
السيدة شريفة بنت الحسن.. 

إقرأ في هذا  العددطبيبُة آل البيت
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من حادثة المباهلة

* تعّرف على قّصة 
المسجد األزرق
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ْن َعَذاٍب  ْيَناُهم مِّ ا َوَنجَّ نَّ ٍة مِّ ِذي��نَ آَمُنوا َمَعُه بَِرمْحَ ْيَنا ُهوًدا َوالَّ َومَلَّ��ا َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ
َبُعوا َأْمَر ُكلِّ  ُه َواتَّ ِْم َوَعَصْوا ُرُس��لَ َغِليٍظ )58( َوتِْلَك َعاٌد  َجَحُدوا بِآَياِت َربِّ
ْنَيا َلْعَنًة َوَيْوَم اْلِقَياَمِة  َأاَل إِنَّ َعاًدا َكَفُروا  ِذِه الدُّ ��اٍر َعنِيٍد )59( َوُأْتبُِعوا ِف َهٰ َجبَّ
��ا  َقاَل َيا َقْوِم  َعاٍد َقْوِم ُه��وٍد )60(  َوإَِلٰ َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلً ��مْ  َأاَل ُبْع��ًدا لِّ ُ َربَّ
ْعَمَرُكْم ِفيَها  ْرِض َواْس��تَ َن اْلَ ُكم مِّ ُه  ُهَو َأنَش��أَ ٍه َغْيُ ْن إَِلٰ َ َما َلُكم مِّ اْعُب��ُدوا اللَّ
ِيٌب )61( َقاُلوا َيا َصالُِح َقْد ُكنَت  َفاْس��َتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه  إِنَّ َربِّ َقِريٌب مُّ
َّا َتْدُعوَنا  َنا َلِفي َش��كٍّ مِّ ْعُبَد َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َوإِنَّ َذا  َأَتْنَهاَنا َأن نَّ ا َقْبَل َهٰ ِفيَنا َمْرُجوًّ

إَِلْيِه ُمِريٍب )62(

بعث الل تبارك وتعال صالا إل ثمود وهو ابن س��تة عرش س��نة ال جييبوه إل خي 
وكان هل��م س��بعون صنام يعبدوهنا من دون الل فلام رأى ذل��ك منهم قال هلم ياقوم 
بعثت اليكم وانا ابن س��تة عرش س��نة وقد بلغت عرشين ومائة س��نة وانا اعرض 
عليكم امرين ان ش��ئتم فاس��ألوين مهام اردتم حتى اسأل إهلي فيجيبكم وان شئتم 
سألت آهلتكم فان اجابتني خرجت عنكم، فقالوا انصفت فامهلنا فاقبلوا يتعبدون 
ثالث��ة ايام ويتمس��حون باالصنام ويذبون هلا واخرجوها إل س��فح اجلبل واقبلوا 
يترضع��ون اليها، فل��ام كان اليوم الثالث قال هلم صالح عليه الس��الم قد طال هذا 
االمر فقالوا له س��ل من شئت، فدنا إل اكرب صنم هلم، فقال ما اسمك؟ فلم جيبه، 
فق��ال هل��م ما له ال جيبيني؟ قالوا له تنح عنه فتنحى عن��ه واقبلوا اليه ووضعوا عىل 
رؤوس��هم ال��راب وضجوا وقالوا فضحتنا ونكس��ت رؤوس��نا وق��ال صالح قد 
ذه��ب النهار، فقالوا س��له فدنا من��ه فكلمه فلم جيبه فبك��وا وترضعوا حتى فعلوا 

ذلك ثالث مرات فلم جيبهم بيشء.

التف�سري

�سورة هود

َجَحُدوا.. اجُلُحوُد اإلنكار 
َجَح��َدُه  يق��ال  العلم  م��ع 
حقه وجح��ده بحقه وبابه 
قطع وخضع و اجَلْحُد قلة 

اخلي.
َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها: جعلكم 

ُعاّمرها وُسكّاهنا.

قال اإلمام  
الحسين
ال تعتد

 بما ال تقدر عليه!

a
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األفتتاحية ف كل ع��ام تص��ل امليزاني��ة املالية للعراق إل نس��ب عالية تفوق 
اخليال تتمنى بلدان ماورة أن حتظى با لترشع بتنفيذ مشاريعها.. 

إال أنّن��ا م��ع كل الباليني من الدنان��ي مْل نبرص مرشوعًا اس��راتيجيًا 
حقيقي��ًا عىل أرض الواقع وال نس��مع س��وى أخبار إف��الس امليزانية.. 

فلامذا هذا اهلدر بالموال..
ل��ْن نذهب بعيدًا للحديث ع��ن اخلدمات الكربى واملش��اريع العمالقة التي 

تق��ام ف ال��دول املج��اورة أو دول العامل املختلف��ة.. فصورة االس��تثامر القيقي 
لألم��وال وتقديم اخلدمات الالزمة س��تكون أقرب لو نظرن��ا بعني املتفحص تلك 

املش��اريع التنموية واخلدمية املهمة التي تنجزها العتبتان السينية والعباسية املقدستان 
ف كربالء وف خمتلف املجاالت اخلدمية والصحية واإلنس��انية وعرب ميزانية مالية بسيطة 

قياس��ًا بحجم اخلدمات املقّدمة والتي تش��مل املاليني من الزائرين وخصوصًا ف الزيارات 
املليونية التي تشهدها كربالء عىل مدار العام.. والعظم من ذلك أهّنا مل تعد تقترص عىل كربالء 

وحده��ا وإن��ام عربت جغرافيتها لنش��هد افتتاح مش��اريع عمالقة ف خمتلف املحافظ��ات العراقية 
وب��إرشاف كوادر عراقية خمتصة.. فكيف يمكن أن يقوم إدارة العتبتني املقدس��تني بكل هذه العامل 

املفرحة فيام تعجز الدولة بميزانيتها املالية عىل املجيء بمرشوع واحد؟!

اتخذوا 
منهما قدوة

المنصب.. مسؤولية وليس تشريفًا

التفْت

عندم��ا تص��ل إل منصب مع��ني قي��ادي أو اجتامع��ي فتذكر أنه 

نعمة من الل تعال عليَك ووجب أْن تؤدي املس��ؤولية امللقاة عىل 

عاتقَك ال أن تس��تخدمه ملصلحتَك الش��خصية وتصل إل حالة 

م��ن الِكرب والتعايل ع��ىل اآلخرين الذيَن من العيب أن حتس��بهم 

يعملون لدي��َك وإنام معَك وهم يكّملون املش��اريع وكل خطوة 

ختطوه��ا.. ثّم عليك أن تتوكل ع��ىل الل ف كل يشء حّتى يكون 

لعملك طعم حلو.

َماِن َوَأْهِلِه ُثمَّ َأَس��اَء َرُجٌل  اَلُح َعىَل الزَّ إَِذا اْس��َتْوَل الصَّ
��نَّ بَِرُج��ل مَلْ َتْظَه��ْر ِمْنُه خْزَي��ٌة)1( َفَقْد َظَل��َم! َوإَِذا  الظَّ
نَّ  َماِن وَأْهِلِه َفَأْحَسَن َرُجٌل الظَّ اْس��َتْوَل اْلَفَس��اُد َعىَل الزَّ

َر)2(! بَِرُجل َفَقْد َغرَّ
1. اخلزية: البلية تصيب االنسان فتذّله وتفضحه.

2. َغّرَر أي: أْوَقَع بنفسه ف الَغَرر وهو اخلطر.

قال اإلمام علي

ينّبه الناس

a
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ت��ع��ق��د اجل��ل��س��ات 
وتصدر  الربملانية 

وتضع  ال���ق���رارات 
ال�����ن�����ق�����اط ع���ىل 

وتناقش  ال����روف، 
وتقرح  العراق  احول 

جديدة  اخ��ب��ار  ن���رشات 
وتكذب اخرى منها املسموعة 
جلساهتا  ف  واملرئية  واملقروءة 
السيارات  بصاالت  الشعبية 
من  اعضائها  بتنوع  املتنقلة، 
وحتى  وال��ش��ي��وخ  ال��ش��ب��اب 
العجائز،البعيدة عن التكتل او 
طائفة  ال  االنحياز  او  االنتامء 
ب��الج��ن��دات  هل��ا  وال ع��الق��ة 
من  وال  بعيد  من  ال  اخلارجية 

قريب..
بالديث  االول  االشارة  تبدأ 
ع���ن اخل���دم���ات وت��ق��اع��س 
بناها  واهنيار  عليها  القائمني 
امل��ال  رسق��ة  بسبب  التحتية 
من  الفاسدين  قبل  من  العام 
منذ  كراسيهم  املتمركزين عىل 
بالنزاهة  ينادون  طوال  سنني 
والصورة  والعدل  واالنتظام 
كل  ف  ع��ام  ختلف  املشاعة، 

مفاصل الدولة.
اح����ده����م ي���ص���ف ه����ؤالء 

مني  ملخرض با
يتعكزون  والذين  الفاشلني 
السبب  واعزًا  حوهلم  عىل من 
بمعناه  ب��الخ��ط��ب��وط��ي��ة،أي 
املناصب  اص��ح��اب  أغ��ل��ب 
اخطبوطية،  اذرع  ل��دهي��م 
وط��ن،  بوية  ال��رق��ة  تتفنن 
الرقة  رائحة  فاحت  اذا  فيام 
نصابا  عن  وخرجت  املربمة 
امل��س��ؤول  يعمل  اإلداري، 
ويعلن  ذراعه،  قطع  عىل  فورًا 
فسادها وهيلك صاحبها،  عن 
ليبقى هو النزيه الرشيف جدا، 
السارق  البسيط هو  واملوظف 
وال��ف��اس��د واخل���ائ���ن وغ��ي 
ال  كثية  واملسميات  الوطني 

حيىص هلا عدد. 
 تنطلق السيارة وحلبة السجال 
وهي  لذروهتا  تصل  الربملاين 
حتتم فشل السياسية ف العراق 

لكثرة 
الفاسدين 
ليتداخل  ف��ي��ه... 
قائال:  السن،  ف  كبي  شيخ 
الذي  اجلمعة  بمنرب  عليكم 
الدينية  امل��رج��ع��ي��ة  تطلقه 
السيني  الصحن  من  العليا 
لكل  باملرصاد  فهو  الرشيف 
العقل  خداع  نفسه  تسول  من 
ال��ع��راق��ي وال��ص��ع��ود عىل 
ان  وتأكدوا  راحته،  حساب 
العراقي ال زال  اإلنسان  قلب 
متام  م��ع  ب��ال��ف��ط��رة...  ينبض 
عبارته )سائقنا نازل(...ليعود 
االعضاء املتحدثون لالحتدام 
م���رة اخ���رة ع��ن م��دل��والت 
ترسله  وم��ا  اجلمعة  خطب 
توجيهات  من  العليا  املرجعية 
ل��و اخ��ذ ب��ا ال��ق��ائ��م��ون عىل 
لصبح  وال��ربمل��ان  الكومة 
ال��ع��راق وط��ن��ًا واح����دًا وان 

وشعب  أقاليمه،  تعددت 
وان  واح��دًا  شعبًا  العراق 

تنوعت أطيافه.
ي��ؤي��ده آخ���ر ف��ع��ال ن��ادت 
عىل  الدينية  املرجعية  وتنادي 
حينام  االص��الح  ثقافة  اشاعة 
ق��ائ��اَل:  ال��ص��اف  السيد  أك��د 
)االص�����الح ث��ق��اف��ة واس��ع��ة 
تقبل  ال  مرابطة  ومنظومة 
املال  عىل  والفاظ  التفكيك 
املناسب  الرجل  وجعل  العام 
والسعي  املناسب  املوقع  ف 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ب��ل��د واس��ت��غ��الل 
حلقات  جيد  بشكل  الوقت 
الفساد  ع��ىل  للقضاء  مهمة 

وإدامة اإلصالح(.
ف  الشعبي  الربملان  ويستمر 
كل االماكن العامة ف )املقهى 
املثقفني  وجلسات  والندية 
وامل��س��اف��ري��ن واالن��ت��ظ��ار ف 
صاالت االطباء واملستشفيات 
وحتى بني شخصني سائرين، 
يشكل  فئاته  بكل  فالعراق 
الساسة،  من  خالية  برملانات 
وطن،  بوية  العراق  وسارقي 

ومن  أمراء االرهاب. 

حيدر عاشور العبيدي

برلمانات خالية من السياسيين واإلرهابيين
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افضل  املقدسة  السينية  للعتبة  التابعة  االكرب  عيل  لواء  طبابة  قدمت 
العدو  مع  التامس  خطوط  ف  املرابطني  للمجاهدين  الطبية  اخلدمات 

والعوائل املتواجدة ف قضاء بيجي
وقال الدكتور سجاد احد افراد الفريق الطبي التابع للواء :ان »الفريق 
فصائل  و  اللواء  ماهدي  جلميع  الطبية  اخلدمات  افضل  يقدم  الطبي 

الشد الشعبي والقوات االمنية واملواطنني ف قضاء بيجي«.
من جانبه قال سائق اإلسعاف املجاهد حممد: ان »عملنا يتمثل بتقديم 
اخلدمات الطبية لبطال لواء عيل االكرب عليه السالم والقوات االمنية 

املرافقة له حتى اثناء تقدم القطعات العسكرية ف عمليات التحرير«.
حترير  »بعد   : قائال  بيجي  قضاء  سكنة  احد  حممد  ابو  املواطن  بني  فيام 

دمرت مدفعية قيادة عمليات سامراء بالتنسيق مع مديرية استخبارات 
القيادة مخسة عجالت مفخخة غرب جزيرة سامراء, فيام دمرت عجلتني 

حتمالن احادية  لداعش االرهاب غرب سامراء.
واضافت خلية االعالم الرب ف بيان هلا »تم تدمي عجلتني اثنتني حتمل 
عىل  فيها  من  وقتل  االرهاب  لداعش  تابعتني  احادية  رشاشة  منهام  كل 

طريق النخوة غرب سامراء«.

املنطقة من دنس داعش االرهاب عىل يد ابطال لواء عيل االكرب قام 
ابطال اللواء بفتح املراكز الصحية وايصال اخلدمات ال العوائل ف 

بيجي«.
وتقدم ابو حممد بالشكر اجلزيل ال املرجعية الدينية العليا ف النجف 
ملا  بيجي  ف  االكرب  عيل  للواء  التابع  الطبي  الفريق  وال  االرشف 

قدموه من خدمات طبية ال املواطنني ف القضاء..  

الحشد الشعبي يعجل بأكثر من 1000 داعشّي الى جهنم في بيجي

للعتبة  التابع  لواء عيل الكرب  قتيل من عنارصه منذ دخول  أكثر من 1000  بيجي  تنظيم داعش اإلرهاب ف  تكبد 
السينية املقدسة وفصائل الشد الشعبي والقوات المنية إل القضاء وبدء العمليات العسكرية لتحرير بيجي من 

دنس داعش م االرهاب .
تنظيم داعش اإلرهاب ف  لواء عيل الكرب قاسم مصلح: »وفق معلومات استخباراتية وردتنا عن تكبد  أمر  وقال 
بيجي بخسارة أكثر من 1000 قتيل من عنارصه منذ دخول إبطال لواء عيل الكرب وفصائل الشد الشعبي والقوات 

المنية إل قضاء بيجي«.
وأضاف مصلح : ان ابطال لواء عيل الكرب ف استعداد تام لتحرير ما تبقى من القضاء ف االيام املقبلة«.

اخبار
طبابة لواء علي االكبر تقدم الخدمات 
الطبية الى مجاهدي الحشد الشعبي 

والمواطنين في بيجي

عمليات سامراء تدمر خمسة عجالت مفخخة غربي الجزيرة 

تفجير عجلة مفخخة عن بعد في بيجي
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أعلن امر لواء عيل االكرب املنظوي ف الشد الشعبي، قاسم مصلح، عن 
تفجي عجلة مفخخة عن بعد، حاولت استهداف قطعات اللواء ف مركز 

قضاء بيجي التابع إل حمافظة صالح الدين.
»ان  قوله  مصلح  عن   املقدسة  السينية  للعتبة  الرب  اإلعالم  واوضح 
الصد  خط  اخراق  حاولت  عندما  سابق  وقت  ف  تعطيلها  تم  السيارة 
 25 من  أكثر  حتمل  السيارة  كانت  حيث  بيجي،   مدينة  مركز  ف  للواء 
معلوماتنا  ان  ال  االنفجار، الفتا  مادة )C4( شديدة  برمياًل حيتوي عىل 
ف  كامل  بشكل  منهار  االرهاب  داعش  تنظيم  إن  ال  تشي  االستخبارية 
قضاء بيجي، وان هنالك عمليات واسعة ف اليام القادمة لتحرير ما تبقى 

من قضاء بيجي.

متكن ابطال الشد الشعبي من صد هجوم لعصابات داعش اإلرهابية، 
وقتل أكثر من 30 إرهابيا شاميل الفلوجة.

وذكر مصدر أمني ان »اللواء الثالثني الفوج الثالث املنضوي ف الشد 
شاميل  الكرمة  ف  الرشاد  قاطع  عىل  اهلجوم  صد  من  متكن  الشعبي 
باجتاه  متوجهة  أكثر من عجلة مفخخة  تفجي  أسفر عن  ما  الفلوجة، 

القاطع، وقتل أكثر من 30 داعشيًا«.

مراكز  االحت��ادي��ة،  الرشطة  دم��رت 
مت���وي���ن ال����دواع����ش ب��رضب��ات 
حمافظة  مركز  بالرمادي  صاروخية 
االن���ب���ار، وذك����ر ق��ائ��د ال��رشط��ة 
االحتادية الفريق رائد شاكر جودت 
ص��واري��خ  »منظومة  ان  ب��ي��ان  ف 
االحتادية  للرشطة  التابعة  كاتيوشا 
دمرت مركزا لتموين الدواعش ف 

حمور تل مسعود بالرمادي«.

واعمدة  اللهب  اللسنة   « انه  وبني 
الدخان شوهدت تتصاعد من تلك 
دقيقة  رضب��ات  حتقيق  بعد  املراكز 

استهدفتها ».
بأسناد  الثالث  املغاوير  لواء  وكان 
مخسة  اليوم  دمر  قد  حصيبة  رشطة 
عجالت حمملة بالسلحة واالعتدة 
ف منطقة البوبايل وقتل كل من فيها

ضبطت قيادة رشطة ديال ورشة كبية لصناعة العبوات والحزمة الناسفة جنوب غرب بعقوبة، أكد ذلك قائد رشطة ديال العميد الركن جاسم 
السعدي ف بيان  له قال فيه: »ان قوة أمنية مشركة ضبطت ورشة كبية لتصنيع العبوات والحزمة الناسفة ف منطقة أم العظام«, مبينا أن »الورشة 
احتوت عىل 34 عبوة ناسفة وحزامني ناسفني ومدفع هاون عيار 60 مليام ورشاشة ب كي يس، فضال عن أسالك وصواعق وبطاريات تفجي«، 

مشيا ال ان »العملية نفذت بناء عىل معلومات استخبارية دقيقة«.

الحشد الشعبي يعجل بأكثر من 1000 داعشّي الى جهنم في بيجي

تفجير عجلة مفخخة عن بعد في بيجي

الحشد يصد هجومًا لداعش ويقتل 
أكثر من 30 إرهابيا شمالي الفلوجة

ضبط ورشة لصنع العبوات واألحزمة الناسفة جنوب غرب بعقوبة

الشرطة االتحادية : تدمير مراكز تموين الدواعش بضربات صاروخية في الرمادي
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السيد الصافي يطالب 

بتوحد المواقف الداخلية 

لمكافحة اإلرهاب، 

ويدعو الى مالحقة 

ومحاسبة المسؤولين 

عن ضياع مئات 

المليارات من اموال 

الشعب 

األمر االول :
ان املعركة التي خيوضها العراق 
وتستبسل  االرهابيني  مع  اليوم 
وابنائه  املسلحة،  قواته  فيها 
الغيارى،  والعشائر  املتطوعون 
معركة  س��اب��ق��ًا  قلنا  ك��ا  ه��ي 
جلميع  وم��ص��ري��ة  مفصلية 
هي  ليست  ولكنها  العراقيني، 
معركتهم وحدهم.. بل معركة 
االرهابيني  ألن  ك��ل��ه،  ال��ع��امل 
الظالمي،  بفكرهم  يستهدفون 
وممارساهتم االجرامية االنسانية 
شاهد  كا  وقيمها،  وحضارهتا 
مناطق  يف  ذلك  دالئل  اجلميع 

خمتلفة من العامل ..

ال��روري  من  ف��ان  هنا  وم��ن 
واملساعي  اجلهود  تتظافر  ان 
الوبيل،  الداء  هذا  مكافحة  يف 
التصدي  نطاق  يتوسع  وان 
ل���ه م���ن ك���ل اجل���ه���ات ال��ت��ي 
البرشية،  عىل  خطره  تستشعر 
تتوحد  ان  ج���دًا  امل��ه��م  وم��ن 

والسيا  مواجهته  يف  املواقف 
من  له  ملا  الداخلية،  املواقف 
املقاتلني يف  بالغ يف شد ازر  اثر 
عن  ي��ذودون  وه��م  اجلبهات، 
حياض الوطن، ويسرتخصون 
االرواح يف الدفاع عن االرض 

والعرض واملقدسات ..

ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  نسأل 
يف  امل���ؤزر  ال��ن��ر  هل��م  يكتب 
ومّنه  بلطفه  العاجل  القريب 

وكرمه..
األمر الثاين :

ال يوجد من ينكر احلاجة املاسة 
املسؤولني  م��ن  االص���الح  اىل 
يتفق  ي��ك��اد  ب��ل   .. وغ��ره��م 
رضورة  هناك  ان  عىل  اجلميع 
له، ولكن املهم ان توضع خطة 
وعملية  وم��دروس��ة  واض��ح��ة 
ويتعاون  احلقيقي،  لإلصالح 
بخطوات  القيام  يف  اجلميع 
هبا  القيام  ت��م  مم��ا  امه��ي��ة  اك��ث��ر 
وأمهها  السابقة،  املرحلة  يف 

تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الجمعة في 
كربالء المقدسة في خطبته الثانية من صالة الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف 

18 ذي الحجة 1436هـ الموافق 2015/10/2م تطرق لثالثة امور جاءت كما يلي:

االرهابيين  اليوم مع  العراق  التي يخوضها  المعركة   *
المتطوعون  وابنائه  المسلحة،  قواته  فيها  وتستبسل 
مفصلية  سابقًا معركة  قلنا  كما  الغيارى، هي  والعشائر 
ومصيرية لجميع العراقيين، ولكنها ليست هي معركتهم 
االرهابيين  ألن  كله،  العالم  معركة  ب��ل  وح��ده��م.. 
االجرامية  وممارساتهم  الظالمي،  بفكرهم  يستهدفون 
دالئل  الجميع  شاهد  كما  وقيمها،  وحضارتها  االنسانية 

ذلك في مناطق مختلفة من العالم.
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مالحقة وحماسبة املسؤولني عا 
املاضية  السنوات  خالل  جرى 
م��ن ض��ي��اع م��ئ��ات امل��ل��ي��ارات 
يف  العراقي  الشعب  ام��وال  من 
وم��ق��اوالت  ومه��ي��ة،  مشاريع 

مبنية عىل املحاباة والفساد ..
يبدأ  احلقيقي  االص����الح  ان 
وحماسبة  بمالحقة  ه��ن��ا  م��ن 
ام��وال  وضيعوا  اف��س��دوا  م��ن 
عليها،  استحوذوا  او  الشعب 
بحق  ال��ق��ان��ون  يطبق  مل  ف���إذا 
هؤالء وتسرتجع منهم االموال 
با  جرائمهم  ع��ىل  ويعاقبوا 
الفساد،  سيستمر  فانه  يناسبها؛ 
ول��ن ي��رت��دع ال��ف��اس��دون عن 

ممارساهتم ..
ان االصالح كا ذكرنا من قبل 
حاجة اساسية وجوهرية تتعلق 
فالبد  البلد،  ه��ذا  بمستقبل 
لتحقيق  اجلهود  كافة  بذل  من 

فيه  وامليض  احلقيقي،  االصالح 
بال تردد او اسرتخاء..

األمر الثالث: 
مع بدء املوسم الدرايس اجلديد 
مجيع  ويف  الطلبة  ألبنائنا  نتمنى 
يف  والنجاح  املوفقية  املراحل 
ونود  والعملية  العلمية  حياهتم 

هنا ان نوضح بعض االمور :
مسؤولية  ه��ن��اك  ان   -1
ابنائنا  عاتق  عىل  تقع  واضحة 
يبذلوا قصارى  ان  الطلبة وهي 
حتصيل  س��ب��ي��ل  يف  ج��ه��ده��م 
امللكات  وت��ط��وي��ر  ال��ع��ل��وم، 
حيقق  با  الفاضلة..  االخالقية 
زاهرًا،   ً مستقبال  ولبلدهم  هلم 
فاهنم اليوم عىل مقاعد الدراسة 
مسؤولية  مقاعد  ع��ىل  وغ���دًا 
بذلك  حمققني   .. بلدهم  خدمة 

آمال ورجاء اهاليهم وبلدهم.
عىل اجلهات املعنية ان   -2
التي  املتاحة  الوسائل  كل  توفر 
باملستوى  تنهض  ان  شأهنا  من 
االمام  اىل  واالخالقي  العلمي 
سواء يف البنى التحتية للمدارس 
عىل  التأكيد  او  واجل��ام��ع��ات 
بل   .. العلمية  امل��درس  كفاءة 
التعليمية  باملؤسسة  واالهتام 
عىل اختالف مستوياهتا وتذليل 
العقبات امامها، واجياد الفرص 

املناسبة لتطويرها.
ثقافة  ع��ىل  ال��ت��أك��ي��د   -3
حب الوطن واالهتام به والبد 
مناهج  واستحداث  وضع  من 
يف  اجلانب  هذا  تعزز  واضحة 

من  ب��دءًا  الطلبة  ابنائنا  نفوس 
عىل  وتثقيفهم  االطفال  رياض 
الرسقة  وان  العام  امل��ال  حرمة 
كالرسقة  احلكومة  ام��وال  من 
وحرام  قبيح  الناس  اموال  من 
النهائية  املراحل  اىل  ..وانتهاًء 
مالحظة  م��ع  اجل��ام��ع��ات  يف 
الطالب  ب��ني  العالقة  توطيد 
املحارضات  خالل  من  ووطنه 
االفاضل  االساتذة  يلقيها  التي 
فّعال  اثر  من  املوضوع  هلذا  ملا 
بوطنهم  ال��ط��الب  مت��س��ك  يف 
عنه  والدفاع  بل  عليه  واحلفاظ 
الصيفية  العطلة  يف  ملسنا  ولقد 
ألبنائنا  الكبرة  اهلّمة  املنرمة 
بعض  من  االستفادة  يف  الطلبة 
والعسكرية  الثقافية  الربامج 
بناء  حول  تتمحور  كانت  التي 

الوطن والدفاع عنه ..
االفاضل  ل��أس��ات��ذة  ويمكن 
الرائعة  القصص  ي��ذك��روا  ان 
املسلحة  ال��ق��وات  يف  بنائنا  ال 
العشائر،  واب��ن��اء  واملتطوعني 
والنفيس  الغايل  يبذلون  وكيف 
سبيل  يف  واالم���وال  االرواح 

كرامة الوطن والدفاع عنه..
وطنًا  واي��اك��م  تعاىل  اهلل  اران��ا 
آمنًا مطمئنًا بعيد كل البعد عن 
االرهابيني.. ومّكن اخوتنا اينا 
كانوا من القضاء عىل املفسدين 
واالرهابيني انه جميب الدعاء ..
احلمد هلل رب  ان  دعوانا  وآخر 

العاملني ..

ينكر  م��ن  ي��وج��د  ال   *
ال��ح��اج��ة ال��م��اس��ة ال��ى 
االصالح من المسؤولين 
وغيرهم .. بل يكاد يتفق 
هناك  ان  على  الجميع 
ضرورة له، ولكن المهم 
واضحة  خطة  توضع  ان 
وم����دروس����ة وع��م��ل��ي��ة 

لإلصالح الحقيقي.

م��س��ؤول��ي��ة  ه���ن���اك   *
عاتق  على  تقع  واضحة 
ان  وهي  الطلبة  ابنائنا 
جهدهم  قصارى  يبذلوا 
ف����ي س��ب��ي��ل ت��ح��ص��ي��ل 
ال����ع����ل����وم، وت��ط��وي��ر 
ال��م��ل��ك��ات االخ��الق��ي��ة 
يحقق  ب��م��ا  ال��ف��اض��ل��ة.. 
مستقبال  ولبلدهم  لهم 

ً زاهرًا.

ال���ج���ه���ات  ع����ل����ى   *
كل  توفر  ان  المعنية 
التي  المتاحة  الوسائل 
تنهض  ان  شأنها  من 
العلمي  ب��ال��م��س��ت��وى 
واالخ��الق��ي ال��ى االم��ام 
سواء في البنى التحتية 
والجامعات  للمدارس 
كفاءة  على  التأكيد  او 

المدرس العلمية.

AL - A h r a r
w e e k l y 9

صدى الجمعة



مستقاٌة من اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة السيد امحد الصايف يف 18/ذي احلجة/1436ه� املوافق 2015/10/2م

او  الميثاق  الخاصة يسمى يوم  اليوم في بعض رواياتنا  الغدير أمر ضروي، وهذا  الوقوف على واقعة  إن 
يسمى يوم العهد.. وقطعًا هذه كلمة كبيرة فما معنى )الميثاق( وما معنى )العهد(.. وقطعًا ليس المقصود 
اثره  الميثاق ألن على  البشر فقط وانما اهلل تبارك وتعالى يريد مّنا ان نفهم ما هو  بالميثاق بين بني 

ستترتب فوائد جّمة.

اآلية  التحريم  س��ورة  ف  ورد 
َفَقْد   ِ الكريمة: )إِْن َتُتوَبا إَِل اللَّ
َتَظاَهَرا  َوإِْن  ُقُلوُبُكاَم  َصَغْت 
َ ُهَو َمْوالُه َوِجرْبِيُل  َعَلْيِه َفإِنَّ اللَّ
َوَصالُِح امْلُْؤِمننَِي َوامْلاَلئَِكُة َبْعَد 

َذلَِك َظِهٌي(..
النبي  ان  تبنّي  الرشيفة  واآلية 
)صىل الل عليه وآله( سُيتظاَهر 
عليه وسيتقوى البعض ببعض 
)صىل  النبي  عىل  يتظاهر  حتى 
وهذا  وسلم(  وآل��ه  عليه  الل 
عليه  الل  )ص��ىل  للنبي  االم��ر 
االنبياء  كباقي  وسلم(  وآل��ه 
وما  ال��دع��وة  مشاكل  ي��واج��ه 
وعدم  رضا  من  عليها  يرتب 
يستفيد  ان  يمكن  الذين  رضا 
الل  )ص��ىل  النبي  ب��رك��ات  م��ن 

وال��ذي  وس��ل��م(  وآل���ه  عليه 
عنده مصالح اخرى حياول ان 
يقف بوجه الدعوة.. وهذا أمر 
عليهم  االنبياء  مارسه  طبيعي 

السالم..
تكملة  ال  معي  التفتوا  ولكن 
 َ اللَّ نَّ  )َف��إِ  : الرشيفة  االية  بقية 
ُهَو َمْوالُه( بمعنى ان الل تبارك 
وتعال سيتول امره وقطعًا كفى 

بالل مول ونصي وُمدافع.. 
اآلية مل تكتِف بذا املطلب وانام 
ارادت ان تشي ال نكت اخرى 
.. ما هي النكتة؟ )َوإِْن َتَظاَهَرا 
َ ُهَو َمْوالُه َوِجرْبِيُل  َعَلْيِه َفإِنَّ اللَّ
َوَصالُِح امْلُْؤِمننَِي َوامْلاَلئَِكُة َبْعَد 

َذلَِك َظِهٌي )4(.
املهمة  اجلنبة  ه��ذه  الح��ظ��وا 

تبارك  الل   .. السورة  هذه  ف 
بأنه  يكتفي  ان  مكن  وتعال 
عليه  الل  النبي )صىل  مول  هو 
يستطيع  احد  وآله وسلم( وال 
الل  )ص���ىل  ال��ن��ب��ي  ي���ؤذي  ان 
هو  والواقع  وسلم(  وآله  عليه 
وهذه  القران  ولكن  هكذا.. 
بان  تكتِف  مل  الرشيفة  اآلي��ة 
اراد  وانام  مواله  هو  تعال  الل 
هو  الل  فإن   .. اشارة  يشي  ان 
م���واله وج��ربي��ل وه��و ال��ذي 
 .. وال��وح��ي  بالكتاب  ينزل 
وصالُح املؤمنني ..التفتوا هذه 
النكتة .. ثم بعد ذلك َوامْلاَلئَِكُة 

َبْعَد َذلَِك َظِهٌي..
الذي  املؤمنني  صالُح  هو  من 
له  رديفًا  الكريم  القرآن  جعله 

يدافع  هو  بحيث  وجلربيل  لل 
وآله  عليه  الل  النبي )صىل  عن 
وسلم( ..التفتوا هلذه النكتة ؟!
الذي  املؤمنني  صالُح  هو  من 

ذكرته اآلية الرشيفة ؟!
ان  يقولون  املفرين  من  كثي 
عيل  هو  هنا  املؤمنني(  )صالُح 
بن اب طالب )عليه السالم(..
ف  الرشيفة  اآلي��ة  هذه  فلتكن 

الذهن ..
جئنا ال هذا اليوم املبارك وهو 
يوم الغدير .. الل تبارك وتعال 
جعل النبي )صىل الل عليه وآله 
وعّظم  الرسل  خاتم  وسلم( 
عليه  الل  النبي )صىل  شخصية 
كبيًا  تعظياًم  وس��ل��م(  وآل���ه 
الل  )صىل  للنبي  رعاية  وهناك 

عيد الغدير األغر.. تجدد الوالء
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عليه وآله وسلم( .. 
يوم الغدير سنة 10للهجرة ف 
مثل هذا اليوم النبي )صىل الل 
عليه وآله وسلم( انبئ ان ايامه 
بعد  يبقى  قليلة ولن  الدنيا  من 
 .. اكثر  او  شهرين  اال  ذل��ك 
النبي )صىل الل عليه  حيث ان 
القادمة  السنة  ف  وسلم(  وآله 
ف شهر صفر 11 للهجرة توف 

)صىل الل عليه وآله وسلم( ..
ان  شك  ال  وتعال  تبارك  الل 
االدي��ان  خاتم  هو  الدين  هذا 

فالبد ان حيمي هذا الدين..
ا  َ َأهيُّ )َيا   : الرشيفة  االية  عندنا 
ِمْن  إَِلْيَك  ُأنِزَل  َما  ْغ  َبلِّ ُسوُل  الرَّ
ْغَت  َبلَّ َفاَم  َتْفَعْل  مَلْ  َوإِْن  َربِّ��َك 
ِمْن  َيْعِصُمَك   ُ َواللَّ ِرَس��اَل��َت��ُه 
اْلَقْوَم  هَيِْدي  ال   َ اللَّ إِنَّ  النَّاِس 

اْلَكاِفِريَن )67(.
وآل��ه  عليه  الل  )ص��ىل  النبي 
وقىض  التبليغ  وظيفته  وسلم( 
عن  يبّلغ  ان  الرشيف  عمره 
جربئيل  ب��وس��اط��ة  ت��ع��ال  الل 
وهذه اآلية الرشيفة من اآليات 

االواخ��ر ..وه��ذه االي��ة داللة 
عليه  الل  )صىل  النبي  ان  عن 
عنده  من  يبلغ  ال  وسلم(  وآله 
وانام يبّلغ ما ُانزل اليه من ربه..
مَلْ  وف ذيل اآلية الرشيفة )َوإِْن 
ِرَساَلَتُه( معنى  ْغَت  َبلَّ َفاَم  َتْفَعْل 
ذلك ان االمر الثاين غي االمر 

االول..
نزول  اسباب  اخ��واين  التفتوا 
النبي  كان  الرشيفة  االية  هذه 
وسلم(  وآل��ه  عليه  الل  )ص��ىل 
ينزل عليه جربائيل يأمره باختاذ 
القرار ف تنصيب امي املؤمنني 
وهذا االمر ليس منك يا رسول 
تعال  الل  من  امر  هو  وانام  الل 
الل  )ص��ىل  النبي  يبلغ  مل  ف��إذا 
 .. وحاشاه  وسلم(  وآله  عليه 
: ))َوإِْن  يقول  الكريم  فالقران 
ْغَت ِرَساَلَتُه( وهذا  مَلْ َتْفَعْل َفاَم َبلَّ
امر عجيب ، القران ينفي تبليغ 
)صىل  النبي  ان  مع  الرسالة 
ثالث  وسلم(  وآل��ه  عليه  الل 
هذا  ما   ، يبّلغ  سنة  وعرشين 
النفي ؟ النبي املعظم )صىل الل 

جهده  بذل  وسلم(  وآله  عليه 
وحاربه  الزكية  نفسه  واتعب 
ما  وحتمل  والعشية  االقربون 
هذه  ف  الكريم  والقران  حتمل 
له  آم��رك  ما  تفعل  مل  ان  اآلي��ة 
الل  تبلغ رسالة  مل  اآلن فكأنك 

تعال.
قطعًا هذا يشي ال قضية مهمة 
وهو ان هذا االمر الذي طولب 
اسايس  يشء  هو  يبلغه  ان  به 
لواله  بحيث  جدًا  مهم  وركن 

الهند كل يشء ..
 ُ )َواللَّ  : الرشيفة  االية  تبني  ثم 
َيْعِصُمَك ِمْن النَّاِس( االية تدل 
عىل ان هناك يشء وهناك حالة 

من التخّوف والرّقب .. 
الحظوا بعد التبليغ نزلت اآلية 
َلُكْم  َأْكَمْلُت  )اْلَيْوَم   : الرشيفة 
نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم  َوَأمْتَْمُت  ِديَنُكْم 
َوَرِضيُت َلُكْم اإِلْسالَم ِدينًا(..

انه يوم  ً عن  الغدير فضال  يوم 
)عليه  املؤمنني  ام��ي  تنصيب 
الدين  اكامل  يوم  هو  السالم( 
تعال  الل  ورىض  النعمة  وامتام 
المر  دينا..وهذا  االسالم  لنا 

حيتاج ال تأمل وتدّبر..
اث��ار  هل��ا  نعمة  هناك  اخ���واين 
مسار  حت���دد  وه���ي  اخ��روي��ة 
تزول  ال  نعمة  وهي  االنسان 
ان  االنسان  عىل  النعمة  وهذه 
يفتش عنها .. فعىل االنسان ان 
حيمد الل تعال عىل نعمة القران 
الكريم .. النبي )صىل الل عليه 
تستوجب  نعمة  وسلم(  وآله 
الشكر وعىل االنسان ان حيمد 
الل تعال عىل رسول الل )صىل 
بعد  ثم  وسلم(  وآله  عليه  الل 

ذلك حيمد الل تعال عىل ما جاء 
وآله  عليه  الل  )صىل  النبي  به 
النبي  جاء  يشء  فكل  وسلم( 
وسلم(  وآل��ه  عليه  الل  )ص��ىل 
النِعم  من  نعمة   ً مثال  فالصالة 
التي الل تعال جعلها قربان كل 
تقي وكذلك الصيام فالحظوا 
هذه النعم الكبية .. ايضًا يوم 
حبانا  التي  النِعم  من  الغدير 
كل  عىل  فيجب  با  تعال  الل 
مسلم ان حيمد الل تعال ف هذا 
يوم  هو  اليوم  هذا  لن  اليوم 
النعمة  امتام  ويوم  الدين  اكامل 
لكن  ناقصة  تكون  قد  والنعمة 
النِعم  هذه  متت  اليوم  هذا  ف 
من  نعمة  ه��ي  النعمة  وه��ذه 

كنت مواله فهذا عيٌل مواله.
ال��ذي  املنصب  ه��ذا  اخ���واين 
)عليه  ع��يل  االم����ام  ارت�����داه 
اف��اض��ه  رداء  ه��و  ال���س���الم( 
عليه  الل  )ص��ىل  النبي  عليه 
السامء  من  بأمر  وسلم(  وآل��ه 
)عليه  املؤمنني  امي  لفظ  وهو 
اصحاب  بعض  حتى  السالم( 
االمام الصادق )عليه السالم( 
باإلمرة  عليه  يسلم  ان  اراد 
خاص  ام��ر  ه��ذا  وق��ال  فنهاه 
بأمي املؤمنني )عليه السالم( ..

ال���ق���ران ال��ك��ري��م في 
يخبر  الدين  آيةإكمال 
النبي ان لم تفعل ما 
فكأنك  اآلن  له  آم��رك 
اهلل  رس��ال��ة  تبلغ  ل��م 

تعالى.
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اذا كان 
االعلم في غير بلد 

املسلم فهل يجوز له العدول 
الحد مراجع بلده؟

ال يجوز .

هل يتم الصالة الغرمي اذا سافر ؟

السؤال : ما هو حكم اهلجرة ال 
دول الغرب ؟

ال��ض��الل  أم���ن  اذا   : اجل����واب 
العقائد  ف  سواء  الدين  ونقص 

أو االحكام فال مانع منه .

السؤال : ما املقصود من التعّرب 
بعد اهلجرة ؟

الفقهاء  بعض  ق��ال   : اجل��واب 
التي  ال��ب��الد  ف  اإلق���ام���ة  أن���ه 
واملقصود  ال��دي��ن.  ب��ا  ينقص 
بلد  من  املكلف  ينتقل  أن  هو 
يلزمه  ما  تعلم  من  فيه  يتمكن 
والحكام  الدينية  املعارف  من 
ما  أداء  فيه  ويستطيع  الرشعية 
وجب عليه ف الرشيعة املقدسة 
ال  فيها،  عليه  ح��رم  ما  وت��رك 
أو  كاّل  ذلك  فيه  اليستطيع  بلد 

بعضًا.

بعد  التعّرب  يعد  هل   : السؤال 

اهلجرة من الكبائر ؟
اجلواب : نعم يعّد .

بلد  ال  البعض  يأيت   : السؤال 
سنوات  ب��ه  اإلق��ام��ة  قاصدين 
معرضني  غي  خ��اص،  لغرض 
عن بلدهم ، فإذا حتقق الغرض ، 
ليستوطنوا حيث أحّبوا  خرجوا 
؟  ص��الهت��م  يصلون  فكيف   ،

وهل يصومون ؟

 ، متامًا  فيه  يصّلون   : اجل��واب 
ويصومون بعد شهر من إقامتهم 
الوطن  ف  ال���ال  ه��و  ك��ام  فيه 

الصيل .

خمالفة  جي���وز  ه��ل   : ال��س��ؤال 
القوانني الوضعية ف الدولة ؟

اجلواب : ال جيوز خمالفة القوانني 
التي جتعل ملصلحة الناس .

ال��س��ؤال : ه��ل جي���وز رك��وب 
البالد  ف  تذكرة  ب��دون  القطار 

الكافرة ؟

عىل  كان  ان  جيوز  ال   : اجل��واب 
خالف التزام التزمته هلم برعاية 
وكذا  بل  هناك  اجلارية  القوانني 
إذا مل تلتزم هلم بذلك اذا كان ف 
اإلسالم  لسمعة  اس��اءة  عملك 

واملسلمني .

السؤال : هل جيوز لالبن خمالفة 
والديه إذا منعاه من السفر ؟

خمالفة  لالبن  جيوز  ال   : اجلواب 
السفر،  من  منعاه  إذا  وال��دي��ه 
بام،  أذى  يلحق  سفره  وك��ان 
الشفقة  جهة  من  هنيهام  كان  أو 
مصلحة  وجود  دون  من  عليه، 
رشعية ف السفر أهم من حرمة 

إيذائهام .

اذا  الصالة  حكم  ما   : السؤال 
كان السفر بنفسه حرام ؟

بنفسه  السفر  كان  إن   : اجلواب 
بسفره  الرام  قصد  أو   ، حرامًا 
أتم صالته ، ومن هذا القبيل ما 
واجب  ترك  به  قاصدًا  إذا سافر 
كسفر الغريم فرارًا من أداء دينه 
السفر  ومثله   ، عليه  وجوبه  مع 
قصد  إذا  املغصوبة  السيارة  ف 
ويدخل   ، املالك  عن  با  الفرار 
الرض  ف  السفر  أي��ض��ًا  فيه 

املغصوبة .

السؤال : ما هو سفر الغريم ؟
دينه  أداء  من  ال��ف��اّر  اجل���واب: 
السفر  ومثله  عليه،  وجوبه  مع 
قصد  إذا  املغصوبة  السيارة  ف 
ويدخل  املالك،  عن  با  الفرار 
االرض  ف  السفر  أي��ض��ًا  فيها 

املغصوبة .

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال
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ف  االسالمية  االم��ة  ع��يل  مت��ر 
الجة(  ذي  من   24( ال�  يوم 
الكريم  الرسول  مباهلة  ذكرى 
عندما  وآل��ه(  عليه  الل  )ص��ىل 
نجران  نصارى  ال  استجاب 
فخرج  املباهلة،  منه  طلبوا  ملا 
ومعه  وآل��ه(  عليه  الل  )ص��يل 
عيل وفاطمة والسن والسني 
للمباهلة  ال��س��الم(  )عليهم 
با  ويشهد  معروفة  قّصة  ف 
يمكن  م��اذا  ولكن  اجلميع.. 
الادثة؟..  يستفاد من هذه  أن 
الزهار  تلك  بعض  ييل  وفيام 
التي يمكن للمؤمن قطافها من 

بستان املباهلة.
شخصيات  ت��ع��ي��ني  إن   .1
عفوية  ح��ال��ة  ليس  املباهلة 
إهلي  اختيار  هو  وإنام  مرجتلة، 
الداللة... وقد  هادف وعميق 
عليه  الل  صىل  الرسول  أجاب 
عن  سئل  حينام  وسلم  وآل��ه 
علم  »لو  بقوله:  االختيار  هذا 
عبادا  الرض  ف  أن  تعال  الل 
أكرم من عيل وفاطمة والسن 
والسني لمرين أن أباهل بم، 
ولكن أمرين باملباهلة مع هؤالء 

فغلبت بم النصارى«.
نستوعب  أن  حاولنا  ل��و   .2
القرآنية  امل��ف��ردة  م��ض��م��ون 
ندرك  أن  الستطعنا  ]أنفسنا[ 
سلسلة  ف  النص  ه��ذا  قيمة 
الدل�����ة امل��ع��ت��م��دة إلث��ب��ات 
املفردة  ه��ذه  أن  إذ  اإلم��ام��ة، 

القرآنية تعترب عليًا عليه السالم 
ف  املشابة  الكاملة  الشخصية 
الكفاءات والصفات لشخصية 
عليه  الل  صىل  الكرم  الرسول 
النبوة  باستثناء  وسلم  وآل��ه 
خصوصية  النبي  متنح  التي 
كان  مهام  أحد  فيها  يشاركه  ال 
عيل  فاإلمام  ومنزلته،  موقعه 
هذه  من  انطالقًا  السالم  عليه 
والروحية هو  الفكرية  املشابة 
املؤهل الوحيد لتمثيل الرسول 
ف  وسلم  وآل��ه  عليه  الل  صىل 
ملا يملكه من  حياته وبعد ماته 

هذه املصداقية الكاملة.
طلحة  أب  ب��ن  حممد  ق��ال   .3
الشافعي: »فانظر بنو بصيتك 
وترتيب  اآلية  هذه  مدلول  إل 
وكيفية  ع��ب��ارهت��ا،  م��رات��ب 
فاطمة  مقام  علو  إل  اشارهتا 
عليها السالم ف منازل الرشف 

وسمو درجاهتا، وقد بني صىل 
ذلك  وس��ل��م  وآل���ه  عليه  الل 
عليهام  عيل  وبني  بينه  وجعلها 
اآلية  رس  عىل  تنبيها  السالم 
وجل  عز  الل  فإن  وحكمتها، 
يدهيا  بني  من  مكتنفة  جعلها 
بذلك  ليظهر  خلفها  وم��ن 
االعتناء بمكانتها، وحيث كان 
نفس  ]أنفسنا[  قوله  من  املراد 
عليه  الل  صىل  النبي  مع  عيل 
إذ  بينهام،  جعلها  وسلم  وآل��ه 
بالنفس  باإلحاطة  الراسة 

أبلغ منها بالبناء ف داللتها«.
والسني  السن  إدخ���ال   .4
ابن  ق��ال  ك��ام  املباهلة  ف  مه��ا 
أهنام  عىل  »يدل  املعتزيل:  عالن 
لن  ال���ال  تلك  ف  مكلفني 
املباهلة ال جتوز كانا مكلفني ف 
تلك الال لن املباهلة ال جتوز 
يكونا  مل  ولو  البالغني.  مع  إال 

إمامني مل حيتج الل بام مع صغر 
أن  ول��و  أع��دائ��ه.  ع��ىل  سنهام 
وآله  عليه  الل  صىل  الل  رسول 
مقامهم  يقوم  من  وجد  وسلم 
مجعهم  أو  بم  لباهل  غيهم 
يبني  عليهم  فاقتصاره  معهم، 
وقد  غيهم.  ونقص  فضلهم 
النفس  عىل  الذكر  ف  قدمهم 
ليبني عن لطف مكاهنم وقرب 
مقدمون  بأهنم  وليؤذن  منزهلم 
وفيه  با،  معدون  النفس  عىل 
أهنم  منه،  أقوى  يشء  ال  دليل 

أفضل خلق الل«.
معلقا  الرازي  بكر  أبو  قال   .5
َتَعاَلْوْا  »َفُقْل  تعال:  قوله  عىل 
هذا  َوَأْب��َن��اءُك��ْم«،  َأْبَناءَنا  َن��ْدُع 
الل  رس��ول  ابنا  أهنام  عىل  يدل 
وان ولد االبنة ابن عيل القيقة.

ماذا يمكن أن يستفاد 

من حادثة المباهلة 
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)َوَم��ْن  تعال:  لقوله  واستنادًا 
النَّاَس  ��ا  َأْح��يَ اَم  َفَكَأنَّ َأْحَياَها 
الترّبع  محالت  تنطلق  مجيعا(، 
الصحة  دوائ��ر  قبل  من  بالدم 
وغي  الكومية  املنظامت  أو 
املقدسة  والعتبات  الكومية 
حيث  الدينية،  وامل��ؤس��س��ات 
إل  امل��رىض  من  اآلالف  حيتاج 
تتمثل  التي  ال��دم  نقل  عملية 
املتربع  دم  م��ن  كمية  بسحب 
أي  مل(   450( بحوايل  تقدر 
اإلنسان  دم  من   )%8( بنسبة 
العملية  وه����ذه  ال��ط��ب��ي��ع��ي، 
ساعة  رب��ع  من  أق��ل  تستغرق 
ال��اج��ة  لتلبية  م��ه��ّم��ة  وه���ي 
تربع  خالل  من  للدم  املستمّرة 

الشخاص السليمني.
فإّن  عامر  للشاب  وبالعودة 

عمل  ب��ال��دم  ال��ت��رّبع  عملية 
إنساين يثاب عليه املترّبع والبد 
هذا  يتحول  أن  قوله  وبحسب 
اجتامعية  »ثقافة  إل  العمل 
السليمون  الش��خ��اص  حي��ّث 
وال����ق����ادرون ع��ىل ال��ذه��اب 

بروحية عالية والترّبع بالدم«.
عامد  الدكتور  يبنّي  جهته  ومن 
املوسوي اّن عملية التربع بالدم 
هي »إجراء طبي يكمن ف نقل 
معاىف  سليم  شخص  م��ن  دم 
طوعًا إل شخص مريض حيتاج 
التربع  اجراء  يتم  حيث  للدم، 
كيس  ف  ال��دم  مجع  طريق  عن 
مانعة  م��ادة  عىل  حيتوي  طبي 
معقمة  بإبرة  متصل  للتجلط 
فقط  واح����دة  مل���رة  تستعمل 

توصل من الوريد ف الذراع«.

»يمكن  امل��وس��وي،  ويضيف 
بعد مرور  بالدم  التربع  معاودة 
ستة أشهر من آخر تربع؛ وجيب 
أن يبقى املتربع عىل رسير التربع 
املالحظة  حتت  دقائق   5 مل��دة 
باجللوس  له  ويسمح  الطبية 

بعد التأكد من حالته الطبية«.
ومَع مطالبات الكثيين بتحول 
ثقافة..  إل  بالدم  التربع  عملية 
ول��ك��ن م��اه��ي ف��وائ��د ال��ت��ربع 

بالدم؟
عملية  تعمل  وطبيًا  علميًا 
ال���دورة  تنشيط  ع��ىل  ال��ت��رّبع 
تنشيط  يتم  حيث  ال��دم��وي��ة، 
خاليا  إلن��ت��اج  العظم  ن��خ��اع 
الدم املختلفة بعد التربع بالدم، 
التقليل  تضمن  العملية  أن  كام 
بأمراض  اإلصابة  احتامل  من 

لن  الرشايني  وانسداد  القلب 
ف  الديد  نسبة  يقلل  ال��ت��رّبع 
الدم والتي ثبت علميًا أن زيادة 
نسبة  م��ن  تزيد  ال��دي��د  نسبة 

اإلصابة من هذه المراض.
كام أن التربع بالدم ينشط خاليا 
)مكان  للمتربع  العظام  نخاع 
من  ي��زي��د  م��ا  ال����دم(  تصنيع 
فتنتج  نشاطها  وجيدد  فاعليتها 
الدم اجلديدة،  املزيد من خاليا 
وكذلك يؤّكد العلامء أن عملية 
للشخص  هتب  بالدم  التربع 
امل��ت��ربع »ال��ش��ع��ور ب��ال��راح��ة 
من  املتربع  به  يقوم  ملا  النفسية 
أجر  م��ن  فيه  مل��ا  جليل  عمل 

وثواب«.
حسني  ال��اج  يؤّكد  ذل��َك  إل 
خالل  »ساهم  أّن��ه  عيل  حممد 

االحرار /علي حسين 

هْل يمكُن أن يتحّول »التبّرع بالدم« إلى ثقافة؟
بدخول  أيام  بعد  يحلم  بالدم سينقذ حياَة طفٍل  تبرعه  أّن  الشاب عامر هاشم  يتوّقع  يكْن  لم 

المدرسة، لقد ارتسمت الفرحة على محّياه بعد أْن شارك مع كثيٍر من أهالي وزائري كربالء بحملة 
التبّرع بالدم التي أطلقتها دائرة صحة كربالء بالتعاون مع العتبتين الحسينية والعباسية 

المقدستين.. حيث يتْم جمع الدم للمرضى ولجرحى الحشِد الشعبي المقّدس.
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املقدسة  كربالء  تشهد  مل  تعال  الل  من  بحمٍد 
شهدته  مثلام  الكوليا،  بوباء  إصابة  ح��االت 
ميسان،  )بغداد،  ك�  العراقية  املحافظات  بعض 
من  يثّبط  ال  ذل��ك  أّن  إال  والن��ب��ار(،  النجف 
الوباء  هذا  ملكافحة  وجهودهم  املعنيني  عزيمة 

الفّتاك.
ويمكُن القول أّن محالت الوقاية التي خرجت 
الصحية  مراكزها  مع  كربالء  صحة  دائ��رة  با 
املنترشة ف الحياء السكنية قد سامهت ف حتذير 
اإلرشادات  وتقديم  )الكوليا(  من  املواطنني 
به  اإلصابة  لتفادي  هلم  الصحيحة  الصحية 
الندوات  التعريفية وإقامة  الفولدرات  عرب نرش 

التثقيفية.
العليا  الدينية  املرجعية  مّثل  تناول  وقد  هذا 
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عّزه( 
وباء  تفيش  موضوع  اجلمعة  منرب  خالل  ومن 
املعنية  »السلطات  ان  مبينًا  البالد،  ف  الكوليا 
قامت باختاذ بعض االجراءات الالزمة للسيطرة 
عىل انتشار هذا املرض ومكافحته«، مشيًا إل أن 

»ما هيمنا بذا الصدد هو إلفات انظار املواطنني 
من  تقلل  التي  االم��ور  رعاية  أمهية  ال  الكرام 
احتامل االصابة بذا املرض الفتاك، ومن امهها 
كام يقول اخلرباء هو: عدم استخدام املياه امللوثة 
املاء  عىل  الرشب  ف  واالقتصار  االط��الق  عىل 
الرشب من  املغيل وجتنب  واملاء  بالكلور  املعقم 

مياه االهنار والربك املفتوحة«.
ذكرها  التي  الخ��رى  اإلرش���ادات  بني  وم��ن 
التي  واخلرضوات  الفواكه  »غسل  هي  سامحته 
باملاء  اليدين  وغسل  املعقم،  باملاء  نيئة  تؤكل 
والصابون قبل اعداد الطعام وقبل االكل وبعد 
من  »ان  ان  مبينًا  الصحية«،  املرافق  استخدام 
برعاية  االع��زاء  املواطنون  هيتم  ان  ال��رضوري 
املرض  ه��ذا  من  بالوقاية  اخلاصة  التعليامت 
االصابة  من  واطفاهلم  لنفسهم  محاية  اخلطي 
ان »يمّن عىل مجيع  القدير  العيل  الل  به«، سائاًل 
بالدنا  جينب  وان  والعافية  بالصحة  امل��رىض 
سميع  ان��ه  وم��ك��روه  س��وء  كل  البالد  وسائر 

ميب«.

كربالُء تستعد وقائيًا أمام وباء الكوليرا..
إلى  المواطنيَن  تدعو  العليا  الدينية  والمرجعية 

االلتزام بالتعليمات الصحية لتفادي اإلصابة به

بالدم  ال��ت��ربع  بعملية  حياته 
وبصورة مستمّرة، وكانت توّلد 
لديه راحة نفسية لنه يعلم كم 
خالل  للدم  بحاجة  شخص 
اجلراحية  العمليات  إج���راء 
ال��روب  ج���راء  املصابني  أو 

والعمليات اإلرهابية«.
أّن  عوض  حياة  املواطنة  وجتد 
أن  جيب  بالدم  الترّبع  »عملية 
حيث  الرجال؛  عىل  تقترص  ال 
يمكن للنساء أن يسامهن أيضًا 
الطبية  الفحوصات  إجراء  بعد 
عىل  مقدرهتا  ومعرفة  الريعة 
أرواح  إنقاذ  ف  لتشارك  الترّبع 

اآلالف من البرش«.
بعد  للمتربع  النصائح  أه��م 

انتهائه من عملية التربع؟
* االسرخاء والراحة ملدة 10 

– 15 دقيقة.
العنيفة  ال��ري��اض��ة  جت��ن��ب   *

كاجلري ومحل الثقال.
التدخني  جتنب  الفضل  من   *

بعد التربع.
التي  ال��ذراع  استعامل  عدم   *
محل  ف  منها  ال��دم  سحب  تم 

الشياء الثقيلة ملدة 12 ساعة.
بعد  املرطبات  بعض  تناول   *
ال��ت��ربع  واإلك��ث��ار م��ن رشب 

السوائل.
الطبي  الالصق  إزال��ة  عدم   *
 – ملدة 1  التربع  إبرة  من مكان 

3 ساعات.
* إذا تكونت كدمة زرقاء حتت 
ستزول  تقلق  فال  اإلبرة  مكان 

تلقائيًا.
السفر  ع���دم  يستحسن   *
الماكن  تسلق  أو  بالطائرة 
املرتفعة ملدة )6 – 8( ساعات.
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الفنية  ال����ك����وادر  ت���واص���ل 
واهلندسية ف رشكة )مرفأ السال 
من  مبارش  وبأرشاف  العراقية( 
السينية  للعتبة  العامة  االمانة 
مبنى  ملرشوع  انجازها  املقدسة, 
ف  والفنية  اهلندسية  القسام 
عىل  املقدسة،  ك��رب��الء  مدينة 
تصل  بنائية  ارض  مساحة 
تسعة  بواقع  م2(،   400( ال 

طوابق.
املنفذ  امل��ه��ن��دس  ذل���ك  اك���د 
للمرشوع )هيثم حيدر حسني( 
مل��راس��ل م��ل��ة )االح������رار(، 
ال  وصل  امل��رشوع  ان  مضيفا 
تصل  متقدمة  ان��ج��از  نسب 
اع���امل  جل��م��ي��ع   )%64( ال 
االع���امل  ال  اض��اف��ة  ال��ب��ن��اي��ة 
تتضمن  وال��ت��ي  امليكانيكية 

ومنظومة  ال��ري��ق,  )اج��ه��زة 
,وامل��ض��خ��ات,  االيل  االط��ف��اء 
وخزانات املاء ومنظومة التربيد 
الكهربائية  واملراقبة(،والعامل 
التي تصل نسبة انجازها ال ما 

يقارب )75%( جلميع البناية.
صممت  البناية  ان  »مبينا« 
العاملية  امل��واص��ف��ات  وف���ق 
اهلندسية  امل��ك��ات��ب  وت��ض��م 
طوابق،  ستة  ف  واالستشارية 
عن  عبارة  والتاسع  الثامن  أما 
الكوادر  ملبيت  تستخدم  شقق 
قسم  ف  ال��ع��ام��ل��ة  اهل��ن��دس��ي��ة 
املشاريع االستثامرية واهلندسية 

املقدسة  السينية  للعتبة  التابع 
وضيوفهم، موضحا ان »املبنى 
يتألف من عرشة طوابق , ابتداًء 
ال��ذي  االريض  ال��ط��اب��ق  م��ن 
حي��ت��وي ع��ىل االس��ت��ع��الم��ات 
وص�����االت االس��ت��ق��ب��ال ام��ا 
السابع  ال  الثاين  من  الطوابق 
فهي عبارة عن مكاتب وقاعات 
اج��ت��امع ك��ام حت���وي ال��ط��واب��ق 
ال  اضافة  مطبخ  عىل  املذكورة 
الصحيات، ان الطوابق الثالثة 
وص��وال  الثامن  م��ن  االخ���ية 
عن  عبارة  العارش  الطابق  ال 
شقق من نوع )VIP( ستجهز 
والتقنيات  االث���اث  ب��أح��دث 
للشخصيات  خمصصة  وه��ي 

املهمة ورجال االعامل«.
من  يعد  »امل���رشوع  ان  منوها 

املهمة  امل��ع��امري��ة  امل��ش��اري��ع 
ادارة  عليها  ت���رشف  ال��ت��ي 
من  حيتويه  ,مل��ا  املقدسة  العتبة 
حيث  م��ن  عاملية  مواصفات 
ليصبح ممعا  والتجهيز،  البناء 
اهلندسية  االقسام  مجيع  يضم 
خيات  لرشكة  التابعة  والفنية 
ال��س��ب��ط��ني وق��س��م امل��ش��اري��ع 
مشيا  واهلندسية،  االستثامرية 
مكمال  ج��اء  امل���رشوع  ان  ال 
دأبت  التي  املشاريع  لسلسلة 
السينية  العتبة  انجازها  عىل 
م��دي��ن��ة ك��رب��الء  امل��ق��دس��ة ف 
املقدسة والتي من شأهنا تشكل 
بواقع  عاليا  معامريا  هنوضا 
املشاريع املعامرية للعتبة املقدسة 
ال  جنبًا  والوقوف  جانب,  من 
جنب ملساندة املشاريع املعامرية 
من  املقدسة  كربالء  ملحافظة 

جانب اخر. 

مبنى األقسام الهندسية.. مشروع بمواصفات عالمية تنجزه 
العتبة الحسينية في مدينة كربالء المقدسة

األحرار/ ضياء األسدي 
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الديني  التبليغ  شعبة  سجلت 
التابع  الدينية  ال��ش��ؤون  لقسم 
السينية  للعتبة  العامة  لألمانة 
اعداد  ف  كبيا  نجاحا  املقدسة 
الدينية  وامل��ح��ارضات  الربامج 
اثناء زيارة عرفة، وذلك لتعريف 
الزائرين  عن اخالق أهل البيت 
وتصحيح  ال��س��الم(،  )عليهم 
االسئلة  عن  واإلجابة  الوضوء 
ال��رشع��ي��ة وال��ع��ق��ائ��دي��ة ح��ول 

الزيارة وقراءة دعاء عرفة.
الشيخ  التقت  )االح���رار(  ملة 
مسؤول  االبراهيمي(  )ف��اه��م 
جهود  ع��ن  ليحدثها  الشعبة 
املبلغني ونقاط توزيعهم ف ربوع 
تنظم  ف��ق��ال:  املقدسة  ك��رب��الء 
الشعبة عملها التبليغي قبيل كل 
اعداد  خالل  من  بكثافة  زي��ارة 
مدينة  جغرافية  يسع  برناما 
الرمني  وحول  القديمة  كربالء 
ان  بينهام،مبينا  وم��ا  الرشيفني 
تم  والعيد  عرفة  زياريت  برنامج 
توزيع ونرش ما يزيد عن )270( 
تتواجد  نقاط   )7( بواقع  مبلغ 
عن  لإلجابة  الساعة  م��دار  عىل 
الصحن  داخ��ل  االستفتاءات  
وت��وزي��ع  ال��رشي��ف،  السيني 
اخ��ري��ن ع��ىل )ال��ك��رف��ان��ات( 
القديمة  املنطقة  ف  امل��ن��ت��رشة 
وخ��ص��وص��ًا امل��داخ��ل امل��ؤدي��ة 
)عليه  الشهداء  سيد  ح��رم  ال 
االسئلة  عن  لإلجابة  السالم( 
الرشعية، اضافة ال خدمة زوار 
سيد الشهداء،كام شكلت الشعبة 

بني  املبلغني    من  جوالة  فرقا 
الرمني  الرشيفني وف االماكن  
املزدمحة لتوجيه الزائرين، وهناك 
)كرفانات(  عىل اجلهة اخلارجية 
باب  وف  الرمني  بني  ما  ملنطقة 
الزينبي،  والتل  الرشيف  الرأس 
كبي  فيها  املبلغني  عمل  وك��ان 
وتفهم  وعي  عىل  يدل  واجي��اب 

عايل بني الزائرين واملبلغني.
ان   « »االب��راه��ي��م��ي  موضحا 
الشعبة اخذت عىل عتقها مراقبة 
اعامل الزائرين خاصة ف الوضوء 
تصحيحها،ونجحت  اجل  من 
ب��ذل��ك الس��ت��ج��اب��ة ال��زائ��ري��ن 
ال��ع��ام��ة  االم���اك���ن  خ��اص��ة ف 
وامل��ج��ام��ي��ع ال��ص��ح��ي��ة وه��ذا 
كبي  بإعجاب  قوبل  الربنامج 
من اجلميع،مضيفا كذلك قامت 
من  مموعة  ب��إرس��ال  الشعبة 

العسكرية  القطعات  ال  املبلغني 
وال���ش���د ال��ش��ع��ب��ي امل��ق��دس  
اخلاصة  )الفولدرات(  وتوزيع 
بزيارة عرفة وأعامل ليلتها اضافة 
بالتعاون  العيد  ي��وم  اع��امل  ال 
والدراسات  البحوث  شعبة  مع 
الدينية  الشؤون  لقسم  التابعة 
خلدمة زوار سيد الشهداء )عليه 
السالم(،  لغرض اداء صالة يوم 
الشعبة  مبلغي  ان  ،مؤكدا  العيد 

تواجدوا ايضا ف قاطع الفلوجة 
ومنطقة اهلياكل اضافة ال ارسل 
بيجي  قاطع  ال  املبلغني  بعض 
الذي يتواجد فيه لواء عيل االكرب 
)عليه السالم( الداء زيارة عرفة 
العيد وتوزيع اللويات  وصالة 
العسكرية  ال��ق��ط��اع��ات  ع��ىل 
االضحى   عيد  بمناسبة  باملنطقة 

املبارك.

شعبة التبليغ الديني لقسم الشؤون الدينية للعتبة الحسينية 
تنشر مبلغيها في كربالء المقدسة لإلجابة على االسئلة الشرعية

االحرار : حسين نصر األحرار/ ضياء األسدي 
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الدينية  ال��رواب��ط  تقوية  ب��دف 
باعتبارها  امل��رأة  لدى  والعلمية 
جزء مهم ف املجتمع ... تواصل 
شعبة  ف  ال������دورات  وح����دة 
التابعة  النسوي  الديني  التبليغ 
العتبة  ف  الديني  التوجيه  لقسم 
اقامت  م��ن  املقدسة  السينية 
العلمية  ال���دورات  من  العديد 
ومنها  املختلفة  وال��ع��ق��ائ��دي��ة 
الرمحة(  وتبارك  دورتا)الصديقة 
ال��رشي��ف  السيني  ال��ائ��ر  ف 
النسوية  الكوادر  بتطوير  اخلاصة 
مؤسسات  م��ن  ب��ع��دد  العاملة 
حم��ارضات  وتضمنت  ال��دول��ة 
تعليم  ال  اضافة  وفقهية  دينية 
استمرت  حيث  الكريم  القران 
اقامت  وت��أيت  كامال,  شهرا  مل��دة 
لسلسة  مكملة  ال���دورات  ه��ذه 
من الدورات التي تقيمها الشعبة 
تقوية  اجل  من  العام  مدار  عىل 

ومعرفة  النساء  بني  الدين  رابط 
اصول القراءة الصحيحة للقران 
اكدت  السياق  هذا  وف  الكريم 
الديني  التبليغ  شعبة  ف  املبلغة 
ف  ام��ني  حممد  ه��ي��ام  ال��ن��س��وي 
االحرار  به ملة  ترصيح خصت 
جزء  هي  الدورات  :«هذه  قائلة 
من الدورات املباركة التي تقيمها 
لشعبة  التابعة  ال��دورات  وحدة 
والتي  النسوي  الديني  التبليغ 
من  واملؤمنة  املثقفة  الفئة  ختص 
مجيع  من  واملوظفات  املعلامت 
دوائر الدولة بعد اخذ االذن من 
حمافظ كربالء واملوافقة عىل ذلك 
للموظفات  الدعوة  تقديم  وتم 
بشكل رسمي, حيث تقام الدورة 
العطل  خ��الل  ش��ه��ري  بشكل 
مها  دورت����ان  ول��دي��ن��ا  الصيفية 
اقيمت  والتي  الصديقة(  )دورة 
للسنة السابعة عىل التوايل اضافة 

ال دورة )تبارك الرمحة( ف سنتها 
االول«.                                                   

مثل  اقامت  :« نحاول  واضافت 
وحتديدا  سنة  كل  دروات  هكذا 
خالهلا  ومن  الصيفية,  العطل  ف 
البيت  اه��ل  علوم  زق  نحاول 
»عليهم السالم« للموظفات من 
وهناك  قران,  وعلوم  وعقائد  فقه 
جوائز تقديرية جلميع املشاركات 

بعد اجراء االمتحان النهائي هلن 
ومعرفة  ب��امل��ادة  الربط  لغرض 
ال  اضافة  هلا  استيعابن  م��دى 
منحهن الشهائد التقديرية كرامة 
من االمام السني »عليه السالم«, 
ف  ايام  مخسة  هو  ال��دورة  وواقع 
وهناية  بالسبت  ابتداء  االسبوع 
الثامنة  الساعة  م��ن  ب��الرب��ع��اء 
والنصف ال الساعة الادية عش

بهدف تقوية الروابط الدينية لدى المرأة
شعبة التبليغ الديني النسوي تقيم دورات مختلفة لموظفات الدولة 
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والروائيني  الكتاب  مجيع  املقدسة،  السينية  العتبة  إع��الم  دعا 
إعالمي  ثقاف  مرشوع  ف  املشاركة  إل  من  والشعراء  واملرحيني 
الشد  وتضحيات  وبطوالت  املرجعية  فتوى  ختليد  يستهدف 

الشعبي والقوات المنية.
املرشوع  »يتلخص  اإلع��الم:  قسم  رئيس  السالمي  حيدر  وقال 
بدعوة كتاب القصة والرواية واملرح والشعراء إل تأليف ماميع 
قصصية وروايات ونصوص مرحية فضال عن املجاميع الشعرية 
تتناول موضوع اجلهاد ونداء املرجعية واستجابة اجلامهي العراقية 
فرق  وتشكيل  والديان  والقوميات  والطوائف  الرشائح  كل  من 
مظلة  حتت  ومقدساته  وأرضه  شعبه  ومحاية  العراق  عن  الدفاع 

الشد الشعبي«.
الكتاب  احت��اد  إل  رسمية  دع��وات  »وجهنا  السالمي،  وأض��اف 
والدباء ف بغداد وكربالء لتزويدنا بأسامء الكتاب والدباء الذين 
اهتموا بتوثيق وجتسيد املواقف البطولية والتضحوية لبناء الشد 
بالكتابة  منهم  يرغب  من  أو  لكتاباهتم  )ثيمة(  واختذوها  الشعبي 
عن ذلك من اآلن بأن يرسلوا إلينا أعامهلم لنتول بدورنا عمليات 
التنضيد والتصحيح اللغوي واإلخراج وتصميم الغالف ومن ثم 

الطباعة والنرش عىل نفقة المانة العامة للعتبة السينية املقدسة«.
وتابع السالمي، »سيتم تسجيل كامل القوق للمؤلف مع منحه 
مخسني نسخة من كتابه، أما القصص والقصائد املتفرقة أو العامل 
املشركة فسيتول القسم نرشها أيضًا ضمن سلسة خاصة ومن دون 
أي رشط أو قيد سوى ما ذكرناه من أن يكون موضوع العمل عن 
والقوات  الشعبي  الشد  وشهداء  ماهدي  وحتديات  انتصارات 
المنية العراقية، وتكون فكرته الساسية مستوحاة من الحداث 

الواقعية التي جتري ف البالد منذ سقوط املوصل وإل اليوم«.
وأكد السالمي، إن »الغاية الساسية من هذا املرشوع هو التوثيق 
دور  وتأكيد  اخلطي  التارخيي  واملنعطف  الزمنية  القبة  هل��ذه 
وتصدي  ومقدساته  أهله  ومحاية  الوطن  حفظ  ف  العليا  املرجعية 
التي  الدولية  الغيارى للزمر اإلرهابية وإفشاهلم املخططات  أبنائه 
تريد القضاء عىل جتربة العراق الديمقراطية الديثة وهنب ثرواته 

ومتزيق وحدته عن طريق اللعب بالورقة الطائفية ونحو ذلك«.
وشدد السالمي عىل أمهية دور اإلعالم والثقافة ف توعية اجلامهي 
وتعبئتهم وطنيا وحتصينهم من التأثر بالدعايات املضلة باإلضافة 
منهم  النيل  ف  الع��داء  حم��اوالت  وإحباط  معنوياهتم  تعزيز  إل 

وبالتايل فّل عزيمة املقاتلني عرب أساليب الرب النفسية.

ر«.                                                                          
واوض��ح��ت :«م��ن خ��الل ذلك 
عىل  شديد  اقبال  هناك  نالحظ 
هذه الدورات من قبل االخوات 
ان  املعلامت واملوظفات وخاصة 
والتعليمية  التدريسية  الكوادر 
مشغولة بالياة الدراسية وتعليم 
هذه  يمز  وما  واالبناء,  االطفال 
يوجد  ال  انه  غيها   عن  الدورة 
االستاذة  بني  وفاصل  حاجز  اية 
طرح  حرية  ذلك  ف  بام  والطالبة 
واب��رز  علية,  واالج��اب��ة  السؤال 
الس��ت��اذات ال��ت��ي ارشف���ن عىل 
حممد  ام  االخ��ت  هي  التدريس 
والتجويد  االح��ك��ام  م���ادة  ف 
الفقه  م��ادة  حممد  ام  والعلوية 
العقائد  مادة  ف  خدجية  الستاذة 

االمامية.
وم����ن ج��ه��ة اخ�����رى حت��دث��ت 
كلية  من  رشيد  هيفاء  الدكتورة 
قائلة  كربالء  جامعة  الصيدلة 
بدخول  كبية  رغبة  يل  :«كانت 
فقهية  دورات  ه��ك��ذا  م��ث��ل 
العتبة  تقام ف  التي  مثل  وخاصة 
بركة  من  هلا  ملا  املقدسة  السينية 
السالم«  »عليه  السني  االم��ام 
فيها  تطرح  التي  ال��دروس  سيام 
وكذلك  جدا  كبية  فائدة  ذات 

التعارف  ب��اب  فتح 
وال�����ت�����واص�����ل م��ع 

والطالبات  املبلغات  االخ��وات 

ال��دورة  ف  نتناوله  درس  وك��ل 
وعقائدية,  علمية  درج��ة  يرفعنا 
الشكر  اقدم  املقابل  الطرف  وف 
ال عامدة كلية الصيدلة ف جامعة 
ال��رشف  منحتني  التي  ك��رب��الء 
املباركة  ال��دورة  بذه  باملشاركة 
وكذلك الشكر موصول لألمانة 
املقدسة  السينية  للعتبة  العامة 
لنا  الحتضاهنم  فيها  والعاملني 
العلمية  ال���دورات  وتقديمهم 
بشكل  والعقائدية  والفقهية 
الفائدة   منها  واهل��دف  متواصل 
العلمي  ب��ال��واق��ع  ل��ل��ن��ه��وض 

والعقائدي ف املجتمع«.
التي  الدروس  ابرز   »: واضافت 
هي  ال���دورة  ف  حاليا  نتناوهلا 
الفقه,  ال��ق��راءة,  التجويد,  احكام 
السابق  ف  كنا  لن��ن��ا  العقائد 
واالن  منها  القليل  اجلزء  نعرف 
وتعمقنا  واملطالعة  العلم  متعنا 
املنرب  ه��ذا  وم��ن  وبتطبيقها,  با 
االخوات  مجيع  انصح  الرشيف 
واملشاركة  بالقدوم  املوظفات 
من  هلا  ملا  ال���دورات  ه��ذه  بمثل 
ف  امل���رأة  حتتاجها  كبية  ف��ائ��دة 
شهادهتا  كانت  مهام  املجتمع 

العلمية واالكاديمية«.
اهلدف من اقامت هذه الدورات 
ال��ت��ي ارشف����ت ع��ل��ي��ه��ا اب���رز 
الدورات  وحدة  ف  االستاذات 
الديني  التبليغ  لشعبة  التابعة 
باملستوى  ال��رق��ي  ه��و  النسوي 
روابط  وتقوية  والثقاف  العلمي 
وخاصة  ال��ن��س��اء  ل��دى  ال��دي��ن 
اصول  ومعرفة  منهن  املوظفات 
القراءة الصحيحة للقران الكريم 
التدرييس  املنهج  قسم  حيث 
دروس  ع���دة  ال  ال�����دورة  ف 
القران  تعليم  العقائد,  منها)الفقه, 
فائدة  ذات  وغيها(  الكريم... 
باعتبارها  باملرأة  لنهوض  كبية 

اجلزء املكمل للرجل ف الياة.

إعالم العتبة الحسينية 
يدعو الكتاب واألدباء إلى المشاركة

 في تخليد بطوالت وتضحيات الحشد الشعبي
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وقال عضو ملس ادارة العتبة 
الس��ت��اذ  املقدسة  السينية 
ترصيح  ف  ع���وز(  )ف��اض��ل 
 ) )االح����رار  ب��ه ملة  خ��ص 
للعتبة  ال��ع��ام��ة  االم��ان��ة  ان 
امل��ق��دس��ة،دأب��ت  السينية 
الشهداء  اه��ايل  مشاركة  عىل 
االب���ط���ال م��ن اس��ت��ش��ه��دوا 
والعرض  الرض  عن  دفاعًا 
مواجهتهم  اثناء  واملقدسات 
واملسامة  املجرمة  العصابات 
بكيان )داع��ش( االره��اب ف 
قضاء بيجي بمحافظة صالح 

زار  الوفد  ان  الدين،مضيفا 
)صباح  الشهيدين  ع��وائ��ل 
داوود  و)جاسم  الشحامين( 
الكعبي( اللذين استشهدا عىل 
اثر مشاركتهم ف صد اهلجمة 
الرشسة التي حاولت اخراق 
قوات لواء )عيل االكرب( القتايل 
اال  العجالت  استخدامهم  ف 
ان االبطال كانوا هلم باملرصاد 
قاموا بإفشال العملية وفجروا 

العجالت املفخخة.
الشهداء  ع��وائ��ل  أب���دوا  فيام 
تقديم  ال  التام  استعدادهم 

الغايل والنفيس من اجل حتقيق 
كيان  عصابات  ض��د  النرص 
اإلرهابية،حمملني  )داع��ش( 
ال��وف��د ام��ان��ة ن��ق��ل ال��س��الم 

الل  اي��ة  سامحة  ال  وال��دع��اء 
العظمى املرجع الديني االعىل 
السيد عيل السيني السيستاين 

)أدام الل ظله الوارف(. 

العتبة الحسينية المقدسة تشكل وفدا لزيارة عوائل شهداء
 لواء )علي األكبر( القتالي في بغداد 

شكلت االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وفدا يضم عددًا من السادة والمشايخ من خدمة االمام الحسين )عليه 
السالم( الى محافظة بغداد, وذلك لزيارة عوائل شهداء لواء )علي األكبر( القتالي،ومشاركتهم مجالس العزاء وتقديم 

الدعم المعنوي لهم .
األحرار / ضياء األسدي 
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الكريم  القران  دار  قسم  اعلن 
للعتبة  العامة  لألمانة  التابع 
طباعة  عن  املقدسة  السينية 
لإلعدادية  التعليمية  املناهج 
االسالمية  واملعاهد  القرآنية 

للعام الدرايس الايل  .
اك���د ذل���ك ال��س��ي��د )م��رت��ىض 
ال��دي��ن( م��س��ؤول شعبة  مج��ال 
القرآنية  والدراسات  البحوث 
املناهج  ان  القسم،مضيفا  ف 
تم  التي  التعليمية  القرآنية 
قبل  م��ن  وطباعتها  إع��داده��ا 
مناهج  تضمنت  خمتصة  جلنة 
وعلوم  )الفقة  منها  دراس��ي��ة 
القران وعلم الديث و املنطق 
و السية لثالث مراحل الرابع 
مبينا  وال��س��ادس(،  واخلامس 
تكونت  املتخصصة  اللجنة  ان 

ودائرة  الكريم  القران  دار  من 
الشيعي  ال��وق��ف  ف  التعليم 
وخرباء من لبنان وإيران قامت 
خاصة  تربوية  مناهج  بإعداد 
باإلعدادية القرآنية النموذجية.

ان  ال��دي��ن«  »مج���ال  موضحا 

مطبعة  ف  طباعتها  تم  املناهج 
ف  وال��ن��رش  للطباعة  ال���وارث 
وقد  املقدسة  السينية  العتبة 
الكمية  اغلبية  طباعة  انجزت 
عىل  توزيعها  وسيتم  املطلوبة 
الدينية  امل���دارس  ه��ذه  ك��اف��ة 

التابعة للوقف الشيعي، مؤكدا 
ان دار القران الكريم تطمح ال 
)الدبلوم(  الدينية  املعاهد  فتح 
ج��ام��ع��ات  ف��ت��ح  ال  اض��اف��ة 
وكليات اسالمية متخصصة ف 

املستقبل.

السني  اإلم���ام  معهد  أع��ل��ن 
اطفال  لرعاية  السالم(  )عليه 
لقسم  ب��اب��ل،  ف���رع  ال��ت��وح��د 
العتبة  ف  الكريم  القرآن  دار 
ختريج  عن  املقدسة  السينية 
التوحد  اض���ط���راب  م��ص��اب 
وتأهيلهم للدراسة الكاديمية.

أك���د ذل���ك االس��ت��اذ )ع���ادل 
ال���ب���ج���اري( م��دي��ر م��ع��اه��د 
إدارة  اطلعت  التوحد،مضيفا 
العتبة  ف  ال��ت��وح��د  م��ع��اه��د 
سي  ع��ىل  امل��ق��دس��ة  السينية 
ع��م��ل م��ع��ه��د حم��اف��ظ��ة ب��اب��ل 

املصابني  استجابة  مدى  وعن 
الزيارة  للعالج،مبيناان  فيه 
وآليات  سبل  بحث  تضمنت 
باضطراب  املصابني  خت��ري��ج 

التوحد ف اليام القريبة القادمة 
الكاديمية  للدراسة  وتأهيلهم 
م��راح��ل  وص���ل���ت  أن  ب��ع��د 
متقدمة،  نسب  إل  عالجهم 

موضحا ان املعهد يضم )60 ( 
طفاًل مصابًا باضطراب التوحد 
من  املكثف  للعالج  خيضعون 
لكن  التوحد،  أخصائيي  قبل 
للعالج  استجابتهم  ن��س��ب 

متفاوتة.
إدارة  ان  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
دار  لقسم  ال��ت��وح��د  م��ع��اه��د 
لألمانة  والتابع  الكريم  القرآن 
املقدسة  السينية  للعتبة  العامة 
املنرصم  الس��ب��وع  أج��رت  قد 
استعدادا  املثنى  ملحافظة  زيارة 

الفتتاح فرعًا جديدًا هناك.

دار القران الكريم في العتبة الحسينية 
تطبع مناهج الدراسة اإلعدادية والمعاهد االسالمية

معاهد اإلمام الحسين للتوحد تعلن 
عن تخريجها لعدد من المصابين وتأهيلهم للدراسة األكاديمية

االحرار / محمد رحمن المسعودي

األحرار / ضياء األسدي 
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للعلوية  الرشيف  املرقد  يقع 
السن  بنت  رشيفة  الطاهرة 
 10 بعد  عىل  السالم(  )عليهام 
اللة،  مدينة  غرب  كيلومرات 

مشاهدة  من  الزائرين  وبإمكان 
قبتها ذات اللون الخرض املائل 
إل الزرقة وقد احدودبت بدوء 
من  مموعة  أكتاف  عىل  متكئًة 

أمتارًا  تقطع  أن  وما  النخيل، 
تزاحم  تكاد  املرقد، حتى  قرب 
عىل  معلقة  الف��ت��ات  ب���رصك 
جدار شبكي حديدي، الفتات 
ع��ب��اراِت  تضمنت  م��ا  غ��ال��ب��ًا 
من  برئوا  ملرىض  وامتناٍن  شكٍر 
عجزوا  مستعصية،  أم���راض 
عن إجياد عالج هلا ف العيادات 

الطبية.
لإلمام  العلوية  نسب  ويعود 
طالب  أب  بن  عيل  بن  السن 
ما  بحسب  ال��س��الم(  )عليهم 
التارخيية،  املصادر  بعض  تشي 
عليلة  كانت  أهن��ا  تنقل  حيث 

بعد  الشام  إل  السبايا  رحلة  ف 
فاشتّد  ه���   61 الطف  واق��ع��ة 
روحها  وف��اض��ت  امل���رض  ب��ا 
ف ه��ذا امل��ك��ان ال��ذي ه��ي فيه 
أخرى  مصادر  لكن  اآلن،  إل 
نسبها  ف  ترجع  أهنا  إل  تذهب 
وصواًل  ظهرًا  عرش  بضعة  إل 
)عليه  املجتبى  السن  لإلمام 
السالم(، وعىل رغم االختالف 
عىل  اتفاقا  هناك  فأن  نسبها،  ف 
كرامتها التي حباها الل إياها ف 
حوائج  وقضاء  امل��رىض  شفاء 

املحتاجني.
بناء  أع��امل  جتري  م��ّرة  كل  وف 

تصوير: قاسم العميدي

سليلُة بيت النبوة واإلمامة وسيدُة الشرف العالي وصاحبة الكرامات الظاهرة.. السيدة شريفة بنت الحسن )عليهما السالم( 
نسّلط الضوء على سيرتها ومرقدها الطاهر الذي أصبح عيادة المعلولين الذيَن عجز األطباء عن معالجتهم فكانت قادرة على 

عالجهم بإذن اهلل تعالى.

السيدة شريفة بنت الحسن.. طبيبُة آل البيت )عليهم السالم(
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للعمل  الرشيف  املرقد  داخ��ل 
الزائرين  أم���ام  توسعته  ع��ىل 
هلم  الالزمة  اخلدمات  وتوفي 
خ��ص��وص��ًا خ��الل ال��زي��ارات 
ذروهت��ا  تصل  وال��ت��ي  الكبية 
وصفر  حم���رم  ش��ه��ري  خ���الل 
عيد  ومنها  املسلمني  وأع��ي��اد 
املبارك حيث يزدحم  الضحى 
الزائرون عند مرقدها الرشيف.
وبحمٍد من الل تعال تّم العمل 

الرجال  مسجد  توسعة  ع��ىل 
امل���الص���ق ل��ل��ح��رم ال��رشي��ف 
عن  فضاًل  مجيلة  فنية  بصورة 
ل��زي��ادة مساحة  أخ��رى  أع��امل 
جانب  إل  ال��ن��س��اء؛  زي����ارة 
اخلدمات  م��ن  العديد  تشييد 
املاء، مع  كالصحيات وبرادات 
للمرقد  مالصقة  حسينية  بناء 
الشعائر  بإقامة  الرشيف خاصة 

السينية.

تصوير: قاسم العميدي
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أصول  من  ثابت  أص��ٌل  املعاد 
بالتوحيد  ُم��ق��رٌن  اإلع��ت��ق��اد، 
بالل  اإلي��امن  ص��اَر  ل��ذا  والنبوة, 
وبرسله وكتبه داعيًا إل رضورة 
اإلي���امن ب��ه، وك��ذل��ك اإلي��امن 
ووعيده  ث��واب��ًا  اإلهل��ي  بالوعد 
عقابًا, داعيًا إل اإليامن به, فالوعد 
التكليف,  ل��وازم  من  والوعيد 
بلوغه  عند  النسان  أّن  بمعنى 
عىل  ُيثاب  فأّنه  التكليف  سن 
وُيعاقب   , أح��س��ن  إْن  عمله 
الل  بأّن  فاإليامن   , أساء  إْن  عليه 
سبحانه ُيثيب الناس عىل ُحسِن 
السيئ  عىل  ويعاقبهم  أعامهلم 
باملعاد  اإلي��امن  يستدعي  منها, 
الثواب  حم��لُّ  هو  إذ  اجل��س��امين  

والعقاب.
عن  ليكشف  ال��ق��رآن  وج���اء   
نصوٍص  ف  الكيد  التالزم  هذا 
وضوحًا  أكثرها  وم��ن  ك��ث��يٍة، 
��امَ  َأنَّ َأَفَحِسْبُتْم   {  : تعال  قولُه 
اَل  إَِلْيَنا  َوَأنَُّكْم  َعَبًثا  َخَلْقَناُكْم 
املؤمنون  )س��ورة   } ُت��ْرَج��ُع��وَن 

.)115
وق��د ُأث���يت ع���ّدة إش��ك��االت 
اجلسد  ع����ودة  إم��ك��ان  ح���ول 
البرشي  بعد تفسخه ف الرض, 

وقد  الراب,  ف  ذراته  وإختالط 
عاجلها القران الكريم منذ عرص 
 , السية  الرباهني  بطرح  نزوله 
َب َلَنا  كام ف قوله تعال : } َورَضَ
يِي  حُيْ َمْن  َقاَل  َخْلَقُه  َوَنيِسَ  َمَثاًل 
يِيَها  حُيْ ُقْل  َرِميٌم *  َوِهَي  اْلِعَظاَم 
ٍة َوُهَو بُِكلِّ  َل َمرَّ الَِّذي َأْنَشَأَها َأوَّ
َخْلٍق َعِليٌم { )سورة يس 78 - 

)79
عّز  الل  أطلع  كثية  حقب  وف 
وجّل البرشية عىل مصاديق حّية 
هلذا اإلحياء واإلعادة بعد الفناء 
والتفّسخ ، وهو كثٌي ف قصص 
القوم  أنبياء بني إرسائيل, هؤالء 
جلاجًة  المم  أكثر  كانوا  الذين 

وأبعدهم عن املنطق السليم.
عّدة  وف  الكريم  القرآن  حتّدث 
املعاد  مسألة  إل  مشيًا  مواضع 
املواضع  تلك  وم��ن  اجل��س��امين, 
الكريم  ال��ق��رآن  تناوهلا  ال��ت��ي 
العبد  ال��ن��ّب��ي,  »ُع��زي��ر«  ح��ادث��ة 
بمقام  يتمتع  الذي كان  الصالح 
الوثائق  ُت��ش��ي  حيث   , ال��ن��ب��ّوة 
التأرخيية أّنه خرج من منزله يومُا 
وخالل  بعيد,  سفٍر  إل  قاصدُا 
أصابتها  ق��د  بقريٍة  م��رَّ  سفره 
ب��اخل��راب  الطبيعة  ح����وادُث 

أهلها  وذهب  فتالشت  واهل��دم, 
بعد  رمياُم  و  عظامًا  وأصبحوا 
أْن تفرقت أجسادهم واختلطت 
ف الراب وأجواف اليوانات. 
ف  وردْت  التي  القصة  وه��ذه 
القرآن الكريم , جاءت لُتعالج ما 
يمكن أْن يكون إستبعادًا للمعاد 

اجلسامين, وإثباته بشكٍل قاطٍع .
وبعبارة أوضح : إنَّ هذه القصة 
القرآنية هي بمثابة الرّد عىل من 

يشّكك ف املعاد اجلسامين .
لقد صّور القرآن الكريم مقطعًا 
َأْو   { تعال:  بقوله  القصة  من 
َكالَِّذي َمرَّ َعىَل َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة 
البقرة  )س��ورة  ُعُروِشَها{  َع��ىَل 
النّبي«  »عزير  مّر  فعندما   ,)259
برهة  فيها  تأخر  و  القرية  بتلك 
ُيفكر ويتأمل ف  الزمن راح  من 
الكوارث  وف  املؤسف,  وضعها 
قاعا  فجعلتها  با  عصفت  التي 
هذا  ذهنه  ف  فانقدح  صفصفا, 
بالّتعجب:  املصحوب  التساؤل 
ا  َمْوهِتَ َبْعَد  الُل  َهِذِه  يِي  حُيْ َأنَّى   {
مع  هذا,   ,)259 البقرة  { )سورة 
أّن »عزير« يؤمن باملعاد اجلسامين, 
عّز  الل  ب��أّن  ومعرفة  دراّي��ة  وله 
وجّل قادٌر عىل إحياء من أماهتم 

»حق  درج��ة  إح��راز  أراد  ,لكّنه 
اليقني« ف اإليامن و اإلعتقاد .

قصة  رسد  ف  ال��ق��رآن  ويستمر 
َفَأَماَتُه   { تعال:  فيقول  »عزير«, 
)سورة   } َبَعَثُه  ُثمَّ  َعاٍم  ِمَئَة  الُل 
البقرة 259(, بعد أْن كان جالسًا  
محاره,  جانبه  وإل  ماٍء  جنب  إل 
أحياه  وملّا  مح��اره,  مع  الل  فأماته 
} َكْم  سأله:  وتعال,  سبحانه  الل 
َلبِْثَت { ؟  فأجابه قائاًل: } َلبِْثُت 
الل  فأجابه   ,} َيْوٍم  َبْعَض  َأْو  َيْوًما 
 .} َعاٍم  ِمَئَة  َلبِْثَت  َبْل   {  : تعال 
إَِل  } َفاْنُظْر   : اخلطاب  ثم جاءه 
ْه َواْنُظْر  ابَِك مَلْ َيَتَسنَّ َطَعاِمَك َورَشَ
لِلنَّاِس  آَيًة  َولَِنْجَعَلَك  اِرَك  إَِل مِحَ
ُنْنِشُزَها  َكْيَف  اْلِعَظاِم  إَِل  َواْنُظْر 
اًم { )سورة البقرة  ُثمَّ َنْكُسوَها َلْ
»عزير«  نظر  أْن  وم��ا   ,  )259
تعال  الل  حييه  كيف  مح��اره  إل 
 , موته  عىل  مضْت  عاٍم  مائة  بعد 
وتأمل املشهد برمته, قال, كام جاء 
 : القرآن  ف  لسانه  عن  حكاية 
)اعلم ان الل عىل كل يشء قدير 
(. فأحداث هذه القصة القرآنية 
اجلسامين  املعاد  لُتثبت  ج��اءت 
بشكٍل قطعٍي ال إشكال فيه وال 

شّبهة تعريه.  

القرآن ومعاد األجساد بعد تفسّخها  
بقلم: السيد مهدي الجابري
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اسمه ونسبه: 
الشيخ جعفر بن الشيخ حسني 

التسري.
 والدته:

ول���د ال��ش��ي��خ ال��ت��س��ري ع��ام 
التي  ُتسَر،  بمدينة  1230ه��� 

با: شوشر ف إيران. معرَّ
 دراسته:

وال��ده  صحب  حياته  ب��دء  ف 
فأقام ف  العراق،  إل  ف رحلته 
الكاظمية، حيث عكف  مدينة 
فيها،  العلمي  ال���درس  ع��ىل 
النجف  مدينة  إل  انتقل  ث��مَّ 
وف  دراسته،  إلكامل  الرشف 
مسقط  إل  عاد  ه�   1255 عام 

العلمي  نشاطه  ليامرس  رأسه، 
العمر  م��ن  ول��ه  االج��ت��امع��ي، 
عامًا،  وع��رشون  مخس  يومئذ 
بمدينة  دراسته  ف  بلغ  أن  بعد 
مرحلة  الرشف  ال��ن��ج��ف 
ُتسر  وف  الفقه،  ف  االجتهاد 
اإلفتاء،  ف  للناس  مرجعًا  كان 
القضايا،  م��ن  هم  هيمُّ وف��ي��ام 
كانت  حسينية  هنالك  وبنى 
م��رك��زًا ل��ذك��ر م��أس��اة اإلم��ام 
السني )عليه السالم( ، ومقّرًا 
للتبليغ وإمامة الناس ف صالة 

اجلامعة.
 أساتذته: نذكر منهم ما ييل:

1- الشيخ مرتىض النصاري.
الشيخ  ب��ن  ع��يل  الشيخ   -2

جعفر كاشف الغطاء.
الشيخ  بن  حسن  الشيخ   -3

جعفر كاشف الغطاء.
حسن  حم���ّم���د  ال��ش��ي��خ   -4
بالشيخ  امل��ع��روف  النجفي، 

اجلواهري.
5- الشيخ رايض النجفي.

العلامء  رشي��ف  الشيخ   -6
املازندراين.

 مالمح شخصيته:
الُتسري  الشيخ  لشخصية 
فيه،  عت  جتمَّ عديدة  مظاهر 
تتلمذ  س  وم����درِّ فقيه  ف��ه��و 
ومصلح  ال��ع��دي��دون،  ع��ن��ده 
وخطيب  امل��ص��ل��ح��ني،  م���ن 
ن��ط��ق��ه عىل  هي��ي��م��ن ف  ب����ارع 
قّوة  ذو  وأخ��الق��ي  اجل��امه��ي، 
تعظيم  ف  وصالبة  الدين،  ف 
من  لكثي  بٍّ  وُم��رَ الل،  شعائر 
ومؤلِّف  واملتعّلمني،  العلامء 
املنهج  بوضوح  مؤلَّفاته  تشهد 

وبالعمق والصدق.
كّله  ه���ذا  ج����وار  إل  وه���و   
والقلب  العقل  حسيني  رجل 
قضية  ت��ع��ي��ش  وال���ض���م���ي، 
الصميم،  ف  حياته  من  كربالء 

واإلح���اط���ة ب��ج��وان��ب ه��ذا 
بحث  إل  حيتاج  الكبي  الرجل 
شاملة  ق��راءة  يقتيض  مستقل، 
ف  وملوقعه  وملؤّلفاته  لسيته 

عرصه.
 مؤلفاته: نذكر منها ما ييل:

1- منهج الرشاد .
2- رسالة ف ُأصول الدين.

3- روضات اجلنَّات.
4- اخلصائص السينية.

5- فوائد املشاهد.
6- كتاب مالس الوعظ.

 وفاته:
)قدس  التسري  الشيخ  توّف 
صفر  من  العرشين  ف  رسه( 
1303ه�، بمدينة كرند القريبة 
إيران،  ف  العراقية  الدود  من 
اإلمام عيل  مرقد  بجوار  ودفن 
النجف  ف  ال��س��الم(  )عليه 

الرشف.

بمدينة  ه�   1332 سنة  ولد  املحيا،  مجيل  القدر،  جليل  سيٌد 
شياز، وأهنى مرحلة املقّدمات من الدراسة ف سنِّ الطفولة، 
ملا كان يتمّتع به من الذكاء والفطنة التي وهبها الل إياه، فأهنى 
مدينة  ف  خان  باقر  ملسجد  إمامًا  وأصبح  السطوح،  مرحلة 
التبليغ واإلرشاد، وف عام 1353 ه�  شياز، وأخذ يامرس 
الوزوية  دراسته  إلكامل  الرشف  النجف  مدينة  إل  سافر 

وقد حاز عىل درجة االجتهاد.

من هو؟؟؟

الشيخ جعفر التستري )قدس سره( )1230 هـ – 1303هـ(

القرآن ومعاد األجساد بعد تفسّخها  
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وعند النظ��ر ف هذا الكتاب 
وقياسه بذاك الزمان واملكان 
الش��يخ  اللذي��ن كان فيه��ام 
املفي��د، تتضح امّهية الكتاب 
حي��ث  فائدت��ه،  وم��دى 
تعرض ف فصله االول للرّد 
حول والدة اإلم��ام املهدي 
)علي��ه الس��الم(، وف الثاين 
لرّد َمن متّسك بانكار جعفر 
عّم اإِلم��ام، وف الثالث لرّد 
م��ن متس��ك بوصّي��ة اإِلمام 
العس��كري لّمه دون ولده، 
وف الراب��ع لرّد من متّس��ك 

الخف��اء  الداع��ي  بع��دم 
ول��ده،  العس��كري  اإِلم��ام 
وف اخلامس ل��رّد من ادعى 
ان��ه مس��تر مل يره اح��د منذ 
ولد، وف الس��ادس لرّد من 
الع��ادة بطول  نق��ض  ادعى 
فرج��ه،  الل  عّج��ل  عم��ره 
وف الس��ابع لرّد َمن متّس��ك 
بان��ه إذا مل يظه��ر ال فائدة ف 
وجوده، وف الثامن لرّد َمن 
متّس��ك بأّنا ف غيبة صاحبنا 
ساوينا الس��بائية والكيسانّية 
و…، وف التاس��ع ل��رّد من 

اّدع��ى تناقض غيب��ة اإِلمام 
وأّن  اإِلمام��ة  اجي��اب  م��ع 
فيه��ا مصلح��ة لألن��ام، وف 
متّس��ك  َم��ن  ل��رّد  الع��ارش 
بان اخلل��ق كي��ف يعرفه إذا 
خمصوص  واملعج��زة  ظه��ر 

باَلنبياء.
فتعرض الش��يخ املفي��د لرّد 
كّل هذه الشبهات، واعتمد 
ف رّده عىل: اآليات القرآنية، 
والكم، والقصص الواردة 
والك��امء،  االنبي��اء  ع��ن 
واَلمثل��ة الت��ي يقبله��ا كّل 

ضمي حّي، ودراسة تارخيية 
كاملة لذاك الزمان وملوكه، 
العقلية،  اَلدّلة  واعتمد عىل 
شأنه ش��أن الكتب الكالمّية 

العميقة.
الكت��ب  م��ن  كتاب��ه  فيع��ّد 
البح��ث  ذات  الكالمّي��ة 
العمي��ق والعب��ارة الدقيق��ة 
الصعب��ة، فالقارئ حيتاج إل 
الوقوف عىل عباراته واحدة 
بع��د ُأخ��رى والتأّم��ل فيها 
ليصل إل ما يقصده املؤّلف.

المسائل العشر في الغيبة

أساليب ميّسرة لتوصيل اللغة العربية للدارسين.. إصدار جديد

الكتاب عبارة عن دفع أهّم الشبهات التي كانت واردة آنذاك 
الشريف(،  فرجه  اهلل  )عّجل  المنتظر  اإِلمــام  موضوع  على 
وهذه الشبهات رّدها الشيخ المفيد بأحلى رّد واوجزه، ففي 
ما  المعلومات  من  فيها  ترى  حجمها  الوجيز  الرسالة  هذه 
ال تجدها في غيره.. فالشيخ المفيد عالج هذه الُشبه بعالج 
جذري وناقشها من جميع الجهات، بحيث لم يبق في قلب 

أحٍد شك وال شبهة.

تأليف: اإلمام الشيخ المفيد )رحمُه اهلل(
تحقيق: الشيخ فارس تبريزيان الحسون )حفظه اهلل(
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صدر عن دار الش��ؤون الثقافية 
وضمن املوسوعة الثقافية كتاب 
بعن��وان »ف املنظ��ور الرب��وي 
أس��اليب ميّرة لتوصيل اللغة 
تألي��ف  للدارس��ني«  العربي��ة 
كب��ة  ه��ادي  نج��اح  الدكت��ور 
وهي��دف الكت��اب ال��ذي يق��ع 
القط��ع  م��ن  ف 111 صفح��ة 
الصغي، إل التعريف بأساليب 
مي��ّرة غايته��ا توصي��ل اللغة 
م��ن  دارس��يها  إل  العربي��ة 
خ��الل منظور ترب��وي، ويأخذ 

املؤلف بنظر االعتبار الوس��ائل 
والطرائ��ق الت��ي ترف��د العملية 
بآلي��ات حديثة اعتامدًا  الربوية 
عىل آخ��ر منج��زات التطور ف 
عل��وم الربية والنف��س والتغي 
الاص��ل ف النظ��رة إل ال��دور 
التكافيل للمعلم والتلميذ أواًل. 
وحي��دد الكت��اب أربع��ة أركان 
تق��وم عليها العملي��ة التعليمية 
عام��ة، ه��ي: املعل��م والطالب 
والكت��اب وطريق��ة التدريس، 
وهي أركان قائمة ف أي عملية 

تعليمية أو تربوية، بيد أن النظرة 
إل دور كّل منها أصبحت مثار 
جدل ونقاش جتّلت من خالهلا 
ف  الكامن��ة  الطاق��ات  معرف��ة 
كلها والكيفي��ات اجلديدة التي 
تتول��د م��ن مموع��ة العالئ��ق 
االجيابي��ة بينها، إذا مل يعّد املعلم 
الوحيدة  الفاعل��ة  الطاق��ة  ه��و 
ف ممل العملي��ة التعليمية انام 
تالزمت مع مهامه مهام أخرى 
الثالث��ة  الركان  إل  أوكل��ت 
الخ��رى وأّن صياغ��ة س��لوك 

التلميذ بام ينسجم مع تطلعات 
الربوية  العملي��ة  القائمني عىل 
ال يمك��ن تأمينها إال من خالل 
تأم��ني العالق��ة الطبيعي��ة ب��ني 

الركان الربعة آنفة الذكر. 
وأخ��يًا يعّد هذا الكتاب جهدًا 
قياًم وجولة واس��عة ف مضاعفة 
الس��اليب الربوية والتعليمية 
القديم��ة والديث��ة، وبذا فهو 
يكتس��ب أمهية بالغة لإلس��هام 
الرب��وي  بواقعن��ا  بالنه��وض 

والتعليمي عىل حد سواء.

أساليب ميّسرة لتوصيل اللغة العربية للدارسين.. إصدار جديد

كتاب الصحيح من س��ية النبي االعظم )صىل الل عليه واله( وهو مدخل لدراس��ة الس��ية 
والتاري��خ، ويقع ف )35 ملدًا( ويعترب من أفضل الكتب املحققة حول س��ية نبينا العظم 

حممد )عليه أفضل الصالة والسالم(.
حص��ل الكتاب ع��ىل جائزة أفضل كتاب ف إي��ران، وهو من تأليف العالمة املحقق الس��يد 

جعفر مرتىض العاميل.

اخترنا لكم: منهاج اإلسالم في الحكم 
الكتاب من تأليف الرحالة اهلنغاري )حممد أس��د( وهو هيتم بدراس��ة النظام السيايس ف اإلسالم.. وأصله رسالة كتبها املؤلف بعنوان: 
)بناء الدستور اإلسالمي -Making Islamic Constitution ( ونرشت عام 1367 ه�، وكان حينها رئيسا لدائرة )إحياء النظم 
اإلسالمية( وهي مؤسسة حكومية مهمتها وضع السس الفكرية واالجتامعية لبناء الدولة الناشئة بباكستان وُنرش باللغتني اإلنجليزية 
والردية ف آذار 1948، وس��عى الس��تاذ »منصور حممد مايض« إل ترمجته للعربية وليتمكن القارئ العرب من اإلطالع عىل ما يقدمه 
ه��ذا البحث من معلومات تس��عى إلبراز بعض النصوص عن الرشيعة، والتي هلا عالقة بمش��اكل الدول��ة والكومة، ولتناقش كيفية 

تطبيقها.

ماذا تعرف عن هذا الكتاب؟
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أفغانستان  ف  املسلمون  يعتقُد 
والروحي  اجلسدي  بالضور 
لمي املؤمنني عيل بن أب طالب 
متمثاًل  بينهْم؛  السالم(  )عليه 
)املسجد  ف  ذل��ك  وم��ت��ج��س��دًا 
مزار  مدينة  ف  الكائن  الزرق( 

رشيف ف أفغانستان.
أث��ري  العهد  ق��دي��م  وامل��س��ج��د 
هو  البعض  وبحسب  البنيان، 
)عليه  طالب  أب  بن  عيل  مرقد 
ال���س���الم(، وه��ن��اك دراس���ات 
عمر  لولده  انه  تذكر  أكاديمية 
ولقد  ط��ال��ب،  أب  ب��ن  ع��يل  ب��ن 
متمثلة  السالجقة  ساللة  قررت 
إع��ادة  سنجر  أمح��د  بالسلطان 
مرة  لول  الزرق  املسجد  بناء 
تدمي  ت��م  ث��م  موقعه،  نفس  ف 
جنكيز  املغويل  يد  عىل  املسجد 
خان ف غزوه للمنطقة ف حوايل 
بناؤه  ُأعيد  وقد  م،   1220 عام 

قبل  من  عرش  اخلامس  القرن  ف 
السلطان حسني ميزا بيغراه.

تم وضع خطة إلعادة بناء املوقع 
أنه  تبني  وق��د   ،1910 ع��ام  ف 
منطقة  هناك ف وقت سابق  كان 
الذي  املسجد  ف  أصغر  مسورة 
ف  الدائق  به  حييط  وك��ان  ُدّم��ر 
من  الرغم  وعىل  الوقت،  ذلك 

أن البوابات هلذه املنطقة ال تزال 
كبوابات  وه��ي  ج��ي��دة  بحالة 
الرضحة، ثم أضيفت للمسجد 
لعدد  متفاوتة  أبعاد  ذات  مقابر 
والدينيني  السياسيني  الزعامء  من 
المر  السنني،  مر  عىل  الفغان 
أب��ع��اد  ت��ط��وي��ر  إل  أدى  ال���ذي 

جديدة للمسجد ولألرضحة.

الدلة  كل  أّن  من  الرغم  وعىل 
مدينة  احتضان  تؤكد  املقنعة 
اإلمام  جلسد  الرشف  النجف 
أّن  إال  ال��س��الم(..  )عليه  ع��يل 
بذا  معلقة  الفغانيني  قلوب 
املسجد الذي خيلق أجواًء زرقاء 
إكساء  للون  نسبة  املكان  تعم 

املسجد اخلارجّي.

تعرّف على قصّة املسجد األزرق يف أفغانستان

AL - A h r a r
w e e k l y28

تراث



بمجموعة  اخلاصة  والكايات  والقصص  القديمة  الفنون  مموعة 
املتعلقة  املعرفة  نقل  ويتم  البالد..  من  بلد  أي  ف  معينة  سكانية 
وقد  غالبا  الشفهية  الرواية  طريق  عن  جيل  إل  جيل  من  بالفلكلور 
يقوم كل جيل بإضافة أشياء جديدة أو حذف أشياء لتتوافق ف النهاية 
مع واقع حياته التي يعايشها وهذا اإلبداع ليس من صنع فرد ولكنه 

نتاج اجلامعة اإلنسانية ككل ف متمع ما.
 )Volkskunde( الملانية  اللغة  من  جاء  الفلكلور  تسمية  وأصل 
باللغة  يقابلها  فلكلور  وكلمة  الشعوب(  )علم  بالعربية  ومعناها 
من  وآبائنا  أجدادنا  من  ورثناه  الذي  إرثنا  وهو  )ال��راث(  العربية 

عادات وتقاليد وأنامط حياتية وطقوس.

الفلكلور

يعتقد البعض أن حمافظة ميسان 
أو  البيبة كانت تسمى )ملكة( 
)ميسان(  إل  حتولت  ثم  )ميشا( 

وهي التسمية الشائعة حاليًا. 
تعني  ميسان  كلمة  ان  وقيل 
فيها  ت��ك��ث��ر  ال���ت���ي  االرض 
والتي  والشائش  االع��ش��اب 
قيل  حيث  ال��ري��ح  م��ع  تتاميل 
)متيس( او تتاميل، وقال البعض 
املعرة  ب��ني  كوكب  ميسان  ان 
ميسانا  قالوا  وآخرون  واملجرة، 

وتعني التبخر.
املندائيون  الصابئة  اطلق  وقد 
اسم )ميس يانه( عىل ميسان أي 
بمخلفات  املمزوج  املاء  معناه 
ب��ق��اي��ا ن��ب��ات��ات االه�����وار، كام 

باسم  التاريخ  ف  ميسان  عرفت 
)ميسان( كام ورد ذلك ف االثار 
عليها  اطلق  وق��د  السومرية، 
وبالفارسية  )ال��ف��رات(،  كلمة 
)ميسن(  واآلرام��ي��ة  )ميسون( 
وهي اقرب ال كلمة )ميسانة(، 
وهناك روايات تارخيية تشي ال 

ان النبي آدم )عليه السالم( هبط 
وزوجته حواء ف موضع تقع فيه 
عىل  باسمه  تسمى  شجرة  حاليا 
هنر دجله ف داخل مدينة القرنة، 
ال  املؤرخني  بعض  اش��ار  وقد 
ف  ش��ي��دت  الطيب  ع���امرة  ان 
)عليه  ادم  بن  شيت  النبي  زمن 

كانت  القرنة  ان  وبام  السالم( 
وكذلك  التارخيية  ميسان  ضمن 
هناك  يعني  فهذا  الطيب  ارض 
القرنة  سكن  ادم  كون  ف  ترابط 

وولده شيت سكن الطيب.

ميشا أو ميسان
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ولِد أبو محمد وقيل أبو عبد الله املفضل بن عمر اجلعفي 
الكوفي، فيما بني أواخر القرن األول وأوائل القرن الثاني 
الهج����ري في مدين����ة الكوفة؛ وقد عاص����ر اإلمام الباقر 
)عليه السالم( واحتك به، فأدرك الدولة األموية.. ومن 
ثم اتصل باالمام الصادق )عليه السالم(، وبعده باالمام 
موسى الكاظم )عليه السالم(، وقد أخذ عنهما احلديث 
والرواي����ة، وكان أثي����را لديهم����ا، قريب����ا اليهما، متوكال 
عنهما، متولي����ا لهما في قبض األموالش، وتفويضه في 
ذل����ك تفويضا يدل على ثقة اجلميع به واعتمادهم عليه، 
وق����د قال له اإلمام الصادق م����رة: ) اذا رأيت بني اثنني 

من شيعتنا منازعة، فافتدها من مالي(.
وعاص����ر بع����د ذلك اإلمام الرضا )عليه الس����الم(، وفي 
أيام����ه توف����ي، وكان ذلك في أخريات املائ����ة الثانية من 
الهج����رة، عن عمر ناهز الثمانني س����نة. ومل����ا بلغ موته 
الرض����ا قال في����ه هذه الكلمة اخلال����دة: )كان الوالد بعد 
الوالد .. اما انه قد استراح(، وفي خبر آخر ان الرضا 
خاط����ب أحد أصحابه بقوله )أما ان املفضل كان انس����ي 

ومستراحي(.
وكان املفض����ل دائب����ًا عل����ى احلضور في مدرس����ة اإلمام 
الصادق، وقد استقى الكثير من األحاديث والعلوم عنه، 
وع����ن ولده موس����ى الكاظم، وعن حفيده ابى احلس����ن 
الرض����ا.. وعند اختمار تلك����م األحاديث واملعارف في 
ذهن����ه وعند ما نضجت في عقل����ه ووعاها حق الوعي، 
اس����تطاع ان يؤل����ف ع����ددا م����ن الكتب فيم����ا ال تخرج 
مضامينها ومواضيعها عن حدود الشريعة اإلسالمية وعن 

عظمة اخلالق، وعن املوجودات واخلالئق.. وهي:
١ � كتاب اإلهليلجة: هو من إمالء اإلمام الصادق على 
املفض����ل في قصة تروى ف����ي اول الكتاب ومفادها : ان 
طبيبا حاج االمام في اإلهليلجة، وفيها رد على امللحدين 
املنكرين للربوبية. وقد أوردها العالمة الشيخ محمد باقر 
اجمللس����ي في اجمللد الثاني في التوحيد من )بحار األنوار( 
م����ع الش����رح والبيان ، وقال في الفص����ل الثاني من اول 
البح����ار : )ان بعض علماء اخملالفني نس����ب هذا الكتاب 
إلى اإلمام الصادق( وهذا مما يحقق نسبته إلى املفضل من 
إمالء االمام عليه، وان داخل بعضهم ريب من ذلك!.
٢ � كتاب كنز احلقائق واملعارف: هو نفس كتاب التوحيد، 

وال ندري من وضع هذا االسم اجلديد لكتاب التوحيد، 
إال أن الش����يخ أغا بزرك قال : ).. وسماه � أي كتاب 
التوحي����د � بع����ض الفضالء بكنز احلقائ����ق واملعارف(.. 

وهذا االسم غير مطابق ملضامني الكتاب كل املطابقة.
٣ � الوصي����ة: وه����ي الت����ي أوصى بها الص����ادق تلميذه 
املفض����ل فيما يتعلق بأحوال املس����لمني ، ومعايش����هم ، 
وأهوائه����م ، وم����ا كان لهم ، وما س����يكون ، وما في 

العاملني السفلي والعلوي من اسرار وخفايا.
٤ � كت����اب م����ا افترض الله على اجل����وارح من االميان: 
جوه����ر هذا الكتاب دال ومعروف م����ن عنوانه وان كان 

تفصيل موضوعاته غير بني لدينا
٥ � كتاب اإلميان واإلس����الم: ويس����تفاد من النجاشي ان 
هذا الكتاب هو نفس الكتاب السابق، وتطرق إلى ذكره 
الش����يخ أغا بزرك إال انه لم يش����ر إلى هذا املعنى ، بل 

عده مستقال عن الكتاب السابق.
٦ � كت����اب ي����وم وليل����ة: وال يبعد أن يك����ون موضوع 
هذا الكتاب خاص في األعمال املس����تحبة واألدعية التي 
سمعها املفضل ورواها عن أهل البيت فيما يتعلق باعمال 

اليوم والليلة.
٧ � كتاب علل الشرائع: والظاهر أن هذا الكتاب يبحث 
عن فلسفة االحكام الش����رعية، وعن فوائدها ومنافعها، 
وما أش����به ذلك، وإذا حتقق هذا فالكتاب جليل في بابه 

ال بد أن يكون على جانب من اخلطورة
٨ � كت����اب فكر وهو االس����م الذي اصطلحه النجاش����ي 

لكتاب التوحيد.
 9. كت����اب بدء اخلل����ق واحلث على االعتبار: هو نفس 
كت����اب التوحيد وقد ظن بعض املتأخرين ان هذا الكتاب 
مس����تقل بذات����ه، ولكن البعض ال يق����ر على ذلك، فان 
النجاشي يصرح قائال: )كتاب فكر كتاب في بدء اخللق 
واحلث على االعتبار( اي ان كتاب فكر هو كتاب يبحث 
في بدء اخللق واحلث على االعتبار، السيما إذا علمنا ان 
حقيقة مضامني الكتاب ال تبحث إال في االبداع واخللقة، 
ويتجل����ى ذلك في قول االمام مخاطب����ا املفضل )نبدأ يا 
مفضل بذكر خلق اإلنسان فاعتبر به( وقوله ايضا: اعتبر 

يا مفضل.

المفّضْل بن عمر.. رفيُق األئمة

الفرار من الزحف

d
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حارَب اإلسالم احملّمدي األصيل 
وثنيَة شبه اجلزيرة العربية وانتصر 
عليه���ا ويعتب���ر فت���ح مك���ة )٨ 
هجرية( بش���كل عام فرقانًا بني 
عهدي الش���رك والتوحيد، فهذا 
التاريخ يعّد حدًا فاصاًل في شبه 
اجلزيرة بني الوثنية واإلس���الم إذ 
حّرمت مزاولة الوثنية والتعبد بها 
والتحدث بش���أنها، وُعدت من 

احملظورات.
وقد أدرك النبي )صلى الله عليه 
وآله( في ضوء تعاليم الوحي أّن 
الوثنية كجرثومة الكوليرا، تهدم 
فضائل ااِلنسان وشرفه، وتقضي 
على مكارم ااَلخالق، وحتط من 
مكانة ااِلنس���ان الرفيعة، وجتعله 
كائنًا حقيرًا أمام الطني واحلجر. 
وعلى هذا ااَلس���اس أم���ره الّله 
تعالى أن يجتث جذور الش���رك 
من كيان ذل���ك اجملتمع املوبوء، 
بإزالة كّل مظاهر الوثنية وأنواعها 

القوة جتاه  وأشكالها، مستخدمًا 
وب���دأ  املعارض���ة،  اجلماع���ات 
العمل بته���دمي األصنام الكبرى 
لدى املش���ركني واملوجودة داخل 
الكعبة الش���ريفة وإنه���اء مظاهر 
الش���رك والدنس الذي كان في 

عهد اجلاهلية.
وعل���م )صل���ى الله علي���ه وآله 
وس���لم( أّن في قبيلة طي صنمًا 
كبيرًا يقدَّس حتى ذلك الوقت، 
فأرس���ل ااِلم���ام علي���ًا )علي���ه 
السالم( مع ١٥0 فارسًا ليحطم 

هذا الصنم ويهدم بيته، وقد جنح 
)عليه السالم( في مهمته، وعاد 
بالغنائم وااَلس���رى إلى املدينة، 
وهرب رئيس���ها »عدي بن حامت 
الطائي« إلى الشام ملتحقًا بأهل 
دينه، اَلّنه كان نصرانيًا حس���ب 
ما ذكر بنفس���ه، وترك ُأخته في 
قوم���ه. إاّل أّن النبي »صلى الله 
عليه وآله وس���لم« أرجعها إلى 
أخيها بالش���ام، فأخذت توبخه 
مّم���ا صنع من هروب���ه مع أهله، 
وتركها وحي���دة، ثّم طلبت منه 
أن يذه���ب إل���ى النب���ي )صلى 
الل���ه عليه وآله وس���لم( ويعلن 
إس���المه، فاحترمه النبي )صلى 
الله عليه وآله وسلم( عندما قدم 
إليه في املدينة، وقدم له ما يليق 
به كأمير وس���يد على قومه، وملا 
شاهد من سيرته وأفعاله ما يدل 
ويَوكد على أّنه نبي الّله، أسلم 

على يديه.

8 هجرية.. فرقان بين عهدي الشرك والتوحيد

بدري الغزالي الحليالفرار من الزحف

قال النبي )صلى الله عليه وآله 
وس���لم( : يا اب���ا ذر اّن ربك 
عزوجل ُيباه���ي املالئكة بثالث 
نف���ر : رج���ل ف���ي ارض قفر 
فيؤّذن ثم يقيم ثم يصلي فيقول 
رب���ك للمالئك���ة انظ���روا الى 
عب���دي يصلي وال يراه غيري، 
فينزل سبعني الف ملك يصلون 
ورائه، ويستغفرون له الى الغد 
من ذلك اليوم، ورجل قام من 
الليل فصلى وح���ده ونام وهو 
ساجد فيقول الله تعالى انظروا 

الى عبدي روحه عندي وجسده 
س���اجد ورجل ف���ي زحفٍ  فّر 
اصحابه وثبت وهو يقاتل حتى 

يقتل. )البحار ج٧٧ص٨٤(
قال االمام علي )عليه السالم( 
ألصحاب���ه في ح���رب صفني : 
ع���اودوا الكّر، واس���تحيوا من 
الفر فإنه عار باقٍ  في االعقاب 
واالعناق ونار يوم احلس���اب، 
انفس���ًا،  انفس���كم  وطيبوا عن 
وامشوا الى املوت. )شرح نهج 

البالغة ج٥ ص٦٥(

ان���ي لم افر م���ن الزحف قط، 
ول���م يبارزني احد اال س���قيت 
االرض من دمه. )تفس���ير نور 

الثقلني ج٢ص١٣9(.
املؤمن���ني  امي���ر  وصاي���ا  م���ن 
ألصحاب���ه عن���د احل���رب : ثم 
ان الرعب واخل���وف من جهاد 
واملتوازرين  للجه���اد  املس���تحق 
عل���ى الض���الل ، ض���الل في 
الدين، وس���لب للدنيا مع الذل 
والصغار، وفيه اس���تيجاب النار 
بالفرار من الزحف عند حضرة 

القتال، يق���ول الله تعالى: )يا 
ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين 

كفروا فال تولوهم االدبار(.
)علي���ه  الرض���ا  االم���ام  ع���ن 
الس���الم( : )حرم الل���ه تعالى 
الف���رار من الزح���ف ملا فيه من 
الوهن في الدين واالس���تخفاف 
بالرسل واالئمة العادلة )عليهم 
الس���الم(. )تفس���ير نور الثقلني 

ج٢ص١٣٨(.
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يوم الغدير عنوان الحق
السيد اياد هنين الياسري
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ه������و ال�����غ�����دي�����ر غ������د ل����ل����ح����ق ع����ن����وان����ا

ه�����و ال����غ����دي����ر وه������ل �����س����ُك ب�����س��ح��ت��ه؟

ه������و ال�����غ�����دي�����ر وخ��������ري اخل�����ل�����ق ب��ل��غ��ه

واآم��������ره ال������ه������ادي  اىل  االم��������ن  ج�������اء 

ق����م ب���ل���غ ال���ن���ا����س م����ا اوح������ى االل������ه ب��ه

�سحى ال��ه��ج��ري  ح���ر  يف  ال�����س��ح��ب  جت��م��ع 

ق�������ام ال����ن����ب����ي وب�������ن اجل����م����ع اع��ل��ن��ه��ا

ق������ام ال����و�����س����ي م����ع ال�����ه�����ادي ي���ط���اوع���ه

ق�����ال ال���ن���ب���ي وك�����ل ال�������س���ح���ب ت�����س��م��ع��ه

ه������ذا االم��������ر ام������ر امل��������وىل ب��ن�����س��رت��ه

ه�����ذا ال���و����س���ي ال�������ذي �����س����ارت والي���ت���ه

ك���ذب���ًا وال  زي����ف����ًا  ال  ال����دي����ن  ه����و  ه�����ذا 

ف����اع����ل����ن ال������ق������وم ل�����ل�����ك�����رار ب��ي��ع��ت��ه��م

ف����ان����زل ال����وح����ي ي��ن��ب��ي ال����ق����وم اآي��ت��ه��م

وان���������س����د ال�����ق�����وم ح���������س����اُن ب���ق���اف���ي���ة

رت����ب����ت����ه اهلل  اب������������ان  ع�����ل�����ي  ه����������ذا 

ل���ي���دح�������س ال���ك���ف���ر مم�����ا ن������ال ح���ي���درة

ي�����ا جم���م���ع احل������ق ك�����ل اخل����ل����ق ت��ع��رف��ه

ي���ب���ق���ى ع���ل���ي ي���ع���ي���د ال�����ده�����ر ���س��ول��ت��ه

يلعنهم ال���ده���ر  ���س��ي��ب��ق��ى  وال���ن���ا����س���ب���ون 

ب��ان��ا ق����د  ال���ت���اري���خ  ويف  ف���ي���ه  ����س���ك  ال 

ت��ل��ك ال�����س��ح��اح ل��ق��د ���س��ح��ت مب���ا ك��ان��ا

ل��ل��م�����س��ل��م��ن ب������دى ج�����ه�����رًا واإع�����ان�����ا

ق����د ح��ان��ا ام�����ر اهلل  ال���ن���ا����س  ب���ل���غ  ق����م 

وع�سيانا اع��را���س��ا  ال��ن��ا���س  يف  تخ�سى  ال 

ق����ب����ل اف�����راق�����ه�����م ����س���ي���ب���ا و����س���ب���ان���ا

ي��ت��ل��و اخل����ط����اب م����ن ال���رح���م���ن ق���راآن���ا

م���ن���ه ال��������ذراع ل������ذاك اجل���م���ع ق����د ب��ان��ا

ه������ذا ع���ل���ي ب�����ه ال����رح����م����ن او����س���ان���ا

وخ�����ذالن�����ا ذُل  ل����ه����م  واخل��������اذل��������ون 

ب�����ن ال����ن����ف����اق وب������ن احل������ق م���ي���زان���ا

وب���ه���ت���ان���ا زورا  ال  احل������ق  ه�����و  ه������ذا 

وه�����ن�����ئ�����وه ام����������ريا ������س�����رت م����والن����ا

وامي����ان����ا م���ن���ه���اج���ا  ال����ي����وم  ذا  امت����ت����ت 

ح�����س��ان��ا ال���ق���د����س  روح  ال�������روح  واي������د 

وب���ره���ان���ا اآي���������ات  ال�����ذك�����ر  يف  ج������اه 

م��ه��م��ا ي���ك���ي���ل���وا ل����ه ح����ق����دًا وع����دوان����ا

ك����م �����س����اول ال���ب���غ���ي يف ع������زٍم وم���االن���ا

حل����ن اخل����ل����ود ب����ه اال������س�����ام م����زدان����ا

وخ�����س��ران��ا ذال ً  ����س���وى  ي���ح�������س���دون  ال 
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سفينة النجاة

االأروع ه�������ي  جت�����ل�����ت  ������ف������ات  �������سِ
وَخ����ْل����ق ب���خ���ل���قٍ   ال����ر�����س����ول  ����س���ب���ي���ه 
ال�����س��ام ت��ب��غ��ي  ال����ط����ّف  اىل  ف��ج��ئ��ت 
ف����اأن����ق����ذت دي������ن ال�����ُه�����دى وال�������س���اح
ا����س���ت���ي���اق ب���ك���ل  ت�������س���ع���ى  امل�������وت  اىل 
ف���������س����ار ج���ب���ي���ن���ك رغ��������م ال����ظ����ام 
ف���ي���ال���ي���ت���ن���ا ُن�����رخ�����������سُ اخل���اف���ق���ن
اأب�������ا ال�����ع�����ّز ان������ت ����س���ل���ي���ل ال�������س���ي���وف
ع����رف����ن����اك دوم��������ًا ُم�����ري�����َع احُل����ت����وف
ف���ك���ي���ف ق�������س���ي���ت ب���ج���ن���ب ال�����ُف�����رات
ب����ك����ت����ك ال�����������س�����م�����وات وامل�����ك�����رم�����ات
ف���ي���ا ����س���ي���دي ي�����ا ����س���ه���ي���د ال���ط���ف���وف
ال���وع���ي���د ذاك  ي�������وم  ع�����دت�����ي  وي�������ا 
اجل����ن����ان يف  ������س�����ي�����دًا  اأي���������ا  �������س������اٌم 
اأي�������ا ب����ن ال�������ذي اول������دت������ُه ال�����س��م��اء
اأي�������ا ب����ن ال�������ذي اأرع��������ب ال���ك���اف���ري���ن
ال�����س��ع��ي��ُد ذاك  ف������وق  ث�����اوي�����ًا  وي������ا 
وي��������ا ك�����وك�����ب ال�����ع�����ر������س م������ن ن������وره
ال���������س����اة ح������ن  اهلل  ق����ب����ل����ة  وي��������ا 
جت�����ّل�����ي�����ت ف�������ك�������رًا ب�������اأم�������ر االل�������ه 
ت��ل��ك االأ�����س����ن����ة ِ  ����م����َر  �����سُ ف���ع���ان���ق���ت 
���م���ا املُ���ره���ف���ات ف���ُه���م ق����د ����س���ق���وَك ����سَ
ل���ق���د اوق�����ع�����وا ف���ي���ك ي����ا ب����ن ال��ب��ت��ول
ف����ط����وب����ى ال����ي����ك ����س���ل���ي���ل ال����ر�����س����ول
ت���ب���اه���ت ب����ك االر��������س ق���ب���ل ال�����س��م��اء
��������ك ف���������وق ال���ق���ن���ا ف�������رّت�������ل را���������سُ
ب�����اأر������س ال���ط���ف���وف ت����ري����َب اخل�����دود
اأن������خ������ت ب����رح����ل����ك ه�������ذا ال�����وج�����ود
����س���رى ق������د  ذا  �������ّرَك  ��������سِ ه������و  ف����ه����ا 
ف�����ُدن�����ي�����ا اجل�������ه�������اِد ال������ي������َك ت�����س��ري
ف���ل���ي�������س ل�����ذن�����ب مي���������وُت ال���ر����س���ي���ع
����ه����دا ف�����ع�����ه�����دًا ع���ل���ي���ن���ا اأب����������ا ال���������سُ

ي�������س���ط���ُع ذا  ن���������ورك  ال�����ك�����ون  ع����ل����ى 
اأو������س�����ع وذي  ذا  م������ن  وح����ل����م����ك 
ف�������س���ه���م���ك ط�������ا��������سَ ب�������ه امل������ن������زُع
َي����ع����وا مل  ب�����اأذي�����ال�����ه�����م  وَف��������������روا 
ت����ق����ن����ُع ال  ال�������������س������ه������ادة  ب������غ������ري 
َي��������ُح��������ط ع������ل������ى ف������ل������ك ُي�������رف�������ُع
ف�����ِم�����ن اأي����������ن ي�������س���ر����س���ل امل�����دم�����ُع
ن�����������س�����ي�����ٌد ب��������اأب��������ع��������اده م������رج������ُع
ول������ل������ث������ائ������ري������ن ل������ه������م م����ه����ي����ُع
وع������ر�������س ال������ك������رمي ل������ك امل�������س���ج���ُع
دم����������������اٌء واح��������داق��������ه��������ا ت������دم������ُع
ل�������س���خ�������س���ك ك������ل ال�����������ورى ت���خ�������س���ُع
ت���خ�������س���ُع امل���������ا  ج�����م�����ي�����ًع  ب������ي������ومٍ  
�����ّرُع �����س����ه����ي����دًا �����س����ع����ي����دًا وُه���������م ������سُ
وي������اب������ن االأم������������ري ال����������ذي ي�������س���ف���ُع
وع����������ل����������ُم االل����������������ه ب����������ه م����������ودع
ف���م���ث���ل���ك م������ن خ����ط����ب����ُه االأف������ظ������ُع
اأ��������س�������اَء ال�������وج�������ود وه�������ا ي�������س���دُع
ع�����ل�����ي�����ك ن�����������س�����ّل�����ي وم�����������ن مي���ن���ع
����ُع ف����م����ن ف�����ك�����رك ال���������رِّ ه������م ُخ���������سّ
و���������س��������ارت ب������اأط������راف������ه������ا ت�����ق�����رُع
ب�����ك�����ل ال���������رذائ���������ل ُه������������ْم ُخ������ّن������ُع
ع�����زي�����ٌز ع���ل���ى ال�����دي�����ن م�����ا اأوق�����ع�����وا
وح������ول������ك حت������ت ال����ِك���������س����ا ارب��������ُع
ال�������ي�������ك وام��������اك��������ه��������ا ت����خ���������س����ُع
االدم����������ع ال  ف�����������������وؤادك  وذاَب 
ُع ������رَّ و��������س�������درك ف����ي����ه ال����ق����ن����ا �������سُ
ُم���������رُع ذا  ال�������ن�������وائ�������ِب  وم�������������وُج 
ب�����رغ�����م ال�����ُب�����غ�����اة وم��������ا ج���ع���ج���ع���وا
وه���������ا ع���������ُن رّب�����������ي ب�����������َدت ت���ت���ب���ع
وم�������ن�������ح�������رُه ب�����ال�����ق�����ن�����ا ُي�����ق�����ط�����ُع
����ُع ُف����جَّ االأوىل  ����س���ت���ب���ق���ى  ع����ل����ي����َك 

تحسين الموسوي الكاظمي

زناة دمويون!
يزين يكرْب00 يقتل يكرْب!

ما�سرُه؟ ما اأمرُه؟!
هذه املدمْر00 هذا املفجْر!

***
 يزين يكرْب00 يقتل يكرْب!

ماذا جرى ؟ من حولنا 
دهم اخلراب

فُعطلت اآمالنا
وتكالبْت اأهوالنا 

حيث املكفْر 
قاتل فينا املكفْر

***
يزين يكرْب00 يقتل يكرْب!

فكاأمنا نزلْت به 
�سور الو�سوا�ْس 00 واخلنا�ْس 00 )واملرا�ْس(

هاجت بنا غمراته ُ
�ْس فهو املقد�ْس 00 وهو املنجَّ

وهو الذي : 
فيه التندْر 00 يهجو التندْر!

***
!  يزين يكرْب00 يقتل يكرّبْ

من اأي دين ي�ستقي :
ترغيبُه 00 ترهيبُه

فاإذا حترر من : يزين يكرْب
يف�سي اإىل : يزين يهّجْر00

اأو يزين يفجْر!

رحيم الشاهر 
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رك�����ب�����ُت امل����ن����اي����ا وال�����ب�����ن�����ادق اذرع�������ي

اأوح������ٌد وال����ع����زم  ال�����س��ق��ر  ذرى  ع���ري���ن���ي 

ان�����ا وال��������ردى ����س���ن���وان ب����اأ�����س����ًا وه���م���ة ً

���س��دي��ٌد ع��ل��ى االع������داء ���س��رب��ي و���س��ول��ت��ي

ل���ب�������س���ُت م�����ن ال���������ردى ث����ي����اب ع���زمي���ٍة

اإم�������رة ال���ه���دى ان�����ا ال���ف���ت���ى اجل����ن����ديُّ يف 

رج����ال����ه ن����ح����ن  اهلل  ج�����ن�����ود  ف����ن����ح����ن 

���س��رب��ن��ا غ��ل��ي��ل ال����ث����اأر ���س��ح��ي��ان يف ال��ل��ق��ا

وخ�������س���ُت غ���م���ار امل�����وت ����س���وق���ًا مل�����س��رع��ي

ال�����ّب�����ي ن��������داء احل������ق ن���������س����رًا مل��رج��ع��ي

���ِع امل���ر����سّ ����س���م���وخ���ي  مي����ت  مل  م������ُت  اذا 

ي���رج���م���ه ال���ف�������س���ا ف����اأي����ن ال�������ذي ي��ع��ي

وق����ل����ُت الأم�������ي ه��ل��ه��ل��ي ال����ي����وم وارب����ع����ي

ول����ل����م����رج����ع����ي����ة ال���ع���ظ���ي���م���ة ت��ت��ب��ع��ي

اخ�سعي ار�����س  ي��ا  احل���م���راء  ال�����س��اع��ة  ويف 

ف����درع����ي ف����������وؤادي وال����ه����زاه����ز ب��ل��ق��ع��ي

انا والعقارب

ركبُت المنايا
نجالء الموسوي

خالد غانم الطائي
دارت حوارية بيني وبن عقارب ال�ساعة فقلت ُ لها : 
ُم�سرعة ودائبة يف دورانك،  ال�ساعة  يا عقارب  اراك 
وال��ذي  الزمن  بح�ساب  اق��وم  ف��اين  نعم   : يل  فقالت 
توقف  وال  والنهار  الليل  يتكور  وبه  كلمة  ا�سرع  هو 
ايام عمري  : وبهذا تنطوي  لتعاقبهما فرددت عليها 

�سريعًا .. اال ترفقن بي ؟! اجابتني :
تعود  ال  املا�سية  فااليام  بنف�سك  ترفق  َمن  انت  بل 
وااليام القادمة ُحبلى ال تعرف ماذا �ستلد لك وملكك 
الوحيد هو اللحظة التي حتياها وهي مالك االعظم 
فا تهددُه ب�سيء غري نافع فالدنيا �ساعة فاجعلها هلل 

طاعة، فقلت لها :
)عليه  علي  االم��ام  املوؤمنن  امري  م��والي  تعجب  لقد 

ال�سام( من جريان الزمن بقوله :
ما ا�سرع ال�ساعات يف اليوم وما ا�سرع االيام يف اال�سبوع 
يف  ال�سهور  ا�سرع  وم��ا  ال�سهر  يف  اال�سابيع  ا�سرع  وم��ا 
لقد   : اجابتني  العمر(،  يف  ال�سنون  ا�سرع  وما  ال�سنة 
النبي  وه��و  عمرًا  النا�س  اط��ول  هو  َم��ن  قبلك  عا�س 
وقد  �سنة   2500 عا�س  فقد  ال�����س��ام(  )عليه  ن��وح 
و�سف عمره قبيل وفاته مللك املوت )عزرائيل )عليه 

ال�سام( ( كاالنتقال من ال�سم�س اىل الظل.
عندها خاطبُت نف�سي :

ت����دري ف����اأن����ت ال  ال����دن����ي����ا  م����ن  ت��������زّود 

ف���ك���م م����ن ���س��ح��ي��ح م�����ات م����ن غ����ري ع��ل��ة

وم������������ن ع��������ا���������س ال���������ف���������ًا وال������ف������ن

الفجر اىل  تعي�س  هل  الليل  عليك  جن  اذا 

وك���م م���ن ���س��ق��ي��م ع��ا���س ح��ي��ن��ًا م���ن ال��ده��ر

ال��ق��رب ي�����س��ري ف��ي��ه اىل  ي����وم  ف���اب���د م���ن 
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الهدية مفتاح من مفاتيح القلوب 
فهي إحدى الوسائل التي متلك 
القل���ب وتعتب���ر م���ن املعززات 
االيجابية جلذب العالقات بشكل 
متواصل وله���ا مردود اجتماعي 
ونفس���ي بني العوائل واألصدقاء 
والهدي���ة غالب���ا ما تكون ش���يئا 
ماديًا ولكنها أيضا قد تكون شيئًا 
معنويًا وه���ذا املعنى يتوافق مع 
تعريف علماء االجتماع للهدية.
الهدي���ة )Gift(: هي ما يعطى 
ويرس���ل إلى املقاب���ل فقيرا كان 
أم غنيا طلبا لالستئناس وتأكيدا 
عل���ى احملب���ة وامل���ودة وهي من 
األعمال املس���تحبة في اإلسالم 
وتعتبر مص���در لأللفة والتراحم 
والتعاون واالجتم���اع بني أفراد 

اجملتمع.
وه���ي م���وروث اجتماعي قدمي 
عب���رت عن���ه بلقيس ف���ي زمن 

النبي س���ليمان )عليه الس���الم( 
حي���ث ذكرت في س���ورة النمل 
من اآلية /٣٥ ، في قوله تعالى 
: }َوإِنِّ���ي ُمْرِس���َلٌة إَِلْيِهْم بَِهِديٍَّة 

َفَناِظَرٌة بَِم َيْرِجُع اْلُمْرَسُلوَن{.
وق���د حثت الس���نة النبوية على 
الهدية بش���كل ع���ام حيث قال 
رس���ول الله )صلى الل���ه عليه 
وآل���ه(: )تهادوا حتابوا( أش���ار 
احلدي���ث إل���ى أهمي���ة الهدي���ة 
ومكانتها وتأثيره���ا على املقابل 
فلها اثر طيب في توطيد أواصر 
احملبة وتنمية مشاعر الود.. فهي 
ال تعنى بالثمن أو بالش���كل أو 
باملظهر بل تعنى بالشخص نفسه 
فعندما أرى شخصا يجلب هدية 
ال انظر إلى الهدية بل اعبر بكل 
معان���ي الف���رح والس���رور عن 

الهدية.
وله���ا وق���ع خاص ف���ي نفس 

األزواج فتس���بب نوع من الفرح 
والرضا ليس بالهدية ذاتها وإمنا 
بسبب تذكر الطرف اآلخر، ولها 
مردود ايجابي ونفسي للزوجة، 
وليست الهدية أن يقدمها الزوج 
كما ذكرنا بكبرها وقيمتها املادية 
حت���ى لو هدية بس���يطة كالوردة 
احلمراء أو كلمات معبرة جميلة 
أو االبتسامة وهي ليست بقيمتها 
املادي���ة وإمن���ا بفكرته���ا املعنوية 
ويكون له���ا طعم خاص عندما 
تعطى في أعياد امليالد واملناسبات 
املعينة كمناس���بة األعي���اد العامة 
أو املناس���بات اخلاصة بالزوجني 
كمناسبة مرور عام على الزواج 
أو مناس���بة قدوم املولود اجلديد 

وغيرها من املناسبات.
وق���د تكون الهدي���ة ريبة عندما 
تتكرر وبش���كل غريب ومريب 
وب���دون مناس���بة تخل���ق لدى 

املقابل حالة من الش���كوك جتعله 
يفكر في هذا األمر أكثر وعندما 
تكون ليس���ت ف���ي وقتها، وقد 
تكون  الهدية ريبة عندما تكون 
ذات مصلح���ة يق���وم بها املقابل 
ألج���ل قضاء حوائج���ه أو ذات 
طابع آخر وبدون اس���تحقاق.. 
وقد تكون الهدية مبعنى الرشوة 
واله���دف م���ن أخذه���ا تق���دمي 
لآلخري���ن  املصال���ح  وتس���هيل 

وبدون وجه حق.
وختام���ًا نقول: الهدية رس���الة 
رقيق���ة حتمل ب���ني طياتها الكثير 
من معاني املودة واأللفة وإّن لها 
نتائج ايجابية تؤّدي إلى انتش���ار 
املودة واحملبة بني الطرفني وإزالة 
ما ف���ي الصدور م���ن بغض أو 
كره أو أحق���اد وهي دليل على 
االحت���رام وتب���ادل احملبة وجتديد 

العالقات بينهما.

الهدايا.. وأثرها على األزواج والمجتمع

زيد علي الكفلي
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اناطبيبك 

التسمم الغذائي ... 
من اعراضه اسهال مصحوب بارتفاع درجة الحرارة 

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

م���رض ينج���م عن تن���اول طعام 
ملوث, معظم املصابني به يتحسنون 
من دون احلاجة الى معاجلة وفي 
بعض احلاالت يكون الطعام الذي 
يسبب املرض قد تلوث باجلراثيم 
وقد تس���بب الوفاة ... وملعرفة 
املزي���د عن ه���ذا امل���رض مجلة 
»االحرار« التق���ت الدكتور فاهم 
عل���ي اجلب���وري اختصاص طب 
طوارئ في مدينة االمام احلس���ني 
»عليه الس���الم« الطبية والذي بني 

لنا ما يأتي:� 
طرق االصابة بالتسمم:�

حق���ن,  استنش���اق,  ابت���الع, 
امتصاص)السم(عن طريق اجللد.

انواع التسمم:�
� سموم كاذبة ذات تأثير موضعي 

)احماض, قلويات(.
� س���موم مهيج���ة ذات تأثير عام 

)فوسفور, زئبق(.
� سموم عامة )مخدرات, منويات, 

سم الثعبان, سم العقرب(.
� س���موم غذائي���ة ميكروبي���ة او 
معدنية )رصاص, اوان نحاسية(.
التس���مم  وعالم���ات  اع���راض 

الغذائي:�
تس���تغرق االع���راض فت���رة م���ن 
)٤٨�٢(س���اعة ومنه���ا )اس���هال, 

غثيان, قي���ئ, مغص حاد, ارتفاع 
درجة احلرارة احيانا(, اضافة الى 
ما سبق في التس���مم الغذائي قد 
توجد دالئل اخ���رى على ابتالع 
مواد كيميائية مثل )وجود حروق 
حول الفم او على اللس���ان, شم 
رائح���ة م���واد بترولية م���ن الفم, 
وجود الوع���اء احملتوى على املادة 
الس���امة مفتوح���ا وق���د تناث���رت 

محتوياته(.
التس���مم  وعالم���ات  اع���راض 

الكيميائي:�
حتدث خ���الل )دقائ���ق معدودة( 
ومنها )ضيق حدقة العني, سرعة 
التنفس,  القلب, وسرعة  ضربات 
ص���داع وزغللة في الرؤية, عرق, 

تشنجات في بعض االحيان(.
اسباب التسمم الغذائي:�

ميك���ن ان يكون الطع���ام في اي 
مرحلة من مراحل جتهيزه, خالل 
حتضي���ره او معاجلت���ه او طبخ���ه 
او تخزين���ه, ولذل���ك ق���د يكون 
التل���وث ناجما ع���ن )عدم طبخ 
الطع���ام جيدا »ال س���يما الدجاج 
والكب���اب والهامبرغر ...الخ«, 
ع���دم تخزين���ه بالدرجة املناس���بة 
حيث يجب تبري���ده الى ما دون 
ال٥م مئوي���ة, تعام���ل اش���خاص 

مرض���ى او ملوث���ي االي���دي مع 
الطعام »تن���اول الطعام بعد انتهاء 
صالحيت���ه , تن���اول طعام نظيف 

باخر ملوث«(. 
تشخيص التسمم الغذائي:�

ال يحتاج معظم املصابني بالتسمم 
الغذائ���ي ال���ى مراجع���ة الطبيب 
لك���ن ق���د يحتاجون ال���ى ذلك 
في احل���االت التالي���ة )اذا كانت 
االعراض ش���ديدة ولم تتحسن, 
اذا ظه���رت لدى املريض اعراض 
التجف���اف الش���ديدة مث���ل غوور 
العين���ني وقلة الب���ول او انعدامه, 
ع���دم وجو حاالت مش���ابهة من 
التس���مم الغذائ���ي مرتبطة مبصدر 

محتمل للتلوث(.
االسعافات االولية:�

الت���ي  االولي���ة  املس���اعدة  ه���ي 
يقدمه���ا الفرد )متخصص او غير 
متخص���ص( ألنس���ان ف���ي حالة 
ته���دد حياته او تس���بب اعاقة املا 
شديدا بس���بب مرض مفاجئ او 
حادث وذلك بهدف احملافظة على 
حياته ومنع املضاعفات حلني نقله 
الى املستش���فى او وصول الفريق 
الطبي, وال تنتظر ظهور االعراض 
واتصل باإلسعاف)مركز السموم(, 
حافظ على بقايا الطعام والشراب 

والدواء للتعرف على السم, دفع 
املريض للتقيؤ )حالة بلع الس���م( 
ول���و بعد ٣/٤ س���اعات, جتنب 
التقي���ؤ املتعمد في احلاالت االتية 
)فقد الوعي, املصاب بأزمة قلبية 
او م���ن له تاري���خ مرضي مزمن, 
املص���اب بالص���رع, ابت���الع املواد 
الكيميائي���ة او البترولي���ة, ابت���الع 
املواد احلارق���ة او االحماض, في 
حالة تناول املواد احلارقة او االكلة 
ميكن اعطاء املصاب الواعي كوب 
الى كوبني من احلليب او املاء مما 
يقلل التأثير على االغشية اخملاطية 

املبطنة للجهاز الهضمي(. 
الوقاية من التسمم الغذائي:�

هناك ع���دة نصائح يجب اتباعها 
للوقاي���ة م���ن التس���مم الغذائ���ي 
القواع���د  باتب���اع  وهي)النظاف���ة 
الصحي���ة وغس���ل اليدي���ن باملاء 
والصابون ال س���يما بعد اخلروج 
من املرحاض وبع���د التعامل مع 
االطعمة النية وقبل حتضير الطعام 
وبعد ملس احليوانات او االش���ياء 
االخرى, الطبخ الس���يما اللحوم 
والهامبرغر والكب���اب, التبريد ال 
سيما بالنسبة لبعض االطعمة التي 
يجب ان حتفظ دون درجة ٥م.

الهدايا.. وأثرها على األزواج والمجتمع
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عاشوراء  زي��ارة  لقراءة  معًا 
السني  باإلمام  املخصوصة 
ومعرفة  ال��س��الم(  )ع��ل��ي��ه 

مفاهيمها ومعانيها

* وأسال الل بحقكم وبالشأن 
يعطيني  أن  عنده  لكم  ال��ذي 
يعطي  ما  أفضل  بكم  بمصاب 
ما  مصيبًة  بمصيبته  مصابًا 
ف  رزيتها  وأع��ظ��م  أعظمها 

السموات  مجيع  وف  اإلسالم 
والرض

وجل(  )عز  الل  نسأل  عندما 
)عليهم  البيت  أه��ل  بحق 
النبي  ق��راب��ة  وه��و  ال��س��الم( 

فهذا  وآل���ه(  عليه  الل  )ص��ىل 
يقول  حيث  مودهتم  هو  الق 
َعَلْيِه  َأْسأُلُكْم  ال  )ُقْل  تعال: 
اْلُقْربى(،  ِف  امل��وّدة  إاِلَّ  َأْج��رًا 
هلم  أن  فبالتأكيد  شأهنم  وأما 
شأنًا عظياًم عند الل تعال ولذا 
وإهنم  طاعتهم  علينا  أوجب 
وأبواب  الناس  عىل  الشهداء 
عليه  والداء  إليه  والسبل  الل 
وت��رامج��ة  علمه  عيبة  وإهن���م 
وحيه وأركان توحيده وخزان 
الرض  لهل  وأمان  معرفته 
لهل  أم���ان  النجوم  أن  ك��ام 

السامء.

إيحاءاٌت عاشورائية

ماذا بعد هجرتهْم؟

إل  لظة  ف  حتّول  جديد  وطٍن  إل  بالرحيل  الشباب  أحالُم 
التيِه  مَن  بحٍر  إل  الوطِن  بر  من  فالعابرون  أحالم..  أضغاث 
اللو..  بطعمها  القيقية  الياة  هو  البقاَء  أّن  بعضهم  أدرك 
إليه  يصبون  ما  الكثيون  جيد  فلْم  والتغّرب..  املهجر  وليس 
للعيش  تنفع  ال  خميامت  ف  أكثرهم  ويعيش  مزرية  وحالتهم 
عن  بعيدًا  باإلنسانية  تتحىل  أهّنا  املقرر  من  بلدان  ف  والسكن 
ما  العكس  وجد  هاجر  من  ولكّن  واملفخخات..  الروب 
بحٍر  ف  الشباب  من  الكثي  سيخوض  أخرى  ومرة  به،  حيلُم 
أجل  من  ثانية  مرة  وسيغامرون  هوادة  بال  المواج  متالطم 
الرجوع.. وستكون أحضان الوطن مفتوحة هلم وتنادي أهاًل 

بكم أبنائي.

يا ليتني!!
العمُر ف عجلة من أمرِه والياُة ستؤول بالخي عىل الفناء.. 
وال يبقى لدينا إال العمل الصالح.. ولذا اجتهدوا من أجل 
نيل رضا الل تعال ف الدنيا واآلخرة وحّتى ال يكون لساننا 

يوم غٍد )يا ليت(!
)َيا َليَتنِي ُكنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوًزا َعِظياًم( )النساء/ 73(

ُسوِل َسبِياًل( )الفرقان/ 27(  ْذُت َمَع الرَّ َ )َيا َلْيَتنِي اختَّ
ِْذ ُفاَلنًا َخِلياًل( )الفرقان/ 28( )َيا َوْيَلَتى َلْيَتنِي مَلْ َأختَّ

)َيا َلْيَتنِي مَلْ ُأوَت ِكَتابِيْه( )الاقة/ 25(
)َيا َلْيَتنِي ُكنُت ُتَراًبا( )النبأ/ 40(

َيايِت( )الفجر/ 24( ْمُت ِلَ )َيا َلْيَتنِي َقدَّ
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أفتتاح أول مكتبة عامة ف شارع الرشيد ببغداد بحضور امللك فيصل الول عام 1928

صورة وتعليق

مولدة الجار
بعد  ب���دوء  منزله  ب��اب  اغ��ل��ق 
تشغيله ملولدة منزله كون انطفاء 
التيار الكهربائي قد وقع ف وقع 
ال��ش��ارع،  م��ول��دة  جتهيز  خ��ارج 
هو  فالوقت  مريح،  لنوم  وهتيأ 
حر  ف  املتأخرة،  الليل  ساعات 
ف  ال��ق  ل��ه  ان  فلنقل  اله��ب، 
ذلك، ولكن هناك من يريد جوابًا 

هدير  عن  الصادر  فالضجيج   ،
جيانه  مسامع  يطرق  حمركها 
عىل  سيجربون  الذين  املساكني، 
)جتّرع( ذلك الضجيج ما دامت 
مولدة جارهم ف صحة وعافية، 
التيار  بقدوم  اال  هلم  ف��رج  وال 
الكهربائي او تعطل تلك املولدة 

.. ال سمح الل..

يتعرُف الطفل عىل الروف والكلامت، ويكتسب القدرة عىل تكوين اجلمل وفهم البسيط والقصي والواضح منها، فحاول 
املقاطع  بني  املزج  طريق  عن  معه  والعب  القراءة،  عىل  طفلك  لتساعد  مقاطع  إل  الكلمة  تقسيم  عىل  طفلك  تدرب  أن 
التي  أو  املكتوبة ف القصص والكتب  الكلامت املختلفة لتكوين كلامت جديدة، وراِع أن تكون اجلمل قصية سواء  من 

تستخدمها ف كالمك.

الراصد

فائدة معرفية

عامر اليساري
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