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 قال االمام علي الهادي
الجاهل  أسير لسانه
a

) 23 ( وراودته التي هو يف بيتها عن نفس��ه طلبت منه ومتحلت أن 
يواقعها وقالت أقبل وبادر، فقال: معاذ اهلل أعوذ باهلل معاذا إنه ربى 
أحسن مثواي سيدي قطفري أحسن تعهدي فليس جزاؤه أن أخونه 
يف أهل��ه أو إن اهلل خالقي وأحس��ن منزلتي بأن عطف عيل قلبه فال 

أعصيه إنه ال يفلح الظاملون.
) 24 ( ع��ن الص��ادق عليه الس��الم إنه قال مهت ب��أن تفعل وهم 
ب��أن ال يفعل ويف رواية أهنا مهت باملعصية وهم يوس��ف بقتلها إن 
أجربته لعظم ما تداخله فرصف اهلل عنه قتلها والفاحشة وهو قوله 

تعاىل كذلك لنرصف عنه السوء والفحشاء يعني القتل والزنا .
 ) 25 ( واس��تبقا الباب أي تس��ابقا إليه وذلك أن يوس��ف فر منها 
ليخرج وأرسعت وراءه لتمنعه اخلروج فاجتذبته من ورائه فانشق 
قميص��ه طوال وصادفا زوجها لدى الب��اب قالت ما جزاء من أراد 
بأهلك س��وءا إال أن يس��جن أو عذاب أليم بادرت إىل هذا القول 

إهياما بأهنا فرت منه تربئة لساحتها عند زوجها.
) 26 ( ع��ن الص��ادق عليه الس��الم أهلم اهلل عز وجل يوس��ف أن 
قال للملك س��ل هذا الصبي يف املهد فإنه سيشهد أهنا راودتني عن 

نفيس. 

َقِت اأَلْب��َواَب َوَقاَلْت  ْفِس��ِه َوَغلَّ تِي ُه��َو يِف َبْيتَِه��ا َعن نَّ َوَراَوَدْت��ُه الَّ
امِلُوَن  ُه اَل ُيْفِلُح الظَّ ُه َربيِّ َأْحَس��نَ َمْثَواَي إِنَّ ِ إِنَّ َهْيَت َلَك َقاَل َمَعاَذ اهللهّ
َأى ُبْرَهاَن َربيِِّه  ا َل��ْوال َأن رَّ ْت بِِه َوَهمَّ ِبَ }يوس��ف/23{ َوَلَق��ْد مَهَّ
ُه ِمْن ِعَباِدَن��ا امْلُْخَلِصنَي  ��وَء َواْلَفْحَش��اء إِنَّ َف َعْنُه السُّ َكَذلِ��َك لَِنرْصِ
َوَأْلَفَيا  ُدُب��ٍر  َقِميَصُه ِمن  ْت  َوَق��دَّ اْلَباَب  }يوس��ف/24{ َواُس��َتَبَقا 
َدَها َلَدى اْلَب��اِب َقاَلْت َما َجَزاء َم��ْن َأَراَد بَِأْهِلَك ُس��َوًءا إاِلَّ َأن  َس��ييِّ
ُيْس��َجَن َأْو َعَذاٌب َألِيٌم }يوسف/25{ َقاَل ِهَي َراَوَدْتنِي َعن نَّْفيِس 
ْن َأْهِلَها إِن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُقُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو  َوَش��ِهَد َش��اِهٌد ميِّ
ِمَن الَكاِذبنَِي }يوس��ف/26{ َوإِْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َفَكَذَبْت 
اِدِقنَي }يوسف/27{ َفَلامَّ َرَأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َقاَل  َوُهَو ِمن الصَّ
��ُه ِمن َكْيِدُكنَّ إِنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم }يوس��ف/28{ ُيوُس��ُف َأْعِرْض  إِنَّ
اِطئنَِي }يوسف/29{  َعْن َهَذا َواْسَتْغِفِري لَِذنبِِك إِنَِّك ُكنِت ِمَن اخْلَ
ْفِسِه َقْد َشَغَفَها  َوَقاَل نِْس��َوٌة يِف امْلَِديَنِة اْمَرَأُة اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعن نَّ

بنٍِي }يوسف/30{  ا َلَنَراَها يِف َضاَلٍل مُّ ا إِنَّ ُحبًّ

�سورة يو�سف 

التف�سري

راودته: الطلب برفق ولني
هيت : هلم وارسع

لنرصف عنه: لندفع عنه
الفحشاء: هنا يراد با الزنا

وقدت قميصه: شقته والقد الشق طوال 
والفيا: القيا

سرعة
 تصديق الكذب

التفت

االشاعة اصلها كذبة واذا ما اطلقها احد ما لغايات 
غري سليمة فاهنا تنترش بني املأل وتاخذ جماهلا برسعة 
ال يمك��ن تصورها بينام اخلرب الصادق ال يأخذ تأثري 
ورسع��ة نرشه كام ه��و علي��ه الكذب وه��ذا ان دل 
ع��ىل يشء فانام ي��دل عىل ثقافة املجتم��ع الذي يتأثر 
باالش��اعة والثقاف��ة تتأث��ر بالظروف التي يعيش��ها 
وحله��ا ال ت��ربر للمجتمع التأث��ر بالكذب بل جيب 

حماربته واثبات الثقافة الصحيحة للمجتمع..
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الكالم عن املبادئ وااليامن واالعامل احلس��نة يكون س��هال يس��ريا 
ولك��ن املصداق مل��ن حيمل ه��ذه القيم ه��و املحن��ة ، وطبيعة هذه 
املبادئ ختتل��ف من حيث ترمجة ماهيتها عىل ارض الواقع حس��ب 
م��ا يمتهن وما حيمل من ثقافة حاملها ، فرجل الدين له جماله الذي 
يثب��ت مصداق ايامنه ومبادئه ورجل االعامل ورب االرسة وكذلك 
الس��يايس ، او رجل الس��لطة ، فله مبادئه وان كانت حقا هي تلك 
الت��ي يعل��ن عنها خ��الل انتخابه او  بعد تس��نمه الس��لطة فعليه ان 
يرتمجه��ا ع��ىل ارض الواقع الس��يام وان البلد يمر بظ��روف تآمرية 

س��وداوية س��واء من اجندة داخلية او قوى خارجية ، هذه الظروف كفيلة بان تظهر معدن املبادئ التي حيملها 
رجل السلطة والذي ال يستشعر بام يمر به البلد فهذا يعني ان هنالك خلال يف هذه القيم او انه الحيمل شيئا منها 

وما يردده جمرد لقلقة لسان .
والعذر هلم طاملا ان املرجعية معهم يف توجيهها وارشادها ودعمها الالحمدود ضمن ما خيدم العراق والعراقيني 

ويف اطار الرشيعة االسالمية .

قال اإلمام علي
لّما بويَع في المدينة

a

ْقَوى َعْن  )4( َعامَّ َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن املَُث��الِت)5(، َحَجَزُه)6( التَّ َح��ْت َلُه الِعرَبُ ت��ي)1( باَِم َأُق��وُل َرِهيَنٌة)2( َوَأَنا بِِه َزِعيٌم)3(: إِنَّ َمْن َصَّ ِذمَّ
 )9( َتُكْم َق��دْ َعاَدْت َكَهْيَئتَِها)8( َيْوَم َبَعَث اهلُل َنبِيَُّه)صىل اهلل عليه وآل��ه(، َوالَِّذي َبَعَثُه بِاحَلقيِّ َلُتَبْلَبُلنَّ َهاِت)7(.. َأاَل َوإِنَّ َبِليَّ ��بُ ِم الشُّ َتَقحُّ
َبْلَبَلًة، َوَلُتَغْرَبُلنَّ َغْرَبَلًة)10(، َوَلُتَس��اُطنَّ )11( َس��ْوَط( الِقْدِر، َحتَّى َيُعوَد َأْس��َفُلُكْم َأْعاَلُكْم، َوَأْعاَلُكْم َأْس��َفَلُكْم، َوَلَيْسبَِقنَّ َسابُِقوَن 
ْئُت ِبذا املَقاِم َوهَذا الَيْوِم.. َأاَل َوإِنَّ  ُقوا.. َواهللِ َما َكَتْمُت َوْشَمًة، َوال َكَذْبُت ِكْذَبًة، َوَلَقْد ُنبيِّ اُقوَن َكاُنوا َس��بَ نَّ َس��بَّ َ وا، َوَلُيَقرصيِّ ُ َكاُنوا َقرصَّ
ْقَوى َمَطاَيا ُذُلٌل، مُحَِل َعَلْيَها َأْهُلَها، َوُأْعُطوا  اِر.. َأاَل َوإِنَّ التَّ َمْت ِبِْم يف النَّ ُمَها، َفَتَقحَّ اخَلَطاَيا َخْيٌل ُشُمٌس مُحَِل َعَلْيَها َأْهُلها، َوُخِلَعْت جُلُ

اَم َأْدَبَر يَشٌء َفَأْقَبَل! ، َوَلَقلَّ َة.. َحقٌّ َوَباِطٌل، َولُِكلٍّ َأْهٌل، َفَلئِْن َأِمَر الَباِطُل َلَقِدياًم َفَعَل، َوَلئِْن َقلَّ احلقُّ َلُربَّام َوَلَعلَّ ُم اجَلنَّ َتها، َفَأْوَرَدْتُ َأِزمَّ
____________

ة: العهد.2. رهينة: مرهونة، من الرهن.3. الزعيم: الكفيل، يريد أنه ضامن لصدق ما يقول. مهّ 1. الذهّ
4. الِعرَب � بكرس فتح �: مجع ِعربة، بمعنى املوعظة.5. املَُثاَلُت: الُعقوبات.6. حجزه: منعه.

ي فيها.8. عادت كهيئتها: رجعت إىل حاهلا ااُلوىل. دهّ َ ُبَهات: الرتهّ ُم الشهّ 7. َتَقحُّ
يزنهّ كام يميهّز الدقيق عند الغربلة من نخالته. : لتمهّ ، ومنه »َتَبْلَبَلِت االلُسُن«: اختلطت.10. َلُتَغْرَبُلنهّ : َلُتْخَلُطنهّ 9. َلُتَبْلَبُلنهّ

وط، وهو أن جتعل شيئني يف االناء وترضبام بيديك حتى خيتلطا. : من السهّ 11. َلُتَساُطنهّ

معدن 
المبادئ 
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أعلنت خلية اإلعالم احلرب التابعة لقيادة العمليات املشرتكة، نتائج 
مقتل  عن  اسفرت  اهنا  مبينة  كافة،  القواطع  يف  العسكرية  العمليات 
العرشات من عناص تنظيم داعش باإلضافة اىل تدمري بعض آلياتم 

ومواقعهم القتالية.
الغيارى  العراق  ابناء  يواصل  يوم  بعد  »يوما  بيان،  يف  اخللية  وقالت 
ضد  صوالتم  العشائر  ورجال  الشعبي  واحلشد  املسلحة  قواتنا  يف 
»عمليات  ان  مبينة  العمليات«،  قواطع  خمتلف  يف  واتباعه  الباطل 
االنبار رشعت بالتقدم نحو االهداف املرسومة هلا يف اخلطة وبثالثة 
حماور والفعاليات مستمرة ضد العدو« موضحة »بدعم من اإلسناد 
ويف  الصقة،  عبوة   )25( وتفكيك  ارهابيني   )10( قتل  تم  اجلوي 
غضون ذلك نفذت عملية امنية من قبل رسية املغاوير لواء املشاة 92 
مع مفرزة املعاجلة التابعة اىل كتيبة هندسة الفرقة 14 لتطهري وتفتيش 
الطريق من حمطة القطار باجتاه معمل الزجاج اسفرت عن العثور عىل 
)20عبوة ناسفة ( متت معاجلتها، هذا وقامت طائرات القوة اجلوية 
بتدمري وكر يتحصن فيه احد قنايص داعش االرهاب يف منطقة حي 

االرامل بمدينة الرمادي«.
وتابعت ان »عمليات صالح الدين نفذت عملية يف منطقة )الصينية 
داعش  عناص  لتجمع  حمصن  وكر  تدمري  عن  اسفرت  السكريات( 
متكنت  الرسيع  الرد  فرقة  صواريخ  »كتيبة  ان  اىل  الفتة  االرهابية«، 
من تدمري احد اوكار داعش االرهاب بالكامل كان يستخدم كمضافة 
وتدمريها  للعدو  عجلة  الصواريخ  واستهدفت  الرشقية،  حصيبة  يف 
بالكامل، ونفذت عملية امنية من قبل اللواء الثالث فرقة الرد الرسيع 
قتل  عن  اسفرت  الفتحة  منطقة   – بيجي  قضاء  يف  احتادية  رشطة 

ارهابيني اثنني بواسطة االسلحة الساندة«.

قضاء  يف  النبوي  املسجد  اعدادية  طلبة  من  العرشات  تظاهر 
للمطالبة  املثنى  تربية  مديرية  مبنى  امام  اخلميس  يوم  الرميثة 

بتوفري الكوادر التعليمية والكتب املدرسية.
وسد  املنهجية  الكتب  بتوفري  املتظاهرون  الطلبة  وطالَب 
الشواغر، مؤكدين اهنم  مل يكموا املنهج املقرر حتى االن مع 

قرب امتحانات نصف السنة.
واضاف نقال عن عدد منهم اهنم لن يكملوا عامهم الدرايس 

يف حال بقاء هذا الواقع الذي وصفوه باملزري.
)االح��رار( حاالت مشابة يف  اخرى رصدت جملة  من جهة 
حمافظة كربالء حيث يفتقد طلبة ثانوية الفراهيدي للمدرسني 
يف بعض املواد الدراسية ومنها اجلغرافية للصف االول املتوسط 
كأستاذ  حيل  ان  املدرسة  مدير  اضطرت  التي  الوطنية  ومادة 

بديل لغاية ان توفر مديرية الرتبية االستاذ االختصاص.
من جهة اخرى أكد الطلبة ان مدارس عدة يف كربالء متخمة 
بمدريس مادة واحدة يف الوقت الذي تعاين منه مدرستهم من 

هذا الواقع املزري.

نقلت وكاالت انباء حملية جتمع 10 ماليني شيعي شاركوا يف احياء 
اربعينية االمام احلسني )عليه السالم( بنيجرييا دفع بحكومتها التي 
حرضتها الوهابية وسمحت لعصاباتا باهلجوم عىل حسينية بقية 
اهلل، العتقال الزعيم الشيخ يعقوب الزكزاكي )اكرب الشخصيات 
املشؤومة  املجزرة  وارتكاب  بنيجرييا(  التشيع  انتشار  يف  املسامهة 
ثم  منهم  العرشات  وقتل  احلسينية  حماصة  بعد  املواطنني  بحق 
قبل  من  االخري  مثواه  اىل  واقتياده  الزكزاكي  بيت  مع  تدمريها 
عناص اجليش الذي اظهر عداءه للشيعة وجهله بإراقة دماء زاكية 

ستكون بداية انطالق لثورة احفاد جون.

سبايكر
 بنسخة نيجيرية  

النزاهة تضبط 70 معاملة تقاعدية غير قانونية 

اإلعمار توقع عقدا مع شركة يونانية لتأهيل الطريق السريع ط7 

االعالم الحربي
الموجز يعلن انتصارات القوات المشتركة

المناهج  بتوفير  تطالب  طالبية  تظاهرة 
الدراسية والكوادر التعليمية
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تقاعدية  املايض، عن ضبط 70 معاملة  النزاهة، اخلميس  أعلنت هيئة 
بحوزة معقبني كانوا يرومون متريرها بطرق غري قانونية.

وتابعته  حملية  إع��الم  وسائل  نرشته  مقتضب  بيان  يف  اهليئة  وقالت 
تقاعدية  معاملة   70 ضبطت،   النزاهة  هيئة  من  »جلنة  إن  )األحرار(، 

بحوزة معقبني كانوا يرومون متريرها بطرق غري قانونية«.
بعض  مع  باالتفاق  املعامالت  مترير  حاولوا  املعقبني  ان«  واضافت 

موظفي هيئة التقاعد العامة«.

بيان  يف  اخليكاين  ط��ارق  اإلع��امر  وزي��ر  قال 
رشكة  مع  عقدا  وقعت  »ال���وزارة  ان  ل��ه: 
الرسيع  املرور  طريق  لتأهيل  اليونانية  ترينا 
ط7 بطول 145 كم«، مشريا اىل ان »املبالغ 

ستمول من قبل البنك الدويل«.
من  يعترب  »امل��رشوع  ان  اخليكاين  وأض��اف 
اهنا  حيث  واالسرتاتيجية  املهمة  املشاريع 
حمافظة  يف  بالرميلة  ق��ار  ذي  حمافظة  تربط 
البرصة«، مبينا ان »العمل باملرشوع يتضمن 
التبليط،  وإع��ادة  املترضرة  الطبقات  قشط 
الوقائية  االسيجة  ونصب  جتهيز  اىل   اضافة 
والسالمة ونصب العالمات املرورية، فضال 
عن انشاء نقاط تفتيش نظامية وكذلك اعامل 

صيانة املجرسات عىل الطريق«.

تبلغ  املرشوع  »كلفة  ان  اىل  اخليكاين  وأشار 
من  متويله  سيتم  وال��ذي  دينار  مليون   95
»ال��وزارة  ان  مؤكدا  ال���دويل«،  البنك  قبل 
العاملية  الرشكات  افضل  الستقدام  سعت 
وضمن  الطرق  تنفيذ  جمال  يف  املتخصصة 

املواصفات العاملية«.
من  ج��زء  هو  ط7  الرسيع  امل��رور  وطريق 
يربط  الذي  العراق  يف   1 رقم  املرور  طريق 

دول اخلليج ببالد الشام مرورا ببغداد.

النزاهة تضبط 70 معاملة تقاعدية غير قانونية 

اإلعمار توقع عقدا مع شركة يونانية لتأهيل الطريق السريع ط7 

الموجز

• تظاهرات في العراق ضد التدخل التركي، والمرجعية الدينية العليا تدعو إلى عدم التسامح مع انتهاك سيادة البلد

• ابطال في الحشد الشعبي يقيمون صالة الظهرين بالرغم من االنفجارات القريبة منهم

• تسريب معلومات امنية تسترعي من المواطنين االنتباه من حمالت شبابية تنشر امراضا وبائية بذريعة حمالت  

طوعية لمرضى السكري

• انفوجرافيك: العراق يشاطر سوريا في ثالث مرتبة للعنوسة على مستوى الوطن العربي 

العراقية ويمهل تركيا 24 ساعة  التركي لالراضي  التوغل  اليوم  مجلس األمن يناقش   •

لسحب قواتها..

• البنك الدولي يقرض العراق مليارًا و200 مليون دوالر..

• الحكم بإعدام سعودي بعد سجنه 8 أعوام في العراق..
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الشيُخ الكربالئي : إن رعاية ايتام الشهيد وعائلته 

واداء حقوقهم وتوفير العيش الكريم لهم هو اقل 

ما يقتضيه الوفاء لدمه الزاكي وروحه الطاهرة، وان 

خالص العراق وتجاوزه ألوضاعه الصعبة الراهنة ال 

يكون اال على ايدي العراقيين انفسهم

األمُر االول:
ل��دم��اء  زال  وال  ك���ان  ل��ق��د 
يف  االس��اس  ال��دور  الشهداء 
وشعبه  ال��ع��راق  ع��ن  ال��دف��اع 
وحدته،  وحفظ  ومقدساته، 
ومحاية اعراض مواطنيه ، ودرء 
التي  االرهابية  العصابات  رش 
الوطنية،  هويته  ملسخ  خططت 
 .. االجتامعي  نسيجه  ومتزيق 
الشعب  عىل  فضل  فللشهداء 
العراقي بجميع اطيافه وطبقاته 

ومكوناته..
عن  غنى  يف  الشهيد  كان  واذا 
صدق  مقعد  يف  ألن��ه  الناس، 
رعاية  فإن  مقتدر،  مليك  عند 
حقوقهم  واداء  وعائلته  ايتامه 
هلم،  الكريم  العيش  وتوفري 

هو اقل ما يقتضيه الوفاء لدمه 
ال��زاك��ي وروح����ه ال��ط��اه��رة، 
وه���ي م��س��ؤول��ي��ة ك��ب��رية عىل 
احلكومة  سواء  اجلميع  اعناق 
او  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ب��م��ؤس��س��ات��ا 
اخلريية  اجلمعيات  من  غريها 
كل  بل   .. االنسانية  واملنظامت 
بذه  القيام  عىل  قادر  شخص 

املهمة ولو من بعض جوانبها.
واذا كانت العناية االهلية بأهل 
الشهيد قد بلغت حدًا ان جعل 
الشهيد  خليفة  نفسه  تعاىل  اهلل 
يف اهله وقال: )ان من ارضاهم 
اسخطهم  وم��ن  ارض��اين  فقد 
يف  ورد  كام  اسخطني(،  فقد 
الرشيفة،  االح��ادي��ث  بعض 
يفوا  ان  اجلميع  عىل  لزامًا  كان 

االس��ت��خ��الف  ح��ق  للشهيد 
وحيفظوا  واوالده،  اه��ل��ه  يف 
اليهم  وي���ؤدوا  كرامتهم  هل��م 

حقوقهم املعنوية واملادية.
من  ُيسمع  م��ا  امل��ؤس��ف  وم��ن 
عوائل  م��ن  ال��ع��دي��د  ش��ك��وى 
الشهداء من تعقيد االجراءات 
الرسمية لدى بعض املؤسسات 
معامالتم  انجاز  يف  احلكومية 
حل��ص��وهل��م ع���ىل ح��ق��وق��ه��م 
وكذلك  روات��ب��ه��م،  وصف 

م��ا ي��الح��ظ اح��ي��ان��ًا م��ن تأثري 
والعشائرية  العائلية  اخلالفات 
حيث  معامالتم  انجاز  عىل 
عىل  الشهيد  اقرباء  بعض  يرص 
حجب بعض الوثائق الرسمية 
ألغراض  واطفاله  زوجته  عن 
يليق  ال  كله  هذا  ان  خاصة.. 
وتضحيته،  الشهيد  بمكانة 
البلد  وما قدمه يف سبيل حفظ 

واهله.
اخ��رى  م��رة  ن��ؤك��د  هنا  وم��ن 

عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تناوَل 
كربالء  ف��ي  الُجمعة  وإم���ام  خطيب  ال��ك��رب��الئ��ي  ال��م��ه��دي 
أقيمت  التي  الُجمعة  الثانية من صالة  المقدسة في ُخطبته 
ه�   1437/ األول  ربيع   /  6 في  الشريف  الحسيني  الصحن  في 

الموافق 2015/12/18م، تناول أمرين استهلهما باآلتي:

االساس في  الدور  الشهداء  لدماء  زال  وال  لقد كان 
الدفاع عن العراق وشعبه ومقدساته، وحفظ وحدته، 
العصابات  ش��ر  ودرء   ، مواطنيه  اع��رض  وحماية 
الوطنية،  هويته  لمسخ  خططت  التي  االرهابية 
فضل  فللشهداء   .. االجتماعي  نسيجه  وتمزيق 
وطبقاته  اطيافه  بجميع  العراقي  الشعب  على 

ومكوناته. 8



العالقة  ذات  اجل��ه��ات  ع��ىل 
لتسهيل  اجلهود  اق��ى  ببذل 
الشهداء  ع��وائ��ل  معامالت 
ندعو  كام  اجراءاتا،   وتبسيط 
ان  الشهداء  وعشائر  اق��رب��اء 
لعوائلهم  وسندًا  عونًا  يكونوا 
وايتامهم وزوجاتم يف حتصيل 
حقوقهم، وان يمدوا اليهم يد 
امكنهم  العون واملساعدة مهام 
احتضاهنم  اىل  ويسعوا  ذلك، 
ومعنويًا..  ماديًا  ورعايتهم 
بفقدان  يشعرون  ال  بحيث 
كافلهم ومعيلهم، فإن يف ذلك 
مثوبة عظيمة وفوائد دنيوية ال 

حتى.
األمُر الثاني :

فيه  تشهد  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
انتصارات  القتال  س��اح��ات 
املسلحة  ل��ل��ق��وات  متتالية 
املتطوعني  من  يساندهم  ومن 
العراقية  العشائر  وم��ق��ات��يل 
ما  آخرها  وك��ان   – االصيلة 
من  االبطال  املقاتلون  به  قام 
الرمادي  مدينة  معظم  حترير 
فان  االن��ب��ار-  حمافظة  مركز 
واالط����راف  ال��ق��وى  خمتلف 
مستقبل  هيمها  التي  العراقية 
ازماته  من  وختليصه  البلد  هذا 
توفري  اىل  وتسعى  ال��راه��ن��ة، 
العيش الكريم جلميع مواطنيه 
يف امن وسالم مع احلفاظ عىل 
ان  اىل  مدعوة  اراضيه،  وحدة 
من  وتزيد  جهودها،  تكثف 
خطة  عىل  للتوافق  مساعيها 
وطنية متكاملة تفيض اىل حترير 
تزال  ال  التي  املتبقية  االج��زاء 
عصابات  سلطة  حتت  ت��رزح 

داعش االرهابية،

املخططات  بعض  عن  بعيدًا 
املحلية او االقليمية او الدولية 
النهاية-  يف   – تستهدف  التي 
اىل  وحت��وي��ل��ه  ال��ب��ل��د،  تقسيم 
ينتهي  ال  متناحرة  دوي���الت 

الرصاع بينها اىل امد بعيد.
وجت��اوزه  العراق  خ��الص  ان 
الراهنة..  الصعبة  ألوضاعه 
اي���دي  ع���ىل  اال  ي���ك���ون  ال 
ما  اذا  انفسهم،  ال��ع��راق��ي��ني 
اهتموا باملصالح العليا لبلدهم 
املصالح  ك��ل  ع��ىل  وقدموها 
واملناطقية  والفئوية  الشخصية 

ونحوها..
سواٌء  االخرى  االطراف  واما 
فمن  ال��دول��ي��ة  او  االقليمية 
املؤكد اهنا تالحظ يف االساس 
ال  وهي  ومصاحلها..  منافعها 
تتطابق بالرضورة مع املصلحة 
العراقية، فليكن هذا يف حسبان 
اجلميع. وفقنا اهلل تعاىل مجيعًا ملا 
فيه خري وصالح بلدنا وشعبنا 
القول  يف  الزلل  من  وعصمنا 
مضالت  عنا  ودف��ع  والعمل 

الفتن انه سميع جميب.

من  العديد  شكوى  من  ُيسمع  ما  المؤسف  من 
الرسمية  االج����راءات  تعقيد  م��ن  الشهداء  ع��وائ��ل 
انجاز  ف��ي  الحكومية  المؤسسات  بعض  ل��دى 
وص��رف  حقوقهم  على  لحصولهم  معامالتهم 
رواتبهم، وكذلك ما يالحظ احيانًا من تأثير الخالفات 
حيث  معامالتهم  انجاز  على  والعشائرية  العائلية 
يصر بعض اقرباء الشهيد على حجب بعض الوثائق 
الرسمية عن زوجته واطفاله ألغراض خاصة.. ان هذا 
كله ال يليق بمكانة الشهيد وتضحيته، وما قدمه 

في سبيل حفظ البلد واهله.

الراهنة..  العراق وتجاوزه ألوضاعه الصعبة  ان خالص 
ما  اذا  انفسهم،  العراقيين  ايدي  على  اال  يكون  ال 
على  وقدموها  لبلدهم  العليا  بالمصالح  اهتموا 
والمناطقية  والفئوية  الشخصية  المصالح  كل 
االقليمية  االخ���رى س���واٌء  االط���راف  ون��ح��وه��ا.. وام��ا 
االساس  في  تالحظ  انها  المؤكد  فمن  الدولية  او 
بالضرورة  تتطابق  ال  وهي  ومصالحها..  منافعها 
حسبان  في  هذا  فليكن  العراقية،  المصلحة  مع 

الجميع.

الشهداء  عوائل  إيفاء  على  العليا  الدينية  المرجعية  تأكيد   *

معامالتهم  وإنجاز  والمعنوية  المادية  مستحقاتهم  وذويهم 

الرسمية.

متكاملة  وطنية  خطة  على  العراقية  القوى  توافق  ض��رورة   *

تفضي الى تحرير االجزاء المتبقية التي ال تزال ترزح تحت سلطة 

عصابات داعش االرهابية.

اال  ال يكون  الراهنة..  الصعبة  وتجاوزه ألوضاعه  العراق  ان خالص   *

على ايدي العراقيين انفسهم.

أهم ما جاء في خطبة الجمعة:
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السومرية نيوز كتبت:
من  أسفها  اجلمعة،  الدينية،  املرجعية  أبدت 
شكوى عوائل الشهداء يف تعقيد معامالتم 
بالدوائر الرسمية، فيام شددت عىل رضورة 
لتسهيل  اجلهود  أق��ى  ال��دوائ��ر  ه��ذه  ب��ذل 

انجاز املعامالت وتبسيط إجراءاتا.
املهدي  عبد  الشيخ  املرجعية  معتمد  وقال 
التي  اجلمعة  ص��الة  خطبة  يف  الكربالئي 
ب كربالء،  احلسيني  الصحن  يف  أقيمت 
وما  كان  »لقد  نيوز،  السومرية  وحرضتا 
يف  األس���اس  ال���دور  الشهداء  ل��دم��اء  زال 
ومحاية  وحدته  وحفظ  العراق  عن  الدفاع 
عىل  فضل  وللشهداء  مواطنيه،  أع��راض 
الشعب العراقي بجميع أطيافه ومكوناته«، 
وعائلته  الشهيد  أيتام  »رعاية  أن  اىل  مشريا 
هلم  الكريم  العيش  وتوفري  حقوقهم  وأداء 

الزاكية،  للدماء  الوفاء  يقتضيه  ما  اقل  هو 
وهو مسؤولية كبرية عىل أعناق اجلميع من 
اخلريية  واجلمعيات  احلكومية  املؤسسات 
ولكل شخص قادر عىل القيام بذه املهمة«.

اجلميع  عىل  »لزاما  الكربالئي،  وأض��اف 
أهله  يف  االستخالف  حق  للشهيد  يفوا  ان 
وي��ؤدوا  كرامتهم  هلم  وحيفظوا  وأوالده 
مبديا  وامل��ع��ن��وي��ة«،  امل��ادي��ة  حقوقهم  هل��م 
الشهداء  عوائل  من  العديد  ل�«سامع  أسفه 
يف  معامالتا  انجاز  تعقيد  من  تشكو  وهي 
رواتبهم،  صف  بغية  احلكومية  املؤسسات 
العائلية  اخلالفات  تأثري  من  يالحظ  وم��ا 
والعشائرية عىل انجاز معامالتم حيث يرص 
بعض األقرباء عىل حجب الوثائق الرسمية 
عن زوجة الشهيد وأطفاله ألغراض خاصة 

إلكامل املعاملة«.

بذل  »رضورة  عىل  املرجعية،  معتمد  وشدد 
اجلهات ذات العالقة أقى اجلهود لتسهيل 
داعيا  إجراءاتا«،  وتبسيط  املعاملة  انجاز 
عونا  »يكونوا  أن  اىل  الشهداء  وأهل  أقرباء 
هلم  يمدوا  وان  وزوجاتم  الشهداء  لعوائل 
احتضاهنم  اىل  واملساعدة ويسعوا  العون  يد 

ورعايتهم ماديا ومعنويا«. 

دعا املرجع الديني عيل السيستاين اجلمعة إىل 
األرايض  لتحرير  وطنية  خطة  عىل  االتفاق 
املخططات  عن  بعيدا  »داعش«  سيطرة  من 

التي تستهدف تقسيم البلد.
وقال ممثل السيستاين يف كربالء عبد املهدي 
التي  اجلمعة  ص��الة  خطبة  يف  الكربالئي 
إن  بكربالء  احلسيني  الصحن  يف  أقيمت 
التي  العراقية  واألط��راف  القوى  »خمتلف 
أزماته  من  وختليصه  البلد  مستقبل  هيمها 
الكريم  العيش  توفري  إىل  وتسعى  الراهنة 

وح��دة  ع��ىل  احل��ف��اظ  م��ع  مواطنيه  جلميع 
أراضيه، مدعوة إىل تكثيف جهودها وزيادة 
وطنية  خطة  ع��ىل  ال��ت��واف��ق  إىل  مساعيها 
املتبقية  األج��زاء  حترير  إىل  تفيض  متكاملة 
إىل  داعيا  داعش«،  ترزح حتت سيطرة  التي 
بعض  خمططات  عن  »بعيدا  ذلك  يكون  أن 
التي  والدولية  واإلقليمية  املحلية  القوى 
تسعى إىل تقسيم البلد وحتويله إىل دويالت 

متحاربة متصارعة«.
إال  يكون  ال  العراق  »خالص  أن  وأضاف 

اهتموا  ما  إذا  أنفسهم  العراقيني  أيدي  عىل 
باملصالح العليا للبلد وقدموها عىل املصالح 

الشخصية والفئوية واملناطقية«.

المرجعية تأسف من شكوى عوائل الشهداء في تعقيد 
معامالتهم بالدوائر الرسمية

خطبة الجمعة.. صوت الشعب العراقي

السيستاني يدعو لالتفاق على خطة وطنية لطرد داعش بعيدا عن تقسيم العراق

آراء وأصداء..
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السيستاني يدعو القوى السياسية للتوافق على خطة تمنع التدخالت الخارجية وتقسيم العراق

المرجعية الدينية العليا: خالص العراق وتجاوزه لألوضاع الصعبة
 ال يكون اال على أيدي العراقيين

العراق نت: السيستاني يدعو للتوافق الوطني على خطة تحرير المناطق العراقية من سيطرة داعش

موقع أخبار مرص/ 
عيل  ال��ع��راق  لشيعة  األع���ىل  امل��رج��ع  دع��ا 
واألط���راف  العراقية  ال��ق��وى  السيستاين 
للتوافق  خطة  إجياد  إىل  الداخلية  السياسية 
اخلارجية  التدخالت  يمنع  بام  بينها  الوطني 
الساعية لتقسيم العراق, وقال: إنه “يف الوقت 
الذي تسجل ساحات القتال انتصارات عىل 
القوى  فان  الرمادي  مدينة  يف  آخرها  داعش 
تكثيف  اىل  م��دع��وة  العراقية  واالط����راف 
جهودها وأن تزيد من مساعيها للتوافق عىل 
ماتبقى  حترير  اىل  تفيض  مكتملة  وطنية  خطة 

من مناطق ترزح حتت سلطة داعش”.

املهدي  عبد  الشيخ  املرجعية  ممثل  ون��ب��ه 
بالصحن  اجلمعة  خطبة  يف   – الكربالئي 
تكون  أن  رضورة  إىل   – بكربالء  احلسيني 
املحلية  املخططات  عن  بعيدا  التوافق  خطة 
تقسيم  تستهدف  التي  والدولية  واالقليمية 
العراق وحتويله اىل دويالت متناحرة ال ينتهي 

الرصاع بينها إىل أمد بعيد.
لالوضاع  وجتاوزه  العراق  خالص  أن  وأكد 
العراقيني  أي��دي  عىل  إال  يكون  ال  الصعبة 
أنفسهم اذا ما اهتموا باملصالح العليا لبلدهم 
واملناطقية  الشخصية  املصالح  عىل  وقدموها 
املصالح  أن  إىل  الفتا  نحوها,  وما  والفئوية 

مع  بالرضورة  التتطابق  والدولية  اإلقليمية 
حسبان  يف  ه��ذا  وليكن  العراقية  املصلحة 

اجلميع.

العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  ق��ال 
عبد  الشيخ  املقدسة  ك��رب��الء  يف 
خطبة  خ��الل  الكربالئي  املهدي 
ص���الة اجل��م��ع��ة ال��ت��ي اق��ي��م��ت يف 
»لقد  امل��ق��دس  احلسيني  الصحن 
الدور  الشهداء  لدماء  والزال  كان 
العراق  ع��ن  ال��دف��اع  يف  األس���اس 
العراق  ووحدة  ومقدساته  وشعبه 
ومحاية أبنائه ودرء خطر العصابات 
لسلخ  خططت  ال��ت��ي  اإلره��اب��ي��ة 

نسيجه  ومت��زي��ق  الوطنية  وح��دت��ه 
االجتامعي ».

فضال  للشهداء  ان«  بالقول  وأكد 
كان  وإذا  العراقي  الشعب  ع��ىل 
مجيعا  الناس  عن  غنى  يف  الشهيد 
مليك  عند  ص��دق  مقعد  يف  ألن��ه 
وعائلته  أيتامه  رعاية  فان  مقتدر 
العيش  وت��وف��ري  حقوقهم  وأداء 
الوفاء  يقتضيه  ما  هو  هلم  الكريم 

لدمه الزاكي وروحه الطاهرة ».

 ، اجلمعة  اليوم   ، السيستاين  عيل  السيد  األعىل  الديني  املرجع  دعا 
التي  املناطق  لتحرير  الوطني عىل خطة عراقية  التوافق  اىل رضورة 
يسطر عليها تنظيم داعش، واىل بذل أقى اجلهود النجاز معامالت 

الشهداء من قبل اجلهات احلكومية املعنية  .
املهدي  عبد  الشيخ  كربالء  حمافظة  يف  الدينية  املرجعية  ممثل  وقال 
الصحن  يف  أقيمت  التي  الثانية،  اجلمعة  خطبة  خالل  الكربالئي 
تؤكد  الدينية  “املرجعية  ان   ،“ نت  العراق   ” حرضته  احلسيني 
رضورة ابتعاد القوى العراقية الوطنية عن بعض املخططات املحلية 

والدولية التي ترمي إىل تقسيم البلد “. 
وأضاف  كام “تدعو املرجعية الدينية العليا خمتلف القوى واالطراف 
املناطق   باقي  لتحرير  متكاملة  وطنية  خطة  عىل   للتوافق  العراقية 
حتت سيطرة داعش  “. وأشار إىل ان ” الدفاع عن حقوق الشهداء 
اجلمعيات  أو  احلكومة  سواء  اجلميع  أعناق  عىل  كبرية  مسؤولية 
داعيا   ،“ الدعم  تقديم  عىل  قادر  شخص  وكل  واإلنسانية  اخلريية 
قبل  الشهداء من  معامالت  اجلهود النجاز  أقى  بذل  إىل رضورة 
اجلهات احلكومية املعنية وتبسيط إجراءاتا  ورعاية أيتام الشهداء“.
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اإلصرار على الذنوب الصغائر
 يحولها  الى كبائر

مستقاٌة من اخلطبة االوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة 
الشيخ عبد املهدي 

الكربالئي يف 6/ربيع 
االول/ 1437هـ املوافق 

2015/12/18م

َم اهلل في ظهر الُقرآِن وبطنه وقد  اُكم واالصراَر على شيء مما َحرَّ ورد في رسالة االمام الصادق )عليه السالم( لشيعته: )و إيَّ
قال اهلل تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون(.

يقول امير المؤمنين )عليه السالم( : »اعظم الذنوب ذنب أصر عليه عامله«.
وقال )عليه السالم(: »االصرار يوجب النار«، وقال )عليه السالم(: »االصرار شيمة الفّجار«، وعن االمام الصادق )عليه السالم( 

: » ال صغيرة مع االصرار وال كبيرة مع االستغفار«.

إن اعتبار االصار عىل الصغائر 
الفقهاء  اتفاق  مورد  كبريًا  ذنبًا 
لكن اختلفوا يف معنى االصار 
م  املسلهّ والقدر  اقوال  عدة  عىل 
هو  االصار  ان  عليه  املتفق 
ذنبه  عىل  املرتكب  يندم  ال  ان 
ويداوم  اخرى  مرة  يرتكبه  بل 
حرمة  عىل  بناء   :  ً مثال  عليه.. 
بالذهب  والتختهّم  احلرير  لبس 
من  ان��ه  يثبت  مل  ان  للرجل- 
الشخص  فمداومة  الكبائر- 
عىل لبسه هو قطعًا من الذنوب 
النظر   : آخ��ر  وم��ث��ال  الكبائر 

منازل  يف  الدخول  او  لالجنبية 
يندم  ان  دون  اذن  بدون  الناس 
فان  منه،  ويستغفر  عليه  فاعله 
ذنبًا  تعترب  امل��داوم��ة  ه��ذه  مثل 

كبريًا باتفاق الفقهاء..
وقد ذكر عدد من الفقهاء منهم 
ان  القواعد  كتاب  يف  الشهيد 
ذن��وب صغائر  ع��دة  ارت��ك��اب 
عليها  ي��ن��دم  ان  دون  م���ن 
لبس  ل��و  ك��ام  منها  ويستغفر 
ونظر  بالذهب  وختتهّم  احلرير 
والمسها  وصافحها  لالجنبية 
بينه  فرق  وال  الكبائر  حكم  يف 

صغري  ذنب  االصار عىل  وبني 
واحد..

ان  الفقهاء  بعض  ذك��ر  وق��د 
ارتكاب ذنب صغري مرة واحدة 
مع العزم عىل ارتكابه ثانية يعترب 
من االصار ومعناه ان االصار 
هو جمرد التصميم عىل التكرار..
ي��ق��ول ال��س��ي��د ع��ب��د احل��س��ني 
الذنوب   « كتاب  يف  دستغيب 

الكبرية« ج2 ص245 :
النظر هو  اليه  انتهى  » اال ان ما 
عىل  االصار  عنوان  صدق  ان 
ال��ص��ورة االخ���رية م��ن حيث 

مشكل،  ام��ر  وال��ع��رف  اللغة 
العريف  الظهور  خالف  هو  بل 
)وما   : قال  ثم  االصار  لكلمة 
مدركًا العتبار  يكون  ان  يمكن 

هاتني الصورتني من الكبائر(.
يف رواية عن االمام الباقر )عليه 
من  ما   : يقول  حيث  السالم( 
احد يرتكب كبرية من املعايص 
عليها،  سيعاقب  انه  يعلم  وهو 
ارتكب،  م��ا  ع��ىل  ن��دم  ان��ه  اال 
تائبًا مستحقًا  ومتى ما ندم كان 
عليها  يندم  مل  ومن  للشفاعة، 
يغفر  وامل��رصهّ ال   ، م��رصًا  ك��ان 
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ما  بعقوبة  مؤمن  غري  ألن��ه  له 
ارتكب ولو كان مؤمنًا بالعقوبة 

لندم.
)عليه  ع���دهّ  احل��دي��ث  وه����ذا 
ال��س��الم( ع���دم ال��ن��دم وت��رك 
الذنب  من  واالستغفار  التوبة 
حتى   ، اصارًا  ارتكبه  ال��ذي 
يكن  ومل  الذنب  يكرر  مل  وان 
ان  االهّ  تكراره  عىل  تصميم  له 
مورد  ان   :  ً اوال  هو  ما يالحظ 
السالم(  )عليه  االم���ام  ك��الم 
ان  وحيتمل  الكبرية..  الذنوب 
الكبرية  الذنوب  التوبة من  ترك 
الصغائر  يف  اما  اإلصار،  هو 

فان تكرارها هو االصار..
هو  انام  االمام  كالم  ان   : وثانيًا 
التوبة  ترك  كان  اذا  ما  مورد  يف 
وعدم  االستخفاف  ب��اب  من 
ومن  االهل��ي،  بالوعيد  املباالة 
باب االمن من مكر اهلل تعاىل.. 
مثل  يف  التوبة  ترك  ان  والظاهر 
من  أمن  بنفسه  هو  احل��ال  هذا 

مكر اهلل وقد سبق انه من كبائر 
الذنوب..

من  املسلم  القدر  فان  وباجلملة 
التكرار  ه��و  االصار  معنى 
الندم  دون  من  للذنب  العميل 
بنحو  عليه  ي��داوم  فهو  والتوبة 
يقال عرفا انه مداومة له او يزيد 

عليه..
ما يلحق باإلصار :

متى  اخرى  عناوين  عدة  هناك 
من  ذن��ب  أي  عىل  صدقت  ما 
كبريًا  جعلته  الصغرية  الذنوب 

وهي :
بمعنى   : الذنب  1-استصغار 
الصغرية  مرتكب  يستخف  ان 
جديرًا  نفسه  ي��رى  وال  بذنبه، 
ذنبه  يعترب  وهنا  االهلية  بالتوبة 
يستهني  احلال  هذا  يف  انه  كبريًا 
طريق  م��ن  وخي���رج  اهلل  بنهي 

العبودية ...
العجب  اهل  من  كان  َمْن  واما 
وال يعرف حقارة نفسه وعظمة 

اهلل ويرتكب الذنب كأن مل يكن 
شيئًا فانه ال ينال الفضل االهلي 
بل هو جدير باخلذالن واالنتقام 
بفضله  تعاىل  اهلل  فان  وباجلملة 
يعفو عن الذنب الصغري ملن ال 

يستهني بالذنب ويستخف به.
ال����رسور ب��ال��ذن��ب :   -2
وم���ن مج��ل��ة م��ا جي��ع��ل ال��ذن��ب 
الصغري كبريًا الرسور واالبتهاج 
ان  ارتكبه وذلك  الذي  بالذنب 
اجلزاء  ويوم  باهلل  االيامن  عالمة 
احلزن والندم عىل الذنوب التي 
كام  صغرية  كانت  مهام  ارتكبها 
اهلل  )صىل  اهلل  رسول  عن  روي 
عليه وآله وسلم( انه قال : )من 
رسته حسنته وساءته سيئته فهو 

مؤمن(.
فكام ان اهلل تعاىل عظيم فكذلك 
خمالفة اوامره ونواهيه عظيمة..

)عليه  املؤمنني  امري  عن  روي 
السالم( : )ال تنظروا اىل صغري 
ما  اىل  ان��ظ��روا  ولكن  ال��ذن��ب، 

اجرتأتم عليه(.
ال��ن��دم واحل���رسة عىل  ان  وك��ام 
الذنب  يمحو  الذنب  ارتكاب 
الرسور  كذلك  مرتكبه  ويطهر 
الذنب  ثبات  يوجب  بالذنب 
ان  احل��ق��ي��ق��ة  ويف  وت��ع��اظ��م��ه 
مكر  من  أمن  بالذنب  ال��رسور 
من  ان��ه  ال��ق��ول  سبق  وق��د  اهلل 

الكبائر..
امل��ج��اه��رة ب��ال��ذن��ب:   -3
وم���ن مج��ل��ة م��ا جي��ع��ل ال��ذن��ب 
ونقله  اظ��ه��اره  ك��ب��ريًا  الصغري 
الذنب  اظهار  ان  كام  لالخرين 
االهلية..  للحرمات  هتك  هو 
اهلل  )صىل  اهلل  رس��ول  عن  ورد 
)املسترت   : وسلم(  وآل��ه  عليه 
حسنة  سبعني  تعدل  باحلسنة 
واملذيع بالسيئة خمذول، واملسترت 

با مغفور له(.
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السؤال : ما هي اللحية ؟
اجلواب: ما ينبت عىل الذقن 

وعىل اخلدين .

االدنى  هواحلد  ما   : السؤال 
الذي يصدق معه القول انك 

ملتح ؟
اجلواب : مع العارضني � عىل 

االحوط وجوبًا �

توضيح  ي��رج��ى   : ال��س��ؤال 
حلق  م���ن  ب���ه  امل���س���م���وح 

العارضني ؟
اجلواب : حلق اللحية املحرم 
حلق  يشمل  األح���وط  ع��ىل 
 ، اللحيني  النابت عىل  الشعر 
واما النابت عىل الوجنتني فال 

بأس بازالته .

تبع  : توجد وظائف  السؤال 
ان  الفرد  من  يطلب  الدولة 
جيوز  هل  باملوس  حليته  يزيل 

العمل يف الوظيفة ؟
اجلواب : ال جيوز احللق عىل 
ال��رضورة  االح���وط اال م��ع 

كاحلرج الشديد .

للرجال  جيوز  هل   : السؤال 
عند  احلفافة(   ( اخليط  اخذ 

احلالقني للتجميل ؟
اجلواب : جيوز وال جيوز عىل 

األحوط حلق اللحية .

بني  شائعة  حالة   : ال��س��ؤال 
اللحية  يزينوا  بأن  احلالقني 
ذلك  ع��ن  صدقة  وي��دف��ع��وا 

الفعل ؟
للشخص  كان  إذا   : اجلواب 
عذر رشعي يف حالقته حليته 
األجرة  وأخذ  احللق  فيجوز 
عىل  جي���وز  ف��ال  وإالهّ  عليه 

األحوط .

ال��س��ؤال : ه��ل جي���وز اخ��ذ 
ال��وج��ه  ال���زائ���د يف  ال��ش��ع��ر 
امللقط هل  او  اخليط  بواسطة 

هو حرام او فيه كراهة ؟
الشعر  ازالة  جيوز   : اجلواب 
ال��ن��اب��ت ع��ىل اخل��دي��ن ب��اي 
للرجال  الجيوز  نعم  وسيلة 

ازال��ة   � � ع��ىل االح���وط 
ال��ن��اب��ت عىل  ال��ش��ع��ر 
مع  االهّ  والذقن  اللحيني 

عذر رشعي .

السؤال : هل حيرم حلق 
العارضني وإطالق شعر 

الذقن ؟
اجلواب : حلق اللحية املحرم 
حلق  يشمل   ، األح��وط  عىل 
اللحيني  عىل  النابت  الشعر 
الوجنتني  عىل  النابت  وأما   ،

فال بأس بإزالته .

اللحية  كانت  إذا  ال��س��ؤال: 
النمو  وضعيفة  مكتملة  غري 
فهل جيوز حلقها مؤقتًا حتى 
إذا  خصوصًا  وتنتظم  تشتدهّ 
كان هناك حرج يف املجتمع؟

حلية  ت  ع���دهّ إذا  اجل����واب: 
عىل  حلقها  جي��وز  فال  عرفًا 

األحوط.

ح��ك��م  م����ا   : ال�����س�����ؤال 
السكسوكة؟

وجوبًا  األح��وط   : اجل��واب 
اإلب���ق���اء ع���ىل ال��ل��ح��ي��ة يف 

العارضني أيضًا .

السؤال : ما حكم حلق شعر 
الصدر و اجلسم للرجل ؟

سوى  منه  المانع   : اجل��واب 
اللحية عىل االحوط فيها .

ال��س��ؤال : م��اه��و امل��ن��اط يف 
جواز حلق اللحية ؟

امل��ن��اط يف ج��واز   : اجل���واب 
او  رضر  ترتب  اللحية  حلق 
او  تركه  عىل  به  معتد  حرج 
وقوع تزاحم بينه وبني مراعاة 
حكم الزامي اخر واال مل جيز 

ذلك عىل االحوط وجوبًا .

سؤال للقراء
السؤال : هل يجوز تحديد اللحية بالملقط او بالخيط ؟

سؤال وجواب العدد السابق )520(
السؤال : هل يجب االستقرار عند التشهد والتسليم في الصالة؟

الجواب : نعم يجب . اعداد: محمد حمزة جبر



15

كثريا ما ترد هذه الكلامت يف كتب الفتاوى ومعناها عىل ضوء منهاج الصاحلني لسامحة السيد عيل احلسيني السيستاين دام ظله هي 
اإلحتياط اإلستحباب: هو اإلحتياط الذي جيوز للمكلف تركه ، واما االحتياط الوجوب هو اإلحتياط الذي يرتك للمكلف اخليار 

بني فعله، وبني تقليد جمتهد آخر، األعلم فاألعلم.
ولو وردت عبارة األحوط األوىل فتعني االحتياط االستحباب، واذا وردت عبارة األحوط لزومًا أي االحتياط الوجوب.

وكلمة إشكال تعني األحوط وجوبًا تركه.

قول اهلل عز وجل : }قل للذين كفروا ستغلبون وحترشون اىل جهنم وبئس املهاد * قد كان لكم آية يف فئتني التقتا فئة تقاتل يف 
سبيل اهللهّ وأخرى كافرة يروهنم مثليهم رأي العني واهللهّ يؤيد بنرصه من يشاء إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار{

 وقصتها هي : قوله تعاىل: )قل للذين كفروا ستغلبون وحترشون اىل جهنم وبئس املهاد(: إهنا نزلت بعد بدر، ملا رجع رسول اهللهّ 
ى بسوق النبط، فأتاهم رسول اهللهّ )صىل اهلل عليه  )صىل اهلل عليه وآله( من بدر أتى بني قينقاع وهو ينادهيم، وكان با سوق ُيسمهّ

وآله( فقال: »يا معرش اليهود، قد علمتم ما نزل بقريش وهم أكثر عددًا وسالحًا وكراعًا منكم، فادخلوا يف االسالم«.
فقالوا: يا حممد، إنك حتسب حربنا مثل حرب قومك، واهللهّ لو لقيتنا للقيت رجااًل

 فنزل عليه جربئيل )عليه السالم( فقال: يا حممد )قل للذين كفروا ستغلبون وحترشون اىل جهنم وبئس املهاد * قد كان لكم آية 
يف فئتني التقتا فئة تقاتل يف سبيل اهللهّ وأخرى كافرة يروهنم مثليهم رأي العني( أي لو كانوا مثل املسلمني )واهللهّ يؤيد بنرصه من 

يشاء( يعني رسول اهللهّ )صىل اهلل عليه وآله( يوم بدر )إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار(

كتب احلسن بن أب احلسن البرصي ، إىل أب حممد احلسن بن عيل 
بني  معرش  فإنكم  بعد  أما  عليه  احلسن  لإلمام  عقائدية  رواي��ات 
الشاهرة  النرية  واألعالم  الغامرة  اللجج  يف  اجلارية  الفلك  هاشم 
كتبت   . املسلمون  فيها  ونجا  املؤمنون  نزهلا  التي  نوح  كسفينة  أو 
إليك يا بن رسول اهلل عند اختالفنا يف القدر وحريتنا يف االستطاعة 
اهلل علمكم  فإن من علم  آبائك  رأيك ورأي  بالذي عليه  فأخربنا 
وأنتم شهداء عىل الناس واهلل الشاهد عليكم ، ) ذرية بعضها من 
بسم   : السالم   عليه  احلسن   فأجابه   ،  ) عليم  سميع  واهلل  بعض 
اهلل الرمحن الرحيم وصل إيل كتابك ولو ال ما ذكرته من حريتك 

وحرية من مىض قبلك إذا ما أخربتك . 

أما بعد ، فمن مل يؤمن بالقدر خريه ورشه أن اهلل يعلمه فقد كفر ، 
ومن أحال املعايص عىل اهلل فقد فجر ، إن اهلل مل يطع مكرها ومل يعص 
مغلوبا ومل هيمل العباد سدى من اململكة بل هو املالك ملا ملكهم 
والقادر عىل ما عليه أقدرهم ، بل أمرهم ختيريا وهناهم حتذيرا فإن 
ائتمروا بالطاعة مل جيدوا عنها صادا وإن انتهوا إىل معصية فشاء أن 
يمن عليهم بأن حيول بينهم وبينها فعل وإن مل يفعل فليس هو الذي 
برصهم  بأن  عليهم  من  بل  كرها  ألزموها  وال  جربا  عليها  محلهم 
وعرفهم وحذرهم وأمرهم وهناهم ال جربا هلم عىل ما أمرهم به 
فيكونوا كاملالئكة وال جربا هلم عىل ما هناهم عنه وهلل احلجة البالغة 

فلو شاء هلداكم أمجعني والسالم عىل من اتبع اهلدى . 

فقه وعقائد
االحتياط واالحوط

قصة نزول آية

القدر واالستطاعة



أقام االعالم القرآين التعبوي التابع لدار القرآن الكريم يف العتبة 
جنوب  الرحالية  قاطع  يف  جديدا  قرآنيا  حمفال  املقدسة  احلسينية 
املجاهدين  قبل  من  ومتفاعلة  كبرية  وبمشاركة  االنبار  حمافظة 
االره��اب  ال��داع��ي  العدو  ضد  القتال  ساحات  يف  املرابطني 

املغتصب هناك.  

شعبة  م��س��ؤول  ذل���ك  أك���د 
القران  ب��دار  القرآين  التعليم 
عبود  ع��يل  االس��ت��اذ  الكريم 
ال��ط��ائ��ي ق��ائ��اًل: »م��ن خالل 
رحلة االعالم القرآين التعبوي 
يف  القرآنية  املحافل  اقامة  يف 
املنترشة  العمليات  ق��واط��ع 
من  اكدنا  والتي  ال��ع��راق،  يف 
االكرب  العدد  ارشاك  خالهلا 
املقاتلني يف  الطائي دور  ن  ثمهّ الفعاليات« .وقد  املقاتلني بذه  من 
كلمة  خالل  من  ومقدساته  العراق  عن  للدفاع  القتال  جبهات 
احلكيم  الذكر  من  كريمة  بتالوة  ابتدئ  الذي  املحفل  يف  القاها 
الحد  ج��ادة  بمشاركة  املحفل  وع��زز  املوسوي  ع��الء  للقارئ 

املقاتلني بفقرة حفظ اجزاء من القرآن الكريم« .

املقدسة  احلسينية  العتبة  تواصل 
التعليمية  الوسائل  اعتامد أفضل 
عرب  احلديثة  التدريس  وطرائق 
االبتدائية  »ال���وارث«  م��دارس 

التابعة هلا.
وق���ال امل���رشف ع��ىل م���دارس 
الكاميل:  طالل  األستاذ  الوارث 
»إننا مل نكتف باملناهج الدراسية 
دروسًا  اعتمدنا  بل  التقليدية، 
كال�  التلميذ  تنمي  إض��اف��ي��ة 
و«املهارات  البرشية«  »التنمية 
و«احلاسوب«  والتقنية«  الفنية 
والشعر  امل���رسح  ع��ن  ف��ض��اًل 

والرسم والنحت وغريها«.
الوارث  »مدارس  أن  وأضاف، 
يف  دقيقة  معايري  ع��ىل  تعتمد 
تركز  التدريسية  الكوادر  اختيار 
عىل الكفاءة واخلربة« الفتًا إىل أن 

»هناك جلانا من محلة الشهادات 
العليا ترشف عىل عملية التعليم 

وتطوير املالكات يف املدارس«.
»امل����دارس  أن  ال��ك��اميل  وأك���د 
مقابل  رم��زي��َة  اج���ورًا  تتقاىض 
والطعام  ال��دراس��ي��ة  احلصص 
للتالميذ«،  توفره  الذي  والنقل 
منوهًا إىل أن املدارس »ال تسعى 
بناء  إىل  وإن��ام  امل��ايل  ال��رب��ح  إىل 
الواقع  من  وانتشاله  اإلنسان 
اليوم  العراق  به  يمر  الذي  املؤمل 
االقتصادية  االزم���ات  ظ��ل  يف 

واألخالقية والسياسية«.
قسم  رئ��ي��س  اع��ت��رب  جهته  م��ن 
العتبة  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
الصفار«  احلميد  »عبد  احلسينية 
لدهيا  »ال����وارث«  م���دارس  أن 
الكثري من املزايا التي جتعلها أكثر 

جدوائية من مثيالتا احلكومية.
سعة  إىل  ذلك  »الصفار«  ويعزو 
الدراسية وعدد  وقت احلصص 
الصف  يف  امل��ح��دد  ال��ت��الم��ي��ذ 
التي  امل���واد  وطبيعة  ال��واح��د، 
ت����درس، وق����درة امل��ع��ل��م عىل 
التوفيق بني التالميذ، فضاًل عن 

وسائل التعليم احلديثة.

ولفت إىل أن هناك »22 روضة 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  تابعة 
ت��ن��ش��ئ األط���ف���ال وت��ؤه��ل��ه��م 
االبتدائية  امل���دارس  ل��دخ��ول 
وجود  إىل  مشريًا  والثانوية«، 
لتأسيس  مستقبلية  م��ش��اري��ع 

جامعات باختصاصات خمتلفة.

في  تعبويًا  قرآنيا  محفال  تقيم  الكريم  القرآن  دار 
قاطع عمليات جنوب االنبار

مدارس »الوارث« االبتدائية.. أجور رمزية ومناهج دراسية متطورة
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احلسينية  ال��ع��ت��ب��ة  ان���ج���زت 
من  األوىل  امل��راح��ل  املقدسة 
األنبياء   خاتم  مستشفى  تشييد 
واالوع��ي��ة  القلبية  ل��ألم��راض 
بتقنيات  ك��رب��الء  يف  ال��دم��وي��ة 

عاملية يف املجال الطبي.
منه  انجز  ال��ذي  املبنى  ويشغل 
حتى اآلن )50%( مساحة )36( 
ل�  يسع  وال��ذي  مربع  مرت  الف 
)100( رسير لرقود املرىض  و 

)4( صاالت للعمليات.
املشاريع  قسم  رئ��ي��س  وق���ال 
يف  واالستثامرية  االسرتاتيجية 
العتبة احلسينية املقدسة املهندس 
مناف فؤاد حسن: إن »املستشفى 
تعد من احدث وأمجل الرصوح 
املستوى  عىل  املتخصصة  الطبية 
يضمه  ومل��ا  واإلقليمي  املحيل 

حديثة  عاملية  تقنيات  من  املبنى 
يف املجال الطبي«.

وأضاف، أن »تصميم املستشفى 
خصوصية  االعتبار  بعني  أخذ 
امل��دي��ن��ة امل��ق��دس��ة وال��ع��وام��ل 
واالجتامعية  الثقافية  االخ��رى 
يكون  أن  مراعاة  مع  واملناخية 
م���ؤرشًا  اخل��ارج��ي  التصميم 
والطبي  التكنولوجي  للتطور 
الصحية«  املنشأة  هل��ذه  الكبري 
من  امل��رشوع  »إك��امل  إىل  مشريًا 
الناحية اإلنشائية وجيري العمل 
عىل  املرحلة التالية وهي االعامل 
ونسبة  للبناية,  الكهروميكانيكية 
اىل  تقريبًا  تصل  احلالية  االنجاز 

. »%50
أن،  أوض���ح  التفاصيل  ويف 
للمبنى  السطحية  امل��س��اح��ة 

مربع  م��رت   3300 ال��رئ��ي��يس 
وامل��س��اح��ة ال��ك��ل��ي��ة ب��ح��دود 
إىل  مشريًا  مربع،  مرت  36ال��ف 
بناية  م��ن  يتكون  امل���رشوع  أن 
 1200 ب��م��س��اح��ة  خ���دم���ات 
وهي  رئيسية  وبناية  مربع  مرت 
منها  طوابق  ثالثة  املستشفى، 
والسادس  واخلامس  الرابع   -
يكون  فيام  للمرىض،  رق��ود   -
السابع والثامن لسكن االطباء، 
فتحتوي  السفىل  الطوابق  واما 
ع��ىل ال���ط���وارئ اض��اف��ة أرب��ع 
الطابق  يف  للعمليات  ص��االت 
العمليات  صاالت  اما  الثاين، 
الصغرى والصيدليات فستكون 

يف الطابع األول.
إىل ذل��ك أك���د  م��دي��ر م��رشوع 
م��س��ت��ش��ف��ى خ���ات���م االن��ب��ي��اء 

إن  »املهندس ميثم شاكر يارس« 
رسير   100 ل�  تسع  املستشفى 
استرياد  حاليًا  وجي��ري  للرقود 
مع  والتعاقد  الطبية  االجهزة 
جهات ختصصية لتوفري املعدات 

املطلوبة من مناشئ عاملية.
توفري  يتم  »س��وف  وأض���اف، 
عىل  متخصصة  طبية  ك���وادر 
نحتاج  وق��د  املستويات  اع��ىل 
بعد  البلد  خارج  من  كوادر  اىل 

اكامل املرشوع«.
خاتم  مستشفى  أن  إىل  يشار 
القلبية  ل��ألم��راض  األن��ب��ي��اء 
يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  األوىل  ت��ع��د 
عىل  ويرشف  األوس��ط  الفرات 
الكندية   )cci( رشك��ة  بنائها 

املتخصصة ببناء املستشفيات.

بتقنيات عالمية وتصاميم هندسية حداثوية.. 
األنبياء«  »خاتم  مستشفى  من   %50 تنجز  المقدسة  الحسينية  العتبة 

لألمراض القلبية واألوعية الدموية
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جم��ل��ة )االح�������رار(  ح��رضت 
من  العديد  واج��رت  املناقشة 
اوهلا  وكان  الصحفية  اللقاءات 
مكتب  وم��دي��ر  الباحث  م��ع  
احلسينية  العتبة  يف  العام  االمني 
الدين  سعد  السيد  املقدسة 
هاشم مهدي البناء الذي حتدث 
قائاًل: »بفضل اهلل وبركات اهل 
البيت )عليهم السالم( تم اليوم 
الثالثاء 2015/12/8 مناقشة 
املوسومة  املاجستري  رس��ال��ة 
للعتبة  ال��ق��ان��وين  )ال��ت��ن��ظ��ي��م 
احلسينية املقدسة( ،  تطرقت يف 
االمور  بعض  اىل  الرسالة  هذه 

انتقادا  ننتقدها  ان  جيب  التي 
العلمي  ال��ب��اح��ث  ك��ون  ب��ن��اء 
ع��ىل درج��ة  ي��ك��ون  ان  جي��ب 
امرا  كوهنا  احليادية  من  عالية 
ان  مهام واجيابيا، كام وحرصت 
تضطلع  التي  االجيابيات  ابني 
املقدسة  احلسينية  العتبة  فيها 
نحن  ،وب��رصاح��ة  واب���رازه���ا 
هكذا  مثل  تكون  ب��أن  نفخر 
مواضيع ختص العتبات املقدسة 
املاجستري  دراسة  مستوى  عىل 
والدكتوراه ، ملا تقوم به من دور 
جانب   من  البلد  امور  يف  كبري 
اخلدمات  من  العديد  وتقديم 

يفدون  الذين  الكرام  للزائرين 
وامام  االحرار  اب  قبلة  صوب 
الثوار اب عبد اهلل احلسني واخيه 
)عليهام  العباس  الفضل  اب 

السالم (من جانب اخر«.
واضاف البناء:« بفضل اهلل انني 
حرصت عىل ان تكون الرسالة 
ق��وي��ة، حيث  ن��ق��اط��ه��ا  ب��ك��ل 
التمهيدي  املبحث  يف  تطرقت 
،وكذلك  التارخيي  تطورها  اىل 
ت��ط��وره��ا ال��ق��ان��وين وم���ن ثم 
بحثت الشخصية املعنوية للعتبة 
ويف  األول،  الفصل  يف  املقدسة 
حت اهليكلية  الفصل الثاين وضهّ
االدارية للعتبة املقدسة وبام فيها 
وظيفي،  وت��درج  تسلسل  من 
فقد  ال��ث��ال��ث  ال��ف��ص��ل  يف  ام���ا 
كرسته لبحث األحكام اخلاصة 
وان  املقدسة،  العتبة  بموظف 

نأمل من االخوة  شاء اهلل تعاىل 
النهج  االستمرار بذا  الباحثني 
وتكملة مابدأنا به كون الرسالة 
وصفوها  املعنيني  وبحسب 
من  تتضمنه  وما  بموضوعيتها 
وجريئة  جدًا  ن��ادرة  معلومات 

الطرح ».
الفتًا اىل انه:«  هيدي هذا اجلهد 
يف  العليا  الدينية  املرجعية  اىل 
واالم���ني  االرشف  ال��ن��ج��ف 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام 
املهدي  عبد  الشيخ  س��امح��ة 
األم��ني  وك��ذل��ك  الكربالئي؛ 
املطهرة   العباسية  للعتبة  العام 
الصايف،  أمح��د  السيد  سامحة 
بشكل  ك��رب��الء  جامعة  وإىل 
بشكل  ال��ق��ان��ون  وكلية  ع��ام 
العامني  األمناء  وبقية  خاص  
واملزارات  للعتبات  واخلاصني 

التنظيم القانوني للعتبة الحسينية.. األولى من نوعها في هذا التخصص

عنوان البحث المقّدم من السيد سعد الدين البناء لنيل شهادة الماجستير

حاز مدير مكتب االمين العام للعتبة الحس���ينية المقدس���ة 
الس���يد س���عد الدين هاشم البناء، على ش���هادة الماجستير 
بتقدي���ر جيد جدًا من كلي���ة القانون بجامع���ة كربالء، وجاء 
ذلك من خالل اجراء المناقشة العلنية على قاعة السنهوري 
بكلية القانون والتي حملت عنوان )التنظيم القانوني للعتبة 
الحسينية المقدسة( وأجريت المناقشة وسط حضور شخصيات 

دينية واكاديمية من داخل العراق وخارجه.

تقرير: ضياء االسدي  
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جلنة  واىل  امل��ق��دس��ة؛  الدينية 
الرسالة  عىل  واملرشف  املناقشة 
الدكتور امحد شاكر سلامن  ، كام 
واود ان ابني شيئا مهام جدًا  أنه 
حني وافقة سامحة االمني للعتبة 
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي عىل عىل 
)املاجستري(،  العليا  دراستي 
يكون  ان  عىل  نفيس  عاهدت 

يف  واالخ�����ري  االول  اهل����دف 
الفائدة من احلصول عىل شهادة 
وأن  تعاىل  اهلل  إىل  القرب  عليا  
ومصلحة  خدمة  يف  تصب  بأن 
العتبات املقدسة؛ كوين وبفضل 
اهلل لست بحاجة اىل شهادة عليا 
اؤديه  الذي  بالعمل  مكتٍف  و 

حتت قبة سيد الشهداء«. 
جلنة  رئ��ي��س  اك���د  جهته  م��ن 
امل��ن��اق��ش��ة االس���ت���اذ امل��س��اع��د 
حميسن  زغ��ري  عامر  ال��دك��ت��ور  
يف  االداري  ال��ق��ان��ون  اس��ت��اذ 
الرسالة  بأن  ميسان:«  جامعة 
بمدار  بخصوصيتها  مت��ي��زت 
احلسني  االم���ام  وه��و  البحث 
)ع��ل��ي��ه ال��س��الم( ح��ي��ث ك��ان 
جلها يتعلق يف التنظيم القانوين 
وكيفية ادارة العتبة احلسينية من 
الناحية القانونية ، كام ووضعت 
و  املفاصل  من  الكثري  الرسالة 
هذا  منها  يعاين  التي  املشاكل 
هذه  ل��ت��اليف  ال��ق��ان��وين  النظام 

العتبة  ادارة  وتطوير  املشاكل 
اجيابًا  ينعكس  بشكل  املقدسة 
داخل  املقدمة  اخل��دم��ات  عىل 

هذه البقعة املباركة واملرشفة :«
موضحًا:« ان ابرز نقاط القوة هو 
من  جلملة  الباحث  استعراض 
والتعليامت  واالنظمة  القوانني 
العتبة  ادارة  عمل  تنظم  التي 
هذه  اخ��ت��الف  رغ��م  املقدسة 
ال��ق��وان��ني وال��ت��ع��ل��ي��امت عىل 
حيث  من  مستوياتا  اختالف 
 ، وتدرجها  القانونية  القيمة 
وع��ىل ال��رغ��م م��ن اهن��ا تسبب 
ارباكا للباحثني او املطبقني هلذه 
الرسالة  هذه  ان  اال  التعليامت 
قانونية  م��وس��وع��ة  اصبحت 
العتبة من  بأدارة  مصغرة تتعلق 
كان  وبرصاحة   ، قانونية  ناحية 
ملا  الباحث  بمناقشة  الرشف  لنا 
رسالة  بتقديم  توفيق  من  حيمله 
حتمل اسم االمام احلسني )عليه 

السالم(«.
موفقًا  كان  الباحث  بأن  مبينًا:« 
كام  ال��ط��روح��ات  م��ن  بكثري 
العرض  بأسلوب  موفقًا  وكان 
تكللت  وقد  العلمية  واالمانة 
هذه اجلهود برسالة ان شاء اهلل 
يف  كبري  دور  هلا  يكون  ان  نأمل 
و  اواًل  القانونية  املكتبة  اث��راء 
للعتبة  القانوين  النظام  تطوير 

احلسينية املقدسة بشكل عام«.
اجلدير بالذكر: ان الرسالة التي 
تقدم با البناء قد محلت بحدود 
وح���رص  م���ص���در   )800(
ما  بأفضل  بتقديمها  الباحث 
االسالمي  للدين  خدمة  يكون 
واالمام احلسني )عليه السالم( 
القانونية  وللحركة  جانب  من 
جانب  من  العراق  يف  والعلمية 

اخر«. 

أقام قسم إعالم العتبة احلسينية 
امل��ق��دس��ة، األس��ب��وع امل��ايض، 
اجلهادي«  »اإلع��الم  مهرجان 
الشعبي  احلشد  لدعم  األول 
زمر  ضد  انتصاراته  وتوثيق 

»داعش« التكفريية.
يف  ألقاها  التي  كلمته  وخالل 
األمني  نائب  أك��د  املهرجان، 
السيد  احلسينية  للعتبة  العام 
أمهية  ع��ىل  الشامي«  »أف��ض��ل 
نقل  يف  الكبري  ودوره  اإلعالم 
الشعبي  احل��ش��د  ان��ت��ص��ارات 

للمجتمعات.
يف  الزينبي  »اإلعالم  إن  وقال، 
لفضح  تصدى  الطف  معركة 
النهج األموي وجرائمه« داعيًا 
وسائل اإلعالم كافة إىل »فضح 
التكفريية  ال��زم��ر  ب��ه  تقوم  م��ا 
م���ن ق��ت��ل األب����ري����اء، ون��ق��ل 
االنتصارات واملالحم البطولية 
احلشد  أب��ن��اء  يسطرها  ال��ت��ي 

الشعبي والقوات األمنية«.
»دور  أن  ال��ش��ام��ي،  ورأى 
ينقلون  ال��ذي��ن  اإلع��الم��ي��ني 
هلم  ويصورون  املعارك  للعامل 
يقل  ال  املجاهدين  انتصارات 
املجاهدين  أخوتم  دور  عن 

ومتثل  امل��ع��ارك  س��اح��ات  يف 
رسالة  وهي  واإليثار  التضحية 

عظيمة«.
اللجنة  عضو  ذك��ر  ذل��ك  إىل 
اإلع��الم  وأس��ت��اذ  التحكيمية 
بابل  جامعة  يف  واالت��ص��االت 
الدكتور »كامل القيم« أن مجيع 
املهرجان  يف  املشاركة  األعامل 
األكاديمية  للمعايري  خضعت 
فضاًل  الفيلمية،  للامدة  والفنية 

عن تأثريها عىل املتلقي.
الفرات  قناة  فوز  »القيم«  وأكد 
تقرير  ب��أف��ض��ل  ال��ف��ض��ائ��ي��ة 
احلصار  »فك  بعنوان  تلفزيوين 
عن مصفى بيجي«، فيام حصل 
أفضل  عىل  اإليراين  التلفزيون 
»عملية  بعنوان  ميدانية  تغطية 
افضل  أم��ا  امل��ق��دادي��ة«،  حترير 
عليه  حصل  فقد  وثائقي  فيلم 
الفضائية  ك��رب��الء  قناة  فيلم 

»جرف النرص«.
أما يف فقرة فيلم ذكريات شهيد 
فقد كان من نصيب قناة الغدير 
فوزها  ع��ن  فضاًل  الفضائية 
للحشد  نشيد  كليب  بأفضل 
عنوان  حت��ت  وك���ان  الشعبي 

»أسود العراق«.

ك���رب���الء ت��ح��ت��ض��ن م��ه��رج��ان 
االعالم الجهادي 

تقرير: ضياء االسدي  
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اكتساُب المعرفة والمهارات اإلنسانية من حّق الجميع..

شعبُة النشر تقيم دورة )عبد اهلل بن عفيف( لتأهيل المكفوفين

في مبادرٍة إنسانيٍة منها وللمرة الثانية على التوالي.. أقامت شعبة النشر في العتبة الحسينية المقدسة، 
دورة عبد اهلل بن عفيف )رضوان اهلل عليه( الخاصة بتأهيل وتعليم المكفوفين، على مبادئ السير والحركة 

ولغة برايل والحاس���وب الناطق باللغتين العربية واإلنكليزية إضافة إل���ى تأهيل عدد من المعلمين إلقامة 
الدورات المستقبلية، وذلك على مجّمع سيد الشهداء )عليه السالم( في كربالء.

اإلعداد للدورة وتهيئة كافة األمور الفنية واللوجستية ابتدئ مبكرًا من قبل القائمين على الدورة، التي شهدت مشاركة )32 مكفوفًا( من 
مختلف المحافظات العراقية ولكل من الرجال والنساء، ويشرف عليها مختصون من حملة الشهادات العليا )الدكتوراه والماجستير( في 

المجاالت اإلنسانية والمواد التدريسية الخاصة بالمكفوفين.

تقرير/ قاسم عبد الهادي 
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حارضة  كانت  »االح��رار«  جملة 
الضوء  تسليط  اج��ل  من  هناك 
االستثنائية  ال���دورة  ه��ذه  ع��ىل 
املتحدثني،  أول  وكانهّ  واملفيدة، 
كاظم؛  ج��واد  سامي  األس��ت��اذ 
ورئيس  النرش  شعبة  م��س��ؤول 
حترير جملة )األحرار( حيث قال: 
اآلن  حتى  كربالء  يف  يوجد  »ال 
لرعاية  خاصة  مدرسة  او  مركز 
حترص  م��ا  ودائ���امً  املكفوفني؛ 
العتبة احلسينية املقدسة واملتمثلة 
الشيخ  س��امح��ة  ال��ع��ام  بأمينها 
املشاريع  انشاء  عىل  الكربالئي 
املجتمع،  رشائح  لكل  اخلدمية 
لذا اقدمت شعبة النرش عىل اقامة 
لغة  لتعليم  التأهيلية  ال��دورات 
الناطقة  احلاسبة  وبرنامج  برايل 
الرعاية  وبعد  املكفوفني  لرشحية 
سامحة  من  الالحمدود  والدعم 
نجحت  ال��ك��رب��الئ��ي  ال��ش��ي��خ 
مع  وبالتعاون  االوىل  ال���دورة 

قسم املوارد البرشية«.
الدورة  أن »هذه  إىل  أشار  كاظم 
هي  النرش  شعبة  با  تتكفل  التي 
الثانية واطلقنا عليها دورة عبداهلل 
تعاىل  اهلل  )رض���وان  عفيف  بن 
عليه( لتعليم لغة برايل اضافة اىل 
لغة  معلمي  لتأهيل  اخرى  دورة 
االستمرار  نستطيع  حتى  برايل 
منوهًا  ال��دورات«،  هذه  بإقامة 
بأن »املشاركني يف الدورة قدموا 
العراقية  املحافظات  خمتلف  من 
التدرييس  ال��ك��ادر  ع��ن  فضاًل 
الدورة والذين بلغ  املرشف عىل 
أشخاص( من محلة   9( عددهم 

الدكتوراه واملاجستري«.
املكفوفني  ان »رشحية  إىل  وأشار 
مم��ن جت���اوزت اع��امره��م العرش 
رعاية  أي  هلم  توجد  ال  سنوات 
العتبة  وتعدهّ  العراق  عموم  يف 
اقامة  يف  االوىل  ه��ي  احلسينية 

مستوى  ع��ىل  م���رشوع  ه��ك��ذا 
االمية  حمو  بمثابة  وهو  العراق 

للمكفوفني«.
الدكتور  مع  كان  اآلخر  حديثنا 
رئيس  املالكي،  حسني  ص��ادق 
املكفوفني  لتأهيل  برايل  منظمة 

وِض���ع���اف ال���ب���رص، اس��ت��اذ 
دراسات عليا يف االكاديمية 

العلمية  للدراسات  العليا 
حيث  واالن��س��ان��ي��ة، 

أوض������ح ق���ائ���اًل: 
ال��دورة  »تستغرق 
أس��ب��وع��ني ب��أي��ام 

فيها  وي��ت��م  متتالية، 
حم��ارضات  أرب��ع  تقديم 

يومية لتعليمهم القراءة والكتابة 
وهي  باللمس  ب��راي��ل  بطريقة 
با  تقوم  التي  اخلطوات  احدى 
 ً عمال  املقدسة  احلسينية  العتبة 
بمبدأ العلم للجميع وعىل الكل 
معرفة  ًاىل  وص���وال  يتعلم  ان 
العامل وال  العلوم ومواكبة تطور 
بل  املبرصين  عىل  االمر  يقترص 
من  املهمشة  الفئة  هذه  تناولت 

ابناء املجتمع«.
خمتلفًا  مت��ي��زًا  امل��ال��ك��ي  وي���ؤرش 
يقول  حيث  ال����دورة  ه��ذه  يف 
هلذه  تقام  التي  »ال���دورات  بأن 
الرشحية من قبل مديريات الرتبية 

هي حمدودة وألعداد قليلة من 

ال��ط��ل��ب��ة 
؛  فني ملكفو ا

ف��ي��ام ش��ه��دت 
اهلل  )ع��ب��د  دورة 

إقبااًل  عفيف(  بن 
أع��داد  ومشاركة  للنظر  ملفتًا 
خمتلف  من  املكفوفني  من  كبرية 
ان  مبينًا  العراقية«،  املحافظات 
تنهض  ال  اإلنساين  العمل  »هذا 
ق��درات  لدهيا  مؤسسة  اال  ب��ه 
ان  ممكن  اع��امل  ول��دهي��ا  كبرية 
تنهض با وهي بمستوى االمانة 
العامة للعتبة احلسينية املقدسة«.

حديثه  يف  الكاظمي  ويستمر 
أن  إىل  وي��ش��ري  ال�����دورة،  ع��ن 
ال��دورة  ه��ذه  من  »املستفيدين 
سيتم  الذين  املتدربني  من  هم 
معلمني  ليصبحوا  تأهيلهم 
الالحقة  ال��دورات  يف  خاصني 

ان شاء اهلل تعاىل«، مشريًا إىل ان 
الدول  بقية  تواصال مع  »هنالك 
يف  عضو  ف��ان��ا  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
االحتاد العرب للمكفوفني ولدي 
اح��ت��ك��اك ب��االحت��اد االس��ي��وي 
االحت��اد  وك��ذل��ك  للمكفوفني 
يف  خربات  تبادل  وهناك  الدويل 

هذا املجال«.
إىل ذلك شاركتنا احلديث، الست 
ونائب  ��ار،  ن��صهّ يوسف  رسور 
رئيس منظمة برايل بالعراق التي 
حتمل شهادة املاجستري يف قسمي 
التاريخ وحقوق اإلنسان؛ حيث 
بأن  س��ع��داء  ج��دًا  »نحن  ق��ال: 
نساهم بمثل هكذا برامج ونحن 

اكتساُب المعرفة والمهارات اإلنسانية من حّق الجميع..
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نكون  ان  اوهل��ا  كثرية  دوافعنا 
)عليه  احلسني  االم��ام  خدمة  يف 
يفهمها  التي  ورسالته  السالم( 
بعد  يومًا  عليها  ويطلع  الناس 
عىل  »برناجمنا  ان  مضيفًة  ي��وم«، 
تدريب  هو  االول  الشق  شقني 
والبنات  الشباب  من  جمموعة 
عىل  وتعليمهم  ال��ك��ف��ي��ف��ات 
وهي  اساسية  م��ه��ارات  ث��الث 
القراءة بطريقة برايل واستخدام 
الربامج  خ��الل  من  احل��اس��وب 
الناطقة احلديثة وايضًا استخدام 

العصا بالسري«.
االوىل  »الفقرة  ان  ار  نصهّ وتبنيهّ 
برايل  طريقة  تعليم  تتضمن 
يستخدمها  التي  الطريقة  وهي 
من  وتكون  القراءة  يف  الكفيف 
يستطيع  حيث  اللمس  خ��الل 
القرآن  وق��راءة  والتعلم  القراءة 
والصحف املتوفرة بلغة برايل«.

فتتمثل  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ف��ق��رة  أم���ا 
»ب���اس���ت���خ���دام احل���اس���وب 
بفضل  حيث  الناطقة،  والربامج 
يستطيع  احلديثة  التكنولوجيا 
يستخدم  ان  ال��ي��وم  الكفيف 
قارئات  خ��الل  من  احل��اس��وب 
يتم  ناطق  برنامج  وهو  الشاشة 
ويقوم  احل��اس��ب��ة  ع��ىل  تنصيبه 
موجود  هو  ما  كل  قراءة  بعملية 

عىل الشاشة صوتيًا«.
فتتضمن  الثالثة  للفقرة  وبالنسبة 
حيث  بالسري  العصا  »استخدام 

ان هناك اطرا عامة للتدريب عىل 
التدريب  ويسمى  بالعصا  السري 

عىل )العصا البيضاء(«.
م��ردود  هلا  حقيقة  ال��دورة  ه��ذه 
»حيث  نصار،  تقول  كام  إنساين 
هناك  بأن  الرشحية  هذه  ستشعر 
من هيتم بم وبمثابة دعم نفيس 
للمكفوف وبا مردود ثقايف عند 
واستخدام  القراءة  عىل  تعليمه 
»نتائج  ان  مؤكدًة  الكومبيوتر«، 
وباهرة  كبرية  ال���دورات  ه��ذه 
ونقلنا  ملحوظة  نتائج  وحققنا 
حيث  اخ��رى  دول  اىل  جتاربنا 
يف  كنت  سنة  من  اقل  قبل  انني 
 5 وزرت  املتحدة  ال��والي��ات 
عن  فكرة  واعطيناهم  والي��ات 
هذا  يف  تقدمنا  وكيف  جتربتنا 

املجال«.
خالل  فرحها  خت��ِف  مل  ��ار  ن��صهّ
تقدمه  وما  ال��دورة  عن  حديثها 
من مساعدة هلذه الرشحية، مشرية 
للعتبة  العامة  األمانة  دور  إىل 
هذه  إقامة  يف  املقدسة  احلسينية 
الوقت  انه: »يف  قائلة  الدورات، 
الذي يتم فيه إمهال هذه الرشحية 

املختصني  قبل  من  املجتمع  من 
واملعنيني يف الدولة إال أننا نلحظ 
با  احلسينية  العتبة  اهتامم  بقوة 
مرشفة  بصمة  هلا  تركت  والتي 
يف رعاية رشحية املكفوفني بإقامة 
التثقيفية هلم  الدورات  مثل هذه 
شاء  إن  خري  ب��ادرة  تعد  والتي 

اهلل«.
مع  كانت  االخ��رية  وقفتنا  أم��ا 
اهايل  من  طليفح  عيل  املكفوف 
قضاء املسيب والبالغ من  العمر 
15 سنة، طالب يف الصف االول 
»أشكر  ق���ال:  حيث  املتوسط 
العتبة احلسينية املقدسة عىل هذه 
املبادرة، وهذه هي الدورة الثانية 
احلسينية  العتبة  تقيمها  التي 
استفدت  وق��د  ب��ا،  وأش���رتك 

ابرايل  لغة  تعلم  يف  منها  كثريا 
كان  وقد  احلاسوب،  واستخدام 
وكذلك  ��ز  حم��فهّ نفيس  ت��أث��ري  هل��ا 
انعكس  إجي��اب  معريف  م���ردود 
معربًا  التعليمي«،  مستواي  عىل 
الغامر  فرحه  عن  ذاته  بالوقت 
التي  ال��دورة  هذه  يف  لالشرتاك 
مشكورة،  النرش  شعبة  أقامتها 
»من  ان��ه  حديثه  ختام  يف  مبينًا 
شارك  وقد  م  التعلهّ عىل  املجدين 
دع��اء  حفظ  مسابقة  يف  سابقًا 
العتبة  أقامتها  ال��ت��ي  ال��ث��غ��ور 
عىل  وحصل  املقدسة  احلسينية 

املركز األول يف املسابقة«.
عن  حقيقة  ليعجز  اللسان  إن 
احلديث أمام هذه اجلهود اجلبارة 
وشعبة  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
تسخري  عىل  عملت  التي  النرش 
رشائح  خلدمة  عامليها  طاقات 
ومل  ومعلوماتيًا  ثقافيًا  املجتمع 
خ��ر ج��ه��دًا إال وت��رصف��ه يف  ت��دهّ

خدمتهم.
الدورة  من اجلدير ذكره أن هذه 
اهلل  عبد  التابعي  باسم  جت  توهّ
اهلل  )ريض  األزدي  عفيف  بن 
املؤمنني  أمري  عنه( من أصحاب 
)عليه السالم( الذي قاتل معه يف 
وفقد  والصفني  اجلمل  معركتي 
موقف  ل��ه  وك��ان  فيهام،  عينيه 
اهلل  عبد  الطاغية  أم��ام  ف  م��رشهّ
عليه  انتفض  عندما  زي��اد  ب��ن 
)عليه  احلسني  اإلمام  مقتل  بعد 
السالم( وكانت رضيبة انتفاضته 

املرشفة قطع رأسه وصلبه.
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ندوة الحياء ذكرى وفاة النبي االكرم )صلى اهلل عليه وآله(  

ينظمها مركز االرشاد االسري في العتبة الحسينية 

االرسي  االرش���اد  مركز  نظم 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع 
النبي  وفاة  ذكرى  الحياء  ندوة 
وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  االك��رم 
يف  االوص��ي��اء  سيد  قاعة  ع��ىل 
الرشيف،  احلسيني  الصحن 
وسط  حضور طلبة من املدارس 
ال��س��درة  كمدرسة  ال��ث��ان��وي��ة، 
طالبات  من  وجمموعة  للبنات، 
أم  كلية  ضمنها  من  الكليات، 
التابعة  السالم(،  )عليها  البنني 
العاملية،  املصطفى  جامعة  اىل 
يف  اإلس��الم��ي��ة  العلوم  وكلية 

جامعة كربالء. 
التقت جملة )االحرار( املحارضة  
مياسة شبع والتي حتدثت قائلة: 
املحارضة  خالل  من  »تناولُت 
االعظم  الرسول  عن  احلديث 
كقدوة  وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل 
ايف  به  نتأسى  ان  علينا  ينبغي 
كافة االصعدة احلياتية«، مضيفة 
ان »املحارضة التي كانت حتمل 
استندُت   ارش��ادي��ة  مواضيع 
خ��الهل��ا ع��ىل االدل���ة ال��روائ��ي��ة 

م��ن ال��ك��ت��اب ورواي����ات اهل 
والتي  السالم(  )عليهم  البيت 
تربوية  دالالت  فيها   كانت 
التعامل  كيفية  يف  واخ��الق��ي��ة 
من  اب��ت��داء  املجتمع  اف��راد  بني 
اخلطوة االوىل يف تكوين االرسة 
اختيار  نقطة  م��ن  وحت��دي��دا   ،

الرشيك )الزوج(«. 
رفاه  االستشارية  واوضحت 
ادارة مركز  القائمة عىل  احلكيم 
»يندرج هذا  االرشاد االرسي: 
املقامة  والندوة  عمومًا  النشاط 
تنفيذ   إطار  يف  خصوصًا،  اليوم 
العاشورائي  الربنامج  وختام 
والذي  وصفر،  حمرم  لشهري 
األمانة  ودعمتٌه  امل��رك��ز  ع��دُه 
بقوة  احلسينية  للعتبة  العامة 
الربنامج  يتضمن  حيُث  وثقة، 
العامة  الندوات  إقامة  عمومًا 
املسابقات،  و  العتبة  قاعات  يف 
ومن ضمنها مسابقة املعصومني 
السالم(،  األربعة عرش )عليهم 
يف  الرتبوية  املحارضات  وايضًا 
املقدسة،  كربالء  أحياء  خمتلف 

الدورية  الزيارات  اىل  باإلضافة 
للنساء  امل��ق��دس��ة،  للعتبات 
الشعبي  احلشد  وذوي  األرامل 
وال��ن��ازح��ني وغ���ري ذل���ك من 
األنشطة التي نعمل عىل تنفيذها 

حاليًا«.
املهندسة  اعربت  جهتها  من   
مسؤولة  اجل��ل��ي��ح��اوي  ن���دى 
عن  املركز  يف  االع��الم  وح��دة 
س��ع��ادت��ا ب��إق��ام��ة م��ث��ل ه��ذه 
»يف  مضيفة،  الرتبوية،  الندوات 
االرش��اد  مركز  ان��ج��ازات  ظل 
ال��ص��ع��ي��دي��ن  ع���ىل  االرسي 
خالل  ومن  والنفيس  االرسي 
التطور الذي حدث من اجلانب 
الندوة  ه��ذه  أقيمت  االرسي 
االكرم  الرسول  وف��اة  بذكرى 
حيث  وآل���ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل 
كان احلضور من جامعة كربالء 
وأيضا  االسالمية  العلوم  كلية 
طالبات كلية ام البنني التابعة اىل 
جامعة املصطفى وايضا يف ختام 
اخلاصة  القرعة  اجريت  الندوة 
بمسابقتي االمام احلسن واالمام 

وتم  السالم(  )عليهام  احلسني 
الفائزات  عىل  اجلوائز  توزيع 
قرعة  إجراء  ذلك  تال  باملسابقة 
التي  املسابقة  يف  للمشاركات 
األرسي  اإلرشاد  مركز  أجراها 
األربعة  املعصومني  )مسابقة 
بمسابقة  واخل���اص���ة  ع���رش( 
اإلم���ام���ني احل��س��ن واحل��س��ني 
تم  وق���د  ال���س���الم(،  )عليهام 
اعالن أسامء الفائزات بالقرعة، 
وكانت أسامؤهن حسب اآليت:

)عليه  احلسن  اإلمام  مسابقة   -
السالم(: نور حسني مايع، بنني 
وليد، رساب حممد محزة، عذراء 

مهدي، خالدة إبراهيم.
احل��س��ني  اإلم�����ام  م��س��اب��ق��ة   -
صاحب  رسى  السالم(:  )عليه 
مهدي، منرية جابر، دعاء عيل، 

أسامء رعد، إسالم أمحد عيل.
األخوات  اجلليحاوي  ودعت 
الفائزات »إىل القدوم ملقر املركز 
إلستالم جوائزهن، علاًم أن كل 
فائزة ستحصل عىل جائزة مالية 

قدرها )مئة ألف دينار(«.

االحرار/ حسين نصر  
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العرشين  ال��ق��رن  ب��داي��ات  يف 
بتحقيق  اهتاممهم  العرب  ب��دأ 
املخطوطات  السيام  النصوص 
القديمة ، وهذه الصحوة متاخرة 
للمسلمني  ان  علمنا  اذا  ج��دا 
ويف  املخطوطات  من  هائال  كام 
بعض  عملت  وقد  العلوم  شتى 
عىل  واليهودية  الغربية  اجلهات 
االستحواذ عليها بشتى الوسائل 
او  االح��ت��الل  طريق  عن  س��واء 
عصابات  مع  باالتفاق  التهريب 
طريق  عن  او  لذلك  متخصصة 
اليعلمون  اشخاص  من  رشائها 
امهيتها ، وقد حتدث بعض علامئنا 
االجالء عن كيفية احلصول عىل 
هذه املخطوطات من قبل اليهود 
وطاملا ان الغرب حصل عىل كم 
هلذا  املخطوطات  هذه  من  هائل 
هذه  حتقيق  فن  يف  السبق  له  كان 
الف  من  اول  ويعترب  النصوص 

عن علم حتقيق النصوص هم: 
أول  برجسرتارش  األملاين  املؤلف 
من ألف وحارض يف هذا املوضوع 

قيمة  حمارضات  القى  فقد  البكر 
يف جامعة القاهرة سنة 1931

كتيبا  وسوفاجيه  بالشري  أصدر 
النصوص  نرش  )قواعد  بعنوان 
عام  الفرنسية  باللغة  وترمجتها( 
مصورا  طبعه  أعيد  ثم   1945

عام 1945.
نرشهم  يف  امل��س��ت��رشق��ون  طبق 
التي  القواعد  العربية  النصوص 

النصوص  لنرش  أوروب��ا  يف  تتبع 
الكالسيكية: اليونانية والالتينية. 
وهي قواعد دقيقة تضمن األمانة 
أن  وتضمن  النص،  إخ��راج  يف 
وضع  ك��ام  املنشور  النص  ي��أيت 
ه��ذه  طبقت  وق���د  أص��ل��ه،  يف 
القواعد يف نرش النصوص مجعية 

 DMG األمل����ان  امل��س��ت��رشق��ني 
 La( اإلس��الم��ي��ة،  نرشياتا  يف 
 )bibliotheca Islamica
املسترشق  عليها  ي��رشف  التي 
ريرت. وطبقتها مجعية   . ه�  الكبري 
وتم  فرنست،  يف  ب��ودي��ه  غيوم 

إتباعها من مجيع املسترشقني.
وكان عىل نارشي النصوص من 
العرب إتباع الطريقة العلمية التي 
واالط��الع  املسترشقون  يتبعها 
أو  واقتباسها  ق��واع��ده��م  ع��ىل 

اقتباس اجلديد منها.
االنتباه  املسلمون  العلامء  ب��دأ 
ارساره  ومعرفة  الفن  ه��ذا  اىل 
اختلف  وق��د  فيه،  واالشتغال 
الباحثون حول حتديد تاريخ بدء 
ويغلب  العرب،  عند  التحقيق 
الظن أن تكون حماوالته األوىل يف 
القرن18 أو 19 أو 20 ،  ويبدو 
تباين  إىل  م��آل��ه  اختالفهم  أن 
ملعنى  مفهومهم  حول  نظريتهم 
انحرص  فإذا  التحقيق.  أو  النرش 
معنى النرش يف حتويل خمطوط إىل 

املخطوطات  نرش  فزمن  مطبوع، 
ظهور  الزم  ال��زاوي��ة  ه��ذه  م��ن 
الطباعة العربية يف املرشق العرب 
يف  ظهرت  عربية  مطبعة  )أول 
لبنان  ويف  1702م،  سنة  حلب 
سنة  م��رص  ويف  1733م.  سنة 
وفلسطني  العراق  ويف  1821م. 
ك��ان  وإذا  1830م.(.  س��ن��ة 
األخطاء  تصحيح  يعني  النرش 
من  الغوامض  ورشح  اإلمالئية 
الواحدة  النسخة  واعتامد  املعاين 
ملخطوط متعدد النسخ فزمن نرش 
القرن  إىل  يعود  العرب  ال��رتاث 
املقصود  كان  وإذا  عرش،  التاسع 
الدقيقة  العلمية  القواعد  اتباع 
الغرب  عرفها  كام  التحقيق،  يف 
وبعض  امل��س��ت��رشق��ني  وم��ع��ظ��م 
النرش  فزمن  العرب  املحققني 

يكون منذ أوائل هذا القرن. 
قبل  الكتب  طبع  عملية  وأم��ا 
هذا القرن، فال تستحق تسميتها 
ألهنا  حتقيق،  أو  نرش  حم��اوالت 
األدنى  احلد  إىل  تفتقر  الواقع  يف 

علم تحقيق النصوص... طريق المفكرين نحو خفايا التراث

اورب���ا  مكتبات  اغ��ل��ب 
وامريكا ان لم تكن كلها 
مخطوطات  من  التخلو 

اسالمية

دراسات 

مخطوطة من مكتبة الكونغرس األمريكي
العالمة الدكتور عبد الهادي الفضلي
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قبل  طبع  وما  النرش،  أصول  من 
هذا القرن هو بحاجة إىل حتقيق، 
ال  خطوة  يعد  ذل��ك،  مع  وه��و، 
مفر منها ألي تراث، والشك يف 
أن حافز تلك اخلطوة وما أعقبها 
م��ن حم���اوالت ن��رش ك��ان ظهور 

الطباعة.
الرتاث  إحياء  حركة  بدأت  وقد 
ومبادئ  املبنية عىل أسس  العرب 
من  ال��ك��ث��ري  ب��ف��ه��رس��ة  علمية 
أيد  ع��ىل  العربية  املخطوطات 
ونرش  بتحقيق  بدأت  كام  لبنانية، 
أيد  بعض هذه املخطوطات عىل 
لبنانية أيضًا، ومن أبرز من عمل 
ع��ىل ن��رش ال���رتاث ال��ع��رب ن��رشًا 
علميًا موثقًا األب لويس شيخو 
املثال:  سبيل  عىل  حقق  ال��ذي 
تذيب األلفاظ، البن السكيت، 
والبلغة يف شذور اللغة، ومحاسة 
البحرتي، ورشح ديوان اخلنساء. 
ومن البارزين أيضًا األب أنطون 
صاحلاين، الذي نرش كتاب تاريخ 
العربي،  الب��ن  ال���دول،  خمترص 
من  وغريمها  األخطل،  ودي��وان 

النفائس العربية القديمة.
الفضل  ف��ريج��ع  م��رص  يف  وأم���ا 
يف  األوىل  اخل���ط���وة  اخت����اذ  يف 

زكي  أمحد  إىل  والنرش  التحقيق 
أنساب  كتاب  حقق  الذي  باشا 
البن  األص��ن��ام  وكتاب  اخليل، 
فاحتة  هذا  عمله  فكان  الكلبي، 
تقدم جلهة تقديم النص وضبطه 
غامضه  ورشح  عليه  والتعليق 
به،  التحليلية  الفهارس  وإحلاق 
الرتقيم  ع��الم��ات  واس��ت��خ��دام 

احلديثة.
الكتب  حتقيق  ت��واىل  ذل��ك  بعد 
األق��ط��ار  خمتلف  يف  ال��رتاث��ي��ة 
مرص  يف  وخ���اص���ة  ال��ع��رب��ي��ة، 
وال���ع���راق وس���وري���ا ول��ب��ن��ان 
ظهور  ت��وايل  وك��ان  والكويت. 
مستويني:  عىل  املحققة  الكتب 
هيئات  ومستوى  أفراد،  مستوى 

خاصة وعامة. 
عىل  والنرش  التحقيق  حركة  أما    
فيام  متثلت  فقد  اهليئات  مستوى 
املرصية  الكتب  دار  ب��ه  قامت 
العربية  الكتب  أمهات  نرش  من 
وم��وس��وع��ات ال���رتاث، وجت��در 
أن  إىل  املجال  ه��ذا  يف  اإلش���ارة 
هذه الدار أنشئت سنة 1870م. 
سنة  فيها  املكتبة  وت��أس��س��ت 

1876م. 
عدة  أسهمت  أيضًا  مرص  ويف 
ال��رتاث،  إحياء  بحركة  هيئات 
)مركز  الثقافة  وزارة  فنرشت 
خمطوطات  ال�����رتاث(،  حتقيق 
األعىل  املجلس  وش��ارك  هامة، 
ل��ل��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة يف ه��ذه 
احل���رك���ة، ف��أن��ش��أ جل��ن��ة إح��ي��اء 
قامت  التي  اإلسالمي  ال��رتاث 
ب��ن��رش ع���دد م���ن ك��ت��ب ت���راث 
عملية  يف  شاركت  كام  اإلسالم، 
التأليف  جلنة  املخطوطات  نرش 
إىل  ويضاف  والنرش،  والرتمجة 
مجيع هذه اهليئات املعهد العلمي 
واملجلس  بالقاهرة  الفرنيس 
األعىل للفنون واآلداب، وأخريًا 

معهد املخطوطات العربية الذي 
العربية  ال��دول  جامعة  أنشأته 

بتاريخ 1946/4/4.
التحقيق  يف  الف  من  اشهر  واما 
مناهجهم  اختالف  من  وبالرغم 
عىل  ع��م��دوا  هل��ذا  التحقيق  يف 
لتحقيق  معتمدة  اص��ول  وض��ع 
كتبا بذا  الفوا  املخطوطات وقد 

املجال منها:
األستاذ  نرش   1954 سنة  يف   –

كتيبًا  ه��ارون  حممد  السالم  عبد 
نامذج  دون  صفحة   93 يف  يقع 
بعنوان:  وهو  والفهارس،  اخلط 
قال  ونرشها،  النصوص  حتقيق 
انه: ثمرة كفاح طويل  فيه مؤلفه 
طال  وجت��ارب  ص��ادق،  وجهاد 
النصوص  نرش  يف  امل��دى  عليها 

القديمة. 
الدكتور  نرش   1955 سنة  يف   –
عن  مقااًل  املنجد  الدين  صالح 
يف  املخطوطات،  حتقيق  قواعد 
العربية  املخطوطات  معهد  جملة 
 1955 سنة   2 ج��زء   2 )جملد 
ص 317 � 337(. ثم ظهر هذا 
مؤلف  مستقل  كتيب  يف  املقال 

من 30 صفحة. 
الدكتور  – يف سنة 1970 عالج 
ع���يل ج����واد ال��ط��اه��ر م��ب��ادئ 
البحث  كتابه: منهج  التحقيق يف 

األدب. 
ت��ن��اول��ت   1971 س��ن��ة  يف   –
مبادئ  الشاطئ  بنت  الدكتورة 

يف  مقدمة  كتابا:  يف  التحقيق 
املنهج. 

– يف سنة 1974 نرش حممد عيل 
دراسات  كتابه  ضمن  احلسيني 
وحت��ق��ي��ق��ات، أم����ايل امل��رح��وم 
يف  ج���واد  مصطفى  ال��دك��ت��ور 

أصول التحقيق. 
– يف سنة 1975 نرش الدكتوران 
وسامي  القييس  مح��ودي  ن��وري 
مكي العاين كتابام، وهو بعنوان: 
منهج حتقيق النصوص ونرشها. 

الدكتور  ألقى   1980 سنة  – يف 
حسني نصار بحثًا بعنوان: منهج 
وقواعد  العرب  ال��رتاث  حتقيق 
عن  األوىل  ال��ن��دوة  يف  ن���رشه، 

الرتاث التي عقدت يف القاهرة. 
الدكتور  نرش   1982 سنة  يف   –
بشار عواد معروف كتيبًا بعنوان: 

ضبط النص والتعليق عليه. 
الدكتور  نرش   1982 سنة  يف   –
عبد اهلادي الفضيل كتابًا بعنوان: 
حتقيق الرتاث نرشته مكتبة العلم 

بجدة، السعودية. 
حتقيق  ع��ل��م  اص��ب��ح  وال���ي���وم 
االسالمية  البالد  يف  النصوص 
السيام ايران ومرص علام متداوال 
وقد حققوا الكثري من النصوص 
االكثر  هنالك  والزال��ت  املهمة 
حمجوز  او  خم��زون��ة  بكثري  منها 
عليها يف مكتبات عاملية او عربية 
مل تصلها عقول املحققني الظهار 

مكنوهنا وعلومها للعامل .

الزال����������ت ال���ج���ه���ات 
ال��م��س��ؤول��ة ع���ن ه��ذا 
أجل  من  تجاهد  التراث 

جمع تراثهم المفقود

ان ما حققه المحققون 
رائعا  ان��ج��ازا  يعد  االن 
هنالك  الزال  ول��ك��ن 

االفضل واالهم

دراسات 

العالمة الدكتور عبد الهادي الفضلي
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سالمٌ  لتاجِ  العّز
ه���ن���ي���ئ���ًا ل���ك���م ع����ي����ٌد ت���ك���ل���ّل ب��ال�����س��ن��ا

مل���ول���دٍ   ت����ك����وُن  اذ  م���رح���ى  اأي������ا ع���ي���ُد 
حم���م���دٍ  اآل  اخل������ري  لأه�������ل  ه��ن��ي��ئ��ا ً 

لأم����ت����ي لَح  دّرُي  ك������وك������ٌب  ب������ه 
اأي������ا ����س���ي���َد ال���ك���ون���ن ن���ح���ُن ج��م��ي��ع��ن��ا
ل����ك ال����ي����وم ي����ا اغ���ل���ى ول����ي����ٍد مب���ول���ٍد
�����س����الٌم ل���ت���اج ال����ع����ّز ُط�������رًا ع���ل���ى امل���ال
�����س����الٌم مل�����ول�����وٍد ت���ب���اه���ت ب����ه ال����ُدن����ا
اي����ا ���س��ي��دي ُح���ب���ًا ل�����س��خ�����س ك���رام���ةٍ 
اي�����ا ����س���ي���دي ي����ا م����ن ُول�������دت وب��ع��ده��ا
���س��ع��ى ج����اه����دًا ل��ل��ع��ه��د ك��ي��م��ا ي��ق��ول��ه��ا
���س��المٌ  ع��ل��ى ���س��خ�����س ال��ر���س��ول م���وؤي���دًا
للمال ج����اء  رح���م���ة ً  م���ن  ع��ل��ى  ����س���المٌ  
����س���الٌم ع��ل��ى م���ن ك���ّل���م ال���وح���ي ���س��امل��ًا
اأي������ا خ�����رَي م���ب���ع���وث ب���اأ����س���م���ى ر���س��ال��ة
���س��المٌ  ع��ل��ى م���ن ك����ان ل��ل��ن��ا���س رح��م��ة ً

اب��ت��دا اذ  ال��ر���س��ول  ع��ي��ُد  ل��ك��م  ه��ن��ي��ئ��ا ً 
ب���ه ال���ُط���ه���ُر ي���زه���و ����س���اخم���ًا وم�����س��ددا
����دا ه���ن���ي���ئ���ًا مل����ن ����س���ّم���ا واح����ي����ا وع����يَّ
ت��ع��ال��ت ب���ه ال���دن���ي���ا ت���ع���اىل ب���ه امل���دى
ت���ب���ددا راح�������وا  ال����ب����اغ����ون  اذ  ب���خ���ري 
ال�����س��دى ب���ه  ي�����س��ي��ق  ����س���المٌ  وح�����بُّ ل 
����س���الم ل���ك���ل احل�����ق واجل�������اه وال���ه���دى
خم����ل����دًا اب���ت���غ���ي���ه  ب�����ح�����ٍب  ������س�����المٌ  
ت��غ��م��دا ق�����د  ع���ل���ي���ائ���ه  يف  اهلل  ه�����ي 
���س��ع��ى ج����اه����دًا ل��ل��دي��ن ���س��ع��ي��ًا م���وؤي���دًا
العدى على  رغ��م��ًا  الآف���اق  يف  الطهر  لنا 
ي��ع��ي�����س ب���ج���اٍه م�����س��ت��ع��ي��ن��ًا ع��ل��ى ال��ه��دى
���س��م��ا ف�����وَق ه����ام ال���ع���زِّ وال����ع����ُز اأي����دا
ف��ي��ا ا���س��ُم��ه ال��ن��ع��م��ى وي���ا ا���س��م��ه ال��ن��دا
اأي�������ا خ����ري م����ن ����س���م���ي ف����ك����ان حم��م��دا
وال���غ���دا والآن  ال���ي���وم  ع��ل��ي��ك  ����س���المٌ  

سليم كريم كريمش

هلل عليه وآله وسلم(
في ذكرى مولِد الرسول األكرم محمد )صلى ا
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»نْم يا صغيري«
وحتى يف �سعر الأ�سر واحلزن مل تكن الأم غائبة عن ال�سعراء، 
بعنوان  ال�سهرية  ق�سيدته  الرفاعي  ها�سم  ردد  حينما  ا  خ�سو�سً
»اأغنية اأم« التي خل�س فيها ماأ�ساة املعتقلن يف اأم تر�سع ر�سيعها 
والتي كتب فيها على ل�سان »اأم« قتل الحتالل زوجها لتجد نف�سها 

وحيدة مع ابنها فتغني له حتى ينام قائلة:

»تحت أقدام أمي رحت ألقيها«
»ب�سام دعي�س«، قد اعرتف  الكال�سيكي جند  ال�سعر  ومن مدر�سة 
بعجزه عن موافاة اأمه ولو بهدايا الدنيا، موؤكدا اأن ال�سعر وحده 

لن يكفي ملوافاتها حقها..

»أحن إلى خبز أمي«
وتاأتي مدر�سة ال�سعر احلر لتتوج الأم ملكة على عر�سها، خا�سة 
اأمه  اإىل خبز  نف�سه بحنينه  اأن تفوق حممود دروي�س على  بعد 
معنى  عن  فيها  ك�سف  والتي  اأم��ي«،  خبز  اإىل  »اأح��ن  بق�سيدته 
حياته احلقيقي، واأنه يحيا من اأجلها، ويخ�سى املوت خجال منه 

على دمعها:
واأع�سق عمري لأين

، اأخجل من دمع اأمي ! اإذا متُّ

»قّديستي الحلوة«
اأما نزار قباين الذي توج املراأة بق�سائده اأمرية لل�سعر، فقد جعل 

اأمه قدي�سة يف خم�س ر�سائل لها بداأها بتحية ال�سباح
�سباُح اخلرِي يا حلوة..

�سباُح اخلرِي يا قّدي�ستي احللوة
له  مت�سط  ل�سيدة  فقدانه  فنعى  العامل  طاف  باأنه  نزار  اعرتف 

شعراُء عرٌب يهدون أبياًتا من »ذهب« ألمهاتهم 
خالد مطر

هلل عليه وآله وسلم(
في ذكرى مولِد الرسول األكرم محمد )صلى ا

من يا �سغريي اإن هذا ال�مهد يح�ر�سه الرج�اء
ال�م�س�اء مع  تث�ور  لآلٍم  �سه�رْت  مق�لٍة  م�ن 
ال�دم�اء ف�ي  ُج  َتاأَجَّ مق�اطعه  ل�حًنا  فاأ�سوغه�ا 
وال�����محْن ال�����م�����رارة  ت�س�ارك�ن�ي  ل  من، 
الل����������نب م��ع  اجل�����راَح  اأر���س��ع��ك  فل�س�وف 

ق�واف�ي�ه�ا م����ن  ع��ق��ودًا  ن�ظ�م�ُت  م�ه�م�ا 
�سواطي�ه�ا م��������ن  امل��ع�����ان�����ي  دّر  واخ�����ت�����رت 
لغ�ت�ي م��ن  ال�س�ع�ر  ورود  قط�ف�ُت  ول��������و 
األ�ق�ي�ه�ا رح����ت  اأم����ي  اأق����دام  وت��ح��ت 
مك�ان�ت�ه�ا م���ن  �س�ي�ئ�ًا  اأب�ل��غ  ك�ن��ت  م���ا 
اأج��ازي��ه���ا ب��اأ�س��ع���اري  ا�س�ت��ط��ع��ت  ول 

�سعره مثل اأمه:
طفُت العامَل الأ�سفر

ومل اأعرث..
على امراأٍة مت�ّسُط �سعرَي الأ�سقر

ويعجب لبلوغه الكرب وكونه اأبا وهو طفل اأمامها، قائال:
فكيَف.. فكيَف يا اأمي

غدوُت اأبًا..
ومل اأكرب؟

»زمن الفطام«
عنوانها  ق�سيدة  لأم��ه  هديته  كانت  جويدة  ف��اروق  ال�ساعر 

»ال�سالم عليكم« قال لأمه فيها:

اآخر  عن  متحدًثا  احلنون  اأمه  مع  ذكرياته  جويدة  يعاود  ثم 
كلمات والدته له:

قد كان اآخر ما �سمعت مع الوداع
اهلل يا ولدي يبارك خطوتك

اهلل يا ولدي معك..

وت�������رك�������ت راأ���������س��������ي ف���������وق ������س�����درك
ال����زح����ام م����ن����ي.. يف  ال���ع���م���ر  ت������اه  ث����م 
ف������رج������ع������ت ك�����ال�����ط�����ف�����ل ال���������س����غ����ري
ال���ف���ط���ام زم�������ن  يف  الآلم  ي����ك����اب����د 
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من أيَن لَك بعباسٍ ؟
عنَدما ُجرح وطني

قّدمنا له قرابن
واأن�سدنا بخالقنا ومعبودنا

ان ل ينزف اجلرح
لأن اإن �سممت عبري دماك يا وطني

حملت نع�سي على كتفي
وجعلت ثورتي �سالتي

والر�سا�س م�سبحتي
و�سنعُت لك من ح�سا�ستي اع�سابًا

و�سماد ُجرك روحي
وحملت من �سرب اأيوب وردًا اأهديته اليك
ومن اأخالق امل�سطفى تاجًا و�سعته عليك

ومن علي �سجاعة �سرار بريقها بن عينيك
كي ل يوؤملك اجلرح

ول ي�سقط العلم
جرحوك وعلى جرحك لدغوك

�سلبوك قبل ان يقتلوك
و�سبعوا من �ساعك وغدرًا طعنوك

ل فيك �سر كاحل�سن ل يعلمه ال اهلل
تهوي وتاأوي النا�س اليه
ولكن كان للح�سن عبا�سًا

اخًا روحًا وانفا�سًا 
�سندا وم�سندًا

فمن اين لك بعبا�س يا وطني ؟
وانت ل اخ لك ول جار

ول �سور لك ول ع�سَد
وانت مذ كنت عراقًا

رمالك عطُر ونخلك حنن
�سم�سك ايحاء وقمرك تدوين

فلتكن يا وطني انت العبا�س وانت احل�سن

الشيخ جواد الشبيبي المتوفى سنة  ١٣٦٣ه�
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ال�ساعر  العرب  ومفخرة  الأدب  �سيخ  ال�سبيبي  جواد  ال�سيخ 
بن  حممد  ال�سيخ  ابن  جواد  ال�سيخ   ، ال�سوارد  وجامع  اخلالد 
بال�سبيبي  ال�سهري  البطايحي  �سقر  بن  ابراهيم  بن  �سبيب 

الكبري من اأفذاذ الزمان يف اأدبه وكماله وظرفه واأريحيته.
ولد ببغداد يف �سهر �سعبان عام ١٢٨٤ ه� وتويف اأبوه وعمره 
ا�سبوع وكان والده من ال�سخ�سيات املرموقة ببغداد ، فانتقلت 
ال�سيخ  بنت  وهي  ال�سرة  بجنب  النجف  اإىل  مبولودها  امه 
�سادق اأطيم�س وهو من امل�سهورين بالف�سل والعلم ، �ساعدته 
العلوم  وخمتلف  والأدب  بال�سعر  ف��ربع  الفيا�سة  مواهبه 
وقد  ه .   ١٢٩٦ عام  جده  تويف  اأن  اإىل  والإ�سالمية  العربية 
قارب املائة عام يف العمر فعاد املرتجم له اإىل النجف ووا�سل 
باأنه  البع�س  عّده  حتى  والكتابة  بالإن�ساء  ومتيز  درا�سته 
اأكتب ع�سره قال عنه ال�سيخ ال�سماوي يف ) الطليعة ( فقال : 
قبلة الأدب التي حتج وريحانته التي ت�سم ول تزج ، وجواده 
ال�سابق يف م�سماري النرث والنظم ، عا�سرته فوجدته ح�سن 
الِع�سرة مليح النادرة �سايف النية حلو الفكاهة قوي العار�سة 
مع مت�سك بالدين والتزام بال�سرع ، وذكره �ساحب ) احل�سون 
املنيعة ( فقال : عامل فا�سل واأديب كامل ، �ساعر ماهر ف�سيح 
ذكي  فطن   ، املحا�سرة  جيد  املحاورة  ح�سن  موؤرخ  لغوي  بليغ 
ذو ذهن وقاد وفكر نقاد ، واأّلف كتابًا يف املرا�سالت بينه وبن 
اأحبابه �سماه ) اللوؤلوؤ املنثور ( وديوان �سعره ، وهو مكرث من 
من  كل  له  وترجم  كليهما  يف  البديهة  �سريع  والنرث  ال�سعر 
اأن الكثري من املتاأدبن  اإذ  كتب عن ال�سعر والأدب يف العراق 
تخرجوا على مدر�سته وما زالت النوادي تتنّدر علمه واأدبه 
وقد عّمر طوياًل فاأدرك الدورين : الرتكي والوطني و�سعره 
ر�سائله  ففي  الزمن  مع  يتجدد  وكاأنه  ال��دوري��ن  يف  مقبول 
وب�سعره  واخل��وارزم��ي  الهمداين  مقامات  يجاري  ومقاماته 
البالد  مبتطلبات  يح�س  ك�ساب  ال���الذع  ون��ق��ده  ال�سيا�سي 
ما  كل  يف  وجميد  ال�سعر  يف  مكرث  اأنه  والعجيب  وا�ستقاللها 

يقول
قال يرثي الإمام احل�سن عليه  ال�سالم ، واأوائل الأبيات على 

حروف الهجاء :
اأما اآن اأن جتري اجلياد ال�سوابق    فتندك منها الرا�سيات ال�سواهق
بعيدات مهوى اللجم يحملن فتية    عليهم لواء الن�سر بالفتح خافق

تطّلع فيها قائم ب�سروطها    اإذا عار�ستها بالو�سيج الفيالق
اأما   ، �سعره  من  �ساع  ما  عدا  �سخم  دي��وان  ال�سبيبي  ولل�سيخ 
له ثالث ق�سائد   ، البيت عليهم  ال�سالم فكثري  اأهل  �سعره يف 
يف الإمام احل�سن )عليه ال�سالم( تبتدئ بحرف من حروف 
الهجاء يف اأوائل اأبيات الق�سائد الثالث ، الوىل ذكرناها يف 
بداية الرتجمة والثانية  قال يخ¬¬-اطب حجة اآل حممد 

�ساحب الزمان عليه  ال�سالم :
اأما هاجتك للوتر الطفوف     فيدمي الأر�س من�سلك الرعوف

والثالثة اأولها :
اأمقيم قاعدة الهدى والدين      حان انهزاع قواعد التكوين

اإىل  تويف رحمه اهلل يف بغداد عام ١٣٦٣ ه . ونقل جثمانه 
ذكرى  له  واأُقيمت   ، داره  بجنب  مقربة  يف  ودف��ن  النجف 

اأربعينية يف مدر�سة ال�سدر.

الشيخ جواد الشبيبي المتوفى سنة  ١٣٦٣ه�

من حياة الشعراء وسيرتهم..
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30

كاتٌب وكتاْب
المصطلح النقدي برؤية جديدة

شيُخ الطائفة الطوسي )قدس سره(
 وكتاب تهذيب األحكام

الدكتور  العراقي  للناقد  صدَر 
عيل حسني يوسف كتاب جديد 
الرتمجة  النقدي..  )املصطلح 
يناقش  وال��ذي  والتوظيف(، 
بخصوص  م��ه��م��ة  ج��وان��ب 

اشكالية املصطلح النقدي.
عىل  القضية  تلك  املؤلف  قسم 
يف:  متثهّلت  ع��دة  اشكاليات 
واشكاليات  التنسيق،  غياب 
ت��رمج��ة امل��ص��ط��ل��ح، وغ��ي��اب 
االف�������ادة م���ن ال���ت���ط���ورات 
احل��اس��وب��ي��ة، واش��ك��ال��ي��ات 

املعاجم املصطلحية.
وقد مهد املؤلف لدراسته هذه 
املصطلح  ان  فيها  وجد  بتوطئة 
النقاد  عند  يرد  مل  الرسم  بذا 
الذي  اجل��رج��اين  قبل  العرب 
ذكر تعريفا ملفهوم االصطالح، 
املصطلح  دراس��ة  بأن  ذكر  ثم 
قائام  معرفيًا  حقال  اصبحت 
بذاته مع جهود العامل السوفيايت 
ان  ثم  فوسرت،  واالمل��اين  لوت 
املصطلح تربطه باملفهوم عالقة 

جدلية.

التنسيق  غياب  اشكالية  ويف 
آليات  عىل  التأكيد  تم  العرب 
وغياب  العرب  املصطلح  سن 
ادى  مما  بشأهنا  العرب  التنسيق 
)االنفجار  عليه  اطلقنا  ما  اىل 
الكثرة  با  ونعني  املصطلحي( 
املصطلحات  ع��دد  يف  اهلائلة 

العربية.
املصطلح  ترمجة  اشكاليات  اما 
التي تم التطرق هلا فأمهها تباين 
وعدم  الواحد  املصطلح  ترمجة 
لتطور  العرب  النقاد  مسايرة 
اصله  يف  وت��غ��ريه  املصطلح 
االشتقاق  وحمدودية  االجنبي 
غياب  خيص  وفيام   . العربية  يف 
االف����ادة م��ن احل��اس��وب ذكر 
النقدية  الساحة  ان  امل��ؤل��ف 
تفتقد اىل معجم حاسوب يشابه 

ما موجود يف الغرب. 
أم����ا اش���ك���ال���ي���ات م��ع��اج��م 
فامهها  العربية  املصطلحات 
تلك  واض���ع���ي  اس���ت���ع���امل 
م��ق��اب��الت غري  امل��ع��ج��امت 
للمصطلحات  وغريبة  مألوفة 

بالطابع  واتسامها  االجنبية، 
الفردي وغياب اجلهود اجلامعية 
يف  االشكاليات  اهم  بيان  وتم 
منها:  مشهورة  معاجم  ع��دة 
م��ع��ج��م ج��ب��ور ع��ب��د ال��ن��ور، 
وم��ع��ج��م حم��م��د ال��ت��ون��ج��ي، 
واملعجم املشرتك مليشال عايص 
ومعجم  يعقوب  بديع  واميل 

املهندس  وكامل  وهبة  جمدي 
ومعجم الدكتور امحد مطلوب 
للروييل  االدب  الناقد  ودليل 
عناين  حممد  ومعجم  والبازعي 
وموسوعة نبيل راغب وغريها 
من املعاجم التي حاول املؤلف 
التي  السلبيات  اهم  تشخيص 

شابت تأليفها.
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شيُخ الطائفة الطوسي )قدس سره(
 وكتاب تهذيب األحكام

ُكتٌب ننصُح بقراءتها:

نقُف يف حمطتنا هذه من )كاتب وكتاب( مع شخصية علمية فذة 
الطائفة  شيخ  إنه  اإلمامية،  الشيعة  علامء  أبرز  من  يزال  وال  كان 
الطويس )الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس/ 385ه� - 
لعبقريته  عليه،  واإلطراء  وصفه  الرياع عن  يعجز  الذي  460ه(، 
ونبوغه العلمي، حيث يقول عنه آغا بزرك الطهراين: )مضت عىل 
علامء الشيعة سنون متطاولة، وأجيال متعاقبة، ومل يكن من اهَلنييِّ 

عىل أحد منهم أن يعدو نظريات شيخ الطائفة يف الفتاوى(.
ورئيس  ووجههم،  اإلمامية  )شيخ  احليل:  العالمة  فيه  قال  فيام 
عارف  صدوق،  عني  ثقة  املنزلة،  عظيم  القدر،  جليل  الطائفة، 
ومجيع  واألدب،  والكالم  واألصول،  والفقه  والرجال،  باألخبار 

الفضائل ُتنسب إليه، صنَّف يف كل فنون اإلسالم(.
ورافع  املحقة،  الطائفة  )شيخ  بقوله:  العلوم  بحر  السيد  ونعته 
املعصومني )عليهم  بعد األئمة  الفرقة  إمام  أعالم الرشيعة احلقة، 
ق باملذهب والدين(. السالم(، وعامد الشيعة اإلمامية يف كل ما يتعلَّ
ويعدون  با،  ويكتفون  اًم،  مسلَّ أصاًل  أحاديثه  يعدون  وكانوا  كام 
التأليف يف قباهلا، وإصدار الفتوى مع وجودها، جتارسًا عىل الشيخ 

وإهانة له.
واحدًا  يعدهّ  الذي  األحكام(..  )تذيب  كتاب  مؤلفاته  أبرز  ومن 
الثالث  الكتاب  و هو  اعتبارًا،  الشيعية  الروائية  املجاميع  أكثر  من 
من الكتب األربعة املعتمدة، وحيوي جمموعة من الروايات الفقهية 
السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  عن  املروية  الرشعية  واألحكام 
وتتعلق بأكثر ما حيتاجه الفقيه من الروايات عند االستنباط. فهو 
بني  واجلمع  ورجالية  وأصولية  واستداللية  فقهية،  بحوثًا  حيوي 
األخبار بشاهد النقل واالعتبار، كام وقام الشيخ الطويس يف هذا 

الكتاب برشح وتوضيح كتاب »املقنعة« ألستاذه الشيخ املفيد.
ه،   410 سنة  منذ  الكتاب  هذا  بكتابة  الطويس  الشيخ  رشع  وقد 
حيث كان عمره 25 عامًا.. فكتب كتاب الطهارة وكتاب الصالة 
وكتب  ه   413 سنة  قبل  ما  إىل  أي  املفيد  الشيخ  أستاذه  حياة  يف 
الباقي من الكتاب بعد تلك الفرتة، وقد كتب الشيخ الطويس هذا 

الكتاب قبل أن يكتب االستبصار.
للكتاب مجيلة ومذهبة  نسخة خطية  هنالك  أن  ذكره،  اجلدير  من 
بخط شكر اهلل بن حممد احلسيني كتبت بتاريخ 1078 ه، ونسخة 
ية أخرى يف مكتبة آية اهلل السيد حممد البغدادي، كتبت بتاريخ  خطهّ

1074 ه، بخط قاسم عيل بن حسني عيل الربارقي السبزواري.

ة املجاالت، أو عىل األقل اعرف شيئا  ان كمية الثقافة واملعرفة لدى أي إنسان ال تتأتى إال من خالل املطالعة والقراءة املستمرة يف كافهّ
ى قابليات اإلنسان. واحدا عن كل يشء؛ وبذلَك تزداد مساحة املعرفة وتنمهّ

كتاب خمترص  اللذة،  ومبدأ  الكبت واألحالم  منها  فرويد  )كتب  للشباب  االطالع وخاصة  أو  بقراءتا  ننصُح  التي  الكتب  فمن  ولذا 
تاريخ العامل، رواية املسخ لكافكا، كتب زكريا ابراهيم ومنها مشكلة احلرية ومشكلة احلياة ومشكلة الفلسفة، فضاًل عن كتاب صدام 
احلضارات لصوموئيل هنتغتون، كتب عبد الرمحن الكواكبي ومنها أم القرى وطبائع االستبداد ومصارع االستعباد وغريها من الكتب(.



عليه  يقدم  ال��ذي  العمل  قيمة 
باليقني  مقرونا  يكون  االنسان 
الذي يف قلبه فاذا كان اليقني قويا 
وصلبا يكون العمل قويا وصلبا 
واملحنة  الشدة  عند  قوته  وختترب 
عمل  عىل  االنسان  يقدم  ان  اما 
ما كالببغاء فانه ال يقني له ويكون 
يستطيع  وال  ال��س��ق��وط  ه��ش 

مواجهة االفكار االحلادية .
حتث  التي  البيت  اه��ل  مدرسة 
عىل االيامن العقيل والقلبي كثريا 
ذات  وافعاهلم  اقواهلم  تكون  ما 
الصدور  عند  انية  عملية  دالل��ة 
ال��ده��ور  اب���د  اىل  ومستقبلية 
وت��ع��ري��ف��ي��ة ع��ن م��ا م��ىض من 
العصور ومدرسة االمام احلسني 
املعريف  اجلانب  يف  السالم  عليه 
التي  احلظوة  تنل  مل  الطف  قبل 
التاريخ  صفحات  عىل  جتعلها 
ال  من  يفهم  حتى  قارئيه  والسنة 
له عن حياة احلسني عليه  اطالع 

السالم اال الطف .
احلسني  االمام  عن  الرواية  هذه 
عليه السالم هلا انوار جتعلنا نزداد 
يقينا برضورة االيامن العقيل عىل 

نص  التعبدي  االي��امن  حساب 
عيل  بن  احلسني  »خ��رج  الرواية 
عىل أصحابه ، فقال : أهيا الناس 
! إن اهلل جل ذكره ما خلق العباد 
عبدوه  عرفوه  فإذا   ، ليعرفوه  إال 
، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن 

عبادة ما سواه .
يا بن رسول اهلل  فقال له رجل : 
! بأب أنت وأمي ، فام معرفة اهلل 
زمان  كل  أه��ل  معرفة   : ق��ال  ؟ 
إمامهم الذي جيب عليهم طاعته 

.
السالم هو  خطاب احلسني عليه 
وجل  عز  اهلل  معرفة  عىل  التاكيد 
املعرفة  بعد  فالعبادة  العبادة  قبل 
بل البد  املطلوبة  بالعبادة  تعد  ال 
من املعرفة قبل العبادة وقد قسم 
امري املؤمنني عليه السالم العبادة 
التجار  ع��ب��ادة  ان���واع  ثالثة  اىل 
االحرار  وعبادة  العبيد  وعبادة 
فالتجار من يطمع باجلنة والعبيد 
من  واالح���رار  النار  خيشى  من 
اه��ل  وج���ل  ع��ز  اهلل  ان  وج���د 
هو  للعبادة  اهل   ، فعبده  للعبادة 
احلسني  تاكيد  ج��اء  كام  معرفته 

عليه السالم . 
وم����ن خ��ط��اب احل��س��ني ه��ذا 
من  جمموعة  خيلق  ان  استطاع 
الصحابة ابلت بالء حسنا معه يف 

يوم الطف .
ما  االنسان  ياخذ  ان  اراد  واذا 
ينفعه من معرفة اهلل عز وجل فام 
عليه اال التمسك بامام زمانه فانه 
يمنحه ما ينجيه يوم القيامة وجينبه 
سخط اهلل ، اذن املنزلة التي يتمتع 
با االمام جعلت مقرونة بمعرفة 
اهلل عز وجل ومن ثم بنتيجة يوم 
او  جهلوا  اذا  للعباد  احلساب 

علموا من هو امام زماهنم .
فاهلل عز وجل كائن قبل ان يكون 
االشياء  كل  فناء  بعد  والباقي 
والدة  قبل  عزوجل  اهلل  فمعرفة 
ام��ام  بمعرفة  مقرونة  احلسني 
الزمان اال وهو احلسن وقبله ابوه 
وقبله  السالم  عليهام  عيل  االمام 
والسالم  الصلوات  افضل  جده 
عليه وحتى قبلهم االنبياء عليهم 

السالم.
واما من بعده فالسلسلة معروفة 
عىل  قويا  دليال  احلديث  ويكون 

ونحن  نعيشه  الذي  هذا  زماننا 
وجل  ع��ز  اهلل  بعبادة  ملزمون 
يتطلب  وه���ذا  معرفية  ع��ب��ادة 
حتى  زماننا  ام��ام  نعلم  ان  منا 
وام��ام  صحيحة  عبادتنا  تكون 
اشار علينا  الذي ال نصله  زماننا 
املعروفني  بالعلامء  ب��االل��ت��زام 
والذين  والورع  والتقوى  بالعلم 
تقود  رف��ي��ع��ة  بمنزلة  خصهم 
له  حجة  ليكونوا  اليهم  القلوب 

علينا .
عليه  احلسني  االمام  حديث  اذن 
الذين  لالئمة  تثبيت  هو  السالم 
واخ��ره��م  ب��ع��ده  وال��ذي��ن  قبله 
اهلل  عجل  احلجة  االمام  قائمهم 

تعاىل فرجه الرشيف .
عبادة  ع��ن  تغنيك  اهلل  ع��ب��ادة 
احل��ك��ام  ع��ب��ادة  اي  م��ا س����واه 
النساء  ع��ب��ادة  اي  والسالطني 
الغرائز  عبادة  اي  املال  عبادة  اي 
الشهوية اي عبادة النفس االمارة 
ما  اذا  تنبذها  تلك  كل  بالسوء 

عبدت اهلل بمعرفة ويقني   

بقلم : سامي جواد كاظم

الحسين يؤكد
 على المعرفة قبل العبادة
موجُة اإلساءة لشخِص النبّي األكرم.. ويشير الى االمام الحجة

بقلم: علي الشاهر من يوقفها؟

a

32

مقاالت



سكرتري  أش��اَر   2004 سنة  يف 
العام كويف عنان،  املتحدة  األمم 
عىل  خطرية  ظ��اه��رة  تفي  إىل 
للنبي  اإلس����اءة  ع��رب  اإلس���الم 
وآل��ه(،  عليه  اهلل  )صىل  األك��رم 
أحداث 11  بعد  ازدادت  والتي 
املسلمني  وات��ام   2001 أيلول 
أنهّ  من  الرغم  عىل  ب��اإلره��اب، 
بعض  سببه  ك��ان  احل��دث  ه��ذا 
انتسابم  عون  يدهّ ممن  املتطرفني 
الظاهرة  هلذه  ولكنهّ  لإلسالم، 
تنامي  إىل  ت  أدهّ قديمة  ج��ذورا 
العداء  من  العارمة  املوجة  هذه 

لإلسالم واملسلمني.
من  تظهر  ال��ش��دي��د  ول��ألس��ف 
البائسة  املحاوالت  وهناك  هنا 
واحل����ق����رية ل��ب��ع��ض ال��ي��ه��ود 
صورة  لتشويه  واإلرسائيليني 
ال��ن��ب��ي حم��م��د )ع��ل��ي��ه أف��ض��ل 
األفالم  عرب  والسالم(  الصالة 
كة  املتحرهّ وال��رس��وم  السينامئية 
السافرة  باملظاهرات  واخل��روج 
باإلرهاب  واتامه  ضدهّ اإلسالم 
رواج��ًا  وجتد  بالدماء  والتلطخ 

ومقبولية لدى البعض عىل الرغم 
بالديمقراطية  تبجحهم  م��ن 
الدينية  امل��ع��ت��ق��دات  واح����رتام 
خيالف  الفعل  ولكن  لآلخرين، 
هذه  كانْت  وإن  دائ��اًم..  القول 
فقط  منهم  تصدر  مل  اإلس���اءة 
الذين  نفس  من  ظهرت  وإنهّ��ام 
ذلك،  عوا  ادهّ أو  لإلسالم  انتموا 
بدءًا من املنافقني الذين عاصوا 
الرسول الكريم وكذلك أقرباؤه 
عملوا  وم��ا  عمومته  بني  م��ن 
النبي  شخص  إىل  لإلساءة  عليه 
حقوقهم  وس��ل��ب  بيته  وأه���ل 
اإلهلية، وصواًل إىل رواة احلديث 
وا  املتملقني والفاسدين الذين ألفهّ
مقابل  الكاذبة  األحاديث  مئات 
با  اش��رتى  ال��دراه��م  من  حفنة 
ذممهم  والعباسيون  األم��وي��ون 
بأحفادهم  وانتهاًء  وضامئرهم 

من السلفيني والوهابية.
إال أنهّ أرشس هجمة شنهّت عىل 
اليهود،  قبل  من  هي  اإلس��الم 
نبوءة  تكذيب  عىل  عملوا  الذيَن 
عليه  اهلل  )ص��ىل  األك���رم  النبي 

آيات  رسق  بأنهّه  واتامه  وآل��ه( 
التوراة وجاء  الكريم من  القرآن 
الدعوة  انترشت  ان  بعد  ذل��ك 
اإلسالم  نور  وأخ��ذ  اإلسالمية 
الذين  ال��ن��اس  ق��ل��وب  ي��دخ��ل 
تركوا كل أشكال الرشك والكفر 
واجتهوا نحو الدين اإلهلي احلق، 
مل  وأط��امع��ه��م  ال��ي��ه��ود  أنهّ  إال 
باتام  الكفار  فشاركت  تتوقف 
وال��ش��اع��ر  ب��ال��س��اح��ر  شخصه 
)ح��اش��اه(، وأدع��ى آخ��رون أن 
وقام  لليهود  تقرب  قد  النبي 
ارتد  ثم  ومن  طقوسهم  بتقليد 
احلملة  هذِه  ت  واستمرهّ عليهم، 
السنني،  مرهّ  لليهود عىل  الشعواء 
االدع����اءات  بينها  م��ن  وك���اَن 
اليهودي  ل��ل��اله��ويت  ال��ك��اذب��ة 
موسى بن ميمون القرطبي الذي 
لإلسالم  امل��س��ت��رشق��ون  ينسبه 
ضدهّ  رشس��ة  بحملة  ق��ام  ولكنهّه 
النبيهّ )صىل اهلل عليه وآله( وقال 
ان النبي قد انتقى بعض التعاليم 
اليهودية يف رسالته وأضاف إليها 
عبادات أخرى، وقال بأن نبوءته 

غري صادقة، ألهنا ختالف التقليد 
أن  يرى  كام  اليهودي،  التورايت 
من  يمنعه  أميًا  ال��رس��ول  ك��ون 
الوصول ملرتبة األنبياء، ومع كل 
يزال  ال  الباطلة  االتامات  هذه 
رضا  حمل  ���اك  األفهّ الرجل  ه��ذا 
ه  بعدهّ املسلمني  قبل  من  وتقدير 
ضخمة  مؤلفات  ل��ه  فيلسوفًا 
السيئة  آراءه  متجاهلني  ة  ومهمهّ
م  وكأهنهّ نبيهّهم  بحقهّ  واملجحفة 
يضعون يدهم بيده والدخول يف 

نفس املوجة.
لشخصية  املسيحي  االنتقاد  أما 
ال��رس��ول حم��م��د ف��ق��د ب���دئ يف 
من  الوسطى  القرون  قبل  فرتة 
 676( الدمشقي  يوحنا  قبل 
البعض  يعتربه  ال��ذي   )749  -
تارخييًا من أوائل من كتبوا كتابا 
الرسول  شخصية  ض��د  كامال 
واإلس������الم ح��ي��ث ذك����ر ب��أن 
قام  بحريى  النسطوري  الراهب 
بمساعدة الرسول حممد يف كتابة 
ال��ق��رآن، وات��م ال��رس��ول أيضا 
باقتباسه بعضا من كتابات ورقة 
بن نوفل الذي كان وحسب زعم 
كان  نسطوريًا  قسًا  الدمشقي 
املحرفة  األناجيل  بعض  يرتجم 
العربية، وصواًل إىل اتامات  إىل 
لنبيهّ  ل��وث��ر  م��ارت��ن  ال��ك��ات��ب 
اإلسالم الذي جاء هاديًا ومبرشًا 
اإلنسانية  ك��رام��ة  أج��ل  وم��ن 
اإلساءة  موجة  ولكنهّ  وحريهّتها 
إىل  وبحاجة  مستمر  تصاعد  يف 
املسلمني  العلامء  من  ق��وي  رٍد 
اجللية  احلقائق  وإظهار  إليقاِفها 
العظيمة لرسولنا  عن الشخصية 
وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  األك��رم 

وتفنيد كلهّ األكاذيب.

موجُة اإلساءة لشخِص النبّي األكرم..
بقلم: علي الشاهر من يوقفها؟
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احمد عباس بريسم التميمي 

ثورة االصالح في امة محمد 

                      هل ستعود مرة اخرى ؟ 

االمام احلسني )عليه  ثورة  تعد 
واشهر  اعظم  بني  من  السالم( 
الثورات التي جاءت لالصالح 
فثورة   , االنسانية  ت��اري��خ  يف 
لغاية  تكن  مل  احلسينية  كربالء 
جاءت  التي  كالثورات  دنيوية 
لطلب السلطة واجلاه والتسلط 
جاءت  بل   ، الناس  رقاب  عىل 
لضامن حقوق االنسان وكرامته 
بحقوقه  املطالبة  حق  ومنحه   ،
كل  بعيدة  كريمة  حياة  ويعيش 

البعد عن الذل واهلوان . 
احلسني  االم���ام  انتفض  فقد 
لتجسيد  بثورته  السالم(  )عليه 
دولة  ظل  يف  السامية  االهداف 
اجل���ور وال��ظ��ل��م واالره����اب 
وان��ت��ه��اك ح��ق��وق االس���الم 
جاء  التي  االسالمية  والقيم 
اهلل  )صىل  حممد  النبي  جده  با 
الثورة  فجاءت   .  ) وال��ه  عليه 
القيم  ع��ىل  للحفاظ  املقدسة 
العلوية  املحمدية  االسالمية 
به  املرتبصني  من  الدين  ومحاية 

واجل��ور  للظلم  حد  ووض��ع   ،
والفساد. وهذا قد دفع باالمام 
دفاعا  املباركه  بثورته  القيام  اىل 
عن الدين وقدم حياته املقدسة 
االسالم  لبقاء  ثمنا  بيته  واهل 
النبي  به  جاء  ما  عىل  واحلفاظ 
)صىل اهلل عليه واله ( . واالمام 
مل  ال��س��الم((  ))عليه  احلسني 
وال  ارشا  الكربى  ثورته  يفجر 
بطرا وال ظاملا وال مفسدا وانام 
انطلق ليؤسس معامل االصالح 
ال��ع��دل  وحي��ق��ق   ، ال��ب��الد  يف 
االج��ت��امع��ي ب��ني ال��ن��اس فقد 
أخرج  »مل  بقوله:  القوم  ناشد 
خرجت  وإنام  بطرا،  وال  أرشا 
لطلب اإلصالح يف أمة جدي. 
وأهنى  باملعروف  آمر  أن  أري��د 
عن املنكر... فمن قبلني بقبول 
احلق فاهلل أْوىل باحلق. ومن رد 
اهلل  يقيض  حتى  أصرب  هذا  عيلهّ 
وهو  باحلق  القوم  وب��ني  بيني 
احوجنا  وم��ا  احلاكمني«  خري 
يومنا  الثورات يف  هذه  مثل  اىل 

هذا . ان ثورة انتصار الدم عىل 
شجاعة  ث��ورة  كانت  السيف 
مظاهر  ضد  وف��داء  وتضحية 
هلا  ، وكان  التسلط واالستبداد 
استشهاده  منذ  املؤثر  الصدى 
هذا  يومنا  ايل  السالم(  )عليه 
استشهاد  من  االهلية  فالغاية   .
تعزيز  كربالء  ارض  يف  االمام 
معامل  وارس��اء  االنسانيه  للقيم 
لالستبداد  ال��راف��ض��ة  االي���امن 
وال��ظ��ل��م ال��ي��زي��دي امل��اس��وين 
واالره����اب ال��ق��ذر ال���ذي ال 
ال��ث��ورة  ه���ذه  وان   . ل��ه  دي���ن 
وارعبت  مجعاء  البرشية  ابرت 
مثل  تعود  ان  من  الطواغيت 
عىل  بنيت  التي  الثورات  هذه 
)عليهم  البيت  اه��ل  م��ب��ادئ 
واالخ��الق  القيم  يف  السالم( 
ومناصة  والعدل  والشجاعة 
املظلوم عىل الظامل وهلذا الكثري 
اعتنقوا  الذين  الغرب  ابناء  من 
ال  طريق  اخ��ت��اروا  االس���الم 
مبادئهم  واستلهموا  النبي  بيت 

الهنم دعاة سلم وحمبة . ونرى 
واحلكامء  املفكرين  من  الكثري 
والكتاب  والشعراء  واالدب��اء 
والباحثني قد تأثروا بذه الثورة 
أقالم كثرية ومتعددة  العظيمة. 
احلسني  االم����ام  ع��ن  ك��ت��ب��ت 
التي  الغربية  األقالم  وبخاصة 
عىل  احلسني  خروج  امتدحت 
طاغية عرصه يزيد . عىل الرغم 
إسالمية  أقالما  هناك  ان  من 
نكرة قد أنكرت خروج االمام 
وقالت  السالم  عليه  احلسني 
ان خروج احلسني عليه السالم 
حقد  أي  باهلل  والعياذ  مفسدة 
من  أك��رب  ونصب  ع��داء  وأي 
النبوة  بيت  أه��ل  حق  يف  ه��ذا 
خوارج  اىل  اشري  ان  اري��د  وال 
هلم  االمهية  اع��ري  وال  عرصنا 
 . السبيل  اض��ل��وا  ق��د  الهن���م 
ونرى املكاتب االسالمية وغري 
التي  بالكتب  مليئة  االسالمية 
تناولت ملحمة كربالء اخلالدة 
األدي��ب  الكاتب  ع��ربهّ  وق��د   .
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»احلسني  كتابه  يف  بارا  أنطوان 
ثورة  عن  املسيحي«  الفكر  يف 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
»الثورة  قائال:  تعبري  أص��دق 
عيل،  بن  احلسني  فجرها  التي 
السالم،  أفضل  أبيه  عليه وعىل 
املؤمنة  ال��ص��دور  أع���امق  يف 
حكاية  هي  احل��رة،  والضامئر 
الظلم  بسكني  امل��وءودة  احلرية 
بام  وجد  ومكان  زمان  كل  يف 
يقيم  ال  غشوما،  ظاملا  حاكام 
يصون  وال  إنسان،  حلرية  وزنا 
وهي  ب��رشي��ة،  لقضية  ع��ه��دا 
لواء  أي  حتت  األح��رار  قضية 
عقيدة  أي��ة  وخلف  ان��ض��ووا، 
س���اروا«. وك��ام ق��ال اآلث��اري 
لقد  لوفتس:  وليم  اإلنكليزي 
قدم احلسني بن عيل أبلغ شهادة 
وارتفع  اإلنسانية  ت��اري��خ  يف 
البطولة  مستوى  إىل  بمأساته 
الفذة. و كذلك قال املسترشق 
األمل��اين م��ارب��ني: ق��دم احلسني 
التضحية  يف  درس����ا  ل��ل��ع��امل 
التضحية  خ��الل  من  وال��ف��داء 
خالل  ومن  لديه  الناس  بأعز 
وأحقيته،  مظلوميته  إث��ب��ات 
وأدخل اإلسالم واملسلمني إىل 
صيتهام.  ورفع  التاريخ  سجل 
الباسل  اجلندي  هذا  اثبت  لقد 
جلميع  اإلس��الم��ي  ال��ع��امل  يف 
البرش ان الظلم واجلور الدوام 
بدا  مهام  الظلم  صح  وان  له. 
اال  الظاهر  يف  وهائاًل  راسخًا 
امام احلق  انه اليعدو ان يكون 
مهب  يف  كريشة  اال  واحلقيقة 
جسدت  ما  ابرز  ومن  الريح. 
روح  هي  احلسني  االمام  ثوره 
اىل  ونظرا   , االسالمية  الوحدة 
اهداف هذه الثورة السامية التي 
ثورة  وان   . حتقيقها  اىل  تسعى 
االمام احلسني مل تكن ملكا لفئة 

لالنسانية  هي  بل  اخرى  دون 
وبعض  العراق  ويعد   . مجعاء 
واالسالمية  العربية  ال���دول 
الفاعل  ال��دور  عىل  حيا  مثاال 
االم��ام  انتفاضة  لعبته  ال��ذي 
الشعوب  هذه  ابناء  توحيد  يف 
 . وادياهنا  مذاهبها  بمختلف 
ال��دور  العراق  لشعراء  وك��ان 
االسايس باالشادة بثورة االمام 
احل��س��ني ))ع��ل��ي��ه ال��س��الم(( 
الوطنية  ال��وح��دة  جمسدين   ،
عىل  وسار  االجداد  بناها  التي 
االجيال  وترعاها  االباء  اثرها 

احلارضة .

اعداد: محمد شهيد الفتالوي

بتول علي
النملة والعسل

قال االمام عيل )عليه السالم( : 
طعامه  عند  الرجل  تعجلوا  )ال 
حتى يفرغ وال عند غائطه حتى 

يأيت عىل حاجة(.
ذات  النعامن  حنيفة  ابو  ذهب 
)عليه  الصادق  االم��ام  اىل  يوم 
نائاًم  فوجده  ليسأله  ال��س��الم( 
)عليه  الكاظم  االم���ام  فسأل 
السالم( قال : يا اهيا الفتى عندي 
سؤال، قال االمام الكاظم )عليه 
 : ابو حنيفة  قال   : السالم( سل 
اين يضع الغريب حاجتُه ؟ قال 
االمام الكاظم )عليه السالم( : 

القبلة  يستقبل  ال  ان   -1
وال يستدبرها

حتت  جي��ل��س  ال  ان   -2
تساقط الثامر

ان ال يراه املار  -3
ان يبتعد عن الشطوط   -4

واالهنار
ما  عىل  للمتخيل  ويستحب  كام 
يكون  ان  )رض(  العلامء  ذكره 
ول��و  ال��ن��اظ��ر  ي����راُه  ال  بحيث 
ُيستحب  وكذلك  عنه  باالبتعاد 
وهو  والتقنع  ال��رأس  تغطية  له 
عند  والتسمية  عنها  جي���زئ 
كأن  باملأثور  والدعاء  التكشف 
يقول : )اللهم اين اعوذ بك من 
الرجس النجس اخلبث املخبث 
الشيطان الرجيم وتقديم الرجل 
واليمنى  الدخول  عند  اليرسى 
وان  واالس��ت��رباء  اخل��روج  عند 
يتكئ حال اجللوس عىل اليرسي 
اجللوس  وُيكره  اليمنى  ويفرج 

واملشارع  ال��ش��وارع  يف  للتخيلهّ 
الدور  كأبواب  اللعن  ومواضع 
امُلتخيلهّ  يكون  التي  ونحوها 
قبل  من  )اللعن(  ل�  عرضة  فيها 
لنزول  ة  املعدهّ واملواضع  الناس 
اجللوس  حيرم  ربام  بل  القوافل 
عنوان  لطرو  املواضع  ه��ذه  يف 
استقبال  ي��ك��ره  وك���ذا  م  حم���رهّ
بفرجه  القمر  او  الشمس  قرص 
واستقبال الريح بالبول، والبول 
ثقوب  ويف  الصلبة  االرض  يف 
خصوصًا  امل��اء  ويف  احليوانات 
حال  وال��رشب  واالك��ل  الراكد 
بغري  والكالم  للتخيلهّ  اجللوس 
ذكره  مما  ذلك  غري  اىل  اهلل  ذكر 

العلامء )رضوان اهلل عليهم(.

صغرية  نملة  ف��ج��اءت  االرض  ع��ىل  عسل  قطرة  سقطت 
واخذت  فعادت  العسل،  مذاق  هلا  فراق  العسل،  فتذوقت 
يف  النملة  دخلت  اخ��رى،  رشفة  اخ��ذت  ثم  اخ��رى،  رشفة 
العسل لتستمتع به .. لكنها مل تستطع اخلروج منه والتصقت 

باالرض وظلت عىل هذه احلال اىل ان ماتت النملة..
اذن ما الدنيا اال قطرة عسل كبرية فمن اكتفى بارتشاف القليل 

من عسلها نجا ومن غرق يف بحر عسلها هلك..

آداب التخّلي

* مالحظة: اآلراء الواردة من مسؤولية المشاركين.. وارتأت المجلة 
نشرها لفتح الباب أمام الكّتاب الجدد
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عن النرض بن سويد، عن ابن سنان، عن أب عبداهللهّ )عليه السالم(: »أن نصارى نجران ملا وفدوا عىل رسول اهللهّ )صىل اهلل عليه وآله( 
وا، فقال أصحاب رسول اهللهّ )صىل اهلل  وكان سيدهم األهتم والعاقب والسيد، وحرضت صالتم فأقبلوا يرضبون بالناقوس، وصلهّ

، هذا يف مسجدك؟ عليه وآله(: يا رسول اهللهّ
فقال: دعوهم.

فلام فرغوا َدنوا من رسول اهللهّ )صىل اهلل عليه وآله(، فقالوا له: اىل ما تدعونا؟
، وأن عيسى عبٌد خملوق، يأكل ويرشب وحُيِدث. ، وأينهّ رسول اهللهّ فقال: اىل شهادة أن ال إله إال اهللهّ

قالوا: فمن أبوه؟
فنزل الوحي عىل رسول اهللهّ )صىل اهلل عليه وآله(، فقال: قل هلم: ما تقولون يف آدم، أكان عبدًا خملوقًا يأكل ويرشب وحُيِدث وينكح؟

فسأهلم النبي )صىل اهلل عليه وآله(، فقالوا: نعم.
فقال: فمن أبوه؟

فبهتوا وبقوا ساكتني

روى محاد بن عمرو وأنس بن حممد عن أبيه مجيعا ، عن جعفر بن حممد ،
عن أبيه ، عن جده ، عن عيل بن أب طالب ، عن النبي ) صىل اهلل عليه وآله ( ، أنه قال : » يا عيل أوصيك بوصية فاحفظها ، فال تزال 
بخري ما حفظت وصيتي . . . إىل أن قال : يا عيل ، أربع من كن فيه بنى اهلل له بيتا يف اجلنة : من آوى اليتيم ، ورحم الضعيف ، وأشفق 
عىل والديه ، ورفق بمملوكته » ، ثم قال : » يا عيل ، من كفى يتيام يف نفقته بامله حتى يستغني وجبت له اجلنة البتة ، يا عيل ، من مسح 

يده عىل رأس يتيم ترمحا له أعطاه اهلل بكل شعرة نورا يوم القيامة » .

ا الذين أمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا( فغضب  بعث ابن عباس مبعوثا اىل االمام السجاد عليه السالم كي يسأله عن هذه اآلية: )يا أ هيهّ
عيل بن احلسني )عليه السالم( وقال للسائل: وددت أن الذي أمرك بذا واجهني به � ثم قال �: نزلت يف أب وفينا، ومل يكن الرباط الذي 

أمرنا به بعد، وسيكون ذلك ُذريًة من نسلنا املرابط«.
ثم قال: »أما أن يف صلبه � يعني ابن عباس � وديعة ُذرئت لنار جهنم، سُيخرجون أقواما من دين اهللهّ أفواجًا، وسُتصبغ االرض بدماء 
ويصربون  آمنوا،  الذين  ويرابط  ُمْدَرك،  غري  وتطلب  وقت،  غري  يف  الفراخ  تلك  تنهض  السالم(،  )عليهم  حممد  آل  فراخ  من  فراخ 

وُيصابرون حتى حيكم اهللهّ وهو خري احلاكمني

زيارة وفد من نجران للنبّي األكرم

تصريح يخص االيتام

االمام السجاد )عليه السالم( يغضب من مبعوث ابن عباس

رواية استشهد بها السيد السيستاني في نصائحه للمقاتلين

ني يف مجلة وصاياه : ) وال متثهّلوا بقتيل، وإذا وصلتم إىل رحال  وقد جاء ع�ن أمري املؤمنني ) عليه السالم ( أنهّه قال يف خطبة له يف وقعة صفهّ
القوم فال تتكوا سرتًا وال تدخلوا دارًا ، وال تأخذوا شيئًا من أمواهلم إالهّ ما وجدتم يف عسكرهم ، وال تيجوا امرأة بأذًى وان شتمن 
أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم (، وقد ورد أنه ) عليه السالم ( يف حرب اجلمل ��� وقد انتهت �� وصل إىل دار عظيمة فاستفتح 
فُفتحت له، فإذا هو بنساٍء يبكني بفناء الدار، فلامهّ نظرن إليه صحن صيحة واحدة وقلن هذا قاتل األحبهّة، فلم يقل شيئًا، وقال بعد ذلك 
ض عليه كمروان بن احلكم وعبد اهلل بن الزبري: ) لو  لبعض من كان معه مشريًا إىل حجرات كان فيها بعض رؤوس من حاربه وحرهّ

قتلت األحبة لقتلت من يف هذه احلجرة (.

اإلمام السجاد يدعو ألبناء الحشد الشعبي
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)عليه  للحسن  سعيد   ابو  فال 
السالم( : يا بن رسول اهلل !.. مل 
داهنَت معاوية وصاحلَته ، وقد 
وأن  دونه  لك  احلق  أن  علمت 
معاوية ضال باغ ؟.. فقال : يا 
اهلل  حجة  ألسُت   ..! سعيد  ابا 
وإمامًا   ، خلقه  عىل  ذكره  تعاىل 
السالم(  )عليه  أب  بعد  عليهم 
؟.. قلت : بىل !.. قال : ألسُت 
الذي قال رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه واله( يل وألخي : احلسن 
قعدا  أو  قاما  إمامان  واحلسني 

؟.. قلت : بىل !.. قال : 
فأنا إذن إمام لو قمُت ، وأنا إمام 
ة  إذا قعدُت ، يا با سعيد !.. علهّ
مصاحلة  ة  علهّ ملعاوية  مصاحلتي 
عليه  اهلل  )ص���ىل  اهلل  رس���ول 
واله( لبني ُضمرة وبني أشجع 

ان��رصف  ح��ني  مكة  وأله��ل   ،
كفاٌر  اولئك   .. احلديبية  من 
وأصحابه  ومعاوية   ، بالتنزيل 
كفار بالتأويل . يا ابا سعيد !.. 
إذا كنتُ إماما من ِقَبل اهلل تعاىل 
رأيي  ه  يسفهّ أن  جيب  مل   ، ذكره 
حماربٍة  أو  مهادنٍة  من  أتيُته  فيام 
فيام  احلكمة  وج��ه  ك��ان  وإن   ،
أتيته ملتبسا .. أال ترى اخلرض 
)عليه السالم( ملا خرق السفينة 
اجلدار  وأقام   ، الغالم  وقتل   ،
السالم(  )عليه  موسى  سخط 
احلكمة  وج��ه  الشتباه   ، فعَله 
عليه حتى أخربه فريض ، هكذا 
بجهلكم  ع��يلهّ  سخطتم   ، أن��ا 
ما  ول��وال   ، فيه  احلكمة  بوجه 
عىل  شيعتنا  من  ُت��رك  ملا  أتيُت 

وجه األرض أحٌد إال ُقتل.

قال عيلٍّ ) عليه السالم ( : كان خلييل رسول اهلل ) صىل اهلل 
عليه وآله ( ال حيبس شيئًا لغد ، وكان أبو بكر يفعل ] ذلك[ 
ن الدواوين  اب يف ذلك رأيًا أْن دوَّ وقد رأى عمر بن اخلطهّ
ا أنا فأصنع كام صنع خلييل  ر املال من سنة إىل سنة ، وأمهّ وأخهّ

رسول اهلل ) صىل اهلل عليه وآله ( .
فكان عيلٌّ ) عليه السالم ( يعطيهم من اجلمعة إىل اجلمعة 

وكان يقول : 
هذا جناي وخياُره فيه     إذ كلُّ جان يُده إىل فيه 

واكد مصدر اخر ان عليا عليه السالم كان يكنس بيت املال 
كلهّ يوم مجعة ثمهّ ينضحه باملاء ثمهّ يصيلهّ فيه ركعتني ثمهّ يقول 

: تشهدان يل يوم القيامة

بًا، وإنام هو حقيقة قائمة بني أيدينا، فإنهّ من يتمعن منهّا جيدًا بدعاء اإلمام زين العابدين  العنواُن أعاله ليس من نسج اخليال أو شيئًا مغيهّ
به اإلمام السجاد خالقه )عزهّ وجل( ويدعو للمجاهدين  العظيم الذي خياطب  الثغور، جيد اخلطاب  )عليه السالم( واملسمى بدعاء 
الذين نذروا أرواحهَم من أجل إعالن كلمة اهلل واحلفاظ عىل الوطن والعرض واملقدسات، وليس جهاد أعظم اليوم مثَل جهاد أبناء 

احلشد الشعبي الذيَن يردون أعظم هجمة رشسة عىل الدين واملذهب.
يف حديٍث لإلمام عيل )عليه السالم(، يقول فيه: )اجلهاد باٌب من أبواب اجلنة(، وهو لعمري  يوحي أنهّ أبناء احلشد الشعبي اليوم وهم 
يف ساحات الوغى يقفون عىل باب اجلنة بانتظار جواز العبور وهو دماؤهم الزكية وأرواحهم الطاهرة التي تطرق بدوء وسكينة عىل 
باب اجلنة فيتفتهّح هلا مثل تفتح الوردة لشمس الربيع، فتحتضنهم وتفرح بأعظم زائرهيا وساكنيها... املجاهدون يف سبيل اهلل ورسوله 
وأهل بيته، ولذا ونحُن نقرأ دعاء الثغور نجد ان أكفهّ اإلمام السجاد مل تزل مرفوعة إىل السامء وهي تدعو بأن حيفظ املجاهديَن األبطال 
يف ساحات الوغى وستظل مرفوعة حتهّى يستبرش العامل بقدوم اإلمام املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( فيأخذ بالثأر ويعيل كلمة 

اهلل التي هي أعىل من كل يشء.

االمام علي المالية

االمام السجاد )عليه السالم( يغضب من مبعوث ابن عباس

سياسة 

اإلمام السجاد يدعو ألبناء الحشد الشعبي
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عن دوافع صلحه مع معاوية
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أوض���ح  احل���دي���ث  ب���داي���ة  يف 
أرحي��ي.. أن ه��ذه ال��زي��ارة هي 
ك��رب��الء..  ملدينة  ل��ه  »ال��راب��ع��ة 
)عليه  األح�����رار  أب  م��دي��ن��ة 
ال����س����الم(، ض��م��ن م��وك��ب 
يمتلك  التي  بلجيكا  مجهورية 
املوكب  يضمهّ  حيث  جنسيتها، 
عددًا كبريًا من املسلمني الشيعة 
بإحياء  للمشاركة  يأتون  الذين 
زي���ارة األرب��ع��ني امل��ب��ارك��ة مع 

ماليني العاشقني«.
»موكبهم  ان  أرحي���ي  وي��ب��ني 
عىل  السري  شعرية  عىل  حيرص 
األقدام من النجف اىل كربالء، 
يف  شخصًا   13 ب�  ابتدئ  وق��د 
إىل  وص��ل  حتى  األوىل  السنة 
ما يقارب )300 شخص( هلذا 
وأطفااًل  ونساء  رج��ااًل  العام 
ومن خمتلف اجلنسيات«، قائاًل: 
كربالء  يف  احل��ض��ور  ه��ذا  »ان 

االعتداء  بوجه  كبري  حت��ٍد  هو 
السافر من قبل الزمر الداعشية 
وأيضًا  العراق،  عىل  اإلرهابية 
من  يتمكنوا  مل  الذين  لطمأنة 
نؤكد  االربعني  بزيارة  الترشف 
العراق  وشعب  العراق  ان  هلم 
واحل��ش��د ال��ش��ع��ب��ي امل��ق��دس 
ه��م عيون س��اه��رة ع��ىل راح��ة 

الزائرين«.
عن  احل��دي��ث  يف  يتوسع  ث��مهّ 

اإلره����اب وي��ب��ني أرحي���ي ان 
عىل  الغاشم  »االع��ت��داء  ه��ذا 
إقليمية  دول  وراءه  ال��ع��راق 
وأج��ن��ب��ي��ة ه��دف��ه��ا ت��دي��ده 
بلد  يف  االس��ت��ق��رار  وزع��زع��ة 
بعد  ديمقراطية  نقلة  يشهد 
كون  ال��ب��ائ��د،  النظام  سقوط 
تظهر  نقطة  يشكل  العراق  أنهّ 
والديمقراطية  احل��ري��ة  فيها 
من  قبحهم  اظهار  فيحاولون 

التواصُل واللقاُء المس���تمُر مع األخوة المس���تبصرين من حول العالم، يجعل النفس في فرح دائم.. كيف ال.. وهؤالء الكثيرون اليوم بيننا 
عرفوا المذهب اإلسالمي الحّق فاعتنقوه وأصبحوا في ركِب أتباع أهل البيت )عليهم السالم(.

مجّلة )األحرار( فتحْت نافذتها هذه المرة على المغرب.. لنطّل سويًة على قلٍب عشَق أهل البيت )عليهم السالم( وأدان بالوالء لهم.. إنه 
المستبصر »ياسر أريحي« الذي أعرب عن سعادته بهذا اللقاء السريع خالل تشرفه بزيارة مدينة كربالء المقدسة.

عندما يتحّدث القلب.. تنصُت كّل الجوارح
المستبصُر المغربّي »ياسر  أريحي« يفتح لنا قلبه لحديٍث شّيق

أجرى الحوار: ضياء االسدي
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انظمة دكتاتورية لبعض  خالل 
ختشى  التي  اخلليجية  ال��دول 
تديد  وحت���اوُل  الديمقراطية 

وترويع الشعوب اآلمنة«.
ح���دي���ُث أرحي�����ي ع���ن ه��ذا 
قال  وكام  رائعًا  كان  االعتداء 
انهّ زيارتم جاءت للرد عليه.. 
ح  ويوضهّ الكالم  يواصل  ثم 
عىل  تقترص  مل  »زي��ارت��م  ان 
بزيارة  الترشف  وإن��ام  كربالء 
يف  املقدسة  واملقامات  املراقد 
ال��ع��راق، وق��د ح��رص��وا عىل 
املشاهد  م��ن  العديد  تصوير 
ال��رائ��ع��ة ل���زي���ارة األرب��ع��ني 
يف  ألخوتم  وإرساهلا  املباركة 
بلجيكا لتشجيعهم عىل املجيء 
والترشف بزيارة املوىل أب عبد 
الفضل  أب  وأخيه  احلسني  اهلل 

العباس )عليهام السالم(«.
خالل  م��ن  »أردن���ا  ويضيف، 
بأنهّ  رسالة  إيصال  الزيارة  هذه 
)عليهم  املعصومني  األئ��م��ة 
السالم( ومن بينهم اإلمام عيل 
احلسني  واإلمام  طالب  أب  بن 
وال  ال��ع��امل  لكل  ه��م  الشهيد 
يقترص حبهم عىل أتباع مذهب 
من  ف��ه��ن��ال��َك  غ��ريه��م،  دون 
مثاًل جاءوا لكربالء  املسيحيني 

إلحياء الزيارة األربعينية«.
ترشفنا ايضًا يف املشاركة بخدمة 
امل��واك��ب،  بعض  م��ع  ال���زوار 
»ابتداًء  أرحيي  ليارس  واحلديث 
النجف  حمافظة  من  مسرينا  من 
االرشف باجتاه كربالء املقدسة 
وتعاون  تواصل  هناك  وك��ان 
واض����ح م��ن ق��ب��ل اص��ح��اب 
العلم  نحمل  كوننا  امل��واك��ب 
البلجيكي وأعالم دول أخرى، 
وحقيقة ان زيارة االربعني هي 
انساين  وجتمع  عظيمة  تظاهرة 
من  االعراق  خمتلف  فيه  جتتمع 

واللغات  اجلنسيات  خمتلف 
واهلدف نبيل هو زيارة احلسني 
اربعينيته  يف  ال��س��الم(  )عليه 
اهلل  )صىل  اهلل  رسول  ومواساة 
عليه واله( واهل البيت )عليهم 
اإلمام  عىل  جرى  بام  السالم( 
احلسني واوالده واصحابه يوم 

العارش من شهر حمرم احلرام«.
ه أرحي���ي يف ك��الم��ه ومن  ون���وهّ
الغراء(  )األح��رار  منرب  خالل 
خ��الل  ال��ع��راق��ي  ال��ك��رم  إىل 
قد  وال��ذي  املباركة؛  ال��زي��ارة 
تعدى ما هو متوقع حيث شهد 
انواع  خمتلف  تقديم  العام  هذا 
الطعام والرشاب وإجياد أماكن 
ال��واف��دي��ن«،  للزائرين  إي���واء 
ذاته  بالوقت  أسفه  عن  معربًا 
هذه  لوضع  البعض  د  تعمهّ عن 
الزيارة العاملية يف قالب املذهبية 
إعالميًا  عليها  التعتيم  وحماولة 
للعراق  إنجازا كبريا  ا متثل  ألهنهّ
شعبًا ومرجعية، خصوصًا وأن 
احتضان املاليني يعني الرد عىل 
أكذوبة عدم االستقرار وانعدام 
األمن يف العراق وهذا ما يقلُق 
يريدون  الذين  أعداءه  ويؤرُق 

عراقًا مشتتًا وممزقًا«.
القول  »أود  أرحي��ي،  ويضيف 
إلحياء  غيبيا  تدبريا  هناك  بأن 

يكون  كيف  واال  الزيارة؛  هذه 
بمساحتها  ص��غ��رية  ملحافظة 
يبلغ  التي  املقدسة  ككربالء 
ونصف  املليون  سكاهنا  ع��دد 
ل�  تتسع  ان  هل��ا  كيف  نسمة 
خمتلف  م��ن  زائ��ر  مليون   25
عربية  ودول  العراق  حمافظات 
ان  القول  من  فالبد  واجنبية 

هناك تدبريا غيبيا إهليا..!«.
املستبرص  مع  احلديث  استمرهّ 
امل��غ��رب ي���ارس أرحي����ي، وع��ن 
الشيعة  احوال  حول  له  سؤالنا 
العزاء  مراسيم  اقامة  وكيفية 
»لالسف  قائاًل:  جييب  هناك 
حرية  وج��دن��ا  ال��ع��رب  نحن 
ومل  ال��غ��رب  ب���الد  يف  التعبد 
العربية، حيث  نجدها يف دولنا 
بروكسل  يف  مثاًل  بلجيكا  يف 
ثامنية  من  اكثر  يوجد  العاصمة 
مراكز شيعية سواء من االخوة 
العراقيني وااليرانيني واالتراك 
واملغاربة وعىل صعيد املجالس 
مستمر  نشاط  يوجد  احلسينية  
املحافل  اقامة  عن  فضاًل  هذا 
السنة  اي��ام  باقي  يف  القرآنية 
اضافة   ، املناسبات  واح��ي��اء 
لتعليم  م����دارس  وج���ود  اىل 
القرآنية  والثقافة  العربية  اللغة 
والتجويد  ال��ت��الوة  وأح��ك��ام 

لألطفال والكبار«.
أوض��ح  احل��دي��ث  خ��ت��ام  ويف 
يوصف  ال  الشعور  أن  أرحي��ي 
ونحن يف رضيح اإلمام احلسني 
)عليه السالم(، مشيدًا بالوقت 
املقدمة  اجل��ه��ود  ب��ك��ل  ذات���ه 
املليونية،  ال��زي��ارة  إلن��ج��اح 
وشعبه  »ال��ع��راق  ان  مضيفًا 
رغم  وسينترص  عزيزًا  سيظل 
وبفضل  احل��اق��دي��ن؛  أن���وف 
املتمثهّلة  العليا  الدينية  املرجعية 
احلسيني  عيل  السيد  بسامحة 
فتواه  يف  ظله(  )دام  السيستاين 
الرشسة  اهلجمة  لصد  املباركة 
بأذن  قريبًا  تنتهي  ان  نأمل  التي 

اهلل سبحانه وتعاىل«.

الحض���ور في كربالء هو تحٍد كبير 
بوج���ه االعتداء الس���افر من قبل 
على  اإلرهابية  الداعش���ية  الزمر 
الع���راق، وأيضًا لطمأن���ة الذين 
لم يتمكنوا من التش���رف بزيارة 
االربعين نؤك���د لهم ان العراق 
وشعب العراق والحشد الشعبي 
المقدس هم عيون ساهرة على 

راحة الزائرين
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الكبري  واملرجع  واملجتهد  العامل  إىل  عائدة  وهي 
املتوىف  احلائري  املازندراين  العابدين  زين  الشيخ 
 ، الكتب  أمهات  فيها  مجع  وقد   ، ه�   1309 سنة 
وجماميع  والتارخيية  والفقهية  العلمية  واملصنفات 
من املخطوطات الثمينة ، ومن أهم نفائس الكتب 
التي كانت فيها ، كتاب »العني« للخليل بن امحد 
 ، زيدان  جرجي  لذكرها  تطرق  وقد  الفراهيدي، 
وفاة  وبعد  العربية«  اللغة  آداب  »تاريخ  كتاب  يف 
الشيخ  العالمة  أألكرب  نجله  إىل  إنتقلت  مؤسسها 
حسني املتوىف سنة 1339 ه� ، ومن ثم إىل حفيده 
الشيخ أمحد ابن الشيخ حسني املتوىف سنة 1376 
وتفرقت  تبعثرت  أألخ��ري  ه��ذا  وف��اة  ،وبعد  ه� 

الكتب با ، ومل يعد يعرف عنها يشء اليوم. 

وكانت تعترب يف طليعة املكتبات 
العلمية القيمة يف العراق خالل 
النصف أألول من القرن الرابع 
إشتملت  مل��ا   ، اهل��ج��ري  ع��رش 
املخطوطات  أنفس  من  عليه 
وأغنى   ، املطبوعات  وأثمن   ،
العلمية  وامل����واد  امل��واض��ي��ع 

ونظرا  وأإلجتامعية  والتارخيية 
والتارخيية  العلمية  ألمهيتها 
ه با عدد من املؤرخني،  فقد نوهّ
املعروف  الرجايل  العامل  منهم 
الطهراين  ب���زرك  آغ��ا  الشيخ 
كتبها  لبعض  اش���ار  ال���ذي   ،
النادرة يف أجزاء من موسوعته 

تصانيف  إىل  »الذريعة  القيمة 
العربية«  اللغة  الشيعة«»آداب 
ذل��ك  ج��ان��ب  إىل  وك��ان��ت   ،
والشعراء  ل��ألدب��اء  كمنتدى 
، وق��د زاره���ا عدد  وال��ع��ل��امء 
بينهم   ، املسترشقني  كبار  من 
املسترشق الفرنيس »ماسينيون« 
»مس  الربيطانية  واملسترشقة   ،
 ، طويال  تدم  مل  ولكن   ، بيل« 
وطاهلا  احل��ري��ق  فيها  ش��ب  إذ 
بيك  مح��زة  حادثة  أث��ر  التلف 
ثم   ، ه�   1333 سنة  املعروفة 
مؤسسها  الوجود  إىل  أعادها 
وإستنساخ  الكتب  ب��رشائ��ه 
ال��ن��ادرة  املخطوطات  بعض 
تارخيية   بمواضيع  تبحث  التي 

وعلمية شتى، وقد إنتقلت بعد 
نجله  إىل  ه�   1380 سنة  وفاته 
الذي  الكليدار،  صالح  السيد 
الروضة  سدانة  اوىل  قد  ك��ان 
احلسينية الرشيفة يف حياة والده 
السيد عبداحلسني ، حينام عزف 
لنجله  املهمة  هذه  عن  أألخري 
واملطالعة  للبحث  متفرغا 
مؤخرا  ق��ام  ،وق��د  والتأليف 
السيد  بن  عادل  السيد  حفيده 
صالح الكليدار بتنسيق وتنظيم 
امل��وج��ودة  الكتب  وت��ب��وي��ب 
من  جماميع  إليها  مضيفا   ، فيها 
والتارخيية  العلمية  املوسوعات 

وأإلجتامعية. 

مكتبة المازندراني 

مكتبة السيد عبدالحسين الكليدار 
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الدول  وحال  واليوم  باالمس  اعالمنا  عليه  كان  ما  عن  تعرب  الصور  هذه 
العربية باالمس واليوم ، والصورة واضحة ، فال زال أعالم الشيعة االمامية 
بالسالح لدرء املخاطر  او  بالفتوى  يتحملون مسؤولياتم اجتاه االمة سواء 
التي حتيق بنا ، ولكن املؤسف حال الدول العربية بعدما كانت تفكر بالوحدة 
ومثلام   ، العراق  االرهاب عىل  ديمومة  كيفية  تفكر يف  اليوم  باالمس جتدها 

سجل التاريخ مواقف االمس سيسجل مواقف اليوم 

يف  واملهمة  النادرة  النفائس  من  العديد  بني 
قطعة  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  متحف 
عاما،   )150( عمرها  ثمينة،  نفيسة  اثرية 
ملرقد  الصفوي  الفاتح  حممد  امللك  اهداها 
االمام احلسني )عليه السالم(، عام )1285 
ه�( يف العهد القاجاري حتتوي عىل زخارف 
ونقوش وآيات قرآنية كريمة مكتوبة بالفضة 
)عليهم  البيت  اهل  ائمة  اس��امء  اىل  إضافة 
العربية  باللغة  الطالسم  وبعض  السالم(، 

الفصيحة.
العتبة  اصاب  مما  القت  النفيسة  التحفة  هذه 
اعتداء  من   م   1991 عام  املقدسة  احلسينية 
عىل مرقدي االمام احلسني واخيه اب الفضل 
البنايات  وتديم  السالم  عليهام  العباس 
القوات  قبل  من  رسق��ت  حيث  امل��ج��اورة، 
لقمع  البعث  نظام  ارسلها  التي  العسكرية 

االنتفاضة الشعبانية املباركة.
تؤكد  عديدة  قرائن  حتمل  االثرية  القطعة 
كانت  حيث  املقدسة،  العتبة  اىل  عائديتها 
للزائرين  العصائر  لتقديم  سابقا  تستخدم 
عاشوراء  زي��اريت  يف  احلسينية  املواكب  يف 
واالربعينية عالوة عىل  اهنا مسجلة يف وثائق 
من  مجلة  مع  احلسينية  للعتبة  عائديتها  تؤكد 
)عليه  احلسني  االمام  باسم  املسجلة  القطع 
احلسينية  العتبة  من  وهنبت  رسقت  السالم( 
العامل  مدن  شتى  عىل  توزيعها  وتم  املقدسة 

ابان احلكم البائد.
العشائر  م��ن  وج��ه��اء  اسرتجعها  التحفة 
العراقية اىل العتبة املقدسة يف 2015/10/1 
لقيمة  واالدراك  الوعي  عىل  تؤكد  داللة  يف 
العراقيني ممن حيرصون    مقتنيات لدى  هكذا 

عىل نفائس العتبات املقدسة.

جهاد اليوم وجهاد االمس وتفرقة اليوم ووحدة االمس

حكاية تحفة اثرية من العهد القاجاري  
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انا

تقوم الكلية بتنقية الدم والتخلص 
م����ن املواد الس����امة نتيج����ة عملية 
الهض����م ومتثي����ل امل����واد الغذائية 
يؤدي الى تراكم املواد التي تسمم 
 )urea( اجلسم مثل مادة اليوريا
حيث تق����وم بإفرازه����ا مذابة في 
البول, للحفاظ على الدم متعاداًل 
ب����ن احلموض����ة والقلوي����ة، كما 
تفرز الكلية هورمون الرنن الذي 
يتحك����م مبواد موج����ودة في الدم 
فيحولها الى النوع النش����ط وذلك 
كزي����ادة ضغط ال����دم اذا قل, كما 
انها تفرز مواد الروس����تا جالندين 
التي تخف����ض ضغط الدم اذا زاد 
كم����ا انها تفرز مادة حتول فيتامن 
)د( اخلام����ل ال����ى فيتام����ن )د( 
النش����ط الذي له اهمية في ترسب 
الكالس����يوم ف����ي العظ����ام وعدم 
وج����وده يس����بب لينا ف����ي العظام 
وكذلك تفرز مادة االريثرو بيوتن 
التي لها دور هام في تنشيط نخاع 
العظ����م ليقوم بتكوي����ن املزيد من 
كريات الدم احلمر, وملعرفة املزيد 
ع����ن وظائ����ف الكل����ى وامراضها 
مجل����ة )االحرار(التق����ت الدكتور 
الصيدالن����ي ضرغام كاظم صالح 
صيدلي مختبرات في مدينة االمام 
احلس����ن »علي����ه الس����الم« الطبية 

والذي بن لنا ما ياتي؟
ماه����ي اس����باب ام����راض الكلى 

املزمنة:�
� العي����وب اخللقي����ة الت����ي تصيب 
اجلهاز البولي مثل الكلى املتكيسة 
او انخف����اض اح����دى الكليت����ن 
او وج����ود اختناق����ات خلقية في 

احلالب.
� االلتهابات الصامتة وهي التي ال 
يشكو منها االنسان ولذلك تتراكم 

مضاعفاتها حتى تتلف الكلى.
� البلهارسيا.

� االورام الت����ي ال يش����عر املريض 
بأعراضها مبكرا.

� امراض عامة تصيب اجلسم ومن 
بينه����ا اصابة الكل����ى مثل امراض 
الروماتويد والس����كر وضغط الدم 

املرتفع وبعض امراض الغدد.
الوقاية من امراض الكلى:�

� الع����الج اجلي����د املتكام����ل الي 
مرض حاد.

� الكشف الدوري املستمر وفحص 
البول دوريا.

� املب����ادرة بع����الج التهابات احللق 
واللوزت����ن واي اع����راض ح����ادة 

تصيب اجلسم.
� ع����الج امراض الس����كر وارتفاع 

ضغط الدم والروماتيد.

وجتن����ب  البلهارس����يا  معاجل����ة   �
االصابة لها.

� االكثار من تناول السوائل اخملففة 
واملياه خاصة في فصل الصيف.
� مراعاة النظافة واالغتسال باملاء.
� العمل على احلد من تلوث البيئة 
وتلوث الطعام بامللوثات العضوية 
وكذلك امللوث����ات الكيميائية مثل 

املبيدات احلشرية.
تن����اول االطعم����ة  م����ن  � احل����د 
واملش����روبات الت����ي حتت����وي على 

مكسبات اللون والطعم.
وتعاط����ي  التدخ����ن  جتن����ب   -

اخملدرات.
ما هو الفشل الكلوي؟

الفش����ل الكلوي يعني فش����ل في 
وظائف الكل����ى اي ان الكلى ال 
تق����وم بوظائفه����ا كم����ا يجب في 
ترشيح الدم وتخليص اجلسم من 
املواد الض����ارة ولذلك تتراكم في 
الدم هذه املواد واالمالح الزائدة.

اسباب الفشل الكلوي:�
ارتف����اع ضغ����ط ال����دم وم����رض 
الس����كري, اصابة االنسان بارتفاع 
ضغط الدم والس����كري مع مرور 
الزمن يؤدي الى ضيق الش����راين 
املغذي����ة للكلي����ة وبالتالي يحصل 
ضمور في منطقة القش����رة للكلية 

مم����ا يؤدي ال����ى اصاب����ة الكليتن 
بالفشل الكلوي املزمن, االستعمال 
املزمن واملفرط لبعض االدوية مثل 
املسكنات)استخدامها لفترة طويلة 
وجرعة عالي����ة( يؤدي الى اصابة 
نخ����اع الكلي����ة ال����ذي يصيب في 
حوض الكلية مما يؤدي الى موتها 
واالس����برين  الباراس����يتامول  مثل 
وكذلك ادوي����ة الروماتي����زم مثل 
واالندوميتاس����ن  الفينوبروف����ن 
وبع����ض املض����ادات احلياتية مثل 

االمينوجاليكونايد.
م����ا هو ع����الج الفش����ل الكلوي 

املزمن:�
ع����الج الفش����ل الكل����وي املزمن 
يتضم����ن الكمية الغذائية, االدوية, 
الغس����ل الكلوي, او زرع الكلى, 
الكمي����ة الغذائي����ة واهم م����ا فيها 
حفظ كمية البروتينات والتعويض 
عنه����ا بالس����كريات والنش����ويات 
وكذلك خفض كمية ملح الطعام 
والبوتاسيوم وكذلك يعطي ادوية 
مثل)فيتام����ن د لتعوي����ض نقصه, 
شراب هيدروكسيد االملنيوم وذلك 
ملن����ع امتصاص الفوس����فات الذي 
تكون نس����بته عالي����ة عند مرض 
ضغط ال����دم, حقن االريتروبيوتن 

لعالج فقر الدم(.  

وظائُف الِكلية وامراضها ... 
تعّرف عليها

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي
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النفايات  الوضع ؟ مثال رمي  نتعامل مع هذا  املهم كيف  امر واضح ولكن  النقص يف اخلدمات 
حيث  من  املواطن  يتحملها  الظاهرة  هذه  ورضر   ، بالشارع  او  باملحلة  التليق  اماكن  يف  وكثرتا 

االمراض وتلوث البيئة هذا ناهيكم عن املنظر القبيح .
هلذا ننصح ان يتم استخدام اكياس النفايات واحكام شدها بعد ملئها حتى التبعثرها احليوانات 
السائبة يف الشارع ، ويمكن الهايل املنطقة ان يتفقوا مع سائق ساحبة او أي سيارة محل ان يرفع هذه 

النفايات مقابل اجور يقوم بجمعها اهايل املنطقة وبالتعاون فيام بينهم حتى تبقى منطقتهم نظيفة 

أماكن  إىِل  ال��رتدد  من  اح��َذْر 
اللهو واألماكن املشبوهة التي 
فيها اآلآلت التقليدية املعروفة 
األل��ك��رتون��ي��ة  اآلالت  أو 
من  منها  وكثري  احل��دي��ث��ة... 
تكن  ���ًا  ال���ق���امر...وأيهّ آالت 

فيها،  واألح��ك��اُم  ُتها  رشعيَّ
ه��اٌم  ُمْنطلٌق  ���ا  أهنَّ ش��ك  ف��ال 
والفاحشة  رات  املخديِّ م  لتعلُّ
هدره  اىل  اضافة  والشتائم، 
ويصبح  وصحته،  وماله  وقته 
متهاونا يف عبادته ا وان هنالك 

بعد  فيام  سنؤدهيا  له  يقول  من 
اهلهنا غفور رحيم 

املشاكل  تورث  الظاهرة   هذه 
رأي��َت  ال��ذي  بعد  واملتاعَب 
مشاكلها  عن  فضال  آن��ف��ًا... 
واملادية...والرتفيه  االجتامعية 

املسؤولية  حجم  كان  وان  اجلميع  ومسؤولية  اجلميع  هيم  امو  الفساد  حماربة 
خيتلف حسب طبيعة املواطن فاملسؤول دوره اهم واكرب ، ولكن هذا اليمنع 
اثناء  الفاسد  املوظف  البتزاز  تعرض  ما  فاذا   ، بواجبه  املواطن  يقوم  ان  من 
اعلنت عن  التي  املعنية  باجلهات  االتصال  فعليه  دائرة  أي  معاملته يف  ترويج 
ارقام هواتفها لالتصال با هلذه احلاالت ، وكذلك اشاعة روح رفض الفساد 
للظواهر  االجيابية  احلاالت  عن  احلديث  خالل  من  املواطنون  اهيا  بينكم  فيام 
اشاعة  يمكننا  النزيه حتى  املواطن  او  النزيه  باملوظف  االجيابية سواء االشادة 

روح االمانة والصدق يف العمل والتعامل

تعاونوا على النظافة

أماكن اللهو التي يرتادها بعض الشباب 

التخضْع البتزاز الفاسد

خُيالُف  بام  يكون  ال  احلقيقي 
بل  تعاىل،  اهلل  ورشَع  الفطرة 
يكون  والذي  ُيناسبهام،  الذي 
أقرب للطبيعة واملاء واخُلرْضة 

وما يناسب النفس البرشية.
ترتدد  مل  إِذا  أنَّ��ك  تعتقد  وال 
تعترب  فانك  األماكن  هذه  إىِل 
اصدقاءك  او  معقدا  نفسك 

افضل منك 
واس����ال����ك مل������اذا ت��رك��ت 
م��ط��ال��ع��ت��ك، وث��ق��اف��ت��ك، 
للقرآن،  وقراءتك  وعبادتك، 
املسلمني،  أخ��ب��ار  ومتابعة 
وزي��ارة  حوائجهم،  وقضاء 
األقارب واألصحاب، وصلة 
بركة  من  واالستفادة  الرحم، 
واألجداد  هات،  واألمَّ اآلباء 
املسلمني،  وُنْصِح  ات،  واجل��دَّ
إىِل  وال���رتدِد  مهومهم،  ومح��ل 
باملناسبات  والقيام  القرى، 

االجتامعية؟..
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السكر : السم االبيض الخفى
هل تصدق أن السكر قد يصبح 

عدوا خطريًا لالنسان ؟!
ىف  األساسية  امل��واد  من  السكر 
منه  ختلو  بيتًا  جتد  وقلام  حياتنا 
بآخر  أو  بشكل  السكريات 
املعتاد  شكلها  ىف  كانت  س��واء 
اىل  تضاف  صغرية  كحبيبات 
أو  والعصائر  القهوة  أو  الشاى 
كالكعك  حلويات  شكل  ىف 
والشيكوالتة .. وعىل الرغم من 
أنه من املواد املهمة جدا للجسم 
وامل��خ  ال��دم��اغ  حيتاجه  حيث 
فيه  اإلف��راط  أن  إال   .. للغذاء 
يؤدى إىل العديد من املشكالت 

الصحية التى قد تصل ىف بعض 
بمرض  ل��الص��اب��ة  األح���ي���ان 

الرسطان .
أن  احلديثة  ال��دراس��ات  أثبتت 
السكرية  امل���واد  ت��ن��اول  ك��ث��رة 
التعرض  لزيادة  يقود  أن  يمكن 
 – الرسطان  بمرض  لالصابة 
رشه  من  اهلل  وحفظكم  حفظنا 
ضغط  ارتفاع  اىل  باالضافة   –
والتأثري  املفرطة  والسمنة  الدم 
عىل مستوى االنسولني ىف الدم 
بمرض  االصابة  يسبب  قد  مما 

السكرى .
حني يتناول االنسان كمية كبرية 

حاجة  عن  تزيد  احللويات  من 
الكبد  ىف  ختتزن  فإهنا  اجلسم 
مرتاكمة  ده���ون  إىل  متحولة 
خاصة   ، السمنة  إىل  ف��ت��ؤدى 
خاصة   – السكرية  امل��واد  أن 
الشعور  تزيد   – منها  املصنعة 
عىل  السكر  يعمل  كام  باجلوع، 
الشعور  وزي��ادة  امل��زاج  تقلب 

بضبابية التفكري .
األخصائيون  ينصح  ل��ذل��ك 
السكريات  تناول  من  بالتقليل 
بشكل  واملصنعة  ع��ام  بشكل 
خ����اص، وي��ف��ض��ل احل��ص��ول 
السكر  من  اجلسم  حاجة  عىل 
التمر  مثل  الفاكهة  خالل  من 

والفراولة.

ليس  البيض  ان  العلامء  اعلن 
عمل  يف  سلبية  تأثريات  أي  له 

القلب واألوعية الدموية.
يف  خ��رباء  اليه  توصل  ما  ه��ذا 
نتائج  من  املتحدة  ال��والي��ات 
ونرشوا  أجروها  التي  الدراسة 
 American جملة  يف  نتائجها 

Heart Journal العلمية.
وق���د ك���ان اهل����دف م��ن ه��ذه 

تأثري  كيفية  حت��دي��د  ال��دراس��ة 
البيض يف عمل القلب واألوعية 
الدموية. وبينت نتائج الدراسة 
شخصا   32 فيها  اش��رتك  التي 

يوميا  تناولوا 
ان  ب��ي��ض��ت��ني، 

عمل  يف  مطلقا  يؤثر  ال  البيض 
يسبب  وال  اإلن���س���ان،  ق��ل��ب 

الكوليسرتول  مستوى  ارتفاع 
يف الدم وال يف سيالن الدم وال 
عالقة له بالوزن وبضغط الدم.

خي��ش��ى م��ع��ظ��م ال���ن���اس من 
أمام  إلقاء اخلطب  أو  التحدث 
حيث  ال��ن��اس،  من  غفري  مجع 
هلم  بالنهّسبة  األم��ر  ه��ذا  ُيعد 
بمثابة كابوس مرعب، ولكن، 
جسم  يف  حي���دث  ال����ذي  م���ا 
اإلنسان من الناحية البيولوجية 
عندما خياف من التحدث أمام 

اآلخرين؟

عندما يشعر شخص ما باخلوف 
يف الوقت الذي يبدأ فيه حديثه 
ُي��رس��ل عضو  ال��ن��اس،  أم���ام 
شكل  ع��ىل  ال��دم��اغ  يف  صغري 
)األم��ي��ج��الدا(  ُيسمى  ل���وزة 
العصبي  اجلهاز  إىل  إش��ارات 
الودي  وباألخص  إرادي  الال 
ه��ورم��وين  إف���راز  حيفز  ال���ذي 
و)الكورتيزون(  )األدرينالني( 

الفرد  تنفس  رسعة  من  فيزيد 
وهذا  قلبه.  رضب��ات  ومعدل 
ما يؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم 
يف  الدموية  األوعية  وتقلص 

كل أنحاء اجلسم أيضًا.
ينخفض  ذات����ه،  ال��وق��ت  يف 
األط����راف  إىل  ال����دم  ت��دف��ق 
اإلحساس  املتحدث  فيفقد 
يعود  أن  إىل  معينة  لفرتة  بم 

للتدفق نحوها من جديد  الدم 
اجلسم  خت��دي��ر  إىل  وي����ؤدي 
ال��ذي  ال��دم��اغ  باستثناء  كله 
الدموية  ال���دورة  ع��ىل  حيافظ 
فيه، كل هذه  الطبيعي  بشكلها 
تؤدي  الفسيولوجية  التغريات 
إىل جفاف الفم وزيادة التعرق 

لدى الشخص

تناول البيض ال يسبب أمراض القلب

ماذا يحدث لك عندما تخشى التحدث أمام اآلخرين؟
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له  كغذاء  اجلوز  ُيصنف  ما  دائاًم 
مل  ولكن  الفوائد،  من  كبري  عدد 
تؤكد  كافية  تكن هناك دراسات 
وضعت  املتعددة،  فوائده  عىل 
من   112 استخدمت  دراس���ة 
امرأة   81 و  رجال   31 األف��راد 
 75-25 بني  أعامرهم  ت��رتاوح 
عامًا، ولدهيم خماطر عالية نسبيا 

لإلصابة بمرض السكري.
جمموعتني.  إىل  تقسيمهم  ت��م 
املشورة  واح��دة  جمموعة  تلقت 
انخفاض  حتقيق  ب��خ��ص��وص 
ال��س��ع��رات احل���راري���ة، أم��ا  يف 

املجموعة أخرى فال.
داخ������ل ك����ل جم���م���وع���ة م��ن 
األفراد  تقسيم  تم  املجموعات، 

عشوائيًا مرة أخرى إىل جمموعتني 
املجموعة  أخ��ري��ني:  فرعيتني 
 56 تستهلك  األوىل  الفرعية 
والبقية  يوميًا،  اجلوز  من  جرامًا 
ملدة  اجل��وز  عن  متاما  يمتنعون 
دام  انقطاع  بعد  ث��م  أش��ه��ر.   6
3 أش��ه��ر )ف���رتة اس��رتاح��ة( تم 
بداية  املجموعتني.يف  عكس 
و12  و6   3 وب��ع��د  ال���دراس���ة 
املشاركني  تقييم  تم  و15 شهرا، 
م��ن ع��الم��ات. ع��ىل ع��دد كبري 
النحو  ع��ىل  ع��الم��ات  ك��ان��ت 
التايل: املدخول الغذائي والوزن 
اجلسم  كتلة  وم��ؤرش  وال��ط��ول 
)BMI( ، حميط اخلرص وضغط 
)قياس  ال��دم  يف  السكر  ال��دم، 

من  ساعات   8 بعد  اجللوكوز 
ونسبة  والكولسرتول  الصيام(، 
 HbA1c/الرتاكمي السكري 
ملتوسط  م��ؤرش  يعطي  )ال���ذي 
عىل  ال��دم  يف  السكر  مستويات 
ب��ع��د ضبط  ف���رتات ط��وي��ل��ة(، 
وكمية  ال��س��ن،  م��ث��ل  ع��وام��ل 
ممارسة التامرين الرياضية بانتظام 
احلرارية  السعرات  واستهالك 

إىل  الباحثون  خُلص  والدهون، 
أن تناول اجلوز ارتبط مع حتسني 
نوعية النظام الغذائي.األهم من 
ذلك، أظهرت الدراسة حتسن يف 
الدموية  األوعية  ج��دار  وظيفة 
تناولوا  ال��ذي��ن  امل��ش��ارك��ني  يف 
الباحثون  وج��د  ك��ام  اجل���وز... 
الكوليسرتول  نسبة  يف  انخفاضا 

.)LDL( اليسء

األشخاص  من  الكثري  يتصفح 
طويلة  ل��س��اع��ات  اإلن���رتن���ت 
مدمنني  ليسوا  بأهنم  ويعتقدون 
املوضوع  ه��ذه  ويف  لإلنرتنت، 
الصفات  من  عددا  سنستعرض 
ستؤكد  التي  وهي  علميًا  املثبته 

إذا كنت مدمنا لإلنرتنت أم ال.
احلصول  طريقة  يف  التفكري   -1
السفر:  حالة  يف  اإلنرتنت  عىل 
للسفر،  نفسك  ُتيئ  كنت  إذا 
ط��رق  ع��ن  بالتفكري  وب����دأت 
بشبكة  اإلتصال  عىل  احلصول 
اإلن���رتن���ت، ه���ذه ع��الم��ة من 
ع��الم��ات اإلدم���ان ع��ىل شبكة 

اإلنرتنت.
والضيق  بالتوتر  الشعور   -2
عند فقدان االتصال باإلنرتنت: 

انقطاع شبكة اإلنرتنت  يف حالة 
بالتوتر  تشعر  قد  مسكنك،  عن 
أؤكد  أن  أستطيع  هنا  والضيق، 
وال  لإلنرتنت  مدمن  بأنك  لك 
أمور  ب��أي  االنشغال  تستطيع 

أخرى.
مواقع  يف  حساباتك  تفقد   -3
ال��ت��واص��ل االج��ت��امع��ي ف��ور 
الكثري  ال��ن��وم:  من  االستيقاظ 
املستخدمني  األش��خ��اص  م��ن 
بتفقد  ي��ق��وم��ون  ل��إلن��رتن��ت 
التواصل  مواقع  عىل  حساباتم 
الرتاسل  وتطبيقات  االجتامعي 
من  االستيقاظ  ف��ور  ال��ف��وري 
النوم، هذه واحدة من عالمات 

اإلدمان عىل اإلنرتنت.

تدعى  هندية  طفلة  خضعت 
حتمل  ال��ت��ي  البيجوم(  )رون���ا 
رأسا يبلغ حجمه ثالثة أضعاف 
تشبه  جعلها  الطبيعي_  احلجم 
بأفالم  الفضائية  املخلوقات 
العلمي، لعملية جراحية  اخليال 
حميط  ح��ج��م  لتقليل  ن��اج��ح��ة 

الرأس من 37 إىل 23 بوصة.
الطفلة  أن  من  األطباء  وح��ذر 
من  متطرًفا  شكاًل  تعاين  التي 
عىل  -امل��ي��اه  ال���رأس  استسقاء 
الدماغ- ال متلك فرًصا للحياة، 
ولكن متت العملية بنجاح وهي 

اآلن قادرة عىل االبتسام.
إهنا  سنة:   23 الطفلة  أم  وقالت 
أن  ويمكنها  اآلن،  بكثري  أفضل 
حتمل رأسها وحتركها من جانب 
لألطفال  وتستجيب  آلخ���ر، 
نادوها  إذا  وتبتسم  اآلخرين، 
سعيدة  سأكون  باسمها،مضيفة 
الوقوف  م��ن  متكنت  إذا  ج��دا 
وال���ت���ح���دث م��ث��ل األط��ف��ال 
االصحاء، ونأمل أهنا يف يوم ما 
إىل  الذهاب  عىل  قادرة  ستكون 

املدرسة.

دراسة عن فوائد تناول الجوز

الفضائية هل انت... مدمن لإلنترنت أم ال...؟ الكائنات  تشبه  طفلة 
ينقذها األطباء..!
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العربية..  األمثال  من 
)بيتي بخيل ال أنا(

ثالثة ابيات من الشعر 
لو ُقرئت بالعكس هي نفسها 

يوجد  يكن  ولم  شيئًا  ُسئلت  امرأة  قالته 

عندها فقالوا: بخلِت.

فقالت هذا القول وذهب مثالً.

وأرادت إّن البخل ليس من ُخلقي، ولكّن ليس 

في بيتي ما أجود به.

يرمق طرف  دمع  ماء  رش  مشرق     عمدا  يفرط  قمر 

يسبق وعد   ُأنُس   فجناه  جفا     ان  سناه  يدعو  قبس 

تدوم مودته  كل  وهل  هول        لكل  تدوم  مودته 

فوضعه  الطبق!..  يف  رأسك  ضع   : له  وقال  املاء،  من  بطبق  احلكيم  فجاء 
الفتى.

فوضع احلكيم يده عىل رأس الفتى، فضاق نفس الفتى، ولكنه صرب حتى 
يعرف ما احلكمة من ذلك؟..

واستمر احلكيم يف وضع رأس الفتى يف املاء، وبعد فرتة بدأ الفتى يتنحنح إذ 
ضاق به النفس، إىل أن نفد صربه، ورمى بالطبق.. واحلكيم قال له : أأنت 

جمنون يا رجل، أتريد أن تقتلني؟..
تنحنحت  ضعيفة،  احلياة  يف  رغبتك  كانت  عندما   : بدوء  احلكيم  فأجابه 
قليال.. وعندما أصبحت رغبتك قوية، رميت ب وبالطبق.. فهذه هي الرغبة 

يا بني!..

جاء فتى إلى حكيم، وسأله : 
ما هي الرغبة؟..

بانوراما تراث النجف الديني

Coalition ائتالف
وهي عملية التعاون السياسي بين جهتين 
والتضامن بينهما لتحقيق أغراض مشتركة، 
األحزاب  في  أوضح  بصورة  االئتالف  ويظهر 
السياسية عندما ال يحرز حزب واحد األغلبية 
الالزمة لتشكيل الحكومة فيضطر لالئتالف 
في  معه  المتقاربة  األحزاب  من  غيره  مع 

الفكر.

ثقافة سياسية
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صورة وتعليق

أنهاُرنا في خبر كان

متى عرف العرب مهنة الطب وإنشاء 
ال� )بيمارستان(..؟

دجلة  هن��ري  يف  امل��اء  مستويات  انخفاض  حالُة 
أصبحت  با،  املتصلة  الفرعية  واألهنر  والفرات 
تدقهّ ناقوس اخلطر عىل أمل أن يسمعها املسؤولون 
مشكلة  عن  ناهيك  ملعاجلتها  الدولة  يف  واملعنيون 
صبهّ خملفات املصانع واملجاري فيها يؤرشهّ خطَر 
الثروة  عىل  والقضاء  الفتهّاكة  باألمراض  اإلصابة 

احليوانية )املائية(.
تكالبت  الذي  احللة..  لنهر  هي  املرافقة  الصورة 
لربكة  وحولته  والصناعية  الطبيعية  القوى  عليه 
أو مستنقع لألوبئة واألمراض.. الرجاء الرجاء.. 

انقذوا اهنار العراق.
ال��ط��ب  م��ه��ن��ة  أن  الش����كهّ 
البرشية،  احلياة  قدم  قديمة 
حيث كان اإلنسان وال يزال 
خاص  م��ك��ان  إىل  بحاجة 
الكامل  العالج  فيه  يتلقى 

حلاالته املرضية املختلفة.
وع���ىل م��س��ت��وى احل��ض��ارة 
إن  ال��ق��ول  يمكن  العربية، 
سبقوا  قد  املسلمني  العرب 
امل��ج��ال  ه����ذا  يف  غ���ريه���م 
مستشفى  وتعد  اإلن��س��اين، 
املجذومني أول مستشفى يف 
عام  بدمشق  أنشئت  العامل 

706م. 
عىل  ال��ع��رب  عملت  وق���ْد 
إنشاء املستشفيات التي أطلق 
)ب��ي��امرس��ت��ان(  اس��م  عليها 
فارسية  كلمة  ه��ي  وال��ت��ي 
مركبة من )بيامر( أي مريض 

اإلقامة,  مكان  أي  و)ستان( 
الثقافتني  لتداخل  ون��ظ��رًا 
شاع  فقد  والفارسية  العربية 
)بيامرستان(،  تعبري  استعامل 
وكان الرازي يامرس مهنته يف 
بمتابعة  ويقوم  املستشفيات 
عالجهم  وتنظيم  امل���رىض 
عليهم  مالحظاته  حسب 
ووفق سري املرىض, ولذا فإنه 
استحق أن يكون رائد الطب 

التجريبي يف العامل. 
واس����ت����م����ر االه�����ت�����امم 
أنحاء  مجيع  يف  باملستشفيات 
اإلسالمية  العربية-  الدولة 
ع���ىل م����رهّ ال���ع���ص���ور, وال 
الكاميل  البيامرستان  ي��زال 
خري  حلب  يف  واألرغ����وين 
الظاهرة  هذه  عىل  شاهدين 
فكرة  تنتقل  ومل  احلضارية 

إال  أورب���ا  اىل  املستشفيات 
األورب��ي��ون  شاهده  ما  بعد 
الفرنجة  حروب  خالل  من 
م���ن امل��س��ت��ش��ف��ي��ات ال��ت��ي 
البالد  يف  م��وج��ودة  ك��ان��ت 
متثل  كانت  والتي  العربية 
يراقب  حيث  للشفاء,  دورًا 
امل���ري���ض ع���ن ك��ث��ب من 
يوميًا  ي��زورون��ه  أطباء  قبل 
الالزم  العالج  له  ويؤمنون 
امللحقة  الصيدليات  م��ن 
يوجد  كان  كام  باملستشفيات, 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات  أغ��ل��ب  يف 
مكتبات حتوي الكتب الطبية 
وتأهيلهم,  األطباء  لتدريس 
خيضعون  كانوا  األطباء  ألن 
التي  االم��ت��ح��ان��ات  لنظام 
بنجاح  جيتازوها  أن  عليهم 

للسامح هلم بمامرسة املهنة. 

بانوراما تراث النجف الديني
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