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

a

) 2 ( اهلل الذي رفع السللاموات بغري عمد عن الرضا عليه السللالم فثم 
عمد ولكن ال تروهنا وسللخر الشمس والقمر كل جيرى ملدة معينة يتم 
فيهللا أدواره أو لغايللة مرضوبة ينقطع دوهنا سللريه وهي إذا الشللمس 
كللورت وإذا النجللوم انكللدرت يدبر االمر أمللر ملكوته مللن اإلجياد 
واإلعللدام واإلحياء واإلماتة وغري ذلك، يفصل اآليات ينزهلا ويبينها 
لعلكم بلقللاء ربكم توقنون لكي تتفكروا فيهللا وتتحققوا كامل قدرته 

وصنعه يف كل يشء فتعلموا أنه بكل يشء  حميط.
) 3 ( وهللو الللذي بسللط األرض طللوال وعرضللا ليثبت فيلله األقدام 
ويتقلللب عليها احليللوان وجعل فيها جباال ثوابت وأهنللارا تتولد منها 
ومللن كل الثمللرات جعل فيهللا زوجني اثنللني وجعل فيهللا من مجيع 
أنواعها صنفني اثنني أسود وأبيض حلوا وحامضا رطبا ويابسا صغريا 
وكبريا وما أشبه ذلك من األصناف املختلفة يغشى الليل النهار يلبس 

ظلمة الليل ضياء النهار فيصري اهلواء مظلام بعد ما كان مضيئا .
) 4 ( ويف األرض قطللع متالصقللة من طيبة وسللبخة ورخوة وصلبة 

وصاحلة وغري صاحلة للزرع ، صنوان نخالت أصلها واحد .

ِحيِم ِن الرَّ َ محمْ ِ الرَّ ِم اهللهّ بِسمْ
َثَر  قُّ َوَلِكنَّ َأكمْ َ بَِّك احلمْ للَك ِمن رَّ ِذَي ُأنِزَل إَِليمْ ِكَتاِب َوالَّ َك آَياُت المْ املللر تِلمْ
ِ َعَمٍد  للاَمَواِت بَِغريمْ للِذي َرَفَع السَّ ُ الَّ ِمُنللوَن }الرعد/1{ اهللهّ للاِس اَل ُيؤمْ النَّ
ِري  َقَمللَر ُكلٌّ جَيمْ َس َوالمْ للممْ َر الشَّ ِش َوَسللخَّ َوى َعَل المَْعرمْ للتَ ا ُثمَّ اسمْ هَنَ َتَرومْ
ُكللم بِِلَقاء َربُِّكممْ ُتوِقُنوَن  ُل اآلَياِت َلَعلَّ َر ُيَفصِّ ى ُيَدبُِّر اأَلممْ َسللمًّ أَلَجٍل مُّ
اًرا َوِمن  َ َض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَ َوَأهنمْ }الرعد/2{ َوُهَو الَِّذي َمدَّ اأَلرمْ
َهاَر إِنَّ يِف َذلَِك  يمَْل النَّ لل�ِ اللَّ ِ ُيغمْ ِ اثمَْننيمْ َجنيمْ اِت َجَعَل ِفيَها َزومْ َمللرَ ُكلِّ الثَّ
َتَجاِوَراٌت  ِض ِقَطللٌع مُّ ُروَن }الرعللد/3{ َويِف اأَلرمْ ٍم َيَتَفكَّ َقللومْ آَلَيللاٍت لِّ
للَقى باَِمء  ُ ِصنمَْواٍن ُيسمْ ٌع َوَنِخيٌل ِصنمَْواٌن َوَغريمْ َنللاٍب َوَزرمْ نمْ َأعمْ للاٌت مِّ َوَجنَّ
ٍم  َقومْ للٍض يِف اأُلُكِل إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لِّ َضَها َعَل َبعمْ للُل َبعمْ َواِحللٍد َوُنَفضِّ
ا َلِفي  ا ُتَراًبا َأئِنَّ ممْ َأئَِذا ُكنَّ هُلُ َجبمْ َفَعَجٌب َقومْ ِقُلللوَن }الرعد/4{ َوإِن َتعمْ َيعمْ
َناِقِهممْ  اَلُل يِف َأعمْ َلئَِك اأَلغمْ ِللممْ َوُأومْ ِذيَن َكَفُروامْ بَِربِّ َلئَِك الَّ للٍق َجِديٍد ُأومْ َخلمْ

اِر ُهممْ ِفيَها َخالِدوَن }الرعد/5{  َحاُب النَّ َلئَِك َأصمْ َوُأومْ

�سورة الرعد 

التف�سري

عمد: الدعائم واالساطني
استوى: استوىل

ر : التسخري سياقه اىل الغرض املختص قهرا سخَّ
صنللوان: مجللع صنو وهللو الغصللن اخلللارج عن 
اصل الشللجرة وهنا يراد به النخالت او النخلتان 

جيمعهام اصل واحد

صنفان عجبا عليهما

التفت

هنالللك صنفللان مللن البرش مللن حيث السلللوك 
فصنللف ُيقال للله وبكل رصاحللة ماهللو فيه وما 
املطلوب منلله وتراه يتغافل او يتجاهل وال يعمل 
املطلوب منه ، وصنف اخر اذا ما سللمع حديثا ما 
او ترصفا معينا نسللبه له وقال انا املقصود ويرتب 

اثرا سيئا عل هذا املوقف .
فاالول عديم االحسللاس والثاين جدا حسللاس  
ولنتعلللم من االمام السللجاد عليه السللالم الذي 
ُشللتم علنللا واماملله ومل يبللال هلللم فقال للله احد 
الشللامتني ايللاك اعني فقال للله عليه السللالم وانا 
عنك اعرض ، فحاول ان تستمع لالفضل وتعلم 
ودائللام حتى وان مل تكن انللت املعني يف النصيحة 
فاالفضللل االلتزام با وان كنت املعني بالشللتائم 

فتجاوز عنها.
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بعد اكثر من اثنتي عرشة سنة تعود التفجريات يف مناطق 
خمتلفة من بغداد اضافة اىل املقدادية وباسلوب املفروض 
ان تكللون االجهللزة االمنيللة واالسللتخباراتية قد وعت 
الدرس وهلا من اخلربة ما يمنع حدوث هكذا تفجريات 
ادت اىل سللقوط ابرياء وكاهنا عادت بنا اىل نقطة الصفر  
ولللو عدنا اىل خطابللات املرجعية التللي طاملا اكدت عل 
احلانب االستخباري وعل وأد الفساد بكل اشكاله ومنه 
العمالء الذين يأمترون بأجندة خارجية غايتهم اسللقاط 

العملية السياسللية يف العراق وكان العاملون عليها ال يعون الدروس بالرغم من سللفك الدماء، 
اي الللدروس التي يمكن ان يعوها حتى يصلحوا احلال وجينبوا الشللعب العراقي هذه املاسللاة؟  
حادثة ابو غريب حادثة هلا دالالت خطرية وخميبة لالمال مع عدم بخس االبطال الذين وأدوها 
قبل ان تستفحل ولكن املهم اين كانت هذه الزمرة االرهابية نائمة واين خططت ومن ساعدهم 

عل ذلك؟ هذه االمور مطلوبة وبقوة والبد للحكومة من الكشف عنها امام الراي العام. 

قال االمام علي
في معنى االنصار

a

قالوا: ملهّا انتهت إىل أمري املؤمنني )عليه السالم( أنباء السقيفة بعد وفاة رسول اهلل )صل اهلل عليه 
وآله(، قال )عليه السالم(: ما قالت االنصار؟

قالوا: قالت: منا أمري ومنكم أمري.
َسَن  : بَِأنَّ َرُسوَل اهللِ)صل اهلل عليه وآله( َوصَّ بَِأنمْ ُيمْ ُتممْ َعَليمِْهممْ َتَججمْ قال)عليه السالم(: َفَهالَّ احمْ

؟ ، َوُيَتَجاَوَز َعنمْ ُمِسيئِِهممْ ِسنِهممْ إىَِل حُممْ
ة عليهم؟ قالوا: وما يف هذا من احلجهّ

. ُة ِبِممْ فقال)عليه السالم(: َلومْ َكاَنِت االمارة ِفيهممْ مَلمْ َتُكِن المَْوِصيَّ
ثم قال: َفاَمَذا َقاَلتمْ ُقَريمٌْش؟ قالوا: احتجت بَأهنا شجرة الرسول)صل اهلل عليه وآله(.

ثَمَرَة. َجَرِة، َوَأَضاُعوا الَّ وا بِالشَّ َتجُّ فقال)عليه السالم(: احمْ

مأساة
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الحشد يدخل »غينيس« ببوستر مساحته أكثر من سبعة آالف متر مربع 

شباب في النجف االشرف يطلقون مبادرة تكافل اجتماعي إلغاثة العوائل المتعففة والنازحة

ناشطو بابل: قانون حرية التعبير والتظاهر يفتقد الدقة التشريعية ونسعى لحماية المتظاهرين 

أعلنت هيئة احلشد الشعبي، إنجاز بوسرت تبلغ مساحته ) سبعة آالف 
وفيام  احلضارية،  ومعاملها  العراق  خارطة  يضم  مربعا(  مرتا  و165 
أكدت ان هذا احلجم حطم الرقم اهلندي املسجل عامليا، اشارت إىل 

اهنا ستتقدم لتسجيله يف موسوعة غينيس لألرقام القياسية.
وقال مدير اعالم هيئة احلشد الشعبي مهند العقايب، إن »اهليئة احتفلت 
يف كربالء وبالتنسيق مع مطبعة الوارث التابعة للعتبة احلسينية املقدسة 
وهو  العامل  يف  بوسرت  اكرب  بإنجاز  لفتة،  فريد  العراقي  املظيل  والطيار 

عبارة عن خارطة العراق موضحة فيها معامل البلد وحضارته«.
)سبعة  يبلغ  انجازه  تم  الذي  البوسرت  »حجم  أن  العقايب،  وأضاف 
الرقم  به  حطمنا  عاملي  قياس  رقم  وهذا  مربعا(  مرتا  و165  آالف 
اهلندي البالغ )ستة آالف مرت مربع( والذي يعد االول عامليا يف اكرب 
بوسرت«، مشريا إىل أن »اهليئة ستتقدم إلدارة موسوعة غينيس لتسجيل 

الرقم العراقي لدهيا وسندخل به موسوعتها لألرقام القياسية«.
الدينية  املرجعية  بناًء عل دعوة  الشعبي جاء  يذكر أن تشكيل احلشد 
محل  عل  للقادرين  املنرصم(،   2014 حزيران  من  )الل13  يف  العليا، 

السالح بل«التطوع«، يف احلرب ضد اإلرهاب..

أكد برملانيون وناشطون مدنيون يف بابل، ان قانون التعبري عن الرأي 
والتظاهر واالجتامع، الذي عرض عل القراءة من قبل جملس النواب، 
القانون  ان  اىل  اشاروا  الدقيقة«، وفيام  القانونية  النصوص  اىل  »يفتقر 
اىل تضمني  السعي  اكدوا  االلكرتونية،  »اغفل« ذكر وسائل االعالم 

القانون ترشيعًا يمنع االعتداء عل املتظاهرين.
احلسيني،  محدية  النواب،  جملس  يف  القانونية  اللجنة  عضو  وقالت 

النواب، بحضور  قاعة جملس  عل هامش جلسة حوارية عقدت يف 
»اجللسة  إن  املدنيني،  والناشطني  واالعالميني  الربملانيني  من  عدد 
التي عقدت ناقشت قانون حرية التعبري وحق التظاهر الذي عرض 
اىل القراءة االوىل والثانية يف جملس النواب، العام املايض«، مبينة أن 
قوة  اعطاء  حول  احلارضون  با  تقدم  التي  اآلراء  من  مجلة  »هنالك 

للترشيع وتبادل وجهات النظر حول الفقرات املختلف عليها«.
ما بني  يزال موضع اختالف  ما  »القانون  ان  اىل  وأشارت احلسيني، 
بأخذ  يتعلق  فيام  االخرى  النيابية  اللجان  وبعض  الربملانية  اللجنة 
املوافقات الرسمية لتنظيم التظاهرات واالعتصامات«، الفتة اىل »اننا 
بحق  االعتداءات  حاالت  تكرار  ملنع  خاص  ترشيع  سن  اىل  نسعى 

املتظاهرين«.
من جانبه، قال الناشط املدين، منتظر هادي، ان »قانون حق التظاهر 
القانونية،  الناحية  من  الدقيقة  النصوص  اىل  يفتقر  التعبري،  وحرية 
فضاًل عن سعيه لتضييق اخلناق عل وسائل االعالم والزامها بعدم 

التعرض اىل الشخصيات العامة«.
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املتعففة  العوائل  واغاثة  االجتامعي  للتكافل  مبادرة  ، إطالق  النجف االرشف  أعلنت جمموعة شبابية يف حمافظة 
كاهل  واثقال  اخلاطئة  االقتصادية  السياسات  اىل  املجتمع  يف  والبطالة  الفقر  نسب  ارتفاع  عزت  وفيام  والنازحة، 
املواطنني عن طريق الرضائب والرسوم التي تفرضها، اكدت ان املبادرة ستكون حلقة وصل بني املتربعني وتلك 
العوائل. وقال احد املشاركني يف احلملة ويدعى مصطفى كاشف الغطاء ان »جمموعة من الشباب نظموا مبادرة 
التكافل االجتامعي( بمشاركة منظامت جمتمع مدين وناشطني يف  النجف االرشف،  تطوعية حتت عنوان )جدار 
إشاعة  املبادرة، هو  تلك  »اهلدف من  ان  مبينًا  االخرى«،  املناطق  واىل  العرشين  ثورة  مناطق جمرسات  بدئت من 
ثقافة التكافل االجتامعي يف املجتمع العراقي والنجفي عل وجه اخلصوص ورعاية العوائل املتعففة والنازحة«. 
وكانت جلنة العمل والشؤون االجتامعيةالربملانية ، أعلنت يف الل10 من كانون الثاين 2016، إن معدل الفقر يف 
العراق سيتجاوز 30% خالل العام اجلاري، بسبب سياسة التقشف التي تتبناها احلكومة جراء هبوط أسعار النفط 
موضحة أن معدل البطالة سريتفع أيضا عن العام املايض، يف ظل توقف تنفيذ مئات املشاريع يف خمتلف املحافظات 
مشرية إىل أن من أبرز أسباب تفاقم معدالت الفقر والبطالة خالل العام اجلاري، استمرار ازدياد حاالت النزوح 

بسبب العمليات العسكرية واملعارك بني القوات األمنية ووعصابات داعش يف شامل وغرب البالد.

الموجز

• ميسان تشهد اعتصام موظفي الطرق والجسور ثالثة ايام متواصلة احتجاجا على تأخر رواتبهم

• الديوانية ترفض مناقلة محصول الشلب االستراتيجي إلى خارج المحافظة

• واسط تعتزم إنشاء منفذ جديد مع إيران، يقع في منطقة الشهابي بناحية شيخ سعد )50 كم( جنوب مدينة الكوت

• قيادة قوات الحشد الشعبي في محافظة االنبار تؤكد هروب 600 »داعشي« من الفلوجة 

الى الموصل

•وزارة الزراعة توافق على انشاء مركز سايلو كامل ومتطور في الديوانية.

• الدفاع المدني يعلن حماية )244 ( مليار دينار واستخدام اجهزة لمعالجة الحوادث الكيماوية والنووية

• طلبة جامعة المثنى يغلقون بوابتها ويمنعون الدوام الرسمي لحين اقالة رئيسها والشهرستاني

•)600( شاب يشاركون في حملة تطوعية لتنظيف قضاء بيجي و«انقاذ« الوثائق الحكومية 

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

الحشد يدخل »غينيس« ببوستر مساحته أكثر من سبعة آالف متر مربع 

 ديالى تعلن امتالء واديين قرب الحدود مع إيران بالمياه وتنفي وجود مخاطر من السيول

شباب في النجف االشرف يطلقون مبادرة تكافل اجتماعي إلغاثة العوائل المتعففة والنازحة

املياه  تلك  أن  أكدت  وفيام  السيول،  بمياه  اإليرانية  احلدود  قرب  سبعة  أصل  من  واديني  امتالء  دياىل،  حمافظة  يف  قزانيه  ناحية  إدارة  أعلنت 
ستساعد يف زراعة أكثر من )15 ألف( دونم يف املناطق احلدودية، شددت عل عدم وجود »خماطر عل الناحية جراء تلك السيول«.

وقال مدير ناحية قزانيه أكرم اخلزاعي إن »كمية كبرية من السيول أدت إىل امتالء اثنني من الوديان من أصل سبعة، يف املناطق احلدودية مع 
اجلارة إيران«، مبينًا أن »امتالء واديي ترساق وطلهوا بالكامل سيساعد يف زراعة أكثر من )15 الف( دونم يف املناطق احلدودية وباجتاه حمافظة 
آالف  تتجاوز  شاسعة  وبمساحات  الصيفي  الزراعة  ملوسم  بالتهيؤ  بدأوا  احلدود  من  القريبة  القرى  »أهايل  أن  اخلزاعي،  وأضاف  واسط«. 
الدوانم«، مؤكدًا، »عدم وجود مناطق مهددة بالغرق جراء السيول«. ويذكر أن مناطق الرشيط احلدودي بني العراق وإيران السيام مناطق 
شاميل عيل الغريب بمحافظة ميسان مرورًا بمناطق الشهايب وبدرة وزرباطية وحتى منديل غالبًا ما تتعرض إىل تدفق سيول شديدة من املرتفعات 

اإليرانية يف فصل الشتاء وعند هطول أمطار غزيرة يف املناطق احلدودية..
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السيُد الصافي يتلو في ُخطبته فقرات من كتاب أمير المؤمنين علي 
بن ابي طالب )عليه السالم( الى عدد من والته وعّماله يرشدهم كيف 

يتعاملون مع اهلها

اخويت اخوايت يف هذه اخُلطبة 
امري  كتب  من  فقرات  نتلو 
طالب  ايب  بن  عيل  املؤمنني 

)عليه السالم(:
كللتللب )عللللليلله الللسللالم( يف 
بكر  ايب  بن  حممد  اىل  عهده 
ه مرص يرشده كيف  حني قلدهّ

يتعامل مع اهلها، قال :
َجَناَحَك  لللممْ  هَلُ للِفللضمْ  )َفللاخمْ
وابمُْسطمْ  َجانَِبَك  للممْ  هَلُ وَألِللنمْ 
يِف  َنُهممْ  َبيمْ وآِس  َهَك  َوجمْ ممْ  هَلُ
ال  َحتَّى  َرِة  والنَّظمْ َظِة  حمْ اللَّ
َحيمِْفَك  يِف  ُعَظاَمُء  المْ َمَع  َيطمْ
ِمنمْ  َعَفاُء  الضُّ َييمَْأَس  وال  هَلُممْ 

.) لَِك َعَليمِْهممْ َعدمْ

وهو  والتلله  احد  اىل  وكتب 
يللأمللره  قطبة  بللن  االسللللود 

بالعدل بني الناس فقال :
َتَلَف َهَواُه  َوايِلَ إَِذا اخمْ )فإِنَّ المْ
ِل،  المَْعدمْ ِمَن  َكثرِيًا  ذلَِك  َمَنَعُه 
يِف  ِعنمَْدَك  النَّاِس  ُر  َأممْ َيُكنمْ  َفلمْ
يِف  َليمَْس  ُه  َفإِنَّ َسللَواًء،  للقِّ  َ احلمْ
ِل،  المَْعدمْ ِمَن  ِعللَوٌض  ِر  للومْ َ اجلمْ
َثاَلُه،  َأممْ ُتنمِْكُر  َما  َتنِبمْ  َفاجمْ
َض  رَتَ افمْ ِفَيام  َسَك  َنفمْ َوابمَْتِذلمْ 
ثللَواَبللُه،  َراِجلليللًا  َعَليمَْك،  اهلُل 

فًا ِعَقاَبُه(. َوُمَتَخوِّ
اىل  الللسللالم(  )عليه  وكتب 
له ممن خان االمانة  بعض عامهّ
واسللتللحللوذ عللل االملللوال 

العامة قائالً  :
َتِكيُد  للَت  ُكللنمْ لللاَم  إِنَّ للَك  )َكللَأنَّ
َو  ُدنمَْياُهممْ  َعللنمْ   للَة  مَّ ُ َاألمْ َهللِذِه 
َفَلامَّ  َفيمْئِِهممْ  َعنمْ  ممْ  َتُ ِغرَّ َتنمِْوي 

ِخَياَنِة  يِف  ُة  للدَّ َالللشِّ َكَنتمَْك  َأممْ
َة َو  للَكللرَّ للللَت َالمْ عمْ َ للللِة َأرسمْ مَّ ُ َاألمْ
َت  َتَطفمْ اِخمْ َو  َبَة  َوثمْ َالمْ َت  َعاَجلمْ
َواهِلُِم  َأممْ ِمنمْ  ِه  َعَليمْ َت  َقَدرمْ َما 

أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدَث 
في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي  
الصحن  في  أقيمت  التي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته 
الموافق  1437ه���  االول/  /جمادي   24 في  الشريف  الحسيني 

2016/3/4م تحدث قائالً: 

َعْن  َة  َاْلُأمَّ ِه  َه��ذِ َتِكيُد  ُكْنَت  َما  ِإنَّ َك  َكَأنَّ  *

ا  َفَلمَّ َفْيِئِهْم  َعْن  َتُهْم  ِغرَّ َتْنِوي  َو  ُدْنَياُهْم 

َأْسَرْعَت  ِة  َاْلُأمَّ ِخَياَنِة  ِفي  ُة  دَّ َالشِّ َأْمَكَنْتَك 

َة َو َعاَجْلَت َاْلَوْثَبَة َو ِاْخَتَطْفَت َما َقَدْرَت  َاْلَكرَّ

ِلَأَراِمِلِهْم  َاْلَمُصوَنِة  َأْمَواِلِهُم  ِمْن  َعَلْيِه 

َداِمَيَة  َاْل���َأَزلِّ  ْئ��ِب  َال��ذِّ ِاْخِتَطاَف  َأْيَتاِمِهُم  َو 

َاْلِمْعَزى َاْلَكِسيَرَة.

مّما جاء في خطبة الجمعة:
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َتاِمِهُم  َأيمْ َو  َراِمِلِهممْ  أِلَ َُصوَنِة  َاملمْ
َداِمَيَة  َزلِّ  َ َاألمْ ئمِْب  َالذِّ تَِطاَف  اِخمْ
َتُه  َفَحَملمْ للَكللِسللرَيَة  َالمْ للَزى  ِللعمْ َاملمْ
ِر  دمْ َالصَّ َرِحيَب  َِجاِز  َاحلمْ إىَِل 
ِذِه  َأخمْ ِمنمْ  ٍم  ُمَتَأثِّ  َ َغريمْ ِلِه  بَِحممْ
َت  َحَدرمْ َِك  لَِغريمْ َأَبا  اَل  َكَأنََّك 
َو  َأبِيَك  ُتَراَثَك ِمنمْ  ِلَك  َأهمْ إىَِل 
ِمُن  ُتؤمْ َأَما   ِ َاهللَّ َفُسبمَْحاَن  َك  ُأمِّ
نَِقاَش  للاُف  َتَ َأَوَملللا  َللَعللاِد  بِللاملمْ
للُدوُد َكاَن  َللعمْ للا َاملمْ َ ِللَسللاِب َأهيُّ َاحلمْ

َباِب َكيمَْف  لمْ َ َدَنا ِمنمْ ُأويِل َاألمْ ِعنمْ
َأنمَْت  َو  َطَعامًا  َو  ابًا  رَشَ ُتِسيُغ 
َو  َحللَرامللًا  ُكللُل  َتللأمْ للَك  َأنَّ َلُم  َتعمْ
َِماَء  َاإلمْ َتاُع  َتبمْ َو  َحَرامًا  ُب  َ َترشمْ
للَواِل  َأممْ ِمنمْ  َالنَِّساَء  َتنمِْكُح  َو 
ِمننَِي  ُؤمْ ََساِكنِي َو َاملمْ َيَتاَمى َو َاملمْ َالمْ
 ُ َاهللَّ َأَفاَء  ِذيَن  َالَّ َُجاِهِديَن  َاملمْ َو 
َرَز  َأحمْ َو  َواَل  ممْ َ َاألمْ َهِذِه  َعَليمِْهممْ 
َو   َ َاهللَّ ِق  َفاتَّ باَِلَد  َالمْ َهللِذِه  ِبِممْ 

ممْ  َواهَلُ ِم َأممْ َقومْ ُددمْ إىَِل َهُؤاَلِء َالمْ ُارمْ
َكَننِي  َأممْ ُثمَّ  َعلمْ  َتفمْ مَلمْ  إِنمْ  َفإِنََّك 
ِ ِفيَك  ِذَرنَّ إىَِل َاهللَّ عمْ ُ ِمنمَْك أَلُ َاهللَّ
للِذي  َالَّ بَِسيمِْفي  للَك  َبللنَّ ِ أَلَرضمْ َو 
َدَخَل  إاِلَّ  َأَحدًا  بِِه  بمُْت  رَضَ َما 
َسَن  َ َاحلمْ َأنَّ  َلومْ   ِ َاهللَّ َو  َو  اَر  َالنَّ
للِذي  َالَّ ِمثمَْل  َفَعاَل   َ للَسللنيمْ ُ َاحلمْ َو 
ِعنمِْدي  للامَ  هَلُ َكاَنتمْ  َما  َت  َفَعلمْ
بِإَِراَدٍة  ِمنِّي  َظِفَرا  اَل  َو  َهَواَدٌة 
ُهاَم َو ُأِزيَح  قَّ ِمنمْ َ َحتَّى آُخُذ َاحلمْ

َلَمتِِهاَم(. َباِطَل َعنمْ َمظمْ َالمْ
رمحك اهلل يا سيدي يا موالي 
دائاًم  ووفقنا  املؤمنني  امري  يا 
لالهتداء واالقتداء بسنتهّك.. 
نبينا  عللل  تللعللاىل  اهلل  وصللل 
وآللله  عليه  اهلل  )صللل  حممد 
الطيبني  آللله  وعللل  وسلللللم( 

الطاهرين.

ما هو الذنب الذي ال يغفر؟

يجيبنا على ذلك الشهيد السيد دستغيب بقوله: الذنب الذي ال يغفر 

هو مظالم العباد، أي حق الناس الذي ال يعفو اهلل عنه، فلو أخذ أحٌد 

من أحٍد حبة شعير ظلمًا لقاّصه اهلل بها يوم القيامة، وما غفر له.

فكيف بالفاسدين الذين سرقوا حقوق فقراء هذا البلد؟
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التوبُة ُتطفُئ ناَر اآلثام

مستقاٌة من اخُلطبة االوىل 
لصالة اجُلمعة بإمامة السيد 
امحد الصايف يف 24/مجادي 

االول/1437هـ املوافق 
2016/3/4م

الحديُث عن التوبة يطول كثيرًا، ولكّننا على يقين أن اهلل )سبحانه وتعالى( فاتح أبوابه 
أمام العاصين ليتقبل توبتهم ويستغفر لهم خطاياهم.

لنا  اهلل  عباد  نحن  الواقع  ويف 
تعاىل،  اهلل  اىل  حقيقية  حاجة 
ونحن  احلللاجللة  حمللض  فنحن 
حمض  ونحن  االفتقار  حمللض 
هو  وتعاىل  تبارك  واهلل  الفقر 

الغني املطلق.
التوبة أهيا األحبة حالة صحية، 
بعض  االنللسللان  عللل  متللر  فقد 
ولكنه  ويسارًا  يمينًا  الللزالت 
اىل  ويرجع  يللؤوب  ما  رسعللان 
حالة  التوبة  ألن  تللعللاىل،  اهلل 
املربية،  األمللور  ومللن  صحية 
بحاجة  انه  اعتقد  اذا  واالنسان 
يريض  ان  ياول  غريه  اىل  دائاًم 
يترصف  ان  وياول  الغري  هذا 
الغري  هللذا  يللريض  تللرصفللات 
نشعر  ان  البد  نحن  وبالنتيجة 

دائاًم بأننا بحاجة اىل اهلل. الواقع 
تارة  لكن  اهلل  اىل  بحاجة  نحن 
ال  وتلللارة  الللواقللع  بللذا  نشعر 

نشعر.
ظهره  عل  يتطب  قد  االنسان 
اىل  يللكللرتث  اآلثللللام وهلللو ال 
وهناية  مشارف  اىل  يصل  ان 
التفت  اذا  يلتفت  قللد  العمر 
وسيحاول  باالنكسار  سيشعر 
وسيعرتف  فات  ما  يصحح  ان 
تعاىل  اهلل  اىل  حمتاج  بأنه  هناك 
االحتياج  هذا  حقيقة  وسريى 
قد  به  يتقوى  كان  ما  كل  ألنه 
انتهى  يشء  وكللل  منه  خللرج 
بينه وبني االخرة حلظات  وهو 
وينتقل  هامدة  جثة  يصبح  ثم 
ان  البد  الذي  املكان  ذلك  اىل 

ننتقل اليه مجيعًا.
أهنا  عن   ً فضال  التوبة  ولذلك 
اعادة ورجوع العبد اىل اهلل فهي 
حالة مربية جتعل االنسان دائاًم 
يف يقظة انه انتبه هناك من يراك 
وينظر اليك وهناك من حتتاجه 
بمجرد ان تلتفت فال خيدعنك 

احد عن هذا االحتياج. 
ال يللقللول االنللسللان انلللا قللوي 
االشياء  هللذه  عللل  وحصلت 
سريجع  ألنه  وعلمي  بجهدي 
ويتنكر هلذه االشياء .. االنسان 
العاقل عندما يلتفت انه بحاجة 
هو   انسان  وكللل  دائللاًم  اهلل  اىل 
هي  التوبة  وان   .. اهلل  اىل  فقري 

سيامء الصاحلني.
هي  التوبة  مسألة  ان  اخللواين 

االنسان  وان  تربوية  مسألة 
ويعود  تللعللاىل  اهلل  اىل  يلللؤوب 
إليه، وهنا يقول االمام السجاد 
َمنمْ  َيا  ُهمَّ  )َأللَّ السالم(:  )عليه 
َوَيا  َواِصِفنَي،  المْ ُت  َنعمْ َيِصُفُه  ال 
اِجنَي،  الرَّ َرَجاُء  للاِوُزُه  جُيَ اَل  َمنمْ 
للُر  َأجمْ للِه  َلللَديمْ َيِضيُع  اَل  َمللنمْ  َوَيللا 

ِسننَِي(. ُحمْ املمْ
فمن هو املحسن؟ 

يب  منا  كل  اخللواين  الحظوا 
يب  عندما  واالنللسللان  نفسه 
لكن  علليللبللًا  للليللس  هلللذا  نفسه 
بنفسه  يأخذ  الذي  هو  العاقل 
اىل موارد االمان ال يوجد احد 
منهّا ال يب نفسه لكن من حمبة 
االنسان لنفسه ان يكون مطيعًا 
النفس  هذه  عل  خياف  ألنه  هلل 
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ان  لنفسه  االنسان  حمبة  ومللن 
يسعى وراء الرب ..

حالة  اال  عنده  جتد  ال  املحسن 
ال  وملللن  يعرف  ملن  االحللسللان 
يعرف وهذا االحسان مآله من 
اهلل تعاىل فاهلل تبارك وتعاىل اودع 
فينا آالت وافكارا وارشدنا اىل 
الللرب واالنللسللان عندما  مللوارد 
يقول  وتعاىل  تبارك  اهلل  ُيسن 
املحسنني..  اجر  يضيع  ال  انه 
الدنيا  ففي  الدنيا  خالف  وهذا 
املحسنني ال يصلون  من  كثري 
عل اجرهم دنيويًا بل ان كثريا 
من الناس قد حتارب املحسن..
عنده  تكون  ان  االنسان  البد 
تعاىل  اهلل  مللع  خللاصللة  عللالقللة 
بكاء  هللو،  اال  عليها  يطلع  ال 
ودعاء وإنابة وتصدق وصدقة 
الللرب،  غضب  تطفئ  الللرس 
االنسان ال جيلس يف أي مكان 
ال  عليه  تصدقت  فالن  ويقول 
تريد   ، بمنهّ  الصدقة  هذه  تتبع 
اهلل تعاىل ان يطفئ غضبه عليك 
اكتم الصدقة، نعم اذا اردت ان 
الناس  حتى  الفعل  هذا  تشيع 

تتعلم ال تذكر هذه اجلزئيات..
موازينه  له  وتعاىل  تبارك  اهلل 
االنللسللان  يللكللون  قللد  تتلف 
االعامل  من  عمال   60 يعيش 
خلصوصية   تعاىل  اهلل  عند  ُيقبل 
بللقلليللة االعللللامل،  مللفللقللودة يف 
ال  قد  الفعل  هللذا  خلصوصية 
ولذلك  االعامل  بقية  يف  تكون 
عالقة  وجود  من  البد  اخواين 
ها  ادخرهّ تعاىل  اهلل  مع  خاصة 
نفسه ان  د االنسان  وكل ما عوهّ
اخلاصة  العالقة  هذه  له  تكون 
حتى  بارتياح  سيشعر  اهلل  مع 
ه  ولو ان العامل بأرسه اصبح ضدهّ
واالئمة االطهار عليهم السالم 
علمونا اشياء يتاج االنسان ان 

يلتفت هلا.
السجاد  لللالمللام  الللدعللاء  هللذا 
)عليه السالم( كيف كان يدعوه 
السالم(  )عليه  السجاد  االمام 
ال  ادعللوه  انللا  كام  يدعوه  كللان 
يدعوه  كللان   .. معناه  افللهللم 
بطريقة خاصة حيث كان )عليه 
يرتعد  يتوضأ  عندما  السالم( 
ويصفر وجهه ويبدو هذه حالة 

يا  ملللاذا  ُيسأل  وعندما  طبيعية 
بن رسول اهلل؟ قال جاء وقت 
عل  تعاىل  اهلل  عرضها  امانتي 
واجلبال  واالرض  السموات 
فأبني ان يملنها واشفقن منها 
اؤدي  ادري  ال  االنسان  محلها 

االمانة ام ال؟.
الصحيفة  نلللقلللرأ  وعللنللدمللا 
االمللام  كللان  فلقد  السجادية، 
يامرس  السالم(  )عليه  السجاد 
هلللذه االدعللليلللة وكلليللف كللان 
السالم(،  )عليه  االمللام  يدعو 
والحلللظلللوا  هللنللا اخللللواين ال 
هؤالء  ويقول  الشيطان  يأتينا 
العصمة  نعم  معصومون.. 
ولكن ال ياتيني الشيطان ويقول 
تصلون  ال  فانكم  تفعلوا  ال 
وهم  نصل  ال  نحن   .. اليهم 
احلد  قطعًا  ولكن  معصومون 
احلد   .. نعمله  ان  البد  االدنى 
الذي جيعلنا نقتدي بم البد ان 
نأمل  الذي جيعلنا  نفعله واحلد 
ان  البد  سُنقبل  يشء  أي  عل 
يف  فلنا  نسعى  ان  والبد  نفعله 
رسول اهلل )صل اهلل عليه وآله 

، العصمة  وسلم( اسوة حسنة 
لنا  العصمة  تللكللون  ال  رمحللة 
مانعة عل اننا ال نعمل .. لكن 
السالم(  )عليه  االمام  بالنتيجة 
برش يتعب ويعرق ويتأمل وجيرح 
ولسيد الشهداء )عليه السالم( 
يف واقللعللة الللطللف جللراحللات 
كثرية ونزف دمه الرشيف وهو 

معصوم ..
نندفع  اخواين  جتعلنا  العصمة 
االطللهللار  االئللمللة  مللن  وننهل 
ولللذلللك   .. الللسللالم  عليهم 
السالم(  )عليه  السجاد  االمام 
يدعوها  كللان  االدعلليللة  هللذه 
نقرأ  ان  جيب  نحن   .. بطريقته 
يف  تؤثر  بحيث  االدعلليللة  هللذه 

سلوكياتنا هذه العبارات ..
يتيرس  ال  وقد  قيمة  له  الدعاء 
يتيرس  ال  النفس  وإقبال  دائللاًم 
تصيبه  تلللارة  فللاالنللسللان  دائلللاًم 
حالة من اإلدبار فرتاه تارة يقرأ 
بخشوع وتدبر وتارة يقرأ وهو 

ال يعلم ماذا يقرأ؟!
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السؤال : ما هو تعريفكم لعقوق 
الوالدين ؟

وهو  الوالدين  عقوق   : اجلواب 
يعدهّ  وجلله  بللأي  إليهام  اإلسلللاءة 
كام   ، الولد  عل  جلميلهام  تنكرًا 
تأذهيام  يوجب  فيام  يرم خمالفتهام 

الناشئ من شفقتهام عليه .

املسلم  اطللمللأن  إذا   : الللسللؤال 
سفره  عن  قلبا  والده  رضا  بعدم 
للخارج، من دون أن يسمع املنع 
من لسان أبيه، فهل جيوزله السفر 
يف  مصلحته  يرى  االبن  كان  إذا 

ذلك ؟

اىل  اإلحسان  كان  إذا   : اجلللواب 
يف  اليها  املشار  باحلدود   - الوالد 
يقتيض  )املتقدم(  السؤال  جواب 
كان  أو  منه،  بالقرب  يكون  أن 
لزمه  عليه،  شفقة  بسفره  يتأذى 
بسببه،  يترضر  مل  ما  السفر  ترك 

وإالهّ مل يلزمه ذلك .

الللوالللدة  أملللرت  إذا   : الللسللؤال 
خلالفها  زوجته  بتطليق  ولدها 
مع الزوجة، فهل جيب طاعتها يف 

ذلك؟ وماذا لو قالت )أنت ولد 
عاق إن مل تطلق( ؟

يف  طاعتها  جتللب  ال   : اجللللواب 
املذكور،  للقول  أثر  وال  ذلللك، 
اإلساءة  عن  التجنب  يلزمه  نعم 

اليها بقول أو فعل كام تقدم .
مع  الللولللد  يتناقش   : الللسللؤال 
أمر  يف  بنتها  مع  األم  أو  والللده 
يضجر  حادًا  نقاشًا  يومي  حيوي 
لللألوالد  فهل جيللوز  الللوالللديللن، 
ذلك، وما هو احلدُّ الذي ال جيب 

عل الولد تطيه مع والده ؟

يناقش  أن  للولد  جيوز   : اجلواب 
من  بصحته  يعتقد  ال  فيام  والديه 
يراعي  أن  عليه  ولكن  آرائهام، 
مناقشته،  يف  واألدب  اهللللدوء 
يرفع  وال  اليهام،  النظر  يدهّ  فال 
عن  فضاًل  صوتام،  فوق  صوته 

استخدام الكلامت اخلشنة.

السؤال : خيشى بعض االباء عل 
باملعروف  يأمروا  أن  من  أبنائهم 
جتب  فهل  املنكر،  عللن  وينهوا 
طاعتهام يف ذلك ، علاًم بأن االبن 

يتمل التأثري والخيشى الرضر؟

اجلواب : إذا وجب ذلك - 
فال  االبللن،  عل   - برشوطه 
معصية  يف  ملخلوق  طاعة 

اخلالق .
الللسللؤال : مللا هللي حللدود 

طاعة األب واألم ؟

عل  الللواجللب   : اجلللللواب 
الولد جتاه أبويه أمران :

األول : اإلحسان اليهام، باالنفاق 
وتأمني  حمتاجني،  كانا  إن  عليهام 
وتلبية  للة،  املللعلليللشلليهّ حللوائللجللهللام 
شؤون  اىل  يرجع  فيام  طلباتام، 
املللتللعللارف  حلليللاتللام يف حللللدود 
الفطرة  تقتضيه  حسبام  واملعمول 
تنكرًا  تركها  ويللعللدُّ  السليمة، 
خيتلف  أمر  وهو  عليه،  جلميلهام 
اختالف  بحسب  وضيقًا  سعة 

حاهلام من القوة والضعف.
باملعروف،  مصاحبتهام   : الثاين 
بعدم اإلساءة اليهام قواًل أو فعاًل، 
النص:  ويف  له،  ظاملني  كانا  وان 
وقل:  تنهرمها  فال  رضباك  »وإن 

غفراهلل لكام«.
هذا فيام يرجع اىل شؤوهنام. وأما 
فيام يرجع اىل شؤون الولد نفسه، 

أبويه  أحد  تأذي  عليه  يرتتب  مما 
فهو عل قسمني:

من  ناشئًا  تللأذيلله  يكون  أن   .1
شفقته عل ولده، فيحرم الترصف 

املؤدي اليه، سواء هناه عنه أم ال.
من  ناشئًا  تللأذيلله  يكون  أن   .2
الذميمة  اخلصال  ببعض  اتصافه 
كعدم حبه اخلري لولده دنيويًا كان 

أم َاخرويًا.
كان  إذا  الوالدين  لتأذي  أثر  وال 
عل  جيب  وال  القبييل،  هذا  من 
هذا  من  لرغباتام  التسليم  الولد 

النوع.
وبذلك يظهر أن إطاعة الوالدين 
الشخصية  أوامرمها ونواهيهام  يف 
واهلل  ذاتللا،  حللدِّ  يف  واجبة  غري 

العامل .

سؤال للقراء
ما حكم إفطام الطفل قبل حلول عامه الثاني دون أن تكون والدته حامال ؟

سؤال وجواب العدد السابق )531(
هل صحيح ما أفعله عند الدخول في الصالة بأن أكبر و ال أهتم بالنية ؟

الجواب : نعم صحيح .

اعداد: محمد حمزة جبر
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ألفعال  الفاعل  هو  تعاىل  انلله  اىل  ل  املجربة  وهللم  ل  قللوم  ذهللَب 
مع  وهو  املعايص،  فعل  عل  الناس  اجرب  قد  فيكون  املخلوقني، 
ذلك  ومع  الطاعات  فعل  عل  واجربهم  عليها،  يعذبم  ذلك 
افعاله، وانام  افعاهلم يف احلقيقة  ان  يقولون:  يثيبهم عليها؛ الهنم 
ز، ألهنم حملها، و مرجع ذلك إىل  التجوهّ اليهم عل سبيل  تنسب 
إنكار السببية الطبيعية بني االشياء، وانه تعاىل هو السبب احلقيقي 

ال سبب سواه.
هو  ذلك  ان  ظنوا  اذ  االشياء؛  بني  الطبيعية  السببية  انكروا  وقد 
مقتىض كونه تعاىل هو اخلالق الذي ال رشيك له، ومن يقول بذه 

املقالة فقد نسب الظلم اليه، تعاىل عن ذلك.
وذهب قوم آخرون ل وهم املفوضة ل اىل انه تعاىل فوض االفعال إىل 
املخلوقني، ورفع قدرته وقضاءه وتقديره عنها، باعتبار أنهّ نسبة 
للموجودات  وأنهّ  إليه،  النقص  نسبة  تستلزم  تعاىل  إليه  األفعال 
إىل مسبِّب األسباب والسبب  ها  كلُّ انتهت  أسبابا اخلاصة، وإن 
األول، وهو اهلل تعاىل، ومن يقول بذه املقالة فقد أخرج اهلل تعاىل 

من سلطانه، وأرشك غريه معه يف اخللق.
واعتقادنا يف ذلك تبع ملا جاء عن أئمتنا األطهار )عليهم السالم( 
من اأَلمر بني األمرين، والطريق الوسط بني القولني، الذي كان 
ط  ففرَّ الكالم،  أهل  املجادلني من  أولئك  أمثال  فهمه  يعجز عن 
بعد  إالهّ  والفلسفة  العلم  يكتشفه  ومل  آخرون،  وأفرط  قوم  منهم 

عدة قرون.

ة )عليهم السالم(  لع عل حكمة اأَلئمهّ وليس من الغريب ممَّن مل يطهّ
وأقواهلم أن يسب أنهّ هذا القول ل وهو األمر بني ااَلمرين ل من 
مكتشفات بعض فالسفة الغرب املتأخرين، وقد سبقه إليه أئمتنا 

قبل عرشة قرون.
الوسط  الطريق  لبيان  السالم(  )عليه  الصادق  إمامنا  قال  فقد 

كلمته املشهورة: »ال جرب وال تفويض ولكن أمر بني أمرين«.
أفعالنا من  إنهّ  معناه، وخالصته:  أدقهّ  وما  املغزى،  أجلَّ هذا  ما 
جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن اسبابا الطبيعية، وهي حتت قدرتنا 
يف  وداخلة  تعاىل،  هلل  مقدورة  هي  أخرى  جهة  ومن  واختيارنا، 
سلطانه؛ اَلنهّه هو مفيض الوجود ومعطيه، فلم جيربنا عل افعالنا 
القدرة  لنا  اَلنهّ  املعايص؛  عل  عقابنا  يف  ظلمنا  قد  يكون  حتى 
ض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد  واالختيار فيام نفعل، ومل يفوِّ
أخرجها عن سلطانه، بل له اخللق واحلكم واألمر، وهو قادر عل 

كل يشء وحميط بالعباد.
اهلل  والقدر رس من أرسار  القضاء  أنهّ  فعقيدتنا:  وعل كل حال، 
إفراط وال  بال  الالئق  الوجه  يفهمه عل  أن  استطاع  فمن  تعاىل، 
تفريط فذاك، وإالهّ فال جيب عليه أن يتكلهّف فهمه والتدقيق فيه؛ 
من  بل  األمور،  دقائق  من  اَلنهّه  عقيدته؛  عليه  وتفسد  يضل  لئالهّ 
الناس،  إالهّ األوحدي من  التي ال يدركها  الفلسفة  أدق مباحث 

ولذا زلهّت به أقدام كثري من املتكلهّمني.

عقيدتنا في القضاء والقدر

فقه وعقائد



العطاء الحسيني

يف  العليا  الدينية  املرجعية  ُتوليه  ما  مللَع 
املرجع  بسامحة  واملتمثلة  األرشف  النجف 
عيل  السيد  العظمى  اهلل  آية  األعل  الديني 
الللوارف(  ظله  )دام  السيستاين  احلسيني 
املجتمع، فقد  بكافة رشائح  بالغ  اهتامم  من 
من  املزيد  تقديم  عينيها  نصب  وضعت 
األيتام  لرشية  األبوية  والرعاية  االهتامم 
بسبب  البلد  يف  أعدادهم  تزايدت  الذين 
احلروب واملآس التي مرهّ با، وألن املرجعية 
الرشيدة هي صامم األمان هلذا البلد العظيم 

لرشية  ومعيل  أب  خري  ذاته  بالوقت  فهي 
املشاريع  خالل  من  يظهر  ما  وهذا  األيتام، 
عل  العليا  املرجعية  حترص  التي  اخلدمية 
ومن  املهمة،  الرشية  هلذه  خدمة  إقامتها 
)عليه  األصغر  عيل  مدرسة  إقامة  أبرزها 
بمحافظة  )الشبانات(  منطقة  يف  السالم( 
كربالء املقدسة، والتي افتتحها رسميًا ممثل 
سامحة  املحافظة  يف  العليا  الدينية  املرجعية 
األسبوع  الكربالئي؛  املهدي  عبد  الشيخ 
دينية  شخصيات  حضور  وسللط  املللايض، 

واجتامعية وأكاديمية واعالمية.
مدرسة عيل األصغر )عليه السالم( ليست 
األوىل من نوعها يف احتضان رشية األيتام، 
إال أهنا امتازت بضمها األيتام من املرحلتني 

االبتدائية والثانوية.
وقال سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
انهّ  املللدرسللة:  افتتاح  بحفل  كلمته  خللالل 
رعاية  اليتيم  اولللت  االسالمية  »الرشيعة 
كبرية؛ وهناك الكثري من النصوص القرآنية 
واالحاديث الرشيفة التي بينت امهية ومنزلة 

المرجعية الدينية العليا تتّوج مشاريعها الخدمية
 بافتتاح مدرسة علي األصغر )عليه السالم( الخاصة باأليتام في كربالء

والشيخ الكربالئي خالل حفل افتتاح المدرسة
يؤكد على ضرورة تضافر الجهود  

لرعاية هذه الشريحة

األحرار/ حسين نصر 
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العطاء الحسيني

الكفالة  مللن  اليتامى  رعللايللة 
االجتامعية  والرعاية  املعيشية 
هنا  ومن  والتعليمية،  والرتبوية 
جاء مرشوع اقامة هذه املدارس 
تتكفل  التي  والثانوية  االبتدائية 
التعليم  االيتام  وتربية  بتعليم 
االكاديمي املتعارف يف املدارس 
احلكومية،  املللنللاهللج  واعللتللامد 
الناحية  من  رعايتهم  وكذلك 
الدراسية  املراحل  يف  الرتبوية 
حتى االعدادية ومراعاة اجلانب 
ان  مبينًا  والقرآين«،  االخالقي 
سيخدم  املدرسة  هذه  »افتتاح 
رشية كبرية من األيتام، وقبلها 
السيدة  مللدرسللة  افللتللتللاح  تللم 
للبنات،  السالم(  )عليها  رقية 
رعاية  عل  املدرستان  وحترص 
يشعرون  ال  بحيث  األيللتللام  
عل  والعمل  االب،  بفقدان 
بيئة  يف  صحيحة  نشأة  تنشئتهم 
الرعاية  تقديم  مللع  صللاحلللة، 
الصحية والنفسية هلم، باإلضافة 

نقل  من  املجانية  اخلدمات  اىل 
ووجبات غذائية«. 

وأوضح سامحته، »تم انشاء هذا 
ممثلية  مكتب  قبل  من  املللرشوع 
سامحة  العليا  الدينية  املرجعية 
ظله  )دام  السيستاين  السيد 
املقدسة؛  كربالء  يف  الللوارف( 
كلية  بللنللاء  مللللرشوع  وهلللنلللاك 
املللرشوع  هللذا  ليكتمل  لأليتام 
رعاية هذه  اجلوانب يف  من كل 

الرشية«.
وأضللللللاف سلللامحلللة الللشلليللخ 
الكربالئي، إن »املرجعية الدينية 
رواتب  االيتام  اىل  تدفع  العليا 
منذ سنني طويلة وهي  تعتني بم  
والصحي  النفيس  اجلانب  من 
واللللللرتبلللللوي واالجلللتلللامعلللي 
وتوفري  عوائلهم  مع  بالتواصل 
وتقديم  الللالزمللة  احتياجاتم 
ونامل  هلم،  املجانية  اخلدمات 
ان يستمر هذا العمل املبارك يف 

باأليتام  خاصة  الكلية  مرشوع 
العراق  يف  االيللتللام  زيلللادة  مللع 
والعمليات  التفجريات  مللن 
الذين  والللشللهللداء  االرهللابلليللة 
يللدافللعللون عللن الللعللراق وعل 
التكاتف من مؤسسات  اجلميع 
االيتام  لرعاية  وغريهم  الدولة 

لنضمن هلم حياة مستقرة«.

من 
جللهللتلله بلللني، مللعللاون االمللني 
لشؤون  احلسينية  للعتبة  العام 
مدارس  عل  واملرشف  اإلعالم 
االيتام التابعة للمرجعية الدينية 
الللعللللليللا، الللسلليللد سللعللد الللديللن 
عيل  »مدرسة  انهّ  البناء؛  هاشم 
مكونة  السالم(  )عليه  االصغر 
مللن أربللعللة طللوابللق، وبللواقللع 
مكتبة  مع  صفًا  وعرشين  اربعة 
اخللرى،  وملحقات  ومطبخ 
 )410( اآلن  تضم  وأصبحت 
»قد  انه  مبينًا  وطالبًا«،  تلميذًا 
مدرسة  خلف  ارض  رشاء  تم 
السالم(  )عليها  رقية  السيدة 
طوابق  ثالثة  من  مصل  لتشييد 
باإلضافة اىل ساحة للمدرسة«، 
املبارشة  متت  »قد  انه  إىل  مشريًا 
اوالد  مللدرسللة  بإنجاز  حاليًا 
لأليتام  السالم(  )عليهم  مسلم 
بخمسة  )البوبيات(  منطقة  يف 
مدرسة  مرشوع  وايضا  طوابق؛ 

احلللسللني،  حلللي  يف  للللأليلللتلللام 
الشيخ  سللامحللة  مللن  وبتوجيه 
عللبللد املللهللدي الللكللربللالئللي يف 
انشاء  يف  اجللازة  عل  احلصول 
كلية وتكتمل املراحل الدراسية 
يتم  وبعدها  بااليتام  اخلاصة 
واسكاهنم  وتزوجيهم  تعيينهم  

باذنه تعاىل«.

مدرسة  مدير  أوضح  ذلك،  إىل 
السالم(  )عليه  االصللغللر  علليل 
انهّ  خشان  عبد  نللزار  األسللتللاذ 
مجيع  مللن  هللم  املللدرسللة  »طلبة 
ويتم  كللربللالء،  حمافظة  انللحللاء 
 )19( توفري  عرب  جمانًا  نقلهم 
يف  اللللدوام  يبدأ  حيث  بللاصللا، 
بتناول  صباحًا  الثامنة  الساعة 
الللفللطللور املللعللد هلللم وملللن ثم 
لبدء  الصفوف  إىل  الللدخللول 
ان  مبينا  الللتللدريللس«،  عملية 
»عللللدد طلللالب امللللدرسلللة من 
الللثللاين  اىل  االبللتللدائللي  االول 
وعدد  طالبًا(،   410( املتوسط 
معلاًم   34( التعليمي  الللكللادر 
بالوقت  مللؤكللدًا  ومللدرسللًا(«، 
التدرييس  »الللكللادر  ان  ذاتللله 
يرص عل إجياد العالقة الطيبة 
للتدريس،  املناسبة  واألجللواء 
أبويًا  تعاماًل  معهم  والتعامل 
رعاية  من  فقدوه  ما  لتعويض 

واهتامم آبائهم«.
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العطاء الحسيني 

العام  االمللني  مللعللاون  استقبل 
املقدسة لشؤون  احلسينية  للعتبة 
سعد  السيد  والطفولة  االعالم 
يف  بمكتبه  البناء«   هاشم  الدين 
 ، الللرشيللف  احلسيني  الصحن 
حيدر  املوهوب   الطفل  عائلة 
حمافظة  من   « الكريم  عبد  ميثم 
ميسان الذي فاز باجلائزة االوىل 
تلوث  عن  الدولية  املسابقة  يف 
اليابان   يف  اقيمت  التي  البيئة 

باشرتاك )85( دولة.
البناء«  الدين  سعد  السيد  وقال 
املقدسة   احلسينية  العتبة  ان 
استقبلت عائلة الطفل املوهوب 
عبد  ميثم  )حلليللدر  الللطللالللب 
الكريم( من حمافظة ميسان الذي 
للمسابقة  االوىل  باجلائزة  فللاز 
رسمها  التي  اللوحة  يف  الدولية 
عن التلوث البيئي  التي اقيمت 

 )  85  ( بمشاركة  اللليللابللان  يف 
دولة،مشريا اىل ان العتبة املقدسة 
تتعامل مع مجيع الرشائح بمزيد 
ملللن اللللتلللواصلللل مللعللهللم وقللد 
اليوم  عائلة الطالب  استضافت 
اهلل  شللاء  وان  حيدر  املللوهللوب 
ملامرسة  موهبته  توظيف  سيتم 
رسوم تعربهّ عن ثقافة وهنج اهل 
وواقعة  السالم(  )عليهم  البيت 
الللطللف يف كللربللالء واالمللللور 
العتبة  ان  اىل  منوها  االخللرى، 
تقديرية  شهادة  منحته  املقدسة 
الفنية  اضافة اىل جوائز  جلهوده 
املوهوبة  ولشقيقته  له  اخللرى 
هلام  تكرياًم  ايضًا؛  الرسم  بفن 

ولعائلتهام«.
التشكييل   الفنان  بني  جهته  من 
يف  املشاركة  ان  طلله(:  )حلليللدر 
التلوث  عن  الدولية  املسابقة 

البيئي  يف اليابان كانت عن طريق 
البيت الثقايف يف ميسان وارسلنا 
اللوحات اىل املسابقة. وقد فزيت 
باملركز األول بلوحتي، موضحا 
بفن  خمتصة  العائلة  مجيع  ان 
الرسم التشكييل وهلا مشاركات 
والللعللراق،  ميسان  حمافظة  يف 
واحلشد  العراقي  اجليش  لدعم 
خللالل  مللن  املللقللدس  الشعبي 
لوحات بمحاور البيئة والطبيعة  
الرسم  فن  ان  وغريها،مضيفا 
منها  مللدارسلله  حسب  يتنوع 
وغريها؛  والتشكيلية  التجريدية 
مؤكدا ان الفن اصبح عبارة عن 
صبا  شقيقتي  العائلة  يف  وراثللة  
العكييل » فنانة  تشكيلية معروفة 
العراق  يف ميسان وعل مستوى 
هلا مشاركات كبرية يف املعارض 

التي تقام يف العراق ..

التشكييل  الفنان  اوضللح  فيام 
عن  الكريم(  عبد  ميثم  )حيدر 
سبب مشاركته يف املسابقة قائال: 
يف  املشاركة   عل  عزمت  حني 
البيئة  بتلوث  اخلاصة  املسابقة 
رسمت اربع لوحات  وشقيقتي  
لوحات  اربع  رسمت  )زينب( 
البيئة،  تلوث  طبيعة  يف  تنوعت 
الطيور  احب  انني  »بام  مضيفًا، 
فرسمت )بطة( ومصنعا ومياها 
بالنفط  امللللاء  ث  للللوهّ واملللصللنللع 
والللشللوائللب االخللللرى  وهللي 
املسابقة«.  فازت  التي  اللوحة 
وتابع حديثه، »شعرت بالسعادة  
فازت  اللوحة  ان  ابلغوين  حينام 
الفوز  مضيفا   ، االول  املركز  يف 
من  هناك  وإنام  فراغ  من  ياِت  مل 
يف  وعلمني  وساندين  شجعني 

صقل موهبتي«. 

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ....
م الطفل العراقي  الفائز تكرِّ

صر  في المسابقة الدولية عن التلوث في اليابان 
ن ن

ار : حسي
االحر

األحرار/ فيصل غازي السعدي
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َدشلللنلللتمْ أكللاديللملليللة الللللوارث 
والللدراسللات  البرشية  للتنمية 
للعتبة  التابعة  االسرتاتيجية 
احلسينية املقدسة؛ أول مشاريعها 
بانطالق  تتمثل  والتي  التعليمية 
البرشية  للتنمية  األوىل  الللدورة 

اخلاصة بالشباب.
وأوضللللح مللديللر األكللاديللملليللة؛ 
ان  الكاميل  فائق  طالل  الدكتور 
لثالثة  ستستمر  اللللدورة  »هللذه 
من  الللعللديللد  ن  وتتضمهّ أشللهللر 
)املوارد  ومنها:  والفنون  العلوم 
البرشية، التنمية البرشية، تطيط 
لغة  اخالق،  منطق  اسرتاتيجي، 
فنون  اىل  اضافة  عقائد  انكليزية، 
البرشية(،  التنمية  ومللهللارات 
هناية  يف  املتخرجني  منح  وسيتم 
الدورة؛ شهادة بالدبلوم املهني«.
الللدورة  »هللذه  ان  الكاميل  وبللنيهّ 
املللملليللزة تللعللد بلللاكلللورة أعللامل 
األكاديمية، وقد الحظنا اإلقبال 
الشديد من قبل الشباب )الذكور 
فيها،  للللالشلللرتاك  واإلنلللللاث( 
طالبًا   75( استقبال  تللمهّ  حيث 
ثالث  عللل  مقسمني  وطللالللبللة( 

وشعبة  للذكور  شعبتان  شعب؛ 
من  مكونة  شعبة  وكل  لإلناث 
ان  حًا  موضهّ شخصا«،   )25(
العدد  بذا  اكتفت  »األكاديمية 
كثرة  من  الرغم  عل  الطلبة  من 
املللقللبلللللني، وهلللي حللريللصللة عل 
والوقت  واملنهج  الكادر  اختيار 
تكون  ان  املللفللروض  من  وكللان 
املواد  الستيعاب  الزمنية  الفرتة 
من  نقلل  ان  حاولنا  اننا  اال  اكثر 
اشهر  ثالثة  اىل  الزمني  السقف 
تتقاطع  ال  لللكللي  مللنللا  حللرصللًا 
الشعبانية  الزيارة  مع  الدراسة 
رمللضللان  ودخللولللنللا يف شللهللر 

املبارك«. 
وأشلللار الللكللاميل إىل انلله »قللد تم 
إىل  إضافة  اكفاء،  اساتذة  اختيار 
اختيار منهج واضح ومميز ووفق 
دراسات قريبة من احلوزة الدينية 
اساتذة  جلب  مع  واالكاديمية، 
حوزوية«،  ذائقة  هلم  اكاديميني 
االكاديمية  من  »الفكرة  ان  مبينًا 
الشباب  من  جمموعة  اعداد  هي 
املؤهلني اىل ادارة انفسهم وادارة 
املجتمع،  وقلليللادة  مؤسساتم 
وتللصللبللح لللدهيللم رؤيللللة وافللق 

واألخري  األول  فاهلدف  واسع، 
عل  الللقللدرة  للله  انللسللان  صناعة 
احللول  ووضللع  االزملللات  حل 

املناسبة«.
ولفت الكاميل إىل ان »األكاديمية 
ستختار األشخاص املميزين بعد 
انتهاء الدورة وتنتخبهم ليصبحوا 
لدهيا مستقباًل،  أساتذة ومدربني 
خاصة  معايري  وفق  ذلك  وسيتم 
معربًا  األكللاديللملليللة«،  دهللا  حتللدهّ
سعادته  »عللن  ذاتللله،  بللالللوقللت 
حمافظات  مللن  طللالب  ملشاركة 
والنجف  بللغللداد  مثل  اخلللرى 
يسابق  واجلميع  وبابل  االرشف 
باحلضور،  يوفق  لكي  الللزمللن 
وهذا ما يثبت بان هنالك طالب 
وطالب  حقيقة  وطالب  معرفة 
علم، يف ظل املطالبات امللحة من 
البعض بفتح فروع لألكاديمية يف 

حمافظاتم«.
من جانٍب آخر حدثنا حمارض مادة 
االدارة االسرتاتيجية يف اكاديمية 
املعتمد  وامللللللدرب  اللللللوارث 
املقدسة؛  احلسينية  العتبة  لدى 
قائاًل:  الرشيفي  عقيل  املهندس 
املناهج  افضل  الختيار  »ُوفقنا 

املعتمدة  الللنللظللريللات  وافللضللل 
االسرتاتيجية  االدارة  يف  حاليا 
وبناء  االسرتاتيجي  والتخطيط 
هي  تكون  الن  االسرتاتيجيات 
االكاديمية  لدى  املعتمد  املنهج 
خاصة ونحن نأمل من ذلك كله 
بناء جيل من القادة القادرين عل 
حديثة  رؤى  وفق  املجتمع  قيادة 
بواقع  للنهوض  ومعرفيًا  إداريللًا 

العراق«.
»ملسنا  الللرشيللفللي،  وأضلللللاف 
امللتحقني  الطلبة  خللالل  مللن 
الواسع  اهتاممهم  باألكاديمية 
االدارة  مادة  يف  وخصوصًا  جدا 
بزيادة  واملطالبة  االسرتاتيجية 
ألمهية  املللحللارضات  سللاعللات 
جديدة  حياة  بناء  يف  املللادة  هذه 
وخاصة مع ما يمر به البلد، ولذا 
السالح  كوهنا  املعرفة  أمهية  تأيت 
احلقيقي بيد الشعوب والنهوض 
بواقعها«، مشريًا إىل ان »احلضور 
بني  املجتمع  طبقات  كافة  من 
مرموقني  ومللوظللفللني  خللرجيللني 
مدين  جمتمع  ومنظامت  بالدولة 
من  لنا  ظهرت  شابة  وقلليللادات 

خالل احلضور يف االكاديمية«.

األحرار/ فيصل غازي السعدياالمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ....

أكاديمية الوارث للتنمية البشرية 
ُتطلق مشروعها األول الخاص بتطوير قابليات الشباب
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ٌة نفٌس أَبيَّ
حممد عبد العظيم الكعبي

خلعُت املعطف ..

فتعّجب النا�س مني يف هذا اجلو املمطر اخلع املعطفا

لكنني راأيت طفال ً يلوذ بنف�سه يرجتف وكان معطفه املطر

دنوت منه وباملعطف احت�سنته .. رفعته اىل �سدري

اأح�س�سته بنب�سات قلبي وما فيه..

واأح�س�ست بهدوئه رغم ان هناك �سيئا بني يديه ُيخفيه

اأمعنت النظر وقررُت اأين على الزمان �ساأثور

اإذ اكت�سفت اأن بني يديه قد مات البخور

بخور ي�سرتزق به المه املري�سة واأخيه الر�سيع

بعد ان مات اأبوه يف االنفجار �سريع

مل ين�سفه الدهر ومل ين�سفه املن�سفون

حتى االأقارب تخّلوا عنه واالأقربون

لكنه تو�ساأ بدموعه ورمق بنظرة اىل ال�سماء

يتو�سل باخلالق املعبود ان ال يرَد هذا الدعاء

باأن يعود اىل اأمه باملال والدواء

رغم �سغر �ِسنُه لكنه اأبى ان ي�ستعطي

الأن نف�سُه كلها عزة واإباء
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لواُؤك والحشُد
مهدي هالل

ـــــــْه ـــــــاَع ـــــــع ـــــــس ــــــــم مــــــــــــد � ــــــــس قــــــــــمــــــــــٌر مــــــــــــن هــــــــا�
ـــــو ـــــزه ي ــــــعــــــبــــــان  �ــــــس مــــــــــن  ـــــــــــع  ـــــــــــراب ال يف  هـــــــــــــلَّ 
ـــــــــعـــــــــبـــــــــا�ـــــــــس كــــــــــالــــــــــطــــــــــود جتـــــلـــــى انـــــــــــــــــه ال
�ـــــــــســـــــــفـــــــــره طـــــــــــــــــاف بـــــــــــــــــاأبـــــــــــــــــراج املـــــــــعـــــــــايل
ــــــــــــــــات فــــــــــــــداء ــــــــــــــــاآي ــــــــــــــن ب ــــــــــــــدي ــــــــر ال ــــــــ�ــــــــس ن
مــــــقــــــامــــــا اخلــــــــــــلــــــــــــد  يف  اهلل  ـــــــــاه  ـــــــــب ـــــــــح ف
لـــــــــوانـــــــــا خـــــــــفـــــــــاقـــــــــا  زال  ال  �ـــــــــســـــــــيـــــــــدي 
ــــــــر االأوبـــــــــــــــا�ـــــــــــــــس مــــــــــن داعــــــــــ�ــــــــــس فــــيــــه ــــــــدح ن
ونـــــــــــــــــــــرد اجلـــــــــــــــــــــور مـــــــــــــن حـــــــــيـــــــــث اأتـــــــــــانـــــــــــا
ـــــــا ـــــــاي ـــــــط بـــــــــــــذئـــــــــــــاب اأحـــــــــــــــدثـــــــــــــــت كـــــــــــــل اخل
بـــــــــــــريء واهلل  اهلل  ديــــــــــــــــــن  ـــــــــم  ـــــــــس ـــــــــا� ب
زورا ـــــــــــــــالم  ـــــــــــــــس االإ� ـــــــــة  ـــــــــع اأقـــــــــن ــــــت  ــــــس ــــــ� ــــــب ل
ـــــــــد ــــــــــــارات وجم ـــــــــد حــــــــــــ�ــــــــــــس ـــــــــه ـــــــــت م ـــــــــس ـــــــــ� دن
ـــــــل وفـــــــع ــــــــــــــــــون  ل يف  ــــــــــــاء  ــــــــــــاحلــــــــــــرب ك هــــــــــــــي 
ـــــه ـــــت ـــــس ـــــر� ــــــــق فـــــــيـــــــنـــــــا غ ــــــــري ــــــــف ــــــــت ــــــــب ال خمــــــــل
بــــــــايــــــــعــــــــت بــــــــــاالأمــــــــــ�ــــــــــس طــــــــــــاغــــــــــــوت ظــــــــالم
وجــــــــــفــــــــــاء ذال  اجلــــــــــــبــــــــــــت  ـــــــــــى  ـــــــــــس ـــــــــــال� وت
قـــــبـــــيـــــح وجـــــــــــــــــه  يف  الـــــــــــــيـــــــــــــوم  واتــــــــــتــــــــــنــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــرى �ــــــــســــــــيــــــــف عـــــلـــــي ـــــــا وان ـــــــن ـــــــس ـــــــ� ـــــــه ون
ـــــــــــطـــــــــــورة جمــــد ـــــــــــس فــــــــبــــــــجــــــــرف الـــــــنـــــــ�ـــــــســـــــر اأ�
ــــــــت حـــــــــمـــــــــريـــــــــن قـــــــــرا ـــــــــــــــــــــــــــاىل جــــــــعــــــــل ودي

ـــــــــــْة ـــــــــــداع واكــــــــتــــــــ�ــــــــســــــــى هـــــــــالـــــــــة حــــــ�ــــــســــــن وب
ــــــــــــة ــــــــــــوداع ــــــــــاه ال ــــــــــي ــــــــــــــــوق حم واعــــــــــتــــــــــلــــــــــت ف
ــــــه ــــــالع ــــــــــو ق ــــــــــدن ــــــــن ي ــــــــم ــــــــــد ف ــــــــــج ــــــــــى امل ــــــــــرب ب
ــــــــــــــــــــود قــــــــــــد خــــــــــــط رقــــــــاعــــــــه ــــــــــــف اجل ــــــــــــزي ون
ــــــــة ــــــــاع وط بـــــــــــاإيـــــــــــثـــــــــــار  ـــــــط  ـــــــب ـــــــس ـــــــ� ال اآزر 
ـــــة ـــــاع ـــــف ـــــس ـــــ� ـــــل فـــــــ�ـــــــســـــــمـــــــا جـــــــــنـــــــــب دعـــــــــــــــــــــاة ل
الـــــ�ـــــســـــجـــــاعـــــة ــــــــوح  ــــــــس � يف  الــــــــــيــــــــــوم  بـــــــيـــــــديـــــــك 
بـــــــ�ـــــــســـــــرايـــــــا احلـــــــ�ـــــــســـــــد والـــــــنـــــــ�ـــــــســـــــر تـــــبـــــاعـــــه
ـــــــــــري عــــــــــمــــــــــى غــــــــــطــــــــــت بـــــــقـــــــاعـــــــه ـــــــــــاج ـــــــــــدي ب
ــــــا بـــــبـــــ�ـــــســـــاعـــــة ــــــم ــــــل ـــــــــــان ظ ــــــل االإنـــــــــــ�ـــــــــــس ــــــت ــــــق ت
مـــــــنـــــــهـــــــم واحلـــــــــــــــــــق يــــــــــومــــــــــا مـــــــــــا اأ�ــــــــســــــــاعــــــــه
ـــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــــــــــوارى بــــــ�ــــــســــــنــــــاعــــــة وبـــــــــــــهـــــــــــــا ك
هــــــــــــدمــــــــــــت �ــــــــــــســــــــــــرح عــــــــــــلــــــــــــوم وبــــــــــــراعــــــــــــة
ــــــــــد رامـــــــــــــــــت خـــــــداعـــــــه ــــــب ق ــــــع ــــــس ــــــ� ــــــــــذا ال ــــــــــه ول
ـــــــة تــــــــــذكــــــــــي اأراجــــــــــــــــيــــــــــــــــف مــــــبــــــاعــــــة ـــــــل ـــــــي غ
ـــــجـــــاعـــــة ـــــس � ال  بـــــــغـــــــجـــــــر  ـــــــعـــــــب  ـــــــ�ـــــــس ال ـــــــــــــــح  ذب
فـــــــقـــــــاعـــــــة املــــــــــــــــــــــــاء  يف  ــــــــل  ــــــــم ــــــــح ي ـــــــــــــــــــد  زب
ــــــة ــــــاع ــــــن ـــــــــــــــرو�ـــــــــــــــس لــــــــيــــــــ�ــــــــس فــــــــيــــــــهــــــــن ق وع
ـــــــورا ذراعــــــــــــــه ـــــــس ـــــــ� ـــــــك ـــــــــــــــــدا االإرهـــــــــــــــــــــــــــاب م وغ
ـــــــــــــــال اقـــــــتـــــــالعـــــــه ـــــــــــــادر قـــــــــــد ن ـــــــــــــغ وبــــــــــهــــــــــا ال
ــــــة ــــــاع ــــــن لــــــبــــــقــــــايــــــا الـــــــبـــــــعـــــــث اأذنــــــــــــــــــــــــاب اخل
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ــــــــــــوِف وا�ــــســــتــــبــــقــــوا اخُلــــطــــى ــــــــــــداَر اخل وا ج ــــــــــــــدُّ ِه

ــــــكــــــم ـــــني الأر�ــــــسِ ـــــب ـــــا�ـــــس ـــــغ ا حــــــ�ــــــســــــوَن ال ــــــــــــــــــوُّ ُدك

تــــــرتاجــــــعــــــوا ال  ــــــِم  ــــــي ــــــسَّ ــــــ� ال اأُبـــــــــــــــــــــاَة  ــــــــرًا  ــــــــس �

ــــوا ِعـــــــنـــــــَد الـــــــّلـــــــقـــــــاِء َفـــــــَلـــــــن َيــــــُكــــــْن ــــل ــــتــــبــــ�ــــس وا�ــــس

اأَْمــــــــــــَطــــــــــــرت مـــــهـــــمـــــا  لـــــــــلـــــــــذلِّ  تـــــــركـــــــنـــــــوا  ال 

اأجـــــــــدادكـــــــــم االأىُل  جمــــــــــَد  ـــــروا  ـــــس ـــــ� ـــــح ـــــت ـــــس وا�

مــــــــِطــــــــّيــــــــٍة بــــــــكــــــــل  َزّجــــــــــــــــــــــــــوا  غــــــــفــــــــلــــــــٍة  يف 

ـــهـــم ــــــُة الــــــــــــاّلهــــــــــــوَن يــــــلــــــعــــــُن بـــعـــ�ـــس ــــــس ــــــا� ــــــ�ــــــس وال

اأقــــــــطــــــــارِهــــــــا عــــــلــــــى  �ــــــســــــاقــــــت  اإذا  حــــــتــــــى 

ــــــــــاراٍت غـــــــدت ــــــــــع ــــــــــس ــــــــــن � ـــــــا م ــــــــــوا كـــــــفـــــــان ــــــــــّف ك

ـــــامـــــًة ـــــه ـــــس ـــــني � ـــــس ـــــ� ـــــل ـــــخ واأبـــــــــــــــــــت نــــــــفــــــــو�ــــــــسُ امل

ــــى ــــم ـــــــــْت جــــــــمــــــــوُع الــــــــــّذائــــــــــديــــــــــَن عــــــــن احل ـــــــــّب َه

مــــ�ــــســــرقــــًا اأقــــــــبــــــــل  ـــــُح  ـــــب ـــــس ـــــ� ـــــال ف حتــــــــزنــــــــوا  ال 

قـــــــــــــادُم ــــــــــَة  ــــــــــال حم ال  اآٍت  ـــــــُر  ـــــــ�ـــــــس ـــــــّن فـــــــال

ـــــمـــــوا ـــــَل ـــــ�ـــــسْ ـــــَت ـــــــــــــــــوا املــــــــعــــــــايل بـــــــاجلـــــــهـــــــاِد َف وارق

ُم حمــــــــــــرَّ ـــــــــــــزاِل  الـــــــــــــنِّ يف  الـــــــــــــرتاُجـــــــــــــَع  اإّن 

ـــــــوا ـــــــِزم ـــــــْع َت اإْن  ــــيــــفــــكــــم  حــــل ـــــــجـــــــاِح  ـــــــن ال غــــــــري 

ـــــًا ُتــــــــْعــــــــدُم ـــــم ـــــت ـــــي ح ـــــه ــــــائــــــِب ف ــــــحــــــُب املــــــ�ــــــس ــــــسُ �

ــــــــُم ــــــــَل ــــــــْع املَ ذاَك  الــــــعــــــ�ــــــســــــريــــــن  ثـــــــــــــــورة  يف 

ـــــا اخلـــــــــــــــــــراُب الــــــــدائــــــــُم ـــــه ـــــي ـــــي ـــــْح تــــــعــــــ�ــــــســــــاَء ُي

ـــــدُم ـــــه ـــــي ـــــــاء ف ـــــــن ـــــــب ـــــي ال ـــــل ـــــع ــــــن ي ــــــم بــــــعــــــ�ــــــســــــًا ك

مـــــــوا ـــــــزَّ ـــــــــتـــــــــوا وتـــــــه ــــــــــوٍب اأفـــــــــَل ــــــــــسَ مـــــــــن كــــــــــــّل �

ـــــا الـــــــــــــــــــــرتاُب الــــــــقــــــــامُت ـــــوه ـــــس ـــــ� ـــــك خـــــــــــرقـــــــــــاَء ي

ــــُم مــــظــــل لـــــــيـــــــٌل  ــــــَب  ــــــع ــــــسّ ــــــ� ال قَّ  ــــــــــرَتِ ــــــــــ�ــــــــــسْ َي اأن 

وتـــــفـــــحـــــمـــــوا ـــــــــى  ـــــــــوغ ال �ــــــــســــــــوح  اىل  ـــــــــًا  ـــــــــف زح

ُم ـــــــــــــدَّ ــــــسَ ال ــــــ� ــــــف ــــــت ــــــــــــــــرِّ وان ـــــــاِء املُ ـــــــن ـــــــع بــــــعــــــد ال

”حشُد الوطن“
علي عبد الحسين الوائلي
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من وحي كربالَء
مكي كاظم عطا اهلل الجزائري

حمفوٌظ يف خبايا الرتاث
قنديل احمر..

من األف احل�سارة
اىل يائها

فالتاريخ..
ال ُيكتب اإاّل بالدماء

ولي�ست اأّية دماء
َفهل غري..

الدماء الزاكيات ؟
املمزوجة بالدموع ..

والعرات
*******        

دماٌء فّوارٌة
تنبع من في�سها..
االأنهار والبحار..

واملحيطات
ت اآٍه.. فثمَّ

تتبعها اآهات
تاأ�س�ست منها:

اأعمدة..
خم�س �سلوات
ويٌل ملن هدمها

ويٌل ملن اقرتن ا�سمه..
بتدني�س حماربي..

تلك العبارات 
 ***********  

ان اإيقونة املجد
ال ُتكتب اإاّل..

من وحي البالء..
والكربات
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خلود االمة من عراقة تراثها 
منطقة بين الحرمين الشريفين تضم تراثا مهما من تاريخ كربالء

الرتاث  بدراسة  خمتص  ولكل 
معايريه يف تقسيم الرتاث منها:

الشعبي وهو  الرتاث    -1
وما  وتقاليدهم  الناس  عادات 
وأفكار  آراء  من  عنه  يعربون 
عن  جياًل  يتناقلوهنا  ومشاعر 
جيل. ويتكون اجلزء األكرب من 
احلكايات  من  الشعبي  الرتاث 
الشعبية مثل األشعار والقصائد 

الفنون  اىل  اضافة  با  املتغنهّى 
واللهو،  واللعب،  واحللللرف 
الدينية  واألعياد  واالحتفاالت 

وغريها. 
الرتاث الثقايف : وهذا   -2
كللل مللا خيللص الللعلللللوم سللواء 
وكل  دينية  غري  ام  دينية  كانت 
رصوح  من  بالعلم  خيتص  ما 
او  اعلللالم  رجلللال  او  علمية 

مهرجانات ومؤمترات علمية .
ألهنا  تللراث  بللدون  حضارة  ال 
ستصري حضارة طفيلية ترتوي 
تراثها  دون  اآلخللر  تللراث  من 
تتقوت  التي  الطفيليات  شأن 
مما تنتجه األشجار األخرى فام 
قوتا  األشجار  عنها  حتبس  ان 
طوال  بلغت  مهام  تندثر  حتى 
تكون  أن  جيللب  بللل  وعللرضللا. 

احللللضلللارة أصلليلللللة ال 
متلك  مستقلة  عندها،  تبعية 

جذورها العميقة
وتراث  شخيص  تراث  هنالك 
االحيان  بعض  ويف   ، عمومي 
عموميا  يللصللبللح  الللشللخلليص 
من  ليس   ، املعنى  ولتقريب 
ما  عائلة  حتتفظ  ان  الغريب 
وبمقتنيات  العائلية  بتقاليدها 
اجلللللدادهلللللم الهنلللللا تللللراث 
عل  هو  والعمومي   ، شخيص 
فهنالك  بلد  او  جمتمع  مستوى 
اعالم  ورجللال  علمية  رصوح 
الواضح  االثللر  هلا  ونشاطات 
ولكن   ، املجتمع  هذا  ثقافة  يف 
يستحق  شخيص  تراث  هنالك 
احلال  هو  كام  عاملي  يكون  ان 
مؤلفني  مللن  االعلللالم  لبعض 
فان  خطاطني  او  فنانني  او 

التراث بمفهومه البس���يط هو خالصة م���ا خَلفته )وّرثته ( األجيال الس���الفة لألجيال الالحقة ، 
لكي يكون عبرًة من الماضي ونهجًا يس���تقي منه األبناء الدروس لَيعُبروا بها من الحاضر إلى 
المستقبل. والتراث في الحضارة بمثابة الجذور في الشجرة، فكلما غاصت وتفرعت الجذور كانت 
الشجرة أقوى وأثبت وأقدر على مواجهة تقلبات الزمان. ومن الناحية العلمية هو علم ثقافي 

قائم بذاته وله خصوصياته التاريخية والعلمية.

الصورة  التقطت 
م���ن ال���ج���و ع��ام 
وي��ظ��ه��ر   ،1969
ف����ي����ه����ا ع���ك���د 
سوق  ال��دام��اد، 
ش��ارع  الحسين، 
اإلم�������ام ع��ل��ي، 
شاعر علي األكبر، 
ش������ارع ص��اح��ب 

الزمان.

االحرار / سامي جواد كاظم
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تراثهم يصبح ملكا للعام وتبدا خلود االمة من عراقة تراثها 
اجلهات املختصة يف االعتناء به 
تاريخ  من  وضاءة  صفحة  النه 

بلدهم .
عليه  احلسني  ان  يتفق  الكل 
يعني  وهذا  كله  للعامل  السالم 
ان تراثه عاملي ، وتاثري احلسني 
له  من  كل  عل  السالم  عليه 
هو   التاثري  هذا  باحلسني  عالقة 
تراث عاملي بحد ذاته ، فكيف 
اروع  احتضنت  التي  بكربالء 
شباب  لسيد  العامل  يف  واقعة 
االرض يف وقتها واجلنة اىل يوم 
واصحابه  عياله  ومعه  القيامة 
التاريخ  جمللرى  غللريوا  الللذيللن 
الكربالئي ، هذه الواقعة اثرت 
كربالء  مدينة  عل  عظيام  تاثريا 
الشك  وممللا  مفاصلها  بكل 
اىل  ينظر  ان  يريد  كله  العامل  فيه 
هذا  مع  تتعامل  كيف  كربالء 

احلدث العظيم ؟
وعللللليلله مللاهللو الللل�ء الللذي 
؟  تراث  عنه  يقال  ان  يستحق 
يعترب  ال  الللذي  اللل�ء  وماهو 
برتاثيته  نقر  واللللذي  ؟  تللراثللا 
للحفاظ  معه  نتعامل  كيف 
عليه وكيف نستطيع ان نواكب 
احلفاظ  مع  العمراين  التطور 

عل هذا الرتاث ؟
صلب  يف  ادخلللللل  ان  قللبللل 
االسللتللشللهللاد  اود  امللللوضلللوع 
بللبللعللض احللللللوادث اخلللاصللة 

باملحافظة عل الرتاث .

قللررت   ،  )1954( علللام  يف 
احلللكللومللة املللرصيللة بللنللاء سد 
وهو  الللعللايل(،  )السد  أسللوان 
إغراق  شأنه  من  الذي  احلدث 
تلك  عل  يتوى  الذي  الوادي 

اآلثار. وقدرت تكلفة املرشوع 
مليون   )80( بحوايل  حينئذ 
 40( مجع  وتم  أمريكي  دوالر 
(مليون دوالر منها من )50 (

بلدًا. 
اللللرتاث  قسمت  اليونسكو 
يعنينا  وما  وطبيعي،  ثقايف  اىل 
اليونسكو  الثقايف فهل انصفت 
معايري  حتللديللد  يف  الللثللقللافللة 
الثقايف  الللرتاث  لتثبيت  عادلة 
تعليامت  قلللراءة  خللالل  مللن  ؟ 
اعتبار  كيفية  يف  اليونسكو 

الرتاث ثقافيا فاهنا تفكر تفكريا 
معينة  لثقافات  ومنحازا  ماديا 
يف  االمريكي  التدخل  ويظهر 
أطلقت  عندما  اجلللانللب  هللذا 
اجلمع  فكرة  املتحدة  الواليات 
مللا بللني احلللفللاظ عللل الللرتاث 
الثقايف واحلفاظ عل الطبيعة. » 
ويف مؤمتر ُعقد بالبيت األبيض 
عام )1965(، دعا إىل احلفاظ 
العامل  »يف  العاملي  الللرتاث  عل 
اخلالبة  الطبيعية  واملللنللاطللق 
واألثللريللة  التارخيية  واملللواقللع 

الللرائللعللة مللن أجلللل احلللارض 
واملستقبل ملواطني  العامل كله«. 
إتفقت مجيع األطراف عل نص 
بحامية  املتعلقة  لالتفاقية  واحد 
الرتاث العاملي الثقايف والرتاث 
املؤمتر  الطبيعي والتي اعتمدها 
نوفمرب  لليونسكو يف 16  العام 

.1972
مراجعة  عند  الدهشة  يثري  وما 
جدول املناطق الرتاثية يف العامل 
فاننا نجد ان يف امريكا الشاملية 
واوربا) 399( معلام تراثيا بينام 

المخطط سنة 1946، الصحن الصغير اآلن بين الحرمين.
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يف الدول العربية )68 ( والتي 
كلهم  االنللبلليللاء  مهبط  تعترب 
العريقة  حضاراتا  اىل  اضافة 
وهذا يدل عل عدم احليادية يف 

تقييم الرتاث 

منطقة  ان  االستهجان  يثري  وما 
الوهايب  التكفري  بؤرة  الدرعية 
جيب  تراثية  منطقة  اعللتللربت 
تعريفها  وجللاء  عليها  احلفاظ 
كلللااليت :«حلللي الللطللريللف يف 
منطقة الرياض الرقم  الدرعية 

 E″21″34°46  N″3″44°24
عل  مساكنها  تللتللوزع  ثقايف  ل 
ضفاف وادي حنيفة وروافده، 
ويلللللفللهللا سلللورهلللا الللقللديللم 
الطينية،  وأبراجه  بتحصيناته 

أول  متثل  الدرعية  كانت  وقد 
عاصمة ألرسة آل سعود.

املثبتة  ايران  يف  الرتاثية  املناطق 
يف اليونسكو )21( معلام تراثيا 
الرضوية  العتبة  منها  خلت 

وكل ما يتعلق با .
جتعلنا  املزدوجة  املعايري  هذه 
النظرية  اللللدراسلللات  نللضللع 
تراثنا  عل  للمحافظة  والعملية 
اتيحت  لللو  ذاتلله  الللوقللت  ويف 

منظمة  تؤسس  ان  الللظللروف 
للحفاظ عل الرتاث االسالمي 
عموما والشيعي خصوصا وفق 
الللدول  بني  سليمة  اتفاقيات 
الرتاث  هذا  الن  بذلك  املعنية 
هو املنطلق الذي ال يقبل اجلدل 
والشك لتثبيت عقائد االسالم 

ونرش ثقافته اىل العامل 
للرتاث  منجم  كللربللالء  والن 
عل  كلمته  له  الللذي  احلسيني 
جوانبها  بمختلف  الثقافة 
فللالبللد لللنللا مللن وضلللع خطط 
املتبقي  عل  للمحافظة  سليمة 
واخذت   ، منها  املندثر  واحياء 
انموذجا  احلرمني  بني  منطقة 
معامل  من  املنطقة  هذه  تضم  ملا 
تراثية لالسف الشديد اندثرت 

وبقيت االسامء حربا عل ورق
 1980 سنة  انللدثللرت  مللعللامل 
عندما فتح الشارع بني احلرمني 

مدرسة السيد املجاهد
يف  تقع  كانت  املللدرسللة  هللذه   
بالقرب  الكبري  التجار  سوق 
من مرقد مؤسسها السيد حممد 
شيدت  الطباطبائي.  املجاهد 
كام  )1854م(  1270هللل  سنة 
اخلاصة  الوقفية  يف  مذكور  هو 

سوق التجار الكبير
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با ، وكانت توليتها بيد العالمة 
الطباطبائي  تقي  حممد  السيد 
طابقني  من  املدرسة  وتتألف   ،

وحتتوي عل 12 غرفة. 
مدرسة البادكوبة )الرتك(

سنة  البادكويب  احلللاج  شيدها 
وكانت  )1854م(  1270هللل 
الشيخ  العالمة  بيد  توليتها 
حممد الكرباس. وتقع يف زقاق 
الروضتني  بني  الواقع  الداماد 
وكانت  والعباسية.  احلسينية 
تللتللألللف مللن ثللالثللة طللوابللق. 
وحتتوي عل 30 غرفة ، وتضم 
الكتب  مكتبة عامة حتتوي عل 
عنها  تصدر  وكانت   ، القيمة 
جملة » منابع الثقافة اإلسالمية « 
باللغة  )مبادئ اإلسالم(  وجملة 

اإلنكليزية. 
مدرسة البقعة

عيل  السيد  العالمة  أسسها   
1289هل  سنة  الطباطبائي  نقي 
يف  تقع  وكانت   .  ) )1872م 
وبجانب   ، عيل  اإلمللام  شللارع 
املجاهد  حممد  السيد  مللرقللد 
يف  شيدت  وقللد   ، الطباطبائي 
عرش  الثالث  القرن  منتصف 
طابقني  من  وتتألف   ، اهلجري 
وقد  غرفة.   20 عل  وحتتوي 
العلامء  مللن  نخبة  منها  تللرج 
والللفللقللهللاء بلليللنللهللم الللعللالمللة 
الللسلليللد حمللسللن الللكللشللمللريي 
الرحيم  عبد  الشيخ  والعالمة 
مرتىض  السيد  والعامل  القمي 
تصدر  وكانت   ، الطباطبائي 

عنها جملة )صوت املبلغني( . 
مسجد الصايف

 وكان هذا املسجد يقع بالقرب 
وعند  احلسينية  الللروضللة  مللن 

ويعترب  احلسني.  سوق  مدخل 
أحد املساجد الشهرية يف مدينة 
جواد  قبل  من  وشيد  كربالء, 
هل   1329 سنة  الصايف  مهدي 

)1911م( .
حسينية األسكوئي احلائري :

تقع هذه احلسينية عند مدخل   
سنة  شيدت  الللدامللاد.  زقللاق 
قبل  من  )1927م(  1345هللل 
املللريزا موسى  ابللن  مللريزا عيل 
وكانت   ، احلائري  األسكوئي 
بأسم  عامة  مكتبة  عل  حتتوي 
احلللائللري(  الللعللالمللة  )مكتبة 
واحللدة  طابق  مللن  وتتألف   ،
حتيط  واسعة  ساحة  تتوسطها 

با الغرف.

االنتفاضة  بعد  اندثرت  معامل 
الشعبانية )1991(

املدرسة السليمية
 تقع هذه املدرسة يف زقاق جامع 
الطباطبائي.  نقي  عيل  السيد 
حممد  احلللاج  قبل  مللن  شيدت 
سنة  الللشللريازي  خللان  سليم 
 ، )1834م(  1250هلللللللل 
السيد  الديني  املرجع  وجددها 

مهدي الشريازي سنة 1370هل 
توليتها  وكانت   .  ) )1951م 
مرتىض  السيد  الللعللالمللة  بيد 
وفللاتلله  وبللعللد   ، الطباطبائي 
حممد  السيد  نجله  إدارتا  توىل 
الطباطبائي ، وبعد اعتقاله عام 

1991 تم االستيالء عليها. 
 واملدرسة ذات مساحة صغرية  
وحتتوي  طابقني  من  وتتألف 
صدرت  وقد   ، غرفة   13 عل 
باسم  جملة  املللدرسللة  هللذه  عن 
وجملة  اآلداب(  )األخللللالق 

)ذكريات املعصومني( .
سوق التجار 

التجار  سللوق  إىل  بالنسبة  أمللا 
وسوق العباس وسوق احلسني  
الدولة  عضد  تشييد  من  فإهنا 
)980م(  369هل  سنة  البوهيي 
بإنشاء  قللام  عندما  أنشأها  إذ 
الصحن الصغري امللحق بصحن 
الروضة احلسينية ، فشيد سوقًا 
الصغري  باب الصحن  بدئ من 
وسطه  ويف  الللشللامل  جهة  إىل 
تفرع إىل جهة الرشق ليصل إىل 
الباب الغريب من صحن سيدنا 
وُيعد   . السالم(  العباس )عليه 

سوق الحسين )عليه السالم( من جهة باب الكرامة
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هذا السوق من أقدم االسواق 
الللتللي شلليللدت يف كللربللالء ، 
إىل  باقية  تزال  ما  كانت  والتي 

السنوات األخرية. 
بللسللوق سيد  يللعللرف   وكلللان 
الشهداء ، وسوق بني احلرمني 
كام كان يطلق عل سوق التجار  

سوق العجم . 
 ويف العهد امللكي ، ويف حدود 
سنة 1354هل )1935م(  قسم 
فتح  بسبب  قسمني  إىل  السوق 
كان  والذي  عيل  اإلمام  شارع 
فسمي  فيصل.  بشارع  يسمى 
الللقللسللم الللغللريب مللن الللسللوق 
سمي  كللام   ، الللتللجللار  بللسللوق 
نحو  املتجه  منه  األول  القسم 

الشامل بسوق احلسني. 
تللنللحللرص يف سللوق  وكللانللت   
األقمشة  بيع  مهنة  الللتللجللار 
هدم  وقد   ، املختلفة  بأنواعها 
أما   . 1978م  سنة  منه  جللزء 

اجلزء اآلخر منه فقد هدم سنة 
1991م .

فكانت  الللعللبللاس  سلللوق  أملللا 
وبيع  صياغة  حمالت  فيه  تنترش 
موقعه  وأما  والفضة.  الذهب 

فهو عل أمتداد سوق التجار ، 
ويفصل بينهام شارع اإلمام عيل  
وقد هدم أيضًا سنة 1991م . 

من   ، احلسني  سللوق  ويمتد   
أملللام بلللاب الللكللرامللة ، أحللد 

حفل تخرج طالب حفظة القرآن الكريم

كربالء بعد احداث االنتفاضة الشعبانية عام 1991
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 ، احلسينية  الللروضللة  أبلللواب 
الزمان   وينتهي بشارع صاحب 
التجار.  سللوق  مللع  ويتقاطع 
عند  الللسللوق  هللذا  يف  وتنترش 
الكامليات.  بيع  حمالت  بدايته 
فتتوزع  وهنايته  منتصفه  يف  أما 
واملحالت  القيساريات  فيه 
التي تباع فيها البضائع بأنواعها 
املختلفة ، وقد هدم هذا السوق 

أيضًا سنة 1991م.
هذه  ايدكم  بني  اضللع  واخللريا 
املقرتحات للحفاظ عل املندثر 

من الرتاث 
اللللرصوح  مللكللان  حتللديللد   -1
عل  قللطللع  وتثبيت  العلمية 
اسم  عليها  يدون  املكان  نفس 

التاسيس واهلدم  املعلم وتاريخ 
يمتاز  ما  واهللم  املؤسس  ومن 
العربية  الثالث  وباللغات  به 

والفارسية واالنكليزية 
رسللوم  وضللع  امللكللن  ان   -2
مع  تثبت  املعامل  هلذه  توضيحية 

اللوحات التعريفية 
نفس  حتمل  مدارس  انشاء   -3

االسامء تيمنا با
عللنللد زيللللارة الللوفللود   -4
يتم  املللقللدسللة  الللعللتللبللات  اىل 
اللوحات  هذه  اىل  اصطحابم 
املدينة  كنوز  ملعرفة  التعريفية 
معهم  يللكللون  وان  الللرتاثلليللة 
مللتللحللدث ومللطلللللع عللل هللذه 

املواقع الرتاثية

حفل تخرج طالب حفظة القرآن الكريم

صورة للمرقد الحسيني من الجو وتظهر فيها منارة العبد 

مقام االمام علي  )عليه السالم ( بكربالء 
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كاتٌب وكتاٌب

الصفات  يف  ورد  ما  مجيع  أن  تيمية  ابن  يرى 
عل  تفهم  أن  جيب  واألحاديث  اآليات  من 
ظاهرها وما يؤديه اللفظ من معنى بال تأويل.
تعاىل يف جهة واحدة  اهلل  إن  قال:  وعل هذا 
عل  مستو  السامء  يف  وهو  الفوق،  جهة  هي 
منه  يفضل  فام  العرش  به  امتأل  وقد  العرش 
ثم  الدنيا  السامء  إىل  ينزل  أربعة أصابع، وإنه 
يعود، وإن له أعضاء وجوارح من أعني وأيٍد 
وأرجل وغاية ما يف األمر أهنا ال تشبه جوارح 

البرش وسائر املخلوقات!!
ما  أولئك  املعنى  يؤولون  والذين  ويقول: 
قدروا اهلل حق قدره، وما عرفوه حق معرفته. 

)التفسري الكبري 1: 270(
والربهان الذي يقدمه ابن تيمية عل عقيدته 
الصحابة  من  السلف  عقيدة  أهنا  زعمه  هذه 
التفاسري  طالعت  قد  فيقول:  والتابعني، 
املنقولة عن الصحابة، وما رووه من احلديث، 
الكتب  من  تعاىل  اهلل  شاء  ما  عل  ووقفت 
فلم  تفسري،  مئة  من  أكثر  والصغار،  الكبار 
الصحابة  أحد من  إىل ساعتي هذه عن  أجد 
أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث 
الصفات بخالف مقتضاها املفهوم املعروف. 

)تفسري سورة النور البن تيمية: 178(
واملغرمني  مقلديه  بني  الكلمة  هذه  فرست 
أنفسهم  يكلفوا  أن  غري  من  الريح  رسيان  به 
عناء النظر يف كتب التفسري التي نقلت كالم 
تفسري  ولللو  الصفات،  آيللات  يف  الصحابة 
واحد من التفاسري التي أثنى عليها ابن تيمية، 

كتفسري الطربي والبغوي وابن عطية.

بام جاء عن  التفاسري وغريها مشحونة  فهذه 
الصفات  آيات  تأويل  والتابعني يف  الصحابة 
تيمية  ابن  به  يقول  الذي  التجسيم  بعيدا عن 

واحلشوية.
نقل  فقد  الللكللرس،  آيللة  تفسري  مثال  انظر 
الطربي عن ابن عباس أن كرسيه يعني علمه، 
واستشهد لذلك بكالم العرب يف هذا املعنى. 
وهو الذي نقله البغوي ونقله الشوكاين عن 

ابن عطية ونقله القرطبي وغريهم أيضا.
وتفسري اآليات التي فيها ذكر الوجه فال جتد 
يف هذه التفاسري كلمة واحدة تدل عل عقيدة 
ابن تيمية وتشهد لقوله، بل كل ما فيها مما هو 

منقول عن السلف يشهد عل ضده..
ففي قوله تعاىل: )كل شئ هالك إال وجهه(. 

)القصص: 88(
قالوا: أي إال هو.

وكذلك يف قوله تعاىل: )ويبقى وجه ربك ذو 
اجلالل واإلكرام( )الرمحن: 27(.

ويف سائر اآليات األخرى: )وما تنفقون إال 
ابتغاء وجه اهلل(  )البقرة: 272(.

)والذين صربوا ابتغاء وجه ربم(. )الرعد: 
)22

)ذلك خري للذين يريدون وجه اهلل(. )الروم: 
)38

اهلل(.  وجلله  تللريللدون  زكللاة  من  آتيتم  )ومللا 
)الروم: 39(

يف هذه اآليات مجيعا فرسوا الوجه بالثواب. 
ومل يرد عن أحد وال كلمة واحدة تفيد املعنى 
الذي يريده ابن تيمية من ظاهر اللفظ، أي أن 

الوجه هو هذه اجلارحة املعروفة من اجلوارح 
كام لإلنسان!!

أما قوله تعاىل: )فأينام تولوا فثم وجه اهلل( فقد 
أقر ابن تيمية بأن السلف قد أولوا الوجه هنا، 
فقالوا إن املراد به اجلهة، لكنه جعل هذه اآلية 
الدرية:  )العقود  الصفات.  آيات  من  ليست 

)248
العني  ذكللر  فيها  الللتللي  اآليلللات  مللع  هللكللذا 

واأليدي.
مل  ما  والسلف  الصحابة  إىل  نسب  وهكذا 
يقولوا به بل قالوا بعكسه متاما، تربيرا ملذهبه! 
ورغم ذلك فإنه مل يستطع يف كل ما كتب أن 
الصحابة  من  واحد  عن  واحدة  بكلمة  يأيت 

تشهد لقوله!!

ابن تيمية وصفات اهلل تعالى
من كتاب )ابن تيمية في صورته الحقيقية( ل� )صائب عبد الحميد(
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ث فيها عن زعامة  استهل الكتاب بمقدمة حتدهّ
الدينية  )املرجعية  الشيعية  الدينية  املؤسسة 
بقائها  وأسباب  االرشف(  النجف  يف  العليا 
والتأثريات  السياسية  التجاذبات  عن  بعيدة 
األجنبية  التدخالت  بعد  السيام  اخلارجية, 
لألمة  والفكري  العسكري  الغزو  نتيجة 
الديني  املرجع  سامحة  تقلد  حتى  اإلسالمية, 
األعل االمام السيد عيل احلسيني السيستاين 
)دام ظله(  زعامة احلوزة العلمية يف النجف 
االرشف عام )1993م/1413هللل, (ومرور 
األوىل؛  متعددة,  مهمة  بمراحل  مرجعيته 
العلمية  احلللوزة  عل  باملحافظة  مسؤوليته 
مواكبة  الثانية؛  واملهمة  االرشف,  بالنجف 
عام  بعد  حدثت  التي  السياسية  التغيريات 
اجتاه  التحديات اخلطرية  )2003,( ومعاجلته 
أبناء الشعب العراقي, وكان التحدي األول: 
باالستفتاء  للمشاركة  كافة  للعراقيني  دعوته 
عل الدستور الدائم عام )2005, (والتحدي 
بعد  الطائفية  لنار  إمخللاده  يف  يكمن  الثاين: 
)عليهام  العسكريني  اإلمامني  مرقد  تعرض 
الزمر  قبل  للتفجري من  السالم( عام 2006 
تعرض  عندما  الثالثة؛  املهمة  أما  التكفريية, 
ملدينة  اإلرهابية  العصابات  الجتياح  العراق 
ومللبللادرة   ,2014 يف10حللزيللران  املللوصللل 
الكفائي(  )باجلهاد  فتواه  إلصللدار  سامحته 
اإلسالمي  العامل  يف  مثيلتها  تصدر  مل  والتي 

منذ مئة عام خلت.
األول؛  املبحث  يف  املؤلف  استعرض  فيام 
الذي كان بعنوان )اجلهاد اإلسالمي واجلهاد 
واصطالحًا,  لغًة  اجلهاد  معنى  التكفريي( 

ومعنى اجلهاد الكفائي, والفتاوى التي أثرت 
السيد كاظم  املعارص منها؛ فتوى  التاريخ  يف 
اليزدي, بعد نزول اجليوش االنكليزية الغازية 
تقي  حممد  الشيخ  وإصلللدار  الللبللرصة,  جهة 
الشريازي, لفتوى أخرى بصدد االستفتاء, كام 
الفتوى  احلكيم  حمسن  اإلمام  إصدار  تطرق 
املشهورة التي حرم فيها )األفكار الشيوعية(, 
وزعامتها,  داعلللش  ألصلللول  تللعللرض  فيام 
وأهداف داعش التوسعية, فيام أعطى املؤلف 
ردود  ذاكللرًا  الكفائي,  اجلهاد  لفتوى  تقديم 

الفعل املبارشة للفتوى.
)األبعاد  بعنوان  جاء  فقد  الثاين  املبحث  اما 
املبحث  احتوى  وقد  للفتوى(؛  السياسية 
أغلقت  فتوى  هللي,  مهمة  ابعاد  عللرشة  عل 
وكللان  وأهلية,  طائفية  حللرب  افتعال  كللل 
خمطط  بوجود  يعتقد  كام  إثللارتللا,  املخطط 
للموصل,  داعش  دخول  بعد  املنطقة,  تقسيم 
بوجهه  املجاهدين  ووقللوف  الفتوى  إن  أال 
بحاجة  العسكري  اجلهد  وإن  ذلللك,  عرقل 
التحرك  عرب  سياسيًا  الفتوى  ملساندة  ماسة 
الللدبلللللومللاس, ووضللعللت الللفللتللوى الللقللادة 
االختبار  حمك  عل  العراق  يف  السياسيني 
وأيضا  ومواقفهم,  كلمتهم  يوحدوا  أن  عل 
تطرق لوالدة احلشد الشعبي الوليد الرشعي 
لفتوى اجلهاد, وطالب املؤلف برضورة حترك 
العالقات,  يف  وانفتاحهم  العراقيني  الساسة 
الوضع  إرباك  أسباب  من  أن  اتضح  وأيضا 
األمني يف العراق, هو ما حصل للمؤسسات 
العسكرية واألمنية املتواجدة يف املدن الغربية 
اإلرهابية هي  العصابات  إن  كافة, كام كشف 

املستفيدة من االحرتاب الطائفي, بسبب توفر 
البيئة املالئمة لنموها, ووضعت الفتوى حدًا 
التي  واألكاذيب,  اإلشاعات  انتشار  لظاهرة 
انترشت يف األوساط االجتامعية العراقية, لقد 
أثبتت الفتوى أن طريق احلل يف العراق, ليس 
حاًل أحاديًا فقط, أنام البد من تكاتف اجلميع, 

وتوحيد آرائهم.
فيام جاء يف املبحث الثالث الذي كان بعنوان 
)األبعاد السياسية لفتوى اجلهاد الكفائي(, إن 
املمهدة  العالمات  من  يعد  الفتوى  صدور 
القيادة  الفتوى  أفرزت  كام  الرشيف,  للظهور 
داخل  للمذهب  العليا  احلقيقية  الرشعية 
الدينية  باملرجعية  واملتمثلة  وخارجه,  العراق 
نية  عن  حتللدث  كام  الغيبة,  عرص  يف  العليا 
يف  املقدسة,  املللدن  عل  السيطرة  اإلرهابيني 
حماولة تدمري العتبات املقدسة, وأيضا كشفت 
الفتوى أسامء قيادية المعة يف امليدان اجلهادي 
الوطني  التكاتف  أمهية  وأظهرت  العسكري, 
وسامهت  اإلرهلللاب,  مواجهة  يف  العراقي 
العراق  حضارة  واستمرار  حفظ  يف  الفتوى 
العريقة, كام كشفت أن البناء الرتبوي واملعريف 
الفرد  بناء شخصية  قادر عل  العراق, غري  يف 
الفتوى  وإن  وأخالقيًا,  ومهنيًا  علميًا  بناًء 
األولويات,  أهم  من  األمني  امللف  أن  أثبتت 
الساعد  هي  العراقية,  العشائر  أن  أثبتت  كام 
املتني للمرجعية الرشيدة للدفاع عن العراق, 
والذود عن مقدساته, فضاًل عن التقبل داخل 
لسقوط  االجتامعية  والبيئة  العراقية  األرسة 
العقيدة  اجل  من  شهداء  أبنائها  من  إعللداد 

والوطن.

صدَر حديثًا.. 
)األبعاد السياسية واالجتماعية لفتوى الجهاد الكفائي(

صدر مؤخرًا للكاتب والباحث السياسي )عمار ياسر العامري( كتابه الثالث )األبعاد السياسية واالجتماعية 
لفتوى الجهاد الكفائي( عن مؤسسة أديان للطباعة في السماوة لعام 2016, وقد خرج الكتاب عن )120( 

صفحة من القطع الصغير.



كربالء  مدينة  لتاريخ  املتصفح 
هناك  جيد  تارخيها  عرب  املقدسة 
اهتامم  تستحق  وأثللللارا  مللعللامل 
اليد  ووضللع  هلا  الدولة  ورعاية 
عليها لتكون معلام يتغنى به اجليل 
العربة  تارخيه  من  ويأخذ  اجلديد 
احلسنة...  واملوعظة  واحلكمة 
خان(  احلاج)مصطفى  ولقرص 
التابعة   ) عصيد  )ابللو  منطقة  يف 
مآثر  بكربالء  احلسينية  لناحية 
واثار وحكايات ال يزال مالكوه 
االصليون يرسدوهنا كلام سنحت 
القرص... يف  تواجدهم  فرصة 
)خان(  شيده  الذي  القرص  هذا 
تبلغ  بمساحة    1931 عام  منذ 
تبعد  التي  م2(،   2500 حوايل) 
يقارب)  ما  كربالء  مركز  عن 

الرئييس  الشارع  حمللاذاة  كم(   8
سابقًا..ورحل   بغداد  اىل  املؤدي 
)خان (عن احلياة قبل 20 عاما او 
اكثر وله من االبناء )احلاج كامل 
وفاضل وأموري وطالب( منهم 
من يتواصل مع احلياة ومنهم من 

رحل ايضا اىل دار احلق..
عرب  سجلت  )االحللللرار(  جملة 
زيارتا للقرص هذا التاريخ املهم 
لكربالء املقدسة من شفاه جمايليه 

ومن يتذكرون حكاياته ...
فقال )حسنني عيل كاظم احلسن ( 
الوكيل املسؤول عن محاية القرص 
تاريخ  ان   : والللده  عن  باإلنابة 
الثالثينيات   اىل  يعود  القرص  هذا 
وعائديته  امللللايض  الللقللرن  مللن 
يدعى  هندي  لشخص  ترجع 

ويطلق  خللان(  اسللد  )مصطفى 
جللاء  خلللان(  )مصطفى  عليه 
واستوطن املنطقة وكانت زيارته 
العطل  بللأيللام  تنحرص  للقرص 
واالستجامم  االسرتاحة  لغرض 
طبيعة  بسبب  فراغه   اوقللات  يف 
بجامهلا  ليتمتع  الزراعية  املنطقة 
الوقت  ذلللك  ومنذ  اخللللالب.. 

الكهربائية  املللولللدة  يستخدم 
شمول  لعدم  بالكاز  تعمل  التي 
الوطني  بللالللكللهللربللاء  املنطقة 
القرص  ان   انللذاك...مللضلليللفللا 
الشخصيات  كبار  يرتاده  كللان 
حماولني  األملللوال،  واصللحللاب 
االبناء  ولكن  استثامره  او  رشاءه 
اجل  من  وذلك  بيعه  يرفضون  
الوقت  وبللذات  والدهم  ذكللرى 
االبللاء  للتأريخ  ارثللا  يعتربونه 
ورثللتلله  ان  واألجلللداد،ملللشلللريا 

تحقيقات 

 وسكان المنطقة يدعون دائرة االثار لصيانته

قصر )مصطفى اسد خان( االثري احد المعالم التاريخية 
في كربالء المقدسة.. ورثته يرفضون بيعه

تحقيق : ضياء االسدي
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تحقيقات 
ثالث  بواقع  بزيارته  يقومون 
مستصحبني  السنة   يف  مللرات 
ابناءهم لإلطالع عل ما تركه هلم 
من  به  يتمتع  كان  وما  اجدادهم 

رفاهية وعيشة كريمة .. 
هم   ورثللة  للخان  ان   : مللؤكللدا 
ويسكنون  احلياة  قيد  عل  االن 
 ، وديب  لندن  منها  خمتلفة  بدول 
القرص  الن  البيع  يرفضون  وهم 
بللاسللمللهللم وكلللام يللقللال )طللابللو 
دائللرة  ان  اىل  منوها  رصف(، 
عالقة  هلا  ليس  واآلثار  السياحة 
ان  والدي  يل  ويروي  هنائيا..  به 
احد ابنائه قد باع القرص لشخص 
يف االمارات ولكن اخاه االصغر 
اخرى  مرى  ليعود  ذلك  رفض 
السعر  بضعف  القرص  ويشرتي 
التارخيي  االرث  عللل  حفاظا 
لوالده )مصطفى اسد خان(،علام 
خللان(  )مصطفى  للللللحللاج  ان 
منحني  وقد  االمالك  من  الكثري 
اوالده وكالة بالتعاون مع والدي 

للقيام بحراسة القرص. 
جرب  محللد  )حسن  اوضللح  فيام   
املنطقة   ساكني  احد  اليساري( 
عصيد(  )ابو  مقاطعة  ان  قائال: 
تعود ملكيتها اىل احلاج مصطفى 
خللان ، والللقللرص عللائللدا للله منذ 
وكون  املايض،  القرن  ثالثينيات 
وليس  مهجور  شبه  القرص  االن 
فيه احد سوى حارسه االخ )عيل 
عن  وهومسؤول  احلسن(  كاظم 

محايته وإدارته.
ايللام  كللان  القرص  ان  مستذكرا 
املللايض  الللقللرن  مللن  الستينيات 
الوفود  اليه  يعرج  ومللزارا  منارا 
خمتلف  عل  ومرتادون  والللزوار 
مللشللاربللم وملللن مجلليللع اللللدول 
برويته  يتمتعون  وهناك عراقيون 
هلم  ومللن  اصدقائه  من  خاصة 
من  فيه  ملا  االثرية  املعامل  يف  شأن 

ومعمل  ومللتللنللزهللات،  حللدائللق 
لصناعة الدبس.

ومتنى  »اليساري« من دائرة االثار 
ليعود  إدامته  العراقية  والسياحة 
عهده.. مجال  سابق  اىل  القرص 
املساحات  اكللثللر  ان  اىل  الفللتللًا 
عصيد   ابللو  منطقة  يف  الكبرية 
والتي تعود مللكية مصطفى خان 
قدباعها للفالحني ما عدا القرص 
احلايل  ووريثه  له  عائديته  بقيت 

ابنه كامل اسد خان.. 
هلا  تارخيية  كربالئية  شخصيات 

ثقلها االجتامعي يف العراق
وكللشللف الللبللاحللث واملللللؤرخ 
زميزم(  رشيد  سعيد  التارخيي) 
عللن الللللدور الللكللبللري والللبللارز 
ذات  الكربالئية  للشخصيات 
دور  هلللا  والللتللي  املعترب  اللللوزن 
يف  مسؤولني  مع  وعالقات  كبري 

حيث  من  املدينة  وابناء  الدولة 
املشاكل  حل  يف  الكبري  دورهللم 
املدينة  ابللنللاء  بللني  حتللدث  الللتللي 
لقضاء  يتوسطون  وهم  وحمالتا 
التي  الشائكة  االملللور  بعض 
املدينة والدولة، ومن  حتدث بني 
عبد  )املرحوم  الشخصيات  هذه 
حسن  واغلللا   ، كمونة  احلللسللني 
ضلليللاء الللديللن احللد الللسللدنللة يف 
البو  ،وعلللللوان  احلسينية  العتبة 
احلمريي  رشيد  واملرحوم  هر، 
اجللبي(  املحسن  عبد  واحلللاج 
اسد  )مصطفى  احلاج  اىل  اضافة 
خلللان( وهلللو هللنللدي االصلللول 
وكللربللالئللي اللللوالدة ومللن اهم 
مركز  وذو  الثرية  الشخصيات 
)اسد  ان  مرموق،مبينا  اجتامعي 
وقتها اشرتى جمموعة  ( يف  خان 
)ابو  يف  الزراعية  املقاطعات  من 
عصيد( منطقة احلسينية بمحافظة 
عل  وحللرص  املقدسة  كللربللالء 
اشبه  البساتني  تلك  تكون  ان 
باملنتجعات السياحية ملا حتمله من 
مهم  موقع  وذات  خالبة  طبيعة 
الرابط بني املحافظة  عل الطريق 
قرصًا  بناء  خللالل  من  وبللغللداد، 

السرتاحته اخلاصة يف ثالثينيات 
فيه  مستضيفا  امللللايض  الللقللرن 
العديد من الشخصيات العراقية 
وبحسب  الدولة  مسؤويل  وكبار 
يف  يستضيف  كللان  املعلومات 
احلكومية  الشخصيات  قللرصه 
من وزراء ومسؤولني فضاًل عن 
استضافته رئيس الوزراء السابق 
،و  باشا  السعيد  نللور  للعراق) 
االله،  عبد  العرش  عل  الويص 
وتوفيق السويدي ،وعبد احلسني 
كثرية  وشخصيات   ) اجللبي 

يطول احلديث عنها.
مصطفى  ان  »زميزم«  وأضللاف 
بعالقات  يتمتع  كان  خان  اسد 
ومثقفًا  واعيًا  رجال  وكان  جيدة 
وكللريللام إلقللامللتلله  مللآدب كبرية 
كثريًا  يللرص  وكلللان  لضيوفه 
الشعائراحلسينية  اقللامللة  عللل 
البيت  اهل  عل  العزاء  وجمالس 
ان   اىل  السالم(،مشريا  )عليهم 
بتميزه  يظى  كان  خللان(  )اسللد 
االجللتللامعللي وحب  وتللواصللللله 
ملساعدته  بشغف  له  املدينة  ابناء 

الفقراء والعطف عل اليتيم.
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تنويه..
اآلراء واألفكار الواردة يف مشاركات األخوة ال متثهّل رأي املجلة وسياستها بقدر ما متثل أصحابا، وارتأت املجلة نرشها لفتح الباب 

أمام األقالم احلسينية الواعية خلدمة املجتمع معرفيًا.

اإلص���الح الجوهري...  
خيار أم اضطرار؟

الدكتور علي التميمي

الكالم والسكوت

لدى  ل  حتلللوهّ قلللرآين,  مصطلح  اإلصلللالح 
البعض تارخييا اىل شعار يرتنح بني مفاهيم 
الواقع,  يف  جتسيدها  أصحابا  يستطع  مل 
فأشعلوا احلروب والنزاعات, فكانت البالد 
احلللروب,  تلك  حمطة  واإلسالمية  العربية 
حمطة  األوسط  بالرشق  ى  يسمهّ ما  وأصبح 
الدولة  هللرم  من  تتوزع  التي  النزاعات 
ورأس السلطة اىل هرم العائلة حتى أصبح 

األفراد كأخوة يوسف.
وحتول مصطلح )اإلصالح( لدى أحزاب 
السلطة بعد 2003 يف العراق اىل اسرتخاء 
اجلهد  وتفتيت  الوقت  لتضييع  ومماطلة 
حتى أصبحت الدولة العراقية أرملة ال جتد 
صناعة  وال  جوعهم,  تدفع  زراعة  أليتامها 
حاجتهم  مللن  وتفف  العاطلني  تشغل 

لآلخرين؟
الديمقراطية  مفاهيم  أفللسللدوا  والللذيللن 
وحقوق اإلنسان: هم األمريكيون ومعهم 
يف  فاسدة  أنظمة  من  وأتباعهم  األوربيون, 

املنطقة.
ويتموا  العراقية  الللدولللة  رملوا  والللذيللن 
الفاسدة, ومن  السلطة  شعبها: هم أحزاب 
ل واليتم, وينرش الفساد, ال ينتمي  يصنع الرتمهّ
اىل رب العباد, وال يعرف معنى اجلهاد, ومن 

ال يعرف اجلهاد بمعناه االعامري, ال يعرف 
السواد, ومن ال يعرف اجلهاد  إحياء أرض 
االقتصادي ال يمكنه أن يكون إصالحيا ال 

بالسطح ال باملضمون اجلوهري.
توفهّرت  قللرآين,  كمصطلح  اإلصللالح  الن 
السامء,  من  مصطفاة  تارخيية  قيادات  له 
التكفري  وعصابات  »داعللش  كدعاوى  ال 
أكرب«  »اهلل  مفهوم  شوهت  التي  اإلرهايب« 
»الواحد  معنى  يعرفون  ال  الذين  ذهن  يف 
السجل  كطي  السامء  يطوي  الذي  القهار« 
يوم  عل«  القدرة  يملك  »والللذي  للكتب 
والللسللاموات  األرض  غري  االرض  تبدل 

وبرزوا هلل الواحد القهار«.
العراق  يف  السلطة  أحزاب  كل  فإن  ولكن 
أصبحت  حتى  ظاهرا  له  تدعو  ما  تالف 
لدى  وسخرية  مزحة  االنتخابية  شعاراتا 
الشارع العراقي املنكوب برتاكامت وخطط 
بتحديات  ومللصللدوم  الللتللورايت,  املللحللور 
ال  التي  وعصاباته  التكفريي  اإلرهللاب 
تعرف سوى الفوىض والقتل والدمار حتى 
مثلام  للحياة,  للموت ال  أصبحت مرشوعًا 
أصبحت أحزاب السلطة الفاسدة مرشوعا 
الدولة  هوية  لضياع  ومللرشوعللا  للفشل, 

واملواطنة؟

فعليه  اجلللوهللري  لللإلصللالح  يدعو  ومللن 
وأن  حتى  السلطة  أحللزاب  عن  يتخل  أن 
يعد  مل  فالربملان  الربملان,  تصويت  امتلكوا 

جديرًا بالوظيفة التي ُأنتدب اليها.
فعليه  اجلللوهللري  لللإلصللالح  يدعو  ومللن 
كام  تراكموا  الذين  حواشيه  عن  يتخل  أن 

ترتاكم األشنات يف الربك االسنة؟
عليه  اجلللوهللري..  لإلصالح  يدعو  ومللن 
ضياع  يف  تسببت  التي  بأخطائه  يعرتف  أن 
الذي  اململ  والللرتدد  املراوحة  من  سنتني 
أظهر عجزا ملت منه املرجعية الدينية العليا, 

وضجر منه الشعب الذي فرغ صربه!!
ومن يدعو لإلصالح اجلوهري فعليه أن ال 
التوافق  بعنوان  املحاصصة  يستبدل عنوان 
بني أحزاب السلطة, فهؤالء فيهم: املارقون, 
ال  اللل�ء  وفاقد  والقاسطون،  الناكثون 

يعطيه.
ومن يدعو لإلصالح اجلوهري فعليه أن ال 
يستجدي رضا الفاسدين والفاشلني، وأن 
الدينية  املرجعية  وتوجيهات  بوصايا  يلتزم 
لإلصالح  وتأييده  الشعب  وبللإرادة  العليا 

اجلوهري.
ال  وقرارًا,  خيارًا  اجلوهري  اإلصالح  نريد 

اضطرارا!!. 
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الكالم والسكوت

رجل  من  جت  تزوهّ مجيلة  غري  امللرأة  بأن  القصص  احدى  تقول 
اعمى حيث ان واقع احلال يف الدنيا جيعل ان ال نصيب ألحدمها 
ال  انه  زوجته  تصورت  فقد  اعمى  الزوج  ولكون  االخر،  يف  االهّ 

يدرك هذا الواقع فراحت متتدح مجاهلا عل مسمعه مرارًا.
ومن حماسن املصادفة ان الزوج حاذق التفكري، مدرك متامًا لتلك 

احلقيقة، فأجابا ذات مرة بجواب للقارئ له فيه درس قيم قائاًل 
النظر  اصحاب  الرجال  تركك  ملا  تقولني  كام  حقًا  كنت  لو   : هلا 

السليم!، وملا قبلت الزواج من رجل رضير..
هذا احلوار بينهام جيسد الواقع للرصاع الذي يصل بني من يطلب 
الدنيا ودنياه، حيث تتطابق شخصية املرأة غري اجلميلة » مع فائق 
احرتامنا جلميع االخوات« مع الدنيا واحواهلا، فاألعمى هنا من ال 
ه بمغرياتا الزائلة فيقع اسريها  يستطيع معرفة رسها احلقيقي فتغرهّ
وامُلدرك هلا جيدًا بمثابة رجل سليم النظر، حيث تذكر الروايات 
يوم  ذات  السالم( سأل  )عليه  مريم  ابن  املسيح عيسى  النبي  بأن 
جت ؟  الدنيا بعد ان متثلت له بيئة امرأة مجيلة: كم من الرجال تزوهّ

فأجابته : بل كم من الرجال قتلت!
وجتدر االشارة هنا اىل قول امري املؤمنني عيل بن ايب طالب )عليه 
طلقتك  فقد  غريي،  ي  غرَّ خاطبها  عندما  الصيت  ذائع  السالم( 
ثالثًا .. فهو جتسيد حلقيقة الرجل صاحب االيامن احلقيقي، وحبذا 
لو نذكر هنا النقيض، أي طالب الدنيا، فهم كثٌر وكثٌر ، ومثل ذلك 
الرأس الرشيف لالمام احلسني )عليه السالم(  الذي محل  اللعني 
عندما دخل عل سيده قائالً  : امأل ركايب فضة وذهبًا .. والسبب، 
كام يقول هو بنفسه: قتلت خري الناس امًا وابًا.. حيث طلب الدنيا، 

وبالفعل قتلته، يوم متكنت منه سيوف الثائرين بسببها..

البلغاء  وسيد  البيان  امري  وهو  السالم(  )عليه  عيل  االمام  عن  ورد 
واملتكلمني قوله:

      ان كان كالمك يا نفس من فضة فالسكوت من ذهب
االحللوال  مجيع  يف  ذلك  ان  هل  السطح،  عل  يطفو  قد  والتساؤل 
قيمة  رجحان  مع  قيمة  والفضة  الذهب  من  لكل  ان  اذ  واملواقف 
الذهب كام هو معلوم ففي االحكام الرشعية تكون دية املسلم املقتول 
خطأ الف دينار من الذهب او عرشة االف درهم من الفضة وكذلك 
النسبة بني السكوت والكالم فتارة يكون الكالم واجبًا ومثاله االمر 
واجبًا  السكوت  يكون  اخرى   ً وتارة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
ويأثم االنسان برتكه كام لو ادى الكالم اىل قتل النفس املحرتمة عندها 
يكون لزامًا عل املرء السكوت... قال تعاىل )ما يلفظ من قول اال لديه 
رقيٌب عتيد( – سورة ق اآلية18- ، وقال الرسول االعظم )صل اهلل 

عليه وآله وسلم( : )اسكت تسلم ُقل خريًا تغنم(.

وليد محمد الطائي

عامر اليساري

كم من الرجال قتلت !!
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)االتجاهات و الرؤى( مستق من بحث للدكتور أيسر خليل إبراهيم

أفرزتا  التي  املتغريات  ظل  يف  اإلعالمي  العمل  أخالقيات  أمهية  ان 
البيئة الصحفية اإللكرتونية اجلديدة يتضح من حيث ان البيئة الصحفية 
االلكرتونية بحاجة لصياغة منظومة جديدة من احلقوق والواجبات 
تتناسب  ان  عل  ملهنتهم,  أدائهم  اثناء  اإلعالميني  ملساعدة  االخالقية 
هذه املنظومة مع التحديات التي فرضتها ثورة االتصال واملعلومات 
ال تكمن يف صالحية املعايري واالخالقيات املهنية للتطبيق عل وسائل 
االتصال اجلديدة, بقدر ما تكمن يف أن ثورة اإلتصال قد جعلت معظم 
العرشين  القرن  التي تطورت خالل  الصحفية  املعايري واألخالقيات 
غري صاحلة, إذ تشكل تلك الثورة مناخًا إعالميًا واتصاليًا جديدًا يتاج 
إىل معايري وأخالقيات جديدةكامأن اخالقيات العمل اإلعالمي متباينة 
يف البيئة الصحفية اإللكرتونية عنها يف البيئة الصحفية التقليدية, فهذه 
البيئة تطرح منظومة جديدة من العمل اإلعالمي, مل يتم التأطري هلا من 
قبل, يف وقت جيتهد فيه اإلعالميون الستكشاف سبل مواجهة املواقف 
مليثاق   حاجة  فثمة  ثم  ومن  هلا,  يتعرضون  التي  األخالقية  واحلاالت 
أخالقي, يساعد هؤالء اإلعالميني عل االلتزام بالضوابط والواجبات 
وكذلك  البيئة,  هذه  تطرحها  التي  وتلك  عليها,  املتعارف  األخالقية 
التقليدية وااللكرتونية, فعل  البيئة  إلستكشاف طبيعة االختالف بني 
سبيل املثال » فإن كثريًا من الواجبات وااللتزامات االخالقية السائدة 
الصحفية  البيئة  يف  آخر  منحى  تأخذ  التقليدية,  االعالمية  البيئة  يف 
التحريرية, ومن ثم  االلكرتونية, كرضورة الفصل بني اإلعالن واملادة 
ذات  بتحري  االلكرتونية  الصحفية  البيئة  يف  االعالميني  مطالبة  فإن 
الضوابط املتبعة من قبل االعالميني يف البيئة التقليدية, يعد تزايدًا من 
جهة, ومغاالة يف املطالبة بااللتزام بالواجبات الصحفية االخالقية من 
جهة ثانية, وعدم فهم ملناخ وطبيعة العمل اإلعالمي يف البيئة الصحفية 
سياق  يف  العالقة  هذه  مثل  تطرح  حيث  ثالثة,  جهة  من  اإللكرتونية 

جديد وبأبعاد خمتلفة«.
الصحفية  البيئة  يف  العاملة  اجلديدة  للوسائط  الشمولية  الطبيعة  ان 
ذات  أخالقية  ومعايري  ضوابط  صياغة  يف  للتفكري  تدعو  االلكرتونية 
سامت عامة من ناحية االفكار والصياغة واملتطلبات نظرًا لتغري طبيعة 
هذه البيئة من فرتة ألخرى » وإلمكانية تطبيقها عل مجيع اإلعالميني 
العاملني يف هذه البيئة اجلديدة ولطبيعة الوسيلة نفسها, كام أن اندماج 
أخالقيات  يف  للتفكري  جديدًا  حافزًا  خيلق  معًا  الصحفية  الوسائط 
املهنية  تأثرياته  النظر يف  وإمعان  االندماج  نامجة عن طبيعة هذا  عمل 
البيئة  عل  أو  ذاتا  التقليدية  الصحفية  البيئة  عل  سواء  واألخالقية 

االلكرتونية«.
التي تنظم عمل وسائل  بالقوانني والترشيعات واملواثيق  وفيام يتعلق 

تنص  فاهنا  التقليدية  البيئة  يف  اإلعللالم 
يتمتع  حللقللوق  مجلللللة  عللل 

االعالميون  بللا 
العاملون بذه 

الللوسللائللل. 
وتللللللدور 

هلللللللذه 

ق  حلقو ا
حلللللللللللول 

علللللللدة حملللللاور 
أسلللاسللليلللة تللتللعلللللق 

إزاء  اإلعالميني  بحقوق 
مصادرها,  من  املعلومات  مجع 

واحلقوق املهنية, واحلقوق املؤسسية, واحلقوق 
واملعنوية  املللاديللة  واحلللقللوق  والثقافية  والسياسية  الفكرية 

والشخصية وغريها.
يف  حقه  للصحفي:  والسياسية  والثقافية  الفكرية  احلقوق  بني  ومن 
الفكرية  اجتهاداته  طبيعة  عن  النظر  برصف  نظره  وجهة  عن  التعبري 
والسياسية وحقه يف التعليق عل االحداث ويف النقد ويف الدفاع عن 
عدم  يف  وحقه  العام,  الصالح  تم  التي  املعلومات  كل  ونرش  احلقيقة 

مساومته عل اخالقيات املهنة«.
ومن بني احلقوق املهنية للصحفيني: حقهم يف ضامن استقاللية عملهم 
الرضورية  الرشوط  واملعنوي وتوفري  املادي  امنهم  الصحفي, وضامن 
او  تديدهم  جللواز  وعللدم  العمل,  مناخ  وحتسني  املهنة,  ملامرساتم 
ابتزازهم يف سبيل نرش ما يتعارض مع ضامئرهم وتأكيد املكانة الرفيعة 
الداخلية واخلارجية,«  وعدم محلهم  الضغوط  هلم, ومحايتهم من كافة 

منظومة أخالقيات الصحافة الرقمية.. 
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عل تقديم روايات غري صحيحة او حمرفة, وإحاطة مساءلتهم التأديبية 
بضامنات كافية, وضامن حقهم يف املشاركة يف االدارة الذاتية لصحفهم. 
ومن بني احلقوق املؤسسية للصحفي: حقه يف التخيل عن املهام التي 
ال تتفق مع ميثاق الرشف الصحفي او تتعارض مع ضمريه الصحفي, 
من  حرمانه  وعدم  كتاباته  او  آلرائه  تغيري  اي  رفض  يف  وحقه 
نقله  او  حق,  وجه  دون  الكتابة 
او  صحفي,  غري  عمل  اىل 
أذى  الي  تعريضه 
رفضه  حالة  يف 
بمهام  القيام 
ملللعللليلللنلللة, 
وحقه يف 

اإلطالع 
عل  كللتللابللة 
العامة  الللسلليللاسللة 
يعرف  ما  ومحاية  ملؤسسته, 
احلصول  يف  وحقه  الضمري,  برشط 
احرتام  ويف  العمل,  رئيسه يف  من  محاية  عل 
عمله, ويف احلصول عل تدريب مهني حديث, وحقه 
يف احلصول عل عقد شخيص وضامن أمنه املادي واملعنوي مع األخذ 

يف االعتبار طبيعة وظيفته ومسئولياته ومكانته االجتامعية«.
أن جممل احلقوق التي يتمتع أو يطالب اإلعالميون يف البيئة التقليدية, 
تنطبق بشكل او بآخر عل اإلعالميني العاملني يف البيئة اجلديدة, سواء 
أكانت حقوقا مهنية او سياسية او ثقافية او مادية او معنوية او غريها, 
حيث يق ملثل هؤالء االعالميني التمتع بذه احلقوق, فضاًل عام تضفيه 
البيئة  يف  االعالميون  با  يتمتع  ال  حقوق  من  اجلديدة  البيئة  عليهم 
اكثر  الوصول ملصادر معلومات  التعبري وحرية  التقليدية, »مثل حرية 
أن  بيد  التفاعيل والفوري مع مجهورهم وغريها.  التواصل  واحلق يف 
هذه احلقوق حتتاج لصياغتها يف شكل مواثيق وبروتوكوالت لضامن 

متتع هؤالء االعالميني با«.

عليها  النص  جيب  التي  املتطلبات  بعض  أضافت  اجلديدة  البيئة  ان 
كحقوق لإلعالميني, من بينها حقهم يف احلفاظ عل رسية معلوماتم, 
املرور اخلاصة بم, او حماولة كرسها وعدم  وعدم الكشف عن كلمة 
وأسامء  روابط  معرفة  حماولة  او  االلكرتونية  تنقالتم  تتبع  او  تقيص 
ووسائلهم  أجهزتم  محاية  يف  وحقهم  االلكرتونية,  مصادرهم 
احلصول  يف  وحقهم  واهلاكرز  واالخرتاق  التنصت  من  االلكرتونية 
عل مزايا محاية لبياناتم ومعلوماتم ومصادرهم وحقهم يف احلصول 
تكنولوجية,  عوائق  بدون  الصحفية  ولوسائلهم  ملصادرهم  املبارش 
وحقهم يف استنباط واستخدام طرق جديدة يف التواصل مع مجهورهم 
االلكرتونية,  وغري  االلكرتونية  الصحفية  ووسائلهم  مصادرهم  ومع 
وحقهم يف ارسال معلوماتم واستقباهلا وتزينها واسرتجاعها بطريقة 
التي  املعلومات  ملصادر  والوصول  االنتفاع  يف  وحقهم  اليكرتونية, 
تفرض قيودًا عل استخدامها ما دام الغرض هو القيام بخدمة عامة«  
استخدام  من  يمكنهم  بام  والتكنولوجي  املهني  التأهيل  يف  وحقهم 
ببدل  يعرف  ما  عل  احلصول  يف  وحقهم  بفعالية,  اجلديدة  الوسائط 
العمل عل اجهزة  الرقمية, » وحقهم يف  لتطوير مهاراتم  تكنولوجيا 
حملية  إليكرتونية  مهنية  كيانات  إجياد  يف  وحقهم  وحديثة,  متطورة 
وعابرة للدول, تسن ترشيعات ومواثيق هلم وتدافع عن حقوقهم مع 

حقهم يف االعرتاف بذه الكيانات ومتثيلها هلم يف اجلهات املختلفة.
اما الواجبات املتعلقة بالصحفيني فإنهّ الترشيعات واملواثيق اإلعالمية 
تنص عل مجلة من الواجبات وااللتزامات املناطة باإلعالميني يف البيئة 

التقليدية فهي:
وتشمل  واآلراء:  األخبار  ونرش  مجع  بعملية  املتعلقة  الواجبات   .1
رضورة نقل االنباء بدقة وذكر احلقيقة وااللتزام باملوضوعية والصدق 
واإلنصاف والتوازن والتحقق من صدق اخلرب وصحته, وعدم حجب 
معلومات هامة واحلرص عل التدفق احلر واملتوازن لالخبار واحرتام 

حق املواطن يف املعرفة.
عن  الدفاع  رضورة  ومنها  باملهنة:  املتعلقة  األخالقية  الواجبات   .2
حرية الصحافة وحرية التعبري وعن كرامة املهنة وسمعتها وعن حق 
الصحافة يف مجع املعلومات ونرشها, وحق الصحفيني يف النقد والتعليق 
ورفض الرقابة وتشويه االخبار وحجبها وعدم انتهاك مواثيق الرشف 
سياسية  مصالح  ذات  ما  جلهة  الصحفيني  انتساب  وعدم  الصحفية 
او ايديولوجية او اقتصادية قد تؤثر عل عملهم الصحفي ونزاهتهم 

واستقالهلم املهني.
3. واجبات اإلعالميني إزاء مصادرهم: وتتمثل بااللتزام بمبدأ محاية 
ورفض  معلوماتم  مصادر  اسامء  عن  الكشف  وعدم  املصادر,  رسية 
اي ضغوط الفشائها اال يف حاالت معينة, وااللتزام باالمانة الصحفية 
وعدم احلصول عل وثائق او صور اال بعد موافقة املصدر,«  ويستثنى 
من ذلك مقتضيات املصلحة العامة, وعدم استغالل معلومات املصدر 
الترصيح  يف  املصدر  بحق  وااللتزام  به,  ضارة  ملواقف   تعريضه  او 

باملعلومات للصحفي.
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النجف  كشفت مؤسسة دار الرتاث يف مدينة 
األرشف، عن انشائها ملتحف مصغر لوسائل 
أول  ُيعدُّ  والللذي  القديمة  الرتاثية  التحرير 
النجف  مدينة  حتتضنه  نوعه  مللن  متحف 

األرشف واحد االقسام املهمة للمؤسسة.
وقال املدير العام ملؤسسة دار الرتاث يف مدينة 
»يعترب  االعسم  احلاج عالء  النجف األرشف 
خدمة  عل  القائم  الدائم  املقر  هو  املتحف 
اإلنساين  الللرتاث  عرض  خالل  من  املجتمع 
احلضاري ومراحل تطوره، ألغراض التعليم 
علمية  قيمة  من  يمل  بام  والرتفيه  والدراسة 
وفنية وتارخيية وجعلها متاحة للجمهور، لذا 
املنطلق سعت مؤسستنا وبرعاية من  من هذا 
سامحة حجة اإلسالم واملسلمني السيد جواد 
الديني  للمرجع  املطلق  الوكيل  الشهرستاين 
عيل  السيد  العظمى  اهلل  آيللة  سامحة  األعللل 

وجادة  مباركة  وبجهود  السيستاين،  احلسيني 
املوسوي  حسن  السيد  املؤسسة  رئيس  من 
وسائل  بعض  اقتناء  تأمني  يف  الللربوجللردي 
التحرير القديمة التي تم استخدامها يف خمتلف 
بعض  إىل  باإلضافة  اإلسالمي،  العامل  مناطق 
ووضعها  القديمة  اإلفرنجية  التحرير  وسائل 
أمللام  معروضة  لتكون  مصغر  متحف  يف 
ليتلمسوا  املؤسسة  يف  العامة  املكتبة  مرتادي 
يف  إجيابية  فوائد  من  فيه  ملا  قللرب،  عن  ذلك 
وجه  عللل  والطلبة  للباحثني  اهلمم  شحذ 
اجلغرافية  البقعة  »صغر  ان  مؤكدًا  العموم«، 
جلناح  أوىل  نواة  فتح  من  يمنعنا  مل  للمؤسسة 
تطبيقًا  تعاىل  اهلل  بإذن  انشاءه  املزمع  املتحف 

لقاعدة ما ال يدرك كله ال يرتك جله«.
معروضات  تضمنت  »كام  االعسم  وأضاف 
املتحف بعض النسخ اخلطية ونامذج فريدة من 

مللصللورات 
نللللفللللائللللس 

املصغر  حجمه  مع  يتناسب  بام  املخطوطات 
العامة  املطالعة  قاعة  املؤسسة وسط  احلايل يف 
اصدارها  تم  التي  النسخ  من  بعض  ووضع 
النفيسة  املهمة  اخلطية  للنسخ  كمحاكاة 
لنهج  اخلطية  كالنسخة  العامل  يف  والفريدة 

البالغة بخط اخلطاط ياقوت املستعصمي«.
العالقات  مسؤول  قال  املتحف  أمهية  وعن 
»مؤسستنا  االعسم  حسن  واإلعللالم  العامة 
ابتدأت بوضع اللبنات األوىل هلذا املتحف ملا 
يف ذلك من أمهية يف تعريف جيلنا واألجيال 
يف  واألجداد  اآلباء  دور  عن  الناشئة  اجلديدة 
بواسطة  إلينا  والعلوم  والثقافة  الرتاث  نقل 
هذه الوسائل البسيطة والتي يعد كل منها حتفة 
فنية حيث مل يكتِف املاضون بمجرد استخدام 
والكتب  املعلومات  لتحرير  الوسائل  تلك 
وغريها إليصاهلا إىل األجيال الالحقة فحسب 
بل تفننوا يف زخرفة ومجالية تلك الوسائل مما 
يف  الرفيع  وذوقهم  حسهم  عن  صورة  يعطينا 
جهة  من  التقني  اجلانب  يف  الدقة  استخدام 
هذا  ومع  أخرى  جهة  من  واإلبللداع  واجلامل 
النسخ  اهلائل من  الكم  لنا هذا  وذاك اوصلوا 
هي  متيزت  التي  والوثائق  الكتب  من  اخلطية 

األخرى بجامهلا ونفاستها«.

دار التراث تكشف عن انشاء أول متحف

 لوسائل التحرير في النجف االشرف
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تحفة معمارية تنادي.. حي على خير العمل
ُحلة بية ذائبة يف جدار روضة من اجلنان حتتضنها أواوين أخاذة للعني دافئة تسمو 
بجامهلا، تدعو قلوب املتشوقني للرمحة يف كل وقت للصالة وللتوجه صوب رب 
وسيد  االحرار  ايب  ملرقد  الرشيف  الصحن  قبلة  حمراب  هو  ذلك  رحيم،  غفور 

الشهداء ايب عبد اهلل احلسني )عليه السالم(.
وحيث حتتضن بحنيته املزخرفة حمرابا للصالة، جموفا مكسوا بحلية من الكايش 
عنارص  ذات  اسالمية  بزخارف  مغطى  اخلزفية  بالفسيفساء  منقوشا  الكربالئي 
بألوان معدنية موشحة بدهان أزرق  الكتابية، ملونة  هندسية ونباتية وبعض من 

منسجم مع االزرق الفريوزي بجانب الربيق املعدين الذهبي.
تكوينات  من  معامريا  فنيا  كيانا  يتضن  ب  مذهَّ حلزوين  برشيط  مؤطر  االيوان 

زخرفية متنوعة حتيط وتتداخل مع املحراب يف الوسط.
متداخلة مورقة االغصان  نباتية  بقوام من زخرفة  الزخرفية تشكلت  التكوينات 
لفظ  يمل  ثامنيا  شكال  الفني  التكوين  هذا  يتوسط  واالتقان،  الروعة  يف  غاية 
االيوان  شقي  يتوسط  الداخيل،  املحراب  اعل  مرتفعا  ُنقش  وقد  »اهلل«،  اجلاللة 
تفريعات  ذات  زخرفية  وحدات  داخلها  يف  حتمل  قبة  ليشكال  بنقطة  امللتقيني 

شجريية نباتية هائمة داخل اطار االيوان.
عمد الفنان اىل تكرار هذا الشكل بصورة اقل تفصيال يف املساحة الواقعة داخل 
تتواشج مع حميطها زخرفيًا  قبة صغرية  الكبري »االيوان« فظهرت  الشكل االول 
من  جمموعة  االيوان  وسط  اعل  يف  تعلوه  الوسط،  يف  الداخيل  املحراب  مكونة 
احلنايا املقببة املتدلية يستقر بعُضها فوق بعض بصفوف هندسية متواشجة كأهنا 

خلية نحل تتدىل من السقف.
   لو تأملنا الشكل لالحظنا ان الفنان قد وضع املحراب داخل مساحة مستطيلة 
املحراب،  وحميط  االيوان  باطن  متأل  اخرى  عمودية  مستطيالت  جتاورها  قائمة، 
يوي كل مستطيل منها وحدات زخرفية ممتلئة باألشكال النباتية املجردة لتحيل 
ذهن املتلقي اىل االمتداد خارج حدود الرؤية البرصية املحددة، فعمليات التكرار 
والرتاكب والتامثل والتداخل فضال عن التناظر يف الوحدات الزخرفية املتواجدة 
الوحدات  اكسبت  قد  الوسط،  يف  واملحراب  لإليوان  العام  الشكل  نصفي  يف 
اىل  ترمز  ديناميكية  حركة  ضمن  شمولية  وحدة  الفني  للعمل  املكونة  الزخرفية 
اجلامعة  صالة  اىل  ترمز  كأهنا  تعبريية  قدسية  عليها  اضفى  مما  والوحدانية  اجلامل 

برتاكيبها املزدمحة.
ال خيفى دور الفنان ومقدرته يف اكساب العمل الفني احلركة من خالل توظيف 
املتأمل  للرائي  ساموية  تكون  ان  كادت  رمزية  دالالت  واعطائه  اللون  عنرص 
كاللون االزرق الفريوزي والذهبي والنييل وغريها من االلوان، والتي عربت عن 
موقف الفنان الروحي والرمزي جتاه القوى الال مرئية مقابل اقصائه التام ملالمح 

العامل اخلارجي امللموس واحليلولة دون ارشاكها يف الشكل.
ان االسلوب املجرد الذي نفذ به هذا التكوين الفني وما يناظره من هكذا اعامل قد 
جتل من النقطة اجلوهرية املتجسدة يف ايامن الفنان املسلم بعقيدته »إن اهلل سبحانه 
وتعاىل متواجد يف كل زمان ومكان وهو اقرب لإلنسان من حبل الوريد«، مما دفع 
به اىل االبداع عرب عمليات حدسية متداخلة تلق احساسًا باالمتداد احلركي من 
املطلق هو  الال مرئي  ان  للوصول حلقيقة  واقعيتها،  خالل جتريده لألشكال من 

النافذة الوحيدة التي تطل عل الوجود الروحي املوصل اىل اجلامل االهلي.
سامر قحطان القييس
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انا

نكمُل وإياكم قراءنا الكرام.. ما انتهينا به في احللقة السابقة.. احلديث عن اإلعاقة السمعية لنتعرف أكثَر على مظاهر أمراض 
الصم والبكم ودرجات اإلعاقة وما هي النصائح املهمة للمصابَن والتي أدلى بها الدكتور عمار حس���ن اجلبوري؛ مدير مركز 

احلسن )عليه السالم( لتأهيل املعاقن مشكورًا:
والصم والبكم ثالث درجات

بعضهم لديه اعاقة كاملة والبعض لديه حاس���ة الس���مع بنس���بة ضعيفة للغاية وبعضهم الفئة املتقدمة منهم اصابتهم االعاقة نتيجة 
فيروس احلمى الشوكية في الطفولة وهؤالء لديهم حصيلة لغوية تساعدهم بالتعامل بل في اثراء اجلانب اللغوي عن بقية اقرانهم 

من الصم والبكم.
انواع لغات االشارة التي يعرفها الصم والبكم

هناك لغة االشارة العامية مثل اللهجة العامية ونوع اخر وهو لغة »الهجاء االصبعي« وهو ترجمة احلروف والكلمات عن طريق 
االصابع وهناك بعض االش���ارات الثابتة في اللغة على مس���توى الوطن العربي وهي لغة الهجاء االصبعي, الثابتة ملعاني االش���ياء 

مثل املدرسة واملسجد واملستشفى واملطعم واالسماء.
درجات ضعف السمع

السمع الطبيعي حتى 25 ديسيبل
ضعف سمع بسيط من 25 ديسيبل الى 40 ديسيبل 

ضعف سمع متوسط من اكثر من 40 ديسيبل الى 55 ديسيبل 
ضعف سمع متوسط الشدة من اكثر من 55 ديسيبل الى 70 ديسيبل

ضعف سمع شديد من اكثر من 70 ديسيبل الى 90 ديسيبل 
ضعف سمع تام او عميق من اكثر من 90 ديسيبل.

توصيات الى والدي الطفل االصم 
� تقبل احلقيقة كون طفلهما اصم وهي مسالة قضاء وقدر.

� مواجهة املسؤولية كاب وام وبذل اجلهد في العناية التامة وبذل اهتمام خاص بالطفل.
� اعطاء طفلك املزيد من احلنان واحضنيه الى صدرك فهذا االسلوب الذي يفهمه من سن مبكرة.

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

وردت ف���ي القرآن الك���رمي )360( آية حتدثت عن العمل ، ووردت 
)190( آي���ة ع���ن )الفعل(، وه���ي تتضمن أحكامًا ش���املة للعمل، 
وتقدير ومس���ؤولية العامل وعقوبت���ه ومثوبته، وال بد لنا من عرض 
بع���ض اآليات التي حثت عل���ى العمل الصالح ال���ذي يترتب عليه 
الث���واب واملغف���رة من الّله، كما ال بد من عرض اآليات األخر التي 
حثت على لزوم الس���عي والكس���ب لتحصيل ال���رزق، وإلى القراء 
ذلك، فالعمل الصالح ش���عار اإلسالم وهدفه األسمى، ورمز عظمة 

هذا الدين الذي أقام العدل، وبسط اخلير ونشر احملبة بن الناس.
وإن���ه عن���وان الدعوة اإلس���المية اخلالدة التي أعلنه���ا املنقذ األعظم 
محمد )صلى الّله عليه وآله وس���لم( فجعل العمل الصالح جوهرها 
وحقيقتها التي ال تنفصل عنه، فالعمل أساس االمتياز بن الناس في 
نظر اإلسالم، فليس التفوق بكثرة األموال، وال باملتع الزائلة، وإمنا 

هو بالتقوى وعمل اخلير »إن أكرمكم عند الّله أتقاكم«..
كتاب العمل وحقوق العامل في اإلس���الم/ للمؤلف: باقر ش���ريف 

القرشي

الحث على العمل في القرآن الكريم 

تعرف على مظاهر التنشئة الخاطئة..

ان لتنظيم الوقت اس���اليب كثيرة و اغلبها مبتكرة على حس���ب ما تالئم طبع املبتكر، فيمكن 
ل���كل ش���خص ان يبتكر له االس���لوب اخلاص في تنظي���م وقته فمثال أن فالنا ُيس���رف في 
اس���تخدام الفيسبوك ملدة اربع س���اعات يوميًا فال نقول له اترك الفيسبوك نهائيا بل استخدمه 
على شكل نظام تستسيغه نفسك مثال تقليص الساعات من اربع ساعات الى ثالث ساعات 
وهذه الساعات الثالث جتعل منها ساعة و نصف الساعة  للتواصل مع اصدقائك و الساعة 
والنصف االخرى بإمكانك اس���تغاللها في مراجعة املواقع التي تنمي قدراتك في مواهبك أو 

اختصاصك وهكذا.
فليس هناك ش���خص يس���تصعب التغيير التدريجي لتوجيه النشاطات اليومية بأغلب جوانبها، 
ولذلك من الالزم على االنس���ان الغارق في ضياع الوقت ان يعتبر نفس���ه في حالة مرضية 

ويسعى الى معاجلتها بكل الوسائل املمكنة وبالشكل التدريجي املستساغ للنفس. 

من املظاهر الس���يئة للتنش���ئة اخلاطئة في عصرنا احلالي سوء فهم 
لس���يكولوجية الطف���ل في أس���رنا، إذ ال يوجد تقدير لش���خصية 
الطف���ل في بعض األمور، فنس���ّميه باجلاهل كن���وع من االحتقار 

واالستصغار له.
وفي مجال التربية والتنشئة األسرية تؤّكد األبحاث على أنَّ هناك 
اختالفًا متباينًا في العالقات االجتماعية بن أبناء األسرة الواحدة، 
إذ كثيرًا ما نسمع أنَّ هذا األب يفّضل أحد أبنائه على اآلخرين، 
أو بعض األمهات تعامل الولد أو البنت األصغر معاملة خاصة، 
ما يجعل بقية األبناء يش���عرون بالغيرة من أخيهم وأختهم، كما 
يش���عرون بأنَّهم ليسوا أخوة، أو إنَّهم غير مرغوب فيهم، ويؤّكد 
الباحثون أنَّ عالقة اآلباء بالطفل األول تبدو أكثر اّتس���اقًا وقربًا، 
إذ يضعون اآلمال الكبيرة على هذا الطفل مستقباًل، أو اإلسراف 
في تدليل الطفل األول، أو الوحيد أو األخير، أو ما شابه ذلك 

فينشأ أنانيًا، أو غيورًا، أو عدوانيًا.

مه؟ انا مدمن على تضييع وقتي كيف انظِّ
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مللن رشاهللة  تللعللاين  كللنللت  إن 
يمكنك  الطعام  تناول  يف  كبرية 
اخللتلليللار أطللعللمللة تللعللمللل عل 
حد  عل  فالشهية  الشهية  سد 
وجسدية،  نفسية  ظاهرة  سواء 
جيدا  يبدو  طبقا  نرى  وعندما 
يفز  فإنه  لطيفة،  رائحة  ذا  أو 
إرادية  ال  فسيولوجية  استجابة 
يف اجلسم، ووجود الشهية يعترب 
غري  زيادته  ولكن  صحيا،  أمرا 
يكون  أن  يمكن  الهنا  رضورية 

سببا للعديد من املشاكل .
بسبب  الشهية  زيللادة  تكون  قد 
نللمللط احللليللاة غللري الللصللحللي، 
واالكللتللئللاب،  امللللزاج،  وتقلب 
والقلق  واإلجهاد،  والضجر، 

أيضا،  خمتلفة.  عاطفية  وعوامل 
متالزمة  مثل  الللظللروف  بعض 
الغدة   فللرط   ، احليض،  قبل  ما 
الدرقية، ونقص السكر يف الدم، 
ومرض السكري واحلمل يمكن 

أن يسبب زيادة شهية املرء .
من  العديد  هللنللاك  ان  ويللذكللر 
يف  للمساعدة  االسرتاتيجيات 

جتنب  منها  بعض  الشهية  قمع 
والتعرض  الللكللربللوهلليللدرات، 

الكافية ورشب  الشمس  ألشعة 
دمج  اىل  املاءاضافة  من  الكثري 
نظامك  إىل  األطللعللمللة  بللعللض 
عل  للمساعدة  اليومي  الغذائي 
)الشوفان،  شهيتك،مثل  تقليل 
الكتان،  الزبادي،بذور  التفاح، 
الفلفل  اللوز،  األخرض،  الشاي 
احلللللار، اخلللللرضوات الللورقلليللة 

اخلرضاء، البيض(

أطعمة تساعد على سد الشهية وفقدان الوزن

أصبح  فضائيا  جسام  مؤخرا  اكتشفوا  الفلك  علامء  أن  ناسا  موقع  أورد 
مرشحا جديدا العتباره كوكبا قزما آخر يف املنظومة الشمسية.

مليارات  قدرها 9.3  مسافة  الفلكي عل   KH162 2013 ويقع جرم  
عنها  القزم  بلوتو  كوكب  ابتعاد  عن  يزيد  ما  وهو  الشمس  من  كيلومرت 

 800-400 هذا  القزم  الكوكب  قطر  يساوي  تقريبا،  املسافة  هذه  ضعفي 
كيلومرت تقريبا وهو يقق دورته الكاملة حول نجمتنا األم خالل حوايل 500 

سنة. وكان  KH162 قد اكتشف للمرة األوىل يف برج األفعى بواسطة تلسكوب 
لتدقيق  أشهر  عدة  إىل  الفلك  علامء  واحتاج   .2015 عام  أيار  يف  هاواي  مرصد  يف  كيك 

املعطيات املحصول عليها.
ويذكر ان االحتاد الفلكي الدويل اعرتف بوجود مخسة كواكب أقزام فقط أحدها سرييس يدور يف حزام كويرب للكويكبات والذي 
ويقع بني مداري املريخ واملشرتي، بينام تقع أقزام أخرى )بلوتو وإريس وميكميك وهاوميا( عل مسافات أبعد من مدار كوكب 

نبتون ويعترب كوكب بلوتو أكرب هذه األقزام.

كوكب قزم جديد في المنظومة الشمسية
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للمحافظة عل جسٍد  قائاًم حول احلل األفضل  يزال اجلدل  ما 
األخصائيني  من  الكثري  يؤكد  حيث  ممشوق،  وقللواٍم  صحيٍح 
وااللتزام  ويومي  منتظم  بشكل  الرياضة  ممارسة  رضورة  عل 
يراه  الذي  األمر  املثايل،  اجلسم  إىل  للوصول  قاسية  بحميات 

البعض جُمهدًا وصعب التحقيق.
علم  ُأستاذ  ستانفورث(  )فيليب  التساؤل  هللذا  عل  جييب 
اللياقة  معهد  يف  التنفيذي  وامُلدير  تكساس  جامعة  يف  التمرين 
قائاًل: عندما يتعلق األمر بخسارة الوزن الزائد، متيل الدراسات 
إىل أن احلمية الغذائية امُلتبعة تلعب دورًا أكثر أمهية من ممارسة 

التامرين الرياضية.
عل  اإلنسان  ُتساعد  الرياضية  التامرين  ممارسة  أن  ويللرى 
امُلحافظة عل الوزن املثايل بعد خسارته لوزنه الزائد، كام أن هلا 
البرشي  اجلسم  ومحاية  املزاج  حتسني  مثل  عديدة  أخرى  فوائد 
من آثار التقدم يف الُعمر وامُلساعدة عل التحكم بأعراض التوتر 
األمر  عليها،  وامُلحافظة  العضالت  وبناء  والقلق،  واالكتئاب 

الذي ُيسهم بحرق سعرات حرارية أكثر طوال اليوم.

وجد العلامء يف بريطانيا أن طائر الكاتب املفرتس الذي يعيش 
يف منطقة جنوب الصحراء الكربى بأفريقيا هو صاحب أقوى 
وأدق رضبة منقار إذ تعادل قوتا مخس مرات قدر وزن جسمه 

وهي قادرة عل الفتك باألفاعي يف أقل من طرفة عني.
شبيهة  أرجل  وله  أقدام  أربعة  إىل  الكاتب  الطائر  طول  يصل 
نوق )الُكِركي( وعل خالف معظم الطيور اجلارحة  بطائر الُغرمْ
يقتنصها  فإنه  لتجهز عليها  اجلو  فرائسها من  تنقض عل  التي 

غالبا وهو واقف عل رجليه.
واستعان فريق من الباحثني من كلية )رويال هولوي( بجامعة 
لندن ومن الكلية امللكية للطب البيطري ومن صندوق احلفاظ 
)ماديالين(  يسمى  الكاتب  الطائر  من  بذكر(  الصقور)  عل 
القوة  هذه  مثل  الكائن  هذا  اكتساب  وكيفية  مدى  الكتشاف 
يف  املطاطية  األفعى  مهامجة  عل  تدريبه  وتم  املنقار،  رضبة  يف 
قوة  تقدير  وتم  الصقور  عل  احلفاظ  صندوق  بمقر  حظريته 
رضبة املنقار باالستعانة بميزان دقيق لقياس القوى تم إخفاؤه 
حتت النجيل الصناعي بالقرب من األفعى، حيث بلغت أقىص 
قوة متكنوا من تسجيلها أكثر من 195 نيوتن بالوحدات املطلقة 
أي ثقل 20 كيلوجرام تقريبا بالوحدات التثاقلية،حسب نتائج 

الدراسة التي نرشت بدورية )كارانت بيولوجي(.

رشكة أمريكية استطاعت جعل املستحيل حقيقة، إذ متكنت من 
ابتكار قلم ذكي يستطيع امتصاص األلوان عرب ماسح ضوئي، 

وفق ما أورد موقع »مشابل« األمريكي التقني.
وقالت رشكة »سكريبل«، إنه جيب عل املستخدم وضع رأس 
القلم املزود بجهاز حساس أللوان RGB، عل أي مادة يراد 

أخذ لوهنا.
اخلللرضاء  األلللوان  إىل  الثالثة  اإلنجليزي  األحللرف  وترمز 
وتتشكل  للضوء،  الرئيسية  األلوان  وهي  والزرقاء،  واحلمراء 

بقية األلوان من مزيج هذه األلوان الثالثة.

طريقة لخسارة الوزن الزائد 

قلم ذكي يغير لون حبره باللمس

عالم يكشف عن أسرع وأفضل 

طائر )الكاتب(... قاتل األفاعي
       وصاحب أقوى ضربة منقار
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معبد  ويدعى  املرصيني  معابد  من  قديم  معبد  جللدران  عل 
)دندرة(؛ اكتشف املنقبون وجود نقٍش يشابه بالشكل والرتكيب 
)املصباح الكهربائي( املعروف حاليًا، وهو يتكرر يف أكثر من مرة، 
حيث ينتصب رجل ضخم اجلثة حاماًل بيده شيئا أشبه ما يكون 
ألفعى  نقش  هناك  داخله  يف  و  الشكل  كمثري  زجاجي  بغطاء 
حديثا  كهربائيا  مصباحا  يشبه  جممله  يف  الشكل  و  متوجة,  طويلة 
وهو متصل من األسفل بقاعدة صغرية عل شكل وردة اللوتس 
الشكل  مربع  بجسم  طويل  سلك  طريق  عن  موصولة  )الزنبق( 
أشخاص  ثالثة  وهناك  شخص  عليه  جيلس  بطارية  كأنه  يبدو 
جيلسون حتت نقش املصباح إضافة اىل قرد كبري يمل سكينني يف 

اجلهة املقابلة له.
طقوس  عن  تتحدث  النقش  مع  املوجودة  اهلريوغليفية  الكتابة 
االحتفاالت برأس السنة املرصية القديمة, و هو ما جعل البعض 
عرضا  يقدم  مللرصي  لكاهن  صللورة  انلله  عل  النقش  يفرسون 
القرد  ان  و  باملناسبة,  املحتفلني  اجل  من  الكهربائي  باملصباح 
احلامل للسكاكني هو عالمة حتذيرية من خطر الصعقة الكهربائية 
التي قد حتدث بسبب اإلمساك باملصباح و أسالكه, و مؤيدو هذه 
حول  العلامء  حريهّ  طاملا  للغز  تفسريًا  النقش  يف  جيدون  النظرية 
الطريقة التي زين و نقش الفراعنة با جدران الغرف والقاعات 
املوجودة داخل األهرامات او حتت املعابد احلجرية؛ اال ان العلامء 
يثري  ما  النارية وهو  املشاعل  الناتج عن  اثر للسخام  مل جيدوا أي 
تساؤاًل حول كيفية رسم الفنان املرصي القديم لتلك النقوش؟!.
ويعتقد بعض العلامء ان الفنان املرصي القديم كان ينقش الصخور 
يتم  ان  قبل  الشمس  نور  حتت  الداخلية  الغرف  جلدران  املكونة 

تغطيتها و البناء فوقها, وهناك من يعتقد ان الفراعنة كانوا ينريون 
الغرف الداخلية عن طريق عكس أشعة الشمس عل جمموعة من 
املرايا, بينام يذهب آخرون و هذه هي النظرية االكثر قبوال, اىل ان 
الزيتون كوقود ملصابيحهم ألنه  املرصيني كانوا يستعملون زيت 

نظيف عند االحرتاق إىل درجة انه ال يرتك أي اثر للسخام.
ان هناك  اال  د طقوس؛  النقش جمرهّ بأن هذا  قال  البعض  أن  ومع 
أن  عل  يرصون  الزالللوا  الذين  املصباح  لنظرية  املؤيدين  بعض 
وان  احلضارات  من  غريها  مع  تتشابه  ال  الفرعونية  احلضارة 
و  احلرية  تثري  قديمة  آثار  فهناك  متخلفًا  يكن  مل  القديم  اإلنسان 
معرفة  عل  تدل  آثار  هناك  ان  كام  األهرامات,  مثل  االستغراب 

القدماء بالكهرباء مثل بطارية بغداد.

همسات للقّراء األعزاء..000000000
ن حياتك بذكر اهلل.. وزين طريقك برضا اهلل.. وانرصف عن كل ما يغضب اهلل.. واعلم أن ال يشء يف هذا الوجود  * لوهّ

يغنيك عن اهلل!
* ليست األمراض يف األجساد فقط.. بل يف األخالق.. فإذا رأيت سيئ اخللق فادُع له بالشفاء وامحدمْ اهلل الذي عافاَك 

مما ابتاله.
* أمجل ما يف احلياة أن تتقاسمها مع إنسان يعرف معنى وجودك يعرف صدق شعورك.. يشفي لك جروحَك.. خيلص 

لك يف غيابك ويبحث عن حتى يف وجودَك!
* األصدقاء األوفياء مثل اليد والعني إذا تأملت اليد بكت العني وإذا بكت العني مسحتها اليد.

* من يريدك سيهتم بَك لألبد مهام كانت ظروفَك وظروفه!
* البساطة يف التعامل تكرس الكربياء.. واحلنان بداخل القلب يغلق أبواب القسوة والتحمل درب من دروب الصرب 

كلام رسنا فيه تعلمنا والصمت يف بعض املواقف الصعبة أبلغ حديث للتعبري عام بداخلنا.
* املرأة كالزهرة.. ثقافتها يف عطرها.. وعفتها يف أوراقها.. وبدوهنام تتحول إىل زهرة من البالستك!

هل عرَف الفراعنة »المصباح الكهربائي«؟
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صورة وتعليق

حاربوا االشاعة

زيارة عاشوراء وآثارها العجيبة!!

كذبة  هللي  املللوصللل  سللدهّ  اهنلليللار  ة  قصهّ
أهل  تويف  هدفها  زائللفللة،  واشللاعللة 
دخول  عملية  تسهيل  اجل  من  بغداد 
ال  بغداد..  اطللراف  اىل  داعللش  تنظيم 
ولكن  االشاعة  هلذه  يروج  من  نعرف 
جيب علينا حماربتها وكشف زيفها الن 

عواقبها قد تكون وخيمة.

األبطحي )رمحه  السيد حممد عيل  يروي 
السيد  الرباين  العامل  اقرباء  اهلل(: أن أحد 
مرضًا  مرض  األبرقوئي  العابدين  زين 
املعدة  يف  بقرحة  اصابته  عند  شللديللدًا 
يأس  إىل  االمللر  وانتهى  الللدم،  ونللزف 
األطباء منه، وامرهم بالذهاب إىل مدينة 

طهران وإجراء العملية اجلراحيهّة.
العابدين  زيللن  السيد  إىل  اخلللرب  وصللل 
ل، فأمر السيد  وطلبوا منه الدعاء والتوسهّ
وقراءة  بالوضوء  أوالده  العابدين  زين 
الشمس،  أشعة  حتت  عللاشللوراء  زيللارة 

والدعاء للمريض بالشفاء.
وقال:  غرفته  من  خرج  ساعات  وبعد 
وا أهلكم.. )  لقد شفاه اهلل، اذهبوا وبرشهّ
مع ان السيد كان بغرفته ومل ير املريض(.

املالزمني  ومن  اصفهان  علامء  أحد  قال 
زين  السيد  إنهّ  العابدين:  زين  للسيد 
العابدين ختم قراءة زيارة عاشوراء بنية 
احلصول عل درجات الكامالت النفسيهّة 
ومن هذه الزيارة وصل إىل ما وصل إليه.
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