوا 
الى ذلك, ونأم���ل ان جتد هذه 
املطال���ب آذان���ًا صاغية من قبل 

املسؤولني«.  

تباحث س���ماحة الش���يخ )عبد 
املهدي الكربالئي( االمني العام 
للعتب���ة احلس���ينية املقدس���ة مع 
اساتذة جامعة الكوفة حول انشاء 
معمل للصناعات الدوائية وذلك 
في مكتب���ه بالصحن احلس���يني 
الش���ريف... هذا وضم الوفد 
الدكتور )حس���ن ه���ادي علي( 
املس���اعد العلمي لرئيس اجلامعة 
وعميد كلية الصيدلة وعددا من 

اساتذة الكلية.
وبني مساعد رئيس اجلامعة : ان 
الزيارة جاءت لتوثيق الروابط و 
اواصر احملب���ة والتواصل العلمي 
الكوفة  ب���ني جامع���ة  واخلدمي 
والعتبة احلسينية املقدسة، مضيفًا 
ان الوفد تباحث مع )س���ماحة 
الش���يخ الكربالئي( حول انشاء 
الصناع���ات  انت���اج  مش���روع 

الدوائية، ملا له من اهمية حيوية 
تصب في خدمة شريحة واسعة 
من ابناء اجملتمع، وهو في امس 
احلاجه ال���ى الصناعات الدوائية 
الوطني���ة الكف���وءة، مؤكدا ان 
الش���يخ الكربالئ���ي رّحب بهذا 
املشروع اخلدمي الكبير واملهم، 
منوها عن اس���تمرارية اللقاءات 
املستقبلية التي ستجرى في العتبة 
احلسينية املقدسة من اجل تفعيل 
املش���روع، بع���د انتهاء دراس���ة 
وتخصيص  االقتصادية  اجلدوى 

املوارد الالزمة إلنشائه.
يذك���ر ان الع���راق يحتوي على 
اربعة معامل للصناعات الدوائية 
ف���ي س���امراء وبغ���داد وباب���ل 

ونينوى.

الشيخ الكربالئي يتباحث مع وفد علمي 

إلنشاء معمل للصناعات الدوائية

الشيخ الكربالئي ألهالي ضحايا سبايكر: 
المرجعية تطالب بمصير الشهداء

االحرار/ كرار االسدي

كبير الباحثين في االزهر الشريف: 

سأنقل الى علماء االزهر حقيقة الحشد الشعبي في العراق
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شارك الشيخ )حسن اجلنيني( 
كبي���ر الباحثني ومدير عام في 
االزهر الش���ريف ف���ي الندوة 
اجلماهيرية التي اقامها قس���م 
االع���الم في العتبة احلس���ينية 
املقدس���ة ي���وم األربع���اء 13 
ب���ني  مبنطق���ة   2015  /6/
احلرمني الش���ريفني في كربالء 
املقدس���ة مبناس���بة مرور سنة 
كامل���ة على فت���وى املرجعية 
الدينية ف���ي )اجلهاد الكفائي( 

ودعما للحشد الشعبي.
التق���ى  )االح���رار(  مراس���ل 
الش���يخ اجلنيني ليتحدث معه 
ع���ن س���بب قدوم���ه للعراق 
وكربالء على وجه اخلصوص 
فق���ال :جئت م���ن جمهورية 
مصر العربية الى بلدي الثاني 
العراق ألرى بأم عيني كل ما 
اذيع وقيل في بعض وس���ائل 
احلش���د  االع���الم بخصوص 
الش���عبي واتهام���ه بالطائف���ي 
واحلقيق���ة رأيت���ه عكس ذلك 

فه���و ج���اء ملواج���ه االرهاب 
الداعش���ي والعصابات اجملرمة 
الت���ي تريد متزيق وتفتيت هذا 
البلد االمني، مبينًا ان الشعب 
العراقي قادر على اس���تئصال 
الورم اخلبيث الذي يحاول ان 
ينتشر في بلدان االمة العربية 
واإلس���المية وان ش���اء الل���ه 
سيتم القضاء عليه بأيٍد عراقية 
مؤمن���ة، وم���ن منطق���ة  بني 
احلرمني الش���ريفني اقول بارك 
الله باحلش���د الوطن���ي املدافع 
عن االرض والعرض واحيي 
القوات االمنية وأبناء احلش���د 
الش���عبي االبطال واشد على 
ايديه���م في مواجه العصابات 
التكفيري���ة والقضاء على هذا 

الورم والسرطان اخلبيث.
»موضح���ا« ان قدوم���ي الى 
الع���راق ومحافظات���ه العزيزة 
لك���ي انقل الى علماء االزهر 
احلقيق���ة الت���ي الب���د ان تبني 
والب���د ان نثب���ت ذل���ك وال 

يجوز ان نرمي احلشد الشعبي 
بأي كلمة حتى نرى بأعيننا، 
وه���ذه مهم���ة تواج���دي في 
الع���راق، اضاف���ة ال���ى ليس 
هناك ش���يء يسمى س���نيا او 
ش���يعيا كما يذاع في وس���ائل 
االعالم او غيرها، فلمس���ت 
ان احلش���د الش���عبي يش���ترك 
الش���عب  فيه جميع مكونات 
يدافعون  وجميعه���م  العراقي 
عن ارض الع���راق ويدافعون 
وعرضه���م،  وطنه���م  ع���ن 
مؤك���دا ان الش���باب العرب���ي 
يحت���اج الى نصيح���ة علماء 

اج���الء يفهمونه���م احلقيق���ة 
ويكش���فون زي���ف التكفيريني 
الذين ينس���بون انفس���هم الى 
االسالم واالسالم منهم براء، 
ان الدين االسالمي الذي دعا 
اليه الرسول محمد صلى الله 
علي���ه واله وس���لم دين احملبة 
والس���الم بني ش���عوب االمة 
هم ال يعرفون عن الرس���ول 
الدين االس���المي شيئا  وعن 
س���وى لغ���ة القت���ل ولذلك 
ويتلذذون  يتمتع���ون  تراه���م 
بقط���ع الرق���اب ألن الله نزع 

من قلوبهم الرحمة.

وصف ام���ام وخطيب جمعة 
االنب���ار، الدكت���ور )الش���يخ 
خط���اب  الش���مري(  ج���الل 
املرجعي���ة الديني���ة العلي���ا من 

خالل خطب اجلمعة بالوطني 
واجلام���ع لوح���دة الع���راق، 
مؤكدًا ان املرجعية تنقل معاناة 
العراقيني جميعًا دون اس���تثناء 

واصف���ًا ممثله���ا الش���يخ عبد 
املهدي الكربالئي بأنه يس���عى 
الى وح���دة الكلم���ة ووحدة 
العراق. ج���اء ذلك على اثر 
زيارته للعتبة احلس���ينية ولقائه 
س���ماحة الش���يخ الكربالئي، 
مبين���ًا ان زيارت���ه الى كربالء 
جاءت من اجل لقاء س���ماحة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي، 
ممث���ل املرجعية الديني���ة العليا 
واألمني العام للعتبة احلس���ينية 
النازحني  املقدسة لنقل معاناة 
وح���ث احلكومة عل���ى رفع 

النازح���ني،  ع���ن  التش���دد 
ونع���رض مش���اكلنا ونش���كو 
امرنا الى سماحة الشيخ عبد 
امله���دي الكربالئي، ملا رأيناه 
في خطبه املعتدلة وهو يدافع 
ع���ن معان���اة العراقيني جميعًا 

بدون استثناء او متييز.
وتابع الشمري حديثه مت تقدمي 
طلب لسماحته نطالب فيه ان 
يسعى الى جمع اخلير ووحدة 
الكلم���ة، مس���اعدة النازحني 
ومطالبة احلكوم���ة برفع تلك 

املعاناة«.

خطيب جمعة االنبار يصف خطاب المرجعية العليا بالجامع لوحدة العراق

كبير الباحثين في االزهر الشريف: 

سأنقل الى علماء االزهر حقيقة الحشد الشعبي في العراق
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-المدرسة االبتدائية                                                                                                                                                       
تأسست هذه املدرسة من قبل الدولة العثمانية، وذلك سنة 1910 م ، وكانت تشتمل على أربعة صفوف . تدرس فيها اللغة 
التركية . ومن أبرز طالبها آنذاك ، السيد كاظم السيد أحمد النقيب وعزيز أسد خان والسيد ابراهيم شمس الدين القزويني 

والسيد عبد الرزاق السيد عبد الوهاب وغيرهم.

- المدرسة الحسينية                                                                                                                                                   
 تأسست في 15 شعبان سنة 1327 هـ المصادف سنة 1908 م وكانت بمستوى المدارس االبتدائية ، وعين لها السيد 
مرزا هادي الشهرســتاني مدير ، ومن طالبها : الســيد عبد الرزاق السيد عبد الوهاب والسيد صادق السيد حسون آل 

طعمة .

- المدرسة االبتدائية النموذجية                                                                                                                                    
   وخالل الحرب العالمية األولى ، مزجت المدرســة الرشــدية بالمدرسة االبتدائية ، وكانت مؤلفة من ستة صفوف ، 
تشغل قسماً من بناية المدرسة االبتدائية األولى للبنين مع نادي الطالب أي ) مديرية البريد والبرق والهاتف حالياً (. 
أما بناية المدرسة االبتدائية ، فكانت في محلة العباسية الشرقية على مقربة من نهر الحلة . وكانت تلقن الطالب ثالثة 

دروس عملية صباحاً ودرساً للمطالعة ودرسين عمليين عصراً .

  - المدرسة الجعفرية                                                                                                                                                  
  تأسست في كربالء سنة 1912 م ـ 1328 هـ . وقد أشرف على تأسيسها الحاج محمد مهدي الحائري ، وكانت تقبل 
التالميذ من أجناس مختلفة ، بحيث تكون الدراســة مجاناً . وأطلق على تســميتها آنذاك اسم ) مكتب الهنود ( ، ذكرها 
األب انستاس الكرملي فقال : أسس الهنود مكتباً مجانياً يقبل فيه التلميذ من أي رعية كان ، وقد أدخلوا فيه تعليم اللغة 
االنكليزية . وفي المكتب اآلن نحو 130 طالباً ، وأغلبهم من رعية الدولة البريطانية وكذلك أغلب معلميهم ولم يطل 
العهد بهذه المدرســة ، وذلك بســبب إعالن الحرب العظمى على انكلترا وحلفائها في ســنة 1333 هـ / 1917 م مما 

أدى إلى إغالق المدرسة المذكورة من قبل السلطة المحلية .

  - مدرسة السادة األيتام                                                                                                                                                
 وفي ســنة 1915 م ، احترقت المدرســة االبتدائية القديمة من قبل الزوار ، وافتتحت مدرســة الســادة األيتام بســعي 
أحد األثرياء الهنود ، وكانت مدرســة أهلية تمنح لطالبها مســاعدة مالية . إال إنها تهدمت أخيرا ، ولم يكن باســتطاعة 
مؤسســها فتحها ثانية وذلك لندرة المخصصات المالية ، وبعد ذلك أخذت مديرية المعارف توزع المخصصات على 

الطالب الفقراء في هذا البلد .
وبعد االحتالل البريطاني ســنة 1918 م ، افتتحت المدرســة اإلبتدائية ثانية بأربعة صفوف في بناية أهلية وهي الدار 
المسماة بدار شمس الدولة . وفي عام 1920 م نقلت إلى محلة باب النجف ، وكانت مناهج دراستها صعبة ، وتدرس 

مدارس كربالء 
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فيها اللغة اإلنكليزية ابتداء من الصف األول . وقد أغلفت المدارس اإلبتدائية عامة في هذا العام بسبب نشوب الثورة 
العراقية الكبرى ســنة 1920 م ، وعندما أطل عام 1922 م ، تم فتح المدارس ، ومن ضمنها هذه المدرســة ، حيث 
افتتحت بخمســة صفوف ، وأصبحت مدرســة كاملة . ومن الطريف أنه كان عدد طالب الصف الســادس فيها آنذاك 
أربعة طالب هم السادة : محمد علي السعيد ومحمد حسين السعيد آل طعمة وماجد سليم وتقي المصعبي ـ ونجح منهما 

اثنان فقط .

  - المدرسة األحمدية                                                                                                                                                  
   تأسســت هذه المدرســة ســنة 1921 م ، واستمرت لغاية سنة 1922 م ، ومؤسسها الشيخ مهدي الرئيس صاحب ) 
المكتبة العلمية ( وقد ســعى طالب باشــا النقيب بفتحها ، عندما كان وزيراً للداخلية ، ومنحها مبلغاً مقداره الف روبية 

لغرض صرفها على المدرسة .

  - المدرسة الفيصلية                                                                                                                                                   
 تأسست سنة 1922 م ، بإشراف هيئة مؤسسة من رجاالت كربالء وهم :

الشيخ عمر العلوان والشيخ محمد حسن أبو المحاسن الذي تولى وزارة المعارف والشيخ محمد علي أبو الحب والشيخ 
عبد الرضا مال هللا والسيد محمود الكليدار آل طعمة سكرتير لجنة التأسيس وأحد خريجي جامعة السوربون بباريس 
، فأخذوا على عاتقهم صرف المبالغ الالزمة لها . روى بعض المعمرين أن أساتذتها هم : السيد مجيد السيد جواد آل 
طعمة والشــيخ عبد األمير الحداد والشــيخ محمد علي القاضي ) قصير األدباء ( وكان يتقاضى كل منهم راتباً شهرياً 
قدره ستون روبية . ولدى مجيء جاللة الملك فيصل األول إلى كربالء ، كان بصحبته معالي السيد هبة الدين الحسيني 
وزير المعارف ـ آنذاك ـ ، طلب منه عمر الحاج علوان أن تكون هذه المدرســة رســمية ، فلبى الملك طلبه وذلك سنة 
1924 م ، ونظــراً لعجــز الهيئة اإلدارية عن إدارتها من الناحية المالية ، تولت إدارتها وزارة المعارف أســوة ببقية 

المدارس الحكومية ، وأصبحت ذات صفين ، كان ذلك سنة 1925 م .

  - المدرسة الجعفرية                                                                                                                                                  
  تأسســت ســنة 1928 م ، وكانت مدرســة أهلية مديرها الشــيخ محمد مهدي محمد كاظم الحائري . وأول اسم لها ) 
المدرســة الجعفرية ( ثم مدرســة ) كربالء األولية األولى ( ومديرها الســيد محمد نورى أيضاً . وتبدلت باســم ) باب 
الطاق( ومديرها الســيد هاشــم الخطيب . ثم تبدلت اخيرا باســم )مدرسة الســبط( ومديرها السيد يحيى محمد علي آل 
طعمة . تخرج منها نخبة من التالميذ الذين تســنموا مناصب رفيعة في الدولة . وأنتقلت إلى بنايتها الجديدة في محلة 
باب الســاللمة وذلك ســنة 1951 م . من المعلمين الذين اشتغلوا فيها : عبد المنعم الكاظمي والسيد ذاكر السيد حسين 
وعبد الرســول اســماعيل ومهدي جاسم الشماســي وجواد باقر والســيد أحمد نعمة الوكيل . انقسمت على نفسها سنة 
1960 / 1961 م ، والتحق مديرها المرحوم السيد يحيى محمد علي آل طعمة إلى وظيفته في التفتيش بتاريخ 15 / 

11/ 1962 م ، وكان هذا ذا همة عالية ، وقد أحرز شهرة ذائعة ومنزلة رفيعة وشخصية محببة .

  - المدرسة المتوسطة                                                                                                                                                
   ولجهــود الســيد جــالل بابان أحد رجــاالت الثورة العراقية ومتصرف لواء كربالءـ  آنذاكـ  تم تأســيس المدرســة 
المتوســطة في ســنة 1930 م . وكان أول مدير لها األســتاذ شاكر جاسم ، وبعد عدة سنوات أصبحت ثانوية ، وافتتح 

فيها فرع لألدبي ، ثم فتح فرع للعلمي . ويطلق عليها اليوم إعدادية كربالء للبنين .
وهناك في مركز كربالء مدارس كثيرة منها ابتدائية ومتوســطة وإعدادية وكذلك في القرى المجاورة للمدينة ، ومنذ 
تأســيس الحكم الوطني في العراق قامت الحكومات برعاية هذه المدارس واالهتمام بها ، وبعد ثورة الرابع عشــر من 
تموز 1958 م أولت الحكومات جانب التعليم أهمية خاصة ، حيث رصدت حصة األســد لجانب وزارة التربية ،من 

ذلك إدخال العلم إلى كل بيت وقرية وجعلته إلزامياً .
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ش���هدت مدينة اإلمام احلسني 
)عليه الس���الم( للزائرين على 
بابل، تخرج  طريق  كربالء – 
دورة فوج حبي���ب بن مظاهر 
االس���دي التاب���ع لل���واء علي 
االكبر ال���ذي  يقاتل عصابات 
داع���ش االجرام���ي التي حتتل 
م���ن  وه���و  املناط���ق  بع���ض 
فصائل احلش���د والتي شكلت 
تلبي���ة لن���داء املرجعي���ة الدينية 
العلي���ا ف���ي النجف االش���رف 
ف���ي اجلهاد الكفائ���ي للحفاظ 
ومقدس���اته،  الع���راق  عل���ى 
والعمل عل���ى حترير االراضي 
العراقي���ة، وبحضور س���ماحة 
الش���يخ عبد املهدي الكربالئي 
االم���ني العام للعتبة احلس���ينية 
املقدسة وقائد عمليات الفرات 
االوس���ط وقائد شرطة كربالء 
االكادمييني  وبع���ض  املقدس���ة 
س���ماحة  واالعالميني.وق���ال 

الشيخ عبد املهدي الكربالئي: 
»بحمد الله تعالى نشهد تخرج 
هذه ال���دورة التدريبية بعد أن 
تلق���ى املقاتل���ون مجموعة من 
التدريبات القتالية املكثفة لكي 
يتهي���أ هذا الفوج بعدد )500( 
مقات���ل ويلتح���ق بل���واء على 
االكبر ضمن حشود املتطوعني 
ويش���ترك م���ع قواتن���ا القتالية 
املتطوعني  ألوي���ة  البطلة وبقية 
بقتال عصابات داعش«، مبينًا 
اّن »التدريب ميّثل رفد ساحات 
املعركة  القت���ال إلدامة زخ���م 
االنتصارات  وحتقيق  واالندفاع 
الت���ي حتققها الق���وات االمنية 
واملتطوع���ون ب���كل عناوينها، 
الذين س���طروا مالحم البطولة 
والف���داء والتضحي���ة التي نعتز 
به���ا وس���بق ان قدمن���ا له���م 
والعرف���ان  والتقدي���ر  الش���كر 
وشكر وتقدير املرجعية الدينية 

العلي���ا ف���ي النجف االش���رف  
لبطوالته���م وتضحياته���م في 
جبه���ات القت���ال والتي حمت 
وأش���ار  واالعراض«.  العراق 
سماحته إلى ان »هذا التدريب 
ميث���ل ادامة ه���ذه االنتصارات 
وساحة املعركة حتتاج الى رفد 
املقاتلني املتدربني على مختلف 
صن���وف القت���ال حت���ى يت���م 
حترير بقية امل���دن العراقية التي 
تسيطر عليها عصابات داعش 
االجرامية، وأملنا كبير بجميع 
الق���وات االمني���ة  تش���كيالت 
واملتطوع���ني ف���ي حترير جميع 
والتخلص  العراقي���ة  االراضي 
من وباء داع���ش«. من جهته 
بني الكابنت حيدر علي حسني 
مس���ؤول التدريب: »مت اليوم 
اخل���روج باس���تعراض تخ���رج 
دورة م���ن مقاتلي ل���واء علي 
االكبر ف���وج حبيب بن مظاهر 

االس���دي، والت���ي اس���تمرت 
وتضمن���ت  يوم���ًا،   )30(
التدري���ب املدن���ي العنيف مع 
والتمارين  الصباحي���ة  الرياضة 
السويدية وايضا على االسلحة 
مث���ل البندقية و)البي كيس���ي( 
اله���اون  وس���الح  والقاذف���ة 
ال�)60( و)120( باإلضافة الى 
االسلحة االحادية، واصبحت 
الدورة ذات ق���وة قتالية جيدة 
وميك���ن اس���تخدام الرمي في 
عدة انواع من الس���الح الثقيل 
واخلفي���ف، مضيفًا ان »االهم 
في الدورة هو حتمل الظروف 
القتالية وطبيعة االجواء وصبر 
املقاتلني الذي���ن يتخرجون من 
أكادميية االمام احلس���ني )عليه 
السالم( احلربية التي متتاز عن 
جمي���ع األكادميي���ات االخرى 
وه���ي اختصاصه���ا بالتدريب 

احلربي فقط«.

)500( مقاتل جدد لمواجهة عصابات داعش..
تخرج دورة فوج حبيب بن مظاهر االسدي التابع للواء علي األكبر

االحرار/ حسني نصر  
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الفني���ة  الك���وادر  تواص���ل 
ش���ركة  ف���ي  والهندس���ية 
,وبأشراف  الس���بطني  خيرات 
قس���م املشاريع االس���تراتيجية 
للعتبة  التاب���ع  واالس���تثمارية 
احلس���ينية املقدس���ة , انش���اء 
مشروع مجمع مدارس االيتام 
النموذج���ي ال���ذي يق���ع في 
منطقة املعملجي  في محافظة 
كربالء املقدس���ة, وبنسبة اجناز 
وصل���ت الى 60% ,اكد ذلك 
مدير مش���روع مجمع مدارس 
االيت���ام النموذج���ي من قبل 
قس���م املشاريع االس���تراتيجية 
واالس���تثمارية املهندس منتظر 
جبار طاهر في حديث خص 

به مجلة »االحرار« .
وق���ال طاهر:« ان املش���روع 
يتك���ون م���ن ثالث���ة اقس���ام 
رئيس���ية هي االبني���ة املركزية 

,و مدارس البن���ني ,و مدارس 
البن���ات وان  املس���احة الكلية 
احمل���ددة  له���ذا املش���روع قد 
بلغت  19,300   م2 مقسمة 
الى ثالث بنايات وهي االبنية 
املركزية  وتتكون من سرداب 
مرأب���ا  الس���رداب  يس���تخدم 
للسيارات مساحته 3050 م2 
ويس���توعب 70 سيارة كذلك 
يحتوي الس���رداب على خزان 
م���اء بس���عة 100 م3 وعلى 
غرفتني للخدمات مقسمة الى 
عدة اقس���ام  وقاع���ة متعددة 
االغراض وان املساحة الكلية 
لها 8000 م2, ويعد من بني 
اهم املش���اريع الت���ي تنجزها 
العتبة احلسينية املقدسة خدمة 
لش���ريحة االيت���ام وللنهوض 
بأجي���ال واعية فكري���ا ودينيا 
وثقافي���ا , كما وحتتوي البناية 

على كافتريا عدد )2(  ومكتبة 
عدد )2  (ومصلى عدد )2( 
مس���احة املصلى الواحد 300 
م2 وغرفة استعالمات عدد 2 
وعلى قاعة متعددة االغراض 
وعل���ى  م2   800 مبس���احة 
صحي���ات وحمامات  وغرف 
ادارة وخدم���ات اضاف���ة الى 
مصاعد عدد 5 وساللم عدد  

.»)11(
وتابع حديثه قائاًل:« اما البناية 
االخ���رى هي ابني���ة املدارس 
وحتتوي على املدرسة املتوسطة 
واالعدادي���ة اخملصص���ة للبنني 
والبن���ات  وتتألف من )12(
صفا )6( صفوف في الطابق 
االول و )6( صف���وف ف���ي 
الطابق الثاني و)6( مختبرات 
مقس���مة على املواد الدراسية 
,وكذلك  الدارس���ني  للطلب���ة 

حتتوي املدرس���ة على غرفتني 
ل���إدارة  وغرفة  للمدرس���ني 
وغرفة للمش���رفني اضافة الى 
الصحي���ات واملكتب���ة وملعب 

صغير في سطح املدرسة ».
مبينا ان:« اعم���ال امليكانيك 
وتق���دم نس���ب االجن���از يأتي 
نتيج���ة العم���ل املتواصل من 
قبل الكوادر الفنية والهندسية, 
وان املشروع هو حتفة معمارية 
تزين بها محافظة كربالء ».

واختتم حديثه قائاًل:« ان هذا 
املش���روع ياتي ضمن سلسلة 
املشاريع االنسانية التي تنجزها 
العتبة احلس���ينية املقدسة والتي 
تهدف من خاللها الى خدمة 
شريحة االيتام داخل وخارج 
محافظة كربالء املقدسة والتي 

تبدا بكربالء وتنتهي بها«. 

من مشاريع العتبة الحسينية المقدسة النموذجية..
بناء صرح علمي متكامل لشريحة األيتام في كربالء

األحرار: ضياء االسدي 
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خالل زيارته األخيرة لمشروع الحوزة النسوية 
ودار االيتام  ....

الشـــيخ الكربالئـــي يوجـــه الكـــوادر الفنيـــة 
والهندســـية في المشروع باستيراد عدد من 

اللوحات اإللكترونية للقاعات الدراسية

وجه سماحة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي األم����ني العام للعتبة 
الك����وادر  املقدس����ة,  احلس����ينية 
الفنية والهندس����ية في مش����روع 
احل����وزة النس����وية ودار األيت����ام 
التي تنش����ئه العتبة املقدس����ة في 
حي ضباط األسرة داخل مدينة 
كربالء املقدسة , بضرورة جتهيز 
القاعات الدراسية التي يحتويها 
املش����روع ,بعدد م����ن اللوحات 
واجهزة  االلكترونية)السبورات( 
الع����رض  مختلف����ة االحج����ام 
واخلصائ����ص , وذلك من اجل 
الدراسية ووسائل  املواد  عرض 
األيضاح من خاللها , اكد ذلك 
مدير مش����روع احلوزة النس����وية 
ودار االيت����ام املهن����دس محمد 
جمال محمد في تصريح خص 

به مجلة »االحرار«.
وق����ال محم����د:« بن����اًء عل����ى  

ص����درت  الت����ي  التوجيه����ات 
م����ن قب����ل األمني الع����ام للعتبة 
س����ماحة  املقدس����ة  احلس����ينية 
الش����يخ عبد املهدي الكربالئي 
خالل زيارته األخيرة للمشروع 
,لالط����الع عل����ى اب����رز نس����ب 
اإلجناز واإلضافات التي يتطلبها 
املشروع ,فقد وجه سماحته الى 
ضرورة بأن يك����ون هناك عدد 
من الس����بورات اإللكترونية في 
داخ����ل القاعات الدراس����ية في 
كل من بناية ام البنني, واحلوزة 
النسوية التابعة للمشروع ,حيث 
مت التعاقد مع ش����ركة س����مارت 
الكندي����ة عل����ى مجموع����ة من 
اللوح����ات االلكتروني����ة وم����ن 
منشأ رصني ويبلغ اعدادها 20 
سبورة مختلفة االحجام وحتمل 
مواصفات عاملية وبكلفة بلغت  

110 ماليني  دينار عراقي«.

قائاًل:«وجلهاز  حديث����ه  وتاب����ع 
مواصف����ات   uf70الع����رض
مختلف����ة حيث يعم����ل بدرجة 
اض����اءة عالية بق����درة ))3000 
lumens وبق����درة كهربائي����ة 
)230w( مم����ا يجع����ل وج����ود 
الص����ف  ف����ي  عالي����ة  اض����اءة 
غي����ر ذات  تاثير على س����طوع 
بنس����بة  ويعم����ل  العرض,كم����ا 
ع����رض )4:3( ويدعم نس����بة 
ع����رض 16:9 وكذل����ك 5:4 

 ultra( قياسيًا، ومدعوم بتقنية
متكن  وهي   )shadow free
من وضع جه����از العرض قريبا 
جدًا من الس����بورة من دون أي 
تاثير للظل على الرؤية, وفضاًل 
عن تل����ك املواصف����ات ,اال ان 
ذلك اجله����از يعمل م����ع نظام 
عرض فيديوي )hdtv( وبدقة 
720p( و )1080p ومدعومة 
نظ����ام  HD بواس����طة  بتقني����ة 
التوصي����ل )HDMI( ،لدعم 
املرئي  الع����رض  انظمة  جمي����ع 
)PAL,NTSC( وغيرها«. 

االحرار/ ضياء االسدي  / تصوير/ صالح السباح
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قائاًل:«واما  محم����د  واض����اف 
الت����ي  للمواصف����ات  بالنس����بة 
حتتويه����ا اللوح����ات االلكترونية  
الس����بورات  بنظ����ام  واملتمثل����ة 
 smart board التفاعلي����ة 
M680 ,فهي تعمل على نظام 
windows ونظام mac من 
 smart خالل تنصيب برنامج
prodrct driver  باالضافة 
  smart lnk برنام����ج  ال����ى 
املتميز والذي يجعل كتابة القلم 
االلكتروني سلسة وواضحة مما 
متك����ن الكتابة واملس����ح وتنفيذ 
وظائف الف����أرة من خالل ملس 
سبورة الشرح التفاعلية بإالصبع 
او بقلم وتتضمن سبورة الشرح 
التفاعلية كذلك خاصية القدرة 
عل����ى اإلمي����اء وه����و م����ا يوفر 
طريقة طبيعية مرنة للتفاعل مع 
احملتويات, وكذلك دعم اللمس 
امل����زدوج في آن واح����د, متكن 

مس����تخدمني اثنني م����ن التفاعل 
مع سبورة الشرح التفاعلية من 
خالل اس����تخدام األقالم املرفقة 
وغيره����ا من االغ����راض او من 
خالل استخدام االصبع للكتابة 

او لتنفيذ االمياءات«.
مبين����ًا ان:« برنام����ج الع����رض 
 smart notebook
ق����د وضع����ه تدريس����يون وفقًا 
الحتياج����ات التعلي����م الذكي، 
يتواف����ق البرنام����ج م����ع انظمة 
 windows احلاسوب اخملتلفة

mac ,, ويتمت����ع بس����هولة في 
االس����تخدام واظهار بسيط غير 
معقد يدع����م الكثير من الصيغ 
والس����معية  املرئية  االلكتروني����ة 
والكتابي����ة ,ومدع����وم بالعدي����د 
 smart �����م����ن التطبيق����ات ك
response للقيام باالختبارات 
 smart السرعية واالستبيان و
lnk  للتفاع����ل م����ع البرام����ج 
املوجودة على احلاسوب وجعل 

الكتابة اكثر سالسة«.
واختت����م حديثه قائ����أل:« نحن 

تل����ك  وص����ول  بط����ور  االن 
السبورات من اجل تنصيب كل 
واحدة من تلك الس����بورات في 
مكانها احمل����دد وان املدة احملددة 
بالكام����ل س����يكون  للتنصي����ب 
من 15 �20 يوم����ًا موزعة بني 
,والبرمجة(  ,والنصب  )التجهيز 
ومن ش����ركة كندي����ة رصينة اما 
التجهيز فس����يكون م����ن ارمينيا 
واما بالنس����بة ألفتتاح املش����روع 
فمن املؤمل ان  يكون بعد شهر 

رمضان املبارك«.
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بنَي العش���راِت م���ن العيادات 
الطبي���ة املتراصف���ة مع بعضها 
لتس���تنزف جي���وب  البع���ض 
املرضى من األم���وال، ينتظر 
الكثيرون أن يبزغ فجر لصرٍح 
طبّي يه���دي األمان والصحة 
للعليلني واملرضى في كربالء 
وخارجها.. مثلما أهدى من 
س���مي الصرح باس���مه عطاًء 
حس���ينيًا ق���ّل نظي���ره.. إنها 
مستشفى الشيخ أحمد الوائلي 
)رحم���ه الل���ه( التخصصي���ة 
اجلراحي���ة ؛ وال���ذي تنج���زه 
األمانة العامة للعتبة احلس���ينية 
املقدس���ة ووصل إلى مراحله 
األخيرة م���ن إعماره وجتهيزه 

باألجهزة الطبية املتطورة.
مّت إنش���اء املستش���فى وس���ط 
ش���ارع العي���ادات الطبية في 
حي اإلسكان بكربالء، وكم 
حّدق املارة واملرضى به طوياًل 
عل���ى أمل إكمال���ه في أقرب 
وقت وافتتاحه أماَم من تعبت 
وأبدانه���م وجيوبهم  عقولهم 
أيض���ًا ف���ي نف���س الوقت أو 
اضط���رار البعض للس���فر إلى 
خ���ارج الع���راق الس���تكمال 

العالج.

وتهدف املستشفى التي تضاف 
لسلس���لة الصروح الطبية التي 
تنجزها العتبة املقدس���ة؛ إلى 
تقلي���ل الزخ���م احلاصل على 
املستش���فيات واملراك���ز الطبية 

بعضه���ا  وعج���ز  احلكومي���ة 
ع���ن تق���دمي الع���الج الالزم 

للمرضى. 
عل���ى  املش���رفني  وبحس���ب 
املستشفى، فإنها أنشئت على 
مس���احة تقدر ب� )1150 م2( 
وبس���عة 50 س���ريرًا، وبتنفيذ 
من إحدى الش���ركات التركية 
املتخصص���ة ف���ي ه���ذا اجملال 
وحتت إش���راف قسم املشاريع 
الهندس���ية في العتبة احلسينية 

املقدسة.
تتألف بناية املستشفى من ستة 
طوابق فضاًل عن سرداب حتت 
األرض واخملصص ليكون مرأبًا 
للعج���الت واخلدمات وغرف 

امليكانيك واملع���دات األخرى 
التي حتتاجها املستشفى. 

أما الطابق األرضي فيضم بناية 
اخلدمات،  )االس���تعالمات، 
بينما  الطوارئ واخملتب���رات(، 
مّت تخصي���ص الطابقني األول 
والثاني إلنش���اء غرف لرقود 
لألطب���اء  وغ���رف  املرض���ى 
األولي،  التش���خيص  وغرف 
فيم���ا وضعت غرف األش���عة 
والرن���ني واملفراس في الطابق 
الثال���ث، فيما احتوى الطابق 
الراب���ع واخلام���س على ثمان 
ردهات للعمليات لكل طابق 

أربع ردهات. 

 األحرار/ خاص

مستشفى الشيخ أحمد الوائلي )رحمه اهلل( التخصصية الجراحية...
بصيص أمل تزرعه العتبة الحسينية ليهب الصحة لعشرات المرضى في كربالء
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أبناء الحشد الشعبي في أرقام

باش���رت االمانة العامة للعتبة احلس���ينية املقدس���ة وبتوجيه من 
امينها العام س���ماحة الش���يخ عبد املهدي الكربالئي بتأس���يس 
أكادميية )الوارث( للتنمية البش���رية والدراس���ات االستراتيجية 
وتس���مية الدكتور )طالل الكمال���ي( عضو مجلس إدارة العتبة 
احلس���ينية املقدسة رئيسا لها صرح بذلك االستاذ )منتظر عباس 
ش���ريف( معاون رئيس قسم تطوير املوارد البشرية، مضيفًا ان 
»االكادميية اسس���ت لتكون منب���را علميا وتربويا ومركزا تنمويا 
تابع اداريا لألمانة العامة للعتبة احلس���ينية، وستباش���ر عطاءها 
العلم���ي والتنموي في بناء اإلنس���ان وفق الرؤى اإلس���المية 

العظيمة ملدرسة آل البيت )عليهم السالم(«.
مبينا ان »فكرة إنش���اء مركز مستقل ومعني بالتدريب والتنمية 
البش���رية ابتدئت منذ عام 2013م بتوجيه مباش���ر من سماحة 
األمني العام للعتبة احلس���ينية املقدس���ة؛ حيث ارتكزت الفكرة 
في بادئ األمر على تأس���يس مركز للتدريب في مجال التنمية 
البش���رية ينبثق من العتبة املقدس���ة، مشيرا الى ان »املشروع مت 
تأجيله لعامني لعدد من األسباب منها عدم توفر مكان مناسب 
ومالئ���م للمركز وكذا االزمة االرهابية الت���ي مرت بها البالد 

مطلع 2014م«.
ولفت ش���ريف الى »تهيئة كافة السبل واإلمكانات عالوة على 

االعتماد على طاقات الش���باب مدربي التنمية البش���رية ضمن 
مش���روع )سفراء اإلمام احلسني للتنمية البش���رية( التابع للعتبة 
احلس���ينية املقدس���ة ليكونوا اللبنة األساسية التي سيرتكز عليها 

عمل ونشاط هذه األكادميية«.
وجتدر اإلش���ارة ان »االكادميية ستعمل على محورين متالزمني 
االول )التنمية البشرية( واحملور الثاني )الدراسات االستراتيجية( 
حيث س���يتم تقدمي برامج متخصصة في مجال التنمية البشرية 
وعل���ى خط���ني االول ال���دورات والبرامج الس���ريعة اجلاهزة 
كاملش���اريع التطويرية الس���ريعة التي ال تتجاوز ش���هرا او اقل 
الشهر ؛ والثاني سيكون خطا اكادمييا طويل املدى )كورسات( 
س���نتني او س���نة واحدة إلعداد قيادات مجتمعية بارزة مسلحة 

بسالح الثقافة والعلم وفق الرؤى اإلسالمية الصحيحة«. 
عنى  اما بخصوص احملور األساس���ي األخر لألكادميية فإنها س���تُ
بتقدمي استش���ارات ودراس���ات اس���تراتيجية لكافة املؤسس���ات 

واملراكز وحسب احلاجة املطلوبة من قبلهم.

احلشُد الشعبي ليس شيعيًا فقط وإن كانت نسبته األغلب من الشيعة لكونهم األغلبية الدميغرافية لكن للحقيقية نقول:
- إّن أول ش���هيد س���قط من احلش���د الشعبي في حترير تكريت كان من أهالي قضاء الدور قاطع تكريت وهو من أنفسنا السنة، 

حيث استشهد بتاريخ )11-3- 2015( واسمه )ظاهر خميس عماش(.
- يبلغ عدد أبناء احلشد الشعبي من أهالي األنبار 4747 متطوعًا.

- يبلغ عدد أبناء احلشد الشعبي من أهالي صالح الدين 4896 متطوعًا.
- يبلغ عدد أبناء احلشد الشعبي من أهالي املوصل 3570 متطوعًا.
- يبلغ عد أبناء احلشد الشعبي من أهالي كركوك 4635 متطوعًا.
- يبلغ عدد أبناء احلشد الشعبي من أهالي سامراء 1740 متطوعًا.
- يشارك 500 متطوع من املسيحيني حتت مسمى كتائب بابليون.

- يشارك أكثر من 800 متطوع من الشبك في احلشد الشعبي.
- يشارك أكثر من 3520 متطوعًا من التركمان في احلشد الشعبي.

العتبة الحســـينية تباشر بتأســـيس اكاديمية 
والدراســـات  البشـــرية  للتنميـــة  )الـــوارث( 

االستراتيجية 
األحرار: فيصل غازي السعدي  
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جنوُد اهلل في النصِّ القرآنّي

األع����وان  اللغ����ة:  ف����ي  اجُلْن����د 
واألنص����ار، وفالن َجنَّ����َد اجُلُنود 
َتْجنيدًا، ق����ال تعالى: )ُهَو الَِّذي 
ِكيَنَة ِفي ُقُلوِب اْلُمْؤِمننَِي  َأنَزَل السَّ
لَِي����ْزَداُدوا إمَِياًنا مَّ����َع إمَِيانِِهْم َولِلَِّه 
َوَكاَن  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ ُجُنوُد 
اللَّ����ُه َعِليًم����ا َحِكيًم����ا(، واجلنود 
جمع جند بالضم وهو جمع معد 
للح����رب أي مختص ب����ه تعالى 
جنود العالم يدير أمرها كيف ما 
يش����اء يس����لط بعضها على بعض 
ت����ارة ويوقع فيما بينهما الس����لم 
أخرى حس����ب مشيئته املبنية على 

احلكم واملصالح.
وله����ذا التعبي����ر له معنى واس����ع 
ف����ي القرآن الكرمي حيث يش����مل 
املالئكة وهي من جنود الس����ماء 
والطوف����ان  وال����زالزل  واملط����ر 
والق����وى  واألم����واج  والس����يول 
الغيبي����ة، وكذل����ك جن����وده في 
واألئم����ة  كاألنبي����اء  األرض 
واألوصي����اء والعلم����اء الرباني����ني 
واجلراد والقمل والدم والضفادع 
جميع هذه األشياء هي جنود لله 

ألنها مطيعة ألوامره.
وبالنس����بة للمالئك����ة قال تعالى: 
)إاِلَّ َتنُص����ُروُه َفَق����ْد َنَصَرُه الّلُه إِْذ 

َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَف����ُروْا َثانَِي اْثَنْيِن 
إِْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه 
اَل َتْح����َزْن إِنَّ الّلَه َمَعَنا َفَأنَزَل الّلُه 
َس����ِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأيَّ����َدُه بُِجُنوٍد لَّْم 
َتَرْوَه����ا َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروْا 
����ْفَلى َوَكِلَمُة الّلِه ِه����َي اْلُعْلَيا  السُّ

َوالّلُه َعِزيٌز َحِكيٌم(.
وأما املطر فيقسم إلى قسمني:

امل����اء حي����ث ق����ال تعالى:  أ – 
)َأَفَرَأْيُت����ُم اْلَماء الَِّذي َتْش����َرُبوَن* 
َأَأنُتْم َأنَزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن َأْم َنْحُن 
اْلُمنِزُلوَن( ما ينزل من السماء من 
غيث ف����إذا كان من العذاب فهو 
أمطرت وإذا كان من الرحمة فهو 
مطرت واستعمل القران املطر في 

أكثر من موضع للعذاب.
ا  احلجارة قال تعالى: )َفَلمَّ ب – 
َجاء َأْمُرَنا َجَعْلَنا َعالَِيَها َس����اِفَلَها 
يٍل  َوَأْمَطْرَنا َعَلْيَها ِحَجاَرًة مِّن ِسجِّ
مَّنُضوٍد(.. حيث ملا حل العذاب 
بق����وم لوط جعل عال����ي قريتهم 
التي يعيش����ون فيها سافلها فقلبها 
وأمط����ر عليهم حج����ارة من طني 
متصل����ب متني ق����د صف بعضها 
بعض����ا متتابع����ة معلم����ة من عند 

الله(. 
ق����ال  الصاعق����ة،  جن����د  وأم����ا 

)ع����ز وج����ل(: )َفَعَتْوا َع����ْن َأْمِر 
اِعَقُة َوُهْم  َربِِّه����ْم َفَأَخَذْتُه����ُم الصَّ

َينُظُروَن(.
ه����ذه اآلية تعبر عن ش����أن ثمود 
وإهالكه����م إذ قيل له����م انتفعوا 
بحياتك����م حتى تنته����ي آجالكم 
فعص����وا أم����ر ربه����م فأخذته����م 
صاعقة العذاب وهم ينظرون إلى 

عقوبتهم بأعينهم(!!
ونأت����ي إلى الري����ح، ونقف عند 
قول����ه تعالى: )َوَأمَّا َعاٌد َفُأْهِلُكوا 
بِِري����ٍح َصْرَصٍر َعاتَِيٍة{. إ اهلكوا 
بريح باردة شديدة الهبوب سلطها 
الله عليهم س����بع لي����ال وثمانية 
متتابع����ة ال تفتر وال تنقطع فترى 
الق����وم في تلك الليال����ي واأليام 
موتى كأنهم أص����ول نخل خربة 

متآكلة األجواف.
وجن����د الطي����ر: ق����ال تعال����ى: 
)َوَأْرَس����َل َعَلْيِه����ْم َطْي����ًرا َأَبابِيَل( 
إذ بع����ث الل����ه عليهم طي����رًا في 
جماعات متتابعة تقذفهم بحجارة 

من طني متحجر.
كم����ا أن من جن����ود الله ما ورد 
ف����ي قول����ه تعال����ى: )َفَأْرَس����ْلَنا 
َواْلَج����َراَد  وَف����اَن  الطُّ َعَلْيِه����ُم 
َم آَياٍت  َف����اِدَع َوالدَّ ����َل َوالضَّ َواْلُقمَّ

َوَكاُن����وْا  َفاْس����َتْكَبُروْا  ����اَلٍت  مَُّفصَّ
َقْوًم����ا مُّْجِرِم����نَي(، و)الطوف����ان( 
هو الس����يل اجلارف أرسل عليهم 
الس����يل اجل����ارف اغ����رق الزروع 
والثم����ار و)اجلراد( أكل زروعهم 
وس����قوفهم  وأبوابهم  وثماره����م 
وثيابهم، و)القمل( الذي يفس����د 
الثم����ار ويقضي عل����ى احليوانات 
مألت  و)الضفادع(  والنبات����ات، 
أوانيهم وأطعمتهم ومضاجعهم، 
و)الدم( حيث ص����ارت أنهارهم 
وآباره����م دم����ًا ولم يج����دوا ماًء 

صاحلًا للشرب.
وم���ن ث���م األنبياء حي���ث قال 
تعال���ى: )كاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة 
����ِريَن  ُمَبشِّ َفَبَع����َث الّل����ُه النَّبِيِّ����نيَ 
َوُمنِذِري����َن َوَأنَزَل َمَعُه����ُم اْلِكَتاَب 
بِاْلَح����قِّ لَِيْحُكَم َبْي����َن النَّاِس ِفيَما 
اْخَتَلُفوْا ِفي����ِه َوَما اْخَتَلَف ِفيِه إاِلَّ 
الَِّذي����َن ُأوُتوُه ِمن َبْعِد َما َجاءْتُهُم 
اْلَبيَِّن����اُت َبْغًيا َبْيَنُه����ْم َفَهَدى الّلُه 
الَِّذيَن آَمُن����وْا لَِما اْخَتَلُفوْا ِفيِه ِمَن 
اْلَحقِّ بِإِْذنِِه َوالّلُه َيْهِدي َمن َيَشاء 

إَِلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم(.
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سالمة القرآن من التحريف

آيُة إكمال الدين

ال ري���َب وال خ���الف في أّن 
الق���رآن اجمليد املوجود االن بني 
أيدي املس���لمني هو كالم الله 
املنزل على رس���وله )صلى الله 
عليه وآله وسلم(، وهو املعجزة 
اخلال���دة له، وهو الذي أوصى 
ُأّمته بالرج���وع إليه، والتحاكم 
إليه، وأفاد في حديث الثقلني 
املتوات���ر بني الفريقني أّن القرآن 
والعت���رة هما الثق���الن اللذان 
تركهما ف���ي ُأّمته لئاّل تضّل ما 
دامت متمّسكة بهذين الثقلني.

ه���ذا احلدي���ث م���روي به���ذه 
الص���ورة ، وفي أحد ألفاظه: 
»إّني تارك فيكم الثقلني: كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي، ما إن 
متّس���كتم بهما لن تضّلوا بعدي 
أب���دًا، وإّنهما ل���ن يفترقا حّتى 

يردا َعَلّي احلوض«.
إاّل أّن بعض العامة يروون هذا 

احلديث بلفظ: »إّني تارك فيكم 
الثقلني كتاب الله وسّنتي«. 

وبالنس���بة ألئّمتنا صلوات الله 
عليهم فقد اهتّموا بهذا القرآن 
بأن���واع االهتمام���ات، فأمي���ر 
املؤمن���ني )عليه الس���الم( أّول 
من جمع القرآن، أو من أوائل 
الذي���ن جمعوا الق���رآن، وهو 
واالئّمة من بع���ده كّلهم كانوا 
يحّثون ااُلّمة على الرجوع إلى 
القرآن، وتالوة القرآن، وحفظ 
القرآن، والتحاكم إلى القرآن، 
وتعّل���م الق���رآن، وهكذا كان 

شيعتهم إلى يومنا هذا.
والق���رآن الك���رمي ه���و املصدر 
االح���كام  الس���تنباط  االّول 
الشرعية عند فقهائنا، يرجعون 
إلي���ه ف���ي اس���تنباط االحكام 

الشرعية واستخراجها.
إذن، ه���ذا القرآن الكرمي، هو 

القرآن الذي أنزله الله سبحانه 
وتعال���ى، وهو ال���ذي اهتّم به 
أئّمتنا سالم الله عليهم، وطاملا 
بآياته،  يستش���هدون  رأيناه���م 
ويتمّس���كون بآياته، ويستدّلون 
بها في أقواله���م اخملتلفة، فإذا 
رجعن���ا إلى الرواي���ات املنقولة 
جن���د االهتمام بالق���رآن الكرمي 
واالس���تدالل به ف���ي كلماتهم 

بكثرة، س���واء في نهج البالغة 
أو ف���ي ُأص���ول الكافي أو في 
س���ائر كتبنا، واحملّدث���ون أيضًا 
أبوابًا  له���ذا املوض���وع  عقدوا 
خاص���ة، ولع���ّل ف���ي كت���اب 
الواف���ي أو بح���ار االنوار غنًى 
وكفاي���ة ع���ن أي كتاب آخر، 
حيث جمعوا هذه الروايات في 

أبواب تخص القرآن الكرمي.

قال تعالى :} اْلَيْوَم َأْكَمْلُت 
َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم 
نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإلسالم 
ِدينًا َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة 
َغْي���َر ُمَتَجانٍِف إِلْثٍم فإّن اللََّه 

َغُفوٌر َرِحيمٌ {.

حّدثن���ا أبو زكري���ا ابن أبي 
إس���حاق ق���ال: )أخبرن���ا ( 

عبد الله بن إس���حاق، قال 
حّدثن���ا احلس���ن ب���ن عل���ي 
العنزي قال: حّدثني محّمد 
ب���ن عبد الرحم���ن الذارع، 
قال: حّدثنا قيس بن حفص 
الدارمي، قال: حّدثني علي 
بن احلسني أبو احلسن العبدي 
ع���ن أبي ه���ارون العبدي، 
عن أبي سعيد اخلدري: )أّن 

النبي ) صّلى الله عليه وآله 
وسلم ( دعا الناس إلى علي 
فأخ���ذ بضبعيه فرفعهما، ثّم 
ل���م يتفّرقا حّت���ى نزلت هذه 
اآلية: } اليوم أكملت لكم 
دينكم وأمتمت عليكم نعمتي 
{ فقال رس���ول الله )صّلى 
الل���ه عليه وآله وس���لم (: 
الل���ه أكبر على إكمال الدين 

وإمت���ام النعم���ة ورضا الرّب 
برسالتي والوالية لعلي، ثّم 
قال للقوم: من كنت مواله 

فعلي مواله(.
وع���ن أبي س���عيد اخلدري: 
)إّنها نزلت على رسول الله 
صّلى الله عليه وس���ّلم يوم 
غدير خ���م حني قال لعلي: 
من كنت مواله فعلي مواله.
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اح�����������س�����ن�����ت ف�����ع�����ا ح�������ن ق�����ل�����ت م���ع���ل���ا
رت������ل������ت اآي�������������ات ال�����������س�����ه�����ادة �����س����ادق����ا
اح�����ام�����ن�����ا ت����ن����ث����ن����ي  ال  ان  ال�������ي�������ت 
وك�������س���ف���ت ع�����ن وج�������ه ال������ع������راق ك����روب����ه
ل������������والك ي�������ا رّب��������������ان ف�����ل�����ك ع����راق����ن����ا
ه������ا ه������م ج�����ن�����ود احل��������ق ل������ّب������وا دع��������وًة
������ّم������د( )حمحُ اآل  ل������ث������اأر  ال�����ل�����ي�����وث  ج��������اد 
ف����ت���������س����اب����ق����وا ل����ل����ح����ق ث������������وار ال�����ف�����دا
ي�������س���م���و ل���������واء ال����ن���������س����ر ف�������وق دي�����ارن�����ا
����������رح ال�����ط�����ف ع��������اد جم��������ددًا ف�������ّك�������اأن جحُ
وع����������اد �����س����ن����ادي����د ال���غ�������س���ن���ف���ر ح���ي���در
ل���ي���ج���ل���ي ه�����م�����وم م������ن دع������������اهحُ م���ب�������س���را
�����������س�����ارك�����ه ح���������س����د ال�������والي�������ة زاح�����ف�����ًا يحُ
ي�����ت�����اب�����ع�����ه�����م ع��������ّم��������اره��������ا وزه�������ريه�������ا
ن����������زفحُ ������س�����ام�����ًا ل���ل���ف�������س���ائ���ل �����س����اري����ًا
ج����م����عحُ ال����ن����وا�����س����ب ق�����د ب��������َدت اأدب������اره������ا
حم���م���د �������س������ر  ب�����������االآف�����������اق  الح  ق���������د 
م������ن ك������رب������اء ال����������دم ي���������س����ري ج����ذره����ا
خ���ط���ت ي�����د ال���غ���ي���ب ال���ف�������س���ائ���ل ب��ا���س��م��ه��ا
م����ل����ك ال���������س����ام وف�����ي�����ك ي�������س���ل���م ���س��ع��ب��ن��ا
م����ل����وح����ًا احل���������س����ن  ن����ه����ج  يف  وم���������س����ي����ت 
ت���ي���ق���ن���ا االأذان  ت����ع����ل����و  ����������ن����������ا  الءاتحُ
����ل����ب����ي����ًا محُ ط���������اف  احل���������ق  ن�����ي�����ل  رام  م�������ن 
ت������ل������ق������اه ف������اط������م������ٌة ت��������ل��������وححُ ب���ك���ف���ه���ا
وت������زف������ه ال��������ول��������دان واحل��������������ورحُ ان������ربت
وك��������������اأّن م����ي����ق����ات احل�����������س�����اب وح���������س����ره
ول��������واوؤن��������ا ب���ال���ن�������س���ر ي�������س���م���و ����س���اخم���ا

���ب�������س���م���ا محُ ف�����ي�����ه  اهلل  داع�����������ي  ل����ب����ي����ك 
اأف���������س����ح����ت م�������س���م���ون اجل�����ه�����اد حم���وق���ا
ب������ن������دائ������ك ال�����������ث�����������ّوار ه�������ّي�������ا اق����ب����ا
ف����ت����ه����اوى ارج������ا�������س ال�������س���ق���ي���ف���ة م��ع��ق��ا
ك����ن����ا ك����������ذاري ال�����ري�����ح ي���ع�������س���ف اف�������س���ا
����ل����ى ف�����ا������س�����ت دم�������������اء زاك���������ي���������ات ل����ل����عحُ
ب���ال���ن���ف�������س واالم���������������وال ح����ت����ى م������ا غ��ا
م���ن���ا����س���ا ال�����ق�����ت�����ال  ������س�����وح  يف  ك���ح���ب���ي���ب 
����ب����اه����ا ي����ل����ّب����ي �������س������روح ال�����ث�����ائ�����ري�����ن محُ
�����رت�����ا وع������������اد ح�����������س�����ٌن وال������ك������ت������اب محُ
املحُ���ك���م���ا ذاك  احل�����م�����د  ل���������واء  وح������ام������ي 
خ��ا م�����ا  �����س����ر  م�����ن  اهلل  ب����ي����وت  وي����ح����م����ي 
���ه���ل���ا وف������ر�������س������ان ح���������رب ل����ل����ج����ه����اد محُ
ي���������س����ولحُ ك����م����ا ������س�����ال ال����و�����س����ي م���ق���ات���ا
������س�����ام�����ًا ل��������ث��������ّوار ال��������والي��������ة وا������س�����ا
����دل����ا محُ ال������ن������زال  �����وح  ������سحُ يف  ك����ال����ع����ا�����سِ 
وب�������ي�������ارق ال����ف����ت����ح ال�����ق�����ري�����ب خ���م���ائ���ا
ل������������اآن وال��������ت��������اري��������خ خ��������ط ف�������س���ائ���ا
���ا ب�����ال�����ن�����ون وال�����ق�����ل�����م اجل����م����ي����ل م���ف�������سّ
����ل����م ال�����ق�����ي�����ام واع��������دال ل����������والك م������ا �����سَ
ال  وال�������������ف  ل����ل����ن����اك����ث����ن  ال  ل����ل����ج����ب����ت 
ب�������امل�������ال�������ك احل������������ق امل��������ب��������ن ت������ّوك������ا
ف����اع����ا وال�������ف�������رائ���������������س  ي���������س����ع����ى  هلل 
����ق����ب����ا محُ ح������ّي������ا  اهلل  روح  وك���������������ذاك 
ن����ح����و ال����ق���������س����ور ل����ك����ي ي����ع���������س وي���ن���ه���ا
ق������د ح��������ان واالق��������م��������ار ت�����دع�����و ل��ل�����س��ا
����ّع����ت ك��رب��ا ���ب���ع �����سَ ف������وق ال���������س����داد وال�������سَ
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في ذكرى والدة االمام الحسن المجتبى
محمد سناء الشاله

اأي������������ا دن������ي������ا ب�����وج�����ه�����ك ف����ا�����س����ت����دي����ري
ف�������ف�������ي رم�����������������س��������ان ن�������������ور ق����������د جت����ل����ى
وي���������ا ب�����ن�����ت ال������ر�������س������ول ف������دت������ك ن���ف�������س���ي
رج������ائ������ي ب���������ه  ال�������ب�������ت�������ول  زوج  وي������������ا 
ي��������وم اأي  ب����������ي����������وم  اأه��������ن��������ئ��������ك��������م 
ا�����������س����������اءت ع�����������ام�����������ات  يف  ول����������ي����������د 
وف�����رح�����ت�����ك�����م اأواك��������ب��������ه��������ا ا�����س����ت����ي����اق����ي
�����س����ع����ي����دًا ي������ب������دو  اذ  ال�������ك�������ون  وح������ت������ى 
ت��������رات��������ي��������ل امل����������ائ����������ك ه����������ز �����س����م����ع����ي
ج����������ودًا ال������ن������ا�������س  ي�������ف�������وق  اذ  ول�������ي�������د 
ق�����ي�����ام�����ًا ل������ك������م  ي��������ك��������ون  ان  اإم������������������ام 
اج�������ت�������ب�������اه ف�������ي�������ك�������م  اهلل  وان 
ل������ي������ن������ت������زع احل������ق������ي������ق������ة م����������ن ط�����غ�����اة
در�������س������ا ال�������������س������ل������ح  يف  ل������ن������ا  ف��������ك��������ان 
ف����ي����ه ال������������ظ������������ام  ه����������زمي����������ة  وان 
زك�������ي ي����������ا  ال����������������������والدة  يف  ه������ن������ي������ئ������ًا 

ان������ريي اذن  ال���������س����م����و�����س  ����س���م�������س  وي��������ا 
ب����ن���������س����ف ال�����������س�����ه�����ر ك�����ال�����ق�����م�����ر امل����ن����ري
وي��������������ا خ�����������ري ال��������ت��������ق��������اة ب�����������ا ن����ظ����ري
ع������ل������ي������ًا ق���������د ر�������س������ي������ت ب���������ه ام���������ريي
�����س����ب����ري واخ��������������������ي  ���������س��������رب  والدة 
���������ف ب������ال������وف������ري وخ��������������ري م�����������ا ي���������و����������سّ
واأب����������ن����������ائ����������ي واه����������ل����������ي وال�����ع�����������س�����ري
ب����������دور او  ��������س�������م�������اء  او  ب�����������اأر������������س 
ال����ب���������س����ري اىل  ب��������ال��������دع��������اء  ت�����ت�����م�����م 
وم������ن������ه������ج������ه ال����������رع����������اي����������ة ل����ل����ف����ق����ري
ال�����������س�����دور ويف  ال������ق������ع������ود  يف  اإم��������ام��������ا 
حل������ق������ن دم�������ائ�������ك�������م ع���������رب ال�����ع�����������س�����ور
خ����ط����ري ظ��������������رف  ويف  �������س������ل������ح  ع�������ل�������ى 
ال����ي���������س����ري اىل  ال�����ع�����������س�����ري  ب�����ت�����ح�����وي�����ل 
ت���������وؤك���������ده���������ا ال��������ل��������ي��������ايل ل������ل������ده������ور
ب�����������س�����ه�����ر ك�������������ان خ�����������������ريًا ل����ل���������س����ه����ور
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 فاضل فرمان

يف يٍد حج�رٌ 
وباأخرى... حمامة ْ

وعلى �سدره
ارت�س�ََمْت من زمان

�سليل ال�سيوف
وجلجلة احلب

اأبهى عامة ْ
............

تَقدَم يومًا
على عجلٍ 

يف لهيب ال�سواتر ِ
اأطلَق يف الريح اأحلى حمامة ْ

فاأ�سقطها وابٌل من ر�سا�سٍ 
فاأطلَق اأخرى

والحقها وابٌل من ر�سا�سٍ 
طالحُ �قٍ  اليحُ فطارت اإىل اأفحُ

وطاَر بها القلبحُ
غّيبها 

يف �سماء ال�سامة ْ
............

رجٌل طّيٌب
هابٌط 

كالندى
�ساعٌد كالغمامة ْ

ويف يده حج�رٌ  ناب�سٌ 
وباأخرى حمامة ْ

اأقاَم
مبا

يف يديه
القيامة ْ !!

» الصولة « أكفان سومرية!
�سعر – رحيم ال�ساهر

اىل �سهداِء �سبايكر وكل �سهداء العراق ، موجدة �سعر التنطفئ!

! ق�����ْم ل��ل�����س��ب��اِب ف���ب���دره���م م���ق���ت���ولحُ

��ّب��ان عه� ج������اوؤوا ع��ل��ى اأ���س��ائ��ه��م ���سحُ

اأب����ن����اءحُ ف��ق��ر يف احل���داث���ة اأحُوج���ع���وا 

)ق���اب���ي���ل( ي��ق��ت��ل��ه��م ب��ح��ق��د م��ك��ي��دِه 

��ه  ع��ج��ب��ي مل���ن ق��ت��ل ال���ن���ج���وم ظ��امحُ

ال���ورى  دم  َت��ب��ي��ح  اأن  ال��ع��ق��ي��دة  بئ�س 

م���ن ب��ع��د ع����ام ي���ا����س���ب���ابحُ ج��راح��ن��ا 

خ��م�����س��ون ع���ام���ا وال����ع����راق ���س��ب��اب��هحُ

��ه��م م�����س��ب��ي��ٌة! ب��ف��م ال���وح���و����س حل��ومحُ

���س��ع��ي��دًة ال����زم����ان  يف  اأمٌّ  ت���ب���ق  مل 

اإي�������ٍه ����س���ب���اٌب ح����ّدث����وا ب��ج��ن��ان��ك��ْم

ن����ام����وا ع���ل���ى وج�����ع ال����ع����راق ف���اإن���هحُ

! ذك����راه����محُ ب������روؤى ال���ق���ل���وِب جت����ولحُ

! خ��ي��ولحُ )ال���ق���ارع���اِت(  يف   م��ال��ه��م  د 

م���ن ���س��ربه��ْم ول��ق��ربه��م ْق���د غ��ي��ل��وا!

! وب����غ����ري ذن�������ٍب ي�����س��ت��ك��ي امل���ق���ت���ولحُ

! وم����ن ال����ك����وارث ع��ن��دن��ا ال���ت���اأوي���لحُ

! ���س��ب��ب ال���دم���اء ت���زع���زع ال��ت��ن��زي��لحُ

! قُّ ط���ب���ولحُ ت�������زداد اأوج�����اع�����ا ت�������دُّ

! ب���زف���اف���ه���م ن���ع���ي االأ�����س����ى وع����وي����لحُ

! ي�������وؤولحُ ل���ل���وح���و����سِ   �������ْت  ربَّ االأم 

! ����ِرح����ْت ق���ل���وٌب وال����دم����وعحُ ت�����س��ي��لحُ قحُ

! )ِول���������داَن (ح�������س���ٍن ك��ل��ه��ْم ت��ق��ب��ي��لحُ

! ����ك����ّف����ٌن وق���ت���ي���لحُ م���ن���ذ اجل���������راِح محُ
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م���ن الواج���ب ان نن���وه بان 
املرجعي���ة الديني���ة العلي���ا في 
النج���ف االش���رف  املتمثل���ة 
السيس���تاني  االمام  بس���ماحة 
دام ظله وعلى لس���ان ممثَليها 
كل من الس���يد احمد الصافي 
والشيخ عبد املهدي الكربالئي 
، كانت م���ن اوائل املبادرين 
ال���ى التنويه بضرورة ترش���يد 
اس���تخدام الطاق���ة الكهربائية 
وعدم التج���اوز على منظومة 
الوطني���ة ك���ون هذا  الش���بكة 
التجاوز واإلس���راف غير املبرر 
يح���رم اخرين من التمتع بنعمة 
الكهرب���اء ، فض���ال عن عدم 
التهاون بدفع املستحقات املالية 
املترتبة لوزارة الكهرباء في ذمة 
املواطن���ني ناهيك عن التالعب 
في املقاييس وع���ّدت املرجعية 
العلي���ا ذل���ك ض���رورة وطنية 
وش���رعية واخالقية في الوقت 
عينه وهو ماميثل جوهر احلملة 
التي تقوم بها ش���بكة االعالم 
العراق���ي لتعزيز ثقافة ترش���يد 
اس���تهالك الطاق���ة الكهربائي���ة  
خدمة للصالح العام وياتي حث 
املرجعية الرشيدة على ضرورة 
الترش���يد في اس���تهالك الطاقة 
الكهربائي���ة انطالقا من متابعتها 
الدائمة لشؤون اجملتمع العراقي 
وتفقدها املس���تمر حليثيات هذا 
اجملتمع ومتابعتها ملعاناة املواطن 
العراق���ي املغل���وب عل���ى امره 
وضم���ن مس���ؤوليتها التاريخية 
املناطة بها في تصحيح مس���ار 
البوصلة في االجتاه الصحيح . 
 ف���ي ظرف األزمات كالتي مير 
بها العراق التع���د الدعوة الى  

ترش���يد الطاقة الكهربائية نوعا 
م���ن الترف الفكري او احلذلقة 
االجتماعية او التسويق احلزبي 
الدعائ���ي او من جملة األوامر 
والنواه���ي احلكومي���ة  ومللف 
في غاية احلساس���ية اعني ملف 
الكهرب���اء الذي يش���به الثقوب 
الس���ود في عملها »االبتالعي« 
كون ه���ذه الثقوب بإمكانها ان 
تبتلع مجرات بأكملها كما ينّظر 
علماء الفلك، فملف الكهرباء 
ف���ي بلدن���ا ابتل���ع موازن���ات 
بأكملها ومع كل موازنة سنوية 
تق���ر وعلى م���دى عقد ونيف 
من  العقد يصرح الس���يد وزير 
الكهرباء هل من مزيد!!  طالبا 
م���وارد مالية اضافية وش���اكيا 
نس���بة »عجز« معت���اد ومتوقع 
في وزارته وألهمية هذا امللف 
لدوره املركزي في إدارة عجلة 
االقتص���اد الوطن���ي وفي حياة 
املواطن���ني »التبخ���ل« احلكومة 
ع���ن إم���داد وزارة الكهرب���اء 
باألموال أمال في حتسن نوعي  
لواق���ع الكهرب���اء. وم���ع هذا 
مات���زال وزارة الكهرب���اء حتبو 
رغم اجله���ود احلثيثة واألموال 

الفلكي���ة الت���ي تخصص لها ، 
وألس���باب عديدة يعود بعضها 
والبع���ض  نفس���ها  لل���وزارة 
االخ���ر للواقع األمن���ي الراهن 
والظ���روف اجلوي���ة بينما يعود 
بعضه���ا للمواط���ن نفس���ه من 
حيث س���وء اس���تخدام الطاقة 
الكهربائية وتبذيره املس���تمر لها 
ويتجل���ى ذلك في ع���دة امور 
يكمن بعضها في س���ايكلوجية 
»احملرومي���ة« التي تنتاب البعض 
وعقدة »التعويض« باس���تخدام 
غير م���دروس وعبث���ي للطاقة 
الكهربائي���ة وه���در غي���ر مبرر 
له���ا فض���ال ع���ن ع���دم دفع 
االستحقاقات املتراكمة في ذمة 
املواطن واملؤسس���ات احلكومية 

.
ومن هذا املنطلق تبنت ش���بكة 
اإلعالم العراق���ي حملة وطنية 
كبرى لترش���يد استخدام الطاقة 
الكهربائية كونه � اي الترش���يد 
�  ميث���ل ظاه���رة حضارية اوال 
وضرورة وطنية وش���رعية ثانيا 
وهو  يدخل في صلب وجوهر 
 Active (   املواطن���ة الفعالة
باستش���عار   ) citizenship

منظوم���ة احلق���وق والواجبات 
املترتب���ة عل���ى املواطن وضمن 
االجتماع���ي  العق���د  آلي���ات 
ال���ذي يق���ن العالق���ة ماب���ني 
املواط���ن والدول���ة واجملتم���ع، 
والترش���يد  الذي تبنت احلملة 
بضرورت���ه  ش���بكة االع���الم 
العراق���ي ايض���ا يوضح بجالء 
م���دى ح���رص املواط���ن على 
املال الع���ام وض���رورة إدراكه 
املس���ؤوليات التاريخي���ة امللقاة 
عل���ى عاتقه في وق���ت مير به 
العراق بظروف امنية واقتصادية 
غي���ر طبيعية وأهمي���ة  تثقيف 
املواطنني بضرورة ترشيد الطاقة 
الكهربائية  بشكل عام والتذكير  
بان  وزارات الطاقة والكهرباء 
في دول العالم السيما املتقدمة 
منها  تركز بشكل مستمر على 
ترش���يد استهالك الكهرباء وهو 
ما  أس���هم بحصول فائض من 
اإلنتاج لدى بعض تلك الدول 
يك���ون قابال للتصدي���ر مقابل 
م���ردود مالي كبي���ر من العملة 
الصعب���ة ، وم���ن املمك���ن ان  
يوفر الترشيد مامقداره عشرون 
باملائ���ة م���ن االنت���اج احلال���ي  
بحسب تقدير اخلبراء اخملتصني 
واكدت احلمل���ة على ضرورة 
الديني���ة  املرجعي���ات  إش���راك 
بهدف  واالجتماعية  والسياسية 
إنضاج فكرة املشروع، ال سيما 
ان طرح املش���روع قبل إنضاج 
الفكرة أمر من ش���أنه ان يؤدي 
الى إجهاضه بوقت سريع كما 
حصل في قضية زيادة التسعيرة 
الكهربائي���ة والتي لم تكن في 

مستوى الطموح .

الضرورة الشرعية لترشيد استهالك الكهرباء 

عباس عبد الرزاق الصباغ
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أب���و ف���راس احلارث ب���ن أبي 
العالء س���عيد ب���ن حمدان بن 
حمدون بن احلارث بن لقمان 
بن راشد بن املثنى بن رافع بن 
احلارث ب���ن عطيف بن محربة 
بن حارثة ب���ن مالك بن عبيد 
بن عدي بن أس���امة بن مالك 
ب���ن بكر بن حبي���ب بن عمرو 
ب���ن غنم بن تغل���ب احلمداني 

التغلبي.
وال يدري القائل ماذا يصف، 
أيطري���ه عند صياغة القول؟ أو 

يصفه عند قيادة العسكر: وهل 
ه���و عند ذلك أب���رع؟ أم عند 
هذا أش���جع؟ وهل هو جلمل 
القواف���ي أس���بك؟ أم الزم���ة 
اجلي���وش أملك؟ واخلالصة أن 
الرج���ل ب���ارع ف���ي الصفتني، 
ومتقدم في املقامني، جمع بني 
هيبة امللوك، وظروف األدباء، 
وضم إلى جاللة األمراء لطف 
مفاكه���ة الش���عراء، وجمع له 
بني الس���يف والقلم، فهو حني 
م���ا ينط���ق بفم كما ه���و عند 

ثبات���ه على ق���دم، فال احلرب 
تروع���ه، وال القافي���ة تعصيه، 
وال ال���روع يهزمه، وال روعة 
البيان تعدوه، فلقد كان املقدم 
ب���ني ش���عراء عصره كم���ا أنه 
كان املتق���دم على أمرائه، وقد 
ترجم بعض أش���عاره إلى اللغة 
األملاني���ة كما في دائرة املعارف 

اإلسالمية.
قال الثعالبي في يتيمة الدهر ج 
1 ص 27: كان ف���رد دهره، 
وشمس عصره، أدبا وفضال، 

وكرما ونب���ال، ومجدا وبالغة 
وبراعة، وفروس���ية وشجاعة، 
وشعره مشهور سائر بني احلسن 
واجلودة، والس���هولة واجلزالة، 
والعذوب���ة والفخامة، واحلالوة 
واملتان���ة، ومع���ه رواء الطبع، 
وس���مة الظرف، وعزة امللك، 
ولم جتتمع هذه اخلالل قبله إال 
في ش���عر عبد الله بن املعتز، 
وأبو فراس يعد أشعر منه عند 

أهل الصنعة.

رجاٌل حول الغدير )ح6(

الشاعر األمير أبو فراس الحمداني

في هذه الحلقة نســــّلط الضوء على أمير جلس على كرســــي الُملك والشــــعر معًا، فكان أميرًا مواليًا ألهل بيت العصمة )عليهم 
أفضل الصالة والسالم( وقال فيهم ما قال من شعٍر فواٍح بالفخر والمحبة لهم.

ق�������ام ال����ن����ب����ي ب����ه����ا )ي���������وم ال�����غ�����دي�����ر( ل��ه��م

���س��اح��ب��ه��ا غ�����ري  يف  اأ�����س����ب����ح����ت  اإذا  ح����ت����ى 

و����������س���������ريوا اأم���������ره���������م ���������س��������ورى ك����اأن����ه����م

ت���������اهلل م�������ا ج�����ه�����ل االأق������������������وام م���و����س���ع���ه���ا

ث�������م ادع��������اه��������ا ب�����ن�����و ال�����ع�����ب�����ا������س م���ل���ك���ه���م

ذك��������روا م���ع�������س���ر  م������ا  اإذا  ي�������ذك�������رون  ال 

واالأمم واالأم���������������������اك  ي���������س����ه����د  واهلل 

ب�����ات�����ت ت����ن����ازع����ه����ا ال���������ذوؤب���������ان وال�����رخ�����م

اأي������ه������م احل������������ق  والة  ي�������ع�������رف�������ون  ال 

ل����ك����ن����ه����م ��������س�������روا وج���������ه ال�����������ذي ع���ل���م���وا

ق�������دم وال  ف������ي������ه������ا  ق�������������دم  ل�������ه�������م  وال 

ح���ك���م ل������ه������م  اأم���������������ر  يف  ي�����ح�����ك�����م  وال 

األمير والغدير
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حتاول دراس���ة حتليلية جديدة 
للعالم���ة الش���يخ محمد علي 
ب���رو العاملي تس���ليط الضوء 
على مكان دفن النبي )صلى 
الل���ه عليه وآله( وإنه دفن في 
حج���رة فاطمة الزهراء )عليها 
الس���الم( وقد كان للسياس���ة 
ال���دور الكبير في حتريف هذه 

احلقيقة.
بع���ض علم���اء  نق���ل  فق���د 
املس���لمني عن عائشة من أن 
النبي )صل���ى الله عليه وآله( 
دفن في حجرتها، فقد أخرج 
محمد بن سعد في طبقاته في 
ترجمة اإلمام احلس���ن )عليه 
الس���الم( اخملطوط���ة حدي���ث 

174 ما هذا نصه:
ق���ال: أخبرنا محمد بن عمر 

حدثنا علي بن محمد العمري 
عن عيسى بن معمر عن عباد 
بن عبد الل���ه بن الزبير قال: 
س���معت عائش���ة تقول يومئذ 
هذا األمر ال يكون أبدًا يدفن 
ببقيع الفرق���د وال يكون لهم 
رابعًا والله إن���ه بيتي أعطانيه 
رس���ول الله ف���ي حياته وما 

دفن فيه عمر وهو خليفة إال 
بأم���ري وما أث���ر علي رحمه 
الله وهذا احلديث يحمل في 

طياته دعويني:
األول���ى: أن النب���ي دفن في 

بيت عائشة.
الثانية: أن النبي مّلك عائشة 
ذل���ك البيت في ح���ال حياته 

وقد كان للسياسة اليد الطولى 
ف���ي دع���م أم املؤمن���ني فيما 
ادعت، إال أن السبر التاريخي 
ال يقر بهذه االدعاءات وهذا 
م���ا يحت���اج إلى ط���رق هذا 
املوض���وع من جمي���ع أطرافه 
ملعرفة احلقيق���ة وبغض النظر 
الذي  املتق���دم  عن احلدي���ث 

أين دفن رسول اإلسالم؟
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ادع���ت فيه عائش���ة بأن النبي 
دف���ن في حجرتها وادعى ابن 
كثير علي���ه التواتر في البداية 
والنهاي���ة، ه���ذه الدعوى لم 
يروها أحد غير عائش���ة وهي 
أصل م���ن روى هذه الواقعة 
وقد روتها ع���دة مرات وكل 

مرة تختلف عن األخرى.
فقد أخرج البخاري عن عروة 
ومس���لم عن طري���ق الزهري 
عن عائش���ة قال���ت: إن كان 
رس���ول الله ليعتذر في مرضه 
أي���ن أن���ا اليوم أي���ن أنا غدا 
اس���تبطأ ليوم عائشة فلما كان 
يومي قبضه الله بني س���حري 

ونحري ودفن في بيتي.
وقد أخرج البخاري ومس���لم 
وعب���د ال���رزاق وجم���ع من 
احملدث���ني واملؤرخني عن عبيد 
الل���ه ب���ن عبد الله ب���ن عتبة 
عن عائش���ة: أول ما اشتكى 
رس���ول الل���ه )صل���ى الل���ه 
عليه وآله( ف���ي بيت ميمونة 
فاستأذن أزواجه أن ميرض في 
بيتي فاذن ل���ه قالت: فخرج 
وي���ده على الفضل بن عباس 
ويده األخرى على رجل آخر 
وهو يخط برجليه في األرض 
فقال عب���د الل���ه فحدثني به 
ابن عباس فق���ال أتدري من 
الرجل الذي لم تسّم عائشة؟ 
هو علي بن أبي طالب )عليه 
الس���الم( ولك���ن عائش���ة ال 

تطيب له نفسًا بخير.
وه���ذا احلديث يخالف األول 
ألن عائشة زعمت في األول 

أن النب���ي )صلى الل���ه عليه 
وآل���ه( كان ي���دور في مرضه 
على نسائه ويس���أل عن يوم 
عائش���ة إل���ى أن وصل يومها 
فانتق���ل إلى بيته���ا فتوفي فيه 
وفي احلدي���ث الثاني: قالت 
ب���أن النب���ي أول ما اش���تكى 
اش���تكى في بي���ت ميمونة ثم 
استأذن فانتقل راسًا إلى بيت 
عائش���ة إال أن���ه انتظ���ر حتى 
وصل دورها كما في احلديث 

األول.
وإن م���ن أمع���ن النظ���ر في 
أحادي���ث أم املؤمنني عائش���ة 
ه���ذه وحق���ق حياته���ا قب���ل 
وبعد ح���رب اجلمل يجد أنها 
اتبعت أس���لوبًا خاصًا بعد أن 
فش���لت تلك احلرب وُهزمت 
أم���ام اإلمام عل���ي وعمدت 
إل���ى طريقة جدي���دة لتحكيم 
موقعه���ا االجتماع���ي وإعادة 
فأخذت  ودورها  ش���خصيتها 
حتّدث املسلمني بأحاديث عن 
رس���ول الله تظهر نفسها فيها 
أنها أحب اخللق إليه وأقربهم 
إل���ى الل���ه س���بحانه وتعالى 

ولك���ي تؤكد ه���ذا املعنى في 
أذهان املسلمني كانت حتدثهم 
بأحاديث خاصة مع الرس���ول 
األكرم وهذه األخبار لم ترَو 

عن نساء النبي غير عائشة.
وق���د اس���تغلت أم املؤمن���ني 
أيضًا قصة موت النبي )صلى 
الل���ه عليه وآل���ه( ودفنه بعد 
حرب اجلمل وذلك من أجل 
استرجاع ش���خصيتها وحتكيم 
موقعه���ا االجتماعي ومما يدل 

عل���ى ذل���ك أنها مل���ا خطبت 
الناس في البصرة وحرضتهم 
على حرب اإلمام علي )عليه 
الس���الم( ع���ّددت فضائله���ا 
أبيها فذك���رت أن  وفضائ���ل 
النب���ي )عليه أفض���ل الصالة 
والس���الم( مات بني سحرها 
ونحره���ا ولم تذك���ر أنه دفن 
في حجرتها م���ع أنه لو دفن 
ف���ي حجرتها لعدت ذلك من 
أعظم فضائلها وهي في أخطر 
املواقف وفي أشد احلاجة ملثل 
ه���ذه الفضيلة جلم���ع الناس 

حولها.
وف���ي حديث له���ا عن موت 

النب���ي ف���ي حجرته���ا ول���م 
يشاهده أحد غيرها واملالئكة، 
فه���ل يا ترى ارتد املس���لمون 
حتى تركوا النبي وحده يعالج 
س���كرات املوت وليس عنده 
إال عائش���ة؟ فأي���ن ذهب بنو 
هاش���م وأهل بيت���ه؟ وكيف 
جنمع بني قوله���ا هذا وقولها 
ف���ي الصحيحني ف���ي حديث 
الش���عبي ع���ن مس���روق عن 
عائش���ة قال���ت اجتمع نس���اء 
رس���ول الله عنده ل���م يغادر 
منهن امرأة فجاءت فاطمة ال 

تخطئ مشيتها مشيئة أبيها.
ولو أخذنا بهذه الروايات فإن 
هنالك روايات أخرى تخالفها 
يظهر منه���ا أن النبي قد دفن 
في حجرة غيرها فهذا الطبري 
يروي عن فقهاء أهل احلجاز 
بأن رس���ول الل���ه )صلى الله 
عليه وآله( وجع وجعه الذي 
مات في���ه في آخر صفر وهو 
في بيت زين���ب بنت جحش 
ويظه���ر م���ن كالمه ه���ذا أنه 

مات في حجرتها.
واإلم���ام احلافظ أبو يوس���ف 
يعقوب بن س���فيان الفس���وي 
املتوفى سنة 277ه�، في كتابه 
)املعرفة والتاريخ( ما يعارض 
حديث عائش���ة فقد رووا عن 
عب���د الله ب���ن احل���ارث بن 
هشام أن رس���ول الله )صلى 
الله عليه وآله( اش���تكى أول 
شكوته التي توفي بها في بيت 
ميمونة زوج النبي.. وهكذا 

تكثر األحاديث اخملتلفة.
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مَن املب���ادئ األساس���ية التي ال 
ميك���ن جتاهلها أو التغافل عنها، 
هو أث���ر احمليط الق���وي والفعال 
ف���ي تكوين ش���خصية الفرد.. 
فالطفل في بداي���ة والدته يأخذ 
باحملي���ط،  واالنفع���ال  بالتأث���ر 
ويبدأ بالتفاعل معه واالكتس���اب 
من���ه... فيقتبس مختلف أمناط 
وأس���اليب  واملعتق���د  الس���لوك 
العيش واالنح���راف، فللوالدين 
وس���لوك العائل���ة ووضع الطفل 
فيه���ا مثاًل دور كبي���ر في بلورة 
شخصية الطفل وحتديد معاملها، 
كم���ا للمعلم وأصدق���اء الطفل 
وللمجتم���ع ووس���ائله الفكري���ة 
واإلعالمي���ة وعاداته وأس���لوب 
حياته س���لطان كبير على سلوك 
الطف���ل وتفكيره، غي���ر أن من 
األم���ور املهم���ة الت���ي يجب أن 
نالحظه���ا هن���ا، وانطالق���ًا من 
فلسفة اإلس���الم العامة، هي أن 
العالم اخلارجي بالنسبة لإنسان 
ومبختلف مصادره، ومع ش���دة 
تأثي���ره ال يق���رر كلي���ًا وبصورة 
حاس���مة وال���ى األب���د مواقف 
اإلنسان وشخصيته، بل اإلرادة 
والق���وة الذاتي���ة س���يكون لهما 
الدور الفعال في حتديد السلوك 

واملعتقد. ذلك الن اإلنسان في 
نظر اإلس���الم ُح���ر مختار ميكن 
أن يتصرف ف���ي اختيار املواقف 
وحتدي���د أمناط الس���لوك، ولكن 
هذه اإلرادة كما هو واضح تنمو 
مع الطفل وتقوى كلما منا وقوي 
حتى تكتمل وتنضج ُمواِكبة منو 
واكتمال ش���خصيته العامة، وأما 
ف���ي مرحل���ة الطفولة فس���يكون 
اخلارج���ي وملوضوعاته  للعال���م 
األث���ر األكب���ر وبال���غ األهمي���ة 
في تش���كيل ال���ذات وتكوينها، 
أو  والق���درة  اإلرادة  النع���دام 
ضعفها عن التمييز واالختيار في 

هذه املرحلة.
وم���ن الواضح أن تأثي���ر العالم 
البي���ت واملدرس���ة   � اخلارج���ي 
واجملتم���ع � ال يقف عند مرحلة 
الطفول���ة، ب���ل إّن ما يش���اهده 
أو  ب���ه،  ينفع���ل  أو  الطف���ل، 
يس���معه، أو يعاين���ه، يبق���ى ذا 
مغ���زى ومدلول عميق مترس���بًا 
ف���ي أعم���اق العق���ل الباط���ن، 
يفعل ويؤثر، وينازع اإلرادة في 
املس���تقبل ويقلقها ويثير املتاعب 
أمامه���ا، أو عل���ى العكس من 

ذلك إذا كان مما يوافقها.
وإذن فق���د يعني العالم اخلارجي 

اإلنس���ان عل���ى الس���لوك اخليِّر 
البناء، وقد يحرفه نحو س���لوك 

ير هّدام. شرِّ
من هنا ج���اء التأكيد في التربية 
اإلسالمية على القيم واألخالق 
مس���تقل�ة  كحقائ����ق  واملب���ادئ 
متعالي����ة على تأثي����رات الواقع 

لتسل�م من انحرافات�ه وآثاره.
ولذا أيضًا ص���ار االهتمام بالغًا 
بتربية اإلرادة، مل���ا لها من دور 
وفاعلية في حياة الفرد والشعوب 
واألمم. فب���اإلرادة املنفصلة عن 
بالقيم  تأثيرات احملي���ط وامللتزمة 
واملب���ادئ املتعالي���ة عل���ى واقع 
العالم احمليط باإلنسان برز القادة 
واملفك���رون واملصلحون، ونادوا 
بالث���ورة على الواق���ع وتغييره، 
بع���د أن اكتش���فوا مواطن الداء 
واس���تطاعوا  فيه،  واالنح���راف 
أن يصنعوا موضوع���ًا اجتماعيًا 
جديدًا بواس���طة اإلرادة والفكرة 

اجملردة.
وه���ذا التقومي الواقعي املس���نود 
من قبل منط���ق التأريخ ومردود 
حركته، والذي يعطي اإلنس���ان 
القيم���ة احلقيقية في هذا الكون، 
اإليجابي���ة  موض���ع  ويضع���ه 
والفاعلي���ة، هو تقومي اإلس���الم 

الذي ج���اء صريحًا بق���ول الله 
احلق: )بل اإلنس���ان على نفسه 

ولو ألقى معاذيره(. بصيرة* 
ويقول الرسول )صلى الله عليه 
وآل���ه( : )التكن إمعة تقول أنا 
م���ع الناس، إن أحس���ن الناس 
أحس���نت، وإن أساؤوا أسأت، 
نوا أنفس���كم إن أحس���ن  بل وطِّ
الناس أن حتس���نوا، وإن أساؤوا 

أن جتتنبوا إساءتهم(.
وإذن إلى جانب االعتناء باإلرادة، 
أو بذاتية اإلنسان الداخلية وقوة 
اختي���اره يلج���أ اإلس���الم إل���ى 
االهتمام بالبيئة اخلارجية، ألنها 
األداة التي متد الذات بألوان من 
الص���ور واالنفع���االت، وتعمل 
على ملء محتوى اإلنس���ان عن 
طريق احل���س، لذا كان االعتناء 
مبا يغذي اإلنس���ان من معلومات 
خارجي���ة � بيئي���ة � تس���اهم في 
بناء ذاته أمرًا ضروريًا وأس���لوبًا 
من أس���اليب حماية الش���خصية 
وتنقيحه���ا.. من هنا كان واجبًا 
عل���ى التربية أن تبعد الطفل عن 
كل مال���ه تأثير س���ّيئ وضار في 
نفس���ه، وأن حتيطه بجو يساعده 
على النمو السليم، ويحفظه من 

التعقيد واالنحراف.

الطفل 
ومحيطه

             الخارجي

بقلم: مروة عبد الجبار

   مروة عبد اجلبار
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داء النقرس او »داء امللوك« 
مرض يصيب مفاصل جسم 
االنس���ان ن���اجت م���ن ارتفاع 
نس���بة االم���الح ف���ي الدم 
)يورك اس���د او ما يس���مى 
مم���ا  اليوري���ك(  بحام���ض 
يسبب ترسب هذه املادة في 
املفاص���ل وخاصة االطراف 
السفلى )االقدام والركبتني( 
واالنس���جة الرخوة ويسبب 
تكوين احلصى في الكليتني 
، وملعرف���ة املزي���د عن هذا 
»االحرار«  مجل���ة  امل���رض 
التقت الدكتور حيدر محمد 
آالم  اختص���اص  مه���دي 
املفاصل والتاهيل الطبي في 
مدينة االمام احلس���ني »عليه 
الس���الم« والذي بني لنا ما 

يأتي ؟
اسباب املرض :-

هناك اسباب كثيرة للمرض 
منها معروفة والقسم االخر 
غير معروفة ويوجد س���ببان 
املرض  حل���دوث  رئيس���يان 
)اما زيادة في انتاج االمالح 
في ال���دم او قلة طرح هذه 

اجلس���م  خ���ارج  االم���الح 
بواس���طة الكليت���ني كما في 
حال���ة امراض الكلى كعجز 
املزمن  الكليت���ني وااللتهاب 
لهم���ا،او اس���باب وراثي���ة 

جينبة وغيرها(.
اعراض املرض :-

من اهم اعراض هذا املرض 
احل���ادة  املفاص���ل  الته���اب 
الذي ي���ؤدي ال���ى احمرار 
ش���ديد في املفصل املصاب 
وع���ادة القدم���ان )االصبع 
الكبير للقدم( يصحبه تورم 
وارتفاع درجة احلراره خالل 
الساعات االولى من املرض 

التشخيص :-
يتم التش���خيص عن طريق 

والفحص  امل���رض  اعراض 
الس���ريري للمريض وقياس 
نس���بة االم���الح ف���ي الدم 
وفي بعض االحيان سحب 
س���وائل املفص���ل وفحصها 

حتت اجملهر الضوئي .
العالج :-

يت���م الع���الج ع���ن طريق 
)معاجلة االس���باب الرئيسية 
التي تؤدي الى ارتفاع نسبة 
االمالح في الدم ، العالج 

غير الدوائي(.
العالج الدوائي :-

هن���اك ع���دد م���ن االدوية 
تستخدم لعالج املرض منها 
)البروف���ني ، الكورت���زون( 
ف���ي احلالة احل���ادة للمرض 
وفي احلالة املزمنة تس���تخدم 
تخف���ض  الت���ي  االدوي���ة 
نس���بة االم���الح ف���ي الدم 
مثل)زايلورك( وبالتالي عدم 
حصول نوب���ات املرض في 
املس���تقبل ، وهناك ابحاث 
جدي���دة لع���الج داء امللوك 
او داء النق���رس وذلك عن 
طري���ق اس���تخدام الع���الج 

البايلوجي .
تثقيف وارشاد املريض :-

يجب عل���ى املريض تقليل 
احلم���راء  اللح���وم  اكل 
)كالباق���الء  والبقولي���ات 
،الفاصولية(وفي  ،احلمص 
احلديثة  العلمي���ة  البح���وث 
يجب تقليل تناول)احللويات 

، السكريات( ،
والنس���اء في س���ن االجناب 
لهن حصانة من هذا املرض 
وعادة تص���اب باملرض بعد 
س���ن اليأس )انقطاع الدورة 
الشهرية(، اضافة الى ذلك 
تقليل ال���وزن وعدم تناول 
الكح���ول والس���يطرة على 
ام���راض ضغ���ط ال���دم له 
دور كبي���ر في عدم االصابة 
من ه���ذا املرض، واالمتناع 
نهائيا عن املشروبات الغازية 
،فاملش���روبات  والكحولي���ة 
الغازية يكون تأثيرها اش���د 
م���ن تأثي���ر التدخ���ني على 
االنس���ان ، ويج���ب على 
املريض تن���اول املاء بصورة 

كبيرة .

اناطبيبك 

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

النساء في سن االنجاب لهن حصانة من هذا المرض

داء النقرس...
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إنن���ي أقاطع وأرفض أوامر وأفكار أمة قتلتكم من اخلوارج 
وملوك بني أمي���ة وأعوانهم وعمالئهم وملوك بني العباس 
وأعوانهم وعمالئهم الذين يعتبرون املمهدين لهم بالتمكني 
م���ن قتالك���م أرفضه���م رفضًا قاطع���ًا وأرفض س���لوكهم 
باحلي���اة وأفكارهم الضالة املضلة وأبتعد عن س���لوكهم وال 
أقترب منهم وأرفض س���لوك أتباعهم وأوليائهم كالوهابيني 
والبعثي���ني والتكفيريني، فإن مقاطعتي ي���ا أهل بيت النبوة 
ومعدن اإلمامة ألمة قتلكم ومهدت الطريق لقتلكم ورفضي 
لس���لوكهم وأفكارهم إمنا هو ألجل الل���ه وألجلكم أبتغي 

التقرب منه إلى الله ورضوانه.

إذا أردنا أن نكون سلمًا ملن ساملهم دون أن نكون حربًا 
على أعدائهم ومبغضيهم والراضني بفعلهم والساكتني 
عنهم، فهذا ما ال يرتضيه احلس����ني )عليه السالم( من 
أتباعه وأنصاره، فال مناص � إذن � من إعالن احلرب 
على من آذاهم وش����ن عليهم احلرب وسفك دماءهم 
وانتهك حرماتهم، وسبى نساءهم وحرائرهم.. وهذه 

هي الوالية احلقيقية ألهل البيت )عليهم السالم(.
ف����إذا أردن����ا أن نس����تضيء مبصباح هدى أه����ل البيت 
ونقبس من نورهم الوضاء، وإذا عزمنا على الركوب 
في س����فينة أهل البيت )عليهم السالم(، فليس أمامنا 
سوى أن نكون سلمًا ملن سالم أهل البيت وحربًا ملن 
حاربه����م ولن نبلغ ذلك بالتمني والتغني، بل باالتباع 

لنهج احلسني )عليه السالم( وأهل بيته.

إيحاءات عاشورائية

* برئـــت إلـــى اهلل وإليكـــم منهـــم، ومن 
أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم

* يا أبا عبد اهلل إني سلم لمن سالمكم 
وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة

اإلسراء واملعراج
يس���مى الس���فر لياًل إسراء، وفي النهار س���يرًا، أما العروُج فيعني 
الصعوَد، وقد أسرى اللُه تعالى بنبيِه الكرمِي محمد )صلى الله عليه 
وآله( لياًل من املس���جِد احلرام إلى املس���جِد األقصى وهو محموٌل 
على دابٍة اس���ُمها البراق، قد نزَل بها جبرائي���ُل وميكائيُل ليركبها 
نبّينا ويعرَج بِه إلى السماواِت العليا، وسّميْت هذِه احلادثُة باإلسراِء 

واملعراِج.
والدة اإلمام احلسن )عليه السالم(

تطّل علينا في منتصِف ش���هِر رمضاَن ذكرى والدُة اإلماِم املعصوِم 
الثاني وهو احلسُن اجملتبى بن علي بن أبي طالٍب )عليهما السالم(، 
وأّم���ُه فاطمُة الزهراء )عليها الس���الم(، وقْد ولِ���َد في ليلِة الثالثاء 
س���نَة 3 للهجرِة، وس���ّمي حسَنًا نسبًة إلى اس���ِم الولِد األكبِر لنبّي 
اللِه هاروَن )عليِه الس���الم( الذي كان يس���ّمى شّبرًا، والتي تعني 

بالعربيِة )َحَسن(.
النائب األول لإمام املهدي )عجل الله تعالى فرجه الشريف(

العال���ُم الفاضُل عثمان بن س���عيٍد العْم���رّي، النائُب األوُل لإماِم 
امله���ديِّ )عجَل الل���ُه تعالى فرَجُه الش���ريف(، وكان يق���وُم بنقِل 
توجيهاِت وتعليماِت اإلماِم خالَل غيبتِِه الكبرى إلى شيعتِِه، وتوّفَي 
س���نَة 280 للهجرِة، ولُه اليوَم مزاٌر كبيٌر في سوِق امليداِن ببغداَد؛ 

وهو محطُّ قلوِب احملّبنَي واملوالنَي ألهِل البيِت )عليِهم السالم(.
اخملتار الثقفي )رض(

هَو اخملتاُر أبو إس���حاٍق الثقفّي الذي رَفَع شعاَر )يا لثاراِت احلسني( 
بعَد خمِس س���نواٍت من  استش���هاِد اإلماِم احلس���نِي )عليِه السالم( 
في كربالَء سنَة 61 للهجرِة، لينتقَم من قاتِليِه ويأخَذ بالثأِر ألهِل 

البيِت )عليِهم السالم(.
املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار

أعظ���ُم حدٍث يتحّقُق على يِد النبّي الكرمِي محّمٍد )صلى اللُه عليِه 
وآلِه وس���ّلم(، مبؤاخاتِِه ب���نَي مهاجري مّكَة واألنص���اِر في املدينِة 
املنورِة، وهو عمٌل إنس���انيٌّ جميٌل حينما يعيُش الناُس أخوًة فيما 
بيَنه���م ويحبُّ بعَضُهم بعضًا، ولْم يج���ْد النبيُّ محّمٌد )صلى اللُه 
علي���ِه وآلِه( من يتآخ���ى مَعُه حيَنها، فأخَذ بيِد اب���ِن عّمِه ووصّيِه 

اإلماِم عليٍّ )عليِه السالم( وقاَل: هذا أخي.
حادثة استشهاد اإلمام علي )عليه السالم(

هو أعظُم حدٍث تهّدمْت فيِه أركاُن اإلس���الِم، حينما أقدَم امللعوُن 
ابُن ملجَم املرادّي على قتِل اإلماِم عليٍّ )عليِه السالم( وهو يصّلي 
الصبَح في محراِب مس���جِد الكوفِة؛ في يوِم 19 رمضان عام 40 
للهجرِة، حيُث ضرَبُه بس���يٍف مسموٍم على هامتِِه الشريفِة لينقضي 
أجلُه )عليِه الس���الم( بعَد ثالثِة أياٍم، فس���الٌم عليِه يوَم ولَِد ويوَم 

استشِهَد ويوَم يبعُث حّيا.

احداث شهر رمضان
               معًا لقراءة زيارة عاشوراء المخصوصة

 باإلمام الحسين )عليه السالم( ومعرفة مفاهيمها ومعانيها:
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تعجز املستش���فيات احلكومية في العراق ومنها كربالء 
عن توفي���ر حتليل هرمونات ال���دم الضروري إلجراء 
العمليات اجلراحية، ويضطر أغلب املرضى إلى اللجوء 
للمختبرات األهلية إلج���راء التحليل على الرغِم من 
سهولة إجرائه وتوفر أجهزته اخلاصة التي صُعب على 
املعنيني بوزارة الصحة توفيره خدمة للمرضى.. ننتظر 

الرد

راصد

حملة.. أهداني األمان.. أهديه ختمة القرآن

ماكو تحاليل

ِل َلْيَلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن .. َوُأْنِزَلِت التَّْوَراُة لِِستٍّ َمَضْيَن ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن .. َوُأْنِزَل   َنَزَلْت ُصُحُف إِْبَراِهيَم ِفي َأوَّ
اإْلِْنِجيُل لَِثاَلَث َعْشَرَة َلْيَلًة َخَلْت ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن .. وُأْنِزَل الزَُّبوُر لَِثَماَن َعَشَر َخَلْوَن ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن .. َوُأْنِزَل 

اْلُقْرآُن ِفي َثاَلٍث َوِعْشِريَن ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن.

ِبيُّ )صلى اهلل عليه و آله(: َقاَل النَّ

 تقيم المفوضية الدولية لحقوق اإلنس�ان/ فرع كربالء المقدس�ة، الحملة 

المبارك�ة إله�داء ختم�ة الق�رآن الكريم ترحمًا عل�ى أرواح ش�هداء الجيش 

العراقي والحشد الشعبي المقدس.. طيلة شهر رمضان المبارك.

للتواصل وتسجيل األسماء يرجى االتصال على الرقم )07801180613(

 أو التواصل مع الموقع اإللكتروني لدار القرآن الكريم لتس�جيل أسماءكم..

واهلل الموفق.

برعاية دار القرآن الكريم

 في العتبة الحسينية المقدسة،
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