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 قال االمام العسكري
عونك للضعيف من أفضل الصدقة.
a

53 ( ال ان��زه نف��ي تواضع��ا هلل، وتنبيه عىل أن يوس��ف مل يرد بذلك 
تزكية نفس��ه بل إظه��ار ما أنع��م اهلل عليه من العصم��ة والتوفيق، إن 
النفس بالطبع مايلة إىل الش��هوات إال وقت رمحة ريب واال ما رمحه اهلل 
من النفوس فعصمه عن الزلل  . ) 54 ( فلام طلبه امللك ووجده امينا 
استخلصه لنفس��ه ) 55 ( قال اجعلني عىل خزائن األرض أي ارض 
مرص وولني أمرها، عن الصادق عليه الس��الم جيوز أن يزكي الرجل 
نفس��ه إذا اضطر إليه أما س��معت قول يوس��ف اجعلن��ي عىل خزائن 

األرض إين حفيظ عليم وقول العبد الصالح وأنا لكم ناصح أمني 
 ) 56 ( ع��ن الباق��ر علي��ه الس��الم مل��ك يوس��ف م��رص وبرارهيا مل 
يتجاوزه��ا إىل  غريها وي��أيت فيه حديث آخر ينزل م��ن بالدها حيث 
هي��وى الس��تيالئه ع��ىل مجيعه��ا  وال نضيع أجر املحس��نني ب��ل نويف 

أجورهم عاجال وآجال .
 ) 58 ( وج��اء إخ��وة يوس��ف للمرية  من غري بنيام��ني االخ االصغر 
ليوسف فدخلوا عليه فعرفهم ومل يعرفوه لطول العهد ومفارقتهم إياه 

يف سن احلداثة ونسياهنم إياه وتومههم أنه هلك 

َ إِنَّ َريبيِّ  ��وِء إاِلَّ َما َرِح��مَ َريبيِّ اَرٌة بِالسُّ ْفَس أَلمَّ ىُء َنْفِي إِنَّ النَّ َوَم��ا ُأَب��ريِّ
ِحيٌم }يوس��ف/53{ َوَقاَل امْلَِلُك اْئُتويِن بِِه َأْس��َتْخِلْصُه لَِنْفِي  َغُفوٌر رَّ
َمُه َقاَل إِنََّك اْلَيْوَم َلَدْيَنا ِمِكنٌي َأِمنٌي }يوسف/54{ َقاَل اْجَعْلنِي  َفَلامَّ َكلَّ
ا  نيِّ َع��ىَل َخَزآئِ��ِن اأَلْرِض إيِنيِّ َحِفيٌظ َعِليٌم }يوس��ف/55{ َوَكَذلَِك َمكَّ
تَِنا َمن نََّش��اء  ُأ ِمْنَها َحْيُث َيَش��اء ُنِصيُب بَِرمْحَ لُِيوُس��َف يِف اأَلْرِض َيَتَبوَّ
ِذيَن  لَّ ْجُر اآلِخَرِة َخرْيٌ ليِّ َواَل ُنِضيُع َأْجَر امْلُْحِس��ِننَي }يوس��ف/56{ َوأَلَ
ُقوَن }يوس��ف/57{ َوَجاء إِْخَوُة ُيوُسَف َفَدَخُلوْا َعَلْيِه  آَمُنوْا َوَكاُنوْا َيتَّ
َزُهم بَِجَهاِزِهْم َقاَل  َفَعَرَفُهْم َوُهْم َلُه ُمنِكُروَن }يوس��ف/58{ َومَلَّا َجهَّ
ْوَن َأينيِّ ُأويِف اْلَكْيَل َوَأَنْا َخرْيُ امْلُنِزلنَِي  ْن َأبِيُكْم َأاَل َت��رَ اْئُت��ويِن بَِأٍخ لَُّكم ميِّ
ْ َتْأُتويِن بِ��ِه َفاَل َكْيَل َلُكْم ِعن��ِدي َواَل َتْقَرُبوِن  }يوس��ف/59{ َف��إِن ملَّ
ا َلَفاِعُلوَن }يوسف/61{  َأَباُه َوإِنَّ }يوس��ف/60{ َقاُلوْا َسُنَراِوُد َعْنُه 
ا إَِذا انَقَلُبوْا  ُهْم َيْعِرُفوهَنَ َوَقاَل لِِفْتَيانِِه اْجَعُلوْا بَِضاَعَتُه��ْم يِف ِرَحاهِلِْم َلَعلَّ
ُه��ْم َيْرِجُعوَن }يوس��ف/62{ َفَل��امَّ َرِجُع��وا إىَِل َأبِيِهْم  إىَِل َأْهِلِه��ْم َلَعلَّ
اِفُظوَن  ا َلُه حَلَ ا اْلَكْيُل َفَأْرِس��ْل َمَعَن��ا َأَخاَنا َنْكَتْل َوإِنَّ َقاُلوْا َيا َأَباَنا ُمنَِع ِمنَّ

}يوسف/63{ 

�سورة يو�سف 

التف�سري

ابرئ : انزه
االمارة: كثرية االمر 

استخلصه: انفرد به لنفي
مكني: ذو مكانة وامر نافذ

 يتبوأ منها: يتخذ منها منزال 
املنزلني: افضل من حيسن الضيافة

رحاهلم: مجع رحل وهو ما يوضع عىل ظهر الدابة
انقلبوا: رجعوا

احسن اختيار الندم

التفت

من منا ال يقدم عىل عمل غري صحيح س��واء كان بقصد 
او من غ��ري قصد ؟ او انه يتعرض ملوقف س��واء بقصد 
او م��ن غري قص��د ؟ ومن منا ال يندم ع��ىل بعض منها؟ 
فهنال��ك اف��راط يف الندم ل��دى البع��ض وهنالك عدم 
املباالة لدى البعض االخ��ر، وبني هذا وذاك فان للندم 
اصوله ، وطاملا اننا نتعرض  ونترصف هكذا ، فالبد لنا 
م��ن معرفة االصل يف هذا الت��رصف او املوقف ، فلربام 
يكون خارج ارادتنا فال يس��تحق منا االفراط بالندم بل 
االس��تغفار لوحده يكفينا عن��د رب غفور، ومن حياول 
تصحيح اخلطا فعلي��ه ان حيدد االمكانية من ذلك وهل 
ه��ي بارادت��ه ام بارادة اق��وى منه؟ ومن خ��الل معرفة 
الظ��روف واملالبس��ات ملا يس��تحق الن��دم والتصحيح 

نمنح كل ظرف ما يستحقه من ندم او حل.
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الركود االقتصادي ظاهرة شائعة تشل احلالة االقتصادية للبلد 
وذلك بخمول البيع والرشاء حتى يصل اىل ش��به العدم وذلك 
نتيجة ظروف معينة هلا منها سياسية او اجتامعية وغريها، ولكننا 
مل نَر يف يوم ما ركودا اعالميا بحيث يكف االخوة املس��ؤولون 
ومعهم االعالميون من تناقل اخبار فيها من االثار السلبية التي 
تؤثر عىل الوضع العام عىل البلد س��واء كانت االخبار سياسية 
ام عس��كرية ام اقتصادية ونخص منها املالية ، فهذا يبرش بتأمني 

الروات��ب واخر يرصح بنفاد اموال الرواتب عن قريب ه��ذا ناهيكم عن الترصحيات اخلاصة بالعمليات 
العسكرية والتدخالت اخلارجية مع عدم تفعيل االصالحات بشكل يتناسب والوضع العراقي ، وكانت 

هذه الظروف هي الوقود لتأجيج نار االعالم .
هذا االس��لوب االعالمي لبعض وسائل االعالم لالسف الشديد يزيد من ازمات العراق فلو امكن منع 

ما هييج هذه الوسائل االعالمية حتى تعيش الركود االعالمي وركود القلق معها.

االمام علي

يحثُّ أصحابه على الجهاد

a

وا ُعَقَد امْلَ�آِزِر)5(، َواْطُووا  ُدود)3(، لَِتَتَناَزُعوا َسَبَقُه)4(، َفشدُّ ُثُكْم َأْمَرُه، َوُمِْهُلُكْم)2( يِف ِمْضامر حَمْ َواهلُل ُمْستْأِديُكْم)1( ُشْكَرُه، َوُمَوريِّ
َلَم لَِتَذاِكرِي اهْلَِمِم! ْوَم لَِعَزائِِم اْلَيْوِم، َأحَمى الظُّ َتِمُع َعِزيَمٌة َوَولِيَمٌة، َوَما َأْنَقَض النَّ َواِص، َواَل َتْ ُفُضوَل اخْلَ

---------------------------
1. ُمْستأِديكم: طالب منكم أداء شكره.

2. ُمِْهلكم: معطيكم مهلة.
3. أصل املضامر: املكان تضّمر فيه اخليل أى حترض للسباق، وهو هنا كناية عن مدة العمر.

ويف بعض النسخ: يف مضامر مدود.
4. لتتنازعوا َسَبَقُه: أي تتنافسوا يف َسَبِقِه، والَسَبق � بالتحريك �: اخلطر يوضع بني املتسابقني يأخذه السابق منهم، وهو هنا اجلنة.

5. الُعَقد: مجع ُعْقدة، واملآزر: مجع ِمْثَزر، وشّد ُعَقد املآزر: كناية عن اجلد والتشمري.

متى
يركد اإلعالم؟
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وصول نسبة التلوث في المياه المعقمة بالفلتر إلى 35% واألمانة »غائبة«!

مقاتل  ال��ف   )15( وج��ود  عن  القتالية  العباس  فرقة  اع��الن  مع 
الفرقة  فيه  استنكرت  بيان  يف  بغداد  العاصمة  حلامية  مستعدين 
التي تعرضت هلا العاصمة والتي راح  االحداث االجرامية االخرية 
بدر  ملنظمة  العام  االمني  أعلن  االبرياء،  املواطنني  من  ضحيتها عدد 
احلاج هادي العامري عن تبنيه إلعادة اعامر املساجد التي دمرت يف 

االحداث االخرية بقضاء املقدادية التابع ملحافظة دياىل..
املساعدات  لتقديم  تام  استعداد  عىل  »اهنا  القتالية  الفرقة  وبينت 
املناطق  العاصمة من  بيان هلا أكد أن  العاصمة خالل  لتأمني  املمكنة 
املهمة التي ال ُيسمح ألي جهٍة أن تزعزع االستقرار فيها، وهتدد أمن 

وسالمة مواطنيها«.

السفارة  ان  األملانية  اخلارجية  وزارة  اكدت 
 1400 مؤخرا  أص��درت  برلني  يف  العراقية 
يف  يرغبون  عراقيني  لالجئني  سفر  ج��واز 

العودة إىل بالدهم.
»ان  اخل��ارج��ي��ة:  وزارة  يف  م��س��ؤول  وق��ال 

مؤخرا  أصدرت  برلني  يف  العراقية  السفارة 
أكثر من 1400 جواز سفر لالجئني عراقيني 
أن  موضحا  الوطن«،  إىل  العودة  يف  يرغبون 
»150 جواز سفر فقط صدرت بحلول هناية 
يقدم سببا عن  مل  لكنه  املايض،  كانون األول 

الزيادة احلادة يف إصدار اجلوازات منذ ذلك 
احلني«.

الصادرة   » املسلمة  »العائلة  جملة  نرشت  فيام 
عن العتبة احلسينية املقدسة تقريرا عن عودة 
ظاهرة  »ان  فيه:  بينت  الوطن  اىل  الشباب 
اهلجرة، القت ترحابا لدى بعض الذي رآها 
بينام  كريمة،  حياة  عن  وبحثا  مرشوعا  حقا 
البعض اآلخر حماولة خارجية إلفراغ  عّدها 

البلد من ابنائه«.. 
من  نخبة  مع  لقاءاهتا  خ��الل  من  وأك��دت 
املهاجرين  من  شكاوى  وج��ود  العائدين 
سياسية  االوربية  الدول  بمامرسة  العراقيني 
متييز يف التعامل مع طلباهتم للجوء فيها دون 
جعلت  السوريني  عىل  وتركيزها  سواهم 

كثريين خيتارون العودة طواعية اىل بلدهم.
مبينة ان أول حصيلة كانت للشباب العائدين 
600 عائد اىل الوطن بحسب وزارة اخلارجية 
مرات  سلكوا  من  عودة  وبانتظار  العراقية 

املوت قصدا للقارة العجوز.

فرقة العباس القتالية تعلن وجود 15 ألف مقاتل لحماية العاصمة بغداد، 
والعامري يتبنى اعادة اعمار مساجد المقدادية

المانيا: صدور أكثر من 1400 جواز لالجئين عراقيين يريدون العودة
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اللجان  أح��دى  يف  حم��يل  م��س��ؤول  كشف 
نسبة  وص��ول  عن  بغداد،  ألمانة  التابعة 
 ،%35 إىل  الفلرت  يف  املعقمة  املياه  تلوث 
واملشتقات  النفايات  رمي  إىل  ذلك  عازيًا 
»هناك  إن  وق��ال  األهن���ار.  يف  الصناعية 
مشكلة  وراء  تقف  األسباب  من  الكثري 
تلوث املياه يف العراق، أوهلا رمي النفايات 
خصوصًا  األهنار  يف  الصناعية  واملشتقات 
)دجلة والفرات(«، مؤكدا ان »قدم وسائل 
تعود  التي  املستخدمة  املياه  معاجلة  وطرق 
إىل سبعينيات القرن املايض سامهت بجعل 

مياه العراق األكثر تلوثا يف العامل«.

بغداد  ألمانة  التابعة  »اللجان  أن  وأض��اف 
يف  املعقمة  امل��ي��اه  ت��ل��وث  نسبة  ان  أثبتت 
 %70 اىل  تصل  بينام   %35 إىل  تصل  الفلرت 
احد  اكد  ذاته  السياق  ويف  ذلك«.  دون  من 
»السبب  ان  الطب،  مدينة  مستشفى  اطباء 
املستشفى  اىل  تأيت  التي  احلاالت  يف  الرئيس 
املياه من  تلوث   « ان  مبينا  املياه«،  تلوث  هو 
اخطر املشاكل التي تواجه العراق ألن هناك 
عن  االنسان  جسم  اىل  تنتقل  كثرية  امراضًا 
استجابة  اكثر  هم  األطفال  وان  املياه  طريق 
القرى  يف  يعيشون  والذين  التلوث  هذا  اىل 

واألرياف«.

نفى املستشار االقتصادي لرئيس جملس الوزراء وجود أية نية للمساس برواتب املوظفني واملتقاعدين، وأكد أن احلكومة تعمل بثالثة خطوط 
كبدائل لتاليف األزمة املالية احلالية. فيام دعا خبري إىل التحول من الدينار إىل العملة األجنبية كوهنا »القيد احلقيقي« عىل النشاط االقتصادي 
العراقي، كام محلت عضو باللجنة املالية النيابية احلكومة، مسؤولية تفاقم األزمة املالية وطالبتها بعدم إلقاء تبعات ذلك عىل املواطنني. وقال 
مظهر حممد صالح املستشار االقتصادي لرئيس جملس الوزراء إن »احلديث عن قطع رواتب املوظفني أو ترسحيهم أو منحهم إجازات إجبارية 
جمرد إشاعات«، نافيًا أن »تكون احلكومة قد حتدثت عن املساس بتلك الرواتب«. فيام قالت عضو اللجنة املالية الربملانية ماجدة التميمي، إن 
الدول املصدرة األخرى تنوعًا باإليرادات  العراق فقط«، واوضحت أن »لدى  الدول املصدرة كلها وليس  أثر يف  النفط  »انخفاض أسعار 
وصناديق للتنمية تستثمر ايرادات النفط، وتراكم احتياطيات مالية مكنتها من مواجهة األزمة احلالية«، وتساءلت »ملاذا مل تعمل احلكومة عىل 

اجياد بدائل لتنمية اجلانب االقتصادي وتفادي الرتدي احلايل«.

وصول نسبة التلوث في المياه المعقمة بالفلتر إلى 35% واألمانة »غائبة«!

الموجز

• اللجنة المركزية لتعويض المتضررين تكشف توزيع اكثر من 74 مليار دينار على ضحايا االرهاب واالخطاء العسكرية خالل عام 2015

•صحة كربالء تتلف قرابة نصف مليون طن من المواد الغذائية وتغلق 876 محال ومعمال غذائيا مخالفا للشروط

• سائقو شاحنات كربالئيون يشككون بقانونية جباية األموال منهم ومجلس المحافظة يؤكد تخصيصها للمشاريع والخدمات

• مواطنون يوقفون عملية قطع االشجار الكبيرة في حدائق كربالء العامة

رواتب   وتغطية  الموازنة  عجز  لسد  البديل  الحل  الخارجي  االقتراض  النيابية:  المالية   •

الموظفين اذا انخفض برميل النفط الى 20 دوالرا

• خدمات بغداد تحمل وزارة الموارد المائية مسؤولية تلوث المياه في العاصمة

•النجف تحقق اكثر من »8« مليارات دينار من مواردها المحلية خالل عام 2015

• مشروع بقيمة خمسة مليارات دينار في كربالء يحال بـقيمة )16( مليار دينار لشركة محلية

الحكومة تنفي المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين
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الشيخ الكربالئي يؤكد ضرورة العمل على تطوير القدرات االستخبارية ألجهزة األمن 

العراقية واالستعانة بعناصر شعبية للحصول على المعلومات الالزمة، ويدعو 

الى االبتعاد في األزمة المالية عن القرارات المرتجلة التي يمكن ان تحدث هزات 

اجتماعية خطيرة وتهدد المقومات األساسية لمعيشة المواطن 

األمُر االول:
بغداد  احلبيبة  العاصمة  شهدت 
امل��اض��ي��ة خ��روق��ات  يف االي����ام 
جمموعة  بمهامجة  متثلت  أمنية.. 
م���ن االره���اب���ي���ني ال���دواع���ش 
جلموع  ال��رش��اش��ة  بأسلحتهم 
األس���واق  بعض  يف  امل��واط��ن��ني 

املكتظة باملتبضعني،
املعتادة  التفجريات  اىل  مضافًا 
والسيارات  الناسفة،  باألحزمة 
العامة،  االم��اك��ن  يف  املفخخة 
داعش  عصابات  ارادت  وق��د 
عن  االع��ت��داءات  هب��ذه  تعرب  ان 
اع��امهل��ا  تكييف  ع��ىل  ق��درهت��ا 
الساحة  متغريات  مع  االجرامية 
املدة  يف  شهدت  التي  القتالية 
متوالية  ان��ت��ص��ارات  االخ���رية 
املسلحة، ومن يساندها  للقوات 

العشائر  وأبناء  املتطوعني،  من 
الغيارى.

ال  اخل��روق��ات  ه��ذه  إن  وحيث 
يمكن تفادي وقوعها باألساليب 
ككثرة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة..  األم��ن��ي��ة 
السيطرات، واجراءات التفتيش 
ان  ال��رضوري  فمن  الروتينية؛ 
القدرات  تطوير  عىل  العمل  يتم 
االم��ن  ألج��ه��زة  االستخبارية 
بعناص  واالستعانة  العراقية، 
شعبية للحصول عىل املعلومات 
الالزمة من حواضن العصابات 
خمططاهتا  إلجهاض  االرهابية.. 

االجرامية قبل تنفيذها.
املقدادية  مدينة  شهدت  وأيضًا 
اعامال   ايام  قبل  دياىل  حمافظة  يف 
مؤسفة  واع��ت��داءات   ، ارهابية 
ومنازل  املساجد  من  عدد  عىل 

تداعيات  ل��ه  م��ا  امل��واط��ن��ني.. 
خ��ط��رية ع��ىل ال��س��ل��م األه���يل، 
هذا  ألب��ن��اء  امل��ش��رتك  والعيش 

الوطن،
ه��ذه  ب��ش��دة  ن��دي��ن  اذ  وان���ن���ا 

ال��ق��وات  نحّمل  االع���ت���داءات 
املنع  مسؤولية  احلكومية  األمنية 
السامح  وع���دم  ت��ك��راره��ا،  م��ن 
اطار  خ��ارج  مسلحني  بوجود 
املواطنني  امن  هي��ددون  الدولة 

عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تناول 
كربالء  ف��ي  الُجمعة  وإم���ام  خطيب  ال��ك��رب��الئ��ي  ال��م��ه��دي 
المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الٌجمعة  التي أقيمت 
اآلخ��ر1437ه���  /ربيع   4 في  الشريف  الحسيني  الصحن  في 

الموافق  2016/1/15م، تناول أمرين وكما يأتي:

شهدت العاصمة الحبيبة بغداد في االيام الماضية 
مجموعة  بمهاجمة  تمثلت  أم��ن��ي��ة..  خ��روق��ات 
الرشاشة  بأسلحتهم  ال��دواع��ش  االرهابيين  من 
المكتظة  األس��واق  بعض  في  المواطنين  لجموع 
المعتادة  التفجيرات  ال��ى  مضافًا  بالمتبضعين، 
في  المفخخة  وال��س��ي��ارات  ال��ن��اس��ف��ة،  ب��األح��زم��ة 
االماكن العامة، وقد ارادت عصابات داعش ان تعبر 
اعمالها  تكييف  على  قدرتها  عن  االعتداءات  بهذه 
التي  القتالية  الساحة  متغيرات  م��ع  االج��رام��ي��ة 
شهدت في المدة االخيرة انتصارات متوالية للقوات 
وأبناء  المتطوعين،  المسلحة، ومن يساندها من 

العشائر الغيارى.
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من أي مكون او طائفة كانوا.
القتال  بجبهات  يتعلق  ما  وام��ا 
املسلحة  قواتنا  من  املأمول  فان 
احلذر  ادامة  االبطال  واملتطوعني 
واليقظة من حماوالت العدو شن 
وهناك..  هنا  تعرضية  هجامت 
هزائمه  بعد  معنوياته  الستعادة 
االخرية يف حمافظة االنبار وجبال 
عىل  تأكيدنا  م��ع  م��ك��ح��ول... 
املؤسسة العسكرية برضورة دعم 
املتطوعني  من  االبطال  املقاتلني 
الغيورة  العراقية  العشائر  وابناء 

السالح  م��ن  اليه  حيتاجون  ب��ام 
بام  القيام  من  ليتمكنوا  والعتاد 
القوات  اسناد  من  اليهم  عهد 

املسلحة يف مواجهة االرهابيني.
األمُر الثاني :

يعيش  العراق  ان  اجلميع  يعلم 
صعبة  واقتصادية  مالية  اوضاعًا 
املستمر  ل��الن��خ��ف��اض  نتيجة 
يشكل  ال���ذي  النفط  ألس��ع��ار 
مدخوالت  معظم  امل��ايل  وارده 

العراق ملوازنته السنوية خصوصًا 
رواتب املوظفني واملتقاعدين،

املرحلة  ه��ذه  ت��اوز  يمكن  وال 
اال  اخل��س��ائ��ر  ب��أق��ل  العصيبة 
بتكاتف اجلميع وتعاوهنم وإّتباع 
يضعها  مدروسة  علمية  خطط 
بعيدًا  واالختصاص  اخلربة  اهل 
عن القرارات املرتلة التي يمكن 
ان حتدث هزات اجتامعية خطرية 
وهتدد املقومات االساسية ملعيشة 

املواطن العراقي.
ان اهتامم احلكومة بامللف االمني 

ودف����ع اخل��ط��ر االع��ظ��م وه��و 
عدم  يربر  ال  الداعيش  االرهاب 
قبل  من  الكايف  واالهتامم  اجلدية 
لوضع  العالقة  ذات  اجل��ه��ات 
مناسبة  ومالية  اقتصادية  سياسة 
العراقية  باخلربات  باالستعانة 
الراهنة  االزمة  ملعاجلة  والعاملية 

بصورة صحيحة.
يأخذ  ان  القدير  العيل  اهلل  نسأل 
خري  فيه  ما  اىل  املسؤولني  بأيدي 
جميب  سميع  انه  وشعبنا  بلدنا 

الدعاء.

السيطرات،  ككثرة  التقليدية..  األمنية  باألساليب   وقوعها  تفادي  يمكن  ال  الخروقات  إن   *
واجراءات التفتيش الروتينية؛ ومن الضروري ان يتم العمل على تطوير القدرات االستخبارية 
من  الالزمة  المعلومات  على  للحصول  شعبية  بعناصر  واالستعانة  العراقية،  األمن  ألجهزة 

حواضن العصابات االرهابية.. إلجهاض مخططاتها االجرامية قبل تنفيذها.
* المأمول من قواتنا المسلحة والمتطوعين االبطال ادامة الحذر واليقظة من محاوالت العدو شن 
وجبال  االنبار  محافظة  في  االخيرة  هزائمه  بعد  معنوياته  الستعادة  وهناك..  هنا  تعرضية  هجمات 
مكحول... مع تأكيدنا على المؤسسة العسكرية بضرورة دعم المقاتلين االبطال من المتطوعين 
وابناء العشائر العراقية الغيورة بما يحتاجون اليه من السالح والعتاد ليتمكنوا من القيام بما عهد 

اليهم من اسناد القوات المسلحة في مواجهة االرهابيين.

أهم ما جاء في خطبة الجمعة:

9



أش���ار ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي 
املرجع  معتمد  ال��ك��رب��الئ��ي 
السيد  اهلل  آية  االعىل  الشيعي 
مجعة  خطيب  السيستاين  عيل 
جنوب  ك��م   110( ك��رب��الء 
اليوم،  خطبة  خالل  بغداد(، 
عرب  »إي���الف«  تابعتها  ال��ت��ي 
قضاء  ان  اىل  حملية،  ق��ن��وات 
 65( دياىل  بمحافظة  املقدادية 
كم شامل رشق بغداد( قد شهد 
ارهابية  اع��اماًل  االسبوع  ه��ذا 
املساجد  م��ن  ع���دد  بتفجري 
واملنازل )للسنة( مشدًدا عىل ان 
خطرية  تداعيات  اجلرائم  هلذه 
والعيش  االه��يل  السلم  ع��ىل 

املشرتك بني العراقيني.

التفجريات  ادان هذه  ان  وبعد 
االمنية  ال���ق���وات  مح��ل  ف��ق��د 
وعدم  تكرارها  منع  مسؤولية 
السامح بوجود مسلحني خارج 
اط���ار ال��دول��ة هي���ددون امن 
أو  طائفة  أي  وم��ن  املواطنني 

مكون كان.
ال��ع��اص��م��ة  أن  اىل  واش�����ار 
اىل  امل��ايض  االث��ن��ني  تعرضت 
وت��ف��ج��ريات  ه��ج��وم  عملية 
فيها  كبري  ت��اري  مركز  ض��د 
االرهابيني  من  جمموعة  نفذه 
الدواعش ضد مجوع املواطنني 
تفجري  اىل  اضافة  امل��رك��ز،  يف 
اخرى  مناطق  يف  مفخخات 
م��ن ال��واض��ح اهن��ا هت��دف اىل 

هبا  مني  التي  اهلزائم  عىل  الرد 
»داع��ش«  االجرامي  التنظيم 
يف ساحات املعارك مع القوات 
وابناء  واملتطوعني  العراقية 

العشائر يف االنبار.
اخلروقات  ه��ذه  ان  واوض��ح 
مواجهتها  اليمكن  االمنية 
التقليدية  االمنية  باألساليب 
وإجراءات  السيطرات  ككثرة 
فمن  ال��روت��ي��ن��ي��ة،  التفتيش 

العمل  ي��ت��م  أن  ال����رضوري 
ع����ىل ت���ط���وي���ر ال����ق����درات 
االس���ت���خ���ب���اري���ة الج���ه���زة 
واالستعانة  العراقية  األم��ن 
للحصول  شعبية  ب��ع��ن��اص 
من  ال��الزم��ة  املعلومات  عىل 
اإلرهابية  العصابات  حواضن 
إلجهاض خمططاهتا االجرامية 

قبل تنفيذها«.

السيستاني غاضب إلستهداف السنة

خطبة الجمعة.. صوت الشعب العراقي

السيستاني يحث حكومة العراق على وقف هجمات المتشددين آراء وأصداء..

السيستاني: ندين التفجيرات التي استهدفت مساجد للسنة 

أدان املرجع الشيعي األعىل يف العراق آية اهلل عيل السيستاين، اجلمعة، 
بلدة  يف  للسنة  مساجد  األسبوع  هذا  استهدفت  التي  التفجريات 
املقدادية برشق العراق والتي أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« 

املسؤولية عنها.
التلفزيون  وبثها  مثله  ألقاها  التي  السيستاين يف خطبة اجلمعة،  وقال 
تكرارها  مسؤولية  احلكومية  األمنية  القوات  »نحمل  الرسمي، 
الدولة.«  إطار  خارج  مسلحني  بوجود  السامح  وعدم  )اهلجامت( 

وحث احلكومة عىل كبح أنشطة املتشددين.
وكان مسلحون قد فجروا مخسة مساجد هي نازندة خاتون والقادسية 
واملثنى بن حارثة واجلامع الكبري والقدس، بعبوات ناسفة يف قضاء 

املقدادية التابع ملحافظة دياىل االثنني.
دياىل  حمافظة  يف  سنية  مساجد  باستهداف  األربعاء،  األزه��ر،  وندد 
العراقية، واهتم من وصفها بأهنا ميليشيات »طائفية« بالوقوف وراء 

اهلجامت.

السيستاني: على الحكومة حماية مساجد السنة 
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السيستاني يحث حكومة العراق على وقف هجمات المتشددين
حث املرجع الشيعي األعىل يف العراق آية اهلل عيل السيستاين يوم 
التفجريات  وأدان  املتشددين  هجامت  منع  عىل  احلكومة  اجلمعة 
دياىل  حمافظة  يف  للسنة  مساجد  األسبوع  هذا  استهدفت  التي 

وأعلن تنظيم الدولة االسالمية املسؤولية عنها.
عبد  الشيخ  مثله  ألقاها  التي  اجلمعة  خطبة  يف  السيستاين  وقال 
القوات  »نحمل  الرسمي  التلفزيون  وبثها  الكربالئي  املهدي 
السامح  وعدم  )اهلجامت(  تكرارها  مسؤولية  احلكومية  األمنية 

بوجود مسلحني خارج إطار الدولة.«
وشهدت سبعة مساجد للسنة عىل األقل وعرشات املتاجر يف بلدة 
مقتل 23 شخصا يف  من  يوم  بعد  الثالثاء  يوم  املقدادية هجامت 

تفجريين استهدفا مقاتلني شيعة

حث املرجع الشيعي األعىل يف العراق آية اهلل عيل السيستاين احلكومة 
هذا  استهدفت  التي  التفجريات  وأدان  املتشددين  هجامت  منع  عىل 
األسبوع مساجد للسنة يف حمافظة دياىل وأعلن تنظيم الدولة االسالمية 

املسؤولية عنها.
وقال السيستاين يف خطبة اجلمعة التي ألقاها مثله الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي وبثها التلفزيون الرسمي »نحمل القوات األمنية احلكومية 
السامح بوجود مسلحني خارج  مسؤولية تكرارها )اهلجامت( وعدم 

إطار الدولة.«
بلدة  يف  املتاجر  وعرشات  األقل  عىل  للسنة  مساجد  سبعة  وشهدت 

يف  شخصا   23 مقتل  من  يوم  بعد  الثالثاء  يوم  هجامت  املقدادية 
تفجريين استهدفا مقاتلني شيعة.

وأعلن مسؤولون عراقيون النرص عىل متشددي الدولة االسالمية يف 
بعد أن طردهتم  تقريبا  ايران قبل عام  التي تقع عىل احلدود مع  دياىل 

قوات األمن ومقاتلون شيعة من بلدات وقرى هناك.

أدان املرجع الشيعي األعىل يف العراق آية اهلل عيل السيستاين يوم اجلمعة 15 يناير 2016 التفجريات 
التي استهدفت هذا األسبوع مساجد للسنة يف بلدة املقدادية برشق العراق والتي أعلن تنظيم الدولة 

اإلسالمية املسؤولية عنها.
األمنية  القوات  »نحمل  الرسمي  التلفزيون  وبثها  مثله  ألقاها  التي  اجلمعة  خطبة  يف  السيستاين  وقال 
وحث  الدولة.«  إطار  خارج  مسلحني  بوجود  السامح  وعدم  )اهلجامت(  تكرارها  مسؤولية  احلكومية 

احلكومة عىل كبح أنشطة املتشددين.

السيستاني: ندين التفجيرات التي استهدفت مساجد للسنة 

العراق: السيستاني يندد بتفجير مساجد للسنة

السيستاني: على الحكومة حماية مساجد السنة 

11



معالم اإلسالم الحقيقي

مستقاٌة من اخلطبة االوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة 
الشيخ عبد املهدي 

الكربالئي يف 4/ربيع 
اآلخر/1437هـ املوافق 

2016/1/15م

نطلق دائمًا مصطلح اإلسالم المحمدي األصيل نسبة إلى ذلك اإلسالم الحّق الذي جاء به النبي األكرم )صلى اهلل عليه وآله( 
وعمل عليه من بعده األئمة المعصومون )عليهم السالم( بعدهم خلفاءه وحجج اهلل في أرضه، ونجُد في أحاديث األئمة 

المعصوميَن ما يكشف حقيقة اإلسالم.. إسالم السلم والمحبة واألمان والعلم.. وليس إسالم التطّرف والتكفير.

الصادق  ل��الم��ام  رس��ال��ة  ففي 
يقول  لشيعته  السالم(  )عليه 
فيها: »هذا أدبنا أدُب اهلل فخذوا 
به وتفهموه واعقلوه وال تنبذوه 
)عليه  وق��ال  ظهوركم«،  وراء 
السالم(: )واعلموا ان االسالم 
هو  والتسليم  التسليُم  ه��و 
أسلم  فقد  َم  َسلَّ َفَمْن  االسالم 
ْم فال إسالم له...(. وَمْن مل ُيَسليِّ

)عليه  الصادق  االمام  ينبه  فهنا 
حقيقة  اىل  شيعته  ال��س��الم( 
خالل  من  وج��وه��ره  االس��الم 
احلقيقي  االس��الم  معنى  بيان 

فيقول : »واعلموا ....«.
يفتخر  منا  الكثري  ان  يف  الشك 
ويعتز بانه من املسلمني ويشكر 
اهلل تعاىل عىل توفيقه له ان هداه 
لالسالم ... ولكن هل تأملنا يف 
الذي  وجوهره  االسالم  حقيقة 

نؤمن به؟
حقيقيني  مسلمني  نكون  كيف 
املستندة  االسالمية  الرؤية  وفق 
الكريم  ال��ق��رآن  مفاهيم  اىل 

واالحاديث الرشيفة ..؟
ت��ع��ال��وا م��ع��ن��ا اهي���ا االخ���وة 
معنى  ل��ن��ع��رف  واالخ������وات 
خالل  م��ن  احلقيقي  االس���الم 
العصمة  بيت  اهل  من  ورد  ما 
»ألنسبّن  ال��س��الم(:  )عليهم 
احد  ينسبه  مل   ً نسبة  االس��الم 
بعدي  اح��د  ينسبه  وال  قبيل 
االسالم هو التسليم ، والتسليم 
هو  والتصديق  التصديق،  هو 
االداء،  ه��و  واليقني  اليقني، 

واالداء هو العمل«.
)عليه  ال��ص��ادق  االم���ام  ق��ال 

السالم( يف رسالته :
هو  االس���الم  ان  واع��ل��م��وا   «

االسالم  هو  والتسليم  التسليُم 
م فقد اسلم...« فمن َسلَّ

فهل ُيكَتَفى يف االسالم بمجرد 
يتشهد  ب��ان  باللسان  التسليم 
تعاىل  هلل  )التوحيد  بالشهادتني 
)صىل  للنبي  بالنبوة  والشهادة 
ال  كال  وسلم((؛  وآله  عليه  اهلل 
كانت جمموعة  وان  يكفي ذلك 
ترتتب  الرشعية  االحكام  من 
عىل هذه الشهادة اللسانية ومنها 
والعرض  وامل���ال  ال��دم  حرمة 
النكاح  احكام  بعض  وكذلك 
ال  ولكنها  وغريها،  واملواريث 

توصل اىل االسالم احلقيقي.
ال��وص��ول  ي��ك��ت��ف��ى يف  وه���ل 
ل���الس���الم احل��ق��ي��ق��ي اض��اف��ة 
االعتقاد القلبي كام يسعى بعض 
برتديده  ذل��ك  لتصوير  الناس 
لكالم مفاده )املهم ما يف القلب 

كام  ذل���ك(  يكفي  ال  ك��ال   ...
امري  ك��الم  خ��الل  م��ن  يالحظ 

املؤمنني )عليه السالم( :
االسالم = التسليم  -  التصديق 

- اليقني - العمل.
فاالسالم القلبي الذي ال يلحقه 
العمل ال يكون اسالمًا حقيقيًا .
عىل  لنتعرف  املقدمة  هذه  وبعد 

معنى التسليم .
ف التسليم بأنه اخلضوع  وقد ُعريِّ
من  ال��ت��ام  والقبول  واالن��ق��ي��اد 
عليه  يرد  ما  لكل  املسلم  العبد 
من اهلل تعاىل من احكام تكوينية 

من قضاٍء وقدر.
اهلل  ان  نقول:  ذلك  ولتوضيح 
دينًا  لالنسان  رشع  ق��د  تعاىل 
عىل  يشتمل  للحياة  ك��ام��اًل 
ونواٍه  اوامر  من  رشعية  احكام 
وم��س��ت��ح��ب��ات وم��ك��روه��ات 
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معالم اإلسالم الحقيقي
اجتامعيًا  منهجًا  ل��ه  ورشع 
)ينظم عالقته مع سائر الناس( 
وم��ن��ه��ج��ًا اق��ت��ص��ادي��ًا وم��ال��ي��ًا 
وسياسيًا  وارسي���ًا  وحقوقيًا 

ونحو ذلك..
فمن انقاد وخضع يف مجيع امور 
ومعامالت  عبادات  من  دينه 
واقتصادي  اجتامعي  ومنهج 
فقد  مجيعًا  هبا  وعمل  وتربوي 

وصل اىل االسالم احلقيقي..
ومن آمن ببعضها وترك بعضها 
م  يسليِّ اع��رتض ومل  ب��ان  االخ��ر 
فلم  البعض  هبذا  يقبل  ومل  هبا 
يصل اىل االسالم احلقيقي وانام 
اتصف ببعض مراتب االسالم.
فمن املسلمني من يعرتض عىل 

بعض االحكام الرشعية :
حرمة  ع��ىل  ي��ع��رتض   : م��ث��ال 
اخلالص  واحلرير  الذهب  لبس 
للرجال ويريد ان يعرف ما هو 
يعرتض  او  ذل��ك..  يف  السبب 
السفر  يف  االفطار  ترشيع  عىل 
اي��ام��ا ك��ان  ان���ه رشع  وي��ق��ول 
او   .. وتعب  مشقة  فيه  السفر 
فيقول  املواريث  عىل  يعرتض 
نصف  االنثى  اعطيت  مل��اذا   :
اهنا  العلم  م��ع  ال��ذك��ر  حصة 
يتحّمل  َمْن  بعض االحيان هي 

 ... املعاشية  العائلة  مسؤولية 
وهكذا 

يلتزم  م���ن  امل��س��ل��م��ني  وم���ن 
واالجتامعي  العبادي  باملنهج 
ب��امل��وق��ف  ي��ل��ت��زم  ال  ول��ك��ن 
جيب  الذي  لالسالم  السيايس 
يف  نائبه  او  املعصوم  من  اخذه 
يلتزم  من  ومنهم  الغيبة  زم��ن 
ال  ول��ك��ن  ال��ع��ب��ادي  باملنهج 
بل  االقتصادي  للمنهج  خيضع 
النظريات  اصحاب  من  يأخذه 
عىل  يعرتض  او   .. الوضعية 
بعض االحكام مثال ً : ملاذا هذه 
الوقف  مل��اذا  او  ربوية  املعاملة 
اذا  ال��ذك��ور  يف  يصح  ال���ذري 
دون  كذلك  امل��واق��ف  اوق��ف 
وصية  يصح  مل��اذا  او  االن���اث 
املويص للذكور او لالناث دون 

العكس وهكذا امثلة كثرية..
ثم ما يتعلق باالحكام التكوينية 
فاملسلم احلقيقي هو الذي ينقاد 
م(  ُيسليِّ وي��ق��ب��ل)أي  وخي��ض��ع 
وق��در  قضاء  م��ن  اليه  ي��رد  مل��ا 
وح��وادث واب��ت��الءات ويصرب 

عليها..
املسلم  ان  ذل���ك  وم��ل��خ��ص 
وان��ق��اد  خ��ض��ع  م��ن  احلقيقي 
وقبل قبوال ً تامًا مجيع االحكام 

الرشعية ومجيع املناهج االهلية.. 
فاما ان يأخذ من االسالم جانبًا 
يصل  مل  فهو  آخر  جانبًا  ويرتك 
)التسليم(  االس��الم  مرتبة  اىل 

الصحيح..
وم����ن م���ق���وم���ات االس����الم 
النبي  اىل  التحاكم  هو  احلقيقي 
وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل  )ص��ىل 
بعده  من  املعصومني  وخلفائه 
الفقهاء  واىل  ال��س��الم(  )عليه 
امل��ن��ص��ب��ني م���ن ق��ب��ل االم����ام 
موارد  غيبته..يف  عند  املعصوم 
واالختالف  واخلصومة  النزاع 
العامة  االمور  يف  أكانت  سواء 
وامل��واق��ف  والسلم  ك��احل��رب 
كالنزاعات  اخلاصة  او  العامة 

الشخصية.
التي  املهمة  امل���وارد  م��ن  وه��و 
االس��الم  ص��دق  ع��ن  تكشف 

لدى االنسان.
اَل  َوَربيِّ����َك  )َف���اَل   : تعاىل  ق��ال 
ُموَك ِفياَم َشَجَر  كيِّ ٰى حُيَ ُيْؤِمُنوَن َحتَّ
َأْنُفِسِهْم  يِف  جَيُِدوا  اَل  ُثمَّ  َبْيَنُهْم 
ُموا  َوُيَسليِّ َقَضْيَت  ��ا  ِمَّ َح��َرًج��ا 

َتْسِلياًم( – النساء 65- .
الزبري  يف  نزلت  االي��ة  ان  قيل 
انه  قيل  االن��ص��ار  م��ن  ورج��ل 
بينهام  كان  بلتعة  ايب  بن  حاطب 

نزاع يف سقي زرع هلام :
النبي )صىل اهلل عليه وآله  فقال 
ثم ارسل  : اسق  للزبري  وسلم( 

اىل جارك.
يا   : وق��ال  االنصاري  فغضب 
رسول اهلل لئن كان ابن عمتك.. 
)صىل  اهلل  رس��ول  وج��ه  فتلون 
ثم   : قيل  وآله وسلم(  عليه  اهلل 
فقال   ، املقداد  عىل  فمرا  خرجا 
بلتعة ؟  ابا  يا  القضاء  : ملن كان 
ولوى  عمته،  البن  قىض   : قال 
دق : جانب الفم ما  َقُه )الشيِّ شديِّ
حتت اخلد( ففطن لذلك هيودي 
قاتل   : فقال  امل��ق��داد،  مع  ك��ان 
رسول  انه  يزعمون  هؤالء  اهلل 
يقيض  قضاء  يف  يتهمونه  ثم  اهلل 

بينهام.. فنزلت هذه اآلية..
لبيان مدى تطبيقنا  ولنأِت اآلن 

هلذه اآلية.
فهي توجهنا اننا يف موارد النزاع 
سواء  واالختالف  واخلصومة 
ومطلوب  عامة  ام��ور  يف  أك��ان 
وموقف  رأي  لنا  يكون  ان  منا 
او  ذلك  يف  واختلفنا  تنازعنا  او 
وخصومات  نزاعات  يف  ك��ان 
واختالفات يف مشاكل اجتامعية 
معاملة..  يف  او  ارث  يف  او 
املعصوم  اىل  نحتكم  ان  فعلينا 
خيلفه  م��ن  او  ال��س��الم(  )عليه 
فيهم  تتوفر  الذين  الفقهاء  من 

الرشوط املجعولة من قبله.
ال  البعض  ان  اىل  ننبه  ان  ونود 
ما  بقدر  الرشعي  احلكم  هيمه 
هيمه كسب القضية املتنازع فيها 
ولكنه  الرشعي  احلكم  هيمه  او 
ورغبته  ه���واه  واف���ق  م��ا  متى 
ومصاحله اخلاصة قبله وانقاد له 
، ومتى ما كان خمالفًا هلا رفضه 
ومل يقبل العمل به.. وهذا مؤرش 
خطري يعكس عدم وجود التزام 

حقيقي لدى االنسان.

13



14

السؤال: هل جيوز قتل احليوانات 
مثل القط والكلب؟

اجلواب: جيوز .

ذرق  ح��ك��م  م��اه��و   : ال��س��ؤال 
املكاو-  الكاسكو-  طيور  وبول 

االمزون ؟
اجلواب : طاهر .

تربية  جي���وز  ه���ل   : ال���س���ؤال 
االرنب؟ وكذلك هل جيوز بيعه 
اكله مع علمي  يستحل  عىل من 

انه سوف ياكله؟
اجلواب : ال باس هبام .

التي  اخل��روف  راس   : السؤال 
الذي  امل��خ  وفيها  احيانا  تطبخ 
ياكله بعض الناس هل اكل املخ 
واللسان والعني حالل ام حرام؟
اجلواب : كل ذلك حالل ولكن 
احلمصة  بمقدار  خ��رزة  املخ  يف 

رمادية اللون وهي حرام .

الكلب  تربية  ما حكم   : السؤال 
اماكن  وهل  املنزل؟  يف  للتسلية 

مالمسته لالرض نجسة ؟
نجس  ولكنه  مانع  ال   : اجلواب 

ينّجس ما يصيبه ببلل.

وذبح  تربية  ماحكم   : السؤال 
واكل حلم طيور النعام ؟

اجلواب : جيوز .

قطة  البيت  يف  ل��دي   : ال��س��ؤال 
داخل  تربيتها  جيوز  هل  صغرية 

البيت ؟
اجلواب : جيوز و ليست بنجسة .

يف  الصالة  حكم  ما   : ال��س��ؤال 
منزل فيه حيوان حمنط كالثعلب؟
لكن  و   , منه  مانع  ال   : اجل��واب 
متثال  فيه  بيت  يف  الصالة  تكره 

وان مل يكن امام القبلة .

ذي  احليوان  معنى  ما   : السؤال 
النفس السائلة ؟

اجلواب : ما لو قطعت أو داجه 
خيرج الدم بقوة .

ملس  جي����وز  ه���ل   : ال����س����ؤال 
الكالب؟

اجلواب : جيوز ملسه، اال اذا مس 
فتطهر  وبلل  برطوبة  الكلب 

بغسلها باملاء مرة واحدة .

مصارعة  ت��وز  ه��ل   : ال��س��ؤال 
موافقة  م��ع  وال��ث��ريان  الديكة 
مالكي احليوانني عىل املصارعة ؟
مل  ما  كراهة  عىل  توز   : اجلواب 

تتسّبب يف تضييع املال .

امل��ق��ص��ود  م��ا   : ال���س���ؤال 
باحليوان اجلالل وهل عرقه 

طاهر ؟
تغذى  ال���ذي   : اجل����واب 
بعذرة االنسان قبل استربائه 
ابال  كان  اذا  نجس  وعرقه 

بل مطلقًا عىل االحوط .

السؤال : هل القطط نجسة 
سواء اكانت جافة البدن ام 

مبللة ؟
وليس  طاهر  القط   : اجل���واب 
الكلب  اال  نجس  احليوان  من 

واخلنزير .

السؤال : هل توز تربية الثعابني 
واملتاجرة هبا ؟

هلا  ف��رض  ان  جي��وز   : اجل���واب 
منفعة حمللة .

لبيع  حم��ل  ع��ن��دي   : ال���س���ؤال 
يف  اعمل  أن  واري��د  احليوانات 

تارة الكالب فهل جيوز ؟
ال��ك��الب  م��ال��ي��ة   : اجل�����واب 
واخلنازير غري معرتف هبا رشعًا 
الزبون  من  املال  اخذ  فيمكنك 
الكلب  ع��ن  ي��دك  رف��ع  ب���ازاء 

لياخذه هو .
)ال���وزغ(  قتل  ه��ل   : ال��س��ؤال 

يوجب الغسل ؟
الغسل  فيه  جيب  ال   : اجل��واب 

الغسل  فيه  يستحب  ك��ان  وان 
عيل رأي املشهور.

السؤال : ما هو حكم نقطة الدم 
يف البيض؟ وما حكم أكلها ؟

بالطهارة  حمكومة  : هي  اجلواب 
البيضة  م��ن  انتزاعها  فيجوز 
وأكل الباقي واذا اختلط بالطعام 

وصار مستهلكَا جاز اكله .

استخدام  حكم  م��ا  ال��س��ؤال: 
راس  رضب  او  التخدير  عملية 

احليوان الكبري عند ذبحه؟

بقيت  اذا  منه  مانع  ال  اجل��واب: 
بعد  مستقرة  ح��ي��اة  للحيوان 
الرضب ويكون موته مستندًا ايل 

الذبح والتذكية برشائطها.

سؤال للقراء
السؤال : ما حكم تربية القطط في المنازل كحيوانات أليفة ؟

سؤال وجواب العدد السابق )524(

الذرية والعترة

السؤال :ما حكم اخذ العمولة من طرفين بالسعي الجراء شراكة 
عمل بينهم؟
الجواب : المانع. اعداد: محمد حمزة جبر

 األقسام األّولية للعناوين 
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يمكن تقسيم العناوين تقسيام 
اوليا وهي :

1 - عناوين أصلية .
2 - عناوين فرعية .
3 - عناوين تأليفية .

4 - عناوين الداللة .
1 - العناوين األصلية :

التي ال حيسن  العناوين  وهي 
؛  غريها  حتت  مباحثها  إدراج 
وذلك لكون اللفظ هو املظّنة 
الوحيدة أو الغالبة الستيعاب 

؛  مطالب  من  عنه  حيكي  ما 
بالتفصيل  بياهنا  فيستوىف  لذا 

بمجّرد أن تذكر .
والضابطة : هي كون العنوان 
جديرًا باالستقالل واستجامع 
 ، واح���د  م��وط��ن  يف  بياناته 
أليق  موطن  له  يكون  ال  وأن 
باندراجه ضمنه وتفصيله فيه 
يتوقف  ذل��ك  وتشخيص   ،
عىل ذوق فقهي وعريف يتبلور 
من خالل كثرة املامرسة للفقه 

. هذا من ناحية ، ومن ناحية 
مستوى  حل���اظ  إّن  ُأخ����رى 
رضوري  أمر  املقاالت  حجم 
، فمن أجل أاّل يتضّخم حجم 
البحوث إىل حدٍّ يوجب امللل 
يلجأ  قد  املتعب  والتطويل 
عن  العناوين  بعض  فرز  إىل 
وبحثها  األصلية  امل��ق��االت 
من   ، مستقّل  مدخل  حت��ت 
فإّن   . سعي   ، رك��وع   : قبيل 
أّن  من  بالرغم  العناوين  هذه 

األنسب بحثها ضمن : صالة 
، وحج ، لكن لكي نتحاشى 
تضّخم بحث : صالة ، وحج 
رّجحنا جعل عنوان : ركوع ، 
وسعي ونحومها من العناوين 
بشكل  تبحث  التي  األصلية 

مستقّل ........يتبع
االسالمي  الفقه  )موسوعة 
البيت  اه���ل  مل��ذه��ب  طبقا 

)عليهم السالم( ص/95(

الذرية والعترة

 األقسام األّولية للعناوين 

فقه وعقائد

الذّرية : ويراد هبا خصوص املعصومني من ذّرية النبي إاّل أّنه يستعمل مع القرينة كام لو قيل : الذّرية الطاهرة ، ولو خال عن 
القرينة فال ينرصف إىل ذلك املعنى اخلاص ، بل يكون معناه عاّمًا ، وحينئذ فرق بني الذّرية والعرتة ، وبينهام عموم من وجه ، فإّن 
علّيًا ) عليه السالم ( رأس العرتة وسّيدهم وليس من ذرّية النبي ) صىل اهلل عليه وآله وسلم ( ومن ليس بمعصوم من الذرية ذّرية 

لكن ليس من العرتة ، وجيتمعان يف باقي األئمة 



الذكر  من  بآيات  احلفل  افتتح 
مسامع  ع��ىل  ت��اله��ا  احل��ك��ي��م 
العتبتني  ق����ارئ  احل���ارضي���ن 
امل��ق��دس��ت��ني احل�����اج )ع����ادل 
كلمة  بعدها  لتأيت  الكربالئي( 
كربالء  مدينة  يف  املرجعية  مثل 
)عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
مبينا  ال��ك��رب��الئ��ي(  امل��ه��دي 
كبرية  ج��ه��ودا  ان  خ��الهل��ا  م��ن 
املرشوع  حتقيق  اجل  من  بذلت 
بالشكل الذي وصل اليه االن..
وعرب سامحته عن شكره اجلزيل 
ذلك  يف  سامهوا  الذين  جلميع 
الوقف  ً من رعاية ديوان  ابتداء 
املحافظة  يف  واألخ��وة  الشيعي 
وجم��ل��س ك��رب��الء واألخ���وة يف 
دوائر الدولة يف  املدينة واألخوة 
واألخ��وة  املعنية  ال���وزارات  يف 
 – املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
وبقية  اهلندسية  املشاريع  قسم 

تنفيذ  التي  سامهت يف  االقسام 
اود  سامحته:  منوها  امل��رشوع، 
 2004 ع��ام  يف  ان��ه  اذك���ر  ان 
املقدسة  احلسينية  العتبة  كانت 
واح��دة  سيارة  س��وى  متلك  ال 
من  تربع  السيارة  هذه  وكانت 
يف  احرتقت  وقد  املؤمنني  احد 
ذلك  يف   2007 ع��ام  اح��داث 
الزائرين  اع��داد  ب��دأت  الوقت 
املالية  واالوض�����اع  ب��ال��ت��زاي��د 
فكان  العراق  يف  تتحسن  بدأت 
املقدستني  العتبتني  عىل  لزاما 
العراق  يف  والعباسية  احلسينية 
يمكن  م��ا  اق���ى  ت��ق��دم��ا  ان 
للزائرين  اخلدمات  من  تقديمه 
جهود  تقديم  اىل  اضافة  الكرام 
ال��دول��ة  دوائ����ر  م��ع  تضامنية 
واملسؤولية  بالواجب  شعورا 
تاه  العتبات  عاتق  عىل  امللقاة 
فتضامنت  وال��ش��ع��ب،  البلد 

يف  االخوة  جهود  مع  جهودهم 
من  الدولة  ودوائ��ر  ال���وزارات 
اخلدمات  افضل  تقديم  اج��ل 

لعموم املواطنني.

تقديم  ف��ك��رة  ان  »م��ض��ي��ف��ا« 
خ���دم���ات ال��ن��ق��ل ل��ل��زائ��ري��ن 
اهلل  بفضل  بدئت  وامل��واط��ن��ني 
عدد  وصول  بعد  وتعاىل  تبارك 

00000000
00000000000000

تقرير: ضياء االسدي  

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تفتتح مشروع 

)مرأب العطاء الفني( وفق أحدث التقنيات 

الحديثة وبمواصفات عالمية

بكرنفال احتفالي بهيج افتتحت االمانة العامة للعتبة الحسينية 

المقدســـة مشروع )مرأب العطاء الفني( التابع لها على طريق 

)النجف االشرف_ كربالء المقدسة(،وذلك بهدف صيانة سياراتها   

وتزويدها بالوقود والزيوت مساهمة بتقليل 

        التكاليف التي تصرف على ما يقارب) 1200 ( ســـيارة  من              

مختلفة االنواع واألحجام...هذا وشهد الحفل 

           حضور فضالء وشخصيات دينية وأكاديمية ،

 بمشاركة ممثل شركة )ديتاي يابي(

                         المنفذة للمشـــروع والجهة المشـــرفة لقسم 

المشاريع الهندسية بالعتبة المقدسة. 

16

العطاء الحسيني



للعتبة  واآلل��ي��ات  ال��س��ي��ارات 
 )1300 يقارب)  ما  احلسينية 
آليات  بعضها  وآلية  سيارة  بني 
ومنها  للمشاريع  تستخدم 
احلشد  يف  استخدمت  سيارات 
تستخدم  وبعضها  الشعبي 
من  وغريها  الدينية  للسياحة 
االمور،واشار  سامحته اىل اغتنام 
الفرص الن العتبة املقدسة مرت 
يف االعوام السابقة بسنني ِسامن 
كانت  وان  االن  السنني  وه��ذه 
وتذهب  بخري  ستتعدى  صعبة 
لذلك  تعاىل  اهلل  شاء  ان  رسيعة 
طموح  هناك  يكون  ان  جي��ب 
يصاحبه امل وثقة باهلل تعاىل يف 
والكفاءات.. الطاقات  استثامر 
التي  خاصة يف الظروف احلالية 
العراق  به  يمر  ما  نقّدر  هبا  نمر 
من ظروف مالية صعبة، ولكن 
ال  ان  علينا  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف 
اىل  ي��دخ��ل  وال  االم���ل  نفقد 
هذه  مع  حتى  اليأس  ساحتنا 
يمكن  لدينا  املوجودة  الطاقات 
يمكن  م��ا  لتقديم  استثامرها  
يعمل  االن��س��ان  ان  تقديمه 
ما  اق��ى  يستثمر  ان  وحي���اول 
املتاحة  ال��ط��اق��ات  م��ن  يمكن 
بعض  ه��ن��اك  ان  ..ص��ح��ي��ح 
املطلوبة  واالمكانات  العوامل 

وهي االمكانات املالية لكن مع 
ذلك وما يتوفر يف بلدنا من هذه 
شيئًا  نقدم  ان  يمكن  الطاقات 
لبلدنا وندعو اهلل ان يعّدي علينا 
بأرسع  الصعبة  الظروف  هذه 

وقت ..
ف��ي��ام ج����اءت ك��ل��م��ة االس��ت��اذ 
)مصطفى خالد عيل( مثل رشكة 
)ديتاي يايب( من دولة االمارات 
)مرأب  م��رشوع  ان  فيها:  قال 
من  توفيق  كان  الفني(  العطاء 

خلدمة  خصص  ألن��ه  تعاىل  اهلل 
احلسني)عليه  االم���ام  زائ���ري 
السالم(، لذا ابدأ حديثي بقوله 
الرحيم  الرمحن  اهلل  ببسم  تعاىل 
بينكم(  الفضل  تنسوا  )وال 
العظيم( ومن  العيل  )صدق اهلل 
تقدم   االن��س��اين  املنطلق  ه��ذا 
يايب( لإلنشاءات  )ديتاي  رشكة 
بجزيل الشكر واالمتنان للسادة 
الشيعي  ال��وق��ف   دي����وان  يف 
املقدسة  احلسينية  وال��ع��ت��ب��ة 
ومنحهم  تفضلهم  عىل  امانة 
بتنفيذ  لتترشف  للرشكة  ثقتهم 
كان  مضيفا  الفني،  مرشوعها 
خاصة  شديدا  الرشكة  حرص 
مثل  مقدسة  جهة  املالك  وان 
العتبة احلسينية املقدسة ال حيق لنا 
وال حيق ألي مقاول انه يتباهى 
ومهام  ق��دم  مهام  ألن��ه  عمله  يف 

عمل فهو قليل جدًا بحق سيدنا 
احلسني  االم��ام  الشهداء  وسيد 
)عليه السالم( وبالعكس يزداد 
فرصة  ع��ىل   بحصوله  رشف��ا 
العتبات  لصالح  مرشوع  تنفيذ 
ان  منوها  ال��رشي��ف��ة،  املقدسة 
الفني  العطاء  م��رأب  م��رشوع 
الصناعية  املشاريع  من  يعترب 
املشاريع  ان  اجلميع  يعلم  وكام 
بالتخصصية  تتسم  الصناعية 
االنجاز  وصعوبة  والتعقيد  
الظروف  تكون  ان  نتمنى  وكنا 
العامة والرشوط مناسبة بشكل 
يفرتض  املرشوع  الن  دقة  اكثر 
س��ي��ارة  ألرب��ع��امئ��ة  ي��ك��ون  أن 
من  انتهينا  وعندما  ومركبة 
السيارات  عدد  وجدنا  املرشوع 
اكثر  اىل  وص��ل  قد  واملركبات 
صغرية  مركبة   )  1200 م��ن) 
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ان  تعاىل  اهلل  عىل  وكبرية،متمنيا 
أن نكون مثاال حسنا  للرشكات 
اجل  م��ن  واالداء  التنفيذ  يف 
يف  عيوننا  ونكحل  نتوفق  ان 

افتتاحات ملشاريع قادمة . 
وأوضح املهندس )حسني رضا 
من  امل��رشوع   مرشف  مهدي(  
اهلندسية  املشاريع  قسم  قبل 
احلسينية  العتبة  ان  ق��ائ��ال: 
تقديم  ع��ىل  حت��رص  امل��ق��دس��ة 
ك��ل م��ا ه��و خي���دم امل��واط��ن��ني 
املقدسة  املدينة  يف  والزائرين 
والقادمني من خالل مشاريعها 

اخل��دم��ي��ة ،واق���ام���ة م���رشوع 
الذي  الفني(  العطاء  )م��رأب 
الكبرية  السيارات  بصيانة  يقوم 
تزويدها  عن  فضاًل  والصغرية 
وحيتوي  وال��زي��وت  ب��ال��وق��ود 
وامهها  االج��زاء  من  ع��دد  عىل 
التابعة  املركبات  وحفظ  صيانة 
تعلق  هلا  والتي  املقدسة  للعتبة 
من  لنقلهم  الزائرين  مع  مبارش 
اىل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
التي  واالماكن  سكناهم  اماكن 
»مبينا«  اليها.  الذهاب  يرومون 
اربعة  من  يتكون  امل��رشوع  ان 

اجزاء رئيسية ويقع عىل مساحة 
25000 م2 وعىل بعد 12 كم 
عن مركز املدينة وتم اختيار هذا 
املليونية  الزيارات  لكثرة  املكان 
مدار  عىل  املدينة  تشهدها  التي 
مكونات  املرشوع  يضم  السنة، 

رئيسية اجلزء االول حمطة وقود 
فمحطة  وال��ب��ن��زي��ن،  ل��ل��دي��زل 
الوقود تتسع ل�) 360 (الف لرت 
موزعة عىل 8 مآخذ مزدوجة ) 
حمطة  الثاين  اجلزء  اما  هوزات( 
اوتوماتيكية  املتكاملة  الغسيل 
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وي���دوي���ة وه����ذه امل��ح��ط��ة كام 
مرتب  العراق  جو  أن  تعلمون 
اىل  فنحتاج  االوق��ات  اغلب  يف 
املركبات  لغسل  املحطة  ه��ذه 
ب��اس��ت��م��رار واجل����زء ال��ث��ال��ث 
ه��و ع��ب��ارة ع��ن م��واق��ف حلفظ 
الشمس  اشعة  م��ن  املركبات 
اما اجلزء  ومن االمطار وغريها 
االخري والرابع والرئيي واملهم 
جدًا هو صيانة املركبات وحتتوي 
عىل احدى عرشة ورشة خمتصة 
عن  عبارة  وهي  املوضوع  هبذا 
وامكانيات  م��ت��ط��ورة  ورش 
عالية وغري حم��دودة من  ك��وادر 
ومتطورة  خمتصة  ك���وادر  قبل 
سيقترص  احل��ارض  الوقت  يف   ،

العتبة  اليات  عىل  فقط  العمل 
غريها  دون  املقدسة  احلسينية 
ولكن مكن ان يكون استثامريا 
االليات من  ليتسع  توسعه  بعد 

خارج العتبة املقدسة .
االح��ت��ف��ال  خ��ت��ام  ويف  ه���ذا 
حمافظة  يف  املرجعية  مثل  كرم 
الشيخ  سامحة  املقدسة  كربالء 
بدرع  الكربالئي   املهدي  عبد 
رشكة  ملمثل  املقدسة  العتبة 
)ديتاي يايب( وأخر لرئيس قسم 
عىل  تثمينًا  اهلندسية  املشاريع 
انجاز  عىل  املبذولة  جهودمها 

املرشوع.
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املقدسة  احلسينية  العتبة  ان 
مركز  قبل  من  حثيثة  وبجهود 
السالم(  )عليها  زينب  احلوراء 
ل��رع��اي��ة ال��ف��ت��ي��ات ب��زي��اراهت��ا 
احلشد  شهداء  لعوائل  املستمرة 
والتعرف  بيوهتم  يف  الشعبي 
ع���ىل اح��ت��ي��اج��اهت��م وم���ن ثم  
احلسينية  العتبة  اىل  استضافتهم 
من  بالقرب  ليكونوا  املقدسة 
الشهداء  وسيد  االح���رار  ايب 
السالم(  احلسني)عليه  االم��ام 
ومن انفاسه وبركاته يستلهمون 
قدمه  ما  عىل  والسلوان  الصرب 
وذووه��م  وأزواجهم  ابناؤهم 
ول��وال  ك��ب��رية،  تضحيات  م��ن 

كنا  مل��ا  ودم��اؤه��م  تضحياهتم 
ن��س��ت��ط��ي��ع االس���ت���م���رار هب��ذه  
اخل��دم��ة امل��ق��دس��ة،م��ش��ريا ان 
الشعبي  احلشد  م��ن  االب��ط��ال 
ان��ج��زوا ان���ج���ازات ك��ب��رية يف 
)داع���ش(  ع��ص��اب��ات  حتجيم 
والقضاء  اإلرهابية  التكفريية 
عليها يف مدينة الرمادي بعد ان 
وبعزم  فسادا،  ب��األرض  عاثوا 
الشعبي  احلشد  م��ن  االب��ط��ال 
وبدماء الشهداء وبصرب العوائل 
املجاهدة ان شاء اهلل تعاىل نحقق 
النرص يف مجيع االرايض العراقية 

التي دنسها )داعش(.
)سارة  املهندسة  اوضحت  فيام 

حم��م��د( م��س��ؤول��ة امل��رك��ز: ان 
رع��اي��ة ع��وائ��ل ش��ه��داء احلشد 
عرب  اح��واهل��م  وتفقد  الشعبي 
املركز،  خصصها  التي  الربامج 
مؤسسة  مع  والتنسيق  بالتعاون 
النور الساطع اخلريية،من خالل 
يف  واستضافتهم  منازهلم  زيارة 
هذه  املقدسة،  احلسينية  العتبة 
حم��ارضة  تتضمن  االستضافة 
وغريه  باحلجاب  االلتزام  عن 
املرأة  عىل  الواجبة  االم��ور  من 
االل���ت���زام هب��ا وخ��ص��وص��ًا يف 
توزيع  ثم  احلارض،ومن  الوقت 
عىل  املتنوعة  امل��الب��س  بعض 
وجبة  وتقديم  الشهداء  اطفال 

غذاء يف مضيف العتبة املقدسة، 
استضاف  امل��رك��ز  ان  م��ش��رية 
)  20 من)  اكثر  االسبوع   هذا 
الذين  الشهداء  ذوي  من  عائلة 
ضحوا دفاعًا عن حرمة االرض 

واملقدسات .
مستمر  املركز  ان  »موضحة« 
العوائل  لدعوة  دوري  بشكل 
ضمن  املحافظات  خمتلف  من 
جلان  من  املعد  الدوري  برناجمه 
زيارهتم  عن  ،فضاًل  فيه  خمتصة 
وبشكل مستمر ملنازل سكناهم 
من اجل تقديم ما مكن تقديمه 
ما  كل  وتوفري  احتياجات  من 

يسد طلباهتم.

00000000

اســـتقبل السيد )ســـعد الدين هاشـــم البناء( مدير مكتب االمين العام للعتبة الحسينية 
المقدســـة عوائل شهداء الحشد الشـــعبي المقدس من اهالي محافظة كربالء، وبالتنسيق 
مع مركز الحوراء زينب )عليها الســـالم(، وذلك بهدف تقديم مختلف المســـاعدات المالية 
والعينية لذويهم، من خالل برنامجها الدوري الذي يعده المركز لدعوة العوائل والتشرف 
بزيارة االمام الحسين وأخيه ابي الفضل العباس )عليهما السالم(،اضافة الى  االطالع على 
عدد من اقســـام العتبة المقدســـة والتبرك بوجبة طعام في مضيف االمام الحسين )عليه 

تقرير: ضياء االسديالسالم(. وقال البناء في حديث خص به مجلة )االحرار( :

مركز الحوراء زينب )عليها السالم(

 يواصل عطاءه االنساني في استضافة 
عوائل الشهداء الى العتبة الحسينية المقدسة
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الفتة اىل ان اهلدف الرئيي من 
العتبة  اىل  العوائل  هذه  زي��ارة 
املقدسة من اجل اخراج زوجة 
االج��واء  من  وعائلته  الشهيد 
كون  يعيشوهنا  التي  احلزينة 
زيارهتم العتبات املقدسة تدخل 
والطمأنينة  الصرب  قلوهبم  يف 
عليهم  الحظناه  طبعًا  وه��ذا 
ترفيه  يف  تسهم  اهنا  اىل  ،اضافة 
اهلل  وبفضل  الشهداء،  اطفال 
)عليهم  البيت  اه��ل  وبركات 
نزرع قدر  ان  اىل  السالم( وفقنا 
يف  والفرحة  االبتسامة  االمكان 
اليتامى  االطفال  هؤالء  قلوب 
من  املضحني  الشهداء  ابناء  من 
يف  الدينية  املرجعية  ن��داء  لبوا 
النجف االرشف وهذا ما نسعى 

اليه دائاًم يف عملنا . 
والدة   ) حسني  )محزية  وأكدت 
حسني(  رسمي  )فائز  الشهيد 
كربالء)االمن  حمافظة  اهايل  من 
)فائز(  استشهاد  ان  الداخيل(: 
باهلل  وإيامنا  عزيمة  اال  يزدنا  مل 
سبحانه وتعاىل وباالمام احلسني 
)عليهم  ال��ك��رام  بيته  واه���ل 

وابوه  انا  كنا  السالم(،مضيفة 
داعمني اليه بصورة مستمرة منذ 
بادئ االمر حني اصدار الفتوى 

املقدسة، حيث التحق يف بدايتها 
اىل مرقد االمامني العسكريني يف 
جرف  يف  كان  واخرها  سامراء 
فيه  استشهد  ال���ذي  الصخر 
/2014/9..مبينة   10 بتاريخ 
ارسلها  شهيد  كأم  رسالتها  ان 
املسامة  املجرمة  العصابات  اىل 
ب��ك��ي��ان )داع����ش( األره����ايب، 
باملرصاد  لكم  نحن   : هلم  اقول 
االول  ول���دي  استشهاد  وان 
اخواه  ليلتحق  مهمنا  من  شحذ 
الشعبي  احلشد  صفوف  ضمن 
موصول  وش��ك��رن��ا  امل��ق��دس، 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  اىل 

احلوراء  مركز  وإىل  الكربالئي 
لرعاية  السالم(  )عليها  زينب 

احلسينية  للعتبة  التابع  الفتيات 
املستمرة  زياراهتم  عىل  املقدسة 
احتياجاتنا  ع��ىل  واإلط����الع 

وتوفريها.
مهدي(  )ص��احل��ة  ع��ربت  فيام 
غازي  )حامد  الشهيد  وال��دة 
غياض(   عن شكرها وتقديرها 
اىل روح ولدها الشهيد )حامد( 
ال��ط��اه��رة ف��ف��ي اس��ت��ش��ه��اده 
 /3/2 ب��ت��اري��خ  س���ام���راء  يف 
عاليا،  رؤوس��ن��ا  رف��ع    2015
اىل  مستمر،مشرية  به  وفخرنا 
اهن��ا ت��وج��ه رس��ال��ة م��ن خالل 
الناطقة  الغراء  )االح��رار(  جملة 
احلسني)عليه  االم����ام  ب��اس��م 
وزمالئه  اخ��وان��ه  اىل  ال��س��الم( 
الشعبي  احلشد  صفوف  ضمن 
واق���ول هل��م س���ريوا وع��ني اهلل 
ندحر  بسواعدكم  ت��رع��اك��م، 
بلقمة  لستم  وانكم  االره��اب 
ونحن  سهلة  وال  هل��م  سائغة 
سائلني  املستمر  بدعائنا  معكم 
داعش(  عىل)  النرص  تعاىل  اهلل 
واعلموا  واإلره��اب،  التكفري 
اهنم سريحلون مع الريح وانتم 
اهلل  بقوة  خالدون  منصورون 
احلسني)عليه  واالم���ام  تعاىل 

السالم( واهل بيته الكرام .
 ام���ا )زه���ي���ه ب���ح���ر(  وال���دة 

هلول  حنون  )فاضل  الشهيد 
كربالء  اه��ايل  من  الشبالوي( 
من  تلتمس  ال��غ��دي��ر(  )ح���ي 
احلسينية  العتبة  عىل  القائمني 
ارض  قطعة  توفري  عىل  املقدسة 
واخيه  الشهيد  عائلة  ألسكان 
االخر الذي استشهد يف احداث 
املقدسة  العتبة  وان   2003 عام 
لعائلة  شقة  وفرت  اذ  مشكورة 
الشقة مل تسع  الشهيد لكن هذه 
علام   ، معهم  واسكاين  لعائلتني 
يف  استشهد  الشهيد)فاضل(  ان 
ملحافظة  التابعة  الفلوجة  منطقة 
قبل  من  تلقى  ان  بعد  االن��ب��ار 
انواع  ابشع  املجرمة  العصابات 
التعذيب والطعن يف السكاكني.
قصة  ت��روي   ) )فوزية  احلاجة 
عيل  )حسني  ولدها  استشهاد 
جابر( من اهايل كربالء: ولدي 
يف  بيجي  ق��ض��اء  يف  استشهد 
 2015 سنة  من  الثاين  الشهر 
عن  ولدنا  استشهاد  نبأ  تلقينا 
طريق احد اصدقائه املرابطني يف 
القوى  ملواجهة  القتال  ساحات 
التكفريية والظالمية التي حتاول 
الدنيئة  خمططاهتا  خ��الل  م��ن 
دويالت  اىل  البلد  هذا  تقسيم 
ابناء  تفرقة  اج��ل  م��ن  صغرية 

الوطن الواحد .

21

العطاء الحسيني



عيُن مصابه
 اسماعيل الحكاك

ـــه* ـــراب ـــس ــــوح مــــن اأ� ــــن خـــــٌر اتـــــى وال

قــتــل احلــ�ــســن وكـــنـــت يف حمـــرابـــِه*

ــى �ـــســـرت يف تـــوراتـــِه* ــس ــو� طـــوفـــان م

ـــتـــي قــــد مـــزقـــت* ــف حمـــاجـــر ال ــح ــس �

ــًا* ــع ــس ــا� اأ�ــــســــدو مـــنـــاجـــاة املـــقـــاتـــل خ

ـــقـــر بــــن مـــائـــٍك* رفــــرفــــت حـــــول ال

ـــه* ـــى ب ـــثـــكـــل ــــــاري ال ــــــك ـــة اأف فـــيـــا�ـــس

و�ـــســـطـــه* الـــــفـــــرات  ـــــاء  م ــــِو  ــــرت ي مل 

ــمــاء جــروحــه* ــ�ــس ـــان ال ـــف ـــــذاك اأج ول

ــه* ــوج ـــــاء املــــداعــــب م ــي امل ــاق ــس ــل � ــس �

ــوى مـــاًء هـــوى الــطــفــل الـــذي نــاغــى اجل

ــي* ــت ــرخ ــس ـــر � ـــاح ـــن تـــرتـــيـــلـــة بــــن امل

ــمــاء بــ�ــســعــلــٍة* ــ�ــس مـــن اوقــــــدوا جنـــم ال

ــا ارواحــــنــــا* ــن ــس ــ� ــقــت حــــول ال ـــد عــل ق

ـــظـــارهـــا* ـــت ان ـــه مـــثـــل الــعــقــيــلــة  وج

ــِه ــاب ــع ــن ت ـــث احلــــــزن يف  ـــدي ــــــروي ح ي

ــِه ــاب ــس ــ� ــــى بـــعـــن م دمــــعــــًا ا�ـــســـب اأ�ــــس

و�ــــــســــــروح اجنـــــيـــــٍل عـــلـــى احـــبـــابـــِه

ــــِه ــــاب ـــة الـــــــقـــــــراآن عــــنــــد رب ـــل ـــي ـــرت ت

ــــِه ــــراب ل هــــــوى  ـــبـــي  قـــل �ـــســـجـــدة  يف 

تـــهـــوي لـــتـــعـــرج مــــن فـــ�ـــســـاء رحـــابـــِه

ــِه ــراب ــس ــ� ــت جــــــوًا ل ــئ ــم مــــن بـــعـــد مــــا ظ

لــر�ــســابــِه نـــــدى  عــطــ�ــســًا  دنـــــا  لــــو  اذ 

ـــابـــِه ــــع مـــــن �ـــس ــــاب ـــــــــوع زمــــــــزم ن ودم

ـــد ذهــــابــــِه ـــع مـــــن يـــــرتـــــوي بـــــاملـــــاء ب

وثــــــوابــــــِه لـــلـــعـــلـــى  ــــامــــا  تــــ�ــــس اال 

ـــبـــابـــِه ــــــح االبـــــــى و�ـــس ـــا ذب ـــه ــــو ب اتــــل

ــِه ــاب ــح ــس وقـــــدت بــهــم وبــ�ــســمــ�ــســهــم و�

ـــِه ـــاب ـــه ـــس ـــ� ــــة مــــلــــهــــوبــــة ب ــــس ــــرا� ــــف ك

ــــِه ــــواب نــــحــــو الــــقــــنــــا فــــجــــوابــــهــــا جل
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بحوٌر مستحدثة ُتبطل ما في  جعبة شعراء الحداثة من أعذار )3-3(
لديواِن ظااللعرو�ض وما حواه من   
ق�سائد متاألقة، اأبعاد واأغرا�ض خمتلفة تعك�ض 
على  �َسبِّن  وال�ساعر  الكربا�سي  االأديب  قدرة 
اأغرا�ض  يف  والبحر  والقافية  الكلمة  توظيف 
�سعرية كثرية توزعت بن االجتماع وال�سيا�سة 
والدين وال�سريعة والتاريخ وال�سرية واحلكمة 
والبذل  والعطاء  والكرم  وامل�سورة  والن�سيحة 
والزمان  والوطن  االآل  ومودة  والع�سق  واحلب 
بحر  فمن  كثري.  وغريها  واالآثـــار،  واالأطـــال 
ُيق�سد"  "الكرمي  عنوان  وحتت  التام  املرمول 
اليه  تهوي  الذي  املهدي  املنقذ  اىل  اإ�سارة  يف 
النا�ض لنيل كرمه واخلا�ض من الظلم  اأفئدة 

والطغيان على يديه، فين�سد �ساحب املطلع:
ــَت الــكــرمي الــــذي يــلــي اأمــورنــا ــي ــٌد ب قــا�ــس
�سدورنا َيعي  الـــورى  دون  بالوعد  يفي  اإذ 

ثم ين�سد �ساحب املطالع:
ــه واملـــــدى هبا ــي ــى ال ــع ــس ــٌر قـــد بـــتُّ اأ� ــع م
ُعـــبـــوَرنـــا فــيــه مبـــكـــره  الـــلـــيـــُل  يــ�ــســدُّ  ٌء 
ظّله رفــيــف  اىل  �ــســوقــًا  الــقــلــُب  يــطــري  اإذ 
ُطيوَرنا ما  الظَّ من  يروي  الَكْرِم  غيُث  حيُث 

ويختم بقوله:
ــا ثـــوابـــٌت  ــارن ــب ــط ــس اأنَّـــنـــا يف ا� اأ�ــســعــريــه 
ـــاُم عـــَر انــ�ــســبــابــه �ــســُعــورنــا ـــه اأيـــقـــَظ االإل
فطنة  املاحق  اأبيات  يف  وُياحظ   
ال�ساعر يف ا�ستخدام فن اجلنا�ض لتنتهي كلمة 
القافية من جنا�ض اللفظ االأوىل من كل بيت، 
فجاءت االأبيات الع�سرة يف مقدماتها وقوافيها 
على النحو التايل: )معٌر- عبورنا(، )يطرُي – 
طيورنا(، )ُيزهر- زهورنا(، )اأبدرت- ُبدورنا(، 
�سعرينا(،  ــرت-  ــعَّ ــس �( هــجــرينــا(،  ـــرت-  )ُهـــجِّ
ي- عبرينا(، )اأب�سر- ب�سرينا(، )اأ�سمر-  )عرِّ

مورنا( و)اأ�سعر- �سعورنا(. �سُ
ـــك جتد  ــاة اأن ومـــن مــفــارقــات احلــي  
النهار  وطول  و�ساأمه  الفراغ  لك  ي�سكو  ان�سانًا 
ويتو�سد  حالكه  ليلتحف  الليل  ينتظر  وهّمه، 
يبدر  ما  �سيئا  لعل  جديد  يوم  بانتظار  دام�سه، 
ومللها،  احلياة  رتابة  من  يغري  ي�سدر  حدثا  او 

وما اأكرث العاطلن النائمن على و�سادة الفراغ، 
"�سراُع  بعنوان  ق�سيدة  يف  الكربا�سي  ولكن 
من  ي�سكو  املت�سارع،  جمــزوء  بحر  من  الوقت" 
قلة الفراغ، فهو والزمن يف �سراع دائم، ي�سارع 
عقارب ال�ساعة وت�سارعه اأيهما يلحق ب�ساحبه، 
بل اإن هذا الديوان واأكرث من �ستة ع�سر ديوانًا 
عقودها  دت  تن�سّ وخمطوط،  مطبوع  بن  اآخر 
�سباحا  تنقله  التي  اأقدامه  وقع  على  لندن  يف 
اىل املركز احل�سيني للدرا�سات قادمًا من منزله 
على  االأبيات  ي�سطر  ويراعه  ع�سرًا  وتعيده 
عند  ي�ستلها  جبته  جيب  يف  يد�سها  وريــقــات 
ذهابه وايابه يحرها �سعرًا، ي�سرق الزمن وال 
يدعه يغلبه، يف دورة يومية يتحرك بها �سمن 

خارطة "اأدب الطريق"، فينظم:
�ــــســــراع يف  ــــى  ــــّن ــــع امل والـــــــوقـــــــُت  اأنــــــــا 
ُكــــراعــــي اأم  يل  ـــــارٌق  ـــــس � اأدري  فـــــا 

فياحقه الدكتور �سّبن ناظمًا:
ــــرٌي  اأ�ــــس اأم  حــــــٌر  الـــــدهـــــر  درب  ـــى  ـــل ع
ـــــــــــزداد اتـــبـــاعـــي ـــــــــَر االأيـــــــــــــام ي وع

ثم يختم بالبيتن:
ـــًا ـــاح ـــزي ان الـــ�ـــســـهـــَو  تــتــبــع  فـــــــــوؤادي ال 
ــــــــر املــــطــــاٍع ــــن االأم ــــُد الـــدنـــيـــا ع ــــري  ي
غيـــ  اجنـــلـــى  ــــا  ملّ ـــهـــوى  ال عـــــزُف  يل  حـــا 
ــي ــراع ُت لــن  ا�ــســتــعــدي  نــفــ�ــُض  يــا  ـــــهبي   
مطالعها  يف  االأول  اجلــزء  ق�سائد  توزعت  وحيث 
فاإن  مبتدعًا،  جــديــدًا  بحرًا   75 على  وماحقها 
اآخر،  ق�سائد اجلزء الثاين توزعت على 74 بحرًا 
)املتحّلف،  الهجائية:  احلروف  ح�سب  التالية  هي 
املراكب،  املراجز،  املــتــدّرك،  املــتــدارك،  املتخّلع، 
املت�سارع،  املــتــزايــد،  ــل،  املــرّم ــب،  املــرّك املــرّجــز، 
املت�سارك،  املت�سابك،  املت�سّرع،  املت�سّرد،  املت�سّرح، 
املتقا�سم،  املتقارب،  املتقابل،  املتعاك�ض،  املت�سارع، 
املــتــوازن،  املتمايز،  املــتــمــازج،  املتكامل،  املتقّبل، 
املجمع،  املجتث،  املجاز،  املثّمل،  املتوّفر،  املتوافر، 
املجمل، املجموع، املجوز، املحّلف، املحمود، املخالط، 
املخلط،  املخفف،  املخ�سو�ض،  �ض،  املخ�سّ املخ�سب، 
املرجتز،  املذّلل،  املديد،  املــدق،  املخلوع،  املخلوط، 

املرّجز، املرجوز، املرّكب، املركوب، املرّمل، املرمول، 
امل�ستجمع،  املــزيــد،  املــزيــج،  ـــزّود،  امل املــزج،  املـــزاد، 
امل�ستخل�ض،  امل�ستحلف،  امل�ستحدث،  امل�ستجمل، 
امل�ستخلع، امل�ستدرك، امل�ستدق، امل�سرجز، امل�سرمل، 

امل�ستزاد، امل�ستزيد، امل�ست�سبه، وامل�ست�سرب.
ديـــوان  مــا جـــاء يف  ـــدرك جليل  ي ــن  ل الــواقــع  يف 
اإال حن يتنقل املرء بنحل ناظريه  ظااللعرو�ض 
البحور  واأغ�سان  العناوين  م�ساتل  بن  وم�ساعره 
واالأكادميي  االأديب  تعبري  وح�سب  القوايف،  وورود 
يف  وهــو  الــعــودي  م�سعد  حممد  الــدكــتــور  اليمني 
تعليقه على الديوان كما جاء يف اجلزء االأول منه 
اأن  بعد  �سفحة،   360 يف  2014م  العام  يف  ال�سادر 
الكربا�سي  انتهجه  الذي  الطريق  اأدب  يتحدث عن 
يف  االإبـــداع  اأدوات  )اكتملت  طــوال:  �سنوات  منذ 
ومن  رر،  الــدُّ اخلواطر  من  ي�سوُغ  فراح  ال�ساعر  يد 
�سموخًا  ال�سعر  بنياُن  يت�سامى  الِعَر،  قب�سات فكره 
ومتتد  ــظــام،  ال غــربــان  تطوله  ال  حمــرابــه،  يف 
باأعناقها اإليه اأطيار النور، هو الكوثر الذي حتوم 
واء(.  حوله عطا�ُض املواهب، تلتم�ض منه معن الرُّ
املطلع  �ساحبي  قريحة  اأنتجته  ما  بيان  يف  م�سيفا 
)نحا  للمفردة:  املتنوع  وا�ستخدامهما  وامللحق 
منحًى  اللغوي  املعجم  مع  تعاملهما  يف  ال�ساعران 
ويهُبها  للت�سوير،  ف�سحة  اأكــرث  يعطيها  جمــازيــًا، 
ليونة على  اأكرث  التعبري، ويجعلها  اأرحب خيال يف 
ا�ستيعاب التجربة ال�سعرية الرائدة التي يخو�سها 
يف  فريدة  ك�سابقة  و�سّبن  الكربا�سي  ال�ساعران 
�سعرنا العربي، هذا الديوان "ظال العرو�ض" �سنع 
اللغة عجينة من ورق يف الف�ساء يداعبها الن�سيُم 

كيف �ساء، وينقلها اإىل حيث يريُد(.
العرو�ض  "هند�سة  كتاب  اأن  فكما  االأمر،  وخا�سة 
ال�سعرية"  "االأوزان  يف  ومتظهراته  جديد"،  من 
و"بحور العرو�ض"، متثل عدة كل باحث عن منافذ 
املنظوم، ومرجع كل دار�ض يف كليات االأدب  االأدب 
من  القري�ض  ين�سد  �ساعر  كل  واأدوات  ومعاهدها، 
ظئاب  يف  العرو�ض  "ظال  فاإن  الرقراقة،  عيونه 
لتفاعيل  ال�سعري  التطبيق  هو  واملاحق"  املطالع 

البحور املخّلقة من ماء االإبداع االأدبي.

د. نضير الخزرجي
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حيدر عاشور
جتد  ال  حــريى  اأمامه  وقفْت 
طــريــقــة تــكــلــمــه فــيــهــا، وال 
ت�ستطيع ان حتول عينيها عن 
م�ساعرها  يف  طافت  عينيه، 
وذابت ببحر وجوده ، واأظهرت 
ج�سدها  بــارتــعــا�ــض  اأمــومــتــهــا 
عن  اأطــرافــهــا  جميع  وتوقفت 
كال�سنم  اأمامه  فكانت  احلركة، 
الــرغــامــي  بــالــتــمــثــال  �سبيهة 
فنان  �سنعه  اأجـــاد  فــاه  الفاغر 

ماهر.
ان يخرجها من �سمتها من  حاول 
هذيانها من الا�سعور التي تعي�سه 
من هو�ض جنون ا�ستياقها واإميانها 
مقدر  بقدر  اإال  ميوت  ال  حي  باأنه 

وقدره مل يحن بعد...
امي ... حبيبتي الغالية ... ها انا 
اأمامك من جديد ... ها هو ابنك 

املطيع بن يديك ... 
ولكن  تنته  مل  املعركة   ... امي 
و�سمنت  منها  و�سامي  ــذت  اأخ
ان اهلل تعاىل معي فقد رايته 
غيابي  حلظة  اإ�سابتي  اثناء 
طيلة  معي  كــان  الوعي  عن 
ــنــوم الــطــويــل فــلــم اعــد  ال
بك  واأو�ساين  �سيئا  اأهــاب 
اليه  ا�ستقت  ان   : وقــال 
اىل  انظر  �سحوتك  بعد 

حبيبتك ..اأمك...
ــي حلــظــة كـــاد الــعــدو  ـــي ه اأم
مت  بيوت  يف  رفاقي  روح  يزهق  ان 

متاأ�سلمن  خفافي�ض  من  حتريرها 
كان  املــوؤمــنــن،  ــاء  دم على  يعي�سون 
اجلهات  جميع  مــن  ملغوما  البيت 
وكان بذات الوقت عائقا عن تكملة 
واحل�ض  فــاخلــرة  االأبــطــال  م�سري 
الع�سكري يقوالن انه اإما كان ملغوما 
او فيه جمموعة من اجلرذان ...هنا 
رفاقي  اقنع  ــا  واأن تذكرتك  اأمــي  يا 
اأف�سلهم  باأنني  املقد�ض  احل�سد  يف 
وعندما  والت�سحية  االقتحام  ملهمة 
كان  بــيــنــنــا...  امل�ساجلة  ارتــفــعــت 
بنف�سه  للت�سحية  متحم�سا  اجلميع 
االأف�سلية  عن  اغلبهم  خــرج  ولكن 
وكنت  وزوجاتهم  اأطفالهم  ب�سبب 

املر�سح االول بينهم ...
لك  قلت  امــي  يــا  خابرتك  عندها 
وكوين  تبكيني  وال  بخري  اذكريني 
ــوالي  مبــقــدمــة زفـــايف عــنــد بـــاب م
التي  االأمانة  ت�سلميه  واأنت  احل�سن 
ان  ا�ست�سهاده،  قبل  اأبي  عليها  اأمنك 
اأكون �سهيدا ذاهبا اىل اهلل خم�سبا 

بدمي ...
 اأتذكرين ماذا قلت؟ :

م�سحيا  اإال  عيني  قرة  يا  متوت  لن 
ومقد�ساتك  وعر�سك  اأر�ــســك  عــن 
الفرح...  بدموع  جثمانك  و�ساأنتظر 
وا�ستمر  االأثــــري  عــر  مــعــا  وبكينا 
التنفيذ،  وقــت  اأزف  حتى  نحيبنا 
اأمامي روحي  ا�سد،  ونفذت بقلب من 
ون�سيم  بارد  هواء  وحويل  ت�سبقني 
اأح�س�ست  قط  مثله  اأ�سم  مل  عطره 

بـــــوجـــــود �ــســخــ�ــض 
ــي ويــ�ــســرع  ــن ــق ــراف ي

مـــن حـــركـــات قــدمــي 
كيفما  طويا  ويطويني 

كنت  طوية  فكل  ي�ساء 
احــتــمــي مـــن ر�ــســا�ــســة 

ــن مـــوت حمتم  واأنـــفـــذ م
مقدمة  اخــرقــت  حــتــى 

من  ــارات  ــج ــف واالن البيت 
واأ�سوات  و�سوب،  حدب  كل 

ــي )علي  ــس را� ــي متـــاأ  ــاق رف
وياك علي ... يا ح�سن (، وما 

ان فتحت الباب بقنبلة يدوية 
حتى انهال علّي الر�سا�ض، فلم 

ولكنني  قــدمــي  اأحت�س�ض  اعــد 
ا�سقط  مل  و�سابة،  قــوة  ازداد 

اىل  الثانية  قنبلتي  رميت  حتى 
بطن الدار وحميت نف�سي باالأر�ض 

م�ست�سفى  يف  اال  بعدها  ا�سعر  ومل 
كرباء..

اعد  فلم  وقبليني  ــي  ام يــا  اأفيقي 
على  ك�سابق  اأقــف  ان  على  قـــادرا 
وامنحيني  امــي  يا  اأفيقي  قدمي، 
القوة من جديد كي اذهب للقتال 
اأبقى  تعاىل  اهلل  ان  طاملا  زحفا 

على �ساعدي قويتن ،اأفيقي يا 
العائد  ولــدك  واح�سني  اأمــي 
نف�سه  يجهز  حتى  املوت،  من 

ملوت جديد.

الشيخ محمد النمر العوامي 1277هـ -  1348هـ
أفيقي... يا أمي واحُضني ولدِك العائد من الموت
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يف  عامة   ، علي  بن  نا�سر  بن  حممد  ال�سيخ 
علمي الفقه واال�سول م�سافًا اإىل تبّحره يف 
 1277 �سنة  ولد   ، االلهية  واحلكمة  الطب 
تلقى  ه .   134٨ �سنة  �سوال   ٩ يف  وتــويف  ه . 
واملنطقية  وال�سرفية  النحوية  ــه  درو�ــس
ال�سيخ  ابــن  ال�سيخ  احلجة  على  والبيانية 
وعلى   ، البحراين  القطيفي  طعان  اآل  �سالح 
العامة ال�سيخ علي موؤلف ) اأنوار البدرين ( 
ثم هاجر اإىل النجف فح�سر درو�ض العلماء 
واملــا  ذهــب  حممود  ال�سيخ  اأمــثــال  االعـــام 
اال�ــســول  درا�ــســة  فاأكمل  الــطــهــراين  هـــادي 
علم  در�ــض  كما  الريا�سية  والعلوم  والكام 
الطب عند املريزا باقر ابن املريزا خليل وقراأ 
االأ�سفهاين  ر�سا  اغا  ال�سيخ  على  الهند�سة 
دينية  مدر�سة  فتح  لوطنه  عــودتــه  وعند 
تخّرج منها الع�سرات من اأرباب الف�سل ونظم 
الكثري من اأبواب الفقه والعقائد باأراجيز مل 
الت�سريف  علم  يف  كمنظومته  حتفظ  تزل 
ويف الر�ساع والدر النظيم يف معرفة احلادث 
البن  اال�ــســارات  على  تعليقة  ولــه  والقدمي 

القوانن  على  الكافية  والتعليقات  �سينا 
والكفاية لذلك كان �سدى نعيه له رنة اأ�سى 
ومل  واملنظوم  باملنثور  الكثري  واأّبنه  واأ�سف 
كتب  العوامية.  مقرة  يف  مــزارًا  قره  يزل 
له ترجمة مف�سلة �سديقنا ال�سيخ �سعيد اآل 
اأبي املكارم يف ) اعام العوامية يف القطيف ( 
وذكر عدة ق�سائد من مراثيه لامام احل�سن 
عليه ال�سام ومنها ق�سيدته ال�سهرية واأولها :
ـــم والـــكـــعـــابـــا     ـــس ـــا� ـــمـــر ه ـــــوا الـــ�ـــس ـــــّوم ق
ــا ــاب ــع ــس ــــوا لــــلــــنــــزال جـــــــــردًا � ــــط ــــت وام

وله ق�سيدة اخرى منها هذه االبيات:
هــــا�ــــســــم يـــــــوم الــــطــــف ثــــــــاٌر مــ�ــســّيــع
ـــــوزع م ـــم  ـــس جـــ� لـــلـــمـــجـــد  ــــــه  اأر�ــــــس ويف 

هـــجـــعـــِت فـــــا ثــــــار طـــلـــبـــتـــيـــه هــا�ــســم
ــــــِك الـــــيـــــوم يـــرفـــع ـــــــِت فـــــا جمـــــد ل ومن
عليه  احل�سن  �سبايا  و�سف  يف  يقول  حتى 

 ال�سام :
دمـــوعـــهـــا بـــــــــاأن  وّدت  ــــة  ــــس وعــــاطــــ�
ــــا حــــــــّر الــــغــــلــــيــــل وتـــنـــقـــع ــــه ـــــّل ب تـــــب

ومـــدهـــ�ـــســـة بـــاخلـــطـــب حـــتـــى عــــن الــبــكــا
اأذيـــــــــــــب بـــــــه مــــنــــهــــا فـــــــــــــوؤاد مـــــــوزع

ومـــزعـــجـــة مـــن هــجــمــة اخلـــيـــل خــدرهــا
ـــا بـــالـــراحـــتـــن وجتــمــع ـــس ـــّم احلـــ� ـــ�ـــس ت

ــا ــه ــوت ــس وبــــاكــــيــــة تـــخـــفـــي املــــخــــافــــة �
ــــاء فـــتـــفـــزع ــــج ــــس ــــ� ــــه ال ــــن ــــره م ــــه ــــظ ي

ــا ــه ـــى فـــقـــد قــوم ـــة بــــاتــــت عـــل ومـــوحـــ�ـــس
ــع ــج ــس ــ� ــــوح كـــمـــا نــــــاح احلـــــمـــــام وت ــــن ت

ــوى الــ�ــســدى ــس ــ� وعـــاتـــبـــة مل تــ�ــســتــجــب ب
ـــد لــــهــــا مــــنــــه اجلــــــــــواب ويــــرجــــع ـــي ـــع ي

ــت ــّول ــب نـــــارًا حت ــت ــع ــا يف ال ــس ــ� ــّب احل ــس ــ� ت
ــض لــفــظــًا يف املــ�ــســامــع يــقــرع ــ� ــي ــغ مـــن ال

ــــــــا ُنــــ�ــــســــاق حــــوا�ــــســــرًا ـــكـــم اأّن ـــي ـــر�ـــس اأي
ويـــــرفـــــع يـــــــــــرّف  مــــنــــكــــم  عـــــلـــــم  وال 

من حياة الشعراء وسيرهم
الشيخ محمد النمر العوامي 1277هـ -  1348هـ
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ونستوضح  نتبني  ان  ونستطيع 
ال��ب��الء  ه���ذا  تتبع  م��ن  ذل���ك 
الراتب الذي تعرض له احلسني 
سريته  جممل  من  السالم  عليه 
النبي  سبط  هو  بام  الرشيفة، 
صىل اهلل عليه واله وسيد شباب 
اهل اجلنة ورحيانة الرسول وهو 
هو  منه..وبام  والنبي  النبي  من 
من منزلة اهل البيت ال يدانيهم 
احد يف الكون من اهلل ورسوله 

صلوات اهلل عليهم. 
االنقالب  حصل  عندما  ولكن 
نسل  اىل  االم������ور  وآل�����ت 
ح��زب  اىل  ث���م  االف���ج���ري���ن، 
ذوات  من  قريش  فتيات  ابناء 

امللك  واستالمهم  ال��راي��ات 
يزيد  وك��ي��ن��ون��ة  ال��ع��ض��وض، 
خليفة  بمسمى  ملكا  الفاجر 
عليه  اهلل  ص��ىل  اهلل  ل��رس��ول 
عليه  احلسني  من  طلب  ؛  واله 
الفاجر،  هلذا  يبايع  ان  السالم 
بعلة  احلسني  انتفض  عندها 
ال��رس��ل وب��ش��ع��اره��م م��ذك��را 
بقول جّده رسول اهلّل )صىل اهلل 
سلطانًا  رأى  )من  وآله(:  عليه 
ناكثًا  اهلّل،  حلُرم  مستحاًل  جائرًا 
رسول  لسنة  خمالفًا  اهلّل،  لعهد 
بااِلثم  اهلّل  عباد  يف  يعمل  اهلّل، 
والعدوان، فلم يغرّي عليه بفعل 
اهلّل أن  وال قول، كان حقًا عىل 

يدخله مدخله(.
السالم   عليه  دع��ي  وع��ن��دم��ا 
عليه  قال  يزيد  الفاسق  ملبايعة 
النبوة،  بيت  أهل  )إنا   : السالم 
وخمتلف  ال��رس��ال��ة،  وم��ع��دن 
وبنا  اهلل،  فتح  وبنا  املالئكة، 
فاسق  رج��ل  ويزيد  اهلل،  ختم 
النفس  قاتل  اخل��م��ر،  ش��ارب 
ومثيل  بالفسق،  معلن  املحرمة، 

ال يبايع مثله...(.
قال  العراق  اىل  انطلق  وعندما 
رؤيا  عن  السالم  عليه  احلسني 
يقول  واله  عليه  اهلل  صىل  جده 

له:
اهلل  ف��ان  اخ���رج  حسني  ))ي���ا   

فقال  قتيال  ي��راك  أن  ش��اء  قد 
وإنا  هلل  إن��ا  احلنفية:  بن  حممد 
محلك  معنى  فام  راجعون،  إليه 
هؤالء النساء معك وأنت خترج 
عىل مثل هذا احلال ؟ قال: فقال 
يل )صىل اهلل عليه واله(: إن اهلل 
قد شاء أن يراهن سبايا، فسلم 

عليه ومىض (. 
من  يعلمه  بام  متوطن  اذن  فهو 
بابتالء  ت��ع��اىل  اهلل  ل��ق��اء  حتم 
عليه  رده  ذلك  ويؤكد   ، راتب 
عبد  اع��رتاض��ات  عىل  السالم 
بن  اهلل  وعبد  العباس  بن  اهلل 
باإلمساك  عليه  فأشارا  الزبري 
عن اخلروج للعراق ، فقال هلام: 

دراسات 

الباحث محسن وهيب عبدتدبيٌر ربانيٌّ وحكمٌة الهيٌة

إن استشـــهاد الحسين عليه السالم، يفسر خاتمية الرسل، وحفظ الدين وحصانة 
االمة في ثلتها التابعة للعترة الهادية، ولقد اسس هذا الحادث لبقاء سنة ارسال 
الرســـل عليهم الســـالم حية فـــي كل معاني ظاهرتها من العلـــة الى الهدف، 

فسبحان المدبر المقدر المرتب لبالء الحسين عليه السالم.

aنهضُة الحسين.. 
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بأمر  أمرين  قد  اهلل  رسول  )إن 
وأنا ماض فيه(.

االمر مقصود  ان  يؤكد  والذي 
من  ومرتب  احلسني  قبل  من 
عليه  قوله  ايضا  تعاىل  اهلل  قبل 
السالم يف رسالة اىل بني هاشم 
: )بسم اهلل الرمحن الرحيم من 
احلسني بن عيل إىل بني هاشم؛ 
أما بعد فإنه من حلق يب استشهد 
و من ختلف عني مل يبلغ الفتح 

و السالم(.
قدره  هي  الشهادة  ان  بمعنى 
مسريته،  يف  حتام  السالم  عليه 
للرسل  ت��ع��اىل  اهلل  ي��رت��ب  ك��ام 
رساالهتم  يف  ال��س��الم  عليهم 

التي هي ظاهرة ربانية مرتبة ال 
خيلو منها زمان وال مكان.

عليه  احل��س��ني  اب��ت��الء  ترتيب 
البيت  اه��ل  يعلمه  ال��س��الم، 
صلوات اهلل عليهم من اول يوم 
الرسول  سلم  وحني  والدت��ه، 
اتى هبا جربائيل اىل  التي  الرتبة 
ام سلمة يف قارورة واخربها ان 
فاهنا  دم،  اىل  الرتاب  حتول هذا 
ولدي  مقتل  علة  تدل  عالمة 

احلسني.
السالم  عليه  احلسني  هنضة  ان 
ابسط  يف  علمي  عميل  منهاج 
احل���ق،  م��ع��رف��ة  اىل  اح���وال���ه 
شخصت  ألهن��ا  الباطل  ومتيز 

وبينت  واملنحرفني،  االنحراف 
الصحيحة  القراءة  تكمن  اين 
االوراق،  اختلطت  وكيف   ،
وم��ن اي��ن ج���اءت ال��ق��راءات 
ومتهيدا  بداية  لإلسالم  اخلاطئة 
العاملية  االهل��ي  العدل  لدولة 
حفيد  االك���رب  ال��ث��ائ��ر  ب��ق��ي��ادة 

احلسني عليه السالم .
وع��ل��م  رشف  الح���د  ل��ي��س   
كام  وربانية  اجتامعية  ومكانة 
عليه  احل��س��ني  ب��ه  يتمتع  ك��ان 
وامه  وابيه  ج��ده  بعد  السالم 
االرسة  عميد  فهو  ؛  واخ��ي��ه 
اهلاشمية العتيدة بن عيل بن أيب 
املطلب)عليهم  عبد  بن  طالب 
الرسول  سبط  وهو  السالم(، 
وآله(،  اهلل عليه  األعظم )صىل 
التي  وروحه  وشاممته  ورحيانته 
من  اح��د  يبق  ومل  جنبيه،  بني 
عليه  اهلل  الرسول)صىل  عاص 
املدينة،  يف  معه  ع��اش  وآل���ه( 
ال��رس��ول)ص��ىل  وس��م��ع  إال 
الناس  حيدث  وآل��ه(  عليه  اهلل 
منزلة  يعلمهم  وتوكيد؛  بتكرار 
وجمده،  السالم(  احلسني)عليه 
والسامء،  األرض  يف  وفضله 
ليست  اهنا  اىل  نظرهم  ويلفت 

عاطفة االبوة فقط. 
فقد أخرج البخاري والرتمذي 
عمر،  ابن  عن  صحيحيهام  يف 
وق����د س���أل���ه رج����ل ع���ن دم 
؟  أن��ت  من  فقال:  البعوضة، 
ال��ع��راق، قال:  أه��ل  ق��ال: من 
دم  عن  يسألني  هذا  اىل  انظروا 
النبي،  ابن  قتلوا  وقد  البعوض 
النبي )صىل اهلل عليه  وسمعت 
من  رحيانتاي  مها  يقول:  وآله( 

الدنيا . 
عن  بسنده  الرتمذي  وأخ��رج 
قال رسول  قال:  مرة،  بن  يعىل 
وآل���ه(:  عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل 

حسني،  من  وأن��ا  مني  حسني 
حسينا،  أح��ب  م��ن  اهلل  أح��ب 

حسني سبط من األسباط .
صحيحه  يف  الرتمذي  أخرج  و 
األنصارية،  سلمى  عن  بسنده 
سلمة  ام  عىل  دخلت  قالت: 
عليه  اهلل  )ص��ىل  النبي  زوج��ة 
ما  فقلت:  تبكي،  وهي  وآل��ه( 
االن  رأي��ت  قالت:  ؟  يبكيك 
وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  النبي 
وحليته  رأس��ه  وع��ىل  امل��ن��ام  يف 
الرتاب، فقلت: مالك يا رسول 
اهلل ؟ قال: شهدت قتل احلسني 

آنفا . 
النبوية  االح��ادي��ث  ه��ذا  ويف 
ال��رشي��ف��ة ش���ه���ادة واض��ح��ة 
املحمدية  النبوة  معنى  لتامزج 
يمثل  ال��ت��ي  اإلم��ام��ة  بمعاين 
يشء  فهام  نموذجها،  احلسني 
مقصودة  إش��ارة  وهي  واح��د، 
وما  األم���ور،  إليه  ستؤول  ملا 
أعباء  من  احلسني  به  سينهض 
فيام  متجسدا  ومهامها  النبوة 
للحسني)عليه  س��ي��ح��دث 
النبي  بذلك  فيكون  السالم(، 
اهلل  صلوات  احلسني  بامتداد 
عليهام. مثلام هو احلسني امتداد 
صلوات  النبي)  جلده  طبيعي 

اهلل عليهام وآهلام(. 
الصحابة  كبار  أن  املؤكد  ومن 
صحبة  ملعاين  االرقى  والرعيل 
وآله(.  عليه  اهلل  الرسول)صىل 
م��ن أم���ث���ال؛ مح���زة اب���ن عبد 
أبو  و  الطيار،  وجعفر  املطلب، 
واملقداد  املحمدي  وسلامن  ذر 
بن  وعامر  الكندي  األسود  بن 
معاين  يعلمون  يارس…كانوا 
تلك اإلشارات، وكانوا جيدون 
يف حب احلسني عالمة لسالمة 

الدين!!

دراسات 
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تقارير
بهدف مد روابط التواصل االجتماعي بين مكونات واطياف الشعب العراقي ...

العتبة الحسينية المقدسة تستقبل وفدين رسميين من أخوتنا السنة

ويف هذا السياق جملة »االحرار« 
الضيوف  م��ن  ا  ع��دد  التقت 
مدير  املتحدثني  اول  وك���ان 
والبحوث  الدراسات  مكتب 
االفتاء  لدار  الرسمي  والناطق 
واجلامعة  السنة  أله��ل  ال��ع��ام 
عامر  الشيخ  العراق  يف  العامة 
نمثل  نحن  قال:«  الذي  البيايت 
ألهل  العام  االفتاء  دار  وفدي 
ال��ع��راق  يف  واجل��امع��ة  السنة 
وك��ذل��ك وف���د االوق�����اف يف 
حمافظة االنبار التي عانت كثريا 
بشارات  ولكن  االره��اب  من 
قوسني  قاب  اصبحت  النرص 
واسامعنا,  عيوننا  من  ادن��ى  او 

بزيارة  اليوم  هذا  ترشفنا  حيث 
السالم«  »عليه  احلسني  االمام 
من  املقدسة  العتبة  وبضيافة 
ومّل  ال��ص��ف��وف  توحيد  اج��ل 
وال��وق��وف  ال��ط��وائ��ف  شمل 
االره��اب  ام��ام  واح���دا  صفا 
يريدون  الذين  واالره��اب��ي��ني 
االمة  وكرامة  وحدة  من  النيل 
ان  القدير  العيل  املوىل  وسائلني 
بكل  والعراقيني  العراق  حيفظ 

اطيافه الدينية«.
ومل  الصفوف  توحيد  هدفنا 

شمل الطوائف العراقية
»اهل��دف  أن  البيايت  وأوض���ح 
روح  زرع  هو  الزيارة  هذه  من 

االخ�����وة وامل��ح��ب��ة وال���وئ���ام 
واالنسجام مع اهلنا يف حمافظة 
االرشف  وال��ن��ج��ف  ك��رب��الء 
بشكل  املقدسة  والبالد  خاصة 
عامة, بالد وادي الرافدين بالد 
واالتقياء  واالول��ي��اء  االنبياء 
»عليهم  البيت  اه��ل  وائ��م��ة 
التباحث  اج��ل  م��ن  ال��س��الم«, 
للمصلحة  خدمة  والتشاور 
ال��ع��ام��ة وامل��س��ل��م��ني واخ���ذ 
واملباركة  الصائبة  ال��ق��رارات 
ان  القدير  العيل  املوىل  وسائلني 
ومغاليق  للخري  مفاتيح  جيعلنا 

للرش«.
مقاتل   5000 من  اكثر  جهزنا 

من قوات احلشد الشعبي 
وم���ن ج��ه��ت��ه حت���دث ال��ق��ائ��د 
العسكري لدار االفتاء يف جامع 
بغداد  العاصمة  يف  الطبول  ام 
»تم  قائال:  املوايل  احلاج فاضل 
افواج  ثالثة  تشكيل  اهلل  بعون 
فوج  ومنها  الشعبي  للحشد 
ال��ذي  االول  ب��غ��داد  ط���وارئ 
قصري  وق��ت  منذ  خت��رج��ه  ت��م 
الثاين  ب��غ��داد  ط���وارئ  وف��وج 
وفوج  ايام  منذ  استعراضه  تم 
الزال  الثالث  بغداد  ط��وارئ 
العمل به جاريا وننتظر االنتهاء 
منه خالل االيام القليلة القادمة, 
حوايل  اىل  العدد  وص��ل  وق��د 
قوات  ضمن  مقاتل   50000
العدد  وه��ذا  الشعبي  احلشد 
بتزايد مستمر من خالل تقديم 
املقاتلني وبكثرة عىل املقر العام 

يف جامع ام الطبول«.
واضاف »بالنسبة للفوج االول 

اســـتقبلت األمانة العامة للعتبة الحســـينية المقدسة؛ األســـبوع الماضي، وفدا من أخوتنا 
الســـنة متمثال بدار االفتاء العام ألهل السنة والجماعة في العراق وكذلك وفد االوقاف في 
محافظة االنبار، بهدف مّد روابط التواصل بين اطياف ومكونات الشـــعب العراقي للوقوف 
صفـــا واحـــدا بوجه االرهـــاب واالرهابيين وعكس صـــورة حية لمن يريـــد النيل من وحدة 
وكرامة العراق, حيث أعرب الوفد الحاضر عن رغبته الشديدة بفتح باب التعاون المشترك 
من خالل الزيارات المتبادلة التي يقوم بها الطرفان وكذلك المباشـــرة بمشـــروع االخوة 

االسالمية واكمال مسيرة مشروع المصالحة الوطنية... 

تقرير/ قاسم عبد الهادي
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كربالء  إل��ى  تصل  طبية  ك���وادر 
عمليات  وإجراء  المرضى  لمعالجة 

جراحية صعبة مجانًا

االنبار  حمافظة  يف  يقاتل  حاليا 
و47  ش��ه��ي��دًا   19 واع��ط��ي��ن��ا 
الثالثة  للمرة  وترشفنا  جرحيًا, 
»عليه  احلسني  االم��ام  ب��زي��ارة 
اواص  م��د  هب���دف  ال��س��الم« 
والدينية  االجتامعية  التآلف 
تكاتفنا  مدى  عن  تعرب  والتي 
م��ق��اوم��ة  ك��ش��ع��ب واح����د يف 
وما  واالح��ت��الل  الظلم  ق��وى 
تقوية  وكذلك  بداعش  يسمى 
العالقات العامة بني دار االفتاء 
العراق  يف  املقدسة  والعتبات 
عامة وكربالء خاصة وملسنا من 
العتبات  عىل  القائمني  خالل 
واملحبة  الطيب  كل  املقدسة 
نتوقعه  كنا  ما  وراينا  والتآخي 

من حسن الضيافة والكرم«.
بعض الدول الغربية واالقليمية 

حتاول النيل من كرامة العراق
مدير  املتحدثني  اخ��ر  وك���ان 
الوقف السني يف حمافظة االنبار 
الشيخ عبد الرجاء خملف الذي 
أكد هو اآلخر بأن »اهلدف من 
كربالء  حمافظة  اىل  الوفد  زيارة 
وتقريب  لتوضيح  امل��ق��دس��ة 
العتبات  بني  ما  النظر  وجهات 
الغربية  وامل��ن��اط��ق  امل��ب��ارك��ة 
الديني  اجل��ان��ب  خ���الل  م��ن 
وال��ع��ش��ائ��ري واالج��ت��امع��ي 
لفتح  خ��الهل��ا  م��ن  ون��س��ع��ى 
فيام  مشرتكة  ب��ح��وث  م��راك��ز 
بيننا وكذلك مكاتب استشارية 
مبادئ  ايصال  اجل  من  ايضا 
االسالم بشكل صحيح وقطع 
الصادرة من بعض  كل االمور 
دول الغرب االوربية او الدول 
للدين  تيء  والتي  االقليمية 
االس��الم��ي وت��ف��رق اط��ي��اف 

الشعب العراقي«.
حديثه  خملف  الشيخ  اختتم 
الدور  ملسنا  احلقيقة  »يف  قائاًل: 

العتبات  به  تقوم  الذي  الكبري 
اجليش  ق��وات  بدعم  املقدسة 
اج��ل  م��ن  الشعبي  واحل��ش��د 
عليه,  والقضاء  االره��اب  دحر 
املرجعية  لفتوى  كان  وحقيقة 
بتوحيد  كبري  دور  امل��ب��ارك��ة 
الوقوف  اج��ل  من  الصفوف 
الضالة  االف��ك��ار  تلك  ام���ام 
وحدتنا  تدمري  اىل  هتدف  التي 
هنا  وم��ن  والدينية,  الوطنية 
اىل  واالم��ت��ن��ان  الشكر  اق���دم 
السالح  بحمل  ن��ادى  من  كل 
س��واء  الظلمة  ه���ؤالء  ب��وج��ه 
ودار  املباركة  املرجعية  كانت 
االف���ت���اء وال���ق���وات االم��ن��ي��ة 
خالل  ومن  الشعبي,  واحلشد 
التآص  ذل��ك وج��دت وح��دة 
االطياف  مجيع  بني  االجتامعية 
وعظيمة  جدا  كبرية  العراقية 
وان  املباركة  املرجعية  بعظمة 
شاء اهلل يكون عام 2016 عاما 
العراقي  الشعب  عىل  جديدا 
والوحدة  باالنتصارات  حافال 
والتأخي واملحبة وطرد داعش 

من مجيع انحاء العراق«.          

طبية  كوادر  استقطاب  عن  املقدسة  احلسينية  العتبة  أعلنت 
متخصصة لعالج املرىض وإجراء العمليات اجلراحية جمانًا.

املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  الطبية  املفرزة  مسؤول  وأكد 
من  معاجلتهم  تتم  الذين  املرىض  أغلب  أن  الشمري«  »أمحد 

العوائل الفقرية واملتعففة ومن ذوي الشهداء.
للعتبة  اإلل��ك��رتوين  املوقع  مراسل  مع  له  حديث  يف  وق��ال 
يتم  اجلراحية  العمليات  وإجراء  املرىض  »عالج  إن  احلسينية 
احلاالت  أن  إىل  مشريًا  مسبق«  حجز  أو  تسجيل  دون  من 
األعصاب  وتليف  الفقرات  ترميم  لعمليات  املستعصية 
حممد  الدكتور  ب��إرشاف  تتم  احلرجة  احل��االت  من  وغريها 

القرعاوي.
واجلملة  الفقرات  بجراحة  املتخصص  »القرعاوي«  ويعمل 
من  أسبوع  كل  من  مخيس  يوم  كل  متطوع  بصفة  العصبية  
يستقبل  ظهرًا  عرشة  الثانية  وحتى  صباحًا  العارشة  الساعة 

خالهلا املراجعني واملرىض.
أثمرت  املقدسة  احلسينية  العتبة  »مبادرة  إن  القرعاوي  وقال 
حيث  الناجحة،  اجلراحية  العمليات  من  الكثري  إجراء  عن 

أجريت عمليات من النوع الصعب والنادر«.
ملتفة  غريبة  أورام  لرفع  عمليات  اجريت  »لقد  وأض��اف 
لدى  الصدرية  الفقرات  يف  الشوكي  احلبل  عىل  وضاغطة 

الكثري من احلاالت«.
واعترب أن هذا العمل يعد النواة األوىل لتقديم الرعاية الصحية 

بصورة إنسانية للمواطنني ولفت انظار األطباء حوهلا.

تقارير
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كاتٌب وكتاْب

ال ُيخفـــى علـــى أحـــد قيمـــَة 
الكبيـــر  اإلســـالمي  العالـــم 
)السّيد  الســـيد ابن طاووس 
أبو القاســـم، علي بن موسى 
بـــن جعفـــر بـــن طـــاووس، 
وينتهي نســـبه إلى الحســـن 
المثّنى ابن اإلمام الحســـن 
المجتبى( ومؤلفاته الضخمة 
التي تعّد تراثا شيعيًا تفتخر 

به األجيال جيال بعد جيل.
ما  أب��رز  من  كتاب  ايدينا  وبني 
التصانيف  م��ن  وصّنفه  أّل��ف��ه 
)سعد  كتاب  وهو  أال  الكبرية، 
من  منضود  للنفوس  السعود 
بن  موسى  بن  عيل  وقف  كتب 
اسم  أن  والظاهر  ط��اووس(.. 
مقطعني:  من  يتكّون  الكتاب 
االول »سعد السعود للنفوس«، 
والثاين »منضود من كتب وقف 

عيل بن موسى بن طاووس«.
معرّبًا  الطهراين  الشيخ  وذك��ره 
للنفوس  السعود  سعد  عنه: 

ب��أح��وال  يتعّلق  فيام  منضود 
وتأليفه  مجعه  كيفية  من  القرآن 
نقاًل  مشكالته  بعض  وتفسري 

عن بعض التفاسري.
ويعود تاريخ تأليف الكتاب إىل 
سنة )651 هجرية( وقد احتمل 
طاووس  ابن  السيد  أن  البعض 
سنة  وإىل  651ه�  سنة  بني  أّلفه 
قد  أّنه  البعض  ويرى  657ه.. 
ألفه عند إقامته يف مدينة كربالء 

املقدسة ومن بعدها بغداد.
الكتاب  ت��اري��خ  ع��ىل  وت��أك��ي��دًا 
وق��ي��م��ت��ه ال��ع��ل��ي��ا ف��ه��ن��ال��ك 
خم��ط��وط��ات ل��ه م���وج���ودة يف 
)املكتبة العامة آلية اهلل املرعيش 
يف  كتبت   ،4920 رقم  قم،  يف 
القرن احلادي عرش، قوبلت من 
نسخة نقلت من خط املصنف، 
اإلمام  وكذلك نسخة يف مكتبة 
الرضا )عليه السالم( يف مشهد، 
االخ��ر،  ناقصة   ،1693 رق��م 
العالمة  بخّط  نسخة  عن  فضاًل 

عيل  صفر  بن  حممد  شري  الشيخ 
صحح  التي  وهي  اجل��ورق��اين، 
املطبوع  السعود«  »سعد  كتاب 
إىل  إضافة  عليها،  النجف  يف 
والتي  املجلي،  العالمة  نسخة 
اعتمد عليها يف )بحار االنوار(.
ابن  بكتب  الكثري  ت��أث��ر  وق��د 
التأليف،  يف  وطريقته  طاووس 
اب��ن  بكتب  ت��أث��ر  َم���ن  وأك��ث��ر 
وجعلها  عنها  ونقل  ط��اووس 
الشيخ  مؤلفاته  يف  االس���اس 

الكفعمي )رضوان اهلل عليه(.
»سعد  كتاب  بخصوص  وأّم��ا 
من  مجع  عنه  فنقل  السعود«، 

العلامء، منهم:
بحار  يف  املجلي  العالمة   �  1

االنوار، حيث نقل عنه الكثري.
2 � احلّر العاميل يف إثبات اهلداة.
يف  البحراين  هاشم  السيد   �  3

غاية املرام.
آبادي  االسرت  الدين  رشف   �  4

يف تأويل اآليات.

5 � املحدث النوري يف مستدرك 
الوسائل.

ومع أمهية هذا الكتاب فبالتأكيد 
تأليف  من  مّجة  غاية  هنالك  أن 
يذكر  حيث  النفوس(..  )سعد 
كتاب  كّل  من  الكتاب  هذا  يف 
وقفه عىل ذكور أوالده وطبقات 
ذكرهم بعد نفادهم، وذكر عّدة 

فوائد هلذا الكتاب:
منها: أنه إذا فقدت الكتب التي 
كان  الكتاب،  هذا  يف  عنها  نقل 
هذا الكتاب حاويًا ملا كان خياف 

فواته وحمييًا ملا كان جيوز ماته.
ال��ك��ت��اب  ه����ذا  أن  وم��ن��ه��ا: 
يدعوهم  الوفود  إىل  كالرسول 

إىل ما فيها.
كتاب  استعري  ل��و  أن��ه  ومنها: 
طالبيه  عىل  والتبس  خزانته  من 
كان  الكتاب،  وقفية  قطعت  أو 
تعيني موضع املنقول منه شاهدا 

عىل الوقفية.
ومنها: أّنه يقرب باالنتفاع به ما 

في كتابه )سعد السعود للنفوس(..

السيد ابن طاووس يبتكر نوعًا جديدًا من طرق التأليف
 في رّد الشبهات ومناقشتها
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كان بعيدًا.
ول��ك��ن ت��وج��د غ��اي��ة أخ���رى مل 
اهلدف  وهي  املؤّلف  هبا  يرّصح 
الكتاب،  هذا  لتأليف  االسمى 
هبذه  ط��اووس  اب��ن  أّن  وه��ي: 
ابتكر  التأليف  م��ن  الطريقة 
التأليف  طرق  من  جديدًا  نوعًا 
ومناقشتها،  الشبهات  رّد  يف 
كتاب  ك��ّل  م��ن  انتفى  حيث 
الصلة  ذات  احلّساسة  املطالب 
صارت  التي  واملسائل  بالعقائد 
ومن  والنقاش،  للشبهة  م��وردًا 
زيفها،  وبنّي  ورّدها  ناقشها  ثّم 
الكتب  م��ن  ان��ت��ق��ى  وك��ذل��ك 
احلق  للمذهب  املؤّيدة  املطالب 
ورشح��ه��ا وأوض��ح��ه��ا وأل��زم 

املخالفني هبا.
للكتاب  املؤّلف  مّهد  أن  وبعَد 
اهلل وحتميده  باسم  يف صفحات 
ونعامئه،  آالئ���ه  ع��ىل  وش��ك��ره 
تأليف  يف  امللحوظة  الغاية  ذكر 
فوائد،  عرش  له  وذكر  الكتاب، 
للكتاب  أخرى  لفوائد  وأحال 

عىل كتابه »االبانة«.
ثم ذكر فهرسًا تفصيليًا لفصول 
عىل  كتابه  قّسم  ثّم  الكتاب.. 

بابني:
االول: فيام وقفه من املصاحف 

املعظمة والربعات املكرمة.
كتب  م��ن  وقفه  فيام  وال��ث��اين: 
وما  ال��ك��ري��م  ال��ق��رآن  تفاسري 
خيتص به من تصانيف التعظيم.

وذكر يف الباب االول املصاحف 
يذكر  الفصول،  ع��ىل  مقّسمة 
واح��دًا  مصحفًا  فصل  ك��ّل  يف 

معّينة  صفحة  من  ويستخرج 
يف  ما  يرشح  ثم  معّينة،  آية  منه 
تلك اآلية من دالئل توحيد اهلل 

وعلمه وقدرته وأمثال ذلك.
وبعد ذكر املصاحف ذكر بعض 
الكتب الساموية، كسنن إدريس 
والزبور  واالنجيل  وال��ت��وراة 
و... مقّسمة عىل الفصول أيضًا، 
يذكر يف كّل فصل ما يستخرجه 
من موضع معني منها بام يرتبط 
وأوصافهم  االنبياء  ب��أح��وال 
بعض  مع  اخلاتم،  إىل  آدم  من 

املناقشات والتوضيحات.
ال��ث��اين كتب  ال��ب��اب  وذك���ر يف 
مقّساًم  القرآن  وعلوم  التفسري 
كّل  ي��ذك��ر يف  ال��ف��ص��ول،  ع��ىل 
معنّي  مقطع  من  ينقله  ما  فصل 
ثم  الكريم،  ال��ق��رآن  كتب  من 
من  فيه  ما  ورّد  برشحه  ي��رشع 
نظره،  فيه  وي��ب��نّي  إش��ك��االت 
ما  الباب  هذا  يف  نقله  ما  وأكثر 
البيت  وأه��ل  باإلمامة  يتعّلق 
ومسائل  ال��س��الم(  )عليهم 
نرصة  ع��ىل  ي��دّل  وم��ا  العقيدة 

املذهب احلّق.
العالمة ابن طاووس يف 

سطور..
ولِد السّيد ابن طاووس )قدس 
من  ع��رش  اخل��ام��س  يف  رسه( 
املحّرم 589 ه�، بمدينة احلّلة يف 
األمر  بادئ  يف  ودرس  العراق، 
عند أبيه وجّده ألّمه الشيخ وّرام 
وكان  احلّلة،  يف  ف��راس  أيب  بن 
يتمّتع بذهن وّقاد، وذكاء حاد، 
وقد فاق مجيع أقرانه يف حتصيل 

وأكمل  وجيزة،  فرتة  يف  العلوم 
الدراسة  خالل سنة واحدة من 
يف  يكملونه  اآلخ��رون  كان  ما 

عّدة سنوات.
الكاظمية،  مدينة  إىل  سافر  ثّم   
ا،  وأقام يف بغداد مخسة عرش عامًّ
ومواصلة  بالتدريس،  مشغواًل 
ثّم  احلّلة،  إىل  عاد  ثّم  الدراسة، 
أقام يف جوار اإلمام الرضا )عليه 
املقّدسة  مشهد  بمدينة  السالم( 
ثالث سنوات، بعدها سافر إىل 
مدينة النجف األرشف، ومدينة 
كل  يف  وأق��ام  املقّدسة،  كربالء 
ن  ف��دوَّ س��ن��وات،  ث��الث  منها 
الكتاب الرشيف كشف  خالهلا 

املحّجة كوصية ألوالده.

احلسن  )الشيخ  تالمذته:  ومن 
بالعاّلمة احليّل،  املعروف  احليّل، 
ابن أخيه، السّيد عبد الكريم بن 
ابناه، السّيد حمّمد بن  طاووس، 
عيل بن طاووس والسّيد عيل بن 
عيل بن طاووس، الشيخ حسن 

بن داود احليّل(.
وقد نال ابن طاووس )رضوان 
املجد  ذروَة  عليه(  تعاىل  اهلل 
وأجداده  آباؤه  ناهلا  كام  والفخر 
من قبل، وأصبح نقيب العلويني 
يف  األجل  واف��اه  حتى  زمانه  يف 
 664 القعدة  ذي  من  اخلامس 
بجوار  ودفن  بغداد،  بمدينة  ه� 
مرقد اإلمام عيل )عليه السالم( 

يف مدينة النجف األرشف.



بني  للثقافة  تعريفات  هنالك 
وقد  واالصطالحية  اللغوية 
اخ��ت��ل��ف اص���ح���اب ال��ش��ان 
الثقافة  ت��ع��ري��ف  ب��خ��ص��وص 
االراء  تعددت  فقد  اصطالحا 
تقريبا  املفهوم  ان  اال  والتعابري 
واح��دا  ه��و  ي��ك��ون  ان  يمكن 
هوية  متنح  الثقافة  وب��ال��ت��ايل 
فالبعض  وعليها  هب��ا  العامل 
املعرفة  تعني  باهنا  الثقافة  عرف 
األخبار  طريق  عن  تؤخذ  التي 
كالتاريخ  واالستنباط  والتلقي 
واللغة والفن واألدب والتفسري 
والفرق   ، واحلديث  والفلسفة 
العلم  إن  والثقافة  العلم  بني 
عاملي ال خيتص بأمة دون أخرى 
خاصة  فتكون  الثقافة  وأم��ا   ،
وعامة ، فالثقافة اخلاصة تنسب 
لالمة التي أنتجتها أو تكون من 
خصوصياهتا وميزاهتا ، كاألدب 
يف  وفلسفتها  األب��ط��ال  وس��ري 
العامة فهي  الثقافة  ، وأما  احلياة 
واملالحظة  التجارة  كأساليب 

ونحو ذلك .
هي  للثقافة  احلقيقية  والرتمجة 
هبا  تتاثر  ال��ت��ي  االن��ع��ك��اس��ات 
ترصفات الفرد ولكل فرد عامل 
خاصة  ثقافة  له  معني  جم��ال  يف 
االخرين  مع  التعامل  كيفية  يف 
خمتص  هو  الذي  املجال  ضمن 
الثقافة  يعترب  من  هنالك   ، فيه 
الذات  من  ينبع  مفهوم  كل  هي 
اخلري  التاه  به  وتؤثر  االنسانية 
اي  ذلك  وعكس  فقط  والرقي 

اجلوانب السلبية ال ثقافة هلا 
ال��ث��ق��اف��ة ق��د ت��ك��ون ال��ع��ادات 
عليها  ينشأ  ال��ت��ي  والتقاليد 
اما  له  عنوانا  فتصبح  املجتمع 
حي��اول  التي  املكتسبة  الثقافة 
وتكون  يتقمصها  ان  املثقف 
يف  عليه  متعارف  هو   ملا  مغايرة 
وحي��اول  هويته  تكون  جمتمعه 
من  اكتسبه  ما  يظهر  ان  املثقف 
ثقافة خالل تعامله مع االخرين 
وم����ن ب���ني اه����م امل���ج���االت 
هبا  يعمل  التي  تلك  واخطرها 

يتطلب  فاالعالم  االع��الم  هي 
من االعالمي ان يكون ملام بكل 
املتلقي  دراسة  مع  منه  ما يصدر 
وماهية ثقافته اي يعلم كل يشء 
عن اليشء ويف نفس الوقت يعلم 
اليشء عن كل يشء ، مثال يعلم 
تعاريفها  الفلسفة  عن  يشء  كل 
اقسامها نشاهتا تطورها ، ويعلم 
واي  جمتمع  اي  يف  الفلسفة  عن 
ثقافة واي علم اثرت وتاثرت ، 
ووسيلة  املعلومة  نوعية  فاختيار 
املعلومة  هذه  اليصال  االتصال 
لالعالمي  هوية  تعترب  التي  هي 
فرتى مثال بعض االعالميني او 
يف  متخصصة  االع��الم  وسائل 
السياسة  او  التاريخ  او  االدب 
فتكون هويتها طبقا  الرياضة  او 
ان  اراد  اذا  واالعالمي  ملجاهلا 
ثقافته  فتكون  متخصصا  يكون 
متخصصة يف جمال واحد  اما اذا 
اراد ان يكون غري متخصص اي 
ان خيوض يف كل املجاالت فهذا 
دراس��ة  ي��درس  ان  منه  يتطلب 

املجاالت  حيثيات  كل  دقيقة 
تظهر  وان  اقتحامها  يريد  التي 
قول  من  ترصفاته  عىل  ترمجتها 
املمثل  املثال  سبيل  عىل   ، وفعل 
اخ��ت��ص��اص  مثليو  ف��ه��ن��ال��ك 
بالكوميديا او البوليسية وهنالك 
كل  يمثل  اي  متخصص  غ��ري 
بوليسية  و  كوميدية  االدوار 

غرامية 
مل  ان  االع���الم  وس��ائ��ل  بعض 
تكن اغلبها حتاول تغيري ثقافات 
خطاهبا   اليها  املوجه  املجتمع 
من  يتطلب  ال��ث��ق��اف��ة  وت��غ��ي��ري 
بحيث  ملام  يكون  ان  االعالمي 
املتلقي  يستدرج  ان  يستطيع  انه 
يريد  ما  حسب  ثقافته  لتغيري 
صاحب الوسيلة االعالمية وقد 
االعالم  وسائل  من  كثري  اثرت 
عىل  ومنها  كثرية  جمتمعات  يف 
وج����ه اخل���ص���وص امل��ج��ت��م��ع 

االسالمي 
يكون  الذي  الناجح  االعالمي 
ملام بعدة ثقافات جيب ان يكون 
الثقافات  هذه  اظهار  يف  موفقا 
ال  ان  عىل  املتضاربة  وخصوصا 
بل  املتلقي  لدى  شخصيته  هتتز 
العكس ينظر اليه عىل انه مثقف 
حوله  من  جيري  ما  عىل  ومطلع 
االنسان  يرجوها  التي  والغاية   ،
اىل  به  ترتقي  ان  هي  الثقافة  من 
درجة اعىل من الرقي وان يكون 

عنرص سليم يف املجتمع .
االعالم  وسائل  بعض  تتحدث 
منها  هجينة  مصطلحات  عن 
ثقافة  او  اجلريمة  ثقافة  مثال 
التكفري وهذه الصفات ال ثقافة 
كلمة  من  قصدوا  ولكنهم  هلا 

هوية االعالمي ثقافته
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إلتفاتٌة قرآنية

إلى مجاهدي الحشد الشعبي المخلص

قال اهلل تبارك وتعاىل يف حمكم كتابه الكريم: ))ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت...(( سورة البقرة,اآلية 286.

املعصية  ملعنى  وخصصت  الكسب،  كلمة  الطاعة  ملعنى  خصصت  الكريمة  اآلية  ان  املالحظ  من 
الصاحلة  األعامل  عىل  تطلق  اآلية  ))ان  يقول:  إذ  االمثل  تفسري  صاحب  هذا  ويعلل  االكتساب 
أن]الكسب[يستعمل  هو  السبب  ولعل  اسم]االكتساب[.  السيئة  االعامل  وعىل  اسم]الكسب[ 
بالنسبة إىل األمور التي حيققها املرء برغبة داخلية وبال تكليف وهي تناسب فطرته،بينام ]اإلكتساب[
هو النقطة املقابلة للكسب،أي األعامل التي تنايف الفطرة وطبيعة اإلنسان،يفهم من هذا أن االعامل 
والطبيعة(( وهذا  الفطرة  الرش ختالف  أعامل  بينام  االنسان،  الفطرة وطبيعة  الصاحلة مطابقة ملسرية 

الكالم يتامثل مع ما قاله احد علامئنا االعالم اذ يقول:
)ان طاعة اهلل تارة رابحة ليس فيها خسارة وتكاليفها ايرس من تكاليف طاعة النفس االمارة بالسوء 
او غريها من العناوين التي تطاع من دون اهلل سبحانه وتعاىل(. فلامذا هذا العناء بإرتكاب املحارم 
واملعايص التي تذهب لذهتا القليلة وتبقى تبعتها مع ان اهلل عزوجل هنى االنسان عن إرتكاهبا، وهذا 

الكالم يشمل اجلميع إال املعصوم بام فيهم انا العبد الفقري إىل مواله؟علينا مراجعة انفسنا.

أهيا األحبة..
فلتقتدوا بالواقفني عىل جلية احلال واملطلعني عىل 
وإن  ذلك  فإن  اجلهاد  عىل  باملواظبة  اآلمال  حقيقة 
كان شاقًا فمدته قريبة، واالحتامء مدته يسرية للتنعم 

القاهرين  املعرفة  أهل  من  وكونوا  اآلخرة.  بنعيم 
بعروة  املعتصمني  املبني  ال��رشع  بسياسة  أنفسهم 
املجاهدين  لعباده  اآلخرة  يف  اهلل  وعده  بام  اليقني 
متمسكني،  الدينية  املرجعية  وبفتوى  الزاهدين، 
أهيا  س��ائ��ري��ن.   امل��ع��ايل  إىل  اجل��ه��اد  داع��ي  ملبني 
املجاهدون.. إن يف صوالتكم حتت قعقعة الرايات 
الزيغ  من  املسلمني  لعقائد  صونًا  املباركة  احلسينية 
برمياتكم  العجامء  اجلامد  لكم  تشهد  والضاللة، 
مسددين.. فال متيلوا راياتكم وال تعلوها إال بيد 
الصابرين  فأن  منكم،  الذمار  واملناعني  شجعانكم 
براياهتم  حيفون  الذين  هم  احلقائق  ن��زول  عىل 
ويكتنفون حفافيها، وأمامها ووراءها ال يتأخرون 

عنها فيسلموهنا وال يتقدمون عليها فيفردوهنا.
وسوَف يبيُدهم سيُف بن طه    

هو املهديُّ والنبُأ العظيُم

هي  التكفري  او  اجلريمة  ثقافة 
عليها  االق��دام  كيفية  يف  هويتها 
اي ان املجرم واملكفر له اساليبه 
االخرين  وتكفري  اجلريمة  يف 
ومثل هكذا افعال ال تعترب ثقافة 
يستطيع  رخيصة  اساليب  الهنا 
يقدم عليها  ان  منحرف  فرد  اي 
جديدة  اساليب  يبتكر  حتى  بل 
عدة  وه��ن��ال��ك  املجتمع  هل��دم 
الثقافة  ه��ذه  ت��رف��ض  رشائ���ح 
السليمة  ال��ث��ق��اف��ة  وح���رصت 
ذلك  وخالف  السليمة  بالفطرة 
او  الثقافة  بحق  جريمة  تعتربه 
ما نسبت هلذه  اذا  للثقافة  تكفري 

االفعال املشينة .
سليمة  ت��رصف��ات  تعم  عندما 
املجتمع تصبح هي  جديدة عىل 
الظاهرة التي يعرف هبا املجتمع 
هذا  منحت  قد  الثقافة  تكون 
تتفق  ج��دي��دة  ه��وي��ة  املجتمع 
استحدثوها  التي  وترصفاهتم 
من  هنالك  العكس  وع��ىل   ،
دخيل  اي  رافضا  بثقافته  يلتزم 
م��ن ال��ث��ق��اف��ات االخ���رى مهام 
سليمة  كانت  ولو  حتى  كانت 
وترتقي بمجتمعهم الهنم جبلوا 
هبا  ومتسكوا  الثقافة  ه��ذه  عىل 
فيام  مثال  هويتهم  واع��ت��ربوه��ا 
والزواج  واملاكل  امللبس  خيص 
وحتى بعض القوانني التي تعترب 
ام��ور  لتمشية  الرئيي  امل��ق��ود 

املجتمع .
كل املتغريات يف الثقافة او فرض 
يكون  اخ��رى  عىل  معينة  ثقافة 
االعالم  هي  وسائلها  اهم  احد 
وسائل  فعىل  املنطلق  هذا  ومن 
االعالم ان تعتمد او هتيء كوادر 
اعالمية تكون عىل مستوى عال 
ان  تستطيع  حتى  الثقافات  من 
حتدث تاثريها يف ثقافات الغري .  

كاظم الطائي

عبد الخالق العنبكي
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روى عن الباقر عليه السالم أنه قال : كان عبد امللك يطوف بالبيت وعيل بن احلسني يطوف بني يديه وال يلتفت إليه 
ومل يكن عبد امللك يعرفه بوجهه فقال : من هذا الذي يطوف بني أيدينا وال يلتفت إلينا ؟ فقيل : هذا عيل بن احلسني 
عليه السالم ، فجلس مكانه ، وقال : ردوه إيل فردوه فقال له : يا عيل بن احلسني إين لست قاتل أبيك ، فام يمنعك 
من املصري  إيل ؟ فقال عيل بن احلسني عليهام السالم : إن قاتل أيب أفسد بام فعله دنياه عليه ، وأفسد أيب عليه بذلك 
آخرته ، فان أحببت أن تكون كهو فكن ، فقال : كال ، ولكن ص إلينا لتنال من دنيانا ، فجلس زين العابدين وبسط 
رداءه وقال : اللهم أره حرمة أوليائك عندك ، فإذا إزاره ملوءة دررا يكاد شعاعها خيطف االبصار ، فقال له : من 

يكون هذا حرمته عند ربه حيتاج إىل دنياك ؟ ! ثم قال : اللهم خذها فال حاجة يل فيها

عن إسامعيل بن مهران قال : ملا خرج أبو جعفر 
الدفعة  يف  بغداد  إىل  املدينة  من  السالم  عليه 
 : خروجه  عند  له  قلت   ، خرجتيه  من  األوىل 
جعلت فداك إين أخاف عليك يف هذا الوجه ، 
فإىل من االمر بعدك ؟ فكر بوجهه إيل ضاحكا 
هذه  يف  ظننت  حيث   ] الغيبة   [ ليس   : وق��ال 
السنة ، فلام استدعي به إىل املعتصم صت إليه 
فأنت خارج فإىل من  له : جعلت فداك  فقلت 
اخضلت  حتى  فبكى  ؟  بعدك  من  االمر  هذا 
حليته ثم التفت إيل فقال : عند هذه خياف عيل، 

االمر من بعدي إىل ابني عيل

َثَنا  َحدَّ َقاَل  ُبوٍب  حَمْ اْبِن  َعِن  ٍد  مَّ حُمَ ْبِن  َد  َأمْحَ َعْن 
ْيَلِم َقاَل  َسِن َصاِحُب الدَّ َيى ْبُن َعْبِد اهللَّ َأيِب احْلَ حَيْ
ٍد ع َيُقوُل وِعْنَده ُأَناٌس ِمْن  مَّ َسِمْعُت َجْعَفَر ْبَن حُمَ
ِعْلَمُهْم  َأَخُذوا  ْم  ُ َأهنَّ لِلنَّاِس  َعَجبًا  اْلُكوَفِة -  َأْهِل 
ه َعْن َرُسوِل اهللَّ ص َفَعِمُلوا بِه واْهَتَدْوا وَيَرْوَن  ُكلَّ
َبْيتِه  َأْهُل  وَنْحُن  ِعْلَمه  َيْأُخُذوا  مَلْ  َبْيتِه  َأْهَل  َأنَّ 
َخَرَج  ِعْنِدَنا  وِمْن  اْلَوْحُي  َنَزَل  َمَناِزلَِنا  يِف  ُته  يَّ وُذريِّ
ْم َعِلُموا واْهَتَدْوا وَجِهْلَنا  ُ ْوَن َأهنَّ اْلِعْلُم إَِلْيِهْم أَفرَيَ

َنْحُن وَضَلْلَنا إِنَّ َهَذا مَلَُحاٌل

المعصوم ال يحتاج الى الحاكم 

من ياخذ علم رسول اهلل ؟الغيبة والوصية
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قال   اّنه   ) السالم  عليه   ( العامل  إىل  رفعه  املفيد 
له  واملذيع  ضعفًا  سبعون  له  باحلسنة  املسترت 
هلا  واملذيع  له  مغفور  بالسيئة  واملسترت  واحد 
خمذول ، املقّر بذنبه كمن ال ذنب له ، وإذا كان 
الرجل يف جوف الليل يف صالته يقر هلل بذنوبه 
ويسأله التوبة ويف ضمريه أن ال يرجع إليه فاهلل 

يغفر له إن شاء اهلل .
العامل : لقب االمام موسى بن جعفر الكاظم

 ) عليه السالم (

كيف تتعامل
 مع الحسنة والسيئة؟

الطويس ، عن الفحام ، عن املنصوري ، عن عم أبيه قال : قلت لالمام عيل بن
حمّمد ) عليه السالم ( : عّلمني يا سيدي دعاًء أتقرب إىل اهلل عّز وجّل به فقال يل 
: هذا دعاٌء كثريًا ما أدعو اهلل به وقد سألت اهلل عّز وجّل أن ال خيّيب من دعا به يف 
مشهدي بعدي وهو :» يا عّديت عند العدد ويا رجائي واملعتمد ويا كهفي والسند 
ويا واحدًا يا أحد ويا قل هو اهلل أحد أسألك اللهم بحقيِّ من خلقته من خلقك ومل 

تعل يف خلقك مثلهم أحدًا صّل عىل مجاعتهم وافعل يب كيت وكيت «

وصية لمن يزور العسكريين عليهما السالم

عن حفص بن غياث ، عن أيب عبد اهلل ) عليه السالم ( قال : قال 
ذنب  للعامل  يغفر  أن  قبل  ذنبًا  سبعون  للجاهل  يغفر  حفص  يا   :

واحد .
: قال عيسى بن مريم   ) السالم  أبو عبد اهلل ) عليه  وكذلك قال 

عىل نبّينا وآله
وعليه السالم : ويل لعلامء كيف تلّظى عليهم النار ؟ !  .

عن مجيل بن دّراج قال : سمعت أبا عبد اهلل ) عليه السالم ( يقول 
للعامل  بيده إىل حلقه - مل يكن  النفس ههنا - وأشار  بلغت  إذا   :

توبة ثّم قرأ ) إّنام التوبة عىل اهلل للذين يعملون السوء بجاهلة (  .
عن أيب جعفر ) عليه السالم ( يف قول اهلل عّز وجّل : ) فكبكبوا 
ثّم  بألسنتهم  عدال  وصفوا  قوم  هم   : قال   ) والغاوون  هم  فيها 

خالفوه إىل غريه

كيف يحذر االمام الصادق العلماء
a
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استقبلت مدارس الوارث التابعة 
العتبة  يف  والتعليم  الرتبية  لقسم 
رفيع  وف���دًا  املقدسة  احلسينية 
اجلمهورية  رئاسة  من  املستوى 
التنمية  بمركز  متمثاًل  العراقية 
الربامج  العلمي/قسم  والتطوير 
هذه  وت��أيت  والرتبوية،  العلمية 
اط��ر  سلسلة  ض��م��ن  ال���زي���ارة 
ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ط��رف��ني، حيث 
رئ��ي��س قسم  ال��ض��ي��وف  ك���رم 
عبد  االس��ت��اذ  والتعليم  الرتبية 
التميز  درع  ال��ص��ف��ار  احلميد 
اضافة اىل كتاب شكر من رئاسة 
اجلمهورية العراقية لدوره الكبري 
الرتبوي  بالواقع  النهوض  يف 
التالميذ  ابنائنا  لدى  والتعليمي 
لالرتقاء هبم نحو مستقبل زاهر، 
ليكون هذا التكريم بمثابة احلافز 

املعنوي الكبري لرئيس القسم.
العاميل(  )ع��الء  الدكتور  وأك��د 
امل��س��ت��ش��ار األم���ن���ي ل��رئ��اس��ة 
زيارة  ان   : العراقية  اجلمهورية 
سلسلة  ضمن  ج���اءت  ال��وف��د 
يقوم  التي  السنوية  ال��زي��ارات 
هب��ا  مل���دارس ال���وارث،وذل���ك 
هب��دف االط���الع ع��ىل اخل��ربات 
يتمتع  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  العلمية 
لغرض  فيها  ال��رتب��وي  ال��ك��ادر 
حيث  ال��ق��ص��وى,  االس��ت��ف��ادة 
العلمية  بالربامج  خيتص  مركزنا 
من  االستفادة  لغرض  والرتبوية 
تتمتع  التي  الكبرية  التجربة  هذه 
مدارس الوارث هبا ونضيفها اىل 
ان  اىل  العلمي،مشريا  رصيدنا 
املدارس  كل  عىل   يتمنى  الوفد 
ام  اهلية  اكانت  س��واء  العراقية 

مدارس  حذو  حتذو  ان  حكومية 
ال����وارث م��ن مج��ي��ع ال��ن��واح��ي 
لتطوير  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال��رتب��وي��ة 
اإلم��ك��ان��ي��ت واخل����ربات ل��دى 

التالميذ.
ع��ن سعادته  ال��وف��د  ه��ذا وع��رب 
واك��ب  ال��ذي  املستمر  للتقدم 
املدارس  لباقي  الوارث  مدارس 

االخ����رى م��ن مج��ي��ع ال��ن��واح��ي 
سواء اكانت العلمية ام  الرتبوية 
وكذلك  الصحية  املنسآت  ام 
عىل  تعليمية  ك���وادر  امتالكها 
مستوى عال تساهم بخلق جيل 
الوطن  بناء  عىل  قادر  للمستقبل 
وال��ن��ه��وض ب��واق��ع��ه امل��ري��ر يف 

الوقت احلارض.  

ك��رم��ت االم��ان��ت��ان ال��ع��ام��ت��ان 
والعباسية  احلسينية  للعتبتني 
املقدستني )40( عائلة من عوائل 
والقوات  الشعبي  احلشد  شهداء 
االمنية بمنح مالية وهداية عينية، 
املرتىض  مؤسستي  مع  بالتعاون 
وأنصار  اخلريية  السالم(  )عليه 
السالم(،  )عليها  الزهراء  فاطمة 
وذل����ك مل��ا ب��ذل��وه م��ن ال��غ��ايل 
من  بأنفسهم  مضحني  والنفيس 
أجل الدين واملذهب واملقدسات 
وال��وط��ن،  احل��ق  كلمة  وإع���الء 
بمجمع  امل��ؤمت��رات  ق��اع��ة  ع��ىل 
بحضور  اخلدمي،  الشهداء  سيد 
ش��خ��ص��ي��ات دي��ن��ي��ة وف��ض��الء 
املقدسة،  العتبات  منتسبي  من 

والعوائل املكرمة.

اجلنايب(  )صباح  الشيخ  وق��ال 
ال��ش��ه��داء:ان  سيد  جممع  مدير 
ملرشوع  استكامال  جاء  التكريم 
شهداء  عوائل  وتكريم  رعاية 
احلشد الشعبي والقوات االمنية، 
التعاوين  برناجمه  رسمت  ال��ذي 
احلسينية  العامتان  االم��ان��ت��ان 
بالتعاون   ، املقدستان  والعباسية 
اخلريية  امل��ؤس��س��ات  بعض  م��ع 
التكريم  ان   مؤكدا   االخ��رى، 
هيدف اىل االهتامم ورعاية رشحية 
الشعبي  احلشد  شهداء  عوائل 
م��ن خمتلف  االم��ن��ي��ة  وال��ق��وات 
اجلوانب االجتامعية واالقتصادية 
يف  خاصة  والصحية،  والتعليمية 
املؤسسات التابعة للعتبة احلسينية 
منح  توزيع  اىل  اضافة  املقدسة، 

لكل  دوالر   )300( بقيمة  مالية 
مقدمة  اهلدايا   بعض  مع  عائلة 
من مؤسسة االمام املرتىض )عليه 
السالم( اخلريية. واجلدير بالذكر 
ان مرشوع رعاية عوائل الشهداء 
الشعبي  احل��ش��د  اب���ط���ال  م���ن 
قاعدة  وف��ر  االمنية  وال��ق��وات 

من  شهيد  عائلة  كل  عن  بيانات 
املعييش  واملستوى  االطفال  عدد 
متلك  ،وه��ل  الشهري  والدخل 
تقديم  اىل  اضافة  ؟  سكن  دار 
يقدم  ان  يستطيع  من  معلومات 

خدمة هلذه العوائل .

رئاسة الجمهورية تطلع على الخبرات العلمية 
لمدارس الوارث وتكرمها بدرع التميز 

االمانتان العامتان للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين 
تكرمان عوائل شهداء الحشد الشعبي والقوات األمنية

االحرار / احمد عبد الحسين

االحرار: حسين نصر
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التي  اإلجيابية  الدوافع  بني  من 
هي  العراقية  احلكومة  سنتها 
اخلاصة  املالية  القروض  تقديم 
للمواطنني، وتتطلع  الدور  ببناء 
هبذه  واإلسكان  االع��امر  وزارة 
ألعامهِلا  أساسية  كثيمة  املهّمة 

العمرانية.
عراقي  مواطن  أي  ح��ّق  وم��ن 
صناديق  ع��ىل  التقديم  ال��ي��وم 
اإلسكان املنترشة يف املحافظات 
قطعة  امتالكه  رشيطة  العراقية 
أرض سكنية )طابو( ليتم حتديد 
القرض الكيل له بحسب الراتب 
يبدأ  حيث  للكفيل  االس��م��ي 
دينار  مليون   30( من  السقف 
عراقي(.. ومَع تعقيدات املعاملة 
الدائرة  من  واملجيء  وال��رواح 
الفالنية  ال��دائ��رة  إىل  الفالنية 

األرض  حجز  ق��رار  وإص���دار 
إيفاء  حل��ني  ال����وزارة  لصالح 
هنالك  ف��إّن  ك��ام��اًل...  القرض 
املواطنني  معامالت  من  الكثري 
صف  يتم  ومل  معّطلة  ت��زال  ال 
األول  )القسط  هلا  املالية  املبالغ 
وبعضهم  وال��ث��ال��ث(  وال��ث��اين 
منذ  معاملته  رّوج  أن��ه  يؤكد 
عىل  الكشف  وتّم  سنة  من  أكثر 
األرض واملوافقة عىل املعاملة.. 
مْل يستلم بيديه حتى اآلن  ولكن 
سبب  ن��دري  وال  واح��دًا  فلسًا 
العرقلة يف صف هذه القروض 
أناسًا  هنالك  أّن  من  الرغم  عىل 
استحصلوا قروضًا كاملة ولكن 

بوقت قصري.
االع���امر  وزي���ر  يسعى  ح��ال��ي��ًا 
واالسكان السيد طارق اخليكاين 

وقد  اجلميع  قروض  صف  إىل 
املواطنني  مقابلة  طريقة  اخت��ذ 
ورفده بموافقة )استثناء إنساين( 
له  األول  القرض  صف  ليتم 
اإلنسانية...  للحاالت  مراعاة 
وإن  م��وج��ودة  بالفعل  وه���ذه 
كانت بشق األنفس بسبب كثرة 
كل  من  مكتبه  عىل  املراجعني 
ولكن  العراقية..  املحافظات 
أصبح  ذاته  االستثناء  أيضًا... 
من  املئات  اليوم  فهنالك  روتينًا 
واملوافقة  االستثناء  معامالت 
ومل  اإلسكان  صناديق  يف  تقبع 
املالية  ال��ق��روض  صف  ي��ت��م 
عىل  بقَي  الوضع  أن  أي  هل��ا.. 
ح��ال��ِه يف ظ���ّل وج���ود أن��اس 
)سامرسة ومعّقبني شّطار( يأتون 
لصاحبه  كاماًل  امل��ايل  بالقرض 

 5( ل�  تصل  مالية  مبالغ  مقابل 
بحسب  عراقي(  دينار  ماليني 
يف  املوظفني  ببعض  عالقتهم 
الوزارة لألسف الشديد.. وهذه 
احلالة إن كان ال يعلم هبا السيد 
الوزير أال أننا نطرحها بني يديه 
وأمام اجلميع عّلنا نصل إىل آلية 
صاحب  كل  ليحصل  جديدة 
يتساوى  وأن  ح��ّق��ه  ع��ىل  ح��ق 
اجلميع يف بلدنا احلبيب.. نتمّنى 
أن نلمس اخلري عاجاًل.. لتكون 
خري  واالع��امر  االسكان  وزارة 
الناشطة  احلكومية  املؤسسات 
املواطنني  راح��ة  عىل  والعاملة 
سكنية  ب���دار  حيلمون  ال��ذي��ن 
األرقام  ظّل  يف  وتأوهيم  تلّمهم 
وتكاليف  ل��إلجي��ارات  اخليالية 

البناء هذه األيام!!

علي الشاهرقروُض اإلسكان.. نجاحاٌت أم إخفاقات؟
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اين حق اهلل 
في الديمقراطية ؟

احلديث موجه اىل رشحية معينة 
عز  اهلل  بوجود  تؤمن  من  هي 
وباطنا وغري ذلك  وجل ظاهرا 
فئة  واه��م  يعنيهم  ال  فالكالم 
هي  احلديث  ه��ذا  اليها  يوجه 
الفئة امللونة التي تظهر اعتقادها 
ب��اهلل ع��ز وج��ل ام��ام امل��أل وال 
تؤمن به يف قلبها بل اهنم كالذين 
امنا  قالوا  امنوا  الذين  لقوا  اذا 
قالوا  شياطينهم  اىل  خلوا  واذا 

انا معكم .
اج��ت��اح��ت ال��ع��امل االس��الم��ي 
احلكام  ع��روش  ه��زت  موجة 
االسالمي  اخلطاب  وانتقدت 
حت��ت ذري��ع��ة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة 
اضفاء  منظروها  حياول  والتي 
للكل  واحلقوق  العدالة  صفة 
اختيار  يف  امل��رؤوس  ومشاركة 
يكتنف  ع��ام  وبعيدا   ، رئيسه 
اع��امل  م��ن  الديمقراطية  ه��ذه 
فاننا  الكواليس  خلف  تزوير 
سنخاطب ظاهر الديمقراطية .

املتحدة والتي تضم دول  االمم 
حفظ  اس��اس  عىل  تقوم  العامل 
حتتها  املنضوية  ال��دول  حقوق 
املتاحة  الوسائل  كل  وتستخدم 
التصويت  متارس  واهنا  لذلك 
يف  الديمقراطية  خيمة  حت��ت 
عىل  العامل  وحتث  القرار  صنع 
انتخاب  يف  الديمقراطية  اعتامد 
ال���دول  والن   ، م��س��ؤول��ي��ه��ا 
اخل��م��س ال��ع��ظ��م��ى ال��ت��ي هلا 
املنظمة  هذه  تاسيس  يف  الفضل 
رفض  اي  النقض  حق  منحت 
عليه  صوتت  لو  حتى  ال��ق��رار 
كل الدول املنضوية حتت خيمة 
االمم املتحدة ، ملاذا منحت هذه 
واالصح  ؟  النقض  حق  الدول 
نسف الديمقراطية تلك السلعة 
اىل  تسويقها  ي��راد  التي  البائرة 
ذاته  واالمر   ، االسالمي  العامل 
الديمقراطية  الدول  لدى  تده 
لرئيسها  متنح  اهنا  حيث  الغربية 
رف��ض  دي��م��ق��راط��ي��ا  املنتخب 

عليه  ي��ص��وت  ال���ذي  ال��ق��رار 
رئيس  وحتى  بل   ، ديمقراطيا 
او  ال��ك��ون��غ��رس  او  ال���ربمل���ان 
رفض  صالحيات  له  ال��ن��واب 
حتى  االعضاء  عليه  يصوت  ما 
وان حصل عىل االغلبية ، واهلل 
يمنع  اخللق  خالق  وج��ل  ع��ز 
ال��ت��ص��وي��ت ول��ي��س فقط  م��ن 
منعه من حق النقض اي عدالة 

ديمقراطية هذه ؟
اهلل خالق اخللق واملرشع االول 
واالخري للحياة البرشية مل يمنح 
التي   ل��ل��ق��رارات  النقض  ح��ق 
عىل  والتي  احلكومات  تتخذها 
وجل  عز  باهلل  تؤمن  اعتبارها 
ه��ذا  م��ن  تتخلص  وح��ت��ى   ،
بمقولة  علينا  طلت  التناقض 
فصل الدين عن الدولة ، احلاكم 
ال  ديمقراطيا  انتخابه  يتم  الذي 
برشيعة  متسكه  درجة  اىل  ينظر 
الوعود  اىل  ب��ل  وج��ل  ع��ز  اهلل 
اغلبها زائفة حول حتقيق  والتي 
االمن  او  االقتصادي  الرخاء 
وال��ق��ض��اء ع��ىل االره����اب بل 
بني  ال��ع��دال��ة  حتقيق  مصطلح 
تفكري  ضمن  يكون  ال  الناس 
والعدالة  الناخب  او  املرشح 
التي أّكد عليها االمام عيل )عليه 
السالم( يف عهده الذي عهد به 
مرص  واّله  حني  األش��رت  ملالك 
ُأّمة ال يؤخذ  س  قائاًل: »لن تقدَّ
القوي  من  حقه  فيها  للضعيف 

غري متتعتع«. وكم من رئيس تم 
عىل  ضحك  ديمقراطيا  انتخابه 
ناجم  وهذا  فشله  واثبت  شعبه 
ماهية هذا  الراي يف  عن قصور 
اىل  املبتور  وااللتفات  الرئيس 
زينة الدنيا دون الورع عن حمارم 
ظلم  عدم  وامهها  وجل  عز  اهلل 
عباده ، وكم من شعب ندم عىل 

ذلك ويف العراق خري مثال .
اما الدول الغربية التي تعمل عىل 
السذج   عىل  البائرة  سلعتها  بيع 
فاهنا  الثالث  العامل  بلدان  من 
تغلف ديمقراطيتها باغلفة براقة 
تلفت انتباه املشرتي دون النظر 
االسلوب  وه��ذا  املحتوى  اىل 
التجار  اغلب  لدى  املعتمد  هو 
االرب��اح  حتقيق  يبغون  الذين 

باقرص مدة مكنة .
جماالت  من  جم��ال  هنالك  هل 
احلياة املدنية والدينية مل تتعرض 
حتى  الساموية  ال��رس��االت  هلا 
اهلل  حق  عزل  عىل  حجة  تكون 
التي يراد هلا ان  يف الديمقراطية 
؟  اسالمي  جمتمع  اي  يف  تطبق 
ان  اريد الي ديمقراطية  فاذا ما 
وافضل  صورها  باهبى  تكون 
تطبيقاهتا ان ينظر اىل صوت اهلل 
عز وجل فيها الن اهلل عز وجل 
اهم وافضل ناخب الي مرشح 
الرشعية  يمنح  ال���ذي  وه���و 
يفوز  مرشح  الي  الديمقراطية 

باالنتخابات 
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كل الباحثني واملحققني يتكلمون 
حول قضية االمام احلسني )عليه 
السالم( اما من جهة انه تكليف 
حب  جهة  م��ن  او  حم��ض  ديني 
اىل  بالنسبة  تعاىل  اهلل  اىل  احلسني 
كربالء  قضية  تفسري  الشهادة، 
كان  اذا  احلسني  ث��ورة  وقضية 
حمدودا بمسالة احلب اىل اهلل تعاىل 

والعشق كام يف تعابري الشعراء .. 
عن  انحراف  هذا  ان  اعتقد  انا 
اجلهات  م��ن  جهة  م��ن  ال��واق��ع 
عىل  قامت  احلسينية  فالثورة   ،
وتبيني  واملنطق  العقل  اس��اس 
جهة  من  الثورة  هذه  وتوضيح 
العلامء  واج��ب  من  هي  العقل 
واالكابر واالفاضل.. والعقل يف 

الدين االسالمي ال يوجد يف اي 
احاديث  يف  السيام  كامهيته  دين 

الشيعة اإلمامية.
القران  يف  ال���واردة  التعابري  يف 
اىل  الرجوع  اىل  بالنسبة  الكريم 
هذا  كرر  قد  يعقلون  افال  العقل 
اذا  الكريم  ال��ق��ران  يف  التعبري 
الرواية الواردة عن االمام احلسني 
ملعاوية )وال  السالم خطابا  عليه 
يكمل العقل اال باتباع احلق( ما 
يعني امهية الرجوع اىل العقل يف 
مجيع االمور الفردية واالجتامعية 
والسياسية والدينية بتعبري آخر ما 
هو املوجب لكامل العقل، العقل 
وتعاىل  تبارك  اهلل  من  اهلية  امانة 
ع��ن��د ك��ل ش��خ��ص ، واغ��ل��ب 
االشخاص ال ينتفعون من بداية 
هذه  من  حياهتم  اخر  اىل  حياهتم 
نعمة  الغفلة عن   ، االهلية  النعمة 
منا  الكثري  يف  م��وج��ودة  العقل 
كامل  سبب  املهم  التعبري  ولكن 
العقل ما هو املانع من االستفادة 

من هذه اجلوهرة االهلية .
االمام احلسني عليه السالم يقول 
باتباع  اال  العقل  يكمل  )وال 
النهضة  أليست  فأقول  احل��ق(، 
باتباع  احلسينية  والثورة  احلسينية 
مل  اين  االم��ام  فقول  فقط  للحق 
هذه   ..... بطرا  وال  ارشا  اخرج 

يعني  احل��ق  اتباع  مفاهيم  اح��د 
اهلل  سبيل  يف  والقتل  الشهادة 
ميزان  م��ن  الرضيع  قتل  حتى 
العقل الن الناس تكمل عقوهلم 
والتلبية  اهلل  اتباع  اهلل،  اتبعوا  اذا 
هلل والتسليم هلل تبارك وتعاىل من 
ابرز سامت العقل، فمن ال عقل 

له ال دين له. 
إّن العقل يسبب ان يسري االنسان 
وتعلمون  تعاىل  و  تبارك  اهلل  اىل 
الرواية املعروفة يف كايف الرشيف 
استنتطقه  العقل  اهلل  خلق  مل��ا 
التي  القوة  العقل  من  )وامل���راد 
واحلسن  الرش  من  اخلري  هبا  نميز 
الباطل(  من  احلق  و  القبيح  من 
ادبر  له  قال  ثم  فاقبل  اقبل  فقال 
واالدب��ار  االقبال  ومعنى  فادبر 
اطاع  من  ان  هو  فانه  اظ��ن  كام 
عاقل  هو  وم��ن  عاقل  فهو  اهلل 
عاٍص  كان  ومن  اهلل  يطيع  فانه 
تبارك  فهو غري عاقل ثم قال اهلل 
وتعاىل وعزيت وجاليل ما خلقت 
خلقا احب ايل منك اذ ال يوجد 
املالئكة  حتى  خملوقايت  من  يشء 
وال  دائام  اهلل  وتسّبح  تعبد  التي 
هذا  اح��ب  فيمن  اال  اكملتك 
العناية  يعني  جدا  مهم  التعبري 
وتعاىل  تبارك  اهلل  من  الربانية 
والعناية املضافة وهي اكامل هذه 
النعمة اي نعمة العقل ومن هذا 
الكاملة  هم  الشهداء  ان  نقول 
عقوهلم بالنسبة لسائر الناس ويف 
الشهداء  سيد  العامل  عقالء  راس 
االمام احلسني عليه السالم فمن 
املعمورة  ه��ذه  ك��ل  يف  عقل  ل��ه 
طريق  يتبع  ان  فيجب  وال��ع��امل 

االمام احلسني )عليه السالم(.

دوُر العقِل في الثورِة الحسينية 
الشيخ محمد جواد اللنكراني
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ك��ث��ري م��ن ال��زائ��ري��ن ال��ك��رام 
املرمر  قطعة  ع��ن  يتساءلون  
الشباك  ب��ج��ان��ب  امل���وج���ودة 
العتبة  متحف  يف  امل��وج��ود 

احلسينية املقدسة.
املباركة  القطعة  ه��ذه  ت��ع��ود 
ألرض��ي��ة ال��رضي��ح امل��ق��دس 
السالم(  )عليه  احلسني  لألمام 
الشباك  بجانب  اخل���ارج  م��ن 
)عليه  احلسني  لألمام  املقدس 

كعالمة  وهي  السالم( 
ال��رأس  دال��ة اىل ات��اه 
ال����رشي����ف ل���ألم���ام 
السالم(  )عليه  احلسني 
بعد  رفعها  تم  والتي 
املقدس  الشباك  رف��ع 
أرضية  وتديد  السابق 
ال��رضي��ح امل��ط��ه��ر من 
اجلديد  باملرمر  الداخل 

امللون.

لمن تعود قطعة المرمر المعروضة في متحف العتبة الحسينية المقدسة؟

ما أسباب استخدام السالسل 
الحديدية التي كانت توضع في 
أبواب مرقد اإلمام الحســــين 
إبان االحتالل  السالم(  )عليه 
والتي  للعــــراق؟  العثمانــــي 
الحســــينية  العتبــــة  الزالــــت 
تحتفظ بنمــــاذج منها ضمن 
اإلمــــام  متحــــف  مقتنيــــات 

الحسين )عليه السالم(.
)سعيد  امل��ؤرخ  يفقول  وجاء 
»م��ن  إن  زم���ي���زم(:  رش��ي��د 
املقتنيات النادرة املوجودة يف 
متحف اإلمام احلسني )عليه 
السالم( نامذج من السالسل 
توضع  كانت  التي  احلديدية 
اإلم��ام  م��رق��د  أب���واب  عند 

ال��س��الم(«،  )عليه  احلسني 
السالسل  »ت��ل��ك  أن  مبينًا 
ال��ق��رن  إىل  ت��ارخي��ه��ا  ي��ع��ود 
االحتالل  إبان  عرش  التاسع 

العثامين للعراق«.
وأضاف أن »اجلندي العثامين 
للتنقل  اخليل  يستخدم  كان 

مرقد  داخل  إىل  هبا  ويدخل 
اإلمام احلسني )عليه السالم( 
ما حدا بوجهاء وأبناء مدينة 
كربالء إىل عقد اجتامع لوضع 
احلرضة  حرمة  النتهاك  حد 
موضحًا  املقدسة«،  احلسينية 
وضع  قرروا  »املجتمعني  أن 

أبواب  يف  حديدية  سالسل 
املرقد الرشيف من األعىل إىل 
األسفل ترب اجلندي العثامين 
املرقد  خارج  اخليل  ترك  عىل 
إىل  وال����رتج����ل  ال���رشي���ف 
لقدسية  اح��رتام��ًا  الصحن 

املكان«.

ما هي قصة السالسل الحديدية المعروضة في متحف االمام الحسين 
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عىل  تدل  كثرية  شواهد  توجد 
نقل  إىل  ال��ب��رش  ح��اج��ة  م��دى 
رم��وز  إىل  وحتويلها  ت��ارهب��م 
الرموز  بني  فاجلمع  ص��وري��ة، 
ال��ص��وري��ة وال��ب��ن��ى امل��ع��امري��ة 
زودتنا  اإلنسان  أنتجها  التي 
لنا  ق��ي��م��ة أض����اءت  ب��ذخ��رية 
غوامضه  عن  وكشفت  املايض 
من  العديد  ويبقى  وأرساره، 
شاهد  يمد  الفنية  احلقائق  هذه 
واملتعة،  باملعرفة  العرص  ه��ذا 
مصدرًا  نفسها،  هي  وكانت، 
للعطاء دون احلاجة إىل اإلشارة 
ومسبباهتا  م��ض��ام��ي��ن��ه��ا  إىل 

التارخيية.
يف  ينحرص  ال  ال��ف��ن  فمعنى 
للحياة  م��رآة  بوصفه  وظيفته 
فحسب، بل هو للبعض وسيلة 
ل���الرت���واء اجل���اميل وال��ف��ك��ري 
بمرجع  االستعانة  يتطلب  وال 
تفسريه،  أو  لفهمه  خ��ارج��ي 
الذين  هلؤالء  الفنون  تعني  فقد 
والنحت  ال��رس��م  ي��امرس��ون 

معاين  أزم��اهن��م  يف  وال��ع��امرة، 
متنوعة، فالعمل الفني قد يكون 
صنعة  يف  احلاذقة  اخل��ربة  نتاج 
استشهادا  يتضمن  وقد  يدوية، 
أخالقيًا  نمطًا  أو  ما  جمتمع  عىل 
الفنان  تربة  من  منتزعًا  معينًا 
الذاتية، وقد يكون رسدًا حلكاية 
رضورة  يكون  وق��د  بسيطة، 
أو أسطورة غامضة،  خللق رمز 
ومهام يكن السبب وراء خلقه، 
الفنانني  ل��دى  الفني  فالعمل 
عمومًا إنام خيدم الغرض بعد أن 

يكتمل.
كام أن الفن أداة التعبري املهمة عن 
واملعتقدات  واألفكار  املشاعر 
إنام  ذل��ك  ع��ن  تعبريه  يف  فهو 
الناس  مع  ويتفاعل  يتجاوب 
والعادات،  التقاليد  وىف  والبيئة 
بحيث  احل��س��اس��ي��ة  مل��ن  وإن���ه 
الفكرية  التطورات  آثار  يعكس 
واالج��ت��امع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة، 
ويعرض نتائج تفاعلها احلى يف 

آثاره عىل اختالف أنواعها.

عن  التعبري  أداة  الفن  أن  كام 
مظاهرها،  أسمى  يف  العقيدة 
كان  التي  األوق���ات  يف  حتى 
أصنامًا  فيها  ينحت  اإلنسان 
ليعبدها، كان حياول أن يضمنها 
خوفه، وغموض احلياة بالنسبة 
إليه، وملا تطورت نظرته، أمعن 
مثالية،  بصورة  جسدها  فكره، 
والتي  واألبعاد،  النسب،  فيها 
يف  البرشى،  الذكاء  يتصورها 
اقتنع  ومل��ا  احل���االت،  أح��س��ن 
اإلنسان بأن ضالته التي يبحث 
عنها هي الطبيعة، صور أحداث 
حتكى  واقعية،  صورة  يف  الدين 
ومعجزاهِتم،  االنبياء،  قصص 
وما كان هيدون إليه، وملا كشفت 
وال��وج��ود  احل��ي��اة  حقيقة  أن 
الظاهرة،  الطبيعة  يف  ليست 
إله  ال  اهلل  وأن  تريدها،  يف  بل 
الذى  األح��د  ال��واح��د  هو  إال 
الفني  التعبري  ظهر  له،  شبيه  ال 
اإلسالمي  الفن  وك��ان  جم��ردًا، 
انعكاسًا تريبيًا واضحا لعقيدة 

الدين اإلسالمي، وانعكاسًا يف 
اهلندسية  )الرسوم  األرابيسك: 
واملنابر،  اجل��دران  تكسو  التي 

واملصاحف(.
فالفن هو ذاك النشاط اإلنساين 
أشكال  ابتكار  عىل  يقوم  الذى 
أقلمة  وع���ىل  م��أل��وف��ة،  غ��ري 
واألدوات  كاخلامات  الوسائط 
فنية  أع���امل  أو  غ��اي��ات،  إىل 
ترمجة  وهو  ملموسة،  حمسوسة 

ألفكار مجالية معربة.
ليس  اإلسالمي  العريب  فالفن 
زخ��رف��ة وت��زي��ي��ن��ًا إن��ام ه��و فن 
إبداعي حيمل خصائص العرب 
رم���وزًا  وحي��م��ل  وفلسفتهم 
أيضًا،  وعقيدهتم  بل  مثلهم، 
الطبيعة  من  استعار  قد  أنه  مع 
لنبات  أشكااًل متعددة ال هنائية 
جردها  أنه  إال  وطري،  وحيوان 
من طبيعتها، حتى بدت أشكااًل 
بطريقة  خدمت  وق��د  ب��ذاهت��ا، 
ترتيبها التعبري عن املطلق الذي 

أراده الفنان.

الدين والفن شقان مرتبطان
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انا

نقف مرة ثاني���ة في باب طبيبك 
أن���ا عند وظائف الكلى ألهميتها 
واتس���اع مهامه���ا، حي���ث تقوم 
الكلية بتنقية الدم والتخلص من 
املواد السامة نتيجة عملية الهضم 
ومتثيل املواد الغذائية وتؤدي الى 
تراكم املواد التي تس���مم اجلسم 
اليوريا)urea(حيث  م���ادة  مثل 
تقوم الكلي���ة بإفرازها مذابة في 
البول, وملعرفة املزيد عن وظائف 
الكلى وامراضها مجلة )االحرار(
التقت الدكتورالصيدالني ضرغام 
كاظم صال���ح صيدلي مختبرات 
في مدينة االمام احلس���ن »عليه 
السالم« الطبية والذي بن لنا ما 

يأتي؟
يتم فحص الكلى من خالل عدة 

حتاليل منها:�
اوال/ قياس اليوريا: 

اليوري���ا ه���ي الن���اجت الرئيس���ي 
الغذائ���ي,  التمثي���ل  لعملي���ات 
وتتك���ون اليوريا ف���ي الكبد ثم 
متر ف���ي الدم الى الكلى وتدخل 
ف���ي تركيب اليوريا مادة االمونيا 
الس���امة الت���ي تتك���ون من هدم 
االحماض االمينية, وان مستوى 
اليوريا في البالغ���ن تتراوح من 

20�40 ملغ/100 ملغ, االطفال 
الرض���ع 5� 15 ملغ/100 ملغ, 
االوالد 5� 20 ملغ/100 ملغ.

*اس���باب ارتفاع اليوريا)االلتهاب 
الكل���وي احلاد واملزمن, الفش���ل 
البول���ي,  االنس���داد  الكل���وي, 
النزيف املعدي املعوي, الصدمات 
العصبي, حاالت اجلفاف, التسمم 

بالزئبق(.
*اسباب انخفاض اليوريا)امراض 
الكبد املتقدمة/حيث تتكون مادة 
االمونيا ويفشل الكبد في حتويلها 
ال���ى يوري���ا والن االمونيا مادة 
س���امة جدا يكون تأثيرها شديدا 
على املخ حيث يؤدي الى شلل 
تام للمخ مما ي���ؤدي الى دخول 
املريض في حال���ة غيبوبة, زيادة 
معدل الغس���ل الكل���وي, الهزال 
مثل امراض السل وسوء التغذية 

واجملاعة(.
ثانيا/ قياس الكرياتينن: 

يعتبر اكثر صدما من اليوريا على 
س���المة وطبيعة الكلى ويتناسب 
تركيزه بال���دم والبول طرديا مع 
حجم عضالت اجلسم وال يتأثر 
بالطعام, وتركيزه ثابت خالل ال 

24 ساعة.

ثالثا/ تصفية الكرياتينن: 
يعتب���ر ه���ذا التحليل م���ن ادق 
التحاليل اخلاصة بوظائف الكلى 
حيث يكشف عن وظيفة الكلى 
ف���ي ال 24 س���اعة ويربط ايضا 
ب���ن نس���بة الكرياتين���ن في كل 
من الدم والب���ول خالل ال 24 
س���اعة ايضا, وتتراوح نسبته في 
الذكور من90 � 140 مل/دقيقة, 
وفي االن���اث تتراوح ما بن 80 
� 125 مل/دقيقة, مما يؤدي الى 
انخف���اض تصفية الكرياتينن في 
بعض احلاالت مثل استنزاف املاء 
وهب���وط الضغ���ط وكذلك ضيق 

الشريان الكلوي.
رابعا/ قياس حامض البول:

اليوريك اس���ير هو الناجت النهائي 
لعملية التمثيل الغذائي للبيورين 
في االنس���ان ويدخ���ل البيورين 
في تركي���ب بع���ض االحماض 
االمينية مث���ل االدينن واجلوانن 
حي���ث يتغي���ر مس���توى حامض 
الب���ول في الدم من س���اعة الى 
اخ���رى وم���ن ي���وم ال���ى اخر 
وكذل���ك يتأخ���ر بعوامل اخرى 
مث���ل الصي���ام الطوي���ل ونوعية 
مس���توى حام���ض  وان  االكل, 

اليوريك في الدم يتراوح من 3� 
7 ملغ/100 م���ل للذكور وفي 
االناث 2� 6 ملغ/100مل, وان 
80% من حام���ض البول يخرج 
مع البول واجل���زء املتبقي يخرج 
مع امل���ادة الصفراء حيث تتراوح 
كمية حامض البول اخلارجة مع 
الب���ول من 300� 700 ملغ/24 
ساعة, ونصف هذه الكمية تأتي 
من البيوري���ن اخلارجي »االكل« 
والنص���ف االخر م���ن البيورين 
الداخلي »خاليا اجلس���م« لذلك 
يجب عن���د قياس حامض البول 
خاليا م���ن البيورين قبل وخالل 
ال 24 س���اعة اخلاص���ة بتجمع 

البول.
*يزداد مستوى حامض البول في 
الدم م���ن خالل)مرض النقرس, 
حاالت تسمم احلمل وما قبلها, 
س���رطان ال���دم, عقاقي���ر عالج 
س���رطان الدم, الفش���ل الكلوي, 
النوع االول م���ن مرض تخزين 
الكليكوجن, فرط نش���اط الغدة 

الدرقية(.
*يقل مستوى حامض البول بالدم 
ف���ي حاالت)االلته���اب الكبدي 
احلاد, تن���اول عقار االلوبيورنول 

وظائف الكلى وامراضها ...
 الكرياتينين ادق التحاليل الخاصة بوظائف الكلى 

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي

معقبو المعامالت
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تكث���ر ه���ذه املهنة في اغلب دوائر الدولة التي على متاس مع املواطنن 
في ترويج معامالتهم وهذه املهنة لها مختصوها ولكن ماهي امتيازاتهم 
حتى يتخصصوا بها ؟ هنا نقف بن الشك واليقن ، فاذا كان محاميا 
فه���ذا امر معروف الس���يما دوائر احملاكم واالحوال الش���خصية ولكن 
غي���ر ذلك فاملعقب رجل له عالق���ات مع اصحاب العالقة في ترويج 
معامالت املواطنن ، وهنا الش���ك فهل هذه املهنة رس���مية ؟ واتعاب 
املعقب كيف حتتس���ب ؟ بالرغم من ان البعض يحاول ان يجعل لها 
مخرج���ا قانونيا اال وهو وكالة م���ن كاتب العدل من صاحب املعاملة 
الى املعقب ، وهنا السؤال باي صفة تعطيها لرجل ال هو من اقربائك 

وال اصدقائك ؟

كلمة العام يعني الكل وال تخص فردا دون اخر والن 
الكل ميلك هذا احلق فالكل يجب ان يراعي هذا احلق 

ويستخدمه استخداما صحيحا ال يؤثر على الغير.
واكثر احلقوق العامة التي تتعرض لالنتهاكات هو حق 
الش���ارع والرصيف، فالشارع ال زال االخوة اصحاب 
الس���يارات والدراجات وحتى املواطنون يس���تخدمونه 
ب���دون مراعاة للغي���ر، فصاحب الس���يارة او الدراجة 
يقف اينما يش���اء ويسوق باي س���رعة يشاء واملواطن 
يسير وس���ط الشارع او حتى يقف مع زميله ليتحدث 

معه وسط الشارع وال يهتم للمارة.
مت���ى نرتقي بثقافتنا ف���ي احترام احلق العام ؟ وهنا ال 
ننك���ر ان هنالك من يس���تخدم احلق العام اس���تخداما 

مثاليا ولكننا نامل بالقضاء على االستخدام السيئ

ترشيد الطاقة الكهربائية
لالس���ف الش���ديد الزال البعض ال يلتفت الى هذا الهدر في الطاقة الكهربائية من خالل ترك االنارة 
مفتوحة حتى في عز النهار بل ان بعض احملالت ال تطفئها ابدا على مدر االربع والعشرين ساعة.

واما في املنازل فالبعض منهم يترك املدافئ الكهربائية تعمل حتى وان ال يوجد احد في الغرفة بحجة 
تدفئة  الغرفة وكم من حريق حدث بسبب هذا االهمال.

الترش���يد يعود بالنفع العام على الكل هذا اوال وثانيا تكون قد جنبت نفس���ك املش���اكل بل وحتى 
االشكاالت الشرعية اذا ما تعمدت االهمال.

معقبو المعامالت

الحق العام

األركيلة أسوء أم السجائر؟
الكثيُر من الشباب وبسبب الفكر البسيط يرون أن تدخن السجائر أمام األهل 
ه���و عي���ب وعار.. وإن على االبن أن ال يدخن س���جارته أمام أبيه وإمنا في 
خلوة منه ولكنه تناسى في الوقت نفسه اخلجل من نفسه وما يسبب من أضرار 
باهظة الثمن واأللم واخلسارة بسبب ما حتتويه السجائر من مواد كيميائية مضرة 

باجلسم تصل إلى حد اإلصابة بالسرطان واملوت.
والظاه���رة الثانية لدى نفس الش���باب أّن التدخن عي���ب وغير الئق.. ولكن 
اجللوس لس���اعات طويل���ة في املقاهي وتناول األركيلة ش���يء حضاري ومهم 
للشباب!!.. وبعضهم يستحي من تدخن سيجارته أمام أبيه ولكّنه يا للعجب 

يدخن األركيلة بكل ثقة.. تناقض صحيح؟ 
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أثبتت الكثري من الدراسات أّنه 
عىل  املرسوم  احلياة  خلط  يمكن 
كف اليد أن يكشف الكثري من 
إىل  انظروا  الشخص،  صفات 
الصورة وحّددوا نقطة بدء خط 

احلياة ونقطة انتهائه.
حياتك  خط  ك��ان  إذا   )A(  -
يبدأ من اإلصبع األوسط فأنت 
تتمّتع بشخصّية القائد الطموح 
وتتخذ  ذكي  وأنت  واملستقل، 
املقابل  ويف  بحكمة.  القرارات 
مرهف  تعترب  ال  شخص  أنت 
تكون  م��ا  وغالبًا  اإلح��س��اس 
وبالتايل  اآلخ��ري��ن.  مع  ب���اردًا 
غريك  من  أكثر  معرض  فأنت 

للبقاء من دون رشيك.
حياتك  خط  ك��ان  إذا   )B(  -
واإلصبع  السبابة  بني  ما  يبدأ 
شخص  ف���أن���ت  األوس�������ط، 
تتمّيز  اآلخرين،  مشاعر  تراعي 
عىل  ال��دائ��م  واحل��ذر  باللطف 
الرغم من ثقتك بنفسك. تفّكر 
ال��ق��رارات  اخت��اذ  عند  بمنطق 
أو  ولكّنك معرض لالستغالل 

اخليانة أكثر من غريك.
خط  ي��ب��دأ  ح��ال  ويف   )C(  -
فأنت  ال��س��ب��اب��ة،  م��ن  حياتك 
 )A( الفئة  ص��ف��ات  تتشارك 
ديبلومايس  أن��ك  إال  نفسها، 

وروماني أكثر.

ي��دك  خ��ط  ك���ان  إذا   )D(  -
السبابة  إصبع  بني  ما  من  يبدأ 
وصبور  مثايل  فأنت  واإلهب��ام 
بنواياك  تتمّيز  باآلخرين.  هتتم 
الطيب  وب��ال��ق��ل��ب  احل��س��ن��ة 

والرقيق. إال أنك مزاجي وحتب 
الوحدة وال تنجح يف التأقلم مع 

كل األجواء واألشخاص.

حقائق مثيرة يكشفها خط الحياة على أياديكم...!!

وأب��ح��اث  دراس����ات  كشفت 
األرض  أن  م��ؤخ��را  أج��ري��ت 
ت��ت��وق��ع ح���دوث ه���ذا ال��ع��ام 
)  40  ( ي��ق��ارب  م��ا   2016
ستكون  مغناطيسية،  عاصفة 
جدا،  قوية  عواصف  بينهام  من 
ال��ط��وارئ  وزارة  وت��وق��ع��ت 
)  40 إىل   25 م��ن)  الروسية 
)  7 بينها)  مغناطسية،  عاصفة 
جدا،  قوية  ستكون  عواصف 
سترضب األرض عام 2016.

عواصف  ظهور  نسبة  أن  كام 

من أعىل فئة تبلغ 15%. ويبلغ 
 AP مؤرش-  مستوى  متوسط 
األرضية،  املغناطيسية  لنشاط 
وفقا  وذل��ك   ،)3±10 يبلغ) 
ال��ط��وارئ  وزارة  ملعلومات 

الروسية.
ال��ش��م��س��ي��ة هي  ال��ع��اص��ف��ة 
م��ؤق��ت يف جم��ال  اض���ط���راب 
امل���غ���ن���اط���ي���ي،  األرض 
القدرة  هو  ذل��ك  يف  والسبب 
العاصفة  وتعترب  الشمسية، 
رئيي  مكون  اجليومغناطيسية 

وتساهم  الفضائي  للطقس 
بالعديد من املكونات األخرى 

للطقس الفضائي.
اجليومغناطيسية  والعاصفة   
ريح  اه��ت��زاز  م��وج��ة  تسببها 
احل��ق��ل  غ��ي��م��ة  أو  ش��م��س��ي��ة 
مع  تتفاعل  التي  املغناطيي 
املغناطيي.  األرض  حقل 
ال��ري��ح  وال���زي���ادة يف ض��غ��ط 
ال��ش��م��س��ي��ة ت��ض��غ��ط ع��ىل 
بشكل  املغناطيي  ال��غ��الف 
الريح  حقل  ويتفاعل  أويل، 

حقل  مع  املغناطيي  الشمسية 
وحي��ول  املغناطيي  األرض 
إىل  الطاقة  من  متزايدة  كمية 
وكال  املغناطيي،  ال��غ��الف 
زي��ادة  يف  يسببان  التفاعلني 
الغالف  خالل  البالزما  حركة 
املجاالت  )تقودها  املغناطيي 
داخ��ل  امل��ت��زاي��دة  الكهربائية 
والزيادة  املغناطيي(  الغالف 
الكهربائي يف الغالف  التيار  يف 

املغناطيي و)األيونوسفري(.

األرض في انتظار ما يقارب
) 40 (عاصفة مغناطيسية هذا العام
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للبطاطا  الدويل  واملركز  )ناسا(  األمريكية  الفضاء  وكالة  تعتزم 
زرع  إمكان  لرصد  احلايل  الشهر  هناية  البريو  يف  بحوث  إطالق 

البطاطا عىل كوكب املريخ.
التوجه  فالديفيا سيلفا  املشارك يف املرشوع خوليو  الباحث  وأكد 
ظروف  لتوفري  للبطاطا،  الدويل  املركز  داخل  مساحة  إنشاء  اىل 
االشعاع  ومستويات  والرتبة  واجلاذبية  واحلرارة  اجلوي  الغالف 
يف  عثر  أنه  اىل  مؤكدا  املريخ،  سطح  عىل  املوجودة  تلك  يشبه  بام 
منطقة جافة يف اريكويبا )جنوب( امريكا عىل أرض هلا خصائص 
شبيهة للغاية بتلك التي تم رصدها عىل سطح املريخ من جانب 
الروبوت )كوريوسيتي(،موضحا أن املركز الدويل للبطاطا اختار 

تسعة أنواع من البطاطا إلخضاعها للمرحلة األوىل من البحوث 
وستكون  اجليدة  النتيجة  ان  وأضاف  اذار،  يف  نتائجها  وستعرف 

رؤية نبتة تنمو من ثم سنتمكن من االنتقال اىل املرحلة الالحقة.
واختريت البطاطا املزروعة يف )البريو( التي يمكن أن تنبت عىل 
وشهدت  املقاومة  شديدة  ألهنا  مرت  آالف  أربعة  يفوق  ارتفاع 
منظمة  بحسب  العامل  يف  البيئية  األنظمة  أكثر  يف  نجاحا  زراعتها 

فالديفيا سيلفا.

كشفت رشكة ) ProDrone( خالل فعاليات معرض ) CES 2016(عن نموذج 
طائرهتا اجلديدة من دون طيار التي حتمل اسم ) Byrd( والتي يمكن طيها لتصري يف 

حجم جهاز )آي باد(.
األربعة  الطائرة  أذرع  طي  يمكن  أنه  باعتبار  ظهر  حقيبة  أي  يف  الطائرة  محل  ويمكن 
أكثر سمكا منه وهو ما يسهل عملية خزهنا، كام  باد لكن  لتكون يف حجم جهاز آي 
من  الطائرات  أفضل  بني  من  جيعلها  ما  وهو  بسهولة  وتركيبها  الكامريا  إزالة  يمكن 
)  1.8 الطائرة)  الراهن.وتزن  الوقت  يف  األس��واق  يف  طرحها  يتم  التي  طيار  دون 
كيلوغراما، وذلك يعود إىل وجود بطارية بداخلها بقوة )mah 7000( متكن الطائرة 
من الطريان ملسافة) 29( دقيقة لتتفوق بذلك عىل طائرة )DJI’s Inspire 1( وطائرة 
Byrd( كامريا يصل وزهنا إىل 2 كيلوغرام ما يمكنها  )Phantom 3(.كام حتمل ) 

.)5D Canon( من سوين وأيضا كامريا )DSLRs( من من محل كامريا

علماء يؤكدون ان بكتريا تعيش على الهواتف الذكية 

فضائيون يدرسون
 زراعة البطاطا في المريخ !

طائرة من دون طيار يمكن طيها بحجم جهاز )آي باد(

واملواد  التواليت  ما يف  أكثر  الذكية  اهلواتف  تعيش عىل  التي  البكرتيا  ان  العلامء  كشف 
تربة  )الربيطانية(  رسي  جامعة  من  علامء  أجرى  فقد  بكثرة...  تستخدم  التي  املنزلية 
الذي   )petri dish ( هاتفا ذكيا يف طبق برتي)  أكثر من) 30  فريدة تضمنت وضع 
يعترب افضل وسط لتكاثر األحياء املجهرية، فبينت نتائجها ان ظهور األحياء املجهرية 
هذه  وضع  عىل  ايام  ثالثة  ميض  وبعد  أكثر،  وعددها  أرسع  كان  الذكية  اهلواتف  عىل 
األجهزة يف اطباق برتي تبني ان عدد األحياء املجهرية عىل اهلواتف الذكية كان أكثر ب�) 

18 ( مرة ما يف املرحاض )التواليت(.
ويؤكد اخلرباء ان سطح كافة األجهزة كان حيتوي عىل احياء جمهرية يعادل عددها) 10 ( 
اضعاف احلد املسموح به، ويضيفون ان استخدام هذه األجهزة قد يؤدي اىل اضطرابات 
يف املعدة، وينصح اخلرباء استنادا اىل النتائج التي حصلوا عليها برضورة تنظيف أجهزة 

هواتفهم بصورة منتظمة باستخدام حماليل معقمة.
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قالوا عن االستشراق
قّصُة العطار والِعقد

هذان  ومنها  مواضع  عدة  يف  ويايت  استخدامات  عدة  احلرف  هلذا 
يف  املفتوح  الروي  حرف  الشباع  يايت  االطالق،  الف   : املوضعان 

الشعر نحو قول الشاعر ابن زيدون:
غيظ العدى من تساقينا اهلوى فدعوا     بان نغص فقال الدهل : امينا

االلف يف كلمة » امينا« الف اطالق واالصل امني.
وتايت الشباع حرف مفتوح يف الرضورة الشعرية نحو قول الشاعر

اعوذ باهلل من العقراب     الشائالت عقد االذناب
فاالصل عقرب وليس عقرابا

حرف األلف

األفكار رزق من اهلل يسوقه إليك وليس من العقل والذكاء التفريط 
ىف هذا الرزق فرب فكرة زارتك اليوم جاء أوان تنفيذها بعد سنني 
فإذا مل تكن ساكنة ىف دفرت يقيدها فربام جاء أوان ما ذهب وضاع 
تفصيله بدأ الكاتب هبذه الفقرة كي نبدأ تطبيقها من اآلن فدون 

فكرة، معلومة أعجبتك، أوخطة عمل.

احلج،  إىل  طريقه  يف  بغداد  إىل  رجل  قدم 
وكان معه عقد يساوي ألف دينار، فاجتهد 
يف بيعه فلم جيد له مشرتيًا، فجاء إىل عطار 

موصوف باخلري، فأودعه إياه.
ثم حج وعاد، وأتاه هبدية، فقال له العطار: 

من أنت وما هذا؟
فقال: أنا صاحب العقد الذي أودعتك.

فام كّلمه حتى رفسه العطار رفسًة رماه عن 
دكانه؛ وقال: تّدعي عيّل مثل هذه الدعوى!
فاجتمع الناس وقالوا للحاج: ويلك! هذا 
رجل خري، ما وجدت من تدعي عليه إال 

هذا؟!
إال شتاًم  زاده  فام  إليه،  وتردد  الرجل،  فتحري 

ورضبًا!!
فقيل للحاج: لو ذهبت إىل احلاكم فله يف هذه 

األشياء فراسة.
الدولة،  حلاكم  ورفعها  قصته  احلاج  فكتب 
وأخربه  حاله،  عن  فسأله  فجاء..  به  فصاح 

بالقصة.
واقعد  غدًا  العطار  إىل  اذهب  احلاكم:  فقال 
فاقعد  منعك  ف��إن  دكانه،  أم��ام  الدكة  عىل 
وال  املغرب،  إىل  الصبح  من  تقابله  دكة  عىل 
أمر  فإين  أي��ام؛  ثالثة  هكذا  وافعل  تكلمه، 
عليك يف اليوم الرابع، وأقف وأسلم عليك، 
فال تقم يل، وال تزدين عىل رد السالم وجواب 

ما أسألك عنه.

فجاء احلاج إىل دكان العطار ليجلس فمنعه، 
اليوم  كان  فلام  أيام،  ثالثة  بمقابلته  فجلس 
رأى  فلام  موكبه،  يف  احلاكم  اجتاز  الرابع، 

احلاج وقف وقال: السالم عليكم.
فقال احلاج دون أن يتحرك: وعليكم السالم.
قال احلاكم: يا أخي، تقدم إىل بغداد فال تأيت 

إلينا وال تعرض حوائجك علينا؟!
الكالم  يشبعه  ومل  اتفق!..  كام  احل��اج:  قال 
ووقف  وقف  وقد  وهيتم،  يسأله  واحلاكم 
من  عليه  أغمي  قد  والعطار  كله،  العسكر 
اخلوف، فلام انرصف املوكب، التفت العطار 
هذا  أودعتني  متى  وحيك  فقال:  احل��اج  إىل 
فذكرين  ملفوفًا؟  كان  يشء  أي  ويف  العقد؟ 

لعيل أذكرُه!
فقال: صفته كذا وكذا.. فقام العطار وفتش، 
فقال:  العقد،  فوقع  عنده  ج��رة  نفض  ثم 
ما  احلال  يف  تذّكرين  مل  ولو  نسيت،  كنُت  قد 

ذكرت!!!

قلمك صياد
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صورة وتعليق

مفاجآت 2016

قالوا عن االستشراق

يقاُل أن كّل سنة حتمُل معها اهلدايا واملفاجآت.. 
لكربالء  خيبئ  م��ا  هنالك  ان  أي��ض��ًا  وي��ق��ال 
األحالم  كل  وستتحقق  اجلديد  العام  خالل 
تعبيد  عمرانية..  بمشاريع  الكربالئية.. 
املساحات اخلرضاء  املباين..  تطوير  الشوارع.. 
وأماكن الرتفيه والتنفيس.. دعم العاطلني عن 

العمل... 
معقولة... صدك... يعني أحالمنا راح حتّقق.. 

يا ريْت
الشّك ان االسترشاق ظاهرة تارخيية وثقافية هلا جذورها ومفاهيمها الراسخة، وقد 
لعبت دورًا كبريًا يف رسم صورة الرشق األوسط بعيون أهل االسترشاق وهواهم بل 

وحتى مطامعهم الشخصية والسياسية.
يقول الدكتور سمري سلامن إنه نشأ يف القرن التاسع امليالدي, ويذهب كٌل من بطرس 
البستاين ونجيب العقيقي إىل أنه نشأ يف القرن العارش امليالدي, و يذهب رودي بارت 

إىل أنه نشأ يف القرن الثاين عرش.
قرار  بصدور  لالسترشاق  الرسمية  البداية  حتديد  يمكن  فيقول:  مدبويل  حممد  أما 
من  عدد  بتأسيس  األمر  عرب  ذلك  و  ميالدي(,   1312( عام  الكني(  فيينا  )جممع 
كرايس األستاذية يف اللغات العربية, واليونانية, والعربية, والرسيانية يف جامعات باريس 
يف  مرة  ألول  ظهر   )Orientalist( مسترشق  مصطلح  إن  و  وبولونيا؛  وأكسفورد 
مصطلح  وأدرج  ميالدي(,   1799( عام  فرنسا  يف  و  ميالدي(,   1779( عام  إنكلرتا 

)االسترشاق( يف قاموس األكاديمية الفرنسية عام ) 1838 ميالدي(.
أن  إال  )االسترشاق(  الفعلية حلركة  البدايات  حتديد  االحتاد يف  االفرتاق وعدم  ومع 

معظم الباحثني جُيمعون عىل أن نشأته كانت تبشريية بحتة بكل وسائلها وأهدافها.

شريعتي( الدكتور  )والد  شريعتي  تقي  محمد  مطهري،  الشهيد  الواقفان: 
الجالسان: محمد حسين مطهري )والد الشيخ مطهري(، العالمة الطباطبائي

قلمك صياد
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