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 قال االمام الباقر
َمن َصَدق لساُنه َزكا َعمُله

a

ق��ال ه��ل آمنك��م علي��ه أي ال آمنكم علي��ه إال كام أمنتك��م عىل أخيه 
يوس��ف من قبل وقد قلتم فيه إنا له حلافظون ثم مل تفوا بضامنكم فاهلل 
خ��ر حافظا فأتوكل عىل اهلل وافوض أم��ري إليه وهو أرحم الرامحني 
يرحم ضعفي وكرب سني فيحفظه ويرده عيّل وال جيمع عيّل مصيبتني .
يف املجم��ع يف اخلرب أن اهلل س��بحانه قال فبعزيت ألردهن��ام إليك بعدما 
توكل��ت ع��يل ) 65 ( وملا فتح��وا متاعهم أي أوعي��ة متاعهم وجدوا 
بضاعته��م ردت إليهم قالوا يا أبانا م��ا نبغي ماذا نطلب هل من مزيد 
عىل ذلك أكرمنا وأحس��ن مثوانا وباع منا ورد علينا متاعنا و املعنى ال 
نطلب وراء ذلك إحسانا أو ما نريد منك بضاعة أخرى هذه بضاعتنا 
ردت إلين��ا ونمر أهلنا فس��تظهر هبا ونمر أهلن��ا بالرجوع إىل امللك 
ونحف��ظ أخانا عن املخاوف يف ذهابنا وإيابنا ونزداد كيل بعر وس��ق 
بعر باس��تصحاب أخين��ا ذلك كيل يس��ر أي مكيل قلي��ل ال يكفينا 
استقلوا ما كيل هلم فأرادوا أن يزدادوا إليه ما يكال ألخيهم أو أرادوا 

أن كيل بعر يسر ال يضايقنا فيه امللك .

ٌ َحاِفًظا  ُ َخررْ ِه إاِلهَّ َكاَم َأِمنُتُكمرْ َعىَلٰ َأِخيِه ِمن َقبرُْل َفاهللهَّ َقاَل َهلرْ آَمُنُكمرْ َعَليرْ
امِحِنَي اآلي��ة 64َومَلهَّا َفَتُحوا َمَتاَعُه��مرْ َوَجُدوا بَِضاَعَتُهمرْ  َحُم الرهَّ َوُه��َو َأررْ
َلَنا  َنا َوَنِمُر َأهرْ ترْ إَِليرْ ِذِه بَِضاَعُتَنا ُردهَّ ِه��مرْ َقاُلوا َيا َأَباَنا َما َنبرِْغي َهٰ ترْ إَِليرْ ُردهَّ
لَِك َكيرٌْل َيِسٌرس��ورة يوس��ف، اآلية  َداُد َكيرَْل َبِعٍر َذٰ َفُظ َأَخاَنا َوَنزرْ َوَنحرْ
نِي بِِه إاِلهَّ َأن  ُتنهَّ ِ َلَتأرْ َن اهللهَّ ثًِقا مِّ ُت��وِن َمورْ ٰى ُتؤرْ ِس��َلُه َمَعُكمرْ َحتهَّ 65 َقاَل َلنرْ ُأررْ
ُ َعىَلٰ َما َنُقوُل َوِكيٌل اآلية 66َوَقاَل  ثَِقُهمرْ َقاَل اهللهَّ ُه َمورْ اَط بُِكمرْ  َفَلامهَّ آَتورْ ُيَ
نِي  َقٍة َوَما ُأغرْ َتَفرِّ ُخُلوا ِمنرْ َأبرَْواٍب مُّ ُخُلوا ِمن َباٍب َواِحٍد َوادرْ َيا َبنِيهَّ اَل َتدرْ
ِل  َيَتَوكهَّ ِه َفلرْ ُت َوَعَليرْ لرْ ِه َتَوكهَّ ِ َعَليرْ ��مُ إاِلهَّ هلِلهَّ كرْ ُ ٍء إِِن احلرْ ِ ِمن َشرْ َن اهللهَّ َعنُك��م مِّ
نِي  ا َكاَن ُيغرْ ُل��وَن اآلية 67َومَلهَّا َدَخُلوا ِمنرْ َحيرُْث َأَمَرُه��مرْ َأُبوُهم مهَّ َُتَوكِّ املرْ
ُه َلُذو  ُق��وَب َقَضاَها َوإِنهَّ ِس َيعرْ ٍء إاِلهَّ َحاَجًة يِف َنفرْ ِ ِم��ن َشرْ َن اهللهَّ َعنرُْه��م مِّ
َلُموَن اآلية 68َومَلهَّا َدَخُلوا َعىَلٰ  َثَر النهَّاِس اَل َيعرْ ِكنهَّ َأكرْ َناُه َوَلٰ مرْ َا َعلهَّ ��ٍم ملِّ ِعلرْ
َمُلوَن  َتئِسرْ باَِم َكاُنوا َيعرْ ِه َأَخاُه َقاَل إيِنِّ َأَن��ا َأُخوَك َفاَل َتبرْ ُيوُس��َف آَوٰى إَِليرْ
َن  ِل َأِخيِه ُثمهَّ َأذهَّ اَيَة يِف َرحرْ ��قَ َزُهم بَِجَهاِزِهمرْ َجَعَل السِّ اآلي��ة 69َفَلامهَّ َجههَّ
اَذا  َبُلوا َعَليرِْهم مهَّ ِعُر إِنهَُّكمرْ َلَس��اِرُقوَن اآلية 70َقاُل��وا َوَأقرْ ُتَها الرْ ٌن َأيهَّ ُم��َؤذِّ

ِقُدوَن  اآلية 71 َتفرْ

�سورة يو�سف 

التف�سري

يعن��ي أهنم قالوا ألبيهم : ماذا نبغي؟ هذه بضاعتنا 
ردت إلينا ! تطييبا منهم لنفس��ه بام صنع هبم يف رد 

بضاعتهم إليهم .
وإذا وج��ه ال��كالم إىل ه��ذا املعنى ، كان��ت » ما » 

استفهاما يف موضع نصب بقوله : ) نبغي ( . 

ابحث عن شريك عظيم

التفت

عندما يريد أحدهم توسعة جتارته للحصول عىل أرباح 
مضاعفة وتطوي��ر عمله؛ فإنه يبح��ث عن رشيك جيد 
ذي س��معة طيبة ومال وفر؛ وهذا األمر ليس بالس��هل 
طبعًا فمن يقبل اليوم أن يشاركك يف مرشوعَك دون أن 
ينظر أواًل إىل مصلحته وليس )جلامل عينيك!!(، ولكّن 
هنال��ك رشيكا عظيام يمك��ن لكّل واحد مّن��ا أن جيعل 
ل��ه نصيب��ا وهو اهلل )س��بحانه وتعاىل(.. ب��أن نخصص 
هلل نس��بة م��ن املال تك��ون له مقاب��ل أنرْ يرزق��ك ويوفر 
لبضاعتك األمان ولنفسك السالم..! وستجد األرباح 
والنجاح��ات التي س��تغدق عليَك وأن��َت خترج حّصة 
رشيكَك وتعطيها ملن يستحقها من الفقراء واملحتاجني.
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اغلُب دول العامل تعتمد اعتامدا كليا عىل قوة اس��تخباراهتا أكثر 
من قوهتا العس��كرية ، وكل حاكم يستخدم هذا اجلهاز حسب 
نواي��اه ، واذا م��ا اخ��رتق او حدث خل��ل ما فيه تك��ون الطامة 
الك��ربى فكيف بمن ال يعطي��ه األمهية واألولوية الس��يام لبلد 

يعيش كظروف العراق؟ 
مثلام تشيد املرجعية بالعمليات االستخبارية التي تئد االرهاب 
قبل وقوع��ه فاهنا اكثر من مرة وقبل س��نني أكدت ومن خالل 
ُخطبه��ا التي يلقيها ممثالها يف كربالء عىل الدور االس��تخباري 
لوأد اجلريمة قبل حدوثها ، ومل تلق هذه التأكيدات ما تستحقه 

م��ن اهتامم بدلي��ل اخلروقات االخرة التي تصدم العراقيني وتزحزح الثق��ة باحلكومة ، ومن جهة اخرى 
جتع��ل املقاتلني الذين تركوا عوائلهم املفروض أهن��م يف أمان ملقاتلة داعش يفجعون هبكذا أعامل إرهابية 

يف مدهنم وكأهنا طعنة من الظهر.
هل شحت العنارص الكفوءة واألمينة لشغل هذه املهام ؟ 

واألم��ر اآلخ��ر يقع عىل عاتق املواطن وبأقل مس��ؤولية من املس��ؤول اال وهو ان يك��ون هو الرقيب وال 
يس��مح للغريب بالتواجد فيام بينهم من غر االستفس��ار عن سبب وجوده ، ولألسف الشديد الكثر من 

البيوت ال يعلمون من هو جارهم ، فالرقابة مسؤولية اجلميع .

االمام علي

في كتاب له إلى محمد بن أبي بكر

a

يِح)2(  ِ ِجَدُتَك )17( ِمنرْ َتسرْ ملا بلغه توّجده من عزله باالش��رت عن مرص، ثم تويف االش��رت يف توجهه إىل هناك قبل وصوله إليها: َوَقدرْ َبَلَغنِي َمورْ
ُتَك َما ُهَو  يرْ َطانَِك، َلَولهَّ َت َيِدَك ِمنرْ ُسلرْ ُت َما حَترْ ، َوَلورْ َنَزعرْ ِدِّ ِد، َواَل ازِديادًا َلَك يِف اجلرْ تِبرَْطاًء َلَك يِف اجَلهرْ َعلرْ ذلَِك اسرْ رَتِ إىَِل َعَمِلَك)3(، َوإيِنِّ مَلرْ َأفرْ شرْ االرْ

َجُب إَِليرَْك ِواَلَيًة. َأيرَْسُ َعَليرَْك َمُؤوَنًة، َوَأعرْ
اَمُه)5(،  اَمُه، َواَلَقى مِحَ َمَل َأيهَّ كرْ ��تَ ُه اهلُل! َفَلَقِد اسرْ يدًا َناِقاًم)4(، َفَرمِحَ َنا َش��دِ َ َكاَن َرُجاًل َلَنا َناِصحًا، َوَعىَل َعُدوِّ َر ِمرصرْ ُتُه َأمرْ يرْ ُجَل الهَِّذي ُكنرُْت َولهَّ إِنهَّ الرهَّ

َواَب َلُه. َواَنُه، َوَضاَعَف الثهَّ اَلُه اهلُل ِرضرْ ُه َراضوَن، َأورْ ُن َعنرْ َوَنحرْ
َك، َوُيِعنرَْك َعىَل  ِفَك َما َأمَههَّ تَِعاَنَة بِاهللِ َيكرْ ثِِر االسرْ ُع إىَِل َسبِيِل َربَِّك، َوَأكرْ ِب َمنرْ َحاَرَبَك، َوادرْ ررْ ررْ حِلَ ِض َعىَل َبصَرتَِك، َوَشمِّ َك، َوامرْ )6( لَِعُدوِّ ِحررْ َفَأصرْ

ِزُل بَِك، إِنرْ َشاَء اهلُل. َما ُينرْ
____________

ِجدتك أي: غيظك. 1. َمورْ
2. التسيح: االرسال.

3. العمل � هنا �: الوالية.
4. ناقاًم: أي كارهًا. 5. احِلامم � بالكس �: املوت.

ِحررْ له أي: ابرزرْ له، من أصحر: إذا برز للصحراء. 6. أصرْ

كم مرًة 
يتم التنبيُه والتأكيد؟
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المالية النيابية: تخفيض رواتب النواب الى النصف دخل حيز التنفيذ

مظاهر  ب��ن  حبيب  ف��وج  افشل 
التابع للواء عيل االكرب وبالتعاون 
خمططات  االمنية  ال��ق��وات  م��ع 
ال���دواع���ش ب��إدخ��اهل��م اح��زم��ة 
ناسفة وصواعق وعبوات ناسفة 
منطقة  يف  تفجر  وق���داح���ات 
بعملية  كربالء  غ��رب  خضرة 

استخباراتية دقيقة.
فوج  امر  اياد  ماهر  املقاتل  واكد 
»عدد  أن  مظاهر(  بن  )حبيب 
ومثلها  اربعة  كانت  االح��زم��ة 
موبايال  و30  تفجر  صواعق 

و17  صغرة  ناسفة  عبوة  و15 
قداحة  و26  كبرة  ناسفة  عبوة 

تفجر«.

»ال����دواع����ش  ان  م��وض��ح��ا 
هذه  استخدام  ي��روم��ون  كانوا 
كربالء  يف  لتفجرها  االسلحة 

دفنها  مكان  من  اخراجها  بعد 
قرص  ق��رب  اخلضرة  منطقة  يف 

االخيرض«.
مصادر  يمتلك  »اللواء  ان  مبينا 
وشبكة  ع���دي���دة  م��ع��ل��وم��ات 
استخباراتية مكنته يف وقت سابق 
من احلصول عىل معلومات هامة 
أدت إىل القاء القبض عىل العديد 
خططهم  وافشال  االرهابني  من 
منهم املدعو سعد سليم واملدعو 

بالل تركي وغرهم.

افشال مخططات لداعش تستهدف كربالء

الدفاع تدعو الشباب العراقي للتطوع على جهاز مكافحة اإلرهاب بصفة ضابط

طبيب كربالئي يجري أول عملية باستخدام تقنية حديثة

دعت وزارة الدفاع »جهاز مكافحة اإلرهاب« الشباب العراقي من خرجيي الكليات 
اهلندسية والعلمية واإلنسانية الراغبني بالتطوع عىل صنف اجلهاز بصفة ضابط تقديم 
طلباهتم اعتبارًا من ال� 20 من الشهر احلايل وملدة شهر كامل عىل أن يتم تقديم الطلبات 

كل يوم الساعة الثامنة صباحًا يف ساحة عباس ابن فرناس بالعاصمة بغداد.
ونقال عن املوقع الرسمي للوزارة فأن رشوط التطوع تشمل إن يكون املتقدم حاصل 
عىل شهادة البكالوريوس من اجلامعات أو الكليات املعرتف هبا من قبل وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي إضافة لكونه عراقي اجلنسية من أب وأم عراقيني.
دون  فام   1988 و  للمدنيني  بالنسبة  دون  فام   1990 مواليد  من  العمر  حددت  فيام 
لرشط  مستوفيًا  املتقدم  يكون  أن  الرشوط  بني  من  أن  وأضاف  للعسكريني.  بالنسبة 

اللياقة البدنية والسالمة الصحية.

نجح طبيب كربالئي يف مدينة اإلمام احلسني الطبية, يف إجراء عملية جراحية لطفل بعمر ثالث سنوات كان يعاين من وجود مياه بيضاء, هي 
األوىل من نوعها التي جيرهيا طبيب عيون يف املحافظة إلزالة املاء األبيض بتقنية »فتح الكبسولة اخللفية للعدسة«.

وقال أخصائي العيون الدكتور حممد عيل محيد, إن »فريقَا طبيَا برئاسته نجح يف إجراء عملية جراحية للطفل عباس حممد البالغ من العمر ثالث 
سنوات, جرى خالهلا إزالة املاء األبيض وزرع عدسة العني اليسى, إىل جانب فتح الغشاء اخللفي للعدسة«, مبينَا إن »العملية ُتعد األوىل من 
نوعها يف املحافظة, التي جيري فيها استخدام تقنية حديثة متثلت ب� »فتح الكبسولة اخللفية للعني اليسى بعد إزالة املاء األبيض وزرع عدسة 

فيها«, 
وأضاف إن » الطفل عباس, كان يشكو من عدم قدرته عىل الرؤية يف العني اليسى«, وبعد إكامل الفحوصات الطبية والتحاليل املختربية, قرر 
الفريق الطبي إجراء عملية جراحية له, تكللت بالنجاح التام« وأشار محيد إىل إن »مزايا التقنية اجلديدة جتعل املريض يستغني عن العملية الثانية 

بالليزر«, كام إهنا »توفر للمريض الرؤية الطبيعية )6 / 6(, والعودة ملامرسة احلياة الطبيعية يف أرسع وقت ممكن«.
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اىل  الربملان  اعضاء  رواتب  ختفيض  دخول  حيدر  مسعود  النيابية  املالية  اللجنة  عضو  أكد 
النصف حيز التنفيذ وقال حيدر ان »االصالحات التي أدرجها جملس النواب ضمن املوازنة 
املالية لعام 2016 دخلت حيز التنفيذ« موضحا أن »ختفيض راتب عضو جملس النواب بنسبة 

50% من ضمن االصالحات حيث انخفض من 12 مليونا اىل 6 ماليني دينار عراقي«.
وأضاف حيدر أن »االصالحات تضمنت ايضا ختفيض محايات النائب احلايل والسابق اىل 
استنادا  وذلك  النواب  جملس  موظفي  رواتب  من   %30 نسبة  ‘ختفيض  اىل  النصف’ مشرا 

للورقة االصالحية التي تقدم هبا جملس النواب واحلكومة«.
وتابع حيدر أن »املجلس ماض بإصالحات النظام االداري وتفعيل املؤسسات االدارية«.

المالية النيابية: تخفيض رواتب النواب الى النصف دخل حيز التنفيذ

الموجز

• تربية بابل تعتمد برنامج التقاعد االلكتروني في انجاز المعامالت التقاعدية 

•العتبة الحسينية المقدسة تعلن عن زراعة )900( دونم من المحاصيل االستراتيجية للموسم الحالي

• العراق في المرتبة الـ37 عالميا باحتياطيات الذهب بـ 89.8 طنا

• العراق يريد من شركات النفط األجنبية خفض اإلنفاق على تطوير الحقول

•»داعش« يدمر أقدم األديرة المسيحية في الموصل يعود تشييدها لـ 1400 عام

•الدفاع النيابية: قدوم الفرقة 101 االمريكية الى العراق عودة الحتالله واكمال مشروع تقسيمه

•وزير الدفاع يصل مصر ويلتقي السيسي واالخير يؤكد دعم بالده لجهود الجيش العراقي في مواجهة »داعش«

• وزارة الكهرباء تكشف عن تسعيرة االستهالك وتـؤكـد أنهـا مدعـومة للمـواطــنين

مجلس كربالء يزيد نسبة عوائل شهداء الحشد في دور واطئة الكلفة

األمم المتحدة: داعش »يستعبد« 3500 شخص في العراق جلهم من النساء واألطفال
كشف تقرير لألمم املتحدة نرش يف 19 يناير/ كانون الثاين، أن تنظيم داعش يستعبد 3500 شخص معظمهم من النساء واألطفال يف العراق 
فقط.كام جاء يف التقرير أن معظم أولئك املحتجزين نساء وأطفال غالبيتهم من الطائفة اإليزيدية لكن هناك أيضا عدد من أقليات عرقية 
املتشدد يرتكب جرائم ممنهجة عىل نطاق واسع قد »تصل يف بعض احلاالت إىل  التنظيم  الدولية يف تقريرها أن  املنظمة  ودينية. وأضافت 

جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وربام إبادة مجاعية«
وتقدر بعثة األمم املتحدة يف العراق ومكتب حقوق اإلنسان التابع للمنظمة الدولية أن 3500 شخص »مستعبدون حاليا« لدى داعش.

عّدل جملس حمافظة كربالء، الثالثاء2016/1/19، حصة عوائل شهداء احلشد الشعبي يف الدور واطئة 
الكلفة بحسب ما اكدته عضو املجلس برشى حسن عاشور يف حديث صحفي، اشارت فيه اىل »أن جملس 
حمافظة كربالء صوت باألغلبية عىل تعديل قرار يشمل بموجبه 35% من ال�)1000( دار واطئة الكلفة، اىل 

عوائل شهداء احلشد الشعبي، بعدما كان القرار السابق يشمل %20«.
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السيد الصافي: قد ُبّحت أصواتنا بال جدوى من تكرر دعوة االطراف المعنية 

من مختلف المكونات الى رعاية الِسلم االهلي، والتعايش السلمي بين ابناء 

هذا الوطن، وإن هذا الشعب الكريم يستحق على المتصدين إلدارة البلد ان 

روا كل امكاناتهم في سبيل بنائه  يسخِّ

األمُر االول:
اخ���ويت اخ����وايت اع���رض عىل 
مسامعكم الكريمة االمر التايل :
العزيز  بلدنا  ان  اجلميع  يعلم 
الدولة  يمتلك مقومات  العراق 
القوية اقتصاديًا وماليًا، بام انعم 
نعٍم  من  عليه  وتعاىل  تبارك  اهلل 
 .. واس��ع��ة  وام��ك��ان��ات  شتى، 
ابنائه  سواء من عقول وسواعد 
باطن  يف  الطبيعية  الثروات  ام 

االرض وظاهرها.
املتعاقبة  احل��ك��وم��ات  ول��ك��ن 
الزمن  من  عقود  منذ  البلد  عىل 
ت��س��خ��ر ه��ذه  ت��ع��م��ل ع���ىل  مل 
الشعب،  خل��دم��ة  االم��ك��ان��ات 
بل  له..  الكريمة  احلياة  وتوفر 
املالية  م��وارده  معظم  أه��درت 
والنزوات  املتتالية،  احلروب  يف 
املستبدين،  للحكام  الوقتية 

بالرغم  االخ��رة  السنوات  ويف 
من  منبعثة  حكومات  قيام  من 
انتخابات حرة؛ اال ان االوضاع 
كثر  يف  األحسن  نحو  تتغر  مل 
ازدادت  ب��ل  امل��ج��االت..  م��ن 
جوانب  من  املواطنني  معاناة 
عديدة، فسوء االدارة، واحلجم 
واالداري  املايل  للفساد  الواسع 
االمنية  واالوض���اع  جهة،  من 
املرتدية من جهة اخرى.. منعت 
البلد،  امكانات  استغالل  من 
خدمة  سبيل  يف  املالية  وموارده 

ابنائه وسعادهتم .
واليوم يعاين العراق من مشاكل 
ك��ب��رة..  وحت��دي��ات  حقيقية، 
االكرب  التحدي  اىل  فباإلضافة 
الداعيش،  االره��اب  حماربة  يف 
االخ��رى  االمنية  والتحديات 
البعض  احتضان  م��ن  النامجة 

يف  هلم  ودعمهم  لإلرهابيني، 
يف  ورشكائهم  بإخواهنم  الفتك 
الناسفة،  باألحزمة  ال��وط��ن.. 
وال��س��ي��ارات امل��ف��خ��خ��ة، ويف 
املقابل اعتداء البعض من حاميل 

السالح خارج اطار الدولة عىل 
والتعّدي  اآلم��ن��ني،  املواطنني 
ع���ىل أم���واهل���م ومم��ت��ل��ك��اهت��م، 
االمني  التحدي  اىل  باإلضافة 
التحدي  هناك  بمختلف صوره 

أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدث 
في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي 
الصحن  في  أقيمت  التي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته 
الموافق  اآلخ���ر/1437ه����  رب��ي��ع   / ف���ي11  ال��ش��ري��ف   الحسيني 

2016/1/22م  تحدث عن أمر قائال:

م��ش��اك��ل حقيقية،  م��ن  ال��ع��راق  ي��ع��ان��ي  ال��ي��وم 
وتحديات كبيرة.. فباإلضافة الى التحدي االكبر في 
محاربة االرهاب الداعشي، والتحديات االمنية االخرى 
الناجمة من احتضان البعض لإلرهابيين، ودعمهم 
لهم في الفتك بإخوانهم وشركائهم في الوطن.. 
هناك التحدي االقتصادي والمالي الذي يهدد بانهيار 
النخفاض  نتيجة  للمواطنين..  المعيشية  االوض��اع 
وغياب  جهة،  من  االخيرة  اآلون��ة  في  النفط  اسعار 
مكافحة  وع��دم  المناسبة،  االقتصادية  الخطط 

الفساد المالي بخطوات جدّية من جهة اخرى ..
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هيدد  ال��ذي  وامل��ايل  االقتصادي 
املعيشية  االوض�����اع  ب��اهن��ي��ار 
النخفاض  نتيجة  للمواطنني.. 
االخرة  اآلونة  يف  النفط  اسعار 
م���ن ج��ه��ة، وغ���ي���اب اخل��ط��ط 
وع��دم  املناسبة،  االق��ت��ص��ادي��ة 
بخطوات  املايل  الفساد  مكافحة 

جدّية من جهة اخرى ..
جدوى  بال  اصواتنا  ُبّحت  وقد 
م��ن ت��ك��رر دع����وة االط����راف 
املكونات  خمتلف  م��ن  املعنية 
االه���يل،  ال��ِس��ل��م  رع���اي���ة  اىل 
ابناء  ب��ني  السلمي  والتعايش 
السالح  ال��وط��ن، وح��رص  ه��ذا 

املسؤولني  ودع��وة  الدولة،  بيد 
بيدها  التي  السياسية  والقوى 
حجم  َيعوا  ان  اىل  االمور  زمام 
عواتقهم،  عىل  امللقاة  املسؤولية 
السياسية  اخل��الف��ات  وينبذوا 
املصالح  اال  وراءه��ا  ليس  التي 
واملناطقية،  والفئوية  الشخصية 
ادارة  ع��ىل  كلمتهم  وجيمعوا 
والسعادة  الرفاه  يقق  بام  البلد 

والتقّدم ألبناء شعبهم ..
ُبّحت  حتى  ذك��رن��اه  كله  ه��ذا 

اصواتنا ..

الذي  الكريم  الشعب  هذا  إن 
ابناؤه  وق���ّدم  وضحى  اعطى 
دماء  من  أمكنهم  ما  كل  الربرة 
كرامته  عن  الدفاع  يف  وأم��وال 
وسّطر  وم��ق��دس��ات��ه،  وأرض���ه 
بكل  مندفعًا  البطولة..  مالحم 
ش��ج��اع��ة وب��س��ال��ة يف حم��ارب��ة 
الشعب  ه���ذا   .. االره��اب��ي��ني 
إلدارة  املتصدين  عىل  يستحق 
به  يقومون  الذي  هذا  غر  البلد 

..
كل  روا  يسخِّ ان  عليهم  يستحق 
البلد،  بناء  سبيل  يف  امكاناهتم 
وتطهرها  مؤسساته،  وتطوير 

م���ن ال��ف��س��اد وال��ف��اس��دي��ن، 
واالنظمة  القوانني  واص���الح 
مالية  منافذ  واجي��اد  االداري���ة، 
جديدة، ووضع خطط اقتصادية 
االزم��ة  م��ن  للخروج  مناسبة 

اخلانقة الراهنة..
هؤالء  ُيلهم  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 
نسأل   .. به  يقومون  فيام  الرشاد 
اهلل تعاىل ان يمي بلدنا من مجيع 
املآيس، ومن مجيع الرشور، وان 
مطمئنًا  آمنًا  بلدًا  تعاىل  اهلل  يرينا 

قويًا بإذنه تبارك وتعاىل..
رب  هلل  احلمد  ان  دعوانا  وآخر 

العاملني ..

* في السنوات االخيرة بالرغم من قيام حكومات منبعثة من انتخابات حرة؛ اال ان االوضاع لم 
عديدة،  جوانب  من  المواطنين  معاناة  ازدادت  بل  المجاالت..  من  كثير  في  األحسن  نحو  تتغير 
فسوء االدارة، والحجم الواسع للفساد المالي واالداري من جهة، واالوضاع االمنية المتردية من جهة 
اخرى.. منعت من استغالل امكانات البلد، وموارده المالية في سبيل خدمة ابنائه وسعادتهم .

* ُبّحت اصواتنا بال جدوى من تكرر دعوة االطراف المعنية من مختلف المكونات الى رعاية الِسلم 
االهلي، والتعايش السلمي بين ابناء هذا الوطن، وحصر السالح بيد الدولة، ودعوة المسؤولين 
والقوى السياسية التي بيدها زمام االمور الى ان َيعوا حجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم، 
والمناطقية،  والفئوية  الشخصية  المصالح  اال  وراءه��ا  ليس  التي  السياسية  الخالفات  وينبذوا 

ويجمعوا كلمتهم على ادارة البلد بما يحقق الرفاه والسعادة والتقّدم ألبناء شعبهم ..

أهم ما جاء في خطبة الجمعة:
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خطبة الجمعة.. صوت الشعب العراقي

آراء وأصداء..

كانترْ خطبة صالة اجلمعة األخرة 
الدينية  املرجعية  ممثل  تالها  التي 
السيد  سامحة  ال��ع��راق،  يف  العليا 
بوجه  ومدّوية  قوية  الصايف  أمحد 
واإلدارة  الفاسدين  السياسيني 
عىل  املتعاقبة  للحكومات  الفاشلة 
السابق،  النظام  بعد سقوط  العراق 
وهي يمكن وصفها بجرس اإلنذار 
املرجعية  ق��رع��ت��ه  ال���ذي  األخ���ر 
مما  احل��ك��وم��ة  لتحذير  ال��رش��ي��دة 

يدث.
صدى  اجلمعة  خطبة  الق��ترْ  وق��د 
التي  اإلع���الم  واس��ع��ًا يف وس��ائ��ل 
الصايف  السيد  قاله  ما  عىل  رك��ّزت 
أصبحت  إذ  أصواتنا(  ُبّحت  )لقد 
من  للكثر  ب���ارزة  إعالمية  م��ادة 

الصايف  بني  إذ  اإلع���الم،  وسائل 
العراق  عىل  املتعاقبة  »احلكومة  إن 
باهنيار  هيدد  مما  األم��وال  أه��درت 
البالد، مشرا  األوضاع املعيشية يف 
أه��درت  املتعاقبة  احلكومات  إن 
إمكاناته  ر  تسخِّ ومل  البلد  أم��وال 
ممثل  ت��ط��رق  ك��ام  الشعب  خل��دم��ة 
احلرب  موضوع  اىل  الديني  املرجع 
اخلالفات  عن  فضال  داع��ش  عىل 
يف  ال��ب��ارزة  السياسية  القوى  بني 
السياسيني  »دعونا  قائاًل  العراق،، 
ُبّحت  حتى  السلمي  التعايش  إىل 
يستحق  »الشعب  وتابع  أصواتنا«، 

أفضل مما قدموه«.
تعليقًا  كتب  قاسم  مهدي  الكاتب 
عىل خطاب املرجعية الدينية موجهًا 

ُبّحترْ أصواتكم  )إذا  بالقول:  إليها 
إشارة  يف  أقالمنا(  جّفت  قد  فنحُن 
لكالم  يصغوا  مل  السياسيني  أّن  إىل 
تتكلم  التي  العليا  الدينية  املرجعية 
بلسان الشعب وتدافع عنه وكذلك 
ال��ذي��َن  واإلع��الم��ي��ون  املثقفون 
احلكومة  يطالبون  وه��م  ع��ج��زوا 
بتحقيق احتياجات الشعب العراقي 

وإعطائه حقوقه املرشوعة.
املتفّحص  ف��إن  آخ��ر  جانب  وم��ن 
اجليد خلطاب املرجعية الدينية العليا 
جيد أهنا تشر إىل جذور وتبعيات ملا 
جاء يف اخلطبة األخرة والتي تتعلق 
األم��وال  من  الدولة  خزينة  بنفاد 
العام  املال  وإه��دار  رسقتها  بسبب 
ناهيك  الفاسدين؛  عن  والتغايض 

المرجعية الدينية العليا تنتقد السياسات الفاشلة 
وتقول: لقد ُبّحت أصواتنا ومثقفون متضامنون: لقد جّفت أقالمنا
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املتمثلة  ال��ك��ربى  الطامة  ع��نرْ 
ال��ذي  النفط  أس��ع��ار  ب��رتاج��ع 
كمورد  ال��ع��راق  عليه  يعتمد 
املنابع  وإمه����ال  وح��ي��د  م���ايل 
املتمثلة  األخ��رى  االقتصادية 
بالزراعة والصناعة ودعم املنتج 
السياسة  هذه  وبسبب  املحيّل؛ 
واالعتامد  الفاشلة  االقتصادية 
العراق  جعل  فقط  النفط  عىل 
وإفالس  اهنيار  وأم��ام  حرة  يف 
رئيس  أن  حّتى  لسنني  يستمر 
رّصح  العبادي  حيدر  ال��وزراء 
قائاًل: »ما يبقى للعراق عن كل 
دوالرا«،   13 هو  نفط  برميل 
فأين إذن اخلربات واإلمكانات 
االقتصاد  أم��ر  يعالج  مل  ومل��اذا 
هذه  ل��ت��دارك  مبكرًا  العراقي 
املأساة التي سيظل العراق قابعًا 
يدفع رضيبتها  لسنوات وال  هبا 
سوى املواطن العراقي املسكني.
العراقي  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  وك���ان 
صورة  ق��دم  زي��ب��اري  هوشيار 
املالية  ال��ب��الد  الوض���اع  ق��امت��ة 
أن  متوقعًا  احل��ايل  العام  خالل 
وحذر  وقاسية.  صعبة  تكون 
زي��ب��اري م��ن ان ال��ع��ام احل��ايل 
وقال  وقاسًيا،  صعًبا  سيكون 
»لقد جتاوزنا عام 2015 بنجاح 
وجت��اوزن��ا  املالية  الناحية  م��ن 
رواتب  وأمن  املالية  املصاعب 
وجود  من  الرغم  عىل  املوظفني 

أزمة اقتصادية يف العراق«.
أن  إىل  زي����ب����اري  وأش�������ار 
يف  ازدادت  العامة  املرصوفات 
واجهته  ما  بسبب  املايض  العام 
اجلانب  يف  العراقية  احلكومة 
إىل  إش�����ارة  يف  ال��ع��س��ك��ري، 
التكاليف الباهظة للحرب ضد 

االرهاب.
وأوضح زيباري ان من واجب 
الشعب  تكاشف  أن  احلكومة 
بأّن  املالية منوًها  بحقيقة األزمة 
 3 ح��وايل  بدفع  ملزمة  الدولة 
مليارات دوالر مرتبات شهرية 

بمختلف  ت��وف��ره��ا  وعليها 
امل������وارد. وت���وق���ع اس��ت��م��رار 
حمذًرا  النفط  اسعار  انخفاض 
من  البالد  تواجه  مصاعب  من 
سعر  ان  حيث  الناحية،  ه��ذه 
العراق  موازنة  يف  النفط  برميل 
 45 ه��و   2016 ل��ع��ام  العامة 
بسعر  بيعه  يتم  ولكن  دوالرًا، 
20 دوالًرا.. داًقا ناقوس خطر 
النفطية،  االي���رادات  حمدودية 
مشدًدا عىل رضورة اجياد بدائل 
ومنها  البالد  إىل  م��وارد  توفر 
داخ��ل  يف  بيع  س��ن��دات  ط��رح 

العراق وخارجه.
خلطبة  ث��ان��ي��ة  م���رة  وب��ال��ع��ودة 
العليا  املرجعية  ف��إن  اجلمعة، 
شّخصت سوء الوضع يف البالد 
االخرة  السنوات  )ويف  بقوهلا 
حكومات  ق��ي��ام  م��ن  ب��ال��رغ��م 
ح��رة،  انتخابات  م��ن  منبعثة 
نحو  تتغر  مل  االوض��اع  ان  اال 
االحسن يف كثر من املجاالت، 
بل ازدادت معاناة املواطنني من 
االدارة  فسوء  عديدة،  جوانب 
املايل  للفساد  الواسع  واحلجم 
واالوضاع  جهة  من  واالداري 
اخرى  جهة  من  املرتدية  االمنية 
امكانات  استغالل  من  منعت 
سبيل  يف  املالية  وم��وارده  البلد 

خدمة ابنائه وسعادهتم(.
الدينية  املرجعية  وتشخيص 
جسام  الكاتب  يعزوه  العليا 

السعيدي لألسباب التالية:
أ . سوء االدارة.

ب . احلجم الواسع للفساد املايل 
واالداري

املرتدية  االمنية  االوض��اع  ت . 
من جهة اخرى

منعت   « بمجموعها  وال��ت��ي 
البلد  امكانات  استغالل  من 
خدمة  سبيل  يف  املالية  وموارده 

ابنائه وسعادهتم »
أن  إىل  ال��س��ع��ي��دي  ي��ش��ر  ث��م 
يف  شّخصت  العليا  املرجعية 

العراق  مشاكل  ه��ذه،  خطبتها 
و«حتديات  احلقيقية،  الراهنة 
تشخيصها  عن  فضاًل  كبرة«، 
ملشاكله املرتاكمة من حكومات 
واملنتخبة،  املستبدة  ال��س��وء 
بام  التحديات  ه��ذه  ف��أوج��زت 

ييل، مما ننقله نصًا من اخلطبة:
حماربة  يف  االك��رب  التحدي  أ . 

االرهاب الداعيش.
ب . التحديات األمنية االخرى 
البعض  احتضان  من  النامجة 
يف  هلم  ودعمهم  لإلرهابيني، 
ورشكائهم  بإخواهنم  الفتك 
الناسفة  باألحزمة  الوطن،  يف 

والسيارات املفخخة.
حاميل  من  البعض  اعتداء  ت . 
الدولة،  اط��ار  خ��ارج  السالح 
عىل املواطنني اآلمنني، والتعدي 

عىل أمواهلم وممتلكاهتم.
ث . التحدي االقتصادي واملايل 
االوض��اع  باهنيار  هي��دد  ال��ذي 
نتيجة  للمواطنني،  املعيشية 
يف  النفط  اس��ع��ار  الن��خ��ف��اض 

اآلونة االخرة.
االقتصادية  اخلطط  غياب  ج . 

املناسبة.
ال��ف��س��اد  م��ك��اف��ح��ة  ع���دم  ح . 
م���ن جهة  ب��خ��ط��وات ج��دي��ة 

اخرى.
املرجعية  ممثل  حديث  وف���وَر 
الدينية العليا؛ فقد أعلَن مثقفون 
ومدونون عىل وسائل التواصل 
رأي  مع  تضامنهم  االجتامعي 
وخطاهبا،  الرشيدة  املرجعية 
مفادها  رسالة  إليها  وأوصلت 
مطالبة احلكومة برضورة قيامها 
واجلدية  الرسمية  بإجراءاهتا 
العراقي  العام  امل��ال  الستعادة 
كبرًا  قساًم  إن  السّيام  املسوق، 
من ه��ذه األم���وال وامل��وج��ودة 
عند أحزاب وأشخاص ال زالوا 

يف العراق!!
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بئس البناء المشّيد على الربا

مستقاٌة من اخلطبة االوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة 

السيد امحد الصايف يف11/
ربيع اآلخر/1437هـ 

املوافق 22 /2016/1م

ال ُيخفى على أحٍد ان نسبتنا الى اهلل تعالى هي نسبة العبد الى سيده ونسبة المحتاج الى الغني ونسبة المخلوق الى خالقه، 
ونحن واقعًا ال نملك من االمر شيئًا اال ان اهلل تبارك وتعالى هو الذي افاض علينا نعمة الوجود واعطانا العقل وارسل الينا 
االنبياء والرسل حتى نسير مسيرة طيبة في هذه الحياة الدنيا ونلتقيه يوم القيامة بحالة اخرى وهي حالة جزاءات ما عملنا. 

ربوبيته  بمقتىض  تعاىل  واهلل 
فهو  العاملني  رب  فهو  علينا 
اىل  ويوّجهنا  وينبهنا  يرشدنا 
ما فيه صالحنا ونحن باخليار 
طريق  الطريق  هذا  اتبعنا  ان 
سيجزينا  تعاىل  اهلل  اهل��دى 
سامح  ال  وان  االوىف  اجلزاء 
االخرى  الطريق  اتبعنا  اهلل 
علينا  سيحتج  ت��ع��اىل  اهلل 
وسنجد ما كسبت ايدينا يوم 

القيامة.
ليس  ال��ط��اع��ة  م��ف��ه��وم  ان 
بل  امل����زاج،  يتبع  مفهومًا 
ي��ب��ت��ن��ي ع���ىل اس���س وع��ىل 
واق��ع��ي��ات وع��ىل ح��ال��ة من 
بالقرآن  متّعنا  ول��و  الرضا، 

برب  ُيقسم  نجده  الكريم 
)كال  فيقول:  واجلالل  الِعزة 
حتى  ي��ؤم��ن��ون  ال  ورب����ك 
بينهم(،  شجَر  فيام  يكّموك 
للنبي  موّجه  اخلطاب  فهذا 
وفيه  وآل��ه(،  عليه  اهلل  )صىل 
والنزاع  اخلصومة  إىل  إشارة 
وامل��ش��ك��الت ال��ت��ي حت��دث 
فتجدهم  وآخر  شخص  بنَي 
ي��ت��ب��ّج��ح��ون ب��األح��ك��ام 
عندما  ول��ك��ن  ال��رشع��ي��ة.. 
أن  وي���رى  أح��ده��م  جيلس 
يرضب  فإنه  معه  ليس  احلق 
احل��ك��م ال���رشع���ي ع��رض 
احلائط ويتنّكر له.. والسبب 
األم��ور  يكيف  أن  يريد  أن��ه 

وفق  وليس  يشتهي  ما  وفق 
وهذا  تعاىل..  اهلل  يأمره  ما 
األمر موجود مع الربا أيضًا؛ 
أخذ  عن  يتوّرع  ال  فالبعض 
الربا متناسيًا األحكام الدينية 

الصادرة التي حتّرمه.
ويف حياتنا اليومية فإن هنالك 
ما  ومنها  عديدة  اب��ت��الءات 
القريض(  )الربا  مع  يدث 
يعني أن أحدنا يقرض اآلخر 
يف مقابل فائدة؛ وهذه املسألة 
كبر  بشكل  شائعة  لالسف 
واش��رتط  ب��� 100  )اق���رض 
حقيقة  والناس   )110 اخذ 
بشكل  املسألة  هذه  تتعاطى 
لألسف  واإلن��س��ان  ك��ب��ر، 

غارق بمثل هذه االبتالءات 
وال يعرف كيف يوجهها؟

حقيقة؛  عامة  مشاكل  هناك 
نحذر  ان  وظيفتنا  ونحن 
ون��ن��ب��ه، وه����ذه ال��وظ��ي��ف��ة 
وهذه  فقط  بنا  خمتصة  غر 
االحكام الرشعية غر خمتصة 
امتنى  انا  اخرى،  دون  بجهة 
يتصدون  الذين  االخوة  من 
شبهات  فيها  معامالت  اىل 
الفالين  الشيخ  اىل  يأتوا  ان 
ويطلبوا  الفالين  السيد  أو 
يفقههم  ان  يف  دورات  منه 
االن  نسمع  يدرسون..  فيام 
مؤسسات  ال��دول��ة  دوائ���ر 
شيئا  تفتح  ان  تريد  رشكات 
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بئس البناء المشّيد على الربا
تعلن هناك دورة لتعليم الفن 
ال��ف��الين مل��دة اس��ب��وع��ني او 
التاجر  ثالثة .. ملاذا ال يفكر 
دورة  يدخل  ان  املتصدي  او 
اىل ان ينتظر ان يسمعها عىل 
 .. نقول  كام  الصدفة  نحو 
حرص  هناك  يكون  ال  ملاذا 
متفٍش  االن  والربا  عليه.. 
اخواين وبعض مشاكلنا التي 
نعاين منها ليس من البعيد ان 
تكون مرتبطة هبذه االعامل.. 
نابيًا  كالمًا  يتكلم  فطفلنا 
والشاب غر ورع واملرأة ال 
واالسواق  بالضوابط  تلتزم 
واالنسان  بربا..  تعمل  كلها 
يقول انا ُمطيع ..!! فأين هذه 
صحيح  غر  فهذا  الطاعة.. 
يستعجل  االن��س��ان  اخ��واين 
هذا  ان  يعتقد  بطريقة  حتفه 
الطريقة  هب��ذه  اكسبه  مل  اذا 

فسيزول رزقه!!
عبداهلل  اب��و  ق��ال  رواي���ة؛  يف 
)عليه  ال���ص���ادق  االم�����ام 
السالم(: الدرهم الواحد ربا 

اعظم من عرشين زنية كلها 
االن  فرببك  حَم���رم،  ب��ذات 
كيف نتقزز نحن من الزنية، 
يعادل  رب��ا  واح��د  ودره���م 
يا  التفتوا  زن��ي��ة!!،  عرشين 
معارش املسلمني، انت تتوقع 
ألنك  ينمو  ب��دأ  م��ال��ك  ان 
حت��اول  والعائلة  مئة  زدت��ه 
السوق  م��ن  هل��ا  تتبضع  ان 
م��ن ه���ذا ال��ُس��ح��ت وان��ت 
ت��رت��ك��ب ه���ذه امل��ح��رم��ات 
زنية..  عرشين  م��ن  اعظم 
م��ا ال���ذي دف��ع��ك ل��ذل��ك؟ 
عندنا  ال����ذي  ال��وق��ت  يف 
إق��راض  ان  تؤكد  رواي���ات 
الصدقة..  من  أفضل  املؤمن 
غضب  تطفئ  الس  )صدقة 
ال��رب(، واإلق��راض افضل 
االق��راض  إلن  الصدقة  من 
وتقرضه  امل��ال  لك  سرجع 
هلل  واحلمد  وهنالك  لغره 
بعض األخوان يعملون عىل 
احلسنة(  )القرضة  م��رشوع 
الدرهم  هذا  بني  ما  فشّتان 

الذي فيه اآلثار وما بني انسان 
املحتاجني..  الناس  ُيقرض 
احلاجة  ه��ذه  تستغل  ان��ت 
اكثر؛  ام��واال  عليه  وتفرض 
وبالنتيجة  سيعطي  اين  فمن 
واثاثه  بيته  يبيع  او  سرهن 
تدمر  إىل  بالنهاية  ويصل 

عائلته!
الح���ظ���وا ه����ذه ال���رواي���ة 
)عليه  ع��يل  ع��ن  االخ����رى 
رسول  )لعَن  قال:  السالم( 
وال��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل 
ومشرتيه  وبائعه  وآكله  الربا 
هذه  إذن  وشاهديه(  وكاتبه 
ملعونة ألهنا  كلها  املجموعة 
حتارب اهلل تعاىل الذي يقول 
يف حمكم كتابه الكريم: )احّل 

اهلُل البيَع وحّرَم الِربا(.
النبي  ع��ن  آخ��ر  حديث  يف 
قال:  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل 
)ومن أكل الربا مأل اهلل بطنه 
من نار جهنم بقدر ماله وان 
اكتسب منه ماال ً مل يقبل اهلل 
يزل  ومل  عمله  من  شيئًا  منه 

ما كان  لعنة اهلل واملالئكة  يف 
ع��ن��ده ق���راط(، وه���ذا كله 
محاية اخواين لنا حتى ال نقع 
يف نار جهنم، فلذة وقتية ليس 
الدراهم  من  حفنة  قيمة  هلا 
املعدودة جتعل االنسان خيس 
الدنيا  يف  واالخ���رة،  الدنيا 
اهل  وعد..  هذا  مرتاح  غر 
امواهلم  كانت  وان  الباطل 
مرتاحني  غر  جتدهم  هائلة 
تطمئن  اهلل  ب���ذك���ر  )أال 
يطمئن  ال  القلب  القلوب( 
ما  اويت  وان  اهلل  بذكر  اال 
ويبتليه  يتخبط  يظل  اويت 
منها  خيرج  ال  بابتالءات  اهلل 
الناس  من  الكثر  وشاهدوا 
ازاهل��ا  ه��و  النعمة  ب��ه  زّل��ت 
واقعًا وانتهى به اىل ان يكون 

شخصًا آخر.
املفاسد  بعض  واقعًا  اخواين 
واملحّرمات حتتاج اىل مّهة من 
من  حالة  اىل  وحتتاج  اجلميع 
وحالة  املحّرم  هلذا  االستياء 
ان نخلق جوًا  من اجلو البد 
امام الرشوة والربا والكذب 
الناس ايضًا  حتى تستوحش 
ال��ن��اس اذا  م��ن ال��ب��اط��ل.. 
ترتكه  شء  من  استوحشت 
مسؤولية  اجلميع  فيتحمل 
انه  ذل��ك،  عن  النهي  ع��دم 
َ ع��ن ه��ذه احل��رم��ات وأم��ررْ 
املنكر  عن  وان��َه  باملعروف 
ه���ذه ح��ال��ة م��ن احل���االت 
يأمر  االن��س��ان  ان  الصحية 
املنكر  عن  وينهى  باملعروف 
التي  املناكر  اشد  من  والربا 

يعيشها الناس اآلن.  
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اآلون��ة  يف  انترشت   : ال��س��ؤال 
بني  واس��ع  وبشكل  األخ���رة 
لعبة  املجتمع  طبقات  خمتلف 
ك��الن��س-  اوف  ك����الش   -
حيث   )Clash of Clans(
هذه  عىل  األم��وال  رصف  يتم 
بيع  يتم  الوقت  وبنفس  اللعبة 
قبل  م��ن  اللعبة  ه��ذه  ورشاء 

البعض ..
السؤال :

اللعبة  هذه  لعب  جيوز  هل   .1
عليها  األموال  رصف  حال  يف 

وبالعكس ؟
هذه  ورشاء  بيع  جيوز  هل   .2

اللعبة ؟
 ، صحيح  غر  البيع   : اجلواب 
وأّما أصل ممارسة هذه األلعاب 
 ( السيد  فلم يصدر من سامحة 
 ، بشأنه  ترخيص   ) ظّله  دام 
إىل  ذل��ك  يف  الرجوع  ويمكن 

فقيه آخر .

ب��ع��ض األل��ع��اب   : ال���س���ؤال 
ت��ظ��ه��ر عىل  االل���ك���رتون���ي���ة 
يسمى  جهاز  بواسطة  التلفاز 
)األتاري( ، ويلعب هبا بواسطة 
أزرار وهي للتسلية وتلعب من 

دون رهان فام احلكم ؟
الصور  كانت  إذا   : اجل���واب 
صورًا  الشاشة  عىل  تظهر  التي 
هبا  اللعب  مل جيز  قامرية  آلالت 

وإاّل  األت��اري  جهاز  بواسطة 
فهو جائز.

حمل  فتح  جي��وز  هل   : السؤال 
االلعاب  لغرض  للكمبيوتر 
من  امل��ال  وجني  االلكرتونية 

ذلك ؟
يشتمل  مل  إن  جي��وز   : اجل��واب 

عىل ألعاب قامرية .

السؤال : هل جيوز االشرتاك يف 
االلعاب ذات الرسوم واخلارس 
هو من يدفع ثمن هذه الرسوم؟

اجلواب : ال جيوز .

لعبة  حكم  ه��و  م��ا   : ال��س��ؤال 
البليارد يف الكمبيوتر ؟

الرهان  مع  جيوز  ال   : اجل��واب 
األحوط  عىل  أيضًا  وبدونه  بل 
من  املحل  عرف  يف  ع��ّدت  إذا 

اآلت القامر .

ال��س��ؤال : م��ا ه��ي األل��ع��اب 
املحلّلة ؟

ان  لالنسان  يمكن   : اجل��واب 
بدون  االل��ع��اب  مجيع  ي��امرس 
فانه  منها  القامرية  ع��دا  ره��ان 
كان  وان  هبا  اللعب  جي��وز  ال 
بواسطة  كان  وان  رهان  بدون 
احل���اس���وب )ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر( 
كان  وان  الشطرنج  وكذلك 
اح���د ط���ريف ال��ل��ع��ب ج��ه��از 

االح��وط  عىل  احل��اس��وب 
وجوبًا .

رأيكم  ه��و  م��ا   : ال��س��ؤال 
يف   ) ال��دوم��ي��ن��و   ( بلعبة 

احلاسوب ؟
تّعد  كانت  إذا   : اجل��واب 
جيوز  فال  القامر  آالت  من 
اللعب   � األح���وط  ع��ىل   �
من دون رهان ويرم معه 
مطلقًا وإن مل تّعد منها جاز 

اللعب من دون رهان .

الشطرنج  لعب  هل   : السؤال 
مع احلاسوب جائز ؟

اجلواب : ال جيوز عىل االحوط 
وجوبًا .

السؤال : هل جيوز بيع املزامر 
التي تصنع للعب اأَلطفال ؟

ل��زوم��ًا  اجل����واب : األح����وط 
االجتناب عن بيع املزامر التي 

تصنع للعب اأَلطفال .

سامحتكم  رأي  ما   : ال��س��ؤال 
بمن يتكسب من حمل العاب

 ) البيل ستيشن ( دون رهان من 
العبيها؟

يف  ذلك  يف  بأس  ال   : اجل��واب 
باالستامع  يقرتن  مل  ما  ذاته  حّد 

إىل الغناء واملوسيقى ونحوه .

السؤال : ما هو احلكم الرشعي 
طرق  عن  تتم  التي  املحادثة  يف 
والشابة  الشاب  بني  االنرتنت 

فقط كتابيًا وليس صوتيًا ؟
خوف  مع  جي��وز  ال   : اجل��واب 

الوقوع يف احلرام .

كنت  اذا  احلكم  ما   : السؤال 
اكلم فتاة يف الچات )الدردشة( 

بحدود وضوابط ؟
تأمنا  مل  ان  جيوز  ال   : اجل��واب 
الوقوع يف احلرام ولو باالنجرار 

اليه شيئًا فشيئًا .

املشاركة  حكم  ما   : ال��س��ؤال 
باملنتديات ؟

اجل���واب : جي��وز يف ح��د ذات��ه 
وربام يعرض ما يوجب حرمته 

كام هو احلال يف كل حمادثة .

سؤال للقراء
السؤال : ما حكم بيع وشراء االلعاب الحاوية على اغاني االطفال وموسيقى باللغة االجنبية ؟

سؤال وجواب العدد السابق )525(

السؤال ما حكم تربية القطط في المنازل كحيوانات أليفة ؟
الجواب : يجوز .

اعداد: محمد حمزة جبر
العناوين الفرعية 
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وتسمى كذلك  عناوين اإلحالة ، وهي العناوين التي يسن إدراج مباحثها ضمن غرها ، وهي أقسام :
أ - أجزاء األفعال املرّكبة ، مثل : َمسح - َغسل بالنسبة إىل وضوء .

ب - وقد تكون موضوعًا أو قيدًا أو جزًء أو رشطًا أو مانعًا ، مثل : زلزلة - ختلية السب - اعتصام .
ج  - وقد تكون تطبيقات ومصاديق ، مثل : آالت النزح بالنسبة إىل تبعية .

والبحث فيها له حالتان :
احلالة اأُلوىل : إذا كانت فاصلة بني العناوين الفرعية وبني عناوينها األصلية - كام هو الغالب - نحو : ) ركوع ( - « ) صالة ( .
فيبنّي تعريفها لغة ورشعًا ، ويبنّي حكمها اإلمجايل ، ورّبام يفّصل بياهنا شيئًا قليال ولكن دون إسهاب يف استيعاب الفروع واألقوال 

واألدّلة .
احلالة الثانية : إذا مل تكن فاصلة بينها وبني عناوينها األصلية فال يذكر احلكم اإلمجايل ، بل يال إىل البحث األصيل ، فيكون حاهلا 

حال مصطلحات الداللة . نحو : ) حّج اإلفراد ( فإّنه يال رأسًا إىل ) حّج ( ......يتبع

الكلمة معناها
هذه الكلامت تستخدم كثرا يف الكتب الفقهية وبغية معرفة معناها نقول 

)اآلجام( مجع أمجة، وتعني الشجر الكثيف امللتف. 
)اآلجر( الطني املشوي بالنار ويستخدم للبناء.

 )اآلجن( املاء الذي تغر لونه وطعمه.

الوارث ابوان وبنت
لوارث أبوان وبنت واحدة مع عدم وجود أخوة للميت تتوفر فيهم رشوط احلجب ) .

كيفية التقسيم : لكل من األبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف كذلك ، ويقسم السدس الباقي أمخاسا » بنسبة احلصص » 
ثالثة منه للبنت وواحد لألب وواحد لالم 

مثال ذلك : لو ترك امليت 1200 دينار كان لألب سدسها 200 ، ولألم كذلك 200 ، وللبنت نصفها 600 ، ويقسم السدس 
الباقي وهو 200 أمخاسا = 40 اخلمس الواحد ، ثالثة منه للبنت مع نصفها = 720 ، واثنان منه لألبوين مع حصتهام فتكون 

حصة كل واحد منهام 240 .
ولك يف املقام تقسيم الرتكة من أول األمر أمخاسا 1200 م 5 = 240

ثالثة منها للبنت فرضا وردا ، 240 × 3 = 720 ، ولكل من األب والالم مخس
واحد كذلك ، فلألب 240 ولألم 240 .

العناوين الفرعية 

فقه وعقائد



اخلدمية  املشاريع  سلسة  ضمن 
العامة  االم��ان��ة  تواصل  التي 
امل��ق��دس��ة  احل��س��ي��ن��ي��ة  للعتبة 
املجاالت  بمختلف  انجازها 
النهوض  اج���ل  م��ن  وذل���ك 
وال���درايس  العلمي  ب��ال��واق��ع 
والتعلمي يف البالد عامة وواقع 
ظل  يف  خاصة  بصورة  اليتيم 
التي عاشها  االحداث االخرة 
العراق وما رافقها من حروب 
امام قوى الظلم الكافرة والتي 
من  كبر  عدد  خلفت  بدورها 
املشاريع  تلك  وم��ن  االي��ت��ام, 
االيتام  تستهدف  التي  البناءة 
مرشوع  هو  املجتمع  ابناء  من 
الكائنة  مسلم  اوالد  مدرسة 
بمحافظة  البوبيات  منطقة  يف 
تبعد  وال��ت��ي  املقدسة  ك��رب��الء 
»عليه  احلسني  االمام  حرم  عن 
كيلومرتات  ارب��ع��ة  ال��س��الم« 

رشكة  وتنفيذ  ب��أرشاف  تقريبا, 
عام  وبإرشاف  اهلندسية  الرؤية 
العامة  االمانة  قبل  من  ومبارش 
حتدث  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
مدير مكتب االمني العام للعتبة 
احلسينية املقدسة واملرشف عىل 
»عليهم  مسلم  اوالد  مدرسة 
سعد  السيد  لأليتام  السالم« 
مدرسة   : البناء  هاشم  الدين 
السالم«  »عليهم  مسلم  اوالد 
البوبيات  شارع  يف  تقع  لأليتام 
املدينة  مركز  م��ن  مقربة  ع��ىل 
االرض  مساحة  تبلغ  حيث 
واملخطط  مربعا  م��رتا   1250
ط��واب��ق,  بخمسة  ت��ش��ي��ي��ده��ا 
هبتها  فتم  االرض  اه��ذه  وام 
العتبة  اىل  املحسنني  اح��د  من 
موضوع  الن  املقدسة  احلسينية 
االي��ت��ام مهم ج��دا وجي��ب عىل 
السيام  ب��ه  االه��ت��امم  اجل��م��ي��ع 

رشسة  معركة  يف  االن  نحن 
االرهابية  داعش  عصابات  مع 
اجلوار  دول  من  يساندها  ومن 
والدول االخرى وهذه احلرب 
من  وايتاما  شهداء  لنا  خلفت 
قدم  فالشهيد  عنهم  املسؤول 
للوطن  وتضحية  ف���داء  دم��ه 
املرجعية  ل��ن��داء  واس��ت��ج��اب 
لعوائل  وبالنسبة  العليا,  الدينية 
احلسينية  العتبة  تسعى  الشهداء 
طاقة  م��ن  لدهيا  وم��ا  املقدسة 
هلم  تقديمه  يمكن  ما  بتقديم 
من مساعدات مالية وعنية  اما 
مدرسة  فلدينا  لأليتام  بالنسبة 
السالم  عليها  رق��ي��ة  السيدة 
لأليتام التي تعد املدرسة االوىل 
وبارشت  لأليتام  اسست  التي 
ب��ق��ب��ول األي���ت���ام م��ن��ذ ث��الث 
النجاح  نسبة  وكانت  سنوات 
باالمتحان  السابق  ال��ع��ام  يف 

ال��س��ادس  للصف  ال����وزاري 
ومن   %100 بنسبة  االبتدائي 
هناك  بان  نستنتج  ذلك  خالل 
االيتام من  اهتامما كبرا هبؤالء 
املدرسة  وكادر  املسؤولني  قبل 
تم  رقية  السيد  بركات  وم��ن 
رشاء عرصة جماورة هلا بمساحة 
800 مرت تم تشييد مدرسة عيل 
عليها  طوابق  باربعة  االصغر 
االول  العام  هو  العام  وه��ذا 
اصبحت  واالن  بالتدريس,  هلا 
االناث  لليتيامت  رقية  مدرسة 
)ااالبتدائية والثانوية( ومدرسة 
ابتدائية  للذكور  االصغر  عيل 
املدرستان  وه��ات��ان  وث��ان��وي��ة 
االم��ام  مؤسسة  اىل  تابعتان 
اخلرية  ال��س��الم  عليه  ال��رض��ا 
مكتب  ملمثلية  بدورها  التابعة 
السيد  سامحة  العظمى  اهلل  اية 
»دام  السيستاين  احلسيني  عيل 

تقرير: ضياء االسدي  

وقفة مع
مدرسة اوالد مسلم لأليتام

تقرير/قاسم عبد الهادي                 تصوير/احمد القريشي
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ظله« يف كربالء املقدسة وهناك 
قبل  من  هبام  رسمية  اج��ازات 
وزارة الرتبية؛ بينام مدرسة اوالد 
مسلم لأليتام  فهي تابعة للعتبة 
ستكون  التي  املقدسة  احلسينية 
وكام  وثانوية  ابتدائية  اهلل  بعون 
احلكومية,  باملدارس  احلال  هو 
وعيل  رقية  ملدرسة  وفرنا  وقد 
االصغر الباصات اخلاصة بنقل 
وبصورة  وايابا  ذهابا  الطلبة 
جمانية اضافة اىل وجبات الطعام 
جمانا  والقرطاسية  جمانا  املقدمة 
اخلاصة  االم��ور  مجيع  وكذلك 
ق��در  جم��ان��ا  ت��ق��دم  بالتعليم 
رعاية  رضورة  ونرى  املستطاع 
قبل  من  هبم,  واالهتامم  االيتام 
اوالد  ملدرسة  وبالنسبة  اجلميع 
حجر  اوال  هل��ا  وض��ع  مسلم 
هناك  االرض  الن  اجللمود 
ومن  املياه  عىل  وحتتوي  رخوة 

بعد ذلك تم بناء البادلو اخلاص 
الركائز  شيدنا  وكذلك  بالبناية 
متهيدا لبدء عملية بناء الطوابق 
انجازها  اك���امل  اىل  ونسعى 
بأرسع وقت من خالل االموال 
التي تم رصدها من قبل بعض 
العراق  داخ��ل  م��ن  املتربعني 
وخ��ارج��ه وك��ذل��ك احل��ق��وق 
بالنسبة لسهم االمام بعد االذن 
املهدي  عبد  الشيخ  قبل  م��ن 
بإعطاء سهم االمام  الكربالئي 
لبناء املدرسة واكامهلا, اضافة إىل 
أموال خيصصها سامحته لتشييد 
املدرسة؛ وإن االبواب مفتوحة 
باخلمس  للتربع  اجلميع  ام��ام 
احلضور  عليه  يتمكن   فمن 
لتسليم  امل��ق��دس��ة  العتبة  اىل 
االموال واخذ الوصل اخلاص 
وجتهزهيا  تشييدها  وسيتم  هبا 
املطلوبة  واملستلزمات  باألثاث 
العلمي لدى  بالواقع  للنهوض 

االيتام.
ن��اظ��م حمسن  امل��ه��ن��دس ع��يل 
عىل  املرشف  املهندس  الشاهر 
مدرسة  خيص  فيام  امل���رشوع:  
حمافظة   يف  لأليتام  مسلم  اوالد 
يف  تقع  والتي  املقدسة  كربالء 
تبعد  والتي  البوبيات  منطقة 
»عليه  احلسني  االمام  حرم  عن 
م��رتات  كيلو  ارب��ع��ة  ال��س��الم« 

مساحة  تبلغ  حيث  تقريبا, 
مربع  م��رت   1250 امل����رشوع 
كربالء,  مدينة  ح��دود  ضمن 
 24 تبلغ  امل��رشوع  انجاز  مدة 
امل��ب��ارشة  ب��دئ��ت  حيث  ش��ه��را 
من  الثامن  الشهر  يف  باملرشوع 
العام املايض, وحتتوي عىل مخسة 
من   2 ع��دد  ومصعد  ط��واب��ق 
العاملية  هونداي  رشكة  تنفيذ 
من  التكييف  اجهزة  اىل  اضافة 

و30  بلجيكيا,  رشك��ة  تنفيذ 
ساحة  اىل  اضافة  دراسيا  صفا 
واملتفرقة,  واالدارة  امل��درس��ة 
عىل  ي��ت��وي  االول  ال��ط��اب��ق 
وادارة  دراس��ي��ة  ص��ف��وف   6
وممرات  واملعلمني  للمدرسني 
للتالميذ,  ال��ع��اب  وس��اح��ة 
يتوي  ايضا,  الثاين  والطابق 
عىل صفوف دراسية وخمتربات 
متعددة  وغ��رف��ة  وحت��ل��ي��الت 
حاسبات  وق��اع��ة  االغ���راض 
يف  اخ���رى  وانظمة  وان��رتن��ت 
اخلمسة,  الطوابق  من  كل طابق 
الطوابق  لباقي  بالنسبة  وهكذا 
ذلك  اىل  اضافة  حتتوي  التي 
واح��دة  كل  يف  صحية  جماميع 
وح��دة  تبلغ20  وال��ت��ي  منها 
الصف  مساحة  وتبلغ  صحية, 
مرت   5 بطول  مرتا   35 الواحد 
ام��ت��ار وال��ص��ف  وع���رض 7 
طالبا,   30 عىل  يتوي  الواحد 
هي  واملرشفة  املنفذة  الرشكة 
وبأرشاف  هندسية  رؤية  رشكة 
م��ب��ارش م��ن ق��س��م امل��ش��اري��ع 
احلسينية  العتبة  يف  اهلندسية 
املقدسة, وبالنسبة للتصميم اعد 
العاملية  التصاميم  احدث  وفق 
من قبل رشكة اماراتية معتمدة 
ف��ن��ي��ة ذات  ك����وادر  وب��ع��م��ل 
متوفرة  وم��واد  عالية  مهارات 

مفحوصة خمتربيا ومتميزة.
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استقبَل السيد سعد الدين البناء، 
للعتبة  العام  األمني  مكتب  مدير 
األس��ب��وع  امل��ق��دس��ة؛  احلسينية 
كادر  ضم  نسويًا  وف��دًا  امل��ايض، 

ثانوية العشار بمحافظة البرصة.
اليوم  هذا  »التقينا  البناء:  وقال 
من  امل��درس��ات  م��ن  بمجموعة 
بمحافظة  للبنات  العشار  ثانوية 
عن  اللقاء  ومتخض   ، ال��ب��رصة 
مبادرة طيبة من قبل الوفد الزائر 
جتاه  واجبهم  حتسسوا  اهنم  اذا   ،
جيمعون  فهم  الوطن  عن  الدفاع 
مبالغ من تلقاء انفسهم طوعًا من 
املدرسة  ادارة  وكذلك  الطالبات 
مبلغا  ومجعوا  وغرهم  واملديرة 
هذا  وقالوا  هنا  وج��اؤوا  معينا 
الشعبي  احلشد  عوائل  اىل  املبلغ 
مركز  لدينا  بأن  هلم  ذكرنا  فنحن 
عدد  مع  بالتنسيق  يقوم  احل��وراء 
ب��زي��ارة  ليقوموا  االق��س��ام  م��ن 
ويسلموا  الشعبي  احلشد  عوائل 
هلم مبالغ لالطفال  وهدايا عنينية 
لألطفال، واحدى االخوات من 
التبليغ النسوي تقيم جملس عزاء 
الشهيد  ذوي  مل��واس��اة  حسيني 
القران  من  ايات  تالوة  وكذلك 

ذوي  بتعليم  نقوم  ان  نية  ولنا 
ت��الوة  الشعبي  احلشد  ش��ه��داء 

القران ».
تسلمنا  حني  البناء:«  واض��اف 
املبلغ قمنا بأعطائهم وصل قبض 
لعوائل  خيصص  ان  اىل  وبادرنا 
شهداء احلشد الشعبي يف البرصة 
، وهذا سيزيد من التواصل  وهم 
جهة  نريد  نحن  يقولون  خاصة 
ذات مكانة نسلم هلم هذه املبالغ 
، ونحن بدورنا عىل اهبة استعداد 
ملباركة ودعم مثل هكذا مبادرات 
متيس  ماهو  تقديم  شأهنا  م��ن 
احلشد  ش��ه��داء  اب��ط��ال  لعوائل 
املبالغ  وان   ، املقدس  الشعبي 
التي تسلمناها والتي ستوزع عن 
مركز  بارساله  يقوم  وفد  طريق 
السالم(  )عليها  زينب  احل��وراء 
لرعاية الفتيات بمحافظة البرصة 
وان  امل��درس��ة  ك���ادر  وبصحبة 
عليها  س��ت��وزع  التي  العناوين 
من  هي  وال��زي��ارات  املبالغ  هذه 

 ، امل��درس��ة  ك���وادر  سيحددها 
متبادلة  ثقة  هناك  اهلل  وبفضل 

وتواصل مستمر«.
املساعدات  هذه  ان:«  اىل  منوهًا 
عوائل  ستشمل  والعينية  املالية 
ضمن  الفصائل  مجيع  ش��ه��داء 
املقدس  الشعبي  احل��ش��د  هيئة 
وليس عىل عنوان دون اخر ، ويف 
كل  حريصون  نحن  ذاته  الوقت 
اكثر  مع  التواصل  عىل  احل��رص 
التجربة يف  لتعميم هذه  من جهة 
سعيًا  العراقية  املحافظات  اغلب 
رشائح  مجيع  واستجابة  لتكاتف 
املجتمع لفتوى اجلهاد الكفائي ».
ملف  مسؤول  حتدث  جهته  من 
العتبتني  ومنسق  والتعليم  الرتبية 
والعباسية  احلسينية  املقدستني 
عيل  ج��الل  ال��ب��رصة  بمحافظة 
ابتداء  قائاًل:«  واوض��ح  عبادي 
غ��ام��رة ونحن  ال��ف��رح��ة  ك��ان��ت 
س���ع���داء ج����دًا ع��ن��دم��ا ت��ب��ادر 
البنات  وم����دارس  اع��دادي��ات 

مجيلة  ب��م��ب��ادرة  خ��اص  بشكل 
لدعم  مبالغ  جتميع  وه��ي  ج��دًا 
ابنائنا واخواننا من عوائل شهداء 
الشعبي  واحلشد  الشعبي  احلشد 
سوح  يف  املرابطني  االبطال  من 
كيان  عصابات  ملواجهة  الوغى 
ارتأينا  احلقيقة   ، داعش االرهايب 
ان يسلم املبلغ اىل العتبة احلسينية 
هذه  تعمم  ان  عىل  اوىل  كبادرة 
الفكرة عىل مجيع ادارات املدارس 
وال��يشء   ، ال��ب��رصة  حمافظة  يف 
العتبة  تلقي  ان��ه  اك��ث��ر  امل��ف��رح 
احلسينية هذا االمر بأجيابية كبرة 
سامحة  قبل  من  وتشجيع   ج��دًا 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
سعد  السيد  جناب  اىل  اض��اف��ة 
الذي قام بتشجيع اخواننا  الدين 

السيد سعد الدين البّناء يستقبل 
وفدًا تربويًا قَدِم من محافظة البصرة

تقرير: ضياء االسدي
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مبادرات  هكذا  عىل  واخواتنا 
تكون  ب��أن  تشجيعًا  واالك��ث��ر 
البرصة  شهداء  لعوائل  خمصصة 
من  ه��ي  التربعات  ان  بأعتبار 
ان  يعني  البرصة وهذا  اهايل  قبل 
العتبة احلسينية واالخوة القائمني 
عليها ينظرون اىل ابنائهم وعوائل 
واح��دة  بعني  مجيعًا  ال��ش��ه��داء 
املس  واليشء  واحلقوق  باملساواة 
اكثر ان العتبة املقدسة بادرت اىل 
اهنا سرتسل  وفدا من قبل مركز 
السالم(  )عليها  زينب  احل��وراء 
ال��ب��رصة  اىل  ال��ف��ت��ي��ات  ل��رع��اي��ة 
للمشاركة يف توزيع املبالغ واقامة 
عوائل  لدى  صغر  ع��زاء  جملس 
القران  وق��راءة  الشهداء  ه��ؤالء 
الرتبية  كملف  بدورنا  .ونحن 
املحافظ  مكتب  يف  والتعليم 
هكذا  ملثل  داعمون  اهلل  شاء  ان 
تعميمها  وراء  والسعي  مبادرات 

عىل بقية مدارس املحافظة ». 
من جهة اخرى حتدثت التدريسية 
يف ثانوية العشار للبنات بمحافظة 
مطرود  فاخر  اوراس  ال��ب��رصة 
الفكرة  تولد  وقالت:«  لألحرار 
احلسينية  للعتبة  زيارتنا  بعد  جاء 
االمام  بزيارة  والترشف  املقدسة 
احل��س��ني)ع��ل��ي��ه ال��س��الم( وم��ن 
حينها  عليها  القائمني  لقاء  ثم 
االراء  بني  فمن  الفكرة  تولدت 
لقائنا  خ���الل  ط��رح��ت  ال��ت��ي 
املقدستني  العتبتني  يف  القائمني 
دعم ابطال احلشد الشعبي وذوي 
اىل  الرجوع  وح��ني   ، شهدائهم 
حمافظتنا وااللتحاق ضمن الدوام 
الرسمي يف ثانوية العشار للبنات 
ادارة  ع��ىل  ال��ف��ك��رة  ط��رح  فتم 
مقدمة  الفكرة  وكانت  املدرسة 
والست  عقيلة  الست  قبل  من 
علياء وانا حتدثنا بذلك اىل املديرة 
مجع  وتم  بالفكرة  الرتحيب  وتم 

اسبوعني  فرتة  خالل  املبالغ  هذه 
هذه  ان  نقول  ب��دورن��ا  ونحن   ،
املبادرة سيكون هلا مثيل وبصورة 

اوسع واكرب ».
التدريسية  احلديث  وشاركتها 
ثانوية  يف  العربية  اللغة  مل���ادة 
للبنات  البرصة  بحافظة  العشار 
ال��س��ت ع��ق��ي��ل��ة ع��ب��د ال��س��ادة 
احلشد  ان  تعلمون  كام  وقالت:« 
يقدر  ال  دوره  املقدس  الشعبي 
اقل  وهذا  جدًا  كبر  ودور  بثمن 

كون  ولعوائلهم  هل��م  مانقدمه 
ماقدموه من تضحيات دفاعًا عن 
 ، العزيز  العراق  وقداسة  حرمة 
وتولد هذه الفكرة مل يقترص فقط 
وحسب  املالية  املبالغ  مجع  عىل 
العديد  مج��ع  ذل��ك  شمل  وان���ام 
واملتمثلة  العينية  املساعدات  من 
عن  فضاًل  وال���رشاب  بالطعام 
االلبسة والبطانيات وغرها وان 
مليونان  هو  الكيل  املبلغ  قيمة 
دينار  ال��ف  وس��ت��ون  وارب��ع��امئ��ة 

عراقي الغر ».
ه���ذه امل���ب���ادرة ن��ح��ن ع��ازم��ون 
ونأمل  وتطويرها  تعميمها  عىل 
ليس  اخ��رى  اش��ك��اال  تأخذ  ان 
ونحن  ال��ت��ربع��ات  ع��ىل  ف��ق��ط 
دورات  فتح  اىل  ايضًا  مستعدون 
الشهداء  ه��ؤالء  البناء  تعليمية 
من  جمال  وبأي  للتقوية  ودروس 

املجاالت».     

اهلندسية يف  الكوادر  قبل  استثنائية وعمل دؤوب من  بجهود   
توسعة  مرشوع  عىل  العمل  يستمر  املقدسة،  احلسينية  العتبة 
ارض  رشك��ة  من  بتنفيذ  الرشيف  احلسيني  الصحن  اب��واب 
يف  الزائرين  من  الكبرة  األعداد  الستيعاب  اهلندسية؛  القدس 

الزيارات املليونية.
 التقت جملة »االحرار« املهندس املنفذ عيل حسني حمسن، مدير 
الرشكة املنفذة وقال: »بتوجيه من األمانة العامة للعتبة احلسينية 
الزينبية  وباب  الرشيف  الراس  باب  توسعة  عىل  العمل  بدأنا 
املواد  جتهيز  تم  وقد  الرجاء،  باب  اىل  ووصوال  القبلة  وباب 
بالتصاميم  االهتامم  عىل  واحلرص  املناشئ  ارقى  من  الالزمة 

املعامرية االسالمية احلديثة. 
وأضاف حمسن أن »يتم خالل التوسعة عىل إسناد البناء الساند 
لألبواب، وقد جرى ذلك مع باب الرجاء التي مّتت توسعتها 
وأصبحت بعرض )6 أمتار( بعد أن كانت بعرض )2 م(، وقد 
تم إسناد الباب بجدار من الطابوق بسمك )36 سم( مدعوم 
الباب يتوى  اىل  بأعمدة كونكريتية، وتم إضافة سقف جديد 
موجود  كام  حديث   معامري  تصميم  ذات  زجاجية  قبب  عىل 
الرجاء  باب  متيزت  وقد  والزينبية،  الرشيف  ال��راس  بايب  يف 

باستخدام الكاش الكربالئي املعرق بالذهب«.

توسعة باب الرجاء 
من مترين إلى 6 أمتار
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صارْت شهادُتك 
الميالد يا نمُر

 اسماعيل الحكاك

ـــــــــا منــــــُر ـــــــــالد ي ـــــــــي �ـــــــــــســـــــــــارْت �ــــــســــــهــــــادتــــــك امل
ـــــة مـــــــن �ــــســــمــــري الـــــ�ـــــســـــعـــــب نــــابــــعــــة ـــــرخ ـــــس يـــــــا �
ــــفــــجــــُر ــــن ــــــــان ت ــــــــرك ــــــــال ـــــى دمـــــــــــــــــــــا�ؤك ك ـــــق ـــــب ت
ـــقـــطـــت �ـــس �ال  هـــــــانـــــــت  مــــــــا  الـــــعـــــمـــــامـــــة  تـــــلـــــك 
ــــــُر ــــــدث ــــــن �ي ـــــو  ـــــب ـــــخ ي ال  الــــــــ�ــــــــســــــــهــــــــادِة  دُم 
ــــــة ــــــد�ي ـــــى م ـــــق ـــــب ــــــــات قـــــــــد ت ــــــك اخلــــــــطــــــــاب ــــــل ت
ـــة ـــق ث �يف  ـــــــــــزم  ع يف  ـــــس  ـــــ� ـــــف ـــــن ال بــــــــــــــاذل  يـــــــــا 
ــــة ــــل ــــام ـــــــــــــــــت فـــــــر�ـــــــس عـــــــلـــــــوم الـــــــــديـــــــــن ك اأدي
ـــة ـــق ث يف  �الــــــــطــــــــاغــــــــوت  الــــــبــــــغــــــي  تـــــــ�ـــــــســـــــارع 
مــــغــــنــــمــــة �ـــــــســـــــعـــــــود  الآل  ــــــــــالد  ــــــــــب ال ـــــــــــــرى  ت
ذمم �ال  عــــــــهــــــــد  الـــــــعـــــــ�ـــــــســـــــر  نـــــــــوا�ـــــــــســـــــــب 
ـــــه ـــــن ـــــوط فـــــــــذلـــــــــك الــــــــيــــــــمــــــــن املـــــــــــــذبـــــــــــــوح م
ـــمـــوا ـــه ـــي ـــغ ـــب ــــــــاال ب ــــــــس ـــــــرب ا�� ـــــــع ـــــــوا ال ـــــــزق ـــــــم م ك
فــــــــــــذا الــــــــــعــــــــــراق جــــــــريــــــــح مـــــــــن مـــــكـــــائـــــدهـــــم
فـــــــــــــذا د�اعـــــــ�ـــــــســـــــهـــــــم عــــــــــاثــــــــــوا مبــــوطــــنــــنــــا
ــــــبــــــاب لــــــنــــــا راحـــــــــــــــــوا بــــحــــقــــدهــــمــــو فــــــكــــــم �ــــــس
حمــــنــــتــــه ـــــــــــــم  رغ �ـــــــســـــــمـــــــوخ  الــــــــــــعــــــــــــراق  �يف 
ــــكــــهــــمــــو مــــل �ـــــــســـــــعـــــــود  بــــــــــــــــــاآل  ــــــني  ــــــغ ــــــط ي ال 
مــــ�ــــســــريهــــم عـــــقـــــبـــــى  يف  كــــــــــقــــــــــار�ن  �ــــــــــســــــــــار�ا 
ــــــهٍ  ــــــف ــــــس � مـــــــــــن  اهلل  ـــــــــاد  عـــــــــب يـــــــــكـــــــــفـــــــــر�ن 

منـــر مــــــــن  االر�ـــــــــــــــس  طــــــغــــــاة  يــــــــا  تـــــعـــــجـــــبـــــوا  ال 

هـــــنـــــيـــــئـــــًا لـــــــك االجمـــــــــــــــــاُد �املـــــــــولـــــــــد الــــعــــطــــُر
ــــــ�ــــــســــــُر مــــــــا مــــثــــلــــهــــا تــــــلــــــد االأزمــــــــــــــــــــــان �الــــــُع
ـــر من يـــــــــا  الـــــــــنـــــــــوم  يف  ــــم  ــــه ــــع ــــج ــــس ــــ� م تــــــقــــــ�ــــــسُ 
ـــر ـــع ـــت ـــس ـــ� ــــــــن �هــــــجــــــهــــــا الـــــــــــثـــــــــــورات ت تـــــــظـــــــُل م
ـــُر ـــج ـــف ـــن ـــــــر كـــــــالـــــــركـــــــان ي ـــــــده ـــــى ال ــــى عـــــل ــــق ــــب ي
ـــــــــًا كـــــيـــــف تـــنـــتـــ�ـــســـر ـــــــــس ــــــــرجــــــــال در�� ــــطــــي ال ــــع ت
ـــــــا هـــــمـــــك الــــ�ــــســــيــــف �الــــــطــــــغــــــيــــــان �اخلــــــطــــــُر م
ـــر ـــج ـــف ـــن ـــــــب ت ـــــــط ــــــاح اخل ـــــت بــــــ�ــــــس ـــــي ـــــن ـــــث ثـــــــــم ان
تـــــعـــــتـــــ�ـــــســـــُر �االآالم  ـــــــم  ـــــــه ـــــــال ب ـــــــــــــــــت  �ان
بـــقـــر ا�  اأنـــــــــــعـــــــــــام  عــــــنــــــدهــــــم  �الــــــــنــــــــا�ــــــــس 
غـــــــــدُر�ا �كـــــــم  كــــــم خــــــانــــــوا  الــــ�ــــســــريــــعــــة ِ  بـــ�ـــســـم 
ــــــــــوت حــــتــــى ا�ــــســــتــــعــــظــــم اخلــــطــــُر ــــــارع امل ــــــس ــــــد � ق
ـــر ـــس ـــ� ـــت ـــع ي �االآالم  ــــــم  ــــــه ــــــال ب ــــــب  ــــــع ــــــس ــــــ� �ال
ـــــــــــــاالإرهـــــــــــــاب تــــ�ــــســــتــــعــــُر ـــــــام ب ـــــــ�ـــــــس �هــــــــــــــذه ال
ــــــذُر ـــــم �مــــــعــــــت ـــــه ـــــن ـــــر مـــــــــا جـــــــــــرى م ـــــك ـــــن هـــــــــل م
ـــــى االآهـــــــــــــــــات تــــ�ــــســــطــــُر ـــــل ــــــاىل ع ــــــك ــــــث ـــــك ال ـــــل ت
ـــر ـــ�ـــس ـــــيـــــث يـــــــبـــــــد� مــــــهــــــابــــــًا �هـــــــــــو يـــحـــت كـــــالـــــل
ــــــــــــــــــوال �ادخــــــــــــــر�ا ـــــــز�ا االأم ـــــــن ـــــــم قــــبــــلــــهــــم ك ك
�الــــــــتــــــــُر ـــــــــــــــــــــــوال  االأم يــــــــومــــــــا  تـــــغـــــنـــــهـــــم  مل 
كـــــفـــــر�ا قـــــــد  فـــــ�ـــــســـــاق  ــــم  ــــرعــــه ــــس � يف  ــــــنــــــا�ــــــس  �ال
ـــــــد الــــــــــوغــــــــــى منـــــــُر ـــــــا عـــــــن ـــــــه ـــــــوم فـــــكـــــلـــــنـــــا ي
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... الــــــــــ�ــــــــــســــــــــمــــــــــود  رمـــــــــــــــــــز 
افـــــــــخـــــــــري  بـــــــــــــل  حتـــــــــــــــــزين  ال 
ـــــق...  ــــــوعــــــد حتـــــق ال ـــــي دمــــــــــاه  ـــــف َف  
بــــالــــر�ح تــ�ــســدق  ال تــغــ�ــســبــي فـــالـــوطـــن 
ـــ�ـــســـحـــق   ـــُي �عــــــــد�نــــــــا بــــالــــ�ــــســــيــــل �ـــس
ـــــال كــــاأمــــواج الــبــحــر يــتــدفــق  ــل رج ــي ــس �
ــــــــــــــــــاِق كــــــــالــــــــفــــــــوالذ حــــــ�ــــــســــــد ب
حُتــرق  ـــاره  ن ــامِل  ــظ ال �عــلــى  لي�سمد  ُخــلــق 
ـــــطـــــاهـــــر �ــســلــى  �عـــــلـــــى اجلــــ�ــــســــد ال
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ـــــــن ــــــى �ط ــــــن ــــــع عــــــلــــــمــــــنــــــي مـــــــــــا م
�طـــــنـــــي اعـــــــــــــــــرَف  ان  عـــــلـــــمـــــنـــــي 
... بــــــالــــــفــــــطــــــرة  احــــــبــــــبــــــُتــــــه 
�عـــــــــــــــرفـــــــــــــــت انــــــــــــــــــــه ثـــــــــــــــوره
كـــــمـــــا احلـــــ�ـــــســـــني ...قـــــــــــــــام بـــــثـــــورة 
ــــــد اخلـــــــــوف  ــــــد اجلـــــــــهـــــــــل, �ــــــس �ــــــس
ــــــــــــدل ــــــــــــع ــــــــــــس ال ــــــــــــ� ــــــــــــس ــــــــــــوؤ� م
***********************
ــــري  ــــي ــــغ ــــت ـــــب ال ـــــع ـــــس قــــــــالــــــــو قـــــــــد �
ــــــــزمــــــــن الـــــغـــــابـــــر  مـــــنـــــذ قــــــــــدمي ال
ـــره  ـــخ ـــس �ــــــســــــاأرمــــــي � انـــــنـــــي طــــفــــل   
ـــت ثــــــوره ـــع ـــن ـــت �ــــســــخــــرتــــي �ـــس ـــس ـــ� ـــي ل
ـــت الـــــــثـــــــورة بـــــدمـــــي الـــثـــائـــر  ـــع ـــن ـــس �
ـــــداأ الــتــحــريــر  ـــد ب ـــــذا ق ــوين �ب ــل ــت ـــد ق ق
ـــامـــت  ــــــورة ن ــــــث قــــــد ادركـــــــــــت بـــــــــاأن ال
ـــا رغـــــــم �ـــــســـــذاجـــــة افـــــكـــــاري  ـــس عـــطـــ�
ـــو �تــــــــر�ى  ـــح ـــس ـــ� ـــــوف ت ـــــس �بــــــدمــــــي �
ثـــاأري  الــثــكــلــى تطلب  عـــّل  ُا�ــســحــي  �ــســوف 
�بذا ي�سحو �سعب بدمي حينا �سرا ذاق البلوى 
دمنا تطلب  الـــثـــورة  ان  عــلــمــوا  �سيوخنا 

صوٌر بحب الوطن والحسين
د. نور عبد الرزاق
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سليم كريم كريمش 

نجالء عبد علي عمران

)االأنظاُر – �االن�سار- �االنذار(
ااِلنظار – بالظاء- التاأخري

�االأِن�ساُر – بال�ساد- م�سدر ان�سَر اهلل �جهُه : 
َمُه ..�م�سدر : ان�سر ال�سجر . اإذا  َنُه �نعَّ اأي ح�سَّ

َح�ُسَن �كذلك الوجه..
االإنذار – بالذال- االعالم بال�سيء قبل �قته.

)الّنظري , الّن�سري , الّنذير(
ْبُه النظري – بالظاء- املِثُل �ال�سَّ

الن�سري – بال�ساد- الذهُب , �الّن�سري قبيلة من 
اليهود �غ�سٌن ن�سري : ناعم.

الّنذيُر – بالذال- املُنذر �الّنذير اي�سًا االإنذار.
ر , َنَذر( )َنَظر , َن�سَ

َنَظر اليه بعينه َينُظُر – بالظاء- �كذلك َنظر 
بقلبه : اذا تّدبَر ال�سيء

�نظره ينظره : مبعنى انتظره
�َنُظَر �جهه – بال�ساد- اذا َح�ُسَن

�نذَر الّنذَر على نف�سه – بالذال- ينذُرُه , �ينُذرُه
اذا اأ�جبه ..

يف كلِّ حني ن�سبق ا�راق اخلريف ب�سقوطها , ن�سبق احالم الطفولة ب�سيخوختها.
كل يوم تهفو عيوننا اىل النور.

فهل نرى ما نرى .. ام هل ترانا نقوى على اأن نرى ما ال يرى؟
اآه يا �سيد القلوب.. اآه يا �سيد ال�سر�ق!

اتعبنا طول االنتظار.. اتعبنا جهد الو�سول اىل ر�ساك.
اين نحن يف هذه الدنيا من �سماك.. �اأين؟ 

عندما تنحب�س االنفا�س, �عندما ت�سيق ال�سد�ر.. حينها نتذكر اين نحن �اين؟
عندما نرجو دليال ً لتيه دربنا البعيد؟

كلما مر زمان  كنا فيه تع�ساء مل جند فيه امانًا �مالذًا للبقاء.
عدنا ادراجنا خوفًا �ا�ستفقنا للنداء.. كلما زدنا نداًء زاد خوف الطلقاء.

كل عني لك تنظر بانك�سار �ح�سرات. 
 فاذا كنت ترانا هل بحق اهلل كنا كي نراك.

يا �سيدي الدمع قل لنا .. انّى يوم اللقاء.

الشيخ جعفر النقدي 1303 ـ  1370 هجرية

حروُف الظاء والضاد والذال : باتفاق اللفظ واختالف المعنى

هْل َترانا هل نراك؟

من حر�ف الظاء �ال�ساد �الذال : باتفاق اللفظ �اختالف املعنى
1-الّنظرة – بالظاء- املّرة الواحدة من النظر ا� االنتظار

�يقال : بفالن نْظره : اأين �سوء حال , �به نظرة من اجلنة ِ
-النَّ�سرة ُ – بال�ساد – النعمة ُ, قال تعاىل )تعرُف يف �جوههم ن�سرة 

النعيم(.
-الّنذرة – بالذال- املّرة الواحدة من قولك : نذرُت ال�سيء على نف�سي, 

�الّنذرة ُ اي�سًا : العلُم بال�سيء.
2-الظفر – بالظاء- الفوز مبا طلبتُه

�الظفُر – اي�سًا- م�سدر ظفرت العنُي , اذا علتها ِجلدةٌ .
فُر – بال�ساد- حقف طويل عري�س من الرمل �ال�سَّ

�الَذَفُر – بالذال- �ِسّدُة الرائحة, طّيبة كانت ام خبيثة
رُب �الّذِرُب 3-الّظَفُر – الّظِرُب �ال�سّ

ِرُب – الظاء- املعان ا� املنزل الذي فيه احلجارة املحددة الظَّ
�الّظِرُب : اجلبل املنب�سط على االر�س
ِرٌب – بال�ساد- �سديد ال�سرب �رجٌل �سَ

��ِسناٌن – ذرب- بالذال- اأي حاد
)من كتاب – الفرق بني احلر�ف اخلم�سة- �هي الظاء �ال�ساد �الذال 

�ال�سني �ال�ساد البن ال�سيد البطلبو�سي 444هـ - 521هـ (
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ال�سيخ جعفر ابن احلاج حممد بن عبد اهلل بن حممد تقي بن احل�سن بن احل�سني بن علي التقي 
الربعي املعر�ف بالنقدي عامل خبري متبحر �اأديب �ا�سع االطالع �موؤلفاته ت�سهد بذلك لقد 

طالعت كتابه ) منن الرحمن يف �سرح ق�سيدة الفوز �االمان ( بجزئيه فوجدته م�سحونا باالدب 
�العلم �فيه ما لذ �طاب �لو مل يكن له اال هذا املوؤلف لكان اأقوى �ساهد على �سعة اطالعه. �لد يف مدينة العمارة ـ مي�سان ـ ليلة 14 رجب 
1303 ه  ن�ساأ على اأبيه الذي كان من املرثين �ذ�ي الي�سار فعني برتبيته �اح�س منه الرغبة الكاملة بالعلم فبعثه اىل النجف االأ�سرف 
للتح�سيل العلمي فنال احلظوة الكافية �در�س درا�سة جدية �ح�سر يف اال�سول على ال�سيخ حممد كاظم اخلرا�ساين �يف الفقه على ال�سيد 
حممد كاظم اليزدي �ملع جنمه �ا�ستهر بني اأقرانه فوفد اهايل بلدته يطلبونه لالقامة عندهم �ذلك عام �فاة اأبيه �سنة 1332 �األزمه 
العلماء بذلك فاأجاب طلبهم ��سار اإىل هناك مر�سدًا م�سلحا �كانت حكومة االحتالل تكلفه مبالحظة الدعا�ى ال�سرعية التي كانت ترد 
عليها فكان الواجب يق�سي عليه بالنظر فيها �يف خالل ذلك اآثار ح�سنة منها بناء جامع مل يزل يعرف با�سمه �ر�سحته حكومة االحتالل 

للق�ساء ال�سرعي فامتنع لكن الزام العلماء ��جهاء البلد اذ قرر�ا عدم قبول غريه فقبل �ذلك �سنة 1337. 
�ا�ستمر يف الق�ساء اىل �سنة 1343 ه  �نقل اىل بغداد ثم اىل ع�سوية التمييز ال�سرعي اجلعفري �كان ال يفرت عن الكتابة �التاأليف 

�التوفيق يحالفه بكل ما يكتب فمنها : 
    1 ـ مواهب الواهب يف اميان ابي طالب طبع يف النجف. 

    2 ـ االنوار العلوية �اال�سرار املرت�سوية طبع يف النجف. 
    3 ـ ��سيلة النجاة يف �سرح الباقيات ال�ساحلات للعمري , طبع يف مي�سان. 

    4 ـ احلجاب �ال�سفور طبع اأكرث من مرة ببغداد. 
    5 ـ اال�سالم �املراأة طبع مرات ببغداد. 

, �كتب يف ال�سحف كثريا �ن�سر يف جمالت �جرائد العراق  ال�سالم  اأهل البيت عليهم  اأما �سعره فهو من الطبقة املمتازة �اأكرثه يف مدح 
�م�سر �لبنان ��سوريا ففي جملة ) العرفان ( �املر�سد �الهدى �االعتدال �اال�ستقالل �النجف �غريها. ترجم له ال�سيخ حممد ال�سما�ي 

يف الطليعة فقال : فا�سل م�سارك يف جملة من العلوم �اديب ح�سن املنثور �املنظوم 
    �ر�ى له ال�سيخ ال�سما�ي يف ) الطليعة ( ق�سيدة يف االمام احل�سني عليه ال�سالم �اأ�لها :

�سرى يخبط البيدا بهم ذلك الركب  
��سار من امل�ستاق يف اثرهم قلب

    �منها :
هوى للرثى من �سرجه فتزلزلت  
له ال�سبعة االفالك �ارجتت احلجب

ق�سى نحبه ظامي احل�سا بعدما ارتوى         
بفي�س دماء القوم �سارمه الع�سب 

�ما انك�سفت من قبله احلرب عن فتى  
مب�سرعه منه العـدى نابها الرعب

�له ق�سيدة يرثي بها ال�سيدة زينب الكرى بنت اأمري املوؤمنني علي ��سريكة احل�سني يف النه�سة �اأ�لها :
بعد الوقوف �سحى بتلك االر�سم ما جف دمع امل�ستهام املغرم  

 تويف رحمه اهلل فجاأة يف اليوم التا�سع من حمرم احلرام 1370هـ يف ح�سينية اآل اليا�سني بالكاظمية يف املاأمت احل�سيني فارجتت الكاظمية 
لفقده �حمل اىل النجف فدفن يوم تا�سوعا يف ال�سحن العلوي ال�سريف , �كان قد �سبقه البحاثة ال�سيخ حممد ال�سما�ي اىل دار البقاء 

بخم�سة ايام كما ذكر ال�سيخ الطهراين يف النقباء.

من حياة الشعراء وسيرهم
الشيخ جعفر النقدي 1303 ـ  1370 هجرية
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االستطالع  وح��دة  قامت  ل��ذا 
احلسينية  العتبة  يف  النرش  بشعبة 
آلراء  استبيان  بإجراء  املقدسة 
الزائرين خيص الزيارة األربعينية 
الوقوف  إىل  وهي��دف  املباركة؛ 
وم��ع��ان��اهت��م م��ق��رتح��اهت��م إن 

وجدت.
ش��م��ل االس��ت��ب��ي��ان احل��ج��ي��ج 
زائرين   )503( بواقع  القادمني 
ايران  مجهورية  مشاركة   وكانت 
زائ���ر,  ب)115(  االس��الم��ي��ة 
دولة  زائر,   )72( البحرين  مملكة 
اململكة  زائ���ر,   )22( الكويت 

زائر,   )114( السعودية  العربية 
لبنان )44( زائرا, العراق )133( 
زائ���را اض��اف��ة زائ���ر واح���د من 
االردن، وكذلك من املانيا ودولة 

سراليون. 
عرشة  احد  االستبيان  ضّم  وقد 
تتضمن  منها  اسئلة  عرش  سؤااًل, 
السؤال   بقى  حني  يف  اختيارات 
التي  املقرتحات  إلب��داء  االخ��ر 
الراحة  من  حالة  إجياد  شأهنا  من 
واليس يف أداء زيارة االربعني يف 

االعوام املقبلة.
االستبيان  أوراق  خ��الل  وم��ن 

املستبينني حول  آراء  تباينت  فقد 
كانت  ح��ي��ث  االول  ال��س��ؤال 
سهولة  لصالح   %80 النسبة 
وراحة الدخول اىل مدينة كربالء 
املقدسة  و20% لصالح الصعوبة 

واالرهاق.
املتوفرة  للخدمات  بالنسبة  اما 
كربالء  اىل  املؤدية  الطرق  عىل 
للزائرين كافة ومن دون استثناء، 
فكانت برأهيم ممتازة بنسبة %88  
والتفاين  اخلدمات  رقي  لصالح 
 %12 مقابل  الزائرين  بخدمة 

تنوعت بني املقبول والضعيف.

أما عن زمحة الشوارع واكتظاظها 
وص��ع��وب��ة ح��رك��ة ال��زائ��ري��ن 
وجتواهلم داخل املدينة املقدسة او 
فكانت  الرشيفني؛  احلرمني  بني 
كال   %  35 نعم،   %35 النسبة 
كانت  ح��ني  يف  تقريبًا,  و%30 
املشهد  اىل  ال��دخ��ول  صعوبة 
و%18   %70 نسبته  ما  احلسيني 

ال بأس به  و12% سهل.
)عليه  احلسني  االم���ام  ب��رك��ات 
االرجاء  تعم  وانفاسه  السالم( 
للزائرين  اهلائلة  االع��داد  ورغم 
فقد اندهشنا بان اكثر من  %71 

األسئلة الموجهة كانت بشفافية عالية قابلتها صراحة الزائرين..

مجلة )األحرار( ُتجري استبيانًا جديدًا لمعرفة آراء الزائرين 
حول الخدمات المقدمة بالزيارات المليونية

ال ُيخفـــى علـــى القارئ الكريم عامـــة وعلى ابناء اهالـــي كربالء خاصة 
انه ليســـت هناك احصائية دقيقة مؤكـــدة للزائرين الوافدين الى ارض 
البطولة الحياء شعيرة اربعينية االمام الحسين )عليه السالم(؛ ولكن 
رغم ذلك فاألعداد الهائلة والطرقـــات التي غصت بالزائرين والمواكب 
الحسينية هي الشاهد على عظم هذه الشعيرة اإليمانية والتي عّبرت 

عنها الصحافة بأنها فاقت أعداد حّجاج البيت الحرام بثالثة اضعاف.

أجرى االستطالع: عيسى الخفاجي ـ حسين الطباطبائي
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مشكلة  من  يعانوا  مل  القادمني  الزائرين  من 
بصغر  قياسًا  الزائرين(  )إيواء  السكن  اجياد 
املواكب  عىل  توزعوا  حيث  كربالء  مساحة 
واجل��وام��ع  الكربالئيني  وم��ن��ازل  اخلدمية 
أبناء  مشاركة  مع  والفنادق،  واحلسينيات 
)لواء  باسم  لواء  تشكيل  يف  الشعبي  احلشد 
اخلدمة احلسينية( إليواء الزائرين؛ فيام كانت 
نسبة الذين عانوا من صعوبات السكن تقدر 

ب� 29 %.  
واستمرارها  االربعني  زيارة  ضخامة  ورغم 
منتسبو  بقى  فلقد  ي��وم��ًا(   14( من  ألكثر 
لسيدهم  خملصني  خدمة  املقدستني  العتبتني 
وزواره  السالم(  )عليه  احلسني  اهلل  عبد  أيب 
فان  ذلك  ورغم  املتواصل  باإلنذار  الكرام 
تعامله حصد ما نسبته 77% بجودة عطائه وقد 
اجلزيل  وشكرهم  تقديرهم  الزائرون  ابدى 
جلميع املنتسبني واملتطوعني لسعة صدورهم 
من  الغفرة  االع��داد  مع  الطيب  وتعاملهم 
تعامل  ان  يرون   %15 أن  حني  يف  الزائرين، 
كان  منهم   %8 نسبة  وان  متوسط،  املنتسب 
رأهيم سيئ باملنتسبني، هذا من جانب اما من 
جانب آخر وفيام خيّص اخلدمات املقدمة من 
الطريق  يف  احلسينية  واملواكب  اهليئات  قبل 
نسبة  وشّكلت  والكرم  اجلود  بقمة  فكانت 
92% مقابل 8%  قالت اهنا قليلة وغر كافية.
اعداد  زي��ادة  ويف  مناسبات  هكذا  ظل   ويف 
وساق  ق��دم  عىل  اجلهود  تتضافر  الزائرين 
بعضها  املقدسة  احلسينية  العتبة  اقسام  بني 
اخلدمات  افضل  لتقديم  االخر  البعض  مع 
واملتمثلة  الكريم  بالزائر  مساس  له  وم��ا 
املفقودين  مراكز  قبل  من  اخلدمات  بتقديم 
النسبة  فكانت  واالم��ان��ات  والكشوانيات 
85% لرقي خدماهتم و12% كخدمة متوسطة 

و3% سيئة. 
اّن  الكريم   للقارئ  نذكر  أن  يفوتنا  وال 
اجلهات  تعامل  السؤال عن  االستبيان شمل 
االمنية يف نقاط التفتيش او النقاط احلدودية  
الكثر  اب��دى  حيث  مرّشفة  النسبة  فكانت 
اخلليجيني  ال��زوار  وخصوصًا  الزائرين  من 
الدخول  وانسيابية  بسهولة  العايل  ارتياحهم 
نسبة  النسب بني 83% جيدة  توزعت  حيث 

املمتازة و12% متوسطة؛ يف حني  للضيافة 
ان 5% فقط ممن ابدوا امتعاضهم.

هناية  يف  املشاركون  ال��زائ��رون  أورد  وقد 
التي  املقرتحات  من  الكثر  االستبيان؛ 
االربعني  زي��ارة  إلظهار  مناسبة  يروهنا 

القادمة بشكل خمتلف ومن ابرزها:
1. االع��ت��امد ع��ىل االج��ه��زة احل��دي��ث��ة يف 
للنساء  ام  للرجال  كانت  س��واء  التفتيش 
النه  اليدوي  التفتيش  عىل  االعتامد  وليس 

يتسّبب بالزحام.
بالصحن  املحيطة  املناطق  توسعة   .2
االعداد  تستوعب  حتى  الرشيف  احلسيني 

املتزايدة من الزائرين.
3. الفصل بني الرجال والنساء يف الشوارع 
حديدية  قواطع  بتخصيص  وذلك  العامة 

وخصوصًا يف املناطق الضيقة.
دخول  حلركة  والدقيق  العايل  التنظيم   .4
اب��واب  تكون  بحيث  الزائرين  وخ��روج 
ويا  للخروج؛  واخرى  للدخول  خمصصة 
حبذا أن تكون مفصولة بالنسبة للجنسني.

5. اضافة جممعات صحية جديدة الستيعاب 
جماميع  وتوفر  للزائرين  الكبرة  االع��داد 

صحية خاصة بكبار السن واملقعدين.
6. السامح للزائرين بإدخال االجهزة اخللوية 
)املوبايل( ملا يسببه من زحام شديد وطوابر 

طويلة يف حال وضعها يف االمانات.
7. االكثار من اللوحات االرشادية للزائرين 
حتديد  وكذلك  الطرق  تفاصيل  عىل  للداللة 

املسارب كوهنا للنساء او للرجال.
وعىل الرغم من أن هذه ما طالب به املستبينون 
هو حمطة رعاية األمانة العامة للعتبة احلسينية 
اخلدمات  توفر  ع��ىل  واحلريصة  املقدسة 
الزائرين  أعداد  لتزايد  يبقى  ولكن  الالزمة؛ 
إىل  وبحاجة  املشهد  عىل  الدائم  املسيطر  هو 
إلنجاح  االستثنائية  اجلهود  مجيع  تضافر 

الزيارة األربعينية املباركة.
االمام  بزيارة  ترشفوا  الذين  جلميع  نتمنى 
والعودة  بالصحة  السالم(   )عليه  احلسني 
يتح  مل  للذين  وال��ق��دوم  الالحقة  ل��الع��وام 
االمام  عهد  عىل  ونحن  القادم  العام  يف  هلم 
هتدأ  ال  نابضة  قلوبنا  وحرارة  باقون  احلسني 

وكام قال االمام جعفر الصادق عليه السالم: 
السالم  االمام احلسني عليه  ملقتل جدي  )ان 

حرارة يف نفوس املؤمنني لن تربد ابدا(.

1- راه رسيدن به كربال رابه طور كلي چگونه مى بينيد ؟
                             آسان                  نسبتا خوب              سخت وپرمشكل 

 2- خدمات ارائه شده در راه كربال راچگونه مى بينيد؟
                             عاىل                   خوب                      قابل قبول              ضعيف

3- آيا با سخىت خاصى هنگام گردش در سطح كربال مواجه شديد؟
                             بله                    خري                        حدودا

4- ورود مشا در ايام زيارت به حرم شريف چگونه بود؟
                            خيلي سخت       سخت                 نسبتا خوب             خوب وأسان

5- أيا براي يافنت مسكن در كربال با مشكل روبه رو شديد؟
                             بله                    تقريبا                     خري

6- رفتار كار كنان آستان مقدس حسيني را چگونه مى بينيد؟
                             عاىل                   خوب                      متوسط                   غري مناسب

7- خدماتى كه هيئات در راه كربال ارائه مى كنند را چگونه مى بينيد؟
                             عاىل                   خوب                     متوسط                     كم وغري كافى

9- رفتار نريوهاي انتضامي را چگونه مى بينيد؟
                             عايل                   خوب                      متوسط                   غري مناسب

10- به نظر مشا آيا خبش گمشدگان وكفشدارى به زيارت كمكي كرد؟
                             بله                    خري                        تاحدودي                 نصف ونيمه

11- نظرتان جهت بهرت وأسان تر شدن زيارت را براميان بيان كنيد.
     

 سن :                                           جنسيت :

درمورد زيارت اربعني امام حسني )عليه السالم(    رأى گريى مشاره )11(  
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هذه  يف  البحث  ك��ان  فلذلك 
معامل  هي  الشعائر   ، ال��دائ��رة 
تعاىل   هلل  وال��ق��رب  للطاعات 
كام معروف لغويا واصطالحيا 
احلج  مثل  ال��ط��اع��ات  وه���ذه 
فام  املختلفة  بانواعها  والزيارة 
من  يعترب  اهلل  لطاعة  علام  كان 
التلخيص  اردنا  ولو  الشعائر 
نجد اهنا تعترب وسائل اعالمية 
لقضايا دينية بادوات حمسوسة.
بالسمع  اما  املتلقون  يدركها 
معا  ك��ل��ي��ه��ام  او  ال��ب��رص  او 
من  املتنوعة  املجموعة  وهذه 

الفكرية  او  الثقافية  املامرسات 
فوائد  تنتج  مما  االجتامعية  او 
التنموي  املبتغى  حتقق  متعدد 
وهذا من االمور التي رصدها 
السالم  عليهم  املعصومون 
هذه  اقامة  عىل  حثوا  عندما 
ال  انا   ، هبا  وااللتزام  الشعائر 
فصل  خصوص  عن  احت��دث 
بام هي  الشعائر  معني من هذه 
يتحدث  الذي  الفكر  قبال  يف 
هذه  يف  السلبيات  بعض  عن 
تظاهرة  اي  نقول  املامرسات 
هذه  ان  ثانيا  ختلو  ال  ع��ام��ة 

دراسات 

دوُر 
الشعائِر التنموّي 

لســـّيد الشـــهداء )عليه الســـالم( خصوصيته التي تســـتجلب 
اهتمام الباحثين ... قد وقفت عند قضية هي ذات داللة وبعد 
عصـــري من جانـــب وهي من جملة عطـــاء النبي وآله )صلى 
اهلل عليـــه وآله( اال وهي مســـألة الشـــعائر باعتبار انه تردنا 
احيانا بعض الشـــبهات واالشكاليات وينطلق البحث من هذه 
الظاهـــرة المباركة التي تتطلـــع العتبتان إلقامتهما في كل 
سنة هل ان هذا من االمور التي اكل عليها الدهر وشرب ام 
انه هناك جدوى وفائدة وهذه قضية من المهم جدا ان يقف 
عندها الباحـــث المعاصر لتبيان ان قضية اهل البيت عليهم 
الســـالم انما هي محرك لديمومة النشاط بما يحقق النجاح 

وهو الغاية من التنمية البشرية .

السيد محمد صادق الخرسان 
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وان  ومبتغاها  ج��دواه��ا  هل��ا 
بعض  واخرتقتها  اعرتضتها 
فالشعائر  احل��ج  يف  االم���ور 
تشمل حتى احلج ويصل هذا 
ايضا  غره  ويف  احلج  يف  االمر 

كذلك.
اذا املوضوع ال يتصل بام نحن 
بعض  ان  يبدو  ولذا  فقط  فيه 
ال��ذي ي��روج هل��ذا ان��ام ينطلق 
املوضوع  هذا  جتاه  عقدة  من 
موضوعيني  نكون  ان  وينبغي 
ال  وان  للقضايا،  تقييمنا  يف 
التأزم  من  حالة  هناك  تكون 
النفيس جتاه هذا املوضوع الن 
اهلل  صىل  حممد  وال  حممد  امر 
احلياة  ام��ر  هو  ان��ام  وال��ه  عليه 
وما يبعث عىل ديمومة العجلة 
تعريفات  البحث  يف  ه��ن��اك 
فكان  للشعائر  تنويع  وهناك 
املجالس  ه���ذه  مجلتها  م��ن 
الفكرية  اجل��ه��ود  باعتبارها 
الزيارة  منها  وك��ان  والثقافية 
.. هل ان هذا عمل عبثي هل 
اننا نعكس لقواعدنا اجلامهرية 
حالة العيش يف املايض والتنكر 

يف  مسؤوليتنا  من  والتنصل 
احل���ارض ه��ل ان ه��ذا االم��ر 
عاطفية  دواف���ع  م��ن  ينطلق 
وانه جتميد للعقل هل ان هذه 
االمور يراد منا ملء فراغ معني 
هي  وان��ام  ذاك  وال  ه��ذا  ال  ام 
مع  الشعائر  هلذه  املامرس  ربط 
هذا  ويف  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
بمزيد  دعمه   . القلوب  حياة 
من الزخم املعنوي والعقائدي 
ولذلك جتد حتى جهال الناس 
يندفعون  بالعوام  يسمى  ما  او 
ويستذكرون  املجال  ه��ذا  يف 
احلسني  االم����ام  خصوصية 
يف  ول��و  فرتدع  السالم  عليه 
هذه املدة عن كثر مما يامرسونه 
يدل  امر  وه��ذا  االي��ام  بقية  يف 
عىل ان االمام عليه السالم قد 
القلوب  اىل  الوصول  يف  نجح 
بحيث كانت هناك عملية شد 
االخر  من  وان��ش��داد  وج��ذب 
عمال  عمل  انه  بحيث  بدرجة 
هذا  والنفوس  القلوب  يطهر 
االقتصادي  اجلانب  جانب  يف 
روحي  معنوي  بعد  هذا  الن 

ام��ا يف اجل��ان��ب االق��ت��ص��ادي 
هناك من يقول ان هذا تعطيل 
اي��ق��اف  ه���ذا  او  للمصالح 
وه��ذا  االق��ت��ص��ادي��ة  للعجلة 
هذه  نقول  ونحن  فيه  ما  فيه 
اليها ولكن  وجهة نظر نستمع 
يغالبها  م��ا  هناك  املقابل  يف 
ما  يعاكسها  م��ا  جم���رد  ل��ي��س 
يغالبها ويغلب عليها اال وهو 
ان ه��ذه االم��ور وه��ذا يمكن 
الشيعي  للوضع  راص��د  لكل 
االم��م  ب��وض��وح  ي��درك��ه  ان 
بعض  ويف  الزم��ات  تتعرض 
هذا  من  وغرها  افريقيا  امم 
يف  مر  ما  وحتى  كثرة  شواهد 
البيت  اهل  لوال قضية  العراق 
يف  الضحينا  السالم(  )عليهم 
فعال  فيه  نحن  وم��ا  ك��ان  خرب 
وكربالء  بالنجف  امل��ار  يمر 
وبغداد وسامراء ولكنه ما زال 
فعال  حاصل  شء  عن  يدث 
جدوى  هناك  ان��ه  عن  فضال 
من  نفسها  جتهد  االمم  معرفية 
اجل برامج توعوية ، يف قضية 
فضال  الربامج  ه��ذه  الشعائر 

واالثر  العقائدي  الزخم  عن 
االقتصادي هناك االثر املعريف 
االمهية  غاية  يف  قضية  وه��ذه 
ذكر  ما  ببعض  قائمة  هنالك 
وهذا  السلبيات  من  ورص��د 
والبحث  املواقع  عىل  منشور 
ل��ي��س ب��ص��دد اس��ت��ع��راض��ه��ا 
ان  بتلخيص  ن��ق��وم  ولكننا 
مل  كالبقية  امل��امرس��ات  ه��ذه 
االمور   وهل��ذه  بعصمتها  نقل 
التنموية  وج��دواه��ا  فوائدها 
املوجبة  امل��ن��ش��ط��ة  امل��ح��رك��ة 
امرهم  عىل  املحافظة  لديمومة 
واحياء امرهم بام ينفع املجتمع 
ولو من البعد االقتصادي فقط 
اقتصادية  ت���رددات  ان  نجد 
املحيطات  اىل  تصل  ك��ث��رة 
قضية  اجل  من  كله  العامل  يف 
كربالء  او  النجف  يف  حت��دث 
للشعائر  ان  ي��دل  مم��ا  وه���ذا 
مادة  فهي  يرك  تنمويا  بعدا 
وربطه  امل���ايض  الستحضار 
يف  االنسان  وجعل  باحلارض 
حال هتيؤ للمستقبل وهو لقاء 

اهلل سبحانه وتعاىل.

دراسات 
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تقارير

في كربالء..عادات تقضي بعدم بيع و شراء الذهب

وقال حيدر جاسم أحد الصاغة 
»بعض  ان،  املخيم  ب��اب  يف 
يمتنعن  مجيعهن  وليس  النساء 
الذهبية  املصوغات  إرتداء  عن 
حمرم  شهري  خ��الل  ورشائ��ه��ا 
الذهب  إن أسعار  وصفر حتى 
البيع  عمليات  لقلة  نظرا  هتبط 
هذه  أن   « مبينا  وال�����رشاء«، 
هبا  وتلتزم  قديمة  ال��ع��ادات 
عام  لإلبتعاد  كربالء  يف  النساء 

يسبب النحس لدهين«.
وإس���ت���درك ق��ائ��ال، »ول��ك��ن 
إستغالل  م��ن  يمنع  ال  ه���ذا 
العادات  هل��ذه  أخريات  نساء 

الذهب  رشاء  عىل  وإقدامهن 
خالل  أس��ع��اره  هبوط  بسبب 

شهر حمرم ولكنهن قلة«.
بيت(  )رب��ة  امحد  ام  وإعتربت 
أن، »إنتقاهلا وزوجها إىل منزل 
جديد خالل شهر صفر بسبب 
نظرا  ذلك  عىل  زوجها  إرصار 
زوجها  ب��ني  مشكلة  لنشوب 
إرصار  م��ن  زاد  مم��ا  ووال����ده 
األهل  بيت  ت��رك  عىل  زوجها 
منفصل،  بيت  يف  واإلن��ت��ق��ال 
ذلك  بعد  حدث  ملا  سببا  كان 
الزوجية  املشاكل  ك��ث��رة  م��ن 
والنحس  واملرض  الرزق  وقلة 

عندما قررت أشواق
 الموظفة في أحد الدوائر

 الحكومية شراء مصوغات ذهبية 
بعد إستالمها لملبغ مالي خالل شهر محرم 

وجدت ممانعة وتحذيرا كبيرا من قبل زميالتها 
في العمل، ولكنها لم تعر إهتماما لألمر وذهبت إلى محالت 
الصاغـــة لتفاجأ بردة فعل أحد الصاغة الذي ســـالها إن كانت 
مـــن اهالي كربالء أم من النازحين وبعد أن شـــاهد نظرات 
اإلســـتغراب بادية عليها بسبب سؤاله أخبرها بان النساء في 
كربالء يمتنعن عن شـــراء وبيع وإرتداء الذهب في شـــهري 

محرم وصفر.
تعتبر عمليات البيع والشراء وحتى اإلنتقال إلى منزل جديد 
أو إنشـــاء مشـــروع معين خالل شـــهري محـــرم وصفر من 
العـــادات المكروهة التي ال يقدم أهالـــي كربالء عليها خالل 
هذه األشـــهر باعتبار أنها أشـــهر خصصت للحـــزن وال يجوز 
القيام بأي مظهر يدل على الفرح إال بعد إنتهاء هذه األشهر.

ميساء الهاللي: 
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تقارير

طيلة  وزوجها  الحقها  ال��ذي 
إنتقاهلا  أعقبت  التي  السنوات 
شهر  يف  اجل��دي��د  بيتهام  إىل 
تلك  عىل  ندمها  مبدية  صفر«، 
تدمر  التي سامهت يف  اخلطوة 
معلنة  حياهتا  م��ن  كبر  ج��زء 

إيامهنا بتلك العادات.
فيام ناقضتها أنعام كاظم معلمة 
تربية فنية التي عقدت قراهنا يف 
يف  قراين  »عقدت  صفر،  شهر 
صفر  شهر  يف  السبعيني  العقد 
بزوجي  خاصة  ظروف  بسبب 
تطلبت سفره بشكل مستعجل 
ومل  قراننا  عقد  إىل  إضطرنا  مما 

بالعكس  بل  سيئا  ف��أال  يكن 
مستقرة  م��ع��ه  ح��ي��ايت  ك��ان��ت 
يف  نجحت  بأنني  وأشعر  متاما 
يسودها  جيدة  عائلة  تكوين 
والنجاح  واإلح����رتام  احل��ب 
أوالدن��ا  حياة  خيص  فيام  حتى 

فيام بعد«.
واوضحت أن، »تلك العادات 
دخيلة  خ��راف��ات  جم���رد  ه��ي 
ولكن  بصلة  للواقع  متت  وال 
هبا  اقتنع  الكربالئي  املجتمع 

وطبقها«.
ولفت زيد طارق معلم ،اىل أن 
املقدسة  كربالء  مدينة  »أه��ايل 
شهري  طيلة  باحلزن  يلتزمون 
حم��رم وص��ف��ر ول��ك��ن ع��ادات 

ال��ف��رح وال����رشاء وال��ب��ي��ع يف 
هلا  عالقة  ال  الشهرين  هذين 
يعمم  ه��ذا  ألن  فقط  ب��احل��زن 
ففي  احل��رم  األشهر  باقي  عىل 
الكثر  يمتنع  مثال  رجب  شهر 
من أهايل املحافظة عن الزواج 
جديد  منزل  إىل  اإلنتقال  أو 
وي��ع��ت��ربون ه���ذا األم����ر من 
احدهم  فعل  وإن  املكروهات 
مكروه  وأصابه  ذلك  خالف 
ألنه  يلومونه  خاص  ظرف  او 

خالف العادات«.
وشدد طارق عىل، »أمهية مجيع 
أشهر اهلل سبحانه وتعاىل يف حياة 

يوجد شهر مكروه  الناس وال 
إح��رتام  ولكن  حممود  وشهر 
وتقديس احلزن يف شهري حمرم 
إستشهاد  بسبب ذكرى  وصفر 
السالم(  احلسني)عليه  اإلمام 
من  مظهر  أي  عن  الناس  يبعد 
ولكن  املدينة  يف  الفرح  مظاهر 
األشهر  هذه  ان  يعني  ال  هذا 
كام  وال���رشاء  للبيع  مكروهه 

يدعي البعض«.
ما  بعض  الناس  بعض  يقرن 
إىل  األح��داث  من  هلم  ي��دث 
ترتبط  عليها  تعودوا  ع��ادات 
ب��امل��ك��روه��ات وامل��ح��م��ودات 
خالل أيام الشهر الواحد أيضا 
احلرم  األشهر  يف  فقط  وليس 

بعادات  النساء  بعض  وتلتزم 
إرت���داء  ع���دم  تقتيض  معينة 
ال��ذه��ب��ي��ة خ���الل شهر  احل���يل 
تلك  وزن  بأن  لإلعتقاد  حمرم 
خالل  إرتدائها  عند  يقل  احليل 

األشهر احلرم.
الشؤون  قسم  مسؤول  وفّس 
العباسية  العتبة  يف  الدينية 
الوكيل،  عادل  الشيخ  املقدسة 
الناس  إق��دام  يف  حرمة  ال  »أن 
وال��رشاء  البيع  عمليات  عىل 
جديد  منزل  إىل  اإلنتقال  أو 
الذهبية  املصوغات  إرتداء  أو 
خالل  السيام  مكروه  ولكنه 
اإلمام  وأربعينية  يوم عاشوراء 
وهو  ال��س��الم(  احلسني)عليه 
يعترب نوع من املواساة بمصاب 
)عليه  احل��س��ن  اهلل  ع��ب��د  أب���ا 
وثيقة  يف  جاء  حسبام  السالم( 
السيد  مكتب  من  اإلستفتاء 
توجه  ال��ت��ي  السيستاين  ع��يل 
اإلمكان  ق��در  الناس  بابتعاد 
وال��رشاء   البيع  عمليات  عن 
أو  جديد  منزل  إىل  واإلنتقال 
الذهبية  احليل  ولبس  ال��زواج 
هذا  وإحرتام  ماملواساة  ملجرد 
املضطر  ولكن  العظيم  اليوم 
وال  عليه  يؤخذ  ال  ذلك  لفعل 
يدخل يف احلرمة او املكروهات 

الشديدة إن إضطر لذلك«.
ارتداء  فيام خيتص  »أما  ويتابع، 
فنحن  الذهبية  للحيل  النساء 
مدينة  يف  النساء  ب��ان  نالحظ 
كربالء املقدسة يلتزمن بمظاهر 
أي��ام شهر حم��رم من  احل��زن يف 
عن  واإلبتعاد  السواد  إرت��داء 
إحرتاما  الذهبية  احليل  إرت��داء 
بيع  ولكن  اجللل  للمصاب 
له  عالقة  ال  الذهب  رشاء  أو 
يفضل  ولكن  أيضا  باحلرمة 

بعد  العمليات  تلك  تتم  أن 
نؤكد  إننا  إال  أيام احلزن  إنتهاء 
متنع  وال  حمرمة  ليست  بأهنا 

للمضطر«. 
ولكن  الشيعة  عند  فقط  ليس 
تقريبا  العراق  أنحاء  مجيع  يف 
ال يتعامل الناس بكل ما يمت 
شهري  خ��الل  بصلة  للفرح 
منهم  إح��رتام��ا  حم��رم وص��ف��ر 
لقدسية هذين الشهرين اللذين 
احلسني  اإلمام  إستشهاد  شهدا 
)عليه السالم(، ويفضل أغلب 
إنتهاء  حتى  اإلنتظار  الناس 
األش��ه��ر احل���رم، وه��و احل��ال 
بعمليات  أيضا  ارتبط  ال��ذي 
ورشاء  وإرتداء  والرشاء  البيع 
امل��ص��وغ��ات ال��ذه��ب��ي��ة إي��امن��ا 
بمالحفة  جتزم  التي  بالعادات 
هذه  فعل  ينوي  ملن  النحس 
ال  الواقع  يف  ولكنها  األشياء 

وجود هلا.
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30

كاتٌب وكتاْب

الشيعة  م��ن  مجيعًا  املسلمون 
عز  اهلل  ب��أن  يعتقدون  والسنة 
إله  وج��ل وح��ده ال رشي��ك له 
اجلميع، وخالق كل شء، وأنه 
الرزاق ذو القوة املتني، والغفار 
ال��دع��اء،  وجميب  وال��وه��اب، 
يرجع  وإليه  وقايض احلاجات، 
األمر كله له األسامء احلسنى ال 

إله إاّل هو احلي القيوم.
إن اإلسالم دين اجلميع والقرآن 
الذي  الدفتني  بني  املوجود  هذا 
املسلمني،  اذاع����ات  يف  ي��ت��ىل 
آن��اء  والسنة  الشيعة  وي��ق��رؤه 
ال��ل��ي��ل وأط�����راف ال��ن��ه��ار يف 
رمضان  شهر  ويف  صلواهتم 
يتقّربون إىل اهلل بقراءته، وتعلمه 
وخاتم  كتابنا،  ه��و  وتعليمه 
وسيد  وامل��رس��ل��ني،  األن��ب��ي��اء 
هو  أمجعني  وأفضلهم  اخللق 
حممد بن عبد اهلل صىل اهلل عليه 
حالله  وأن  نبينا،  وسلم  وآل��ه 
وحرامه  القيامة  يوم  إىل  حالل 
نبي  ال  القيامة  ي��وم  إىل  ح��رام 
من  به  جاء  ما  كل  وأّن  بعده، 
الكعبة  وأن  به،  نؤمن  حق  اهلل 
الصلوات اخلمس،  قبلتنا، وأن 
بيت  وحج  والواجبة  والزكاة 

سبيل  يف  واجلهاد  احل��رام،  اهلل 
وحمادة  اهلل،  أولياء  ووالية  اهلل، 
من حاد اهلل، ورسوله فرائضنا، 
القبور  يف  من  يبعث  اهلل  وأن 

لتجزى كل نفس بام كسبت.
ه��ذه  ك��ل��ه��م يف  ف��امل��س��ل��م��ون 
العقائد، وأمثاهلا، ويف عباداهتم، 
يعتقد  سواء  رشع  ومعامالهتم 
عقيدة،  اإلس���الم  أن  اجلميع 
وال  وسياسة،  وحكم  ونظام، 
اعتداد جلميع املناهج السياسية، 
والرتبوية،  واملالية  واإلجتامعية 
نطاق  عن  خارجة  كانت  إذا 

اإلسالم، ونظاماته اجلامعية.
ال يشك أحد يف اتفاق الشيعة، 
وأهل السنة عىل مجيع ذلك، وال 
ينكره إال من كان يف قلبه مرض 
أو يسعى من حيث يشعر أومن 
الفتنة  إثارة  إىل  يشعر  ال  حيث 
بني املسلمني ككاتب )اخلطوط 
والسنة(،  و)الشيعة  العريضة( 
البعث  و)جملة   ،)… و)حقائق 
املسلمني  يسدون  ممن  اهلندية( 
الوحدة،  من  اهلل  آتاهم  ما  عىل 

وجعل أمتهم أمة واحدة.
)إّن هذه  وتعاىل:  فقال سبحانه 
رّبكم  وأن��ا  واح��دة  اّم��ة  اّمتكم 

فاعبدون(.
آرائ���ه���م،  يف  وي���ع���ت���م���دون 
وأحكامهم عىل كتب ابن تيمية، 
وأمثاله أشد وأكثر مما يعتمدون 
ي��ردون  والسنة  الكتاب  ع��ىل 
األحاديث الصحيحة، ويسعون 
ألن يسّدوا عىل املسلمني طريق 
ويشجعون  والتعقل،  التفكر، 
عىل اجلمود الفكري، والوقوف 
وع��دم اإلن��ط��الق إىل األم��ام، 
يعد  مم��ن  بعضهم  أن  ح��ت��ى 
علامء  أك��اب��ر  م��ن  طائفته  عند 
نرشته  مقال  يف  كّفر  املسلمني 
البالد كام نرشته جريدة  جريدة 
ال��دع��وة اإلس��الم��ي��ة، ك��ل من 
الشمس  بأن  املسلمني  من  قال 
فقال  جارية  واألرض  ثابتة، 
كل  إن  ورصاح��ة،  ج��رأة  بكل 
قال  فقد  القول،  هذا  قال  من 
إليه  واّنا  هلل  فانا  وضالاًل  كفرًا 

راجعون.
اهنم  أح��واهل��م  عجيب  وم��ن 
ي��ك��ت��ب��ون ح����ول امل���ذه���ب، 
كلمة  ت��ف��ري��ق  يف  وي��س��ع��ون 
من  عىل  ويغضبون  املسلمني، 
زوره��م  ويظهر  عنهم،  جييب 
وسوء  وخماريقهم،  وهبتاهنم 

ن��ي��اهت��م، وك��ي��ده��م ل��إلس��الم 
واملسلمني.

واجلدير بنا بعدما ذقنا من مرارة 
امل���ج���ادالت، واالخ��ت��الف��ات 
امل��ش��ح��ون��ة  األج���������واء  يف 
يف  وال��س��ائ��رة  بالعصبيات، 
واالجتاهات  األط��امع،  رك��اب 
إليه  أّدى  ما  وجربنا  السياسية 
تضارب الطوائف، من املعتزلة 
والسنة،  والوهابية  واألشاعرة 
املذاهب  وأصحاب  والشيعة، 
والفشل  الضعف  من  األربعة 
والقضاء عىل هذه احلالة املنكرة 
وحسن  اهلل،  بحبل  باالعتصام 
باملسلمني، والتزام طريق  الظن 
األن��ص��اف وال��ع��ق��ل، وع��دم 
القبلة  أهل  تفكر  إىل  التسع 

عقائد الشيعة والُسنة 
والجلوس حول مائدة واحدة

من كتاب )صوت الحق ودعوة الصدق( لـ )لطف اهلل الصافي(



31

اصدارات 
مركز كربالء للدراسات والبحوث 

لعام 2016م

امل��زاع��م،  بمجرد  وتفسيقهم 
األخبار  بعض  إىل  واالستناد 
يوجد  مما  املتشاهبة  أو  املرتوكة 

الكثر فيها يف كتب الفريقني.
مما  نعرف من غرنا  ما  ونحمل 
� مهام أمكن  هو خالف مذهبنا 
وانه  الصحيحة  املحامل  عىل   �
بعد  االجتهاد  من  عنده  ناتج 
ات��ف��اق ال��ك��ل ع��ىل األص���ول 
صحاح  دلت  التي  اإلسالمية 
امليزان  هي  أهنا  عىل  األحاديث 
واملالك يف احلكم عىل اآلخرين 

باإلسالم وعدمه.
متحابني  اخوانًا  فتعالوا نجلس 
واح��د،  اس��الم��ي  صعيد  ع��ىل 
نقف  إن  جي��ب  ك��ي��ف  لننظر 
شباننا  ونصون  األع��داء،  قبالة 
األفكار  وراء  االنصياع  ع��ن 
الرشق  من  تأيت  التي  اإلحلادية 
مساعينا  ونوحد  ال��غ��رب،  أو 
لتطبيق أحكام اإلسالم، ونعمل 
الرتبوية  الربامج  هذه  طرد  عىل 
تذهب  ان  كادت  التي  املادية، 
الدينية،  بالغرة  ذهبت  أهنا  أو 
والفتيات  الفتيان،  عىل  وأثرت 
حتى صاروا يفتخرون بالدعارة 
والغناء،  والرقص  واخلالعة، 
اخل��م��ر،  ورشب  وال����ق����امر، 
النساء  واخ��ت��الط  وال��س��ف��ور 
وتقليد  األج��ان��ب،  بالرجال 
حياهتم  أط��وار  مجيع  يف  الكفار 
بعد  واملالبس،  املجالس  حتى 
ب��اآلداب  يفتخرون  ك��ان��وا  م��ا 
والغرة،  احل��ي��اء،  من  احلسنة 
والعفة،  والفتوة،  والشجاعة، 
وال��ط��ه��ارة، وال���رشف، وغر 
ذل���ك م���ن أخ����الق األن��ب��ي��اء 
اهلل  وصفه  ال��ذي  نبينا  السيام 
ب��ق��ول��ه: )وإّن����ك لعىل  ت��ع��اىل 
ال  كانوا  وبعدما  عظيٍم(؛  خلٍق 
الدين  لسلطان  إال  خيضعون 

وسلطان أحكام اهلل.
امل��دارس  إىل  لنذهب  تعالوا 
واجلامعات،  الكليات،  وإىل 
وإىل  ال��ق��ض��اء،  دواوي���ن  وإىل 
ما  إىل  ولننظر  اجل��ن��د،  م��راك��ز 
ومناهج  السينام  أف��الم  حتتويه 
وإىل  ب��الدن��ا،  يف  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
اجلرائد،  يف  ي��وم  كل  ينرش  ما 
وإىل…وإىل…  وامل��ج��الت، 
كلها  خرجت  كيف  نرى  حتى 
وبشكل  اإلس��الم،  مناهج  عن 
يؤدي إىل القضاء عىل شخصيتنا 

اإلسالمية.
يتسمون  من  بني  لنرى  تعالوا 
يبدأ باسم سمو  باملسلمني، من 
السلطان،  أو  الرئيس  أو  األمر 
ال��رمح��ن  اهلل  ب��س��م  ب���داًل ع��ن 

الرحيم.
تعالوا لنرى ما أصيبت به أمتنا 
بني  وتفرقتها  البالد،  جتزئة  من 
ودويالت  متعددة،  حكومات 
ص���غ���رة ض��ع��ي��ف��ة خ��اض��ع��ة 
بعضها  ي��وج��ه  ل��إلس��ت��ع��امر، 
ج��ذور  لتعميق  البعض  ض��د 
عىل  واإلبقاء  بينها،  فيام  التفرقة 
من  األشقاء  بني  التالقي  عدم 

شعوهبا.
التي  احلكومات  ه��ذه  أن  ث��م 
لتحتفظ  األم��ة،  بتفرقة  حتتفظ 
تسمح  ان  يمكن  ال  بوجودها 
سياسية،  حكومية  بوحدة  هلا 
مبدأ  بتطبيق  أخ��ذت  أهن��ا  ب��ل 
الدين  لفصل  املستلزم  العلامنية 
ع��ن ال��دول��ة، واإلس����الم عن 
وأب��ع��اده  احل��ك��وم��ة،  مسلكية 
ان  حتى  االجتامعية  احلياة  عن 
بالد  يف  اإلسالمية  ال��ت��واري��خ 
بالتواريخ  ب��دل��ت  املسلمني 

والتقاويم الغربية.

سلسلة  ضمن  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  عن  صدر 
السياسات  يف  احلديث  )الفكر  كتاب  العلمية  اص��دارات��ه 
يونس  )حيدر  الدكتور  املساعد  األستاذ  ملؤلفه  االقتصادية( 
كاظم( ويقع الكتاب يف)322( صفحة يف )8( فصول تتناول 
واملتغرات  الفكرية  ملتعلقاهتا  االقتصادية  السياسات  طياته  يف 
االقتصادية املحيطة هبا يف الوقت احلارض ويعترب هذا الكتاب 

من الكتب املنهجية. 
كام وصدر عن املركز كتاب )مدخل يف أدارة املؤسسات املالية( 

من تأليف جمموعة من الباحثني يتقدمهم األستاذ الدكتور 
حيدر   ( الدكتور  املساعد  واألستاذ   ) طالب  فرحان  عالء   (
الكتاب  ويتناول   ) فائز  حممد   ( والدكتور   ) كاظم  يونس 
الذي يقع يف ) 436( صفحة من خالل )16( فصل موضوع 
املؤسسات املالية وكيفية أدارهتا بنظره علمية حديثة تكاد تكون 
الكتاب  العريب وهذا  العراق والوطن  نادرة جدًا عىل مستوى 
أيضًا يعترب من ضمن الكتب املنهجية التي يستفيد منها طلبتنا 
الدراسني بكليات االدارة واالقتصاد وكذلك السادة  األعزاء 

الباحثني والدارسني يف املؤسسات املالية .



م����رض ج���دي���د ي���ض���اف اىل 
املجتمع  يف  املنترشة  االم��راض 
وهو االخطر اذا ما قورن بغره 
م��ن االم�����راض، ح��ي��ث أخ��ذ 
وراح  فشيئًا،  شيئًا  باالتساع 
يرضب خمتلف طبقات املجتمع 
الشباب  فئة  ع��ن  حتدثنا  فلو 
وه���ي االه����م ل��ك��وهن��ا ع��امد 
مستقبل املجتمعات لوجدنا ان 
وتكرب  تسترشي  بدأت  البطالة 
ذوي  ع��ىل  مقترصة  تعد  فلم 
تعدت  ب��ل  امل��ح��دود  التعليم 
االولية  ال��ش��ه��ادات  محلة  اىل 
من  واالخطر  )البكالوريوس( 
هذا وذاك راحت ترضب محلة 

الشهادات العليا..  
ان للبطالة اثارها فعىل املستوى 
االجتامعي اذ اهنا ترتبط بانقطاع 
احلياة  صعوبة  ثم  ومن  الدخل 
نتيجة العجز يف تلبية احلاجات 
االن��س��ان��ي��ة ال��رضوري��ة وه��ذا 
آثار  عليه  ترتتب  احلال  بطبيعة 
هناية  يف  ت��ؤدي  قد  جدا  سلبية 
ضمن  االن��خ��راط  اىل  املطاف 
وانتشار  اإلرهابية  املجاميع 

الكسب غر املرشوع.
فان  النفيس  املستوى  عىل  ام��ا 
عدم  من  حالة  ختلق  البطالة 
الياس كام  الطمأنينة وحالة من 
الشباب  لدى  شعورًا  تولد  اهنا 

بالنقص والعجز
اخطر  من  البطالة  مشكلة  اذن 
املشكالت اليوم  لالثار العديدة 
من  عىل  جيب  لذا  ترتكها  التي 
يعي  ان  املجتمع  هذه  امر  هيمه 
اىل  وامل��ب��ادرة  خطورهتا  جيدا 
من  هلا  ال��الزم��ة  احللول  اجي��اد 
خ���الل ض���امن امل����س����اواة  يف 
املشاريع  يف  والتوسع  الفرص 
حتتاج  والتي  املهمة  االستثامرية 
كذلك  ك��ب��رة  عاملة  أي��د  اىل 
اجلامعات  خمرجات  تصنيف 
اجل  من  ختصصه  حسب  كاًل 
حقه  ح��ق  ذي  ك��ل  ي��أخ��ذ  ان 
مساعدة  ع��ىل  العمل  كذلك 

ختصيص  خالل  من  العاطلني 
منح مالية دورية اىل حني توفر 

فرص العمل.
معرض  يف  ذك��رن��اه  م��ا  ل��ع��ّل 
املحسوسة  اآلث��ار  هي  كالمنا 
آث��ار  ه��ن��اك  ول��ك��ن  للبطالة؛ 
ويصعب  ق��ي��اس��ه��ا  ي��ص��ع��ب 
تفسرها حيث اهنا تعترب هتديدًا 
العائيل  لالستقرار  واض��ح��ًا 
وتقف  الشخيص  ولالستقرار 
وراء انخفاض أوارص الروابط 
اجت��اه  ال��ن��اس  يملها  ال��ت��ي 
واالنظمة  الرسمية  املؤسسات 

والقيم االجتامعية السائدة.

البطالُة... 

تنويه..

مرٌض يعبُث بأجساِد الشباِب
حمزة الحسين

الشباب وتأثرهم بالغرب

اآلراء واألفكار الواردة يف مشاركات األخوة ال متّثل رأي املجلة وسياستها بقدر ما متثل أصحاهبا، وارتأت املجلة نرشها لفتح الباب 
أمام األقالم احلسينية الواعية خلدمة املجتمع معرفيًا.
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املتأثر  املسلم  شبابنا  بعض 
جتده  الغربية  بالثقافة  واملنبهر 
تنتقد  عندما  العبارة  هذه  يكرر 
)احنه  الغريب:  املجتمع  فساد 
يقصد  عدهم(  من  احسن  مو 

الغرب افضل منا.
منا  افضل  ال��غ��رب  إن  واحل��ق 
اجلانب  وه��و  واح��د  جانب  يف 
مهملني  لكنهم  للحياة  امل��ادي 
للجانب الروحي باملرة، فرتاهم 
اليوم يقفون عاجزين عن عالج 
ك��اإلي��دز  الفتاكة  االم����راض 
ومفكروهم  مثقفوهم  وينادي 
الروحية  القيم  اىل  ب��ال��ع��ودة 
عىل  الناس  وتربية  هبا  وااللتزام 
احلل  الهن��ا  الفاضلة  االخ��الق 

الوحيد هلذا الضياع،
امل��ادي  تقدمهم  اسباب  وم��ن 
املفسدين   رف��ض  يف  توافقهم 
حساب  عىل  جماملتهم  وع��دم 

الصالح العام.
تكون  ان  يعقل  ه��ل  ول��ك��ن 
)امل��ق��وم��ات(  او  اجل���وان���ب 
االخرى التي نمتلكها كعراقيني 

يف  هلا  قيمة  ال  مسلمني  ع��رب 
من  ال��غ��رب  يمتلكه  م��ا  ق��ب��ال 

جانب مادي؟!
احلضاري  اجلانب  من  فنحن 
ك��ع��راق��ي��ني اه���ل احل��ض��ارات 

العريقة.
لغة  فلغتنا  اللغة  جانب  وم��ن 
ال���ق���ران ال��ك��ري��م ول��غ��ة اه��ل 
لغة  وأغنى  افضل  اجلنة،وهي 
جانب  ومن  علامئهم..  بشهادة 
العشائر  ابناء  فنحن  القومية 

العربية االصيلة.
فديننا  الديني  اجل��ان��ب  وم��ن 
االسالم قال تعاىل: ))ومن يبتغ 
منه  يقبل  فلن  دينا  غر اإلسالم 
وهو يف اآلخرة من اخلارسين((

سورة آل عمران, اآلية 85.
الشيعة  فنحن  مذهبنا  وام���ا 
املذاهب  ارشف  وهو  االمامية 
جوهر  يمثل  وال���ذي  وانبلها 
وهل  اهلل.  اراده  الذي  االسالم 
نبينا  والي��ة  يثمن  عاقل  يوجد 
املعصومني)صلوات  وآله  حممد 
هم  الذين  عليهم(بيشء؟!!  اهلل 

ترمجان القران وعدله.
اهلل  فإن  الفردي  املستوى  وعىل 
عافاكم اهيا الشباب من العيوب 
اشخاصًا  وجعلكم  والنقص 
اس��وي��اء؛ ف��ل��امذا ت��رتك��ون كل 
تابعني  اليوم  واصبحتم  ذلك؟ 
فيه  ليس  شء  كل  يف  للغرب 
شعر  وقصات  لبس  من  تقدم 
االجنبية  امل��ف��ردات  وت���داول 
بكلمة:  السالم  او  مثل)اوكي، 
باي  بكلمة:  ال��وداع  او  ه��اي، 

باي(
تدل  ال��رصي��ة  التبعية  وه���ذه 
بالنقص  صاحبها  شعور  عىل 
قد  واهلل  ك��ع��ريب،  وال��دون��ي��ة 
الضالني  القوم  تبعية  عن  هنى 
))...َواَل  تعاىل:  قال  املضلني 
ِمنرْ  وا  َضلُّ َقدرْ  ٍم  َقورْ َواَء  َأهرْ بُِعوا  َتتهَّ
َعنرْ  وا  َوَضلُّ َكثًِرا  وا  َوَأَضلُّ َقبرُْل 
بِيِل(( )سورة املائدة/  َسَواِء السهَّ

اآلية 77(.
الذين  الشباب  ه��ؤالء  وع��ىل 
قدوهتم  الكافر  الغرب  جعلوا 
ان يلتفتوا اىل انفسهم واىل عظيم 

ما يمتلكونه من ارث حضاري 
يتذكروا  وان  وديني،  وفكري 
إهنم عامد املستقل ومفتاح التغير 
الذي لو شاء ان يقلب املوازين 
شباب  ان  وليعلموا  لقلبها 
شء  يف  احدا  يقلدوا  مل  الغرب 
الفساد  ملواجهة  سعوا  هم  بل 
فكونوا  ون��ج��ح��وا،  وامل��ف��س��د 
كذلك تسبقوهنم ملا متتلكون من 
االش��ارة  متعددة)تم  مقومات 
ممن  تكونوا  وال  سابقاً(  اليها 
اللب،  وي��رتك  القشور  يأخذ 
الغريب  املجتمع  تقلدون  حيث 
وتعتقدون  املظهر)القشور(  يف 
كونوا  بل  تطورهم.  سبب  إنه 
واعني يقظني واسعوا اىل العمل 
انفسكم  لتطوير  ب��إخ��الص 
وتذكروا  ثانيًا،  وبلدانكم  اواًل 
إال  يكون  ال  القمة  بلوغ  أن 
ال��دؤوب،  والعمل  اهلمة  بعلو 
تعاىل:  ق��ول��ه  اي��ض��ًا  وت��ذك��روا 
حتى  بقوم  ما  يغر  ال  اهلل  ))إن 
يغروا ما بأنفسهم...(( ]سورة 

الرعد/ اآلية 11.

الشباب وتأثرهم بالغرب
كاظم الطائي
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ِطيَنا  الم ( َو َقااَل َليرَْس َكَذلَِك َكاَن ُيعرْ ِمننَِي ) عليه السهَّ ُؤرْ َ َجاَءا إىَِل َأِمِر املرْ َبررْ َحَة َو الزُّ ِ برِْن َأيِب َراِفٍع، َأنهَّ َطلرْ َهاِن َو َعبرِْد اهللهَّ يِّ َثِم برِْن التهَّ يرْ َ َعنرْ َأيِب اهلرْ
ُعَمُر  !

ِ ) صىل اهلل عليه و آله («؟ ِطيُكاَم َرُسوُل اهللهَّ الم ( �: »َفاَم َكاَن ُيعرْ َقاَل � أي اإلمام عيل بن أيب طالب ) عليه السهَّ
َفَسَكَتا.

ِلِمنَي«؟ ُسرْ َ املرْ ِة َبنيرْ ِويهَّ ِسُم بِالسهَّ ِ َيقرْ َقاَل: »َأ َليرَْس َكاَن َرُسوُل اهللهَّ
. َقااَل: َنَعمرْ

ُة ُعَمَر«؟ َباِع ِعنرَْدُكمرْ َأمرْ ُسنهَّ ىَل بِااِلتِّ ِ ) صىل اهلل عليه و آله ( َأورْ ُة َرُسوِل اهللهَّ َقاَل: »َفُسنهَّ
ِمننَِي َلَنا َسابَِقٌة َو َعَناٌء َو َقَراَبٌة؟ ُؤرْ ِ ) صىل اهلل عليه و آله (، َيا َأِمَر املرْ ُة َرُسوِل اهللهَّ َقااَل: ُسنهَّ

َبُق َأمرْ َسابَِقتِي«؟ َقاَل: »َسابَِقُتُكاَم َأسرْ
َقااَل: َسابَِقُتَك.

 َقاَل: »َفَقَراَبُتُكاَم َأمرْ َقَراَبتِي«؟
َظُم ِمنرْ َعَنائِي«؟ َقااَل: َقَراَبُتَك. َقاَل: »َفَعَناُؤُكاَم َأعرْ

ِزَلٍة َواِحَدة« ِ َما َأَنا َو َأِجِري َهَذا إاِلهَّ بَِمنرْ َقااَل: َعَناُؤَك. َقاَل: »َفَو اهللهَّ

ُتُه  َبعرْ َة َبنِي َساِعَدَة، َفاتهَّ اَمُء  َو ُهَو ُيِريُد ُظلهَّ ِت السهَّ َلٍة َقدرْ َرشهَّ الم ( يِف َليرْ ِ  ) عليه السهَّ ُه َقاَل: َخَرَج َأُبو َعبرِْد اهللهَّ َعنرْ ُمَعىلهَّ برِْن ُخَنيرٍْس أنهَّ
ٌء. َفإَِذا ُهَو َقدرْ َسَقَط ِمنرُْه َشرْ

َنا«. ُه َعَليرْ ُهمهَّ ُردهَّ ِ، اللهَّ ِم اهللهَّ َفَقاَل: »بِسرْ
ِه. ُت َعَليرْ مرْ ُتُه َفَسلهَّ َقاَل: َفَأَتيرْ

ُت ِفَداَك. ، ُجِعلرْ ُت: َنَعمرْ «؟ ُقلرْ َفَقاَل: »ُمَعىلىًّ
.» ُه إيَِلهَّ َفعرْ ٍء َفادرْ َت ِمنرْ َشرْ َفَقاَل يِل: »الرَْتِمسرْ بَِيِدَك، َفاَم َوَجدرْ

ُت، َفإَِذا َأَنا بِِجَراٍب ِمنرْ ُخبرٍْز! ِه َما َوَجدرْ َفُع إَِليرْ ُت َأدرْ ، َفَجَعلرْ َترِشٍ ٍز ُمنرْ َقاَل: َفإَِذا َأَنا بُِخبرْ
ُلُه َعيَلهَّ َعنرَْك؟ ِ ُت ِفَداَك َأمحرْ ُت: ُجِعلرْ َفُقلرْ

ِض َمِعي«. ىَل بِِه ِمنرَْك، َو َلِكِن امرْ َفَقاَل: »اَل، َأَنا َأورْ
، َحتهَّى َأَتى  ِب ُكلِّ َواِحٍد ِمنرُْهمرْ َت َثورْ ِ حَترْ ِغيَفنيرْ ِغيَف َو الرهَّ ٍم نَِياٍم، َفَجَعَل َيُدسُّ 3 الرهَّ ُن بَِقورْ َة َبنِي َساِعَدَة، َفإَِذا َنحرْ َنا ُظلهَّ َقاَل: َفَأَتيرْ

َنا. فرْ ، ُثمهَّ انرْرَصَ َعىَل آِخِرِهمرْ
؟! قهَّ َ ِرُف َهُؤاَلِء احلرْ ُت ِفَداَك، َيعرْ ُت: ُجِعلرْ َفُقلرْ

ُح ِلرْ ُة ِهَي املرْ قهَّ ِة« � َو الدُّ قهَّ َناُهمرْ بِالدُّ َفَقاَل: »َلورْ َعَرُفوا َلَواَسيرْ

تساوي العامل األجير مع الحاكم في الحكومة
 االسالمية الحقة!

لو عرفوا الحق  لواسيناهم بالدقة!
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علي بن أبي طالب و السراق الثمانية

ُهَو  إَِذا  َو  َِديَنِة  بِاملرْ ِقي  َتسرْ َيسرْ ُهَو  َو  بَِحَبيِشٍّ  ُت  َمَرررْ َقاَل:  َحِصَرَة،  برِْن  اِرِث  َ احلرْ َعِن 
َطُع. َأقرْ

ُت َلُه: َمنرْ َقَطَعَك؟ َفُقلرْ
ُن َثاَمنَِيُة َنَفٍر، َفُذِهَب بَِنا إىَِل َعيِلِّ  َقٍة َو َنحرْ َنا يِف رَسِ ا ُأِخذرْ ُ النهَّاِس، إِنهَّ َفَقاَل: َقَطَعنِي َخررْ

َقِة. ِ َنا بِالسهَّ َرررْ الم (، َفَأقرْ برِْن َأيِب َطالٍِب ) عليه السهَّ
ا َحَراٌم« ؟ َ ِرُفوَن َأهنهَّ َفَقاَل َلَنا: »َتعرْ

. َنا: َنَعمرْ ُقلرْ
َنا يِف َبيرٍْت  اُم، ُثمهَّ َأَمَر بَِنا َفُحبِسرْ َ ِهبرْ َيِت اإلرْ اَحِة َو ُخلِّ َفَأَمَر بَِنا َفُقِطَعترْ َأَصابُِعَنا ِمَن الرهَّ
َكَساَنا  َو  َنا،  ِرجرْ َفُأخرْ بَِنا  َأَمَر  ُثمهَّ  َأيرِْديَنا،  َبَرَأترْ  َحتهَّى  َعَسَل  الرْ َو  َن  مرْ السهَّ ِفيِه  ِعُمَنا  ُيطرْ

َوَتَنا. َسَن ِكسرْ َفَأحرْ
ِة، َو  نهَّ َ ُ بَِأيرِْديُكمرْ يِف اجلرْ ُكُم اهللهَّ ِحقرْ ، ُيلرْ ٌ َلُكمرْ ُلُحوا َفُهَو َخررْ ُثمهَّ َقاَل َلَنا: »إِنرْ َتُتوُبوا َو َتصرْ

اِر« ُ بَِأيرِْديُكمرْ يِف النهَّ ُكُم اهللهَّ ِحقرْ َعُلوا ُيلرْ إِنرْ اَل َتفرْ

هؤالء سراق 

ما الفرق بين الطحال و الكبد ؟
َقاَل:   ، َ ِل ِمرصرْ َأهرْ ِمنرْ  َرُجٍل  َعنرْ   ، ِفيِّ عرْ ُ اجلرْ ٍرو  َعمرْ برِْن  َسِعيِد  َعنرْ 
يًا  َو َجَعَلَها َهدرْ َفاِرَهٍة،  َيٍة  ُمَغنِّ َلُه  َكاَنترْ  بَِجاِرَيٍة  َأِخي  إيَِلهَّ  َص  َأورْ
َبنِي  إىَِل  َها  َفعرْ ادرْ َفِقيَل  َفَسَألرُْت،  َة،  َمكهَّ ُت  َفَقِدمرْ َراِم،  َ احلرْ  ِ لَِبيرِْت اهللهَّ

ُتِلَف َعيَلهَّ ِفيِه. ِل، َفاخرْ َقورْ ُ َذلَِك ِمَن الرْ َبَة  ، َو ِقيَل يِل َغررْ َشيرْ
ِشُدَك  ُيررْ َمنرْ  إىَِل  ِشُدَك  ُأررْ اَل  َأ  ِجِد:  َسرْ املرْ ِل  َأهرْ ِمنرْ  َرُجٌل  يِل  َفَقاَل 
يِف  َجالٍِس  َشيرٍْخ  إىَِل  َفَأَشاَر  َقاَل:  َبىَل.  ُت:  ؟ُقلرْ قِّ َ احلرْ إىَِل  َهَذا  يِف 

ُه. الم (، َفَسلرْ ٍد 2 ) عليه السهَّ مهَّ َفُر برُْن حُمَ ِجِد، َفَقاَل: َهَذا َجعرْ َسرْ املرْ

َة. ِه الرِْقصهَّ ُت َعَليرْ ُتُه، َو َقَصصرْ الم (، َفَسَألرْ ُتُه ) عليه السهَّ َقاَل: َفَأَتيرْ
َفُهَو  هَلَا  ِدَي  ُأهرْ َما  َو  ُب،  َ َترشرْ اَل  َو  ُكُل  َتأرْ اَل  َبَة  الرَْكعرْ »إِنهَّ  َفَقاَل: 
َقَطٍع بِِه،  ِر، َفَناِد َهلرْ ِمنرْ ُمنرْ ِجرْ اِرَيَة، َو ُقمرْ َعىَل احلرْ َ اِرَها، بِِع اجلرْ لُِزوهَّ
 ، ِطِهمرْ ، َو َأعرْ َك َفَسلرْ َعنرُْهمرْ اِرَها، َفإَِذا َأَتورْ َتاٍج ِمنرْ ُزوهَّ َو َهلرْ ِمنرْ حُمرْ

ِسمرْ ِفيِهمرْ َثَمَنَها«. َو اقرْ
َبَة؟ ِعَها إىَِل َبنِي َشيرْ ُتُه َأَمَريِن بَِدفرْ َض َمنرْ َسَألرْ ُت َلُه: إِنهَّ َبعرْ َقاَل: َفُقلرْ
، َو  مرْ ، َو َقَطَع َأيرِْدهَيُ َفَقاَل: »َأَما إِنهَّ َقائَِمَنا َلورْ َقدرْ َقاَم َلَقدرْ َأَخَذُهمرْ

. »ِ اُق اهللهَّ َطاَف هِبِمرْ ، � َو َقاَل � َهُؤاَلِء رُسهَّ

َياَء  َعِة َأشرْ ابنَِي َفَنَهاُهمرْ َعنرْ َبيرِْع َسبرْ ِمننَِي ) عليه السالم ( بِالرَْقصهَّ ُؤرْ َمرهَّ َأِمُر املرْ
َحاِل، َو  ُفَؤاِد، َو الطِّ ُغَدِد، َو آَذاِن الرْ ِم، َو الرْ اُهمرْ َعنرْ َبيرِْع الدهَّ اِة : هَنَ ِمَن الشهَّ

َص، َو الرَْقِضيِب . ُ َخاِع، َو اخلرْ النُّ
إاِلهَّ  َحاُل  الطِّ َو  َكبُِد  الرْ َما  ِمننَِي،  ُؤرْ املرْ َأِمَر  َيا  ابنَِي:  الرَْقصهَّ ُض  َبعرْ َلُه  َفَقاَل 

َسَواٌء؟!
ر ، و التور  َريرِْن )تثنية َتورْ َفَقاَل َلُه: » َكَذبرَْت َيا ُلَكُع )الصغر( ، ائرُْتويِن بَِتورْ
ئرَْك  : إناء صغر من ِصفر أو خزف يرشب منه و يتوضأ فيه ( ِمنرْ َماٍء ُأَنبِّ

َنُهاَم » . بِِخاَلِف َما َبيرْ
َريرِْن ِمنرْ َماٍء . َفُأيِتَ بَِكبٍِد َو ِطَحاٍل َو َتورْ

َكبَِد ِمنرْ  الرْ وا  َو ُشقُّ َوَسِطِه،  َحاَل ِمنرْ  الطِّ وا  َفَقاَل ) عليه السالم (: »ُشقُّ
َوَسِطِه« .

َكبُِد َو مَلرْ َينرُْقصرْ  ِت الرْ َاِء مَجِيعًا، َفابرَْيضهَّ ُثمهَّ َأَمَر ) عليه السالم ( َفُمِرَسا  يِف املرْ
ُه َحتهَّى  ُه َو َصاَر َدمًا ُكلُّ َحاُل َو َخَرَج َما ِفيِه ُكلُّ ُه، َو مَلرْ َيبرَْيضهَّ الطِّ ٌء ِمنرْ َشرْ

ُقُه. َحاِل َو ِعررْ ُد الطِّ َبِقَي ِجلرْ
ٌم َو َهَذا َدٌم » َنُهاَم َهَذا حَلرْ َفَقاَل َلُه: » َهَذا ِخاَلُف َما َبيرْ
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يستذكر  فقط  واحدًا  يومًا  ليَس 
ذكرى  وامل��وال��ون  املحّبون  فيه 
استشهاد البضعة الطاهرة سيدة 
الزهراء  فاطمة  العاملني  نساء 
هو  وإّن���ام  ال��س��الم(..  )عليها 
ي��دوم لستة  اس��ت��ذك��ار وح��زن 
الروايات  إىل  نسبًة  متفّرقة؛  أياٍم 
زمان  حتديد  بخصوص  الواردة 

الشهادة املؤملة.
واحلديث عن األيام الفاطمية.. 
نحلُّ  فمن  شجوٍن؛  ذو  حديث 
الرسول  عنها  قال  رحاهبا؛  يف 
وآله(:  عليه  اهلل  )صىل  األك��رم 
ما  يفرحني  مني  بضعة  )فاطمة 
يؤذهيا(،  ما  ويؤذيني  يفرحها 
أصحاب  اخلمسة  أحدى  وهي 
اآلية  هبم  نزلت  الذين  الكساء 
ليذهب  اهلل  يريد  )انام  الكريمة 
البيت  أه���ل  ال��رج��س  عنكم 
حدث  وما  تطهرا(؛  ويطهركم 
ال��رس��ول  رح��ي��ل  ب��ع��د  عليها 
نقول  أمر مفجع ومهام  األعظم 
وأمل  مرارة  إىل  يصل  ال  ونكتب 

الفجيعة.
يوم  من  األوىل  الفاطمية  تبدأ 
األوىل،  مج���ادى   15 إىل   13
اليوم  تبدأ من  الثانية  والفاطمية 
من  اخلامس  اليوم  إىل  الثالث 
ويبقى  الثانية،  مج���ادى  شهر 
هذين  خ���الل  ال��ك��رب��الئ��ي��ون 
ع����زاء وح���زن  ال��ش��ه��ري��ن يف 

مستمر.
الكربالئيني  اس��ت��ع��داد  وم���ع 
األليمة،  املناسبة  هذه  إلحياء 
ص��وَب  )األح����رار(  توّجهت 
قلوب املحبني من أهايل كربالء 
حيث  عنها،  للحديث  وزائرهيا 
من  كاظم؛  عيل  عبد  الزائر  قال 
لنا هذه  الديوانية: »متّثل  حمافظة 
األكرب،  احلزن  العظيمة  املناسبة 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  أراد  والتي 
لكي  يوم  من  أكثر  يف  تكون  أن 
يعرّب كل منا عن حزنه وآمله هبذا 

املصاب اجلليل«.
اليوم  »جئت  حديثه،  وت��اب��ع 
اإلم���ام  ألش����ارك  ك��رب��الء  إىل 

وشيعته  السالم(  )عليه  احلسني 
وخاصة  األليمة،  املناسبة  هبذه 
تردد  التي  احلسينية  امل��واك��ب 
مظلومية  وإظهار  احلزن  كلامت 
الصديقة الطاهرة )صلوات اهلل 

وسالمه عليها(«.
مظلوم  حم��م��د  امل���واط���ن  أم���ا 
الصديقة  »شهادة  إّن  فأوضح، 
نحن  مأساتنا  ليست  الطاهرة 
العامل  مأساة  هي  وإنام  فحسب 
اهلل  )صلوات  حتمله  ملا  أمج��ع، 
الدينية  املفاهيم  م��ن  عليها( 
وال��رتب��وي��ة ال��ت��ي أخ��ذهت��ا عن 
ال��رس��ول ال��ك��ري��م )ص���ىل اهلل 
نفوس  يف  وغرزهتا  وآله(  عليه 
أوالده�����ا وأرسهت����ا وم���ن ثم 

انتقلت إىل املجتمع«.
خليل؛  عباس  الزائر  أّكد  بينام 
ان���ه وأرست����ه ي��واظ��ب��ون عىل 
املجيء إىل كربالء خالل األيام 
مع  »ليكونوا  األليمة  الفاطمية 
من يعظّمون شعائر اهلل ويقفون 
الرشيف  احلسيني  امل��رق��د  يف 

إلقامة عزاء أمه الزهراء )عليها 
السالم(، وهذه رسالة لكل العامل 
الذي البد أن يلتفت إىل عظمة 
السالم(  )عليهم  البيت  أه��ل 
الصديقة  هذه  مظلومية  ويدرك 
يف  الرئيس  ودوره���ا  الطاهرة 
بالقول،  مضيفًا  املجتمع«،  بناء 
»نحن مستمرون بإقامة شعائرنا 
الدينية املختلفة وخاصة يف هذه 
هذه  لكرامة  األليمة،  املناسبة 
ومظلوميتها  الطاهرة  السيدة 

العظيمة«.
ولقاء آخر مع إحدى الزينبيات 
الزهراء  بالسيدة  يقتدين  اللوايت 
قالت  إذ  ال��س��الم(..  )عليها 
الزائرة زهراء فاضل: ان »إحياء 
الوقوف  يعني  املناسبة  ه��ذه 
خ��ل��ف ال���زه���راء وامل��س��ر يف 
عن  تدافع  وهي  الطاهر  ركبها 
الدين بكل ما متلك.. وأن نعي 
تثقيف  الريادي يف  جيدًا دورها 
عنه  ال��رذي��ل��ة  ودف���ع  املجتمع 

للوصول إىل بّر األمان«.

كيف يحيي المحّبون األيام الفاطمية األليمة؟
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أّن  قطعًا  ري��ب  وب��ال  الش��ّك 
احلقيقية  احل��ي��اة  ه��ي  اآلخ���رة 
الدنيا  احلياة  وإّن  املتكاملة.. 
حمطة انتقال للحياة األخروية.. 
ول���ذا ف��االس��ت��ع��داد ل��آخ��رة 
وال��ت��ه��ي��ئ��ة إل��ي��ه��ا م��ه��م ج��دًا 
ومكاننا  عظياًم  بناؤنا  ليكون 
يل  تقول  أن  أم��ا  عليني..  يف 
ومهية  وقالعًا  قرًى  تبني  إنك 
وتكسب  الدنيوية  حياتَِك  يف 
ال  ما  فهذا  احل��رام..  املال  منها 

يصّدقه العقل أبدًا.
حديثي طبعًا أهيا القّراء األعزاء 
واآلراء  الكبر  اللغط  ع��ن 
سامحة  حتريم  حول  املتضاربة 
اهلل  آية  األع��ىل  الديني  املرجع 

احلسيني  عيل  السيد  العظمى 
للعبة  ظله(  )دام  السيستاين 
أوف  )ك���الش  اإلل��ك��رتون��ي��ة 
كالنس( التي يدمن عليها اليوم 
بينهم  من  الناس  من  اآلالف 
فهي وعرب  املسلموَن لألسف، 
جتّر  )ماسونيًا(  هلا  خمطط  ما 
الشباب يف جتارٍة مربحة ولكن 
وتشبه  حرام  يف  حرام  أمواهلا 
القامر بتداوهلا واللعب عليها.. 
ناهيَك عن هلوة الشباب هبا عن 
ذكر اهلل تعاىل وأداء فرائضهم.. 
التي  اليومية  بل وحّتى أعامهلم 
لقمة  لكسب  هبا  القيام  جيب 
جرى  ف��ام  احل����الل..  العيش 
بوهم  يتعلقون  وه��م  لشبابِنا 

وبناء  اإللكرتونية  األل��ع��اب 
القرى والقالع الكاذبة والفانية 
فيِه  فلس  كل  ماٍل  ربح  مقابَل 
األبرياء  وبدماء  باحلرام  ملّطخ 

أيضًا!!.
كان  األعىل  املرجع  سامحة  رّد 
تلك  إىل  يتاج  وال  واض��ح��ًا 
التي  وال��رته��ات  العنجهيات 
حماولة  وهناَك  هنا  من  ظهرت 
املرجعية  شخص  من  اإلس��اءة 
تقصد  مل  التي  الرشيدة  الدينية 
احلرام  املال  اللعبة..  حتريم  يف 
هو  م��ا  هنالك  وإن��ام  فحسب 
خ��ل��ف ه���ذا ال��ت��ح��ري��م وع��ىل 
رأسها كام قلنا أن اللعبة خمطط 
اليهود  خم��ط��ط��ات  م��ن  ك��ب��ر 

يريدون  ال��ذي��ن  واملاسونيني 
البنى  وت��دم��ر  ال��ع��امل  ت��دم��ر 
 .. املسلمرْ للشباب  األخالقية 
وينتبهوا  يتيقظوا  أن  فالبد 
وإنام  ولِعبًا  هلوا  ليست  فاحلياة 
قوله  كله  ذل��ك  م��ن  األف��ض��ل 
َث  َحررْ ُيِريُد  َك��اَن  )َم��نرْ  تعاىل: 
َوَمنرْ  ثِِه  َحررْ يِف  َلُه  َنِزدرْ  ِخ��َرِة  َ اآلرْ
تِِه  ُنؤرْ َيا  نرْ الدُّ َث  َح��ررْ ُيِريُد  َك��اَن 
أّننا  ننسى  أن  دون  ��َه��ا(؛  ِم��نرْ
ما  نتبع  أن  وجي��ب  م��ق��ل��دون 
ويقول  األعلم،  مرجعنا  يقوله 
مّمن  قواًل  أحسن  )ومن  تعاىل: 
دعا إىل اهلل وعمل صاحلًا وقال 

إّنني من املسلمني(.

قروُض اإلسكان.. نجاحاٌت أم إخفاقات؟

اآلخرة تريد بناًء حقيقيًا وليس اللهو بلعبة إلكترونية!كيف يحيي المحّبون األيام الفاطمية األليمة؟
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التي  الكتب  احد  اتصفح  وانا 
تتحدث عن سرة امر املؤمنني 
ذهول  وبني  السالم  عليه  عيل 
وخشوع  فكري  ورشود  عقيل 
قلبي وانرشاح صدري ودموع 
موالي  يا  درك  هلل  اقول  عيني 
ايب  ب��ن  ع��يل  املؤمنني  ام��ر  ي��ا 
كلها   ، ال��س��الم  عليه  ط��ال��ب 
روائع واحلقيقة لو تاملناه فاهنا 

فواجع.
استوقفتني هذه الرواية الفاجعة 
بالرغم من ان هلا عدة جوانب 
اال  عليها  الضوء  سلط  مهمة 
وقفت  ال��ذي  اجلانب  ه��ذا  ان 
 ، واقعنا  صميم  من  هو  عنده 
كرم  عيل  رجع   : تقول  الرواية 
اليمن  من  واجليش  وجهه  اهلل 
الصدقة  إبل  يركبوا  ان  فسألوه 
املسر  من  تعبت  قد  ابلهم  الن 
هذه  ان  هلم  وق��ال  ،فمنعهم، 
وليس  عامة  للمسلمني  االبل 
عيل  تعجل  ث��م  خ��اص��ة،  لكم 
جنده  عىل  فاستخلف  ليحج، 

رجال فسمح هلم بركوب االبل 
عيل  انتهى  فلام  االب��ل،  فركبوا 
كرم اهلل وجهه من احلج وذهب 
ليلقى اجليش، وجدهم واذاهم 
عن  فانزهلم  الصدقة  ابل  عىل 

االبل ووبخ الرجل.
االم�����ام ع���يل رئ��ي��س ال��وف��د 
واجل���ي���ش اع���ض���اء ال��وف��د 
ورشعية  رسمية  ومهمتهم 
أي  االسالمية  لالمة  خاصة 
هذه  ك��ل   ، شخصية  ليست 
ركوب  ارادوا  وملا  االمتيازات 
منعهم  ابلهم  لتسرتيح  االب��ل 
الن  السالم  عليه  املؤمنني  امر 

االبل ملك عام .
تعالوا معي للسيارات احلكومية 
املؤسسات  س��ي��ارات  ومعها 
االخ��������رى غ����ر خ��اض��ع��ة 
للحكومة مثال مؤسسات دينية 
او جمتمع مدين ، املهم ان سنوية 
يف  السائق  اسم  التقرا  السيارة 
اسم  بل  السيارة  ملكية  حقل 
استخدام  ان  هل   ، املؤسسة 

الضوابط  وفق  السيارات  هذه 
الرشعية والقانونية؟

يستخدم  ان  يصح  ه��ل  مثال 
اعامله  النجاز  السيارة  السائق 
املثال  سبيل  ع��ىل  ؟  اخل��اص��ة 
عمل  النجاز  للكوت  االيفاد 
لقضاء  يذهب  وهو  للمؤسسة 
زي����ارة االه����ل واالق���رب���اء ، 
السيارة  استخدام  يصح  هل 
للتجوال يف اسواق املنصور او 
 ، السناتر؟  ش��ارع  او  الكرادة 
بيته  امام  السيارة  يبقي  البعض 
لكي يباهي هبا اجلران، املشكلة 
ال  املسؤولني  من  البعض  ان 
السيارة  باستخدام  يكتفون 
بل  فقط  شخصيا  استخداما 
من  يطلب  ،مثال  معها  السائق 

اىل  زوجته  يوصل  ان  السائق 
عالقة  ال  ال��ذي  عملها  مكان 
ملكية  هلا  التابعة  باملؤسسة  له 
اطفاله  اي��ص��ال  او   ، السيارة 
بعد  واع���ادهت���م  ل��ل��م��درس��ة 
ان  جيوز  وهل   ، ال��دوام  انتهاء 
من  بيت  ام��ام  السيارة  تقف 
يستخدمها اسبوع بحجة انه يف 

مهمة رسمية ؟ 
لرتى  املؤمنني  امر  يا  انت  اين 
شيعتك  م��ن  ان���ه  ي��دع��ي  م��ن 
االب��ل  رك��وب  م��ن  منعتهم  ؟ 
سمحت  ان  امل����اذون  وان���ت 
فكيف   ، اهلل  فخشيت  هل��م 
شيعتك  م��ن  ان��ه  ي��دع��ي  بمن 
وي��س��ت��خ��دم ام�����وال ال��ع��ام��ة 

استخداما شخصيا.

رأي اإلمام 
في استخدام السيارات 

الحكومية
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وتتجىل املاساة احلقيقية لواقعة الطف هي بعدم نرصة 
ويل اهلل من بعد استشهاد احلسني عليه السالم ، هنالك 
نرص اهلي ونرص برشي مدعوم بلطف اهلي ، فالنرص 
االهلي حتقق لكل االئمة االطهار عليهم السالم ملا هم 
عليه من منزلة رفيعة لدى بني البرش قاطبة بحيث ان 
الناصبي هلم يقتل شيعتهم وال جيروء عىل نقد االئمة 
فانه  ذلك  عىل  اقدم  ما  اذا  يعلم  النه  السالم  عليهم 

سيكون عرضة للنقد بل وحتى االنتقام االهلي .
واقعنا اليوم يتطلب منا نرصة ويل اهلل ، ومن هو ويل 
اهلل ؟ هو االمام احلجة عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف ، 
وحتى تكون الصورة واضحة البد لنا من ذكر احدى 
احلسني  مقتل  يف  اخلوارزمي  ذكرها  التي  الروايات 
من  النبي  اخبار  عن  تتحدث  التي  الروايات  بضمن 
قبل جربائيل بمقتل احلسني نقتطع اجلزء املطلوب من 
الرواية وهي خطبة للنبي عىل قومه يف مسجده »اللهم 
 ، خمذول  مقتول  هذا  ولدي  بان  جربيل  أخربين  وقد 
الشهداء  قتله واجعله من سادات  فبارك يل يف  اللهم 
قاتله  يف  تبارك  وال  اللهم   ، قدير  شء  كل  عىل  انك 
وخاذله . قال : فضج الناس يف املسجد بالبكاء ، فقال 
النبي : أتبكون وال تنرصونه ؟ اللهم فكن له أنت وليا 

ونارصا« اخلوارزمي239/1
للقوم ما جيري عىل  ملا ذكر  النبي  ان  الرواية  من هذه 
احلسني مل يتصد احد الن يكون نارصا للحسني � ويف 
كان  الكاهيل  احلارث  بن  انس  ان  الروايات  احدى 
واستشهد  احلسني  نرص  الذي  الوحيد  وهو  جالسا 
اتبكون وال تنرصونه  اهلل  فقال هلم رسول   � يديه  بني 
حيثياته  يف  البحث  يستحق  عميق  ن��داء  وه��ذا  ؟ 
فاذا   ، احلديث  من  نستنتجه  ملا  الواسعة  واملجاالت 
جيري  عام  وجل  عز  اهلل  بامر  خيربهم  اهلل  رسول  كان 
عىل احلسني أي انه حكم البد منه ثم يطلب منهم ان 
ينرصوه وال يبكون اهنا القيمة احلقيقية للحياة ولتغير 
واقعنا املرير وان ال نستسلم ملن يتعدى عىل ثوابتنا وال 

نربر التخاذل بانه امر اهلل ، وهذا االمر مصداق ملا نحن 
عليه االن يف كيفية استعدادنا الستقبال االمام احلجة ، 
فالفهم اخلاطئ حلديث ان ظهور االمام احلجة يكون 
نقف  ان  يعني  ال  وج��ورا  ظلام  االرض  متال  ان  بعد 
مكتويف االيدي وننتظر احلجة لكي يظهر لنرش العدل 
واالحسان ، الننا هبذا عملنا نكون كمن يعلم موعد 
واذا   ، الوقاتون  كذب  بدليل  كذب  وه��ذا  ظهوره 
والركون  نرصة  اىل  بحاجة  فاالمل  الظهور  نامل  كنا 
ما جيري عىل  اهلل  ملا ذكر هلم رسول  القوم  كبكاء  هو 
احلسني عليه السالم ، وحتى احلسني يف اخر حلظاته 
قال اال من نارص ينرصنا ، فالنداء لنا موجه ، وحتى 
دعاء الفرج نقول  اللهم كن لوليك احلجة ابن احلسن 
يف هذه الساعة، ويف كل ساعة وليا وحافظا ونارصا، 
االئمة  لكل  موجودة  االهلية  النرصة  ان  نؤكد  وحتى 
بل  احلجة  لوليك  ليس كن  الدعاء هو  فان نص هذا 
ويل  النه  احلجة  نذكر  ونحن  فالن  بن  فالن  لوليك 
العرص  ، فعن حممد بن عيسى بإسناده عن الصاحلني 
)عليه السالم( قال:»تكرر يف ليلة ثالث وعرشين من 
شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائام وقاعدا وعىل 
كل حال ويف الشهر كله و كيف أمكنك ومتى حرضك 
من دهرك، تقول بعد حتميد اهلل تبارك وتعاىل والصالة 
عىل النبي صىل اهلل عليه وآله: »اللهم كن لوليك فالن 
بن فالن يف هذه الساعة، ويف كل ساعة وليا وحافظا 
أرضك  تسكنه  حتى  وعونا  وقائدا  ودليال  ون��ارصا 
طوعا ومتتعه فيها طويال.« )الكايف ج4 ص162 ح4(
وتذكر اسم املعصوم الذي انت يف عرصه لكي ينرصه 
اهلل عز وجل وطاملا امامنا اليوم احلجة فنذكر اسمه . 

وال  اتنتظرون  بعينها  هي  تنرصونه  وال  اتبكون 
تنرصونه ، فقبل ان تفقدوا احلسني انرصوه وال تبكوه 
عليه  تتخاذلوا.  وال  انرصوه  احلجة  يظهر  ان  وقبل 

السالم

قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله( : أتبكون والتنصرونه؟
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يزخر  الذي  القديم  ال��رتاث  من 
)عليه  احلسني  اإلمام  متحف  به 
التي  العثامنية  االسلحة  السالم( 
أهداها امللوك واألمراء واملحّبون 
األزم��ان،  م��دى  عىل  مرقده  إىل 
خزائن  يف  حمفوظة  كانت  والتي 
أوقات  يف  بعضها  رسقت  رسية 
بارشت  منها  تبقى  وم��ا  خمتلفة 
بعرضه إدارة املتحف وفق انظمة 
عوامل  من  عليه  حتافظ  عاملية 
مجالية  تعكس  وبطرق  التعرية 
شاهدا  تعد  التي  النفائس  هذا 
بتنوعها  يمتد  عريق  ت��راث  عىل 

واختالف ازمنتها.
وم��ن��ه��ا اس��ل��ح��ة ل��س��الط��ني 
ألزمنة  بتارخيها  تعود  عثامنيني 
قبل  من  أهديت  حيث  خمتلفة 

ش��خ��ص��ي��ات رس��م��ي��ة 
دول  وحكام  وسالطني 
احلسني  اإلم����ام  مل��رق��د 

)عليه السالم(.
النفائس  تلك  بني  ومن 
)ب��ن��ادق وم��س��دس��ات( 
خمازن  يف  مركونة  كانت 
احلسني  اإلم����ام  ح���رم 
وقد  البائد،  النظام  إبان 
خ��ض��ع��ت ل��ع��م��ل��ي��ات 
ال��ت��ن��ظ��ي��ف واإلدام�����ة 
ال��ذي  اإلمه���ال  بسبب 

إدارة  عرضتها  كام  تعانيه،  كانت 
بمجال  املختصني  عىل  املتحف 
لسالطني  تعود  أهنا  وتبني  اآلثار 
من  تعد  ل��ذا  عثامنيني  وح��ك��ام 
باحلجر  وتعمل  القديم  ال��رتاث 

والقدح.
من جهته يبني املؤرخ سعيد رشيد 
هذه  اصالة  عن  قوله  يف  زميزم 
االسلحة: »من خالل االستعانة 
التوصل  تم  التارخيية  باملؤلفات 
أهديت  النفائس  تلك  أن  إىل 
السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام 

للعراق،  العثامين  االحتالل  إبان 
موضحًا أن إدارة املتحف قامت 
حاليًا بتدوين النفائس وإدراجها 
طبع  إىل  إضافة  مقتنياته  ضمن 
دليل بكل هذه املقتنيات لتعريف 

السائح والزائر هبا«.

متحف االمام الحسين يزخر بأسلحة لسالطين عثمانيين   

الصفحة االولى واالخيرة من كتاب القانون للشيخ الرئيس ابي علي الحسين بن سينا المتوفي سنة 428 هـ سنة
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إدام��ة وترميم  اع��امل  ما زال��ت 
النادرة،  والكتب  املخطوطات 
ج��اري��ة ع��ىل ق���دم وس���اق يف 
م��س��ت��ش��ف��ى ت��رم��ي��م ال��ك��ت��ب 
لقسم  النوعي  واملخطوطات 
العتبة  يف  الفكرية  ال��ش��ؤون 

احلسنية املقدسة.
النوعية  النقالت  م��ن  وُي��ّع��د 
واملهمة يف إدامة نتاجات الفكر 
بني  العالئق  وتوثيق  اإلنساين 
أجياله � السالفة منها والالحقة 
وترميم  ح��ف��ظ  خ���الل  م��ن   �

نتاجات اإلسالف خللفهم .
املستشفى،  هذا  عمل  آلية  عن 
التميمي  لطيف  مناف  حتدث 
املخطوطات،  شعبة  مسؤول 
من  احد  يستغرب  »ال  قائال: 
عىل  »مستشفى«  لفظة  إطالق 
فعال  نقوم  ألننا  عمل،  هكذا 
للكتب  إش��ف��ائ��ي��ة  بعمليات 
واملخطوطات، خصوصا اذا ما 
علمنا أهنا تعاين من مشاكل عدة 
عليها،  الزمن  تراتب  بحكم 
ومنها ما يعود للتدخل البرشي 

الدقيق  التخزين غر  ودوره يف 
بايلوجي  وتدخل  هبا،  والعبث 
ايضا  التخزين  بسوء  صلة  له 
احلرارة  درجات  مراعاة  وعدم 
ما  وهو  الرطوبة  ومستويات 
نمو  يف  م��ب��ارشا  سببا  ي��ك��ون 
واخ���را  عليها،  ال��ف��ط��ري��ات 
القائم  ال��ف��ي��زي��ائ��ي  ال��ت��دخ��ل 
اىل  الشمس  اش��ع��ة  ن��ف��اذ  ع��ىل 
جهة  من  مبارش  بشكل  الكتب 
جهة  م��ن  لألتربة  وتعرضها 

أخرى«.
وي��ض��ي��ف ال��ت��م��ي��م��ي: »ي��ت��م 
الرضر  ومدى  الكتاب  تصوير 
يتم  ثم  ومن  له  تعرض  ال��ذي 
ب��دوره  ليمر  للمخترب  حتويله 
الفحص  م��ن��ه��ا  م���راح���ل  يف 
يفحص  حيث  البيولوجي، 
وج��ود  ناحية  م��ن  املخطوط 
والبكرتيا  والفطريات  األعفان 
معينة  مسحات  بأخذ  وذل��ك 
منه لزراعتها يف أجهزة األطباق 
معينة  ف��رتة  ل��ت��رتك  واحل��ض��ن 
مستوى  ملعرفة  احل��ض��ان��ة  يف 

اطراف  يف  املوجودة  األعفان 
الكتب لتعقم بعد ذلك وحتول 
لفحص  الكيميائي  املخترب  اىل 
واوراقها  وأختامها  أحبارها 
عن  فضال  محوضتها،  ودرج��ة 
للحفاظ  الالزمة  املواد  حتضر 
واألصباغ،  كاألصامغ  عليها 
الفحص  عمليات  إجراء  وبعد 
ليتم  بتقرير  ذل��ك  تدوين  يتم 
الذي يدد من  املّرمم  اىل  رفعه 
سواء  الرتميم  عمليات  جهته 
الياباين،  بالورق  او  بالعجينة 
لتبدأ عملية الرتميم التي تكون 
التنظيف  منها  م��راح��ل  ع��ىل 
خالل  من  اليدوي  امليكانيكي 
غسله  ورب����ام  امل���س���اح���ات، 
وقص  ترميمه  ثم  وتدعيمه، 
كام  وخياطته  مجعه  ثم  زياداته 
ك��ان، ويف ح��ال ع��دم وج��ود 
يتم  للكتاب  خارجي  غ��الف 
اجللد  م��ن  ل��ه  غ��الف  حتضر 
يف  ذلك  بعد  ليخزن  الطبيعي، 
من  مالئمة  وبيئة  خاص  مكان 
واحلرارة  الضوء  مراعاة  حيث 

الفطريات  نمو  ملنع  والرطوبة 
وتطفل  واالت���رب���ة  وال��غ��ب��ار 
احلرشات، عىل ان يدام بني فرتة 

واخرى«.
ترميم  ملستشفى  ان  وي��ذك��ر 
هذه،  واملخطوطات  الكتب 
الرضورية  األجهزة  من  عددا 
بالفحص  املتعلقة  تلك  السيام 
البيولوجي كاألطباق )لتحضر 
للبكرتيا(،  الغذائي  ال��وس��ط 
ال��ذي  واملجهر  واحل��واض��ن، 
األطباق،  فحص  يف  يستخدم 
يتوي  كام  التعقيم،  واجهزة 
الرتميم  أجهزة  من  ع��دد  عىل 
واملقّطع  العمودي  كاملكبس 
اليدوي وجهاز غسل األوراق 
احدث  من  ومجيعها  وفصلها، 
األج��ه��زة واك��ث��ره��ا ت��ط��ورا، 
احلسينية  العتبة  وفرته  ما  وهو 
هذه  ع��ىل  للحفاظ  امل��ق��دس��ة 

النفائس.

مستشفى متخصص إلدامة وترميم 
                      مئات المخطوطات الثمينة والنادرة 
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انا

إن الطب النفس���ي يهتم بشكل 
رئيس���ي ف���ي كيمي���اء الدماغ, 
مبس���طة)هرمون  وبصورة  مثال 
الدوبامني له عالق���ة باألوهام, 
ل���ه  الس���يروتونني  هرم���ون 
هرم���ون  باالكتئ���اب,  عالق���ة 
بالقلق,  النورادرينالني له عالقة 
هرمون االستيل كولني له عالقة 
بالذاكرة ... وهكذا(, وبالتالي 
إن اضط���راب كيمي���اء الدم���اغ 
يؤدي إلى االضطرابات النفسية, 
وملعرف���ة املزيد ع���ن اضطرابات 
القلق النفس���ي مجلة »االحرار« 
التق���ت الدكتور احم���د جعفر 
الق���ره غولي اخصائ���ي الطب 
النفسي في مدينة االمام احلسني 
»عليه السالم« الطبية في كربالء 

والذي بني لنا ما يأتي؟
� نؤكد أن االضطراب النفس���ي 
مثل���ه مثل أي م���رض عضوي 
كالسكري فهناك االضطراب في 
البنكرياس وهرمون األنس���ولني 
أم���ا ف���ي االضطراب النفس���ي 
فاملش���كلة ف���ي مناط���ق محددة 
بالدم���اغ فيه���ا اضطراب)نواقل 

النفسي  املرض  عصبية(,وبذلك 
ف���ي النهاي���ة م���رض عض���وي 
بتظاهرات نفسية وليس له عالقة 
ال باجلن وال بالسحر وال بضعف 
اإلرادة وال بضعف اإلميان, وإن 
الط���ب النفس���ي يتطل���ب طبيبا 
عاما لديه املهارات الطبية العامة 
يدخل فترة تدريب رئيس���ية في 
عالج األمراض النفس���ية وفترة 
أقل بقس���م األم���راض العصبية 
والباطنية فيتخرج طبيبًا مختصًا 

باألمراض النفسية.
� إن معظم األدوية النفس���ية ال 
تس���بب اعتيادا وال إدمانا)أدوية 
قلق ،اكتئاب ،فصام ،.....
ال���خ( وقد توصف أحيانًا أدوية 
مهدئ���ة والتي ال تس���بب إدمانًا 
أو اعتي���ادًا إذا أخذت بجرعات 

محددة وبأوقات محددة.
النفس���ي  الع���الج  جلس���ات   �
الدوائ���ي تفيد في حاالت معينة 
ألنه���ا تؤثر ف���ي النهاية بكيمياء 
الدماغ )مثاًل: إذا جعلنا شخصا 
يتخيل بأن ليمونة تنعصر بشكل 
ال إرادي يف���رز الف���م اللعاب(

هذا يعني أن تصورًا معينًا)عصر 
حتري���ض  إل���ى  الليمون���ة(أدى 
كيميائ���ي بالدماغ أدى إلى تنبيه 
عصبي إل���ى الغدد اللعابية التي 
أف���رزت اللعاب, وإذا كان املنبه 
أقوى كاملشاهدة املباشرة لليمونة 
تنعص���ر فاالرت���كاس النفس���ي 

يكون أقوى.
تصور الطب النفسي في عقول 

الناس:�
هن���اك تص���ورات خاطئ���ة في 
ذهن الن���اس أهمها)ينظر معظم 
الناس للطب النفس���ي على أنه 
طب)للمجانني(أو أنه من األمور 
الكمالي���ة, إن وظيف���ة الطبيب 
النفس���ي فقط وصف املهدئات 
واملنوم���ات, بع���ض الن���اس ال 
يعترفون بالطب النفسي مطلقًا, 
الذي  الش���خص  وأن مش���كلة 
يذهب للطبيب النفس���ي ناجمة 
عن ضع���ف في ش���خصيته أو 
ضع���ف إرادة أو ضعف إميان, 
االضط���راب  يعتب���ر  البع���ض 
النفس���ي ناجما عن الس���حر أو 
تلب���س اجلن)معمول له عمل(, 

البع���ض ال توجد عن���ده قناعة 
بفعالية الدواء النفسي)هل ميكن 
ل���دواء أن يغير س���لوك وتفكير 
إنس���ان(ومنهم من يتخوف من 
األدوية النفسية على أنه سيتعود 
عليه���ا أي س���يدمن على هذه 
األدوي���ة, ومنهم م���ن يعتقد إذا 
أخذ األدوية النفس���ية فس���وف 
يأخذه���ا طول عم���ره)إذا دخل 
دوامة الطب النفسي فلن يخرج 
منها(, والبعض يعتقد أن الطب 
النفس���ي مجرد استلقاء املريض 
عل���ى أريك���ة )س���رير(ويخرج 
م���ا لديه من كالم )س���والف(, 
الذه���اب  يتجن���ب  والبع���ض 
ويس���تبدلونه  النفس���ي  للطبيب 
باختص���اص آخ���ر لتجن���ب أن 
يقال أنه ذهب لطبيب نفس���ي, 
الطبي���ب  يعتب���ر أن  والبع���ض 
النفس���ي معقد وأنه هو نفس���ه 
بحاج���ة إلى ع���الج, والبعض 
يعتب���ر أن الطبيب النفس���ي مع 
الوقت يتأثر باملرضى النفسيني(.

الطب النفسي في المجتمع... 
تصحيح تصورات خاطئة في عقول الناس عن الطب النفسي

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي
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غالُء المهور
من احلاالت السلبية الشائعة يف 
العوانس  النساء  كثرة  جمتمعنا 
)غ���ر امل���ت���زوج���ات( ول��ع��ل 
القت  بنا  مرت  التي  احل��روب 
بظالهلا عىل هذه الظاهرة حيث 
العام  ال��ت��ع��داد  احصائية  ان 
ان  تبني  بلدنا(  )يف  للسكان 
الرجال  من  اكثر  النساء  نسبة 
ألن الرجال وقود احلرب والن 
من  اكثر  االن��اث  والدة  نسبة 
الذكور ومما يزيد الطني بلة هو 
قد  التي  املهور  وغ��الء  ارتفاع 
يتصور بعض أولياء االمور بأن 
املهور  وغالء  واملبالغة  املغاالة 
شأن  م��ن  ترفع  اجيابية  حالة 
متمسكًا  الرجل  وجتعل  امل��رأة 

هبا اكثر.
وق���د ت��ع��ام��ل امل����رأة ع��ىل اهن��ا 
الرضوري  من  يكون  قد  سلعة 
هلا(.. سعر  )كأنه  مهرها  رفع 
يسمى  ما  )او  املهر  من  والغاية 
تقييم  منه  يقصد  ال  الصداق( 
لتستعني  بل  خالله,  من  امل��رأة 
والتهيئة  ال��ت��ح��ض��ر  يف  ب���ه 
للزواج من رشاء واقتناء بعض 

ان  اال  ال���زواج..  مستلزمات 
يأخذ  االم���ور  اول��ي��اء  بعض 
املهر  مقدار  يف  كثرًا  باملبالغة 
وبالتايل  اخلاطب  كاهل  ويثقل 
يرصف الشاب او الرجل ذهنه 

عن فكرة الزواج.
نصف  الزواج  ان  املعلوم  ومن 
ال��دي��ن وك��ام ورد ع��ن رس��ول 
قوله  واله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل 
ت��زوج فقد اح��رز نصف  )م��ن 
النصف  يف  اهلل  فليتق  دي��ن��ه 
ف��ال��زواج هو حصن  االخ��ر(، 
وس��اوس  من  وامل���رأة  للرجل 
يف  ال��وق��وع  وع���دم  الشيطان 
حبائله واغوائه واغرائه وحيله 
قد وضع  املرأة  امر  فيكون ويل 
ح��ج��ر ع��ث��رة ام����ام اخل��اط��ب 
فيصبح  بوجهه  الباب  ويغلق 
اللعنة(  )عليه  للشيطان  عونًا 
التي  واالحاديث  اخلاطب,  عىل 
واالعتدال  البساطة  عىل  حتّث 
وقلة املهر كثرة, عن رسول اهلل 
واله(  عليه  اهلل  )صىل  االعظم 
فإين  تناسلوا  )تناكحوا  قوله 
أباهي بكم االمم يوم القيامة(.

بذيئة  تبقى  البذيئة  الكلمة 
برر  ومهام  جتنبها  جيب  وهل��ذا 
قائلها بانه ال يقصد فهي بذيئة 
الشديد  لالسف  السامع  بنظر 
بني  واغلبهم  البعض  هنالك 
عندما  اهن��م  الشباب  رشي��ة 
ينطقون  بينهم  فيام  يتحدثون 
او  املدح  بحجة  بذيئة  كلامت 
البعض  بل  الكالمية  البالغة 
عندما  الكفر  اىل  تصل  منها 
حارضا  اجل��الل��ة   لفظ  يكون 
ان  مثال  ومنها  ح��واراهت��م  يف 
فالنا ال يتحمله حتى ،،،، وال 

والبعض  منطق،  هلكذا  عذر 
السب  كلامت  يستخدم  منهم 
ومن  طبيعي  بشكل  والشتائم 
اي  بينهم  فيام  امل���زاح  ب��اب 
يدل  ايضا  وه��ذا  املتحاورين 
عىل سوء الثقافة ، وهل خلت 
العامية  وحتى  العربية  اللغة 
واحلسنة  اجلميلة  الكلامت  من 

لتعطر االفواه عند النطق هبا؟

كلمات بذيئة

اسماء المحالت بضوابط

نحن يف العراق نمر بظروف قاسية وهلا اسباهبا واكثرها تاثرا هي 
تدخل بعض دول اجلوار بشكل سلبي يف شؤون بلدنا بل حتى 
اهنا تدعم االرهاب وبشكل علني ، وهنا يايت دورنا يف استيعاب 
هذه املؤامرة فالبد لنا من توعية سليمة هبذا االمر ويرافق التوعية 
هي املبادرة التي تكون جزء مهم من احلل يف ردع هذه الدول اال 
وهي مقاطعة البضائع التي تصنعها ، فكم هو مجيل عندما نرى 
بعض اصحاب املحالت يمتنعون من استراد بضائع سعودية او 
تركية ، فالواجب علينا التكاتف من اجل اجتياز االزمة وردع 

اعداء العراق مع اخواننا احلشد الشعبي والقوات االمنية

خالد غانم الطائي 
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احدى الواليات التركية.. 
ترميم نسخة قديمة من )القانون في الطب( البن سينا

إىل  ج��دي��دة  دراس���ة  خلصت 
السكرية  املرشوبات  تناول  إن 
وم��ن��ه��ا امل���رشوب���ات ال��غ��ازي��ة 
إىل  ي���ؤدي  ق��د  ي��وم��ي  بشكل 
تراكم الدهون يف منطقة اخلرص 
وال��ب��ط��ن م��ع م���رور ال��وق��ت، 
وي��رب��ط اخل���رباء ب��ني ال��ده��ون 
حتيط  ال��ت��ي  البطن  منطقة  يف 
الكىل  مثل  الداخلية  باألعضاء 
وظيفة  عىل  وتؤثر  والبنكرياس 
هرمونات منها االنسولني وبني 
النوع الثاين من مرض السكري 

وأمراض القلب.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة )ك��ارول��ني 
الدراسة:  قادت  التي  فوكس( 
السابقة  ال��دراس��ات  من  كثر 
ب��ني  ال���ع���الق���ة  يف  ب��ح��ث��ت 
والسمنة.  السكرية  املرشوبات 

الدهون  توزيع  درسنا  ونحن 
مرور  مع  وتغرها  اجلسم  يف 

الوقت.
وزمالؤها  فوكس  والحظت 
الدراسة  شملتهم  من  كل  ان 
ده��ون  اكتساب  إىل  يميلون 
مع  والبطن  اخلرص  منطقة  عند 
مرور الوقت لكن من يتناولون 
بشكل  السكرية  امل��رشوب��ات 
ي��وم��ي ك��ان��ت ال��ده��ون زائ��دة 

لدهيم بشكل خاص.
وح��ل��ل ال��ب��اح��ث��ون ب��ي��ان��ات 
بالغ  ش��خ��ص   1000 ن��ح��و 
بوالية  فرامينجهام  معهد  يف 
م��اس��ات��ش��وس��ت��س األم��رك��ي��ة 
الذين أجابوا عن اسئلة خاصة 
بام  واملرشب  املأكل  بعاداهتم يف 
منخفضة  املرشوبات  ذلك  يف 

السعرات احلرارية.
نرشت  التي  الدراسة  يف  وجاء 
يف دورية رسكيوليشن أنه خالل 
الدهون  حجم  زاد  الفرتة  هذه 
ال  ملن  مكعبا  سنتيمرتا   658
السكرية  املرشوبات  يرشبون 
وزاد حجم الدهون قليال لدى 
قلت  أحيان  يف  يتسوهنا  من 
يتسوهنا  م��ن  ام��ا  ك��ث��رت  أو 

حجم  زاد  فقد  يومي  بشكل 
الدهون 852 سنتيمرتا مكعبا، 
األمركية  ال��راب��ط��ة  وتنصح 
سقف  بوضع  القلب  ألطباء 
يف  املكتسبة  احلرارية  للسعرات 
يقف  السكر  من  الواحد  اليوم 
عند 100 سعر حراري للنساء 

و150 سعرا حراريا للرجال.

أعلن علامء فيزيائيون من الصني وبريطانيا 
ج��دي��دة  فيزيائية  ح��ال��ة  اك��ت��ش��اف  ع��ن 
يسمى  ما  بمواصفاهتا  تشبه  للهيدروجني 
بعض  تنبأ  ال��ذي  امل��ع��دين  باهليدروجني 
املادة  هذه  وتتميز  نظريا،  بوجوده  العلامء 

بقابليتها املفرطة للتوصيل الكهربائي.

وهو  غريغوريانتس(  )يفغيني  وأش���ار 
خمتص من جامعة )أدنربه( يف إسكتلندا إىل 
أن علامء توقعوا يف ثالثينات القرن املايض 
أن اهليدروجني املعروف آنذاك كغاز عديم 
اللون وقابل لالشتعال أو كسائل قد يتحول 
إىل حالة فيزيائية جديدة شبيهة بمواصفاهتا 

بمعدن إذا انضغط بشكل مفرط، تتميز هذه 
املادة وهي أبسط مادة كيميائية وأول عنرص 
الكيميائية  للعنارص  مينديلييف  جدول  يف 
بعد هذا التحول بخواص التوصيل املفرط 
للكهرباء حتى يف ظروف درجات احلرارة 
العلامء،  حسابات  عىل  بناء  وذلك  العادية 
الضغط  تطبيق  الباحثون  حقق  أن  وسبق 
(مليون   2.2 بلغ)  الذي  اهليدروجني  عىل 
الرابعة(  ب�)املرحلة  سموه  ما  جوي  ضغط 
حينام شكل اهليدروجني نوعا من )صفائح( 

مشكلة بسداسيات السطوح.
أما اآلن فتمكن العلامء من حتقيق )املرحلة 
بزيادة  وذل��ك  للهيدروجني  اخل��ام��س��ة( 
الضغط إىل 3.2 ضغطات جوية ما يقرب 
هذا العنرص من املعادن بمواصفاته بشكل 
الناقلة  النصف  امل���واد  م��ن  وليس  أكثر 
الكهربائي كام هو احلال يف )املرحلة  للتيار 

الرابعة(.

المشروبات السكرية تجرف الدهون نحو الخصر   والبطن

علماء فيزيائيون يقتربون من الحصول على الهيدروجين المعدني
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رممت مديرية املخطوطات اليدوية يف والية قونية الرتكية، نسخة 
يف  عاش  الذي  سينا  البن  الطب(  يف  )القانون  كتاب  من  قديمة 
عامل  يف  أساسيا  مرجعا  كتابه  وبقي  للميالد،  عرش  احلادي  القرن 
أقدم  من  تعد  التي  املرممة،  النسخة  السنني،وتضم  ملئات  الطب 
)القانون  يتكون منها  الكتاب، جملدين من أصل 14 جملدا  نسخ 

يف الطب(.
لكلية  السابق  العميد  أريتان(  صائم  )أمح��د  األستاذ  واوض��ح 
العلوم الدينية بجامعة نجم الدين أربكان، أن النسخة التي جرى 
وشك  عىل  الديدان  وكانت  متحجرة  وهي  عليها  ُعثر  ترميمها 
حيث  األثرية،  املقتنيات  من  جمموعة  ضمن  صفحاهتا،  يف التهام  ترميمها  تولت  التي  املخطوطات  مديرية  إىل  تسليمها  جرى 

ثالثة أشهر، اكدت بدورها مديرية املخطوطات اليدوية أن تاريخ 
النسخ يعود اىل القرن احلادي عرش امليالدي.

اما رئيس قسم اللغة الرتكية وآداهبا يف جامعة )شيخ أدابايل( بني 
أن نسخا كثرة للكتاب انترشت يف الرشق والغرب عقب وفاة ابن 
سينا، وذلك حسب ما ذكرت وكالة األناضول،منوها أن الكتاب 
الثامن  القرن  املذكور بقي مرجعا أساسيا للطب يف أوروبا لغاية 
خاصة  بكثرة  باالنتشار  أخذت  الكتاب  نسخ  أن  مشرا  عرش، 
بعد وفاة ابن سينا بقرنني، وأن النسخ األوىل مل يتم التوصل إليها 
بسبب فقداهنا، اما املرممة املدونة بالعربية، يعود إىل 529 هجرية 
غر  األجزاء  بعض  وأن  ورقة،   180 وتضم  ميالدية(،   1135(

قابلة للقراءة بسبب ترضرها بشكل كبر.

هاتف ذكي يكشف مرض السرطان بناًء على تنفس اإلنسان

احدى الواليات التركية.. 
ترميم نسخة قديمة من )القانون في الطب( البن سينا

عزم املهندسون اليابانيون عىل تصميم هاتف ذكي بمقدوره الكشف عن مرض السطان بناًء عىل 
تنفس اإلنسان، وسيتم تصميم اجلهاز مع مؤرش يوصل باهلاتف الذكي ليكشف خاليا السطان 
يف جسم اإلنسان.وقال املهندسون إن هذا املؤرش سُيظهر االحتادات العضوية التي يتوي عليها 
اهلواء الذي خيرجه املريض عند الزفر. ولن يكون حجم هذا اجلهاز كبرا. فيمكن أن يضعه املرء 
يف جيب رسواله. وعند تشغيل اجلهاز تظهر كل املعلومات اخلاصة بتنفس اإلنسان عىل شاشة 
اهلاتف. جدير بالذكر أن كثرًا من اخلرباء يف بلدان كثرة كانوا يقومون بمحاوالت للتعرف عىل 
املرض بناًء عىل تنفس اإلنسان. لكن غالبيتهم فشلت يف تلك املحاوالت. إال أن اخلرباء اليابانيني 
متكنوا أخرا من اخرتاع جهاز الكرتوين يكشف أمراضا أصيب هبا اإلنسان، وذلك باستخدام 
اهلواتف الذكية. وأعلن اليابانيون أهنم سيطلقون جهازهم عام 2022 بعد إدخال تعديالت عليه 

وإجياد استثامرات تساعدهم عىل إنتاجه صناعيًا.
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المسلمون األوائل والتطور 

فأدناه  مائدته  وهو عىل  ملك  دخل عىل  قد  الشعراء  أحد  أن  ُيكى 
امللك إليه وقال له: )غا(!!

فرّد الشاعر عليه فورًا )إّن(!!
فغضب امللك غضبًا شديدًا وأمر بطرده فتعّجب الناس وسألوه: مل 
نفهم ما الذي دار بينكام أهيا امللك.. أنت قلت )غا( وهو قال )إّن(، 

فام تعني )غا وإّن(؟!
الكريمة:  اآلي��ة  بقويل  عنيت  )غ��ا(  له  قلت  ملا  امللك:  فأجاب 
هبا  ويعني  )إّن(  وقال:  عيل  رّد  وقد  الغاوون(،  يتبعهم  )والشعراء 
قوله تعاىل: )إن امللوك إذا دخلوا قريًة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 

أذلة( ولذلك غضبت منه!!

قال تعاىل: )فإذا خفت عليه فألقيه يف اليم(.
وقال تعاىل: )فأخذناه وجنوده فنبذناهم يف اليم(.

بينهام  )النهر( موضوعا مشرتكا  اليم  املباركتني، كان  اآليتني  هنا يف 
ولكن االختالف كان يف احلال واخلامتة.

أن  يستطع  مل  اليّم  ولكّن  كان ضعيفًا  السالم(  )عليه  فالنبّي موسى 
يرّضه ويغرقه. وفرعون كان يف عّزة جربوته وقوته ولكن اليم أغرقه 

وكان من املغرقني.
وهنا قاعدة قرآنية ومعادلة إهلية رصية: من كان مع اهلل فلن يرّضه 

ضعفه، ومن مل يكن مع اهلل فلن تنفعه قّوته وجترّبه!!

قدرْ ينبهُر البعض عندما يسمع أن للمسلمني حضورهم املهم واجلاد يف 
صناعة العديد من اآلالت واالخرتاعات التي غرت جمرى التاريخ، 
ووجودهم  أمهيتهم  من  التقليل  إىل  يسعى  اآلخ��ر  البعض  أن  بل 

اإلنساين وجيعل منهم أناسًا غر حضاريني.
يف  اليوم  املستخدمة  احلديثة  اجلراحية  اآلالت  اليوم  تفحصنا  ولو 
العمليات اجلراحية؛ فإهنا بالضبط تشبه تلك اآلالت التي استخدمها 
العارش  بالقرن  اشتهر  فقد  السنني،  مئات  قبل  املسلمون  العرب 
مشارط  بنفسه  صنع  الذي  الزهراوي،  يدعى  مسلم  جّراح  اهلجري 
ومناشر عظام ومالقط ومقصات وآالت جراحية للعيون وأكثر من 
200 آلة طبية أخرى، تشبه متامًا ما يستخدم اليوم، كام وأنه هو من 
اكتشف أن اخليوط املستخدمة للغرز الداخلية، تذوب وختتفي بشكٍل 
طبيعي، وعلم أنه يستطيع استخدامها أيضًا لصنع كبسوالت الدواء. 
الدموية،  الدورة  النفيس،  إبن  اسمه  آخر،  مسلم  طبيب  وصف  كام 

قبل 300 سنة من اكتشاف وليام هاريف هلا. 
اإلبر  وطوروا  املسّكنات  كذلك،  آخرون  مسلمون  علامء  واخرتع 
اجلوفاء المتصاص إعتام عدسة العني يف تقنيٍة ال تزال تستخدم حتى 

يومنا هذا!!

من طرائف العرب..

قاعدة رائعة جدًا..
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صورة وتعليق

جرائد.. سفرة وكسوة.. 

رسالة أفرحتنا كثيرا..

املحال  أص��ح��اب  أح��َد  أن  أح��ده��م  فوجئ 
الصحف  بعض  يبيع  ك��رب��الء  يف  اإلنشائية 
واالطالع  للقراءة  ليست  ولكن.....  لزبائنه، 
وإنام الستخدامها يف تغطية األسقف واجلدران 
عنَد عملية الطالء، فقيمة اجلريدة )250 دينارا 
هذه  من  العديد  أن  الشديد  ولألسف  فقط(.. 
مّهها  وتيارات  سياسية  ألحزاب  تعود  اجلرائد 
الوحيد إصدار الصحف واملجالت التي ترّوج 
تبعثر  وجتدها  الفالين  الشخص  أو  للحزب 
وطباعتها  اجلريدة  لصناعة  الدنانر  ماليني 
صاحب  مثل  ليستغّلها  جمانًا  ت��وّزع  والتي 
وآخر  ال��ط��الء..  ألم��ور  بيعها  يف  املحل  ه��ذا 
فلامذا  املواد...  تعبئة  أكياس  لصنع  يستخدمها 
الطائلة  ب��األم��وال  وال��رصف  اإلرساف  ه��ذا 

وأغلب هذه اجلرائد ال تؤدي أغراضها؟

األح��رار  جملة  إيميل  عىل  الطائي(  )رش��ا  الفاضلة  األخ��ت  من  رسالة  وصلتنا 
)ahrarweekly@yahoo.com )تقول فيها: )السالم عليكم... أنا من املحبني 

من  امل��زي��د  لكم  وامت��ن��ى  ملجلتكم 
االزدهار(.

»وعليكم  رسور:  بكل  هلا  ونقول 
السالم ورمحة اهلل وبركاته.. تسلمنا 
رسالتِك الكريمة بفرح غامر ونشكر 
اهتاممك العايل بمجلتكم )األحرار( 
احلبيبة التي تسعى إىل نرش كل ما ينفع 
واجتامعيًا..  وثقافيًا  دينيًا  املجتمع 

فشكرًا لِك ولكل املتابعني«.

من اليمين ـ الشيخ علي معرفت ـ السيد أحمد الفالي 
الشيخ حسن النائيني
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