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 قالت السيدة الزهراء: 
البشرى في وجه المؤمن يوجب لصاحبه الجنة

b

)70 ( فلام جهزهم بجهازهم جعل السقاية املرشبة يف رحل أخيه ثم 
ن��ادى مناد ع��ى القافلة متهمه��م بالرسقة وع��ن ه��ذه احلادثة يقول 

الصادق عليه السالم 
قال رس��ول اهلل ص��ى اهلل عليه وآله ال كذب ع��ى مصلح ثم تال أيتها 
العري إنكم لس��ارقون ثم قال واهلل ما رسقوا وما كذب وزاد يف العلل  
أال ت��رى قال هلم حني قالوا ماذا تفق��دون قالوا نفقد صواع امللك ومل 

يقولوا رسقتم صواع امللك إنام عنى رسقتم يوسف من أبيه .
 ) 72 ( قال��وا نفقد ص��واع امللك عن الباقر عليه الس��الم قال صواع 
املل��ك الط��اس الذي يرشب منه .ومل��ن جاء به محل بع��ري من الطعام 

جعال له وأنا به زعيم كفيل اؤديه إىل من رده .
 ) 75 ( قال��وا جزاؤه من وجد يف رحله فهو جزاؤه عن الصادق عليه 
الس��الم يعنون الس��نة التي كانت جتري فيهم أن حيبسه كذلك نجزي 

الظاملني بالرسقة .
) 76 ( فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه بنيامني دفعا للتهمة .

ٌن  َن ُمَؤذِّ َقاَيَة يِف َرْحِل َأِخيِه ُثمَّ َأذَّ َزُهم بَِجَهاِزِهْم َجَعَل السِّ َفَلامَّ َجهَّ
ُتَها اْلِعرُي إِنَُّكْم َلَس��اِرُقوَن }يوس��ف/70{ َقاُلوْا َوَأْقَبُلوْا َعَلْيِهم  َأيَّ
اَذا َتْفِقُدوَن }يوس��ف/71{ َقاُلوْا َنْفِقُد ُص��َواَع امْلَِلِك َومِلَن َجاء  مَّ
ِ َلَقْد َعِلْمُتم  ُل َبِعرٍي َوَأَنْا بِِه َزِعيٌم }يوس��ف/72{ َقاُل��وْا َتاهللهّ بِِه مِحْ
ا َساِرِقنَي }يوسف/73{ َقاُلوْا  ا ِجْئَنا لُِنْفِس��َد يِف اأَلْرِض َوَما ُكنَّ مَّ
َفاَم َجَزآُؤُه إِن ُكنُتْم َكاِذبنَِي }يوس��ف/74{ َقاُلوْا َجَزآُؤُه َمن ُوِجَد 
امِلنَِي }يوس��ف/75{ َفَبَدَأ  يِف َرْحِلِه َفُهَو َجَزاُؤُه َكَذلَِك َنْجِزي الظَّ
بَِأْوِعَيتِِه��ْم َقْبَل ِوَعاء َأِخيِه ُثمَّ اْس��َتْخَرَجَها ِمن ِوَعاء َأِخيِه َكَذلَِك 
 ُ ِكْدَنا لُِيوُس��َف َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه يِف ِديِن امْلَِلِك إاِلَّ َأن َيَش��اء اهللهّ
ن نََّشاء َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم }يوسف/76{  َنْرَفُع َدَرَجاٍت مِّ
َها ُيوُس��ُف يِف  ُه ِم��ن َقْبُل َفَأرَسَّ َق َأٌخ لَّ ْق َفَق��ْد رَسَ َقاُل��وْا إِن َي��رْسِ
ُ َأْعَل��ْم باَِم َتِصُفوَن  َكاًنا َواهللهّ ��ْم َقاَل َأنُت��ْم َشٌّ مَّ َنْفِس��ِه َومَلْ ُيْبِدَها هَلُ
َأًبا َش��ْيًخا َكبرًِيا َفُخْذ  َلُه  ا اْلَعِزيُز إِنَّ  َ }يوس��ف/77{ َقاُلوْا َيا َأيهُّ

ا َنَراَك ِمَن امْلُْحِسننَِي }يوسف/78{  َأَحَدَنا َمَكاَنُه إِنَّ

�سورة يو�سف 

التف�سري

السقاية : الصواع ، إناء يرشب منه
رحل: الرح��ل هو ماعى ظهر املرك��وب من متاع 

الراحل
العري: االبل التي عليها االمحال

زعيم: كفيل

اداء النصيحة

التفت

النصيح��ة هل��ا اث��ار اجيابي��ة ع��ى من يلت��زم هب��ا عندما 
تكون ضم��ن الضوابط الرشعية واالخالقية وبحس��ن 
ني��ة ، ولكن ه��ذه النصيحة هلا اس��لوهبا يف طرحها عى 
االخري��ن، فحف��ظ ماء وج��ه مس��تحق النصيح��ة امر 
رضوري والكالم معه بادب من غري جتريح واجب عى 
الناص��ح ، فلربام يتعرض لالهانة بس��بب النصيحة من 
قبل الناصح عندما ال حيسن استخدام الكلامت والزمان 

واملكان الصحيحني، فتصبح النصيحة فضيحة .
واس��لوب التلميح م��ن افضل االس��اليب حتى التثري 
انتب��اه من اليعل��م املقصود بالنصيحة مل��ن وجهت اليه 
واما ذكر االخطاء وتقديم النصيحة فانه امر غري سليم
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ال��دور الذي اضطلعت ب��ه املرجعية العليا يعد س��قوط 
الصن��م واىل الي��وم دور م��رشف ال غبار علي��ه ، ولكن 
هنالك اس��تفهامات تفرض نفس��ها عى الواقع العراقي 
حتتاج اىل اجابات من املسؤولني ، فاجلميع يقر بالنصائح 
الس��ديدة للمرجعي��ة يف معاجل��ة املش��اكل التي تعرتض 
الشان العراقي، واجلميع يرع اىل املرجعية يف االستشارة 
والنصيحة من املرجعية المر طارئ او عويص، واجلميع 
يتح��دث ع��ن االثار االجيابي��ة التي ترتت��ب عليها تنفيذ 

نصيحة ما توجهها املرجعية للمسؤولني واملواطنني .
هنا تفرض االستفهامات نفسها فاذا كانت التوجيهات والنصائح سديدة فلامذا مل يتم تنفيذها؟ 
واذا كانت مشورة السيد السيستاين دام ظله بلسام  ملشاكلكم فلامذا عدم االلتزام بحلوهلا؟ واذا 
كنتم تأملون احللول عند طلبكم ملواجهة الس��يد السيس��تاين دام ظله فلامذا تبقى االوضاع عى 

ماهي عليه ؟

االمام علي
يكّلم الخوارج حين اعتزلوا الحكومة 

وتنادوا: أن ال حكم إاّل هلل

a

َأَصاَبُكْم َحاِصٌب )1(، َواَل َبِقَي ِمْنُكْم آبٌر، َأَبْعَد إِياَمين بِاهللِ َوِجَهاِدي َمَع َرُسوِل اهللِ)صى اهلل عليه وآله( َأْشَهُد َعَى َنْفِس بِاْلُكْفِر! َلَقْد 
ْعَقاِب )3(، َأَما إِنَُّكْم َسَتْلَقْوَن َبْعِدي ُذالًّ َشاِماًل، َوَسْيفًا  )َضَلْلُت إِذًا َوَما َأَنا ِمَن امْلُْهَتِديَن(! َفُأوُبوا َشَّ َمآب )2(، َواْرِجُعوا َعَى َأَثِر ااْلَ

ًة. امِلوَن ِفيُكْم ُسنَّ َقاِطعًا، َوَأَثَرًة)4( َيتَِّخُذَها الظَّ
وقوله )عليه السالم(: »وال بقي منك آبر« ُيروى عى ثالثة أوجه:

أحدها أن يكون كام ذكرناه، بالراء، من قوهلم: رجٌل آبٌِر: للذي يأبر النخل، أي: يصلحه.
ويروى: »آثٌِر«، ُيراد به: الذي يأثر احلديث، أي: حيكيه ويرويه، وهو أصح الوجوه عندي، كأنه)عليه السالم(قال: ال بقي منكم ُمرب!

ويروى: »آبِز« � بالزاي معجمة � وهو: الواثب، واهلالك أيضًا يقال له: آبٌز.

استفهامات
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الالجئون العراقيون في األردن..
 أزمة إنسانية متجددة

الشعبي,  احلشد  يف  القيادي  أشار 
هادي  ب��در  ملنظمة  العام  االم��ني 
داخلية  مؤامرة  هناك  ان  العامري 
العراق  زج  تريد  خارجي  بسعي 
يتعاون  خطرية  طائفية  بمعركة 

معها اإلعالم املعادي البغيض.
كلمة  خ��الل  العامري  وأض��اف 
لإلعالمي  التأبيني  احلفل  يف  له 
الشهيد عيل األنصاري يف النجف 
خارجيا  سعيا  »هناك  ان  االشف 

ارض  يف  السعي  هل��ذا  وع��وام��ل 
مهمة  تسهيل  اج��ل  من  ال��ع��راق 
ان  بعد  طائفية  ملعركة  سحبنا 
داعش  زحف  نوقف  ان  استطعنا 
انتصارات,  إىل  املعادلة  نحول  وان 
وطريقة  آخر  بأسلوب  يفكر  بدأ 
الشعب  الس��ت��ه��داف  أخ����رى 

العراقي«.
نمر  حيث  »اليوم  العامري  وبني 
ان  كيفية  يف  ص��ع��ب،  بامتحان 
نجنب العراق هذه الفتنة الطائفية، 
جي��ب ع��يل ع��ق��الء ال��ق��وم حتمل 

بالترصحيات  ليس  اكرب,  مسؤولية 
التصعيدي  واخل��ط��اب  ال��ن��اري��ة 
الطائفي، الن هذا األمر سيترضر 

منه اجلميع«.  
اىل هتدئة  العامري »اإلعالم  ودعا 
اخلواطر ونرش السكينة واالستقرار 
واالبتعاد عن التصعيدي البغيض 
الطائفية«،  ينرش  ان  حياول  الذي 
املقدادية  يف  حصل  »ما  ان  معتربا 
البغيض  اإلعالمي  التصعيد  سببه 
الذي  السياسيني  بعض  وخطاب 

أجج املوقف وزاد األمور«.

ومنهم  وأمريكا،  أوروبا  دول  إىل  االنتقال  طالب الجئون عراقيون 
يف  منهم  العرشات  نفذها  اعتصامات  خالل  بالتوطني  طالب  من 
عامن أمام املفوضية السامية، يف الوقت الذي طغت فيه أزمة اللجوء 
السوري عى معاناهتم، فيام ذهب البعض إىل التلويح باللجوء بحرًا 

إىل أوروبا، كام هو حال عرشات اآلالف من الالجئني السوريني.
واالتصال  التواصل  مسؤول  احل��واري  حممد  اش��ار  جانبه،  من 
العراقيني  الالجئني  مع  التعامل  أن  اىل  املفوضية،  لدى  املجتمعي 
املسجلني  العراقيني  أعداد  تقدر  حيث  والتصنيف،  املستوى  بنفس 

لدى املفوضية ب�50 ألف الجئ عراقي.
وعربهّ احلواري عن تفهم غضب الالجئني العراقيني، يف ظل تراجع 
أن  مبينًا  ديارهم،  إىل  بالعودة  األمل  وفقدان  الدولية،  املساعدات 
التي  احللول  أحد  لكنه  الالجئني  حقوق  من  حقًا  ليس  التوطني 

تقدمها املفوضية.

مجلس النواب الياباني يقر ميزانية لدعم النازحين العراقيين بقيمة 105 ماليين دوالر

اعلن مكتب رئيس الربملان سليم اجلبوري يف بيان له: إن »رئيس 
اليابان  سفري  مكتبه،  يف  استقبل  اجلبوري  سليم  النواب  جملس 
اليابان  وكالة  منظمة  وفد  يرافقه  آيواي(،  )فوميو  العراق  لدى 
للتعاون الدويل«، مبينا انه »جرى خالل اللقاء بحث توسيع اطر 
واليابان وخاصة  العراق  بني  الثنائية  العالقات  التعاون وتوطيد 
يف املجالني االنساين واالغاثي, باإلضافة اىل ملف تأهيل وإعادة 
أشار  فيام  لذلك،  الالزمة  املشاريع  ودعم  املحررة  املدن  إعامر 
السفري الياباين يف العراق فوميو آيواي إىل ان »جملس نواب بالده 
بقيمة  للنازحني  واالستقرار  االنساين  الدعم  ميزانية  عى  وافق 

105 ماليني دوالر«.

العامري من النجف: هناك مؤامرة تريد زج العراق بمعركة طائفية
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تناقلت مواقع التواصل االجتامعي صورة ألسئلة امتحانية تضمنت عبارة مؤثرة تذكر ببطوالت احلشد 
الشعبي  وتضحياته، وتنص العبارة عى أن للحشد الشعبي الدور األساس يف جعلنا نمتحن بامان.

املبادرة تعد األوىل من نوعها وأن اهلدف منها رفع معنويات األبطال  باملنشور أن هذه  املعجبون  ورأى 
امتحانات  يؤدون  الذين  أبنائهم  وتذكري  بفضلهم  االعرتاف  مع  الوطن   حياض  عن  للدفاع  املتطوعني 
الكورس الدرايس األول بأمهية التفوق والنجاح تكميال، وتكليال النتصارات آبائهم واخواهنم الكبار 

الذين يصنعون النرص يف جبهات القتال ضد االرهاب ليؤمنوا مستقبل األجيال وحيموا الوطن.
واثارت أسئلة الفيزياء لثانوية الكندي يف حمافظة النجف االشف اهتامما واسعا لدى النشطاء الرتبويني 

وعموم املستخدمني ملواقع التواصل االجتامعي.
والتي  املنشور  سجلها  التي  واملشاركات  واالعجابات  التعليقات  خالل  من  جليا  االهتامم  ذلك  وبدا 

شهدت تزايدا ملحوظا منذ اللحظة األوىل من نرش صورة األسئلة االمتحانية.
وأشارت التعليقات إىل رضورة تكريس مثل هذه املبادرات التي أنتجت ثقافة جديدة مل تكن لتسود يف 
املجتمع العراقي لوال فتوى املرجعية بوجوب التكاتف والتضامن واخلروج والتسلح للدفاع عن العراق 

ومقدساته وحترير أرضه من براثن اإلرهاب الداعيش.

ر ببطوالت الحشد الشعبي مواقع التواصل االجتماعي تتناقل صورا امتحانية تذكِّ

المالية النيابية: تخفيض رواتب النواب الى النصف دخل حيز التنفيذ

الموجز

•الشيخ الكربالئّي خالل زيارته الى مستشفى الكفيل التخصصي يوصي بالمحافظة على سمعة العتبة المقّدسة بالتعامل مع المرضى

• محافظ كربالء يوجه دائرة التنفيذ المباشر بتطوير مجموعة من شوارع البستنة 

•محافظة كربالء تشهد اجتماعا موسعا يدعو لتوفير البيئة المالئمة في استقطاب رؤوس االموال من خالل ايجاد 

المرونة في تطبيق االطر القانونية الخاصة باالستثمار

• النفط العراقي تحذر من انقالب في سوق النفط إذا استمرت األسعار باالنخفاض

• الصناعة الوطنية تنهض ومواطنون يأملون ان تغمر السوق التجارية

• االقتصادية النيابية: العراق سيوزع رواتب الموظفين هذا العام بدون مشاكل

* توصيات بتقليص 215 الف درجة وظيفية من 14 وزارة ضمن اصالحات رئاسة الوزراء

أكد عضو اللجنة املالية النيابية مسعود حيدر دخول ختفيض رواتب اعضاء الربملان اىل 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 النصف’ مشريا اىل ‘ختفيض نسبة 30% من رواتب 

موظفي جملس النواب وذلك استنادا للورقة االصالحية التي تقدم هبا جملس النواب واحلكومة«.
وتابع حيدر أن »املجلس ماض بإصالحات النظام االداري وتفعيل املؤسسات االدارية«.
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الشيخ الكربالئي يدعو الحكومة الى االستعانة بفريق من الخبراء المحليين 

والدوليين لوضع خطة طوارئ لتجاوز االزمة المالية الراهنة، ويطالب باتخاذ 

ال��وزارات  في  الضرورية  غير  المصروفات  من  الكثير  في  تقشفية  اج��راءات 

والدوائر الحكومية 

املاضية  السنوات  اتصفت  لقد 
بعد تغيري النظام بتوايل االزمات 
كادت  وما  البلد،  عى  املعقدة 
 .. وقاسية  صعبة  ازم��ة  خت��ف 
ازمة اخرى ال تقل  حتى برزت 
سابقتها،  ع��ن  وش��دة  صعوبة 
الكثري  جتنب  باإلمكان  وك��ان 
االمور  بيدهم  من  كان  لو  منها 
احلاكمة  السياسية  القوى  من 
ق���د اح��س��ن��وا ال���ت���رصف، ومل 
الشخصية  املصالح  وراء  يلهثوا 
بل   .. وامل��ن��اط��ق��ي��ة  وال��ف��ئ��وي��ة 
للعراق  العليا  املصالح  قدموا 
املصالح  مجيع  عى  والعراقيني 

االخرى.
اننا ال ننكر ان املهمة مل تكن سهلة 
ويسرية.. وال سيام مع تعقيدات 

جهة،  من  الداخلية  االوض��اع 
االط��راف  من  الكثري  وتدخل 
من  العراقي  الشأن  يف  اخلارجية 
بالتأكيد  ولكنها  أخ��رى،  جهة 
بل   .. مستحيلة  مهمة  تكن  مل 
توفرت  لو  ج��دًا،  ممكنة  كانت 
ملن  الصادقة  الوطنية  االرادة 
ملواجهة  القرار،  مواقع  يف  هم 
خالل  من  وجت��اوزه��ا  املشاكل 
معاجلة جذورها قبل ان تتحول 

اىل ازمات خانقة.
وقد أوضحنا يف اخلطب املاضية، 
يتطلبه جتاوز  ما  وألكثر من مرة 
احلارض  الوقت  يف  البلد  ازمات 
من قرارات حاسمة، واجراءات 
مستوى  ع��ى  س���واء  ف��اع��ل��ة، 
واالداري  املايل  الفساد  مكافحة 

يف  املحاصصة  نظام  اهن��اء  أو  
غري  او  احلكومية  املواقع  تسنم 
يف  رضورة  ن��ج��د  ال  مم��ا  ذل���ك 

تكراره عى مسامعكم.
اىل  باإلشارة  هنا  نكتفي  ولكن 

ان االزمة املالية للبلد بلغت حدًا 
املستشفيات  باتت  حتى  خطريًا 
االموال  توفر  عدم  من  تشتكي 
ال����الزم����ة ل�����رشاء االدوي�����ة 
الرضورية  الطبية  واملستلزمات 

عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدث 
كربالء  ف��ي  الُجمعة  وإم���ام  خطيب  ال��ك��رب��الئ��ي  ال��م��ه��دي 
أقيمت  التي  الُجمعة  الثانية من صالة  المقدسة في ُخطبته 
الثاني1437ه�  ربيع   /18 في  الشريف  الحسيني  الصحن  في 

الموافق 2016/1/29م، تحدث قائال:

النظام  تغيير  بعد  الماضية  السنوات  اتصفت   *
كادت  وما  البلد،  على  المعقدة  االزم��ات  بتوالي 
اخرى  ازمة  برزت  .. حتى  ازمة صعبة وقاسية  تخف 
ال تقل صعوبة وشدة عن سابقتها، وكان باإلمكان 
تجنب الكثير منها لو كان من بيدهم االمور من 
التصرف،  احسنوا  قد  الحاكمة  السياسية  القوى 
والفئوية  الشخصية  المصالح  وراء  يلهثوا  ول��م 
للعراق  العليا  المصالح  قدموا  بل   .. والمناطقية 

والعراقيين على جميع المصالح االخرى.
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إلجراء العمليات اجلراحية. 
روات��ب  كامُل  ر  ُيوفهّ َيعد  مل  كام 
امل��وظ��ف��ني وامل��ت��ق��اع��دي��ن، ان 
االستعانة  اىل  مدعوة  احلكومة 
املحليني  اخل����رباء  م��ن  ب��ف��ري��ق 
طوارئ  خطة  لوضع  والدوليني 
وان  الراهنة،  االزم��ة  لتجاوز 
ال   .. تقشفية  اج���راءات  تتخذ 
والطبقات  الشعب  عامة  بحق 
املحرومة، وال فيام حيتاجه اعزتنا 
املنازلة  جبهات  يف  املقاتلون 
بالنسبة  ب��ل  االره��اب��ي��ني..  م��ع 

امل��رصوف��ات  م��ن  ال��ك��ث��ري  اىل 
ال���وزارات،  يف  ال��رضوري��ة  غري 
كقسم  احل��ك��وم��ي��ة  وال���دوائ���ر 
التي  اخلارجية  اإلف���ادات  م��ن 
نحبذ  وال  م��ن��ه��ا،  ج���دوى  ال 
االس���ت���غ���راق ب��ذك��ر امل����وارد 

االخرى..
ان  القدير  العيل  اهلل  اىل  نترضع 
يأخذ بأيدي املسؤولني اىل ما فيه 
وسعادته  وخريه  شعبنا  صالح 

انه سميع جميب..

* ال ننكر ان المهمة لم تكن سهلة ويسيرة.. وال سيما مع تعقيدات االوضاع الداخلية من جهة، 
وتدخل الكثير من االطراف الخارجية في الشأن العراقي من جهة أخرى،

ولكنها بالتأكيد لم تكن مهمة مستحيلة .. بل كانت ممكنة جدًا، لو توفرت االرادة الوطنية 
المشاكل وتجاوزها من خالل معالجة جذورها  القرار، لمواجهة  الصادقة لمن هم في مواقع 

قبل ان تتحول الى ازمات خانقة.

بفريق  االستعانة  الى  مدعوة  الحكومة  ان   *
من الخبراء المحليين والدوليين لوضع خطة 
طوارئ لتجاوز االزمة الراهنة، وان تتخذ اجراءات 
والطبقات  الشعب  عامة  بحق  ال   .. تقشفية 
المحرومة، وال فيما يحتاجه اعزتنا المقاتلون 
في جبهات المنازلة مع االرهابيين.. بل بالنسبة 
الى الكثير من المصروفات غير الضرورية في 
من  كقسم  الحكومية  وال��دوائ��ر  ال���وزارات، 
اإلفادات الخارجية التي ال جدوى منها، وال نحبذ 

االستغراق بذكر الموارد االخرى.. 

وقد أوضحنا في الخطب الماضية، وألكثر من مرة ما يتطلبه تجاوز ازمات البلد في الوقت الحاضر 
من قرارات حاسمة، واجراءات فاعلة، سواء على مستوى مكافحة الفساد المالي واالداري أو  انهاء 
نظام المحاصصة في تسنم المواقع الحكومية او غير ذلك مما ال نجد ضرورة في تكراره على 

مسامعكم.

أهم ما جاء في خطبة الجمعة:
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االبتالء نعمة والرخاء مصيبة!

مستقاٌة من اخلطبة االوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة 
الشيخ عبد املهدي 

الكربالئي يف 18/ربيع 
الثاين/1437هـ املوافق 

2016/1/29 م

ٍء  بيَِشْ )َوَلَنْبُلَونَُّكْم   : تعاىل  قال 
وِع َوَنْقٍص ِمْن  ْوِف َواجْلُ ِمْن اخْلَ
َمَراِت  َوالثَّ َواأَلنُفِس  اأَلْمَواِل 
ِذيَن  ابِِريَن )155( الَّ ْ الصَّ َوَبرشِّ
إِنَّا  َقاُلوا  ُمِصيَبٌة  َأَصاَبْتُهْم  إَِذا 
 )156( َراِجُعوَن  إَِلْيِه  ا  َوإِنَّ  ِ هلِلَّ
ِمْن  َصَلَواٌت  َعَلْيِهْم  ُأْوَلئَِك 
َوُأْوَل��ئِ��َك ُهْم  ���ٌة  ِ���ْم َوَرمْحَ َرهبِّ
سورة   –  )157( امْلُ��ْه��َت��ُدوَن 

البقرة- .
سبق ان ذكرنا ان الدنيا دار بالء 
اهلل  خلقها  وقد  اهلي  واختبار 
فاالبتالء  عباده  ليخترب  تعاىل 
واالمتحان  االختبار  بمعنى 
ُسنة اهلية ثابتة ال تقبل التغيري.

َياَة  َواحْلَ امْلَ��ْوَت  َخَلَق  ��ِذي  )الَّ
َعَماًل  َأْحَسُن  ُكْم  َأيهُّ لَِيْبُلَوُكْم 
-))2( اْلَغُفوُر  اْلَعِزيُز  َوُه��َو 

سورة امللك- .
تشمل  االخ��ت��ب��ارات  وه���ذه 
اجلميع حتى االنبياء مشمولون 
ش��دة  ختتلف  ول��ك��ن  ب��ذل��ك 

االخ��ت��ب��ارات ك��ام ان االف��راد 
بذلك  م��ش��م��ول��ون  واالم����م 
ب��االف��راد.. خ��اص��ة  وليست 

واغراض االختبار :
ل��ت��ظ��ه��ر ص��ف��ات   -1
ما  وتتجى  االنسان  وق��درات 
الصفات  نفوسهم من  تضمره 
التي  واف��ع��اهل��م  اع��امهل��م  يف 
الثواب  عليها  سيستحقون 

والعقاب..
َما   ُ اهللَّ )َولَِيْبَتيِلَ   : تعاىل  قال 
َما  َص  َولُِيَمحِّ ُص��ُدوِرُك��ْم  يِف 
بَِذاِت  َعِليٌم   ُ َواهللَّ ُقُلوبُِكْم  يِف 

ُدوِر )154((. الصهُّ
)عليه  امل��ؤم��ن��ني  ام���ري  ق���ال 
سبحانه  كان  )وان  السالم(: 
ولكن  انفسهم،  من  هبم  أعلم 
لتظهر االفعاُل التي هبا ُيسَتَحُق 

الثواُب والعقاب(.
ف��ه��ن��اك اش���خ���اص ل��دي��م 
والتوكل  االي��امن  من  مراتب 
واشخاص  والثبات  والصرب 

الصفات  ه��ذه  ل��دي��م  ليس 
واملقومات فالبد من ظهورها 
كامنة  بكوهنا  االكتفاء  وعدم 
ال��ن��ف��وس وظ��ه��وره��ا من  يف 
التي  واالعامل  االفعال  خالل 
يستحق عليها االنسان الثواب 

والعقاب..
��ُك��ْم  ق��ال ت��ع��اىل : )َوَل��َن��ْب��ُل��َونَّ
ِمْنُكْم  امْلَُجاِهِديَن  َنْعَلَم  َحتَّى 
َأْخَباَرُكْم  َوَنْبُلَو  ابِِريَن  َوالصَّ

)31(- سورة حممد- .
والتكامل..  الرتبية   -2
ف���االن���س���ان امل���ؤم���ن حي��ت��اج 
احلياة  مشاكل  مواجهة  اىل 
وصعوباهتا وازماهتا وابتالءاهتا 
والثبات  ل  والتحمهّ الصرب  اىل 
واملقاومة لعوامل الضغط التي 
مهمة  امور  وهي  هلا  يتعرض 
االزم���ات  وجت���اوز  للنجاح 
تكون  ال  قد  الصفات  وه��ذه 
خالهلا  من  يستطيع  بمقدار 
عى  وينترص  يصمد  ان  املؤمن 

والتحديات  امل��ش��اك��ل  ه��ذه 
المتحانات  تعاىل  اهلل  فيعرضه 
ينمي  لكي  الشدة  يف  متلفة 
الصفات  ه���ذه  ف��ي��ه  وي����ربهّ 
مواجهة  عى  يقوى  وبالتايل 

هذه املصاعب واالزمات..
تعاىل  اهلل  اىل  الرجوع   -3

:
فيام  االنسان  يكون  ما  فكثريًا 
باملال  ت��ع��اىل  اهلل  عليه  ينعم 
والتنعم  والرفاهية  واالوالد 
بمباهج احلياة او السلطة واجلاه 
واالرساف  بالبطر  يصاب  ان 
بالدنيا  التعلق  او  والتبذير 
وذكره  تعاىل  اهلل  عن  والغفلة 
الدين  القلب وضعف  وقسوة 
او حتى الوقوع يف املعايص وال 
واالرش��اد  النصح  معه  ينفع 
فيحتاج اىل ما يزه ويفيقه من 
من  يكون  وال  وغفوته  غفلته 
فيبتليه  البالء  اال  لذلك  سبيل 
ليتذكر  البالء  بانواع  تعاىل  اهلل 
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االبتالء نعمة والرخاء مصيبة!
حيث  اليه  ويترضع  تعاىل  اهلل 
جيد نفسه عاجزة وضعيفة امام 
املشاكل  او  االب��ت��الءات  هذه 
وحينئذ  اليها  يتعرض  التي 
يبدأ بالرجوع اىل اهلل تعاىل النه 
يشعر ان ال ملجأ له حمل هذه 
املشاكل واخلروج من االبتالء 

اال من عند اهلل تعاىل..
االبتالء عى قدر االيامن :

قال صى اهلل عليه وآله وسلم: 
االنبياء  ب��الء  ال��ن��اس  )أش���دهُّ 
عى  الرجل  يبتى  االمثل،  ثم 
دينه  يف  كان  فان  دينه،  حسب 

ُصلبًا يزيَد له يف البالء(.
يف  النجاح  وعوامل  وسائل 

االبتالءات :
فاذا كانت السنة االهلية هو ان 
حمالة-  – ال  االنسان  يتعرض 
لالختبار االهلي فام هي السبل 
الحراز  تؤدي  التي  والعوامل 
رضا  ونيل  والتوفيق  النجاح 

اهلل تعاىل يف هذا االمتحان ؟
يتصف  االن��س��ان  ان   -1
عى  ي��ق��وى  وال  ب��ال��ض��ع��ف 
من  اال  االم��ت��ح��ان  م��واج��ه��ة 
االيامن  من  االستمداد  خالل 
ب���اهلل ت��ع��اىل وت��ق��وي��ت��ه وم��ن 

له  والرمحة  االهلية  االلطاف 
االمتحان  جيتاز  فحتى  تعاىل، 
وقلق  اض��ط��راب  دون  م��ن 
ان  حيتاج  ل��ل��ت��وازن  وف��ق��دان 
ليطلب  تعاىل  اهلل  اىل  يتوجه 
االبتالء  ل  حتمهّ يف  العون  منه 
له  وي��ق��رهّ   واملحن  واملشاكل 
ويكثر  وال��ض��ع��ف  بالعجز 
يركز  ال��دع��اء..وح��ي��ن��ام  م��ن 
االمتحان  بان  شعوره  املؤمن 
اهلية  حكمة  وفيه  ملصلحته 
ان  ذل��ك  خ��الل  م��ن  يمكن 
يبعث يف نفسه الثقة واالندفاع 
 .. االب���ت���الءات  ��ل  حت��مهّ نحو 
القرانية  اآلي���ات  يف  ويتأمل 
لعباده  تعاىل  اهلل  وعدها  التي 
والنجاة  االع��داء  عى  بالنرص 

وقت االزمات..
ُرُسَلَنا  ي  ُنَنجِّ )ُثمَّ   : تعاىل  قال 
ًا َعَلْيَنا  ِذيَن آَمُنوا َكَذلَِك َحقهّ َوالَّ
سورة   -)103( امْلُْؤِمننَِي  ُنْنِج 

يونس- .
)عليه  احل��س��ني  االم���ام  ق��ال 
َن َعيلَّ ما نزل ب  السالم( : )َهوَّ

انُه بعنِي اهلل(.
االص���الح وال��دع��وة   -2
 : الفساد  تعاىل وحماربة  اهلل  اىل 

وال يمكن االصالح من دون 
واالصالح  الفساد..  عن  هني 
صلحت  فاذا  انفسنا  من  يبدأ 
واهلل  غرينا  اص��الح  استطعنا 
وينجينا  حالنا  يغريهّ  لن  تعاىل 

إالهّ اذا بادرنا باصالح انفسنا.
ن��رش ال��ع��دل ورف��ع   -3
اىل  احل��ق��وق  واع��ط��اء  الظلم 
العدل  بنرش  وذل��ك   : اهلها 
االجتامعية  ال��رشائ��ح  جلميع 
وع������دم غ���ص���ب احل���ق���وق 
وااليتام  الفقراء  من  خصوصًا 
واملستضعفني  واالرام������ل 
واخذ  احتياجاهتم  واستغالل 
واملطلوب  منهم..  الرشاوى 
الطبقات  ه���ذه  اع��ان��ة  ه��و 
احلقوق  وتسليم  ورعايتها 

اخلاصة هبم اليهم.
املعايص  عن  االبتعاد   -4
والغفلة  وال��ع��ب��ث  وال��ل��ه��و 
الطاعة  ع��ى  واالس��ت��م��رار 
بعض  ف��ه��ن��اك   : وال���ذك���ر 
اهلل  انعم  م��ا  اذا  االش��خ��اص 
ويبذر  يرسف  تراه  عليه  تعاىل 
االم��ر  يصل  ب��ل  االن��ف��اق  يف 
يف  االم����وال  رصف  ح��د  اىل 
الرتف  يف  وال��وق��وع  املعايص 

االنتباه  هو  فاملطلوب  والبذخ 
وجتنب  املعايص  ارتكاب  من 
وتفجري  والتبذير  االرساف 
واستثامرها  الكامنة  الطاقات 
وخصوصًا  االفاضل  بالشكل 

طاقات الشباب..
واالستغفار  التوبة   -5
اهلل  اىل  وال��ت��رضع  وال��دع��اء 
وذلك   : به  واالستغاثة  تعاىل 
اف��رادًا  املعايص  عن  باالقالع 
املجاهرة  وع���دم  ومج��اع��ات 
واالع�����الن ب��ام ي��غ��ض��ب اهلل 
شؤم  نذير  املعايص  فان  تعاىل 

وعذاب عى االمة كلها..
التدقيق  ويأيت ذلك من خالل 
يف تاريخ االمم املاضية والتدبر 
يف  النظر  وامعان  احواهلا  يف 
االخ��ت��ب��ارات  م��ن  مواقفهم 
مؤثر  عامل  ذلك  فان  االهلية 
الجتياز  االن��س��ان  اع���داد  يف 
بنجاح..  االهل���ي  االم��ت��ح��ان 

وبمقاومة وثبات..
ان  االن��س��ان  م��ن  فاملطلوب 
بالدعاء  تعاىل  اهلل  اىل  يتوجه 
من  البد  بل  ذلك  يكفي  وال 
احلقيقي  واالستغفار  التوبة 

حتى يرفع اهلل تعاىل البالء..
االم�����ر ب��امل��ع��روف   -6
وال��ن��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر : ف��ان 
عن  والنهي  باملعروف  االم��ر 
امل��ن��ك��ر م��ن اع��ظ��م اس��ب��اب 
رف���ع ال��ع��ق��وب��ات ع��ن االم��ة 
فاملفروض باملؤمنني حينام يروا 
به  يعمل  ال  معروفًا  او  منكرًا 
يقولون  بواجبهم وال  يقومون 
وال  االمر  هذا  يعنينا  ال  نحن 
نزلت  اذا  العقوبة  ف��ان  يمنا 
فان  الواجب  هذا  ترك  بسبب 

العقوبة تعم اجلميع..
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الفصل  حكم  ماهو   : السؤال 
يف  لدينا  املتعارف  العشائري 

العراق بالنسبة اىل :
االشخاص  او  الشخص   �  1

الذين حيددون قيمة الفصل ؟
االشخاص  او  الشخص   �  2

الذين ياخذون الفصل ؟
3 � من جيمع منهم هذا الفصل 

بالرضا او االكراه ؟
4 � من يكره اآلخرين عى دفع 

قيمة الفصل ؟
اجلواب : 1 � اذا كان ذلك من 
قبيل احلكم والقضاء فال جيوز 
فال  الرشعية  برشوطهام  االهّ 
جيوز احلكم بغري ما انزل اهلل او 
لذلك  أهاًل  ليس  ممن  القضاء 
اقرتاحًا  كان  اذا  وإما  شع��ًا. 
مثاًل  الطرفني  بني  للمصاحلة 
فيه  يكن  مل  ان  فيه  إشكال  فال 
احلقوق  ذوي  حل��ق  تضييع 
الزام  اىل  يؤدي  كأن  الرشعية 
بأقل من حقه من دون  الكبري 
دون  القارص  اعطاء  أو  رضاه 

حقه فيكون اعانة عى الظلم.
يف  الفصل  اخ��ذ  جي��وز  ال   �  2

حالتني:

صاحب  اع��ط��اه  اذا  األوىل: 
مستحقًا  يكن  ومل  باكراه  املال 

عليه شعًا.
املستحق  كان  اذا  فيام  الثانية: 
ألخذه صبيًا أو كبريًا ال يرىض 
ب��أخ��ذ غ���ريه ل��ه ك��ام ل��و ك��ان 
الفصل من قبيل الدية ومل يكن 
اآلخذ من ورثة املقتول او ممن 

ريض ورثته بأخذه .
3 � ليس عليهم يشء.

4 � ال جيوز اكراه اآلخرين فيام 
مل يثبت عليهم حق شعي . 

الدية  تعريف  ما هو   : السؤال 
؟

دفعه  جي��ب  م���ال   : اجل����واب 
ل��ورث��ة  أو  ع��ل��ي��ه،  للمجني 

املقتول .

: ما هي دية اجهاض  السؤال 
و  اخلامس  اسبوعه  يف  اجلنني 

اىل من تدفع هذه الدية ؟
اجلواب : اذا باشه الطبيب و 
االم  و  لالب  فالدية  د  املضمهّ
هلام العفوعنه و ان باشته االم 
فالدية لالب و له ان يعفو عنها 

املراة  حكم  ما   : السؤال 
بسبب  جنينها  تقتل  التي 
اخل���الف م��ع زوج��ه��ا و 
لكي  اهلها  م��ن  ب��اوام��ر 

تًوذي زوجها ؟
حراما،  فعلت   : اجلواب 
املباشة  هي  كانت  اذا  و 
الطبيبة  دون  لالسقاط 

الدية لالب و اال فعى  فعليها 
الدية  ل��ذوي  حيق  و  الطبيبة 

العفو عنه .

السؤال : ما حكم من يرضب 
أو  الغضب  حالة  يف  زوجته 

غريها ؟
وإذا   ، جي���وز  ال   : اجل����واب 
االسوداد  أو  االمحرار  أوجب 
ترفع  أن  وهلا   ، الدية  وجبت 
احل��اك��م  إىل  ب��ذل��ك  ش��ك��وى 

الرشعي .

صدم  يف  تسببت   : ال��س��ؤال 
اين  حيث  وتويف  بسيارة  رجل 
فدفعت  قصد  بغري  صدمته 

الدية واالن ما يرتتب عيل ؟

خطا  القتل  كفارة   : اجل��واب 
يكفيها صيام شهرين متتابعني 
العجز عنه فاطعام ستني  ومع 

مسكينًا .

السؤال : ما هي دية الدهس يف 
وقتنا احلارض ؟

دي��ة  يف  ي��ك��ف��ي   : اجل�����واب 
 5250 قيمة  الذكر  االنسان 
االنثي  ويف  الفضة  من  مثقااًل 

نصف ذلك .

وحني  ميتة  إم��رأة   : ال��س��ؤال 
امل��رأة  م��ن  سقطت  تغسيلها 
األرض  ع��يل  لها  تغسهّ ال��ت��ي 
حكم  هو  ما  يدها،  وك��رست 

لة ؟ املرأة املغسهّ
اجلواب : يثبت عليها الدية .

سؤال للقراء
السؤال : دية القتل او الدهس اذا قسمت علي الورثة فهل يجب فيها الخمس في راس السنة 

الخمسية لكل منهم اذا بقي من حصته شيء منها؟

سؤال وجواب العدد السابق )526(

السؤال ما حكم بيع وشراء االلعاب الحاوية علي اغاني االطفال 
وموسيقي باللغة االجنبية ؟

الجواب : ال يجوز . اعداد: محمد حمزة جبر
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ة ومن حيثية واحدة ، أي يكون وهي العناوين التي تشرتك مع غريها يف بعض مسائلها اخلاصهّ
بينها عموم وخصوص من وجه ، مثل : ) استقبال - « الصالة ( ، فإنهّه يرتبط مع الصالة باعتباره

ة ، لكن دون استيعاب لألقوال واالجتاهات شطًا فيها ، من ناحية حتديد الفروع املرتبطة به كافهّ
الفقهية ومن دون بيان لألدلهّة واملناقشات ، بل حيال ذلك إىل حمالهّه األصلية ، ويفرتق عن الصالة

يف شطيته يف الذباحة والدفن وغري ذلك ، وهذا ُيبحث بحثًا مستقىص .
فهو يف احلقيقة عبارة عن برزخ بني العناوين األصلية والعناوين الفرعية ، ولذا يكون التعامل

قة بني البحث التفصييل واإلحالة إىل املظانهّ . معه بطريقة ملفهّ
ة ال تشبع غرض املراجع يف واحلكمة يف إفرادها عن العناوين الفرعية هو أنهّ اإلحالة التامهّ

ية باته ، ويف كثري من األحيان تربز احلاجة إلعطاء فكرة كلهّ اإلحاطة بامتدادات املوضوع وتشعهّ
ا ال يكفي يف تكوين مثل هذه الرؤية الشاملة ، د إحالة الفروع إىل مظاهنهّ حول ذلك العنوان وجمرهّ

ة قد ال تصحهّ ؛ لعدم دخول الفروع اأُلخرى يف العنوان األصيل ممهّا جيعل كام أنهّ اإلحالة التامهّ
البحث عنها هناك بحثًا استطراديًا .

لذا فمستوى البحث يف هذا القسم يتطلهّب استيعاب الفروع ُأفقيًا قدر اإلمكان ، ال االستيعاب
عى مستوى األدلهّة واألقوال ، ويف تفصيالت كلهّ فرع يرجع يف األغلب إىل غريه من العناوين

ل يف بعض الفروع شيئًا ما ، فاإلحاطة هبذا احلدهّ . األصلية ، ويفصهّ
ملحوظتان :

امللحوظة اأُلوىل : ال يعدهّ من هذا القسم املصطلحات التي تشرتك مع غريها يف بعض املسائل
ولكن مع اختالف يف حيثية البحث ، مثل : قصاص وغصب ؛ فإنهّ حيثيهّة البحث يف كلهّ من هذه
ق العدوان واجلناية عى النفس العناوين ختتلف عن اآلخر ، فحيثية البحث يف القصاص هي حتقهّ

عمدًا ، وحيثيهّة البحث يف الغصب هي العدوان عى املال ؛ ولذا عدهّ كلهّ منها عنوانًا أصليًا بنفسه .
ة ، أو التي تكون امللحوظة الثانية : كام أنهّه ليس من ذلك العناوين التي تشرتك يف القواعد العامهّ

بمثابة اجلنس أو النوع بالنسبة ملا حتتها ممهّا هو أخصهّ من العناوين ، مثل : ) إجارة ( و ) بيع (
بالقياس إىل ) عقد ( فكلهّ من هذه العناوين يعترب أصليًا ؛ ألنهّ االشرتاك يف األحكام والقواعد

م بيانه . ة ، بخالف ) استقبال ( بالقياس إىل ) صالة ( كام تقدهّ ة ، ال يف بعض املسائل اخلاصهّ العامهّ
ل من طائفة العناوين املنتزعة ) نحو : إباحة - إتالف ( . وأكثر العناوين التأليفية تتشكهّ

العناوين التأليفية :

فقه وعقائد



الفنية  ال���ك���وادر  ت���واص���ُل 
خ��ريات  شك��ة  يف  واهلندسية 
السبطني التابعة للعتبة احلسينية 
بتنفيذ  اخلاصة  اعامهلا  املقدسة، 
األيتام  مدارس  جممع  مرشوع 
منطقة  يف  والكائن  النموذجي، 
كربالء  مدينة  داخل  املعملجي 
اىل  تصل  كلية  بكلفة  املقدسة؛ 
)41( مليار دينار عراقي خدمة 

لرشحية االيتام. 
مدير  أك���ده  م��ا  بحسب  ه��ذا 
ضياء  حممد  املهندس  امل��رشوع 
ان  ق��ال:  حيث  )األح���رار(  ل� 
»م�����رشوع امل��ج��م��ع ق���د متت 
شهر  هناية  به  العمل  مباشة 
ترشين الثاين من العام 2013،  
جاهزا  يكون  ان  املؤمل  ومن 
تاريخ  من  شهرًا   )36( خالل 
امل��رشوع  ب��أن  مبينًا  ال���رشوع« 
 70 إنجاز  نسبة  اىل  وصل  »قد 
تقدر  ارض  عى  أقيم  وقد   ،%
 )19300( ب�  الكلية  مساحتها 
من  ب��ن��اي��ت��ه  ت��ت��ك��ون  إذ  م2، 

ك��م��رأب  يستخدم  رسداب 
حيتويان  وطابقني  للسيارات، 
عى قاعات لإلدارة واملدرسني 
وكافترييا  وم��زن  وامل��رشف��ني 
م��دارس  عن  فضاًل  ومكتبة، 
حتتوي  للبنات؛  واخرى  للبنني 
كل  طوابق  ثالثة  عى  منها  كل 
طابق حيوي عى ثامنية صفوف 
وارب���ع���ة م���ت���ربات، اح��ده��ا 

للحاسبات واخر للرسم واثنني 
ناهيك  االنكليزية،  اللغة  ملادة 
اماكن  من  املجمع  يتضمنه  عام 
وملعب  التالميذ  الس��رتاح��ة 
البناية وقاعة  صغري عى سطح 
من  وع��دد  االغ��راض  متعددة 

املجمعات الصحية«.
جممع  »م��رشوع  ان  ضياء  وبني 
النموذجي،  األي��ت��ام  م��دارس 

سلسلة  اىل  يضاف  اخر  رصح 
واخلدمية  العمرانية  ال��رصوح 
احلسينية  العتبة  دأب��ت  التي 
املقدسة عى اقامتها، خصوصا 
تلك التي تتبنى شائح اجتامعية 
خاصة اوىل من غريها بالرعاية 
واطفال  األيتام  آخرها  وليس 

التوحد وشحية الصم«.

األحرار: ضياء االسدي 

مجّمع مدارس األيتام النموذجي يصل إلى
 نسب  متقّدمة تثلج القلوب 

االحرار: ضياء االسدي 
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القتالية  العباس  فرقة  أعلنت 
للعتبة  العامة  لألمانة  التابعة 
تشكيل  ,عن  املقدسة  العباسية 
فوٍج من أهايل قريتي »احلجاج« 
أخرى  ومناطق  »امل��زرع��ة«  و 
شامل  الدين  صالح  مدينة  من 

العراق. 
وقال املرشف عى الفرقة »ميثم 
به  خص  حديث  يف  ال��زي��دي« 
إن  فيه:  ق��ال  )االح���رار(  جملة 

لغرض  جاء  الفوج  »تشكيل 
ما  حترير  عمليات  يف  املشاركة 
مدينة  وق��رى  م��دن  من  تبقى 
املناطق  ومسك  الدين  صالح 

املحررة فيها«.
 وأض����اف أن���ه: »ت���م اع���داد 
من  األوىل  ال��رسي��ة  وخت��ري��ج 
توصيات  عى  بناًء  الفوج  هذا 
تدعو  التي  العليا  املرجعية 
أبناء  مشاركة  رضورة  إىل  دائام 

عليها  يسيطر  ال��ت��ي  املناطق 
يف  اإلج��رام��ي  داع��ش  تنظيم 
وحترير  العسكرية  العمليات 
مناطقهم ومنع تسلل التنظيامت 

اإلرهابية جمددًا«.
أن  »املؤمل  من  انه  اىل  مشريًا 
يف  قريبًا  القوات  هذه  تشرتك 
من  تبقى  ما  تطهري  عمليات 
م���دن وق���رى م��دي��ن��ة ص��الح 

الدين إىل جانب فصائل احلشد 
الشعبي«. 

وخت����وض ال���ق���وات األم��ن��ي��ة 
وفصائل احلشد الشعبي معارك 
»داع��ش«  تنظيم  ض��د  شس��ة 
العراق   وغرب  شامل  اإلرهاب 

للقضاء عليه وطرده هنائيًا.

أعلنت مدرسة اإلمام احلسني عليه السالم التابعة للعتبة احلسينية 
التي  الدائمية  ال��دورات  يف  املشاركني  عدد  وصول  عن  املقدسة 
وطالبة  طالب   1000 إىل  واجلامعات  امل��دارس  لطلبة  تقيمها 
حتى اآلن، وتتضمن الدورات التي انطلقت منذ ثالثة أعوام عى 
دروس وحمارضات يف الفقه والعقائد واألخالق واحكام التالوة 

وتفسري القرآن الكريم. 
مكي  عيل  الشيخ  الدائمية  ال��دورات  مدير  اكده  ما  بحسب  هذا 

العصامي يف ترصيح خص به جملة )االحرار(. 
واضاف العصامي إن »الطلبة األلف موزعون عى قاعات داخل 
احلسينية  واملدرسة  اجلديد  واحلائر  الرشيف  احلسيني  الصحن 
الواقعة خلف صحن أب الفضل العباس )عليه السالم( ومسجد 
التي  الربامج  أن »من ضمن  السالم(«، مؤكدًا  اإلمام عيل )عليه 
تضعها مدرسة اإلمام احلسني )عليه السالم( لطلبة هذه الدورات 
إجراء زيارات للعديد من معامل مدينة كربالء ومنها مدينة اإلمام 
مؤخرًا  بزيارهتا  ترشفوا  التي  للزائرين،  السالم(  )عليه  احلسن 

واطلعوا عى أهم تفاصيلها«.

تشكيل فوج من أهالي الُسنة في مناطق 
»الحجاج« و »المزرعة« ضمن صفوف الحشد الشعبي

االحرار: ضياء االسدي 

ي 
سد

 اال
ياء

 ض
ار:

حر
اال دورات دينية ألكثر من ألف طالب وطالبة

 من جامعات ومدارس محافظة كربالء
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فضيلة  )االح��رار(  جملة  التقت 
املرشف  املطريي؛  عيل  الشيخ 
وم��س��ؤول  املعهد  ع��ى  ال��ع��ام 
النسوي  الديني  التبليغ  شعبة 
قال:  حيث  املقدسة،  بالعتبة 
»أولت العتبة احلسينية املقدسة 
التبليغ  بموضوع  كبريًا  اهتاممًا 
انشاء  تم  النسوي، وقد  الديني 
السالم(  )عليها  العقيلة  معهد 
فالغاية  االهتامم،  هذا  ليواكب 
منه اعداد مبلغات كفوءات  يتم 
ارساهلن إىل متلف املحافظات 
بدءًا بكربالء  العراقية  واملناطق 
الدينية  العلوم  لنرش  املقدسة 
النساء،  شحي��ة  بني  والثقافية 
املعهد  ه��ذا  تأسيس  ت��مهّ  وق��د 
وافتتاحه يوم 2015/9/2 يف 

افتتاح رسمي حرضته اكثر من 
املعهد وايضًا  )130( طالبة يف 

احلوزة النسوية«. 
»ه��ذا  أن  امل��ط��ريي  وأض����اف 
ورعاية  باهتامم  حيظى  املرشوع 
العتبة  ع��ى  ال��رشع��ي  امل��ت��ويل 
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ 
أن  بعد  الكربالئي  املهدي  عبد 
رضورة  عى  وأكد  عليه  وافق 

إقامته وتوسيع نشاطاته«.
»مناهج  أن  املطريي  وأوض��ح 
عرضها  سيتم  العلمية  املعهد 
يستمر  األول  نظامني،  ع��رَب 
ل���ث���الث س���ن���وات وال���ث���اين 
وبالنسبة  س��ن��وات،  خل��م��س 
الثالث  )نظام  القصري  للنظام 
تعليم  ي��ض��م  ف��ه��و  س��ن��وات( 

–العبادات-  املنتخبة  )املسائل 
امل��ع��ام��الت -ع��ل��وم ال��ق��ران 
 - احلديث  -علوم  وتفسريه 
التبليغ  اسلوب   - البالغة  فن 
يف  العلمية  التبليغ  ومناهج 
ال��وق��ت احل���ارض( اض��اف��ة اىل 
البحث  لكتابة  العلمي  املنهج 
احلسينية  االط���وار  اىل  اضافة 
ألن  االدوار  هذه  اداء  وكيفية 
يف  تأثري  له  العاطفي  اجلانب 
هناك  فيكون  التبليغ  عملية 
احلسينية  باألطوار  كبري  اهتامم 
اضافة  احلسيني  وال��ص��وت 
االخ��رى  الداعمة  الكتب  اىل 
وخ��الص��ة  السنية  كالتحفة 
امل��ن��ط��ق واالم�����الء ال��واض��ح 

وامثال ذلك«.

أم���ا ال��ن��ظ��ام ال��ط��وي��ل )ن��ظ��ام 
واحلديث  س��ن��وات(  اخلمس 
مستمر لفضيلة الشيخ املطريي 
االحكام  )موجز  يف  »فيكون 
والعبادات ثم منهاج الصاحلني 
ثم شائع االسالم وكتاب قطر 
املظفر  منطق  وي��درس  الندى 
بأجزائه(، ويتم ختيري الطالبات 

بني النظامني«.
»املعهد  أن  إىل  أش��ار  املطريي 
الديني  التبليغ  بشعبة  يرتبط 

معهد العقيلة زينب )عليها السالم( للتبليغ النسوي..

أهمُّ مشروع تعليمي للعتبة الحسينية المقدسة 
لتخريج مبلغات الدين في العراق

تواصل االمان���ة العامة للعتبة 
الحس���ينية المقدس���ة بإقام���ة 
العديد من المش���اريع الدينية 
واالنسانية والخدمية ومن بين 
هذه المشاريع مشروع معهد 
العقيلة زينب )عليها الس���الم( 
للتبليغ الديني في منطقة حي 
ضب���اط االس���رة داخ���ل مدينة 
كربالء المقدس���ة، الذي يسعى 
النساء  بش���ريحة  النهوض  إلى 
وتخريج  ودينيا،  وثقافي���ا  فكريا 
مبلغ���ات مس���لحات بفكر أهل 
البيت )عليهم الس���الم( لنشره 
النس���اء والتصدي  بين شريحة 
للظواه���ر الغريب���ة والدخيل���ة 

على المجتمع العراقي.

االحرار/ حسين نصر 
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للعتبة  العامة  لألمانة  التابعة 
وهنالك  املقدسة،  احلسينية 
وتصل  للدوام  حم��ددة  أوق��ات 
 10  –  9( من  الدراسية  امل��دة 
اليوم  يف  مركز  بنظام  و  أشهر( 
والدوام  دروس  مخسة  الواحد 
االربعاء«،  اىل  السبت  يوم  من 
املقدسة  »العتبة  ان  إىل  منوهًا 
تأمل احلصول عى اعرتاف من 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
الرتبية  وزارة  او  ال��ع��ل��م��ي 

باملعهد«.
االس��ت��اذة  بينت  جهتها  م��ن 
مسؤولة  حسني،  محيد  مريية 
)عليها  زينب  العقيلة  معهد 
أن  الديني  للتبليغ  ال��س��الم( 
قد  املعهد  يف  الرسمي  »الدوام 
 ،2015/9/6 بتاريخ  ب��دأ 
االوىل  الدراسية  السنة  وتعد 
وحيتوى عى  )7 ( شعب واكثر 
من )110 طالبات( من متلف 
االعامر، وقد تمهّ قبول الطالبات 
يف املعهد من أعامر )15 – 50 
استثناء  ه��ن��اك  وك���ان  س��ن��ة( 
العليا  الشهادات  محلة  لبعض 
واملاجستري  الدكتوراه  كحملة 
ومن لديا باع طويل يف التبليغ 
اخلمسني  جت��اوز  عمرها  لكن 
ملدة  استثناء  هناك  فكان  عامًا،  
عمر  اقىص  أي  سنوات  مخس 

)55 عامًا(«. 
ان  بالقول  حديثها  وتابعت 
وسائل  بتوفري  ل  يتكفهّ »املعهد 
وايابًا،  ذهابًا  لألخوات  النقل 
ح��ي��ث ت��وج��د س��ب��ع ب��اص��ات 
شهرية  هدية  وه��ن��اك  يوميا، 
امللتزمات  للطالبات  م  ت��ق��دهّ
تكون  والتي  ال��دوام  بأوقات 
ال��دروس  يف  متميزة  نتائجها 
واالم��ت��ح��ان��ات، وط��ب��ع��ًا أن 
سيكون  االم��ت��ح��ان��ات  ن��ظ��ام 

ش��ه��ري��ا ول��دي��ن��ا ام��ت��ح��ان��ات 
الفصل  ث��م  األول  ال��ف��ص��ل 
السنوي  السعي  الثاين وإخراج 
فتكون  النهائي  االمتحان  ثمهّ 
مبينة  النهائية«،  الدرجة  لدينا 
التدريس  للكادر  »بالنسبة 
فهن  احلوزويات  واألستاذات 
واخلربة  الكفاءة  صاحبات  من 
وال��دروس  املنطق  تدريس  يف 
االخرى وايضا منهن من حتمل 
باختصاص  املاجستري  شهادة  
واالختصاصات  العربية  اللغة 

األخرى«.
شعور  ان  اىل  حسني  وأشارت 
خالل  وم��ن  »ك��ان  الطالبات 
ساهم  قد  املعهد  يف  تواجدهن 
وزيادة  عقوهلن  تنوير  يف  كثريًا 
هنج  يف   الفكرية  معلوماهتن 
)عليهم  ال��ن��ب��وة  ب��ي��ت  اه���ل 
السالم( اضافة اىل تغيري الكثري 
من نمط حياهتن نحو االفضل 
واألكاديمية،  العلمية  احلياة  يف 
الطالبات  فان  ذاته  الوقت  ويف 
املعهد  يف  ي��درس��ن  ال���ل���وايت 

لتكون  مبلغات   سيتخرجن 
البيت  كل مبلغة حتمل فكر آل 
اهم  اوىل  من  وه��ذا  املعارص، 
يف  اليها  نسعى  التي  االه��داف 
كل  تشجيع  عن  فضاًل  املعهد 
توزيع  متميزة من خالل  طالبة 
يقمن  ما  وتثمني  لدعم  اهلدايا 
سنوات  خالل  اجتهاد  من  به 
تم  »قد  بأنه  مضيفة  الدراسة«، 
تزويد املعهد باملناهج احلوزوية 
العامة  االمانة  اشاف  وحتت 

للعتبة احلسينية املقدسة«.
»لدى  ان  بالقول  واستدركت 
النشاطات  من  العديد  املعهد 
النشاطات  للتواصل ومن هذه 
اىل  مستمرة  زي���ارات  اج���راء 
العتبات املقدسة وذات العالقة 
والشأن حيث كان لنا قبل فرتة 
زيارة اىل العتبة العلوية املطهرة 
لقاء مع االخوات يف  لنا  وكان 
والتبليغ  االستفتاءات  قسم 
وتم  املطهرة  العتبة  يف  الديني 
التباحث يف العديد من القضايا 
بيننا  فيام  املشرتكة  حول االمور 

وبينهم كام ووجهنا اىل الكوادر 
هناك دعوة رسمية لزيارة معهد 
السالم(  )عليها  زينب  العقيلة 
الفتة  جتربته«،  عى  واالط��الع 
عى  يقترص  »مل  املعهد  ان  اىل 
داخ��ل  م��ن  الطالبات  قبوله 
حمافظة كربالء املقدسة وحسب 
من  طالبات   فيه  توجد  وان��ام 
بيننها  وم��ن  متلفة  حمافظات 
واس��ط  ق���ار،  )ذي  حمافظات 
العتبة  واخ��ذت  كام  وب��اب��ل(؛ 
عاتقها  عى  املقدسة  احلسينية 
التكفل بتوفري اسكان الطالبات 
نقلهن  عن  فضاًل  واطعامهن 
سكناهم  اماكن  اىل  املعهد  من 

يف مدن الزائرين«.
اجلدير بالذكر ان العتبة احلسينية 
واب���دًا   دائ���اًم  تسعى  امل��ق��دس��ة 
شائ��ح  بجميع  االه��ت��امم  اىل 
النساء  شحية  ومنها  املجتمع 
ملا هلا من دور كبري يف النهوض 

والبناء وتربية األجيال.

معهد العقيلة زينب )عليها السالم( للتبليغ النسوي..

أهمُّ مشروع تعليمي للعتبة الحسينية المقدسة 
لتخريج مبلغات الدين في العراق
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مستوى  ع��ى  األوىل  ل��ل��م��رة 
العراق،  يف  املقدسة  العتبات 
املقدسة  احلسينية  العتبة  سعْت 
جديدة  شعبة  تأسيس  خلطوة 
تعنى برعاية الرواديد احلسينيني 
وتطوير  والفتيان  الشباب  من 
واإللقائية،  الصوتية  مهاراهتم 
فضاًل عن مقرئي القرآن الكريم 
التطويرية  ال���دورات  وإق��ام��ة 
اجُلدد؛  احلسيني  املنرب  خلطباء 
الصوت  )شعبة  عنوان  وحتت 
ست بتاريخ  احلسيني( التي تأسهّ
ل� 27  املوافق   2015 /5/16
ضمن  هجرية   1436 رجب/ 

قسم النشاطات العامة.
مهاًم  كان  الشعبة  هذه  افتتاح 
جدًا، فالكثري من الشباب اليوم 
وأين  إىل من  أمره  يف حرية من 

يذهب لتطوير مهاراته 
املقدسة  للعتبة  فكان  الصوتية، 
الكتشاف  اجلريئة  اخلطوة  هذه 
وصقلها  وتطويرها  مواهبهم 
م��ث��ل��ام ك��ش��ف ل��ن��ا م��س��ؤول 
مهدي  الشيخ  فضيلة  الشعبة 
لقاء  يف  اخلزاعي  الرضا  عبد 
رسيع مع جملة )األحرار( ضمهّ 
عنها  يتحدث  مهمة  معلومات 

اخلزاعي للمرة األوىل.
أهداف  معرفة  بعد  األح��رار/ 
التأسيس هالهّ حتدثنا عن أعامل 

الشعبة عامًة؟
ال��ص��وت  ش��ع��ب��ة  ت��س��ع��ى   -
تطوير  العمل عى  إىل  احلسيني 
والتنفسية  الصوتية  املهارات 
العزائية  واملقامات  واالط��وار 
مستمر  وبشكل  وال��ق��رآن��ي��ة 

من  وامل��وه��وب��ني  للمتميزين 
حمافظات  وبقية  كربالء  شباب 
العراق احلبيب؛ فضاًل عن إقامة 
للرواديد  الوطنية  املسابقات 
يف  الشعبة  وتساهم  الشباب، 
التحكيم الصويت والتنغيمي ان 

احتاجت املسابقات لذلك.
ك���ام وحت�����رص ع���ى إق��ام��ة 
لطالب  التأهيلية  ال���دورات 
امل����رسح وم��ق��دم��ي ال��ربام��ج 
وفتح  الصويت  االلقاء  لتطوير 

الصوت وحتسني  ملهارة  املجال 
وامل���ه���ارات  ال��ف��ن��ي  االداء 
امل��ت��درب،  للطالب  االدائ��ي��ة 
الصويت  األداء  مستوى  ورفع 
وال��ت��ن��ف��س ل����دى اخل��ط��ي��ب 
ال��دورات  خالل  من  احلسيني 
احلسينية  العتبة  يف  تقام  التي 
والناشئة  الشباب  للخطباء 
العراقية  املحافظات  كافة  يف 
وخارج البلد، فضاًل عن إقامة 
لقارئات  التأهيلية  ال��دورات 

الشيخ مهدي الخزاعي يكشف لـ )األحرار( عن تأسيس أول شعبة 

مختصة بتطوير قابليات اإللقاء والصوت لدى الشباب
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العراق  داخل  احلسيني  العزاء 
وخ���ارج���ه ل��رف��ع )م��ه��ارات 
واالط��وار(  والنفس  الصوت 
احلسيني  امل��ن��رب  خل���ادم���ات 

املتخصصات يف هذا اجلانب.
األح������رار/ م���ا ه���ي اآلل��ي��ة 
الصوت  شعبة  هبا  تقوم  التي 
وأعامل  التخصصية  احلسيني 

وحداهتا؟
عى  الشعبة  حرصت  حقيقة   -
من  املختصني  م��ن  ع��دد  ض��م 
اخلرباء باملجال الصويت؛ ومنهم 
الطاقة الصوتية  استاذ ومدرب 
)مهارة الصوت( ضمن وحدة 
مهارة  بتطوير  تعنى  خاصة 
ال��ص��وت ل��دى امل��ت��درب من 
وذلك  املذكورة  الرشائح  كل 
م��ن خ���الل ال��ق��ي��ام ب��ت��امري��ن 
الصويت  املستوى  لرفع  خاصة 
وف��ت��ح جم���ال احل��ن��ج��رة عى 
الثالث  الصوتية  الطبقات 
)ال��ق��رار واجل���واب وج��واب 
ب�  عنه  يعرب  وال��ذي  اجل��واب( 
.)Octave2.Octave1(
وه���ذه ال��ت��امري��ن ُأخ���ذت من 
مناهج اكاديمية الفنون اجلميلة 
بجامعة بغداد مع القيام ببعض 
تنسجم  وال��ت��ي  ال��ت��ع��دي��الت 
وثقافته  املتدرب  مستوى  من 

الصوتية.
ك��ام ول��دي��ن��ا وح���دة )م��ه��ارة 
خاص  مدرب  بإدارة  التنفس( 
تعتني  حيث  التنفسية،  بالطاقة 
مهارة  بتطوير  ال��وح��دة  ه��ذه 
املتدرب  لدى  التنفسية  الطاقة 
عنها؛  حتدثنا  التي  الرشائح  من 
م��ن خ���الل ال��ق��ي��ام ب��ت��امري��ن 
منها  اهل���دف  وع��ام��ة  خ��اص��ة 
ومهارته  التنفس  مستوى  رفع 
وهذه  املتدرب  الطالب  لدى 
املنهج  م��ن  بعضها  ال��ت��امري��ن 

متارين  واالخ��رى  االكاديمي 
عامة ونذكر منها )متارين حبس 
النفس(  دفع  ومتارين  النفس 
ومت���اري���ن ال��ري��ش��ة ومت��اري��ن 
االنحناء  ومت��اري��ن  الشمعة 
ومتارين  االستلقاء  ومت��اري��ن 
الطاقة  بتطوير  اخلاصة   15 ال� 
عن  فضاًل  ومهارهتا،  التنفسية 
احلاجز  احلجاب  تقوية  متارين 
ومت��اري��ن  )ون(  مت��ري��ن  م��ث��ل 
والدراجات  واجلري  السباحة 
لتطوير  مهمة  تعدهّ  التي  اهلوائية 

القابليات التنفسيهّة.
تأسيس  عى  الشعبة  وعملت 
وح����دة خ��اص��ة ب��امل��ق��ام��ات 
)مهارة  وح��دة  وهي  الصوتية 
مهارة  بتطوير  املعنيهّة  املقام( 
العزائية  واالط���وار  املقامات 
املقام  شح  خالل  من  وذل��ك 
وتطبيقه  السبورة  عى  والطور 
نغامته  انشاد  خالل  من  عمليًا 
به  اخلاصة  الصوتية  واالبعاد 
وتطبيقه من خالل انشاد  نامذج 
الديني  وامل��وروث  الرتاث  من 
تكون  لكي  املعروفة  القرآين 
املدرب  لدى  واضحة  الصورة 

ويسهل تطبيقها عليه.

التحليل  وح���دة  ع��ن  ف��ض��اًل 
)االثنوموزكولوجي(  الصويت 
مع  مستمر  املمتع  وحديثنا 
ف��ض��ي��ل��ة ال��ش��ي��خ اخل���زاع���ي، 
ح��ي��ث ت��ق��وم ه���ذه ال��وح��دة 
ب��ج��م��ع وت����دوي����ن وح��ف��ظ 
ال�����رتاث امل�����وروث ال��دي��ن��ي 
وأرش���ف���ت���ه م���ن خ����الل مجع 
األشط�����ة واألس���ط���وان���ات 
 )CD( الليزرية  واألق���راص 
اء  لقرهّ الديني  باجلانب  اخلاصة 
ال��روادي��د  م��ن  احلسيني  املنرب 
واخلطباء  االول(  )ال��رع��ي��ل 
من  الكريم  ال��ق��رآن  دي  وجم���وهّ
املراحل  م��ن  ال��ق��راء  أس��اط��ني 
واملتأخرين  املتقدمني  الثالث 

واملعارَصين.
املتمرن  الطالب  اعطاء  ويتم 
ق��ط��ع��ة ص��وت��ي��ة )ق���رآن���ي���ة( 
ط��ري��ق  ع���ن  )إن���ش���ادي���ة(  او 
منه  يطلب  ث��م  التسجيالت 
اع��ط��اء امل��ق��ام��ات واالط���وار 
القطعة  ه���ذه  يف  امل���وج���ودة 
استبعاد  ظ��ل  يف  ال��ص��وت��ي��ة 
استخدامها  املحظور  املقامات 
احلسينية  وال��ردات  املراثي  يف 

والتجويد القرآين.

األح��رار/ مجيل ج��دًا.. ولكن 
وحتى  الشعبة  تأسيس  منذ 
هي  ما  السطور..  ه��ذه  كتابة 
شعبة  حققتها  التي  املشاريع 

الصوت احلسيني؟
ب��إق��ام��ة  ن��ج��ح��ن��ا  ح��ق��ي��ق��ة   -
ال�������دورات ال��ت��ط��وي��ري��ة يف 
اجلنوبية  العراقية  املحافظات 
وه����ي )ال����ب����رصة, ال���ع���امرة، 
ال��ن��ارصي��ة، واس���ط، ال��س��اموة 
والديوانية( إضافة اىل الدورات 
بابل  بمحافظتي  أقيمت  التي 
النجاح  عن  فضاًل  وك��رب��الء، 
املسابقة  حققته  ال��ذي  الكبري 
ل��ل��روادي��د  األوىل  ال��وط��ن��ي��ة 
بالعتبة   2015 لعام  احلسينيني 
دورة  وإقامة  املطهرة،  احلسينية 
)عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة 
احلسينيني  للرواديد  السالم( 

اء القرآن الكريم. وقرهّ
وه���ن���ال���ك أع������امل م��ه��م��ة 
تراثي  بمسح  ال��ق��ي��ام  ومنها 
)فولكلوري( للمنطقة وتدوين 
نعد  ونحن  ص��وت��ي��ًا،  املنطقة 
مستقبلية  بمشاريع  الشباب 
سنعلن عنها فيام بعد لنبقى عى 

تواصل مستمر معهْم.
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ِتْيُه ِقفاِر
علي حيدر

الأمـــــــــ�ـــــــــســـــــــار ــــــــــــــا  رب يف  ــــــل  ــــــق ــــــن ت ـــــــــــــــــــــش  راأ�

ـــــــي الـــــــــهـــــــــادي ـــــــب ـــــــن ـــــــف ال ـــــــت مـــــــــــن رحـــــــــلـــــــــة ك

ـــــــــــــــال �ـــــســـــجـــــود ـــــــــــــــان ارتــــــــــــقــــــــــــى طــــــــــــه خ ك

ـــــــا ـــــــاب ـــــــط جـــــــــــــــــدٌّ جتـــــــــــافـــــــــــى مـــــــــــــنـــــــــــــرًا وخ

ـــــــــــــــــــــد الـــــــهـــــــاديـــــــن ــــــــــــــن الــــــــــو�ــــــــــســــــــــّي ووال اب

ــــــــــا ــــــــــاق ــــــــــا الآف ــــــــــوره ــــــــى ن ــــــــن ــــــــس زهــــــــــــــــــــراء اأ�

اهلل خـــــــــلـــــــــق  خــــــــــــــري  ـــــــي  ـــــــن ـــــــي ـــــــع ب ثـــــــــــــــــــــــاٌو 

ـــــٍط ـــــب ـــــس مـــــــــــــــاء الـــــــــــــفـــــــــــــرات حمـــــــــــــــرم عـــــــــــن �

ـــــــد الرتــــــــــــــــــــال ـــــــام مــــــــــــــــوىل حـــــــ�ـــــــس ـــــــس ـــــــ� ـــــــل ل

�ـــــــســـــــد الإمـــــــــــــــــــــــــام ومـــــــــــعـــــــــــدن الــــــتــــــنــــــزيــــــل

ـــــق ميــــــ�ــــــســــــي غـــــــريـــــــبـــــــا وهـــــــــــــو مــــــنــــــجــــــي اخلـــــل

ـــــــــــش الـــــــطـــــــّف ـــــــــــاأر� ــــــــــــــــــــــّدوا ب اإخـــــــــــــوانـــــــــــــه ُم

ـــــــــــٍم مــــــــرمــــــــّي ـــــــــــس ــــــــــــــــــــٌي لــــــــــبــــــــــدر هـــــــــــوا� رع

ـــــــع ـــــــودي ـــــــت ـــــة ال ـــــح ـــــي ـــــس ـــــ� نــــــــــــــــــادى اخــــــــــــــــــاه ب

ـــــــدر كــــــــــــــــــادوا �ـــــســـــيـــــغـــــم الــــــفــــــر�ــــــســــــان ـــــــغ ـــــــال ب

ــــــــــه لـــــــلـــــــديـــــــِن ــــــــن مبــــــــــال ــــــــس �ـــــــســـــــحـــــــى احلــــــــ�

ـــــــــــــا ارتـــــــــــــــال ـــــــــــــرب ـــــــــــــدًا وال ـــــــــــــي نـــــــــــــــــــادى وح

ــــــــــام ــــــــــس ــــــــــي الإ� ــــــــــّدع ـــــــخـــــــاطـــــــب م ـــــــــــــــــادى ي ن

ـــــــــــًا مــــــلــــــثــــــم املــــــخــــــتــــــار ـــــــــــوم قـــــــــــد كـــــــــــــــان ي

قــــــــــــرار ذات  ــــــــــــــــــــــــــاك  الأف ـــــــــــــه  ـــــــــــــل ولأج

ـــــــــرار ـــــــــس ـــــــــن اأ� ـــــــــي يـــــحـــــمـــــيـــــه م فـــــــــــاأطـــــــــــال ك

ـــــار حــــــــــن انـــــــكـــــــفـــــــى املــــــــحــــــــبــــــــوب بـــــــعـــــــد عـــــث

ــــــــــــــــن الــــــــبــــــــتــــــــول وزيــــــــــنــــــــــة الأخــــــــــيــــــــــار واب

ــــــا مـــــــــــن الـــــــــكـــــــــرار ــــــج ــــــي ــــــه واحــــــــــــــتــــــــــــــارت ال

ــــــــــّرد الـــــــــــــثـــــــــــــاوي بــــــتــــــيــــــه قــــــفــــــار وتــــــــــ�ــــــــــس

ــــــــار ــــــــه ــــــــالأن ـــــــــــــــــــــــــــاُق ك ـــــــت لـــــــــــه الآم ـــــــس ـــــــا� ف

ــــــــف والــــــــتــــــــهــــــــديــــــــد والإجــــــــــــبــــــــــــار ــــــــزي ــــــــال ب

ــــــار ــــــت ــــــب طـــــــــــــــّل الــــــــ�ــــــــســــــــهــــــــام وطــــــــعــــــــنــــــــة ال

مـــــــــــــــداِر ـــــــــــل  ك دار  مــــــــنــــــــه  والــــــــعــــــــ�ــــــــســــــــق 

ـــــــــــرار ـــــــــــس ـــــــــــرى لـــــــــــــدى الأ� ـــــــــــس وعــــــــيــــــــالــــــــه اأ�

ـــــار فـــــــقـــــــد الـــــــيـــــــمـــــــن مــــــــــــــردافــــــــــــــًا بـــــيـــــ�ـــــس

ــــــــار ــــــــس ــــــــ� ــــــة الإب ــــــم ــــــع ــــــى ن ــــــل ــــــك والـــــــــــعـــــــــــن ث

ــــــــار ــــــــن ال حــــــــــــر  رب  يــــــــــــا  ـــــم  ـــــه ـــــل ـــــس ـــــ� ـــــت ـــــل ف

ــــــــــى ابـــــــــــــو الحـــــــــــــــــرار ــــــــــق طـــــــــــــــــرًا فـــــــمـــــــا اأب

جـــــــــــــــــّرار ـــــــل  ـــــــف ـــــــح ج او  ـــــــق  ـــــــل ـــــــي ف مـــــــــــــن 

ـــــــــار ـــــــــه الأط اأبـــــــــــــــي  ـــــــــه  ط ـــــــــن  م ـــــت  ـــــس ـــــ� ل اَو 
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هذا فراق بيني وبينك يا ج�سدي املتعجب
فثمة من يناديني من مكان بعيد : ان اقبل
فانا راحل اليه �سوقي �سراع وروحي املركب
خب ما عادت تبهرين زينة احلياة ول ال�سُ

فهذه �سراخات الوطن ا�سمعها
حزن واآهات وعويل

برائحة الدخان �ساتهم والرتاتيل
وهذه اأبواب امل�ساجد قد �سمتت

لن اأمامها ُتعبد التماثيل
ف�ساأغري �سور الآلم منك يا وطني

و�ساأجعلها افراحًا حولها الأرواح تطوف
و�ساأغرّي ت�ساري�ش الأر�ش وا�سرتجع التاريخ

فمثلما كانت طف �ستكون طفوف
فانت كج�سد احل�سن يا وطني

كثرية جراحاتك .. مئات بل األوف
لن�سحق ونطرد كل من يريد باأهلنا ال�سراء

ولنلبي ونحيا اأمناء �سعداء
ل هم ول امل ول وهن

وكتبت يا ج�سدي على احدى راحتيك
لبيك يا عراق

وعلى الخرى 
لبيك يا وطن

الفراُق الجميل
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ال�سيخ  التقي  الـــورع  الأديـــب  اخلطيب      
بن  اهلل  مــال  بــن  عي�سى  بــن  ح�سن  حممد 
بن  حبيب  بن  حم�سن  بن  اأحمد  بن  طاهر 
وا�سعة  �سهرة  نال  الب�سري  الأ�سدي  يا�سن 
يف اخلطابة. ولد يف النجف �سنة 1296 ه . 
واأخذ  املقدمات  ودر�ش  اأبيه  على  بها  ون�ساأ 
ابن   ( ب   املعروف  علي  ال�سيخ  عن  اخلطابة 
عيا�ش ( فكان من اأملع اأقرانه وتواىل عليه 
للخطابة  واملحمرة  الب�سرة  مــن  الطلب 
وعلى  ال�سهداء  �سيد  مــاآمت  واإحياء  هناك 
يخطب  يكاد  فا  قبول  من  م�سحة  منره 
دمعته  جتــري  حتى  للم�سيبة  ويتخل�ش 
كال�سيد  هناك  العلماء  جمال�ش  واأّلـــف   ،
البحراين  ال�سمد  عبد  ال�سيد  ابن  نا�سر 
ومن بعده ال�سيد عدنان الغريفي وملع جنم 
ال�سيخ دك�سن وطلبه اأمري املحمرة وحاكمها 
له  فكانت  الكعبي  خزعل  ال�سيخ  املرحوم 
التح�سيل  اأيام  ويف  عنده  ال�سامية  املنزلة 
اليها  مهاجرًا  مقره  الأ�سرف  النجف  يكون 
جنب  اإىل  الدرا�سة  على  وينكب  بعياله 
اخلطابة وكنت ا�ستمع اليه يقراأ الق�سائد 
ال�سام  عليه  احل�سن  رثـــاء  يف  الــطــوال 
ها�سم  للحاج  املــراثــي  من  يقراأ  ما  ــر  واك
املخطوط  بديوانه  يحتفظ  فكان  الكعبي 

واملديح  والغزل  املراثي  على  يحتوي  الذي 
فهم  الدرا�سة  يف  اأ�ساتذته  اأما   ، والتهاين 

كما يلي : 
يف  الــبــحــراين  مهدي  ال�سيد  العامة  ـ   1

النحو واملنطق. 
يف  ال�سائغ  علي  حممد  العامةال�سيد  2ـ 

الفقه. 
كا�سف  ر�سا  حممد  ال�سيخ  العامة  ـ   3     

الغطاء معامل ال�سول. 
    4 ـ العامة ال�سيخ نعمة اهلل الدامغاين 

الأ�سفار واحلكمة. 
املجتهد  حوزة  يف  ان�سمامه  اإىل  م�سافًا      
الكبري ال�سيخ علي ال�سيخ باقر اجلواهري. 
اآثار خمطوطة منه : �سرح ال�سحيفة  وله 
النوادر  فيه  جمع  خمطوط   ، ال�سجادية 
الرو�سة   ( له  طبع  والذي  والعلم  والأدب 
الدك�سنية ( وهو ديوانه  باللغة الدارجة 
ال�سعر  اأرّق  من  البيت  اأهل  مراثي  يف  وكله 
واأعذبه ن�ست�سهد به يف جمال�سنا احل�سينية 
وله ديوان   ، الدمعة  العواطف ويثري  فيهّز 
النبي  يف  قــولــه  ومــنــه  للف�سحى  باللغة 
هذا  و�سلم  واآلــه  عليه  اهلل  �سلى  الأعظم 

مطلعها :

ـــادي      ــــا حــــ ـــج بـــالـــنـــيـــاق لـــيـــثـــــــرب ي عــــ
الـــنـــادي  ذاك  اأهـــــل  ـــن  م الوىل  ــك  ــب ن
ولـــواعـــــــج        ـــي  ـــن وخـــّل ــــوع  ــــدم ال واأذرى 
ـــاد ــــ ـــوق ــــا ال ــــريهـــــ وحـــ�ـــســـا�ـــســـتـــــــي وزف

وله اي�سا:
ــة      ـــ ــب ــد اأحـــ ـــ ــق ـــ ــة اأوطـــــــــــان وف ـــ ــرق ـــ ــف ف
الــلـــــب  ذوو  ــه  ـــ ــن م حـــــار  زمــــــان  وجــــــور 
فــطــرُت عــلــى الــ�ــســراء مــا ريـــع يل ح�سى    
قــلــبـــــي لـــــــي  رّوع  ـــطـــف  ال ـــوم  ــــ ي ـــكـــن  ول
ــق الـــــــدهـــــــر �ــســجـــــوه        ـــ ــب ـــوم ط ــــ ــه ي ــل ــل ف
ال�سحـب  اأعــــن  ــه  لـــ فــيــه  دمــــًا  ـــــرى  واأج
الدعيجي  الأحد يف قرية  يوم  توفاه اهلل 
ونقل  هــ .   1368 �سنة  الب�سرة  لــواء  مــن 
اخلطيب  وفاته  وارخ  النجف  اإىل  جثمانه 

ال�سيخ علي البازي بقوله :
ومـــــنـــــر الــــ�ــــســــبــــط بــــكــــى تـــاريـــخـــه
ــــــــا تـــــــــــويف اخلــــــطــــــيــــــب احلــــ�ــــســــن مل
هو  يقول   ) الدك�سن   ( با  تلقيبه  و�سبب 
ملا   : قال  ذلك  عن  �سئل  عندما  اهلل  رحمه 
�سبهني  ال�سوت  القامة جهوري  كنُت ق�سري 
 ) الدك�سن   ( ب   املعروفة  بالبندقية  النا�ش 

لمتيازها بالق�سر وقوة ال�سوت. 

من حياة الشعراء وسيرهم
الشيخ محمد حسن ِدكسن1296ه� - 1368
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اعداد : سليم كريم كريمش

الظاُء والضاد والذال باتفاق اللفظ واختالف المعنى
ُل( ُل والذِّ ُل ، وال�سِّ )الظِّ

ــُل – بالظــاء- اأ�سلــه ال�ســرُت ومنــه قيــل ظــل ال�سم�ش ملا  الظِّ
�سرتتــه ال�سخو�ش من م�سقطها ومنه ظل اجلنة وظل �سجرها 
اإمنــا هو �سرتها وظــل كل �سيء : خياله الذي ُيرى منه ، يقال 
: ل ُيفارق ظّلي ِظلك حتى تن�سفني وّظُل الليل : �سواده لأنه 

ي�سرت كل �سيء..
ــلُّ اأ�سال  ــُل- - بال�ســاد- فالداهيــه ، يقال انه ل�سِ اأمــا – ال�سِّ

)و�سل اأ�سال( – بال�ساد وال�ساد- اأي داهية دواهٍ ..
ــلُّ اأ�سال ٍ – بال�ساد معجمة م�سمومة حكى  ويقــال اي�سًا : �سُ
ذلك كله اللحياين فاذا قيل بال�ساد غري معجمه "فالك�سر" ل 
ــلِّ : احَلّية التي تقتل من �ساعتها اذا نه�ست  غــري وا�سل ُ : ال�سِّ

قال النابغة : 
لُّ اأ�ساِل ماذا ُرزئنا به من حية ذكر          ن�سنا�سة ٍ بالرزايا �سِ
ــلُّ – بالذال- �سد ال�سعوبة يقــال : دابة ذلول وهي بّينة  والِّ

ل.. ويقال : َرِكَب فاٌن ِذلَّ الطريق. الذِّ
اما : الظاُل وال�سال والذلل : 

َلل : وهو  فهــو : الأ�ســاُل – بال�ســاد وفتح الهمزة- فجمــع �سَ
لِّ ، وهي  املاء اجلاري حتــت احلجارة وال�سال : فهو جمع �سِ

الداهية كما قلنا..
وامــا الذلل : فهــي المــور جاريــة علــى جماريهــا وطرقها 

املعتادة ..
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)صى  االعظم  النبي  جده  وأما 
, فيخاطبه  اهلل عليه واله وسلم( 
 { املبني:  كتابه  يف  وجل  عز  اهلل 

َوإِنََّك َلَعَى ُخُلٍق َعِظيم {.
احلسني  اهلل  عبد  اب��و  ف��االم��ام 
بآداب  تأدب  عليه(  اهلل  )سالم 
جده  اخالق  روح  ومحل  النبوة 
واله(  اهلل عليه  املصطفى )صى 
أمري  وابوه  والسلم،  احلرب  يف 
امل��ؤم��ن��ني االم���ام ع��يل ب��ن اب 
الذي  ال��س��الم(  )عليه  طالب 

اهلل  )صى  اهلل  رس��ول  له  يقول 
أنا  و  مني  أن��ت  وال���ه(:  عليه 
قد  السالم(  )عليه  وعيل  منك، 
قوله  يف  الكريم  القران  وصفه 
ولقد  النبي(،  )نفس  ت��ع��اىل: 
��الم(  ال��سهّ )عليه  احلسني  ك��ان 
اهلل  )صىهّ  الرسول  ه  بجدهّ ُه  ُيشبَّ
اخِلْلقة  يف  وسلم(  وآل��ه  عليه 
ويقتسُم   ، واللوِن  واالخ��الق 
وآله(  عليه  اهلل  )صى  به  َبَه  الشَّ
الم(  مع أخيه احَلَسن )عليه السهّ

ثمرة  ِفلقتان من  فهام  َغْرَو  , وال 
قاَل  التي  الشجرة  من  واح��دة 
عليه  اهلل  )صى  اهلل  رسوُل  فيها 
وآله(: )) أنا الشجرة ، وفاطمة 
أصلها � أو فرعها � , وعيلهّ لقاحها 
ثمرهتا  واحل��س��ني  واحل��س��ن   ،
فالشجرة  ؛  ورقها  وشيعتنا   ،
أصلها يف جنهّة َعْدن ، واأَلصل 
والفرع واللقاح والثمر والورق 

يف اجلنهّة (( ,
)عليه  امل��ؤم��ن��ني  أم���ري  وك���ان 

��ز به  ���الم( ي��ع��رف م��ا مت��يهّ ال���سهّ
ة  الم( من القوهّ احلسني )عليه السهّ
جربئيل  فيه  نفثها  التي  الغيبيهّة 
بهه  يشهّ فكان  الم(،  السهّ )عليه 
واإلق��دام  الشجاعة  يف  بنفسه 
))وأشبه   : ويقول  واالخ��الق 
, وم��ن هذا  أه��يل ب احُل��س��نُي(( 
الشبيه  لنا  يروي  املقدس  الشبه 
سيد الشهداء ابو عبد اهلل )عليه 
يف  رجل  شتمني  لو   : السالم( 
هذه األذن - وأومى إىل اليمنى 

دراسات 

إن سيرة االمام الحسين )عليه السالم( االخالقية في الحرب مستنبطة من منظومة االخالق االسالمية التي تربى 
ونشأ عليها على يد جده رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله(, وأبيه االمام علي بن ابي طالب )عليه السالم(.

مدرسة العطاء في االخالق...
a االمام الحسين إنموذجًا

مستق من بحث األستاذ مجاهد منعثر الخفاجي/ مهرجان ربيع الشهادة ال� 11
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 ، ، وأع��ت��ذر يل يف األخ��رى   -
أن  وذل��ك   ، منه  ذل��ك  لقبلت 
أمري املؤمنني عيل بن أب طالب  
أنه  حدثني   ) السالم  عليه   (
صى   ( اهلل  رسول  جدي  سمع 
اهلل عليه وآله وسلم ( يقول : ال 
العذر  يقبل  مل  من  احلوض  يرد 
كان  , وهكذا  مبطل  أو  من حمق 
حيسن  ال��س��الم(  )عليه  االم��ام 
االخ��الق  بمنظومة  التعامل 
مع  العلوية  واحليدرية  النبوية 
االمام  ,فعن  القريبني والبعيدين 
ما  أنه   �: السالم(  )عليه  الباقر 
احلسن  أخيه  ي��دي  ب��ني  تكلم 
اعظاما له ,فاذا كان اخوه االمام 
يف  اليتكلم  جملس  يف  احلسن 

حمرضه تعظيام واجالال له .
املهمة  املسائل  أح��د  ول��ذل��ك 
االم��ام  شخصية  جعلت  التي 
قد  ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ني 
معا  والقلوب  النفوس  أرست 
هي مسألة االخالق االسالمية  

التي محلها واتصف وحتى هبا.
فاهلدف من ثورة االمام احلسني 
احلرب  يكن  مل  السالم(  )عليه 
السلطة  أج���ل  م��ن  وال��ق��ت��ال 
يف  هي  ,وانام  فحسب   واخلالفة 
احلقيقة هنضة أصالحية سلمية 
اىل  وال��ع��ودة  التغيري  أج��ل  من 
يف  الرصينة  األخالقيهّة  القواعد 
دولة  اخلالفة  ,لتكون  االس��الم 

االخالق .
رده  من  اهل��دف  ك��ان  واخلصم 
السيطرة  هو  الثورة  تلك  عى 
العودة  أج��ل  م��ن  احلكم  ع��ى 

قبل  كانت  حيث  احلضيض  اىل 
اإلسالم بني اإلفراط والتفريط.
االم��ام  ال��ث��ورة  صاحب  وهنا 
حيمل  السالم(  )عليه  احلسني 
ُخلقا فاضال ارتفع باالنسان إيل 
يشحنه  حيث  املالئكة  مصاف 
,فيمنحه  اجلهادية  بالفضائل 
خالل  من  الفاضلة  امللكات 
وتضحية  ث��ورت��ه  أخ��الق��ي��ات 
,فيستمر  أعوانه  وجهاد  أنصاره 
االخالق  دول��ة  قانون  ويبقى  
كًا يف  ة متحرهّ حيويًا فاعاًل يف ااُلمهّ
والنشاط  باحلياة  يتزهّ  ضمريها 

ام واتته ظروف الثورة. كلهّ
يزيد  وخصمه  نقيضه  وأم���ا 
هبط  س���اف���ل  خ��ل��ق  حي��م��ل 
حضيض  إىل  املسلم   باالنسان 
قانون  جتميد  حيث  البهيمية 
اجل��ه��اد واخ��الق��ي��ات ال��ث��ورة 
يف  واالم���ة  الشعوب  ,فتكون 
حالة سبات وركود اىل ان تصل 
 . للحاكم  العبد  مستوى  اىل 
التي  النهضوية  الثورة  ويف هذه 
العدد  ك��ان  ح��رب  اىل  حتولت 
الثورة  ,فصاحب  متكافئ  غري 
)سالم اهلل عليه ( جيشه سبعون, 
واخلصم يزيد سبعون ألفًا, فمن 
صاحب  أن  امل��ن��ت��رص؟الش��ك 
هو  ال��س��الم(  )عليه  النهضة 
,فصارت  خصمه  عى  املنترص 
جهاديا  قانونا   ( كربالء  ث��ورة 
حيسن  من  يستطيع  أخالقيا( 
العامل  نظام  به  يغريهّ  أن  استعامله 

ر به أممًا وينقذ شعوبًا. وحيرهّ
ذاهتا  ���ة  ااُلمهّ وع��ت  لقد  أج��ل، 

بني  وميهّزت  احلسني  ثورة  بعد 
عى  وثارت  وصديقها  ها  عدوهّ
امها  حكهّ بأيدي  املرير  واقعها 
وال  ث��ورات،  ة  ع��دهّ وسياسييها 
احلسيني  اجل��ه��اد  ق��ان��ون  زال 
وسيبقى  الثورات  إىل  ها  يشدهّ
كذلك إىل أن تطهر األرض من 

رجس العدى.
وم���ن خ���الل دراس����ة اخ��الق 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
من  جمموعة  تظهر  احل��رب  يف 

النتائج وهي كااليت :-
االخ��الق   ورفعة  سمو  1.أن 
السالم( )عليه  االم���ام  ل��دى 
حيث  نشاته  منذ  ب��ارزة  كانت 
نتاج طبيعي وحصاد مؤكد  هو 
,وه��و  زرع���ه  وم��ن  صنعه  مل��ن 
عليه  اهلل  ص��ى   ( اهلل  رس���ول 
)عليه  املؤمنني  ,وأم��ري   ) وال��ه 
من  نتوقعه  ال��ذي  السالم(فام 
االول  معلمها  يكون  شخصية 
واله  اهلل عليه  اهلل )صى  رسول 
السالم(،  )عليه  عيل  (,واالم��ام 
املستوى  هبذا  تظهر  ان  بد  فال 
وهذه الدرجة العالية من الرقي 
والسمو يف السلم واحلرب معا, 
السالم(  )عليه  احلسني  ,فكان 
واله  عليه  اهلل  )صى  ,كمحمد 
ال��س��الم(يف  )عليه  وك��ع��يل   ,)
وسكناته  وحركاته  وفعله  قوله 
قادرا  برش  كل  ,وليس  واخالقه 

عى ذلك .
)عليه  احلسني  االم��ام  2.ك��ان 
ال��س��الم(وم��ن خ��الل  ممارسة 
والصديق  العدو  مع  االخالق 

يف احل���رب ي��وض��ح ب���ان ه��ذا 
من  نابع  امل��امرس��ة  يف  السلوك 
جل  بحته  اسالمية  منظومة 
هدفها تطبيق هذه القيمة العليا 
التي جتعل من االفراد واملجتمع 
عن  انسان,فضال  هبيئة  مالئكة 
الرفيع  باخللق  التمثل  فأن  ذلك 
صاحب  ب��ني  ف��اص��ال  ي��ك��ون 
واخلصم  االسالمية  امل��درس��ة 

الذي يامرس النقيض .
مهمة  حقيقة  البحث  3.اب��رز 
عند  معلومة  غ��ري  ت��ك��ون  ق��د 
االم���ام  ان  وه���ي   ، ال��ب��ع��ض  
)عليه السالم(من خالل تعامله 
يكن يف  مل  العدو  مع  باالخالق 
يف  يرغب  االح���وال  من  ح��ال 
يريدون  الذين  قتال  او  احلرب 
كل  يسعى  ك��ان  ان��ه  ب��ل   , قتله 
أجل  من  نفسه  وجيهد  السعي 
فاستخدم   , احل��رب  يرتكوا  أن 
متلف  وط���رح  السبل  شتى 
وتنزل معهم  واملبادرات  االراء 
ما  ادنى مستويات مطالبهم  إىل 
تتعارض مع مصلحة  دامت ال 
السامية  ،وااله��داف  االس��الم 
التي يدعو اليها وهذا ال يعني يف 
تعامله االخالقي خضوعا وذال 
كام قد يتصوره البعض ، بل هو 
عظيم  وجهد  التواضع  يف  قمة 

لبقاء االسالم واستمراره.
أنتصار  أس��ب��اب  اح��د  أن   .4
السالم( )عليه  احلسني  االمام 
ع���ى خ��ص��م��ه ه���و ت��ع��ام��ل��ه 
بعدالة  اجلميع  مع  االخالقي 

كاملة وبدون متييز.

دراسات 
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كاتٌب وكتاْب

هو اسم موسوعة ضخمة من 
الكتب  أحد  وهو  األحاديث، 
كتب  وأشهر  للشيعة،  األربعة 
سنة  املتوىف  الصدوق  الشيخ 

وتفسري  مج��ع  ك��ت��اب   ،381
للحديث النبوي. 

حديًثا،   5998 الكتاب  يروي 
ويعدهّ من أهم كتب الصدوق، 

موضوعات  فيه  يتناول  حيث 
فقهية متلفة للشيعة اإلمامية.

الصدوق  الشيخ  اقتبس  وقد 
أحاديث هذا الكتاب من كتب 
والشيخ  اهلل  عبد  ب��ن  ح��ري��ز 
مهزيار  بن  وعيل  حلبي  أجل 
بن  حممد  بن  وأمحد  األهوازي 
عيسى وابن أب عمري والشيخ 
سعيد  ب��ن  وح��س��ني  ال��ربق��ي 

األهوازي.
فريوى  تأليفه،  سبب  عن  أما 
الشيخ  س��اف��ر  ع��ن��دم��ا  أن���ه 
الصدوق إىل مدينة بلخ، طلب 
له  يكتب  أن  منه  ساداهتا  أحد 
كتاب  نمط  عى  الفقه  يف  كتابًا 
تأليف  الطبيب  حيرضه  ال  من 
حممد بن زكريا الرازي يف علم 
كتب  و  الشيخ  فقبل  الطب.. 

الكتاب.
أما بالنسبة ألمهية هذا الكتاب، 
األربعة  الكتب  أحد  يعد  فهو 
املعتمدة لدى الشيعة اإلمامية، 
ويعد من أهم املصادر الروائية 
هامًا  علميًا  مرجعًا  كان  حيث 

الرشعية  األحكام  الستنباط 
حوله  كتبت  و  الشيعة  لعلامء 
العرشات من الرشوح وترجم 

اىل لغات أخرى.
شيخنا  أن  مم��ي��زات��ه؛  وم���ن 
ال���ص���دوق ع��م��ل ع���ى مجع 
الروايات من الكتب املشهورة 
التي  الروايات  ونقل  املعتربة، 
أشار  كام  أساسها  عى  أفتى 

املؤلف يف مقدمة الكتاب.
عديدة  شوح  اليوم  وهنالك 
)شح  بينها  من  الكتاب  هلذا 
حتت  الفقيه  حي���رضه  ال  م��ن 
ملحمد  املتقني  روض��ة  عنوان 
ال  م��ن  شح  املجلس،  تقي 
صالح  ملحمد  الفقيه  حي��رضه 
صهر  الواسع  عبد  األمري  ابن 
من  شح  املجلس،  العالمة 
الدين  حلسام  الفقيه  حيرضه  ال 
حممد صالح بن أمحد الرسوي 
ال  م��ن  شح  امل����ازن����دراين، 
عنوان  حت��ت  الفقيه  حي��رضه 
معاهد التنبيه ألب جعفر حممد 

بن احلسن بن زين الدين(.

»كتاب َمْن ال يحُضُره الفقيه« 
األشهر بين كتب الشيعة
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يف  ال��رتاث  دار  مؤسسة  أهنت 
والتي  األشف  النجف  مدينة 
ال��رتاث  حفظ  ب��ش��ؤون  تعنى 
ون��رِشه،  وتوثيقه  اإِلس��الم��ي 
هنج  كتاب  طباعة  عى  العمل 
األصل  طبق  بنسخة  البالغة 
املستعصمي  ياقوت  للخطاط 
ضمن إصدارات سلسلة إحياء 
تتبناه  الذي  املخطوط  ال��رتاث 

املؤسسة.
ويعود خط هذه النسخة النفيسة 
من كتاب هنج البالغة ألكثر من 
730 عاما وبيد اخلطاط الشهري 
ياقوت املستعصمي، وتعد هذه 
املخطوطات  م��ن  املخطوطة 
وبنسخة  والنفيسة  ال��ف��ري��دة 
يف  وموجودة  العامل  يف  واح��دة 
العتبة  مدينة مشهد لدى مكتبة 

الرضوية املقدسة.
وقال رئيس املؤسسة واملرشف 
حسن  السيد  اإلص����دار  ع��ى 
ضمن   « الربوجردي  املوسوي 

املؤسسة لإلهتامم  أهم مشاريع 
وخصوصًا  عمومًا  ب��ال��رتاث 
ب����ادرت   ، م��ن��ه  اإلس���الم���ي 
امل��ؤس��س��ة ب��إط��الق م��رشوع 
من  املخطوط  ال��رتاث  إحياء 
األصل  طبق  إصدارات  خالل 
بطريقة  األصلية  ملخطوطاهتا 
أدق  وتضمني  ال��رتاث  حتاكي 
للمخطوطات  ال��ت��ف��اص��ي��ل 

اخلزائنية النفيسة األصلية«.
»لقد  ال��ربوج��ردي  وأض���اف 
أص������درت امل���ؤس���س���ة ع��دة 
كتاب  أمهها  وم��ن  إص���دارات 
مجعه  ال����ذي  ال��ب��الغ��ة  هن���ج 
الرشيف الريض عيل بن احلسني 
املوسوي البغدادي وتم اختيار 
م��ط��وط��ة اخل���ط���اط ي��اق��وت 
ب  ُيلقَّ وال���ذي  املستعصمي 
أشهر  من  وهو  الُكتهّاب  بقبلة 
اخلطاطني يف زمانه واملتوىف عام 
696 ه� ، وُتعد هذه املخطوطة 
م��ن امل��خ��ط��وط��ات ال��ف��ري��دة 

يف  م��وج��ودة  واح���دة  بنسخة 
مدينة مشهد لدى مكتبة العتبة 

الرضوية املقدسة«.
اإلصدار،  عمل  مراحل  وعن 
»استغرق  الربوجردي  اوضح 
ح��وايل  اإلص����دار  يف  العمل 
ع��دة  تضمنت  أش��ه��ر  س��ت��ة 
التصوير  بعملية  بدءًا  مراحل 
الطباعة  وأخ���ريًا  والتصميم 
خاص  ورق  عى  كانت  التي 
قبل  من  وجتهيزه  تصنيعه  تم 
الفرنسية  ال��رشك��ات  إح��دى 
التي  الظروف  مالءمة  لغرض 

وق��درت��ه عى  ال���ورق  هب��ا  يمر 
كام   ، ممكنة  م��دة  أكثر  البقاء 
يدوية  بزخارف  الغالف  ين  تزهّ

مصوصة لإلصدار«.
وبني الربوجردي ان »اإلصدار 
متت طباعته بعدد 1000 نسخة 
بنسخ  منها  ث��الث��امئ��ة  مت��ي��زت 
طبيعي  وبجلد  نفيسة  خزائنية 
واملراكز  للمتاحف  مصوصة 

الرتاثية املهمة يف العامل«.

يعتقد الشيعة بأن الوالء، يعني 
وملن  أواًل،  هلل  التام  االنقياد 
أوجب اهلل تعاىل طاعتهم ثانيًا، 
واالنقياد  اطاعتهم  من  والبد 
عز  اهلل  أن  وك��ام  اهلل  بأمر  هل��م 
الرسول  بطاعة  أمر  قد  وجل 
أويل  بإطاعة  أمر  فقد  )ص(، 
األمر أيضًا جنبًا اىل جنب طاعة 
الرسول، قال عز وجل: )يا أيا 
الذين آمنوا اطيعوا اهلل وأطيعوا 

الرسول وأويل األمر منكم(.
الرشيفة  اآلي��ة  من  واملستفاد 
ال���واردة  ال��رواي��ات  بضميمة 
امل��ص��ادر  ف��ي��ه��ا وامل���روي���ة يف 
والسنيهّة  الشيعية  ال��روائ��ي��ة 
االول  اجلز  مطني،  السهّ )فرائد 
ص314، مؤسسة املحمودي، 
األم��ر،  أويل  أن  هو  ب��ريوت(، 
االثني  املعصومون  األئمة  هم 
ع���رش )ع��ل��ي��ه��م ال���س���الم(، 

املحققني  بعض  وب��اع��رتاف 
كالفخر  السنهّة  أهل  علامء  من 
الكريمة تدلهّ  الرازي فان اآلية 
األمر هؤالء،  أويل  عى عصمة 
املذكورة  الروايات  وبضميمة 
يف أهنم هم أولوا األمر وجبت 
وعى  اآلية  بمقتىض  اطاعتهم 

نحو االطالق.
هنا، جيب عى كل مسلم  ومن 
ألم��ره��م  ُي��س��ل��م  أن  وم��ؤم��ن 

ألمر  م  يسلهّ ك��ام  ت��ام��ًا  تسلياًم 
وآل��ه(،  عليه  اهلل  )ص��ى  النبي 
بني  ومن  أوامرهم،  يطيع  وأن 
)عليهم  املعصومني  األئ��م��ة 
املهدي  االم��ام  هو  ال��س��الم(، 
احلسن  االم����ام  اب���ن  املنتظر 
السالم(،  )عليهام  العسكري 
والذي يعيش يف حالة الغيبة اىل 
أن يأذن اهلل له بالظهور فيقيم به 

حكومة العدل العاملية.

دار التراث في النجف تعيد إحياء كتاب نهج البالغة 
بخط »ياقوت المعتصمي« 

من كتاب )الرد على شبهات الوهابية( لـ )غالم رضا(في معنى »الوالء«



النفط  أس��ع��ار  ب��دأت  أن  منذ 
والذي   , الرسيع  باالنخفاض 
اخلزينة  بأفالس  ينذر  أصبح 
يواجه  ال��ذي  ال��ع��راق  وي��دد 
والفساد  االره���اب  حت��دي��ات 
الداخلية  السياسية  واخلصومة 
هذه  تسارع  منذ   , واخلارجية 
االحداث مل نر موقفا للحكومة 
يقوم  السلطة  الح���زاب  وال 
مالية  أقتصادية  بمعاجلات 
وسمعنا  رأي��ن��ا  وأن���ام   , ف��وري��ة 
تقديم  مثل  ومشاريعا  أفكارا 
لدعم  دينار  ترليونات  مخسة 
م��ش��اري��ع ص��ن��اع��ي��ة ص��غ��رية 
االن  اىل  ولكنها  ومتوسطة 
خطة  وظلت   , عمليا  تنفذ  مل 
بني  تتأرجح  ضبابية  تنفيذها 

لرئيس  املستشارين  ترصحيات 
احلكومة .

لصالح  ليس  ال��وق��ت  والن 
وقبل   , للعراق  امل��ايل  الوضع 
العملية  اخل��ط��وات  أط��رح  أن 
الرسيع  االنخفاض  ملواجهة 
قد  وال���ذي   , النفط  آلس��ع��ار 
اىل  النهاية  يف  احلكومة  يضطر 
احللول  عن  عاجزة  تظهر  أن 
ميض  ب��ع��د  الس��ي��ام   , العملية 
 , املالية  االزم��ة  عمر  من  أشهر 
باملثال   أذكر  أن  أريد  ذلك  قبل 
واجهوا  عندما  اجلنوبية   كوريا 
املتمثل  كياهنم  هتدد  مالية  أزمة 
النساء  قامت  حيث   , بدولتهم 
بحملة تربعات وهي عبارة عن 
لتقديم  وبيعها  شعورهن  قص 

املال للحكومة ؟
مثال  اجلنوبية هو  كوريا  ومثال 
 , االزم��ات  يف  الوطني  الشعور 
والعراقيون الينقصهم الشعور 
الوطني جتاه وطنهم , ولقد جتى 
تقديم  من  به  قاموا  بام  ذل��ك 
للحشد  امل��ايل  والعون  الدعم 
تقديم  يف  وجتربتهم   , الشعبي 
اخل��دم��ات ال��ذات��ي��ة ل��ل��زي��ارة 
احلسينية  االربعينية  يف  املليونية 
خ���ري دل���ي���ل ع���ى ت��ط��وع��ه��م 
ذات  امل��واق��ف  يف  وتفانيهم 

املردود الوطني والعقائدي .
واليوم نحن بحاجة اىل تسجيل 
م��وق��ف وط��ن��ي ت��ارخي��ي خيلد 
سبيل  يف  وتفانيننا  تضحيتنا 
محاية دولتنا وعدم فسح املجال 

املوقف  وهذا   , أعدائنا  لشامتة 
الوطني يتلخص بام ييل:

1-   عى احلكومة فرض رضيبة 
عى كل البضائع املستوردة من 
التعليامت  فورا  وتلغي  اخلارج 
حكومة  أيام  من  الزالت  التي 
تنص عى  والتي  صدام حسني 
دخول البضائع اال جنبية بدون 

كمرك ؟
 : كافة  امل��واط��ن��ني  ع��ى      -2
كل  ت��ربع��ات  بجمع  ال��ق��ي��ام  
وتقديمها  استطاعته  حسب 
للحكومة وعى احلكومة تنظيم 
املالية  أآلص��ول  حسب  ذل��ك 

املرعية االجراء
تقوم  أن  احلكومة  ع��ى     -3
املسلمة  ال��س��ي��ارات  بسحب 

تنويه..
اآلراء واألفكار الواردة يف مشاركات األخوة ال متثهّل رأي املجلة وسياستها بقدر ما متثل أصحاهبا، وارتأت املجلة نرشها لفتح الباب 

أمام األقالم احلسينية الواعية خلدمة املجتمع معرفيًا.

خطوات عملية عراقية 

 لمواجهة انخفاض أسعار النفط

الدكتور علي التميمي
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مشاركات 



شعبة  رئيس  أو  قسم  رئيس  لكل 
يف الدوائر العراقية كافة وعرضها 
العراقية  اخلزينة  ترفد  كي  للبيع 
افالس  استمرار  ملنع  الالزم  باملال 

اخلزينة .
4-   عى احلكومة أن تقوم بسحب 
للوزراء  املسلمة  السيارات  كل 
وال���ن���واب ووك����الء ال����وزارات 
العامني  وامل����دراء  وامل��ح��اف��ظ��ني 
وأع���ض���اء جم��ال��س امل��ح��اف��ظ��ات 
والسفراء  العسكرية  الفرق  وقادة 
واملستشارين وترتك سيارة واحدة 
كل  يتحمل  أن  عى  منهم  كل  مع 
وقطع  البنزين  مصاريف  مسؤول 

الغيار .
تقوم  أن  احل��ك��وم��ة  ع��ى     -5
جرد  مهمتها  جلان  بتشكيل  فورا 
واالث���اث  االج��ه��زة  وتصنيف 
ال��دول��ة  م��ؤس��س��ات  يف م����ازن 
اخلزينة  لرفد  فورا  للبيع  وعرضها 

باالحتياطي املايل .
كافة  أيقاف  احلكومة  عى     -6
العلمية  باستثناء  االي���ف���ادات 

والدراسية منها
كل  سحب  احلكومة  ع��ى     -7
احلاميات من املسؤولني ومسؤويل 

االحزاب
الفورية  العملية  اخلطوات  هذه 
كفيلة بتزويد اخلزينة بسيولة مالية 
املوظفني  روات��ب  معها  لتستمر 
اجليش  وأحتياجات  واملتقاعدين 
أي  الوطني  واالم���ن  وال��رشط��ة 
التشغيلية  املوازنة  عى  حيافظ  بام 
ولكنها  أخرى  خطوات  وهناك   ,
ب��ع��ي��دة امل���دى ل��الص��الح امل��ايل 
سنتحدث عنها الحقنا منها العمل 
املرسوقة  االم���وال  اس���رتداد  عى 
اىل  حتتاج  والتي  العام  امل��ال  من 
التي  الدول  مع  قانونية  متابعات 
نقلت اليها االموال واىل متابعات 
العراق  يف  الزالوا  للذين  قضائية 

وهم معروفون ومشخصون .

سنوات عديدة ومنذ سقوط 
العراق  يف  العقلقي  احلكم 
اسياده  يد  عى   2003 سنة 
وبعد  وارسائ��ي��ل  ام��ريي��ك��ا 
التي  العصيبة  املحنة  ه��ذه 
واملخلصني  العراق  هبا  مر 
من شعبه . اما الباقون فلهم 
فتيل  اش��ع��ال  يف  كبري  دور 
يصلوا  كي  والفتنة  احل��رب 
وعملوا  اخلبيثة  مأرهبم  اىل 
ما عملوا من احداث ختريبية 
ك��ان  ح��ي��ث  طائفية  فتنة   ,
يفتون  ورجاالهتم  علامئهم 
بقتل النفس املحرتمة بذريعة 
ولكن   . واالس���الم  اجل��ه��اد 
االشف  النجف  يف  علامؤنا 
االخرى  املحافظات  وباقي 
الوحدة  اىل  ي��دع��ون   كانوا 
النفس  وض��ب��ط  والوطنية 
السيد  سامحة  كلمة  واطالق 
 ( باهنم  جتاههم  السيستاين  
انفسنا  هم  بل  اخوتنا  ليسوا 
حلمه  عى  دل  مما  وه��ذ   .  )
الصف  وح���دة  يف  وت��ق��واه 
هو  .متمثل  البلد  وك��ي��ان 

يف  الباقني  االع��الم  والعلامء 
قول االمام عيل عليه السالم 

)احللم سيد االخالق (.
بني  ي��راوده��م  احللم  فكان 
احل��ني واالخ���ر رغ��م م��ادار 
العباد  وبني  البالد  اروقة  يف 
يندى  واع��امل  مساوئ  من 
والضامئر  االنسانية  جبني  هلا 
للحليم  ك��ان  حيث   . احلية 
ال��ب��اق��ون  غ��ض��ب مل حي���ذره 
الصفراملؤقتة  ساعة  حتى 
شعبه  وقتل  العراق  لتمزيق 
يشهدها  مل  مجاعية  ب��اب��ادة 
احلرب  اح��داث  منذ  العامل 
اليوم  وحتى  الثانية  العاملية 
مما  واوس��ع  اكرب  واملخطط   .
يتصوره البعض حيث احلليم 
حيذروه  مل  الذي  عى  غضب 
احد  ببال  تكن  مل  بفتوى   .
الذين  االوب��اش  ه��ؤالء  من 
متادوا يف طغياهنم واسيادهم 
فتوى  فكانت   . اخل��ارج  يف 
املتمثلة  العليا  امل��رج��ع��ي��ة 
بسامحة السيد السيستاين دام 
ظله الوارف صفعة يف وجوه 

شؤؤن  يف  املتطفلني  ه��ؤالء 
اىل  ادى  مما  وشعبه  العراق 
تشكيل احلشد الشعبي الذي 
اثبت وجوده وطنيا وعقائديا 
عى  الداعيش  الغزو  وواجه 
بلدنا احلبيب وحترير اراضيه 
رغم  عليها  السيطره  م��ن 
والعقيدة  االط��ي��اف  ت��ن��وع 
دور  الفتوى  هل��ذه  فكان   .
املجتمع  استنهاض  يف  فعال 
العامل  انحاء  مجيع  يف  املسلم 
سجلت  التي  الفتوى  وهذه 
املعارص  التاريخ  سجل  يف 
للنهضة  شف����ا  ل��ل��ع��راق 
نرصة  اج��ل  م��ن  والتحدي 
العراقي  والشعب  العراق 
املراجع  اهلل  فحيى   . االب 
وكذلك  وحياهم  العظام 
اجليش  من  الرشفاء  املقاتلني 
الشعبي  واحل��ش��د  العراقي 
الذي بذل مهجته للدفاع عن 
املحافظات  اهلنا يف  اعراض 
رب  هلل  واحل��م��د  ال��غ��رب��ي��ة 

العاملني 

الشيخ محمود الصافي

احذرْ 
غضب الحليم 
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أبا  يا  كنت عند أب عبد اهلل ) عليه السالم ( فدخل عليه شيخ فقال : 
عبد اهلل أشكو إليك ولدي وعقوقهم وإخواين وجفاهم عند كرب سني ، 
فقال أبو عبد اهلل ) عليه السالم ( : يا هذا إنهّ للحق دولة وللباطل دولة 

وكل واحد منهام يف دولة صاحبه
ذليل وان أدنى ما يصيب املؤمن يف دولة الباطل العقوق من ولده واجلفاء 
من إخوانه وما من مؤمن يصيبه شيئًا من الرفاهية يف دولة الباطل إالهّ 
ا يف ماله حتى خيلصه اهلل مما  ا يف ولده وإمهّ ا يف بدنه وإمهّ ابتيل قبل موته إمهّ

اكتسب يف دولة الباطل ويوفر له حظه يف دولة احلق فاصرب وأبرش ..

عن أب عبد اهلل ) عليه السالم ( قال : قال أبو جعفر ) عليه السالم 
( : يا بني اعرف منازل الشيعة عى قدر روايتهم ومعرفتهم فإنهّ 

املعرفة هي الدراية للرواية
 ، اإليامن  أقىص درجات  إىل  املؤمن  يعلو  للروايات  وبالدرايات 
الكتاب  ( فوجدت يف  السالم  ) عليه  لعيل  كتاب  نظرت يف  إينهّ 
إنهّ قيمة كل امرئ وقدره معرفته ، إنهّ اهلل تبارك وتعاىل حياسب 

الناس عى قدر ما آتاهم من العقول يف دار الدنيا

ما هي الدولة ؟

برهان ربه

الدراية والعلم

الغدر
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ـــاء فــي  ـــس ـــن ال
ساحة الحرب

برهان ربه
امراة  قامت   : قال  انه  السالم  عليه  السجاد  عن 
هلا  فقال  ثوبا  عليه  فالقت  الصنم  اىل  العزيز 
يوسف ما هذا فقالت استحي من الصنم ان يرانا 
وال  يسمع  ال  ممن  تستحني   : يوسف  هلا  فقال   ،
يبرص وال يفقه وال ياكل وال يرشب وال استحي 
عز  قوله  فذلك   ، وعلمه  االنسان  خلق  ممن  انا 

َأى ُبْرَهاَن َربِِّه( وجل )َلْوال َأن رَّ

، عن  أسباط  بن  ، عن عيل  أبيه  ، عن  إبراهيم  بن  عن عيل 
العبدي ، عن سعد  عمه يعقوب بن سامل ، عن أب احلسن 
بن طريف ، عن األصبغ بن نباتة قال : قال أمري املؤمنني ) 
عليه السالم ( ذات يوم وهو خيطب عى املنرب بالكوفة : يا 

ا الناس أيهّ
لوال كراهية الغدر كنت من أدهى الناس أال أنهّ لكلهّ غدرة 

فجرة ولكل فجرة كفرة أال
وأنهّ الغدر والفجور واخليانة يف النار

الغدر

د  د بن عيسى ، عن حممهّ د ، عن سهل بن زياد ، عن حممهّ عن عيل بن حممهّ

فداك  ( جعلت  السالم  عليه   ( العسكري  إىل  كتبت   : قال  الريان  بن 

روي لنا أنهّ ليس لرسول اهلل ) صى اهلل عليه وآله وسلم ( من الدنيا 

إالهّ اخلمس ، فجاء اجلواب : أنهّ الدنيا وما عليها لرسول اهلل ) صى اهلل 

عليه وآله وسلم (

ليس الخمس فقط

د بن حييى ،  عن عيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، وحممهّ
د بن احلسني مجيعًا ، عن عثامن بن عيسى ،  عن حممهّ

عن سامعة ، عن أحدمها ) عليهام السالم ( قال : انهّ
خرج   ) وسلم  وآل��ه  عليه  اهلل  صى   ( اهلل  رس��ول 
م  بالنساء يف احلرب حتى يداوين اجلرحى ومل يقسهّ
أي  نفلهن   ( نفلهنهّ  ولكنه  شيئًا  الفيىء  من  هلن 

اعطاهم من االنفال(.

31

أخبار اهل البيت 



الشيبة  ت��ل��ك  ان��ت��ب��اه��ي  لفتت 
الصبوح،  الوجه  وذلك  البيضاء 
كان رجال مسنا بروح طفل بريء 
عن  للبحث  رغبتي  .دفعتني 
 ، الرجل  هذا  حيمله  الذي  الرس 
والدوافع التي جعلته ينضوي يف 
صفوف احلشد الشعبي ، فطلبت 
بان  يرافقني  ال��ذي  املصور  من 
يرصد حتركات » الشيخ » � هكذا 
يلتحق  مل  انه  رغم  ينادونه  كانوا 
يلبس  يكن  ومل  العلمية  باحلوزة 
العاممة � وقلت يف نفس سأجري 
مقابلة صحفية وهو جالس  معه 
العدو  يقابل  الذي  الساتر  خلف 
»ارغب  له:  وقلت  إليه  فتقدمت 
وخلمس  معك  لقاء  إج���راء  يف 
بابتسامة  فأجابني   ، فقط«  دقائق 
دون  ق��ل��ب��ي  دخ��ل��ت  ص��غ��رية 
حيتاج«،  »م��ا  ق��ال:  ثم  استئذان 
الح  ومل  رغبته  احرتمت  وحينها 
أدراجي  ورجعت  بالطلب  عليه 
وكان  العسكري  املقر  حيث  إىل 
فتقدمت  حان،  قد  الغداء  وقت 
مائدة  إىل  املصور  زمييل  برفقة 
املتربعون،   جلبها  التي  الطعام 
وكان املقاتل الذي جيلس أمامي 
مباشة ينظر إيل ويف عينه حديث 
أين   ... أخي  حتدث   � له:  فقلت 
تريد  ماذا  »إىل  فقال:  خادمك.� 
أن تصل مع الشيخ«.� فقلت له: 
»أحببت أن أتعرف عى حياته«.� 
ننتهي  أن  بعد   « وق��ال:  فتبسم 
قصته«. لك  سأروي  الغداء  من 
وبعد أن انتهينا من الغداء رصت 
ابحث عن الشخص الذي اجهل 
يدي  مسك  قليل  وبعد  اسمه 
وجدته  التفت  وح��ني  احدهم 

هو وقلت له:� كنت ابحث عنك 
جيرين  بيدي  اخذ  اعلم.�  فقال: 
فقلت: »إىل أين ؟«.� قال : »اآلن 
ستفهم«.فمشينا إىل أن وصلنا إىل 
غرفة داخل املعسكر، وكان فيها 
شابان فسلمنا عليهام وعرفهم يل 
بأهنم أبناء الشيخ وعرفت حينها 
للقتال  لوحده  يأت  مل  الشيخ  إن 
بل جلب أبناءه، وما أثار فضويل 
بينام  املعسكر  يف  ه��م  مل��اذا  ه��و 
السؤال  الساتر؟هذا  يف  الشيخ 

طرحته عى احد أبنائه فأجابني:
الواجبات  معنا  يتبادل  والدي   �
)املتقدم(  يف  نحن  نصعد  فتارة 
وت���ارة ه��و، وأك��ث��ر ال��وق��ت هو 
وحني  الواجب  بدلنا  يلزم  من 
مرض  أو  تعب  احدنا  بان  حيس 
نلح  إننا  الواجب رغم  يفارق  ال 
وإذا  نتحدث  نحن  .وبينام  عليه 
املصور  زمييل  صوت  اسمع  ب 
إىل  ال��ت��وج��ه  مني  يطلب  وه��و 
تعرض  لوجود  األمامي  الساتر 
يف  ووصلنا  حينها،  ف��أرسع��ت 

ال��وق��ت امل��ن��اس��ب ح��ي��ث ك��ان 
عى  هجوما  يصدون  األب��ط��ال 
زال  وح��ني   ، القطاعات  اح��د 
قرب  خيمة  يف  دخلنا  اخل��ط��ر 
مباشة  عيني  فوقعت  الساتر، 
يتقدم  ك��ان  ال��ذي  الشيخ  ع��ى 
مزيد  إىل  وي��دع��وه��م  املقاتلني 
والتضحية  والتحمل  الصرب  من 
وكنت حينها ابحث عن احدهم 
وكيف  اهلجوم  عن  يل  يتحدث 
من  فطلبت  رده،  اس��ت��ط��اع��وا 
احدهم أن يتحدث يل وقام مجيع 
املتحدث  وطلب  اخليمة  يف  من 
وهو  جنبه  إىل  الشيخ  يكون  أن 
بدأ  وبينام  الكامريا،  إىل  يتحدث 
املقاتل باحلديث كنت أنا انظر إىل 
الشيخ الذي كان يز رأسه بتأكيد 
املقاتل، وهنا  ينطق هبا  كل كلمة 
مباشة  سأنتقل  نفس  يف  قلت 
للشيخ واجعله يتحدث وطلبت 
املقاتل  من  االنتقال  املصور  من 
مباش  بث  يف  وكأننا  الشيخ  إىل 
قد  وكنت  فعال  حدث  ما  وهذا 

سألته: � ما الذي جيعلك تقدم إىل 
كبري  انك  رغم  القتال  ساحات 
اجبني  ما  نص  ؟وكان  السن  يف 
والباقي  )كظة(  العمر  »هو  به: 
القتال  منه نزكي هنا يف ساحات 
درة  شهادة  حيصل  واح��د  اقلها 
كلامته  .أث���رت  شف«  ش��ه��ادة 
ورج��ع��ت  وب���احل���ارضي���ن،  ب 
بني  من  وك��ان  القناة  إىل  يومها 
أن  وأوع��زت  القناة  اختارته  ما 
اليوتيوب  عى  مباشة  نرشه  يتم 
ويكون عى شكل فواصل يومية 
حديث الشيخ حتت عنوان »زكاة 
اليوم  يف  شاهدت  وقد  العمر«، 
التعليقات  من  العرشات  الثاين 
فيها  نسبة كبرية جدًا منها يدعوا 
الناس ان يرزق اهلل الشيخ شف 
تقريبا  أسبوعني  وبعد  الشهادة 
نال  قد  الشيخ  إن  اخل��رب  جاءنا 
جوار  إىل  وانتقل  ال��رشف،  هذه 
ال  الشهادة  إن  تيقنت  حينها  ربه 
يناهلا إال من اختاره اهلل من عباده 

الصاحلني.

ثمانيني على ساتر المواجهة مع داعش 
لم تتجاوز مطالبه سوى أمنية واحدة فحققها اهلل له مباشرة

المراسل الحربي عمار الخزاعي
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العراقية؛  الصحافة  ع���ت  ودهّ
األس��ب��وع امل���ايض، رم���زًا من 
شيوخها؛  من  وشيخًا  رموزها 
والكاتب  الصحفي  وه��و  اال 
وداٌع  ي(،  بطهّ روفائيل  )فائق 
دموعها  األق���الم  عليه  بكت 
وتتذكر  ترثيِه  وه��ي  ال��زرق��اء 
أي��ام��ه وج��ه��وده وإن��ج��ازات��ه 
والثقافة  الصحافة  خدمة  يف 
ودائاًم  هلا..  والتأريخ  العراقية 
ألبنائها  الدولة  رثاء  يكون  ما 
رًا  املبدعني وتكريمهم يأيت متأخهّ
من  املبدعني  كحال  وَخجواًل 
أبناء هذا الوطن الذيَن تركوا لنا 
األمم  بني  به  نتباهى  منريًا  إرثًا 
عن  نعجز  ��ا  ول��ك��نهّ اإلنسانية 
بدموع  فنرثيه  حياته  يف  شكره 
بائسة بعد أن  شحيحة وكلامت 

ه املوت ويأخذه بعيدًا عنهّا. يلفهّ
ُم العراُق مبدعيه إال  فلام ال يكرهّ

بعَد موهِتْم؟
رحيل  أن  ال��ش��دي��د  ل��ألس��ف 
رائد  بينهم  ومن  عنا  املبدعني 

وشيخها  العراقية  الصحافة 
حيظى  أن  دوَن  ��ي(  ب��طهّ )ف��ائ��ق 
احلكومات  من  وتقدير  باهتامٍم 
إىل  نصل  جيعلنا  والسياسيني 
احلكومة  ذات  أْن  حتمية  نتيجة 
مثقف  ملوِت  يفرحون  ارها  وجتهّ
أو كاتب أو صحفي ناهيك عن 
علامء الدين الِعظام.. فهْم بذلك 
والنقد  الرقابة  غياب  يضمنوَن 
املفسدين؛ ولذا  هلم وخصوصًا 
يعمدون إىل هتميش هذه الطبقة 
املجتمع  من  املهمة  والرشحية 
حقوقهم  وس��ل��ب  وجهلهم 
وتعذيبهم  حماربتهم  وح��ت��ى 
ال��ع��ه��د  ك���ام ك����ان حي����دث يف 
أيضًا  السقوط  بعد  وما  السابق 
احل��زب  ع��ن  تتكلم  ان  ف��إي��اك 
الشخصية  وتنتقد  ال��ف��الين 
نفسه  حيسب  فاحلاكم  الفالنية 
بذلك  ويصبح  اهلل  إىل  األقرب 
النقد  كل  فوق  وعظياًم  مقدسًا 
ال  أْن  أجِل  ومن  والشبهات.. 
دهم  لتعمهّ بحجر  أحد  يرميهم 

التامسيح  دمع  يذرفون  اجلاهل 
ملبدع  نصب  بناء  ي��ق��رروا  ب��أن 
األموال  نصف  رسقوا  وقد  ما 
عجيبًا..  أليس  له!!  املخصصة 
والغرائب..  العجاب  بلد  يف 
من  غرينا  مثل  نصبح  ومتى 
عن  تتوانى  ال  وه��ي  البرشية 
لتكريم  وأعامرها  أرواحها  نذر 
مبدعيها واالحتفاء الدائم هبم.

فقيدنا يف سطور من ضوء
ولد فائق روفائيل بطي يف بغداد 
الكاتب  ابن  وهو   ،1935 عام 
العراقي  وال��وزي��ر  واألدي���ب 
حاصل   ،) ب���ط���يهّ )روف��ائ��ي��ل 
ع��ى ش��ه��ادة ال��ب��ك��ال��وري��وس 
اجل��ام��ع��ة  م���ن  ال��ص��ح��اف��ة  يف 
وحصل  القاهرة  يف  األمريكية 
الدكتوراه يف الصحافة من  عى 

موسكو .
 1963 ع��ام  ال��ع��راق  اىل  ع��اد 
»البالد«  جريدة  حترير  ليرتأس 
من  اهلل(  )رمح��ه  ويعد  آن���ذاك، 
الصحافيني  ن��ق��اب��ة  م��ؤس��س 

العراقيني 
أخ��رى يف  م��رة  العراق  وغ��ادر 
أوروب��ا  إىل  السبعينيات  هناية 
املتحدة  ال��والي��ات  بني  وتنقل 
أخ���رى،  ودول  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
مؤلفا،   15 من  اكثر  وأص��در 
موسوعته  أع��امل��ه  أه���مهّ  وم��ن 
بأسامء  ص��درت  التي  الكبرية 
الصحافة  )موسوعة  ع��دي��دة 
العراقية( و )موسوعة الصحافة 
الكردية( و)موسوعة الصحافة 
ال���رسي���ان���ي���ة(، وه����ي اع���امل 
مهمة  مراجع  اليوم  اصبحت 
دراس��ة  يف  عنها  يستغنى  ال 
كام  العراقية،  الصحافة  تاريخ 
حتف  من  تعد  االوىل  كتبه  ان 
الصادر  )اب(  ككتابه  مكتباتنا 
)صحافة  وكتاب   1956 سنة 
الصحافة  )تطور  وكتاب  متوز( 
)صحافة  وك��ت��اب  العراقية( 
االح�����زاب وت���اري���خ احل��رك��ة 
)صحافة  وك��ت��اب��ه  ال��وط��ن��ي��ة( 

راته. املنفى( فضاًل عن مذكهّ

تكريُم المبدعين.. خطوٌة متأخرٌة دائمًا

ثمانيني على ساتر المواجهة مع داعش 
لم تتجاوز مطالبه سوى أمنية واحدة فحققها اهلل له مباشرة

علي الشاهر
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الدينية  املرجعية  ممثل  اختزل 
الصايف  السيد  كربالء  يف  العليا 
إزاء  املرجعية  وقلق  استياء 
يف  اجلارية  السياسية  العملية 
املآالت  من  وامتعاضها  البالد 
الوعرة والشائكة  التي اكتنفتها 
تكون  ان  هب��ا  يفرتض  وال��ت��ي 
عملية سياسية منتخبة وفق اطر 
ديمقراطية شفافة وترتجم آمال 
وآالم الشعب العراقي ، اختزل 
ظاهرها  بجملة  ذل���ك  ك��ل 
ال���رصاح���ة ال��ق��اس��ي��ة وع��دم 
املجاملة � وقد اعتادت املرجعية 
التلميح  ع���ى  خ��ط��اهب��ا   يف 
� وباطنها االمتعاض  واإلشارة 
ان  بعد  األمل  وخيبة  واليأس 
اىل  بالنسبة  االم���ور  وصلت 
املرجعية اىل مديات غري مقبولة 
إطالقا بتكرار حصول األخطاء  
البالد  بعدم استغالل إمكانات 
الشعب،  خلدمة  االقتصادية 
االقتصادية  اخلطط  وغ��ي��اب 
الفساد  مكافحة  وعدم  املناسبة 
السلم  بخطوات جدية ورعاية 
بني  السلمي  والتعايش  األهيل 
السالح  وح��رص  الوطن  أبناء 
كله  ق��ائ��ال«ه��ذا  ال��دول��ة  بيد 
أصواتنا«.   بحت  حتى  ذكرناه 
من  متواترا  كان  التكرار  وهذا 
خالل خطب اجلمعة التي كان 
ممثال  بالتناوب  يلقيها  ومايزال 
من  كل  العليا  الدينية  املرجعية 
الشيخ  عبد املهدي  الكربالئي 
والسيد امحد  الصايف  يف احلرضة 
أكثر  ط��وال  الرشيفة  احلسينية 

تعرب  وكانت   - عامًا   12 من 
فيها عن نبض الشارع  العراقي 

وترتجم معاناته.
جيد  اجلمعة  خطب  يتابع  ومن 
هم  مح��ل��ت  ق��د  امل��رج��ع��ي��ة  ان 
املواطن العراقي ومل تكن غائبة 
عن حيثيات الشأن العراقي ويف 
كافة مفاصله السياسية واألمنية 
واملجتمعية  واالق��ت��ص��ادي��ة 
السلطات  وأداء  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
الثالث وغريها ، فهي أول من 
تقوم  دائم  دستور  بكتابة  نادى 
عى أساسه دولة مدنية عرصية، 
بإجراء  طالب  من  اول  وه��ي 
انتخابات وطنية نزية لتشكيل 
اىل  تستند  منتخبة  حكومة 
صناديق  وعرب  الناخب  صوت 
ديمقراطية  بطرق   االق���رتاع  
من  البساط  ولسحب  شفافة 
حتت أقدام االحتالل األمريكي 
الذي كان يتحجج ان العراقيني 
غري مؤهلني لقيادة أنفسهم ، كام 
اهنا واكبت العمليات اإلرهابية 
ترضب  وم��ات��زال  كانت  التي 
تكتِف  ومل  العراقي  ال��ش��ارع 
وعبارات  واإلدانة  باالستنكار 
الشجب واألسف الكالسيكية 
الضحايا  سقوط  بعد  املعتادة 
بتفعيل  تكرر دعوهتا  كانت  بل 
الذي هو  اجلانب االستخباري 
األمني  للجهد  الفقري  العمود 
فضال  دول��ة  الي  والعسكري 
إبعاد  اىل  املتكررة  دعواهتا  عن 
عن  األمنية  واجلهات  اجليش 
املناكفات السياسية والوالءات 

وتطهري  احلزبوية  العداوات  او 
العنارص  م��ن  االج��ه��زة  ه��ذه 
كانت  واقتصاديا   ، املشبوهة 
املرجعية تطالب بتقليل او إلغاء 
الرواتب  يف  الشاسعة  الفوارق 
مابني الطبقة السياسية ورواتب 
فيام  واملساواة  املواطنني  عموم 
الفقرية  الطبقات  السيام  بينها 
واملعدمة منهم  واقتصاديا ايضا 
مصادر  بتنويع  تطالب  كانت 
عن  واالبتعاد  القومي  الدخل 
ريعي  كمورد  النفط  احتكار 
شبه وحيد وغري مستقر ،فضال 
وتنشيط  ودع��م  تشجيع  ع��ن 
والسياحة  والزراعة  الصناعة 
التي  القطاعات  من  وغريها 
االقتصاد  تغذية  يف  تساهم 

الوطني  .
العراقي  ال��ش��ارع  والينسى   
الفساد  ض��د   انتفض  ال���ذي 
واملفسدين ، التفويض التارخيي 
الرشيدة  املرجعية  أعطته  الذي 
غ��داة  ال��ع��ب��ادي  د.  حل��ك��وم��ة 
اوىل حزمه اإلصالحية  إطالقه 
امل��ن��رصم  ال��ع��ام  م��ن  آب  يف 
خارطة  ولتكن  ل��ه  تشجيعا 
طريق وضوءا اخرَض يف مسعاه 
طلبت  ان  بعد  اإلص��الح��ي 
حديد   من  بيد  يرضب  ان  منه 
وم��اف��ي��ات  ح��ي��ت��ان  مايسمى 
الفساد الذي عشش يف مفاصل 
درج��ة  اىل  ال��ع��راق��ي��ة  ال��دول��ة 
قائمة  يتصدر  العراق  جعلت 
 ، العامل  يف  فسادا  ال��دول  أكثر 
التي  الشارع  ثقة  وليسرتجع 

بالعملية  وتضعضعت  اهتزت 
السياسية التي مل جيِن العراقيون 
منها خريا كثريا بالرغم من قيام 
حكومات منبعثة من انتخابات 
تتغري  مل  األوضاع  ان  اال  حرة، 
ك��ث��ري من  ن��ح��و األح��س��ن يف 
أشار  ولغريه  وهل��ذا  املجاالت 
  : م��رارة  وبكل  املرجعية  ممثل 
بحت  حتى  ذكرناه  كله  هذا    (

أصواتنا (.    
تلك  ك��ل  ي��س��ت��ع��رض   وم���ن 
آية  ملرجعية   ( وغريها   اجلهود 
مل  التي  دام ظله   السيستاين  اهلل 
تكن غائبة  يوما ما عن تفاصيل 
تكتِف  ومل  العراقي  املشهد  
عى  وبرتبعها  اإلفتائي  بدورها 
للشيعة  مرجعي  مركز  اع��ى 
وم��ات��زال  قامت  ب��ل  ال��ع��امل  يف 
كمرجعية  التارخيي  ب��دوره��ا 
املرارة  حجم  يتلمس   ) ميدان 
الظن  وس���وء  األم���ل  وخيبة 
مل  )منتخبة(  سياسية  طبقة  من 
حتسن الترصف ومل تتبع نصائح 
التي  املرجعية  وإرش�����ادات 
اجلمعة  خطب  يف  تتى  كانت 
فهي مل تكن جمرد خطب محاسية 
امل  خيبة  وه��ي     ، إنشائية  
العراقي   الشارع  مع  مشرتكة 
والذي  حقه  واملغبون  املحبط  
قبل  :يوم   يوماه  عنده  تساوى 
التغيري النيساين ويوم بعده وكام 
ق��ال اإلم���ام ع��يل م��ن تساوى 

يوماه فهو مغبون .    

قلق المرجعية 
عباس عبد الرزاق الصباغ 
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يكون  اخلالفية  واملسائل  االسئلة  من  كثري 
الطريق  نصف  ه��و  وتشخيصها  فهمها 
كل  وفرس  امهلت  اذا  اما  وحلها  جلواهبا 
هو  يعتقد  ما  حسب  اخلالف  نقطة  طرف 
فيستحيل الوصول اىل قناعات مشرتكة بني 

املتخالفني .
ناسف بداية الثارة مواضيع تفرق املسلمني 
والشك فيه هنالك عمالء مسلمون تلبسوا 
خفية  اجندة  اوام��ر  ينفذون  الدين  ب��زي 
غايتها رضب الدين االسالمي ، ويف نفس 
الوقت اليمكن لنا ان ننكر املسائل اخلالفية 
نستهجن  ولكننا  االسالمية  املذاهب  بني 
اثارهتا وكل طرف يتهم الطرف االخر عى 

اثارهتا .
اهل��وة  نجد  اغلبها  العلمية   امل��ن��اظ��رات 
واسعة بني الطرفني يف الطرح وحتى يمكن 
من  لنا  البد  مشرتكة  ارضية  عى  الوقوف 
تشخيص نقطة اخلالف ومن ثم االنطالق 

منها .
س��ب��ب اخل���الف ه��و ت��ض��ارب االخ��ب��ار 
واالح��ادي��ث ع��ام ح��دث يف وب��ع��د زمن 
وال  وال��ه(  عليه  اهلل  )صى  حممد  الرسول 
ال  الوقت  نفس  ويف   ، العقائد  يف  خالف 
التقارب طاملا االختالف  يمكن ان يتحقق 
يف الروايات واالحكام موجود وال يمكن 
لالخر  يعتقد  عام  يتنازل  ان  ط��رف  الي 

بالعقل او بالعاطفة .
توفرت  اذا  هذا  للحوار  ننطلق  كيف  اذن 

من  مشرتكات  اىل  للوصول  الصادقة  النية 
املستحدثة  الفضائيات  اىل  االلتفات  غري 
اثارهتا  يف  الوضيعة  من  اق��ل  اراه��ا  التي 
بعض املواضيع التي تشفي غليل احلاقدين 

عى االسالم .
السؤال املطروح عى املتناظرين، هل يمكن 
يف  اكاذيب  اضافة  او  حتريف  او  تدليس 
التاريخ االسالمي ؟ من جييب كال يكون قد 
اوقع نفسه يف زاوية ضيقة من احلوار السيام 
للرسول  عليها  متفق  احاديث  لدينا  اننا 
حممد )صى اهلل عليه واله( عندما حذر امته 
من الكذابني وانه اذا اتوا بحديث اعرضوه 
الكتاب فخذوه  مع  اتفق  فاذا  الكتاب  عى 
والعكس بالعكس وعند االمامية كثري من 
عن  صدرت  اخلصوص  هبذا  التحذيرات 
االئمة حتذر املسلمني من اتباع احاديث قد 
الكريم  القران  يف  وحتى   ، مكذوبة  تكون 
هذا  يقول  بكالم  يايت  من  هنالك  ان  ذكر 
َفَوْيٌل  من عند اهلل وهو ليس من عند اهلل ] 
َيُقوُلوَن  ُثمَّ  بَِأْيِديِْم  اْلِكَتاَب  َيْكُتُبوَن  ِذيَن  لَّ لِّ
وْا بِِه َثَمنًا َقِلياًل َفَوْيٌل  ِ لَِيْشرَتُ َهَذا ِمْن ِعنِد اهللهّ
ا َيْكِسُبوَن  َّ ْم ممِّ ُ َّا َكَتَبْت َأْيِديِْم َوَوْيٌل هلَّ ُم ممِّ هلَّ
موجود  التزوير  اذن   ، }البقرة/79{[ 
وكيف ال يوجد اذا كان العرص اليوم بكل 
وسائل  تعرض  امل  التزوير  يف  يبدع  تقنياته 
والوثائق  النقدية  العملة  مزوري  االعالم 
تزور  امل  ؟  تزويرها  يصعب  التي  الرسمية 
شهادات لغرض اهتام بريء وتربئة متهم ؟ 

ال��س��ؤال امل��ه��م االن ه��ل ك��ل م��اج��اء يف 
الصحاح الستة والكايف واالستبصار وبحار 
كتب  وبقية  الفقيه  الحيرضه  ومن  االن��وار 
وصحيح  موثق  والشيعية  السنية  احلديث 
فيه  ضعيف  او  مدلس  حلديث  وجود  وال 
؟ نحن االمامية نجيب كال بل يوجد فيها 
التي  املوثقة  وغري  الضعيفة  االحاديث  من 
ال نعتمدها يف ترشيعاتنا ، اما السلفية فاهنم 
يقولون ان البخاري ومسلم صحيح موثق 
ال ياتيهام الباطل ال من خلفهام وال من بني 
ال  هنا  من  اذن   ، القران  عدل  ومها  ايديام 
كتبنا  يف  جاء  ما  كل  تعتمدوا  ان  لكم  حيق 
ليكون دليال عى نقاشكم معنا عى العكس 
يف  ج��اء  بام  نحاججكم  ان  لنا  حيق  نحن 
الغالف  اىل  الغالف  من  ومسلم  البخاري 

طبقا الدعائكم بانه صحيح وموثق .
اذا اتفقنا عى ان هنالك تزويرا يف احلديث 
وال كتاب صحيح بكامله غري القران نكون 
التقارب  باجتاه  خطوة  اول  عى  عثرنا  قد 
ال  حيق  فال  االمر  هذا  عى  اختلفنا  اذا  اما 
باي  الشيعة  ادان��ة  السلفية  وال  الوهابية 
اىل  الرجوع  غري  من  كتبنا  يف  ذكر  حديث 
االمامية  لكتب  طبقا  واملتن  السند  تنقيح 
احلديث  رجال  معجم  موسوعة  وعمدهتا 

للسيد اب القاسم اخلوئي قدس رسه .
وتعتمد  حتاججنا  ان  الوهابية  ارادت  فاذا 
كتبها حجة علينا فهكذا حوار الفائدة منه   

  .

هل نقطة الخالف مجهولة؟
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االمام  متحف  يف  يعرض  الذي  النادر  السجاد  بني  من 
الزائرين  ت��رسهُّ  مميزة  سجادة  السالم(  )عليه  احلسني 
الكرام، ممن يتوجه لزيارة املتحف الذي يزخر بالتحف 
والنفائس واملقتنيات الثمينة التي اهدت للعتبة احلسينية 
مرِّ  عى  والقادة  وامللوك  السالطني  قبل  من  املقدسة 

العصور..
والسجادة املصنوعة يدويا من الصوف تتوسطها عبارة 
وحييطها  النجاة(,  وسفينة  اهلدى  مصباح  احلسني  )ان 
املقتول  بدم  تطالب  حرفية  فنية  اشارة  يف  محراء  مساحة 
بكربالء، ثم لبيك حسني يف ثنايا السجادة، متواشجة مع 
النباتية عى كل االجزاء، ويعلوها نص  تنوع الزخارف 
الوقفية حلرضة اإلمام احلسني )عليه السالم(، ويقال اهنا 
القرن  كانت توضع يف باب املذبح املقدس يف ستينيات 

املنرصم . 

سجادة صوفية يدوية تشغل اهتمام زائري متحف االمام الحسين 

لالمام  المنسوب  الشريف  المصحف  من  صفحة 
علي بن الحسين زين العابدين )عليه السالم(, 

القرن االول الهجري ،معروضة في متحف الكفيل 
للنفائس والتحف في العتبة العباسية المقدسة
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اجلبييل  ح��س��ن  ال��س��ي��د  وه���و 
نسبه  يمتد  االحسائي  البرصي 
الكاظم  م��وس��ى  االم����ام  اىل 
يف  وم��رق��ده  ال��س��الم(،  )عليه 
تعرف  البرصة  قرى  من  قرية 
اليوم )اجُلبيلة( اشتهرت باسمه 
هجرته  بعد  استوطنها  عندما 
إىل العراق من االحساء، واقام 

هبا حتى ادركته املنية..
واملشهور  املوجود  االن  وقربه 
بظاهر بن عيل عليه قبه خرضاء 
صندوق  الرشيف  القرب  وعى 
نحتت  ك��ب��ري  اس����ود  خ��ش��ب��ي 
والرسوم  النقوش  بعض  عليه 
القديمة، وشباكه مربوط بقطع 
بقربه  وحييط  اخل��رض  ال��ق��امش 
اثناء  الناس  فيه  جيتمع  صحن 
جيتمع  ضيافة  دار  وله  الزيارة، 
العربية  القبائل  من  الزوار  فيه 

املجاورة ملنزله.
من  كال  حسن  السيد  أعقب 
عبد  والسيد  ابراهيم  السيد 
اهلل ه��و ج��د ك��ل م��ن ال��س��ادة 
العزيز  عبد  وآل  ال��ب��خ��ات، 
النجفي،  الصايف  آل  النجفي 
واملوزان،  والصوايف،  والدنني، 
آل  و  ب��ش��ارة،  وآل  وال���رشع، 
السادة  م��ن  وغ��ريه��م  ع���ودة، 
االج�����الء، وه���م أخ����وة كل 
م��ن ال��س��ادة ال���زوام���ل، وآل 
الكيشواين، واملكاصيص الذين 
بعد  الكار  منطقة  إىل  نزحوا 
منطقة  اص��اب  ال��ذي  امل��رض 

اجُلبيلة يف البرصة.
نسبة  ان  ال��ب��ع��ض  وي���ق���ول 
)اجلبييل( إىل )اجلبيل( من قرى 
كانت  أهن��ا  ويبدو  اإلح��س��اء، 
وطن السادة الفواتك املوسوية 

ولكثرة سكان اجُلبيلة يف مدينة 
النازحني  السادة  من  البرصة 
مدينة  اخذت  اجلبيل  قرية  من 
من  البرصة  يف  شهرهتا  اجُلبيلة 

سكاهنا السادة األشاف 
يف  ألنه  عيل  بن  بظاهر  وسمي 
مياه  فاضت  الفرتات  من  فرتة 
متس  ان  دون  ال��ع��رب،  ش��ط 
انه  ايضا  وقيل  م��زاره،  هيكل 
إىل  نسبه  عيل  بن  بظاهر  سمي 
خادم املرقد ظاهر بن عيل الذي 
الضيوف  بخدمه  يقوم  ك��ان 

واستقباهلم.
اهلل  عبد  الشيخ  العالمة  ويقول 
املظفر، »يذكر ان حسن اجلبييل 
البرصة  إىل  األحساء  من  جاء 
القريبة  اجلبيلة  قرية  يف  وق��ربه 
السيد  يقول  فيام  املعقل«،  من 
حمسن االميني يف االعيان: »ان 

من  أول  ثابتا  أب��اه  أو  حمفوظا 
هجرته  وإن  احلجاز  من  هاجر 
ومنها  هجر  إىل  أوال  ك��ان��ت 
يؤيد  ما  وه��ذا  العراق  دخلوا 
من  املؤرخني  بعض  حققه  ما 
العربية  العراق  قبائل  أن بعض 
إىل  أوال  اجل��زي��رة  م��ن  نزحت 
دخلت  ومنها  وأطرافها  هجر 

العراق«. 
السيد  انتساب  يصح  ال  وعليه 
شخص  أي  إىل  اجلبييل  حسن 
ذكرهم  تم  الذين  السادة  غري 
يف تقريرنا هذا؛ لكن وقع اخلطأ 
لعدم  البعض  عند  والسهو 
السيد  انتساب  يف  التحقيق 

حسن اجلبييل البرصي. 

من هو السيد )حسن الُجبيلي(؟          سجادة صوفية يدوية تشغل اهتمام زائري متحف االمام الحسين 
واين يقع مرقده؟

األئمة  نسل  من  األشــراف  السادة  ألحد  شريفًا  مرقدًا  البصرة؛  بمحافظة  الُجبيلة  منطقة  تحتضن 
المعصومين )عليهم السالم( وهو السيد )حسن الجبيلي( الذي تنتسب السمه منطقة )الجبيلة(.

األحرار/ حسين النعمة
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انا

يؤّدي اضط���راب كيمياء الدماغ 
إلى االضطرابات النفس���ية التي 
حتدث حاالت النسيان والعديد 
من األمراض النفس���ية الشائعة, 
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 الس���الم الطبية في كربالء 

حيث قال؟
سؤال شائع لدى مرافقي املرضى 
بعد انتهاء اجللس���ة )دكتور هل 
عندك دواء للنسيان؟( إن دماغ 
اإلنس���ان وذاكرته تش���به ذاكرة 
احلاس���وب فكلم���ا كان محماًل 
بامللف���ات الكثيرة أدى ذلك إلى 
بطء املعالج الس���تدعاء املعلومة 
لذلك نقوم بحذف امللفات غير 
الضرورية )ألعاب, أفالم, برامج 
غير ضرورية( فتتنشط الذاكرة, 
وكذل���ك اإلنس���ان بحاجة إلى 
حذف امللف���ات غير املهمة التي 
تش���غل باله من هموم وتدخل 
فيم���ا ال يعني���ه م���ن مش���اكل 

اآلخرين)كمش���كلة  وقص���ص 
األخ وزوجت���ه، وكم���ن لدي���ه 
ملف دراس���ة, مل���ف األوالد, 
ام���ور الزوج واأله���ل والعمل, 
الدورات التعليمية والنش���اطات 
بحاجة  وغيرها(فهن���ا  الديني���ة, 
إل���ى إراح���ة بال���ه م���ن بعض 
ه���ذه امللف���ات التي تس���تهلك 
تفكي���ره وتأجيله���ا أو إلغائها, 
وأحيان���ًا يكون ضع���ف التركيز 
والنس���يان نتيجة عدة مش���اكل 
نفس���ية منها)اضط���راب القل���ق 
العام, االكتئ���اب, اضطراب ما 
بعد الشدة, النسيان االنشقاقي, 
النفسي  النوم, اإلرهاق  مشاكل 
االدم���ان  املس���تمر,  والبدن���ي 
ومضاعفات���ه, األمراض املتعلقة 
بقلة التركيز, اس���تعمال العقاقير 

املثبطة للقدرات العقلية(.
نصائح:� 

هناك عدة نصائح منها)االجناز, 
اإلبداع���ات,  ف���ي  االنغم���اس 
االنشغال باألهداف الكبيرة هو 
أهم عام���ل لتج���اوز األزمات 
فلنتجاوز  النفسية(,  والصدمات 

الهموم واملشاكل باالندفاع نحو 
األمام بالعطاء واالجناز,

مل���ن  اجل���واب  ه���و  وه���ذا 
يس���أل)دكتور هل عن���دك دواء 

للنسيان؟(
ثانيا/التكلم اثناء النوم:� 

طفل���ة عمرها 11 س���نة لديها 
س���وابق تكلم أثن���اء النوم وقد 
س���افر والدها منذ عدة أش���هر, 
وحاليًا جاءت بها أمها بشكوى 
مشي أثناء النوم )كانت سهرانة 
لوقت متأخر لياًل حتى الس���اعة 
الثالث���ة, ثم في اخلامس���ة فجرًا 
فتح���ت ب���اب الغرف���ة خرجت 
وعادت( حادثة مماثلة منذ شهر 
ونص���ف فتحت الب���اب ونزلت 
للطاب���ق األس���فل ث���م طرقت 
الب���اب وعادت, هذه احلالة هي 
من االضطراب���ات املرافقة للنوم 
وتش���تد لدى احلرمان من النوم 
وحتت الشداة النفسية)مثال حالة 

سفر والدها منذ عدة أشهر(.
ويكون العالج:� 

يت���م العالج من خ���الل طمأنة 
األه���ل)أن احلال���ة مؤقتة(تعيني 

وازال���ة اي عام���ل محفز لهذه 
النوبات, تخفي���ف او ازالة اي 
اثارة سمعية او بصرية او حسية 
في مكان الن���وم ومن االفضل 
عدم النوم ف���ي األماكن العالية 
او السرير العالي مؤقتا ويفضل 
عدم تركها مبفردها خالل النوم 
ويفضل ابع���اد األدوات اخلطرة 
م���ن ام���ام او ق���رب املريضة, 
إغ���الق النواف���ذ والباب, ممكن 
وضع منبه قرب املريضة, يفّضل 
التعامل بهدوء مع املريضة خالل 
النوب���ة وإرجاعها الى فراش���ها 
وال ينص���ح بإيقاظها في بعض 
احل���االت املتك���ررة والش���ديدة 
والقدمية وهي قليلة جدا, ميكن 
اس���تخدام دواء لتعزي���ز النوم, 
وميك���ن اللج���وء إل���ى العالج 
النفسي للش���داة النفسية املؤهبة 
للحالة و متارين االسترخاء في 
حاالت كون النوبة ثابتة الوقت 
وشديدة ميكن ان نوقظ املريضة 
قب���ل النوبة وإبقائها مس���تيقظة 

حلني نفاذ وقت النوبة.

النسيان والتكلم اثناء النوم...
 امراض نفسية شائعة

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي

حفر الشوارع
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البع���ض من البيوت تقدم على عمل ال تفكر بعواقبه بل اصبح 
ظاهرة الس���يما احياء البس���تنة ، فبعض االهالي يقومون بحفر 
الشارع بعد تبليطه بغية ايصال انبوب املاء الى بيوتهم ، او ملد 
انب���وب للمجاري ومن ثم ترك ه���ذه احلفرة من غير معاجلة ، 
واما بعض دور البستنة فانهم يقومون مبد انبوب اجملاري اخلاص 
باملغاسل واملطبخ الى الشارع مما يؤدي الى برك ماء اسن وقذر 

من غير مراعاة املارة.
هذه الظواهر ال زالت من غير معاجلة .

حفر الشوارع

الكورسات في المدارس 

املعلوم ان املدينة تقسم الى سكنية وجتارية وصناعية وزراعية اضافة الى املرافق 
االخرى ولكن تش���خيصنا لظاهرة نراها استفحلت كثيرا اال وهي عدم االلتزام 
بصنف الش���ارع فكثير من احملالت الصناعية جتدها بني االحياء الس���كنية وكثير 
م���ن احمل���الت التجارية جتدها التراعي الضوابط في بنائها بحيث ال تعطي حق 

الرصيف .
قدميا عندما يتم بناء محالت يكون صاحب العقار ملزما بالتراجع خمسة امتار 
ع���ن حدوده لتضاف الى الرصي���ف ، مثل هذا االمر لم يلتزم به االن بل ان 

احملالت بدات تبني على الرصيف لتجعله محال ملحقا مبحلهم.

تصميم المدينة

هذا النظام الذي اعتمد حديثا لبعض الصفوف الدراسية 
اث���ار لغطا ولغوا بني الطلبة واملدرس���ني فالبعض يراه 
مناس���با واالكثر ال يرونه مناس���با حيث ان قراءة املادة 
بشكل مركز لكل فصول الكتاب ستكون مجزاة مبقدار 
درج���ة االمتحان ، وهذا ال يؤدي الى رفع املس���توى 

العلمي للطلبة .

لكل االخوة سواء ابناء املدينة او الزائرين للمدينة يجب ان تراعى حرمة املدينة من حيث كونها 
مقدس���ة فتصرفاتهم التي يجب ان يكونوا عليها ضمن الضوابط الشرعية والعرفية لهذه املدينة 
، ولالسف الشديد هنالك البعض من النساء يرتدين حجابا فيه اشكال شرعي ، اضافة الى 
ان البعض من الشباب تصدر منه ما ال يليق ال بسمعته كشاب مسلم وال بسمعة املدينة كونها 
مقدسة ، واضف الى هذا هنالك البعض من االخوة اصحاب السيارات يستخدمون راديو او 

مسجل السيارة بصوت عال لدرجة ان املارة ينزعجون من هذا الصوت .
يجب مراعاة حقوق املدينة املقدسة وعادات املدينة املقدسة

تذكْر  انت في مدينة مقدسة!!!
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العلمية  ال���دراس���ات  بينت 
مرض  ال��ت��دخ��ني  ان  األخ����رية 
ل��ل��ك��ب��د ك��ال��ك��ح��ول.ك��ان��ت 
التي  العلمية  الدراسات  نتائج 
أجريت يف بريطانيا بشأن حتديد 
تأثري الكحول يف الكبد قد بينت 
ان تناول الكحول يسبب تلف 
التي  الكمية  وان  الكبد،  خاليا 
يسمح بتناوهلا هي 40 غم من 
كحول االيثانول النقي للرجال 
و20 غم للنساء. وان اكثر من 
هذه الكمية مرضة جدا للكبد.

لتحديد كمية كحول االيثانول 
التي  الكحولية  املرشوبات  يف 
رضب  جيب  الشخص،  تناوهلا 
نسبة  يف  )ميليلرت(  الكمية  هذه 
الناتج  وتقسيم  فيها  الكحول 
مليلرت   100 فمثال   .100 عى 

الكحول  نسبة  فيه  النبيذ  من 
كحوا  كمية  ان  يعني   ،%  12
االيثانول يف هذه الكمية تعادل 
12 مليلرت من االيثانول النقي.

التدخني  ان  اىل  العلامء  ويشري 
الكبد.  يف  سلبيا  ايضا  يؤثر 
الكبد  ب��أم��راض  اخلبري  يقول 
سريغي فيالوف، »البعض بعد 
الكحولية  امل��رشوب��ات  تناول 
الدسمة  العشاء  وجبة  بعد  أو 
يفضل تدخني سيجارة. هؤالء 
مرض  التدخني  بأن  يعلمون  ال 
جدا للكبد ايضا. ألن القطران 
املوجود يف الدخان حيتوي عى 
نسبة عالية من املواد املرسطنة، 
الرئتني  يف  يرتاكم  بعضها  التي 
والبعض اآلخر تصل اىل الكبد 

عرب الدم.

النيكوتني  يسبب  هلذا  إضافة 
يف  املوجودة  امل��واد  من  وغ��ريه 
يف  ت��غ��ريات  السجائر  دخ���ان 
متلف  يف  ال��دم��وي��ة  األوع��ي��ة 
التغريات  هذه  اجلسم.  انحاء 
تسبب ضعف يف تزويد القلب 
هذه  بالدم.  والكبد  والدماغ 
بطيئة  بصورة  حتصل  التغريات 
كارثة  أي  تسبب  ال  ل��ذل��ك 
خالل فرتة زمنية قصرية. ولكن 
واستمرار  ال��وق��ت  م��رور  م��ع 
ال��ش��خ��ص ع���ى ال��ت��دخ��ني 

ستسبب مشاكل صحية كبرية.
مشاكل  يسبب  التدخني  ان  كام 
يف املعدة وجمرى الصفراء، ألن 
يبتلعه  السجائر  دخ��ان  بعض 
املدخن ويصل اىل املعدة مسببا 
املعي  فيها ويف  التهابات متلفة 
االث��ن��ي ع��رشي مم��ا ي��ؤدي اىل 
املعدي  اجلزر  بمرض  اإلصابة 

املريئي .
وامل��رئ  املعدة  ي��ؤذي  الدخان 

ايضا

اقرأ ماذا يسبب التدخين 
                                 من اضرار بالكبد ..؟

كيس الثلج يخلصك من )الكرش( نهائيًا في أسبوع واحد
أن  البحثية  الدراسات  أثبتت 
يعد  التربيد  فكرة  عى  االعتامد 
الوسيلة األفضل للتخلص من 
يف  خاصة  املتكدسة  ال��ده��ون 
منطقة البطن واألرداف، حيث 
يف  الدهون  تربد  عملية  تعمل 
اجلسم  حث  عى  املناطق  هذه 
افضل  بصورة  الشحوم  حلرق 
يف  اجلسم  ح��رارة  زي��ادة  بفعل 

املناطق املستهدفة.

أن��ور  مايكل  ال��دك��ت��ور  يقول 
أن  السمنة  ع��الج  اختصاىص 
تسقيع  أو  بالتربيد  ال��ع��الج 
يعمل  مناطق معينة  الدهون يف 
اجلسم  ح��رارة  درجة  رفع  عى 
يف هذه املناطق كرد فعل وقائى 
بالسقيع،  اجلسم  شعور  عند 
يف  وأرسع  أكرب  حرق  وبالتاىل 
منطقة التربيد، وهو ما يلجأ إليه 
دهون  تفتيت  يف  السمنة  أطباء 

ومواضع  واألرداف  البطن 
خاص  جهاز  بواسطة  الرتهل 
للتربيد، حيث تتحول األنسجة 
أنسجة  إىل  البيضاء  الدهنية 
دهنية بنية وبالتاىل التخلص من 
أرسع  بشكل  الرتهل  موضع 

وأسهل يف وقت وجيز.
إمكانية  إىل  م��اي��ك��ل  وي��ش��ري 
التي  ال��ن��ت��ائ��ج  ن��ف��س  تطبيق 
إذابة  يف  التربيد  جهاز  حيققها 

كيس  عى  باالعتامد  ال��ده��ون 
الثلج ووضعه  مملوء بمكعبات 
ملدة  األرداف  أو  البطن  ع��ى 
ملدة  اليوم  يف  مرتني  دقيقة   30
أسبوع، األمر الذي حيفز حتول 
الدهون وزيادة معدالت حرق 
الشحوم بنسبة ترتاوح بني 20 
نتائج  حتقيق  وبالتاىل   %30 إىل 
دون  بخرص  لالستمتاع  مفيدة 

ترهالت أو أرداف مزعجة.

40

حول العالم 



مخاوف عالمية من استخدام طائرات )درونز( 
يف  متزايدة  ماوف  »درون��ز«  طيار  بدون  طائرات  انتشار  يغذي 
جيري  إرهابية  هجامت  لتنفيذ  استخدامها  احتامل  بشأن  بريطانيا 

التحكم فيها عن بعد من قبل متطرفني.
وحذرت دراسة أجرهتا جمموعة أوكسفورد لألبحاث من املخاطر 
التي  اخلطأ  األيدي  يف  الدرونز  طائرات  وقوع  عن  تنجم  قد  التي 
استهداف  أو  بالبالد  الوزراء  رئيس  سيارة  لرضب  تستخدمها  قد 

املحطات النووية، بعد شحنها بقنابل.
ماطر  يزيد  عاديني  أفراد  من  »درونز«  استخدام  أن  إىل  وأشارت 
ذكرت  ما  وفق  أجنبية،  وسفارات  حساسة  مراكز  عى  االعتداء 

صحيفة »غارديان« الربيطانية.
واجليش  الرشطة  وأجهزة  الربيطانية  احلكومة  الدراسة  ودع��ت 
واألمن يف البالد إىل التحرك، واختاذ إجراءات تقلص خطر الدرونز.
وتشمل اإلجراءات املقرتحة إلزام مستخدمي الدرونز باحلصول عى 
املحتملة  األهداف  محاية  ألجل  »الزر«  أنظمة  اعتامد  مع  ترخيص، 
ودليل  الرتدد،  اللتقاط  إذاعات  إىل  إضافة  اإلرهابية،  لالعتداءات 

يسمح للرشطة واجليش بإسقاط الطائرات التي قد تكون معادية.

ورصدت الدراسة أكثر من 200 طائرة بدون طيار يمكن شاؤها 
قادرة عى محل  أهنا  االنرتنت، رغم  أو عرب  التجارية   املحالت  من 

مواد متفجرة.
ومما يبعث عى القلق، بحسب الدراسة، أن تطور التكنولوجيا أتاح 
التحكم،  أجهزة  عرب  بعد  عن  اإلرهابية  االعتداءات  تنفيذ  إمكانية 

وهو أمر يصعب ضبطه إن مل يكن مستحيال.

اقرأ ماذا يسبب التدخين 

املشاكل  أكثر  من  الشعر  تساقط 
اجلاملية التى يتعرض هلا الرجال 
والنساء عى حد سواء، وحيدث 
أستاذ  جيملها  متعددة  ألسباب 
االم��راض  وأستشارى  مساعد 
لطفى  حممد  الدكتور  اجللدية 

الساعى ىف:
:ينتج  اهلرمونية  األس��ب��اب   -

عنها ما يعرف بالصلع اهلرمونى 
ال��ذك��رى، وه��و أك��ث��ر األن���واع 
مشكلة  ت��ب��دأ  وف��ي��ه  ش��ي��وع��ا، 
خصل  ب��رتق��ق  الشعر  تساقط 
الشعر املوجودة ىف القسم األعى 

للرأس وعى جوانبه.
يعانون  ال��ذي��ن  واألش��خ��اص 
النوع  وف��ق  الشعر  تساقط  من 

أعراض  عليهم  تظهر  الذكرى، 
من  ال��ع��رشي��ن��ات  ىف  ال���رتق���ق 
مع  شعرهم  ويتساقط  عمرهم، 
تقدم العمر، وىف النهاية يتساقط 
األعى  القسم  من  كامل  بشكل 
للرأس،ويبقى الشعر املوجود ىف 
الرأس وحيدث  اجلانبني وخلف 
بسبب  اهلرمونى  الشعر  تساقط 
من  الشخص  ويرثها  اجلينات، 

والدته أو والده.
من  نوع   : املرضية  األسباب   -
تساقط الشعر يظهر بعد شهرين 
الشخص  تعرض  من  ثالثة  أو 
كاحلمى  األم�����راض،  لبعض 
أو عدوى خطرية  طويلة األمد، 
او  ك��ب��رية،  جراحية  عملية  أو 

إجهاد نفسى عام.
اإلص��اب��ة  ت���ؤدى  أن  وي��م��ك��ن 
الشعر،  لتساقط  ب��ال��رسط��ان 

املناعية  األم����راض  وك��ذل��ك 
النوع  وهذا  احلمراء«  ك�«الذئبة 
من تساقط الشعر يصيب النساء 
التغيري  بسبب  ال����والدة  ب��ع��د 
عن  الناتج  للهرمون  املفاجىء 

احلمل والوالدة.
- أس��ب��اب أخ���رى: ق��د ي��ؤدى 
االدوية  من  معينه  أن��واع  تناول 
لتساقط الشعر خاصة املستعملة 

ىف عالج الرسطان والرصع.
ملفاجأة  لعنرص  ترجع  اسباب   -
ك��ت��ع��ري��ض ال��ش��ع��ر ل��ل��ح��رارة 
املرتفعة مدة طويلة كام احلال ىف 

فرد وشد الشعر .
ي��ؤك��د  األح�������وال  ك���ل  وىف 
العالج  ط��رق  أن  د.ال��س��اع��ى 
عى  األول  امل��ق��ام  ىف  تتوقف 
الشعر  تساقط  سبب  تشخيص 

،وحتديده بصورة دقيقة.

تعرف على اسباب تساقط الشعر
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العلامنية املفرطة يف فرنسا معلومة للعامل ، واهم ما تعتمده هذه العلامنية هو احلديث عن حقوق وحرية املراة واهنا جيب ان تكون اسوة 
بالرجل وقد اقحموها يف شتى امليادين التي حتتاج اىل امتيازات رجالية مع الطعن باالسالم يف ادعائه ان البيت هو مكان املراة وعكس 

ذلك يف ظروف خاصة يمكن للمراة العمل .
استطالع يف فرنسا خيب اماهلم وقصم ظهر العلامنية فقد كشف استطالع للرأي أجراه معهد »ايبسوس« الفرنس أن 91% من الفرنسيني 
يرون أن املرأة مكاهنا البيت وليس العمل. وتعترب فرنسا األوىل بني الدول األوروبية التي تعتقد ذلك، وتأيت املجر يف املرتبة الثانية بنسبة 

66%، ثم بريطانيا بنسبة 22%، وهولندا بنسبة %20.

ا سجدة واحدة وليست صالة.. ولكنهّ هلا فضل عظيم عند اهلل  إهنهّ
تعاىل وأغلبنا ال يعرف أمهيتها وال يعرف كيفيتها.

األمر سهل جدًا.. تنوي هلل أن تسجد سجدة الشكر وتقول ثالث 
سجد  ثم  صى  اذا  العبد  وان  هلل(..  )شكرًا  ساجد  وأنت  مرات 
املالئكة  وبني  العبد  بني  احلجاب  تعاىل  الرب  فتح  الشكر  سجدة 
فيقول: يا مالئكتي انظروا اىل عبدي أدى فريضتي وأتم عهدي ثم 

سجد يل شكرا عى ما أنعمت به عليه � يامالئكتي ماذا له؟
فتقول املالئكة: يا ربنا رمحتك.

ثم يقول الرب تعاىل: ثم ماذا له؟
فتقول املالئكة: يا ربنا جنتك.
فيقول الرب تعاىل: ثم ماذا؟ 

ه. فتقول املالئكة: يا ربنا كفاه ما مههّ
فيقول الرب تعاىل: ثم ماذا؟

فال يبقى يشء م���������ن اخلري اال قالته املالئكة.
فيقول اهلل تعاىل: يامالئكتي ثم ماذا؟

فتقول املالئكة: يا ربنا ال علم لنا!!
إليه  وأُقبُل  شكرين  كام  ألشكرنه  مالئكتي  ال  تعاىل:  اهلل  فيقول 

بفضيل وأريه رمحتي.
فامذا يرضنا لو سجدنا سجدة شكر بعد كل فريضة.

عقيل الحاجفضُل سجدة الشكر

المرأة مكانها البيت!!

من تراث العلماء
ينقل عن العالمة احليل )رمحه اهلل(، أنه كان يف أيام اخلميس يقصد كربالء املقدسة من احللة ، وهو عى محاره ، ويرجع يوم اجلمعة، لكنه 
كان إذا ذهب إىل كربالء ، ورجع ال يرتك الوقت يذهب سدى بل ينتهزه للكتابة ، وهو عى دابته مما سبب عدم متكن أحد من قراءة 
خطه إال ولده فخر املحققني ، فإنه هو الذي بيهّض مسودات والده التي كتبها عى الدابة ، ولذا نجد اليوم بعد ميض ما يقارب من سبعة 

قرون قد بقي العالمة احليلهّ َعَلاًم من األعالم وآخذًا بزمام احلوزات العلمية.
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صورة وتعليق

البحث عن آلية بديلة

الوهابية تخجل من اسِمها!!

يف  جمدية  غري  وسائل  البلدية  عامل  يستخدم 
حيث  السكنية،  واألحياء  الشوارع  تنظيف 
أمام  عاجزين  طوياًل  وقتًا  الكثريون  يقيض 
عايل  ه��واء  مضخة  تسليط  عرَب  األتربة  إزال��ة 
الشارع  عن  تنزاح  األتربة  أنهّ  صحيح  عليها.. 
ولكنها تبقى مرتاكمة عى جانبي الطريق لتأيت 
حركة  عن  ناهيك  هي  كام  وتعيدها  قويهّة  ريح 
يتم  ال  فلام  حي��دث..  مل  شيئًا  وكأن  السيارات 
ومجعها  األتربة  لكنس  بديلة  آليات  استخدام 
باهلواء  تنفخ  يومني  لو  )يعني  بعيدًا...  ومحلها 

الرتاب باقي(.

بل  بالوهابية  تسميتهم  يرفضون  اليوم  الوهابينَي  أن  والغريبة  املضحكة  األمور  من 
ويغتاظون منها عى الرغِم من أن التسمية جاءت تيمنًا بمؤسس هذه احلركة الشيطانية 
أنفسهم  عى  )السلفية(  تسمية  إطالق  وحياولون  الوهاب(..  عبد  بن  )حممد  وهو 
نتيجة  وهي  الوهاب..  عبد  بابن  وليس  يقولون  كام  الصالح!!  بالسلف  وااللتصاق 
ي  التسمهّ لرفضهم  أتباعه  حتهّى  منه  يسخر  يبدو  كام  الذي  الرجل  هذا  لسفالة  حتمية 
يف  باطلة  هي  احلركة  هذه  وألنهّ  ولكن  يقال..  كام  له  إكرامًا  عليها  ألرصوا  وإال  به 
أن  منهم  الواحد  فيحاول  املسلمني  وتكفري  والكراهية  القتل  عى  وأقيمت  األساس 
عًا ليلتصق به ويأيت بالفتاوى الكافرة التي ما أنزل اهلل هبا من  جيد له صحابيًا ولو ُمرَتَ

سلطان!!

الثاني  فيصل  الملك  على  غرامة  وصل  يقطع  مرور  شرطي 
لمخالفته قواعد السير!
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