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قال اإلمام الحسن المجتبى:
من بدأ بالكالم قبل السالم، فال تجيبوه!!

a

قال��وا تاهلل لقد آث��رك اهلل علينا اخت��ارك علينا بحس��ن الصورة وكامل 
السرية وإن كنا خلاطئني وإن شأننا وحالنا إنا كنا مذنبني بام فعلنا معك 

ال جرم أن اهلل أعزك واذلنا .
العي��ايش عن الباقر عليه الس��الم قالوا فال تفضحن��ا وال تعاقبنا اليوم 

واغفر لنا .
)92 ( ق��ال ال تثري��ب ال عيب وال تعيري وال تأني��ب عليكم اليوم فيام 

فعلتم يغفر اهلل لكم وهو أرحم الرامحني . 
)93 ( اذهبوا بقمييص هذا فألقوه عىل وجه أيب يأت بصريا وأتوين أنتم 

وأيب بأهلكم أمجعني .
)94 ( ومل��ا فصلت العري من مرص وخرجت م��ن عمراهنا قال أبوهم 
ملن حرضه إين ألجد ريح يوس��ف لوال أن تفندون تنس��بوين إىل الفند 
وه��و نقصان عق��ل حيدث من اهل��رم وجواب لوال حم��ذوف وتقديره 

لصدقتموين .
)95 ( قال��وا تاهلل إنك لفي ضاللك القديم لفي ذهابك عن الصواب 

قدما بإفراطك يف حمبة يوسف واكثارك ذكره والتوقع للقائه .

ُكْم  َفَلامَّ َأن َجاَء اْلَبِش��ريُ َأْلَقاُه َعىَلٰ َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبِصرًيا َقاَل َأَلْ َأُقل لَّ
ِ َما اَل َتْعَلُم��وَن )96( َقاُلوا َيا َأَباَنا اْس��َتْغِفْر َلَنا  إيِنيِّ َأْعَل��مُ ِم��َن اهللَّ
ُه ُهَو  َف َأْسَتْغِفُر َلُكْم َريبيِّ إِنَّ ا َخاِطئنَِي )97( َقاَل َس��وْ ا ُكنَّ ُذُنوَبَنا إِنَّ
ِحي��ُم )98( َفَلامَّ َدَخُلوا َعىَلٰ ُيوُس��َف آَوٰى إَِلْي��ِه َأَبَوْيِه  اْلَغُف��وُر الرَّ
ُ آِمنِ��نَي )99( َوَرَف��َع َأَبَوْيِه َعىَل  َوَق��اَل اْدُخُل��وا ِمرْصَ إِن َش��اَء اهللَّ
َذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمن َقْبُل  ًدا َوَقاَل َيا َأَبِت َهٰ وا َلُه ُسجَّ اْلَعْرِش َوَخرُّ
ْجِن َوَجاَء  ا َوَقْد َأْحَسَن يِب إِْذ َأْخَرَجنِي ِمَن السيِّ َقْد َجَعَلَها َريبيِّ َحقًّ
َطاُن َبْينِي َوَبنْيَ إِْخَوِت إِنَّ َريبيِّ  ��يْ َزَغ الشَّ َن اْلَبْدِو ِمن َبْعِد َأن نَّ بُِكم ميِّ
ِكيُم )100( َربيِّ َقْد آَتْيَتنِي ِمَن  ُه ُهَو اْلَعِليُم احْلَ َا َيَش��اُء إِنَّ َلِطيٌف مليِّ
ْرِض  َواِت َواأْلَ ��امَ َحاِديِث َفاِطَر السَّ ْمَتنِي ِمن َتْأِويِل اأْلَ امْلُْلِك َوَعلَّ
احِلِنَي  اًم َوَأحْلِْقنِي بِالصَّ نِي ُمْس��لِ ْنَيا َواْلِخَرِة َتَوفَّ َأنَت َولِييِّ��ي يِف الدُّ
لِ��َك ِمْن َأنَباِء اْلَغْي��ِب ُنوِحيِه إَِلْيَك َوَما ُكن��َت َلَدْيِْم إِْذ  )101( َذٰ

ُعوا َأْمَرُهْم َوُهْم َيْمُكُروَن )102( َأمْجَ

�سورة يو�سف 

التف�سري

- رّسحت فالنا اىل موضع كذا إذا أرسلته وترسيح 
املرأة تطليقها واالسم الرساح مثل التبليغ والبالغ 

وترسيح الشعر إرساله وحله قبل املشق .
- النحب أش��د البكاء كالنحيب وقد نحب كمنع 

وانتحب .
- قوس تقويسا انحنى.

التكْن انت الحكم

التفت

عندما تكون طرفا يف خالف فليس من املنطق 
ان تكون انت احلك��م فلآلخر رايه فيك ايضا 
وقرارك هبذا اخلصوص س��يكون غري موزون 
والواثق من نفس��ه يرىض بمن حيكم بينه وبني 
نده واما االرصار عىل صحة موقفك وحكمك 
عىل االخرين فاهنا خطيئة قد تذهب باحقيتك 
باملوقف الذي ان��ت عليه ، اعمل صاحلا ودع 

االخرين حيكمون عليك.
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سياسة احلكومة هي جمموعة سياسات افرادها منصهرة 
يف بودقة واحدة لتخرج بش��كل واحد يمثل البلد أما ان 
يكون التفكري السيايس وفق افق ضيق وفردي وشخيص 
ف��ان مثل هذا يكون حجر عثرة ام��ام من يفكر باصالح 
منظوم��ة احلكوم��ة ب��ل التع��ارض والرفض س��يكونان 
شديدين، ومثل هذا االمر يعود يف اساسه اىل عدم الدقة 
يف اختي��ار االكفأ يف ش��غل املنصب ، ول��و عدنا خُلطب 
املرجعية منذ السقوط وحتى االن فاهنا تقوهلا وبرصاحة 

اعتم��دوا الكفاءات وابتعدوا ع��ن الفئوية وليكن نصب اعينكم الع��راق والعراقيون ، اال ان 
هذه الدعوات وكأهنا ل جتد أذنا صاغية هلا بدليل ما تفاقم نتيجة االخطاء السابقة من سد مانع 
ام��ام حركة التغيري الوزاري التي يتحدث عنها الش��ارع العراق��ي ، وبالرغم من ذلك فالزال 

االمل باالصالح موجودا  بالرغم من اخلسائر اجلسيمة التي دفعها العراق.

قال االمام علي

إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة

a

ا َمْبِغّيًا َعَلْيِه. ا َباِغيًا، َوإِمَّ ا َمْظُلومًا، َوإِميِّ ا َظامِلًا، َوإِمَّ ا َبْعُد، َفإيِنيِّ َخَرْجُت ِمْن َحييِّي)1( هَذا: إِمَّ َأمَّ
ِس��نًا أَعاَننِي، َوإِْن ُكْنُت ُمْس��يئًا  )2(، َف��إِْن ُكْنُت حُمْ ��ُر اهللِ َمْن َبَلَغ��ُه ِكَتايِب هَذا مَلَّ��ا َنَفَر إىَِلَّ َوأن��ا ُأَذكيِّ

اسَتْعَتَبنِي)3(.
1. احلي: موطن القبيلة أو منزهلا.

2. ملّا نفَر إيل: بتشديد »ملّا« وتقديره »إاّل«.
3. استعتبني: طلب مني العتبى أي الرىض، أي طلب مني أن أرضيه باخلروج عن إساءت.

السياسة الفردية
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أشاَر ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء 
املقدسة؛ السيد أمحد الصايف إىل أّن الوسط 
البلد،  منظومة  يف  مهّم  مفصٌل  االكاديمي 
وأكد عىل رضورة ممارسة حّقها ودورها يف 

البناء.
احلفل  خ��الل  ألقاها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
اجلامعات  طلبة  لتكريم  الرابع  املركزّي 
العتبُة  أقامته  ال��ذي  األوائ���ل  العراقية 
فتية  م��رشوع  ضمن  امل��ق��ّدس��ة  العّباسية 

الكفيل الوطني..
سنواٍت  أرب��ع  منذ  »دأبنا  الصايف:  وق��ال 
خلت عىل أن نقف أمام اإلخوة األعّزاء من 

األساتذة والطلبة لكي نؤّسس ليشٍء هو أن 
أنظار  نوّجه  وأن  واجلامعات  العلم  نحرتم 
اجلميع اىل جمهود نخٍب يف العراق تستطيع 

أن متارس دورها الطبيعّي يف بناء البلد«.
دائ��اًم  تطالب  أن  اجلامعات  »ع��ىل  مبّينًا: 
والُبّد  ودورها،  حّقها  متارس  أن  وبإحلاح 
ومثّقف  واٍع  كطرٍف  نفسها  تفرض  أن  هلا 
ترىض  وال  البلد،  هذا  مسؤولية  وتتحّمل 
ذل��ك،  ع��ن  م��ع��زٍل  يف  تكون  أن  لنفسها 
حيتاج  احلّق  لكن  حقوقها،  من  حقٌّ  وهذا 
تؤخذ«،  بل  ُتعطى  ال  فاحلقوق  مطالبة  اىل 
اقتصادّيًا  الن  البلد  »مشاكل  أّن  موضحا 

ومالّيًا وزراعّيًا، وُيمكن أن حتّل من خالل 
خالل  من  البلد  أهل  من  النرّية  العقول 
– هذا  »تكريمنا  ّن  مؤكدا  اجلامعات«، 

واقعًا- مسؤوليٌة أخالقّية«.

قام تنظيم داعش بإصدار قوائم 
جديدة بأسامء 1065 مدنيا من 
بعد  قتلهم  نينوى  حمافظة  أبناء 
املايض،  العام  منذ  احتجازهم 
من  مصادر  أوردت��ه  ما  حسب 

داخل املوصل.
بحسب  )نينا(  وكالة  وأف��ادت 
م��ص��ادر م��ن داخ���ل امل��دي��ن��ة، 
قوائم  بإلصاق  قام  بان»التنظيم 
من  معدومني  بأسامء  جديدة 
أيدي  عىل  نينوى  حمافظة  أبناء 
املعتقلني  م��ن  وه��م  ع��ن��ارصه 
امل��دن��ي��ني وال��ع��س��ك��ري��ني من 

عامل  إىل  إضافة  ضباط،  بينهم 
وتدريسيني وحمامني وكسبة من 

مجيع رشائح أهايل املوصل«.
ألصق  »داع���ش  أن  وأض��اف��ت 
ج��دران  من  بالقرب  القوائم 
ال��ع��ديل ومخس  دائ���رة ال��ط��ب 
بعموم  م��وزع��ة  مستشفيات 
»أهايل  ان  إىل  مشرية  املوصل«، 
فاجعة  عىل  استيقظوا  املوصل 
ك��ب��رية ب��أس��امء ال��ض��ح��اي��ا من 
واملعتقلني  املخطوفني  أبنائهم 
م��ن ق��ب��ل داع���ش م��ن��ذ ال��ع��ام 

املايض«.

»تنظيم  أن  املصادر  وأوضحت 
داع���ش اإلره����ايب أق���دم عىل 
منطقة  يف  الضحايا  جثث  رمي 
ومن  العذبة  قرية  يف  )اخلفسة( 
يف  ودفنها  حرقها  عىل  اقدم  ثم 
جنوب  مناطق  يف  مجاعية  مقابر 

وغرب املوصل.
ويذكر أن داعش اعلن منتصف 
امل��ايض  ال��ع��ام  يف  نيسان  شهر 
من  شخصا   2070 قتلهم  عن 

خمتلف الرشائح.

2000 الجئ عراقي غادروا ألمانيا بشكل طوعي
ذكرت تقارير صحفية مغادرة نحو الفي الجئ عراقي من أملانيا بشكل طوعي.

ونرشت صحفية »فيلت أم زونتاج« األملانية األسبوعية »أن كثريا منهم أرجع سبب رحيله من أملانيا إىل أن وعود املهربني الذين ساعدوهم يف 
اهلروب إىل أملانيا ل تتحقق«.

واشارت الصحيفة، اهنا استندت يف ذلك إىل تقرير أصدره املركز التعاوين لالسرتاتيجيات والتحليالت اخلاصة بمكافحة اهلجرة غري الرشعية«.
وارجع التقرير أسباب رحيل هؤالء األشخاص »اىل االستياء من وضع اإلقامة ونقص إمكانات العمل وما ينتج عنه من الوضع املايل، وكذلك 

بطء العمل بالنسبة إلجراءات اللجوء«.
وأضافت الصحيفة، »أنه تم أيضا ذكر أسباب عائلية للرحيل مثل اقرتاب موعد زفاف يف الوطن«.

وتم تسجيل ما يزيد عىل 121 ألف عراقي جاؤوا إىل أملانيا عام 2015، وبذلك يأت العراق يف املرتبة الثالثة بني الدول التي يأت منها أشخاص 
إىل أملانيا بعد سوريا وأفغانستان.

بماذا اوصى السيد الصافي الجامعات العراقية؟

الموصل تستيقظ على فاجعة كبيرة

اندالع اشتباكات مسلحة شمال البصرة من جراء تجدد نزاع عشائري
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أفاد مصدر أمني يف البرصة، بأن اشتباكات مسلحة اندلعت يف منطقة 
الكرمة الواقعة شامل املحافظة بني أفراد من عشريتني متنازعتني، فيام 

انترشت قوات الرشطة يف حميط املنطقة متهيدًا لفض النزاع.
وقال املصدر، إن »االشتباكات اندلعت باألسلحة اخلفيفة مؤكدا ان 
استمرار تبادل االطالقات النارية تسبب بحالة من اإلرباك األمني يف 
أن  اىل  الكشف عن اسمه  الذي طلب عدم  املصدر  املنطقة«. ولفت 
»قوات الرشطة قامت بتطويق املنطقة متهيدًا لتدخلها من أجل فض 
النزاع وإلقاء القبض عىل املشاركني فيه«، مضيفًا أن »القوات األمنية 
العشائرية  النزاعات  مثريي  مع  التهاون  بعدم  مشددة  أوامر  لديا 
خالل  واجهت  البرصة  حمافظة  أن  يذكر  فيها«.  واملشاركني  املسلحة 
النصف الثاين من العام املنرصم زيادة يف النزاعات العشائرية املسلحة 
وجرائم القتل واخلطف والسطو املسلح، ثم أعلنت خلية األزمة يف 

)8 كانون األول 2015( البدء بتنفيذ خطة جديدة هتدف اىل حتسني 
الوضع األمني، وأسفرت تلك اخلطة بحسب قيادة الرشطة عن القاء 
فيام  بارتكاب جرائم خمتلفة،  أكثر من ثالثة آالف متهم  القبض عىل 
دهم  عمليات  بتنفيذ  املاضية  األسابيع  خالل  األمنية  القوات  قامت 
وتفتيش يف بعض املناطق التي شهدت نزاعات عشائرية مسلحة أدت 
اىل إلقاء القبض عىل عدد من املتهمني ومصادرة كمية من األسلحة..

الموجز

• كركوك تبدأ بفرض غرامات مالية على السير المعاكس لسائقي المركبات

• صحة المثنى تتلف طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة لالستهالك بناًء على تبليغات تقدم بها مواطنون

• الحشد الشعبي يسلم حكومة صالح الدين قطعًا أثرية عثر عليها شرقي تكريت خالل مداهماته أوكار »داعش«

• السياحة البرلمانية تكشف عن وجود شركات أجنبية »غير مجازة« تعمل في العراق

• المرصد العراقي لحقوق اإلنسان يحذر من استمرار »االنتهاكات« ضد المتظاهرين ويطالب بمحاسبة 

»المعتدين« عليهم في بغداد وذي قار

•  مليار دينار يوميًا عائدات متوقعة من فرض رسوم على السيارات الداخلة الى العاصمة 

• متظاهرو كربالء يجوبون شوارع المحافظة للمطالبة باإلصالحات وتفعيل دور المدعي العام

• حملة الشهادات العليا يعتصمون وسط بغداد للمطالبة بتعيينهم

كشف مصدر صناعي عسكري رويس النقاب عن تسليم روسيا آليات »بانتسري-إس1« العسكرية 
تصدير  رشكة  مع  و2013   2012 عامي  يف  املوقعة  رشائها  عىل  التعاقد  مذكرة  بحسب  للعراق 
األسلحة الروسية )روس أوبورون أكسبورت(، وبدأ يتسلمها يف عام 2014 وقال املصدر، الذي 
ل يتم تسميته، يف ترصحيات للصحافيني اوردهتا وكالة سبوتنيك الروسية، إن العراق تسلم أكثر من 
20 آلية من طراز »بانتسري-إس1«. ومنظومة »بانتسري« خمصصة للتصدي للطائرات والصواريخ 
ورامجات  ملم   30 عيار  رسيعة  آلية  مدافع  عىل  وحتتوي  املنخفضة،  االرتفاعات  عىل  املهامجة 
الصواريخ املضادة للطائرات والصواريخ. ووفقا للمعلومات املكشوفة، متلك مخس دول آليات 

»بانتسري«: روسيا ودولة اإلمارات العربية وسوريا والعراق واجلزائر.

روسيا تسلم العراق منظومة بانتسير للدفاع الجوي

بماذا اوصى السيد الصافي الجامعات العراقية؟

اندالع اشتباكات مسلحة شمال البصرة من جراء تجدد نزاع عشائري
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السيُد الصافي يتناول في ُخطبته 
رسالة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب )عليه السالم( 

الى والي البصرة عثمان بن حنيف االنصاري يذّكره فيها بما يجب ان يسير عليه من يتولى السلطة، 
ويكون في موقع المسؤولية في مواساة الفقراء والمحرومين 

اخوت االفاضل..
 اخوات املؤمنات..

أعرض لكم االمر التايل :
عيل  املؤمنني  أم��ري  كتب  لقد 
السالم(  )عليه  طالب  ايب  بن 
بن  ع��ث��امن  ال��ب��رصة  وايل  اىل 
عندما  االن��ص��اري،  حنيف 
قوم  وليمة  اىل  ُدع��ي  انه  بلغه 
من أهلها.. فمىض اليها فكتب 
اللحظ  يف  شديدة  رسالة  اليه 
لتلك  استجابته  ع��ىل  تؤنبه 
ال��دع��وة، وح��ض��وره يف تلك 
ان  جيب  بام  ��ره  وي��ذكُّ امل��أدب��ة، 
السلطة،  يتوىل  من  عليه  يسري 
يف  املسؤولية  موقع  يف  ويكون 

واملحرومني،  الفقراء  مواساة 
حيث قال )عليه السالم( :

َفَقْد  ُحَنْيف:  َياْبَن  َبْعُد،  ��ا  )َأمَّ
ِفْتَيِة  ِم��ْن  َرُج���اًل  َأنَّ  َبَلَغنِي 
َمأُدبَ�ة  إىل  َدَعاَك  ِة  اْلَبرْصَ َأْهِل 
َلَك  ُتْسَتَطاُب  إَِلْيَها  ْعَت  َفَأرْسَ
األلَواُن، َوُتْنَقُل إَِلْيَك اجْلَِفاُن. 

إىِل  جُتِيُب  ��َك  َأنَّ َظَنْنُت  َوَم��ا 
َطَعاِم َقْوم، َعائُِلُهْم )حمتاجهم( 
َفاْنُظْر   . َمْدُعوٌّ ُهْم  َوَغنِيُّ  ، ُفوٌّ جَمْ
ِمْن  )املأكل(  َتْقِضُمُه  َما  إىَِل 
َعَلْيَك  اْشَتَبَه  َفاَم  امْلَْقَضِم،  هَذا 
اخرجه  )أي  َفاْلِفْظُه  ِعْلُمُه 
بِِطيِب  َأْيَقَنَت  َوَما  من فمك(، 

َوجوِهِه َفَنْل ِمْنُه. 

إَِمامًا  ُم��وم  َم��أْ لُِكليِّ  َوإِنَّ  َأاَل 
بُِنوِر  َوَيْسَتِضُء  بِ��ِه،  َيْقَتِدي 
َقِد  إَِماَمُكْم  َوإِنَّ  َأاَل  ِعْلِمِه; 

ُدْنَياُه بِِطْمَرْيِه، َوِمْن  اْكَتَفى ِمْن 
ُطْعِمِه بُِقْرَصْيِه. 

َعىَل  َت��ْق��ِدُروَن  اَل  ��ْم  ��كُ َوإِنَّ َأاَل 

أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  أورَد 
في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة   وإم��ام  خطيب  الصافي 
الصحن  في  أقيمت  التي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته 
الموافق  1437/ه���  األول  /جمادي  ف��ي10  الشريف   الحسيني 
بن  علي  المؤمنين  أمير  رسالة  أورد مقاطَع من  2016/2/19م 
ابي طالب ) عليه السالم( الى والي البصرة عثمان بن حنيف 

األنصاري أستهلها بالقول:

عىل والة األمر ومن حيكمون يف السلطة أن يراعوا حق 
يكونوا  وأن  الشعب..  أبناء  من  واملحتاجني  الفقراء 
أّن  وليعلموا  باطل..  فتسّيدهم  وإال  هلم..  عون  خري 
ما بني أيديم هو زائل.. إذا ما ثار الشعب عىل الظال.

أهم ما جاء في خطبة الجمعة:
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بِ��َوَرع  َأِعيُنويِن  َولِكْن  ذلِ��َك، 
ة َوَسَداد.  َواْجتَِهاد، َوِعفَّ

َفَواهلل َما َكَنْزُت ِمْن ُدْنَياُكْم ترِْبًا، 
َخْرُت ِمْن َغَنائِِمَها َوْفرًا،  َواَل ادَّ
ِطْمرًا،  َثْويِب  لَِبايِل  َأْعَدْدُت  َواَل 
َواَل ُحْزُت ِمْن َأْرِضَها ِشرْبًا .. 

اىل ان قال )عليه السالم( :
ِريَق،  الطَّ اَلْهَتَدْيُت  ِشْئُت  َوَلْو 
ى هَذا اْلَعَسِل، َوُلَباِب  إىَِل ُمَصفَّ
اْلَقزيِّ  هَذا  َوَنَسائِِج  اْلَقْمِح،  هَذا 

)احلرير(. 
َيْغِلَبنِي  َأْن  َه��ْي��َه��اَت  َول��ِك��ْن 

إىَِل  َجَشِعي  َوَي��ُق��وَديِن  َه��َواَي، 
بِاحْلَِجاِز  َوَلَعلَّ  األْطِعَمِة   ِ ريُّ َتَ
يِف  َلُه  َطَمَع  اَل  َمْن  الياَمَمِة  َأِو 
َبِع  بِالشيِّ َلُه  َعْهَد  َواَل  اْلُقْرص، 
ُبُطوٌن  َوَحْويِل  ِمْبَطانًا  َأبِيَِت  َأْو 
ى، َأْو  َغْرَثى)جائعة( َوَأْكَباٌد َحرَّ
َأُكوَن َكاَم َقاَل اْلَقائُِل: َوَحْسُبَك 
َوَحْوَلَك  بِبِْطَنة  َتبِيَت  َأْن  َداًء 
غري  )اجللد  اْلِق�ديِّ إىَِل  حَتِنُّ  َأْكَباٌد 
بَِأْن  َنْفِس  ِمْن  َأَأْقَنُع  مدبوغ( 
َواَل  امْلُْؤِمننَِي،  َأِمرُي  هَذا  ُيَقاَل: 

ْهِر،  الدَّ َم��َك��اِرِه  يِف  ُأَشاِرَكُهْم 
ُجُشوَبِة  يِف  ْم  هَلُ ُأْسَوًة  َأُكوَن  َأْو 

)خشونة( اْلَعْيش! 
َأك��ُل  لَِيْشَغَلنِي  ُخ��ِل��ْق��ُت  َف��اَم 
امْلَْرُبوَطِة،  َكاْلَبِهيَمِة  َباِت،  ييِّ الطَّ
ُشْغُلَها  امْلُْرَسَلِة  َأِو  َعَلُفَها،  َها  َهُّ
َأْعاَلِفَها،  ِمْن  َتْكرَتُِش  ُمَها،  َتَقمُّ
ُأْت��َرَك  َأْو  ا،  هِبَ اُد  ُي��رَ َعامَّ  َوَتْلُهو 
اَلَلِة،  الضَّ َحْبَل  َأُجرَّ  َأْو  ُسدًى، 
الطريق عىل  َأْعَتِسَف)ركب  َأْو 

غري قصد(َطِريَق امْلََتاَهِة !
نقول اخواين:

يا  اهلل عليك وسالمه  صلوات 
امري املؤمنني.. 

يا إمام الفقراء واملحرومني..
ان  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك  اهلل  نسأل   
يف  ويعيننا  ب��رمح��ت��ه،  يشملنا 
واالقتداء  هنجك،  عىل  السري 
اهلل عليك حيًا  بسريتك وصىل 

وميتًا ويوم تبعث حيًا ..
 واحلمد هلل رب العاملني وصىل 
الطيبني  وآل���ه  حممد  ع��ىل  اهلل 

الطاهرين.

عندما نجعل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السالم( إمامًا وقدوًة لنا.. فالبد طبعًا اتباعه والمضي 

إن  لنا:  ويقول  بنوره..  ويستضيء  به  يقتدي  إماما  مأموم  لكل  أن  يقول  فهو  سيرته..  وتفحص  طريقه  في 

َتْقِدُروَن َعَلى ذِلَك،  اَل  ُكْم  َوِإنَّ َأاَل  ِبُقْرَصْيِه..  ُدْنَياُه ِبِطْمَرْيِه، َوِمْن ُطْعِمِه  إَِماَمُكْم َقِد اْكَتَفى ِمْن 

ة َوَسَداد. َولِكْن َأِعيُنوِني ِبَوَرع َواْجِتَهاد، َوِعفَّ

فهل وعينا هذا الكالم؟!
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عطُر االستغفار ُيذهب الذنوب دائمًا

مستقاٌة من اخلطبة االوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة السيد 
امحد الصايف يف 10/مجادي 

االوىل/1437هـ املوافق 
2016/2/19م

أوصيكم احبتي جميعًا بتقوى اهلل تبارك وتعالى واالستغفار من الذنوب فإنه قد ورد عن امير المؤمنين )عليه السالم( انه قال: 
)تعطّروا باالستغفار ال تفضحنكم روائح الذنوب(.

لقد مّرت علينا بعض الروايات 
واليات  واالحاديث  الرشيفة 
بام يتعرض اليه املؤمن من حالة 
البد  اذنب  اذا  املؤمن  الذنب، 
بعمل  الذنب  ه��ذا  يتدارك  ان 
الذنوب  عملية  تستمر  ال  حتى 
رويدًا  رويدًا  حييد  ذلك  بعد  ثم 
عن التعريض اىل رمحة اهلل تبارك 

وتعاىل.
ول��ذل��ك ك���ان ح��ث ال��ش��ارع 
ينبهنا  ان  علينا  حفاظًا  االقدس 
والذي  التوبة  مسألة  اىل  دائ��اًم 
حديث  يف  املقدمة  هبذه  ذكرنا 
السالم(  )عليه  املؤمنني  ام��ري 
باالستغفار(  )تعطّروا   : يقول 
و   – روائ��ح  الذنوب  هلذه  ألن 

روائح كرية- مهام كان الذنب 
التعبري  وه��ذا  كبريًا  او  صغريًا 
تعبري تقريبي حتى نفهم االنسان 
يتنفر  رائحة كرية  به  عندما متر 
ان  البد  ولذلك  االخ��رون  منه 
الرائحة  يزيل هذه  ان  اىل  يرسع 
تارة  املزيل  وه��ذا  عنه  الكرية 
املادية  املنظفات  له  يستعمل 
وت��ارة   .. اشبه  وم��ا  الصابون 
الرائحة من نوع آخر وهي تنّفر 
نفسه  ُيبعد  واالنسان  املالئكة 

عن رمحة اهلل ..
)عليه  امل��ؤم��ن��ني  ام��ري  وي��ق��ول 
حتى  ب��يشء  تعطّروا  ال��س��الم( 
وان��ام  ال��روائ��ح  ه��ذه  تبقى  ال 
فقال  ال���روائ���ح  ه���ذه  ازي��ل��وا 

)ت��ع��ط��ّروا   : ال��س��الم(  )عليه 
باالستغفار(..

الرتبية   نوع من  واالستغفار هو 
واهلل  يربينا  وتعاىل  تبارك  واهلل 
تعاىل يبقى معنا يدارينا ويوجهنا 
من  والرسل  االنبياء  ويرسل 

اجل ان ال نخرس. 
ويف اح��د االدع��ي��ة ال���واردة يف 
دعاء  وهو  السجادية  الصحيفة 
يقول  وطلبها..  التوبة  ذكر  يف 
السالم(  )عليه  السجاد  االمام 
الرشيف يف ذكر  الدعاء  يف هذا 

التوبة وطلبها :
ِحيِم مْحِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

َنْعُت  َيِصُفُه  ال  َم��ْن  يا  )الّلهمَّ 
جُي��اوُزُه  ال  َم��ْن  َوي��ا  الواِصِفنَي 

َرجاُء الّراِجنَي َويا َمْن ال َيِضيُع 
ُهَو  َمْن  َويا  امُلْحِسننَِي  َأْجُر  َلَديِه 
َويا  العابِِديَن  َخ���ْوِف  ُمْنَتهى 
هذا  ِقنَي  امُلتَّ َخْشَيِة  غايُة  ُهَو  َمْن 
ُنوِب  َمقاُم َمْن َتداَوَلْتُه َأْيِدي  الذُّ
َواْسَتْحوَذ  اخَلطايا  ُة  َأِزمَّ َوقاَدْتُه 
َأَمْرَت  َعامَّ   َ َفَقرصَّ ْيطاُن  الشَّ َعَليِه 
ْيَت َعْنُه  بِِه َتْفِريطًا َوَتَعاَطى ما هَنَ
َعَليِه  بُِقْدَرتَِك  َكاجلاِهِل  َتْغِريرًا 
إَِليِه  إِْحسانَِك  َفْضَل  َكامُلْنِكِر  َأو 
اهُلدى  َبرَصُ  َلُه  اْنَفَتَح  إَِذا  َحّتى 
الَعمى  َسَحائُِب  َعْنُه  َعْت  َوَتَقشَّ
َر  َوَفكَّ َنْفَسُه  بِِه  َظَلَم  ما  َأْحىص 
َكبرَِي  َف��َرأى  َرب��ُه  بِِه  خاَلَف  ِفيام 
خُماَلَفتِِه  َوَجِليَل  َكبرِيًا  ِعصيانِِه 

َجِلياًل ..(
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وت��ارة  التوبة  يذكر  االن��س��ان 
يتوب  كيف  ال��ت��وب��ة..  يطلب 

االنسان ؟ كيف اطلب التوبة؟
انا  كنت  اذا   .. منافذ  هلا  قطعًا 
عاكفًا عىل املعايص والعياذ باهلل 
انا  اكون  للتوبة  طالبًا  اكون  ال 
عندما  لكن  للمعصية..  طالبًا 
ابتعد عن املعصية واطلب التوبة 

.. التوبة ايضًا هلا ابواب ..
االمام )عليه السالم( بدأ يف هذا 
الدعاء باملقطع التايل : )الّلهمَّ يا 
َمْن ال َيِصُفُه َنْعُت الواِصِفنَي َويا 
َمْن ال جُياوُزُه َرجاُء الّراِجنَي َويا 
َمْن ال َيِضيُع َلَديِه َأْجُر امُلْحِسننَِي 
َخ���ْوِف  ُمْنَتهى  ُه���َو  َم���ْن  َوي���ا 

العابِِديَن(.
قال  عندما  اخواين  املقدار  هذا 
َمْن  يا  )الّلهمَّ   : السالم(  )عليه 
اهلل  الواِصِفنَي(،  َنْعُت  َيِصُفُه  ال 
تبارك وتعاىل قطعًا امتنعت ذاته 
ان ُنحيط هبا ال يمكن ان نحيط 
أهل  وال  السامء  أهل  ال  بذاته 

الباقر  االم��ام  ولذلك  االرض 
احاديثه  احد  يف  السالم(  )عليه 
يطلبونه  السامء  )اه��ل  يقول: 
يشء  وكل  انتم(،  تطلبونه  كام 
مصنوع  فهو  عقولنا  يف  مثّلناه 
تبارك  اهلل  نعم  اهلل،  مثلنا وليس 
 .. ذات��ه  عىل  بذاته  دّل  وتعاىل 
املخلوقات  وهذه  يشء  الداللة 
وال���س���امء وال���دق���ة واحل��ك��م��ة 
وغريها هذه كلها براهني لقدرة 
تعاىل  واهلل   .. وتعاىل  تبارك  اهلل 
يكون  ال��واص��ف  يصفه  مهام 
الِصفة  نعم   .. اخرى  حالة  هو 
تعاىل  اهلل  ومؤثر..  اثر  باب  من 
امرنا ان ندعوه بأسامئه احلسنى 
القضية  واق��ع  لكن  واوص��اف��ه 
 : يقول  السالم(  )عليه  االم��ام 
َنْعُت  َيِصُفُه  ال  َم��ْن  يا  )الّلهمَّ 

الواِصِفنَي(.
السالم(  )عليه  االمام  يقول  ثم 
: )َوي���ا َم��ْن ال جُي����اوُزُه َرج��اُء 

الّراِجنَي(.

من  نرجوه  الذي  اليشء  هو  ما 
اريد من  انا  تبارك وتعاىل ؟  اهلل 
احد  عليها  يقدر  ال  اشياء  اهلل 
اريد من اهلل تعاىل ان يتوب عيّل 
احد  عندي  يوجد  ال  ي��وم  يف 
يسندين اصال ً كل اخلالئق تتربأ 
اوالدي  اخي  ايب  امي   .. مني 
تلك  يف   .. الكل   .. زوج��ت��ي 
من  اىل   .. احتاج  انا  اللحظات 
ارج���وه يف ذلك  ات��وج��ه وم��ن 
وتعاىل  تبارك  اهلل  طبعًا   .. اليوم 
.. ارجو اهلل تعاىل يف ذلك اليوم 
ان خيلصني من تلك االهوال .. 
 .. احد  بيد  ليست  االمور  هذه 

اهلل تبارك وتعاىل فقط ..
وأذن  اع��ط��ى  ت��ع��اىل  اهلل  ن��ع��م 
يف  يدركني  ان  اوليائه  لبعض 
رأس  وع��ىل  اللحظات  تلك 
حممد  النبي  هو  االولياء  هؤالء 
وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل  )ص��ىل 

واالئمة )عليهم السالم(..
عّني  يعفو  ان  تعاىل  اهلل  ارج��و 

ويغفر خطاياي.. االنسان عنده 
تبارك  اهلل  اال  يعلمها  ال  خطايا 
ُتظهر  ان  استحي  وان��ا  وتعاىل 

امام املأل..
نيأس  ال  ان  البد  نحن  اخ��واين 
بأن اهلل  لنا امل  والبد ان يكون 
البد  لكن  يغفر..  وتعاىل  تبارك 
طريق  ع��ىل  ارج��ل��ن��ا  نضع  ان 
االمل  وطريق  والتوبة  اهلداية 
حتى ال نكون قد غررنا بانفسنا 
الكبائر  م��ن  تعلمون  ألن��ه   ..
كذلك   .. اهلل  رمحة  من  اليأس 
مكر  من  األمن  هو  الكبائر  من 
ال  االنسان  ويصبح  تعاىل  اهلل 
مكر  من  ويأمن  وُيذنب  يبايل 
لذا   .. الكبائر  من  فهذه  اهلل.. 
الرجاء  بني  دائاًم  املؤمن  اخواين 
املؤمن  هو  اخل��وف..ه��ذا  وبني 
بأعامل  ي��أت  مهام  امل���ت���وازن.. 
يأت  ومهام  يرّدها  اهلل  ان  يتوقع 
تعاىل  اهلل  ان  يتوقع  ذن��وب  من 

يغفرها.
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الغش  : ما هو تعريف  السؤال 
بالتفصيل ؟

فعن   . حرام  الغش   : اجل��واب 
و  عليه  اهلل  ص��ىل  اهلل  رس���ول 
أخاه  غش  من   «  : قال  أنه  آله 
و   ، رزقه  بركة  اهلل  نزع  املسلم 
إىل  ووكله  معيشته  عليه  سد 
نفسه «، و يكون الغش بإخفاء 
األدنى يف األعىل ، كمزج اجليد 
بالرديء و بإخفاء غري املراد يف 
و   ، باللبن  املاء  كمزج   ، امل��راد 
أهنا  مع  اجليدة  الصفة  بإظهار 
املاء  رش  مثل   ، واقعا  مفقودة 
ليتوهم  اخلرضوات  بعض  عىل 
ال��يشء  وبإظهار  ج��دي��دة  أهن��ا 
طيل  مثل   ، جنسه  خالف  عىل 
الذهب  أو  الفضة  بامء  احلديد 
ليتوهم أنه فضة أو ذهب و قد 
ظهور  مع  اإلعالم  برتك  يكون 
إذا  كام   ، خفائه  عدم  و  العيب 
املشرتي  اعتامد  البائع  أح��رز 
بالعيب  إعالمه  عدم  يف  عليه 
فاعتقد أنه صحيح و ل ينظر يف 
املبيع ليظهر له عيبه ، فإن عدم 
إعالم البائع بالعيب � مع اعتامد 

املشرتي عليه � غش له .

يف  الغش  حكم  ما   : ال��س��ؤال 
االختبارات ؟

اجلواب : حرام بكل انواعه .

مساعدة  جي��وز  هل   : ال��س��ؤال 
الطالب اثناء االمتحان ؟

من  كان  إذا  جيوز  ال   : اجلواب 
الغش .

يغش  طالبا  مسكت   : السؤال 
هل اطرده من القاعة مع العلم 
يوجد رضر من هذا العمل عىل 

نفس ؟
اجلواب : تعمل حسب رشائط 

العقد الوظيفي .

طيلة  مهمل  طالب  ال��س��ؤال: 
االمتحان  اي��ام  ان��ه  اال  السنة 
او  زمالئه  بعض  وبمساعدة 
اساتذته يمكن تنجيحه باعطائه 
تغشيشه  او  ال��درج��ات  بعض 

فهل ذلك جائز ام ال ؟
اجلواب : الجيوز .

استخدام  جيوز  هل   : السؤال 
قبل  من  موردها  مزورة  اموال 

دولة اسالمية ؟
التعامل  الجي���وز   : اجل����واب 
هبا  يغش  التي  املزيفة  بالنقود 

الناس .

جي��وز  ه���ل   : ال����س����ؤال 
ل��ل��م��درس امل���رشف عىل 
االم��ت��ح��ان��ات ال��دراس��ي��ة 
م����س����اع����دة ال���ط���الب 
باعطائهم  امل��م��ت��ح��ن��ني 
اجابات  ع��ن  معلومات 

االمتحانات ؟
اجل��واب : الجي��وز  اال اذا 

سمحت له االدارة .

يف  الغش  جي��وز  هل  ال��س��ؤال: 
أوروبا؟  يف  الرسمية  امل��دارس 
املدارس  يف  الغش  جيوز  وهل 
غري  أو  إس��الم��ي��ة  األه��ل��ي��ة 

إسالمية ؟
اجلواب: ال جيوز الغش يف يشء 

منها.

يف  ورد  ما  لنا  اذكرو   : السؤال 
حرمة الغش ؟

اهلل  صىل  النبّي  عن   : اجل��واب 
غشَّ  »َمْن  قال:  أّنه  وآله  عليه 
فليس  بيع  أو  رشاء  يف  مسلاًم 
وآله   عليه  اهلل  صىل  وقال  مّنا« 
مّنا«.  فليس  غّشنا  وم��ن  »أال 
قاهلا ثالث مّرات. »ومن غّش 
بركة  اهلل  ن��زع  املسلم،  أخ���اه 
معيشته،  عليه  وأفسد  رزق��ه، 

ووّكله اىل نفسه«.

وعن ااِلمام الباقر عليه السالم 
اهلل  صىل  النبي  »َم��رَّ  ق��ال:  أن��ه 
املدينة  س��وق  يف  وآل���ه  عليه 
أرى  ما  لصاحبه:  فقال  بطعام 
عن  وسأله  طّيبًا،  ااِّل  طعامك 
وجّل  عّز  اهلل  فأوحى  سعره. 
الطعام،  يف  يده  ي��دسَّ  أن  اليه 
ففعل، فأخرج طعامًا ردّيًا فقال 
لصاحبه: ما أراك ااِّل وقد مجعت 

خيانة وغشًا للمسلمني«.

من  حكم  ه��و  م��ا   : ال��س��ؤال 
استلم رواتب عن طريق تزوير 
املستمسكات الشخصية وكيف 

يتخلص من هذه االموال؟

اجلهة  اىل  رده  جيب  اجل��واب: 
فان  منها  امل��أخ��وذة  احلكومية 
الفقري  عىل  به  تصّدق  يمكن  ل 

املتدّين .

سؤال للقراء
هل يجوز تزوير شهادة فيها مصلحة يحددها العقالء؟

سؤال وجواب العدد السابق )529(

السؤال ما هو وقت غسل الجمعة ؟ 

الجواب :من طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى غروبها.  
اعداد: محمد حمزة جبر
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ليَست هي املرة األوىل التي يشنع فيها عىل شيعة أهل البيت )عليهم السالم( ولن تكون األخرية، وهذ املرة كتاب سيدتنا 
فاطمة الزهراء املعروف بمصحف فاطمة فزعموا أنه قرآن غري القرآن الكريم وهذه القصة ليست جديدة فقد بدئت مع 
ظهور بني أمية عىل مرسح التاريخ فكان من مجلة ما تعرض له أئمة أهل البيت )عليهم السالم( من هؤالء النواصب أهنم 
نسبوا ألمهم فاطمة الزهراء )سالم اهلل عليها( قرآنا غري القرآن الكريم حسدا وغيظا منهم ملا خص اهلل تعاىل بيت النبوة 
سالم اهلل عليهم، لذا نرى أن األئمة عليهم السالم دفعا هلذه الشبهة وردا عىل الفرية قد بالغوا يف الترصيح ويف أكثر من 

مناسبة من أن مصحف فاطمة ليس قرآنا وليس فيه يشء من القرآن كام يدعي خصومهم.
وورد يف كتاب الكايف للشيخ الكليني ج 1 ص 238 – 242، أن عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن عبد اهلل بن 
احلجال، عن أمحد بن عمر احللبي، عن أيب بصري قال: دخلت عىل أيب عبد اهلل عليه السالم:... وإن عندنا ملصحف فاطمة 
عليها السالم وما يدريم ما مصحف فاطمة عليها السالم؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السالم؟ قال: مصحف 
فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات، واهلل ما فيه من قرآنكم حرف واحد، قال: قلت: هذا واهلل العلم قال: إنه لعلم وما هو 

بذاك...
كام روى عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن سليامن بن خالد قال: قال أبو عبد اهلل عليه 

السالم:... وليخرجوا مصحف فاطمة عليها السالم، فإن فيه وصية فاطمة عليها السالم.
وعن حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن أيب عبيدة قال: سأل أبا عبد اهلل عليه السالم:... 
قال: فمصحف فاطمة عليها السالم؟ قال، فسكت طويال ثم قال: إنكم لتبحثوا عام تريدون وعام ال تريدون إن فاطمة 
مكثت بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مخسة وسبعني يوما وكان دخلها حزن شديد عىل أبيها وكان جربئيل عليه السالم 
يأتيها فيحسن عزاء ها عىل أبيها، ويطيب نفسها، وخيربها عن أبيها ومكانه، وخيربها بام يكون بعدها يف ذريتها، وكان عيل 

عليه السالم يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة عليها السالم.
كذا حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عن القاسم بن حممد، عن عبد الصمد بن بشري، عن فضيل 
]ابن[ سكرة قال: دخلت عىل أيب عبد اهلل عليه السالم فقال: يا فضيل أتدري يف أي يشء كنت انظر قبيل؟ قال: قلت: 
ال، قال: كنت أنظر يف كتاب فاطمة عليها السالم ليس من ملك يملك األرض اال وهو مكتوب فيه باسمه واسم أبيه وما 

وجدت لولد احلسن فيه شيئا.

ما هي حقيقة مصحف فاطمة )عليها السالم(؟

فقه وعقائد



من  بينات  بآيات  احلفل   افتتح 
الذكر احلكيم رتلها السيد هاشم 
ممثل  كلمة  بعدها  لتأت  السندي 
امل��رج��ع��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة ك��رب��الء 
عىل  الرشعي  وامل��ت��ويل  املقدسة 
سامحة  املقدسة  احلسينية  العتبة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
الكرام  اإلخ��وة  أيا  فيها:«  جاء 
يصادف  ال���ذي  ال��ي��وم  ه��ذا  يف 
زينب  ال��س��ي��دة  والدة  ذك���رى 

يكون  السالم(  الكربى)عليها 
به  نقرن  أن  واليمن  الربكة  من 
لصحن  األس��اس  حجر  وض��ع 
السالم(،  زينب)عليها  العقيلة 
هذه  ظل  يف  أننا  نبنّي  أن  والب��د 
هبا  نمّر  التي  الصعبة  الظروف 
من  جمموعٍة  عىل  نعتمد  أن  البد 
نسري  أن  نستطيع  لكي  املبادئ 
وسط هذا اخلضم من التحديات 
واملصاعب، أال وهو التوكل عىل 

العتبة الحسينية المقدسة تضع حجر االساس 
إلنشاء صحن العقيلة زينَب) عليها السالم(

بهدف استيعاب اكثر عدد ممكن من الزائرين....

ش���هدت قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحس���يني ،اقام���ة احتفالية نظمتها 
العتبة المقدس���ة لوضع حجر اس���اس صحن العقيلة زينب )عليها السالم( ، 
جاء ذلك متزامنًا مع والدة عقيلة الطالبيين وبحضور نخبة من الش���خصيات 

الدينية واألكاديمية من داخل وخارج محافظة كربالء المقدسة.
تقرير: ضياء االسدي 

العطاء الحسيني
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اإلنسان  يعرف  ال  وأن  تعاىل  اهلل 
الظروف  كانت  مهام  املستحيل 
عىل  االع��ت��امد  وك��ذل��ك  صعبة، 
إعطاء  خالل  من  التعاون  مبدأ 
أتباع وحمبي أهل  الفرصة جلميع 
ليساهوا  السالم(  البيت)عليهم 
امل��ق��دس��ة  ال��ع��ت��ب��ات  إع����امر  يف 
وتطويرها ولكن ضمن الضوابط 
والسياسة العامة املتبعة يف العتبة 
أن  يتمنى  حم��بّ  فكل  املقدسة، 

يكون له سهم يف ذلك«.
»حقيقة  قائاًل:  سامحته  وأضاف 
لنا  الذي خيبئه  ما  ندري  نحن ال 
املستقبل، فقد مرت علينا سنون 
سنون  ت��أت  ورب��ام  سامنًا  كانت 
يكون  أن  الب��د  لذلك  عجاف، 
للفرص واستثامرها  اغتنام  هناك 
جاء  هنا  من  يمكن،  ما  بأقىص 
الضخم  امل��ب��ارك  امل���رشوع  ه��ذا 
ج���دًا م��ن خ��الل االت��ف��اق بني 
املقدسة  احلسينّية  العتبة  إدارة 
وم��ؤس��س��ة ال��ك��وث��ر اخل��ريي��ة، 
أن  حيبون  الذين  اإلخ��وة  هؤالء 
الكبرية  اخلدمات  هذه  يقدموا 
للعتبات املقدسة، نسأل اهلل تعاىل 
هذه  مثل  إن��ج��از  يف  يوفقنا  أن 

املشاريع املباركة«.
فكانت  االخ���رى  الكلمة  ام��ا 
مسؤول  خالف  حسن  لألستاذ 
والتي  اخلريّية  الكوثر  مؤسسة  

بني فيها قائاًل: »بمناسبة الوالدة 
زينب)عليها  للسّيدة  امليمونة 
أخ��رى  لبنٍة  ول��وض��ع  ال��س��الم( 
سّيد  لزائري  اخلدمة  تقديم  يف 
الفضل  أيب  وأخ��ي��ه  ال��ش��ه��داء 
نضع  السالم(  العباس)عليهام 
مل��رشوع  األس���اس  ال��ي��وم حجر 
توسعة حرم اإلمام احلسني)عليه 
بني  عقيلة  صحن  وهو  السالم( 
ال��ذي  ال��س��الم(  هاشم)عليها 
مربع  م��رت  أل��ف   )160( يضم 
املبارشة  متت  حيث  البناء،  حتت 
العام  يف  امل���رشوع  بمقدمات 
املايض، وقد متت هتيئة تصاميمه 
من قبل أمهر األساتذة املعامريني، 
أربعة  م��ن  الصحن  وي��ت��ك��ون 
األرض  حتت  طابقان  ط��واب��ق، 
وطابق أريض وطابق أول، حيث 
األجهزة  أح��دث  استخدام  ت��ّم 
من  جزء  وهو  امل��رشوع  إلنجاز 
ت��وس��ع��ة احل��رم��ني ال��رشي��ف��ني، 

 52 ب�  امل��رشوع   مساحة  وتقدر 
املخيم  من  متتد  مربع   مرت  الف 
الزينبي  التل  مقام  إىل  احلسيني 
وحتى احلائر احلسيني، وان اقامة 
مع  بالتزامن  جاء  امل��رشوع  هذا 
أخرى,  عمرانية  مشاريع  تنفيذ 

املرشوع  هذا  إنجاز  يتم  أن  أملنا 
اهلل  ش��اء  إن  ممكنة  م��دة  أق��ل  يف 

لنرى ثمرة هذا العمل املبارك«.
واجلدير بالذكر: ان هذا املرشوع 
عدٍد  أكرب  استيعاب  ألجل  جاء 
من الزائرين وجعله مكانًا إلقامة 
الزيارة  مراسيم  وأداء  الصالة 

املليونية  الزيارات  يف  خصوصًا 
تقترص االحتفالية عىل  ، هذا ول 
حمافظة  يف  املرجعية  ممثل  كلمة 
مدير  وكلمة  املقدسة  ك��رب��الء 
وانا  وحسب  الكوثر  مؤسسة 
موشحات   تقديم  احلفل  شهد 

للمراقد املقدسة .

العطاء الحسيني
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للعتبة  العامة  االمانة  دعوة  ان 
هي  ليست  املقدسة  احلسينية 
للصحافة  بالنسبة  االوىل 
العتبة  ب��دأت  حيث  االجنبية 
الربيطانية  بالصحافة  املقدسة 
والن  االم��ري��ك��ي��ة  وك��ذل��ك 
توضيح  منها  اهلندية..الغرض 
تعمل  التي  االم��ور  من  الكثري 
غري  العاملية  الصحافة  عليها 
وتسعى  للحقائق  امل��درك��ة 
وصورة  العراق  صورة  لتشويه 
وملن  العراقية  العسكرية  القوة 
استهدافا  يعد  وه��ذا  حت��ارب، 
واض���ح���ا ل��ل��ع��راق ول��ل��ق��وة 
احلشد  وألب��ن��اء  ال��ع��س��ك��ري��ة 

الدعوة  ان   : الشعبي،مؤكدا 
ل��غ��رض  ت���أت  احل��ق��ي��ق��ة  يف 

توضيح هذه الصورة.
 )  16  ( ح��وايل  ان  »مبينا« 
مندوبا للصحافة والتلفزيون 
اهلند   يف  االتصال  ووسائل 
ح����رضوا ال��ل��ق��اء وك��ان��ت 
خيص  بام  اسئلتهم  موجهة 
ومقاومة  العراق  يف  الوضع 

ل���)داع��ش(  العراقي  الشعب 
وأذنابه وتم توضيح ما نستطيع 
تسمية  ورف����ض  ت��وض��ي��ح��ه  
)بامليلشيات(  الشعبي  احلشد 
عسكرية  ق��وة  باهنا  مؤكدين 
مة وحتت ارشاف احلكومة  منظَّ

ال��ع��راق��ي��ة وت��ق��ات��ل م��ن اج��ل 
واعانة  العراق  وحترير  الدفاع 
واجليش  العراقية  احلكومة 
فهي  ارضه  حترير  عىل  العراقي 
حتت  منظمة  عسكرية  ق���وة 
ارشاف رئيس الوزراء العراقي  
حول  اسئلة  هنالك  مضيفا: 

وج��ود  إلهن��اء  الزمنية  ال��ف��رتة 
من  نأمل  العراق  يف  )داع��ش( 
ان  العام  هذا  خالل  تعاىل  اهلل 

تنتهي )داعش( من العراق.
احلشد  ان   : الشامي    واضاف 
الشعبي ال يضم طائفة معينة بل 
يضم كل ابناء الشعب العراقي،  

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
تستقبل شخصيات اعالمية هندية لتطلع على واقع تعايش ابناء الوطن الواحد

اس���تقبل ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي  
وفدا يمثل مختلف وس���ائل االعالم الهندية في دار الضيافة بالصحن الحس���يني 
الش���ريف، وجرى خالل اللقاء االجابة عن استفس���ارات الوف���د الهندي عن واقع 
الع���راق والتعايش بين اطيافه المختلفة، بحس���ب ما أوضح ل� )األحرار( معاون 

صراألمين العام للعتبة المقدسة السيد أفضل الشامي الذي اكد :
ن ن

سي
 ح

ر/
حرا

اال
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اضافة اىل ان الشعب يعرف انه 
هدف هلذه القوة التكفريية التي 
تتحرك بأصابع اجنبية واجلميع 
القوة  ه��ذه  ع��ن  بمنأى  ليس 

التكفريية التي تضع وتتحرك 
لتحقيق  معينة  ب��أج��ن��دات 
واقتصادية  سياسية  اه��داف 
ان  اجلميع  لذلك عىل  العال  يف 
يثقف ابناء شعبه ويوضح هذه 
مشريا  اخلطر  وه��ذا  ال��ص��ورة 
من  ليسوا  هم  ه��ؤالء  ان  اىل 

السنة  كفّروا  ألهنم  السنة  ابناء 
وجودًا  يعتربون  وال  والشيعة 
البقاء اال هم واجلميع  يستحق 
جيب ان يموت .. لذا جيب عىل 
واح��دًا  صفًا  يقف  ان  اجلميع 
واع��الم  ومفكرين  علامء  من 
هلذا  للتصدي  عسكرية  وق��وة 
وجه  عىل  من  واقتالعه  الفكر 

االرض.
 ) سلطان  االستاذ)اغا  وق��ال 
 : اهلندي  للوفد  العام  املنسق 
بدعوة من االمانة العامة للعتبة 
وبالتنسيق  املقدسة  احلسينية 
ال���دويل  االع����الم  شعبة  م��ع 
التابعة ل�قسم االعالم يف العتبة 
دعوة  متت  املقدسة  احلسينية 
من  االعالمية  الوسائل  ه��ذه 
اهلند لنقل ما حيدث يف العراق 
ومشاركة الوفد االعالمي هي 
لنقل احلدث من الواقع وفضح 
اع��امل وج��رائ��م )داع���ش( يف 
املعيب  من  انه  مبينا  العراق، 
نقف  ان  العال  يف  كمسلمني 
مكتويف االيدي باجتاه ما حيدث 
كإعالميني  ونحن  العراق  يف 
العراقيني  مع  نقف  وصحفيني 

ما  وك��ش��ف  داع���ش  ملقاتلة 
حيدث يف العراق هو مسؤولية 
سيكون  ان��ه  اعتقد  اجلميع، 
عام  الصورة  يف  تغيري  هنالك 
عن  االع���الم  وس��ائ��ل  تنقله 
جولة  هناك  وستكون  العراق 

يف العراق بشكل دائم.
فيام اوضح االستاذ ) حسن عيل 
كاظم( مسؤول شعبة االعالم 
الدويل ان  االمانة العامة للعتبة 
احلسينية املقدسة قامت بدعوة 
جمموعة من القنوات الفضائية 
وسيلة   )  20 قرابة)  اهلند  من 
القنوات  من  اعالمية وفضائية 
الكربى .. وذلك ألجل اظهار 
دور املرجعية الرشيدة يف حفظ 
امن العراق وإلظهار التعايش 
احلشد  صورة  وبيان  السلمي 
الغريب  اإلع��الم  ألن  الشعبي 
الشعبي  احلشد  ان  يبني  اصبح 
هو ميليشيات تقتل عىل اهلوية 

)داعش(،  وبني  بينه  فرق  وال 
أرادت  املقدسة  العتبة  ان  مبينا 
لتؤكد  الصورة  ه��ذه  تغري  ان 
خليط  هو  الشعبي  احلشد  أن 
والسنة  الشيعة  م��ن  م��ك��ّون 
الدينية  املرجعية  بأمر  ُاس��س 
العراق  ام��ن  حلفظ  الرشيدة 
بكافة اطيافه والدليل هو يقاتل 
ألجل  سنّية  مناطق  يف  االن 
ساملني  اهلها  وارجاع  حتريرها 

اىل اماكنهم ودورهم.
سيزور  ال��وف��د  ان  اىل  مشريا 
امل���راق���د ال��دي��ن��ي��ة وخم��ي��امت 
بعض  وسيلتقي   الالجئني 
ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��س��ي��اس��ي��ة 
مع  بالتنسيق  واإلع��الم��ي��ة 
يف  الدينية  املرجعيات  مكاتب 
النجف االرشف وقيادة احلشد 
برنامج  وفق  بغداد  يف  الشعبي 

خاص هلذا الوفد ..
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الدين  )سعد  السيد  ذلك  اكد 
االمني  معاون  البناء(  هاشم 
العام لشؤون االعالم، مضيفا 
ان االمانة العامة للعتبة احلسينية 
مشاريعها  يف  مستمرة  املقدسة 
الثقافية والفكرية ،وحاليا تقيم 
مسابقة عن حياة السيدة زينب 
خالل  م��ن  ال��س��الم(  )عليها 

ط������رح 
وكنيتها  والدهت��ا  تص  اسئلة 
امها  بجوار  وحياهتا  وألقاهبا 
وأبيها ودورها يف هنضة االمام 
احلسني )عليه السالم(، منوها 
ان املركز ل يعلن عن املسابقة يف 
بنرش  وسائل االعالم  واكتفى 
الرشوط عىل موقع املركز اكثر 
األول  اليوم  من)740(خالل 
ويف اليوم الثاين بلغ العدد الكيل 
) 1490( مشاركة.. يدل ذلك 
خطوات  خيطو  املركز  ان  عىل 
صحيحة باجتاه التنمية الفكرية 
خاص  بشكل  كربالء  لفتيات 
يف  عام  بشكل  العراق  وفتيات 
)عليهم  البيت  أهل  ثقافة  نرش 
هناك  ان  اىل  السالم(،مشريا 
بني  مشرتكا  واهتامما  تفاعال 
ملختلف  النساء  ورشحية  املركز 

اعامرهن. 
سامحة  وبتوجيه  »موضحا« 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
والسيد جعفر املوسوي األمني 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام 
املسابقات  باقامة  املركز  يستمر 
الدراسية   املستويات  ملختلف 
اىل  االمية  حمو  من  والعمرية 
خيمة  حتت  العليا  الشهادات 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
البيت  أهل  بثقافة  ليتحصنوا 
ليكونوا  ال��س��الم(  )عليهم 
االع���الم  وس��ائ��ل  ام���ام  ردا 
النيل  التي حتاول  والفضائيات 

من الثقافة االسالمية.
حممد(  )س��ارة  اوضحت  فيام 
:ضمن  قائلة  املركز  مسؤولة 
يقيمها  التي  املسابقات  سلسلة 
ذكرى  احياء  مسابقة   املركز 
)عليها  زينب  السيدة  والدة 
ال��س��الم(،وس��ع��ى امل��رك��ز اىل 
استحداث طرق حديثة تتلف 
السابقة  املسابقات  منهجية  يف 
سؤاال   )25( وضع  تم  حيث 
حفظ  واملطلوب  االجوبة  مع 
التي  االسئلة  ضمن  االجوبة 
املشاركات  عىل  توزيعها  تم 
من  فقط  اسئلة  الختيار)10( 

م مركز الحوراء زينَب )عليها السالم( التابع لألمانة العامة للعتبة الحسينية  نظَّ
المقدس���ة مس���ابقة عن حياة السيدة زينب )عليها الس���الم(،  بمشاركة )1490 ( 
متنافسة من كربالء والمحافظات العراقية  ولمدة يومين، وذلك على قاعة سيد 

االوصياء )عليه السالم( في الصحن الحسيني الشريف. 

 )1490( مشاركة تنافسن بمسابقة عن سيرة حياتها 

بمناسبة ذكرى والدة السيدة زينَب )عليها السالم(... 

االحرار/ حسين نصر
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ضمن) 25 (سؤاال، مشرية اىل 
ان اصحاب احللول الصحيحة 
سيحصلون عىل جوائز حسب 
عليها،  احل��اص��ل��ني  ال��درج��ة 
نتائج  ع��ن  اإلع���الن  وسيتم 
صفحة  ط��ري��ق  ع��ن  املسابقة 
باملركز  اخلاصة  ب��وك  الفيس 
مناطق  يف  اع��الن��ات  ووض��ع 
ك��رب��الء  م��دي��ن��ة  م��ن  خمتلفة 
امل��ق��دس��ة،م��ن��وه��ة ع��ن اق��ام��ة 
االم��ام  وصايا  حلفظ  مسابقة 
املجتبى  احل��س��ن  ل��ول��ده  ع��يل 
لقول  امتثااًل  السالم(  )عليهام 
اإلمام الصادق )عليه السالم(: 
)احيوا امرنا رحم اهلل من احيا 
من  نسعى  م��ا  وه���ذا  ام��رن��ا( 
اهل  ثقافة  زرع  وه��و  اجله، 

البيت )عليهم السالم( .
)سوسن  امل��ش��ارك��ة  وع���ربت 
ع��ب��د احل��س��ني  ح��ب��ي��ب( من 
م���درس���ة ب��ش��ائ��ر ال���ن���ور من 
شكرها  ع��ن  ب��غ��داد  حمافظة 
عىل  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
التي  املسابقات  وهي  اقامتها 

)حممد  هن��ج  ن��رش  ع��ىل  تساعد 
السالم  عليهم   - حممد(  وال 
من  النساء  برشحية  واملهتمة   -
لتحصينهن  االع���امر  خمتلف 
مل��واج��ه��ة  وع��ق��ائ��دي��ا  فقهيا 
االنسان  ضد  املتطرف  الفكر 
واالنسانية فيام بينت املشاركة) 
رفاء عيل رهل( مديرة مدرسة 
االهتداء من حمافظة واسط عن 
االستعداد  يف  املشاركة  اهية 
يف  الفتيات  ل��رشحي��ة  االم��ث��ل 

م��واج��ه��ة  وس��ائ��ل االع���الم 
تعمل  التي  والربامج  احلديثة 
البيت  أه��ل  فكر  طمس  عىل 
مضيفة  ال���س���الم(،  )عليهم 
ه��ن��اك رغ��ب��ة ك��ب��رية م��ن مجيع 
الدورة  يف  املشاركات  الفتيات 
عىل تنظيم رحلة ملشاهدة مجيع 
املشاريع واملرافق التابعة للعتبة 
وأف��ادت  املقدسة،  احلسينية 
محدان(  قاسم  )خولة  املشاركة 
االدارة  ع��ل��م  يف  م��اج��س��ت��ري 

بغداد  حمافظة  من  واالقتصاد 
التعريف  هي  املسابقة  فكرة   :
حياة  عن  املعلومات  ببعض 
السالم(  )عليها  زينب  السيدة 
واالجوبة،  االسئلة  خالل  من 
وه���ي ط��ري��ق وراب����ط نفس 
وروحي بالسيدة زينب احلوراء 
ان  وفرصة  ال��س��الم(  )عليها 
الطف  واق��ع��ة  اج���واء  تعيش 

ودور بطلة كربالء.
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التابعة  النرش  شعبة  اختتمت 
احلسينية  العتبة  اع��الم  لقسم 
بصري  )ايب  دورة  امل��ق��دس��ة 
للمكفوفني ( لتعلم لغة » برايل« 
والسري  ال��ن��اط��ق  واحل��اس��وب 
مكفوفًا   )44( لنحو  واحلركة 
الشهداء  سيد  جممع  قاعة  عىل 
حضور  وس��ط   ، السالم  عليه 
وأكاديمية  دينية  شخصيات 

واجتامعية واعالمية .
الشامي  اف��ض��ل  السيد  وق���ال 
ملراسل جملة »االحرار« : ضمن 
تنمية  احلسينية  العتبة  اهتاممات 
ومساعدة  البرشية  ال��ط��اق��ات 
عىل  العمل  وب��دأن��ا  املحتاجني 
جانبني مهمني يتناوالن القضايا 
خيص  ما  االول  االمر  االنسانية 
املكفوفني  وادخاهلم دورة لتعلم 
الناطقة  واحلاسبة  ب��راي��ل  لغة 
يعينهم  ب��ام  واحل��رك��ة  وال��س��ري 
وتنمية  واج��ب��اهت��م  قضاء  ع��ىل 
وادماجهم  وقدراهتم  مواهبهم 
طاقاهتم  واستثامر  املجتمع  مع 

االهتامم  فهو  الثاين   اجلانب  اما 
وايضا   والبكم  الصم  برشحية 
تتحول  ان  بدل  استثامر طاقاهتم 
مضيفا«  املجتمع   اىل  سلبية  اىل 
هناك فرحة وارتياح للمكفوفني 

واهاليهم.  
فيام بني السيد سعد الدين البناء؛ 
لشؤون  ال��ع��ام  االم��ني  م��ع��اون 
رعاية  هنالك  أن   : اإلع���الم 
احلسينية  العتبة  قبل  من  كاملة 
املكفوفني،  ل��رشحي��ة  امل��ق��دس��ة 
قبل  من  املوافقة  حصلت  وقد 
العام  الرشعي  املتويل  سامحة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
املقدسة  للعتبة  العام  واالم��ني 
عىل  امل��وس��وي  جعفر  ال��س��ي��د 
مدرسة  ليكون  موقع  تصيص 
أن  البناء  وب��ني  للمكفوفني. 
تريج  تضمنت  ال��دورة  »ه��ذه 
يف  خمتصني  ومعلامت   معلمني 
القادمة   االيام  ويف    « برايل  لغة 
يف  املتدربني  زج  تشهد  س��وف 
هذه الدورات بمدرسة أكاديمية 

معلمني  تريج  بعد  هبم  خاصة 
املكفوفني،  لتدريب  ومعلامت 
بمواهب  يتمتعون  الذين  من 
وط��اق��ات غ��ري حم���دودة لديم 
تسعى  املقدسة  احلسينية  والعتبة 

لتطويرها«.
وأك���د  االس��ت��اذ س��ام��ي ج��واد 
النرش   شعبة  م��س��ؤول  ك��اظ��م  
املكفوفني:  دورة  عىل  واملرشف 
ان العتبة احلسينية مهتمة برشحية 
امل��ك��ف��وف��ني وه���ذه ال����دورات 
بكرس  االول  االم��ر  يف  تسهم 
او  االنعزل  من  النفس  احلاجز 
املجتمع  مع  واالندماج  التوحد 
القراءة   ( برايل  لغة  وتعليمهم 

الناطق   واحلاسوب   ) والكتابة 
والسري واحلركة   استمرت ملدة 
مكثفة  ك��دروس  يومًا    )  15(
الشهداء  عىل قاعات جممع سيد 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع 
شارك يف الدورة )44(  مكفوفًا 
ثامن  من  والنساء  الرجال  من 
العدد  وكان  عراقية   حمافظات 
اكرب من االتصاالت التي وردت 
التدريسية  ك��وادرن��ا   لكن  لنا  
حيتاج  مكفوف  كل  الن  قليلة 
منح  تم  مضيفًا  خاص  مل��درس 
شهادات  ال��دورة  يف  املشاركني 
وجوائز  مالية  ومبالغ  مشاركة 

أخرى .

الكوادر التعليمية لشعبة النشر التابعة لألمانة العامة للعتبة الحسينية 

  تختتم دورة) ابي بصير( للمكفوفين الثالثة
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الدينية  ال��ش��ؤون  ق��س��م  يقيم 
للعتبة  العامة  لالمانة  التابع  
فقهية  دورات  املقدسة  احلسينية 
وال��ع��ب��ادات(  )امل��ع��ام��الت  يف 
وعقائدية  أخ��الق��ي��ة  وأخ����رى 
احلسيني  احل��ائ��ر  يف  ملنتسبيها  
هبم  لالرتقاء  وذل��ك  ال��رشي��ف 
بزاد  وتزويدهم  وأخالقيا  دينيا 
البيت  ائمة اهل  املعرفة عىل هنج 
ولتسليط  ال��س��الم(،  )عليهم 
وأهيتها  ال��دورات  عىل  الضوء 
الشيخ  التقت  )االح���رار(  جملة 
القسم  مسؤول  احليدري(  )رائد 
التي  الفقهية  الدورات  ان  فقال: 
الدينية  ال��ش��ؤون  قسم  يقيمها 
املقدسة  احلسينية  العتبة  ملنتسبي 
ومناهج  ة  م��ي��رسَّ مناهج  تضم 
املنتسب  يتمكن  حتى  مبسطة 
مخسون  وه��ي   يتفهمها  ان  من 
درسًا يف االخالق ومادة العقائد 
اضافة اىل كتاب الفتاوى امليرسة 
السيستاين  احلسيني  عيل  للسيد 

)دام   ظله الوارف(،مضيفا هناك  
يكتبون  ال  املنتسبني  من  الكثري 
ويقرؤون مع ذلك استطاعوا ان 
املواد من خالل رشح  يستوعبوا 
االساتذة  الذين سعوا اىل تذليل 
ورشحها  وتبسيطها  ال��ع��ب��ارة 

بشكل واسع ومفهوم.
ال��دورات  ان  »احل��ي��دري«  وبني 
من  املنتسبني  اختبار  تم  السابقة 
يف  اج���راؤه  ت��م  امتحان  خ��الل 
نتائج  ،وظ��ه��رت  ال���دورة  هناية 
متميز  نجاح  وحصول  متفوقة 
درجات  عىل  املنتسبني  بحصول 
عالية وبعضهم اخذ يف االمتحان 
تكريم  وت��م   )  %100( درج��ة 
املنتسب  ان  االوائل،موضحا  
العامل يف العتبة املقدسة معرض 
زائ��ري  من  األسئلة  خمتلف  اىل 
) السالم  )عليه  احلسني  االم��ام 
عن  ال��ع��ال  ب��ل��دان  خمتلف  وم��ن 
ال��ع��ب��ادات   ( االب��ت��الء  مسائل 
بعض  وق����راءة   ) وامل��ع��ام��الت 

املسائل  م��ن  وال��ك��ث��ري  الي���ات 
انسان  كل  ان  اىل  اضافة  الفقهية 
حيتاج اىل هذا العلم بشكل يومي 
واحلرام  احلالل  امور  يف  ليتفقه 
الزائرين  م��ع  التعامل  وكيفية 
منوها  املختلفة،  اجلنسيات  من 
صورة  يكون  ان  املنتسب   عىل 
االن��س��ان  اخ���الق  م��ن  مصغرة 
بدينه وتعاليمه،  املتمسك  املؤمن 
املنتسبني  بعض  ان  اىل  مشريا 
وعىل  الدينية  احل��وزة  اىل  دخلوا 
اثرها دخلوا اجلامعات والبعض 
فقهية  دورات  يف  دخلوا  االخر 
)عليه  احلسني  االمام  مدرسة  يف 
الصيفية   العطلة  اي��ام   ) السالم 
اس��ت��اذا  ب��ي��ت  ك��ل  يف  وحققنا 
الفقهية  املسائل  لعائلته  يرشح 

والعبادات واملعامالت.   
)انصار  الشيخ  ب��ني  جهته  م��ن 
االسدي( : بعد ان امتمنا الدورة 
اقامة  تم  بنجاح  والثانية  االوىل 
العتبة  ملنتسبي  الثالثة  ال���دورة 

ضمت   التي  املقدسة  احلسينية 
حوايل) 250 ( منتسبا منقسمني 
عىل ثالثة اوقات دورة يف الصباح 
الليل  املساء ودورة يف  ودورة يف 
الصباح  يف  دورة  تكون  واحيانًا 
هناك  حيث  املساء  يف  ودروس 
ُتطرح  للمنتسبني  مكثفة  دروس 
)عليهم  البيت  اهل  اخالق  فيها 
السالم( ، مركزين عىل  الدروس 
االبتالئية  وامل��س��ائ��ل  الفقهية 
االسالمية.. العقيدة  ومسائل 
يف  املهمة  ال���دروس  اىل  اضافة 
التعامل  كيفية  ح��ول  االخ��الق 
التعامل  وكيفية  ال��زائ��ري��ن  م��ع 
ونوصيهم  والصغري  الكبري  مع 
واالخ��الق  والتحمل  بالصرب 

الطيبة ..

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
وبإشراف شؤونها الدينية تقيم دورات فقهية وعقائدية 

لمنتسبيها على مدار السنة
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مناطق ترفيهية لم تجد االهتمام بعُد.. 
وثقافة المواطن اتجاهها لم تزل محدودة

تعُد مدينة كربالء المقدسة واحدة من اهم المدن الدينية ومالذا آمنا لكثير من 
االح���رار في العالم ويفد لها الماليين من الزائرين المحليين واالجانب  على مدار 
جميع ايام الس���نة وهذا االمر يتطلب من المسؤولين العمل بشكل مضاعف من 
اجل النه���وض والرقي بالواقع الجمالي فيها بما يتالءم مع قدس���يتها, وبالفعل 
ارتأت مديرية بلدية محافظة كربالء استثمار جميع طاقاتها بالتعاون مع الجهات 
االخرى وخاصة العتبات المقدس���ة للنهوض بواقعها الجمالي واالهتمام بالحدائق 
والجزرات الوس���طية فيها وخاص���ة على الطرق الخارجي���ة والمداخل المؤدية الى 
المدينة من خالل الزراعة المستمرة للورود واالشجار بما في ذلك السقي بالطرق 
الحديثة عن طريق المرش���ات واالدامة المس���تمرة لها, وفي الوقت نفس���ه تعاني 
م���ن صعوبات كثيرة تواجه العاملين من خالل التجاوزات التي يتعمد بها بعض 
المواطني���ن على تل���ك الحدائق والمتنزه���ات من خالل نص���ب الكرفانات والقطع 

التجارية وغيرها.

الحدائق والمتنزهات في كربالء.. 

تشييد  آلية  عن  املزيد  وملعرفة 
احلدائق واملتنزهات والعمل فيها 
هلا  يتعرض  التي  والصعوبات 
العاملون؛ جملة »االحرار« التقت 
الشأن  هب��ذا  املعنيني  م��ن  ع��ددا 

وكان اول املتحدثني 
املهندس  احلدائق  شعبة  مسؤول 
ج���الل م��ال��ك وال����ذي حت��دث 
قائاًل: »بدءًا عملنا بشكل مستمر 
االيام  خالل  مضاعفة  وبصورة 
النهوض  اج���ل  م��ن  ال��س��اب��ق��ة 
كربالء  مدينة  يف  اجلاميل  بالواقع 
السقي  نظام  وادخلنا  املقدسة 
اجلديد عن طريق املرشات حيث 
بالتناكر  سابقًا  يتم  السقي  كان 
قمنا  ذلك  خالل  ومن  املتحركة, 
اجل���زرات  يف  ب��ئ��را   16 بحفر 

آبار   3 حفر  اىل  اضافة  الوسطية 
وّف��ر علينا  وب���دوره  احل��دائ��ق  يف 
ومثال  املبذول,  اجلهد  من  الكثري 
يف  الوسطية  اجل���زرة  ذل��ك  ع��ىل 
شارع االسكان وكذلك يف شارع 
يف  الوسطية  واجل���زرة  الرضيبة 
ساحات الرتبية واجلمعية وغريها 

حيث غرينا يف الديكورات«.
التكاثر  عىل  بالزراعة  اعتمدنا 
اىل  م��ك��ان  م��ن  النباتات  ون��ق��ل 
»النباتات  مالك:  واض��اف  اخر 
املايض  العام  يف  زراعتها  تم  التي 
التكاثر  طريق   عن  كانت  كلها 
التابعة  واحلدائق  املشتل  قبل  من 
)الثيل(  قطع  اخ��ذن��ا  حيث  لنا 
يف  وزرعناها  ارشطة  شكل  عىل 
مناطق اخرى, ول يتم استرياد اية 

تحقيق/ قاسم عبد الهادي
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البالد,  او ورود من خارج  نبات 
وان اغلب احلدائق كانت مكتظة 
باألشجار والنباتات فقمنا بقطع 
والعشوائية  ال��زائ��دة  االشجار 

وزراعتها  يف حدائق اخرى«.
التي  للنباتات  »بالنسبة  مبينا  
متت زرعها فلدينا الكينوكاربس 
هذا  ان  وهي  مشكلة  فيه  ولكن 
يؤدي  انتفاخي  جذر  فيه  النبات 
فنحن  التحتية  بالبنية  ارضار  اىل 
املناطق  يف  نحجمها  ان  نحاول 
حتجيم  يتم  فبالتايل  نزرعها  التي 
ايضًا  ارضار,  حتصل  وال  اجل��ذر 
واالكاسيا  الياسمني  نبات  لدينا 
امل����رصي وب��ع��ض ال��ن��ب��ات��ات 

االخرى«.
»فاحتت  ايضا:  قوله  يف  وج��اء 
احلسينية  العتبتني  مديريتنا 
بكتب  املقدستني  والعباسية 
رسمية من اجل التعاون فوجدنا 
قبلهم؛  من  مفتوحة  االب���واب 
العتبة  وخاصة  بالنباتات  لرفدنا 
االتفاق  وتم  املقدسة  احلسينية 
اهلل  شاء  ان  والبدء  العمل  عىل 
ت��ع��اىل ب��ه م��ن خ���الل م��داخ��ل 
العباس«،  حي  جهة  من  كربالء 
هذه  مثل  »نجاح  أن  إىل  مشريًا 
املشاريع مرهون بثقافة املواطنني 
العامة  باحلدائق  االعتناء  حول 
واالشجار والنباتات املزروعة يف 
الطرق ولكنها ثقافة نسبية قليلة 
ذلك,  من  بأكثر  نطمح  ونحن 
املواطنني  من  الكثري  ان  حيث 
ال يتمون بجانب النظافة وترى 
التجاوزات  من  الكثري  حصول 
ع����ىل ال����ط����رق وال����ش����وارع 
قبل  م��ن  الوسطية  واجل���زرات 
حتى  احلال  ووصل  االشخاص 
من قبل اصحاب بعض املواكب 
احلسينية بالتجاوز عىل اجلزرات 

عىل  القضاء  ونحاول  الوسطية 
ذلك من خالل التعاون املشرتك 
واملواطنني  املقدسة  العتبات  مع 
مجيل  بمظهر  للظهور  بأنفسهم 
املدينة  بسمعة  يليق  والئ���ق 

املقدسة«.
التي  املشاكل  أس��اس  امل��واط��ن 

نعانيها
مسؤول  مع  كانت  الثانية  وقفتنا 
املهندس  س��ع��د  س��ي��ف  ق��اط��ع 
قائاًل:  الذي حتدث  يارس حسني 

يشتمل  عملنا  لقاطع  »بالنسبة 
الوفاء,  سعد,  سيف  احياء  عىل 
ال��ت��ي تقع  ال��رس��ال��ة واجل����زرة 
النرص  وح��ي  التعاون  حي  بني 
وكذلك جزرة حي النرص, حيث 
تطوير  عىل  تعتمد  عملنا  طبيعة 
فيها  ب��ام  واملتنزهات  احل��دائ��ق 
املوسمية  ال��ورود  اع��ادة زراع��ة 

واالشجار«.
للسنوات  »بالنسبة  وأض���اف، 
زراع��ة  م��ن  نعاين  كنا  السابقة 
واملتنزهات  باحلدائق  االشجار 
القليلة  الفرتة  وخ��الل  بكثافة 
بام  منها  بالتقليل  قمنا  السابقة 
واضافة  احلدائق  تنظيم  ذلك  يف 
النخيل  وزارع��ة  ال��ورود  بعض 
الظهور  لضامن  نظامية  بطريقة 
بالناظرين,  يليق  مجيل  بمظهر 
املعمول  السقي  لنظام  وبالنسبة 
لدينا هو النظام العادي ول نعمل 
إىل  منّوهًا  املرشات«،  بنظام  حلد 
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نعانيها  التي  املشاكل  »أغلب  اّن 
هناك  حيث  املواطنني  بسبب 
احلدائق  عىل  بعضهم  من  جتاوز 
كحرق الثيل او حرق االقفاص 
كرة  مم��ارس��ة  او  املضخات  او 
وات��الف  احلدائق  داخ��ل  القدم 
النباتات او يقومون بدفن البار 
لنستخدمها  بحفرها  نقوم  التي 
ذلك  وم��ن خ��الل  ال��س��ق��ي,  يف 
قدمنا العديد الشكاوى وخاطبنا 
خماتري بعض االحياء بخصوص 
تلك التجاوزات, وهناك حاالت 
لوحات  بوضع  تتمثل  جت��اوز 
باملواطنني  خاصة  حملية  اعالنية 
الوسطية  اجل��زرات  يف  وغريها 
الصادرة  التهديدات  ذلك  يف  بام 
احلديقة  مسؤول  جتاه  قبلهم  من 
جلنة  نخاطب  ب��دورن��ا  ون��ح��ن 
يقومون  وهم  التجاوزات  رفع 

بالالزم لرفع التجاوزات«.
متخصص  ف��ن��ي  ك���ادر  ل��دي��ن��ا 
م���ن محلة  ال���زراع���ة  ب��م��ج��ال 

الشهادات العلمية 
ومن جهته حتدث مسؤول شعبة 
املهندس  واملتنزهات  احلدائق 
ابراهيم ملجلة )األحرار(  حسني 
احلدائق  لقسم  »بالنسبة  قائاًل: 
بلدية  ملديرية  التابع  واملتنزهات 
فهو  امل��ق��دس��ة  ك��رب��الء  حمافظة 

حيتوي عىل مشتل تابع للمديرية 
يقوم بتهيئة كل املزروعات التي 
حتتاجها احلدائق واملتنزهات من 
وغريها،  والشجريات  االوراد 

ال��ظ��روف  م��ق��اوم��ة  اىل  اض��اف��ة 
رشاء  يتطلب  االمر  وهذا  البيئية 
النوعيات  من  وشجريات  بذور 
وسطا  هل��ا  ن��وف��ر  حيث  اجل��ي��دة 
ثم  جيدة  واسمدة  جيدا  زراعيا 
والتكثري  الفرز  بعمليات  نقوم 
الشتالت  آالف  عىل  فنحصل 
التي  االم��اك��ن  ع��ىل  وتوزيعها 

حتتاجها وفق خطة مدروسة«.
واضاف قائاًل: »يتم رشاء البذور 
املحلية  السوق  والشجريات من 
رصينة  رشك����ات  خ���الل  م��ن 
حيث  ب��غ��داد  يف  وخ��ص��وص��ًا 
وضامن  بجودهتا  كفالة  تعطينا 
نقوم  بدورنا  نحن  استمرارها, 
تالئم  التي  املزروعات  بجلب 
غبار  ف��رتة  لدينا  حيث  مناخنا 
من  ويتم  عالية,  جفاف  وف��رتة 
خالهلا استخدام أسمدة كيميائية 
سامد  وكذلك  مركبة  وس��امدي��ة 
»داب« وهذا االمر يتطلب كادرا 
املجال  ه��ذا  يف  متخصصا  فنيا 
وقمنا  أجله  من  عملنا  ما  وهو 
كلية  خرجيي  خالل  من  بتوفريه 
الزراعة واملعاهد الزراعية وايضا 
الفالحني ممن يمتلكون مهارات 

فنية رائعة يف جمال الزراعة«.
ال��وق��ت  »يف  ح��دي��ث��ه،  وت��اب��ع 
صعوبات  ع��دة  من  نعاين  ذات��ه 
ان  منها  عملنا  يف  وم��ش��اك��ل 
اصحاب  سواء  املواطنني  اغلب 
او  الصيدليات  او  امل��ح��الت 
التجارية  املحالت  او  االطباء 
يف  واع��الن��ات  قطعا  يضعون 
االم���اك���ن اخل��اص��ة ب��احل��دائ��ق 
هلا  املخصصة  وغري  واملتنزهات 
والتي تسبب تلفا يف املزروعات, 
اثناء  ال��ع��وائ��ل  بعض  واي��ض��ًا 
برمي  تقوم  احلدائق  يف  جلوسها 
يتلفون  واط��ف��اهل��م  االوس����اخ 
ادت  املشاكل  وهذه  املزروعات, 

الزراعة  امتناعنا عن  اىل  بدورها 
يف بعض مناطق املحافظة واذكر 
منها احياء سيف سعد والنقيب 
حيث  االخ��رى,  املناطق  وبعض 
االحياء  تلك  يف  بالزراعة  نقوم 
ولكن بعد ايام نرى ان الشتالت 
املزروعات,  اتالف  او  قلعها  يتم 
هناك  يكون  ان  نناشد  وبدورنا 
وعدم  املواطنني  قبل  من  تعاون 

التجاوز عىل احلدائق«.
الكاربس  اشجار  بزراعة  هنتم 
اخلرضاء  واملسطحات  والفلس 

»الثيل«
واخ���ريا حت��دث م��س��ؤول قاطع 
جواد  حسنني  املهندس  الزوراء 
عن مسؤولية قاطعه حيث قال: 

قسم  فيتبع  لقاطعنا  »بالنسبة 
بمديرية  واملتنزهات  احلدائق 

منطقة  م��ن  وي��م��ت��د  ال��ب��ل��دي��ة؛ 
حديقة  ويضم  االص��الح  حي 
املوحد  الكراج  وجزرة  الزوراء 
عند  وينتهي  جودة  سيد  وجزرة 
وطبيعة  ال��ع��ب��اس,  ح��ي  منطقة 

احل��دائ��ق  تنظيف  ه��ي  عملنا 
اىل  اضافة  وتنظيمها  واملتنزهات 
السقي والتسميد حسب احلاجة 
تلبي  مجيلة  ص���ورة  خل��ل��ق  هل��ا 
باعتبارها  املواطنني  طموحات 
بزراعة  ونقوم  ترفيهية,  اماكن 
والفلس  ال��ك��ارب��س  اش��ج��ار 
اخل��رضاء  املسطحات  وزراع���ة 

»الثيل«.
نود  )األحرار(  ومن خالل جملة 
االخوة  بعض  اىل  رسالة  توجيه 
الكريمة  وال��ع��وائ��ل  املواطنني 
بإعطاء احلدائق واملتنزهات اهية 
خلدمتهم  وج��دت  »ألهّن��ا  اك��رب 

وسعادهتم«.
وهبذا تكون احلدائق واملتنزهات 
احدى اهم املتنفسات واالماكن 
املواطن  هلا  يلجأ  التي  الرتفيهية 
بام  نفسه  عن  للرتفيه  العراقي 
وق��د طالب  ال��ع��وائ��ل  ذل��ك  يف 
بالتفاتة  احلدائق  عىل  املسؤولون 
مسؤويل احلكومة املحلية املتمثلة 
بمجلس املحافظة واملحافظ هلم 
مع  الصادرة،  التجاوزات  ومنع 
الثقايف  الوعي  زيادة  عىل  العمل 
العراقي  املواطن  لدى  والعلمي 
ع��ام��ة وال��ك��رب��الئ��ي خ��اص��ة 
املمتلكات  تلك  عىل  واحلفاظ 

التي وجدت خلدمتهم.

تحقيقات
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بالفن  املتعلقة  احل��رك��ة  تشري 
السابع يف مدينة كربالء املقدسة 
الفضائية  ك��رب��الء  ق��ن��اة  ق��ي��ام 
للعتبة  العامة  لألمانة  التابعة 
فيلم  وتصوير  بإنتاج   احلسينية 
أحداثه  ت��دور  جديد  سينامئي 
التي  الصعبة  ال��ظ��روف  ح��ول 
زمن  يف  العراقية  العائلة  تعيشها 
املختلة  والسياسة  االره���اب 
واهنيار القيم االنسانية يف بعض 

مناطق العراق... 
اىل  ينتمي  البخور(  الفلم)بائعة 
عن  القصرية،ومقتبس  االفالم 
تدعى  طفلة  ملعاناة  واقعية  قصة 
)الصدر(  مدينة  من  )زه���راء( 
املدينة  ش��وارع  يف  البخور  تبيع 
لتعني اخاها الصغري بعد رحيل 

والديام اىل احلياة االخرى..
يقول االستاذ )سعد العصامي( 
من  ال��ف��ل��م  ان  ال��ف��ل��م:  خم���رج 
س��ي��ن��اري��و وح�����وار )م��اج��د 
احلائز  النص  وه��و  درن���دش( 
مسابقة  يف  الثانية  اجلائزة  عىل 

ال��ن��ص ال��س��ي��ن��امئ��ي ال��ق��ص��ري 
الدولية بمشاركة تسع دول هي 
)أمريكا وهولندا وأملانيا وإيران 
ومرص ولبنان وسوريا واألردن 
وال���ع���راق( وم��ن ب���ني)135( 
الفلم  ان  سيناريوها عامليا، مبينا 
املوهوبة  الطفلة   بطولة  م��ن 
بتجسيدها  ال��ش��واك(  )بيسان 
اىل  البخور  بائعة  )زه��راء(  دور 
)سيف  املوهوب  الطفل  جانب 
) )أمحد  بدور  العبيدي(   عالء 

االخ األصغر لزهراء.
قصة  ان  »العصامي«  واوضح   
امل��أس��اوي  ال��واق��ع  م��ن  الفلم 
رسالة  وه��و  العراقي  للشعب 
واىل  اوال  حكومتنا  اىل  نوجهها 
حياة  ع��ن  ثانيا  ال��ع��ال  شعوب 
يطلبون  الذين  املتجولني  الباعة 
رزق��ه��م ب��ش��ق االن��ف��س وه��ي 
للتفريق  للمتلقي  مهمة  رسالة 
املتجولني واملتسولني  الباعة  بني 
يعاملوهنم  اليوم  الناس  فأغلب 
مما  فقط  متسولون  أهن��م  ع��ىل 

بعرق  العاملة  الطبقة  يسء هلذه 
خالل  من  املجتمع  يف  جبينها  
 ( وثيمتنا  الكربالئية،  الدراما 
التي  الصغرية  املناضلة  زهراء( 
يف  وال��دي��ا  م��وت  بعد  عملت 
بيع البخور عىل الطرقات وعند 
من  الضوئية  امل���رور  اش���ارات 
أجل تأمني لقمة العيش ألخيها 
القدر  املريضة...ولكن  وجدهتا 
كان  باملرصاد، حني تقع )بائعة 
املفاجئ  الزهور( بفخ االرهاب 
مفجع  ه��ائ��ل  ان��ف��ج��ار  نتيجة 
استهدف خيمة عزاء قرب بيتها 
بدراجته  اره��ايب  هجوم  نتيجة 
ال��ع��زاء  )ج�����ادر(  داخ����ل  اىل 
بني  شهيدة  لتصبح  نفسه  وفجر 
املجتمع  بباقي  وأسوة  الشهداء 
االع��امل  قبل  م��ن  املستهدفني 
ال  التي  االجرامية  االرهابية 
تدمري  وغايتها  الرمحة  تعرف 
ان  واملفارقة  بأكمله...  شعب 
اخ��اه��ا )امح���د( وع��ىل صوت 
ودوي االنفجار يتجه اىل املكان، 

فّلم  احلطام   وسط  اىل  ويدخل 
جيد سوى حقيبة البخور فيعرف 
...فيبكي  استشهدت  اخته  ان 
حقيبتها  حيمل  وه��و  ويصيح 
يا  روحك  بخر  بخور...  بخور 
حلو وبصوت مشحون بالدموع 
واألوج�����اع وخي��ت��ف��ي ب��دخ��ان 

االنفجار...
زمن  ان  اىل  »العصامي«  ويشري 
 )15( يتجاوز  ال  الفلم  تصوير 
دقيقة  صورت احداثه يف كربالء 
االس��ك��ان  بمنطقة  امل��ق��دس��ة، 
االبنية  اغ��ل��ب  بسبب  وذل���ك 
احلقيقي  املوقع  تشابه  العمرانية 
والذي  الصدر  مدينة  يف  للفلم 
تصويره  امل��ف��روض  م��ن  ك��ان 
الفلم سيشارك  هناك، منوها ان 
السينامئي  )النهج(  مهرجان  يف 
شباط  يف  الثانية  بدورته  الدويل 
2016 والذي تقيمه قناة كربالء 
العامة  األمانة  برعاية  الفضائية 

للعتبة احلسينية املقدسة.

) بائعة البخور( فيلم الدراما الكربالئية 
لنقل الواقع المأساوي للعائلة العراقية المجاهدة 
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نحُن ال ُنذل هيهاتح�����وريُة اإلنس علي حيدر

َبـــــــــــــــــــــــــَراأَ اخلــــــــــائــــــــــق فـــــا�ـــــســـــطـــــفـــــى زهــــــــــراءهــــــــــا
مـــــــاآلـــــــهـــــــا ــــــــل  مــــــــث ـــــــــر  ـــــــــه ـــــــــُط ال ــــــــرتــــــــقــــــــن  ي اأو 
ــــــــــّع بـــــريـــــقـــــهـــــا ــــــــــسَ ـــــــا الـــــــــــفـــــــــــردو�ـــــــــــس، � ــــــــــن جـــــــن م

احـــــــــمـــــــــدٍ  مـــــــــــن  وبــــــ�ــــــســــــعــــــة  الــــــــــو�ــــــــــســــــــــّي  زوج 
اآنـــــــــــفـــــــــــًا اخلــــــــلــــــــيــــــــقــــــــة  يف  جتـــــــــــّلـــــــــــى  طـــــــــــيـــــــــــٌف 
بــــــــــــقــــــــــــاوؤُه ــــــــــــــــــــــــــــــام،  الأن خمــــــــــتــــــــــار  روح  هــــــــــــي 
ــــــــــــــــــــــوؤادِه ـــــــــبـــــــــعـــــــــوث نـــــــبـــــــ�ـــــــس ف كــــــــــانــــــــــت مـــــــــــن امل
وا�ــــــــســــــــُلــــــــُه تــــــــكــــــــّنــــــــى،  اإذ  اأبــــــــــيــــــــــهــــــــــا،  امُّ 
ــــــــــــه قــــــــــــراآن يف  اهلل  عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا  اأثــــــــــــــنــــــــــــــى 
ـــــــــــــِر اإلـــــــهـــــــنـــــــا ـــــــــــــاأم ـــــــــــــا ب ـــــــــــــادره ــــــــــسُ غ ــــــــــ� ــــــــــرج ال
ـــــــمـــــــاء لـــــقـــــومـــــهـــــا ـــــــ�ـــــــس ـــــــُل ال تـــــ�ـــــســـــبـــــيـــــحـــــهـــــا فـــــــ�ـــــــس
ـــــــــــــــّدرة خم تـــــــلـــــــبـــــــث  مل  الإنـــــــــــــ�ـــــــــــــس  حــــــــــــوريــــــــــــة 
بـــــــــرغـــــــــيـــــــــف اإفـــــــــــــــطـــــــــــــــار جتـــــــــــــــــــــوُد لـــــــ�ـــــــســـــــائـــــــٍل
ـــــــــــوى حــــــــيــــــــدٍر ـــــــــــق ـــــــــــان بـــــــــهـــــــــا، وت ـــــــــــن ــــــــــــــــــُح اجل ري
ــــــــــدرةٍ  كــــــــــ�ــــــــــس حتـــــــــــــــــّن  كـــــــــــانـــــــــــت  بـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا  يف 

ـــــا ـــــه ـــــمـــــل ـــــِح ِب تـــــــــنـــــــــوء  اإذ  ــــــــــــــــــــَل  جُمِّ ــــــــُف  ــــــــت ــــــــك ال
و�ــــــســــــمــــــالــــــهــــــا َرحــــــــــــــــــــــى،  دارت  بـــــيـــــمـــــيـــــنـــــهـــــا 
ــــا ــــه ــــوت ــــل ــــس ــــــــــيــــــــــوم � ــــــــــــــــوال ال ِذكـــــــــــــــــــُر الإلـــــــــــــــــــه ط
ــــــــــٌر واإخــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاٌت واأعــــــــــــــــبــــــــــــــــُق مــــــنــــــبــــــٍت �ــــــــــس
ــــــا ــــــه ــــــاب ــــــّط ــــــــــخــــــــــُر احلــــــــــــــرائــــــــــــــر جــــــــــــاءهــــــــــــا خ ف
ـــــــــْن ــــــــُخــــــــ�ــــــــسُّ َم ــــــمــــــاء َي ــــــس ــــــ� ــــــد ال ـــــــهـــــــا عــــــن فـــــــقـــــــراُن
ـــــه ـــــع ـــــي ـــــب ي ـــــــــــّي،  ـــــــــــو�ـــــــــــس لـــــــــــل درع  املــــــــــــــهــــــــــــــُر 
ــــــــــازة ــــــــــف تـــــــــــــركـــــــــــــت منــــــــــــارقــــــــــــهــــــــــــا لـــــــــــــيـــــــــــــوم م
ــــــــدٌن ــــــــع ــــــــت لـــــــلـــــــر�ـــــــســـــــالـــــــة م ــــــــي ــــــــــــن اأهــــــــــــــــــــل ب م
تــــــــــــدعــــــــــــو ملــــــــــــــعــــــــــــــروف وتـــــــــنـــــــــهـــــــــى مــــــــنــــــــكــــــــرًا
ــــــــــــــارٍم نـــــــ�ـــــــســـــــرت اأ�ـــــــــــــســـــــــــــول الـــــــــــديـــــــــــن بـــــــــــن حم
غــــــــٍد يف  وتــــــــ�ــــــــســــــــفــــــــُع  ــــــا  ــــــه ــــــل ــــــّع ــــــب ت ـــــــــن  ـــــــــ�ـــــــــسَ َح
ـــــــــوم حـــــ�ـــــســـــابـــــهـــــم ـــــــــي ُتــــــــبــــــــلــــــــى �ــــــــســــــــرائــــــــرهــــــــم ب
حــــــ�ــــــســــــُر الــــــقــــــيــــــامــــــة طــــــــــــــاأطــــــــــــــاأوا ملــــــ�ــــــســــــونــــــةٍ 
تـــــــــــــــرّدد دون  �ــــــســــــئــــــت  ـــــــــــا  م اطــــــــلــــــــبــــــــي  هــــــــيــــــــا 
ـــــا ــــــــــــــــــــــري حـــــاكـــــمـــــه ـــــــــــد ُقــــــــطــــــــعــــــــا ،ُت ـــــــــــان ق ـــــــــــّف ك
ــــــــــعــــــــــرةٍ  مــــــــــــا ذنــــــــــــــــب مــــــــــــن حــــــــمــــــــل املــــــــــــيــــــــــــاه ل
ــــــٍم ــــــس ــــــوا� ـــــــــــــــدِر ه ــــــد ب ــــــن ــــــسُ الــــــ�ــــــســــــهــــــامــــــة ع ــــــ� ــــــي ف
ــــــهــــــا جــــــــمــــــــيــــــــعــــــــًا، وتــــــفــــــي ــــــائــــــل ُتــــــــعــــــــطــــــــى مــــــ�ــــــس
ـــــــــورة ـــــــــه ـــــــــط ـــــــــه ب ـــــــــق ـــــــــل فــــــــــــــــــــــاهلل بــــــــــــــاهــــــــــــــى خ

ـــــــــــاطـــــــــــمٍ  ف مــــــــــــــــــــــودة  يف  ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــس اأو� واهلل 
ــــــــــةٍ  قــــــــــرب مـــــــــــــــــــــــودُة  ــــــــا،  ــــــــن ــــــــي ف ــــــي  ــــــح ــــــم ــــــن ت ل 

ــــٍة ــــس ــــ� ــــم خ يف  تــــــــاألــــــــقــــــــت  الـــــــكـــــــ�ـــــــســـــــاء  �ــــــســــــمــــــ�ــــــسُ 

ــــــــا ــــــــاءه ـــــــغـــــــن ع ــــــــا بـــــــل ــــــــم ــــــــاء ف ــــــــس ــــــــ� ــــــــن زيــــــــــــــــن ال
ثــــــنــــــاءهــــــا ـــــــــــوع  ـــــــــــم اجل يف  تـــــــــــــبـــــــــــــّوُء  ذي  ـــــــــــن  م
ـــــــــــا و�ــــــــســــــــمــــــــاءهــــــــا ـــــــــــن ـــــــــــس ــــــــــنــــــــــاُه اأر� عـــــــــــــــــمَّ �ــــــــــس
اأبــــــــــنــــــــــاءهــــــــــا ــــــــــــــــرى  ت اإذ  ار�ــــــــــــــــــــس  وجنــــــــــــــــــــوم 
بـــــهـــــاءهـــــا يـــــحـــــكـــــي  الـــــــعـــــــر�ـــــــس  بــــــ�ــــــســــــاق ِ  وا�ــــــــــســــــــــٌم 
اإزاءهـــــــــــــــــــــــا يــــــــــكــــــــــون  اإذ  ــــــــُه  ــــــــن عــــــــي وتــــــــــــقــــــــــــرُّ 
اأمـــــــــــــــــــــل احلـــــــــــــــرائـــــــــــــــر تـــــــــرتـــــــــقـــــــــي عـــــــلـــــــيـــــــاءهـــــــا
لــــــــقــــــــاَءهــــــــا يـــــــــــــــــــروم  مـــــــــــا  اإذ  ـــــــــــــــــــرورُه  و�ـــــــــــــــــــسُ
ـــــــا ـــــــاءه ـــــــب ـــــــــــة تـــــــنـــــــتـــــــقـــــــي جن ـــــــــــرام ـــــــــــك حـــــــــيـــــــــث ال
ــــــــــــــا ــــــــــــــاءه ــــــــــــا واإب ــــــــــــّزه ــــــــي احلــــــــــــــــــــــــــــوادث ع ــــــــك حت
ــــــا ــــــاءه ــــــخ ــــــس � ـــــــــــــــــــــــــــام  الأن رام  ــــــــــــٌة،  وعــــــــــــطــــــــــــّي
اإغــــــــــــــراءهــــــــــــــا ــــــــــــــا  ن ــــــــــــــدُّ ال هــــــــــــــــذي  جتــــــــــــــــرئ  مل 
ــــــــا ــــــــاءه ــــــــن وع ــــــــا  ــــــــره ــــــــس � ــــــــــــاوم  ــــــــــــق ت ذي  ــــــــــــن  م
ـــــــــاء وراءهـــــــــــــــــــا ـــــــــس ـــــــــ� ـــــــــن عــــــــــــنــــــــــــوان مـــــــــــــــــــرمي، وال
ـــــــــــال، ووزَّعــــــــــــــــــــــــــــت اأفــــــــــيــــــــــاءهــــــــــا ـــــــــــي ـــــــــــع بــــــــــــن ال
ـــــــــــــــــــــــــــــرارًا بـــــــــــاملـــــــــــيـــــــــــاه، وعـــــــــــاءهـــــــــــا ـــــــت م ـــــــل ـــــــق ن
دعـــــــــاءهـــــــــا ـــــــل  ـــــــي ـــــــل اجل ــــــــــــاري  ــــــــــــب ال اىل  رفـــــــــعـــــــــت 
ــــــــــا ــــــــــاءه ــــــــــــثُّ لــــــــــلــــــــــهــــــــــادي الــــــــــعــــــــــزيــــــــــز رج ــــــــــــب وت
ـــــــــــاءهـــــــــــا ــــــــــــــــــــت قــــــــبــــــــائــــــــل يــــــــــــعــــــــــــرٍب اإر�ـــــــــــس رام
اعـــــــــــــيـــــــــــــاُن ِطـــــــيـــــــبـــــــة مـــــــــــا وعــــــــــــــــــوا اأنـــــــــبـــــــــاءهـــــــــا
كــــــفــــــاءهــــــا الــــــــــــرجــــــــــــال  دوِن  ــــــــــن  م حــــــــــــــــاَز  قــــــــــد 
ــــــــــن ُزهـــــــــــــــــد يـــــــبـــــــيـــــــُت غــــــطــــــاءهــــــا ــــــــــوُف م ــــــــــس ــــــــــ� وال
اإنــــــــــــاَءهــــــــــــا الــــــــــفــــــــــخــــــــــاِر  ــــــــــــــرَي  غ تــــــرتــــــ�ــــــســــــي  ل 
ـــــــحـــــــاءهـــــــا ــــــا و�ـــــــس ــــــه ــــــل ــــــي ــــــــــُد، ل ــــــــــب ــــــــــع تــــــــــدعــــــــــو وت
بــــــــــــــن الـــــــــنـــــــــ�ـــــــــســـــــــاء وتـــــــــــابـــــــــــعـــــــــــت اآلءهـــــــــــــــــــــــا
ـــــــــن مبـــــــــــا مــــــ�ــــــســــــى اإحـــــــــيـــــــــاءهـــــــــا ـــــــــرف ـــــــــــا قـــــــــــد ع م
ــــــــــــــــــــــــــورى، ُعـــــــتـــــــقـــــــاءهـــــــا قـــــــــــد مـــــــــــّيـــــــــــزت بـــــــــــن ال
ـــــــــــا ـــــــــــاءه ـــــــــــس واأ� بـــــــــــغـــــــــــى،  مـــــــــــــن  ـــــــم  ـــــــك ـــــــح ي اهلل 
�ـــــــســـــــمـــــــٌت يـــــــــ�ـــــــــســـــــــوُد ويـــــــــحـــــــــتـــــــــوي اأرجـــــــــــــاءهـــــــــــــا
وراءهــــــــــــــــــا؟ ـــــــــوُن  ـــــــــك ي ــــــــــــا  وم ؟  �ـــــســـــتـــــطـــــلـــــب  ـــــــــــــــاذا  م
ـــــــــــــــــا رداءه تـــــــــزيـــــــــح  اذ  بـــــــــــانـــــــــــا،  ـــــــــق  اخلـــــــــل اىل 
اإرواءهــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــوى  ن اذ  اأجـــــــــــــــــــــــرم  اأتــــــــــــــــــــــــــراه 
ــــــــــمَّ لـــــــــواءهـــــــــا وا�ــــــــــســــــــــى اإمـــــــــــــــامـــــــــــــــًا، حــــــــــن �ــــــــــسَ
ووفـــــــــــــاءهـــــــــــــا ُنــــــــــبــــــــــَلــــــــــهــــــــــا،  ــــــــــن،  ــــــــــن ــــــــــب ال اأم 
اأرزاءهـــــــــــــــــــــــــــا بــــــالــــــنــــــ�ــــــســــــا  حتــــــــــّمــــــــــل  ذي  مــــــــــــن 
ثـــــــنـــــــاءهـــــــا خــــــــــ�ــــــــــسّ  ــــــــل  ــــــــزي ــــــــن ــــــــت ال ــــــــم  حمــــــــك يف 
ــــــــــــــــوؤاُد جـــــــــــــذورهـــــــــــــا وبـــــــقـــــــاءهـــــــا ــــــــــــــــف غــــــــــــــــــّذى ال
ــــــا ــــــاءه ــــــي ــــــس ــــــــــّم � فـــــــيـــــــهـــــــم بــــــــــــــتــــــــــــــوٌل، كــــــــــــي تــــــــــت
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نحُن ال ُنذل هيهات
محمد عبد العظيم الكعبي

على ا�سِمك يا وطني �سميُت فلذات كبدي
وعلى �سوت اإبائك ربيت اأطفايل

ل لأين اأع�سقك وُمتّيم بك فح�سب 
بل لأن ا�سمك نب�س قلبي ووجداين 

فكل حرف فيك يا )عراق( هو منارتي ومنهاجي
يا حكمة العلماء و�سمري املجاهدين

يا لون الدم يف ال�سراين
فيك عطٌر ما عرفُه الأولون ولن يعرفه الآخرون

عطر يبعث يف نفو�سنا ال�سموخ والكرياء
كالنخل ل يعرف النحناء

فيك رمال ُمقد�سة مهيبة فخر وافتخار
يندم من يعبث بها فقد اختار طريق النتحار

يا من على ن�سماتك تغفو الفرا�سات
وعلى خرير ُفراتيك تطرب ال�سابحات

عندما تغ�سب يا وطني وُت�ستفز وُتثار
عدوك حمدودب ل يعرف الليل من النهار

ل يعرف اأبركان وقع عليه ام موت ام دمار؟
كيف اأنام وهناك اأحام للطامعن

وكيف يهداأ ليلي وانت ُعر�سة للناهبن
بل كيف اآمن على اأر�سك يا وطني

وحولك ذئاب تنه�س اآمال امل�ست�سعفن
ل لن نركع للظلمات ما طال العمر وختمت النهايات

فيد حتمل غ�سن الزيتون
ويد يف الوغى حتقق انت�سارات

و�سعارنا من احل�سن ناأخذه
نحن ل ُنذل هيهات
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وطُن الحسين

ل خوف عليك
يا وطن احل�سن
ول هم يحزنون

فما زالت ال�سم�س
ُت�سرق على روابيك

�ساطعة 
ل مكان للظلمة..

ل مكان للخفافي�س
بروح احل�سن البي�ساء

ودمائه احلمراء
اأيقنت انك ..
�سامٌخ يا بلدي
منذ اأن ُخِلقَت

ُخِلقت معك الأزمات
كل التحديات
متجاوزًا اإّياها

لأن احل�سن
يف اأر�سك 

ثاِو

السيد محمد علي الحلو
مكي كاظم الجزائري 

خاَل فرة احلكم العبا�سي املليئة بالتناق�سات واملخا�سات؛ كان على اخلّط الثقايف ال�سيعي 
وكانت  الفكري  التزييف  ملحاولت  يت�سّدى  اأن  ال�سام(  )عليهم  البيت  اأهل  يوّجهه  الذي 
ال�ساعر  يحاول  خالها  من  التي  ال�سعرية  الق�سيدة  وقتذاك،  الرائجة  العامية  الو�سيلة 
تقدمي اأطروحته الفكرية، ولعّل ال�سيد احلمريي )ا�سماعيل بن حممد احلمريي 105 - 173 
هـ( كان باكورة الأعمال الأدبية لتلك الفرة، فقد ح�ّسد كل طاقاته للتعبري عن مظلومية 
اآل البيت )عليهم ال�سام( ف�سا عن تخ�س�سه يف فهر�سة كرامات الإمام اأمري املوؤمنن )عليه 
ال�سام( فهر�سًة اأدبية، وحفظها �سمن اأر�سيف الق�سيدة العربية التي �سّجلت له باإجال جهدًا 
رائعًا وعمًا دوؤوبًا مبدعًا، فكانت مدر�سته الأدبية تاأخذ م�سروعيتها من الإمام املع�سوم الذي 
له  ويحمد  الأدبية  حيويته  لل�ساعر  ويبارك  البداعي،  الأدبي  الزخم  هذا  على  يقف  كان 
مقرراته الفكرية لي�سّجلها يف مقطوعة اأدبية قد ل يتجاوز البيتن اأو الثاثة، ولعل ال�سيد 
احلمريي الذي يبتكر الطريقة الت�سجيلية لتاريخ اآل البيت )عليهم ال�سام( يحتفظ باأ�سلوب 
كادت  تاريخية  يوؤّكد على وقوع حادثة  اأو  تاريخيًا  موقفًا  ي�سّجل من خاله  اأدبي خمت�سر 
الثاثة يف ت�سجيل احلادثة،  اأو  البيتن  العام، فا يعدو  ال�سيا�سي  اأن تختفي نتيجة للخط 
من  اأبيات  عّدة  �سمَن  الأدبية  املقطوعة  من  ال�ساهد  �سياع  وعدم  احلادثة  حلفظ  وت�سهيًا 
اإّل يف  الق�سيدة، فاملتتبع لطريقة ال�سيد احلمريي املخت�سرة يف ت�سجيل احلادثة ل يجدها 
�سمن بيتن اأو اأكرث قليًا؛ ولعّل هذه بع�س ال�سباب التي اتبعها يف طريقة الت�سجيل ال�سعري 

الروائي الذي امتاز به ال�سيد احلمريي. 
لذا فاإن اأهمية ال�سعر احلمريي ترز يف ت�سجيل احلادثة التاريخية 
موقفه  له  و�سّجل  ال�سام(  )عليه  ال�سادق  ــام  الأم اأم�ساها  وقد 
املخت�سرة  بطريقته  يقدمها  وهو  تلك  اأو  الواقعة  هذه  من  ال�سليم 

وباأ�سلوبه الأدبي الرائع.
توثيقية  مدر�سة  كانت  الأدبــيــة«  احلمريية  »املــدر�ــســة  ان  اإذن 
وفق  الإ�سامي  احلدث  وفّهر�ست  التوثيق  ا�سلوب  التزمت  تاريخية 
)عليه  ال�سادق  الإمــام  ماحمه  ير�سم  كان  الذي  املع�سومي  النهج 
ال�سام( وقتذاك، لذا فان »املدر�سة احلمريية« ميكن اأن تكون دالة 

يف منهجية احلدث الإ�سامي وال�ستفادة منها يف اإعادة قراءة التاريخ.

الشاعر الحميري
وتسجيل الحوادث التاريخية 
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األكرُم مّنا
نزار الحاج حمزة المظفر

ــــــحــــــ�ــــــســــــُم ــــــ�ــــــســــــنــــــع بــــــــاجلــــــــهــــــــاد وُي املــــــــــجــــــــــُد ُي
ــــــــدعــــــــا وال والـــــــقـــــــ�ـــــــســـــــيـــــــدة  بـــــــاخلـــــــطـــــــابـــــــة  ل 
ــــــى ــــــل ــــــُع �ـــــــــســـــــــّتـــــــــان بـــــــــــن خُمـــــــــــــلَّـــــــــــــٍد بـــــــلـــــــغ ال
ــــــــــد اأكـــــــــــــــــّدت ـــــا ق ـــــعـــــه ـــــــــاُت جـــــمـــــي ـــــــــي ـــــــــط ـــــــــع واملُ
ــــــــــلِّ جُمــــــــــاهــــــــــٍد ــــــــــك ــــــــــــة املـــــــــــــــــــــــــــاأوى ل واجلــــــــــــن
ــــــادة وارتـــــــقـــــــى ــــــه ــــــس ــــــ� ــــــال ـــــــّرف ب ـــــــس يـــــــــا مـــــــــن تـــــــ�
ـــــــــاة وعـــــ�ـــــســـــرهـــــا ارحتـــــــــــــــت مـــــــــن بـــــــــوؤ�ـــــــــس احلـــــــــي
ـــــــــــاحلـــــــــــاقـــــــــــدون متــــــــرجــــــــلــــــــت اأحـــــــــقـــــــــادهـــــــــم ف
واحلـــــــــــاكـــــــــــمـــــــــــون تـــــــقـــــــاطـــــــعـــــــت اآراوؤُهــــــــــــــــــــــــــــم
ـــــم ـــــخـــــافـــــه ـــــــــــــا ب ـــــــــــــاُدن ــــــيــــــع ب كـــــــــــــــــــادت تــــــ�ــــــس
ــــة ــــيــــل ـــــــد الـــــــــدفـــــــــن و�ــــس ـــــــق وا�ـــــــســـــــتـــــــنـــــــفـــــــروا احل
اأهـــــــــدافـــــــــهـــــــــم ـــــــــــــــــــــّررت  ب والـــــــطـــــــائـــــــفـــــــيـــــــة ُ 
ـــــقـــــت ـــــ�ـــــس اجلـــــــــــــــــوار تـــــدّف ـــــع والـــــــــــدعـــــــــــُم مـــــــــن ب

ـــــعـــــة ً ـــــف خـــــدي ـــــي ـــــــن احلـــــن ـــــــدي وا�ـــــســـــتـــــخـــــدمـــــوا ال
ــــــم ولأنـــــــــهـــــــــم ــــــه ــــــم ــــــدع ـــــــــاة ب ـــــــــغ ـــــــــُب ــــــــــى ال ــــــــــت اأف
ــــة ــــول ــــغ ــــس ــــ� ــــــــــوا الــــــــــبــــــــــاد بـــــ�ـــــســـــعـــــفـــــهـــــا م ظــــــــــّن
ـــــا انــــــتــــــفــــــ�ــــــســــــت بــــــــوجــــــــه �ـــــــســـــــرورهـــــــم ـــــه ـــــن ـــــك ل
ـــــــوٍة ـــــــت ف يف  ـــــا  ـــــه ـــــب ـــــع ـــــس � حـــــــــــــــــّرك  ــــــــــــن  ــــــــــــدي وال
ـــــــا بـــــــاُدن ُتـــــــ�ـــــــســـــــان  ان  يــــقــــ�ــــســــي  والـــــــفـــــــر�ـــــــس 
ـــــبـــــيـــــًا ـــــل ــــــــــــان لــــــلــــــفــــــر�ــــــس الــــــ�ــــــســــــديــــــد ُم مـــــــــا ك
عـــــــــــــــّزٍة مـــــــــــن  بــــــــهــــــــا  ومـــــــــــــــا  الـــــــــــبـــــــــــاد  اإن 
مــــا  ــــــــــل  ــــــــــك وب لأجــــــــــلــــــــــهــــــــــا  ــــــــــــاد  ــــــــــــه اجل اإن 
ـــــــا ـــــــوره ــــــــــــد والـــــــــــتـــــــــــي مـــــــــــن ن ــــــــــــراق ــــــا امل ــــــه ــــــي ف
ـــــــول وحــــــــيــــــــدٍر ـــــــت ـــــــب ــــــة ال ــــــم ــــــاط ـــــا ابــــــــــــن ف ـــــه ـــــي ف
ــــــــــــوّحــــــــــــدًا ــــــــــا بـــــــقـــــــي الــــــــــــعــــــــــــراق ُم لـــــــــــــــــوله م

ـــــــت ُجــــــــــــــــــــــراأًة و�ــــــســــــجــــــاعــــــة ً ـــــــب واحلــــــــ�ــــــــســــــــُد اث
وثــــــبــــــاتــــــه ـــــــره ِ  بـــــــ�ـــــــس ـــــــطـــــــاع  ـــــــت ـــــــس ا� ـــــــى  حـــــــت
ـــــــــده ِ ـــــــــن ـــــــــن ُج ــــــة م ــــــب ــــــخ ــــــــاده ُن ــــــــق ــــــــت ُرغـــــــــــــــم اف
نـــــــــالـــــــــوا الــــــــكــــــــرامــــــــة والـــــــــتـــــــــي مـــــــــن اجــــلــــهــــا
وحـــــ�ـــــســـــُدنـــــا والــــــ�ــــــســــــهــــــيــــــد  الـــــــ�ـــــــســـــــهـــــــادة  اإن 

ــــــُم ــــــخــــــت ُي ـــــــادة  ـــــــه ـــــــس ـــــــ� ـــــــال ب جـــــــــهـــــــــٍد  ـــــــــــــــــلِّ  ُك يف 
ــــــُم ــــــّك ــــــح ــــــت ــــــــا ي ــــــــه ـــــــــــــات ومــــــــــــــــن ب ـــــــــــــي ـــــــــــــن والأم
يـــــــــــــــرمّنُ بــــــــهــــــــا  ومـــــــــــــــن  الــــــتــــــ�ــــــســــــحــــــيــــــات  يف 
ـــــــُم ـــــــّل ـــــــسُ � لـــــــلـــــــ�ـــــــســـــــعـــــــادة  ــــــــادة  ــــــــه ــــــــس ــــــــ� ال اأن 
وُيـــــــــعـــــــــدُم ُيـــــــ�ـــــــســـــــام  قـــــــــد  الــــــعــــــقــــــيــــــدة  دون 
ـــــــــــود ُمــــــــــكــــــــــرمــــــــــًا وُيـــــــــــــكـــــــــــــّرُم ُدنـــــــــــيـــــــــــا اخلـــــــــــل
واملـُـــــــــعــــــــــ�ــــــــــســــــــــات ومـــــــــــــــن بــــــــهــــــــا يـــــــتـــــــ�ـــــــســـــــّرُم
اأ�ـــــــســـــــرمـــــــوا قـــــــــد  ـــــــا  ـــــــن ـــــــائ ـــــــي اأح يف  ـــــــــــار  ـــــــــــن وال
فـــــيـــــهـــــم ــــــــجــــــــرميــــــــة  ــــــــل ل حــــــــــــــــــدٍّ  ـــــــــــع  و�ـــــــــــس يف 
ــــــُم ــــــكَّ ــــــه ــــــت ي ــــــعــــــبــــــنــــــا  �ــــــس يف  الــــــــــــــــــــذي  هــــــــــــــــذا 
ــــــمــــــوا ــــــم مــــــــــن ملــــــّل ــــــزعــــــمــــــه ــــــّل ب ــــــغ ــــــت ــــــس ــــــ� كــــــــــي ُي
ــــــا تـــــــفـــــــر عـــــــــــن فــــــعــــــلــــــهــــــم وتـــــــكـــــــّلـــــــمـــــــوا ــــــم ــــــي ف
اأمـــــــــولـــــــــهـــــــــم دعـــــــــــمـــــــــــًا ملـــــــــــن قـــــــــــد اأجـــــــــــرمـــــــــــوا
ـــــا مـــــــــن قـــــــــد َعــــــمــــــوا ـــــه ـــــثُّ ـــــب ــــــمــــــوم ي فـــــيـــــهـــــا الــــــ�ــــــس
ــــــــوا ـــــم قــــــــد اأعــــــــدم ـــــه ـــــِف ـــــن ـــــُع حــــــتــــــى الــــــر�ــــــســــــيــــــع ب
اأ�ـــــســـــهـــــمـــــوا قـــــــــد  �ــــســــعــــفــــهــــا  يف  وهــــــــــــم  ـــــم  ـــــه ـــــن ع
وتـــــــ�ـــــــســـــــّرمـــــــوا عــــــنــــــفــــــهــــــم  يف  قـــــــ�ـــــــســـــــوا  ملـــــــــــا 
ــــــــم ــــــــاه ــــــــس اأو� ـــــــة ً  ـــــــاي ـــــــف ك اجلـــــــــــهـــــــــــاد  ــــــا  ــــــه ــــــي ف
ــــــُم ــــــّك ــــــه ــــــت ي بــــــــهــــــــا  مــــــــعــــــــتــــــــوهٍ   ـــــــــــــــــــّل  ُك مــــــــــــن 
ـــــوا ـــــم ـــــظ ـــــا ُن ـــــدن ـــــس ـــــحـــــ� ـــــــــري الأُبــــــــــــــــــــــــاة ومــــــــــــن ب غ
ــــُم ــــل ــــع ــــا ي ــــه ــــل ــــ�ــــس ــــف ــــــبــــــاب ومـــــــــــن ب ــــــ�ــــــس ـــــــو ال ـــــــدع ت
ـــــوا ـــــم ـــــل ـــــس ــــــــا مــــــــــن ا� ــــــــده فــــــيــــــهــــــا ويـــــــــــعـــــــــــرُف جم
ـــــــدُم ـــــــق ـــــــت ــــــعــــــبــــــنــــــا ي نـــــــــــــــــور احلـــــــــــــيـــــــــــــاة بــــــ�ــــــس
ــــــــُم ـــــــــــى الــــــــــــــــذي هــــــــــو اأعــــــــل ـــــــــــل ـــــــــــع الأع ـــــــــــرج وامل
واخلـــــــــــائـــــــــــبـــــــــــون متـــــــــــــّزقـــــــــــــوا وتـــــــ�ـــــــســـــــرذمـــــــوا
ــــــــــــدُم ال ــــــــــــزف  ن ـــــــــه  ب ــــــــــــن  وم ـــــات  ـــــي ـــــح ـــــس ـــــ� ـــــت ال يف 
تــــــتــــــكــــــّلــــــُم بــــــحــــــكــــــمــــــةٍ   الأمــــــــــــــــــــــــور  ــــــط  ــــــب �ــــــس
ــــــــوا ــــــــم ــــــــسّ ــــــــو� ـــــــم وت ــــــــــــــق جنـــــــمـــــــه ــــــــــــــاأّل ــــــــــــن ت مم
ــــــــوا ــــــــّرم ــــــادة ُك ــــــه ــــــس ــــــ� ــــــال ــــــــاد وب ــــــــه خــــــا�ــــــســــــوا اجل
ـــــــــــــــــرُم ـــــــــــــــــَو اأك ــــــــا ُه ــــــــن ـــــــــا ومــــــــــــــن اأعــــــــمــــــــال مـــــــــّن
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الوطنية  صناعتنا  اي���ن  ُت���رى 
الكهربائية  الصناعات  وخاصة 
وامل��ج��م��دات  ال��ث��الج��ات  مثل 
او  والكونكورد(  )عشتار  نوع 

التلفزيونات نوع )القيثارة و 
ال��ص��ن��اع��ات  ورشك���ة   )EIC
واملسجل  والراديو  االلكرتونية 
وامل��ك��واة وامل����راوح ن��وع دي��اىل 
يف  معلقة  االن  حلد  ماتزال  التي 
سقوف كثري من البيوت العراقية 
وغريها من تلك املواد الرضورية 
كان  التي  البيتي  االستخدام  يف 
يقارهنا  حينام  هبا  يتباهى  البائع 
من  القادمة  االخ��رى  بالبضائع 
اليوم  نشاهد  وراء احلدود حيث 
حمملة  الشاحنات  من  اساطيل 
كل  م��ن  امل��س��ت��وردة  بالبضائع 

بالدنا  م��ع  احل��دودي��ة  اجل��ه��ات 
فاملخازن مملوءة واالرصفة تكتظ 
والبضائع  السلع  ان���واع  بكل 
من  فيها  واالكشاك  و)اجلنابر( 
االش��ي��اء م���اال خي��ط��ر ع��ىل ب��ال 

املشرتي؟
وصل  لبلد  يمكن  كيف  ت��رى 
إحصاءاته  باخر  نفوسه  تعداد 
مليون   33 بحدود  التخمينية 
احتياجاته   بكل  يعتمد  ان  نسمة 
اليومية  حياته  انشطة  وبمختلف 

عىل االسترياد؟
هو  املقدمة  ه��ذه  م��ن  يمنا  م��ا 
االط���الع ع��ىل جت���ارة االج��ه��زة 
املستوردة  واملالبس  الكهربائية 
ال��ت��ي ق��ّل��ام ن��ج��د رص��ي��ف��ًا من 
منها  خاليا  التجارية  االرصفة 

التي  التداعيات  عىل  وللوقوف 
ف��رض��ت ع��ىل امل���واط���ن  ج��راء 
انتشار االجهزة الكهربائية رديئة 
جملة  أج���رت  وغ��ريه��ا؛  املنشأ 
الذي  االستبيان  هذا  )األحرار( 

حياكي واقع السوق العراقية.
العراقي  االقتصاد  مميزات  ومن 
ت���أث���ره ب��ش��ك��ل ك��ب��ري ب��ف��وات��ري 
حلجم  نظرا  الفائضة  املدفوعات 
لسياسة  اتباعه  وعدم  استرياده 
التصدير والتي من شاهنا املوازنة 
يف امليزان التجاري وحيتل مانسبته 
89% تؤثر يف حني 11% ال تؤثر.
وتتلف ثقافات املجتمع املصنع 
اذ  امل��الب��س  كسلعة  للبضائع 
تعتربها مالئمة ألذواق مواطنيها 
يف حني تعترب شاذة وغري مقبولة 

لدى دول اخرى وهلذا فان %29 
بلدنا   ثقافة  يؤيدون ويتفقون مع 
لعاداتنا  خالفا   %71 لصالح 
هناك  فان  عليه  وبناًء  وتقاليدنا 
التقييس  اداء  يف  واضحا  قصورا 
ناحية  م��ن  النوعية  والسيطرة 
استرياد البضائع وفحص اجلودة 
ان  ي��رى  ح��ني  يف   %73 نسبته 

اداءهم جيد بنسبة 27 %.
وانتقل االستبيان اىل جانب اخر 
املواطن  ل��واق��ع  تصدى  حيث 
عن  س��أل  حيث  واقتصادياته 
الكهربائي   ج��ه��ازه  عطب  فيام 
ف69% اكدوا بتصليح اجهزهتم  
يشرتي  منهم   %31 ان   حني  يف 
للحديث  وتواصال  اخر.  جهازا 
م��ع اق��ت��ص��ادي��ات امل��واط��ن من 

في استبيان للرأي أجرته مجلة )األحرار(..
االستيراد يقصم ظهر المنتج المحلي على حساب الجودة والكفاءة

منُذ س���قوط الصنم في نيسان من العام 2003 وحتى 
كتابة هذه الس���طور؛ فإن الس���وق العراقية قد تحّولت 
الى مكان رائج الستقبال البضائع بشتى اصنافها ومنها 
تجارة المالبس بكل انواعها )الجديدة منها والباالت( 
واالجهزة الكهربائية وااللكترونية وهذا ناتج لالستهالك 
المحل���ي دون االلتفات من قبل الجهات المختصة ذات 
العالقة الى اضرار وتأثيرات تلك المواد المذكورة على 
المواط���ن والصناعات الوطنية منها او العائدة للقطاع 
العام والتي فقدت موقعها في ميدان المنافسة جراء 
غي���اب الحماية وبقاء االس���تيراد مفتوحا  دون ضوابط 
تلجم���ه وتضع حدا له ,ولع���ل تعليق موضوع التعرفة 
الكمركية وعدم العمل به مؤشر لمدى التهاون امام 

حركة اغراق اسواقنا بالمستورد الرديء.

عيسى الخفاجي ـ حسين الطباطبائي

استبيان الرأي 
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ح��ي��ث اس��ع��ار االج���ه���زة او 
البضاعة املطروحة يف االسواق 
حيث  من  سعرها  ومقبولية 
فكانت  املعاشية  املدخوالت 
 %61, ك��ال   %25  ,  %14 نعم 

وسط.
دون  االرباح  هو  التجار  غاية 
وهنا  البضاعة  جودة  اىل  النظر 
اتى التساؤل عن االرباح التي 
قطاع  يف  املتعاملون  جينيها 
ومدى  الوسطاء  او  التجارة 
البضاعة  ج��ودة  مع  تناسبها 
 % و67  نعم    %  33 فكانت  

كال .
االقتصادي  الوسط  هذا  ويف 
والسوق املزدحم بكافة املناشئ 
تم  وايران(  )الصني  االسيوية 
البضاعتني  ع��ن  االستفسار 
اجلواب  فكان  تفضل؟   اللتني 
البضاعة  يفضلون   %63 ان 
و37  الثمن  وغالية  اجل��ي��دة 
االق����ل ج��ودة   ي��ف��ض��ل��ون   %

واالرخص ثمنا .
نوعية  بضوابط  خيص  ما  ام��ا 
ونوعها  املستوردة  البضاعة 
يؤيدون   %86 ف��ان  وسعرها 

وضع ضوابط  و14 % ال يؤيدون 
تصص  %يؤيدون   68 وكذلك 
كل  البضائع  استرياد  يف  التجار 
بباقي  اس���وة  تصصه  حسب 
 %32 مقابل  التجارية   الصنوف 

ال يؤيدون التخصص.
واخ�����ريا وب���رغ���م ال��ك��ف��اءات 
واملهارات التي يمتاز هبا االنسان 
عدة  بمجاالت  ومتيزه  العراقي 
جلانب  واقفة   %67 نسبة  كانت 
ان  املمكن  م��ن  التي  البضاعة 
صناعة منتوج حميل منها  يضاهي 
منها   وافضل  االجنبي  املنتوج 
ال  و%20  نستطيع  ال  و%13 
يمكننا يف الوقت احلارض نظرا ملا 
عصيبة  ظروف  من  البلد  به  يمر 

وحاالت التقشف.
رسيعًا  التعايف  لصناعتنا  نتمنى 
بكل  املحلية  اس��واق��ن��ا  وارف���اد 
للصالح  خ��دم��ة  ج��ي��د  ه��و  م��ا 
ال��ذي  بلدنا  والق��ت��ص��اد  ال��ع��ام 
االدارة  س��وء  من  ويعاين  عانى 
وف��رة  م��ن  بالرغم  واالس��ت��ث��امر 
تفتقر  التي  الطبيعية  ال��ث��روات 
وحتى  ال��دول  من  الكثري  اليها 

الصناعية منها.  

االستيراد يقصم ظهر المنتج المحلي على حساب الجودة والكفاءة

استبيان الرأي 
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32

كاتٌب وكتاْب

أحد  )اخلصائص(  كتاب  يعد 
يف  كتبت  التي  الكتب  أشهر 
وأرسار  وفلسفتها،  اللغة  فقه 
بتأليفه  قام  ووقائعها،  العربية 
ابن جني، الذي يقول يف مقدمة 
عىل  أزل  ل  »كتاب  عنه:  كتابه 

الوقت،  وتقادم  احل��ال،  فارط 
الفكر  ع��اك��ف  ل��ه،  مالحظا 
والروية  الرأي  منجذب  عليه، 
أقيله  مهمال  أجد  أن  وأدا  إليه 
بعمله،  أرت��ق��ه  خلال  أو  ب��ه، 
ضيقا،  بنواديه  يزداد  والوقت 

طريقا،  االبتداء  إىل  ينهج  وال 
هذا مع إعظامي له، وإعصامي 
باألسباب املناطة به، واعتقادي 
فيه أنه من أرشف ما صنف يف 
طريق  يف  وأذهبه  العرب،  علم 
ال��ق��ي��اس وال��ن��ظ��ر.. وأمج��ع��ه 
لألدلة عىل ما أودعته هذه اللغة 

الرشيفة...«.
اب���ن ج��ن��ي يف ه��ذا  ي��ن��اق��ش 
وفقهها  اللغة  بنية  الكتاب 
وأص���وهل���ا، وي��ب��دأ ال��ك��ت��اب 
اللغة  إهلامية  مناقشة  يف  بباب 
واص��ط��الح��ي��ت��ه��ا، وع���رض 
اللغة:  أص���ول  م��ن  لقضايا 
ك��ال��ق��ي��اس، واالس��ت��ح��س��ان، 
واملجاز،  واحلقيقة  والعلل، 
واألصول  والتأخري،  والتقديم 
بحديث  واختتم  وال��ف��روع، 
العرب، وسقطات  عن أغالط 
العلامء، وقد فتح ابن جني هبذا 
أبوابا  العربية  اللغة  يف  الكتاب 

جديدة لدراستها.
للسلطان  الكتاب  هذا  أهدي 
هب��اء ال��دول��ة ال��ب��وي��ي ومتت 
يف  مرص  يف  مرة  ألول  طباعته 
الكتاب  أن  إال  م   1913 عام 
بعدها  كامال.  ينرش  ل  وقتها 

حمققا  ك��ام��ال  ال��ك��ت��اب  ط��ب��ع 
عام  النجار  عيل  حممد  يد  عىل 

.1955
سرية حياة ابن جني

جني  بن  عثامن  الفتح  أبو  هو 
املشهور ب�ابن جني عال نحوي 
 322 عام  باملوصل  ولد  كبري، 
فيها  النحو  وتعلم  ونشأ  ه���، 
املوصيل  حممد  بن  أمحد  يد  عىل 
خلكان  ابن  ويذكر  األخفش، 
أن ابن جني قرأ األدب يف صباه 
الفاريس حيث  يد أيب عيل  عىل 
حتى  بينهام،  الصالت  توثقت 
صحبته،  بسبب  جني  ابن  نبغ 
كان  عيل،  أبا  أستاذه  أن  حتى 
يسأله يف بعض املسائل، ويرجع 
إىل رأيه فيها. عىل الرغم من  أن 
املذهب  يتبع  ك��ان  جني  اب��ن 
كان  أنه  إال  اللغة  يف  البرصي 
ليسوا  أن��اس  عن  النقل  كثري 
وقد  واللغة  النحو  يف  برصيني 
يرى يف النحو ما هو بغدادي أو 

كويف، فيثبته.
بحلب  باملتنبي  ابن جني  التقى 
احلمداين  ال��دول��ة  سيف  عند 
كام التقاه يف شرياز، عند عضد 
حيرتمه  املتنبي  وك��ان  ال��دول��ة 

تعّرف على أسرار اللغة العربية وفلسفتها 

في كتاب) الخصائص(
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الغدير  وع��ي��د  ال��غ��دي��ر  ي���وم 
وإمت��ام  الدين  إك��امل  ي��وم  هو 
النعمة عىل املسلمني واملؤمنني 
بن  عيّل  املؤمنني  أمري  بتنصيب 
أيب طالب )عليه السالم(، وهو 
يوم عظيم حيتفل فيه املؤمنون، 
لألدّلة  وذلك  فيه،  ويفرحون 
التي وردت يف فضله وعظمته 

وأهّيته.
أهّية  وض��وح  م��ن  وبالرغم 
النازلة  والي��ات  اليوم،  ذلك 
ف��ي��ه، واألح���ادي���ث ال���واردة 
ب��خ��ص��وص��ه، ف����إّن ال��ع��اّم��ة 
أهل  أح��ب��اب  ع��ىل  يشّنعون 
احتفاهلم  وشيعتهم  البيت 
ب��ذل��ك ال��ي��وم، غ��اف��ل��ني عن 
ذلك  بخصوص  ورد  ما  ك��ّل 
وأح��ادي��ث،  آي��ات  من  اليوم 
ويأخذون بتعليامت من حرف 
فضيلة  معرفة  عليهم  وحظر 
ذلك  ص��ار  حّتى  اليوم،  ه��ذا 
كان  ما  إال  منسّيًا،  نسيًا  العيد 
من الشيعة الذين حافظوا عىل 
وعظيم  ألهّيته  به،  االحتفاء 

قدره.
بأكثر  البغدادي  روى اخلطيب 
قال:  هريرة  أيب  عن  سند  من 
ث��امين عرش من  ي��وم  من ص��ام 
ذي احلّجة كتب له صيام سّتني 
شهرًا، وهو يوم غدير خّم، ملّا 
أخذ النبّي)صىل اهلل عليه وآله( 
)عليه  طالب  أيب  بن  عيّل  بيد 
ويّل  ألست  ف��ق��ال:  ال��س��الم( 
يارسول  بىل،  قالوا:  املؤمنني؟ 
اهلل، قال: من كنت مواله فعيّل 

مواله، فقال عمر بن اخلّطاب: 
طالب،  أيب  يابن  لك  بخٍّ  بخٍّ 
كّل  وم��وىل  م��والي  أصبحت 
ال��َي��ْوَم   { اهلل  ف��أن��زل  مسلم، 
َأْكَملُت َلُكْم ِديَنُكْم... { ورواه 

ابن عساكر وابن املغازيل.
عيد  أّن  نستدّل  ذل��ك  وم��ن 
عهد  يف  معروفًا  ك��ان  الغدير 
عليه  اهلل  اهلل)ص����ىل  رس���ول 
العصور  يف  وكذلك  وآل���ه(، 
عرص  جاء  أْن  إىل  تلت،  التي 

بحسب  والتدوين  التحريف 
رغ��ب��ات ال��س��ل��ط��ة احل��اق��دة 
بيته  وأه����ل  ل��ع��يّل  امل��ب��غ��ض��ة 
يعني  وال  ال��س��الم(،  )عليهم 
اليوم  ه��ذا  لفضيلة  إنكارهم 
يف  ال��واردة  فاألحاديث  شيئًا، 
فيه  النازلة  واليات  اليوم  هذا 

تدّل عىل فضله.

تعّرف على أسرار اللغة العربية وفلسفتها 

في كتاب) الخصائص(

من كتاب )نهج المستنير وعصمة المستجير( للدكتور صالح الدين الحسيني

وي��ق��ول ف��ي��ه: »ه���ذا رج��ل ال 
الناس،  من  كثري  ق��دره  يعرف 
من  يشء  عن  سئل  إذا  وك��ان 
يف  والترصيف  النحو  دقائق 
أبا  صاحبنا  سلوا  يقول:  شعره 
الفتح«. ويعد ابن جني أول من 
املتنبي  ديوان  أشعار  قام برشح 
وق��د رشح��ه رشح��ني ال��رشح 
ول  الصغري،  وال��رشح  الكبري 
احلديث  العرص  يف  إلينا  يصل 
كان  الصغري.  ال��رشح  س��وى 
ابن جني يثني دوما عىل املتنبي 
فيقول:  بشاعرنا  عنه  ويعرب 
وما  شاعرنا،  املتنبي  »وحدثني 
كثري  وكان  صادقا«.  إال  عرفته 

االستشهاد بشعره.
اللغة  علوم  يف  جني  اب��ن  بلغ 
يبلغه  ل  ما  اجلاللة  من  العربية 
اال القليل ويبدو ذلك واضحا 
يظهر  التي  وأبحاثه  كتبه  يف 
يف  والتعمق  االستقصاء  عليها 
املبادئ  واستنباط  التحليل، 
واألص�����ول م��ن اجل��زئ��ي��ات. 
اشتهر ببالغته وحسن ترصيف 
املعاين  ع��ن  واإلب��ان��ة  ال��ك��الم 
أصوال  ووض��ع  األداء  بوجوه 
األلفاظ  ومناسبة  االشتقاق  يف 

للمعاين.
ويرد بعض الباحثني اهتامم ابن 
احلدود  ألبعد  بالرصف  جني 
ل��ه وه��و  إىل ح��ادث��ة وق��ع��ت 
صغري عندما عجز أمام أيب عيل 
يف  بينهام  لقاء  أول  يف  الفاريس 

مسألة قلب الواو ألفا.
عاش ابن جني يف عرص ضعف 
الدولة العباسية ومع ذلك فقد 
وصل ابن جني إىل مرتبة علمية 
ل يصل إليها إال القليل، وكانت 

وفاته سنة 392 ه�.

عيد الوالية.. عيد الغدير



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

أمام األقالم احلسينية الواعية خلدمة املجتمع معرفيًا.

العمل ليس بالجهاد االكبر

يتداول كثري من الناس القول بأن العمل )اي االنخراط 
صحيح  غري  وه��ذا  االك��رب  اجلهاد  هو  معينة(  بوظيفة 
املحرمات  النفس وزجرها عن  فاجلهاد االكرب هو جهاد 
التي  الرشعية  باألحكام  والزامها  وتقييدها  واملعايص 
يتحقق باالمتثال هلا الوصول اىل مرضاة اهلل سبحانُه ففي 
زمن النبي االعظم )صىل اهلل عليه والِه( رجع املجاهدون 
الكفر  ضد  واجلهاد  احل��رب  ساحات  من  اهلل  سبيل  يف 
والطاغوت فاستقبلهم النبي )صىل اهلل عليه والِه( بقوله: 
ها قد فرغتم من اجلهاد االصغر وبقي اجلهاد االكرب , فقيل 
يا رسول اهلل وما اجلهاد االكرب ؟ قال : جهاد النفس . فقد 
يعمل االنسان ويتكسب باملحرمات وقد يأكل اموال 
الناس بالباطل وقد يغش يف البيع ويرسق يف 
جعفر  االمام  قال   , ذلك  واشباه  امليزان 
اجتر  )َمن  السالم(  )عليه  الصادق 
يف  ت��ورط  فقد  دينه  يف  يتفقه  ول 

الشبهات(.

خالد غانم الطائي

أّيهما األصح قوالً..
                           مطر أم غيث؟

من الغريب أننا نسمي املاء النازل من السامء )مطرًا( وندعو اهلل أن ينزل املطر علينا.. ولكن لو عدنا إىل القرآن الكريم نجد حقيقة 
مذهلة وهي أن كلمة املطر ل تستعمل يف القرآن الكريم بمعنى اخلري والديمومة وإنام بمعنى العذاب واألذى.

َطًرا َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلُْجِرِمنَي(. يقول تعاىل يف )سورة األعراف/ 84(: )َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهم مَّ
نُضوٍد(. يٍل مَّ ن ِسجيِّ ويف )سورة احلجر/ 74( يقول )عّز وجل(: )َفَلامَّ َجاَء َأْمُرَنا َجَعْلَنا َعالَِيَها َساِفَلَها َوَأْمَطْرَنا َعَلْيَها ِحَجاَرًة ميِّ

وكذلك يف )سورة النمل/ 58(: )وأمطرنا عليهم مطرًا فساء مطُر املنذرين(.
والعديد من اليات القرآنية املباركة التي تشري إىل أن كلمة )املطر( تعني العذاب، بينام الصحيح أن نسمي املاء النازل من السامء لسقي 
ْت َوَرَبْت  ْرَض َهاِمَدًة َفإَِذا َأنَزْلَنا َعَلْيَها امْلَاء اْهَتزَّ األرض واألنعام والناس ب� )ماء( أو )الغيث(، إذ يقول تعاىل يف )احلج/ 5(: )َوَتَرى اأْلَ

َوَأنَبَتْت ِمن ُكليِّ َزْوٍج هَبِيٍج(.

جابر الصّفار
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العمل ليس بالجهاد االكبر

هناك فرق بصورة عامة بني ما نمتلكه من علم )كبرش( وعلم اهلل 
تبارك وتعاىل، فعلمنا يسمى علام حصوليا حيث نحصل عليه او 
شكل  عىل  العلم  هذا  ويكون  املحدودة  حواسنا  بواسطة  نكتسبه 

صور منطبعة يف الذهن.
اما علم اهلل تعاىل فيسمى علام حضوريًا اي االشياء حارضة عنده 
االنسان،  عند  كام  الذهنية  بصورهتا  وليست  بحقيقتها  او  بنفسها 
اهلل،  املوجودات يف حضور مستمر عند  البرش وكل  فنحن  لذلك 
والعني  القدسية  اإلهلية  احلرضة  يف  وجودنا  نستشعر  ان  فعلينا 
االهلية التي تراقبنا، وهذا املعنى نجده يف دعاء االمام احلسني )عليه 

السالم( يف يوم عرفة اذ يقول: )عميت عني ال تراك عليها رقيبا(.
وايضًا قول اإلمام الصادق )عليه السالم( الحد اصحابه: ))خف 
اهلل كأنك تراه، فان كنت ال تراه فإنه يراك، فان كنت ترى انه ال يراك 
املخلوقني  عن  استرتت  ثم  يراك  أنه  تعلم  كنت  وان  كفرت،  فقد 
باملعايص وبرزت له هبا، فقد جعلته يف حد أهون الناظرين إليك((.
فاهلل تبارك وتعاىل مطلع عىل كل يشء وهو يقول: ))ولقد خلقنا 
حبل  من  إليه  أقرب  ونحن  نفسه  به  توسوس  ما  ونعلم  اإلنسان 

الوريد(( سورة ق, .
فعلينا ان نستحرض هذا املعنى )وجودنا يف احلرضة االهلية(، لكي 
يكون رادعًا عن ارتكاب الذنوب وإطاعة النفس، ويقول االمام 
الكاظم )عليه السالم(: ) رحم اهلل من استحيى من اهلل حق احلياء، 

فحفظ الرأس وما حوى ، والبطن وما وعى...(.
اقول: كيف لنا ان نستحيي من اهلل حق احلياء اذا ل نكن نستشعر 
االهلية  العني  تلك  بوجود  نشعر  ان  فعلينا  حرضته!،  يف  وجودنا 

حتى يتحقق معنى احلياء من اهلل تبارك وتعاىل ذكره.
وعن امري املؤمنني عيل )عليه السالم( يقول: )لو ل يتوعد اهللَّ عىل 

معصيته، لكان جيب أن ال يعىص شكرًا لنعمه(.
)املفروض  احلديث:  هذا  عن  البالغة  هنج  رشح  صاحب  ويقول 
عن  ويتباعد  بالطاعة،  العظيم  املحسن  هذا  يقابل  أن  باملسلم 
املعصية، شكرا له عىل إحسانه، فكيف وقد توعّدهم عىل املعايص 
عن  الكامل  التحرز  وذاك  هذا  من  فلزم  والنكال،  العقاب  بأشد 

الذنوب(.

كاظم الطائي

نحُن في الحضرة االلهية
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إعداد: أمجد كاظم الركابي

حوار بين ملحد ومسيحي!

دليل  موضوع  القصري  احلوار  هذا  يتناول 
وجود اهلل وهو املوضوع األكثر جداًل بني 
احلوار  هذا  يتناول  ال  واملؤهلني.  امللحدين 
نقاش أي من أدلة وجود اهلل ويركز حتديدًا 
الربهان  ون��وع  امللحد  اف��رتاض��ات  ع��ىل 
احتج  اهلل.  وج��ود  عن  دلياًل  يقبله  ال��ذي 
احل��وار  ه��ذا  يف  ج��اء  عام  امللحدين  بعض 
ليجعل  املسيحي  كتبه  مفتعل–  انه  وقالوا 
امللحد يظهر يف موقف ضعيف. الواقع انه 
املسيحي من خياله  يؤلفه  ل  حوار حقيقي 
إىل  امللحدون  جلا  »إذا  بالقول  عليهم  ورد 
التشهري للدفاع عن موقفهم فهذا يعني أنه 

ليس لديم موقف يدافعون عنه«.
املسيحي: َل ال تؤمن بوجود اهلل؟

امللحد: لعدم توفر برهان وجوده.
ل  ألن��ك  ه��ذا  ق��ول  يمكنك  ال  املسيحي: 

تبحث عن الدليل يف كل تفاصيل العال. 

امللحد: إذن دعنا نقل إين ل أجد دليال كافيا 
عىل وجوده.

املسيحي: ولكن لو سألَك شخص ما نوع 
اليشء الذي تريده دلياًل عن وجود اإلله يف 
حدود املعقول؟ إذا ل يكن لديك ما تقوله 
وإن  موقفك  يف  تبحث  ل  انك  يعني  فهذا 
أن  يمكنك  فهل  ذلك  يف  تبحث  ل  كنت 

تدعي انك ملحد؟
تؤمن  التي  الطريقة  عن  حدثني  امللحد: 
عىل  خ��رايف  )كائن  باحلريش  خالهلا  من 
وحيد(  ق��رن  ذي  أب��ي��ض  ح��ص��ان  هيئة 
عن  حدثني  لدحضها.  طريقة  وسأريك 
وحمكمة  الضعف  نقاط  من  خالية  طريقة 
حدثني  وبعدها  احلريش,  بوجود  لالعتقاد 

عن المنطقية موقفي.
املسيحي: نصدق وجود احلريش إذا رأيناه 
نجد  أن  أو  له,  هيكال  أو  ص��ورة  رأينا  أو 

جمموعة من الناس قالوا اهنم رأوه وأمجعوا 
عىل الوصف نفسه. هذا من شأنه أن يكون 

سبياًل لالعتقاد بوجود احلريش.
أن  بمقدوره  ان  تقولون  حسنًا,  امللحد:  
املربعة,  الدائرة  مثل  منطقي  خيلق شيئًا غري 

أرين إياها وسوف أؤمن به. 
الزم��ة  غ��ري  امل��رب��ع��ة  ال��دائ��رة  املسيحي: 
يمكن  ال  التعريف.  حيث  من  ومناقضة 
يمكنك  كيف  ثم  طبيعته.  خي��رق  أن  هلل 
استيعاب يشء متناقض من هذا القبيل إذا 
ما تم خلقه؟ ال يمكنك أن تعرفه وسيكون 

برهانك بال فائدة لعدم متكنك من فهمه.
امللحد: َل ال؟

طبيعتك  خ��رق  يمكنك  ه��ل  املسيحي: 
اخلاصة؟ هل يمكنك أن جتعل نفسك أكرب 

من الشمس؟ 
موجودا  اهلل  كان  لو  ولكن  كال  امللحد: 
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يظهر  أن  يمكنه  ان��ه  لتوقعت 
خارج قوانني املنطق.

خارج  ليس  ولكن  املسيحي: 
املنطق ألنه هو من خلقه.

خلق  من  هو  كان  إذا  امللحد: 
املنطق َل ال يمكنه أن خيلق شيئا 

يتعارض مع املنطق؟
الكون  اهلل  خلق  املسيحي: 
طبيعته  م���ن  ف��ي��ه  م���ا  وك����ل 
التصميم  أن  والب��د  اخلاصة. 
يف  نشأت  الطبيعية  والقوانني 
صفاته  اكتسبت  وبالتايل  ذهنه 
وغريها.  والفيزياء  املنطق  مثل 
اهلل  لطابع  انعكاسات  هذه  كل 
مكتف  اهلل  والن  اإلب��داع��ي. 
بذاته ال يمكن أن يناقض نفسه 

وخيرق طبيعته اخلاصة.
حمدود  هو  هل  إذن؟  امللحد: 
باألشياء التي خلقها يف الكون؟ 

أليس هو القهار؟
املسيحي: بىل.

امللحد: ملاذا ال يمكنه فعل يشء 
خيالف الكون الذي خلقه؟

يمكنه  ذلك.  يمكنه  املسيحي: 
أن يدمر الكون كله إال انه شاء 

أن ال يفعل ذلك. 
امللحد: يا للعجب! متامًا كقويل 
اين استطيع أن أزحزح األرض 
األع��داء  جيوش  كل  واسحق 
بحركة واحدة من يدي ولكني 
غري  حجتك  ذل���ك!  أري���د  ال 

صاحلة.
املسيحي: ملاذا؟ أ ألن اهلل ل يشأ 
عليه  ق��ادر  هو  شيئا  يفعل  أن 
قلت انه غري موجود؟ هل عدم 

فعله  بمقدورك  بيشء  قيامك 
هل  موجود؟  غري  ان��ك  يثبت 
الن  التصفيق  بعدم  اختيارك 
يعني انك غري موجود؟ بالطبع 

ال.
امللحد: يصمت.

املسيحي: فكر يف األمر. مشيئة 
قادر  هو  ما  ممارسة  بعدم  اهلل 
عليه يشبه اختيارك بعدم ممارسة 
االعتقاد به. يمكنك أن تقوم به 
لكنك ال تفعل فحسب. كيف 
اهلل  ع��ىل  االع���رتاض  يمكنك 
ملعايريك  وفقًا  الترصف  لعدم 
اخلاصة يف الوقت الذي اخرتت 
أن ال تؤمن به وال تترصف وفقًا 

ملعايريه؟
هنا ينتهي احلوار...

امللحد  ان  املسيحي  ي��ق��ول 
له  الن  اهلل  إجياد  عىل  قادر  غري 
من  التحقق  يف  خاطئة  طريقة 
أدلة وجود اهلل. يبدو انه يطلب 
أن  فحاولت  مستحياًل  دلياًل 

أبني له اخلطأ يف منطقه.
-----------

ملحد  ب��ني  احل���وار  ه��ذا  دار 
واملسيحي   Dan دان  يدعى 
 Matthew J. سليك  ماثيو 
علوم  منظمة  رئيس   Slick
املسيحية  عن  الدفاع  وبحوث 
تأسست  والتي   ،)CARM(
يف الواليات املتحدة األمريكية 

عام 1995.

العتبة  يف  اإلنسانية  و  اإلسالمية  املعارف  ش��ؤون  قسم  اختتم 
العباسية املقدسة  دورة )حتقيق املخطوطات التي أقامها للمدة من 
2016/2/8 ولغاية 2016/2/16 عىل قاعة سيدنا القاسم يف 
املقدسة, والتي ترج منها عدد من منتسبي مركز  العباسية  العتبة 

تراث كربالء.
ويف ترصيح خص به جملة )االحرار( أوضح املرشف عىل الدورة 
حارض  التي  املخطوطات  حتقيق  دورة  »اختتمت  هيل:  مصطفى 
فيها املحقق امحد عيل جميد احليل؛ ذو الباع الطويل يف هذا املجال، 
وبالتايل  عراقية  حمافظات  بمشاركات  أيام  عرشة  استمرْت  وقد 
 ، املقدسة  العباسية  العتبة  خيمة  حتت  ينضوون  املتدربني  مجيع 
هبا  واالهتامم  واملخطوطات  الرتاث  احياء  ال��دورة  من  واهلدف 
واالرتقاء يف كل جوانبها«، مضيفًا ان »املخطوطات متنوعة وعامة 
وكانت هناك وثائق عثامنية وبريطانية تتص يف الشأن الكربالئي 
وتم التطرق اىل اللية والكيفية التي يمكن من خالهلا التأكد من 

صحة املعلومات ودقتها ثم نقلها«.
تقام من  »الدورة  ان  احليل:  جميد  امحد عيل  املحقق  بنّي  من جهته 
املخطوطات  وحتقيق  البحث  يف  املنتسبني  مهارة  تطوير  اجل 
وانشاء  هبا  والنهوض  القيم  تراثنا  تص  خمطوطة  كل  لتحقيق 

جمموعة من املختصني هبذا اجلانب«. 
ويف حفل االختتام تّم توزيع شهادات عىل املشاركني يف الدورة.

اختتام دورة لتحقيق المخطوطات

األحرار/ متابعات
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ما  هو  واخل��راب  الدمار  ليس 
والعمليات  احل���روب،  تلفه 
عنها  ن��ت��ج  وم���ا  اإلره��اب��ي��ة، 
كيان  أصابت  ك��وارث  فهناك 
فالقتل  العراقية نفسها،  األرسة 
يصب  ل  واالرهاب،  والتدمري 
املنازل أو املنشآت أو اجلامعات 
أو املدارس، كبنى حتتية، ولكن 
ط��ال اإلن��س��ان ال��ع��راق��ي من 
أش��الء  إىل  له  فحوَّ ال��داخ��ل، 
ب��رشي��ة، ت��ع��اين م��ن أم���راض 
باإلضافة  وعصبية،  نفسية 
ال��رع��اي��ة  ظ���روف  ت��دن��ى  إىل 
ال��ص��ح��ي��ة، وان��ت��ش��ار أط��ف��ال 
فاأليتام  واليتامى،  ال��ش��وارع 
واألرام����ل، ه��م ع��ن��وان هذه 
اخلرباء،  يقول  حيث  الكارثة، 
يف  األيتام  األطفال  أرق��ام  ان 
مما  املاليني،  بلغت  قد  العراق 
وضع العراق يف املرتبة األوىل، 
الرشحية،  هذه  عىل  احتوائه  يف 
يومًا  تتفاقم  املصيبة  تلك  وأن 
بعد يوم، فها هم أيتام العراق، 
الشوارع،  طرقات  يفرتشون 
بني  واألرص��ف��ة،  والساحات 
أو  مترضر  أو  باك،  أو  متسول 
املرض والفقر،  شاك، من آالم 
فكان لزامًا علينا، دينيًا وإنسانيًا 

مرجعّيُة السيد السيستاني 
شجرة مثمرة دانية قطوفها 

يانعة الثمار 
بقلم: حيدر علي الكاظمي
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عىل  الضوء  نلقي  أن  ووطنيًا، 
التي  اإلنسانية،  الكارثة  تلك 
احلبيب  وط��ن��ن��ا  منها  ي��ع��اين 
العراق، لنكشف ما تعانيه تلك 
واضطهاد  ظلم  من  الرشحية 
ذلك  فاليتيم  معاجلتها،  وسبيل 
من  تعاىل  اهلل  به  أوىص  ال��ذي 
فوق سبع ساموات، وأكد عليه 
اهلل  صىل   – املصطفى  احلبيب 
قال   عندما   – أل��ه  وع��ىل  عليه 
يف  كهاتني  اليتيم  وك��اف��ل  أن��ا 
السبابة  بإصبعيه  وأشار  اجلنة، 

واإلهبام”.
خالل  انه  جليا،  الواضح  من 
األرامل  ان  السنوات األخرية، 
وضع  من  يعانني  ال��ع��راق،  يف 
من  أغلبيتهن  عليه،  حيسدن  ال 
فقدت  أن  بعد  بيتها،  هتجر 
ال��وح��ي��د،  ومعيلها  زوج��ه��ا 
دخل  أو  رات��ب  لديا  وليس 
أو  احلياة،  شدائد  عىل  يعينها 
اليتامى،  أوالده���ا  يعيل  م��ن 
وزارة  سوى  أمامها  يوجد  فال 
االجتامعية،  والشؤون  العمل 
ورواتب الرعاية، التي ال تغطي 
عن  ناهيك  التكاليف،  أبسط 
ينخر  ال��ذي  اإلداري،  الفساد 
نشاهد  حيث  ال��وزارة،  هيكل 
بني احلني والخر، هيئة النزاهة 
هذه  موظفي  بعض  تكشف 
 40 باسم  سجل  قد  ال��وزارة، 
عىل  ليحصلوا  وهيا،  شخصا 
موظف  وه��و  الرعاية،  رات��ب 
بفسادهم  أهنم  أي  حمتاج،  غري 
بلقمته،  اليتيم  حياربون  ه��ذا، 
مشكالت  معاناته،  ويزيدون 
جتعلنا  ومتعددة،  كثرية  األيتام 
حقوق،  له  اليتيم  هل  نتساءل 

وم��اه��ي ه��ذه احل��ق��وق؟ ومن 
أن  عن  فضال  عنها؟  املسؤول 
أو  والديه  يفقد  ال��ذى  اليتيم 
ابن  وأخ��ريا  أوال  هو  أحدها 
أن  وجيب  اجلريح،  الوطن  هذا 
تضمه األرسة العراقية الكبرية، 
ومهمة،  كبرية  رشحية  فاأليتام 
صحيًا  رعايتهم  يتم  أن  جيب 
وتعليميًا،  ونفسيًا  واجتامعيا، 
وي��ك��ف��ي م���ا ع���ان���اه ه���ؤالء 
الرصاعات  بسبب  األط��ف��ال، 
وال���ن���زاع���ات ال��داخ��ل��ي��ة، 
واحلروب واإلرهاب االعمى، 
الفئة  وه��م  ضحاياها،  فهم 
عرضة  األك��ث��ر  االج��ت��امع��ي��ة 
الن��ت��ه��اك ح��ق��وق��ه��م، وأق��ل 
بحقوقهم  املطالبة  عىل  القدرة 
قلة  م��ع  وخ��اص��ة  وحريتهم، 
التي  األيتام،  رعاية  دور  عدد 
دارا   18 او   16 تتعدى  ال 
مخس  حاجة  تسد  ال  بالعراق، 
امل��وج��ودي��ن!! وعىل  االي��ت��ام 
أث���ر ذل����ك، ك���ان ل��زام��ا عىل 
ابراز  العليا،  الدينية  املرجعية 
دوره���ا االب���وي ال��راع��ي هلذه 
املضطهدة،  املحرومة  الرشحية 
االهتامم  بإيالء  دأبت  وكعادهتا 
ال���الزم هل��ذا االم��ر اإلن��س��اين، 
سامحة  توصيات  أثر  عىل  فتم 
اهلل  آية  األع��ىل  الديني  املرجع 
احلسيني  عيل  السيد  العظمى 
السيستاين )دام ظله الرشيف(، 
شخصيا  منه  ومباركة  وبدعم 
إنسانية  مؤسسة  تأسيس  ت��م 
تعنى  عام،  نفع  ذات  مستقلة، 
بشؤون يتامى وعوائل الشهداء 
من ضحايا العمليات اإلرهابية 
احلشد  وش��ه��داء  ال��ع��راق،  يف 

لبوا  الذين  اإلبطال،  الشعبي 
العليا،  الدينية  املرجعية  ن��داء 
حيث ُكلف فضيلة الشيخ أجمد 
 ، عزه(  )دام  السعدي  ري�اض 
من لدن املرجعية الدينية العليا، 
عليها،  امل��ب��ارش  ب�����األرشاف 
الذين  ال��رج��ال،  من  والرجل 
ُيشهد هلم بالنزاهة، وهو مزكى 
من مرجعية التضع األمور اال 
سميت  الصحيح،  نصاهبا  يف 
للرعاية  ال��ع��ني  ب�����م��ؤس��س��ة 
االجتامعية، وكان ذلك يوم 13 
فأصبح   ،2006 الثاين  كانون 
هلا اليوم أربعة فروع يف العراق، 
)تغطي 247 منطقة( ، و )14 
)تغطي  املحافظات،  يف  فرعا( 
87 منطقة( ، إضافة اىل فروعها 
األيتام  عدد  اما  العال،  دول  يف 
يفوق  املؤسسة  مع  املسجلني 
ووُضعت  يتيم(،  أل��ف   27(
هل��ذه  س��ام��ي��ة  نبيلة  اه����داف 

املؤسسة منها.
األي���ت���ام  م����آيس  ت��وث��ي��ق   *

والشهداء.
االي��ت��ام  ك��ف��ال��ة ورع���اي���ة   *
عىل  املؤمنني  وحث  واالرام��ل 

ذلك.
* التأسيس اىل مشاريع الصدقة 
ريعها  ي��ع��ود  ال��ت��ي  اجل���اري���ة 
يف  املسجلني  واالرامل  لأليتام 

املؤسسة.
* دعم وإغاثة العوائل النازحة 

وتوفري احتياجاهتم.
بعد كل ما سلف من حديث يف 
أصحاب  أناشد  هذه،  مقالتي 
ال��ض��امئ��ر احل��ي��ة، م��ن ال��ذي��ن 
كثر  وهم  باإلنسانية،  يتحلون 
االيتام  رشحية  اىل  يلتفتوا  بأن 

واالرام�������ل، ه���ذه ال��رشحي��ة 
حم��ال��ة،  وال  ف��غ��د  امل��ظ��ل��وم��ة، 
بعد  أيتاما  أطفالكم  سيكون 
فلنزرع  اخللود،  لدار  رحيلكم 
يومها،  تنفعنا  ان  عسى  ب��ذرة 
أجر  يضيع  ال  اهلل  أن  وقطعا 
سبحانه  وعد  وكام  املحسنني، 
َثُل  }مَّ احلكيم،  كتابه  حمكم  يف 
ْم يِف َسبِيِل  َأْمَواهَلُ ِذيَن ُينِفُقوَن  الَّ
ٍة َأنَبَتْت َسْبَع َسَنابَِل  اهلّلِ َكَمَثِل َحبَّ
َواهلّلُ  ٍة  َحبَّ َئُة  ميِّ ُسنُبَلٍة  ُك��ليِّ  يِف 
َواِسٌع  َواهلّلُ  َيَشاُء  مِلَن  ُيَضاِعُف 
ْم  َأْمَواهَلُ ُينِفُقوَن  ِذيَن  الَّ  * َعِليٌم 
َما  ُيْتبُِعوَن  اَل  ُثمَّ  اهلّلِ  َسبِيِل  يِف 
ْم َأْجُرُهْم  ُ َأنَفُقوُا َمّنًا َواَل َأًذى هلَّ
َعَلْيِهْم  َخ��ْوٌف  َواَل  ِ��مْ  َرهبيِّ ِعنَد 
َزُنوَن { ]سورة البقرة  َواَل ُهْم حَيْ
 ، اىل الية 262[  الية 261   :
الذي  الوفري،  اخلري  ذلك  فكل 
االنسان  به  سبحانه  اهلل  وع��د 
ال��س��خ��ي ال��ك��ري��م، ي���أت من 
العني،  ملؤسسة  دعمكم  خالل 
تنتمي  ال  املؤسسة  ان  مؤكدين 
اط��الق��ا،  سياسية  جهة  ألي��ة 
يشهد  مرجعية،  من  أوثق  فمن 
بالنزاهة  وال��داين،  القايص  هلا 
أن  هها  جل  املطلقة،  الشاملة 
ال ترى حمروما، أو حمتاجا تظله 
مؤسسة  هكذا  بتبنيها  غاممة، 
املرجعية  ه��ي  ه��ذه  إنسانية، 
راعي  بشخص  العليا،  الدينية 
االمة اية اهلل العظمى السيد عيل 
الوارف(،  ظله  )دام  السيستاين 
ف��ه��و ك��ش��ج��رة م��ث��م��رة دان��ي��ة 
العني  ومؤسسة  يانعة،  قطوفها 
اليانعة  الشجرة  تلك  من  ثمرة 

الثامر.
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العاملة  التقنية  الكوادر  أطلقت 
العامة  العالقات  قسم  ضمن 
واإلعالم يف مؤسسة دار الرتاث 
أول  األرشف،  النجف  بمدينة 
املخطوطات  الستقصاء  خدمة 
نافذة  تصيصها  عرب  العال  يف 
الرسمي  املوقع  ضمن  الكرتونية 

للمؤسسة.
العامة  العالقات  مسؤول  وقال 
حسن  امل��ؤس��س��ة  يف  واإلع����الم 
ورسالة  رؤية  »ضمن  االعسم: 
استثامر  يف  ال��رتاث  دار  مؤسسة 
ثورة  لنا  تتيحها  التي  الفرص 
عرص  يف  املعلومات  تكنولوجيا 
الصعوبات  وت��ذل��ي��ل  ال��ع��ومل��ة 
وتوفري  والزمن  اجلهود  وتقليل 
اىل  للوصول  ال��الزم��ة  الرسعة 

للمستفيدين  املطلوبة  املبتغيات 
املحققني  الس��ي��ام  ال��ن��ه��ائ��ي��ني 
وإحياء  خدمة  يف  املتخصصني 
جمال  يف  وباخلصوص  ال���رتاث 
جاءت  هنا  وم��ن  املخطوطات 
م��رشوع  اول  ت��أس��ي��س  ف��ك��رة 
الستقصاء  ع��راق��ي  ال��ك��رتوين 

املخطوطات يف العال«.
هذه  »تتبلور  االعسم  وأض��اف 
استحداث  خ��الل  م��ن  اخل��دم��ة 
الرسمي  املوقع  يف  خاصة  نافذة 
http://www. للمؤسسة 
 d a r - a l t u r a t h . o r g
اخلمسني  ق��راب��ة  ان��ت��ق��اء  ت��م  اذ 
متخصصًا  ال��ك��رتون��ي��ًا  م��وق��ع��ًا 
من  هب��ا،  يتم  او  باملخطوطات 
وإسالمية  عربية  دول��ة  عرشين 

فضاًل عن دول اوربية«.
وبني االعسم »لقد تم انتقاء هذه 
املواقع  باقي  بني  من  املجموعة 
معايري  عدة  باعتامد  التخصصية 
اخلدمات  وبحسب  وضوابط،، 
املقدمة كعدد املخطوطات مثاًل، 
العلمية  ال��رص��ان��ة  ع��ن  ف��ض��اًل 
تتمتع هبا وكذلك  التي  والبحثية 
ال��ذي تشهده  ال��واس��ع  االق��ب��ال 
اىل  مشريًا  الباحثني«.  قبل  من 
اخلدمة  ه��ذه  إط���الق  »ت��م  ان��ه 
خمتلف  ع���ىل  جت��ري��ب��ي  ب��ش��ك��ل 
وتبيني  االلكرتونية  األج��ه��زة 
مطابقتها  ع��ن  فضاًل  نجاحها 
ملختلف األجهزة اللوحية بام فيها 
نسبة  وكانت  املحمولة  اهلواتف 
وجاري   %85 تتجاوز  تطابقها 

العمل عىل رفعها يف املستقبل«.
بالرتاث  »املعنيني  االعسم  ودعا 
لرفد  منه  اإلسالمي  وخصوصا 
امل��ؤس��س��ة ب��أب��رز امل��واق��ع ذات 
املالحظات  ع��ن  فضال  الصلة 
التطويرية للمرشوع حيث مازال 
حديث الوالدة وذلك عن طريق 
االتصال  وسائل  عرب  مراسلتهم 
الربيد  طريق  عن  سواء  املختلفة 
التواصل  وسائل  أو  اإللكرتوين 
للمؤسسة  الرسمية  االجتامعي 
من  القصوى  االس��ت��ف��ادة  بغية 

آرائهم واقرتاحاهتم البناءة«.

إطالق أول مشروع إلكتروني

 الستقصاء المخطوطات في العالم من النجف
المأثور عن ابي طالب 

بين الدسيسة والحقيقة 
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المأثور عن ابي طالب 
بين الدسيسة والحقيقة 

الواقية  وال��درع  طالب  أبو  البطحاء  شيخ 
لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( لقد كان منذ 
بزوغ شمس الرسالة إىل يوم قبضه اهلل إليه، 
الوثنية   بني  حيول  املنيع  كالسد  وقف  حيث 
حينذاك  كانت  التي  العظمى  القوة  وهي 
أهدافها   حتقيق  وبني  العال  بمقدرات  متسك 

يف وأد الرسالة الساموية والدعاة إليها.
تفوق  مشهورة  مواقف  السبيل  هذا  يف  وله 
مفتوح  بدفتيه  التأريخ  هذا  لكن  االحصاء، 
عىل مصاريعه، لكل من شاء املطالعة والغور 

يف صفحات فصوله.
واحلديث،  والتواريخ  السري  كتب  وتزخر 
بأقوال  وامل��ؤال��ف  املخالف  يرويا  والتي 
يف  رصحية  فهي  املثبتة،  وأشعاره  طالب  أيب 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  حممد  برسالة  اعرتافه 
ونبوءته وأمانته وصدقه، وأنه يوحى إليه من 
ربه، وخاتم األنبياء، وتعرب عن كامل إيامنه 
الرشيعة وتفانيه  وحقيقة إخالصه لصاحب 

يف نرصة االسالم ومحاية بيضته.
وكل هذه األشعار قد جاءت جميء التواتر، 
فمجموعها  متواترة  آحادها  تكن  ل  ف��إن 

متواتر يدل عىل أمر واحد ال غري، وهو إيامنه 
وآل��ه(،  عليه  اهلل  )صىل  بمحمد  وتصديقه 
حاتم  سخاء  عن  يروى  فيام  القول  وكذلك 

وحلم األحنف...
وأما ما يروى عن آله وذويه وولده، خاصة 
املعصومني  وأوالده  عليا  املؤمنني  أم��ري 
إيامنه،  إثبات  يف  فرصحية  السالم(  )عليهم 
ول يؤثر عنهم ما خيالفه، بل أكدوا أن »إيامن 
أيب طالب لو وضع يف كفة ميزان، وإيامن هذا 
أيب  إيامن  لرجح  األخ��رى،  الكفة  يف  اخللق 
طالب »وكتبوا إىل بعض ثقاهتم وخاصتهم« 
إن شككت يف إيامن أيب طالب كان مصريك 

إىل النار«..
يف  من  بعض  ح��اول  فقد  ذل��ك  كل  ورغ��م 
قلوهبم مرض، وممن فاهتم إيذاء رسول اهلل يف 
حياته وحماربة دعوته، أن يقوضوا دعامة من 
املتينة، من خالل تشكيكهم  دعائم االسالم 
يف إيامن أيب طالب، تلك املحاولة التي باءت 
الشمس ال حيجبه  نور  الذريع، ألن  بالفشل 
غربال، ونتيجة لتصدي مجاعة من كبار علامء 
دسائسهم  وكشف  هلم،  وأعالمه  االس��الم 

ومكائدهم، وفضح أهدافهم الدنيئة.
مؤمن  طالب  أبو  كتاب  مؤلف  حاول  لقد 
بن  اهلل  عبد  الشيخ  األديب  لألستاذ  قريش: 
 1350( سنة  املولود  القطيفي  اخلنيزي  عيل 
قريش  مؤمن  حقائق  لنا  يكشف  ان  ه���(، 

وكيف كان سيد املؤمنني!!
البرش«  »نقباء  يف  الطهراين  الشيخ  له  ترجم 
 - أجله  من  عليه  »حكم  وقال:   1393 1 4
قضاة   - قريش  مؤمن  طالب  أبو  كتابه  أي 
ال���رشع ال��س��ع��ودي��ون ب��اإلع��دام ل��وال أن 
البلدان  من  توالت  التي  الرصخات  أنجته 
من  الشيعة  من  الدين  وزع��امء  اإلسالمية 

تنفيذ ذلك به«.
يف  أثبت  ألنه  باإلعدام  عليه  حكموا  وقد 
عم  إي��امن  الساطعة  بالرباهني  ه��ذا  كتابه 
ونارصه  وكافله  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
ينبسوا  ل  املقابل  ويف  طالب،  أيب  ومؤيده 
ببنت شفة عن إهانات املرتد مؤلف »اليات 
)عليهم  واألنبياء  اهلل  لرسول  الشيطانية« 

السالم( والرساالت الساموية.
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انا

نتوء كع���ب القدم عب���ارة عن 
منو عظم���ي يخرج م���ن كعب 
القدم���ن ينتج ع���ن التهاب في 
باطنيهما مما يس���بب آالما حادة 
وش���ديدة في اخم���ص القدمن 
وخاصة عن���د الوقوف صباحا, 
وملعرفة املزي���د عن هذا املرض 
مجلة »االحرار« التقت الدكتور 
حي���در محمد مهدي اختصاص 
املفاص���ل والتأهي���ل الطبي في 
مدين���ة االم���ام احلس���ن »عليه 
الس���ام« الطبية والذي بن لنا 

ما يأتي:�
اسباب املرض:�

في احلقيقة ان االسباب الرئيسية 
له���ذا املرض غي���ر معروفة حلد 
االن ولكن هناك عوامل عديدة 
مس���ببة له منها الوق���وف لفترة 
طويلة مما يسبب الضغط املستمر 
ألربط���ة باط���ن الق���دم املتصلة 
بكع���ب القدم���ن, كذلك فرط 
الوزن والسمنة الزائدة, والرياضة 
ب���دون احماء تعتبر من العوامل 

املهمة ج���دا حل���دوث االصابة 
وهناك بع���ض امراض املفاصل 
والتش���وهات اخللقي���ة للقدمن 
والتهاب املفاصل التفاعلي ايضا 

تسبب هذا املرض.
اعراض املرض:�

من االعراض املهمة لهذا املرض 
املستعصي هو تورم كعب القدم 
مع االلم الش���ديد والتي تش���به 
ضربة الس���كن في كعب القدم 
وخاص���ة عن���د النه���وض في 
الصباح الباكر, وكذلك يس���بب 
ه���ذا امل���رض تش���نج وتصلب 
عضات الس���اقن عند الوقوف 
ملدة طويلة وآالما ش���ديدة عند 
املش���ي وصعود السالم بشكل 

مستمر.
التشخيص:�

احلالة تش���به نوعا ما الى كس���ر 
او التهاب ش���ديد ف���ي مفصل 
الكاحل ولكن عند اخذ الرقوق 
الشعاعية لكعب القدمن نشاهد 

التواء عظميا بشكل واضح.

العاج:�
هن���اك عدة امور مهمة تس���اعد 
الش���خص على جتنب االصابة 
بنت���وء كعب الق���دم منها تقليل 
ال���وزن, ع���دم الوق���وف مل���دة 
طويلة, جتنب املش���ي حافيا في 
داخل البيت, استخدام االحذية 

الطبية االفات..
العاج الطبيعي:�

يت���م العاج الطبيعي عن طريق 
عدة امور منها:

ف���وق  االم���واج  اس���تخدام   �
الصوتية او الليزر او اس���تخدام 
الصدم���ة االلكتروني���ة لكع���ب 
القدم وهذه تكون على ش���كل 

جلسات اسبوعية منتظمة.
� اج���راء التماري���ن الرياضي���ة 
لكع���ب القدمن عن طريق مط 

عضات الساقن والقدمن.
� ال���زرق املوضعي لكعب القدم 
باس���تخدام م���ادة الكورت���زون 
والبن���ج املوضعي, وف���ي حالة 
عدم االس���تجابة له���ذه الطرق 

العاجية نقوم باستشارة طبيب 
اخصائي جراحة القدمن.

النصائح الطبية:�
يجب على االشخاص االلتزام 
لفترة  الوق���وف  يأتي)ع���دم  مبا 
طويل���ة, تقلي���ل ال���وزن الزائد, 
اس���تخدام االحذية الطبية, عدم 
ارت���داء االحذي���ة ذات الكعب 
العال���ي, اجراء االحم���اء اجليد 
للرياضي���ن, ع���دم االكثار من 
الوجبات السريعة والرسمية مثل 

الفافل والباجة(.   

نتوء كعب القدم... 
اهم اعراضه التورم مع الم شديد يحدث

 عند النهوض  المبكر في الصباح 

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي
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نتوء كعب القدم... 
اهم اعراضه التورم مع الم شديد يحدث

 عند النهوض  المبكر في الصباح 

ما زالت الكثير من األسر العراقية متمسكة بأحكام الدين اإلسامي وتطبيقاته، 
بل واس���تفادت مما حدث من تطور بطريقة ذكية، اما البعض اآلخر من األس���ر 
فتشكلت بقالب جديد امتزج ما بن القدمي واحلديث وتأثر بغزو الثورة املعلوماتية 
والتطور التكنولوجي في وس���ائل االتصال واالنفتاح على العالم وأصبح بجو 
مختلف عن أصول االس���رة املس���لمة فلم يعد يركز على مبادئ وأساس���يات 
التنش���ئة الصحيحة والتربية األخاقية وأصبح تركي���زه في كيفية احلصول على 

املادة لتحسن مستوى املعيشة.
وإلن ما وصلت إليه هذه األس���ر يدق ناقوس خطر االنهيار، لذا يجب علينا 
جميعا تدارك ما سوف يحدث من نتائج قبل حدوثها وتأثيرها على جيل قادم 
نعقد عليه اآلمال باالنفتاح على العالم ومتابعة التطور والتجديد مبنظور إسامي 
راٍق وفك���ر معتدل، وذلك بتأدية واجبنا جتاه اس���رنا ف���ي توفير تربية صحيحة 

ترتقي بشخصياتها وقيمها.

ما نهج االسرة في ظل التطور التكنولوجي؟

املربى الناجح هو الوحيد الذي يفكر باحلب غير املشروط، فمن 
املستحيل أن يرهن حبه ألبنائه بأداء عمل معن من جانبهم.

كما انه يتلطف في التعامل مع أوالده وأمهم ويعلمهم النزاهة 
با إسراف وال غرور، مبعنى أن يتعاملوا مع الناس بدبلوماسية 

وبسعة صدر.
فا يعتمد على أس���لوب التهديد املستمر، حتى ال يلتصق في 
ذاك���رة الطف���ل منظر األب املهدد ل���ه، فالتهديد هو احد زوايا 

مربع اخلطر في العاقة بن الوالدين وأبنائهم.
واملرب���ي الناجح َمن يقوم بالتركيز أكثر على اجلوانب اإليجابية 
دون الس���لبية، وال يظهر نظرات خيبة األمل في أداء أبنائِه في 

أي موقف.

 والتهديد وذاكرة الطفل

خيبة االمل بعد أن بقي في احلانوت املدرسي مجموعة 
م���ن )اللف���ات( ق���ام مع���اون املدير وهو 
املسؤول عن احلانوت بجولة بن الصفوف 
ف���ي الدرس األخير لبيعه���ا على التاميذ 
جتنبًا ألي خس���ائر في املمتلكات! محطته 
األول���ى كان���ت الص���ف األول االبتدائي 
حي���ث ي���درس طفلي ويغت���ذي من علم 
املدرسة وأخاقها.. رفع األستاذ صوته: 
»من���و يريد لفة ويجي���ب الفلوس باجر؟« 
هرع التاميذ إلى معلمهم الفاضل فرحن 
وتس���ابقوا للف���وز بهذا الك���رم العظيم.. 
وكان ابن���ي أحده���م.. بع���د أن عرفت 
األمر وجه���ت ابني أن ال يقوم بالش���راء 
به���ذه الطريق���ة مرة أخ���رى، فوافق على 
مضض ولكنه كان يقص لي كل يوم قصة 
املعلم الفاضل لتصريف الباقي من )لفات 
الفافل(.. بعد عدة أيام فاجأني صاحب 
ال���دكان القريب من داري بأن ولدي أخذ 
بعض احللوي���ات ولم يدفع الثمن ووعده 
بأن يجلب له املال غ���دًا.. وهكذا تعلم 

ابني درس االستدانة!

َدرُس االسِتداَنة
صادق مهدي حسن
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قوة  اسرتجاع  البرص  ضعف  من  يعاين  ملن  أصبح  داعية  وليست  حقيقة  نعم 
 Ocumetics تدعى)  كندية  رشكة  يف  باحثون  ,متكن  فقط  دقائق   8 يف  نظرهم 
Technology (من ابتكار تقنية تعمل عىل اعادة قوة النظر الكاملة اىل من يعاين 
العني  داخل  االصقة  العدسات  زرع  عىل  تعتمد  التقنية  هذه  البرص،  ضعف  من 
وحتمل إسم) Bionic Lens (، وتعترب بديل العدسات الالصقة الطبيعية، بعد 

زرعها سيتمكن ضعاف البرص من استعادة قوة البرص بشكل كامل.
التقنية  هذه  ولكن  دقائق   8 فقط  يستغرق  العدسات  زراعة  ان  الباحثون  وبني 
العني كاملة وناضجه  ,حيث تكون  يستفيد منها من هم يف سن 25 سنة ما فوق 

لتسمح بالقيام هبذه العملية  بدون خماطرة.
مشريين ان عملية زرع العدسات  ستتاح  لالستخدام بقدوم سنة 2017، وسيتم 
جتربتها أوال عىل احليوانات، ومن ثم عىل عيون املكفوفني للوقوف أمام فعاليتها. 

الغالف  يف  املوجودة  امللوثات 
ح��دوث  يف  تسببت  اجل���وي 
ثقب غري عادي بطبقة األوزون 
الشاميل،  القطب  فوق  الواقية 
العلمية  البحوث  بعض  وحتذر 
يتسع  قد  الثقب  ه��ذا  أن  من 

بشكل قيايس يف الربيع املقبل.
يف  اجلوي  الغالف  علامء  وقام 
البيانات  بتحليل  البحث  هذا 
الطقس  بالونات  من  ال��واردة 
االصطناعية  واألق��امر  اجلوية 
هبا  سيتأثر  التي  الكيفية  ملعرفة 
تعود  عندما  األوزون  ثقب 
الظهور  إىل  الشمس  أش��ع��ة 
بمنطقة القطب الشاميل يف فصل 

الربيع.
وما يثري قلق العلامء هبذا الشأن 
كيفية  هو  اخلصوص  وجه  عىل 
البنفسجية  فوق  األشعة  تأثري 
عىل البرش والنظم اإليكولوجية 

عالوة  األوزون،  ثقب  بمنطقة 
عىل التأثري املحتمل أيضا لتغري 
أن  املمكن  من  وال��ذي  املناخ، 
الثقب  مساحة  التساع  ي��ؤدي 
بشكل  ال��ش��اميل  القطب  ف��وق 

متزايد.
درجات  إن  إىل  العلامء  وشري 
طبقة  يف  ال���ب���اردة  احل�����رارة 
يف  اجل��وي  بالغالف  األوزون 
عىل  ال��ش��اميل،  القطب  منطقة 

ارتفاع من 15 إىل 35كيلومرتا 
هي  األرض،  س��ط��ح  ف���وق 
ال��زي��ادة  هل��ذه  امل��ب��ارش  السبب 
الثقب  مساحة  يف  املحتملة 
ال��ق��ادم،  الربيع  فصل  خ��الل 
وذلك ألهنا تساعد عىل إطالق 
تدمر  التي  الكيميائية  امل��واد 

طبقة األوزون.
ريكس(  )م��ارك��وس  ويقول   
يف  اجلوي  الغالف  كيمياء  عال 

معهد ألفريد فيجنر يف بوتسدام 
الشتاء  ه��ذا  ك��ان  لقد  بأملانيا: 
األسابيع  وبحلول  م��ذه��ال، 
تدمري  سيتم  أنه  نتوقع  املقبلة 
حوايل 25% من طبقة األوزون 

يف منطقة القطب الشاميل.
األوزون  أن  بالذكر  اجل��دي��ر 
مادة  يعترب  األرض  سطح  عىل 
خطرا  ويشكل  كاوية  كيميائية 
عىل الصحة، لكنه يف طبقة اجلو 
كوكب  حيمي  »السرتاتوسفري« 
ف��وق  األش��ع��ة  م��ن  األرض 
العلامء  والح��ظ  البنفسجية، 
أن  امل��ايض  القرن  ثامنينات  يف 
عىل  املحتوية  الكيميائية  املواد 
عادة  تستخدم  التي  الكلور، 
مركبات  تكّون  امل���ربدات،  يف 
يف  األوزون  تآكل  يف  تتسبب 
فوق  وخاصة  السرتاتوسفري، 

القطبني.

أصحاب النظر الضعيف..
 سيستعيدون قوة نظرهم في ثمان دقائق فقط 

ثقب األوزون قد يتسع بشكل قياسي الربيع المقبل..!
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أصحاب النظر الضعيف..
 سيستعيدون قوة نظرهم في ثمان دقائق فقط 

عشبة تحقق ضربة علمية في قتل الخاليا السرطانية 

ال يغرنك مجاهلا.. إهنا زهرة اكتشفت حديثا وهي حمفوظة بحالة 
ممتازة وسط عصارة شجرية متحجرة من الكهرمان )العنرب( 
اكتشاف هذه  اإلثنني،  العلامء،  أعلن  السمية..  لكنها شديدة 
الزهرة التي عاشت منذ نحو 20 إىل 30 مليون سنة واسمها 
وسط  مطمورة  ووجدت  إيليكرتي(،  )سرتيكنوس  العلمي 

العنرب عند سفح جبل يف مجهورية الدومينيكان.
يقول الباحثون إهنا كانت ضمن طائفة من الزهور التي حتتوي 
عىل مركبات شديدة السمية، والتي يشتق من أشباهها حاليا 
مواد سامة مثل األسرتيكنني القاتل والكورار وهو من أشباه 
القلويات السامة، وعثر العلامء عىل نموذجني من هذه الزهرة 
مدفونة  ملليمرتات   10 نحو  الواحدة  طول  الشكل  أنبوبية 
حلالة  بالغة  بدهشة  العلامء  هؤالء  أصيب  فيام  العنرب  وسط 
احلفظ املمتازة التي وجدت عليها الزهرة إذ تعترب واحدة من 

أفضل حفريات الزهور عىل اإلطالق.

خصوصًا  العال  يف  فتكًا  األمراض  أكثر  من  واحد  الرسطان  مرض 
عندما يكتشف يف مراحل متأخرة ,بحيث يكون الورم اخلبيث انترش 
يف مجيع أنحاء اجلسد, ويعمل العلامء بشكل مستمر عىل إجياد عالج 
فعال يعمل عىل احلد من انتشاره يف اجلسم بعيدًا عن استعامل العالج 
الكياموي ,والذي يؤثر بشكل سلبي عىل اخلاليا السليمة والرسطانية.
 مؤخرًا توصل العلامء إىل اكتشاف عشبة )أرتيميسينني( أو ما تسمى 
بعشبه الشيح أو عشبة )الشيح احللو( استخدمت يف الطب الصيني 
وكانت نتائجها مذهلة عىل قتل 98% من اخلاليا الرسطانية يف الرئة 
يف أقل من 16 ساعة وتعد رضبة علمية يف أبحاث الرسطان، لتمكنها 
من حمو اخلاليا الرسطانية بعد جتربتها عىل عينة من الناس تعاين من 
رسطان الرئة، وفقًا ملا جاء يف األبحاث التي أجريت يف خمترب الرسطان 
بجامعة كاليفورنيا، فإن النتائج أظهرت عىل أن مادة )أرتيميسينني( 
لتدمري  ,وتتدخل   E2F1 الوراثي  العامل  نسخ  توقيف  عىل  تعمل 

خاليا الرسطان يف الرئة..
ويذكر ان عشبة الشيح استعملت يف املايض كعالج مضاد للمالريا 

,وأثبتت حاليًا أهنا فعالة لعالج ومكافحة الرسطان. 

وقالت عاملة النبات بجامعة روجتريس، لينا شرتويف: هذا الغالف 
الكهرماين يشبه آلة الزمن فهي نموذج متجمد من احلياة ويمكننا 
أن نعيدها إىل احلياة ونخضعها للدراسة، وهي يف حالة ال يتخيلها 
املرء من حسن احلفظ ل يمسسها أحد وظلت يف حالتها األصلية 
بال تشوهات أو إصابات وتبدو كام لو كانت قد سقطت لتوها من 

غصنها وسط مادة راتنجية لزجة.

اكتشاف حفريات لزهرة
 قاتلة محفوظة بغالف من الكهرمان
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صالتك وجه دينك وعموده وحصنك من سطوات الشيطان وقربانك اىل اهلل وهي اول ما ُتسأل عنه يوم القيامة فإن صحت نظر 
يف بقية اعاملك واال اهلت ورد ما سواها فإذا كانت صالتك هبذه االهية فالبد لك من االهتامم هبا واعطائها وقتها فال تستعجل يف 
ادائها، فإنك مهام ارسعت فالوقت سيسبقك واملوت ينتظرك وستوضع يف مكان لن ينفعك فيه الناس الذين استجعلت يف صالتك 
لتقض الوقت معهم ولن تفيدك الدنيا التي هلثت وراءها متهاونًا يف عبادتك بل ستكون وباالً  عليك يف ذلك انتبه لنفسك واقِض مع 

حبيبك احلق املتعايل اكرب وقت ممكن.

من الطبيعة إىل الطبيعة ذاهتا.. يمكن للكثريين صناعة لوحات 
فنية رائعة اجلامل باستخدام مواد طبيعية مثىل احلىص واألشجار 
واألخشاب لتزيني احلدائق أو األماكن الرتفيهية، وهذه األعامل 
التي تنترش بكثرة يف كل أنحاء العال تنطيل حتت مصطلح )الفن 
البيئي( الذي جيعل من األماكن فرصة لتأمل اجلامل الذي أودعه 
اهلل )سبحانه وتعاىل( يف الطبيعة وجاءت يُد البرش لتضفي ملساهتا 

عليه لتطل علينا األفكار اإلبداعية املختلفة واملتنوعة.

فن إبداعي
 جديد

الحاج بدري الغزالي الحلي

هشاشة  لعالج  الكمأ  يستعمل  العظام:  هشاشة  لعالج  الكمأ   -
األظافر ورسعة تكرسها أو تقصفها. 

2- الكمأ لعالج تشقق الشفتني. 
3- الكمأ لعالج اضطرابات الرؤية، ويقوي جفن العني ويدفع 

عن العني نزول املاء. 
4- حيتوي الكمأ عىل كمية كبرية من الربوتني، ويصنع من الكمأ 

احلساء اجليد وتزين هبا موائد األكل. 
وجيب أن تطبخ جيدًا وال تؤكل نيئة حيث تسبب عرس اهلضم. 

لتقوية  وسحقه  وجتفيفه  جيدًا  غسله  بعد  الكمأ  يستعمل   -5
العالقة اجلنسية، وذلك بعمل مغيل منه برشط أال يقل زمن الغيل 

عن نصف ساعة. 
مرض  يف  التليف  ح��دوث  يمنع  الكمأ  م��اء  أن  ثبت  لقد   -6
الرتاخوما وذلك عن طريق التدخل إىل حد كبري يف تكوين اخلاليا 
الكمأة تستعمل عىل نطاق واسع يف  املكونة لأللياف وعليه فإن 

عالج الرتاخوما يف مراحلها املختلفة. 
موانع استخدام نبات الكمأ: 

معداهتم  يف  ب��أم��راض  للمصابني  الكمأ  أك��ل  بعدم  ينصح   -
باحلساسية  املصابني  قبل  من  أكلها  عدم  جيب  كام  أمعائهم  أو 

واألمراض اجللدية. 
إذا  البارد عليها  املاء  نيئة وعدم رشب  الكمأة  أكل  - جيب عدم 

كانت بعد الطبخ ملا يف ذلك من رضر عىل املعدة.

فضيلة الصالة عند اهلل عز وجل

استعماالت الكمأ الطبية
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هذه  يف  االع���زاء  تالميذنا  م��ن  ال��راس��ب��ون  اع��ت��اد 
قرار  بزيادة  متمثلة  تربوية«  »رمحة  عىل  السنوات 
اضافة ال� )5( درجات للدروس التي رسبوا فيها اىل 
)10( درجات اضافة اىل الدور الثالث او ما ُيسمى 
)بالدور الثاين التكمييل( وملا هلذا االمر من دور يف 
ترقيتهم اىل صف اعىل وُمدخالً  الفرحة يف نفوسهم 
وجود  ُيبنّي  مؤخرًا  ظهر  ما  لكن  ذويم  ونفوس 
اجلديد  الصف  اىل  وصوهلم  وهي  كبرية  مشكلة 
منهجه  استيعاب دروس  يملكون قدرات  وهم ال 
كوهنم فشلوا يف النجاح بالطريقة الصحيحة، فضاًل 
عن حالة سلبية اخرى وهي عدم اكرتاث عدد غري 
االول  بالدور  نجاحهم  بمسألة  الطلبة  من  قليل 
درجات  العرش  عىل  يعتمدون  كوهنم  الثاين  وحتى 
او الدور الثالث، فرضرها مؤثر ومتنام، وبدأ ذلك 
يبدو  ما  العلمي، وعىل  املستوى  ينعكس سلبًا عىل 
احد  باتباع  اال  االرضار  تلك  لتدارك  سبيل  ال  ان 

اخليارين : 
فاما الرشوع فورًا »بتبسيط« املناهج الدراسية لكي 

تتامشى مع مستواهم، او »ايقاف تلك الرمحة«..

القرن  م��ن  الثامنينات  ف��رتة  يف  ح��دث 
شرّب   عصام  السيد  الشهيد  أن  املنرصم، 
كربالء  أح��ي��اء  بعض  يف  يميش  ك��ان 
املقربني  أصدقائه  بعض  برفقة  املقدسة 
من كبار السن، حيث وجد عجوزا متيش 
)عربت  سنة   12 عمرها  بقدر  بنت  مع 
الرأس  مكشوفة  وكانت  البلوغ(  سن 
وال ترتدي العباءة، وينقل من كان برفقة 

وتقّدم  منهام  ترخص  السيد  أن  السّيد 
وسأهلا  عليها  وسلم  العجوز  السيدة  اىل 
بكل أدب واحرتام عن سبب عدم لبس 
أطمأنت  أن  بعد  فقالت  للعباءة؟  البنت 
املال  نملك  وال  معتقل  والدها  إن  منه: 
عصام  بالسيد  وإذا  للبنت،  عباءة  لرشاء 
قام  ذل��ك  وبعد  وفتحها  عاممته  خيلع 
العجوز بوضعها  بقطع قطعه منها وأمر 
من  مبلغا  وأخ���رج  الفتاة؛  رأس  ع��ىل 
وما  للبنت  عباءة  لرشاء  هلا  ودفعه  املال 

حيتاجونه من أغراض. 
فعل  من  تعجبنا  برفقته:  كان  من  يقول 
اهلل  رسول  عاممة  هذه  له:  وقلنا  السيد 
فعلت  فكيف  وآل��ه(؛  عليه  اهلل  )ص��ىل 
فائدهتا  فقال )رمحه اهلل(: وما  ذلك هبا؟ 

عىل رأيس والبنت مكشوفة الرأس.

العراقيون يحيون أول  زيارة )األربعينية( بعد سقوط الصنم

عامر اليساري

الحاج بدري الغزالي الحلي
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اعالن للنساء الكفيفات فقط

وسيحاضر فيها

 الدكتور صادق المالكي

 رئيس منظمة برايل للمكفوفين ، 

فمن تجد في نفسها الرغبة

 بالمشاركة مراجعة شعبة 

النشر في العتبة الحسينية المقدسة 

07801112651 او 07717964640

ستقيم العتبة الحسينية 
المقدسة دورة خاصة للكفيفات 

لتعلم بعض المهارات المنزلية

او االتصال على هواتف مجلة )االحرار(. 


