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قال اإلمام محمد الباقر:
َما َعرَف الّلَه َمْن َعَصاُه!!

a

) 104 ( وما تسأهلم عليه عىل التبليغ من أجر من جعل إن هو إال ذكر 
عظة من اهلل للعاملني عامة .

) 105 ( وكأي��ن من آية يف الس��اموات واألرض ت��دل عىل حكمة اهلل 
وقدرته يف صنعه يمرون عليها ويش��اهدوهنا وه��م عنها معرضون ال 
يتفك��رون فيها وال يعتربون هبا . ) 106 ( وم��ا يؤمن أكثرهم باهلل إال 
وهم مرشكون يف الطاعة وبالنظر إىل األسباب . عن الباقر عليه السالم 
رشك طاع��ة ولي��س رشك عب��ادة . وزاد القمي والعي��ايش واملعايص 
الت��ي يرتكبوهنا فه��ي رشك طاعة أطاعوا فيها الش��يطان فأرشكوا باهلل 
يف الطاع��ة لغره ولي��س بارشاك عبادة أن يعبدوا غ��ر اهلل .  ) 107 ( 
أفأمنوا أن تأتيهم غاش��ية من عذاب اهلل عقوبة تغش��يهم وتشملهم أو 
تأتيهم الساعة بغتة فجأة من غر سابقة عالمة وهم ال يشعرون بإتياهنا 
غر مس��تعدين هل��ا . ) 108 ( وعن اجلواد عليه الس��الم حني أنكروا 
علي��ه حداثة س��نه قال وما ينك��رون قال اهلل لنبيه قل هذه س��بييل اآلية 

فواهلل ما تبعه إال عيل وله تسع سنني وأنا ابن تسع سنني .

ْلَعامَلنَِي }يوس��ف/104{  ْم َعَلْيِه ِمْن َأْج��ٍر إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِّ َوَما َتْس��َأهُلُ
وَن َعَلْيَها َوُه��ْم َعْنَها  ��اَمَواِت َواأَلْرِض َيُم��رُّ ��ن آَي��ٍة يِف السَّ َوَكَأيِّ��ن مِّ
ُكوَن  رْشِ ِ إاِلَّ َوُهم مُّ ُمْعِرُضوَن }يوسف/105{ َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِاهللهّ
َتْأتَِيُهُم  َأْو   ِ ْن َعَذاِب اهللهّ َتْأتَِيُهْم َغاِشَيٌة مِّ }يوس��ف/106{ َأَفَأِمُنوْا َأن 
��اَعُة َبْغَتًة َوُهْم اَل َيْشُعُروَن }يوس��ف/107{ ُقْل َهِذِه َسبِييِل َأْدُعو  السَّ
ِكنَي  ِ َوَما َأَنْا ِمَن امْلُرْشِ َحاَن اهللهّ َبَعنِي َوُس��بْ ِ َع��ىلَ َبِصَرٍة َأَنْا َوَمِن اتَّ إىَِل اهللهّ
ْن  }يوس��ف/108{ َوَما َأْرَس��ْلَنا ِمن َقْبِلَك إاِلَّ ِرَجااًل نُّوِحي إَِلْيِهم مِّ
ِذيَن ِمن  َأْهِل اْلُقَرى َأَفَلْم َيِسُروْا يِف اأَلْرِض َفَينُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَّ
َقوْا َأَفاَل َتْعِقُلوَن }يوس��ف/109{  ِذيَن اتَّ لَّ َقْبِلِهْم َوَلَداُر اآلِخَرِة َخْرٌ لِّ
َي  َنا َفُنجِّ ْم َقْد ُكِذُبوْا َجاءُهْم َنرْصُ ُ وْا َأهنَّ ُس��ُل َوَظنُّ َحتَّى إَِذا اْس��َتْيَأَس الرُّ
َمن نََّش��اء َواَل ُيَردُّ َبْأُس��َنا َعِن اْلَق��ْوِم امْلُْجِرِمنَي }يوس��ف/110{ َلَقْد 
ى َوَلِكن  ْوِل اأَلْلَب��اِب َما َكاَن َحِديًث��ا ُيْفرَتَ ُ ٌة ألِّ َكاَن يِف َقَصِصِه��ْم ِع��رْبَ
َقْوٍم ُيْؤِمُنوَن  ًة لِّ ٍء َوُهًدى َوَرمْحَ َتْصِديَق الَِّذي َبنْيَ َيَدْيِه َوَتْفِصيَل ُكلَّ يَشْ

}يوسف/111{ 

�سورة يو�سف 

التف�سري

وكأين: بمعنى كم املفيدة للتكثر
غاشية: عقوبة تغشاهم وحتيط هبم

بغتة: فجاة
سبييل: طريقي وهنا يقصد به االسالم والدين
استيأس: يئس واليأس قطع الطمع من االمر

ُيفرتى: خيتلق كذبا

افهِم الظرف 

التفت

قد نتلقى او نس��مع من االخرين كلامت معينة او 
ن��رى ترصفا معينا وهذه الكل��امت او الترصفات 
بذاهت��ا تثر الش��بهة مل��ا يتب��ادر اىل الذه��ن معناه 
املشهور ، ونحكم عىل ضوء ذلك حكام قد يكون 
ظاملا او قاس��يا ، وعليه حتى النقع يف هذا املطب 
فيجب معرفة الظروف املحيطة بمن اقدم عىل هذا 
الترصف ومن ثم اجياد املخارج الرشعية لترصفه 
بغية نصيحت��ه او جتنيبه مالم��ة االخرين وصدق 
موالي االم��ام الص��ادق )عليه الس��الم( عندما 
ق��ال  امحل اخاك عىل س��بعني حمم��ل صدق، أي 
ل��و رايته يترصف ترصفا خطئا فحاول ان حتس��ن 
الظ��ن ب��ه وتتحقق عن الس��بب ال ان تس��ارع اىل 
النقد والطعن والتش��هر، وحتى وان ثبت خطؤه 

فالسرت واجب والنصيحة املستورة  اوجب.  
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هوي��ة احلزب تدل عىل مبادئ��ه ويف بعض االحيان مكان 
تاسيس احلزب او شخصية املؤسس وميوله، ومما الشك 
فيه الس��احة العراقية تزخر باالحزاب االس��المية ومن 
كل املذاه��ب ، وم��ا جي��ب ان يلتفت اليه ان االس��المية 
تعتمد مبادئ االسالم يف منهجيتها وهذه املبادئ ترتجم 
ع��ىل ارض الواقع من خالل احليز املت��اح هلا يف العمل ، 
واالحزاب االسالمية يف العراق هي التي حتكم وطوال 
م��دة حكمه��ا مل تس��تطع ان ترتج��م كث��را م��ن مبادئ 

االس��الم التي هي من البدهييات عىل ارض الواقع اضافة اىل عدم االخذ بنصائح وارشادات 
املرجعية، فجاءت اخلطب االخرة للمرجعية لتذكر بابجديات املس��ؤولية والسياسة السليمة 
التي نص عليها اهل البيت )عليهم الس��الم( واخلالية م��ن الدجل واالكاذيب والتلون والتي 
من املفروض ان تكون هي دستور عمل هذه االحزاب ، وبالرغم ان هنالك من يعتمدها ممن 
هو ليس عىل الدين االس��المي كام اش��ر اىل رسالة االمام عيل )عليه السالم( اىل مالك االشرت 

يف االمم املتحدة، فاالحزاب االسالمية هي االوىل بان متتثل هلذه الرسالة. 

قال االمام علي
من كتاب له إلى كميل بن زياد النخعي

a

)1(، َوإِنَّ َتَعاِطَيَك  ٌ ، َوَرْأٌي ُمَتربَّ َفُه َما ُكِفَي، َلَعْجٌز َحاِضٌ ، َوَتَكلُّ َ ��ا َبْعُد، َف��إِنَّ َتْضيِيَع امْلَْرِء َما ُولِّ َأمَّ
ا َمْن َيْمنُعَها، َواَل َيُردُّ  ْيَناَك � َلْيَس هِبَ َك)3( الَّتي َولَّ اْلَغاَرَة َعىَل َأْهِل ِقْرِقيِسَيا)2(، َوَتْعِطيَلَك َمَساحِلَ
َت ِجرْسًا مِلَْن َأَراَد اْلَغاَرَة ِمْن َأْعَدائَِك َعىَل َأْولَِيائَِك، َغْرَ  ْيَش َعْنَها � َلَرْأٌي َشَعاٌع)4(، َفَقْد ِصْ اجْلَ
َكًة، َواَل ُمْغن َعْن َأْهِل  انِِب، َواَل َس��ادٍّ ُثْغَرًة، َواَل َكارس لَِعُدوهّ َش��وْ َش��ِديِد امْلَْنِكِب، َواَل َمِهيِب اجْلَ

ز َعْن َأمِرِِه. ِه، َواَل جُمْ ِمرْصِ
م �: من تربه تتبرًا: إذا أهَلَكه، أي هالك صاحبه. ٌ � كمعظهّ 1. رأٌي ُمَتربهّ

2. ِقْرِقيسيا � بكرس القافني بينهام ساكن �: بلد عىل الفرات.
 3. املَسالِح: مجع َمْسلحة، وهي موضع احلامية عىل احلدود. 

ق. 4. َرأٌي َشَعاٌع � كسحاب � أي: متفرهّ

احزاب اسالمية
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عد مواطنون من حمافظة كربالء، أن فرض رسوم عىل اخلدمات الصحية إجراء »غر معقول 
تبعات  بتحميلهم  للدستور، واهتموا احلكومة  وانتهاك صارخ  الفقراء  املواطنني  يفاقم معاناة 
الرسوم إىل »عدم تسلم  فسادها وختلفها، فيام عزت دائرة الصحة يف املحافظة اسباب فرض 

الوزارة ختصيصات ميزانيتها التشغيلية، واحلاجة هلا إلدامة عمل تشكيالهتا.
وقال املدير العام لصحة كربالء صباح املوسوي، يف حديثه إىل )املدى برس(، تابعته »االحرار« 
إن »األجور التي فرضت عىل اخلدمات الطبية يف املستشفيات بسيطة مقارنة بام يقدم للمواطن«، 

مشرًا إىل أن »األجور عىل زيارة املريض تستوىف فقط يف األيام غر املحددة للزيارة«.
والنازحني  االمنية  واألجهزة  واجليش  الشعبي  احلشد  »جرحى  أن  املوسوي،  وأوض��ح 
والعجز  والتدرن  والرسطانية  املزمنة  باألمراض  واملصابني  االجتامعية  بالرعاية  واملشمولني 
الكلوي وفئات أخرى، مستثنون من دفع تلك األجور«، عازيًا فرض تلك األجور إىل  »عدم 

تسلم وزارة الصحة أي أموال ملوازنتها التشغيلية، وبغية عدم توقف خدماهتا«.

أصدرت وزارة الرتبية، تعليامت 
االمتحانات  ب��دخ��ول  خ��اص��ة 
املنتهية،  للصفوف  النهائية 
املشمولني  الطلبة  وح���ددت 
أن  أكدت  وفيام  التعليامت،  هبذه 

االبتدائي  السادس  طلبة  دخول 
اىل االمتحانات سيكون شاماًل، 
استغالل  اىل  الطلبة  مجيع  دعت 
والطاقات  اجلهود  وبذل  الوقت 

لرفعة البلد وبنائه. 

وذكر بيان لوزارة الرتبية، تابعته 
العامة  »املديرية  أن  )االح��رار(، 
حددت  واالمتحانات  للتقويم 
شهر  من  والعرشين  ال��س��ادس 
موعدًا   )26/5/2016( ايار 
ال��س��ادس  ام��ت��ح��ان��ات  ألداء 
والعرشين  والثالث  اإلع��دادي 
ايار )23/5/2016(  من شهر 
الثالث  امتحانات  ألداء  موعدًا 

املتوسط«.
»مشاركة  أن  الوزارة،  وأضافت 
النهائية  االمتحانات  يف  الطالب 
املكملني  أو  للناجحني  ستكون 

بثالثة دروس وعرش درجات«، 
هذه  عدا  »ما  بالقول  مستدركًة 
احلالة يعد الطالب راسبًا يف صفه 
االمتحانات  أداء  من  متكنه  وال 

النهائية«.
»دخ��ول  أن  ال���وزارة،  وتابعت 
طلبة السادس االبتدائي سيكون 
املفصولني  الطلبة  ع��دا  شاماًل 
بمشاكل  املتورطني  أو  بالغياب 

أخالقية وتربوية«.

أكدت الكنيستان الكاثوليكية واالنجليكانية يف أمركا، يوم السبت 2016/2/20، أن »تعاليم الدين املسيحي هي ذاهتا التعاليم املوجودة يف 
الدين اإلسالمي«، ووصفتا »املجتمع العراقي باملجتمع املسامل واملحب للتعايش السلمي«، فيام عدتا أن »تنظيم )داعش( »منظمة إرهابية« وال 

يمت لإلسالم بصلة، دعتا إىل دعم العراق والسعي لنرش السالم فيه«. 
جاء ذلك عىل هامش زيارة مطراين الكنيستني الكاثوليكية واالنجليكانية يف الواليات املتحدة األمركية الكاردينال ثيودور ماك وجون رايسون 
والعباسية ومسؤولني  احلسينية  املقدستني  العتبتني  الدين يف  بعدد من رجال  ولقائهم  إىل حمافظة كربالء،  املسيحية،  الشخصيات  وعدد من 

حمليني وأكاديميني.
وقال الكاردينال ثيودور ماك، يف كلمة له خالل اللقاء، إن »تعاليم الدين املسيحي هي ذاهتا التعاليم املوجودة يف الدين اإلسالمي، باإلضافة 
إىل املشرتكات التي جتمع حياة املسيحيني واملسلمني مع بعض االختالفات«، مبينًا أن »هناك سوء فهم للدين من قبل البعض، وعدم فهم ملعاين 

ومبادئ السلم من قبل بعض الساسة«.
وأضاف ماك، أن »كل عمل سيحكم عليه بالفشل، ما مل يبن عىل أساس احلب والتعايش السلمي«، واصفا املجتمع العراقي »باملجتمع املسامل 

واملحب للتعايش السلمي، ومنهم أبناء كربالء الذين جيتمعون حول مرقد احلسني باعتباره مكانا دينيا مقدسا«... التفاصيل ص 14

كربالئيون يعدون رسوم الخدمات الطبية »انتهاكًا للدستور« والصحة ترد: نحتاجها إلدامة العمل

التربية تصدر تعليمات لدخول االمتحانات النهائية للصفوف المنتهية وتحدد المشمولين بها

وفد مسيحي اميركي من كربالء: المجتمع العراقي مسالم ومحب للتعايش و)داعش( ال يمثل اإلسالم

اكثر من 90 مليار دينار ما صرفته مؤسسة العين لرعاية األيتام في عشرة أعوام
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صح قسم الشؤون املالية التابع ملؤسسة العني للرعاية االجتامعية بأن 
 2015 ولغاية   2006 عام  تأسيسها  منذ  املؤسسة  صفته  ما  جمموع 
 2015 عام  خالل  صفت  فيام  عراقي،  دينار  مليار  التسعني  يفوق 

فقط أكثر من 32 مليار دينار عراقي.
املبلغ  »هذا  بأن  للمؤسسة  واإلعالم  العامة  العالقات  قسم  وصح 
خدمة  يف  تصب  التي  املختلفة  املؤسسة  أعامل  نتيجة  يأيت  املرصوف 
املسجلة  للعوائل  رواتب خمتلفة  املؤسسة شهريًا  إذ ترصف  اليتامى، 
لدهيا والبالغ عددها لغاية كانون األول عام 2015 أكثر من إحدى 
عرشة ألف عائلة بواقع أكثر من ثالثني ألف يتيم موزعني بني يتامى 
شهداء العلميات اإلرهابية ويتامى الشهداء املتطوعني الذين لبوا نداء 
املرجعية العليا ويتامى املتوفني وفاة طبيعية ممن هم بحاجة إىل رعاية«، 
موضحا أن »املؤسسة تقدم صنوف الرعاية لليتامى وعوائلهم؛ فهي 
املواد  من  العينية  املساعدات  هلم  تقدم  املالية  املساعدات  إىل  تضاف 
الغذائية واملواد املنزلية واأللبسة وغرها من املواد الرضورية بالنسبة 
للعائلة وللفرد، كام وتقوم املؤسسة بتقديم املساعدات الطبية للعوائل 
النفيس«، وأضاف  اجلانب  أو  البدين  اجلانب  لدهيا سواء يف  املسجلة 
بالتأهيل  معني  وآخر  الصحية  بالرعاية  معني  قسم  املؤسسة  »لدى 
واإلرشاد النفيس«، مبينا »اهنا تقوم عىل تعليم اليتامى مهنًا خمتلفة من 

خالل ما تقوم بإنشائه من مراكز للتدريب املهني«.
ويذكر أن مؤسسة العني للرعاية االجتامعية – إضافة إىل ما تقوم به 
من رعاية وكفالة لليتامى – معنية بتقديم املساعدات للنازحني الذين 
تعرضوا للتهجر القرسي بعد اهلجمة الرشسة التي كانت يف حزيران 
2014، حيث بلغ عدد العوائل النازحة املستفيدة منها أكثر من 30 

ألف عائلة.

الموجز

• محمد السوداني يكشف  ان وزارة التجارة مدينة للفالحين عن محصول الشلب الذي تسلمته، بحدود تريليونين و371 مليارا و433 مليون دينار

•مراجعو قسم غسل الكلى بمستشفى البصرة العام يشكون إضراب الموظفين جراء خالفات مع االطباء بالرغم من قلة عددهم

•مع تزايد نسبة إصاباته، مستشفيات األطفال في بغداد تعاني نقصا في أدوية عالج السرطان وغالء اسعارها 

•العراق والبنك الدولي يبحثان تحقيق نظام متكامل للحماية االجتماعية

 19 والجسور في جلسته  الشوارع  لصيانة  المركبات  الرسوم على  قانون فرض  •البرلمان يصوت على 

المنعقدة بغياب 118 نائبا

•القانونية النيابية: الدستور ال يجيز للوزارات والمؤسسات الحكومية فرض الرسوم والضرائب

 لتمويل نفسها من المواطنين

• شركة BP النفطية المستثمرة لحقل الرميلة في البصرة تقلص عقود المقاولين والموظفين األجانب

• توزيع 1400 قطعة أرض سكنية لمواطني ناحية واسط، جنوبي شرق الكوت

كربالئيون يعدون رسوم الخدمات الطبية »انتهاكًا للدستور« والصحة ترد: نحتاجها إلدامة العمل

اكثر من 90 مليار دينار ما صرفته مؤسسة العين لرعاية األيتام في عشرة أعوام
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الشيُخ الكربالئي يورد مقاطع أخرى من كتاب امير المؤمنين علي 
بن ابي طالب )عليه السالم( لعامله مالك بن الحارث االشتر )رض( 
لما واّله مصر، ينصحه فيه ويوّجهه كيف يدير شؤون الناس فيها، 
وهو مما يصلح ان يكون منهاجًا لمن هم في مواقع المسؤولية 
في هذا البلد وفي سائر البالد

يف هذه اخلطبة نقرأ – عىل نسق 
اخُلطبة املاضية - مقاطَع اخرى 
عيل  املؤمنني  ام��ر  كتاب  من 
السالم(  )عليه  طالب  ايب  بن 
احل���ارث  ب��ن  م��ال��ك  لعامله 
ينصحه  مرص،  ه  والهّ ملا  االشرت 
هه كيف يدير شؤون  فيه ويوجهّ
الناس فيها، وهو مما يصلح ان 
يكون منهاجًا ملن هم يف مواقع 
ويف  البلد  ه��ذا  يف  املسؤولية 

سائر البالد.
قال )عليه السالم( : 

لِ��َك  ُع��امَّ ُأُم�����وِر  يِف  )اْن���ُظ���ْر 
ِْم  ُتَوهلِّ َواَل  اْختَِبارًا  َفاْسَتْعِمْلُهُم 
ِمْن  ��اٌع  مِجَ اَم  ُ َفإهِنَّ َوَأَث��َرًة  اَباًة  حُمَ

َياَنِة( ْوِر َواخْلِ ُشَعِب اجْلَ
اىل ان قال :

َواْبَعِث   - ْم  َأْعاَمهَلُ ْد  َتَفقَّ )ُثمَّ 
��ْدِق  اْل��ُع��ُي��وَن ِم��ْن َأْه���ِل ال��صِّ

َواْلَوَفاِء َعَلْيِهْم - َفإِنَّ َتَعاُهَدَك 
ْم  هَلُ َوٌة  َح��دْ ُموِرِهْم  أِلُ  ِّ الرسِّ يِف 
ْفِق  َوالرِّ َماَنِة  اأْلَ اْستِْعاَمِل  َعىَل 

ِة(. ِعيَّ بِالرَّ
َفإِْن   - اِن  ْع��وَ اأْلَ ِمَن  ْظ  فَّ )َوحَتَ
ِخَياَنٍة  إىَِل  َيَدُه  َبَسَط  ِمْنُهْم  َأَحٌد 
ِعْنَدَك  َعَلْيِه  ا  هِبَ اْجَتَمَعْت   -
اْكَتَفْيَت   - ُع��ُي��ونِ��َك  َأْخ��َب��اُر 
َعَلْيِه  َفَبَسْطَت  بَِذلَِك َشاِهدًا - 
باَِم  َوَأَخْذَتُه   - َبَدنِِه  يِف  اْلُعُقوَبَة 
َنَصْبَتُه  ُثمَّ   - َعَمِلِه  ِمْن  َأَصاَب 
َياَنِة  بِاخْلِ َوَوَسْمَتُه  ِة  امْلََذلَّ بَِمَقاِم 

َهَمِة(. ْدَتُه َعاَر التُّ َوَقلَّ
وقال )عليه السالم( :

اَجاِت ِمْنَك  )َواْجَعْل لَِذِوي احْلَ
َشْخَصَك  ِفيِه  ْم  هَلُ ُغ  ُتَفرِّ ِقْساًم 
 - ًا  َعامهّ ِلسًا  جَمْ ْم  هَلُ ِلُس  َوجَتْ  -
َخَلَقَك  الَِّذي   ِ هلِلَّ ِفيِه  َفَتَتَواَضُع 
َوَأْعَواَنَك  ُجْنَدَك  َعْنُهْم  َوُتْقِعُد 

َحتَّى  ِطَك  َورُشَ َأْحَراِسَك  ِمْن 
ُمَتَتْعتٍِع  َغْرَ  ُمُهْم  ُمَتَكلِّ َمَك  ُيَكلِّ
ِ )صىل  َفإيِنِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ
َغْرِ  يِف  َيُقوُل  وآل��ه(  عليه  اهلل 
ٌة اَل ُيْؤَخُذ  َس ُأمَّ َمْوِطٍن َلْن ُتَقدَّ

ُه ِمَن اْلَقِويِّ  ِعيِف ِفيَها َحقُّ لِلضَّ
َغْرَ ُمَتَتْعتٍِع(.

وقال )عليه السالم( : 
ِم��ْن  َح����ٍد  أِلَ ُت��ْق��ِط��َع��نَّ  )َواَل 
تَِك َقِطيَعًة َواَل  َحاِشَيتَِك َوَحامَّ

الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  ت��ح��ّدث   
كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الكربالئي  المهدي  عبد 
أقيمت  التي  الُجمعة  الثانية من صالة  المقدسة في ُخطبته 
في الصحن الحسيني الشريف في 17/ جمادي االول /1437ه� 

الموافق 2016/2/26م، تحّدث في ُخطبته قائال: 

َقَة باَِم ُيْعِجُبَك ِمْنَها َوُحبَّ  اَك َواإْلِْعَجاَب بَِنْفِسَك َوالثِّ َإِيَّ
َنْفِسِه  يِف  ْيَطاِن  الشَّ ُفَرِص  َأْوَثِق  ِمْن  َذلَِك  َفإِنَّ  اإْلِْطَراِء 
َوامْلَنَّ  اَك  َوإِيَّ امْلُْحِسننَِي  إِْحَساِن  ِمْن  َيُكوُن  َما  لَِيْمَحَق 
ِفْعِلَك  ِمْن  َكاَن  ِفياَم  َد  َزيُّ التَّ َأِو  بِإِْحَسانَِك  تَِك  َرِعيَّ َعىَل 
ُيْبِطُل  امْلَنَّ  َفإِنَّ  بُِخْلِفَك  َمْوِعَدَك  َفُتْتبَِع  َتِعَدُهْم  َأْن  َأْو 
ُيوِجُب  ْلَف  َواخْلُ قِّ  احْلَ بُِنوِر  َيْذَهُب  َد  َزيُّ َوالتَّ اإْلِْحَساَن 

ِ َوالنَّاِس .. امْلَْقَت ِعْنَد اهللَّ

مّما جاء في خطبة الجمعة:
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ُعْقَدٍة  اْعتَِقاِد  يِف  ِمْنَك  َيْطَمَعنَّ 
يِف  النَّاِس  ِمَن  َيِليَها  بَِمْن  َترُضُّ 
ِمُلوَن  ٍك َيْ ٍب َأْو َعَمٍل ُمْشرَتَ رِشْ
َمْهَنُأ  َفَيُكوَن  َمُئوَنَتُه َعىَل َغْرِِهْم 
ْم ُدوَنَك َوَعْيُبُه َعَلْيَك يِف  َذلَِك هَلُ
َمْن  قَّ  احْلَ َوَأْلِزِم  َواآْلِخَرِة  ْنَيا  الدُّ
َوُكْن  َواْلَبِعيِد  اْلَقِريِب  ِمَن  َلِزَمُه 
َواِقعًا  َتِسبًا  حُمْ َصابِرًا  َذلِ��َك  يِف 
تَِك  َوَخاصَّ َقَراَبتَِك  ِمْن  َذلِ��َك 
باَِم  َعاِقَبَتُه  َواْب��َت��ِغ  َوَق��َع  َحْيُث 
َذلَِك  َة  َمَغبَّ َفإِنَّ  ِمْنُه  َعَلْيَك  َيْثُقُل 

ُموَدٌة (. حَمْ
وقال )عليه السالم( :

بَِغْرِ  َوَسْفَكَها  َماَء  َوالدِّ ��اَك  )إِيَّ
َأْدَع��ى  يَشْ ٌء  َلْيَس  ُه  َفإِنَّ َها  ِحلِّ
َواَل  لَِتبَِعٍة  َأْعَظَم  َواَل  لِنِْقَمٍة 
َواْنِقَطاِع  نِْعَمٍة  بِ��َزَواِل  َأْح��َرى 
َها  َماِء بَِغْرِ َحقِّ ٍة ِمْن َسْفِك الدِّ ُمدَّ
ْكِم  بِاحْلُ ُمْبَتِدٌئ  ُسْبَحاَنُه   ُ َواهللَّ
ِمَن  َتَساَفُكوا  ِفياَم  اْلِعَباِد  َب��نْيَ 
َينَّ  ُتَقوِّ َفاَل  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َماِء  الدِّ
َفإِنَّ  َحَراٍم  َدٍم  بَِسْفِك  ُسْلَطاَنَك 
َبْل  َوُيوِهُنُه  ُيْضِعُفُه  مِمَّا  َذلِ��َك 

ُيِزيُلُه َوَيْنُقُلُه(.
وقال )عليه السالم( :

بَِنْفِسَك  َواإْلِْع��َج��اَب  ��اَك  )َوإِيَّ
َوُحبَّ  ِمْنَها  ُيْعِجُبَك  باَِم  َقَة  َوالثِّ
اإْلِْط���َراِء َف��إِنَّ َذلِ��َك ِمْن َأْوَث��ِق 
ْيَطاِن يِف َنْفِسِه لَِيْمَحَق  ُفَرِص الشَّ
امْلُْحِسننَِي  إِْحَساِن  ِمْن  َيُكوُن  َما 
��تِ��َك  ����اَك َوامْلَ����نَّ َع��ىَل َرِع��يَّ َوإِيَّ
َكاَن  ِفياَم  َد  َزيُّ التَّ َأِو  بِإِْحَسانَِك 
َفُتْتبَِع  َتِعَدُهْم  َأْن  َأْو  ِفْعِلَك  ِمْن 
َمْوِعَدَك بُِخْلِفَك َفإِنَّ امْلَنَّ ُيْبِطُل 
بُِنوِر  َيْذَهُب  َد  َزيُّ َوالتَّ اإْلِْحَساَن 
امْلَْقَت  ُيوِجُب  ْلَف  َواخْلُ ��قِّ  احْلَ
َتَعاىَل   ُ اهللَّ َقاَل  َوالنَّاِس   ِ اهللَّ ِعْنَد 
َأْن َتُقوُلوا ما   ِ )َكرُبَ َمْقتًا ِعْنَد اهللَّ

ال َتْفَعُلوَن(.
وقال )عليه السالم( :

النَّاُس  باَِم  َوااِلْستِْئَثاَر  ��اَك  )َوإِيَّ
ُتْعَنى  َعامَّ  َغايِبَ  َوالتَّ ُأْس��َوٌة  ِفيِه 
ُه  َفإِنَّ لِْلُعُيوِن  َوَض��حَ  َقْد  مِمَّا  بِِه 
َقِليٍل  َوَعامَّ  لَِغْرَِك  ِمْنَك  َمْأُخوٌذ 
ُم��وِر  اأْلُ َأْغِطَيُة  َعْنَك  َتْنَكِشُف 

َوُيْنَتَصُف ِمْنَك لِْلَمْظُلوِم(.
عىل  يعيننا  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 
عىل  الصاحلني  يعني  بام  انفسنا 
رشور  من  به  ونعوذ  انفسهم، 

انفسنا، وسيئات اعاملنا.

إن كان قدوتنا علي )عليه السالم( فالبد أن نصلح األمور مثلما أصلحها أبو الحسن.. 

ال نترك األمور على عواهِنها.. العالم سيضحك علينا.. الكون كله سيسخر منا!!.. 

لو لم نتكاتف من أجل صالح ديننا ودنيانا.. فعلى السياسيين أن يفقهوا... أن يعوا.. 

أن يتبرءوا من المصالح الشخصية ويدخلوا تحت خيمة البلد الواحد.. لخدمة الشعب 

الواحد... واهلل كفيٌل بالمجرمين والفاسدين.. آمين.
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اإلمام السجاد )عليه السالم( ومراعاة الجيران

مستقاٌة من اخلطبة االوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة 
الشيخ عبد املهدي 

الكربالئي يف 17/مجادي 
االوىل/1437هـ املوافق 

2016/2/26م :

في دعاء لإلمام السجاد يقول فيه: )َوُنْصَرِة َمْظُلوِمِهْم، َوُحْسِن ُمَواَساِتِهْم ِباْلَماُعوِن، َواْلَعْوِد َعَلْيِهْم ِبـاْلِجـَدِة َواإِلْفَضـاِل، َوإْعَطآِء 
َجاُوِز َعْن َظاِلِمِهْم، َوَأْسَتْعِمْل ُحْسَن الّظنِّ  ُهمَّ َأْجِزي ِباإلْحَساِن ُمِسْيَئُهْم، َواْعِرُض ِبالتَّ ؤاِل واْجَعْلِني اللَّ َمـا َيِجُب َلُهْم َقْبَل السُّ

ًة، َوأِليُن َجاِنِبْي َلُهْم َتَواُضعًا، َوَأِرقُّ َعَلى َأْهِل اْلَبالِء ِمْنُهْم َرْحَمًة(. َتُهْم، َوَأُغضُّ َبَصِري َعْنُهْم ِعفَّ ى ِباْلِبرِّ َعامَّ ِتِهْم، َوَأَتَولَّ ِفي َكافَّ

ِة َمْظُلوِمِهْم(  )َوُنرْصَ
)بمعنى  وقويته  اعنته   : النرصة 

االعانة(.
فاجلار او االخ املؤمن او االخت 
احدهم  يتعرض  ق��د  امل��ؤم��ن��ة 
من  او  حاكم  م��ن  إم��ا  للظلم 
ارحامه  بعض  من  او  مسؤول 
او  زوجها  من  زوجة  تظلم  او 
يكون  وق��د  زوج��ت��ه  م��ن  زوج 
الظلم جسديا او معنويا او  ماليا 
املظلوم  اع��ان��ة  ه��و  فاملطلوب 
والوقوف معه بالطرق احلكيمة 
التي تؤدي اىل رفع الظالمة عنه 

مهام كان ذلك ممكنا..
)َوُحْسِن ُمَواَساهِتِْم بِامْلَاُعوِن(

امل��ش��ارك��ة  ه���ي   : امل����واس����اة 
واملسامهة يف املعاش والرزق..

فقيل   املاعون: اختلف يف معناه 

هو  وقيل  كله،  امل��ع��روف  ه��و 
اسم جامع ملا ال يمنع يف العادة 
ويسأله الفقر والغني يف اغلب 
اىل  سائله  ينسب  وال  االح��وال 
اللؤم، بل ينسب مانعه اىل اللؤم 
والقصعة  كالفأس  والبخل، 
وال���ق���در وال���دل���و وال��غ��رب��ال 
امل��اء  فيه  وي��دخ��ل  وال��ق��دوم، 

وامللح والنار..
ما  املنفعة وكل  وقيل هو مطلق 

ينتفع به ..
�����َدِة  )َواْل���َع���ْوِد َع��َل��ْي��ِه��ْم بِ�����اجْلِ

َواإِلْفَض�اِل(
العائدة  من   : عليهم  وال��ع��ود 
اليهم  املعروف  ايصال   : بمعنى 
التكرار  أي  الرجوع،  بمعنى  او 

عليهم باالنعام..
اجل����دة:ال����ث����روة وال��غ��ن��ى، 

او  واالكثار  الزيادة  واإلفضال: 
الكثرة يف العطاء..

والعود  السالم(  )عليه  فقوله 
التطول  أي   : ب��اجل��دة  عليهم 

عليهم واالحسان اليهم..
فاملعنى: أي يعطف بعضهم عىل 

بعض بالثروة فيساعده ماليًا ..
َقْبَل  ��ْم  هَلُ جَيِ��ُب  َم�ا  )َوإْع��َط��اِء 

ؤاِل( السُّ
)عليه  عبداهلل  ايب  عن  روي  كام 
)واذا  املؤمن:  حق  يف  السالم( 
اىل  تبادر  حاجة  له  ان  علمت 
يسأهلا،  ان  تلجئه  وال  قضائها، 

ولكن تبادره مبادرة(.
��ُه��مَّ َأْج���ِزي  )واْج��َع��ْل��نِ��ي ال��لَّ

بِاإلْحَساِن ُمِسْيَئُهْم(
لصدور  ض  معرهّ االن��س��ان  ان 
اخل��ط��أ واالس������اءة م��ن��ه جت��اه 

االخرين فمنها ما يكون بقصد 
رسعة  بسبب  يكون  ما  ومنها 
ومنها  اخللق  سوء  او  االنفعال 
ما يكون من غر قصد.. والرد 
يفاقم  ب��االس��اءة  االس���اءة  عىل 
تتطور  وقد  ويعقدها  املشكلة 

بحيث يصعب حلها..
التي  االخ���الق  م��ن  التسامح 
جاء  وقد  االس��الم  اليها  ندب 
النصوص  يف  ك��ث��رًا  مدحها 
من  الكثر  حسنها  واك���دت 
عليه  اهلل  )صىل  النبي  مواقف 
آله  من  واالئمة  وسلم(  وآل��ه 
الكثر  هل��داي��ة  سببًا  وك��ان��ت 
بغر  ُيدينون  كانوا  الذين  من 
مهتدين  يكونوا  مل  او  االس��الم 
عليه  اهلل  )صىل  حممد  آل  هبدى 

وآله وسلم(..
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اإلمام السجاد )عليه السالم( ومراعاة الجيران
تدفع  وخلق  سجية  فالتسامح 
اساءات  عن  للتجاوز  االنسان 
اآلخ����ري����ن، وال��ص��ف��ح عن 
عنها،  واإلغ��ض��اء  اخطائهم 
وعدم مقابلة االساءة بمثلها، بل 
والتساهل وعدم  والعفو  باللني 
والتسامح  والعنف،  د  التشدهّ
يعرب عن إفاضة املحسن بالرمحة 

والعطف واحلنان..
العمر  : طول  التسامح  آثار  من 
وال��ع��زة وال��وق��اي��ة م��ن س��وء 
االقدار والنجاة من النار.. فعن 
النبي حممد )صىل اهلل عليه وآله 
ذنوب  عن  )جت��اوزوا   : وسلم( 
بذلك  عنكم  اهلل  يدفع  الناس 

عذاب النار(.
يف  املهمة  التوجيهات  وم��ن 
قبول  ه��و  ال��ع��الق��ة  اص����الح 
اراد  ما  اذا  امليسء  من  االعتذار 
ع برد  االع��ت��ذار وع��دم ال��ت��رسهّ
الفعل وكبت الرغبة يف االنتقام 

بمقابلة االساءة باالساءة..
قال امر املؤمنني )عليه السالم(  
غيظه  كظم  من  الناس  )افضل 

وَحُلم عن قدرة(.
ويف نفس الوقت فان عدم العفو 

باالنتقام  النفس  رغبة  وت��رك 
والتشفي من قبائح العيوب..

)قلة   : السالم(  )عليه  عيل  عن 
ع اىل  العفو أقبح العيوب والترسهّ

االنتقام أعظم الذنوب(.
��َج��اُوِز َع��ْن  )َواْع������ِرُض بِ��ال��تَّ

َظامِلِِهْم(
أضبت  ال��يء:  عن  اعرضت 
ووليت عنه أي : أعفو واجتاوز 
يف  منهم  ال��ظ��امل��ني  ظ��ل��م  ع��ن 

حقي..
يِف  نِّ  الظهّ ُحْسَن  )َوَأْس��َت��ْع��ِم��ْل 

تِِهْم( َكافَّ
بحسن  اعمل  أي  »استعمل« 
وقاطبتهم..  مجلتهم  يف  الظن 

)أي مجيعهم(.
نجد االنسان احيانًا يغلب عنده 
احلسن  الظن  عىل  الظن  س��وء 
واخليال  الوهم  سيطرة  بسبب 
عليه وعدم حتكيم قواعد التثبت 

لديه من الدليل والربهان.. 
عىل  االنسان  يكم  ما  فكثرًا 
االشخاص االخرين ومواقفهم 
بحكم  واق��واهل��م  وسلوكهم 
التصورات  ع��ىل  مبني  معني 
وال���ت���خ���ي���الت واالوه�������ام 

والتحليل الشخيص غر املستند 
ان  يمكن  برهان  او  دليل  اىل 
عن  االنسان  خالله  من  يتأكد 
سيئًا  ظنًا  فيظن  حكمه..  صحة 

باآلخرين..
العاقل  االن��س��ان  يف  واالص���ل 
عىل  ومواقفه  احكامه  يبني  ان 
)وال  ت��ع��اىل:  يقول  ك��ام  العلم 
ان  علم  به  لك  ليس  ما  تقف 
كل  وال��ف��ؤاد  وال��ب��رص  السمع 

اولئك كان عنه مسؤوال(.
عىل  حت��ك��م  ان  ت��ري��د  فحينام 
شخص معني او امر ما او حدث 
حكمك  يف  وت��أنهّ��ى  فرتيث  م��ا 
الدليل  عن  تبحث  ان  وح��اول 
وال ختضع لالنفعال او التخمني 
تتأكد  ان  ح���اول  ب��ل  وال��ظ��ن 
خالل  من  االم��ر  من  وتتثبت 
تعتمد  وال  الصحيح..  الدليل 
فهو  االوهام واالحتامالت  عىل 
يؤدي  ما  غالبًا  خاطئ  منهج 
من  االن��ح��راف  اىل  ب��االن��س��ان 
اىل  يؤدي  وقد  الصواب  جادة 
عليه  رت��ب  اذا  الشديد  الندم 

اآلثار غر الصحيحة..
والظنون السيئة عىل أقسام :

ال��ظ��ن ب��وق��وع م��ا هو   -1
من  به  واهتام شخص  امر سيئ 
عىل  بناء  بل  وبرهان  دليل  دون 
وشكوك  واوه���ام  اح��ت��امالت 
عليه  ش��خ��ص  ي��ك��ون  ورب����ام 
بعض  ص��دور  بسبب  انطباعا 
هذا  ولكن  منه  السيئة  االم��ور 
صدر  انه  يعلم  ال  السيئ  االمر 

منه فيتهمه به ..
بالنية  ال��ظ��ن  اس����اءة   -2
والقصد أي من نية وقصد فعل 
ولكن  حسن  ذات��ه  حد  يف  هو 

ييسء الظن بنيته وقصده..
اس������اءة  ال��ظ��ن من   -3
ذات��ه  ح��د  يف  ه��و  فعل  مقصد 
سيئ ولكن يتمل وجود تربير 
شخصًا  ترى  كأن  له..  مقبول 
يعمل عمال ً يف ظاهره سيئ او 
له  ان  يتمل  ولكن  مقبول  غر 
مقبوال  غا  مسوِّ او  رشعيا  مربرا 
رشعًا وعرفًا ومن دون ان يضع 
االعتبار  موضع  االحتامل  هذا 
الظن  وييسء  امره  يف  فيشكك 

به..
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يف  املكروهات  هي  ما   : السؤال 
الصالة ؟

ال��ص��الة  يف  ي��ك��ره   : اجل����واب 
وبالعني  قليال  بالوجه  االلتفات 
وال��ل��ح��ي��ة   ، ب��ال��ي��د  وال��ع��ب��ث 
والقران   ، واألصابع   ، والرأس 
 � الفريضة  يف  ال��س��ورت��ني  ب��ني 
يف  تقدم  وق��د  استثني  فيام  إال 
موضع  ونفخ   ،  �  605 املسألة 
وفرقعة   ، والبصاق   ، السجود 
والتثاؤب  والتمطي   ، األصابع 
ال��ب��ول وال��غ��ائ��ط  ، وم��داف��ع��ة 
والتناعس  والتكاسل   ، والريح 
والتثاقل ، واالمتخاط ، ووصل 
إح����دى ال��ق��دم��ني ب��األخ��رى 
وتشبيك   ، بينهام  ف��ص��ل  ب��ال 
أو   ، اخل��ف  ولبس   ، األص��اب��ع 
ال��ض��ي��ق ، وح��دي��ث  اجل����ورب 
، والنظر إىل نقش اخلاتم  النفس 
ووضع   ، والكتاب  واملصحف 
وغر   ، متعمدًا  الورك  عىل  اليد 

ذلك مما ذكر يف املفصالت .

التي  االم��ور  هي  ما   : ال��س��ؤال 
يكره للمصيلهّ االتيان هبا ؟

التي  االم���ور  بعض   : اجل���واب 
يكره للمصيل االتيان هبا :

،بل  قلياًل  بالوجه  االلتفات   -1

وبالعينني وبالقلب .
بغرها  أو  باللحية  العبث   -2

،كاليد ونحوها .
3- السكوت أثناء قراءة احلمد ، 
أو السورة أو الذكر ألجل سامع 

م . كالم متكلهّ
سلب  يوجب  ب��ام  االت��ي��ان   -4
يف  املطلوب  واخلشوع  اخلضوع 

الصالة .
تغميض  حكم  م��ا   : ال��س��ؤال 
الصلوات  اداء  اث��ن��اء  العينني 

اليومية ؟
اجلواب : جيوز عىل كراهة .

يف  الصالة  جي��وز  هل   : السؤال 
املوجودة  بالصور  مليئة  حجرة 
عيل احلائط وهذه الصور حتتوي 
عيل مشاهر مثل العبي كرة قدم 

وشخصيات معروفة ؟
اجلواب : جيوز عيل كراهة .

يف  الصالة  حكم  ما   : ال��س��ؤال 
كالثعلب  حمنط  حيوان  فيه  منزل 

؟
لكن  و   , منه  مانع  ال   : اجل��واب 
تكره الصالة يف بيت فيه متثال و 

أن مل يكن امام القبلة.

الصالة  تكره  : هل  السؤال 
ذي  صورة  عليه  فرش  عىل 

الروح ؟
اجلواب : إذا كانت الصورة 
حت���ت ق��دم��ي امل��ص��يل أو 
كانت  أو  ب���يء  غطيت 
ناقصة فال كراهة يف الصالة 
فاملستفاد  وإال  الفرش  عىل 
م����ن ب���ع���ض ال��ن��ص��وص 

كراهتها .

امام  الصالة  جيوز  هل   : السؤال 
املرآة ؟

اجلواب : جيوز عىل كراهة .

اذا  الصالة  ماحكم   : ال��س��ؤال 
احلامم  أدخ��ل  ومل  خمترصة  كنت 

لقضاء احلاجة ؟
اجلواب : مكروه .

السؤال : ما هي واجبات الصالة 
؟

الصالة  يف  جيب  فيام   : اجل��واب 
وهو أحد عرش :

النية ، وتكبرة اإلحرام ، والقيام 
، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، 
والسجود ، والتشهد ، والتسليم 
 ، وامل�������واالة   ، وال���رتت���ي���ب   ،

تبطل  ال��ت��ي  وه��ي   � واألرك����ان 
 � بنقيصتها عمدًا وسهوًا  الصالة 

مخسة :
 ، وال��ق��ي��ام   ، والتكبر   ، النية 

والركوع ، والسجود .
ال  ركنيه  غ��ر  أج���زاء  والبقية 
سهوًا،  بنقصها  الصالة  تبطل 
 ، تفصيل  بالزيادة  بطالهنا  ويف 
� يف حال  الفريضة  هذا يف صالة 

االختيار � .
السؤال : ما معني حضور القلب 

الالزم اثناء الصالة ؟
اجلواب : املعترب يف قبول الصالة 
ان يقبل املصيل بقلبه ال اهلل تعال 

واليشغله بامر الدنيا .

ذكر  نيس  من  حكم  ما  السؤال: 
النية يف الوضوء والصالة ؟

اجلواب: الجيب التلفظ هبا .

سؤال للقراء
هل صحيح ما أفعله عند الدخول في الصالة بأن أكبر و ال أهتم بالنية ؟

سؤال وجواب العدد السابق )530(

السؤال هل يجوز تزوير شهادة فيها مصلحة يحددها العقالء؟

الجواب :اليجوز .
اعداد: محمد حمزة جبر
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اء )عليهام السالم( خلقوا  ما يمكن استنباطه من بعض اآليات الناظرة ألصل اخللقة والذي تؤكده بعض الروايات هو ان آدم وحوهّ
ا  َ من طينة واحدة وال تفضيل الحد عىل اآلخر من هذا اجلانب أي جانب اخللقة كام يقول اهلل تعاىل يف كتابه الكريم )النساء: 1(: »َيا أهيُّ

ُقوا َربَُّكُم الَِّذى َخَلَقُكم ِمن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهاَم ِرَجااًل َكثِرًا َونَِساًء«. النَّاُس اتَّ
واملقصود من النفس يف هذه اآلية املباركة هو اجلوهر والذات واالصل، والواقعية العينية لليء، وليس املراد هو الروح وأمثال ذلك، 
اء هي اآلية الرشيفة التي تقول اواًل: ان مجيع الناس حسب اصنافهم )رجل، أو امرأة؛ الن كلمة  وعليه املبنى املعتمد عليه يف خلقة حوهّ

الناس تشمل اجلميع( من طينة واحدة، ومنشأ مادة خلقة اجلميع من يشء واحد.
اء)عليها السالم( والتي هي زوجة أول الرجال آدم )عليه السالم( خلقت ايضًا من نفس الطينة التي  ثانيًا: إَن اول النساء التي هي حوهّ
ُخلق منها آدم )عليه السالم(، ومل ختلق من يشء آخر وليست هي فرعا من الرجل او من زوائد جسمه، او طفيليا عليه، بل ان اهلل تعاىل 

خلقها من نفس الذات واالصل الذي خلق منه الرجل.

هل صحيح ان اهلل خلق حواَء من أضالع آدَم )عليه السالم(؟

الرجعة عند الشيعة اإلمامية

فقه وعقائد

ِذيَن َخَرُجوْا ِمن ِدَياِرِهْم  يعتقد الشيعة اإلمامية بأن الرجعة ما بعد املوت حقيقة، نسبة إىل أدلة عديدة، ومنها قوله تعاىل: »َأمَلْ َتَر إىَِل الَّ
ُ ُموُتوْا ُثمَّ َأْحَياُهْم«. كان هؤالء سبعني ألف بيت، وكان يقع فيهم الطاعون كل سنة، فيخرج  ُم اهللَّ هَلُ َفَقاَل  َوُهْم ُأُلوٌف َحَذَر امْلَْوِت 
األغنياء لقوهتم، ويبقى الفقراء لضعفهم. فيقل الطاعون يف الذين خيرجون، ويكثر يف الذين يقيمون، فيقول الذين يقيمون: لو خرجنا 
كان وقت  إذا  ديارهم  أن خيرجوا مجيعا من  فأمجعوا عىل  أقمنا ألصابنا كام أصاهبم.  لو  الذين خرجوا:  ويقول  الطاعون،  أصابنا  مل 
الطاعون، فخرجوا بأمجعهم، فنزلوا عىل شط بحر، فلام وضعوا رحاهلم ناداهم اهلل: موتوا، فامتوا مجيعا، فكنستهم املارة عن الطريق، 
فبقوا بذلك ما شاء اهلل. ثم مر هبم نبي من أنبياء بني إرسائيل يقال له إرميا، فقال: »لو شئت يا رب ألحييتهم فيعمروا بالدك، ويلدوا 

عبادك، وعبدوك مع من يعبدك«. فأوحى اهلل تعاىل إليه: »أفتحب أن أحييهم لك؟«. قال: »نعم«. فأحياهم اهلل وبعثهم معه.
يِ�ي َهَ�ِذِه  فهؤالء ماتوا ورجعوا إىل الدنيا، ثم ماتوا بآجاهلم. وقال تعاىل: }َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعىَل َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعىَل ُعُروِشَها َقاَل َأنََّى ُيْ
ابَِك مَلْ  بِْثَت ِمَئَة َعاٍم َفانُظْر إىَِل َطَعاِمَك َورَشَ ُ ِمَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه َقاَل َكْم َلبِْثَت َقاَل َلبِْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاَل َبل لَّ ا َفَأَماَتُه اهللَّ ُ َبْعَد َمْوهِتَ اهللَّ
ٍء  َ َعىَل ُكلِّ يَشْ َ َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اهللَّ اًم َفَلامَّ َتَبنيَّ لنَّاِس َوانُظْر إىَِل الِعَظاِم َكْيَف ُننِشُزَها ُثمَّ َنْكُسوَها حَلْ اِرَك َولَِنْجَعَلَك آَيًة لِّ ْه َوانُظْر إىَِل مِحَ َيَتَسنَّ

َقِديٌر{. فهذا مات مائة سنة ورجع إىل الدنيا وبقي فيها، ثم مات بأجله، وهو عزير.
وقال تعاىل يف قصة املختارين من قوم موسى مليقات ربه: }ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون{. وذلك أهنم ملا سمعوا كالم 
لبني  أقول  السالم: »يا رب ما  به حتى نرى اهلل جهرة، فأخذهتم الصاعقة بظلمهم فامتوا، فقال موسى عليه  قالوا: ال نصدق  اهلل، 
إرسائيل إذا رجعت إليهم؟«. فأحياهم اهلل له فرجعوا إىل الدنيا، فأكلوا ورشبوا، ونكحوا النساء، وولد هلم األوالد، ثم ماتوا بآجاهلم.

ِرُج امْلَوَتى بِإِْذين{. فجميع املوتى الذين أحياهم عيسى عليه السالم بإذن اهلل رجعوا  وقال اهلل عز وجل لعيسى )عليه السالم(: }َوإِْذ خُتْ
إىل الدنيا وبقوا فيها، ثم ماتوا بآجاهلم.

بينهم، وقصتهم  ليتساءلوا  الدنيا  إىل  اهلل فرجعوا  بعثهم  ثم  تِْسًعا{.  َواْزَداُدوا  ِسننَِي  ِماَئٍة  َثالَث  َكْهِفِهْم  يِف  }َلبُِثوا  الكهف  وأصحاب 
معروفة.
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العطاء الحسيني

وأكد الشيخ الكربالئي من خالل حديثه: 
به  ونعمل  عليه  نسر  ال��ذي  منهجنا  ان 
عليه  اهلل  )صىل  حممد  النبي  من  تعلمناه 
ومن  السالم(  )عليهم  االئمة  ومن  واله( 
ظله  )دام  السيستاين  املرجع  توصيات 
مبينا  السالم،  منهج عنوانه  الوارف( وهو 
ان العنف الذي اجتاح العراق هو مفروض 
عىل البالد، نامل ان يكون هذا اللقاء دعام 
اىل السالم واملحبة ومزيدا من التواصل بني 

الشعوب 
واص��ح��اب 
ال�����دي�����ان�����ات 
وان  امل�����ت�����ع�����ددة 
يعيشها  التي  االح���داث 
يكون  ان  وال���ع���راق  ال��ع��امل 
ال���دي���ن ع���ام���ل ال���ت���واص���ل بني 
جربت  الشعوب  ان  الشعوب،موضحا 
االنسانية  واملناهج  االفكار  من  الكثر 
لكن مل جتد افضل من الدين املعتدل الذي 
يوفر هلا اسس السعادة واالرتقاء باالنسان 
يف  خليفة  يكون  ان  ل��ه  اهلل  اراد  م��ا  اىل 
االرض،مشرا اىل ان املطلوب هو السعي 
مبادئ  ترسيخ  عىل  املتواصل  والعمل 
انفسنا  عىل  وتطبيقها  املجتمع  يف  الدين 
الناس  لرى  للمصلحني،   قدوة  لنجعلها 
فينا النموذج الصالح، النموذج الذي يبني 

البناء الصحيح، ويوفر له عوامل  االنسان 
املجتمعات  ان  والتقدم،منوها  االستقرار 
املبادئ،  ابتعادها عن  بسبب  الكثر  عانت 
املجتمع  يسود  العنف  من  كثرا  ونالحظ 
ادى  مما  الدين  مبادئ  عن  االبتعاد  بسبب 
اىل شقاء الكثر من افراد املجتمع والتناحر 
بسبب  الدماء  من  الكثر  ولد  بينهم   فيام 
التخلف الذي شاع يف املجتمعات،مضيفا 
وفكره  دينه  ونحرتم  االخ��ر  نحرتم  نحن 
واملحبة    السلمي  والتعايش  فيه  يعتقد  وما 
السيد  توجيهات  وان  اساسية،  بصورة 
اىل  تدعو  ال��وارف(  ظله  السيستاين)دام 
احلوار والتفاهم مع من نختلف معهم من 

اجل حل مشاكلنا..
املرجع  ان  القول:  يف  سامحته  مستدركا 
يزوروا  بان  دائام  السيستاين يويص وكالءه 
واملسيحيني  املسلمني  من  النازحني  مجيع 
يقدموا  وان  والسنة  والشيعة  وااليزيديني 

االحرار : حسين نصر 

ممثل المرجعية الدينية العليا في كربالء المقدسة
يستقبل أساقفة )الكاثوليك واألنجيلكان( ويدعو لتفعيل المشتركات     

بين االديان لدعم منهج الحوار والتفاهم واالحترام

اســـتقبل ممثـــل المرجعية الدينية العليا ســـماحة الشـــيخ )عبد المهدي 
الكربالئي( وفدا من األساقفة الكاثوليك واألنجيلكان

 على رأسهم )ثيودور ماك كاريك( كاردينال الروم الكاثوليك 
ورئيس األساقفة الخامس )وليام كريف ميلر( والمطران 

)جون برايسون شين( ممثل الكنيسة األنجيلكانية، 
وذلك في دار الضيافة في الصحن الحسيني الشريف، 

وتباحث الجانبان كيفية مد اواصر التعاون البناء
 لتفعيل المشتركات بين االديان.
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العطاء الحسيني
ان  اجل  من  واللوجستية  االنسانية  املساعدات  هلم 
يعيشوا فرتة نزوحهم معززين مكرمني اضافة اىل ان 
منهج السيستاين هو امتداد ملنهج النبي حممد واالئمة 
االديان  لكافة  احرتام  منهج  وهو  السالم(  )عليهم 
وان اختلفنا معهم وان نلتجئ اىل احلوار وان نحرتم 
اىل  داعيا  حتقيقها  اجل  من  ونعمل  االخرين  حقوق 
االوربية،  الدول  يف  املبادئ  هذه  عىل  التأكيد  يتم  ان 
من  العامل  دول  وباقي  اخلصوص،  بوجه  امريكا  ويف 
اجل ان نصل اىل السالم يف مجيع بقاع االرض وأشار 
»الكربالئي« اىل توصيات السيد السيستاين)دام ظله 
العنف  يقابلوا  ال  ان  هو  العراقي  للشعب  الوارف( 
إن  مؤكدا  والتحمل  بالصرب  يقابلونه   وإنام  بالعنف 
موارد  وج��دت  وإن  كثرة  االدي��ان  بني  املشرتكات 
تفعيل  عىل  والعمل  الرتكيز  من  بد  وال   , االختالف 
هذه املشرتكات إلرساء دعائم منهج احلوار والتفاهم 

واالحرتام لآلخر بداًل من التناحر والرصاع.
كاريك(  ماك  )ثيودور  الكاردينال  قال  جانبه  من 
تدعون  التي  رسالتكم  ان  اخلامس:  األساقفة  رئيس 
ويتاجها  اليها  نطمح  التي  السالم  رسالة  هي  اليها 
العامل موضحا اننا مجيعا لنا رب واحد نعبده ومجيعنا 
الكتاب وعلينا  ابراهيم نبي اهلل واصحاب  من عائلة 
» مؤكدا  دياناتنا  اختلفت  نبقى عائلة واحدة وان  ان 
ان سامحة السيد السيستاين) دام ظله(  حمرتم وحمبوب 
العريب  املجتمع  يف  فقط  ليس  ًا  ج��دهّ عالية  ومكانته 
والعراقي والعاملي، وإنهّام يف الكنيسة ومن قبل قداسة 

ة. البابا خاصهّ
ان  العاميل(:  )مصطفى  الشيخ  سامحة  اوضح   فيام 
طائفتني  يمثلون  الذين  الدين  رجال  من  وفد  زيارة 
التي  املحطات  من  حمطة  متثل  السفر  مع  امريكا  يف 
متثل الصورة احلقيقية التي يلتمسها هؤالء من الواقع 
مدرسة  واتباع  املقدسة  احلسنية  العتبة  جتسده  الذي 
االنساين  تعاملهم  بطريقة  السالم  عليهم  البيت  اهل 
االنتامء  عىل  التمييز  دون  املجتمع  رشائح  مجيع  مع 

الديني او املذهبي .
جملس  رئيس  الصيدل(  )عادل  االستاذ  املنسق  وبني 
العالقات  لتقوية  االمريكية  العراقية  العالقات 
كانت  االساقفة  زيارة  ان   : الشعبني  بني  واالواص 
يف  الدين  رج��ال  كافة  اىل  املوجهة  الرسالة  بمثابة 
العامل،لتؤكد ان البرشية عىل االرض هم اخوة جتمعهم 
وال  االديان،  بني  السليم  والتعايش  والسالم،  املحبة 

نسمح اىل الفئة بتشوية االسالم.   

لألمانة  التابعة  النسوي  الديني  التبليغ  شعبة  يف  النسائية  الكوادر  تتواصل 
ودوراهتن  ومشاريعهن  السنوية  بربناجمهن  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
وسرة  هنج  عىل  القرآنية  بالثقافة  ومتسلح  مثقف  جيل  خلق  يف  املستمرة 
ائمة اهل البيت)عليهم السالم(،وهن خيضن املسابقات ويققن نتائج تبرش 

بمستقبل قرآين زاهر للفتيات يف العتبة احلسينية املقدسة. 
جملة »االحرار« سلطت الضوء عىل جممل ما قامت به الشعبة يف مطلع الشهر 
احلال وذلك بالتقائها بالشيخ )عيل املطري( مسؤوهلا الذي بني اهم نشاطاهتا 
فقال: ان للشعبة سلسلة من الدورات املتواصلة التي تقيمها برعاية االمانة 
العامة للعتبة احلسينية املقدسة عىل مدار السنة منها اكرب مسابقة حلفظ القرآن 
الكريم عىل مستوى العراق بمشاركة واسعة للفتيات من خمتلف األعامر ما 
يف  اخرى  عراقية  وحمافظات  كربالء  مدينة  من  طالبة   )  3000  ( عىل  يزيد 
دورة السيدة رقية )عليها السالم( للفتيات يف حفظ جزء من القرآن الكريم 
تعليم  اىل  إضافة  واألخ��الق  والعقائد  الفقه  يف  مكثفة  ودروس  ومعانيه، 
الوضوء وأحكام الصالة، وغرها من األحكام الفقهية املهمة عىل مدار 10 
املسابقة اختتمت عىل قاعة سيد األوصياء داخل الصحن  أيام، موضحا ان 
امليمونة  الوالدة  مع  وتزامنا  الربيعية  العطلة  فرتة  خالل  الرشيف  احلسيني 

للسيدة زينب احلوراء )عليها السالم(.
واضاف املطري:  ان حافظات وحدة التعليم القرآين للشعبة شاركن ايضا يف 
املسابقة السنوية الرابعة )ملرشوع األلف حافظ للقرآن الكريم( الذي أطلقته 
وهي  متقدمة  مراتب  عىل  وحصلن  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 

املرتبة الثانية لعرشين جزءا، واملرتبة اخلامسة لكل القرآن.
فيام اوضحت )رسور مهدي( مسؤولة الدورات يف الشعبة ان أفضل طريقة 
الكريم خالل فرتة قياسية هي االستامع إىل اآليات عرب جهاز  القرآن  حلفظ 
بعد  أسهل  ستكون  الطريقة  ان  الناطق،مضيفة  القرآن  أو  الصوت  مشغل 
تشغيل  أجهزة  عرب  إليها  االستامع  يتم  معينة  صفحات  احلفظ عىل  يقسم  أن 
يف  واضحا  تفوقا  القرآين  التعليم  وحدة  حافظات  حققت  لذلك  الصوت، 

املسابقة السنوية الرابعة )ملرشوع األلف حافظ للقرآن الكريم(.   

شعبة التبليغ الديني النسوي..
 مشروع دائم إلشاعة ثقافة القرآن الكريم 

األحرار/ حيدر العبيدي 
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االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة....
 تنطلق من كربالء الى أنحاء العالم لتجني ثمار مشروعها القرآني 

      )االلف حافظ للقرآن الكريم( 

صر
ن ن

سي
 ح

ر/
حرا

اال

اعلن قســـم دار القران الكريم التابع لألمانة العامة للعتبة 

الحســـينية  وســـط كرنفـــال احتفالـــي كبير شـــهده الصحن 

الحســـيني الشـــريف تخريج الدفعـــة الثانية من المســـابقة 

الرابعـــة لمشـــروع األلف حافظ لهـــذا العام التـــي اطلقتها  

الدار بعـــد عام من تأسيســـه برعاية ابوية ودعم مباشـــر 

من سماحة الشيخ )عبد المهدي الكربالئي( وذلك من أجل 

للنهـــوض بالواقع القرآني في عمـــوم العراق، وإعالن ثورة 

قرآنية تنطلق من مدينة كربالء المقدسة الى انحاء المنطقة                
والعالم. 

املسابقة  عىل  الضوء  لتسليط 
»األح����رار«  جملة  وحيثياهتا 
التقت الشيخ حسن املنصوري  
عنها  ليتحدث  القسم  مسؤول 
ال����دورات  انطلقت  ق��ائ��ال: 
القرآنية لتحفيظ القرآن الكريم 
وانتظمت حتت عنوان )مرشوع 
الكريم(  للقران  حافظ  االلف 
دار  قسم  تأسيس  بداية  منذ  
ما  بمشاركة  الكريم  ال��ق��رآن 
وطلبة،  طالبا   )  20  ( يقارب 
ت���م اق���ام���ة ح��ف��ل خت���رج هلم 
العدد  بدأ  االخرى  والدورات 
يتزايد فيها ليبلغ عدد املشاركني 
يف حفل التخرج االول ) 40 ( 
متفاوتة  بمستويات  حافظا 

تأسيس  م��ن  ع��ام  امت��ام  وبعد 
ال��ق��س��م ت��م اط���الق م��رشوع 
)1000(ح����اف����ظ  لتحفيظ 
للتوجه  نظرًا  الكريم  للقران 
والشباب  االطفال  من  الكبر 
ورغبتهم  واالناث  الذكور  من 
وبدأت  الكريم  القرآن  حلفظ 
مدينة  يف  تتوسع  ال����دورات 
واملحافظات  املقدسة  كربالء 
العدد  وص��ل  ان  اىل  العراقية 
 4650 اىل  احل��ال  ال��وق��ت  يف 
من)  بأكثر  وحافظة  حافظا   )
 ) يف)10  قرآنية  دورة   )  200
ال��دورات  ان  اىل  اج��زاء مشرا 
يف  ك��ب��رة  ن��ج��اح��ات  حققت 
 ً كامال  الكريم  القرآن  حفظ 

وفيها  املحافظات  يف  خاصة 
القرآن  م��ن  اج���زاء  يفظ  م��ن 

بمستويات خمتلفة.
العام  اق��ام  القسم  ان  مضيفا 
الدفعة  لتخرج  حفال  امل��ايض 
االوىل بمشاركة )560(حافظا 
وح��اف��ظ��ة وم��ن��ه��م م��ن حفظ 
 )  10 ومنهم)   ً كامال  القرآن 
اجزاء فام فوق اما  العام احلال 
بعد  الثانية  الدفعة  ختريج  فتم 
استمرت  قرآنية  مسابقة  اعالن 
الزائرين  مدينة  يف  اي��ام  مخسة 
 )  800 م��ن)  اكثر  بمشاركة 
حمافظات  من  وحافظة  حافظ 
 )  389  ( منهم   خمتلفة  عراقية 
حافظون للقران الكريم بشكل 

املسابقة  هن��اي��ة  يف  ت��م  ك��ام��ل، 
تقديرية  بشهادات  تكريمهم 
 : ،واض����اف  عينية  وج��وائ��ز 
برمته  امل��رشوع   ان  املنصوري 
كان برعاية سامحة الشيخ )عبد 
وبارشاف  الكربالئي(  املهدي 
دار  يف  ال��ق��رآين  التعليم  م��ن 
ان   اىل  الكريم،منوها  القرآن 
دورات  هناك  حمافظة  كل  يف 
مركزية  ضمن  منتظمة  قرآنية 
خمتصني  ق��ب��ل  م��ن  وأرشاف 
وتقييم  املستويات  يتابعون 
الدورات يف حمافظتهم ،علام ان 
قبل  من  ميدانية  زيارات  هناك 

جلنة املتابعة املركزية للمتابعة  

صر 
ن ن

سي
 ح

ر :
حرا

اال
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 تنطلق من كربالء الى أنحاء العالم لتجني ثمار مشروعها القرآني 
      )االلف حافظ للقرآن الكريم( 

وتوفر 

االحتياجات هلا ..
ال��ق��رآن  دار  ان   « »موضحا 
من  ال��ع��دي��د  تفتتح  ال��ك��ري��م 
خمتلف  يف  القرآنية  املشاريع 
السيام  اإلس��الم��ي��ة،  ال��ب��ل��دان 
آس��ي��ا،  رشق  ج��ن��وب  دول 
ح��ي��ث ش��ه��دت ال��ع��اص��م��ة 
اإلندونيسية )جاكارتا( مؤخرًا 
وانطالق  للدار  ف��رٍع  افتتاح 
إلع���داد  ق��رآن��ي��ة  دورة  أول 
القرآنية  التدريسية  ال��ك��وادر 
ضمن   اي��ض��ا  إندونيسيا،  يف 
للقرآن  حافظ  األلف  مرشوع 
تأصيل  إىل  هي���دف  ال��ك��ري��م 
يف  الكريم  القرآن  حفظ  ثقافة 
عام،  بشكل  العراقي  املجتمع 
إال أن فئتي األطفال والشباب 
اهتاممات  أولويات  من  كانتا 

دار القرآن الكريم.
ان  اىل  امل��ن��ص��وري«  وأش����ار  
املكفوفني  برشية  هيتم  القسم 
خاصة  دورات  خ���الل  م��ن 
الكريم   ال��ق��رآن  فيها  حفظوا 
اه��ت��امم من  ً، وه��ن��اك  ك��ام��ال 
العائالت  بمتابعة   ال��دار  قبل 
بينهم  يصل  التي  النموذجية 
بإقامة  حافظون   )  7 او   6(
مرشوع يسعى اىل حث االرس 
بالقرآن  والعمل  القرآن  حلفظ 

وتعاليمه، 
اقيمت  دورات  هناك   كذلك 
يف خارج العراق يف قم املقدسة 
وال��ع��اص��م��ة االن��دون��وس��ي��ة 
لبنان  وج��ن��وب  )ج��اك��رت��ا( 
ال��ك��ري��م  ال���ق���رآن  لتحفيظ 
واملعلمني  الكوادر  وإلع��داد 
مع  االتفاق  وت��م  واملعلامت، 
قبل  من  واملكلفني  املختصني 
بعض  عىل  الرتكيز  يف  القسم 
أتم  ممن  وخاصة  املستويات 
قد  فوق  فام  اجزاء  حفظ)10( 
بلغ عددهم) 808 ( حافظني، 
يف  يسعى  القسم  ان  منوها 
العدد  يصل  ان  القادمة  االيام 
 ( اىل  ومنها   )  1000  ( اىل 
للقرآن  ح��اف��ظ   )  10000

الكريم ان شاء اهلل تعاىل 
عبود  عيل  االس��ت��اذ)  ق��ال  فيام 
شعبة  م���س���ؤول   ) ال��ط��ائ��ي 
انطلق   : بالدار  القرآين  التعليم 
للقران  حافظ  االلف  مرشوع 
الكريم يف العراق بعد عام من 
يف  الكريم  القرآن  دار  تأسيس 
وبدئ  املقدسة  احلسينية  العتبة 
وفتح  امل��ق��دس��ة  ك��رب��الء  يف 
الصحن  يف  الصيفية  الدورات 

احلسيني الرشيف بمشاركة 

اك����ث����ر 
للحفظ  طالب   )1000( من 
مستوى  عىل  انطلق  وبعدها  
ال����ع����راق ول���ن���ا م���راك���ز يف 
يف  متخصصة  امل��ح��اف��ظ��ات 
الطلبة  ام��ا   ، القرآين  التعليم 
عمر  من  احلفظ  يف  املشاركون 
سنة   )73  ( اىل  سنني  ث��امن 
التواصل  طريقة  فلهم  مبينا« 
دوري  بشكل  احل��ف��ظ��ة  م��ع 
لكثرة  ولكن  الشهر،   خالل 
التواصل  وصعوبة  ال��دورات 
اشهر،  ث��الث��ة  ك��ل  اصبحت 
يف  قرآنية  مسابقة  اىل  اضافة 
للتشجيع  وال��ت��الوة  احل��ف��ظ 
احلفظ،  ومواصلة  إتقان  عىل 
وكذلك تنظيم سفرات ترفيهية 
املقدسة  للعتبات  وزي���ارات 
ال����دورات  منهجية  ض��م��ن 
تربوية  دروس  اض��اف��ة  م��ع 
تتويج ومنح  وأخالقية وسيتم 
شهادات حلفظة القرآن الكريم 
الرسمية  اجلهات  من  كاماًل 

العراقية.
وأكد سيد مرتىض  مجال الدين 
إن  القسم  م��س��ؤول  م��ع��اون 
ازدي��اد  املسابقة  هذه  يميز  ما 
أعداد احلافظني للقرآن الكريم  

بالكامل 
عن  ف���ض���اًل 
مميزة  فئات  اش���رتاك 
عىل  يتنافس  إذ  املسابقة،  يف 
املسابقة  من  األوىل  امل��راح��ل 
وصغار  املكفوفني  من  ع��دد 
ال���س���ن، وم���ا ي��ع��ط��ي دف��ع��ًا 
املرشوع  عىل  للقائمني  معنويًا 
حتفظ  بأكملها  أرس  مشاركة 
وصل  فقد  الكريم،  ال��ق��رآن 
األرسة  يف  احل��اف��ظ��ني  ع���دد 
أشخاص   )  10 إىل)  الواحدة 
م��ن ال���ذك���ور واإلن�����اث كام 
أكثر  أن  املسابقة  عىل  يالحظ 
مشاركة  العراقية  املحافظات 
إذ  ال��ب��رصة  حمافظة  ه��ي  فيها 
أكثر  منها  املشاركني  عدد  يبلغ 
م��ن ن��ص��ف ال��ع��دد اإلمج���ال 
مدينة  يف  للتنافس  املتواجد 
عليه  املجتبى  احلسن  اإلم��ام 
احلسينية  للعتبة  التابعة  السالم 

املقدسة.
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الستخدام  املرشوع  يتطلع  فيام 
اجلمعيات  قطاع  يف  أكياسه 
املركزية  واألس��واق  التعاونية 
البالد،  يف  املنترشة  املختلفة 
واملخابز  البقاالت  عن  فضال 
ال��ت��ج��اري��ة عىل  وامل���ح���الت 
تعتمد  جم���االهت���ا،  اخ��ت��الف 
فيه  والتصنيع  اإلنتاج  سياسة 
صديقة  منتجات  تقديم  عىل 
نوعه  من  االول  وه��و  للبيئة، 
يف العراق من حيث املنتج، كام 
»نعيم جاسم  احلاج  يدثنا عنه 
باملعمل  امل��ت��ربع  التميمي« 
وتدريب  عمله  عىل  وامل��رشف 
الكوادر العاملة فيه، قائاًل: »ان 
هذا النوع من املعامل الصناعية 
يف  وج���ودًة  نوعا  االول  يعد 

احدث  الستخدامه  ال��ع��راق، 
ترشين  بتاريخ  املصنعة  املكائن 
واملنتجة  م،   2015 لعام  الثاين 
بمعاير اجلودة العاملية ألكياس 

بالستيكية صديقة للبيئة«.
العمل  »مراحل  أن  ويوضح 
امل��واد  خلط  ماكنة  م��ن  ت��ب��دأ 
للمرحلة  وجتهيزها  االول��ي��ة 
الثانية ومن بعدها تتحول املواد 
االولية اىل املرحلة الثانية لعجن 
املواد االولية وحتويلها اىل رول 
عمل  حيث  زراع��ي،  بالستك 
االول  بنظامني،  املاكنة  ه��ذه 
بالستيكي  ف���راش  لصناعة 
لغرس  ل��ل��زراع��ة  ي��س��ت��خ��دم 
خالل  من  االرض  يف  النبات 
ويستفاد  الفراش،  هذا  ثقوب 

امل��زروع  امل��ك��ان  جعل  يف  منه 
كام  االدغ��ال،  من  خاليا  نظيفا 
عضوية   م��واد  اىل  يتحول  أن��ه 
يستفاد  اشهر،  اربعة  ميض  بعد 
بعد  االرض   تسميد  يف  منها 

حتلله«.
للامكنة  الثاين  »اخلط  أن  ويبني 
اك��ي��اس  ي��دخ��ل يف ص��ن��اع��ة 
100س��م  بقياس  بالستيكية 

ع��رض��ا وق���ي���اس 200س����م 
للنفايات  تستخدم  ط���وال، 
وامل����واد االخ���رى اض��اف��ة اىل 
لنقل املحاصيل  اكياس  صناعة 
مثل  جنيها  ب��ع��د  ال��زراع��ي��ة 
واخليار،  والباذنجان  البطاطا 
ان���واع اخ��رى من  اىل  اض��اف��ة 
املستخدمة  البالستك  اكياس 
وكذلك  الزراعية،  املشاتل  يف 

بغية دعم المنتج الوطني وفق مواصفات الجودة العالمية، تتيح العتبة الحسينية المقدسة 
فرص اســـتثمارية كبيرة للجهات التي تعنى بحماية البيئة وسالمتها للتعاقد معها، وكانت 
هـــذه المرة مع فكرة إنتاج األكياس البالســـتكية )الصديقة للبيئـــة والمعّطرة(؛ وعلى نطاق 

واسع يسهم في الحد من التلوث، ويسهم في إنعاش االقتصاد الوطني. 

العتبة الحسينية تساهم في إنشاء معمل
 خاص بإنتاج األكياس البالستكية »الصديقة للبيئة«

تقرير: عمار الخالدي
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املزينة  البالستيكية  االف��رش��ة 
بالرسومات التي تستخدم عىل 

طاولة الطعام«.
خروج  »بعد  التميمي  ويتابع 
الثانية  امل��رح��ل��ة  م��ن  امل��ن��ت��ج 
كهرومغناطييس   بجهاز  يمر 
ل��ل��ت��خ��ل��ص م���ن ال��ش��ح��ن��ات 
امل���ت���ول���دة ع����ىل االك���ي���اس 
البالستيكية بغية الطباعة عليها 
يوجه  ثم  ومن  عالية،  بجودة 
الثالثة وهي  املرحلة  اىل  املنتوج 
واضافة  االكياس  وكي  تقطيع 

اجهزة  يف  ب��م��روره  ال��الص��ق، 
تعمل  ج��دا  وح��دي��ث��ة  دقيقة 
وال��ربجم��ة  احل��اس��وب  بتقنية 

االلكرتونية«.
يف  يدخل  »املنتج  أن  متابعا 
الطابعة  وهي  الرابعة  املرحلة 
عىل  املاكنة  ه��ذه  تعمل  حيث 

والشعارات  الدعايات  طباعة 
املواصفات  حسب  املنتج  عىل 
االوىل  طرق:  وبعدة  املطلوبة 
الوان عىل  اربعة  بطباعة  تعمل 
بثالثة  تعمل  والثانية  الوجه، 
واحد  ولون  الوجه  عىل  الوان 
وثالثة  االخ���رى،  اجلهة  ع��ىل 
ال��وج��ه  ع��ىل  ب��ل��ون��ني  تعمل 
االخ��رى«  اجلهة  عىل  ولونني 
االن��ت��اج  »م��ع��دل  أن  م��ؤك��دًا 
بالدقيقة  مرتا   80 يقارب  ما 

الواحدة«.

»ف��ائ��دة  اىل  التميمي  وي��ش��ر 
اثناء  التالفة  املواد  تكرار  جهاز 
عملية  تسهيل  يف  التصنيع، 
اضار  دون  امل����واد  ت��دوي��ر  

ومن  وك��ف��اءهت��ا  بمواصفاهتا 
صاحلة  اولية  كمواد  تعاد  ثم 

لالستخدام«.
امل����واد  ان  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر 
معمل  م���ن  جت��ه��ز  االول���ي���ة 
العراق  يف  البرتوكيمياويات 
وب��ق��ي��ة ال�����دول م��ث��ل اي���ران 
وال��ك��وي��ت ومج��ي��ع ال���دول 

االوربية.
ضمن  ُأن��ش��ئ  ال���ذي  املعمل 
للعتبة  الرشعي  املتول  توجيه 
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي؛ وخطة 
تطوير العمل يف شعبة السكرين 
للعتبة احلسينية وسعيها  التابعة 
كام  ونشاطاهتا  ادائها  تطوير  يف 

جواد  )فرقد  السيد  ذلك  يبني 
الشعبة  م��س��ؤول  ال��غ��ري��ف��ي( 
ح  يوضهّ وال��ذي  املعمل  ومدير 
الشعبة  يف  الطباعة  »عملية  أن 
صغرة،  غرفة  يف  يدوية  كانت 
والتساع حجم العمل والتقدم 
العمل   اقتىض  التكنولوجي 
من  للتطوير  حقيقية  مساعي 
معمل  مرشوع  ت��دارس  خالل 
البالستك واستراد هذا املعمل 
وبمواصفات  كوريا  دولة  من 
قياسية  مدة  يف  وحديثة  عالية 
والعمل  اشهر  ثالثة  اقصاها 
الشعبة،  منتسبي  بمالكات 
للبيئة  صديقة  أكياس  إلنتاج 

ومعطرة«.  
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أقام مركز االرشاد االرسي يف 
العامة  لألمانة  التابع  الديوانية 
ندوة  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
ع��ن��وان)ال��ق��رآن  حت��ت  قرآنية 
ال��ك��ري��م هن��ج ت��رب��وي س��ورة 
ي��وس��ف )ع��ل��ي��ه ال���س���الم ( 
ثقافة  إلش��اع��ة  ان��م��وذج��ا( 
اهم  معاجلة  يف  الكريم  القرآن 
قرآنية،  بصور  املجتمع  مشاكل 
)حسن  الشيخ  فضيلة  ب��إدارة 
ال��ك��اش��اين( اس��ت��اذ يف احل��وزة 
العلمية، وذلك عىل قاعة املركز 
قرآنية  شخصيات  وبحضور 
وأكاديمية واجتامعية من مركز 

املحافظة.  

ببحثه  »ال��ك��اش��اين«  وت��ن��اول 
الرصاع  مفهوم   طرح  املوسع 
يوسف  قصة  يف  االخ���وة  ب��ني 

)عليه السالم(, وانعكاساهتا 
التي  املشاكل  معاجلة  يف 
يعاين منها املجتمع العراقي 
ب���ص���ورة ع���ام���ة،راف���دا 
املباركات  ب��اآلي��ات  بحثه 

والروايات الرشيفة.
تفاعل  ال��ن��دوة  وش��ه��دت 
طرح  خ��الل  من  احلضور 
اسئلة تتعلق بجانب القصة، 
وي��ن��اق��ش��ه��ا »ال��ك��اش��اين« 
مسندة  علمية  ب��ح��رف��ي��ة 

للحقائق القرآنية.. 

م  وع���ىل ه��ام��ش ال��ن��دوة ك��رهّ
الشيخ  فضيلة  امل��رك��ز  م��دي��ر 
)صبيح  ,والسيد  )الكاشاين( 
ال��ق��رآن  وح��اف��ظ   ، هب��ي��ة(  ال 
الكريم السيد )أمحد الداودي( 
وه��داي��ا  تقديرية  ب��ش��ه��ادات 
القراء  تكريم  اىل   عينية،اضافة 
ال��ق��رآن  ومعلمي  واحل��ف��اظ 
مرشوع  يف  املشاركني  الكريم 
الزيارة  يف  القرآنية  املخيامت 
الدورات  وأساتذة  االربعينية, 
من  وع��دد  الربيعية  القرآنية 

مدارس  رفدن  الاليت  املبلغات 
احلسينية  بالثقافة  املحافظة 

األصيلة.
االرش���اد  م��رك��ز  ان  وي��ذك��ر 
التابع  الديوانية  يف  االرسي 
احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 
تطويرية  دورات  اقام  املقدسة 
النفس  )علم  اختصاصات  يف 
استهدف  والفقه(  واالجتامع 
م��ن��ت��س��ب��ات م��دي��ري��ة رشط��ة 
املحافظة، وللرفع من مستواهن 

الثقايف والديني والعلمي.

مركز االرشاد االسري في الديوانية يناقش النهج التربوي في القرآن الكريم 

سورة يوسف )عليه السالم( انموذجا

الديوانية / كرار االسدي 
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القرآنية  املحافل  تواصل وحدة 
التابع  الكريم  القرآن  لقسم دار 
احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 
الروحي  مرشوعها  املقدسة 
املتنقل يف بيوتات مدينة كربالء، 
القرآنية، وذلك  املحافل  إلقامة 
القران  ثقافة  اشاعة  اجل  من 
تدعيم  ع��ن  ف��ض��اًل  ال��ك��ري��م 
بني  واالرتباط  التعاون  أواص 

املؤمنني عرب القرآن الكريم. 
فكان املحفل االخر الذي محل 
منطقة  اقيم يف  الذي  رقم)94( 
عدد  بمشاركة  املعلمني؛  حي 
كبر من القراء تنوعت قراءاهتم 
والتجويد،يسبقها  التالوة  بني 
امامي  نص  او  نبوي  حديث 
حول امهية قراءة القران الكريم 

وتأثره عىل االنسان املؤمن.
اكد ذلك احلاج رسول الوزين، 
عىل  والقائم  الوحدة  مسؤول 
املحل  ان  مضيفا  امل����رشوع، 
روحانية  ملسه  فيه  كان  االخر 

ب��ع��دد امل��ش��ارك��ني م��ن ال��ق��راء 
احلديدي(  )منتظر  السيد  منهم 
احلسيني(  )م��رت��ىض  والسيد 
وال���ق���ارئ )ح���ي���در ك��اظ��م( 
الشبكي( )مهدي  وال���رادود 
حسيني  جملس  قيام  اىل  اضافة 
جعفر(  اب��و   ( احل��اج  قبل  من 
للسيد  ع���اش���وراء  وزي�����ارة 
والتهليل  احل��دي��دي(  )معمر 
مجاعي،  بشكل  الفرج  بدعاء 
قبل  ب��دئ  امل���رشوع  ان  مبينا 
الشباب  من  ثلة  سنتني،بتجمع 
وبعض القراء املحرتفني اضافة 
لالحتفال  حوزويني  شيوخ  اىل 
يوم  وكان  املؤمنني  احد  بزواج 
اىل  التجمع  فتحول  اجلمعة، 
فكرة حتويل طقوس الزواج من 
واملسيئة  املتخلفة  الترصفات 
للمجتمع، اضافة اىل اشكاليات 

حتريمها عند الشارع الديني،لذا 
متكونا   ق��رآين  حمفل  اول  ك��ان 
من )9( اشخاص وهم )الشيخ 
مهدي اخلزاعي ومرتىض حسن 
احلديدي  معمر  والسيد  شاكر 
وحيدر  املوسوي  عالء  والسيد 
اليساري  مهدي  والشيخ  جبار 
ومرتىض  احل��دي��دي  ومنتظر 
تسميته)املحافل  ع��الء(،وت��م 
القرآنية يف البيوت ، بعد مباركة 
املهدي  )عبد  الشيخ  سامحة 
ال��ك��رب��الئ��ي( واس��ت��ح��ص��ال 
ال��ق��ران  دار  ق��س��م  م��واف��ق��ة 
احلسينية  العتبة  يف  ال��ك��ري��م 
تشكيل  فكرة  املقدسة،فتولدت 
بشكل  القرآنية  املحافل  وحدة 
يوم  كل  عملها  ليستمر  رسمي 
مجعة بعد صالة العشاء،واختيار 
يرغب  وم��ن  املؤمنني  ب��ي��وت 

ان  بيته،مشرا  املحفل يف  بإقامة 
متميزا  حضورا  شكل  احلفل 
من  يتنقل  وه��و  قيايس  بوقت 
بيت اىل بيت ليصل عدد القراء 
بعد  شخص  املشاركني)200( 
فيام  املحافل  من  مجعة   )94(
يرتاوح اعداد امللتزمني باملحافل 

من)60(اىل )35( شخصا. 
»ال���وزين« ان وحدة  واض��اف  
بني  تضم  ال��ق��رآن��ي��ة  امل��ح��اف��ل 
قرائها  خمتصني يف بالغة وقراءة 
يتم  الكريم،  القران  وقواعد 
قراءته  ملن  ق��رآين  درس  اقامة 
يعرف  ال  ال���ذي  او  ضعيفة 
اضافة  واحل��رك��ات  التوقفات 
مفاهيم  جم��م��ل  ت��دري��س  اىل 
اىل  الوزين  الكريم،ونوه  القرآن 
تقيم  ان  مستعدة  ال��وح��دة  ان 
العراق  يف  بيت  أي  يف  حمافلها 
وذلك  فقط  كربالء  يف  وليس 
والتسجيل  االتصال  من خالل 
املقدسة  العتبة  اىل  بالقدوم  إما 
عن  او  االخوة  احد  ارسال  او 
وسنكون  )امل��وب��اي��ل(  ط��ري��ق 

مستعدين لتلبية الطلب.

وحدة المحافل القرآنية تواصل 
مشروعها القرآني في البيوتات الكربالئية
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حوارات

هذا  هل��ا  ك��ان  )األح����رار(  جملة 
اللقاء مع املستبرص محاده ابراهيم 
من   1981 مواليد  من  عباس 
لقضاء  التابعة  الكرمة  منطقة 

الفلوجة والذي بني لنا ما يايت؟
زوجتي احد اسباب استبصاري

اسر  سابقا  »كنت  محاده:  يقول 
ولكن  احلنفي  املذهب  هنج  عىل 
الشيعة  م��ع  ك��ان  والئ���ي  اك��ث��ر 
»عليهم  ال��ب��ي��ت  اه���ل  وح���ب 
مع  تواجدي  وخ��الل  السالم«, 
ازور  دائام  كنت  السني  املذهب 
السالم«  »عليه  احلسني  االم��ام 
وخ��اص��ة يف زي����ارة االرب��ع��ني 
من  االق��دام  عىل  مشيا  والسر 
بغداد اىل كربالء املقدسة مع باقي 
حيث  اربعينه  يوم  يف  له  املعزين 
احلسني  االم��ام  بحب  وصلت 
قبل  اجلنون,  حد  السالم«  »عليه 
هنائية  مرحلة  اىل  وصلت  سنتني 
املذهب  ودخ��ول  باالستبصار 
بالنسبة ل لعدة  الشيعي املقدس 
بانه  التامة  لقناعتي  منها  اساب 
هم  البيت  واه��ل  احلق  املذهب 
اخللفاء احلقيقيون للرسول حممد 
»صىل اهلل عليه وآله« وكذلك انا 

متزوج امرأة من املذهب الشيعي 
/مدينة  بغداد  حمافظة  اهال  من 
بشكل  ساعدتني  التي  الصدر 

كبر يف هذا االمر«.
السالم«  »عليهم  البيت  اه��ل 

مثاال لإلنسانية
دائ��ام  »ك��ن��ت  ق��ائ��اًل:  ويضيف 
القلب  يريح  مذهب  عن  ابحث 
ويبعث الطمأنينة يف النفس وهذا 
ما وجدته يف مذهب اهل البيت 
»عليهم السالم«, وبعد دخول له 
واهل  احلق  املذهب  انه  وجدت 
البيت »عليهم السالم« هم مثال 
سام لإلنسانية وقد تم الرتحيب 
يب بشكل كبر من قبل انصارهم 
احتاجه  ما  كل  ل  قدموا  الذين 
من مبالغ مالية وارشادات دينية 
يف  املهمة  االم���ور  م��ن  وغ��ره��ا 

حيايت وانا بدوري مدين هلم«.
اقناع  يف  مستمر  بشكل  اعمل 
باملذهب  واالق��ارب  االصدقاء 

احلق
»تأثرت  قائاًل:  حديثه  ويتابع 
»عليهم  البيت  اهل  بأئمة  كثرا 
املليونية,  وال��زي��ارات  ال��س��الم« 
انقاذ  عىل  جاهدا  اعمل  واالن 

واالصدقاء  االقرباء  مجيع  حياة 
الشيعي  املذهب  اىل  بالدخول 
وال������والء ب��ش��ك��ل ت���ام أله��ل 
واعمل  السالم«  »عليهم  البيت 
التواصل  وس��ائ��ل  خ��الل  م��ن 
بوك  الفيس  ومنها  االجتامعي 
ع��ىل ن��رش ص���ور وم��ع��امل اه��ل 
عليها  ال��ن��اس  الط���الع  البيت 
اهلل  وبفضل  هبا,  التأثر  ثم  ومن 
االص��دق��اء  م��ن  الكثر  اقنعت 
ومنهم ضباط يف اجليش العراقي 

بالدخول اىل املذهب الشيعي«.
بفخر لبينا نداء املرجعية

األبطال  مع  مشاركته  عن  أم��ا 
فيقول:  الشعبي  احلشد  أبناء  من 
»م��ن��ذ اع���الن امل��رج��ع االع��ىل 
عيل  ال��س��ي��د  العظمى  اهلل  اي���ة 
ظله«  »دام  السيستاين  احلسيني 
سارعت  الكفائي  اجلهاد  فتوى 
املرجعية  نداء  لتلبية  فخر  وبكل 
احلشد  ق���وات  اىل  واالن��ض��امم 
مواجهة  يف  امل��ق��دس  الشعبي 
تسمى  وما  والظالم  الكفر  قوى 
معه  )داع������ش( وخ��ض��ت  ب���� 
الكرمة  منطقة  يف  املعارك  مجيع 
من  اخواين  مع  اجلهاد  واواصل 

دحر  سبيل  يف  الشعبي  احلشد 
وهدفنا  مناطقنا  من  االره��اب 
بتحرير العراق بالكامل من تلك 

القوات الظاملة«.
كربالء قبلة االحرار

مشاعره  مح���اده  يبث  وأخ����رًا 
وأح��اس��ي��س��ه أم��ام��ن��ا وي��ق��ول: 
يوصف  ال  االن  »الشعور  ان 
اخرى  مرة  كربالء  اىل  بالقدوم 
طويلة  لفرتة  عنها  االنقطاع  بعد 
قبلة  تعترب  فهي  خمتلفة  ألسباب 
رشف  فيها  والتواجد  االح��رار 
العامل وترشفت  ألي شخص يف 
اليوم بزيارة االمام احلسني »عليه 
السالم« وبفضل اهلل حققت كل 
ب��زي��ارة االئمة  ال��ي��ه  اط��م��ح  م��ا 
كبرة  أعامل  ووج��دت  االطهار 
املقدسة  العتبات  خدمة  قبل  من 
ايامنية  هنا  واالج��واء  كربالء  يف 
مطمئنة  والقلوب  وروح��ان��ي��ة 
خيمة  حت��ت  ال��ت��واج��د  ب��ربك��ة 
»عليهم  البيت  اه��ل  وظ���الل 

السالم«.
 

المستبصر حماده ابراهيم عباس لـ )األحرار(: 

عشقُت االمام الحسين 

 حّد الجنون وشاركت مع الحشد الشعبي
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الرتبية  قسم  رئيس  استقبل 
ال���وارث  مل���دارس  والتعليم 
التابعة اىل األمانة العامة للعتبة 
تربويًا  وفدًا  املقدسة  احلسينية 
متمثاًل ب�)رابطة نخب املعلمني 
العراقيني( القادم من العاصمة 
)بغداد(وذلك  إلطالعهم عىل 
والتعليمية  الرتبوية  التجربة 
بني  التواصل  باب  فيها،وفتح 
االرت��ق��اء  اج��ل  م��ن  الطرفني 
اعىل  اىل  التعليمي  باملستوى 

درجات النجاح.

فيصل  )حازم  االستاذ  وصح 
اجلبوري( رئيس الرابطة، ملجلة 
»االحرار«إن اهلدف من الزيارة 
بصورة  املقدسة  كربالء  ملدينة 
عامة ومدارس الوارث  بشكل 
عىل  االط��الع  اجل  من  خاص 

التي  احلديثة  الرتبوية  الطرائق 
تطبقها املدارس واالستفادة من 
املوجودة  التدريسية  الكوادر 
عالية  ق��درات  من  هلا  ملا  فيها، 
يف  ومتميز  ع��اٍل  مستوى  عىل 
التعليم نسعى لنقله اىل مدارسنا 
من خالل ما ملسناه اثناء جتوالنا 
صفوفها  يف  ملحوظ  تطور  من 

ومواقعها الرتبوية االخرى. 
م��دارس  حقيقة  ان  اىل  مشرا 
الوارث قدرهتا عىل  زرع األمل 
العلمي  بالواقع  النهوض  يف 
والرتبوي لدى الطلبة، وان دل 
الدور  يدل عىل  فهو  االمر  هذا 
العتبة  به  تقوم  ال��ذي  الكبر 
احلسينية املقدسة يف جمال الرتبية 
نسعى  اننا  اىل  ،منوها  والتعليم 
كرابطة خالل األيام القادمة اىل 
مدارس  مع  التعاون  باب  فتح 

الوارث ووضع برنامج خاص  
العطاء(  )سفراء  عنوان  حتت 
العىل  مركز  قبل  من  املؤسس 
البرشية  والتنمية  للتدريب 
النهوض  ه��و   منه  واهل���دف 

بواقع املعلم. 
العميد  قال  اخرى  جهة  ومن 
من   : خرجية  ك��امل  مرتىض  د. 
الوارث  ملدارس  زيارتنا  خالل 
وصحا  قيمة  ذات  وجدناها 
يشق  أخ��ذ  واض��ح��ا  حضاريا 
برسعة  النجاح  نحو  طريقه 
ومن املؤكد ستكون يف املستقبل 
ج��ام��ع��ات مل���دارس ال���وارث 
بوجود كادر تعليمي متطور من 
العليا،مضيفا  الشهادات  محلة 
م���دارس  خ���الل جت��وال��ن��ا يف 
خمتربات  فيها  الحظنا  الوارث 
ق��ي��م��ة خ���اص���ة ب��احل��اس��وب 

من  مستقباًل  ونسعى  والعلوم 
العتبة  مع  التعاقد  إبرام  خالل 
فرع  بفتح  املقدسة  احلسينية 
اخر هلا يف بغداد حتت إرشافهم 
ال��دول  يف  ب��ه  معمول  ه��و  ك��ام 
تعاون  من  املتقدمة  اخلارجية 
والقطاع  احلكومي  القطاع  بني 
اخلاص اللذين ال ينفصالن عن 
احدمها  يكون  حيث  بعضهام 

مكماًل لآلخر. 
رابطة  تكوين  هدف  ان  يذكر 
ن��خ��ب امل��ع��ل��م��ني ال��ع��راق��ي��ني 
النهوض  اج��ل  م��ن  ب��غ��داد  يف 
بالواقع الرتبوي والتعليمي من 
املعلم  قابليات  تطوير  خالل 
بخلق  يساهم  حتى  ودع��م��ه 

جيٍل واٍع لقيادة البلد.

بعد نجاحها باستخدام الطرق الحديثة للتعليم
مدارس الوارث ُتطلع )رابطة نخب المعلمين العراقيين( على تجربتها التربوية

 حّد الجنون وشاركت مع الحشد الشعبي
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ميعاد كاظم الالونديغــــــــــــــروٌب

اىل اجُلرح الغائر يف قلب الوجود..
اىل النع�ش امل�سافر على منت احلذر .. �سرًا يف جوف الليل احلزين ..
اإليَك اأيها القارب ال�سارح بني ثنيات الظالم .. ُمعفرًا برذاذ الرماد 

اخلوؤون.
راحلة قد حررتِك املنية، فانطلقت �سوقًا اىل اأح�سان اأحمد..

لكن بندبةٍ  حمراء.. حمراء.
رويدك .. انتظري، كي تنحني اليَك الدنيا باأقطابها. 

وُتلقي عليك اأفالكها نظرة الوداع الأخري.
اليَك  اأبوابها  ال�سماء  ِلت�سرع  الــعــروج،  ــات  اآي القد�ش  روح  ويتلو 

م�ستقبلة ،
وحني رحلتَك �سرًا اأمواج الر�سالة .. تدب على وجه الأر�ش هونًا.. 

َجهٍر بال بكاءٍ  بال  .. بال  اأمواج حب�ست حّر زفراتها هم�سًا مكتومًا 
عويل.

لئال تلتقط اأ�سراب اخلفافي�ش وقع ُخطى املنكوبني خلفك.
م�ساعلها  نــريان  زالــت  فما  الأفـــول،  يف  حتى  حقك  لت�سادر  فتعود 

م�ستعرة..
جثمان  حامال ً  الــغــروب..  وادي  قا�سدًا  امل�ستغيث  النع�ش  �سافر 

احلقيقة املغدورة.. عابرًا حواجز الأمل.
لكن ياأبى و�سُم ال�سياط الأ�سود اإل ان ي�سهد ف�سل اخلتام،

يا �سيدة اجلاللة .. يا من حجبت �ُسحب اجلرمية ُغرتك البي�ساء.
مبن بعد هدى �سيائك تتهافت الأرواح ؟

كيف لنا برغد العي�ش وقد اندثر رم�سك غريبًا؟
فهل يا ترى اىل ريا�سك من �سبيل؟ 

كي اأوقد �سمعتي.. واأنرث على واديك احلزين رثاء ق�سيدتي.
لغتي غ�ست فيها الكلمات بعرباتها جزعًا عليك.
ثم التم�ست مني ان اأزيد.. فقلُت باعتذار �ساأزيد،

اأنها جرح الأنبياء .. ولوعة الأولياء.
اأنها مدار �سجون الأمالك والأفالك.

اأنها "فاطمة" �سرخة املوعود وثاأر اهلل الدامي .
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سالٌم أبا األكبِر
محمد الحلي

ـــــــــــــــــــــا الأكـــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــالٌم اأب �ـــــــــــــســـــــــــــالٌم ..�ـــــــــــــــــس
ـــــــَن ـــــــري ـــــــاب ـــــــ�ـــــــس �ـــــــــــســـــــــــالٌم عــــــــلــــــــى ا�ــــــــــســــــــــرب ال
ـــــــــــــــــْل مَيِ مل  خـــــــــــــــاِفـــــــــــــــٍق  عـــــــــلـــــــــى  �ـــــــــــــســـــــــــــالٌم 
ــــــــفــــــــوِف ــــــــُط ـــــــيـــــــَك ِبـــــــــــــَرمـــــــــــــِل ال ــــــــــالٌم عـــــــل ــــــــــس �
ــــــذَّ ــــــل ــــــت ــــــ�ــــــس َي مل  ِذكــــــــــــــــــــــــــــُرك  ـــــــــــَر  تـــــــــــطـــــــــــاَي
ــــــــــــــــــــــاِم الأن ـــــــــــــــوِب  ـــــــــــــــُل ُق بـــــــــــني  جـــــــــــــــــــاَل  ول 
طـــــــــوى ـــــــــــــــــــــٌز  رم ِمـــــــــــثـــــــــــَلـــــــــــَك  ـــــــــــــــــــــاَن  ك ول 
بـــــــاخلـــــــافـــــــقـــــــنِي الــــــــــكــــــــــرامــــــــــة َ  ــــــــــــــدَت  ــــــــــــــَق َع
ـــــــــــــالٌم عــــــــلــــــــيــــــــك اأبــــــــــــــــــــــا الـــــــــكـــــــــربيـــــــــاء ـــــــــــــس �
وحــــــــــــــــــنَي هـــــــــــويـــــــــــَت بـــــــــــــاأر�ـــــــــــــش الـــــــطـــــــفـــــــوِف
َيـــــــــــجـــــــــــيُء اخلـــــــــــلـــــــــــوُد بــــــحــــــجــــــم الـــــــــــُوجـــــــــــوِد
ــــــــــــّزمــــــــــــاَن ــــــــــزُّ ال ــــــــــُه ــــــــــــــواَك ي ــــــــشَ �ــــــــــــــسِ ــــــــ� ــــــــي ول
ـــــــك الــــــــــّلــــــــــئــــــــــاُم ـــــــي ــــــــــــادى عـــــــل ــــــــــــن ــــــــــــــــــــنَي ت وح
ـــــــال ً  ـــــــس ـــــــر� ـــــــس ـــــــ� ـــــــــك م ـــــــــي ومـــــــــــــــعـــــــــــــــروف كـــــــــّف
ــــب ــــي ــــج ع يــــــــــديــــــــــك  يف  ـــــــــــــــــــذي  ال واأدنـــــــــــــــــــــــــــى 
َنــــــــــُفــــــــــز مل  رحـــــــــــــمـــــــــــــة  يف  جتــــــــــلــــــــــيــــــــــَت 

ــــــــي ِذّلــــــــــــــــــــــــــة ً ــــــــ�ــــــــس ــــــــرت عـــــــجـــــــبـــــــنـــــــا ملـــــــــــــن ي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرَك لـــــــلـــــــعـــــــاملـــــــني ــــــــــــــــــَج ِذك ــــــــــــــــــوّه ت
ــــــــالُم ــــــــيــــــــَك فـــــــــــــاأنـــــــــــــَت الــــــــ�ــــــــس �ــــــــــــســــــــــــالٌم عــــــــل
ــــــــالِم ــــــــسّ ــــــــ� ــــــــــــالِم ال ــــــــــــسَ ــــــــــــلِّ � ــــــــــــُك ــــــــــــــــــــــــزَت َب وُف

ـــــــــــِر ـــــــــــه عــــــــلــــــــى ِجـــــــ�ـــــــســـــــمـــــــك الأطـــــــــــــيـــــــــــــب الأط
ـــــــــــابـــــــــــٍر اأ�ــــــــــــســــــــــــرِب تـــــــــــبـــــــــــاركـــــــــــت مــــــــــــــن �ـــــــــــس
ُيـــــــــــدِبـــــــــــر ومل  نــــــــبــــــــ�ــــــــســــــــًا  احلـــــــــــــــــــــقِّ  عـــــــــــــن 
ــــــــــري ــــــــــَغ ــــــــــل ال ــــــــــرم ـــــــع ل ـــــــي ـــــــق ـــــــب ــــــــــــراط ال �ــــــــــــس
ـــــــــــــرِب ـــــــــــــن ـــــــــــــُه فـــــــــــــــــــــُم املِ ـــــــــــــن ــــــــــــــــــَب م ــــــــــــــــــي اأط
ــــــــِر ــــــــه ــــــــظ َي ومل  ُحـــــــــــــــــــــــبٌّ  ــــــــــــــَك  ــــــــــــــبِّ ــــــــــــــُح َك
ـــــــــهـــــــــِر ـــــــــامـــــــــُق بـــــــــالأ�ـــــــــس ــــــــــــــــــــــــــــــــــوزًا تـــــــــ�ـــــــــس ُرم
ـــــــــــِر ـــــــــــَه ـــــــــــالأب ــــــــــــِة ب ــــــــــــدال ــــــــــــع ـــــــــــ�ـــــــــــشَ ال ـــــــــــب وَن
ــــــــــــقــــــــــــرِبِ َت ومل  الإبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَء  ولــــــــــــــــــــــــــــدَت 
املــــــــحــــــــ�ــــــــســــــــِر يف  مــــــــــــقــــــــــــامــــــــــــَك  تـــــــــــــعـــــــــــــاىل 
ـــــــــُل ثــــــــــقــــــــــلــــــــــُه بـــــــاخلـــــــنـــــــ�ـــــــســـــــِر ـــــــــم ـــــــــح ـــــــــت ف
ـــــــــــــــــــــــاإميـــــــــــــــــــــــاَءِة الأ�ــــــــــــســــــــــــبــــــــــــع الأبــــــــــــــــــر ب
ـــــــر ـــــــك ـــــــن ــــــــــــــــــك َتـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــى عــــــــــــــــن امل ــــــــــــــــــت راأي
ـــــــــــِر ــــــــمــــــــا �ـــــــــــســـــــــــاِبـــــــــــُق الأيـــــــــــ�ـــــــــــسَ ــــــــُه ميــــــــيــــــــُن
تــــــفــــــخــــــر مل  ــــــــــــــــــــــــــــــك  اّن ـــــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــــج واأع
اأكـــــــــــــــرث ول  ــــــــــا  ــــــــــه ــــــــــن ِم ــــــــــــــــَع  بــــــــــــــــاأو�ــــــــــــــــسَ
ـــــــــــنِي عــــــــلــــــــى املِــــــــــــحــــــــــــوِر ـــــــــــس ـــــــــــ� ووجــــــــــــــــــــه احُل
ُيــــــــبــــــــ�ــــــــســــــــِر مل  ــــــــــــُد  ــــــــــــع ب ملـــــــــــــــن  نـــــــــــــــــــــــــــــورًا 
ــــــــــــالمــــــــــــك لـــــــــــــــالآخـــــــــــــــِر ــــــــــــس وَهـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــَت �
ــــــــــِري ــــــــــ�ــــــــــس ــــــــــَك مـــــــــــــــن ُم ُطـــــــــــــــوبـــــــــــــــى ملــــــــــثــــــــــل
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الــــــــ�ــــــــســــــــرُب فــــــــــــــــرٌع مـــــــنـــــــك لـــــــ�ـــــــســـــــُت مــــغــــالــــيــــا
ــــــــا ــــــــازع ــــــــك ج ــــــــت ــــــــدي اأتـــــــــلـــــــــطـــــــــم جـــــــبـــــــهـــــــة ف
لـــــهـــــا وانـــــــــــــــــــــت  ـــــــى  ـــــــق ـــــــل ت مـــــــــــــا  دّرك  هلل 
نـــــــبـــــــوٍة غــــــ�ــــــســــــن  ــــــــــــــراُء  ــــــــــــــزه ال ــــــــت  ــــــــان ك اإن 
ــــي الــــــــهــــــــّم خــــا�ــــســــعــــًا ــــك ــــت ــــس ــــ� ـــــــّي ي ـــــــل امــــــــثــــــــُل ع
ــــــــــًا زاهـــــــــــــــــدًا ــــــــــالث ــــــــا ث ــــــــي ــــــــدن ــــــــــَق ال ــــــــــن طــــــــــّل م
الـــــوغـــــى يف  املــــــــالحــــــــم  �ـــــســـــنـــــديـــــد  لـــــ�ـــــســـــَت  اَو 
ـــــكـــــرى ال تــــــهــــــُجــــــُر  او  احلــــــــــــــزَن  ــــــاين  ــــــع ت ــــف  ــــي ــــك ف
ــــــفــــــارقــــــًا م ــــــك  ــــــن م ــــــِع  ــــــب ــــــس ــــــ� ال زئــــــــــــــرُي  اأراَح 
وداوؤهـــــــــــــــــا الـــــــكـــــــافـــــــريـــــــَن  دواُء  ذا  ومــــــــــــن 
ـــــــدًا ـــــــائ ق الـــــــــفـــــــــوار�ـــــــــشِ  لـــــــلـــــــُغـــــــرِّ  ــــــَت  لــــــ�ــــــس او 
ــــت ــــق ــــّل ــــف ت مـــــــنـــــــك  الــــــــــهــــــــــامــــــــــاُت  ــــــــت  ــــــــان ك اإن 
ــــــــــــــــــدرِب جتـــــلـــــ�ـــــشُ بـــــاكـــــيـــــًا اأفــــــــــــــــــوَق تـــــــــــــــراِب ال
ـــــــــــو انــــــــك ـــــــــان الـــــــــطـــــــــربتـــــــــني ل ـــــــــك لــــــــطــــــــمــــــــَت م
ـــــــه ثـــــــــغـــــــــرك والــــــــــــــذي ـــــــي ــــــــم وجــــــــــــــه ف ــــــــط ــــــــل اأي
ـــــّرعـــــا ـــــــــــــــادت بــــــــالــــــــدمــــــــوع تـــــ�ـــــس وعـــــــيـــــــنـــــــان ج
ـــــــــــــــــُه ـــــمـــــهـــــيـــــمـــــن داأب ـــــل وجـــــــــبـــــــــني يــــــ�ــــــســــــجــــــُد ل
�ـــســـيـــعـــٍة ـــــب  ـــــل ق يف  والإ�ــــــــســــــــجــــــــان  احلــــــــــــزن  دع 
ــــــى بـــــ�ـــــســـــعـــــة تـــــقـــــ�ـــــســـــي بـــــ�ـــــســـــقـــــم جــــــــــــــوارٍح عــــــل
ـــــــــــد تــــــــخــــــــّفــــــــى �ــــــــســــــــّره و�ــــــــســــــــلــــــــع كــــــ�ــــــســــــري ق
ــــــــي كــــــــــــــــــالأزاهــــــــــــــــــري يــــنــــتــــهــــي ــــــــت ــــــــــر ف ــــــــــم وع
ـــــــُه ـــــــُب ــــــــــرُف ذن ــــــــــع ـــــش ُي ـــــ� ـــــي ـــــًا ل ـــــن ـــــي ـــــن ـــــــدت ج ـــــــق ف
ـــــــٍد ــــــك بـــــــــحـــــــــّق تــــــــــربــــــــــِة احـــــــم ــــــي هـــــــــــــــــّون عــــــل
ــــــعــــــا ُلــــــكَّ ــــــــوك  ــــــــح ن املــــــــا�ــــــــســــــــني  اأرى  كــــــــــــــــاأين 
ـــــــرب انـــــــــــــت و�ــــســــيــــلــــتــــي ـــــــ�ـــــــس فـــــــــانـــــــــت امـــــــــــــري ال
ــــــــن مــــــــــالُذهــــــــــم ــــــــدي ــــــــت ــــــــه ـــــــــــــــــــت مــــــــــنــــــــــار امل وان
ـــــــني وحــــ�ــــســــنــــهــــم ـــــــل ـــــــاف ـــــــغ ــــــــــــــــــــان ال ـــــــــــــــــت اأم وان
ـــــٍة ـــــه ـــــري ك يــــــــــــوم  غـــــــــــــــداة َ  ـــــع  ـــــفـــــي ـــــس ـــــ� ال ــــــــــــت  ان
ـــر ـــس ـــــــق مــــــنــــــك مبـــحـــ� ـــــى اخلـــــــل ـــــقـــــى عـــــطـــــا�ـــــس ـــــ�ـــــس ُت
مـــــوطـــــئـــــًا الأر�ـــــــــــــــــش  يف  نـــــــعـــــــالك  تـــــــركـــــــت  اإذا 

 

ــــا ــــي ــــان ث ُركــــــــــنــــــــــًا  الأقــــــــــــــــــــــــــداُر  ِت  ــــــــــــــــــــدَّ َه اأم 
ــــا ــــي ــــاك ــــب ـــــــــــًا عـــــــلـــــــى فـــــــقـــــــد الــــــــبــــــــتــــــــول ت ـــــــــــزن ُح
ــــاكــــيــــا �ــــس لـــــــلـــــــنـــــــوائـــــــِب  حـــــــــيـــــــــدُر  ــــــيــــــ�ــــــشَ  ل اإذ 
جــــــاريــــــا دمــــــــعــــــــًا  الأغــــــــ�ــــــــســــــــان  ــــي  ــــق ــــت ــــس ــــ� ت او 
ــــــــــداويــــــــــا ـــــــــــــــــــاأيُّ طـــــــبـــــــيـــــــٍب قــــــــــد يــــــــــكــــــــــوُن ُم ف
ـــــا ـــــي ـــــان ف ـــــــــريًا  قـــــــــ�ـــــــــس اأمــــــــــــــــــــــاًل  يـــــــــرجتـــــــــي  ل 
ـــــــا ـــــــي ـــــــك اأمـــــــان ـــــــغ الأعـــــــــــــــــــــــــــداء مـــــــن ـــــــل ومــــــــــــــا ب
ـــا ـــي ـــاه ـــس وُتـــــ�ـــــســـــحـــــي كـــــ�ـــــســـــرَي الــــــقــــــلــــــِب حـــــــــــــرياَن �
ــــــب عــــالــــيــــا ــــــط وُتـــــــــبـــــــــدي عـــــــويـــــــاًل يــــ�ــــســــتــــكــــي اخل
ــــا ــــي ــــوال ــــع ال ــــــوَن  ــــــس ــــــ� احل َدكَّ  ـــــــــــذي  ال ذا  ـــــــــن  وم
ـــــا ـــــي ـــــال ـــــــــــق ت ـــــــــــالئ ـــــــــــري اخل ـــــــــــن خ وغــــــــــــــــــــــدوت م
ـــــــــبـــــــــوادي �ــــســــاقــــيــــا ــــــفــــــَك لـــــــــل ــــــي ــــــس وجنــــــــــيــــــــــُع �
ـــــــــــَدتـــــــــــك دمـــــــــوعـــــــــي والــــــــــــــدمــــــــــــــاُء ومـــــالـــــيـــــا َف
قــــا�ــــســــيــــا ـــــــــــُك  ت مل  الــــــــعــــــــنَي  مــــــنــــــي  ـــــــــــاأَت  اطـــــــــــف
نـــــــطـــــــق الـــــــــبـــــــــالغـــــــــة واملــــــــــــــواعــــــــــــــظ هـــــــاديـــــــا
ــــــــــــه لـــــيـــــالـــــيـــــا ــــــــــــالإل ــــــــــــًا ل ــــــــــــب �ــــــــــســــــــــوقــــــــــًا وح
ـــــــــــُن مــــــثــــــلــــــَك لـــــيـــــ�ـــــش يــــــــعــــــــرُف داعــــــيــــــا ـــــــــــدي وال
مــــــتــــــهــــــاويــــــا ــــــــــــــزل  ي مل  ــــــــــــــع  دم ـــــــاب  ـــــــك ـــــــس ـــــــ� وت
ــــــــــي عــــــــــــزيــــــــــــزًا غـــــالـــــيـــــا ــــــــــاأب قــــــــــد فــــــــــارقــــــــــت ب
ــــــــِل �ـــــســـــاكـــــيـــــا ــــــــسّ ــــــــغــــــــ� ـــــــد امل ـــــــن ــــــــُه ع ــــــــت ــــــــفــــــــي األ
ــــكــــي الــــــظــــــلــــــم حــــانــــيــــا ــــت ــــس ــــ� وجــــــ�ــــــســــــم نـــــحـــــيـــــل ي
بـــــاكـــــيـــــا ـــــــــــادُر  ـــــــــــب ي او  يــــــبــــــ�ــــــســــــُر  كـــــــــــــان  مــــــــــا 
ـــــــــا ـــــــــوؤادي ف اأذاب  ـــــــــد  ق عــــــــنــــــــدك  ـــــــــزن  ـــــــــاحل ف
ـــــــــــات احلــــــوانــــــيــــــا ـــــــــــه ُفــــــــِطــــــــمــــــــوا ورامـــــــــــــــــــوا اُلم
ُمــــ�ــــســــابــــيــــا ـــــــــــــــــه ِ  الإل اىل  ـــــــكـــــــوُت  �ـــــــس اإذا 
ـــــا حمـــــامـــــي ــــــــات  ــــــــب ــــــــائ ــــــــن ال يف  ــــــم  ــــــه ــــــن ــــــي ــــــع ــــــُت ِل
املــــــرامــــــيــــــا فـــــيـــــنـــــا  الأقـــــــــــــــــــــدار  �ــــــســــــاقــــــت  اإذا 
ُمــــــوا�ــــــســــــيــــــا اإّل  ــــــــوُف  ــــــــه ــــــــل امل يــــــــرجتــــــــي  هـــــــــل 
مــــــوالــــــيــــــا فــــــيــــــهــــــم  كـــــــــــــان  مــــــــــن  يــــــــــرتــــــــــوي  اذ 
ــــــــُبّ حــــافــــيــــا ـــــــ�ـــــــســـــــاَر مـــــــــــــــزارا جـــــــــــــــاءُه الــــــــ�ــــــــسَّ َل

في استشهاِد الزهراء
ما فيه الظاُء والضاد

 من الكلمات

مواساُة األمير ِ
b
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في استشهاِد الزهراء
ما فيه الظاُء والضاد

 من الكلمات

العظُُّ – بالظاء- �سدة .. ومعاجلة احلرب ، خا�سة باحلرب والزمان
الَع�شُّ – بال�ساد- بالأ�سنان خا�سة وبالفم كله ، وقال قوم : الع�شُّ بال�ساد ي�ستعمل يف كل �سيء من حرب وزمان

ْتك اأنيابه             من ال�سر فاأِزم به ما اأَزّم قال ال�ساعر : اذا الدهر َع�سّ
الظلُع – بالظاء- الَعَرج ُي�سيُب الداّبَة ونحوها.

والظلُع: �سيق الر�ش باأهلها.
اما الظلع – بال�ساد- فهو امليل عن احلِق.. واجَلوُر

لُعَك مع فالن.. اأي َميُلَك ُيقال: �سَ
قال النابغة: اأتوعُد عبدًا مل َيُخنَك امانة ً       وُيرُك عبٌد ظامٌل وهو �سالُع

الِعَظة ُ – بالظاء- املوعظة
الِعظُة – بال�ساء- واحدة الِع�ساة وهو كل �سجٍر له �َسوٌك

حُر.. والِع�سُة – اي�سًا- ال�سَّ
ُة : الكذُب وبهذين املعنيني ُف�ّسَر قوله تعاىل )الذين جعلوا القراآن ِع�سني(. والِع�سَ

من كتاب )الفرق بني احلروف اخلم�سة لبن ال�سيد البطليو�سي 444هـ-521هـ(.

)احَلفيظة ُ – واحلفي�سة(
احلفيظُة – بالظاء- : الغ�سُب ومنه قولهم: الُقدرُة ُتذِهُب احلفيظة

احلفي�سُة – بال�ساد- : ا�سم ار�ش
)احلفاُظ، واحِلفا�ُش(

احِلفاظ – بالظاء- : م�سدر حاَفْظُت على ال�سيء حمافظة اذا رعيته ومل ُت�سيعُه، وت�سمى احلرُب – اي�سًا- ِحفاظًا ملا فيها من مراعاة 
الح�ساب.

واحِلفا�ُش – بال�ساد- جمُع َحف�ٍش وهو : متاُع البيت
واحلف�ُش اي�سًا اجُلوالق يو�سُع فيه املتابع، واحلف�ُش – اي�سًا- البعري الذي يحمُل البيوت والأمتعة، واحَلَف�ُش : ال�سغري من البل.

)احلنظلة، واحلن�سلة ُ(
احَلْنَظلُة – بالظاء- : �سجٌر معروف، واحلنظلة – اي�سًا- املراأة الق�سرية كاأنها �ُسّبهت باحلنظله.

احلن�سلة ُ – بال�ساد- َقْلت )ُنقرٌة( يف �سخرةٍ  يجتمع فيه املاء.

من كتاب )الفرق بني احلروف اخلم�سة( ملوؤلفه : ال�سيد البطليو�سي 444هـ - 521هـ

سليم كريم كريمش
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كاتٌب وكتاٌب

املشككنَي  من  البعض  هنالَك 
عن  احل��دي��ث  يرضيه  ال  ومم��ن 
فاطمة  الزكية  البضعة  استشهاد 
ال���زه���راء )ع��ل��ي��ه��ا ال��س��الم(، 
وخ��ص��وص��ًا خم��اوف��ه��م وع��دم 
كتاب  يف  ج��اء  ما  عىل  رضاهم 
سليم بن قيس من أحاديث تذكر 
)عليها  ال��زه��راء  عىل  ج��رى  ما 
رحيل  بعد  األذى  من  السالم( 
عليه  اهلل  )صىل  املصطفى  أبيها 

وآله(، ويقولون: 
هو  الكتاب  ه��ذا  ب��أن  تؤكدون 
ما  بغر  جئني  ولكن  )العمدة( 

روي يف هذا الكتاب؟
فام هو الرس يا ترى يف هذا املوقف 

من سليم ومن كتابه؟!
هو  سليم  ك��ت��اب  ليس  أوال: 
عىل  ج��رى  م��ا  نقل  يف  العمدة 

يف  ال��س��الم(  )عليها  ال��زه��راء 
جاء  ما  إىل  مضافا  بل  اجلملة؛ 
رواي��ات  هناك  سليم  كتاب  يف 
كثرة بل متواترة عن املعصومني 
ونصوص  ال��س��الم(،  )عليهم 
ت��ارخي��ي��ة م��ت��ض��اف��رة أورده����ا 
املؤرخون يف كتبهم عىل اختالف 

مذاهبهم.
ثانيًا: كتاب سليم يعد من أوائل 
وهو  األصحاب،  قدماء  ألهّفه  ما 
يعرب عن أصول وثوابت املذهب 
العلامء  تلقاه  وقد  عامة،  بصورة 
فيه  نجد  وال  والرضا،  بالقبول 
ومل  املزعوم،  اخللط  هلذا  أثر  أي 
لنا مدعيه أي مورد يصلح  يقدم 
شاهدا عىل مدعاه، حيث مل يظهر 
دعواه  سوى  اخللط  هذا  من  لنا 

ذلك.

بام  البعض  رض��ا  ع��دم  ول��ع��ل 
هو  ينسجم  ال  أنه  عن  ينشأ  فيه 
فيه،  ورد  مما  كثر  مع  شخصيا 
يناقض بعض طروحاته،  بل هو 
ونحن ال نرى أي مربر الستثناء 
التارخيية  ثقافتنا  من  سليم  كتاب 
واالعتقادية، بل إن اتصال مؤلفه 
بعيل أمر املؤمنني )عليه السالم(، 
يرجحه  بعده  األئمة  من  وبعدد 
عىل كثر مما عداه من كتب ُألهّفت 

بعده بعرشات السنني.
وإن  معتمد  سليم  كتاب  نقول: 
يمكن  ال  البعض  هذا  ذك��ره  ما 

قبوله، وذلك ملا ييل:
يف  التشكيك  جم���رد  إن  أوال: 
رفض  لتربير  يكفي  ال  كتاب 
بمربرات  ي��رصح  مل  ما  فيه،  ما 
ال��ش��واه��د  وي��ق��دم  تشكيكه، 
يف  للتشكيك  املوجبة  والدالئل 
وجود  تثبت  أو  الكتاب،  نسبة 
عىل  تدل  أو  فيه،  دس  أو  ختليط 
أنه كتاب موضوع، أو غر ذلك، 
إىل  يلتفت  فال  ذلك،  دون  ومن 
دعوى الشك هذه، وذلك بدهيي 

وواضح لكل أحد.
كتاب  إىل  رجعنا  إذا  إننا  ثانيًا: 
فيه إال  سليم بن قيس، فال نجد 
للمذهب،  وموافق  سليم  هو  ما 
يكون  أن  يتمل  ما  فيه  وليس 

عىل  حتى  األئمة  شأن  يف  غلوا 
هذه  بعض  ذك��ر  ي��رى  من  زع��م 
فإنك  هذا  ومع  غلوا  املعجزات 
كتب  من  وغره  الكايف  يف  ترى 
الشيعة أضعاف ما ورد يف كتاب 

سليم وال طريق لنا إىل رده.
وقد روي عن اإلمام الباقر )عليه 
عن  يتحدث  وه��و  ال��س��الم(، 
أسوأهم  إن  قال:  أنه  أصحابه، 
الذي  إل  وأمقتهم  حاال،  عندي 
إلينا،  ينسب  احلديث  سمع  إذا 
ويروى عنا فلم يعقله، ومل يقبله 
قلبه اشمأز منه، وجحده، وكفر 
به، وهو ال يدري لعل  بمن دان 
وإلينا  خرج،  عندنا  من  احلديث 
أسند، فيكون بذلك خارجا عن 

واليتنا.
عن  العلامء  ك��ل��امت  إن  ث��ال��ث��ًا: 
من  أن��ه  ع��ىل  ت��دل  سليم  كتاب 
األصول املتقنة التي هي يف غاية 
االعتبار، وقد روَي عن أيب عبد 
أنهّه  السالم(  )عليه  الصادق  اهلل 
قال: من مل يكن عنده من شيعتنا 
قيس  ب��ن  سليم  كتاب  وحمبينا 
أمرنا  م��ن  عنده  فليس  اهل��الل 
يشء، وال يعلم من أسبابنا شيئا، 
وهو أبجد الشيعة، ومن رس من 
عليه  اهلل  صىل  حممد  آل  أرسار 

وآله.

كتاب )سليم بن قيس( ومخاوف المخالفين
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يف ك��ت��اب��ه )اإلس����الم وأزم���ة 
الفيلسوف  يتناول  الغرب(، 
ج��ارودي(  )روجيه  الفرنيس 
اإلسالم  لنرش  الكفيلة  السبل 
يف العامل الغريب عرب اإلمكانات 
اجل��دي��دة امل��ت��اح��ة الن��ت��ش��اره، 
واألس��ب��اب ال��ت��ي ت��رج��ع إىل 
اإلسالمية  العقيدة  ج��وه��ر 

وتشكل هذه اإلمكانات.
حقيقة  ج������ارودي  وي���ق���رر 
تارخيية وإنسانية مستمرة وهي 
من  العامل  أنقذ  اإلس��الم  »أن 
االن��ح��ط��اط وال��ف��وىض، وأن 
ملاليني  أع��اد  الكريم  ال��ق��رآن 
البرش الوعي بالُبعد اإلسالمي، 

ومنحهم روًحا جديدة«.
ه��ذا  م ج�����ارودي يف  وي���ق���دِّ
ال��ك��ت��اب م��ث��ااًل ب��األرق��ام ملا 
استبعاد  من  العامل  إليه  وصل 
وحتطيم  اإلن��س��ان��ي��ة،  ال���روح 
القيم اإلنسانية، واتباع نموذج 
جنوين للتنمية؛ فيقول موضًحا 
الغربية  احل��ض��ارة  ان��ح��ط��اط 
من ه��ذا اجل��ان��ب، وأث��ر ذلك 
مخسة  »بعد  كلها:  البرشية  يف 
الغرب هيمنة  قرون من هيمنة 
ال يشاركه فيها أحد، يمكن أن 
ننظر إىل األرقام الثالثة اآلتية: 
مالمح  لنا  تظهر  1982م  عام 
الغربية؛  احل��ض��ارة  وق��س��امت 

دوالر  مليار   600 حوال  فمع 
التسليح،  ع��ىل  اإلن��ف��اق  م��ن 
أطنان  أربعة  يعادل  ما  وصنع 
م��ن امل��ت��ف��ج��رات ف��وق رأس 
كوكب  سكان  من  إنسان  كل 
 50 ح���وال  م���ات  األرض، 
مليون نسمة يف العامل من اجلوع 
العام  نفس  يف  التغذية  وس��وء 
الذي أنفق الغرب ملياراته عىل 
فمن  َثمَّ  ومن  التدمر،  أسلحة 
م  تقدُّ كلمة  ُنطلق  أن  الصعب 
قطعتها  التي  املرحلة  هذه  عىل 
تاريخ  يف  الغربية  احل��ض��ارة 
أن  ج��ارودي  وي��رى  البرشية. 
للعامل  م  يقدِّ أن  يمكن  اإلسالم 
يفتقده  وما  ينفعه  ما  املعاص 
غاية  معرفة  وهو  اليوم،  عامل 

اإلنسان ومعنى احلياة«.
من هو جارودي؟

أو رج���اء ج���ارودي  روج��ي��ه 
 Roger Garaudy
يف  املولود  الفرنيس  الفيلسوف 
ألبوين  1913م  عام  مارسيليا 
مل  إحل��ادمه��ا  أن  إال  ملحدين، 
املسيحية  اعتناق  م��ن  يمنعه 
الرابعة  بعمر  وهو   1927 عام 
ت  ع��رش م��ن ع��م��ره، وق��د م��رهّ
وخم��اض��ات  بتقلبات  حياته 
باعتناق  ف  ت��رشهّ حتهّى  عسرة 
جل  وصب  اإلسالمية  الديانة 

تأليف  ع��ىل  وف��ك��ره  اه��ت��امم��ه 
اإلسالم  عن  املدافعة  الكتب 

واملسلمني.
ان��ج��ذاب  أس��ب��اب  أح��د  وإن 
هي  اإلس��الم  نحو  ج���ارودي 
ح��ي��اة امل��س��ل��م��ني ال��ع��ادي��ني، 
وإخ����الص����ه����م ل��ق��ي��م��ه��م، 
حيث  لإلنسان؛  واحرتامهم 
ة  قصهّ نفسه  ج���ارودي  ي��روي 
مسجوًنا  ك��ان  حينام  إسالمه 
النازية  املعتقالت  أح��د  يف 
سنة  اجل��زائ��ري��ة  الصحراء  يف 
1941م، وبعدها قال: »أحب 
أن أقول: إن انتامئي لإلسالم مل 
يأِت بمحض الصدفة، بل جاء 
بعد رحلة عناء وبحث، ورحلة 
طويلة ختللتها منعطفات كثرة، 
حتى وصلت إىل مرحلة اليقني 
الكامل، واخللود إىل العقيدة أو 
االستقرار،  متثل  التي  الديانة 

هو  ن��ظ��ري-  -يف  واإلس���الم 
االستقرار«!!.

ج��ارودي  روجيه  أشهر  وق��د 
رمضان  من   11 يوم  إسالمه 
ل� 2/  املوافقة  ه�،  سنة 1402 
العمرة،  وأدى  1982م،   /5
دويٌّ  جارودي  إلسالم  وكان 
الفكرية  األوس���اط  يف  هائل 
التعليقات  وكثرت  والثقافية، 
والصحافة  اإلذاع���ة  يف  عليه 

العربية والعاملية.
تويف روجيه أو رجاء جارودي 
يف  2012م  يونيو  من   13 يف 
مارن،  سور  يف  شينفير  بلدية 
باريس عن عمر  جنوب رشق 
يناهز 99 عاًما، وقد ترك بعده 
املؤلفات  م��ن  ه��ائ��اًل  رص��ي��دًا 
يتعلق  ما  وخصوصًا  القيمة 

باإلسالم احلنيف.

اإلسالم في الغرب من وجهة نظر فيلسوف فرنسي



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

أمام األقالم احلسينية الواعية خلدمة املجتمع معرفيًا.

استجابة الدعاء
بدري الغزالي الحلي

الغضب لدين اهلل

اسمه ونسبه: السيد أبو احلسن الطالقاين، عامل ورع ومدرس جامع.
ولد )قدس رسه( يف طالقان عام 1278 هجرية.

هاجر إىل طهران وحرض عىل أعالمها ثم هاجر إىل سامراء وحرض عند املرزا حممد حسن الشرازي 
واشتغل  طهران  إىل  رجع  وبأمره  الصدر  اسامعيل  بالسيد  واختص  املقدسة  كربالء  إىل  هاجر  ثم 
بالوظائف الرشعية، ومن مؤلفاته )مثالة اثني عرشية، كيمياي هستي، حماكمة احلجاب والسياسة 

احلسينية(.  تويف )قدس رسه( يوم 18 شعبان عام 1350 هجرية.
مصادر الرتمجة:

مشاهر األعالم ج1 ص 18، أعالم من كربالء ص 21، نقباء البرش ج 1 ص 33، حوادث األيام 
ص 361.

تكون  ق��د  ال��دع��اء  استجابة 
رسيعة  تكون  ال  وق��د  رسيعة 
اهلل  اىل  تقديره  وق��ت  بعد  اال 
تعاىل بعواقب االمور فهو يقدر 
بتقديره  وقتها  يف  االستجابة 
استجابة  يف  والدليل  احلكيم، 
 : تعاىل  قوله  احل��ال  يف  الدعاء 
ني  )وايوب اذ نادى ربه ان مسهّ
الرامحني  ارح��م  وان��ت  ال��رض 
من  بِِه  ما  فكشفنا  له  فاستجبنا 

( – االنبياء /83-. ُضهّ
ُمَغاِضبًا  َذَه��َب  إِْذ  وِن  النُّ )َوَذا 
َفَناَدى  َعَلْيِه  َنْقِدَر  َلْن  َأْن  َفَظنَّ 
َأْنَت  إاِلَّ  إَِلَه  ال  َأْن  ُلاَمِت  الظُّ يِف 
امِلنَِي  ُسْبَحاَنَك إيِنِّ ُكنُت ِمْن الظَّ

ْيَناُه ِمْن  )87( َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَنجَّ
امْلُْؤِمننَِي  ُنْنِجي  َوَكَذلَِك  اْلَغمِّ 

)88( ( – االنبياء- .
فيها  توجه  التي  اللحظة  ففي 
ربه  اىل  السالم(  )عليه  اي��وب 
برمحة  الواثق  املؤمن  العبد  بثقة 
وكانت  االستجابة  كانت  ربه 
االبتالء،  هناية  وكانت  الرمحة 

االبتالء يعني االختيار.
يونس  انقطع  ح��ني  وه��ك��ذا 
وناداه  ربه  اىل  السالم(  )عليه 
ان ال اله اال انت سبحانك اين 
فاستجاب  الظاملني  من  كنت 
الغم  م��ن  ون��ج��اه  دع���اءه  اهلل 
َكاَن  ��هُ  َأنَّ )َفَلْوال  فيه  هو  الذي 
َلَلبَِث يِف  امْلَُسبِِّحنَي )143(  ِمْن 

 -)144( ُيْبَعُثوَن  َيْوِم  إىَِل  َبْطنِِه 
الصافات- .

عىل  دعا  السالم(  )عليه  فنوح 
ومكث  الدعاء،  وألح يف  قومه 
مخسني  )اال  سنة  الف  قومه  يف 
اهلل  ولكن  عليهم  يدعو  عاما( 
تعاىل يؤخر استجابة دعائه املرة 

بعد املرة حلكمة هو يعلمها.
وقد كان هذا النبي الكريم عىل 
اال  الف سنة  بربه  دائمة  صالة 

مخسني عامًا يدعو وينتظر، وال 
تأخرت  وان  يسأم  وال  يتربم 

استجابة دعائه.
وعن الصادق )عليه السالم( : 

الداعي واملؤمن رشيكان.
وعنه )عليه السالم( : من قدم 
دعا  ث��م  املؤمنني  م��ن  ارب��ع��ني 

استجيب له.

السيد أبو الحسن الطالقاني )قدس سره(
الشيخ أحمد الحائري األسدي
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الغضب لدين اهلل

من  العمل  ميادين  مجيع  تعاين 
وت��زداد  سرها  ُتعيق  مشاكل 
تفاقاًم اذا شق الفاسد )الطالح( 
متقدمة  م��رات��ب  نحو  طريقه 
شخصية  ب��م��ك��اس��ب  ط��م��ع��ا 
ومادية بل ان هناك َمن يملها 

وكان مقتنعًا بأنه االفضل !!
وهنا ال اقصد ميدان عمل حُمددا  
هبم،  تعج  السياسية  فالساحة 
اختالف  مع  ال��وزارات  وكافة 

وزد  اخلاص  والقطاع  النسب، 
ادخل  فقد  التجاري..  القطاع 
فيها  سلعًا  اسواقنا  يف  جتارنا 
والتقليد  وال���رداءة  اخل��دع  من 
عىل  غشًا  اكثرها  من  جيعلها  ما 
مستوى العامل، وال مبالغة اذا ما 
ُذكرت جهات اخرى، فهنالك 
ألجندة  وخي��ض��ع  يتآمر  َم���ْن 
مشبوهة هدفها هتديم احلضارة 
املسلمني  ب��أي��دي  االس��الم��ي��ة 

انفسهم!
هؤالء  اخلربة  اهل  صنف  وقد 
اىل اربعة اصناف يمكن التمييز 

بينهم بسهولة وهم :
1- لدهيم معلومات وخيلصون
معلومات  ل��دهي��م  ليس   -2

وخيلصون
وال  م��ع��ل��وم��ات  ل��دهي��م   -3

خيلصون
ليس لدهيم معلومات وال   -4

خيلصون
ان ما ورد يف 1 و 2 الشك ان 
كل مؤمن بحق يدعو اهلل بكل 
هو  يكون  ألن  الصادقة  النوايا 
منهم وكم سيكون البلد بسمو 
ورفعة ورقي لو زادت نسبتهم 
مناصب  وتبوءوا  الغر..  عىل 
وصفهم  فقد  العمل،  ادارة 
الربية،  بخر  الكريم  ال��ق��ران 
البلد  اهل  ثقة  موضع  فاألول 
بكافة مشارهبم وهم ُبناة البالد 
احلقيقيون، والثاين بمثابة البذرة 

مثل  ستكون  ال��ت��ي  الصاحلة 
االول بمجرد تطوره واكتسابه 

اخلربة العلمية والعملية.
اما ما ورد يف الفقرة الثالثة فهو 
دواليب  يف  املوضوعة  كالعصا 
حلركتها،  معرقلة  النمو  عجلة 
مظاهر  كل  ان  يف  عجب  وال 
املستويات   مجيع  عىل  الفساد 
يكون سببها هؤالء، فكم عانت 
تقاعسهم  من  والعباد  البالد 
تكمن  فخطورته  وفسادهم، 
بأنه يعرف اخلر.. ولكنه ضده 
)الفاسد  ب�  نسميه  ان  ويمكن 
األنيس(  )الشيطان  او  الذكي( 
م��ن��ه وق���د وصفه  ب���اهلل  ن��ع��وذ 
القرآن الكريم ب� )رش الربية(..

بالفقرة  توصيفه  ورد  ما  ام��ا 
سلبيًا  كسابقه  فهو  ال��راب��ع��ة 
ايضًا وان كان فقرا معلوماتيًا، 
ُوضع  اينام  ينفع  وال  ينتج  ال 
فتصوروا دوره ، فهو ال يعرف 

شيئًا وال يريد االخالص..

األخوة  بعض  أن  نجد  لألسف 
من  غ��ره��م  ن��ال  اذا  ي��ث��ورون 
)من  أو  نسبهم  أو  عشرهتم 
النادي الريايض الذي يشجعونه 
أو  الكروي  مدريد  ري��ال  مثل 
أو  األهانة  أو  بالسب  برشلونة( 
االنتقاص أو األستهزاء و ال هتدأ 
الغضبية  وعاصفتهم  ثائرهتم 
اال بعد الرد عىل ذلك لكننا ويا 
الثائرة  تلك  ان  للعجب نالحظ 
ال تثور عندهم اذا تعرض دينهم 

االسالمي ملا ال يريض مما ذكرنا 
واحلال ان االنتامء للدين أسمى 
وأج���ل وأع��ظ��م م��ن االن��ت��امء 
للعشرة او النسب  )او ملشجعي 
ولعل  الكذائي  الريايض  النادي 
رواس��ب  بقاء  اىل  م��رده  ذل��ك 
نفوسهم  يف  األوىل  اجلاهلية 
ذم  قد  الكريم  القران  ان  وب��ام 
التعصب القبيل بقوله تعاىل )اذا 
قلوهبم  يف  كفروا  الذين  جعل 
س��ورة  اجلاهلية(  محية  احلمية 

اذن هناك محية   , اآلية 26  الفتح 
ونبتت  انبعثت  حديثة  جاهلية 
اجلاهلية  أرض  يف  ج��ذوره��ا 
األوىل فمن الواجب التحرر من 
املريضة  البغيضة  اجلاهلية  قيود 
واص��ب��ح ب��دي��ال ع��ن��ه��ا احل��ب 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  يف  والبغض 
عاليا  سقفا  االس��الم  ويصبح 
مغطيا لكل االعتبارات األخرى 

كالعرقية والقومية والعشرة .

خالد غانم الطائي

عامر اليساري مجتمعاتنا بين الصالح والطالح
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احلرية هي التحرر من كل القيود واألغالل 
قوة  قبل  من  فكريا  او  جسديا  املفروضة 

مسيطرة مسلطة.
احلرية يف الفكر املادي :

احلرية يف الفكر املادي حرية تبدأ من حرية 
ولكنها  اآلخرين  حرية  عن  وتنتهي  الفرد 
من  تنطلق  زائ��ف  حلرية  مفهوم  باحلقيقة 
للشهوات  الفرد  بعبودية  لتنتهي  حرية 
واهلوى فال يتمكن الرجوع جلادة الصواب 
تنبع  ال  ألهنا  حرية  وصفها  املغالطة  ومن 
تأرس  فاهنا  بل عن شهوة  عن عقل وتفكر 

العقل فام املرمى من افعالنا البرشية..
الفرد  امل��ع��اش  ال��واق��ع  يف  التفكر  فعند 
الفرد  يتمكن  فعندما  ويتأثر  يؤثر  كائن 
يناسب  شيئا  يفعل  ان  معينة  ظروف  حتت 
االسباب  تتكون  ثم  ومن  العقيل  انحرافه 
لتوجد هلا مربرات تصنعها العقول املريضة 

وتنخر هيكلها  تستهلك  لتكن سنة جارية 
الفكري واحلضاري..

هلا  الفرد  يرتكبها  التي  املعايص  فبعض 
هنا  من  جمتمع  مستوى  عىل  مدمر  مردود 
تتمخض شدة املنع يف الساحة الدينية ليس 
من حيث ان الدين يكبل حرية االنسان يف 
الفعل ولكن من حيث الوبال الذي سوف 

تطرحه عىل املجتمع.
)املدرسة  كتابه  يف  الصدر  السيد  ذكر  وقد 
حرية  بني  الفرق  ان   « ص359  القرآنية( 
وراء  ينجر  احليوان  ان  واحليوان  االنسان 
شهواته دون تفكر وهو عبارة عن شهوة 
قادر  التفكر  قادر عىل  فكائن  االنسان  اما 

عىل السيطرة عىل شهوته المتالكه عقال«.
احلرية يف الفكر االسالمي :

بالعبادات  االنسان  بتقييد  املتهمة  احلرية 
الثقيلة واالعباء فان مدعي هذا البهتان هلو 

وملكوت  العبد  حمراب  بني  بالعامل  جاهل 
الرب.

فاحلرية يف االسالم املحددة بأطر حرية تبدأ 
فاحلرية  مطلقة  حرية  اىل  لتنتهي  بعبودية 
حترر  هي  االسالمي  املفهوم  يف  احلقيقية 
االفعال  فتكون  اهلوى  سيطرة  من  العقل 
العقل  من  نابعة  االن��س��ان  من  ال��ص��ادرة 
ودراية  علم  من  متمخضة  امل��درك  املفكر 

وارادة يف هدهيام.
يف  السالم(  )عليه  عيل  االمام  ذلك  وذكر 
هوى  حتت  أس��ر   عقل  من  )ك��م  حديثه 

أمر(.
فتسيد اهلوى هو بذاته عبودية واما االرتقاء 
فهو  )عزوجل(  اهلل  بعبادة  العقل  وحت��رر 
معنى التحرر ألن العبادة صادرة عن تعقل 
وبعد  اإلهلية  املعاجز  عقل  ان  بعد  بالفعل 
ان غاص يف مدارك عقله وادرك العبودية 

الحرية
بين الفكر المادي

              والفكر الديني
نرجس هاشم الرميثي
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املحررة.
باختيار  هو  العقل  عن  الصادر  فالفعل 
انقسموا  املسلمني  علامء  ولكن  االنسان 
القول  اىل  ذهب  فالبعض  الفعل  حرية  يف 

باجلرب والبعض اىل التفويض.
املجربة ورد ادعائهم :

بالقهر  الفعل  ع��ىل  احلمل  »وه��و  اجل��رب 
والغلبة وحقيقة االمر اجياد الفعل يف اخللق 
ذكر  )ك��ام  رده«  من  يتمكنوا  ان  غر  من 

الشيخ املفيد(
االنبياء  إرس��ال  ألصل  مبطل  املعنى  هذا 
الثوابت  كل  ينقض  معنى  وهو  والكتب 
ثم  وغرها  ونار  جنة  من  االخرى  الدينية 
عديدة  مواطن  يف  ذكر  ذكره  تعاىل  اهلل  ان 
يف القرآن وجوب فعل التفكر تعقيبا لكل 
ما  وحينها  جمبورين  نكون  فكيف  اعجاز 

فائدة التفكر ؟
املفوضة ورد ادعائهم :

ورفع  الفعل  يف  اإلباحة  وهو   « التفويض 
احلظر عن اخللق«

لالنسان  اب��اح  اهلل  بأن  يذكرون  مدعوها 
فعل ما يشاء دون ان يتدخل سبحانه ولكن 
لنكون  الفعل  حرية  اعطانا  ذكره  جل  اهلل 
خمرين يف أي مكانا نكون واىل أي حزب 
ال  الباري  بأن  معناه  ليس  ولكن  ننتمي 
يتمكن من سلب قدرة الفعل ولكن اعطانا 
الرشعي  تكليفنا  يسعها  التي  املساحة 
واالرتقاء عند اعتاب الكامل االنساين وما 
فوق ذلك من تدبر االمور وتسر اخلالئق 
فهي يف ظل االرادة االهلية التي ال يتعداها 

االنسان مع حرية فعله.
فرفع يد اهلل عن اخللق هذا يعني رفع قدرته 
ورفعها يعني رفع وجوده ألن قدرته عني 

وجوده عني ذاته وهذا حمال عقال.
يف  يستقل  ان  املستحيل  من  احلي  والكائن 

افعاله ألنه أسر عامل املمكنات فهو موجود 
غر مستقل عن العلة املوجدة التي خلقته 
وجوده  ألجل  علة  اىل  يتاج  املوجود  ان 
يتمكن  فال  الوجود  ذاتية يف  احلاجة  وهذه 
ان نتصور موجودا متحررا من هذه احلاجة 
اخللق  يف  كامن  رس  العلة  اىل  واالفتقار 

»فلسفتنا للسيد حممد باقر الصدر«.
ال  افعاله  يف  االن��س��ان  استقالل  وع��دم 
اىل  ترجع  ولكن  خملوق  انه  من  فقط  تنبع 
االحتياج والفقر املرعبني يف ذات االنسان 

اىل اهلل جل ذكره.
موجودة  فيده  الكون  هذا  موجد  اهلل  وان 
مل  اهلل  الن  وذل��ك  االنسان  استطاعة  مع 
خيلق الكون من عبث فاهلل وضع له نظاما 
نتيجة وضعها  اىل  كامال خيلص يف االخر 

اهلل وهناية رسمها هلذا الكون.
فاهلل  االختيار  حرية  له  االنسان  ان  ومع 
رمحته  بظالل  البعض  يظلل  ان  يمكن 
االهلية  الفيوض  ببعض  البعض  فيشمل 
ممن  لالنسان  تتحقق  وه��ي  اهلداية  منها 
هذه  الستقبال  نفيس  استعداد  لديه  يتوفر 

الفيوض.
قال تعاىل : )انك ال هتدي من أحببت ولكن 

اهلل هيدي من يشاء( – القصص 56-.
تستوي  الذين  البعض  يضل  ان  ويمكن 
اهلل  هداهم  وان  عدمها  مع  عندهم  اهلداية 

فليس هلا هذا االستعداد..
مل  أم  أأانذرهتم  عليهم  )سواء   : تعاىل  قال 

تنذرهم ال يؤمنون( – البقرة 7-.
ففعل االنسان هو خاضع ملبدأ )ال جرب وال 
تفويض بل امر بني امرين فقيل ما أمر بني 
رجل  مثل   : السالم(  )عليه  قال  ؟  أمرين 
فرتكته  ينته  فلم  فنهيته  معصية  عىل  رأيته 
يقبل  مل  حيث  فليس  املعصية  تلك  ففعل 
باملعصية  أمرته  ال��ذي  ان��ت  فرتكته  منك 

»اإلمام الصادق )عليه السالم( / التوحيد 
واالعتقادات  ص243،  الصدوق  للشيخ 
ص63، البحار 17/5 ح28 ويف الكايف(.

فاهلل تعاىل : )وهديناه النجدين(.
وآله  عليه  اهلل  )صىل  حممد  الرسول  قال 
ونجد  اخلر  »نجد  االية  تفسر  يف  وسلم( 

الرش«.
 163/1 التوحيد   / الطريقان   : النجدان 

ح4.
باخلالفة  االنسان  اختص  تعاىل  اهلل  وان 
العقل  بخاصية  لتميزه  وذلك  غره  دون 
غر  منها  نتوقع  ان  يمكن  ال  فاملالئكة 
فقط  عقول  ألهن��ا  وذل��ك  الطاعة  سلوك 
االنقياد  غر  للبهائم  نتوقع  ان  يمكن  وال 

لشهواهتا ألهنا عبارة عن شهوة.
املالئكة  تأثر  فيه  يصح  االنسان  ولكن 
وذل��ك  اح��ت��امل  وف��ي��ه  الشياطني  وت��أث��ر 
خيتلج  م��ا  وك��ل  وش��ه��وة  عقل  ب��وج��ود 
االنسان واالنسان قادر بعقله الوصول اىل 
انزل  منه  رمحة  اهلل  ولكن  اهلل  عبادة  حقيقة 
الرسل لتنقية العقل من شوائب اخلرافات 
االوهام  حظرة  من  الفكري  واالنحطاط 

اىل سامء االسالم.
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الالهث  املتغرات  ايقاع  وسط 
والقضاء  االص��الح��ات  وراء 
ومحى  واملفسدين،  الفساد  عىل 
اجلهات  من  السيايس  التسخني 
واملتلونة  امل��ت��ع��ددة  الربملانية 
وان��ت��امءاهت��ا عرب  اجت��اه��اهت��ا  يف 
وردود  التصاريح  »مفرقعات« 
الفعل النارية لألوساط الشعبية 
مجر  عىل  ميدانيا  تتغلب  التي 
االسوأ  بانتظار  وهي  االحداث 

حمليا وعامليا.
السجال  وضع  يف  والربملانيون 
الفوالذي فيام بينهم، الذي اخذ 
مناقصات،  اىل  تدرجييا  يتحول 
قدر  أكرب  انتزاع  عناوينها  اهم 
كرضيبة  املواطن  حصص  من 
الرضائب  جمموعة  اىل  تضاف 
كاهله  ظهر  تكرس  التي  احلياتية 
ضيبتا  اليها  يضاف  املعيي، 
الصحة والتعليم ومها من  اهم 
االيقاعات التطويرية املتسارعة، 

مستمرة  حرب  اىل  تشر  والتي 
خمتلفة  بأقنعة  امل��واط��ن  ض��د 
هاجسا  ش��ك��ل  مم��ا  األوج����ه، 
العراق،  انحاء  كل  يف  مرعبا 
يزامن ذلك فشل مرعب يف كل 
والوزارية  السياسية  االوس��اط 
وسلطة  كجهة  الربملانية  وحتى 
ق��رارات  عىل  ومرشفة  مرشعة 

احلكومة برمتها.
ع  نتوقهّ ك��ام  امل��راق��ب��ون  ��ع  ي��ت��وقهّ
��ع ك���ل م���ن ي��م��ل يف  وي��ت��وقهّ
واألرض  ال��وط��ن  ح��ب  قلبه 
واإلنسان واملقدسات بمختلف 
الضغط  ه���ذا  ان  أوج��ه��ه��ا، 
السيايس  االقتصادي والتخلف 
الذي ينعكس تأثره عىل الشارع 
اىل  سيؤدي  ح��رصا،  العراقي 
حدوث ازمة تنعكس سلبا عىل 
وهذه  للبالد،  االمني  الوضع 
يتصيدون  ومن  احلاقدين  اماين 
يف مياه الفشل احلكومي فيسمح 

اخلائنة  ال��ن��ف��وس  ألص��ح��اب 
ويساعدها  االم��ر  تستغل  ان 
املجانية  الترصيات  ذلك  عىل 
والدينية  السياسية  لألوساط 
عىل حد سواء، فتخلق تغيرات 
من  نوع  هي  العمق  يف  مؤدجلة 
»االس��ف��ن��ج احل��دي��دي« ال��ذي 
هيدم البناء وال يعالج األخطاء.

املواطنني  من  املنتفضني  اح��د 
عىل ايقاع التغيرات االقتصادية 
ميزانية  ع��ىل  حالتها  وس���وء 
ارصدة  يف  وانتعاشها  العراق، 
املستفيدين  م��ن  »ال��ف��رق��اء« 
كاملنشار الذي مل يعد خشبيا بل 
حديدي يف تفسخ البالد؛ يقول: 
ومثيلتها  الصحة  وزارة  ان 
عىل  قهرا  فرضت  التعليم  يف 
لتزيد  مبطنة   ضائ��ب  العباد 
الفقراء،  ع��ىل  احل��ي��اة  صعوبة 
الصعود  يف  هتب  االسعار  فيام 
العمالت  وتسجل  ت��درجي��ي��ا 

العراقية  املصارف  يف  املتداولة 
من  يعرفها  مل  تارخيية  ارق��ام��ا 
يضاف  العراقي،  السوق  قبل 
وسوء  الغالء  )ال��ظ��الم،  اليها 
اخلدمات( والترصيات الرائعة 
يف  القرار  اهل  هبا  يتحفنا  التي 
التقشف  مزاولة  من  احلكومة 
وح��رص امل���رصوف وت��رك غر 
املهامت من املتناوالت الغذائية، 
كل  عن  الترصيات  وتستمر 
السيايس  م��ن��ه  يستفيد  يشء 
ضمن  املعيي  مستقبله  لضامن 
اجندته التي ختدم البالد حسب 
وجهة نظره، تاركا حياة العراقي 
وكرامته ولقمته لصاحب االمر 
الوحيد  املعني  االح��د  الواحد 

للفقراء واملحتاجني.
ان  قائال:  املتذمرين  احد  ويرفد 
مجيع السياسيني دون استثناء ال 
العراق  بان  تبشرنا  عن  يكفون 
بأنفسهم  ويرسمون  خطر،  يف 

بقلم: حيدر عاشور

الشعب يحتاج الى احصنة طروادية
 داخل برلمانه...!
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ه���ذا اخل��ط��ر امل��ح��دق ب��ال��ع��راق 
علم  نعلم  كشعب  ونحن  وشعبه، 
اليقني ان العراق يذوب بني ايدهيم 
ساعد  مما  وقبضاهتم  وأصابعهم 
عىل غياب دور احلكومة الفعيل يف 
الدفاع عن حقوق شعبها وأرضها 

ومقدساهتا ورشفها.
احلق  ص��وت  ج��اء   حني  الشعب 
واجب  لبى  الكفائي«  »اجلهاد  يف 
ملحاربة  ال��ك��ون  يف  م��ق��دس  اول 
الغول  وحماربة  )داع��ش(  وحشية 
الداخيل الذي يأكل العراق باملوت 
سبيل  يف  االرواح  مقدما  املجاين، 
واحلكومة  واملقدسات،  ال��ع��راق 
)ارتفاع  الصغرة  بالقضايا  هتتم 
اجور مراجعة املستشفيات ومراكز 
مبالغ  يفرض  والتعليم  الصحة( 
النهائية  االم��ت��ح��ان��ات  ل��دخ��ول 
تضغط  اخرى  ووزارات  للطلبة، 
مل  التي  »املستورة«  العوائل  عىل 
ودفع  اطفاهلا  رمق  به  تسد  ما  جتد 

مستحقات اجيارات مساكنها.
يف  نفسه  يأكل  الدينار  ان  ونقول 
يف  نفسه  يأكل  والعراق  االس��واق  
 ، املسؤولة  وغر  اجلائرة  القرارات 
وتذليل  الرغيد  العيش  توفر  وان 
العراقية  العوائل  عن  الصعاب 
الوزارية  القرارات  من  امهية  اكثر 
الربملان  الربملان سوى  مقاعد  ومن 
الذي ولد وعاش وجتدد باألصابع 
اطيافه،  بكل  للشعب  البنفسجية 
الشعب  سيولده  ال��ذي  وال��ربمل��ان 
الحقا، لن يتم التغير إال باخرتاق 
وحكومته،  ال��ربمل��ان،  ه��ذا  جهل 
ع��راق  والدة  اج���ل  م��ن  وذل���ك 
والتلفيقات  الترصيات  من  خال 
واملهاترات، هبذا نحتاج اىل احصنة 
امل��ج��ال وتقيض  ط��روادي��ة خت��رتق 
والقيام  والفاشلني  الفاسدين  عىل 
بشعبها  اوال  هتتم  عادلة  بحكومة 

الن بالشعب ييا العراق.

نفسية،  راحة  ومنحه  اإلنسان  طمأنة  يف  كبر  دور  للدين 
حيث عمل عىل تلبية حاجاته، وهو يرسخ العالقة بينه وبني 
وهذه  الساموية،  الديانات  من  أي  عن  النظر  برصف  ربه 
حياته  تطورت  مهام  أبدًا  اإلنسان  عنها  يستغني  ال  العالقة 

من الناحية املادية.
فإن يعيش اإلنسان من غر علوم وفنون وفلسفات، فهذا 
العادة،  غر  عىل  فهذا  دين  بال  يعيش  أن  لكن  طبيعي  أمر 
ألنه بطبيعته ُيولد حرًا بفطرته، وبعد ذلك من أهم صفات 
أحسن  يف  اإلنسان  خلقنا  )لقد  تعاىل  قال  اإلهلي،  التكريم 

تقويم(.
اإلنسان يف أحسن صورة  تعاىل خلق  »إنه  كثر:  ابن  وقال 

وشكل، منتصب القامة سوي األعضاء أحسنها«.
أنه  احلياة!( كام  الدين هو )فن  أن  بسيط وعميق  وبمفهوم 
البرش وراحتهم، والدين  املتني حلفظ  املبني واحلصن  النور 
األنبياء  كان  وهلذا  اإلنسان،  إنقاذ  القادر عىل  هو  الساموي 
من  الطريق  للبرشية  ليضيئوا  متعاقبة  فرتات  عىل  مرسلني 
بدايتها  منذ  األدي��ان  جاءت  ولقد  الروحي،  الرقي  أجل 
لتعطي اإلنسان حقه وخاصة وأن مصدرها واحد كاألديان 

الساموية.
الديانات عىل  تأثر  معرفة مدى  إىل  بحاجة حقيقية  ونحن 
الفكر بالتناغم مع التطورات الدينية التي عايشتها البرشية، 
باالستئناس للديانات الساموية الثالث )اليهودية، املسيحية 
واإلسالمية( واتباع املنهج العلمي التارخيي، ومعرفة ما هو 
الدافع احلقيقي صوب التدين ومتسك الفرد بدينه ومعرفة 
وإن  خصوصًا  حقائقه؛  ملعرفة  والغريزية  الفطرية  دوافعه 
حاجة اإلنسان إىل الدين حاجة ضورية تنبثق من أعامقه، 
البعد  فهم  إىل  تسعى  التي  املحاوالت  العديد من  وهنالك 
الديني وبيان قيمته التارخيية وأثره عىل بني آدم، من خالل 
يف  تسهم  التي  والواعية  الناضجة  الدراسات  من  العديد 
الديانات  تأثر  مدى  ومعرفة  اإلنسانية  احلضارات  دراسة 

عىل الفكر اإلنساين.

حاجة اإلنسان 
إلى الدين
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يف قراءة رسيعة لكتاب احلضارة اإٍلسالمية يف القرن الرابع اهلجري 
تبني  متز(  )آدم  ملؤلفه  ريدة(  أبو  اهلادي  عبد  )حممد  ترمجه  الذي 
مؤسسة دار الرتاث انه »مرآة عاكسة - عىل امتداد فصوله التسعة 
يف  واملادية،  العقلية  حضارتنا،  جوانب  من  لكثر   - والعرشين 
القرن الرابع اهلجري / العارش امليالدى، واتسم بانه قرن ازدهار 
تاريخ  يف  هلا  املميزة  الفارقة  قسامهتا  بوضوح  فيه  ظهرت  ملحوظ 
احلضارات، باإلضافة إىل ذلك نجد، يف ثنايا مطالعتنا له، ما يثر، 
ويطرح األسئلة، ويوجب املراجعة لكثر من قضايانا، ويعد زاًدا 

نافًعا يزيدنا منعة وقوة«.
حيث )احلضارة اإلسالمية( اجتذبت أنظار املسترشقني والباحثني 
الفني  اجلهد  بذل  الذي  الرشقية  اللغات  أستاذ  متز(  )آدم  ومنهم 
ليقدم هذا الكتاب عن حضارة املسلمني يف القرن الرابع اهلجري 
الفقهية  واملذاهب  املالية  واملسائل  واألفراد  اخللفاء  عن  فتحدث 
والصناعات  الدين  والعادات،  واألخالق  اللغة  وعلم  واألدب 
موثقا  باملعلومات  متخام  بالقراءة  جديرا  كتابا  جعله  مما  وغرمها 

باملصادر التي وصلت للمئات.
بلغت  االسالمية  العربية  احلضارة  ان  احد  عىل  بالغريب  وليس 
احلضارات  من  السوابق  تبلغه  مل  فريدة  تارخيية  فارقة  يف  ش��أوا 
القرار  املتقدمة عليها مما اهلها ان تكون صاحبة شوكة يف صناعة 
متارى،  او  وتناكر  ذلك  يف  نازع  ومن  بزماهنا  قياسا  احلضاري، 

الغرب قد اعرتفوا  املنصفني من املسترشقني وعلامء  وللحقيقة ان 
بفضل احلضارة العربية االسالمية عىل احلضارة الغربية.

حتدث  احلضارة  مفهوم  االوىل  الوحدة  يف  الكاتب  تناول  وحيث 
للنظام  الثانية  الوحدة  فخصص  معني،  نظام  عن  وحدة  كل  يف 
الوحدات  وتتواىل  االسالمية،  احلضارة  يف  واالداري  السيايس 
لباقي االنظمة فيأيت النظام القضائي يف الوحدة الثالثة، يعقبه النظام 
لينقل  العلمي،  بالواقع  وخيتتم  االقتصادي  النظام  ثم  االجتامعي 
قيم  عن  املسترشقني  بتصورات  ذلك  معززا  احلضارة  هذه  تراث 
احلضارة العربية االسالمية التي عرفها بعرص النهضة يف اإلسالم.

الحضارة اإٍلسالمية في القرن الرابع الهجري 

المخيم الحسيني في العهد العثماني
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ما قصة مقام خادمة الزهراء في كربالء؟ 
يف  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  خادمة  فضة  السيدة  مقام  يقع 
متفرع  زقاق  داخل  املقدسة  مدينة كربالء  النجف أحدى حمالت  باب  حملة 
من شارع العباس )عليه السالم(، ويعرف هذا املقام بني العامة بمقام )شر 
ألمهية  البائد،  النظام  سقوط  بعد  إنشاؤه  جدد  وقد  فضة،  اسد  اي  فضة( 
الذي  املكان  ويمثل  القديمة،  كربالء  مدينة  مركز  يف  وخصوصيته  معلمه 
)عليه  احلسني  اإلمام  جسد  حلامية  األسد  ودعت  فضة  السيدة  فيه  وقفت 

السالم( وأصحابه.
ونقاًل عن كتاب )مشارق أنوار اليقني يف أرسار أمر املؤمنني )عليه السالم(( 
للحافظ رجب الربيس، ملا جاءت إىل بيت الزهراء )عليها السالم( ودخلت 
جتد  مل  األئمة  وأم  احلكمة  ودار  العصمة  ومنبع  الرمحة  ومعدن  النبوة  بيت 
هناك إال السيف والدرع والرحى وكانت فضة بنت ملك اهلند وكان عندها 
وأالنتها  النحاس  من  قطعة  فأخذت  الكيمياء(  و)علم  اإلكسر  من  ذخرة 
أمر  جاء  فلام  ذهبًا  وصبغتها  ال��دواء  وألقت  السمكة  هيئة  عىل  وجعلتها 
يا فضة  قال: »أحسنت  رآها  فلام  يديه  السالم( وضعتها بني  املؤمنني )عليه 
ولكن لو ُأذنب اجلسد لكان الصبغ أعىل والقيمة أغىل، فقالت: »يا سيدي 
أتعرف هذا العلم، فقال: نعم وهذا الطفل يعرفه«، وأشار حينها إىل اإلمام 
عليها(  اهلل  )سالم  الزهراء  خدمة  يف  فضة  وبقيت  السالم(،  )عليه  احلسن 
للبيت  اهلند علوم اإلسالم، وبقيت مالزمة  تضيف إىل ما عندها من علوم 
ومن  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  استشهاد  بعد  حتى  العلوي  املحمدي 
ذلك ما كان من أمرها ليلة احلادي عرش من حمرم فإهنا قد سمعت وتعلمت 
بعد  كان  السالم(  )عليه  له  ومنها كالم  األدعية  من  املؤمنني عددًا  أمر  من 
اإلمام  بأمر  مؤمترا  األرض  إىل  رأسه  مطأطئا  عظيم  أسٌد  يأتيه  به  يتكلم  أن 
)عليه السالم(، وهو ما تكلمت به السيدة فضة بعد منتصف الليل يف ليلة 
احلادي عرش من حمرم، فحرض األسد وأخربته بأن هذه اجلثث هي ألبناء أمر 
املؤمنني )عليه السالم( وحمبيهم وأنصارهم وطلبت منه أن يرسها فسمعت 
بذلك السيدة زينب )عليها السالم( فأخربهتا بأن اجلثث الطواهر واألطفال 
واليتامى بحراسة اهلل الواحد ،وبقي هذا األسد حمله يف أرض املعركة حتى 
ورود اإلمام السجاد )عليه السالم( يوم الثالث عرش من حمرم لدفن األجساد 

الرشيفة..«.
عن  عبارة  هو  احلرمني  بني  بمنطقة  متصل  ضيق  زقاق  يف  الواقع  واملقام 
غرفة صغرة يف احد اركاهنا يقع شباك يمثل مقام وقوف السيدة فضة وهذا 
الركن تعلوه قبة صغرة ومفتوح عىل اخلارج بشباك معدين بينام تزين اجلدار 
اخلارجي لوحة مرسومة عىل اجلدار متثل احلادثة املذكورة آنفا وقد ذكر القائم 
عىل املقام ان بناء هذا املقام حديث وقد تعرض للهدم واالمهال قبل ذلك، 
اذ قىض زمنا ليس بالقصر عبارة عن خربة اىل ان تم بناؤه عىل هذه الشاكلة 
واضافت البناية املجاورة للمقام ملحة مجيلة للمقام اذ وضع صاحبها متثاال 

جمسام ألسد بمستوى قبة املقام..
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انا

سمي فاقدو الس���مع كله بالصم 
وفاق���دو بعضه بضعاف الس���مع, 
ضعاف الس���مع يحتفظ���ون ببقايا 
س���معية متفاوت���ة الدرج���ات في 
الضع���ف وقد اع���ن بعض هذه 
اجملموع���ات باملعين���ات الس���معية 
االص���وات  اس���تقبال  لتحس���ن 
عنده���ا, ببعض ضعاف الس���مع 
لم يتمكنوا م���ن االلتحاق مبراكز 
متخصصة لالستفادة من بقاياهم 
السمعية في اكتساب اللغة املنطوقة 
وتعلم املكتوبة التحق بعضهم او 
جله���م بحك���م الض���رورة بعالم 
الصم والبكم, الذين اس���تخدموا 
لغة ايديه���م للتواصل فيما بينهم 
س���موا اخي���را ب���ذوي احلاجات 
اخلاصة, من الصم وعلى اختالف 
درجات فقدانهم السمع من يتعلم 
الكلم بش���كل مقبول عن طريق 
معلميهم ومدربيهم واس���تخدامه 
مع االهل والناس والبعض االخر 
لم يتمكن من تعلمه, الصم على 
اختالف درجات فقدانهم السمع 
من تعلم منه���م الكالم ومن لم 
يتعلمه يستخدمون بتواصلهم مع 
بعض لغة االشارات االصطالحية 

الدالة على االش���ياء احلسية التي 
يبصرونه���ا او املعنوية التي وقفوا 
عل���ى معناه���ا, لغة االش���ارات 
ب���ه  رس���مت  ال���ذي  بش���كلها 
ومضمونها املعنى الذي حتمله في 
القواميس االش���ارية, اتضح على 
ما مر عليها م���ن الزمن انها لغة 
عاج���زة وقاصرة على اكتس���اب 
الص���م العلم عن طري���ق التعلم 
كم���ا تفعل اللغات عامة وانها لم 
حتق���ق للصم نقلة املع���ارف فيما 
بينهم بش���كل صحيح الن اللغة 
مكتسبة يتلقاها الصغير عن الكبير 
وملعرف���ة املزيد مجل���ة »االحرار« 
التق���ت الدكت���ور عمار حس���ن 
اجلبوري مدير مركز احلسن)عليه 
السالم( لتأهيل املعاقن التابع الى 
مكتب املدير العام في دائرة صحة 

كربالء والذي بن لنا ما يأتي:�
هل هي اعاقة مرضية فقط؟

كثيرون هم االطباء الذين احاطوا 
مبش���كلة الصم بالدراس���ة فعرفوا 
هذه االعاقة وقسموا انواعها الى 
شديد)عميق(متوس���ط, خفي���ف, 
والوحدة التي يقاس بها الس���مع 
وه���ي ديس���يبل وبين���وا ضرورة 

الكشف املبكر عنها وكيفية الوقاية 
منها وقدم���وا لها ما امكن واتيح 
له���م من عقاقير االدوية والعالج 
فهي عندهم اعاق���ة مرضية تنتج 
عنها اعاقة لغوية مازال اصحابها 
يعانون بسببها من تخلف في التعلم 
الذي يرقى بهم الى مراتب الذين 
اس���تخدموا اللغة وارتقوا بتعلمها 
وم���ازال القائم���ون عل���ى امرها 
يطوفون حولها دون ان يس���بروا 
غوره���ا ويقف���وا على اس���بابها, 
قليل���ون م���ن اه���ل االختصاص 
في التربية الذين ش���اكون االهل 
الط���رف االخر وامله���م من هذا 
املصاب الذي يشكل جوهرة هذه 
االعاق���ة واساس���ها دخلوا عمق 
هذا املصاب ووقفوا عند احلقائق 
التربوية التي حالت دون التحاقهم 
مبراح���ل التعل���م املتقدم���ة الت���ي 
متكن الصم م���ن االرتقاء بالعلم 
ورسم مس���تقبله العلمي االفضل 
وبعد لم يخط���وا اخلطوة االولى 
واملثل���ى على الطري���ق الصحيح 
الت���ي تتفق واصحاب  وبالطريقة 
ه���ذه االعاقة وما من ش���انه ان 
يوصل في البداي���ة والنهائية الى 

حتقي���ق االم���ل ف���ي تعلمهم ومبا 
يتلقونه عن طريق البصر سبيلهم 
الكتساب العلم عن طريق التعلم 
ويعوضه���م م���ا فقدوه م���ن لغة 
بس���بب فقدان السمع, ترتقي بهم 
ومبثاله���م القادمون على مثل هذا 
الطري���ق الن ه���ذه االعاقة قدر 
ق���ادم ان امكن للط���ب والطبيب 

تقليلها فمن الصعب ايقافها.
الصم والبكم االحساس لغتهم

لغة الصم والبكم ليس���ت مجرد 
اشارات وامنا احس���اس ومشاعر 
نبيلة يجب ان تتوافر في كل من 
يتعامل مع هذه الفئة التي حتيطها 
االس���رار, مش���كلة الصم والبكم 
التي تزداد عندما يجدون انفسهم 
ف���ي معزل عن اجملتم���ع »مجتمع 
بالغرب���ة  ويش���عرون  االس���وياء« 
فاله���دف االول للجمعيات التي 
ترع���ى الصم والبك���م هو كيفية 
اندم���اج هؤالء ف���ي اجملتمع باكثر 
رومانسية عندما يعشقون ولديهم 
القدرة على التعبير عن مشاعرهم 
الفياض���ة التي يفهمه���ا مترجمو 

االشارات.

الصم والبكم.. 
 اإلعاقة األصعب بعد العمى

 والكشف المبكر يمكنه من السيطرة عليها

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي
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الصم والبكم.. 
 اإلعاقة األصعب بعد العمى

 والكشف المبكر يمكنه من السيطرة عليها
إنَّ مرور فترات قصيرة من الضغط النفس���ي 
ُيعدُّ أمرًا طبيعي���ًا، وكثيرًا ما ميكن حلُّه عبَر 
القيام بعمل شيء بسيط، لتقليل عبء العمل 
خص، مثال من خالل التحدُّث إلى  على الشَّ
اآلخري���ن وزيادة أوقات االس���ترخاء، ورمبا 
تكون واح���دة أو أكثر من املقترحات التالية 

مفيدة:
خص التي  -حتديد دقيق لألشياء في حياة الشَّ
تسبِّب له القلق؛ فمثاًل االختبارات اجلامعيَّة 

أو قلَّة النقود أو املشاكل مع األقارب؟ والنَّظر 
���خص  في إمكانيَّة تغيير الظروف احمليطة بالشَّ
لتخفيف وطأة الضغط النفسي الواقع حتته.

ي في احلياة؛  - محاولة اتِّب���اع النمط الصحِّ
بتناول الطعام بش���كٍل جيِّد، واحلصول على 
قس���ط كاف م���ن النوم، وممارس���ة الرياضة 
بانتظام، وترك تناول املشروبات الكحوليَّة، 
وقضاء بع���ض الوقت في تعزي���ز العالقات 
االجتماعية؛ وكلُّ هذا مع ممارس���ة األعمال 

والدراسة املطلوبة.
- التعلُّم على االسترخاء، فإذا كان الشخُص 
يعاني م���ن نوبة من اخلوف الش���ديد أو ميرُّ 
بحال���ة صعب���ة، عندئٍذ ينبغ���ي التركيُز على 
خص، أو  األش���ياء الواقعة خارج نطاق الشَّ
االنتقال إلى قراءة كتاب او مش���اهدة التلفاز 

أو الدردشة مع اآلخرين.
   وقد تفيد هنا متاريُن االسترخاء والتنفُّس.
-حاول أن حتلَّ املشاكَل الشخصية من خالل 
التحدُّث إلى صديق، أو معلِّم، أو شخص 

ما في عائلتك.
- الق���راءة ف���ي موضوع كيفيَّ���ة التعامل مع 
الضغ���ط النفس���ي الناجم ع���ن االختبارات 

الدراسيَّة.

كان الطفل ذو السبعة أعوام يتناول غداءه 
بحذر كبير كي ال يسقط من الطعام شيء 
على مالبس���ه أو على األرض فيسمع ما 
ال يسّره من كالم! ولكن صادف أن كتم 
عطس���ة مفاج���أة أدت إلى س���قوط قطرة 
حس���اء على قميص���ه، فكان ه���ذا جرمًا 
مش���هودًا جعل أمه وأخته الكبرى تتهمانه 
بالق���ذارة وقلة االهتم���ام، حاول توضيح 
األم���ر ولكن أمرًا صارمًا بالصمت والتزام 
األدب م���ع الكب���ار ح���ال دون ذلك.. 
وفي مس���اء اليوم ذاته عند العشاء سقطت 
امللعقة من يد أمه فتناثرت )الشوربة( على 
مالبسها، أشارت إلى منديل قريب فناوله 
إياها وانسل إلى غرفة أخرى لينفجر جذاًل 

بضحكة عالية كتمها بشقِّ األنفس!

م���ا هي االمور الت���ي يراها 
االطف���ال وكي���ف يفهمونها 
ف���ي املرحلة العمري���ة التي 
تت���راوح ب���ن س���نة الى 5 
س���نوات؟ حيث يبدا الطفل 
للواقع احمليط  ادراكه  ببلورة 
به، فاذا كان الطفل يشاهد 
الكثير من البرامج التلفزيونية 
واشرطة الفيديو، فان ذلك 
ادراك���ه  عل���ى  س���ينعكس 
للواقع, مما يعني بان ادراكه 
للواقع س���وف يس���تند الى 
هذه البرامج او االش���رطة، 
االمر الذي ال يعكس الواقع 
احلقيقي، وقد تس���وء احلالة 
م���ع م���رور الوق���ت عندما 
يبدا الطفل مبشاهدة البرامج 
التلفزيوني���ة العنيف���ة، ومن 
املمك���ن ان يش���كل الطفل 

تصوره للواقع طبقا لهذه 
البرامج.

أما قدرة الطفل اللغوية، 
الطفل  ق���درات  فتتبل���ور 
اللغوي���ة في عام���ه الثاني 
حت���ى اخلمس س���نوات، 
اذ يتعل���م الطفل كلمات 
جديدة، بناء اجلمل، نطق 
الكلمات بش���كل صحيح 
كل  محادثات،  واج���راء 
هذا من خالل االس���تماع 
والتح���دث م���ع والديه، 
ال  التلف���از  ومش���اهدة 

تس���مح له���م بالتحدث مع 
ان���اس حقيقي���ن، او تعلم 
اللغة بش���كل صحيح، كما 
اظهر تالعديد من الدراسات 
اخملالفة للراي الس���ائد, بان 
االطف���ال الذين يش���اهدون 

التلف���از في هذا الس���ن ال 
يتعلم���ون النط���ق الصحيح 
ولغتهم ليست غنية اكثر من 
االطفال الذين لم يشاهدوا 
التلف���از، اضافة الى ذلك، 
فانه���م يعان���ون ايض���ا من 

اعراض السمنة..

ما تأثير التلفاز على فهم ولغة االطفال؟ نشوة االنتقام!

صادق مهدي حسن

كيف نسهم بتخليص الطلبة
 من الضغط النفسي؟
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يف  املركزي  الطبي  بابتيست(  فورست  )ويك  مركز  يف  علمي  فريق  متكن 
والغضاريف،  والعضالت  العظام  من  أجزاء  إنتاج  من  املتحدة  الواليات 
عىل  اآلمال  وُتعقد  ذهبًا(،  تبيض  التي  )األوزة  بأهنا  التقنية  هذه  واصفني 
فكرة زرع خاليا برشية بنمط دقيق الستبدال فك أو أذن مفقودة أو عضلة 
قلب ضعيفة، وذلك عرب تطوير تقنية جديدة لطباعة أنسجة ثالثية األبعاد 
بامتصاص  لألنسجة  تسمح  اإلسفنجة،  تشبه  الدقيقة  بالقنوات  مليئة 
خالل  من  واألنسجة  اخلاليا  إنتاج  نظام  جيمع  حيث  فيها،  الغذائية  املواد 
الطابعة ثالثية األبعاد بني بالستيك قابل للتحلل وهالم مائي يتوي عىل 
أجسام  يف  األجزاء  زراعة  لدى  أنه  ،مؤكدين  النمو  عىل  ويفزمها  خاليا 
احليوانات، فإن البالستيك يتفكك ليحل مكانه بروتني تنتجه اخلاليا، فيام 

تنمو األعصاب واألوعية الدموية.
نتائج  إن  لندن  أوف  كوليدج  جامعة  يف  ج��راح  برشال،  مارتن  وق��ال 

إنتاج أعضاء بشرية باستخدام طابعة ثالثية األبعاد

الدراسة كانت مذهلة،مضيفا ان إمكانية طباعة األنسجة 
وقت  منذ  حقيقة  أضحت  لزرعها  البرشية  واألعضاء 
ليس ببعيد إال أنني مل أكن اتوقع رؤية هذا التقدم الرسيع.

النوبات القلبيهّة خطر يوميهّ يدق بحياة اإلنسان، لكن الوقاية منها 
إليكم  واحلياتيهّة  الطبيعيهّة  اخلطوات  بعض  عىل  ويقترص  جدًا  سهل 

أبرزها:
يمكن  القلبية  النوبات  من   %30 أنهّ  الطبيهّة  الدراسات  أظهرت   
الوقاية منها من خالل نظام غذائيهّ سليم يتوي عىل زيت زيتون، 
التحيلهّ  واخلضار.  الفواكه  إىل  إضافة  أسامك  فول،  نيهّئة،  مكرسات 
باألزمات  اإلصابة  خطر  يقلهّص  أنهّ  شأنهّه  من  واهل��دوء  بالصرب 
اىل  واالستامع  لالسرتخاء  نفيس  هدوء  جلسات  بوا  جرهّ القلبيهّة. 
ة النوم أيهّ النوم أقلهّ من 6 ساعات  صوت القران الكريم مثاًل. قلهّ
لذا  للقلب،  األساسيهّة  الرشايني  بانسداد  اإلصابة  يزيد خطر  يوميًا 
 .%33 بنسبة  اخلطر  يقلهّص  أنهّ  شأنه  من  إضافيهّة  ساعة  النوم  فإنهّ 
النشاط الريايضهّ يمي من النوبات القلبيهّة، مثل ركوب الدراجات، 
ته.  ز صحهّ م معدل ضبات القلب وتعزهّ ها تنظهّ املي والسباحة... كلهّ
واجلدير بالذكر ان املعلومات الواردة يف النص تبقى غر كافية وال 

يمكن االعتامد عليها لذا ال ترتدد يف استشارة طبيب خمتص.

بعض الخطوات الضرورّية للوقاية من النوبات القلبية

خطر تصاعد اختطاف برامج الفدية
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إنتاج أعضاء بشرية باستخدام طابعة ثالثية األبعاد

الباحثني  من  جمموعة  هبا  حديثة،قام  دولية  دراسة  رت  حذهّ
بجامعة نيو ساوث ويلز، يف أسرتاليا، ومعهد بحوث العيون 
سيكونون  العامل،  سكان  نصف  حوال  أن  من  سنغافورة  يف 
النظر، وستتحول هذه احلالة املرضية  عرضة لإلصابة بقرص 
من  وذلك  العامل،  حول  بالعمى  لإلصابة  رئييس  سبب  إىل 
خالل  نرش نتائج دراستهم ىف دورية )طب العيون(،متوقعني 
إىل   2050 عام  بحلول  النظر  بقرص  املصابني  عدد  يزيد  أن 
املتوقع  تم تسجيله يف عام 2000، حيث من  ما  7 أضعاف 
السبب  ويصبح  شخص  مليارات   5 النظر  ُقرص  يصيب  أن 

الرئييس للعمى يف مجيع أنحاء العامل.
وعن اخليارات العالجية املتاحة، أضاف أن هناك 3 خيارات 
العدسات  استخدام  وه��ي  البرص  ُق��رص  لعالج  رئيسية 
التصحيحية، مثل النظارات أو العدسات الالصقة، لتعويض 

نبهت رشكة )إسيت( املتخصصة يف جمال االمن املعلومايت واحلامية االستباقية، من تفاقم خطر برامج الفدية عىل االجهزة العاملة 
بنظام اندرويد، وأكدت الرشكة يف احدث تقاريرها االمنية ان الربجميات اخلبيثة تعمل من خالل تشفر امللفات من خالل قفل اجلهاز 
املخرتق، وتطلب من صاحبه  اجلهاز  تتحكم بشكل كيل يف  الفدية  برامج  ان  مبينة  البدء،  قفل شاشة  أو من خالل  تعريفي،  برقم 
األصيل دفع مبلغ حمدد، غالبا ما يكون بالعملة الرقمية )بتكوين( ال يمكن تعقب حركتها، موضحة أن برامج الفدية اخلبيثة تطورت 
خالل السنوات القليلة املاضية، وقد تبنى مربجمو تلك الربامج اخلبيثة نفس التقنيات التي أثبتت فعاليتها يف الربامج اخلبيثة املعتادة 
التي تستهدف أجهزة الكمبيوتر وإخافة الضحايا ودفعهم لدفع األموال بعد اهتامهم زورا باستخدام برامج وبيانات غر قانونية عىل 

أجهزهتم.
اخلرباء نصحوا التفادي الوقوع يف حبائل هذه التطبيقات اخلبيثة بتجنب متاجر التطبيقات غر الرسمية، وتثبيت أحدث برامج احلامية 

عىل املحمول بنسخة احتياطية لكافة بيانات اجلهاز.

لتصحيح  بالليزر  اجلراحة  إج��راء  وثانًيا  القرنية،  يف  الضعف 
يف  االصطناعية  العدسات  زرع  هو  الثالث  واخليار  الضعف، 
العني للتعويض عن طول نظر العني، وأشارت األبحاث إىل أن 
تصحيح  يف  تنجح  واجلراحة  الالصقة،  والعدسات  النظارات، 

وضع النظر، لكنها ال تعالج اخللل يف مقلة العني.

خطر  يواجهون  األرض  سكان  نصف 
قصر النظر في عام 2050

ألجهزة )أندرو يد( يتفاقم عالميا...!
خطر تصاعد اختطاف برامج الفدية
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* »ليس من يكتب باحلرب كمن يكتب بدم القلب«.

ب، واللطف  * »ال تستطيع أن تضحك وتكون قاسيًا يف وقٍت واحد«.   * »لقد تعلمت الصمت من الثرثار، والتساهل من املتعصِّ

من الغليظ، واألغرب من كل هذا أنني ال أعرتف بجميل هؤالء املعلِّمني«.        * »منرب اإلنسانية قلبها الصامت ال عقلها الثرثار«.

* »احلق يتاج إىل رجلني: رجل ينطق به ورجل يفهمه«.

* »حني يغمرك احلزن تأمل قلبك من جديد، فسرتى أنك يف احلقيقة تبكي مما كان يومًا مصدر هبجتك«.

م  علهّ ولقد  احل��ري��ة،  من  أعظم  اإلس��الم  يف  يشء  هناك  ليس 
من  الكثر  يف  احلرية  معنى  الناس  السالم(  )عليهم  املعصومون 
ر اإلنسان من أعدائه اخلارجيني،  أحاديثهم، وليس املهم أن يتحرهّ
ونوازعه  شهواته  قيود  من  اإلنسان  يتحرر  أن  املهم  ولكن 

الداخلية.
وإذا أردنا أن نعرف أنفسنا، إن كنهّا عبيدًا أو أحرارًا، فلننظر إىل 
الشهوات  عبيد  فنحن  وميولنا،  رغباتنا  طبق  كانت  فإن  أعاملنا، 
وأرساء الرغبات، وإن كانت أعاملنا طبق إرادة اهلل ورغبته، فنحن 

أحرار، واحلر الذي ال يفكر بغر اهلل عز وجل.
املقام  من  الدنيوية  الزخارف  هذه  يرتك  حر  إنسان  يوجد  فهل 

واملسكن والثروة؟
والتي هي كطعام باق بني اسنان األقوام السالفة مضوا وتركوها 
هذه  مثل  عن  النظر  يغضهّ  أن  يستطيع  احلر  اإلنسان  فإن  لنا، 

املقامات واملناصب والثروة.

1 خطأ شائع ترك اجلرح دون تغطيته حتى ينشف، الصحيح 
هو تطهره وتضميده حتى يلتئم برسعة بنسبة 40% أكثر.

2 خطأ شائع إرجاع الرأس إىل اخللف عند حدوث نزيف يف 
األنف، الصحيح حني الرأس إىل األمام لتسمح بخروج الدم 

بشكل سليم.
القلب  العظام، مشاكل  الغازية تسبب: هشاشة  3 املرشوبات 

والكىل، السمنة ومرض السكري، تسوس األسنان.
4 األخطار الصحية ملرشوبات الطاقة عىل األطفال: تسارع يف 

النبض، تشنجات، جلطة، املوت املفاجئ.
5 اإلكثار من تناول املسكنات )بندول، بروفني( قد يؤدي إىل 

خفض مستوى السمع تدرجيا وخصوصا لدى النساء.
نوع  حتويل  يمكنها  باجلسم  كيميائية  مادة  يفرز  الربوكيل:   6
اإلسرتوجني السيئ املسبب للرسطان، ألسرتوجني مقاوم له.

الربي  والتوت  والكرز  والعنب  والتفاح  الساملون  سمك   7
والسبانخ أنواع من الطعام حتمي خاليا املخ وتقوي الذاكرة..

8 عيدان األذن قد ُتسبب موت اإلنسان، فقد تثقب طبلة األذن 
وتؤدي اىل التهاب املخ والسحايا والوفاة.

او بعده يسبب  أثناء األكل  املاء  9 خطأ شائع: قول ان رشب 
الكرش ويصعب عملية اهلضم.

الصحيح: أن املاء ال يسبب الكرش ويساعد عىل اهلضم أفضل 
من غره.

10 املي ملدة 30 دقيقة يوميًا ملدة 5 أيام اسبوعيًا يميك من: 
أمراض القلب، السكر، الكآبة، ضغط الدم، كولسرتول.

جبران خليل جبران حكيمًا

من أجلَك.. اقرأها بتمّعن

هل بإمكانك أن تكوَن حّرًا؟
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صورة وتعليق

الموت.. بين واسط والعمارة

تبيت شبعانًا وجارك جائع؟!

يلقي  امل��س��ؤول��نَي..  وأم��ام  قارعته  عىل 
حتفهم  املركبات  قائدي  من  العرشات 
تعبيده  إع���ادة  ع��دم  بسبِب  امل��أس��اوي 
وحفريات..  مطبات  من  فيه  ما  وصيانة 
إنهّه شارع املوت كام يطلق عليه الرابط بني 
حريصة  عنٍي  من  فهْل  والعامرة..  واسط 
يبتلع  ال��ذي  اليومي  اخلطُر  ه��ذا  تبرُص 
أرواَح األبرياء.. فالسبب واضح جدًا من 
شعبِها  أبناء  بحق  ت  قرصهّ التي  احلكومة 

فلم تعد تعر اهتاممًا حتهّى ملوتِه..

يروي الشيخ رجب عيل اخلياط الطهراين 
أنه قد رأى يف إحدى الليال يف عامل الرؤيا 

وكأنه جمرم يقاد إىل السجن!
باالستياء  شعر  التال  اليوم  صبيحة  ويف 
تلك  سبب  عن  نفسه  مع  يتساءل  وبقي 
الرؤيا وعلم بفضل اهلل أن موضوع تلك 

زوجتي  من  فطلب  بجاره  يتعلق  الرؤيا 
تقىص األمر وإعالمه باخلرب.

بناًء  يعمل  جاري  كان  الطهراين:  يقول 
كان  أي��ام  ع��دة  عليه  م��رت  أن��ه  وعلمنا 
خالهلا عاطاًل عن العمل وقد بات الليلة 
وقالوا ل  املاضية وهو وزوجته جائعني 

الويل لك أتنام شبعانًا وجارك جائع؟!
ثالثة  النقود  من  حينها  يف  أدخ��ر  كنت 
عباسيات فأخذهتا وأضفت إليها عباسيًا 
آخر اقرتضته من بقال املحلة وقدمتها إىل 
إليه وطلبت منه أن  جاري مع االعتذار 
خيربين متى ما كان عاطاًل عن العمل أو 

مل يكن لديه نقود.

صورتان حديثتان للمرقد الزينبي الطاهر 
بعثها لنا األخ محمد حسين اخوند عرب

جبران خليل جبران حكيمًا

هل بإمكانك أن تكوَن حّرًا؟
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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(. 


