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 قال االمام العسكري
الغضب مفتاح كل شر
a

) 44 ( أضغ��اث أحالم وهي خماليطه��ا وأباطيلها وما يكون منها من 
وسوس��ة وأصله م��ا مجع من أخ��الط النبات وحزم فاس��تعري للرؤيا 

الكاذبة .
 ) 45 ( وقال الذي نجا منهام من صاحبي السجن وهو الرشايب وادكر 
بعد أمة وتذكر يوسف بعد مجاعة من الزمان جمتمعة أي مدة طويلة .
القمي عن أمري املؤمنني عليه السالم أي بعد وقت أنا أنبئكم بتأويله

فأرسلون أي إىل من عنده علمه .
) 46 ( يا يوس��ف أهيا الصديق أهيا البليغ أفتنا يف س��بع بقرات س��امن 
يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبالت خرض وأخر يابسات أي يف رؤيا 
ذلك لع��يل أرجع إىل الناس أعود إىل امللك ومن عنده لعلهم يعلمون 

تأويلها أو مكانك وفضلك .
) 47 ( قال تزرعون س��بع س��نني عىل عادتكم املس��تمرة فام حصدتم 
فذروه يف س��نبله لئال تأكله الس��وس نصيحة خارجة ع��ن التعبري إال 

قليال مما تأكلون يف تلك السنني .

َقاُلوْا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم َوَما َنْحُن بَِتْأِويِل اأَلْحاَلِم بَِعامِلنَِي }يوسف/44{ 
ُئُكم بَِتْأِويِلِه َفَأْرِس��ُلوِن  ٍة َأَن��ْا ُأَنبِّ َك��َر َبْعَد ُأمَّ ��ِذي َنَجا ِمْنُهاَم َوادَّ َوَق��اَل الَّ
يُق َأْفتَِنا يِف َس��ْبِع َبَقَراٍت ِس��اَمٍن  دِّ ��ا الصِّ َ }يوس��ف/45{ ُيوُس��ُف َأهيهُّ
َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسنُباَلٍت ُخرْضٍ َوُأَخَر َيابَِساٍت لََّعيلِّ َأْرِجُع 
ُهْم َيْعَلُموَن }يوس��ف/46{ َقاَل َتْزَرُعوَن َس��ْبَع ِس��ننَِي  إىَِل النَّاِس َلَعلَّ
ا َتْأُكُلوَن }يوسف/47{  َّ ْم َفَذُروُه يِف ُس��نُبِلِه إاِلَّ َقِلياًل ممِّ َدَأًبا َفاَم َحَصدتهُّ
ا  َّ ��نَّ إاِلَّ َقِلياًل ممِّ ْمُتْم هَلُ ُث��مَّ َيْأِت ِمن َبْعِد َذلَِك َس��ْبٌع ِش��َداٌد َيْأُكْل��َن َما َقدَّ
ِصُنوَن }يوس��ف/48{ ُثمَّ َيْأِت ِمن َبْعِد َذلَِك َع��اٌم ِفيِه ُيَغاُث النَّاُس  حُتْ
ُسوُل  وَن }يوسف/49{ َوَقاَل امْلَِلُك اْئُتويِن بِِه َفَلامَّ َجاءُه الرَّ َوِفيِه َيْعرِصُ
نَّ  ْع��َن َأْيِدهَيُ ِت َقطَّ َق��اَل اْرِج��ْع إىَِل َربِّ��َك َفاْس��َأْلُه َما َباُل النِّْس��َوِة ال��الَّ
نَّ  إِنَّ َريبِّ بَِكْيِدِه��نَّ َعِليٌم }يوس��ف/50{ َق��اَل َما َخْطُبُك��نَّ إِْذ َراَودتهُّ
ِ َما َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمن ُس��وٍء َقاَلِت اْمَرَأُة  ْفِس��ِه ُقْلَن َحاَش ِلهّ ُيوُس��َف َعن نَّ
اِدِقنَي  ُه مَلَِن الصَّ ْفِس��هِ َوإِنَّ ُه َعن نَّ قهُّ َأَنْا َراَودتهُّ اْلَعِزي��ِز اآلَن َحْصَحَص احْلَ
َ اَل هَيِْدي َكْيَد  }يوسف/51{ َذلَِك لَِيْعَلَم َأينِّ َلْ َأُخْنُه بِاْلَغْيِب َوَأنَّ الهّ

ائِننَِي }يوسف/52{ اخْلَ

�سورة يو�سف 

التف�سري

اضغ��اث: الضغ��ث هي حزم��ة من احلش��يش اختلط فيه��ا اليابس 
بالرطب

دأبا: الدأب االستمرار عىل اليشء
فذروه: فاتركوه

حتصنون: حترزون وتدخرون
حصحص: ظهر وبان

صالة الفجر
التفت

م��ن الواجب��ات املكل��ف هب��ا املس��لم وف��ق ضوابطها 
الرشعي��ة من حيث التوقيت والكيفي��ة، ولكنها ختتلف 
عن غريها من الصلوات بام هلا من اثار اجيابية باالضافة 
اىل االلت��زام الرشع��ي فان االلت��زام بموعدها ويف مجيع 
الظ��روف الس��يام ال��ربد الق��ارس فإهنا هت��ذب النفس 
وتعلمه��ا عىل االلت��زام باملواعيد وب��ام تتطلبه الظروف 
يف التزامن��ا ببع��ض التعليامت من غري رقاب��ة اضافة اىل 
التغل��ب عىل الظروف التي قد تعيقنا يف حتقيق اهدافنا ، 
وكذلك من يلتزم بصالة الفجر يف موعدها جتعله انسان 
صاحب مبدا حيرتم كلمته وحيرص عىل ان تكون ضمن 
الضواب��ط الرشعي��ة، واالهم جتنب صاحبه��ا الرتاخي 
وطول االمل عىل اعتبار ان ال غفور رحيم وس��اتوب 
يف ي��وم ما فاعلم انك ال تضمن س��اعتك التي انت عىل 

قيد احلياة فيها، التزم بصالة الفجر تنجح يف حياتك .
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املس��ؤولني  وكل  االرشف  النج��ف  يف  العلي��ا  املرجعي��ة  ان 
واملواطن��ني الرشف��اء غايته��م تطه��ري ارض الع��راق من دنس 
داعش ول��كل مرحلة رجاالهتا فاذا ما حتق��ق النرص يكون هو 
املطل��وب،  االنتص��ارات يف الرم��ادي وما صاحبه��ا من لغط 
بخصوص مش��اركة وعدم مشاركة احلش��د الشعبي ، فان هذا 
االمر ال يعنينا بقدر ما يعنينا حترير الرمادي ، وان ش��اء ال من 
بعدها املوصل ، اما تاريخ احلش��د الشعبي فان القاص والداين 

يعلم علم اليقني لوال احلشد الشعبي لسقطت بغداد واعقبها سقوط العراق ولكن الذي اوقف اعتداءات 
داعش عند حدها هم احلشد الشعبي ، اضافة اىل حتريره بعض املناطق املهمة والتي حقق فيها انتصارات 
عظيم��ة م��ع اقل ما يمكن من اخلس��ائر البرشية واملادي��ة ، فاملهم هو دحر االرهاب ون��زداد فخرا عندما 
يكون هذا االنتصار عىل يد اجليش العراقي واخواننا من العشائر السنية يف تطهري ارض العراق من دنس 

داعش، املهم النرص .

قال االمام علي
الصحابِه عند الحرب

a

ُئوا لِْلُجُنوِب َمَصاِرَعَها)2(، َواْذُمُروا)3(  ُيوَف ُحُقوَقَها، َوَوطِّ َلٌة، َوَأْعُطوا السهُّ ٌة)1(، َواَل َجْوَلٌة َبْعَدَها مَحْ ٌة َبْعَدَها َكرَّ نَّ َعَلْيُكْم َفرَّ اَل َتْشَتدَّ
َة، َوَبَرَأ  بَّ ، ]ف�[ والَِّذي َفَلَق احْلَ ُه َأْطرُد لِْلَفَش��لِ ْصَواَت)6(، فإِنَّ )5(، َوَأِميُتوا ااْلَ َلْحِفيِّ ِب الطِّ ْ )4(، َوالرضَّ ْعِسِّ ْعِن اْلدَّ َأْنُفَس��ُكْم َعىَل الطَّ

وا اْلُكْفَر، َفَلامَّ َوَجُدوا َأْعَوانًا َعَلْيِه َأْظَهُروُه. َسَمَة، َما َأْسَلُموا َوَلِكِن اْسَتْسَلُموا، َوَأرَسهُّ النَّ
____________

ة، وال تثقل عليكم الدورة من وجه العدوإذا  ة: اليش��ق عليكم االمر إذا اهنزمتم متى عدتم للَكرهّ ة بعدها كرهّ 1. ال تش��تدن عليكم َفرهّ
كانت بعدها محلة وهجوم عليه.

��دوا للُجنوب، مجع َجْن��ب. َمصاِرعها: أماكن س��قوطها، أي اذا رضبتم فأحكموا الرضب ليصي��ب، فكأنكم مهدتم  ئ��وا: مههّ 2. َوطهّ
للمرضوب مرصعه.

3. اْذُمُروا � عىل وزن اكتبوا � أي: حرضوا.
: اسم من الَدْعس أي الطعن الشديد. 4. الَدْعسهّ

َلْحِفيهّ � بكرس الطاء وفتح الالم �: أشد الرضب. 5. الطِّ
6. إماتة االصوات: انقطاعها بالسكوت.

المهم النصر
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جهود هندسية عراقية تبتكر معدات ومدافع قتالية

بغداد.. ورشة عمل خاصة لمديريات التربية إلنشاء مشروع مدارس مناهضة للتدخين

سيرة الشيخ  باقر النمر

السيستاين  السيد عيل  العظمى  ال  اية  األعىل  الديني  املرجع  استنكر سامحة 
)دام ظله( اجلريمة التي ارتكبها نظام ال سعود باعدامه عال الدين السعودي 

الشيخ نمر باقر النمر، واصفا القرار بالظال والعدواين.
األسى  ببالغ  تلقيننا  الكرام  القطيف  أهايل  »أحبتنا  سامحته:  بيان  يف  وجاء 
أريقت  الذين  املنطقة  يف  املؤمنني  اخواننا  من  مجع  استشهاد  نبأ  واألس��ف 
طاب  النمر  نمر  الشيخ  املرحوم  العال  ومنهم  وعدوانًا  ظلام  الزكية  دماؤهم 

ثراه«.
العوائل  ونواسيكم وال سيام  نعزيكم  ذلك  ونستنكر  ندين  إذ  »إننا  وأضاف 
يتغمد  أن  القدير  العيل  ال  ونسأل  اجللل  املصاب  هبذا  بأبنائها  املفجوعة 
األطهار  وآله  حممد  الكرام  أوليائهم  مع  وحيرشهم  برمحته  األبرار  الشهداء 
ويمن عىل ذوهيم بالصرب والسلوان وال حول وال قوة إال بال العيل العظيم«.

شهد  فيام  االه��ايل  قبل  من  مكثفا  حضورا  الرتحيم  جملس  شهد 
حضور ممثل املرجع السيد السيستاين دام ظله الوارف الشيخ عبد 
املهدي الكربالئي وامني عام العتبة احلسينية املقدسة السيد جعفر 

املوسوي وعدد من اعضاء جملس االدارة.

المرجُع األعلى السيستاني يستنكر إعدام الشيخ النمر

 ويصفه  بـ »الظالم والعدواني«

الرشقية-  باملنطقة  القطيف  حمافظة  يف  ولد 
عام 1379 ه�، بدأ دراسته االكاديمية 

إىل  انتهى  أن  إىل  العوامية  مدينة  يف 
إىل  هاجر  ثم  الثانوية؛  املرحلة 
إيران طلبًا للعلوم الدينية يف عام 
فالتحق  ه���،   1400-  1399
ال  )عجل  القائم  اإلمام  بحوزة 

والتي   ، العلمية   ) الرشيف  فرجه 
تقريبًا  س��ن��وات  ع��رش  بعد  انتقلت 

السالم(  )عليها  زينب  السيدة  منطقة  إىل 
بسوريا . وتتلمذ عىل يد اساتذة بارزين مثل السيد حممد تقي املدريس 
الشيخ  والعالمة  سوريا  يف  اخلاقاين  و  امل��دريس  عباس  السيد  و 
صاحب الصادق يف طهران والعالمة احلجة الشيخ وحيد األفغاين.
وبعد حصوله عىل مرتبة االجتهاد رشع يف تدريس العلوم الدينية اىل 
جانب العمل الرسايل. وقد خترجت عىل يديه ثلة من العلامء األفاضل 
يف  والقيادية  واالجتامعية  الدينية  األدوار  ويامرسون  مارسوا  الذين 
جمتمعاهتم. يف الثامن من يوليو 2012م: أقدمت السلطات السعودية 
عىل اعتقال آية ال النمر إذ فتحت عليه الرصاص احلي فأصيب عىل 
إثرها بأربع رصاصات يف فخذه األيمن، يف مارس من عام 2013م: 
بدأت احلكومة السعودية بأوىل جلسات حماكمته وبدون خرب سابق 
حكم  تننفيذ  عن  السعودية  الداخلية  وزارة  واعلنت  لذويه،هذا 

االعدام بحقه ليميض شهيدا .من ال العقيدة

مجلس  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  االمانة  اقامت 
الحسين  االمام  مدرسة  في  النمر  الشيخ  روح  على  ترحيم 

عليه السالم بالصحن الحسيني الشريف
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أجرت فرقة العباس عليه السالم القتالية، 
مترينًا تعبويًا لكتيبة دروعها بارشاك جمموعة 
من دباباهتا ومدرعاهتا والعجالت املدرعة 
اهلنديس  اجلهد  قبل  من  تصنيعها  تم  فيها 
بحسب  الفرقة  يف  الدروع  لورشة  والفني 
اضاف  والذي  الزيدي،  ميثم  الفرقة  قائد 
واختبار  استعراض  التمرين  اثناء  »ت��م 
جمموعة من االسلحة واآلليات التي اثبتت 

نجاحها خالل الرمي واصابة االهداف«.

واضاف الزيدي »اختربت كتيبة الدروع هذا 
اليوم بعض اسلحتها سواء االسلحة التي تم 
اصالحها يف فرقة العباس القتالية أو التي تم 
حتويرها«, مبينا »اكمل اجلهد اهلنديس والفني 
يف  سابقًا  موجودة  غري  مدافع  ع��دة  حتوير 
اجليش العراقي, كام تم حتوير بعض املعدات 
القتالية، وهذا كله يأت ضمن االستعدادات 
حمافظة  يف  البشري  ناحية  لتحرير  النهائية 

كركوك«.

بغداد  حمافظة  يف  االطباء  نقابة  بناية  يف  اقيم 
انشاء  لغرض  الرتبية  ملديريات  عمل  ورشة 

مرشوع مدارس خالية من التدخني.
ونقلت مسؤولة اعالم مديرية الرتبية لوكالة 
ورشة  يف  شاركت  مديريتها  ان  اخلربية  نون 
مكافحة  مجعية  قاعة  ع��ىل  املقامة  العمل 
بناية  داخ��ل  الصدرية  واألم��راض  التدرن 
واخلاصة  بغداد  حمافظة  يف  االط��ب��اء  نقابة 

بمرشوع مدارس مناهضة للتدخني.

التي  النتائج  ان  اخلفاجي  ابتهال  وأضافت 
متخضت عن ورشة العمل هي جمموعة من 
ابتدائية  مدارس  عرش  اختيار  منها  الوصايا 
لضمها بمرشوع مدارس خالية من التدخني 
املعلمني  من  لثالثة  دورة  عمل  وكذلك 
بضمنهم مدير املدرسة املشرتكة كرئيس جلنة 
والتقييم  املتابعة  وستكون  التدخني  مكافحة 
من قبل مديرية النشاط الريايض واملدريس/
عىل  املدرسية  والصحة  البيئية  الرتبية  شعبة 

تعريف الطلبة بأرضار التدخني بكل انواعه 
وجلعل  امل���رشوع  هب��ذا  النهوض  اج��ل  م��ن 

مدارسنا خالية من التدخني.

جهود هندسية عراقية تبتكر معدات ومدافع قتالية

بغداد.. ورشة عمل خاصة لمديريات التربية إلنشاء مشروع مدارس مناهضة للتدخين

الموجز

* اكاديمية الوارث للتنمية البشرية والدراسات االستراتيجية تعلن عن بدء التسجيل فيها وفقا لمنهاج اسالمية واكاديمية

* محللون عسكريون:  الجيش العراقي كفيل بفرض طوق حول عناصر داعش باتجاه الحدود العراقية السورية غرب االنبار

*  واشنطن: حذرنا الرياض من تبعات إعدام الزعيم الديني، وألمانيا تراجع صادرات السالح للسعودية بعد إعدامها »النمر«

*  مجلة امريكية: عشر حروب محتملة في 2016 أغلبها في الشرق األوسط

ان  يؤكد  الدفاع  وزير  العراقي  الجيش  لتأسيس  والتسعين  الخامسة  الذكرى  بمناسبة 

المرجعية العليا هي المالذ االلهي المسدد للحفاظ على مصالح الشعب

• تربية واسط تعلن تسمية احدى مدارسها بمتوسطة الشهيد النمر

• صالح الدين: جامعة تكريت تباشر عامها االكاديمي وسط احتفاء بانتصارات القوات االمنية 

* العراق وايران ولبنان واليمن و باكستان والهند تشهد مظاهرات ضد بربرية أل سعود ونصرة للشهيد النمر
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السيد الصافي يؤكد على الحكومة العراقية والجهات المعنية كافة بضرورة دعم 

وإسناد الجيش العراقي، واالستمرار في بنائه على أسس وطنية مهنية، ويذّكر 

بالمطالبات في خطب الجمعة  للسلطات الثالث وجميع الجهات المسؤولة 

التخاذ خطوات جادة في مسيرة االصالح الحقيقي، ويدعو الحكومة الى اتخاذ 

االجراءات الالزمة لمنع التجاوزات على نهري دجلة والفرات 

األمُر االول:
ت ق��ب��ل ي��وم��ني ال��ذك��رى  م���رهّ
والتسعون  اخلامسة  السنوية 
ل��ت��أس��ي��س اجل��ي��ش ال��ع��راق��ي 
الباسل، وهو خيوض هذه االيام 
يف  وأصعبها  املعارك،  أرشس 
دفاعًا  االره��اب��ي��ني..  مواجهة 
وشعبه،  ال��ع��راق،  ارض  ع��ن 

ومقدساته..
الذكرى  هذه  نبارك  اذ  ونحن 
املسلحة..  القوات  يف  ألعزتنا 
عىل  ونرتحم  صنوفهم،  بكافة 
ش��ه��دائ��ه��م االب�����رار، ون��دع��و 
والعافية،  بالشفاء  جلرحاهم 
العراقية،  احلكومة  عىل  نؤكد 
برضورة  كافة  املعنية  واجلهات 

العراقي،  اجليش  وإسناد  دعم 
بنائه عىل اسس  واالستمرار يف 
جيشًا  ليكون  مهنية..  وطنية 
العراق  محاية  عىل  ق��ادرًا  قويًا، 
اطيافهم  بمختلف  والعراقيني 

ومكوناهتم.
األمُر الثاني :

يف العام املايض وعىل مدى عدة 
اشهر.. طالبنا يف خطب اجلمعة 
ومجيع  ال��ث��الث،  ال��س��ل��ط��ات 
اجلهات املسؤولة.. بأن يتخذوا 
م��س��رية  يف  ج����ادة  خ���ط���وات 
وحتقيق  احلقيقي،  االص���الح 
ومكافحة  االجتامعية،  العدالة 
ال���ف���س���اد، وم��الح��ق��ة ك��ب��ار 
ولكن  واملفسدين،  الفاسدين 

يشء  يتحقق  ول  العام  انقىض 
واضح عىل ارض الواقع، وهذا 
امر يدعو لألسف الشديد، وال 
نزيد عىل هذا الكالم يف الوقت 

احلارض..
االمُر الثالث :

ال��ب��ي��ئ��ة  ح��ف��ظ  ان  ش���ك  ال 
وحتسينها، يعد من االمور بالغة 
حتظى  ان  ب��د  ال  التي  االمه��ي��ة 
واملواطنني  املسؤولني  باهتامم 

ع��ىل ح��د س����واء.. مل��ا ل��ه من 
عالقة مبارشة بمختلف نواحي 
الصحية،  والس��ي��ام  احل��ي��اة.. 
واالقتصادية، وقد َمنهّ ال تبارك 
وتعاىل عىل بلدنا بنهرين كبريين 
اللذان  وال��ف��رات..  دجلة  مها 
بصورة  استغالهلام  ج��رى  اذا 
صحيحة؛ لكان مغنيًا للبلد عن 
كثري من املوارد االخرى، ولكن 
السنوات  يف  سيام  وال  نجد 

أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدث 
في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي  
الصحن  في  أقيمت  التي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته 
الموافق  1437ه����  األول/  /ربيع   27 في  الشريف  الحسيني 

2016/1/8م تحدث في ثالثة أمور قائالً: 
اخوتي.. اخواتي اعرض على مسامعكم الكريمة مايلي :

الخامسة  السنوية  ال��ذك��رى  يومين  قبل  م��ّرت 
الباسل،  العراقي  الجيش  لتأسيس  والتسعون 
وهو يخوض هذه االيام أشرس المعارك، وأصعبها 
العراق،  ارض  عن  دفاعًا  االرهابيين..  مواجهة  في 
الذكرى  نبارك هذه  اذ  وشعبه، ومقدساته.. ونحن 
صنوفهم،  بكافة  المسلحة..  القوات  في  ألعزتنا 
لجرحاهم  وندعو  االب��رار،  شهدائهم  على  ونترحم 

بالشفاء والعافية .
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جت��اوزات  هناك  ان  االخ���رية.. 
النهرين..  هذين  عىل  خطرية 
ح��ي��ث حت���وال ب��اإلض��اف��ة اىل 
املناطق  من  العديد  يف  فروعهام 
ومصب  للنفايات،  مكبهّ  اىل 
وهو  الصحي،  ال��رصف  ملياه 
عىل  سواء  بمكان  اخلطورة  من 
الثروات  او عىل  املواطنني  حياة 

الزراعية واحليوانية للبلد..
ول��ذل��ك ن��دع��و احل��ك��وم��ة اىل 
اخت���اذ االج������راءات ال��الزم��ة 
التجاوزات،  ه��ذه  من  للمنع 
ان  ال��ك��رام  باملواطنني  وهنيب 
حيرصوا عىل هذه الثروة املهمة، 

التي  املامرسات  عن  ويبتعدوا 
له  ملا  البيئة..  تلوث  اىل  ت��ؤدي 
عىل  كبرية  سلبية  مردودات  من 

املجتمع ..
بلدنا،  حيفظ  ان  تعاىل  ال  نسأل 
نظيفًا  بلدًا  خري  كل  فيه  ويرينا 
يعيش  وبلدًا  االرهابيني،  من 
نِعم  انه  وس��الم..  أمن  يف  اهله 

املوىل ونعم النصري ..
رب  ل  احلمد  ان  دعوانا  وآخر 
عىل  تعاىل  ال  وص��ىل  العاملني 
الطيبني  آل��ه  وع��ىل  حممد  نبينا 

الطاهرين ..

في العام الماضي وعلى مدى عدة اشهر.. طالبنا 
وجميع  ال��ث��الث،  السلطات  الجمعة  خطب  ف��ي 
ج��ادة  خ��ط��وات  يتخذوا  ب��أن  ال��م��س��ؤول��ة..  الجهات 
العدالة  وتحقيق  الحقيقي،  االص��الح  مسيرة  في 
كبار  ومالحقة  الفساد،  ومكافحة  االجتماعية، 
الفاسدين والمفسدين، ولكن انقضى العام ولم 
امر  ال��واق��ع، وه��ذا  ارض  واض��ح على  يتحقق ش��يء 
يدعو لألسف الشديد، وال نزيد على هذا الكالم في 

الوقت الحاضر.

* تقديم التبريكات ألبناء الجيش العراقي بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الجيش، في ظل التأكيد 
على الحكومة العراقية بضرورة دعم وإسناد الجيش العراقي واالستمرار في بنائه على أسس وطنية 

مهنية ليكون قويا وقادرا على حماية العراق والعراقيين.
الفائت وعدم تحقق شيء واضح  العام  بانقضاء  العراقية  للحكومة  العليا  الدينية  المرجعية  تذكير   *

بالنسبة لإلصالحات الجادة والحقيقية وتحقيق العدالة االجتماعية ومكافحة الفساد.
قانون  »إلغاء  قانون  مشروع  على  الماضي  أيلول  شهر  منتصف  وافق  العراقي  الوزراء  مجلس  وكان 
مناصب نواب رئيس الجمهورية«، وأعلن د. حيدر العبادي حزمة إصالحات ألغى بموجبها مناصب نواب 
النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء األعرجي  المالكي وإياد عالوي وأسامة  رئيس الجمهورية نوري 
وروز نوري شاويس، وتقليص عدد أفراد حماية المسؤولين العراقيين وألغى مخصصات أصحاب الدرجات 
العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض االنفاق الحكومي بسبب األزمة المالية الناتجة عن 

انخفاض أسعار النفط عالميا، وأطلق حزمة من اإلصالحات لمحاربة الفساد.

أهم ما جاء في خطبة الجمعة:
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يف  األع��ىل  الشيعي  املرجع  أكد 
اليوم  السيستاين،  عيل  العراق، 
التي  اإلصالحات  أن  اجلمعة، 
حيدر  ال���وزراء،  رئيس  اختذها 
العبادي ل حتقق شيئا عىل أرض 

الواقع.
الشيعية  املرجعية  معتمد  وقال 
أمام  الصايف،  أمحد  كربالء،  يف 
اإلمام  صحن  يف  املصلني  آالف 

صالة  خطبة  خ��الل  احل��س��ني، 
املايض  العام  “يف  إن��ه  اجلمعة، 
طالبنا،  أشهر  عدة  مدى  وعىل 
السلطات  اجلمعة،  خطب  يف 
الثالث ومجيع اجلهات املسؤولة 
ب��أن ي��ت��خ��ذوا خ��ط��وات ج��ادة 
احلقيقي  اإلص���الح  مسرية  يف 
االجتامعية  ال��ع��دال��ة  وحتقيق 
ومكافحة الفساد ومالحقة كبار 

املفسدين”.
املايض  العام  “انقىض  وأضاف: 
من  واض���ح  يشء  حتقيق  دون 
أرض  ع����ىل  اإلص�����الح�����ات 
أمر  “هذا  أن  مؤكدا  الواقع”، 
ي��دع��و ل��ألس��ف ال��ش��دي��د وال 
الوقت  الكالم يف  نزيد عىل هذا 

احلارض”.

السيستاني: إصالحات العبادي لم تحقق شيئًا على أرض الواقع

خطبة الجمعة.. صوت الشعب العراقي

آراء وأصداء..
السيستاني ينتقد تأخر تطبيق حزم اإلصالحات ومحاربة الفساد في العراق

عىل  ال��ع��راق  لشيعة  األع��ىل  امل��رج��ع  انتقد 
اإلصالحات  حزم  تطبيق  تأخر  السيستاين 
وحماربة  واإلداري��ة  واالقتصادية  السياسية 
الفساد والتي أعلنتها حكومة حيدر العبادي 
بخطوات  مطالبة  امل���ايض،  أغسطس  يف 
العدالة  وحتقيق  اإلص��الح  مسرية  يف  ج��ادة 

االجتامعية ومكافحة الفساد كفرصة أخرية.

يف  الصايف-  أمحد  العليا  املرجعية  ممثل  وقال 
احلسيني  بالصحن  ال��ي��وم  اجلمعة  خطبة 
من  أشهر  بعد  إنه  العراق-  جنويب  بكربالء 
مطالبتنا السلطات الثالث واجلهات املسئولة 
بالعراق بان يتخذوا خطوات جادة يف مسرية 
ول  الفاسدين،  ومالحقة  احلقيقي  اإلصالح 
الواقع وهذا  يتحقق يشء واضح عىل أرض 

أمر يدعو لألسف الشديد.
وبناء  دعم  يف  االستمرار  إىل  احلكومة  ودعا 
العراق  جيش مهني عىل أسس وطنية حيمي 
ومكوناهتم،  أطيافهم  بكافة  والعراقيني 
املعارك  أن اجليش خيوض أرشس  إىل  مشريا 
عن  دفاعا  االرهابيني  مواجهة  يف  وأصعبها 

أرض العراق وشعبه ومقدساته.
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ندد 

المرجعية تنتقد تأخر تطبيق االصالحات

حزم  تطبيق  تأخر  اجلمعة،  اليوم  العليا،  الدينية  املرجعية  أنتقدت 
حماربة  وبمجال  واالقتصادية  واالداري��ة  السياسية  االصالحات 
الفساد وغريها التي اعلنت عنها احلكومة منذ آب املايض” ملوحة 

اىل “فرصة أخرية لتحقيق هذه االصالحات”.
وقال ممثل املرجعية يف كربالء السيد أمحد الصايف، يف خطبة اجلمعة 
اجلمعة  خطب  يف  طالبنا  اشهر  عدة  مدى  وعىل  املايض  العام  “يف 
خطوات  يتخذوا  بان  املسؤولة  اجلهات  ومجيع  الثالث  السلطات 
االجتامعية  العدالة  وحتقيق  احلقيقي  االص��الح  مسرية  يف  ج��ادة 
ولكن  واملفسدين،  الفاسدين  كبار  ومالحقة  الفساد  ومكافحة 
أمر  الواقع وهذا  ارض  يتحقق يشء واضح عىل  ول  العام  انقىض 
يدعو لالسف الشديد والنزيد عىل هذا الكالم يف الوقت احلارض”.
بارك  الثاين  كانون  من  السادس  يف  اجليش  تأسيس  ذكرى  وعن 

الصايف باملناسبة ودعا احلكومة اىل االستمرار ببناء جيش مهني.
والتسعون  اخلامسة  السنوية  الذكرى  يومني  قبل  مرت  وق��ال: 
أرشس  االيام  هذه  خيوض  وهو  الباسل  العراقي  اجليش  لتأسيس 

العراق  ارض  عن  دفاعا  االرهابيني  مواجهة  يف  وأصعبها  املعارك 
وشعبه ومقدساته”.

القوات  الذكرى العزتنا يف  نبارك هذه  اذ  “نحن  وأضاف الصايف 
شهدائهم  عىل  ونرتحم  املناسبة  هبذه  صنوفهم  بكافة  املسلحة 
احلكومة  عىل  نؤكد  العاجل  بالشفاء  للجرحى  وندعو  االب��رار 
العراقية واجلهات املعنية كافة برضورة دعم واسناد اجليش العراقي 
واالستمرار يف بنائه عىل أسس وطنية مهنية ليكون جيشا قويا قادرا 
عىل محاية العراق والعراقيني بال اختالف بني اطيافهم ومكوناهتم”. 

عىل  ال��ع��راق،  يف  الدينية  املرجعية  اك��دت 
العراقي  اجل��ي��ش  وإس��ن��اد  دع��م  رضورة 
»وطنية  أس��س  ع��ىل  بنائه  يف  واالس��ت��م��رار 
جيًشا  يكون  أن  أمهية  عىل  مشددًة  مهنية«، 
بال  والعراقيني  العراق  محاية  عىل  قادًرا  قوًيا 

اختالف بني أطيافهم ومكوناهتم.
السيد  بكربالء  الدينية  املرجعية  ممثل  وقال 
»مرت  اجلمعة:  الصايف يف خطبة صالة  امحد 
والتسعون  اخلامسة  ال��ذك��رى  يومني  قبل 
وهو  ال��ب��اس��ل،  ال��ع��راق��ي  اجليش  لتأسيس 
امل��ع��ارك يف  االي����ام أرشس  ه���ذه  خي���وض 
العراق  ارض  عن  دفاًعا  اإلرهابيني  مواجهة 
يف  الذكرى  هذه  »نبارك  وتابع  ومقدساته«، 
القوات املسلحة بكافة صنوفها ونرتحم عىل 

شهدائها األبرار«.
العراقية  احلكومة  »ع��ىل  أن  الصايف،  واك��د 
وإسناد  دعم  برضورة  كافة  املعنية  واجلهات 

عىل  بنائه  يف  واالستمرار  العراقي  اجليش 
قادرًا  قويًا  جيشًا  ليكون  مهنية  وطنية  أسس 
عىل محاية العراق والعراقيني بال اختالف بني 

أطيافهم ومكوناهتم«.
الدينية  املرجعية  ممثل  ابدى  آخر،  سياق  ويف 
دون  امل��ايض  العام  النقضاء  الشديد  أسفه 
إصالحية  خطوات  الثالث  السلطات  اختاذ 
ومالحقة  االجتامعية  العدالة  وحتقيق  جادة 
كبار املفسدين، مؤكدًا أهنا »لن تزيد« عىل هذا 

الكالم يف الوقت احلارض.
وقال الصايف إنه »يف العام املايض وعىل مدى 

عدة أشهر طالبنا، يف خطب اجلمعة، السلطات 
يتخذوا  بان  املسؤولة  اجلهات  ومجيع  الثالث 
احلقيقي  االصالح  مسرية  يف  جادة  خطوات 
الفساد  ومكافحة  االجتامعية  العدالة  وحتقيق 

ومالحقة كبار املفسدين«.
يشء  حتقيق  دون  ال��ع��ام  »أن��ق��ىض  وأض���اف 
»هذا  أن  مؤكدًا  الواقع«،  أرض  عىل  واضح 
أمر يدعو لألسف الشديد وال نزيد عىل هذا 

الكالم يف الوقت احلارض«.

المرجعية الدينية العراقية تدعو إلسناد الجيش العراقي واالستمرار 
ببنائه على أسس وطنية
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رجل باع نفسه فأوبقها 
ورجل ابتاع نفسه فأعتقها

مستقاٌة من اخلطبة االوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة 

السيد امحد الصايف يف 27/
ربيع االول/1437هـ 
املوافق 2016/1/8م

إن تراث أهل البيت )عليهم السالم( من الروايات والقصص الواردة عنهم هي بمثابة الخزين الذي ال ينضب مَن العطاء.. وحري 
بنا أن نعود إليها في كل لحظة فهم )عليهم السالم( قد قالوا كل شيء والبد أن تكون سيرتهم قدوة لنا نقتدي بها.

ومثال هذا ما قاله امير المؤمنين علي )عليه السالم( في كلمة له من كلمات كثيرة له: )الدنيا دار ممر الى دار مقر والناس 
فيها رجالن رجل باع نفسه فأوبقها ورجل ابتاع نفسه فأعتقها(.. وطبعًا أن هذه االمور الكلية واالشارات التي بّينها )عليه السالم( 
تصّب في الدرجة االساس بمصلحتنا وفي عين الوقت ينبه )عليه السالم( الى ان هناك مشاكل وهذه المشاكل يمكن االنسان 
بنفسه ان يحلها اذا توجه التوجه الصحيح، ولو اتبع تلك التعاليم التي بينها اهلل سبحانه وتعالى سواء كانت في كتبه او رسله 

وانبيائه واوليائه..

السالم(  االمام )عليه  يبني  وهنا 
لربط  حالة  عن  عبارة  الدنيا  ان 
ان  البد  ممر  دار  فهي  شيئني  بني 
دار  وهذه  ابينا  ام  شئنا  نسلكها 
املمر قطعًا سيؤدي فينا اىل حالة 
وهذه   .. واملقر  االستقرار  من 
توهني  ب��اب  من  ليست  احلالة 
معرفة  ب��اب  م��ن  وان���ام  ال��دن��ي��ا 
نحب  ان  البد  نحن  حقيقتها.. 
اىل  منها  نتزود  ما  بمقدار  الدنيا 
حالة املقر وهذه الدنيا ما دمنا فيه 
نحن نسري ونلتفت يمينًا ويسارًا 
منها ما يعيننا او ال سمح ال ما 

ذلك  يف  استقرينا  ان  اىل   يرهقنا 
املقر الذي البد لنا منه .

ان  عىل  ق��ادر  االنسان  ان  طبعًا 
ويتعامل  الكلامت  ه��ذه  يتأمل 
حلقيقتها  امل��درك  تعامل  معها 
وهذا متهيد االمام )عليه السالم( 
د هلذه القاعدة ثم بني النتيجة  مههّ
دار  )الدنيا  بقوله:  جانبني  يف 
فيها  وال��ن��اس  مقر  دار  اىل  مم��ر 
رجالن(.. واملقصود )توجهان( 
املرأة   .. للرجل  خصوصية  وال 
غري مشمولة ؟! كال .. بل املرأة 
)عليه  االم���ام  لكن  مشمولة 

التوجه  ه��ذا  ان  يبني  ال��س��الم( 
ينقسم اىل هذين االجتاهني..

ما مها هذان االجتاهان ؟!
)رجل   : السالم(  )عليه  يقول 
ابتاع  ورجل  فأوبقها  نفسه  باع 

نفسه فأعتقها(..
لكن  )اهلكها(  يعني  )أوبقها( 

من املشرتي؟! 
كأنه عندنا سلعة او حاجة وهذه 
االمام  ألن  ثمينة  تكون  ان  البد 
)عليه السالم( يعربهّ عنها بالنفس 
اعز  وهي  ثمينة  عندنا  والنفس 
يشء عىل االنسان لكن ان يمكن 

اذا  النفس  ان يعطي وجيود هبذه 
كانت هناك كربى بحيث ترتفع 
مصاٍف  اىل  اخرويًا  النفس  هبذه 
ال..  سبيل  يف  كاملجاهد  اخرى 
فمتى جيود املجاهد يف سبيل ال 

هبذه النفس؟!
هبذه  اجل���ود  ه��ذا  ان  وج��د  اذا 
ة  مجهّ فوائد  عليه  سترتتب  النفس 
اذا  املستفيد  هو  انه  من  أقل  وال 
وصلنا اىل دار املقر وهذا له كالم 
االمام )عليه   ً .. لكن فعال  آخر 
نفسه  باع  )رجل  يقول  السالم( 
باع نفسه..  الذي  فأوبقها( فهذا 
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رجل باع نفسه فأوبقها 
ورجل ابتاع نفسه فأعتقها

يعطيه  السالم(  )عليه  فاالمام 
)ابتاع(  السلبي فخالف  اجلانب 
يف املقطع الثاين فاجلهاد يدخل يف 
املقطع الثاين فهو ليس بيعًا وانام 
ابتياع .. لكن هذا اجلانب الذي 
يعرب عنه االمام )عليه السالم( : 
)فأوبقها( .. فأهلكها .. ملن باع 

نفسه ؟!
يرى  يتأمل  عندما  االن  االنسان 
ال  قد  وه��و  منه  ُيؤكل  دينُه  ان 
يشعر  ال  لكنه  يعلم  قد  او  يعلم 

بخطورة ذلك..
االن لو استعرضنا جمموعة كبرية 
يف  تتفاوت  وه��ي  الكبائر  م��ن 
ارتكاهبا ومن عدمها لعل بعضنا 
يف  جيد  حلراجة  ال  الكبائر  يرتك 
ان  يريدنا  تعاىل  ال  ان  او  نفسه 
نمتنع لكن إلهنا تقل من منزلته 

امام االخرين ..
االنسان  الكبائر  بعض  وهناك 
جوًا  هناك  ان  وجد  اذا  يرتكبها 
عامًا يساعد عىل ذلك وال يوجد 
من ينكر ذلك.. وهذه مسألة يف 
يفقد  االنسان  ان  اخلطورة  غاية 
نفسه  وعىل  دينه  عىل  السيطرة 
التي  امل��ؤث��رات  بعض  بسبب 

جتعل هذه املؤثرات دينه يف حمل 
خطر ..

لعل من الكبائر املتفشية هي الربا 
فالربا متفِش تفشيًا كبريًا كأن ال 

تعاىل احلهّ الربا وحرمهّ البيع.. 
يف  ي��ب��دأ  اآلن  ال��رب��ا  اخ����واين 
يتوقع  ال  ق��د  وال  م��ع��ام��الت 
ويأت   .. يرايب  فالنا  ان  االنسان 
احلاجة  هذه  يستغل  البعض  اىل 
املادية وحياول ان يرتكب عملية 
هذا  وجيعل  الربوي  االق��راض 
املسكني يرزح حتت املذلة اىل ان 

يبيع حتى داره..
بعض  يف  ورد  كام  الربا  اخ��واين 
الروايات ولعلهّ يكون لنا حديث 
ال��رواي��ات  بعض  ذك��ر  يف  اخ��ر 
هو  الربا   .. الربا  ملسألة  رة  املنفهّ
بال  االخ��ري��ن  ق��وت  امتصاص 

حق ..
كم  وتعاىل  تبارك  ال  الحظوا 
جعل  ح��الاًل  لنا  جعلها  حالة 
ال��ب��ي��ع وال��ت��ج��ارة وامل��ض��ارب��ة 
وغريها  وامل��س��اق��اة  وامل��زارع��ة 
االب��واب  ه��ذه  نوصد  نحن   ..
احلالل ونفتح عىل انفسنا ابواب 

الشيطان ..

علينا  يصرب  تعاىل  ال  اخ���واين 
نجنيها  التي  اآلثار  لكن  ويمهل 
م��ن ه��ذه االف��ع��ال وب��ال واع��ظ 
السبعني  عىل  ورث  شيبة  وجتده 
ويمتص  الربا  يف  حياته  يعيش 
قوت االخرين النه عنده بعض 
مملوءة  االس���واق   .. االم���وال 
 .. ربوية  مشاكل  فيه  والبيع  ربا 
بشكل  املوضوع  ه��ذه  افتح  ان��ا 
احلديث  تفاصيل  واترك  خمترص 
اخلطباء  االع����زاء  االخ���وة  اىل 
ليبينوا هذه املأساة التي نعيشها..
الشاهد ان هذا الرجل باع نفسه 
مؤقت  زائل  لطمع  نفسه  اعطى 
الربا  من  ولو  املال  تكثري  اسمه 
نفسه  ب��اع  ورج��ل  )فأوبقها(، 
لغرائزه واالعتداء عىل االخرين 
فأوبقها  مؤقتة  ل��ذة  اج��ل  م��ن 

واهلكها .. 
)عليه  امل��ؤم��ن��ني  ام���ري  ي��ق��ول 
مهام  ممر  الدنيا  ه��ذه  ال��س��الم(: 
ومن  لذة  من  فيه  االنسان  اوت 
ممر  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  تبقى  نِعم 
رسعان ما االنسان يرتكها.. هذه 
االنسان  ويبقى  واقعية  احلقائق 
قوة  هناك  ان  يأمل  ذل��ك  بعد 

وهي  فقط  املنجية  هي  وسلطانا 
ال  رمحة  وتعاىل  سبحانه  ال  يد 
)عليه  االمام   .. وتعاىل  سبحانه 
السالم( يبني ان هذا املسكني باع 
مشرتيا  يكن  ل  واملشرتي  نفسه 
هذا  مقابل  ثمنا  يعطه  ل  جيدا 

البيع فأوبق هذه النفس ..
ابتاع  )رج��ل  بالعكس  وهناك 
نفسه( )اشرتاها( )ان ال اشرتى 
هذا  انفسهم(..  املؤمنني  م��ن 
الرجل اشرتى هذه النفس قال : 
هذه نفس اريد ان اشرتهيا ما هو 
ان  يريد  شخص  االن  ثمنها؟! 
يشرتي نفسه يقول ما هو الثمن 
؟!  النفس  مقابل  اعطيه  ال��ذي 
ولذلك  اسرية  النفس  هذه  كأن 
 : ق��ال  ال��س��الم(  )عليه  االم���ام 

)ورجل ابتاع نفسه فأعتقها(..
ذلك  من  النفس  هذه  خرجت 
هذه  واصبحت  والقيود  األرس 
ثمن  ه��و  م��ا   .. معتقة  النفس 
تكذب  ال  ان  الثمن  ؟!  انفسنا 
عىل  تثب  ال  وان  ترسق  ال  وان 
ال  اىل  تتوجه  وان  املحرمات 
تبارك وتعاىل وان حتارب نفسك 

ما استطعت اىل ذلك سبيالً .
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تعريفكم  هو  ما   : ال��س��ؤال 
للشفعة ؟

أح��د  ب���اع  إذا   : اجل�����واب 
ثالث  عىل  حصته  الرشيكني 
اجتامع  م��ع   � لرشيكه  ك��ان 
� ح��ق أن  ال��رشائ��ط اآلت��ي��ة 
يتملك املبيع بالثمن املجعول 
له يف البيع و يسمى هذا احلق 
بالشفعة ، و صاحبه بالشفيع.

: ما هي الرشوط يف  السؤال 
ثبوت الشفعة يف البيع ؟

ثبوت  يف  يشرتط   : اجل��واب 
العني  ت��ك��ون  أن  ال��ش��ف��ع��ة 
 ، اثنني  بني  مشرتكة  املبيعة 
فإذا كانت مشرتكة بني ثالثة 
تكن  ل  أحدهم  وباع  زاد  فام 
إذا  وك��ذا   ، شفعة  ألحدهم 
منهم  واحدًا  اال  مجيعًا  باعوا 
إذا  م��ا  ت��ق��دم  مم��ا  ويستثنى 
كانت داران خيتص كل منهام 
مشرتكني  وك��ان��ا  بشخص 

اح��دى  فبيعت  طريقهام  يف 
املشاعة  احلصة  مع  الدارين 
ذلك  مثل  ففي   ، الطريق  من 
الدار  تثبت الشفعة لصاحب 
االخرى ، وجيري هذا احلكم 
الدور  تعدد  صورة  يف  أيضًا 
وإختصاص كل واحدة منها 

بواحد عىل الرشط املتقدم .

يف  الرشوط  ماهي   : السؤال 
الشفيع ؟

الشفيع  يف  يشرتط   : اجلواب 
أداء  ع��ىل  ق����ادرًا  ي��ك��ون  أن 
عنه  للعاجز  تثبت  فال  الثمن 
له  وجد  أو  الرهن  بذل  وان 
ضامن اال ان يرىض املشرتي 
بذلك ، نعم إذا طلب الشفعة 
ل ثالثة  وادعى غيبة الثمن ُأجِّ
بطلت  حي��رضه  ل  ف��ان  أي���ام 
يف  امل��ال  أن  ذكر  فان  شفعته 
ل بمقدار وصول  بلد آخر ُأجهّ
أيام  ثالثة  وزي��ادة  اليه  امل��ال 
فان انتهى فال شفعة ، ويكفي 

التلفيق  الثالثة  االيام  يف 
زم��ان  مبدأها  ان  ك��ام   ،
زمان  ال  بالشفعة  األخذ 

البيع .
ي��ل��زم  ه���ل   : ال���س���ؤال 
االخ���ذ  اىل  امل����ب����ادرة 

بالشفعة ؟

اىل  امل��ب��ادرة  يلزم   : اجل��واب 
فيسقط مع   ، بالشفعة  األخذ 
 ، عذر  بال  والتأخري  املامطلة 
التأخري  كان  إذا  يسقط  وال 
عرفيًا�  كان  ولو   � عذر  عن 
جهله  أو  ب��ال��ب��ي��ع  كجهله 
تومهه  أو  الشفعة  باستحقاق 
أو  قلياًل   فبان  الثمن  كثرة 
كون املشرتي زيدًا فبان عمرًا  
أو انه اشرتاه لنفسه فبان لغريه 
أو العكس ، أو انه واحد فبان 
اثنني أو العكس ، أو ان املبيع 
انه  فتبني  دينار  بامئة  النصف 
أو   ، دينارًا  بخمسني  الربع 
الثمن ذهبًا فبان فضة ،  كون 

أو  ظلاًم  حمبوسًا  لكونه  أو 
بحق يعجز عن أدائه ، وأمثال 

ذلك من االعذار .

السؤال : هل يعترب يف الشفيع 
االسالم ؟

الشفيع  يف  يعترب   : اجل��واب 
املشرتي  كان  إذا   ، االس��الم 
عىل  للكافر  شفعة  فال  مسلاًم 
كافر   من  اشرتى  وإن  املسلم 
الكافر  عىل  للمسلم  وتثبت 

وللكافر عىل مثله .

سؤال للقراء
السؤال : ما حكم اخذ العمولة من طرفين بالسعي الجراء شراكة عمل بينهم؟

سؤال وجواب العدد السابق )523(

السؤال : االستخارة، اذا كانت جيدة هل يجوز عدم االلتزام بها 
والعمل بها كترك الموضوع مثاًل؟

الجواب : يجوز. اعداد: محمد حمزة جبر
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مة ، والسبب يف حرمة هذا اللون  وتشمل الغش ، والغبن ، والتدليس يف املعامالت ، وإعانة الظاملني يف ظلمهم ، ولذا تكون حمرهّ
ا مباينة ومنافية لألخالق ، ففي النامذج األوىل تتجىل منافاة األخالق فيها أنهّ البائع ال هيتم بحقوق املشرتي،  من املعامالت هو أهنهّ
واألخالق تدعو الفرد إىل مراعاة املشرتي وعدم خداعه ، ويف املثال األخري تدعوه لعدم مدهّ يد العون إىل الظاملني ، واالشرتاك يف 

ظلم املستضعفني .

حيِم  محِن الرَّ حيِم َفقاَل : َتدري ما َنَزَل يف بِسِم الِ الرَّ محِن الرَّ زيُد بُن َعيلٍّ : َدَخلُت َعىل أيب َجعَفر ) عليه السالم ( َفَذَكَر بِسِم الِ الرَّ
؟ َفُقلُت : ال ، َفقاَل : إنَّ َرسوَل الِ ) صىل ال عليه وآله ( كاَن أحَسَن النهّاِس َصوًتا بِالُقرآِن ، وكاَن ُيَصيلهّ بِِفناِء الَكعَبِة َفَرَفَع َصوَتُه 
محِن  الرَّ ، وكاَن ُعتَبُة بُن َربيَعَة وَشيَبُة بُن َربيَعَة وأبو َجهل بُن ِهشام ومَجاَعٌة ِمنُهم َيسَتِمعوَن ِقراَءَتُه . وكاَن ُيكثُِر ِقراَءَة بِسِم الِ 

حيِم َفرَيَفُع هِبا َصوَتُه . الرَّ
محِن  الرَّ بِسِم الِ  إِذا َجاَز   : َعَليِه ، وَيُقوُلوَن  َفَيسَتِمُع  َيقوُم  َفَيأُمروَن َمن   ، ُه  َلُيِحبهُّ ُه  إنَّ  ، َترداًدا  َربِِّه  ُد اسَم  دِّ َلرُيَ ًدا  مَّ حُمَ َفَيقولوَن : إنَّ 
حيِم  )وإذا َذَكرَت َربََّك يِف الُقرآِن َوحَدُه َولَّوا  محِن الرَّ حيِم َفَأعِلمَنا َحتهّى َنُقوَم َفَنستِمُع ِقراَئَتُه َفَأنَزَل اُل يف ذلَِك : بِسِم الِ الرَّ الرَّ

َعىل أدباِرِهم ُنفوًرا (

استقرار سرية املسلمني واملؤمنني عىل أهنم يدخلون األسواق ويشرتون اللحوم واجللود من دون السؤال عن أهنا ميتة أو مذكي حتى 
أن صاحب الرشيعة صىل ال عليه وآله واألئمة املعصومني عليهم السالم أيضا كانوا كذلك ، وهذا شئ ال يقبل االنكار ، ول يرد عنهم 
عليهم السالم ردع عن هذه السرية ، بل هم أنفسهم عليهم السالم كانوا كسائر املسلمني يعملون هبا ، حتى أنه قال عليه السالم يف رواية 
حفص بن غياث : ) لو ل جيز هذا ل يقم للمسلمني سوق ( وظاهر هذه العبارة أن االعتناء هبذه االحتامالت - أي احتامل عدم التذكية 
يف اللحوم واجللود ، واحتامل كونه مال الغري وأنه رسق أو غصب يف سائر األموال - يوجب تعطيل األسواق واختالل أمر املسلمني يف 

معامالهتم ، وهذا أمر مرغوب عنه عند الشارع ، فعدم االعتناء بأسواق املسلمني وترتيب األثر عىل هذه الوساوس منفور عنه .
كذلك االمجاع عىل حجية السوق ، فإنه من قديم الزمان ل يشكك أحد يف حجية السوق ويف أهنا أمارة التذكية .

االخبار بخصوصها  منها : ما رواه احللبي قال : سألت أبا عبد ال عليه السالم عن اخلفاف التي تباع يف السوق ؟ فقال : ) اشرت وصل 
فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه ( .

فقه وعقائد
المعامالت المحّرمة 

الجهر بـ » بسم اهلل الرحمن الرحيم«

قاعدة السوق 



للعتبة  العامة  األم��ان��ة  وت��أم��ل 
ه��ذا  ع��رب  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
امل������رشوع ال����ري����ادي وامل��ه��م 
الزائرين  استيعاب أكرب عدد من 
ألداء  ع��ال��ي��ة  أج����واء  وت��وف��ري 

مراسيم الزيارة املباركة.
وساق  ق��دٍم  عىل  جيري  امل��رشوع 
الزائريَن،  أمام  وافتتاحه  إلهنائه 
وب����إرشاف م��ب��ارش م��ن األم��ني 
املقدسة،  احلسينية  للعتبة  العام 
وبتنفيذ من رشكة أرض القدس 
اهلندسية وبأيادي عراقية خالصة 
عليها  يرشف  التي  أعامله  إلمتام 
بالعتبة  اهلندسية  املشاريع  قسم 

املقدسة.
تسليط  ارت��أت  )األح��رار(  جملة 

وما  العمل  جمريات  عىل  الضوء 
اإلمام  رسداب  مرشوع  سيضمه 
فكان  ال��س��الم(  )عليه  احل��ج��ة 
املهندسني  رئيس  مع  ل��ق��اءًا  هلا 
قسم  رئيس  كاظم؛  حسن  حممد 
حيث  والفنية  اهلندسية  املشاريع 
يف  مستمر  »ال��ع��م��ل  إن  ق���ال: 
)عجل  احلجة  رسداب  م��رشوع 
وهو  الرشيف(  فرجه  تعاىل  ال 
تصب  التي  املهمة  املشاريع  من 
ال��زائ��ري��ن وال���ذي  يف خ��دم��ة 
يضيف مساحات جديدة تضاف 
حيث  امل��وج��ودة،  للمساحات 
بحوايل  ر  تقدهّ مساحة  سيضيف 
مهمة  وهي  مربع(  مرت   6000(
املباركة،  الزيارة  مراسيم  ألداء 

)عجل اهلل تعالى فرجه الشريف(بانتظار الطلعة البهّية لإلمام المهدّي

قـــد ُيخّيل للقارئ الكريم أن ســـرداب الحجة الذي يســـري 

العمل على إنجازه بوتيرة عالية هو ذاته ســـرداب الغيبة 

لإلمام المنتظر في مرقد اإلمامين العســـكريين )عليهما 

الســـالم( بسامراء.. فما يثير انتباه  وأنظار وسائل اإلعالم 

اليـــوم ومنهـــا مجلـــة) األحرار(.. هـــو احتضـــان الصحن 

الحسيني الشريف لســـرداٍب كبيٍر سيكون خيَر مكاٍن مريح 

وواســـع لألعداد المتزايدة من الزائريـــن الكرام.. والذي 

وصل لمراحل متقدمة ببركة وأنفاس اإلمامين الحســـين 

الشهيد وحفيده اإلمام المهدي )عليهما السالم(.

العتبُة الحسينية تواصُل إنجاز مشروع سرداب اإلمام الحّجة 

بخطوات متسارعة ووصوله الى مراحل متقدمة

األحرار/ حسين نصر
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وك��ذل��ك ل��ف��ك االخ��ت��ن��اق��ات 
الرشيف  الشباك  حول  املوجودة 

وخاصة يف الزيارات املليونية.
وأضاف كاظم ان »هذا العمل له 
خصوصية وهو قربه من االماكن 
اخلاصة  وال��ب��ن��اي��ات  القديمة 
باحلرم الرشيف واالواوين وكان 
هناك عمل بشكل دقيق ودؤوب 
وبشكل مستمر لياًل وهنارًا، وتم 
عديدة،  ملراحل  العمل  تقسيم 
باب  من  مستمر  العمل  واالن 
وبعد   .. السدرة  وباب  الكرامة 
باجلهة  العمل  سيتم  ان��ج��ازه 

الرشقية من املرقد الرشيف«.
تم  »حقيقة  قائاًل:  حديثه  وتابع 
للحفر  خاصة  مكائن  اختيار 
وخاصة بالنسبة اىل حفر البايالت 
م(   14( عمق  عىل  هي  والتي 
والتخلص  الرتبة  اسناد  لغرض 
من املياه اجلوفية، وهذه البايالت 
الساندة  األع��م��دة  بمثابة  ه��ي 
تصاعد  منع  اىل  باالضافة  للرتبة 
باستخدام  اجلوفية  املياه  نسبة 

ويكون  املسلح  الكونكريت 
الصب موقعيًا وباستخدام ماكنة 
قليلة االهتزاز بحيث ال تؤثر عىل 

املباين القريبة منها«.
االعتبار  بعني  أخ��ذن��ا  وت��م  ك��ام 
قسم  لرئيس  مستمر  واحلديث 
املشاريع اهلندسية، »االبتعاد عن 

بمقدار  القديمة  امل��ب��اين 
جانب  كل  من  م��رت(   2(
االس��س  ع��ىل  للحفاظ 
القديمة للبنايات القديمة 
سيتم  ان��ه  اىل  باالضافة 
املسافة  ه��ذه  اس��ت��خ��دام 
التربيد  خل��دم��ات  كقناة 
واخل��دم��ات  والكهرباء 
انهّ  مضيفًا  االخ����رى«، 
ال��رسداب  هذا  »مداخل 
الصحن  داخ��ل  ستكون 
مدخل  فهناك  الرشيف؛ 
السدرة  ب��اب  من  قريب 

باب  م��ن  قريب  اخ��ر  وم��دخ��ل 
الكرامة وبحسب ما خمطط له«. 

وي���وض���ح رئ��ي��س امل��ه��ن��دس��ني 
»الرشكة  بأن  كاظم  حسن  حممد 
القدس  ارض  رشكة  هي  املنفذة 
رشكة  وهي  العامة  للمقاوالت 

كله  والتنفيذ  والتصميم  عراقية 
مبارش  وبإرشاف  عراقية  بكوادر 
اهلندسية  امل��ش��اري��ع  قسم  م��ن 
سامحة  م��ن  مستمرة  ومتابعة 
احلسينية  للعتبة  ال��ع��ام  االم��ني 
العمل  وس��ي��ك��ون  امل��ق��دس��ة، 
باملرشوع عىل أربع مراحل حتى 
الرشيف  الصحن  إغالق  يتم  ال 

بالكامل وفتحه أمام الزائرين«.
حديثه  ختام  يف  كاظم  ولفت 
ز  سيجههّ امل��رشوع  »ه��ذا  انهّ  إىل 
ب��م��ع��دات ال��ت��دف��ئ��ة وال��ت��ربي��د 
فضاًل  الكهربائية،  وال��س��الل 

اجلامل  مقومات  كافة  إكامل  عن 
باملرمر  إكسائه  ع��رب  ال��ع��م��راين 
وال��ك��ران��ي��ت وت��وف��ري األج���واء 

املناسبة للزيارة«.
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استقبال عائلة  اثناء  البناء  وأكد 
ابراهيم جعيفر  الشهيد )عباس 
حمافظة  من  اخليكاين(  حسني 
بأهنا  الشوميل(،  )ناحية  بابل 
عائلة مضحية ومستعدة لتقديم 
ان  مضيفا  اخ��رى،  تضحيات 
عىل  فقط  تقترص  ل  ال��زي��ارات 
عوائل الشهداء من ابناء احلشد 
عيل  ول���واء  امل��ق��دس  الشعبي 
العامة  لألمانة  التابع  االك��رب 
يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
وحسب  املجاورة  املحافظات 

لعوائل  زي��ارات  سبقتها  وإن��ام 
املقدسة  كربالء  مدينة  داخ��ل 
(عائلة،   65 ع��دده��ا)  وب��ل��غ 
تتلخص  الزيارة  ان  فضاًل عن  
وق��راء  للعزاء  جملس  بإقامة 
سورة الفاحتة وآيات بينات من 
الذكر احلكيم عىل روح الشهيد 
بمصاهبم  وذويه  اهله  ومواساة 

ان  ال��وق��ت  ذات  يف  وداع���ني 
وتعاىل  سبحانه  ال  يتغمده 
اهله  يلهم  وان  الواسعة  برمحته 

وذويه الصرب والسلوان.
توصية  هناك  ان  اىل  »م��ش��ريًا« 
العام  االمني  قبل  من  وتأكيدا 
امل��ق��دس��ة  احل��س��ي��ن��ي��ة  للعتبة 
ورع��اي��ة  متابعة  رضورة  اىل 

الشعبي  احلشد  شهداء  عوائل 
والترشف بزيارة االمام احلسني 
ما  وت��ق��دي��م  ال��س��الم(  )عليه 
تكريم  من  هلم  تقديمه  يمكن 
سيد  بركات  من  وم��ايل  عيني 
كون  السالم(،  )عليه  الشهداء 
ابناؤهم من تضحيات  ما قدمه 
هلم  رؤوسنا  نحني  ان  تستحق 

برامج دورية تنسيقية يقيمها مركز الحوراء زينب )عليها السالم( في 

العتبة الحسينية المقدسة لدعم شهداء الحشد الشعبي

تقرير: ضياء االسدي

استقبل السيد )سعد الدين هاشم البناء( مدير مكتب االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة 
عوائل شهداء الحشد الشــــعبي المقدس من محافظة بابل بالتنسيق مع مركز الحوراء زينب 
)عليها السالم(، وذلك  بهدف تقديم مختلف المساعدات المالية والعينية لذويهم، من خالل 
برنامجها الدوري الذي يعده المركز لدعوة العوائل الى محافظة كربالء المقدســــة والتشــــرف 
بزيارة االمام الحسين وأخيه ابي الفضل العباس )عليهما السالم(،اضافة الى  االطالع على عدد 
من اقسام العتبة المقدسة والتبرك بوجبة طعام في مضيف االمام الحسين )عليه السالم(.
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فلوالهم  هلم؛  مدينون  ونحن 
ملا كان الوضع عىل ما هو عليه 
العصابات  هلذه  فتصدهيم  االن 
املرجعية  لفتوى  واستجابتهم 
النجف  يف  ال��ع��ل��ي��ا  ال��دي��ن��ي��ة 
عىل  دليل  اال  هو  ما  االرشف 
عىل  احلفاظ  يف  الكبري  ايامهنم 
ال���ع���راق وم��ق��دس��ات��ه ودف��ع 
واألرض  العرض  عن  االذى 

واملقدسات.  
اوض��ح��ت  متصل  س��ي��اق  يف 
املهندسة )سارة حممد( مسؤولة 
)عليها  زينب  احل���وراء  مركز 

ان  الفتيات  لرعاية  ال��س��الم( 
الشهداء بدأت يف  زيارة عوائل 
واستمر  املبارك  رمضان  شهر 
من  العوائل  زي���ارة  يف  امل��رك��ز 
حم��اف��ظ��ة ك��رب��الء واالق��ض��ي��ة 
املركز  حيرص  واآلن  هلا  التابعة 
بابل  حمافظة  عوائل  زيارة  عىل 
العوائل  هذه  ومن  واقضيتها 
قضاء  يف  عباس  الشهيد  عائلة 
وقد   ، ذاهت��ا  للمحافظة  التابع 
بلغ حلد االن عدد العوائل التي 
عائلة   ) ه��و)81  زيارهتا  متت 
ملحافظتي  املناطق  خمتلف  من 
ما  ان  وبابل،مضيفة  كربالء، 
العوائل  زي��ارة  خالل  شهدناه 
والشجاعة  القوي  االي��امن  هو 
العائلة  ان  االم��ر  يف  والغريب 
واحدا  شهيدا  تقدم  ل  الواحدة 
اخوة  من  الكثري  هناك  بل  فقط 

الشهداء  وأق��رب��اء  ال��ش��ه��داء 
التحقوا باحلشد الشعبي ومنهم 
من نال رشف الشهادة والقسم 
االستمرار  عىل  مواظب  االخر 
يف ال��دف��اع ع��ن ه���ذا ال��وط��ن 

العزيز.
مبينة : ان الزيارات التي قام هبا 
املركز لعوائل الشهداء ل تقترص 
الكريم  القرآن  قراءة  عىل  فقط 
نقيم عند كل عائلة جملسًا  وإنام 
الشهيد  ذوي  لنذكر  للعزاء 
)عليهم  البيت  اه��ل  بمصاب 
ال���س���الم( وإج�����راء ل��ق��اءات 
شهيد  كل  عائلة  مع  صحفية 
بطولية  قصص  سلسلة  لعمل 
احلشد  اب��ط��ال  م��ن  بطل  لكل 
الشهداء،  من  املقدس  الشعبي 
املساعدات  تقديم  عن  فضاًل 

املالية والعينية. 
جعيفر  )حييى  املقاتل  روى  فيام 
قصة  الشهيد  شقيق  حسني( 
ضمن  م��ع��ًا  كنا  ق��ائ��ال:  اخ��ي��ه 

الواجب املقدس يف الدفاع عن 
واملقدسات،  والعرض  الوطن 
تركت  بيومني  استشهاده  وقبل 
نقاهة  لفرتة  بالنزول  واجبي 
)اجازة(، عند قرب حلول اذان 
املغرب اتصل يب احد االصدقاء 
الشهيد)  استشهاد  نبأ  ليبلغني 
مكحول  ج��ب��ال  يف  ع��ب��اس(  
ح��ي��ث ت��م حم��ارصهت��م وك��ان 
يقارب  ما  املحارصين   جمموع 

شخص   )  300 ال�)  اعدادهم 
قبل  من  االلتفاف  طريق  عن 
خلف  امل��ج��رم��ة  ال��ع��ص��اب��ات 
واجب  هناية  كان  حينها  اجلبال 
ال��وج��ب��ة ال��ت��ي ان��ا م��ن ضمن 
االلتفاف  بعد  ولكن  كادرها 
من  املقاتلني  عىل  حصل  الذي 
تم  امل��أج��ورة  العصابات  قبل 
الطلب من املوجودين الصعود 
احلصار  فك  وبعد  اجلبال  اىل 
بتاريخ  املغرب  فرتة  اىل  تقريبًا 
يوم 17 /2015/11 كان يوم 

استشهاده.
فيام قال الشقيق االخر للشهيد: 
حسني اخليكاين بعد حترير قضاء 

يف  هناك  ك��ان  بالكامل  بيجي 
النية نزول الوجبة التي سامهت 
نحو  متجهة  وكانت  بالتحرير 
ال��ل��واء  ،ق���ام  مكحول  ج��ب��ال 
استشهد  اث��ره  وع��ىل  باهلجوم 
ات��ذك��ره  وم��ا  ع��ب��اس  الشهيد 
الشهيد  ان  لكم  انقله  ان  وأود 
ان يكون  دائاًم عىل  كان حيرص 
اخلطوط  يف  االب��ط��ال  ضمن 
العتبة  ان  اىل  الفتًا:  االمامية، 
والقائمني  املقدسة  احلسينية 
يشء  ب��أي  ي��ق��رصوا  ل  عليها 
بالزيارات  الوقوف  خالل  من 
الزيارة  هذه  واليوم  املستمرة 
االمام  لزيارة  هبا  ترشفنا  التي 
الكربالئي  والشيخ  احلسني 
والسيد سعد الدين هاشم البناء 

ألنخرط  كبرية  عزيمة  زادتنا 
يف  وأصدقائنا  ابنائنا  بقية  مع 
البطل  الشعبي  احلشد  صفوف 
والعرض  الوطن  عن  والدفاع 
واملقدسات ،و ما قدموه لنا من 
ماليا  ام  عينيا  كان  تكريم سواء 
العتبة  عىل  بالغريب  ليس  فهو 
والقائمني  املقدسة  احلسينية 
عليها كلنا رشف ونكرر شكرنا 
بالتوفيق  هلم  ودعاءنا  وتقديرنا 

وتسديد اخلطى.
الشهيد  ابن  احلديث  ويشاركه 
قائال:   جعيفر  ع��ب��اس  حسن 
الطريق  هذا  يف  ماضون  نحن 

جعلنا  وال��دي  استشهاد  وان 
الدفاع  يف  اكثر  مهمنا  نشحذ 
ع��ن ه���ذا ال��وط��ن احل��ب��ي��ب ، 
وأن��ن��ا )ل���داع���ش( ب��امل��رص��اد 
والنرص  ال  بأذن  وسنكرسهم 
يف  املناطق  مجيع  بتحرير  ق��ادم 
عراقنا احلبيب من اقىص العراق 

اىل اقصاه.
زينب  احلوراء  مركز  ان  ويذكر 
لألمانة  التابع  السالم  عليها 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
اللقاءات  بالتنسيق إلقامة  يقوم 
القائمني  مع  الشهداء  لعوائل 
ضمن  امل��ق��دس��ة  العتبة  ع��ىل 
اىل  اض��اف��ة  ال���دوري،  برناجمه 
االمام  بزيارة  ترشفهم  فرصة 
الفضل  ايب  وأخ��ي��ه  احل��س��ني 

العباس) عليهام السالم(. 
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التقت بالفنان  جملة )االحرار(  
كامل  )رضغ����ام  ال��ت��ش��ك��ي��يل 
امهية   عن  ليحدثها   ) جاسم 
البانوراما..؟ وكيف قرأ املشهد 
احلسيني  العطاء  هب��ذا  الفني 
املقدسة..؟  كربالء  يف  املشرتك 

فقال:
نظم بانوراما )حشد الطفوف( 
للعتبة  العامة  االمانة  برعاية 

التشكييل  بفنه  لريبط  احلسينية 
بني  أي  واحل�����ارض  امل����ايض 
)عليه  احلسني  االم��ام  انصار 
عيل  السيد  وف��ت��وى  ال��س��الم( 
التي  ظله(  دام   ( السيستاين 
)عبد  الشيخ  سامحة  اطلقها 
املهدي الكربالئي( يف الصحن 
احلسيني الرشيف معلنا اجلهاد 
ان  ،مضيفا  املقدس  الكفائي 

البانوراما مجع فنانني تشكيليني 
م���ن ال���ف���رات االوس�����ط مع 
أساتذة يف الفن والنحت لعمل 
اندثرت  التي  املغلقة  البانوراما 
االن  لتصبح  الستينيات  يف 
بانوراما مفتوحة، والدليل عىل 
موقعها  انطالق  هو  انفتاحها 
بتوفيق  الرشيفني،  احلرمني  بني 
ايب  بجانب  ألنه  تعاىل  ال  من 

االحرار )عليه السالم(.
العمل  ف��ك��رة  ان  »م��ب��ي��ن��ا«   
مابني  الفني  بإبداعها  زاوجت 
املايض  واحل���ارض،أي  امل��ايض 
بن  )يزيد  فيه  انضوى  ال��ذي 
م��ع��اوي��ة( واحل�����ارض ال���ذي 
عصابات  من  ألحفاده  اورث��ه 
متثلوا  االج��رام��ي��ة  )داع����ش( 
وعقيدة  ف��ك��ر  ض��د  مجيعهم 

بانوراما )حشد الطفوف( 
معرض يجسد بطوالت الحشد الشعبي والقوات االمنية 

في الدفاع عن الوطن والمقدسات 

اقامت االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع الفنانين التشكيليين العراقيين من محافظات )كربالء 
وبابل وبغداد( في منطقة بين الحرمين الشـــريفين، بانوراما )حشـــد الطفوف( جسد بطوالت الحشد الشعبي المقدس 
والقوات االمنية وربطها بثورة االمام الحسين )عليه السالم( ضد الظالمين، وتلبية العراقيين لفتوى الجهاد )الكفائي( 
المقـــدس، ومحاربتهم لعصابات )داعش( االرهابيـــة، وذلك تزامنا مع انتصاراتهم في تحرير المحافظات العراقية من 

دنس كيان )داعش( االجرامية.

االحرار : حسين نصر 
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وقضيته  السالم(  احلسني)عليه 
ب��ن��اء االن��س��ان وح��ري��ت��ه،  يف 
جسدت،  البانوراما  ان  منوها 
والرماح  السيوف  جمسامهتا  يف 
والبندقية واملدفع والصواريخ، 
التارخيي  االنتصار  اظهره  وما 
احلسني  االم���ام  ملحمة  ع��رب 
يف  وأن��ص��اره  ال��س��الم(  )عليه 
ابطال  اظ��ه��ره  وم��ا  ك��رب��الء، 
احلشد الشعبي والقوى االمنية 
ض���د ع��ن��ارص )داع������ش( يف 
احلارض،فعكست مجيع االعامل 
االب��داع��ي  ال��ف��ن��ي  بشكلها 
االمام  قضية  ان  عىل  وأمجعت 
هي  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 
زم��ان  ك��ل  يف  واح���دة  قضية 

ومكان.
مستدركا يف قوله: ان  اخلامات 

البانوراما  استخدمت يف  التي 
خمتلفة من )الفلكس واملالبس 
ومقتنيات الشهداء( من ابطال 
لواء عيل االكرب القتايل،وعمل 
االب��ع��اد  ث��الث��ي  دي(  )ث���ري 
الرمال،  واستخدام  املجسم 
تم  ما  منها  برية،  واع��ش��اب 
عرضه عىل شكل جدارهيةمن 
10م×   ( بقياس  الفلكس 
عرضت  وأخ���رى   ) 2.5م 
عىل  االرض الرتابية بمساحة 

ومقتنيات  من   ) ×2م  10م   (
متثل  ��ة  رثهّ وم��الب��س  الشهداء 
للمهزومني  س���ود  م��الب��س 
اضافة  ع��ن��ارص)داع��ش(،  من 

وبعض  ن��اري��ة  اط��الق��ات  اىل 
الرمح  بني  القديمة  االسلحة 
رافق  والبندقية،فيام  والسهم 
احلر  الرسم  فقرات  املعرض 
ايضا  الشعبي  احلشد  لقضية 

ش��م��ل ال���رب���ط ب���ني امل���ايض 
واحلارض كفكرة فنية.

استغرق  العمل  ان  اىل  »الفتا« 
خالل  متفرقة  ساعة   )  20  (
اسبوع بمشاركة ) 6 ( رسامني 
العمل  عاتقهم  عىل  متخذين 
البانوراما  انشاء  بموهبتهم عىل 
ألن  الطفوف(  )حشد  وسمي 
من  جمموعة  عن  عبارة  احلشد 
راسخة  عقيدة  هل��م  املقاتلني 
الطفوف  مبادئهم، وحشد  جتاه 
والطفوف  )جتمع(  حشد  هو 
وال  كربالء،  طف  منه  يقصد 

زلنا نعيش الطفوف.
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لمِن الملُك
خضير البياتي

ـــــــــــدارا ـــــــــــــدار تــــــلــــــَك ال عــــــّمــــــر بــــــهــــــذي ال

راحــــــــــٌل فــــــــاإنــــــــك  ــــــا  ــــــي ــــــدن ال تــــــــاأمــــــــن  ال 

بــهــا ــــــــاقٍ   ب ال  ـــــُث  ـــــي ح ــــــضٍ  ــــــا� م ـــــكـــــُل  فـــــال

ايــــــــــَن الــــــــــذي قــــــد قــــــــال اأنــــــــــى ُتــــطــــري

ايــــــــن الـــــــغـــــــواين والـــــقـــــ�ـــــســـــوُر ولــــهــــُوهــــا

بــــــل ايــــــــــَن زريــــــــــــــاُب الــــــــــذي غـــــّنـــــى لــكــم

يـــلـــفـــُهـــم لــــــبــــــا�ــــــضَ  ال  ــــــــــــــراًة  ع ـــــــوا  ـــــــات ب

كــــــم عــــــمــــــروا فــــيــــهــــا وتـــــلـــــك قـــ�ـــســـورهـــم

ـــــــوُت الـــــلـــــقـــــاء عـــــجـــــالـــــة َ ــــــــاداهــــــــم �ـــــــس ن

ـــــــن الـــــــلـــــــقـــــــاِء تـــنـــبـــهـــوا ـــــن ع ـــــل ـــــــا غـــــاف ي

ـــــالـــــةٌ  ـــــــار ر�ـــــس ـــــــدي ــــــن ال فــــــالــــــراحــــــلــــــوَن ع

ـــــُه ـــــف ـــــل ــــــُل اآثـــــــــمـــــــــا وي ــــــرب ــــــس ــــــ� ــــــــــــــٌل ي رم

ــــــــًا ــــــــس ــــــــــــــــراُب دوار� ـــــــوا يــــلــــفــــهــــم ال ـــــــات ب

ــــــــزال  بـــــالـــــقـــــر كــــــيــــــَف راأيــــــتــــــه ــــــــن يـــــــا ُم

ـــــــــــــارا ـــــــــاُن فـــــكـــــن بـــــهـــــا دّي ـــــــــن تـــــلـــــك اجل

االعـــــــمـــــــارا يـــــ�ـــــســـــلـــــُب  اآتٍ   واملـــــــــــــــــوُت 

ــــتــــعــــبــــارا ــــى نــــ�ــــســــتــــلــــهــــُم ا�ــــس ومبـــــــــن مــــ�ــــس

�ـــــســـــارا يل  ريـــــــعـــــــُه  اأر�ـــــــــســـــــــِك  فــــــــخــــــــراُج 

ــــارا ــــه ـــــات ج ـــــس ـــــ� ـــــراق ــــــــــَن اجلــــــــــــــواري ال اي

االوتـــــــــــــــارا ـــــــــــــــرمُن  ُي احلــــــــيــــــــاة ِ  نــــــغــــــَم 

اإزارا الـــــــــــــــــراب  ـــــــُن  ـــــــف ع ـــــم  ـــــه ـــــف ـــــل وي

ـــــارا ـــــف ــــــــــّر الـــــ�ـــــســـــنـــــن ق ـــــى م ـــــل بــــــاتــــــت ع

ـــــــن حـــــجـــــارا ـــــــرف ـــــــضَ امل ـــــــر� فــــــــاأحــــــــال ع

ـــــــاأوا تــــ�ــــســــتــــقــــبــــلــــوا اال�ــــــســــــفــــــارا ـــــــي ـــــــه وت

ــــــارا ــــــن ال ــــــبُّ  ــــــج ي تـــــــذكـــــــرةٌ   والـــــــــقـــــــــُر 

ـــــــــرارا ـــــا اأ�ـــــــــس ـــــي ـــــف ـــــَق ُم ـــــّي ـــــس ـــــ� ــــــــــٌد ت حل

ـــــــــوا فـــــمـــــا ابـــــــقـــــــى لـــــهـــــم اآثـــــــــــــارا ـــــــــس در�

ازهــــــــــــارا ربــــــــــــًى  اأم  ـــــــا ً  من اأراأيـــــــــــــــــــت 
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بحوٌر مستحدثة ُتبطل ما في  جعبة شعراء الحداثة من أعذار )3-2(
ــتــام مــن ثــمــان تفعيات  ال الــبــحــر  يــركــب 
تراكيب  ومن  والعجز،  ال�سدر  بن  متنا�سفة 
والتفعيات  البحر،  نوع  يتحدد  التفعيات 
التي جاء بها الكربا�سي اىل جانب تفعيات 
من  الكبري  الــعــدد  هــذا  خلقت  الفراهيدي 
ت�سكل  هند�سية  متواليات  �سمن  البحور 
ُحذفت  واإذا  لها،  الفقري  العمود  التفعيلة 
�سار  العجز  من  ومثلها  ال�سدر  من  تفعيلة 
واإذا حلق احلذَف تفعيلتان  البحر جمزوءًا، 
البحور  �سارت  وبهذا  منهوكًا،  البحر  �سار 
املنهوك،  ومثلها  املجزوء  ومثلها  اأبحر   210
وهو ما يعطي ف�سحة كبرية لل�ساعر والناظم 
يفتح  كما  وتفريعاته،  البحور  اختيار  يف 
واحلر  احلداثة  �سعراء  اأمام  التفكري  طريق 
والنرث املقفى اأكرث من مرة للعودة اىل ح�سن 
ال�سعر العمودي القري�ض الذي يت�سيد ق�سر 

ال�سعر العربي وحوله االأبيات واالأبحر.
واملــجــزوءة  التامة  التفعيلة  على  وكمثال 
واملنهوكة التي ا�ستحدثها االأديب الكربا�سي، 

هو بحر املرجوز التام وتفعيلته:
م�ســتفعلن مفاعيلــن  مفاعيلــن  م�ســتفعلن 
م�ســتفعلن مفاعيلــن  مفاعيلــن  م�ســتفعلن 
باعوا  )احلــكــام  بــعــنــوان  ق�سيدة  ومــثــالــه 
البلدان  احــتــال  ب�سدة  يــديــن  وبــايــعــوا(، 
ال�سا�سة  بع�ض  عمالة  ب�سبب  االإ�سامية 
ح�سل  وما  العراق  ومنوذجه  وانبطاحيتهم، 

فيه ويح�سل اليوم، ومطلعها:
ماىل اأرى الِعدا يف اأر�سنا جورًا قد �سارعوا 
واحلاكمــون قد باعــوا مغانينــا اأو بايعوا
املطلع  �سّبن  العزيز  عبد  الدكتور  ــق  واأحل

بع�سرة اأبيات يقول فيها:
موا  االأر�ُض يل وِغرباُن ال�سدى يف �سمٍت حوَّ
غــدرًا علــى نواحي احُلــزن فيها َبــْوٌح نازُع

ثم ي�سيف:

ْبِع، كّنا يف َنْي�سانه  با؟ خ�ســيَل الرَّ اأين ال�سِّ
َمت ُوْرُق ال�ســحى ال طرٌي �ساجُع ــرِّ واالآن �سُ

ويختم ماحق املطلع بالبيت التايل:
يــا عا�ســفًا بريــٍح ُجــنَّ فيهــا غــدٌر جــارٌح 
منــٌه التظى ب�ســاٍح النار مفجــوٌع اأو فاجُع
اأمــا تفعيلــة بحر جمزوء املرجــوز، فهي على 

النحو التايل:
مــ�ــســتــفــعــلــن مــفــاعــيــلــن مــفــاعــيــلــن 
مــ�ــســتــفــعــلــن مــفــاعــيــلــن مــفــاعــيــلــن
احل�ســن  )رزايــا  بعنــوان  ق�ســيدة  ومثالهــا 
يف  الكربا�ســي  االأديــب  يقــول  تنطفــي(،  ال 

مطلعها:
هــــــذا احلــــ�ــــســــُن مـــــازالـــــت رزايـــــــــاُه 
ـــايـــاُه ـــو قـــ�ـــس ـــل ــــا جت ــــه ــــاأنَّ  تـــطـــفـــو ك
ويلحقها ال�ساعر �سبن بع�سرة اأبيات يقول يف 

بع�سها:
ـــه  ـــادي ـــن ُت طــــــفٍّ  يف  ـــُل  ـــي ـــل ـــغ ال هــــــذا 
ـــغـــلـــي واأمـــــــــواُه عـــنـــد الــــبــــا ِدمــــــــًا َت
ـــٌخ  ـــاري ـــا ِلــــلــــُحــــزِن ت ـــرب يــــا اأر�ــــــــضُ ك
ــاُه ــس ــ� ــلــُت ُحـــزنـــًا لــ�ــســُت اأن  فــيــك ا�ــســتــَع

ويختمها بقوله:
ــُزْز  ــه َي مل  ــد  ــل اخُل نــحــو  الــنــخــيــُل  يخطو 
�ـــســـحـــاراُه ـــــارت  م ــا  ــم ــّل ك ــُف  ــس ــ� ــع ال ُه   
واأمــا تفعيلة بحر منهــوك املرجوز، فهي على 

النحو التايل:
ــــن مــــفــــاعــــيــــلــــن ــــفــــعــــل ــــت مــــ�ــــس
ــــن مــــفــــاعــــيــــلــــن ــــفــــعــــل ــــت مــــ�ــــس
راأى  )الــعــروبــة(،  بعنوان  ق�سيدة  ومثاله 
وماأخوذ  العرب  م�ستقة من  العروبة  اأن  فيها 
ال  والف�ساحة  االإبانة  الواقعي  معناها  يف 
لها  ال�سيئة  والتوظيفات  ال�سيقة  املعاين 
واملجتمعات  االأقــوام  على  التعاىل  مقابل  يف 

واالأمم االأخرى، جاء مطلعها:

راأُي عــــــــروبــــــــتــــــــي  يف  يل 
واملِـــــــــــــــْرُي ينُّ  الـــــــــــــــدَّ ــــى  ــــس ــــ� ــــق ُي  
ع�سرة،  باأبيات  �سبن  الدكتور  اأحلقه  فيما 

وفيها:
مــــــعــــــنــــــى عــــــــروبــــــــتــــــــي �ـــــــســـــــاٌد 
ــــــــوحــــــــُي ــــــــزكــــــــو بـــــــلـــــــوحـــــــه ال ي
ـــــًا ـــــي �ــــــــــســــــــــاءت حــــــــروفــــــــهــــــــا ل
مــــنــــهــــا الــــــ�ــــــســــــبــــــاُح والــــــــهــــــــدُي
ويختم بقوله م�سددًا على اأهمية التقوى يف 

فهم العروبة:
ـــــى  ـــــل ـــــث املُ ـــــــــَة  ـــــــــروب ـــــــــع ال اإّن 
الــــــفــــــيُّ ــــــــُه  ــــــــسُ ــــــــا� ري ــــــــًوى  ــــــــق ت  

وجمزوئها  بتامها  جميعها  البحور  وجــرت 
ومنهوكها على ذات ال�سياق، ولكن عدد اأبيات 
اإال  الأخـــرى  ق�سيدة  مــن  تختلف  املــاحــق 
اأبيات  مع  مطلع  هو  لها  امل�سرك  القا�سم  اأن 
الدكتور  االأديـــب  معيار  اأن  ــك  وذل ع�سرة، 
حممد �سادق الكربا�سي يف الق�سيدة املتكاملة 
ع�سرة اأبيات وما دون الع�سرة مقطوعة، وما 

دون املقطوعة قطعة ثم البيت الواحد.

د. نضير الخزرجي
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عندما ُجرح وطني
قّدمنا له قرابن

وان�سدنا بخالقنا ومعبودنا
ان ال ينزف اجلرح

لئن ان �سممت عبري دماك يا وطني
حملت نع�سي على كتفي
وجعلت ثورتي �ساتي

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

و�سماد ُجرك روحي
وحملت من �سر ايوب وردًا اهديته اليك
ومن اخاق امل�سطفى تاجًا و�سعته عليك

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

وال ي�سقط العلم
جرحوك وعلى جرحك لدغوك

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

ال فيك �سرًا كاحل�سن ال يعلمه اال اهلل
تهوي وتاأوي النا�ض اليه
ولكن كان للح�سن عبا�سًا

اخًا روحًا وانفا�سًا 
�سندا وم�سندًا

فمن اين لك بعبا�ض يا وطني ؟
وانت ال اخ لك وال جار

وال �سور لك وال ع�سد
وانت مذ كنت عراقًا

رمالك عطر ونخلك حنن
�سم�سك ايحاء وقمرك تدوين

فلتكن يا وطني انت العبا�ض وانت احل�سن

من أيَن لَك بعباسٍ  ؟
محمد عبد العظيم الكعبي
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�سلمان  ال�سيخ  ابن  كاظم  ال�سيخ   
بن داود بن �سلمان بن نوح بن حممد من اآل 
 ، غريب االهوازي الكعبي احللي الكاظمي 
تخرج على يد اأبيه اخلطيب ال�سهري ال�سيخ 
�سلمان الذي انتقل من احللة اىل الكاظمية 
وعمره خم�ض  ع�سرة  �سنة وتويف وهو ابن 
ثــاث واأربــعــن �سنة وذلــك عــام 1308 ه  

وحمل اىل النجف ودفن بوادي ال�سام. 
ــد املــرجــم لــه يف اوائـــل �سهر  ول  
الكتابة  وتــلــقــى  هــ    1302 �ــســنــة  رجـــب 
اأبيه  اأثر  ويقفو  الكتاتيب  عند  والقراءة 
بكل  اليه  وي�ستمع  احل�سينية  املجال�ض  يف 
لهفة ويكتب القطعة من املراثي ويحفظها 
املاألوفة  الطريقة  على  اأبيه  على  ويتلوها 
على  النحو  در�ـــض  احل�سينية.  املـــاآمت  يف 
العاملي  حم�سن  ال�سيد  ابن  حممد  ال�سيد 
، كما در�ض  ا�سد اهلل  ، وال�سيخ حممد ر�سا 
الفقه عليهما وعلى ال�سيد احمد الكي�سوان 
وكتاب جتريد االعتقاد يف علم الكام على 
اخلطابة  يف  وبرع  املراياتي  مهدي  ال�سيخ 
حتى عرف ب  خطيب الكاظمية وله موقف 
يوم  ببغداد   ) ب�سار  ال�سيخ  ح�سينية   ( يف 
الكاتب  راأ�سه  وعلى  امل�سري  الوفد  جــاء 
حديثه  اىل  ي�ستمعون  اأمن  احمد  ال�سهري 
وخطابه ففتح باب املناظرة واأخذ يحا�سب 
على  مفرياته  على  اأمــن  احمد  الدكتور 
وكان   ) اال�سام  فجر   ( كتابه  يف  ال�سيعة 
بكل  اليه  ي�سغي  واملجتمع  موفقا  املوقف 
واحتجاجه  بيانه  يف  م�ستمر  وهــو  �سوق 
املفريات  لتلك  وتفنيده  ا�ستدالله  وقوة 
ان  اأمــن  اأحمد  الدكتور  دعــا  مما  والتهم 

خاليا  الكتاب  طبع  �سيعيد  بــاأنــه  ي�سرح 
ال�سيد  املرحوم  قال   ، االغاليط  هذه  من 
 1 ج   ) ال�سيعة  اأعيان   ( يف  االمــن  حم�سن 
احمد  ان  العجيب  ومــن   : ن�سه  ما   135 ـ 
 ( كتابه  انت�سر  بعدما  الــعــراق  زار  ــن  اأم
من  رجا  ثاثن  زهاء  يف   ) اال�سام  فجر 
وعظ  جمل�ض  بغداد  يف  وح�سر  امل�سرين 
فتعر�ض  ال�سهري  اخلطيب  كاظم  ال�سيخ 
باأقوى  وفنده  كتابه  يف  اأمن  اأحمد  لكام 
حقه  املقام  ووفــى  برهان  واأو�ــســح  حجة 
واذعنوا  ببيانه  فاعجبوا  ي�سمعون  وهم 

لرهانه. 
ويف �سنة 1376 ه  دعي للم�ساركة   
يف االحتفال العاملي يف الباك�ستان مبنا�سبة 
اأمري  مياد  على  قرنا  ع�سر  اأربــعــة  مــرور 

طالب  ــي  اب بــن  علي  املــوؤمــنــن 
عليه ال�سام ، وكان وفد العراق 
يتاألف من ال�سادة االعام وهم 
 ، احليدري  نقي  علي  ال�سيد   :
ال�سيخ  احليدري،  ح�سن  ال�سيد 
ال�سيخ   ، اليعقوبي  علي  حممد 
، ال�سيخ حممد ر�سا  كاظم نوح 
تقي  حممد  ال�سيد   ، املظفر 
الوهاب  عبد  ال�سيد   ، احلكيم 
الـــ�ـــســـايف، الــ�ــســيــد ابــراهــيــم 
ــي. اأمـــــا اآثـــــاره  ــائ ــب ــاط ــب ــط ال
املطبوع  ديوانه  فمنها  العلمية 
مبطابع بغداد يف ثاثة اأجزاء 
وديوان رابع وهو يخت�ض باأهل 
وقــد  الــ�ــســام  عليهم  الــبــيــت 
غري  اأي�سا  بغداد  مبطابع  طبع 

 ( على  يزيد  والذي  يطبع  مل  الذي  �سعره 
10000( بيت.  ومن جدير بالذكر انه اأرخ 
اكرث من 500 حادثة تاريخية ا�سافة اىل 

اأغرا�ض اأخر. 
اأثر  على  فجاأة  اهلل  رحمه  تويف   
جمادى  �سهر  يف  وذلــك  التنف�ض  يف  �سيق 
يوما  فــكــان  هــ    1379 �سنة  مــن  االآخــــرة 
واقيمت  وبــغــداد  الكاظمية  يف  م�سهودا 
واأقيمت   ، اأمــاكــن عــديــدة  الــفــواحت يف  لــه 
مبنا�سبة  الكاظمية  يف  تاأبينية  حفلة  له 
علي  ح�سن  الدكتور  فيها  �سارك  االربعن 
احلــيــدري  علي  حممد  وال�سيد  حمــفــوظ 

القا�سي ، وال�سيد �سعيد العدناين .

نهى محسن

الشيخ كاظم نوح1302 - 1379
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حكومة  ان  القول  نستطيُع  ال 
أيام  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام 
عادلة  حكومة  كانت  خالفته 
هلا..  وحيدة  سمة  كأي  فقط؛ 
ونظام  احلكومة  ه��ذه  أنهّ  ب��ل 
احلاكم  بني  والتعامل  الدولة 
إىل  وصلت  ق��د  واملحكومني 
السيايس  ال��رق��ي  م��ن  م��راح��ل 
عليها  وُأدخلت  واالجتامعي 
حتقيق  تضمُن  جديدة  آليات 
م���ا ي��ص��ط��ل��ح ع��ل��ي��ه ح��دي��ث��ا 
ال��رأي  وحرية  بالديمقراطية 
أمري  كفلها  وال��ت��ي  واملعتقد 
امل��ؤم��ن��ني )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( 
الكريم  القرآن  إىل  باالستناد 

والسنهّة النبوية العطرة.

وخ�������الَل ه�����ذه احل��ك��وم��ة 
النزهية؛  العادلة  الديمقراطية 
ظهرت العديد من املصطلحات 
طرأت  التي  اجلديدة  واملفاهيم 
ومن  اإلسالمية،  الدولة  عىل 
بينها مصطلح )رشطة اخلميس( 
ون والرواة  الذي يرجعه املفرسهّ
مفاهيم  إىل  العربية  اللغة  وأئمة 
املعاجم  يف  ورد  حيث  دة،  متعدهّ
طة:  َ الرشهُّ أو  طُة  ْ )الرشهُّ اللغوية: 
ُل كتيبة حترض احلرب وخيار  أوهّ
أصحابه  ونخبة  السلطان  جند 
من  غريهم  عىل  يقدمهم  الذين 
التي  الفدائية  القوة  جنده( فهي 
تستبسل من أجل حتقيق النرص 

ضدهّ العدو.

العالمة  ذكره  ما  واصطالحيًا 
املجلس يف كتاب بحار األنوار 
ص��ف��ح��ة175   /25 )اجل����زء 
الرشطة  ق��ال:  حيث  و176(، 
بالضم: ما اشرتطته. اول كتيبة 
حترض احلرب؛ وطائفة من خيار 

اعوان الوالة.
ي به النه  واخلميس: اجليش سمهّ
املقدمة  اقسام:  بخمسة  مقسوم 
وال��س��اق��ة وامل��ي��م��ن��ة وامل��ي��رسة 

والقلب. 
وقيل: النه ختمس فيه الغنائم.. 
)عليه  املؤمنني  أم��ري  وس��م��ى 
كانت  رج��ااًل  بذلك  السالم( 
أو  رج��ل  آالف  مخسة  عدهتم 
بذلك  وا  سمهّ قيل:  آالف  ستة 

االم��ام..  عىل  اشرتطوا  الهن��م 
ذكرهم الربقي يف اصحاب أمري 
قال:  السالم(  )عليه  املؤمنني 
الذين  املؤمنني  أمري  واصحاب 
كانوا رشطة اخلميس كانوا ستة 

آالف رجل. 
وقال عىل بن احلكم: اصحاب 
هلم:  ق��ال  الذين  املؤمنني  ام��ري 
ت��رشط��وا ان��ام اش��ارط��ك��م عىل 
عىل  اشارطكم  ولست  اجلنة 
صىل  نبينا  ان  فضة،  وال  ذهب 
الصحابه  ق��ال  وآل��ه  عليه  ال 
لست  فاين  ترشطوا  مىض:  فيام 

اشارطكم اال عىل اجلنة. 
)عليه  امل��ؤم��ن��ني  أم���ري  وق���ال 
حييى  ب��ن  ال  لعبد  ال��س��الم( 

دراسات 

»شرطة الخميس«
 و«شرطة اإلمارة«..
 نقيضان ال يلتقيان

بين 

علي الشاهر
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احلرضمي يوم اجلمل: ابرش: يا 
بن حييى فانك واباك من رشطة 
اخلميس حقا لقد اخربين رسول 
ال )صىل ال عليه وآله( باسك 
اخلميس  رشطة  يف  ابيك  واسم 
وال لقد سامكم يف السامء رشطة 
ثم  نبيه.  لسان  ع��ىل  اخلميس 
بأسامئهم  بعضهم  الربقي  ذكر 
كسلامن واملقداد وأبو ذر وعامر 
الروايات  بحسب  أيضًا  وقيل 
زعيم األنصار حبيب بن مظاهر 
بعد  فيام  أصبح  الذي  األسدي 
م��ن أص��ح��اب اإلم���ام احلسني 
وُأستشِهد  ال��س��الم(  )عليه 
معه  عليه(  تعاىل  ال  )رض��وان 
بمعركة الطف اخلالدة عام 61 

هجرية.
بن  األصبغ  عن  ُروي  قد  كام 
نباتة )ريض ال عنه( عن اإلمام 
أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه 
ما  ف��وال  ط��وا،  )ت��رشهّ هلم:  قال 
لفضة،  وال  لذهب  اشرتاطكم 
وما اشرتاطكم إالهّ للموت! إنهّ 
قومًا من قبلكم من بني إرسائيل 
أحد  مات  فام  بينهم،  تشارطوا 
أو  قومه،  نبي  كان  حتى  منهم، 
نبي قريته، أو نبي نفسه، وإنكم 
لستم  أنكم  غ��ري  لبمنزلتهم، 
بأنبياء( .. وأيضًا ُسئل األصبغ 

سبب  ع��ن  ع��ن��ه(  ال  )ريض 
ضمنهّا  )إنهّ���ا  ف��ق��ال:  التسمية، 
الفتح(  لنا  وضمن  الذبح،  له 
يعني اإلمام أمري املؤمنني )عليه 

السالم(.
ح الرواة إىل أنهّ مصطلح  ويوضهّ
استقر  ق��د  اخلميس(  )رشط��ة 
حرب  خ��الل  واعتمَد  فعليًا 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أم��ري 
البرصة،  يف  والزبري  طلحة  ضد 
وهو يشري إىل ممن يدار هبم شأن 
اجليش وهلم مهامت عديدة منها 
ومراقبة  للجهاد  الناس  جتميع 
وحراسة   واللصوص  السوق 
اما  السلم،  أي��ام  يف  العاصمة 
اشبه  فكانوا  احل��رب  اي��ام  يف 
رجال  او  االحتياطية  بالقوة 
امل��ه��امت اخل��اص��ة وك��ان ألمري 
رشطة  السالم(  )عليه  املؤمنني 
ادخ��ل��وا يف  هل��م:  يقول  وك��ان 
بعدهم  ت��أت  فام  الرشطة  ه��ذه 
حيث  النار..  رشطة  اال  رشطة 
تضمهّ  اخلميس  رشط��ة  كانت 
زمان  يف  الناس  وصفوة  خرية 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أم��ري 
فمن  وع��م��اًل..  وتقوى  إي��امن��ًا 
)املقداد  مثاًل:  ت  الصحابة ضمهّ
وع���امر وق��ي��س ب��ن س��ع��د بن 
ابني  وع��ث��امن  وسهل  ع��ب��ادة، 

وسلامن  األن��ص��اري��ني  حنيف 
امل���ح���م���دي(. وم���ن غ��ريه��م 
ت مثاًل: )األصبغ بن نباتة،  ضمهّ
اخلزاعي،  احلمق  بن  وعمرو 
اهلجري،  ورشيد  التامر،  وميثم 
األس��دي،  مظاهر  بن  وحبيب 
واحل��ارث  بكر،  أيب  بن  وحممد 
اهلمداين(.. حتى أنه إذا ُذكر أن 
اخلميس  رشطة  من  كان  فالنًا 
مثاًل  فتقرأ  مدحًا،  ذلك  كفاه 
بن قيس: )كان  قوهلم يف سليم 
وبذلك  اخلميس،  رشط��ة  من 

ُيعلم جاللة سليم(.
يتبني  املعطيات  هذه  ضوء  ويف 
لنا أنهّ اإلمام عيل )عليه السالم( 
اخلميس(  )رشط��ة  ��س  أسهّ ق��د 
الذي يشابه مصطلح )الرشطة( 
ب��ال��وق��ت احل����ارض وأع��امهل��م 
اإلمام  األمنية، ولكنهّ  ومهامهم 
هذه  أسس  قد  السالم(  )عليه 
من  القوية  العسكرية  ال��ق��وة 
احلقيقيني  وامل��وال��ني  األت��ب��اع 
نرصته  عن  يتوانون  ال  الذين 
وتقديم أرواحهم الغالية قرابني 
اإلس��الم،  كلمة  إلع��الء  ف��داء 
أحكامًا  هنالك  أن  يعني  وهذا 
وسامت خاصة حكمْت هؤالء 
ون يف رشطة  حتهّى أصبحوا يعدهّ
اخل��م��ي��س... ول��ك��ن ت��ارخي��ي��ًا 

يعشش  ك��ان  الظل  يف  هنالك 
استعامري  ولكن  آخر..  ون  مكهّ
كل  حوى  وقد  ومستغل  كافر 
إنه  والبشاعة..  الرذيلة  صفات 
سها  أسهّ التي  اإلم��ارة(  )رشط��ُة 
خالل  سفيان  أيب  بن  معاوية 
)عليه  عيل  اإلم��ام  خالفة  فرتة 
زم��ام  تسلمه  وب��ع��َد  ال��س��الم( 
حكاًم  منه  جعل  ال��ذي  احلكم 
واللقطاء  الصبيُة  يتوارثُه  عقياًم 
مثاًل  ويكفي  ال��زن��ا..  وأب��ن��اء 
الثقفي مثااًل ونموذجًا  احلجاج 
ألتباع  ولعينًا  بائسًا  عسكريًا 
حتكمهم  الذيَن  اإلم��ارة  رشطة 
اجلاهلية املقيتة والنزعة السادية 
أجل  من  والتدمري  القتل  نحو 
املحكومني..  وليس  احل��اك��م 
ج��الوزة  باملئة  مئة  أشبه  وه��م 
قاموا  اللعني صدام حسني وما 
وانتهاكات  إس���اءات  م��ن  ب��ه 
العراقي  الشعب  أب��ن��اء  بحق 
نفسها االنتهاكات التي تعرض 
أي��ام  واملسلمني  اإلس���الم  هل��ا 
ا  وحقهّ األكباد..  آكلة  ابن  حكم 
)اإلم���ارة(  أو  )اخلميس(  أنهّ 
واح���د  بمصطلح  ت��ل��ح��ق��ان 
)الرشطة(.. ولكنهام نقيضان ال 

يلتقيان!!
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تقارير

مصنع جعفر الطيار )رض(
لصناعة االطراف الصناعية.. 

االول من نوعه في محافظة كربالء

الضوء  سلطت  »االح��رار«  جملة 
الدكتور  والتقت  املصنع  عىل 
عامر اجلبوري مدير مركز تأهيل 
يف  االط���راف  ومصنع  املعاقني 
ك��رب��الء ال���ذي حت���دث ق��ائ��ال: 
لصناعة  الطيار  جعفر  »مصنع 
حمافظة  يف  الصناعية  االط��راف 
العمل  ج��اري  املقدسة  كربالء 
أن  سبيل  يف  س��ن��وات  منذ  ب��ه 
يف  مهاًم  حيويًا  مرشوعًا  يصبح 
الصحة/  )وزارة  ويتبع  املدينة 
املقدسة(,  كربالء  صحة  دائ��رة 
فرتة  قبل  البناية  ان��ج��از  وت��م 

من  واستالمها  بالطويلة  ليست 
وزارة  مع  وبالتعاون  امل��ق��اول 
الصحة ومنظمة الصليب االمحر 
وجتهيزها  تأثيثها  ت��م  ال���دويل 
املساند  بصناعة  خاصة  بمكائن 
واالط����راف, وامل���رشوع ضخم 
له  ماسة  حاجة  يف  واملحافظة 
وما  العامة  البلد  ظروف  بسبب 
احل��روب  مشاكل  م��ن  يرافقها 
وخملفات وضحايا النظام السابق 
االيرانية  العراقية  احل��رب  من 
االره��اب  وظ��روف  والكويت 
اىل  ادى  وب���دوره  واملفخخات 

البرت  من  كثرية  ح��االت  وج��ود 
لدى العديد من املواطنني«. 

متخصص  فني  تقني  كادر  لدينا 
بصناعة االطراف

»هذا  قائال:  اجلبوري  واض��اف 
لصناعة  ف��ق��ط  ل��ي��س  امل��ص��ن��ع 
بصناعة  يقوم  وان��ام  االط���راف 
املساند التقويمية حلاالت التشوه 
املفاصل  ألم����راض  وم��س��ان��د 
التي  امل��ع��ي��ن��ة  احل��ال��ة  ح��س��ب 
اساسها  وعىل  الطبيب  يقررها 
خيص  وفيام  املسند,  صناعة  يتم 
مع  نتعاقد  أن  جي��ب  ال��ط��رف 

وبالنسبة  فيه  متولنا  املانية  رشكة 
لظروف موازنة البلد االقتصادية 
النفط  اسعار  هبوط  من  احلالية 
الصليب  منظمة  اىل  نتجه  جعلنا 
يعرف  ومثلام  ال���دويل  االمح���ر 
جتهزنا  املنظمة  ه���ذه  اجل��م��ي��ع 
بكوهنا منظمة جمتمع دويل بدون 
اسرتجاع  بعد  ونحاول  مقابل, 
االزده��ار  وع��ودة  البلد  عافية 
االعتامد  جديد  من  االقتصادي 
وال����وزارة  الصحة  دائ���رة  ع��ىل 
بصورة عامة التي يف نيهّتها التعاقد 
العاملية  ال��رشك��ات  اح��دى  م��ع 

في ظل انعدام وجود مصنع لألطراف في المحافظة جعل المواطن الكربالئي يتحمل عناء الســـفر الى محافظات بابل وبغداد والنجف 
لصناعة طرف صناعي او مسند، ولكّن حلم التأسيس واإلنشاء لمثل هذه المراكز أصبح مؤخرا حقيقة.. حيث ستبصر كربالء مركزا جديدا 

يعد االول من نوعه في المحافظة والذي صمم وفق خارطة رائعة جدا وعلى احدث المواصفات الطبية. 
وبينما تصل تكلفة الطرف الصناعي الواحد الى خمسة ماليين دينار تقريبا والمسند الواحد 150 الف دينار خارج كربالء؛ ففي هذا المركز 
تحديدًا ســـتكّلف )الشـــخص المعاق( 500 دينار فقط وهو سعر الباص ال غير, واالســـتيراد الموجود حاليا من تجهيز الماني وهي افضل 

الشركات المجهزة لألجهزة الطبية, اضافة الى وجود كادر تقني فني متخصص بالعمل على صناعة االطراف فيه. 

تقرير/ قاسم عبد الهادي
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الكبرية لاللتزام باملرشوع«.
ان  ذاته  بالوقت  اجلبوري  وبني 
بالعمل  خبريًا  طبيًا  كادرًا  »هناك 
ع��ىل ه��ذه االج��ه��زة وع��دده��م 
فنيو  وه���م  تقنيني   6 ت��ق��ري��ب��ا 
كاٍف  غري  العدد  وه��ذا  اط��راف 
وم���ن خ��الل��ه ت��م االت��ف��اق مع 
بتقديم  الصحة  دائرة  عام  مدير 
بالعمل يف هذا  طلب ملن يرغب 
املصنع  داخل  تدريبه  يتم  املجال 
من  وكان  املختصني,  طريق  عن 
بداية  امل��رك��ز  افتتاح  امل��ف��رتض 
اجلميع  يعلم  ومثلام  القادم  العام 
ان قضية االطراف قضية شائكة 
تدخل  كثرية  اولية  م��واد  وفيها 
رشاء  قيد  يف  فنحن  صناعتها  يف 
التي  وال��ل��وازم  ال��ُع��َدْد  بعض 

حتتاج  العملية  وه��ذه  نحتاجها, 
صناعة  مكاتب  مع  تعاون  اىل 
دائ��ام  توجد  ال  التي  االط���راف 
وخالل  فقط  بغداد  حمافظة  يف 
الفرتة القليلة القادمة سيتم فتحه 
وسائل  مجيع  يف  عنه  واالع��الن 

االعالم«.
الدكتور  ذكر  متصل  سياق  ويف 
ل�  اجل���ب���وري يف ح��دي��ث��ه  ع���امر 
أن  حقيقة  »نحاول  )األح��رار(: 
خالل  م��ن  معينة  ق��ف��زة  نصنع 
امل��وج��ودة  القليلة  االم��ك��ان��ات 
االفتتاح  بعد  وامل��رشوع  املتاحة, 
من  كبري  بشكل  دع��م��ه  سيتم 
املحافظة  وجملس  املحافظ  قبل 
القوات  نحو  االن  التوجه  الن 
من  البلد  ي��راف��ق  وم��ا  االمنية 

حروب، واالدوية املنقذة للحياة 
يف  نعيش  ألن��ن��ا  وللمغذيات 
دعاًم  تلقينا  وقد  ح��رب,  مرحلة 
دائ��رة  ع��ام  مدير  قبل  من  كبريًا 
العون  يد  لنا  قدم  الذي  الصحة 
جمموعة  اىل  اضافة  كبرية  بصورة 
مجيع  لبهّوا  الذين  معه,  املعاونني 
من  الكبري  وااله��ت��امم  طلباتنا 
التي  الصحة  وزي���رة  شخص 
بدعمنا  املصانع  مجيع  طالبت 
من  احلاجة  عن  الفائضة  باملواد 
ومصانع  والنجف  بابل  مصنع 

بغداد«.
االجهزة  بأحدث  جمهز  املركز 
العاملية وبحاجة ماسة له من قبل 

املواطن الكربالئي.
التقني  حتدث  اخرى  جهة  ومن 
مركز  من  الصناعية  باألطراف 
حمافظة  يف  الصناعية  االط��راف 
غافل  عيل  امحد  املقدسة  كربالء 
ق��ائ��ال: »ي��ع��د  ه��ذا امل��رك��ز اول 
م��راك��ز ص��ن��اع��ة االط����راف يف 
بباقي  أسوًة  أنشئ  وقد  املحافظة 
مراكز  متتلك  التي  املحافظات 
وللحاجة  االط����راف,  لصناعة 
بسبب  املركز  انشاء  تم  له  املاسة 
يعانون  الذين  املواطنني  كثرة 
واملساند,  االط���راف  نقص  م��ن 
والطرف الصناعي تتجاوز كلفة 

دينار  ماليني  مخسة  منها  الواحد 
من  اكثر  كلفتها  واملساند  تقريبا 
املركز  هذا  ويف  دينار  الف   150
سيكون العمل ب� 500 دينار فقط 

وهو سعر الباص ال غري«.
املركز  »يعمل  قائال:  غافل  وبني 
صناعية  اط���راف  تكوين  ع��ىل 
اطرافا  كانت  سواء  للمبتورين 
سفىل او مساند, اضافة اىل احتوائه 
الكاست  وغ��رف��ة  املصنع  ع��ىل 
تسجيل  وي��ت��م  ال��ق��ال��ب  ألخ��ذ 
املراجعني من قبل االستعالمات 
االحصائية  ض��م��ن  ل��ل��دخ��ول 
يتم  وب��ع��ده��ا  للمركز  التابعة 
العمل مع التقني بأخذ الكاست 

»القالب«.
أن  )األح���رار(  ل�  حديثه  خمتتام 
عدة  ع��ىل  يتم  باملركز  »العمل 
ومنها  الطرف  إلنتاج  مراحل 
ص��ب ال��ق��ال��ب وال��س��ح��ب من 
خ���الل غ��رف��ة ال��س��ح��ب وم��ن 
بعدها اضافة جمموعة مواد له من 
تصميم  وت��م  وغريها,  االحزمة 
جدا  رائعة  خارطة  وفق  املركز 
واالسترياد  الطرق,  احدث  وعىل 
املاين  جتهيز  من  حاليا  املوجود 
املجهزة  الرشكات  افضل  وهي 

لألجهزة الطبية«.     

تقارير
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30

كاتٌب وكتاْب

املسلمني  وح���دة  أن  الش���كهّ 
االلتفاف  ال��ي��وم  منا  تقتيض 
وتوحيد  ال��دي��ن  ع��ل��امء  ح��ول 
البنيان  مثل  والوقوف  الكلمة 
عن  األذى  إلبعاد  املرصوص 
ولكنهّ  وح���وارضه..  اإلس��الم 
إسالمية  موضوعات  هنالك 
يف غ��اي��ة األمه��ي��ة.. رب��ام جيب 
ومتحيصها  عندها  ال��وق��وف 
ومضامينها..  أبعادها  ومعرفة 
الكبري  العالمة  علينا  وي��ط��لهّ 
مرتىض العسكري )قدس رسه( 
وعدالتِه(  )الصحايب  كتابه  يف 
بدهيي..  س��ؤال  عن  لإلجابة 
ع��ادل��ون..  الصحابة  أنهّ  ه��ل 
ومن هو الذي تنطبق عليه لفظة 

)صحايب(؟
عن  العسكري  يبحث  البدء  يف 
مدرسة  يف  للصحايب  تعريف 
ابن  قال  قاله  بام  فيأت  اخللفاء، 
م��ق��دم��ة االص��اب��ة،  ح��ج��ر يف 
تعريف  يف  ل  األوهّ ال��ف��ص��ل 
لقي  من  الصحايبهّ  الصحايب: 
وآل��ه(  عليه  ال  )ص��ىل  النبي 
اإلسالم،  عىل  ومات  به  مؤمنًا 

طالت  من  لقيه  من  يف  فيدخل 
ومن  ق��رصت،  أو  له  جمالسته 
غزا  ومن  يرو،  ل  أو  عنه  روى 
رؤية  رآه  ومن  يغُز،  ل  أو  معه 
يره  ل  وم��ن  جي��ال��س��ه،  ل  ول��و 

لعارض كالعمى.
من  يستفاد  »ضابط  يف  وذك��ر 
قال:  كثري«  مجع  صحبة  معرفته 
رون  م كانوا يف الفتوح ال يؤمهّ إهنهّ
ة  إالهّ الصحابة.. وانهّه ل يبق بمكهّ
عرش  سنة  يف  أحد  الطائف  وال 
ة  إالهّ أسلم وشهد مع النبي حجهّ

الوداع.. 
البيت  أه���ل  م��درس��ة  يف  أم���ا 
فيعرف  ال���س���الم(  )ع��ل��ي��ه��م 
ال��ص��ح��ايب ب��أن��ه: ال��ص��اح��ب 
وأصحاب،  صحب،  ومجعه: 
وص����ح����اب، وص���ح���اب���ة.. 
واملالزم،  املعارش  والصاحب: 
ك��ث��رت  مل���ن  إالهّ  ي��ق��ال  وال 
تقتيض  املصاحبة  وانهّ  مالزمته، 
ط��ول ل��ب��ث��ه.. ول��ك��ن.. لكال 
يف  خاصة  ضوابط  املدرستني 

حتديد الصحايب:
أنهّ  اخللفاء  مدرسة  ترى  حيث 

وترجع  عدول  هم  كلهّ الصحابة 
إىل مجيعهم يف أخذ معال دينها.

والتعديل  اجلرح  أهل  إمام  قال 
يف  ال���رازي  حاتم  أب��و  احلافظ 
أصحاب  ا  فأمهّ كتابه:  تقدمة 
شهدوا  الذين  فهم  ال  رسول 
ال��وح��ي وال��ت��ن��زي��ل، وع��رف��وا 
الذين  وهم  والتأويل،  التفسري 
لصحبة  وجلهّ  عزهّ  ال  اختارهم 
دينه،  وإق��ام��ة  ون��رصت��ه،  نبيهّه 
له  فرضيهم  ��ه،  ح��قهّ وإظ��ه��ار 
أعالمًا  لنا  وجعلهم  صحابة، 
وقدوة، وقال عزهّ ذكره يف حمكم 
ًة  ُأمَّ َجَعْلَناُكْم  )َوَكذلَِك  كتابه: 
َعىَل  ُش��َه��َداَء  لَِتُكوُنوا  َوَس��ط��ًا 
ال  عن  النبي  ففرسهّ  ��اِس(،  ال��نَّ
قال:  )َوَس��ط��ًا(  قوله  ذك��ره  عزهّ 
ة،  اأُلمهّ عدول  فكانوا  »عدال«. 
الدين،  وحجج  اهلدى،  وأئمة 

ونقلة الكتاب والسنة.
البيت  أهل  مدرسة  ترى  بينام 
للقرآن  تبعًا  السالم(  )عليهم 
الكريم: أنهّ يف الصحابة مؤمنني 
أثنى عليهم ال يف القرآن الكريم 
مثال:  الشجرة  بيعة  يف  وق��ال 

إِْذ  امْلُْؤِمننَِي  َعِن  اُل  َريِضَ  )َلَقْد 
َفَعِلَم  َجَرِة  الشَّ َت  حَتْ ُيَبايُِعوَنَك 
ِكيَنَة  السَّ َفَأْنَزَل  ُقُلوهِبِْم  يِف  َما 
َقِريبًا(  َفْتحًا  ��ْم  َوَأَث��اهَبُ َعَلْيِهْم 
ال  خصهّ  فقد  )الفتح/18(.. 
الثناء باملؤمنني ممهّن حرضوا بيعة 
املنافقني  يشمل  ول  الشجرة، 
ال  عبد  مثل  حرضوها  الذين 

بن ُأيبهّ وأوس بن خوىل.
وك��ذل��ك ت��ب��ع��ًا ل��ل��ق��رآن ت��رى 
يف  ال  ��ه��م  ذمهّ منافقني  فيهم 
تعاىل:  قوله  مثل  كثرية،  آي��ات 
ااْلْع��َراِب  ِمَن  َحْوَلُكْم  )َومِمَّ��نْ 
امْلَِديَنِة  َأْه��ِل  َوِم��ْن  ُمَناِفُقوَن 
َتْعَلُمُهْم  اَل  َفاِق  النِّ َعىَل  َم��َرُدوا 
َتنْيِ  َمرَّ ْم  هُبُ َسُنَعذِّ َنْعَلُمُهْم  َنْحُن 
َعِظيم  َع��َذاب  إىَِل  وَن  ُي���َردهُّ ُث��مَّ 
وبالتايل  )ال��ت��وب��ة/101(..   )
نستطيع القول ان الرأي األخري 
أن  حيث  كليًا  الصائب  ه��و 
الصحابة العادلني هم املؤمنون 

احلقيقيون ال املنافقون!

هل الصحابُة عادلون..؟
سؤاٌل في الصميم يجيُب عليه العّلامة العسكري في كتاب..
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تفسيُر الميزاِن للطباطبائي.. 

دائرُة معارَف قرآنية في كتاٍب واحٍد
وأهمهّ  أشهر  من  واح��دًا  القرآن(  تفسري  يف  )امليزان  كتاب  ُيعدهُّ 
بحوث  عىل  اشتمل  حيُث  الشيعة،  عند  املعارصة  التفسري  كتب 
التفسري  الكريم يف هذا  القران  ودراسات خمتلفة بحيث أضحى 
مصدرًا تنبثق منه العقيدة والرشيعة واالخالق واملفاهيم والرؤى 
اإلسالمية بمجموعها.. وقد أنجزه سامحة العالمة احلجة السيد 
حممد حسني الطباطبائي يف عرشين جملدًا بدأ يف كتابة هذا التفسري 
 1392 رمضان   23 القدر  ليلة  يف  وأهن��اه  هجرية   1374 سنة 
هجرية وقد سار يف خط واحد ومجع بني كتابة هذا التفسري وبني 

تدريسه لطالب احلوزة العلمية يف مدينة قم.
ونال كتاب )امليزان( صدى كبريا لدى العلامء األعالم حتى دعا 
مجيعه  امليزان  تفسري  يكتب  »ل  للقول:  مطهري  مرتىض  الشهيد 
بوحي الفكر، فأنا أعتقد أن الكثري من موضوعاته هي اهلامات 
والدينية ال  اإلسالمية  املسائل  من  مسألة  تعرض يل  وقلام  غيبية 

أجد مفتاح حلها يف امليزان!«.
ويتحدث عنه الشيخ حممد جواد مغنيه قائاًل: »عندما حل امليزان 
بني يدي عطلُت مكتبتي، وانكببُت عىل مطالعته بحيث ل يكن 

عىل طاولتي كتاب غريه!.
ويقول املؤلف يف مقدمة كتابه )امليزان( إن الطريق لفهم القران 
يمر من خالل منهجني: »إن نبحث بحثًا علميًا أو فلسفيًا أو غري 
ذلك عن مسألة من املسائل التي تتعرض له اآلية حتى نقف عىل 

احلق يف املسألة، ثم نأت باآلية ونحملها عليه، وهذه طريقة يرتضيها 
البحث النظري، غري أن القرآن ال يرتضيها«.

من  اآلي��ة  معنى  ونستوضح  بالقرآن  القرآن  »نفرس  إن  وثانيهام: 
املصاديق  ونشخص  القرآن،  نفس  يف  إليه  املندوب  بالتدبر  نظريهتا 
نزلنا  )إنا  تعاىل:  قال  كام  اآليات،  تعطيها  التي  باخلواص  ونتعرفها 

عليك الكتاب تبيانا لكل يشء اآلية(. 
النبي  عن  تفسريه  يف  نقل  عندما  الطباطبائي  املؤلف  فعل  وحسنًا 
ضمن  يف  السالم(  )عليهم  بيته  أهل  وأئمة  وآله(  عليه  ال  )صىل 

أبحاث روائية يف هذا الكتاب.
العالمة الطباطبائي يف سطور:

ذي  من  والعرشين  التاسع  يف  الطباطبائي  حسني  حممد  السيهّد  ولد 
ة 1321 ه� بمدينة تربيز يف إيران. احلجهّ

م القراءة والكتابة،  وعنَد بلوغه سن التاسعة ذهب إىل املدارس لتعلهّ
العريب،  واألدب  العربية  اللغة  درس  ذلك  وبعد  الكريم،  والقرآن 
وأهنى مرحلة السطوح عند األساتذة املعروفني يف مدينة تربيز، ثمهّ 

وبقي  احلوزوية،  دراسته  إلكامل  األرشف  النجف  مدينة  إىل  سافر 
هناك )11( عامًا. ثمهّ عاد إىل مدينة تربيز، وأخذ يلقي الدروس فيها 
التي حدثت يف حمافظة  حوايل 10 سنوات، وبسبب االضطرابات 
سة،  الثانية سافر إىل مدينة قم املقدهّ العاملية  آذرباجيان خالل احلرب 
والفلسفة،  التفسري،  علم  تدريس  إىل  سة  املقدهّ قم  مدينة  يف  فاجته 
ة إىل مثل هذه العلوم،  والعلوم العقلية، ألنهّه وجد احلوزة بحاجة ماسَّ
لكي تسري جنبًا إىل جنب مع العلوم اأُلخرى مثل الفقه واأُلصول، 
بعدها  ثمهّ  والعرفان،  بتدريس األخالق  ومنذ عام 1368 ه� رشع 

قام بتدريس رسالة السري والسلوك املنسوبة للسيهّد بحر العلوم.
كان  بل  والنقلية فحسب،  العقلية  العلوم  السيهّد جمتهدًا يف  يكن  ل   
العربية  باللغتني  الشعرية  القصائد  كتب  ماهرًا،  وشاعرًا  أديبًا، 
ًا، وله  ه مجياًل جدهّ انًا بارعًا باخلط، فقد كان َخطهّ والفارسية، وكان فنهّ

ها إىل أحد مؤلَّفاته. منظومة يف آداب اخلط ضمَّ
م  تويفهّ السيهّد الطباطبائي )قدس رسه( يف الثامن والعرشين من املحرهّ
فاطمة  السيهّدة  مرقد  بجوار  ودفن  سة،  املقدهّ قم  بمدينة  ه�   1402

املعصومة )عليها السالم(.



وهذا هو رديالتدليس في فكرة

االثني  االمامية  عقائد  من  عقيدة  تنل  ل 
فكرة  نالت  ما  مثل  وقدحا  ع��داء  عرشية 
االمام املهدي روحي له الفداء من تشكيك 
ايامن  الفكرة هو  االيامن هبذه  وتنكيل والن 
هلذه  املعادين  ان  نجد  فلهذا   ، تعبدي  عقيل 
العمر  بخرافة  يقدحون  نراهم  دائام  الفكرة 
الطويل ، وهلذا القدح دوافع ونوازع  وامهها 
هي سلسلة االثني عرش التي حياولون برتها 
من خالل انكار االمام املهدي عجل ال تعاىل 
فرجه الرشيف ، والذي يطلع عىل ادعاءاهتم 
فاهنا من التفاهة بحيث اهنا ال تنطيل عىل من 
لديه ادنى درجة تفكري مع العقالنية يف الراي 
.هنالك كتاب اقتنيته من املكتبات السعودية 
حيمل عنوان » املهدي املنتظر بني حقائق اهل 
ابراهيم  تاليف   « الشيعة  واف��رتاءات  السنة 
سنة   ، اجلديد  الغد  دار  طباعة   ، شادي  ابو 
يدل  الكتاب  عنوان  فمن   ، 2007م  الطبع 
اول  عنوانه  وان  الباحث  حيادية  عدم  عىل 
سيل الشتائم ، ولكن املفيد من هذا الكتاب 
حاقدة  نفسية  افرازات  كلامته  تكون  عندما 
تدين  التي  اهلفوات  من  كثري  تتخللها  فاهنا 
استعمل  انه  الكتاب  يف  .املشكلة  صاحبها 
الفعل  كثريا  واستخدم  كام  اخللط  اسلوب 
املبني للمجهول مع االستشهاد باسامء نكرة 
من قبيل قال مجاعة من العلامء ، من هم ؟ ال 
احد يعرفهم ، هذه االستشهادات تدل عىل 
نتيجة  استنتجت  ولكنني   ، الكاتب  ضعف 
مهمة من خالل استخدام هكذا اسلوب يف 

هكذا كتاب والذي هو نموذج من عرشات 
انه  حيث   ، مكتباهتم  يف  تنترش  التي  الكتب 
هو  االسلوب  هذا  ان  الصورة  يل  اتضحت 
تستخدمهاحوارنا  التي  االساليب  اح��د 
مشاخيهم لالبقاء عىل من يتبعهم من الشباب 
للحفاظ  لشباهبم  موجه  فاخلطاب  فقط 
عليهم وليس لغرض اقناع الطرف املخالف 
االستبصار  موجة  ان  حيث   ، املحايد  او 

بدات تطفع عىل السطح الوهايب .
حديث االثني عرش خليفة بالرغم من اهنم 
اعتمدوه من مصادرهم ومن ثم يبداون الرد 
به  يؤخذ  ال  االسلوب  وهذا  االمامية  عىل 
مصادرنا  تتضمنه  بام  وردنا  حوار  فاالجدر 

رشيطة ان يكون معتمدا لدينا .
اعتمده  الذي  االثني عرش  اىل حديث  اعود 
مؤلف الكتاب للطعن بعقيدة املهدي حيث 
جاء يف الكتاب ص 32 ماهذا نصه » وقال 
الشيخ عبد املحسن العباد يف كتابه ) الرد عىل 
من كذب باالحاديث الصحيحة الواردة يف 
املهدي ص160: واالقرب يف هذا كام قال 
مجاعة من اهل العلم : ان مراد النبي )صىل 
حديث  اي   � احلديث  هبذا  وآل��ه(  عليه  ال 
االثني عرش � ال يزال امر هذه االمة قائام ما 
ويل عليهم اثنا عرش خليفة كلهم من قريش 
ومراده من ذلك ، اخللفاء االربعة ومعاوية 
وابنه يزيد ثم عبد امللك بن مروان واوالده 
يزيد،  سليامن،   ، الوليد  يقصد:   [ االربعة 
هشام[ وعمر بن عبد العزيز هؤالء اثنا عرش 

خليفة »...
العلامء،  من  مجاعة  ق��ال   « عبارة  الحظوا 
قالوا ؟ هكذا قول ال  الذين  العلامء  من هم 
يؤخذ به من قبل العرفاء والعلامء والباحثني 
جعله  عرش  لالثني  اختياره  ان  والحظوا   .
وه��ذا  وآل���ه(  عليه  ال  )ص��ىل  النبي  م��راد 
عليه  ال  )صىل  ال  رس��ول  لقول  مصداق 
مقعده  فليتبوأ  متعمدا  عيل  كذب  من  وآله( 
اختياره  تقييم  بصدد  لست  وهنا   ، النار  يف 
لالسامء االثني عرش . تابعوا معي ماذا يقول 
مؤلف الكتاب ابو شادي يف نفس الصفحة 
يقول » وال جيوز اعتبار املهدي احد االئمة 
البداية  يف  كثري  ابن  ذهب  كام  عرش  االثني 
الدين  يزال هذا  ان عبارة ال  والنهاية حيث 
 ( خليفة  عرش  اثنا  عليكم  يكون  حتى  قائام 
واملهدي حتى االن ل خيرج فكيف يصح ان 
يقال ان االمر قائم اىل خروج املهدي .....
ايب  لسان  انتهى .الحظوا شطحة احلق عىل 
شادي عندما قال الجيوز اعتبار املهدي احد 
االثني  اخللفاء  يقل  ول  عرش  االثني  االئمة 
عرش حيث اهنم يرصحون يف بقية مصادرهم 
ان النبي قال اثنا عرش خليفة ول يقل اماما .

كام وانه لو سلمنا ان الدين قائم مع االثني 
عرش خليفة اذا عند ظهور املهدي � حتى ولو 
يقوم  الدين ال  ان  يعني  فهذا   � كان مهدهيم 

النه ليس ضمن العدد !!
وهل ان الدين كان قائام يف زمن يزيد وابيه 

وبقية االمويني ؟!!!
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مشاركات 



سياسة الشيطان ومواجهتها
نفسه  يتعب  ال  اللعني  الشيطان  ان 
الصادق  او  املخلص  االنسان  مع 
عىل  وسعيه  ه��دف��ه  وان���ام  نيته  يف 
املرتدد فيها، يقول احد العلامء ))ان 
الشيطان يركب تردد االنسان(( فإذا 
كنت غري مرتدد يف رسقة احد مثاًل  

ومتيقنا انك لن تفعل هذا ابدًا
ويوسوس  يأتيك  لن  الشيطان  فإن 
خملص  الن���ك  ت���رسق  ان  يف  ل��ك 
مرتددا  كنت  اذا  اما  النية،  هذه  يف 
ترسقه  ق��د  ف��إن��ك  اح���د  رسق���ة  يف 
يركب  الشيطان  الن  املستقبل  يف 
ترددك ويزين لك العمل بالوسوسة 
كنت  اذا  عليك  التغلب  وحي��اول 
))...إن  تعاىل:  قال  منه  ضعفًا  اشد 
سورة  ضعيفا((  كان  الشيطان  كيد 
النساء, اآلية 76 حتى تصل اىل حالة 
ل ترسق  ان  انك  تظن  الضعف  من 
لن ترتاح من هذا الرصاع الداخيل.

عدوه  وتطيع  ال  تعيص  وعندما 
عىل  ن��ادم��ًا  نفسك  جت��د  وع���دوك 
االمام  حديث  نتذكر  وهنا  فعلتك 
قال:  السالم(عندما  احلسني)عليه 
كان  ال  بمعصية  ام��رًا  حاول  )من 

افوت ملا يرجو واقرب ملا حيذر(
النية  اخ��الص  بعدم  املشكلة  اذن 
عند  االستعداد  من  ن��وع  ووج��ود 
فيجب  الذنب،  الق��رتاف  االنسان 
سد هذه الثغرة املهمة التي يستغلها 
االنسان  ي��راق��ب  ال��ذي  الشيطان 
يدخل  لكي  ضعفه  نقاط  عن  بحثًا 

يستخدم  وهو  قلبه  اىل  خالهلا  من 
فريسته  الق��ن��اع  ال��ت��درج  اس��ل��وب 
يأت للمؤمن ويقول له هذه  فهو ال 
ان  يعرف  النه  هبا،  افجر  مجيلة  فتاة 
الفعل  هذا  عن  ممتنع  االنسان  هذا 
خطوة  خطوة  معه  فيبدأ  القبيح 
فابتسامة  يقول)نظرة  احلال  ولسان 
وقد  فلقاء(  فموعد  فكالم  فسالم 
وتعاىل  سبحانه  اخلليقة  رب  حذرنا 
آمنوا  الذين  أهي��ا  ق��ال:))ي��ا  حينام 
ومن  الشيطان  خطوات  تتبعوا  ال 
يأمر  فإنه  الشيطان  خطوات  يتبع 
بالفحشاء واملنكر....(( سورة النور, 

اآلية 21.
والذي يريد االنتصار يف هذه احلرب 
عىل عدوه اخلفي هو ان خيلص نيته 
مستعدا  يكون  ال  حتى  الفساد  من 
ويمتنع   يرفض  وان  الذنوب  لفعل 
الشيطان  يزينها  خطوة  اول  عن 
فخ  يف  يقع  ال  لكي  نفسه  وحتبها 
وتبقى  لذته  تذهب  الذي  املعصية 
تبعته وما يلحق االنسان من تأنيب 
نفسه  ي��ع��ذب  ب��ه  ال���ذي  الضمري 
املؤمنني)عليه  امري  عن  روي  وقد 
السالم(قوله: )رد الشهوة اقىض هلا 

وقضائها اشق عليها(.
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شيعية  ليست  لفرق  اراء  فيذكر  الكتاب  مؤلف  يعود 
التدليس  يامرس  لكي  عرشية  االثني  لالمامية  وينسبها 
يف تشويه صورة االمامية امام شباهبم فيذكر اجلارودية 
اخرتاعات  من  منها  والبعض  والقرامطة  واالشعرية 
االمام  ان  الشيعة  من  مجاعة  قال  ذكر  حيث  املؤلف 
واخرون  الباقر  قالوا  واخرون  املنتظر  املهدي  هو  عليا 
قالوا الصادق واخرون قالوا الكاظم وهكذا بدأ يسطر 
التخاريف وينسبها لالمامية وكل هذه االراء ل يذكر هلا 
مصدر اال كتابا من مصادرهم السلفية والذي ال يؤخذ 

به عىل حسابنا .
متعنوا جيدا يف هذه العبارة التي كتبها املؤلف يف كتابه ص 
52 ما نصه » والقليل منهم يرى ان احلسن العسكري 
له ولد وهو االمام الثاين عرش وهو املهدي املنتظر وكان 
االهواء  وتعدد  االزم��ان  مرور  مع  ولكن  قديام  ذلك 
وكثرة االغراض الدنيوية والسياسية قويت هذه الفكرة 

واشتدت حتى كثر اتباعها يف عرصنا احلارض .....
يقول كانوا قلة فكيف نسبت لنا تلك الفرق واجلامعات 
هلذا  واهية  الفرق  تلك  معتقدات  تعلمون  والنكم 
الهنا  هلا  مباالتكم  وع��دم  زوال  اىل  ذهبت  نجدها 
اما الفكرة الصح فاهنا تنمو مع العقول املؤمنة  اكذوبة 
االمام  رضورة  تثبت  التي  الظروف  استحداث  ومع 
افرتاضات  هو  املؤلف  تربير  ان  نجد  وهل��ذا  املهدي 
املهدي  االم��ام  فكرة  عىل  حقدهم  من  نجمت  نفسية 
يف   ، وسياسية  دنيوية  اغراضا  االنتشار  سبب  فجعل 
كيفية  يذكر  السلف وال حديثا  ل نجد يف مصادر  حني 
كيفية  عن  حتدثوا  طاملا  زعمهم  حسب  عىل  والدت��ه 
ظهوره ومدة حكمه وشكله . هذه سفاسف الوهابية هلا 
عقول تصدق هبا بل ان االجواء التي هتيئ  هذه العقول 
احد  مع  احلوار  هذا  لكم  انقل  السعودية  يف  موجودة 
االخوة السعوديني سائق سيارة اجرة واثناء مروره من 
عىل جامعة للبنات قلت له ان احلكومة تعمل جيدا عىل 
منع االختالط فنظر ايل بطرف عينه ول جيبني فقال يل 
زمييل الذي كان معي انا اختلف معك فالبنت الرشيفة 
ال تسري يف الطرق اخلطأ فايده السعودي وراح يتحدث 
عن واقع املراة يف السعودية وقال ان املجتمع السعودي 
عىل صنفني صنف البدو  وهم االكثرية وصنف احلرض 
وهذا  املتعلمة  فساد  عىل  حيكمون  فالبدو  االقلية  وهم 
فقال  ؟  تثقيفهم  يتم  ل  ملاذا  له  فقلت  وهاب  ابن  راي 
هم يريدوهنم هكذا اذكر لك هذه القصة امي من البدو 
اخاك  ان  يل  فقالت  الفجر  يصل  ل  اخي  ان  الحظت 
اصبح شيعيا ال يصيل ......ختيلوا اهنم يعتقدون الشيعة 

ال يصلون .
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فقد حكى موسى اجلون جميئه مع أبيه عبد ال بن احلسن إىل اإلمام الصادق ) عليه السالم ( وحماولته أن يأخذ منه البيعة لولده 
حممد عىل أنه هو املهدي املوعود ! فقال له اإلمام ) عليه السالم ( : » فوال إين ألراه أشأم سلحة أخرجتها أصالب الرجال 
إىل أرحام النساء ، وال إنه املقتول بسدة أشجع بني دورها ، وال لكأين به رصيعًا مسلوبًا بزته بني رجليه لبنة ! وال ينفع هذا 
الغالم ما يسمع ! قال موسى بن عبد ال : يعنيني ، وليخرجن معه فيهزم ويقتل صاحبه ، ثم يميض فيخرج معه راية أخرى ، 

فيقتل كبشها ويتفرق جيشها ، فإن أطاعني فليطلب األمان عند ذلك من بني العباس ، حتى يأتيه إليه بالفرج « .

نصيحة الصادق عليه السالم 
و االلتزام بها

الرسول األمي ليس أميا

لقد وصف امري املؤمنني عليه السالم الوزراء وصفا دقيقا يف رسالته التي وجهها 
ملالك االشرت رضوان ال تعاىل عليه وهذا نص الفقرة موضع االستشهاد

صفات الوزراء ، وتفضيل استيزار الوجوه اجلديدة
إن رش وزرائك من كان لألرشار قبلك وزيرًا ، ومن رشكهم يف

وأنت   ، الظلمة  وإخوان  األثمة  أعوان  فإهنم   ، بطانة  لك  يكونن  فال   ! اآلثام 
واجد منهم خري اخللف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم ، وليس عليه مثل آصارهم 
وأوزارهم ، ممن ل يعاون ظاملًا عىل ظلمه وال آثام عىل إثمه . أولئك أخف عليك 
إلفًا ، فاختذ  مؤونة ، وأحسن لك معونة ، وأحنى عليك عطفا ، وأقل لغريك 

أولئك خاصة خللواتك وحفالتك .
صفات الوزراء املفضلني

ثم ليكن آثرهم عندك أقوهلم بمر احلق لك ، وأقلهم مساعدة فيام يكون منك 
الورع  بأهل  ، والصْق  ، واقعًا ذلك من هواك حيث وقع  مما كره ال ألوليائه 
والصدق ، ثم ُرْضُهم عىل أن ال يطروك ، وال َيْبَجُحوك بباطل ل تفعله ، فإن 

ة . كثرة اإلطراء حُتدث الزهوة ، وتدين من الِغرَّ
حماسبة الوزراء

ألهل  تزهيدًا  ذلك  يف  فإن   ، سواء  بمنزلة  عندك  واملسء  املحسن  يكون  وال 
اإلحسان يف اإلحسان ، وتدريبًا ألهل اإلساءة عىل اإلساءة ، وألزم كاًل منهم 

ما ألزم نفسه .

صفات الوزراء
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نصيحة الصادق عليه السالم 
و االلتزام بها

سبب قبول الرضا عليه السالم
 والية العهد

عليه  جعفر  أيب  عن  مرفوعًا  وغريه  أسباط  بن  عيل  روى 
ال  رسول  أن  يزعمون  الناس  إن  قلت   «  : قال  الم  السهّ
م ل يكتب وال يقرأ ، فقال : كذبوا  صىلهّ ال عليه وآله وسلهّ
وجل ) ُهَو الَِّذي  لعنهم ال أنى يكون ذلك وقد قال ال عزهّ
يِهْم  َوُيَزكِّ آَياتِِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ْنُهْم  مِّ َرُسواًل  يِّنَي  اأُلمِّ يِف  َبَعَث 

ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َوُيَعلِّ
 ، واحلكمة  الكتاب  يعلمهم  فكيف    ) بنِي  مهُّ َضاَلل  َلِفي 
سمي  فلم   : قلت   : قال  ؟  ويكتب  يقرأ  أن  حيسن  وليس 
النبي األمي ؟ قال : ألنه نسب إىل مكة ، وذلك قول ال 
وجل ) َولُِتنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوهَلَا ( فأمهّ القرى مكة  عزهّ

فقيل أمي لذلك »
) علل الرشائع 125/1(

الرسول األمي ليس أميا

الرضا  عن   ، أصحابنا  روى   : قال  موسى  بن  احلسن  عن 
ال كيف رصت  : أصلحك  له رجل  قال  أنه  السالم  عليه 
إىل ما رصت إليه من املأمون ؟ وكأنه أنكر ذلك عليه ، فقال 
له أبو احلسن الرضا عليه السالم : يا هذا أهيام أفضل النبي 
النبي قال : فأهيام أفضل مسلم  ، بل  أو الويص ؟ قال : ال 
العزيز عزيز  فان   : قال   ، ، بل مسلم  : ال  قال  أو مرشك ؟ 
مرص كان مرشكا وكان يوسف نبيا وإن املأمون مسلم ، وأنا 
ويص، ويوسف سأل العزيز أن يوليه حني قال : » اجعلني 
عىل خزائن األرض إين حفيظ عليم » وأنا أجربت عىل ذلك

قال احلسن بن مسعود : دخلت عىل أيب احلسن عيل بن حممد عليهام السالم وقد نكيت إصبعي وتلقاين راكب وصدم كتفي ، ودخلت 
يف زمحة فخرقوا عيل بعض ثيايب ، فقلت : كفاين ال رشك من يوم فام أشأمك ! فقال يل : يا حسن ، هذا وأنت تغشانا ! ترمي بذنبك من 
ال ذنب له ؟ ! قال احلسن : فأثاب إيل عقيل ، وتبينت خطئي ، فقلت : موالي أستغفر ال . فقال : يا حسن ما ذنب األيام حتى رصتم 
تتشأمون هبا إذا جوزيتم بأعاملكم فيها ؟ قال احلسن : أنا أستغفر ال أبدا ، وهي توبتي يا بن رسول ال . قال : وال ما ينفعكم ، ولكن 
ال يعاقبكم بذمها عىل ما ال ذم عليها فيه ، أما علمت يا حسن أن ال هو املثيب واملعاقب واملجازي باالعامل عاجال وآجال ؟ قلت : 

بىل يا موالي ، قال : ال تعد وال جتعل لأليام صنعا يف حكم ال

 ال ذنب لأليام في سوء االحداث
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الزاحفة  املليونية  احلشود  بني 
زي��ارة  يف  املقدسة  كربالء  نحو 
)عليه  احل��س��ني  االح�����رار  ايب 
السالم( شارك رجل من الطائفة 
باألجواء  منبهرًا  )اإلي��زي��دي��ة( 
اإلنسانية التي حيملها احلسينيون 
بعضًا  بعضهم  خي��دم��ون  وه��م 
رش��دي  م��ل��ل...  أو  كلل  دون 
جوقي )ابو اشجان( الذي جتاوز 
كربالء  إىل  وصل  عامًا  اخلمسني 
واستقبله مراسل جملة )االحرار( 
التي  املهمة   اللحظات  ليسجل 
رافقت )ابو اشجان( فقال عنها :
بذكرى  املؤمنني  مشاركة  قررت 
)عليه  احلسني  استشهاد  احياء 
الثالثة  السنة  وه��ذه  ال��س��الم( 
العراق  ابناء  من  اه��يل  اش��ارك 
االمام  اربعينية  بزيارة  الواحد 
ملواساة  السالم(  )عليه  احلسني 
السيدة زينب )سالم ال عليها ( 
التعب  رغم  اجللل  املصاب  هبذا 
بسبب  بالراحة  اشعر  واملشقة 
االستقبال الرائع من قبل املواكب 
التي نصبت عىل طوال الطريق ما 
موكب  وبني  وبغداد  كربالء  بني 
احرتاما  احتسس  كنت  وموكب 
مم��ي��زا ع��ن اآلخ��ري��ن م��ن قبل 
من  لكوين  وسلطة  أناسا  اجلميع 
والحظت  )اإلي��زي��دي(  املكون 
قبل  من  والضيافة  الكرم  مدى 
املواكب بيشء ال يتصوره العقل 
واملسكن  وامل��رشب  املأكل  من 

حيث  الكبري  الصحي  واالهتامم 
من  ش��ع��ب  اي  ب��إم��ك��ان  ل��ي��س 
هكذا  إك���رام  األرض  شعوب 
حشود مليونية إال عند العراقيني.
بسبب  اشجان(  )اب��و  ويضيف 
من  واحلالية  التارخيية  املواقف 
اليه  ننظر  الشيعة  إخواننا  قبل 
اجلانب  اوهل��ا  جوانب  عدة  ممن 
ال��وط��ن��ي واجل��ان��ب ال��ت��ارخي��ي، 
حيفظه  الذي  التارخيي  فاملوقف 
عيل  االم��ام  فضل  هو  االيزيدية 
ان  ،بعد  عليهم  السالم(  )عليه 
االيزيدية  اب��ادة  مح��الت  اوق��ف 
التي تعرضوا هلا قبل فرتة خالفته 
نعتربها  فنحن  عليه(  ال  )سالم 
القتل  من  حررتنا  التي  الثورة 
والتعذيب  والتهجري  والترشيد 
الديني  االنتامء  عن  النظر  بغض 
واملذهبي،  القومي  او  والطائفي 
ال  اسد  هو  طالب  ايب  بن  وعيل 
االيزيدية  باللغة  عنه   نقول  كام 
بمعنى  خوديا(  شريا  )شري  عيل 
أن عيل األسد هو أسد ال وبقيت 
ذكراه اىل يومنا هذا..وعاد الزمن 
اىل  االي��زي��دي��ة  وت��ع��رض  نفسه 
والترشيد  التعذيب  انواع  ابشع 
فتوى  لتأت  والقتل،  والسبي 
سامحة اية ال العظمى السيد عيل 
ظله  ودام  ال  السيستاين)حفظه 
االرشف  النجف  يف  ال���وارف( 
امانة  االيزيدية  ان  ق��ال:  حني 
سامحة  قول  واكدها  اعناقنا،  يف 

ال����ش����ي����خ 
ع��ب��د امل��ه��دي 

بقوله:  الكربالئي 
وقتلهم  ل  حمبني  ناس  االيزيدية 
جئت  املنطلق  هذا  فمن  حرام.. 
وللسنة الثالثة عىل التوايل اشارك 
مراسم  اقامة  يف  وأحبتي  اه��يل 
العزاء يف زيارة االربعني ويف مجيع 
االوىل،  النقطة  هذه  مناسباهتم 
وثانيا ان اوالدي )رسمد ونزار( 
خارج  اىل  املغادرة  عىل  مرصن 
بخيبات  اصيبوا  ان  بعد  الوطن 
العراق  يف  االيزيدية  مستقبل 
خاصة بعد نزوحنا من دهوك اىل 
الداعيش  بغداد بسبب االرهاب 
اجلانب  يأت  هنا  من  التكفريي. 
او  ال��ع��رشات  بتثقيف  الوطني 
مئات العوائل املهاجرة اىل اوربا 
تواصيل معهم مؤكدا  من خالل 
احلياة  قيد  عىل  الزال  العراق  ان 
وفيه اناسا طيبني يعشقون تراب 
الوسط  حمافظات  من  وطنهم 
واجلنوب ول احلمد وفق ابنائي 
من  اخ��واهن��م  بمشاركة  اوال 
سيد  بزيارة  وترشفوا  الزائرين 
وأخيه  احلسني  االم��ام  الشهداء 
)عليهام  ال��ع��ب��اس  الفضل  ايب 
معي  واستصحبتهم  ال��س��الم( 
لكي اؤكد هلم ان كالمي كان من 
اجل البقاء يف هذا الوطن العزيز 
وهم  فرحتهم  عن  اعربوا  بذلك 
يشاركون الزائرين وما يقدم من 

م���وائ���د 
وخ����دم����ات 
دون  ل��ل��زائ��ري��ن  ل��ل��ط��ع��ام 
..انت من اي طائفة..؟  السؤال 
ومن اي مذهب..؟ اثبت هلم ان 
لكل  حمب  هو  العراقي  الشعب 
شاهدته  وما  مضياف  وهو  قادم 
انا خالل تقديم العديد من انواع 
امام  ل��زائ��ري  خدمة  اخل��دم��ات 
االنسانية احلسني )عليه السالم( 
الوطن  ه��ذا  ألبناء  مفخرة  هي 
وتسجل هلم وسوف يكتب عنها 

التاريخ عىل مر العصور.
مشاركتكم  خ��الل   : االح���رار 
ان  ل��ك  ه��ل  املليونية  اجل��م��وع 
بقية  عن  العام  هذا  يميز  ما  تبني 

االعوام السابقة.
هذا  يميز  ما  ان  اشجان(:«  )ابو 
الزائرين  اع���داد  ازدي���اد  ال��ع��ام 
اىل  االحصائيات  تشري  حيث 
ال��زائ��ري��ن اكثر  اع���داد  وص��ول 
خمتلف  من  زائر  مليون   25 من 
وال��دول  العراقية  املحافظات 
العربية واألجنبية وهذا يدل عىل 
السالم(  احلسني)عليه  حمبي  ان 
ومستمر،وبرصاحة  اكثر  بتزايد 
يف  باق  احلسني  بأن  اقوهلا  دائ��ام 
)عليه  كونه  وحمبيه  اهله  ضامئر 
ال��س��الم( ه��و ام��ام احل��ق لألمة 

االسالمية مجعاء .

إال يزيدي 
رشدي جوقي )ابو اشجان(

  يشارك المؤمنين زيارة األربعين 
وينبهر بكرم الحسينيين...

حوار: ضياء االسدي
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ينقُل لنا التاريخ البرشي احلافل 
ع��ة  ب���األح���داث ق��ص��ص��ًا م��روهّ
بينهم  فيام  يتقاتلون   ألخ��وة 
س��وء  أو  بسيط  ن���زاع  د  مل��ج��رهّ
تفاهم أو حلسد... بينام نجُد أن 
أعظَم معاين األخوة السامية قد 
العالقة اجلميلة بني  جتسدت يف 
اإلمام احلسني وأخيه أيب الفضل 
ال��س��الم(..  )عليهام  العباس 
أن  مرحلة  إىل  وصلت  والتي 
وذودًا  فداًء  روحه  العباس  م  قدهّ
)عليه  احلسني  ال  عبد  أيب  عن 
السالم(... فهل إنهّ صلة الرحم 
ودافع األخوة هي التي صنعْت 
ْة؟  لألخوهّ فة  املرشهّ الصورة  هذه 
ام )عليهام السالم(  عىل الرغم أهنهّ
��ني  وأمهّ واح��د  أب  من  أخ��وان 

خمتلفتني.. 

الفداء  هذا  ما  أحٌد  يرجُع  فقد 
يفدي  أٌخ  الشخصنة ويقول  إىل 
كان  فبالطبع  ذلك  ومع  أخاه.. 
العباس نعم األُخ واملحامي عن 
أخيِه ولكَن هلذا الفداء اإلنساين 
هل��ا  وأوهّ أخ��رى  أب��ع��ادًا  العظيم 
الوالء املطلق الذي أبداه العباس 
السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام 
أوجب  الذي  زمانِِه  إماَم  ه  بعدهّ
بعيدًا  واتباعه  طاعته  تعاىل  ال 
عن صلة الرحم والقرابة والدم 
الذي يربط الطرفني، ويف تراث 
د  تؤكهّ ص��ورًا  فعاًل  نجد  الطفهّ 
العباس  لسيدنا  احلقيقي  الوالء 
بالطبع  وهو  السالم(...  )عليه 
سيكون ذاته البن أخيه السجاد 
بعد  ما  بقَي  لو  السالم(  )عليه 
الشهيد  اإلم��ام  ومقتل  الطف 

)عليه السالم( وطبعًا هو الوالء 
)عليهم  امل��ع��ص��وم��نَي  لألئمة 
د أبو الفضل  السالم(، وطاملا ردهّ
يف  م��والي(  )يا  عبارة  العباس 
حديثه مع اإلمام احلسني )عليه 
يا  ينادي  ال  فهو  ال��س��الم(... 
وبقى  موالي!!..  يا  وإنهّام  أخي 
م  دها حتهّى قدهّ )عليه السالم( يردهّ
الشهداء  لسيد  الشهيدة  روحه 
واإلمام احلقهّ وبذلك فهو أخوه 
وهو  آخر  رشط  مَع  له  وامل��وايل 
منهم  والتربئة  ألعدائه  العداء 
)فالوالء والتربهّي( مها الصفتان 

األكيدتان للموايل احلقيقي.
هو  للفداء...  اآلخر  الدافع  أما 
)عليه  العباس  الفضل  أب��ا  أن 
مع  يقاتل  كان  عندما  السالم( 
ووقف  السالم(  )عليه  احلسني 

وقفته املرشفة هذه فهو ألنهّه كان 
وعظمته  احلسني  بحقهّ  عارفًا 
وإمامته عىل اخللق، فنحن نقول 
لإلمام  املخصوصة  الزيارة  يف 
)جئُتَك  السالم(  )عليه  احلسني 
هنالك  وهل  َك(..  بحقِّ عارفًا 
عارف  رج��ٌل  الفضل  أيب  مثل 
بحقهّ مواله وإمامه فوهبه عمره 
ل  إنه  قربانًا...  روح��ه  وكانت 
احلسني  ن��رصِة  عن  أب��دًا  يتواَن 
ليس يف كربالء فقط.. وإنام منذ 
أخيِه  كنف  يف  وص��ار  شبهّ  أن 
ويعلم  عنُه  امل��داف��ع  خ��رَي  ك��ان 
)عليه  احلسني  نرص  أن  جيدًا 
يف  اجلهاد  خري  يعني  السالم( 
سبيل ال.. ويعني نرصة رسول 
وآل���ه(..  عليه  ال  )ص��ىل  ال 

وديمومة الدين العظيم.

دفاُع العباس عن الحسين..
 هل هو دافُع األخّوة؟ أم؟!

a

علي الشاهر
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دم الحسين  احبط االفكا يوم جرى على ارض كربالء
دون ان يوقف الفلكا !!

كام جاء ذلك يف ديوانه املطبوع 
بابل  »س��ح��ر   : ع��ن��وان  حت��ت 
ويستوقفنا  البالبل«  وسجع 
املطلع  ه��ذا  من  الثاين  الشطر 
حتى  االرض  يف  جير  ل   : وهو 
ان   : له  ونقول  الفلكا-  اوقف 
وجده  السالم(  )عليه  احلسني 
وسلم(  وآل��ه  عليه  ال  )ص��ىل 
واهل بيته عليهم السالم هؤالء 
من  يوم  يف  يكونوا  ل  االطهار 
الفلك  الي��ق��اف  سببًا  االي���ام 
الذين  هم  بل  احلياة  وتعطيل 
انعشوا احلياة وضحوا بانفسهم 

وهم  احلياة،  لتستمر  الطاهرة 
الذين الجلهم خلق ال سبحانه 
جاء  كام  احلياة  واوج��د  الكون 
ذلك يف احلديث القديس حيث 
)صىل  نبينا  تعاىل  ال  خياطب 
 :  ً قائال  وسلم(  وآله  عليه  ال 
االف��الك(  خلقت  ملا  )ل��والك 
االشياء  )خلقت   : له  ويقول 
ألجلك وخلقتك الجيل( وكام 
)ما   : الكساء  حديث  يف  جاء 
ارضًا  وال  مبنية  سامء  خلقت 
وال  م��ن��ريًا  ق��م��رًا  وال  مدحية 
يدور  فلكًا  وال  مضيئة  شمسًا 

وال بحرًا جيري وال فلكًا يرسي 
اخلمسة  ه���ؤالء  حم��ب��ة  يف  اال 
الذين هم حتت الكساء(، وهم 
والعلم  اهلداية  ن��رشوا  الذين 
الناس  واخ��رج��وا  واالخ���الق 
نور  اىل  اجلاهلية  ظلامت  من 
تلك  لتنطلق  واملعرفة  االسالم 
العلوم التي نرشوها بني الناس 
التي  االس����س  ه��ي  وك��ان��ت 
الغرب.. وما هذه  منها  استفاد 
احلضارة التي تتمتع هبا البرشية 
الفكري  اال من االشعاع  اليوم 
ما  وه���ذا  منهم  ص��در  ال���ذي 

علامء  من  املنصفون  به  يعرتف 
الغرب.

وكان االوىل بالسيد جعفر احليل 
االرض  يف  جيِر  )ل   : يقول  ان 
ليصيب  االفكا(  احبط  حتى 
دبر  )افكًا(  فان  احلقيقة،  كبد 
املنصب  ع��ىل  للوثوب  بليل 
بدقة  واغ��ت��ص��اب��ه  ال��رشع��ي 
حمدد  حمصور  وقت  يف  متناهية 
ال  )صىل  النبي  وفاة  حني  من 
عليه وآله وسلم( حتى مواراته 
به  لينشغل  االخ��ري  م��ث��واه  يف 
وهم  السالم  عليهم  بيته  اهل 

قال السيد جعفر الحلي شاعر اهل البيت عليهم السالم 
وهو يرثي جده الحسين في قصيدته الخالدة : 

      اهلل أي دم في كربال سفكا                   لم يجر في االرض حتى اوقف الفلكا

بقلم : السيد كاظم النقيب

a
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اذ ال يعقل   ، القضية  اصحاب 
ان يرتكوه ورحم ال من قال :

يكونوا المحد خلفاءًا                    ان         
فلامذا ل حيرضوا التغسيال

       شغلتهم دعوى اخلالفة عنه               
وبه كان حيدٌر مشغوال

الوحيدة  فرصتهم  اهنا  ف��رأوا 
لينجحوا يف تنفيذ ما خططوا له 
الواقع  باالمر  االمة  ليواجهوا 
بني  سقيفة  يف  اوق��ع��وه  ال��ذي 
اىل  منها  وليخرجوا  س��اع��دة 
وهم  املقدس  النبوي  املسجد 
يزفونه ويطلبون البيعة له ومن 

يتلكأ عنها خبطوا به االرض.
املؤمنني  ام��ري  س��أل  وه��ك��ذا 
اليه  انتهت  ملا  السالم(  )عليه 
انباء السقيفة، ما قالت االنصار 
امري  منا   : ق��ال��ت   : ق��ال��وا  ؟ 
ومنكم امري قال )عليه السالم( 
بان  عليهم  احتججتم  فهال   :
رسول ال )صىل ال عليه وآله 
اىل  حيسن  ب��أن  وصهّ  وسلم( 
مسيئهم  ويتجاوز عن  حمسنهم 
؟ قالوا : وما يف هذا من احلجة 
عليهم ؟ فقال )عليه السالم(: 
)لو كانت االمارة فيهم ل تكن 
)عليه  ق��ال  ثم  هب��م!  الوصية 
قريش؟  قالت  فامذا   : السالم( 
شجرة  باهنا  احتجت   : قالوا 
وآله  عليه  ال  )صىل  الرسول 
 : السالم(  )عليه  فقال  وسلم( 
واضاعوا  بالشجرة  )احتجوا 
الثمرة ، ويقسم )عليه السالم( 
ويقول : اما وال لقد تقمصها 
حميل  ان  ليعلم  وان��ه  )ف���الن( 
الرحى  من  القطب  حمل  منها 
يرقى  وال  السيل  عني  ينحدر 
ثوبا  دوهنا  فسدلت  الطري،  ايل 
وطويت عنها كشحًا، وطفقت 
او  ج��ذاء  بيد  اوص��ل  ان  ب��ني 
عمياء..  طخيت  ع��ىل  اص��رب 
هاتا  ع��ىل  ال��ص��رب  ان  ف��رأي��ت 
مىض  حتى  فصربت..  احجى 
اىل  هب��ا  ف���ادىل  لسبيله  االول 
بينا   ! فياعجبًا  بعده..  )فالن( 
هو يستقيلها يف حياته اذ عقدها 

الخر بعد وفاته ... 
فصربت عىل طول املدة وشدة 
لسبيله  مىض  اذا  حتى  املحنة 
اين  زع���م  مج��اع��ة  يف  جعلها 
متى  وللشورى  فيال  احدهم 

االول  مع  يف  الريب  اع��رتض 
اىل  اق��رن  رصُت  حتى  منهم 
اذا  اسففت  لكن  النظائر  هذه 
اسفوا وطَرت اذ طاروا فصغى 
رجل منهم لضغنه ومال االخر 
لصهره مع هٍن وَهٍن اىل ان قام 
بني  حضنيه  نافجًا  القوم  ثالث 
بنو  معه  وق��ام  ومعتلفه  نثيله 
خضمة  ال  مال  خيضمون  ابيه 
االبل نبتة الربيع اىل ان انتكث 
عليه عمله وكبت  واجهز  فتله 
به بطنته فام راعني اال والناس 
ينثالون  ايلهّ  الضبع  ك��ع��رف 
لقد  حتى  جانب  كل  من  عيلهّ 
عطفاي  وشق  احلسنان  وطئ 
الغنم  كربيضة  حويل  جمتمعني 
فلام هنضت باالمر نكثت طائفة 
ومرقت اخرى وقسط اخرون 
كان ل يسمعوا كالم ال حيث 
االخرة  ال��دار  )تلك   : يقول: 
فجعلها للذين ال يريدون علوًا 
يف االرض وال فسادًا والعافية 

للمتقني(
بىل وال لقد سمعوها ووعوها 
ولكنهم حليت الدنيا يف اعينهم 

وراقهم زبرجها..
الذي دبر وسارت  هذا االفك 
هو  واص��ب��ح  االج��ي��ال  عليه 
ما  مع  عليًا  ان  حتى  املألوف 
واحلديث  القران  من  فيه  ورد 
ان  يستطيع  ال  ك��ان  الرشيف 
ي��غ��ريه ف��ق��ام��ت ض���ده ث��الث 
)عليه  فقاتل  دام��ي��ة  ح��روب 
والقاسطني  الناكثني  السالم( 
غدرًا  بعدها  ليقتله  واملارقني 
اشقى  يتبع  االخ��ري��ن  اشقى 
االم��ة  ع��ىل  ليتسلط  االول���ني 
ويتالعب  الطليق  ابن  الطليق 

بمقدرات االمة ويمهد االمور 
ليويل عىل هذه االمة ولده يزيد 
اخلالفة  عليها وحيول  ويفرضه 
اىل ملك عضوض ضاربًا مبدأ 
اليه  استندوا  ال��ذي  الشورى 

عرض احلائط.
وملا يتساءل السيد جعفر احليل 

ويقول: 
املسلمني  رج��ال  اي��ن  ادر  ل     
م��ض��وا       وكيف ص��ار يزيد 

فيهم ملكًا ؟؟
يكون جوابه ان االمة ل ترض 
لتقول  تعد  ول  تغريت  ولكنها 
احبت  الهن��ا  ظ��ال  ي��ا  للظال 
قوم  احلياة  اح��ب  وم��ا  احلياة 
تلك  فيهم  وم��ات��ت  ذل��وا  اال 
الروح اجلهادية وهانت عليهم 
انفسهم »من هين يسهل اهلوان 

عليه ما جلرح بميت ايالم » .
للمعتصم                  وملجأ  النبي  سبط 
ملا راى الدين احلنيف وقد هدم
ترضم              ن��ارًا  اهلند  وبيض  نادى 

ان كان حممد ل يستقم
           اال بقتيل يا سيوف خذيني
له             عالج  ال  عليال  سمعنا  وما 

اال بنفس مداويه اذا هلكا
)عليه  احل��س��ني  دم  ج��رى  م��ا 
اال  كربال  ارض  عىل  السالم( 
دبر  ال��ذي  االف��ك  احبط  وق��د 
بليل ..ولذا فان قضية احلسني 
االنحراف  لذلك  العالج  هي 
الذي بقي ينخر يف جسم االمة 
ليؤججوه  املغرضون  ويستغله 
شمل  ليفرقوا  وآخر  حني  بني 

هذه االمة..
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حسني نرص 
هبا  يزخر  التي  مقتنياته  بني  من 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  متحف 
العتبة  أب��واب  مفاتيح  السالم( 
حلقب  العائدة  املقدسة  احلسينية 
اكتشاف  وبعد  خمتلفة.  زمنية 
ج��رد  خ���الل  امل��ت��ح��ف  إدارة 
املوجودات يف خمازن العتبة هلذه 
غلفت  التي  اخلشبية  املفاتيح 
بالفضة إلعطائها اهليبة ونقشت 
كوهنا  القرآنية  اآلي��ات  عليها 
مرقد  أب���واب  يف  استخدمت 
السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام 
أن ذلك النوع من املفاتيح شبيه 
الكعبة  يف  امل��وج��ودة  باملفاتيح 
املؤرخ  يشري  ذلك  امل��رشف��ة.اىل 

إىل  زم��ي��زم(   رش��ي��د  سعيد   (
املقدسة  احلسينية  »العتبة  أن 
أبواب   )4( عىل  حتتوي  كانت 
فقط يف السابق لكل جهة باب 
املغلف  اخلشب  من  مصنوعة 
الكريمة،  واألحجار  بالفضة 
 )10( عىل  اآلن  حتتوي  بينام 
أبواب رئيسية ».ويبني زميزم، 
كانت  األب�����واب  »ت��ل��ك  أن 
عليه  يطلق  قفل  عىل  حتتوي 
)الغلك( وهو عبارة عن خشبة 
35سم(   -30( طوهلا  يرتاوح 
م��ن اخلشب  أي��ض��ًا  وامل��ف��ت��اح 

فيه  )25-30س�������م(  ب��ط��ول 
أبواب  لقفل  تستخدم  نتوءات 
كانت  التي  الرشيف  الصحن 
تغلق لياًل وتفتح يف صباح اليوم 

إدارة  أن  بالذكر  التايل«.وجدير 
بساتني  أن  اكتشفت  املتحف 
كربالء كانت تستخدم إىل وقت 
 150( بني  ما  يرتاوح  بعيد  غري 

اخلشبية  األقفال  عام    )200  -
ذات  النائية  البساتني  أبواب  يف 
واحللزونية  اللولبية  األشكال 

حتى جاءت املفاتيح احلديدية.

ما ال تعرفه عن مفاتيح أبواب العتبة الحسينية؟ 

مزار السيد ادريس )رضوان اهلل عليه(

الدين  هباء  إدريس  السيد  مرقد 
مرشف  م��زار  عليه  ال  رض��وان 
الرشقية  ال��ك��رادة  منطقة  يزين 
اهل  أتباع  ويقصده  بغداد  يف 

للزيارة  السالم(  )عليهم  البيت 
من  فهو  تعاىل،  ل  به  والتوجه 
)عليه  املرتىض  عيل  اإلمام  نسل 
السري  كتب  واختلفت  السالم( 

احلسن  االم��ام  نسل  من  ان��ه  يف 
املجتبى أو اإلمام موسى الكاظم 
نقيب  ك��ان  ال��س��الم(،  )عليهام 
حسبام  االرشاف  للسادة  النقباء 
اصحاب  من  املختصون  ذك��ره 
زمن  اىل  نقابته  وامتدت  السري، 
يف  القانوين  سليامن  السلطان 
نسب  ويرجع  العثامين،  العهد 
يف  ثابت  وال  النقيب  ال��س��ادة 

كربالء املقدسة إليه.
جيء به أسريًا من املدينة املنورة 
مع أبيه وأهله إىل بغداد ثم متكن 
البيت  آلل  واملوالون  اخلري  أهل 
بني  سجن  م��ن  إخ��راج��ه  م��ن 

منطقة  إىل  به  وج��يء  العباس 
كثر  من  »كلواذا«  تسمى  كانت 
فيها  عاش  وامل���زارع،  اخل��ريات 
ومفتيا،  للجامعة  إمامًا  وأصبح 
أن  املنافقون  أوش��ى  ذل��ك  بعد 
الكرادة  يف  جديدا  سيدا  هناك 
حممد  إىل  بنسبه  ال��ن��اس  يوجه 
فجاءت  وآل��ه(  عليه  ال  )صىل 
ودارت  العباسية  اجل��ن��درم��ة 
فيها  استشهد  الكرادة  معركة يف 
من  الكثري  مع  إدري��س  السيد 
وجهاء املنطقة حينها ممن دافعوا 

عنه يف سبيل الدين.
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املتهّطلعة  البلد  جامعات  م��ن 
االنجازات  من  املزيد  لتحقيق 
وأساتذهتا  لطلبتها  واملكتسبات 
م��ن خ���الل ال��ع��م��ل ال���دؤوب 
كلياهتا  يف  التوسع  حتقيق  عىل 
لتشمل  العلمية  وأق��س��ام��ه��ا 
التي  ال���ن���ادرة  التخصصات 

حيتاجها سوق العمل العراقي.
الكوفة  جامعة  تأسست  وق��د 
األول  كانون   23 يف  العراقية 
وكانت   1987 ع��ام  ديسمرب 
والرتبية  ال��ط��ب  كليتي  تضم 
بالذكر أن كلية  للبنات، وجدير 
قبل  تأسست  قد  كانت  الطب 
تابعة  وكانت  تقريبا  بعقد  ذلك 
عام  ويف  املستنرصية,  للجامعة 
1989 تم تأسيس كلية اآلداب 
وكانت تشتمل عىل قسمني فقط 
وقسم  العربية  اللغة  قسم  مها: 

التاريخ.
النظام  ألغى   1991 ع��ام  ويف 
ال��ب��ائ��د اجل��ام��ع��ة وذل���ك بعد 
املباركة  الشعبانية  االنتفاضة 
)آذار 1991( ولكن بعد سنتني 

مسرية  لتبدأ  تأسيسها  أع��ي��د 
ال��ت��وس��ع األف��ق��ي وال��ع��م��ودي 
العلمية،  وأقسامها  كلياهتا  يف 
اإلدارة  ك��ل��ي��ت��ا  ف��ت��أس��س��ت 
واهلندسة  والعلوم  واالقتصاد 
الزراعة  كلية  ثم  ع���ام1993، 
عام 1997، تبعتها الصيدلة عام 
1999 ويف عام 2004 استقلت 

كلية القانون.
تأسيس   2006 ع��ام  وش��ه��د 
ك��ل��ي��ات ال��ت��م��ري��ض وط��ب 
البيطري،  وال��ط��ب  األس��ن��ان 
ك��ام ش��ه��د ذل���ك ال��ع��ام إع���ادة 
قد  كانت  التي  الفقه  كلية  فتح 
وألغيت   1958 عام  تأسست 
 ،1991 ع���ام  س��ي��ايس  ب��ق��رار 
كليتا  تأسست   2008 عام  ويف 
وكلية  واحلاسوب  الرياضيات 

الرتبية الرياضية. 
ف��ه��ي م���ن امل��ؤس��س��ات ال��ت��ي 
طموحها  يف  رؤيتها  وضعت 
جامعات  م��ن  واح���دة  لتكون 
االصالة  جمال  يف  الرائدة  العال 
واالستكشاف والبحث العلمي, 

لقدرهتا عىل التواصل مع املعايري 
العاملية من حيث التعليم وتطبيق 
العلمية ذات  املعرفة واالبحاث 
املجتمعي حمليا وإقليميا  املردود 
حتقيق  يف  يسهم  وب��ام  وع��امل��ي��ا, 

التنمية املستدامة.
عىل  وضعت  التأسيس  ومنذ 
عريقة  أهدافا  مسريهتا  خارطة 
ال��ك��وادر  ب���دءا م��ن إع���داد   ..
خدمة  عىل  القادرة  املتخصصة 
امل��ج��ت��م��ع وال��ت��ه��ي��ئ��ة إلع���داد 
وإقامة  املستقبلية،  التخصصات 
واس��ت��ث��امر ع��الق��ات ال��ت��ع��اون 
املشرتك بني اجلامعة واجلامعات 
األخرى عىل املستويني اإلقليمي 

والعاملي.
اهدافها  ضمن  وض��ع��ت  ك��ام 
ت��ق��دي��م االس���ت���ش���ارات حلل 
التي  والعلمية  الفنية  املشاكل 
ودوائ��ر  املجتمع  إليها  حيتاج 
الدولة، وتطوير وتنمية املهارات 
اجلامعة  يف  اإلداري��ة  والقدرات 
م���ن خ���الل إع�����داد ال��ربام��ج 
وإدامة  فيها،  املوظفني  وإرشاك 

للقدرات  التنموية  العملية 
العلمية والبحثية للجامعة.

سمو  اه��داف��ه��ا  يف  راع��ت  فيام 
سيادة  يف  االجتامعي  ال��ت��وازن 
فكان  االنسانية  القيم  منظومة 
القيم  غ��رس  اهدافها  بني  من 
لتجنب  االجتامعية  والفضائل 
السلوكيات اخلاطئة يف املجاالت 
من  ك��اف��ة،  واملعرفية  العلمية 
خالل السعي يف التطوير املعريف 
البحث  وتوظيف  للمجتمع، 
كام  مشكالته،  حل  يف  العلمي 
بالبناء  االه��ت��امم  م��ن  جعلت 
خالل  م��ن  وال��ث��ق��ايف  الفكري 
البلدان  جت��ارب  عىل  االنفتاح 
املجاالت  خمتلف  يف  األخ��رى 

من بني أهدافها السامية. 
وجدير بالذكر أن جامعة الكوفة 
رفعت  العراق  يف  جامعة  ث��اين 
راية )يا حسني ( السوداء اعالنا 
لعام  احل��رام  حمرم  شهر  بقدوم 
جامعة  بعد  هجرية   1435
العامة  االمانة  قبل  من  كربالء 

للعتبة احلسينية  املقدسة .

جامعة الكوفة
 شاهد على عراقة المؤسسات االكاديمية 
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انا

تصل���ب الش���رايني عب���ارة ع���ن 
ترس���بات م���ن الده���ون داخ���ل 
الوعاء الدم���وي ينتج عنها ضيق 
او انسداد في الش���ريان وبالتالي 
ينت���ج عنه جتلط بالدم اضافة الى 
نقص كمية االوكس���جني احملمولة 
من ال���دم ال���ى اماك���ن مختلفة 
من اجلس���م ... ويعتبر تصلب 
الش���رايني عملي���ة تراكمية حتدث 
على مدى س���نوات الى ان يتأثر 
س���ريان ونقص الدم تأثرا شديدا 
مؤديا الى نقص���ان تروية وتغذية 
االعضاء, لالطالع اكثر عن هذا 
امل���رض مجلة »االح���رار« التقت 
الدكت���ور صف���اء حس���ني العلي 
اخصائ���ي جراحة الصدر والقلب 
واالوعية الدموية في مدينة االمام 
احلس���ني »علي���ه الس���الم« الطبية 

والذي بني لنا ما يلي ؟  
نبذة مختصرة:

والقن���وات  الدموي���ة  االوعي���ة 
الناقلة لدم في اجلس���م البش���ري 
نوعان)اوعي���ة حتم���ل ال���دم من 
ال���ى االعض���اء اخملتلفة  القل���ب 
وتسمى بالشرايني, واخرى حتمل 
الدم م���ن االعضاء ال���ى القلب 
ذات  باألوردة(وه���ي  وتس���مى 
احجام مختلفة حس���ب قربها او 

بعده���ا من القل���ب ومن خاللها 
يحمل الدم االوكسجني والعناصر 
الغذائي���ة اخملتلفة ليمد بها اعضاء 
اجلس���م وهذه االوعي���ة تتعرض 
انس���دادها  الى  ت���ؤدي  ألمراض 
وضيقها, ومن اكثر هذه االمراض 
ش���يوعا مرض تصلب الش���رايني 
وهو يصي���ب الفئات العمرية من 
العقد الرابع الى الس���ابع والثامن 
ويتصاع���د حدوث���ه م���ع تق���دم 
العم���ر, والذي يحصل ان الوعاء 
الدم���وي املص���اب يفق���د مرونته 
ويترس���ب على اجلانب الداخلي 
للجدار م���واد دهنية وليفية تؤدي 
ال���ى انس���داده, ويعان���ي املرض 
جراء ذلك درج���ات مختلفة من 
االعراض حس���ب ش���دة ومكان 
االصابة واش���هر ه���ذه االعراض 
ه���و ما نتج عن تصلب ش���رايني 
االطراف الس���فلية وشرايني العنق 

والكليتني والقلب.
ماهي اعراض تصلب الشرايني؟

الم وتقلص في عضالت الس���اق 
او الفخذ عند املشي ملسافة معينة, 
الش���عور بألم في الص���در نتيجة 
نقص التروية الدموية الى عضلة 
القل���ب, وجود فرق ف���ي قياس 
ضغط الدم على ضغط الس���اعد 

للط���رف العلوي وضغط اس���فل 
الساق, وفي حاالت كثيرة يعاني 
اكث���ر من عضو في نقص التروية 
بالدم نتيجة تضييق الشرايني التي 
تغذيها بس���بب تصلب الش���رايني 
وغالب���ا ما تظهر ه���ذه االعراض 
بعد س���ن اخلمسني او اكثر عندما 
تتأثر ش���رايني االطراف الس���فلية 
مبرض تصلب الش���رايني, وعندما 
تتأثر الشرايني املغذية للمخ تظهر 
اع���راض اخ���رى مث���ل الدوخة 
واالغماء او فق���دان احلركة كما 
تتأث���ر وظيفة الكل���ى وقد يرتفع 
ضغ���ط الدم عند اصابة ش���رايني 
الكلى, وتصلب الش���رايني املغذية 
للقلب قد تتأثر وتس���بب الس���كة 

القلبية.
كيف يتم عالج انسداد الشرايني؟
في السابق كان يتم عالج انسداد 
الشرايني باجلراحة التقليدية ولكن 
مع تط���ور التكنلوجيا في مجال 
تصوي���ر الش���رايني باألش���عة ثم 
اس���تخدام ه���ذه التكنلوجي���ا في 
الع���الج كبدي���ل للجراحة ومالها 
من مخاطر فيتم اوال حتديد مكان 
االنس���داد بدق���ة املوج���ات فوق 
الصوتية او بالقسطرة وباستعمال 
)االكزامي���ر لي���زر( باإلضافة الى 

البال���ون والدعامة يتمكن االطباء 
م���ن التحك���م الدقيق ف���ي هذه 
الطاقة وتوجيهها للعالج بالطريقة 
املطلوب���ة وبدون اض���رار جانبية, 
ويتم ادخال س���لك م���ع البالون 
والدعام���ة ال���ى مكان االنس���داد 
عن طريق الش���ريان ونفخ بالونه 
والتوسيع عن طريق جهاز يعطي 
درجة ضغط محس���وبة حتى يتم 
ازال���ة االنس���داد والتأكد بتصوير 
الش���ريان مرة اخ���رى وبعد ذلك 
يتم ادخال قسطرة طاقة الى مكان 

التوسيع.
اه���م ط���رق الوقاية م���ن تصلب 

الشرايني:
االق���الل م���ن تن���اول املأكوالت 
الدهنية احملتوية على نس���بة عالية 
من الكولس���ترول مثل احللويات 
احلر(واللح���وم  والزبدة)الده���ن 
احلم���راء, احملافظة على ممارس���ة 
التماري���ن البدني���ة مث���ل املش���ي 
والس���باحة, االقالع عن التدخني 
واالكث���ار م���ن تن���اول الفاكه���ة 
واخلضار الطازج���ة, التحكم في 
وزن اجلس���م وممارس���ة الرياضة, 
الع���الج املبك���ر والفع���ال ملرض 
ارتف���اع ضغ���ط ال���دم, الع���الج 
املبكر والفعال ملرض الس���كري.

التدخين والسمنة 
اسباب رئيسية لتصلب الشرايين 

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي
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كثيرة جدا هي املظاهر الشاذة التي بدات تظهر في الوسط الشبابي واغلبها تقليد 
للغرب او ملاهو غريب حتى يلفت انتباه االخرين ، ومن بني هذه املظاهر ظاهرة 
لب���س مالبس صيفية في الش���تاء ، فف���ي هذه االيام والب���رد القارس جند بعض 
الشباب يرتدي قميصا او تي شيرت خفيفا صيفيا ويحاول ان يشعر االخرين بانه 
ال يهتم للبرد بالرغم من انه يضع يده في جيبه ويقلص جسده والبعض منهم بل 

االغلب منهم يصاب بامراض البرد ويحاول ان يتظاهر بانه سليم .
هذه الظاهرة الشاذة ال تدل اال على التفكير الفارغ وعدم الوعي الثقافي السليم .

هنالك س����ن قانوني يل����زم املوظف 
عل����ى التقاع����د وبجمي����ع صن����وف 
العم����ل ، الغاية من التقاعد هي اما 
لعدم عطاء املوظف بعد السن املقرر 
او لفس����ح اجملال لغيره من الش����باب 
لتق����دمي عطائه����م االفضل في نفس 
اجمل����ال ، وه����ذا امر الب����اس به ، 
ولكن هنالك وظائف يصبح املوظف 
في قمة العطاء عندما يصل الى سن 
التقاعد املقرر وهو الس����تون ، منها 
مثال االستاذ اجلامعي ، فعندما يبلغ 
الستني يكون مجموعة من اخلبرات 
والتجارب التي مرت به السيما اذا 
كان مشرفا على رسائل جامعية فانه 
يكون خبرة مهمة للطلبة وليس من 
الصحيح ان تركن على جنب بحجة 
الس����ن القانوني����ة للتقاعد ، اذا كان 

اجله����د الوظيفي بدنيا نعم يس����تحق 
التقاع����د بحكم عط����اء البدن ولكن 
اذا كان فكريا كما هو حال اس����تاذ 
اجلامع����ة فان التقدم في العمر يزداد 
خب����رة وكف����اءة ، فكم من اس����تاذ 
يحم����ل ثروة م����ن املعلومات ركنت 
عل����ى جن����ب واهمل����ت م����ن غير 

االستفادة منها. 

ال يشعرون بالبرد

تقاعد االستاذ الجامعي

شكوى مدرسة
املدرس���ة لها حرمة وتستحق منا كل االحترام من حيث احملافظة عليها 
وتصرفاتن���ا ونحن نتعلم فيها ، لالس���ف الش���ديد البعض من الطلبة 
وحتى املعلمني او املدرس���ني ال يعي قدس���ية حرمة املدرس���ة فيتصرف 
تصرفات لالس���ف الشديد غير سليمة وقد وردتنا الكثير من الشكاوى 
به���ذا اخلصوص، فاالحترام ب���ني الطلبة واملدرس���ني يجب ان يكون 
باقصى درجاته االخالقية ، ولكننا لالس���ف الشديد نسمع ان املدرسة 
الفالنية ضبط فيها بعض الطلبة يتصرفون تصرفات س���يئة ، والبعض 
منهم يس���تقوي على املعلم بعش���يرته ومثل هكذا تصرفات تؤدي الى 
االنحطاط اخللقي ملن يقدم عليها وقد تؤثر على س���معة املدرسة ومن 

فيها لهذا يجب ان يتعاون اجلميع على وأد هذه الظواهر الشاذة.

الحفاظ على بيئة سليمة
احملافظ����ة عل����ى البيئة اصبحت م����ن الضروريات احلتمية جملتمع س����ليم بل 
خصص����ت منظمات ومؤسس����ات لذلك ، واملس����ؤولية تق����ع على اجلميع 
احلكومة واملواطن ، وبعيدا عن اداء احلكومة في هذا اجملال فهنالك بعض 

التوصيات التي يجب ان يلتزم بها املواطن : 
1- وضع النفايات في املكان اخملصص لها واحكام غلق اكياس النفايات 
2-ع����دم حرقه����ا فان ذلك يؤدي الى تلوث البيئة اضافة الى ما قد تس����ببه 

من حرائق اذا غفل عنها.
3-التعاون مع عامل التنظيف في نظافة املكان احمليط مبنزلك او محلك 
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إضافة  املاء  أن  اخلرباء  اكتشف 
اإلن��س��ان،  جلسم  ف��ائ��دت��ه  اىل 
للعديد  احلساسية  يسبب  فإنه 
خالل  من  وذل��ك  البرش،  من 
حيصل  م��ا  ات��ض��ح  متابعتهم 
للجسم عند إصابته باحلساسية 
من املاء،موضحني ان البحوث 
أسباب  هنائية  بصورة  تدرس  ل 
أنه  املاء، إال  رد فعل اجللد عىل 
العلامء  من  العديد  رأي  حسب 
عوامل  إىل  يعود  السبب  ف��إن 
أول  ان  اىل  مشريين  وراث��ي��ة، 
امل��اء  بحساسية  إص��اب��ة  حالة 
لفتاة   ،1963 ع��ام  سجلت 

عمرها )15 سنة( حيث غطت 
جلدها تقرحات عديدة،اضافة 
الذين  األش��خ��اص  بعض  اىل 
احلساسية  ه��ذه  م��ن  ي��ع��ان��ون 
عندهم  التقرحات  هذه  ختتفي 
عند  ولكن  س��اع��ة،  خ��الل  يف 
يعانون  ال��ذي��ن  م��ن  األغلبية 
احلساسية تبقى عدة أيام وحتى 
أسابيع. قد يؤدي استمرار هذه 
تأقية  صدمة  إىل  التقرحات 
 amaphylactic( )إعوارية( 

.)shock
أو   ) املائي  الرشى   ( ان  ويذكر 
ن��ادر  م��رض  امل��ائ��ي  التحسس 

جدا حسب تقارير وإحصائيات 
فهو  العاملية  الصحة  منظمة 
كل  ب��ني  واح���دا  ف��ردا  يصيب 
العال  يف  ان��س��ان  مليون   23
!،واصعب اوقات املصاب هبذا 
االستحامم  موعد  هو  امل��رض 
اليومي حيث يعاين لفرتة ليست 

من  االستحامم  بعد  بالقليلة 
الذي  املزعج  اجللدي  الطفح 
عالجه  ويتم  جسمه،  يف  ينترش 
خاصة  حساسية  مضادات  عرب 
االع��راض  ختفيف  عىل  تعمل 
هلذا  معروفا  ع��الج  وال  فقط 

املرض حتى اآلن !.

بعض  ال��ن��ف��س  ع��ل��امء  ح���دد 
يفعلها  ال��ت��ي  )ال���ل���زم���ات( 
دون  يكذب  ال��ذي  الشخص 
ه��ذه   ، إرادة  أو  م��ن��ه  ق��ص��د 
النظر  دققت  إذا  )ال��ل��زم��ات( 
فإنك  وت��رصف��ات��ه  وج��ه��ه  يف 
الرجوع  دون  ستالحظها  حتاًم 
)لزمات(  وسميت  ألخصائي، 
ألهنا تالزم صفته حتى لو حاول 
املراوغة ليومهك أنه ال يكذب، 
من  تكشف  ع��الم��ات  وه��ن��اك 

يكذب عليك..
الكاذب  يتعمد  البرص:  -زي��غ 

دائاًم إزاغة برصه أثناء احلديث.
يميل  ال��ع��ص��ب��ي:  -ال��ت��ك��ل��ف 
منظر  ت��ك��ل��ف  إىل  ال���ك���ذاب 

وج��ه��ه،  يف  س��ي��ام  ال  اجل���اد 
نفسه  ي��ك��ش��ف  أن����ه  إال 
الالإرادية  احلركات  ببعض 
ك��م��س��ح ال���ن���ظ���ارة ومل��س 

الوجه،وغريها.
الكاذب  حياول  -التعميم: 
جت��ن��ب م��س��ؤول��ي��ة أف��ع��ال��ه، 
التعميم  أسلوب  باستخدام 
كأن يسأل املدير املوظف عن 
املوظف  فريد  التأخر  سبب 
) يتأخرون  املوظفني  )ك��ل 

حركة املرور سيئة.
 : ل��ل��ذات  اإلش���ارة  -جتنب 

يتجنب الكذاب عادًة استخدام 
أنا ( ويقول بداًل منها )  كلمة ) 

نحن ، الناس ، معظم (.

االستخفاف  كلامت  إط��الق   -
إىل  ال��ك��ذاب  باآلخرين:يميل 
ترصفات  لآلخرين  ينسب  أن 
رذيلة  خصوصًا  رديئة  وأق��واال 

التي هو مصاب هبا كام  الكذب 
يفضح  وقد  النسيان  رسيع  أنه 
مواقف  كثرة  من  بنفسه  نفسه 

الكذب التى عاشها وتناقضها.

اغرب الحاالت المرضية ) الشرى المائي ( 
 الحساسية من الماء !

اكتشف كذب الشخص الذي يحدثك...!
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إذا راقبت حركات الذبابة وهي 
األيام سوف  يوم من  ساكنة يف 
ستجدها  أن��ك  إذ  تستغرب 
حتك يدهيا طوال الوقت ودون 
جدًا،  شديدة  وبرسعة  توقف 
سبب  هو  ما  يومًا  فكرت  فهل 
هذا السلوك ؟ وملاذا تفعله مجيع 
هذه  أن  واحلقيقة  الذبابات؟ 
تراها  التي  األرجل  أو  األيدي 
مُتثل منطقة التذوق عند الذبابة، 
بتنظيفها  تقوم  فهي  وبالتايل 
أو  الغبار  من  مستمرة  بصورة 
أي جسم آخر يعلق هبا لتستطيع 

التذوق دائاًم بصورة أفضل .
 تصل رسعة الذبابة إىل 10 كم 

عليها  ُيطلق  كام   ، ساعة  لكل 
و  البهلوانى(،  الطريان  )سيدة 
طرياهنا  أثناء  تسلك  ألهنا  ذلك 
اهل��واء  ىف  متعرجة  م��س��ارات 
بطريقة خارقة، كام أهنا تستطيع 
اإلقالع عموديًا من املكان الذى 
تقف فيه، وأن تقف بنجاح عىل 
عن  النظر  برصف   ، سطح  أي 
درجة انحداره أو عدم مالئمته.
كام ان الذبابة تتميز بقدرهتا عىل 
و  ألنه   ، السقف  عىل  الوقوف 
جيب  اجلاذبية  قانون  بحسب 
ان تسقط ، لكن الذبابة خلقت 

بنظام جيعل املستحيل ممكنًا. 

التعاسة ال تقصر العمر.. والسعادة ال تطيله...!

لماذا تحك الذبابة يديها
 طوال الوقت وال تتوقف عن ذلك ؟ 

روبوت جديد للتفاعل مع األطفال
 المصابين بالتوحد

قالت دراسة بريطانية إن ال عالقة بني التعاسة واحتامل وفاة اإلنسان، الفتة إىل أن احلالة 
املزاجية السيئة قد تدفع املرء إىل خيارات سيئة تتعلق بنمط احلياة، لكنها ال تقيض عىل 

حياته.
الصحة  ضعف  دراس��ة  بعد  وج��دوا  ساوثويلز(  )نيو  جامعة  من  الدراسة  فريق  قاد 
واخليارات األخرى املتعلقة بنمط احلياة، أن الشعور بالسعادة ال يطيل يف أعامرنا، كام أن 
الشعور بالقلق والضغط العصبي ال يزيد احتامالت املوت، ولتفسري العالقة بني التعاسة 
تم  العمر،  منتصف  يف  امرأة  ألف   )  700 من)  أكثر  بيانات  فحصت  الوفاة،  واحتامل 
مجعها يف أكثر من عرش سنوات، وفق ما ذكر فريق اجلامعة، يف البداية عندما كانت النساء 

يف سن 59 عاما تقريبا، قالت 17 يف املائة منهن إهنن تعيسات، وزاد ذلك الشعور لدى النساء الالت كن يعانني من مشاكل صحية، وخالل 
العرش سنوات التالية تويف نحو 31 ألف و500 سيدة، أو 4 %  ممن شملتهن الدراسة..وأكد الباحثني يف تقارير سابقة عن انخفاض الوفاة 

املرتبط بالشعور بالسعادة، ربام يرجع إىل زيادة وفيات األشخاص الذين يشعرون بالتعاسة بسبب حالتهم الصحية السيئة.

 CES االستهالكية  اإللكرتونيات  معرض  عن  تفصلنا  قليلة  أيام 
2016 الذى سيشهد ظهور الكثري من االبتكارات واالخرتاعات 
املتطورة، وحضور عرشات الرشكات التكنولوجية التى ستكشف 
عن  اإلفصاح  الرشكات  من  عدد  وبدأت  أجهزهتا،  أحدث  عن 
ظهور  أمهها  ومن  االكرب  التكنولوجى  للمعرض  متهيدا  لدهيا  ما 
بالتوحد.  املصابني  األطفال  مع  للتعامل  صمم  جديد  روب��وت 
طور  الربيطانى   BBC ملوقع  ووفقا  املتوحدين  لألطفال  روبوت 
جمموعة من املصممني هذا الروبوت اجلديد الذى أطلقوا عليه اسم 
leka واملصمم ملساعدة األطفال املصابني بالتوحد، فهو عبارة عن 
كرة كبرية مزودة بعدد من أجهزة االستشعار، حيث يمكنه اإلضاءة 
أنظارهم  وجذب  األطفال  مع  والتفاعل  سهولة  بكل  وال��دوران 
تفاصيل  باقى  عن  الروبوت  هذا  مطورو  يكشف  ول  وانتباههم، 
لتحضري عرض  يستعد مطوريه  الروبوت، لكن  ومواصفات هذا 
كبري للكشف عنه ىف CES 2016. ول يكن هذا الروبوت األول 
من نوعه املصمم ملساعدة األطفال املصابني بالتوحد، بل استطاع 
يمكنها فحص  ربوتات  ابتكار  العلامء واملطورين من  جمموعة من 

ودراسة األطفال والعمل عىل التفاعل معهم.
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بيت شعري واحد يجمُع حروف العربية

قّصُة مثل.. )إذا عزَّ أخوَك فُهْن(

من
 طرائِف العرب..

تسقط  االحباب  )بني  عبارة  املجتمع  يف  خًطأ  شائع  هو  مما 
اآلداب( فليس كل ما هو شائع وذائع صحيح وهذه الفكرة 
)بني  الصحيح  اال  يصح  وال  الصحيح  وانام  صحيحة  غري 
عرى  تتفكك  اآلداب  فبسقوط  اآلداب(  تتأكد  االحباب 
املجتمع  افراد  بني  والتبجيل  والتقدير  االح��رتام  واوارص 
وينعكس ذلك سلبًا من قوة العالقات اىل فتورها وبرودها 
وقد يتحقق النفور والتجايف بني القلوب فال هيبة وال اجالل 
وال توقري وهذا ُيلقي بظالله عىل االوارص والعالقات التي 
ثقافة  فيه  وشاعت  املجتمع  بناء  متاسك  قوهتا  زادت  كلام 
الكامالت  احدى  وهذه  املتبادل  واالح��رتام  واملودة  االلفة 

االنسانية التي يتوج هبا املجتمع الفاضل.

ه�الهّ س�ك�نت بذي ضغٍث فقد َرغموا 

                                           شخصَت تطلُب ظبيًا راح جمتازا

يرضب هذا املثل: للتواضع وحسن العرشة مع اإلخوة واألصدقاء، فان مشاحنات األقارب واألزواج واإلخوة واألصدقاء اخلارس 
فيها رابح والرابح فيها خارس، فكن خري االثنني وأعظم الرابحني، واذا عز أخوك وأرص عليك فكن هينا لينا معه.

قصة املثل: روي أن هذيل الثعلبي كان سيدا مطاعا خرج يف غزو ويف الطريق طلب إليه أصدقاؤه أن يقتسم معهم الغنيمة والسلب، 
عىل  ونزل  طلبهم،  إىل  فأجاهبم  القسمة،  طلب  يف  واحلوا  عليه  فأرصوا  الغنيمة،  أصحاب  القوم  يدركهم  ان  خشية  وأبى  فرفض 

رغبتهم وقال: »إذا عز أخوك فهن« فذهبت مثاًل.

بين األحباب تسقط اآلداب

وقف أعرايب معوج الفم أمام أحد الوالة فألقى عليه قصيدة 
يف الثناء عليه التامسًا ملكافأة مغرية, ولكن الوايل ل يعطه شيئًا 

وسأله: ما بال فمك معوجًا؟
عىل  بالباطل  الثناء  لكثرة  ال  من  عقوبة  لعله  الشاعر:  فردَّ 

بعض الناس!!

خالد غانم الطائي
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صورة وتعليق

األهم والمهم..

كلمة بألف كلمة!

أن  بخصوص  كربالء  ملحافظ  األخ��ري  الترصيح 
دعم امللعب األوملبي وإكامل أعامله العمرانية سيتم 
من قبل واردات املحافظة أثار حفيظة العديد من 
املشاريع  إكامل  يأملون  كانوا  الذين  الكربالئيني.. 
الرياضة  أن  صحيح  كربالء..  يف  املهمة  احليوية 
مهمة وهذا املرشوع مهم لكربالء.. ولكنهّ هنالك 
بعض  يف  متوفرة  غري  حتتية  وبنى  متوقفة  مشاريع 
األحياء السكنية.. ومن األجدر باحلكومة املحلية 

إكامل املرشوع األهم.. ثمهّ املهم.
                                             أليس كذلك؟!

كلامٌت ألمري املؤمنني )عليه السالم( مجعها اجلاحظ يف بعض تصانيفه وهي 
تشمل عىل كثري من احلكمة، فكلهّ كلمة منها تعدهّ بألف كلمة:

* الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.
* الناس بزماهنم أشبه منهم بآبائهم.

* قيمة كلهّ امرئ ما حُيسنه.
* َمن عرف نفسه فقد عرف ربهّه.

* املرء خمبوء حتت لسانه.
* َمن َعُذَب لسانه كثر إخوانه.

* برشهّ مال البخيل بحادث أو وارث.
* اَل تنظر إىل َمن قال وانظر إىل ما قال.

* اجلزع عند البالء متام املحنة.

صورة نادرة.. جثمان الشهيد محمد باقر الصدر )قدس(
 يعاد دفنه بعد 14 عامًا

قّصُة مثل.. )إذا عزَّ أخوَك فُهْن(
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