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قال اإلمام علي الهادي:
الدنيا سوق، ربَح قوٌم وخسَر آخرون!!

a

) 14 ( ع��ن الباقر )عليه الس��الم( هذا مثل رضب��ه اهلل للذين يعبدون 
األصن��ام والذين يعبدون اآلهلة من دون اهلل فال يس��تجيبون هلم بيشء 
وال ينفعه��م إال كباس��ط كفي��ه إىل املاء ليتناوله من بعي��د وال يناله وما 

دعاء الكافرين إال يف ضالل يف ضياع وبطالن .
) 15 ( عن الباقر )عليه الس��الم( أما من يس��جد من أهل الس��اموات 
طوعا فاملالئكة يسجدون هلل طوعا ومن يسجد من أهل األرض فمن 
ولد يف اإلسالم فهو يسجد له طوعا وأما من يسجد له كرها فمن جرب 

عىل اإلسالم وأما من مل يسجد فظله يسجد بالغداة والعيش .
القم��ي قال ظل املؤمن يس��جد طوعا وظل الكافر يس��جد كرها وهو 

نموهم وحركتهم وزيادهتم ونقصاهنم .
) 16 ( القم��ي يعن��ي الكافر واملؤمن أم هل تس��توى الظلامت والنور 
قال الكفر واأليامن .أهنم ما اختذوا هلل رشكاء خالقني مثله حتى يتشابه 
اخلل��ق عليهم فيقولون ه��ؤالء خلقوا كام خلق اهلل فاس��تحقوا العبادة 
كام اس��تحقها ولكنهم اختذوا رشكاء عاجزين ال يقدرون عىل ما يقدر 
عليه اخللق فضال عام يقدر عليه اخلالق قل اهلل خلق كل شئ وال خالق 

ٍء إاِلَّ  ْ ُم بيِشيَ ِذينيَ ييَْدُع��ونيَ ِمن ُدونِِه اليَ ييَْس��تيَِجيُبونيَ هليَ الَّ قِّ ويَ ُة احْليَ ْعويَ ��ُه ديَ ليَ
اِفِرينيَ إاِلَّ  اء اْلكيَ ��ا ُدعيَ ميَ الِِغِه ويَ ا ُهويَ بِبيَ ميَ اُه ويَ ْبُلغيَ فيَ ْي��ِه إىِليَ امْليَاء لِييَ فَّ بيَاِس��ِط كيَ كيَ
ْوًعا  ْرِض طيَ األيَ اِت ويَ ويَ اميَ ن يِف السَّ ِ ييَْسُجُد ميَ هلِلهّ ٍل }الرعد/14{ ويَ اليَ يِف ضيَ
اِل }الرعد/15{ ) س��جدة مستحبة (  اآلصيَ ِظالهُلُم بِاْلُغُدوِّ ويَ ْرًها ويَ كيَ ويَ
ْولِييَاء اليَ  ن ُدونِِه أيَ ْذُتم مِّ يَ اختَّ ُ ُقْل أيَفيَ ْرِض ُقِل اهللهّ األيَ اِت ويَ ويَ اميَ بُّ السَّ ن رَّ ُقْل ميَ
ْم  اْلبيَِصرُي أيَ ى ويَ ْعميَ ْل ييَْستيَِوي األيَ ا ُقْل هيَ ًّ اليَ رضيَ نُفِس��ِهْم نيَْفًعا ويَ ييَْمِلُكونيَ أِليَ
ابيَهيَ  تيَشيَ ْلِقِه فيَ خيَ ُقوْا كيَ ليَ اء خيَ كيَ ِ رُشيَ ُلوْا هلِلهّ عيَ وُر أيَْم جيَ النُّ ُت ويَ ُلاميَ ْستيَِوي الظُّ ْل تيَ هيَ
اُر }الرعد/16{  هَّ اِحُد اْلقيَ ُهويَ اْلويَ ٍء ويَ ْ الُِق ُكلِّ شيَ ُ خيَ ْيِهْم ُقِل اهللهّ ليَ ْلُق عيَ اخْليَ
ابًِيا  بيًَدا رَّ ْيُل زيَ ليَ السَّ اْحتيَميَ ا فيَ ِرهيَ ديَ ٌة بِقيَ ْوِدييَ ��اليَْت أيَ سيَ اء فيَ ء ميَ ��اميَ ليَ ِمنيَ السَّ أيَنزيَ
ُب  لِكيَ ييَْضِ ذيَ ْثُلُه كيَ بيٌَد مِّ تيَاٍع زيَ ٍة أيَْو ميَ اء ِحْلييَ اِر اْبتِغيَ ْيِه يِف النَّ ليَ ِمَّا ُيوِقُدونيَ عيَ ويَ
ييَْمُكُث  ُع النَّاسيَ فيَ ا ييَنفيَ ا ميَ أيَمَّ اء ويَ ُب ُجفيَ ييَْذهيَ بيَُد فيَ ا الزَّ مَّ أيَ اْلبيَاِطليَ فيَ قَّ ويَ ُ احْليَ اهللهّ
اُبوْا  ِذينيَ اْستيَجيَ ْمثيَاليَ }الرعد/17{ لِلَّ ُ األيَ ُب اهللهّ لِكيَ ييَْضِ ذيَ ْرِض كيَ يِف األيَ
ِيًعا  ْرِض جيَ ا يِف األيَ ��م مَّ ُ ْو أيَنَّ هليَ ُه ليَ ِجيُبوْا ليَ ْ ييَْس��تيَ ِذينيَ مليَ الَّ ى ويَ ْس��نيَ ُِم احْلُ بِّ لِريَ
بِْئسيَ  ُم ويَ نَّ هيَ اُهْم جيَ ْأويَ ميَ اِب ويَ ْم ُسوُء احْلِسيَ ُ ئِكيَ هليَ ْوْا بِِه ُأْوليَ ْفتيَديَ ُه اليَ عيَ ُه ميَ ِمْثليَ ويَ

اُد }الرعد/18{  امْلِهيَ

�سورة الرعد 

التف�سري

ينقضون: يبطلون والنقض معناه الفك واحلل
امليثاق: العهد املؤكد

ويدرءون: يدفعون
عقبى الدار: عاقبة الدار

متاع: شء قليل يستمتع به ثم يفنى
اناب: رجع وعاد

قيمة العلم
التفت

قد ال يلتفت بعضنا اىل ما لديه من معرفة او ما يتوفر له 
من س��بل حتقيق املعرفة او حتى ال يعرف قيمة املعرفة، 
فاملنزل��ة احلقيقية للفرد هي ما يملك من معرفة ويعمل 
با وفق االطار الرشعي ، وهذه املعرفة ليس��ت حرصا 
بالفق��ه ب��ل يف بقية العل��وم امليداني��ة التي حي��ث عليها 
االس��الم ويكف��ي حديث نبين��ا حممد )ص��ىل اهلل عليه 
وال��ه( عندما قال » طلب العلم فريضة عىل كل مس��لم 

ومسلمة » .
وللطاف��ة املوضوع اقول لو ان��ك متلك تفاحة وزميلك 
يمل��ك تفاحة وقم��ت بالتبادل فيام بينكم س��يكون كل 
واحد منك��م يملك تفاحة ايضا، ولك��ن لو انت متلك 
معلوم��ة وزميلك يملك معلومة وقمت��م بالتبادل فهذا 
يعني كل واحد منكم اصب��ح يملك معلومتني....هذا 

فضل العلم 
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ال��كل يرتق��ب ويأمل اس��بوعيا مع كل جع��ة بان يكون 
للمرجعية خطاب س��يايس كس��ابق عهدها وكل حسب 
نواياه، وخطاب املرجعية هو إما توجيه او ثناء ، واالنسان 
بطبيعت��ه يرغب بان يثنى عليه حتى البعض منهم يرغب 
الثن��اء بالباطل ، والن املرجعية تش��خص االمور بدقتها 
ويك��ون ثناؤه��ا ع��ن معرفة وح��ق، فان ال��ذي يرغب 
باحلصول عىل الثناء عليه ان يراجع حساباته ويقدم عىل 

ما يراه يستحق الثناء وهو املضاف اىل تأدية الواجب أي ليس جمرد اداء الواجب، ورشط املستفيد 
من الواجب هو اس��تفادة عمومية للعراق والعراقيني وليس عىل نطاق فئوي او طائفي وس��يجد 
ان املرجعي��ة ال تبخ��ل عليه بالثناء وش��د ازره بتقديم االفض��ل ويكفيه فخرا ان ين��ال الثناء من 

مرجعية الشيعة يف العامل.  

قال االمام علي

في )فناء الدنيا(

a

يف ُكلِّ  ٌق، ويَ يَ ة رشيَ ْرعيَ ��عيَ ُكلِّ جيَ اييَا، ميَ ْنتيَِضُل ِفيِه )1( امْليَنيَ ٌض تيَ ريَ ْنييَا غيَ ْنُت��مْ يِف هِذِه الدُّ ��ا النَّاُس، إِنَّاميَ أيَ يَ أيَيُّ
��رٌ ِمْنُكْم ييَْومًا ِمْن ُعُمِرِه إاِلَّ  مَّ ُر ُمعيَ مَّ اليَ ُيعيَ ى، ويَ اِق ُأْخريَ ًة إاِلَّ بِِفريَ ا نِْعميَ نيَاُلونيَ ِمْنهيَ ��ٌص! اليَ تيَ صيَ ��ة غيَ أيَْكليَ
ٌر إاِلَّ  ثيَ ُه أيَ ا ليَ ييَ ْ اليَ حييَ ا ِمْن ِرْزِق��ِه، ويَ هيَ ْبليَ ا قيَ اِد ميَ فيَ نيَ ْكِل��ِه إاِلَّ بيَ ٌة يِف أيَ ُه ِزييَاديَ ُد ليَ دَّ اليَ ُتيَ ِل��ِه، ويَ ��ريَ ِمْن أيَجيَ ��ْدِم آخيَ ِبيَ
ْسُقُط ِمْنُه  تيَ ٌة إاِلَّ ويَ ُه نيَابِتيَ ُقوُم ليَ اليَ تيَ ِديٌد، ويَ ُه جيَ )2( ليَ قيَ ليَ ْ ِديٌد إاِلَّ بيَْعديَ أيَْن ييَ ُه جيَ ُد ليَ دَّ تيَجيَ اليَ ييَ ٌر، ويَ ثيَ ُه أيَ اتيَ ليَ ميَ

اِب أيَْصِلِه! هيَ ْرع بيَْعديَ ذيَ اُء فيَ اميَ بيَقيَ ا، فيَ ْت ُأُصوٌل نيَْحُن ُفُروُعهيَ ضيَ ْد ميَ قيَ ٌة، ويَ ُصوديَ ْ حميَ
____________

ْنتيَِضل فيه: ترتامى إليه. 1. تيَ
. ق: ييَْبىليَ ليَ ْ 2. ييَ

وفي ع���دم الرضا 

ايضا درس مهم
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وزارة الدفاع تحدد االعمار المشمولة بقانون الخدمة االلزامية

بغداد تستعين باالستثمار والدفع باآلجل لسد »النقص الكبير« بمدارسها
المثنى تطالب مجلس الوزراء بالسماح لطلبة اعداديات الوقف الشيعي بإكمال دراستهم

كشفت وزارة الدفاع عن مخس وسبعون مادة اشتملت عليها مسودة 
توفري  مسؤوليات  لها  سيحمهّ أنه  مؤكدًة  االلزامية،  اخلدمة  قانون 

إمكانية تطبيقه، كام أنه سيقوض تبعات حلهّ اجليش السابق.
يف هذا االطار، قال نصري نوري، املتحدث باسم وزارة الدفاع: »هذا 
القرار استعري من السيد وزير الدفاع ان انجاز قانون خدمة العلم وهو 
الذي يعمد يف  القرار  العراقي بمعنى هو  املكافئ حلل اجليش  القرار 
صياغاته للحد من التداعيات التي افىض اليها حل اجليش العراقي«.

وكشفت الوزارة أيًضا عن الفئات العمرية املشمولة باخلدمة مؤكدة 
ان فرتة اخلدمة ستكون بحسب التحصيل الدرايس.

وزارة  يف  القانونية  رس  امني  سعدون،  حممد  احلقوقي  العميد  ويقول 
الدفاع: »سن املكلفية يبدأ من سن )19 لغاية 45 سنة( وطبعا بفئات 
حمددة حسب السنوات الدراسية، خريج االبتدائية واملتوسطة اخلدمة 
)16 شهرًا(، أما االعدادية )12 شهرًا ( والبكالوريوس تكون املدة) 

9 أشهر(، أما املاجستري والدكتوراه يتم إعفاؤمها من القانون«.
وزارة الدفاع أكدت أيًضا أن تفعيل هذا القانون سيسهم يف القضاء 
اهلوية  تعزيز  عن  فضال  املجتمع  داخل  الطائفية  االنقسامات  عىل 

الوطنية للمؤسسة العسكرية.

لطلبة  بالسامح  ال���وزراء  جملس  املثنى،  حمافظة  جملس  طالب 
أداء  بعد  دراستهم  بإكامل  الشيعي  للوقف  التابعة  االعداديات 
متوز  شهر  يف  الرتبية،  وزارة  ستجريه  الذي  التقويمي  االمتحان 

املقبل.
»جملس  إن  املثنى  حمافظة  جملس  رئيس  نائب  حسوين  حممد  وقال 

الشيعي  الوقف  اعدادية  طلبة  مع  موسعا  اجتامعا  عقد  املحافظة 
وتم يف اثرها مطالبة رئاسة الوزراء بالسامح هلؤالء الطلبة بإكامل 
دراستهم وذلك بعد أداء االمتحان التقويمي الذي ستجريه وزارة 

الرتبية يف شهر متوز القادم«.
الوقف  إعدادية  يف  اخلامسة  املرحلة  »طلبة  ان  حسوين،  وأضاف 
الشيعي، كانت هلم مطالب تتضمن السامح هلم بإكامل دراستهم يف 
نفس املرحلة التي وصلوا إليها وعدم إرجاعهم إىل مرحلة ما بعد 

أداء االمتحان التقويمي«، عادًا ذلك املطلب ب�«املرشوع«.
بعد  مطالبهم  لتحقيق  استعداد  عىل  »املجلس  ان  حسوين،  وأكد 

االستجابة من قبل جملس الوزراء«.
 ،)2015 األول  ترشين   8( يف  اشرتطت،  الرتبية  وزارة  وكانت 
حتت  والشيعي  السني  الوقفني  لطلبة  تقويمية  امتحانات  إجراء 
إرشافها ملساواهتم بطلبة مدارسها، وعدت ذلك اخلطوة األوىل يف 
طريق االعرتاف بطلبة الوقفني، فيام كشفت أن أسئلة االمتحانات 

ستضعها جلنة من الوقفني من دون تدخلها.
السني والشيعي يعانون منذ مدة طويلة  الوقفني  ويذكر أن طلبة 
أن  كام  اإلع��دادي��ة،  املرحلة  طلبة  من  بأقراهنم  مساواهتم  عدم 

قبوالهتم خاصة أيضًا.

6

اخبار



بغداد  استثامر  هيئة  كشفت 
للموافقة  ت��وج��ه��ه��ا  ع��ن 
 )50( ن��ح��و  إق���ام���ة  ع���ىل 
بالعاصمة  أهلية  م��درس��ة 
هذا  يف  الكبري  النقص  لسد 
كلفة  أن  وأك��دت  امل��ج��ال، 
بني  ت��رتاوح  منها  ال��واح��دة 

مليون إىل سبعة ماليني دوالر، فيام أبدى جملس املحافظة تأييده إلقامة 
مدارس حكومية عن طريق الدفع باآلجل.

وقال شاكر الزاميل رئيس هيئة استثامر بغداد إن »حمافظة بغداد تتجه 
إلحالة األرايض املخصصة للمدارس احلكومية إىل مستثمرين إلقامة 
مدارس  إلقامة  عرضًا   )15( اهليئة  »لدى  أن  مبينًا  أهلية«،  مدارس 
عىل   )50( إىل  احلايل،   2016 العام  خالل  زيادهتا  يمكن  استثامرية، 

وفق رشوط وزارة الرتبية وبإرشافها«.
لالستثامر،  مدرستني  أحالت  وأن  سبق  »اهليئة  أن  الزاميل،  وأضاف 
وصلت نسبة إنجازمها إىل 95%«، مشريًا إىل أن »املدرستني تقامان يف 
منطقتي البلديات وزيونة، رشقي بغداد، عىل مساحة )10 آالف مرت 

مربع(، بكلفة سبعة ماليني دوالر«.
وأوضح رئيس اهليئة، أن »املدارس االستثامرية ستكون نموذجية تتوفر 
املتطورة«،  املناهج  فيها أجهزة ومعدات وخمتربات حديثة فضاًل عن 
تعانيه بغداد يف  الذي  الكبري  النقص  الفتًا إىل أن ذلك »سيسهم بسد 

هذا املجال البالغ نحو ألف مدرسة«.

احتجاجية  وقفة  واسط،  حمافظة  يف  الطابوق  معامل  أصحاب  نظم 
عىل تقليص حصص الوقود املدعومة من وزارة النفط، وفيام هددوا 
باللجوء اىل التظاهر واالعتصام يف حال عدم زيادة احلصص، أشاروا 
العاملني  آالف  وترسيح  معاملهم  إيقاف  إىل  اضطرهم  القرار  أن  إىل 
حصة  تقليص  عىل  احتجاجية  وقفة  خالل  املعتصمون  وأكد  فيها. 
إنتاج  مواقع  أحد  قرب  النفط  وزارة  قبل  من  هلم  املمنوحة  الوقود 
حصص  »ختفيض  بأن  الكوت،  رشق  شامل  الشوجية،  يف  الطابوق 
الوقود بنسبة كبرية جدًا عن احلصص السابقة أدى إىل توقف املعامل 

عن اإلنتاج«.
من  لرت(  ألف  ب�)330  جيهز  كان  الواحد  اإلنتاجي  »اخلط  أن  وبينوا 
يزيد عن  بام ال  األخري  التخفيض  بموجب  بينام جيهز  الوقود شهريًا، 
للتشغيل  تكفي  ال  الكمية  »هذه  أن  موضحني  الكمية«،  هذه  ربع 

وإدامة العمل طيلة الشهر وبالتايل توقف املعامل«.
املحافظة توقفت  الطابوق يف  أن )70( معمال إلنتاج  بالذكر  وجدير 
قرابة عرشة  اىل ترسيح  أدى  ما  العامل  بابا لرزق آالف  ان كانت  بعد 
صناعة  يف  العمل  غري  اخرى  مهنة  جيدون  ال  غالبيتهم  عامل  آالف 

وإنتاج الطابوق

الموجز

•كركوك تستوفي )3000 دينار( من الوحدات السكنية لدفع أجور شركات النظافة•

•صحة ديالى تفتتح ردهات جديدة لمعالجة جرحى الحشد والقوات االمنية.

•العشرات من المهندسين الزراعيين في النجف االشرف يحتجون على التعيينات العشوائية ويطالبون بفتح تحقيق

• ارتفاع ضحايا القصف الكيماوي في تازة جنوب غرب كركوك، إلى) 860( مصابًا

• وزارة االعمار تكشف عن مقترح الستيفاء اجور من المواطنين الستكمال شققهم السكنية

• اعتقال)22( عنصرًا من )داعش( متنكرين كنازحين شمالي تكريت.

•وفد حكومي لبحث التجاوزات على شط الحلة وحكومة بابل تدعو الى انقاذ »رئتها من 
االختناق«

• امانة بغداد تدخل مشاريع ماء جديدة الى الخدمة خالل الصيف المقبل، ستجهز العاصمة

 ب�«ثالثة ماليين وربع مليون متر مكعب« من المياه يوميًا

بغداد تستعين باالستثمار والدفع باآلجل لسد »النقص الكبير« بمدارسها

تسريح آالف العمال في معامل الطابوق
 بعد تقليص حصص الوقود 
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السيُد الصافي يقرأ فقراٍت مما كتبه اإلمام أمير المؤمنين علي 
بن ابي طالب »عليه السالم« الى اثنين من والته على مصر 
وهما مالك األشتر ومحمد بن ابي بكر رحمهما اهلل يصف فيها 

حالة الوالة الحاكمين على الناس .
 

اخويت اخوايت .. يف هذه 
ما  فقرات  نقرأ  اخلطبة 
املؤمنني  امري  االمام  كتبه 
)عليه  ايب طالب  بن  عيل 
من  اث��ن��ني  اىل  ال��س��الم( 
والت����ه، ف��ق��د ك��ت��ب اىل 
اهلل  رمح��ه  االش��رت  مالك 
ه مرص يصف فيها  ملا والهّ
احلاكمني  ال���والة  حالة 

عىل الناس قال :
ام��ور  م��ن  يبقى  )ل��ي��س 
ذك��ره��م،  االهّ  ال�����والة 
ول��ي��س��وا ي���ذك���رون اال 
ب��س��ريهت��م، واث���اره���م 
قبيحة،  ام  كانت  حسنة 
ف��أم��ا األم�����وال ف��ال بد 

فيكون  عليها  يؤتى  أن 
لنائبة  أو  لغريه،  نفعها 
تأيت  الدهر..  نوائب  من 
ح��رسة  ف��ت��ك��ون  عليها 
أحببت  وإن  أهلها،  عىل 
ع��واق��ب  ت���ع���رف  أن 
اإلح���س���ان واإلس�����اءة 
ال��ع��ق��ول بني  وض��ي��اع 
ذلك؛ فانظر يف أمور من 
الوالة  صالح  من  مىض 
ورشاره�����م، وه���ل تد 
حسنت  من  أح��دًا  منهم 
ت  يف الناس سريته، وخفهّ
وسخت  مؤونته،  عليهم 
أرض  نفسه  احلق  بإعطاء 
ملكه،  ة  ش��دهّ يف  ذلك  به 

يف  أو  بدنه،  ات  لذهّ يف  أو 
الناس،  يف  ذك��ره  حسن 
أوه���ل ت��د أح����دًا من 
سريته  الناس  يف  ساءت 
مؤونته  عليهم  واشتدت 

العز  من  بذلك  له  ك��ان 
دخل  ما  مثل  ملكه،  يف 
يف  به  النق��ص  من  عليه 
تنظر  فال  وآخرته،  دنياه 
إىل ما تمع من األموال، 

أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدَث 
في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي  
الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته 
الموافق  1437ه���  اآلخ��رة/  /جمادي   8 في  الشريف  الحسيني 

2016/3/18م تحدث قائالً:

* إن أحببت أن تعرف عواقب اإلحسان واإلساءة 
أمور  في  فانظر  ذلك؛  بين  العقول  وضياع 
من مضى من صالح الوالة وشرارهم، وهل 
الناس  أحدًا ممن حسنت في  تجد منهم 
وسخت  مؤونته،  عليهم  وخّفت  سيرته، 
به ذلك في شّدة  أضر  الحق نفسه  بإعطاء 
حسن  ف��ي  أو  ب��دن��ه،  ل���ّذات  ف��ي  أو  ملكه، 
ال��ن��اس، أوه��ل تجد أح��دًا ممن  ذك��ره في 
ساءت في الناس سيرته واشتدت عليهم 
مؤونته كان له بذلك من العز في ملكه، 
مثل ما دخل عليه من النق��ص به في دنياه 

وآخرته..

مّما جاء في خطبة الجمعة:
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ولكن انظر إل��ى ما تمع 
من اخلريات، وتعمل من 
املحسن  ف��إن  احلسنات، 

معان..(.
وكتب )عليه السالم( اىل 
ه  ملا والهّ بكر  ايب  بن  حممد 

مرص قال :
أعظم  وليتهّك  ق��د  )إين 
أهل  نفيس  يف  أج��ن��ادي 
ما  ول��ي��تهّ��ك  وإذ  م���رص، 
الناس  أم��ر  م��ن  وليتك 

فأنت حقيٌق أن ختاف منه 
عىل نفسك، وأن حتذر فيه 
عىل دينك، فإن استطعت 
أن ال تسخط ربك برضا 
فافعل،  خلقه  من  أح��د 
فإن يف اهلل عز وجل خلفًا 
من غريه، وليس يف شء 
اشتد  منه،  خلف  س��واه 
ال��ظ��امل، وخ��ذ عليه  ع��ىل 
ولِن ألهل اخلري، وقربم 

واج��ع��ل��ه��م ب��ط��ان��ت��ك 
لعامة  واحب  واقرانك، 
لنفسك  حتب  ما  رعيتك 
هلم  واك��ره  بيتك،  واه��ل 
واهل  لنفسك  تكره  ما 
اوجب  ذلك  فإن  بيتك، 
للحجة، وأصلح للرعية، 
وِخ���ض ال��غ��م��رات اىل 
اهلل  يف  خت��ف  وال  احل���ق، 
املرء  وانصح  الئم،  لومة 
واجعل  استشارك،  اذا 

لقريب  أس����وة  ن��ف��س��ك 
املؤمنني وبعيدهم..(.

وسالمه  اهلل  ص��ل��وات��ك 
ابا  ي��ا  م��والي  ي��ا  عليك 

احلسن.
وتعاىل  تبارك  اهلل  نسأل   
ان يغفر لنا ولكم وصالح 
املؤمنني، وان يتم امورنا 
دعوانا  وآخر  خري..  عىل 
العاملني  ان احلمد هلل رب 

..

الخيِر،  أهل  من  للمظلومين  عونًا  تكون  أن  الحكومة  على  البّد 

شديدَة البأس على الظالِم كي ال يستمر ببطشِه.. وتذكروا أنكم 

مسؤولون يوم القيامِة فحبوا لشعبكْم ما تحبون ألنفسكم.
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اخُلطبة االوىل لصالة اجُلمعة 
بإمامة السيد امحد الصايف يف 
8/مجادي اآلخر/1437هـ 

املوافق 2016/3/18م

)عليه  االم��ام  تعبري  الحظوا 
م��ن جهة  ال��ب��ل��ي��غ  ال���س���الم( 
نتعايشه  الذي  والواقع  البالغة 
يف انفسنا يقول )عليه السالم(: 
أيَْيِدي  ْتُه  ليَ اويَ تيَديَ ْن  ميَ اُم  قيَ ميَ ذا  )هيَ

ُنوِب(. الذُّ
طبعًا تعبري الذنوب ان الذنوب 
هلا ايدي نوع من انواع البالغة 
يف االستعارات، االنسان عندما 
وتعاىل  تبارك  اهلل  امام  يعرتف 
م��اذا يعني ذل��ك؟! االع��رتاف 
اهلل  ام��ام  لالنسان  طيبة  بداية 
اهلل  نعرتف  مل  ام  اعرتفنا  ألننا 
اعرتفنا  اهلل  امام   .. ع  تعاىل مطلهّ

ع  ام مل نعرتف اهلل تعاىل هو املطلهّ
.. لكن االنسان عندما يعرتف 
طيبة  بداية  هي  تعاىل  اهلل  امام 
من  يبدأ  حتى  االنسان  يعرتف 

جديد.. 
ذنب  من  دائ��اًم  كنت  انا  يعني 
املداولة  ه��ذه  بحيث  آخ��ر  اىل 
اذنب ذنبا وافرغ منه ويستلمني 
الكرة  كام  وهكذا  آخ��ر  ذن��ب 
ت��ت��داوهل��ا اي���دي ال��ص��ب��ي��ان.. 
امام  العبد  وهذا االعرتاف من 
حالة  ه��ي  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك  اهلل 

صحيهّة..
االنسان  إن  األع��زاء..  أخويت 

يرى  يلتفت  ان  وبمجرد  غافل 
يف  مرعبة  حقائق  ه��ن��اك  ان 
االمام  يقول   .. منا  كل  حياة 
)قيمة   : ال��س��الم(  )عليه  عيل 
كنهّا  اذا  حُيسنه(..  ما  امرئ  كل 
ُنحسن..  ماذا  وغافلني  نائمني 
ماذا  وآخ��ر  ذن��ب  بني  ُكنا  اذا 

ُنحسن ؟!! 
 .. ُمربٍّ اخواين  االعرتاف  هذا 
الرتبية ليست امرًا معقدًا لكنها 
 ..  ً سهال  ام���رًا  ليست  اي��ض��ًا 
ل  وتعقهّ مواجهة  اىل  حتتاج  هي 
يلعب  دائ��اًم  االنسان  ت��رى   ..
ويغفل وال يكرتث عىل امل ان 

اكرب ثم اتوب .. ويبقى يف هذه 
الدوامة اىل ان يأتيه االجل وهو 

ال يستطيع ان حيرك ساكنا .. 
يقول:  السالم(  )عليه  االم��ام 
أيَْيِدي  ْتُه  ليَ اويَ تيَديَ ْن  ميَ اُم  قيَ ميَ ذا  )هيَ
ان  تتصور  ال   .. ُن���وِب(  ال���ذُّ
يرشب  ان  بمجرد  االن��س��ان 
االمور  وبقية  ذنب  هذا  اخلمر 
احلمد هلل اين مل ارتكبها.. تأمل 
محلتها  اوزار  تكون  قد  ان��ك 
مخرًا  ليس  الذنب  ظهرك  عىل 
ذنوب  هناك  فقط..  فاحشة  او 
تنهدهّ هلا اجلبال.. االنسان البد 

ان يلتفت ..

أيدي الذنوب تطاُل العاصي

كّنا في ضيافة االمام السجاد )عليه السالم( وهو يوجهنا في مدرسته التربوية )عليه السالم( حيث ذكر في هذه الصحيفة 
الكريمة )الصحيفة السجادية( مجموعة من المعارف االلهية بّثها )عليه السالم( على شكل دعاء.. وقد تقدم شطر من الدعاء 
الواحد والثالثين وهو الدعاء المختص بالتوبة، إذ يقول االمام السجاد )عليه السالم( في هذا الدعاء: )َهذا َمَقاُم َمْن َتَداَوَلْتُه 
ا َأَمْرَت ِبِه َتْفِريَطًا، َوَتَعاطى َما َنَهْيَت َعْنُه َتْعِزيرًا(. َر َعمَّ ْيَطاُن، َفَقصَّ ُة اْلَخَطاَيا ، َواْسَتْحَوَذ َعَلْيِه الشَّ ُنوِب ، َوَقاَدْتُه َأِزمَّ َأْيِدي الذُّ
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الزمام   ) اييَا  طيَ اخْليَ ُة  أيَِزمَّ ْتُه  اديَ قيَ  )ويَ
تسحب  عندما  الناقة  زم���ام 
ال��ن��اق��ة ت��وج��ه��ه��ا..ه��ي زم��ام 
يعلم  ال  ه��ذا  يوجهه  اخلطايا 
انتهك  ي��دري  ال  وه��ذا  ارسق 
ما  خصوصًا  االن��س��ان  ويبدأ 
االنسان  ويبدأ  بالعباد  يتعلق 
ان  الذنوب..  عىل  د  التعوهّ بذا 
ُيصبح  عندما  كلها  اجل���وارح 
اللسان  اىل  تلتفت  االن��س��ان 
هذا  بذمتك  نحن  تستغيث 
ال  اع��ص��م��ُه..ت��ريهّ��ث  اللسان 
مأمورون  نحن   .. بيشء  تنطق 
ولسنا  نسرته  شيئا  رأي��ن��ا  اذا 

مأمورين اذا مل نريَ شيئًا نعلنه.. 
ثم يقول االمام )عليه السالم( 

اُن( ْيطيَ ْيِه الشَّ ليَ ذيَ عيَ اْستيَْحويَ : )ويَ
ذيَ  اْستيَْحويَ )ويَ التعبري  هذا  حقيقة 
اُن( صار هذا املذنب  ْيطيَ ْيِه الشَّ ليَ عيَ
استحوذ  الشيطان  ي��د  حت��ت 
وسيطر عليه بحيث بدأ يوجهه 
بذه الوجهة او هذه الوجهة.. 

املذنب..  االنسان  حقيقة  هذه 
مشاكل  فيها  ال��ذن��وب  بعض 
من  جمموعة  امام  يتحدث  تراه 
وفالن  فالن  من  وينال  الناس 
اىل  وذه��ب��وا  سمعوه  وه���ؤالء 
اىل  سافر  وبعضهم  جمالسهم 
با  حتدثهّوا  وايضًا  بعيدة  بالد 
حُي��س��ب..  .. ه���ذا ك��م ذن���ب 
اهلل  مع  يتعامل  االنسان  كيف 
د  تعوهّ ال��ذي  خصوصًا  تعاىل 
وكنا  بنا  العمر  مشى  وكلام   ..
اكثر  رصنا  شء  عىل  متعودين 
اليشء.. ولذلك  لذلك  لصوقا 
فقهًا واخالقًا ال  التوبة  اخواين 
ان  وان��ام  تؤجل  ان  يستحسن 
تكون فورًا ..االنسان قد يقول 
ان   .. ذنوب  عندي  ليس  انني 
ذن��وب  ع��ن��دك  ليس  اهلل  ش��اء 
حتسب  ل��و  تتدقق  مل  ولكنك 
اذن   .. جيدًا  حسابًا  االم��ور 
اخواين نحن يف مشكلة حقيقية 
ها  حلهّ يمكن  املشكلة  وه��ذه 

وهو بالرجوع اىل اهلل تعاىل وان 
نفر اىل اهلل تعاىل واالمام )عليه 
هذا  يف  يربينا  ان  يريد  السالم( 
ان نعرتف  : البد  يقول  الدعاء 
 .. الرمحة  لقبول  نفسيًا  ونتهيأ 
يف الدعاء الرشيف نحتاج شيئا 
من اهلل تعاىل نحن نريد ان نبني 
نتملق  وان  نسعى  وان  انفسنا 
نخطو  ان  ..الب��د  تعاىل  اهلل  اىل 
)عليه  واالم��ام  االوىل  اخلطوة 
نعرتف  ان  البد  يقول  السالم( 

وان نتوب..
ثم يقول االمام )عليه السالم( 
ًا(. ْفِريطيَ ْرتيَ بِِه تيَ امَّ أيَميَ يَ عيَ رصَّ قيَ : )فيَ
واالنسان  )تضييعا(  تفريطًا 
عندما  يقرصهّ  االنسان   .. ق��رصهّ
اهلل  ع��ن  االبتعاد  بحالة  يمر 

تبارك وتعاىل ..
ثم يقول االمام )عليه السالم( 
ْنُه  عيَ ��ْي��تيَ  يَ هنيَ ��ا  ميَ ��اط��ى  ��عيَ تيَ )ويَ  :

ْعِزيرًا(.. تيَ
يف  وق��ع  االن��س��ان  آخ��ر  بتعبري 

وهو  هلكة  فيها  وه��ذه  ورط��ة 
اخلسارة..  موطن  اصبح  االن 
اخل��ط��اي��ا ت��ن��اول��ت��ه وال��ذن��وب 
حقوق  هناك  بالنتيجة  تقصري 
با  يكرتث  مل  وتعاىل  تبارك  هلل 
كاجلاهل  ذل��ك  بعد  فأصبح 
كاملنكر  ع��ل��ي��ه..او  بقدرتك 
فضل احسانك عليه.. اهلل تعاىل 
علينا  وافاض  واوجدنا  هدانا 
 .. ننكر  كأننا  ال��رمح��ات  ه��ذه 
الرازق واملعطي ونحن  اهلل هو 
نتمسح بأذيال الشيطان ونبتعد 
اهلل هو  تبارك وتعاىل..  اهلل  عن 
رمح��ة وع��ادت��ه االح��س��ان وان 
نحن  فينا  املشكلة  لكن  يعطي 
نتعامل  كيف  نعرف  ال  الذين 

مع رزق اهلل تعاىل..
من  جيعلنا  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 
تعاىل  اهلل  يقبل  وان  التوابني 
اهلل  رمح��ة  تشملنا  وان  توبتنا 
رب  هلل  واحلمد  وتعاىل  تبارك 

العاملني ..

11
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هوتعريفكم  م���ا  ال���س���ؤال: 
لالجتهاد ؟

اجل�����واب: ه��وب��ذل اجل��ه��د يف 
الرشعية  األح��ك��ام  استنباط 
وأمهها   ، رة  املقرهّ مداركها  من 
وهي   ، نهّة  والسهّ الكريم  القرآن 
 ، وتقريره  وفعله  املعصوم  قول 
تساعد  التي  العلوم  دراسة  بعد 
ع��ىل ذل���ك . وي��ق��ال ل��ل��ق��ادر 
ع��ىل اس��ت��خ��راج األح��ك��ام من 

مصادرها )جمتهد( .

السؤال: من هو املجتهد ؟
االجتهاد  له  من  هو   : اجل��واب 
ويشرتط يف املرجع رشوط منها 

العدالة واالعلمية .

ويف  االجتهاد  هو  ما   : السؤال 
اي املوارد يكون ؟

القدرة  هو  االجتهاد   : اجلواب 
الرشعية  االحكام  استنباط  عىل 
الكتاب  اي  م��ص��ادره��ا  م��ن 

والسنة .

اهل  يف  املناط  هو  ما   : السؤال 
او  االجتهاد  لتشخيص  اخل��ربة 

االعلمية ؟
اجلواب : اهل اخلربة لتشخيص 
او  املجتهدون  ه��م  االج��ت��ه��اد 
وام��ا   ، العلم  يف  يدانيهم  م��ن 
االعلم  لتشخيص  اخل��ربة  اهل 

اىل  ب��االض��اف��ة  فيهم  فيشرتط 
ذلك االطالع � ولو إجااًل � عىل 
اط��راف  يف  هم  من  مستويات 
اجل��وان��ب  يف  االعلمية  شبهة 
تعليقة  يف  امل���ذك���ورة  ال��ث��الث��ة 
اجل��زء االول  رق��م 18  ال��ع��روة 
والبد للمكلف من احراز كون 
ليتسنى  اخلربة  اهل  من  الشاهد 

له االعتامد عىل قوله .

العامل  لغري  يمكن  هل   : السؤال 
أو  املجتهد  يشخص  ان  الديني 
من  هو  فيكون  االعلم  املرجع 
االجتهاد  مسألة  يف  اخلربة  أهل 

واالعلمية ؟
تشخيص  يمكنه  ال   : اجل��واب 
املجتهد أو االعلم ولكن يمكنه 
أن يسأل أهل اخلربة يف ذلك ويف 
االنسان  اطمأن  إذا  ذلك  مثل 
الذين  اخل��ربة  الهل  بتشخيصه 
له  جاز  املوضوع  حول  يسأهلم 
به  يثق  من  شهادة  عىل  االعتامد 

منهم .

السؤال : اذا مل اكن اعرف فتوى 
مسالٍة  يف  االعلم  احلي  املجتهد 
ما، فهل يمكنني الرجوع يف تلك 
املجتهدين،  من  غريه  اىل  املسالة 
ملعرفته  البحث  ع��يلهّ  جي��ب  ام 

فتوى املجتهد احلي االعلم ؟

استعالم  جيب   : اجل��واب 
يتيرسهّ  مل  ولو  االعلم  فتوى 
جاز الرجوع اىل جمتهد آخر 
مع رعاية االعلم فاالعلم .

التقليد  حجية   : ال��س��ؤال 
البد ان تنتهي اىل االجتهاد 
العوام  تقليد  يف  احلكم  فام 
ذلك  اىل  اليلتفتون  الذين 

او  لآلباء  تقليدًا  يقلدون  فهم 
العلامء ؟

بمعنى  التقليد  اصل   : اجلواب 
امر  ال��ع��امل  اىل  اجل��اه��ل  رج��وع 
سرية  ج��رت  وعليه  ارت��ك��ازي 
اهل  اىل  ال��رج��وع  يف  العقالء 
احلاجة  م��وارد  جيع  يف  اخل��ربة 
اليه  رج��ع  من  ك��ان  ف��ان  اليهم 
)العامي( واجدًا جلميع الرشوط 
املذكورة يف الرسائل العملية فهو 
يقطع بحجية فتاواه ال عن تقليد 
وهذا املقدار يكفيه نعم ليس له 
ال��رشوط  لبعض  الفاقد  تقليد 
اال  احلجية  يف  دخالتها  املحتملة 
بعدم  للجميع  الواحد  افتى  اذا 

اعتبارها .

واجب  االجتهاد  هل  السؤال: 
كفائي ؟

اجل���واب : االج��ت��ه��اد واج��ب 
من  ل��ه  ت��ص��دى  ف���اذا   ، كفائي 

عن  التكليف  سقط  به  يكتفي 
اجلميع  ت��رك��ه  واذا  ال��ب��اق��ني، 
وقد   ، جيعًا  العقاب  استحقوا 
عىل  باالحتياط  العمل  يتعذر 
يسعه  ال  وقد  املكلفني،  بعض 
ذلك�  ستعرف  كام   � موارده  متييز 
وعىل هذا فوظيفة من ال يتمكن 
اال   ، التقليد  هو  االستنباط  من 
العمل  لرشوط  واج��دًا  كان  اذا 
بني   � � حينئٍذ  فيتخري  باالحتياط 

التقليد والعمل باالحتياط .

السؤال: من هو احلاكم الرشعي  
ثمة  ام  عادل  جمتهد  كل  هو  هل 

رشوط اخرى ؟

يدعي  ما  يف  احلاكم   : اجل��واب 
يف  كالترصف  باالموراحلسبية 
ونحو  لصاحلهم  اليتامى  اموال 
واما  عادل  جمتهد  كل  هو  ذلك 
للمسلمني  العامة  االم���ور  يف 
ففيه رشوط احدها ان تكون له 

مرجعية عامة .

سؤال للقراء
اذا كان االعلم في غير بلد المسلم فهل يجوز له العدول الحد مراجع بلده ؟

سؤال وجواب العدد السابق )533(
السؤال :هل قاعدة كثير الشك تجري في العبادات و المعامالت ؟

الجواب :ال يعتنى بشكه مطلقًا .

اعداد: محمد حمزة جبر
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ْد  ْ ُيوليَ مُد * مليَ يِلْد ومليَ ُ الصَّ ُ أحٌد * اهللهّ تصُف الشيعة اإلمامية، اخلالق األعىل )سبحانه وتعاىل( كام وصف به نفسه ويقول: )ُقل هويَ اهللهّ
د(. ًا أحيَ ُه ُكُفويَ ْ ييَُكْن ليَ * ومليَ

ين: حدهّ  وتصفه بأنهّه سبحانه قديم مل يزل وال يزال، عامل قادر، حيهّ قيهّوم، سميع بصري، متعال عن جيع صفات خلقه، خارج عن احلدهّ
التعطيل، وحدهّ التشبيه، ال جيوز تعطيل ذاته عن صفاته كام ال جيوز تشبيه ذاته بمخلوقاته.

كام وتعتقد الشيعة يف توحيده ما كتبه اإلمام الرضا )عليه السالم( للمأمون العبايس، حيث سأله املأمون أن يكتب له حمض اإلسالم 
عىل سبيل اإلجياز واالختصار.

فكتب )عليه السالم( له: »إنهّ حمض اإلسالم شهادة أن ال إله إالهّ اهللهّ وحده ال رشيك له، إهلًا واحدًا أحدًا فردًا، صمدًا، قيومًا، سميعًا 
ًا ال حيتاج، عداًل ال جيور وأنهّه خالق كلهّ شء، وليس كمثله شء، ال  بصريًا، قديرًا قدياًم قائاًم، باقيًا، عاملًا ال جيهل، قادرًا ال يعجز، غنيهّ

شبه له، وال ضدهّ له، وال ندهّ له، وال كفؤ له، وأنهّه املقصود بالعبادة والدعاء، والرغبة والرهبة«.
ولو عاد القارئ إىل الكتب الكالمية والعقائدية التي ُألهّفت بيد علامء الشيعة منذ أوائل القرن الثالث إىل العرص احلارض يرى اتهّفاقهم 

ر، بالعودة إىل النصوص الواردة عن أهل البيت )عليهم السالم(. عىل هذا األمر، وُلعلم أنهّ الشيعة هم أهل التنزيه منذ عهد مبكهّ

اتفقْت الشيعة عىل أنهّ اإلسالميَ عقيدة وعمل ال ينفرد بام شعب أو جمتمع خاص وال يتص ببلد دون 
بلد، بل هو دين يعمهّ املجتمع اإلنساين ككل، عىل اختالفه يف العنرص والوطن واللسان، وال يفرتض 

لنفوذه حاجزًا بني أبناء اإلنسان، وال يعرتف بأية فواصل قومي�هّة أو إقليمية.
ًة للنهّاِس  افَّ ْلناكيَ إالهّ كيَ يعًا(، وقال تعاىل: )وما أْرسيَ يُكْم جيَ ِ إليَ سوُل اهللهّ ا النهّاُس إنهّ�ي ريَ قال سبحانه: )ُقْل يا أيُّ

بيَشريًا ونذيرًا(.
كام واتهّفقْت الشيعة عن بكرة أبيها عىل أنهّ نبيهّها حممدًا خاتم النبيني، وأنهّ رشيعته خامتة الرشائع، وكتابه 
ة وختمت به رسالة  خاتم الكتب والصحف، فهو آخر السفراء اإلهليني ُأوصد به باب الرسالة والنبوهّ
السامء إىل األرض، وأنهّ دينه دين اهللهّ األبدي، وأنهّ كتابه كتاب اهللهّ اخلالد، وقد أهنى اهللهّ إليه كلهّ ترشيع 
فاكتملت بدينه وكتابه الرشائع الساموية التي هي رسالة السامء إىل األرض قال سبحانه: )ما كانيَ حُممٌد 

ء علياًم(. ُ بُكلِّ شيَ بِيِّنييَ وكانيَ اهللهّ ِ وخاتيَميَ النَّ ُسوليَ اهللهّ د ِمْن ِرجالُِكْم ولكْن ريَ أبا أيَحيَ

التوحيُد بمنظار الشيعة اإلمامية

فقه وعقائد

عالميُة وخاتميُة الرسالة المحمدية



جملة  ب��ه  خ��ص  ت��رصي��ح  ويف   
»االحرار«، قال املتويل الرشعي 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي: 
ما  يبحث  امل��ؤمت��ر  »ه���ذا  ان 
يف  والطب  االطباء  به  وصل 
وختفيف  معاجلة  ملديات  العامل 
منها  يعاين  التي  االمل  حاالت 
املزمنة  اآلالم  وبعض  املريض 
املؤمتر  ه��ذا  وي��ع��د  واحل����ادة، 
التي  املؤمترات  سلسلة  ضمن 
ل إليه  تبحُث عن آخر ما توصهّ
االطباء يف دول العامل من اجل 
وخاصة  املريض  آالم  ختفيف 

الرسطانية  األم��راض  انتشار 
مؤكدًا  ال��ع��راق«،  يف  وغريها 
وبذل  »االهتامم  رضورة  عىل 
ما  واعطاء  العناية  من  الكثري 
يمكن ان تقدمه يف جمال الطب 
ورد  ما  باستخدام  ال��روح��ي 
واحاديث  القرآنية  اآليات  من 
اجليد  التعامل  وطريقة  رشيفة 
التي تساعد املريض وذويه من 

ختفيف االمل«. 
»االطباء  أنهّ  سامحته  وأضاف 
اليه  توصل  ما  عىل  يتباحثون 
من  منه  نتج  وما  حديثًا  العامل 
علمية،  وم��ق��االت  ب��ح��وث 

العطاء الحسيني

مستشفى سفير االمام الحسين )عليه السالم( 
الجراحي يناقش )طّب األلم( وتداخالته في العراق  

برعاية االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
مستشفى  نّظم  كربالء،  صّحة  دائرة  مع  وبالتعاون 
الجراحي  السالم(  )عليه  الحسين  االم��ام  سفير 
خاتم  قاعة  على  األل��م(  )ط��ّب  مؤتمر  التخصصي  
االنبياء في الصحن الحسيني الشريف يوم الثالثاء 
الموافق 2016/3/15م، بمشاركة العديد من االطباء 
االختصاص لمناقشة عدد من المحاضرات والبحوث 
ودراساتهم  بحوثهم  في  االس��ات��ذة  ومناقشة 

وبحضور شخصيات دينية وأكاديمية واعالمية.
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العطاء الحسيني 
أن  امل��ؤمت��ر  وي��م��ك��ن يف ه���ذا 
هذا  يف  ج��دي��دًا  شيئًا  نضيف 
امل��ج��ال احل���دي���ث، وت��ك��ون 
بإمكاهنا  علمية  بحوث  هناك 
م��س��اع��دة امل��ري��ض ع��ىل ان 
يستمر  الذي  األمل  يتحمل هذا 
عند البعض لسنوات طويلة«. 
وأع������رب س���امح���ة ال��ش��ي��خ 
ال��ك��رب��الئ��ي ع���ن أم��ل��ه من 
باجلانبني  »االه��ت��امم  االط��ب��اء 
)املعنوي(،  والروحي  العلمي 
يصص  ان  الطبيب  وع���ىل 
املريض  إىل  لالستامع  وقته  من 
االمل  واع��ط��اء  حالته  وبيان 
املرضية  حالته  يتحمل  وان  له 
وكذلك عائلة املريض الن كل 
تساهم يف جمال  هذه االطراف 

الصرب«.
»يف  ق��ائ��اًل:  سامحته  وأردف 
تعلمون  كام  احل��ارض  الوقت 
ال��ق��وات  م���ن  اب��ط��ال��ن��ا  ان 
يوضون  واملتطوعني  املسلحة 
امل����ع����ارك ض���د ع��ص��اب��ات 
والكثري  االج��رام��ي��ة؛  داع��ش 
يسقطون  االبطال  ه��ؤالء  من 
يتم  مل��ن  وحيتاجون  جرحى 
الكادر  من  نأمل  ول��ذا  ب��م، 
االهتامم  هذا  يعطي  ان  الطبي 
منطقة  جريمة  وباخلصوص 
لقصف  ضت  تعرهّ التي  )تازة( 
ال���ذي سبب  ب��غ��از اخل����ردل 
ونأمل  االصابات  من  الكثري 
تعطي  ان  الطبية  الكوادر  من 
االبطال  هل��ؤالء  أك��رب  اهتاممًا 
الكثري  ال��يشء  م��وا  ق��دهّ ال��ذي��ن 
حيتاجون  لذلك  العراق  حلامية 

منا الكثري من العناية«. 
رضا  الدكتور  عرب  جهته  من 
يف  االخصائي  الكعبي  حممد 
للمتويل  شكره  عن  االمل  طب 
احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي 

عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
الهتاممه  الكربالئي  املهدي 
وجيع  الطبي  اجلانب  ورعايته 
مستشفى  يف  الطبية  الكوادر 
)عليه  احلسني  االم���ام  سفري 
السالم( اجلراحي التخصيص، 
اخل��اص  امل��ؤمت��ر  ه��ذا  بانعقاد 
احلسينية  العتبة  يف  االمل  بطب 
من  ع��دٍد  بمشاركة  املقدسة 
وباقي  االختصاص  االطباء 
االخ���ت���ص���اص���ات ال��ط��ب��ي��ة 
املحارضات  من  عدد  ملناقشة 
االساتذة  ومناقشة  والبحوث  
مبينا  ودراساهتم،  بحوثهم  يف 
االمل  طب  يناقش  »املؤمتر  ان 
العراق  يف  وتدخالته  وتعريفه 
القديم   بفرعيه  االمل  وط��ب 
بدئ  ألنه  فالقديم  واجلديد، 
بفرتة ليست قصرية،  واجلديد 
العراق  يف  لتداخالته  بالنسبة 
وتفاعلهم  امل��رىض  واستقبال 

له«. 
قائاًل:  حديثه  الكعبي  وتابع 
طب  استشارية  افتتاح  »ت��مهّ 
سفري  م��س��ت��ش��ف��ى  يف  االمل 
السالم(  )عليِه  احلسني  االمام 
وه��و  التخصيص  اجل��راح��ي 
كآالم  املزمنة  باألمراض  يعنى 
وآالم  الفقري  والعمود  الظهر 
الرياضية  واالصابات  العنق 
وباقي  الركبة  يف  والسوفان 
عن  ناهيك  اجلسم؛  مفاصل 
انهّ  مبينًا  ال���رسط���ان«،  آالم 
فكرة  يتقبهّل  ب��دأ  »املجتمع 
عىل  اقباال  وهناك  األمل  طب 
االستشارية اخلاصة به؛ وجيع 
عليها  نحصل  التي  النتائج 
مع  ج��دا  عالية  تداخالتنا  يف 
لألجهزة  بالنسبة  اما  املرىض، 
فنحن  االمل  ب��ط��ب  اخل��اص��ة 
نعمل حقيقة عىل توفري أحدث 

االجهزة لعالج املرىض«.
ال��دك��ت��ور  ث  حت����دهّ ذل���ك  إىل 
رئيس  نائب  ال��ك��ن��اين،  ميثم 
الصحية  العراقية  اجلمعية 
املؤمتر  »ه��ذا  انهّ  األمل،  إلدارة 
هو االول لطبهّ االمل التداخيل 
وأقيم  امل��ق��دس��ة،  ك��رب��الء  يف 
التعريف  االول  شقني؛  عىل 
والرشائح  االمل  طب  بمفهوم 
منه،  تستفيد  ان  يمكن  التي 

تقديم  ه��و  ال��ث��اين  وال���ش���قُّ 
بخصوص  علمية  ب��ح��وث 
طب األمل، واجلهة املستفيدة يف 
األمراض  باخلصوص  العراق 
االرهاب  وضحايا  الرسطانية 
وال���ت���ف���ج���ريات، ف��ه��ؤالء 
خ��اص  م��رك��ز  اىل  حي��ت��اج��ون 
باملعاجلة«، كاشفًا بالوقت ذاته 
اجلمعية  »محلة  ان��ط��الق  ع��ن 
هذا  من  االمل   إلدارة  العراقية 
)التحالف  عنوان  حتت  املؤمتر 
والتي  األمل(  ضد  االجتامعي 
ال��ق��رار  اص��ح��اب  اىل  تتجه 
مركز  تأسيس  يف  للمساعدة  
من  االمل  معاجلة  يف  خ��اص 
والعمل  احلملة،  هذه  خالل 
ضمن  األمل  ط��بهّ  وض��ع  ع��ىل 
أولويات االهتامم يف الصحة«، 

بحسب قوله.
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العراق  فناين  من  ع��دد  ميَ  وق��دهّ
ع���روض���ًا م��رسح��ي��ة أب���رت 
أيام  ثالثة  مدى  عىل  اجلمهور 
 -  12( من  للفرتة  متواصلة 
تسعة  تضمنت  والتي   ،)14
صباحية  م��رسح��ي��ة  أع����امل 
حمافظات  ست  من  ومسائية 
والنجف   كربالء  من  كل  هي 
وال��ب��رصة  وب��غ��داد  االرشف 

واملثنى وذي قار.
جلنة  املهرجان  إدارة  ووضعت 

أكاديميني  من  مؤلفة  حتكيمية 
وعرب،  عراقيني  ومرسحيني 
تقسيم  عاتقها  عىل  وقع  والتي 
عمل  أفضل  بحسب  اجلوائز 
سينوغرافيا  وأفضل  متكامل 
وأفضل  ومثلة  مثل  وأفضل 
أفضل  إىل  ب��اإلض��اف��ة  ن���ص، 
إخ�����راج وأف���ض���ل م��ؤث��رات 

صوتية.
ويعد مهرجان املرسح احلسيني 
نوعه  من  األول  هو  الصغري 

العراقي؛  والوطن  العراق  يف 
احلسينية  القضية  يتناول  إذ 
بأبعادها اإلنسانية وإيصاهلا إىل 

الطفل عن طريق املرسح.
انطلقْت فعاليات املهرجان عىل 
قرص الثقافة والفنون يف حمافظة 
كربالء املقدسة، بحضور مثلني 
املقدسة  احلسينية  العتبة  عن 
وحكومة كربالء املحلية ونخبة 
واملثقفني  والفنانني  األدباء  من 
خمتلف  م���ن  ق���دم���وا  ال���ذي���ن 

املحافظات العراقية.
االفتتاح  حفل  استهل  وق��د 
القرآن  من  بينات  آيات  بتالوة 
ال��ك��ري��م ت��اله��ا احل���اج ع��ادل 
بعدها  وج���اءت  الكربالئي، 
للعتبة  العامة  األم��ان��ة  كلمة 
وال��ت��ي  امل��ق��دس��ة،  احلسينية 
العام  االم��ني  م��ع��اون  ألقاها 
لشؤون االعالم ورئيس اللجنة 
السيد  للمهرجان  التحضريية 
البناء والتي  الدين هاشم  سعد 

بحضور دولي ومشاركات من مختلف المحافظات العراقية..

العتبة الحسينية المقدسة تقيم مهرجان »الحسيني 
الصغير« الثاني لمسرح الطفل 

من إبداِع النزف الحسيني وثورة الحق على الباطل إلى مسرح اإلبداع الجميل، افتتح قسم رعاية وتنمية 
الطفولة الحسينية في العتبة الحسينية المقدسة، مهرجان الحسيني الصغير لمسرح الطفل بنسخته 

الثانية تحت شعار )بنهج الحسين � عليه السالم � نبني األجيال(.

األحرار/ قاسم عبد الهادي � علي الشاهر
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العطاء الحسيني 

االمام  علينا  »يطلع  فيها:  جاء 
شمسا  السالم(  )عليه  احلسني 
العقود واالزمنة  بازغة عىل مر 
ام���ت���دادا ل��ل��ن��ور امل��ح��م��دي 
املحمدي  االس��الم  ولصوت 
بغض  االم��ة  جلميع  هو  ال��ذي 
وتوجهاهتا  مذاهبها  عن  النظر 
اىل  فهو  ذلك  من  ابعد  هو  بل 
اختالف  عىل  االنسانية  جيع 
احلقيقة,  ص��وت  ألن��ه  دياناهتا 
االحتفال  هذا  نقيم  اذ  واليوم 
من  اوتينا  ما  بكل  نحاول  فأننا 
نوصل  ان  وبجهودكم  ق��وة 
انحاء  جيع  اىل  الصوت  ه��ذا 
نفوس  يف  نوثقه  وان  االرض 
اليوم  ب��ذرة  هم  الذين  ابطالنا 
رجال  وه��م  املستقبل  وثمرة 
من  اليوم  يعانون  والذين  الغد 
تشابك اخلطوط التي تتجاذبم 
يمينا ويسارا بعيدا عن انتامئهم 
وهويتهم االسالمية احلقيقية«.

االطفال جيل املستقبل نحاول 
بشكل  ب��ن��ائ��ه��م  خ���الل  م���ن 
الثقافية  اهلجمة  صد  صحيح 
طمس  اىل  هتدف  التي  الغربية 
معامل الدين االسالمي وحتريفه. 
»مهرجان  أن  البناء  واض��اف 
احلسيني الصغري هو ذلك اخلط 
الذي نود ان نضع لبناته االوىل 
لينشأوا  ص��غ��ارن��ا  ن��ف��وس  يف 
دينا  تصنع  عظيمة  مبادئ  عىل 
للظامل وكذلك  حرا  ال يرضخ 
التطرف  اك��ف  عن  لنبعدهم 
ظلامت  يف  ب��م  يلقي  ال���ذي 

الدنيا واالخرة, لذلك كان هذا 
ونوعيا  فكريا  اث��راًء  املهرجان 
انواع  ضمن  جديدا  ومرسحيا 
الطفل  م���رسح  ف��ه��و  امل���رسح 
بكم  يكون  وال��ذي  احلسيني 
االطفال  ألن  وبمساندتكم، 
يعلم  وكام  املستقبل  جيل  هم 
ثقافية  هجمة  هناك  ان  اجلميع 
معامل  طمس  اىل  هتدف  غربية 
ال��دي��ن االس��الم��ي وحت��ري��ف��ه, 
النشاطات  هذه  اهلل  شاء  وان 
العامة  االم��ان��ة  تقيمها  التي 
هي  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
اهلجامت  لتلك  املناسب  ال��رد 
الغربية«، مشريًا بالوقت ذاته إىل 
والقائمني  احلسينية  »العتبة  ان 
عىل املهرجان كانوا يسعون ألن 
لكن  دول��ي��ًا؛  املهرجان  يكون 
احلسينية  للعتبة  احلايل  الظرف 
ذلك،  دون  حال  املايل  املقدسة 
وقد حتققت الدولية من خالل 
جلنة التحكيم فقط التي ضمت 
حافظ  األستاذ  أعضائها  بني 
والدكتور  تونس  من  خليفة 
عجاج سليم من سوريا، اضافة 
سلطنة  م��ن  رشف  ضيفة  اىل 
املهرجان  أن  م��ؤك��دًا  ع��امن«، 
املواضيع  ط��رح  عىل  »ح��رص 
املرتبطة  واالخالقية  الرتبوية 
ظل  يف  احلسينية،  بالقضية 
االهتامم الكبري بالقوات االمنية 
س  واحل��ش��د ال��ش��ع��ب��ي امل��ق��دهّ
النهضة  اليوم  يواصلون  الذين 

احلسينية اخلالدة«.
اليوم  فعاليات  نْت  تضمهّ وقد 
تقديم  امل��ه��رج��ان  م��ن  األول 
أوب���ري���ت ب��ع��ن��وان )م���والي 
ت��أل��ي��ف حممد  م���ن  ح��س��ني( 
الباشق  وع���الء  حسن  ج��ب��ار 

مصطفى  اإلخ��راج  يف  وساعد 
مهدي، وتاله مبارشة بعد فرتة 
املرسحي  العمل  االس��رتاح��ة 
من  ال��ربي��د(،  )ساعي  بعنوان 
وأداء  املنصوري  جاسم  تأليف 
يف  امل��رسح��ي��ة  شناشيل  ف��رق��ة 
عبد  وإخ��راج  البرصة  حمافظة 
العمل  ومح��ل  ن��وري،  احلسن 
وامهها  للمتلقي  كثرية  رسائل 
ال���ت���ق���ارب م���ا ب���ني احل���ارض 
االم���ام  ق��ض��ي��ة  وامل�����ايض يف 
وما  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 
العراق  يف  اح��داث  من  ي��دور 
وقضية احلشد الشعبي املقدس 
من  الذين  العراقي  واجليش 
خالل قتاهلم ضد تنظيم داعش 
االمام  طريق  عىل  يسريون  هم 
احلسني )عليه السالم( وهذا ما 
ارسال  من  املرسحية  يف  حدث 
قبل  من  املقاتلني  اىل  الرسائل 

الفنانني الصغار«.
املقدمة  املرسحية  ال��ع��روض 
فقد  للقلوب،  مثلجة  كانت 
تقديم  مهرجان  أيام  تضمنت 
التي  ورقية(  )شمس  مرسحية 
البارق  مؤسسة  با  شاركت 
من  وه��ي  وال��ف��ن��ون،  للثقافة 
ت��أل��ي��ف ج��اس��م امل��ن��ص��وري 
مصطفى  وإخ����راج  وإع����داد 
بطولتها  يف  وشارك  الظويري 
جسدت  وق���د  م��ث��ل��ني(،   5(
الشهادة ومنزلة الشهيد عند اهلل 

تعاىل.
كشافة  ف��رق��ة  م���ت  وق���دهّ ك��ام 
للعتبة  التابعة  الكفيل املرسحية 
مرسحية  املطهرة،  العباسية 
)ش��م��س احل��س��ني اخل��ال��دة(، 
العظيمي  مرتىض  تأليف  من 
وإخراج عباس جرب اخلفاجي، 
ويتحدث العرض عن الرصاع 
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الذي يدور بني اخلري والرش وما 
يمر به العراق يف الوقت احلايل.
اآلخر  املرسحي  العرض  أم��ا 
ف��ك��ان ب��ع��ن��وان )ال��ط��ري��ق إىل 
اجلنة( قدمه نخبة من فناين فرقة 
من  املرسحية،  للفنون  أنكيدو 
فكرت  الفنان  وإخ��راج  إعداد 
فكرة  حاكت  والتي  جاسم، 
يف  وأخ��اه  وال��دي��ه  يفقد  طفل 
يدخل  وبعدها  إرهايب  انفجار 
يف حالة وحدة ويأخذ بالتساؤل 
عن املكان الذي ذهب إليه أهله 
يف  ينتقل  حتى  اجلنة  هي  وم��ا 
إىل  الالوعي  حاالت  من  حالة 
اجل��واب  فيجد  الطف  معركة 
الطريق  ان  يقول:  الذي  هناك 
اإلمام  خالل  من  هو  اجلنة  إىل 
وحمبته  السالم(  )عليه  احلسني 

والوالء له.
وق���د ق��دم��ت ف��رق��ة أص��دق��اء 
امل���رسح م��ن حم��اف��ظ��ة ك��رب��الء 
الثالث  اليوم  وخالل  املقدسة 
)مرثية  مرسحية  للمهرجان، 
حيدر  للمؤلف  االن��ت��ظ��ار( 
حممد  محزة  وإخ��راج  الشطري 
فيها  ح��اول  وال��ذي  الفيحان، 
القضية  ب��أن  يقول  أن  جاهدًا 
كل  يف  ح��ارضة  هي  احلسينية 
زمان ومكان من خالل املبادئ 

السامية للثورة.
جيل  عيل  الفنان  وش��ارك  كام 
الزوال  )قبل  مرسحية  بإخراج 
قدمتها  التي  الشهادة(  بتوقيت 
حمافظة  من  مرسح(  )امليتا  فرقة 
املثنى، والتي حتكي البدء األول 
لنشأة احلياة ونزول آدم وحواء 
)عليهام السالم( ورصاع قابيل 
مصيبة  مع  وربطهم  هابيل  مع 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
ونقلها إىل الواقع وربط الواقع 
املريرة  واحلياة  األليمة  باملصيبة 

والشهادة.
تقديم  امل��ه��رج��ان  وش��ه��د  ك��ام 
)قطرة  بعنوان  مرسحي  عرض 
رعد  الفنان  إخ��راج  من  م��اء( 
الطرق  )كل  ومرسحية  معن، 
إخراج  من  كربالء(  إىل  تؤدي 
وحتاكي  الفضيل  إيثار  الفنان 
احلسينية  القضية  املرسحيتان 
التعلم  يمكننا  التي  والدروس 

منها.
التحكيمية  للجنة  وبالنسبة 
��ت  ل��ل��م��ه��رج��ان، ف��ق��د ض��مهّ
مخ���س ش��خ��ص��ي��ات ب����ارزة 
يف جم���ال امل���رسح م��ن داخ��ل 
ال���ع���راق وخ���ارج���ه، ف��ك��ان 
ال��دك��ت��ور عجاج  م��ن س��وري��ا 
األستاذ  تونس  وم��ن  سليم، 
العراق  وم��ن  خليفة،  حافظ 
شهيد  رياض  الفنان  الدكتور 
جبار  واألس���ت���اذ  وال��دك��ت��ور 

مخاط واإلعالمي األستاذ عالء 
الباشق.

ل�  قال  شهيد،  رياض  الدكتور 
)األحرار( ان »هذه فرصة طيبة 
وجريئة يف أن يتحدى مهرجان 
الطفل  وثقافة  الطفل  مل��رسح 
التهميش  طاله  الذي  العراقي 
األه��م  الرسالة  أم��ا  والفقر، 
للمهرجان فهي أن يتبنهّى قضية 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
وأثرها ليس يف نفوس املسلمني 
اإلن��س��ان��ي��ة  ب���ل يف  ف��ح��س��ب 
القائمني  لكل  مباركًا  جعاء«، 
املهرجان وللعتبة احلسينية  عىل 

املقدسة نجاحهم.
فيام قال الدكتور عجاج سليم: 
األعزاء  واألهل  األخوة  ق  »وفهّ
الكرامة  أرض  عىل  العراق  يف 
كربالء  وال��ش��ه��ادة  وال��ف��داء 
الرائع،  الكرنفال  هذا  بإقامة 
وأمت��ن��ى ال��ن��ج��اح وال��ت��وف��ي��ق 

للقائمني عليه«.
الباشق  عالء  األستاذ  بني  فيام 
الطفل  م��رسح  »مهرجان  ان 
محل قياًم كبريًة وقلوبًا حسينية، 
نفوس  يف  واخلري  احلب  ليغمر 
ما  خالل  من  األطفال  أحبتنا 
يف  املرسحية  النصوص  تزرعه 
قضية  تناولت  التي  املهرجان 
خ��ري ال��ب��رشي��ة ج��ع��اء اإلم���ام 

احلسني )عليه السالم(«.
حافظ  امل��خ��رج  أوض���ح  بينام 

كسب  »امل��ه��رج��ان  ان  خليفة 
املقدسة  ك��رب��الء  ملدينة  كبري 
العراقية،  املرسحية  وللساحة 
ملا  وقالبًا  قلبا  للقائمني  فتحية 
وفن  تضحيات  م��ن  تبذلونه 

راٍق«.
وكان للدكتور جبار مخاط رأيه 
»استطاعيَ  قائاًل:  املهرجان  يف 
الصغري  احلسيني  م��ه��رج��ان 
ملرسح الطفل أن يرفد مرسحنا 
العراقي بمرسحيات ونصوص 
األجيال  نمو  مع  تكرب  جديدة 
إليكم  ��ة  حت��يهّ ف��أل��ف  ال��ق��ادم��ة، 
تصنعون  وأن��ت��م  أص��دق��ائ��ي 
اجل���امل واإلب����داع يف رح��اب 
اإلمام احلسني )عليه السالم(«.
إدارة  أن  بالذكر  اجل��دي��ر  م��ن 
احلسيني  امل���رسح  م��ه��رج��ان 
فعاليات  ضمن  أقامت  الثاين 
نقدية  جلسات  امل��ه��رج��ان، 
وورشا فنية للعروض املشاركة 
ب��خ��ص��وص ك��ت��اب��ة ال��ن��ص 
والتمثيل  واإلخ��راج  املرسحي 
سيد  جممع  قاعة  ع��ىل  وذل��ك 
ال��ش��ه��داء )ع��ل��ي��ه ال��س��الم(، 
من  جمموعة  حضها  وال��ت��ي 
والنقاد  والفنانني  األكاديميني 
املرسح  أس��ات��ذة  من  واألدب���اء 
العريب، والتي تناولت الندوات 
أهداف املهرجان ونقد االعامل 

املشاركة وآراء املتسابقني.
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املنظور(  )عيل  االستاذ  وق��ال 
ملجلة  ال���وح���دة  م���س���ؤول 
كريمة  ب��رع��اي��ة  )االح�����رار( 
للعتبة  العامة  االمانة  قبل  من 
وضمن  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
ب��رن��ام��ج وح�����دة االن���ش���اد 
الشعر  م��ه��رج��ان  تنظيم  يف 
واالن����ش����اد ال��وط��ن��ي اق��ي��م 
املرجعية  نداء  )تلبية  مهرجان 
من  اكثر  وبمشاركة  ال��ث��اين( 
املحافظات  (من  شاعرا   20(
قار،  ذي  ،ميسان،  )ال��ب��رصة 
املثنى، واسط، القادسية، بابل، 
االرشف،  ال��ن��ج��ف  ب��غ��داد، 
يف  تواصلوا  املقدسة(  كربالء 
ثالثة  مل��دة  الشعري  عطائهم 

ايام.
)صبيح  االس���ت���اذ  ق���ال  ف��ي��ام 
الشعائر  مثيل  مسؤول  نضري( 

واسط:   حمافظة  يف  واملواكب 
ت���ش���ارك حم��اف��ظ��ة واس���ط 
يف  التوايل   عىل  الثانية  للمرة 
لنداء  تلبية  الشعري  املهرجان 
ودعام  العليا  الدينية  املرجعية 
وال��ق��وات  الشعبي  للحشد 
اىل  مشريا   ، العراقية  االمنية 
حيققها  ال��ت��ي  االن��ت��ص��ارات 
عازمون  وهم  العراق  ابطال 
عىل حترير اخر شرب من ارض 
)داع��ش(  كيان  م��ن  ال��ع��راق 

اقامة  ان  مضيفا  االره����ايب، 
واملهمة  الفعالة  املهرجانات 
عىل  غريبة  ليست  واملساندة 
كربالء  يف  املقدسة  العتبات 
وه���ي حت��ت��ض��ن ال��ن��ش��اط��ات 
الداعمة  واملهرجانات  الثقافية 
البلد  مصلحة  يف  تصب  التي 
اهلجمة  مل��واج��ه��ة  وأب��ن��ائ��ه 
التكفرييني  قبل  من  الرشسة 
بالعراق  االطاحة  يريدون  من 
الفتنة  زرع  خالل  من  وشعبه 

الوطن  اب��ن��اء  ب��ني  الطائفية  
الواحد.

اجلدير بالذكر: ان هذا املهرجان 
املرجعية  ل��ن��داء  تلبية  ج��اء 
يف  االرشف  النجف  يف  العليا 
الكفائي  فتوى اجلهاد  اطالقها 
ملساندة القوات االمنية ورسايا 
مكمل  وه��و  الشعبي  احلشد 
الداعمة  املهرجانات  لسلسلة 
احلسينية  العتبة  تقيمها  التي 

املقدسة«.  

متابعة : ضياء االسدي 

بعد أن اقامته في تسع محافظات عراقية...
العتبة الحسينية المقدسة  تختتم مهرجان الشعر واالنشاد الوطني 

اختتمت االمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة، في منطقة بين الحرمين الش���ريفين بمحافظة كربالء المقدسة ، مهرجان 
)تلبية نداء المرجعية( الذي اقامته وحدة االنش���اد في قس���م اعالم العتبة المقدس���ة س���عيًا منها لدعم أبطال قواتنا االمنية 

والحشد الشعبي المقدس للدفاع عن ارض الوطن والعرض والمقدسات.

العطاء الحسيني 
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العطاء الحسيني

ت��ن��ب��ث��ق م���ن ش��ع��ب��ة ال��ش��ؤون 
لقسم  ال��ت��اب��ع��ة  االج��ت��امع��ي��ة 
)عقود  وحدة  الدينية،  الشؤون 
عاتقها  تأخذ عىل  التي  الزواج( 
الرشعية  ال��زواج  عقود  إج��راء 
للمؤمنني الكرام داخل الصحن 

احلسيني الرشيف.
الضوء  سلطت  »االحرار«  جملة 
الزواج  عقود  وحدة  عمل  عىل 
الشؤون  لشعبة  التابعة  الرشعية 
من  تقدمه  ما  ملعرفة  االجتامعية 
تسهيالت ونصائح فقال الشيخ 
قسم  مسؤول  احليدري(  )رائد 
وح��دة  ان   : الدينية  ال��ش��ؤون 
املهمة  ال��وح��دات  من  العقود 
الشبابية  الشخصية  بناء  يف  جدا 
من  ل��ألرسة  تكوينها  مطلع  يف 
يف  ال��ع��وائ��ل  استقبال  خ��الل 
)عليه  احلسني  االم��ام  رح��اب 
ما  كل  هلم  والتقديم  السالم( 

حيتاجونه من نصائح، من خالل 
وحدة  يف  خمتصني  دي��ن  رج��ال 
عقود الزواج الرشعية ،مبينا ان 
الوحدة يرد اليها   يوميًا جلة من 
املؤمنني )أيدهم اهلل تعاىل( ومن 
ألجل  ؛  العراق  حمافظات  جيع 
الصحن  داخ���ل  ِق��راهن��م  عقد 
أسباب  لعدة  الرشيف  احلسيني 
اإلم���ام  ب��ق��رب  ال��ت��ربك  منها 
السالم(   )عليه  الشهيد  احلسني 
للنصائح  واالستامع   ، والزيارة 
اوضح  العاقد.فيام  الشيخ  من 
من  األس��دي(  أنصار  الشيخ) 
الرشعية:  الزواج  عقود  وحدة 
العاملني  والسادة  الشيوخ  ان 
تقترص   ال  ال���وح���دة  ض��م��ن 
من  العقد   كتابة  عىل  جهودهم 
خالل تدوين اسمي الزوجني ، 
واملهر بحارضه وغائبه ، وتاريخ 
وتوقيعه   الويل  وموافقة  العقد  

ذلك  بعد  ب��ل 
املجلس  نفتتح 
والثناء  باحلمد 
، والصالة عىل 
ال��ن��ب��ي )ص��ىل 
اهلل عليه وآله( 
البيت  وأهل   ،
عليهم السالم ، ثم 
واألخبار  اآليات،  بعض  تالوة 
ال����واردة يف ش��أن ال���زواج مع 
بالتعاون  للزوجني  توصيات 
 ، تعاىل  اهلل  وبتقوى   ، بينهام  فيام 
أمرهم   ونظم   ، احلدود  وإقامة 
وإت��ي��ان ال��ص��الة يف أوق��اهت��ا ، 
كذلك   ، ال��دي��ن  ف��روع  وبقية 
التي  املسائل  بعض  هلام  نوضح 
ختص املتزوجني كالنفقة  وعدم 
باملعروف ،  ، والعرشة  اهلجران 
وعدم الضب وما يرتتب عليه  
وغري  الزوجة  ظلم  عن  والنهي 
وكذا   ، للرجل  بالنسبة  ذل��ك 
املرأة نوصيها بالعفة واحلشمة ، 
واملحافظة عىل احلجاب مقتدية 
فاطمة  اجلليلة  بالسيدة  بذلك 
الزهراء )عليها السالم(  وأبنتها 
السالم(  )عليها  زينب  احلوراء 
عليهام(  اهلل  )س��الم  أهنام  حيث 

وأصعب   ، الظروف  أحلك  يف 
تتخليا عن حجابام  مل  األحوال 
القيام  كذلك  وعفافهام،مضيفا 
التي  املسائل  لبعض  بالتذكري 
وال��ع��رشة   ، ب���ال���زواج  تتعلق 
وعدم   ، واجب  وأنه  كالتمكني 
ب��إذن  إال  البيت  م��ن  اخل���روج 
ومن  وهكذا،  ورض��اه  ال��زوج 
التوكيل  صيغة  يف  ندخل  ث��م  
نأخذ  وبعدما   ، العقد  إجراء  يف 
تزوجيها   الزوجة يف  توكيال من 
املهر  عىل  ال��زوج  عىل  نعقدها 
املعهودة  بالطريقة  بينهام  املعلوم 
ان  مؤكدا  املقدس.  الشارع  عن 
العقد  إج��راء  يف  رشوط��ا  هناك 
الشخصية  ال��وث��ائ��ق  كجلب 
ل��ل��زوج��ني )ه��وي��ة األح���وال( 
إذا  وهويته  الفتاة  أمر  ويل  مع 
شهادة  جلب  وإال   ، حيا  ك��ان 
الوفاة  أو هوية األم مع حضور 
إذا  هذا  الفتاة  أهل  من  شخص 
ثيب   كانت  إذا  أما  باكر   كانت 
وثيقة  م��ع  حضورها  فيكفي 

تثبت ذلك.
ال��زواج  عقود  وح��دة  ان  يذكر 
املايض   العام  شهدت  الرشعية 

تزويج )1250 شاب(.

الصحن الحسيني الشريف 
يشهد اقباال واسعا من المؤمنين 

لكتابة عقود زواجهم الشرعية

تقرير / حسين نصر 
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ت��ف��ق��د وف����د م���ن االم��ان��ت��ني 
احلسينية  للعتبتني  العامتني 
عوائل  املقدستني  والعباسية 
التفجري  واجل��رح��ى  الشهداء 
الصدر  ملدينه  الدامي  االرهايب 
ذلك   اكد  بغداد،  العاصمة  يف 
مضيفا  ع��وز(،  )فاضل  احل��اج 
السادة  من  املتكون  الوفد  زار 
منتسبي  من  وع��دد  واملشايخ 
يقارب  ما  املطهرتني  العتبتني 
نقلوا  ل��ل��ع��زاء،  جملسا   )24(
م��ن خ���الل زي��ارهت��م ت��ع��ازي 
وتعازي  املقدسة  كربالء  اهايل 
عىل  للعتبتني  العامني  االمينني 
ان  مبينني  اجل��ل��ل،  مصابم 
احياء  هم  السعداء  الشهداء 
عند ربم يرزقون وهم شفعاء 

لذويم يوم احلساب.
 واوضح »عوز« ان زيارة الوفد 
العزاء  جمالس  ع��ىل  تقترص  مل 
زي��ارة  مت��ت  حتى  ب��ل  املقامة 

عوائل  من  ان  اجلرحى،مشريا 
زارها  التي  واجلرحى  الشهداء 
الوفد  هي )بشار جبار صاحب  
املالكي  غ��اف��ل  م��ه��دي  ع��الء 
العبودي   نعمة  كاظم  مطفى 
، ج��الل  امل���ح���م���داوي  ع���يل 
حيدر   ، احل��ري��ش��اوي  ي  ن��ور 
حممد  ج��ل��وب،   احل��س��ن  عبد 
الدراجي   ب��داي  قاسم  ط��ارق 
الناجي  ابراهيم  ج��واد  ضياء 
عبد  جبار  حسني  امل��وس��وي، 
حسني  الرضا  عبد   ، احللفي 
جبار  ،حممد  الساعدي  نارص 
حاتم  عيل  البدران،  حلبوص 
حممد  سعد   ، االسدي  سوادي 
محيد  ،ع��ادل  املوسوي  جعفر 
كاظم  حممد   ، الساعدي  لعيبي 
عيل،  حسني  خزعل   ، عباس 
صدام حاتم اهلبيس (، وتقديم 
اهلدايا العينية  من بركات سيد 
الشهداء )مبلغ من املال وحجر 

من رضيح االمام احلسني عليه 
 )70( اىل  عمره  يعود  السالم 

عاما.
واجلرحى  الشهداء  ذوو  وعرب 
العتبات  لرعاية  امتناهنم  عن 
املرجعية  معاهدين  املقدسة 
بوجه  الصمود  ع��ىل  الدينية 
وسيبقون  االرهابية  اهلجامت 

جيرى  وما  للتضحية،  مشاريع 
امل ه��و رضي��ب��ة جيب  هل��م م��ن 
ثابتون  ألهن��م  دفعها  عليهم 
املؤمنني)عليه  امري  والية  عىل 
استعداد  عىل  وأهنم   ،) السالم 
عىل  الشهداء  من  املزيد  لتقديم 

هنج االئمة عليهم السالم.

وفد من االمانتين العامتين للعتبتين الحسينية والعباسية 
يتفقد عوائل شهداء وجرحى   االنفجار الدامي في مدينة الصدر

ء االسدي 
ضيا

ير/ 
تقر
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املقدسة  كربالء  مدينة  شهدت 
الكرنفال  ان��ط��الق  ف��ع��ال��ي��ات 
اجلديد  الشبهّاك  لنقل  التاريي 
لضيح أيب الفضل العباس)عليه 
تدخل  خالبة  بمظاهر  السالم( 
عىل النفس الرسور، وتبعث فيها 
املراسيم  انطلقت  الطمأنينة.. 
احلبهّ  لقافلة  اخلالصة  الوالئيهّة 
ه  شباكهّ حتمل  وه��ي  ال��ع��ب��ايسهّ 
مصنع)السقاء/1(  من  اجلديد 
للعتبة  العامة  لألمانة  التابع 
حرمه  اىل  س��ة  امل��ق��دهّ العباسية 
ال���رشي���ف ال���ث���الث���اء امل���ايض 
امل��ص��ادف )5ج����ادى اآلخ���رة 
1437ه����( امل��واف��ق ل����)15آذار 
آالف  ب��م��ش��ارك��ة  2016م(، 
مدينة  اىل  والوافدين  الزائرين 
السالم(  الشهداء)عليه  سيهّد 
شخصيهّات  من  سة  املقدهّ كربالء 

وأكاديمية  وثقافية  دينية  ووفود 
العشائر  من  كبري  وجع  وأمنية 
واملواكب  واهليئات  الكربالئية 
احل��س��ي��ن��ي��ة، ون��ث��رت ال����وروُد 
مداخل  عند  الطبيعيهّة  واألزه��ار 
وخمارج حرم ايب الفضل العباس 
التي  وال��ط��رق  ال��س��الم(  )عليه 
أج��زاء  حاميل  موكب  سلكها 

وقطع الشبهّاك الرشيف.
املباركة  الوالئية  القافلة  وسارت 
ة  ليَ يَ محيَ من  كوكبٌة  متها  تقدهّ التي 
ت  األعالم العراقية ورايات ُخطهّ
عليها عبارة: )يا قمر بني هاشم( 
وهم  املبارك  اجلمع  بذا  حمفوفًة 
يصدحون بام جادت به قرائحهم 
عن  ت  عربهّ وأهازيج  قصائد  من 
بذه  قهم  وتعلهّ والئ��ه��م  عمق 

الشخصية العظيمة.
لتشقهّ هذه القافلة طريقها بصعوبة 

ات التي تلتها وهي باب  يف املحطهّ
اجلموع  تمهرت  حيث  بغداد 
قطع  ونثر  باألهازيج  الستقباهلا 
احللوى ونحر الذبائح عىل طول 
قبلة  ب��اب  اىل  وص��واًل  الطريق 
السالم(،  احلسني)عليه  اإلم��ام 
ابة  فبوهّ الرشيفني  احلرمني  بني  ثمهّ 
العباس)عليه  الفضل  أيب  قبلة 
انتظار  يف  كانت  حيث  السالم(، 
ٌة  مصطفهّ أخ��رى  ج��وٌع  القافلة 
اإلمام  أخي  شبهّاك  برؤية  ك  للتربهّ
احلسني وحامل لوائه أيب الفضل 

العباس)عليهام السالم(.
ساهم  ْن  ميَ بكلهّ  الرتحيب  وبعد 
الفعالية  هذه  يف  وحض  وشارك 
كلمٌة  جاءت  التاريية  واملراسيم 
سامحة السيد أمحد الصايف املتويلهّ 
سة  الرشعيهّ للعتبة العبهّاسية املقدهّ
م��رشوٍع  إمت��ام  ع��ن  فيها  لُيعلن 

لضريح أبي الفضل العّباس )عليه السالم( الى حرمه الشريف

كربالء المقدسة تشهد نقل أجزاء الشّباك الجديد 

االحرار/ خاص
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نيَ مع هذه  آخر وإنجاٍز آخر تزاميَ
املراسيم أال وهو اكتامل الواجهة 
أيب  رضيح  قبلة  لباب  األمامية 
السالم(  العباس)عليه  الفضل 
الكربالئي  بالكاش  وتغليفها 
الذي  الرائع  بتصميمها  ق  املعرهّ
مفتوحني  ني  كفهّ عن  عبارة  هو 
الفضل  أيب  ي  كفهّ عىل  دالل��ةٍ  يف 
وهي  عليه(  اهلل  العباس)سالم 
ل  أوهّ ليكون  الزائرين  تستقبل 
قافلة  استقبال  هو  هلام  استقباٍل 
واستدرك  الطاهر.  شبهّاكه  نقل 

السيد الصايف: سنكون عىل موعٍد 
يف  تعاىل-  اهلل  أبقانا  -إن  معكم 
املؤمنني)عليه  أمري  والدة  ذكرى 
ر  ر واملقرهّ السالم( وهو اليوم املقدهّ
الشبهّاك  هذا  افتتاح  فيه  يكون  أن 
مع  –تزامنًا-  ونحن  الرشيف، 
أن نكمل  أيضًا  ارتأينا  اليوم  هذا 
عن  الستار  بإزاحة  الفرحة  هذه 
قبلة  ابة  بوهّ الكريمة  ابة  البوهّ هذه 
العباس)عليه  الفضل  أيب  حرم 
»الصايف«  السيد  ر  وذكهّ السالم(. 
احلارضين بأبطال احلشد الشعبيهّ 
وهم  األمنيهّة  اتنا  وقوهّ س  امل��ق��دهّ
والظالم  ال��رشهّ  ق��وى  يقارعون 
أنهّ  تنسون  وال  أنسى  »ال  بقوله: 
ة من  يف هذه اللحظات هناك أعزهّ
القتال  سوح  عىل  أكبادنا  ات  فلذهّ
وهم يف أمسهّ احلاجة اىل دعائكم 
نعضدهم  أن  اىل  احلاجة  وأمسهّ 
ن، بعض اإلخوة يبذلون  بام نتمكهّ
بأجسادهم  والنفيس  ال��غ��ايل 
أجساد  وه��ذه  هناك،  الكريمة 
اآلخر  والبعض  ُتقبَّل،  وأي���اٍد 
أياديه من  به  بام جادت  يدعمهم 
لذلك،  بحاجة  وهم  ي  مادهّ دعٍم 
هذا  خالل  ومن  خاللكم  ومن 
م هلم  املكان وهذا املنرب أيضًا أتقدهّ
والعرفان  الكبري  بالشكر  جيعًا 
ال  الشكر  كلمة  ولعلهّ  والوفاء، 
ُتراق من  دماٍء  إزاء  تساوي شيئًا 
أجل هذا البلد ومن أجل عراقنا 

احلبيب.
داع���ي���ًا احل��ك��وم��ة واجل��ه��ات 
املعركة  تنسى  ال  أن  الرسميهّة: 
��ة واألس��اس��ي��ة وه��ي  األص��ل��يهّ
معركُتنا مع الدواعش، عليهم أن 
يتساحموا  ال  أن  عليهم  يغفلوا  ال 
هذه  ف��إنهّ  ��ب،  ت��رقهّ يف  ويكونوا 
املعركة هي معركة وجود بالنسبة 
به  قام  الذي  العمل  لنا، وما هذا 
اإلخوة إالهّ حتدٍّ حقيقيهّ أمام جيع 

يات التي يمرهّ با البلد«. التحدهّ
رجاؤنا  الصايف:  السيد  واختتم 
اء وهذا دعائي  من اإلخوة األعزهّ
إنهّكم ضيوف  ًا أقول:  أنا شخصيهّ
العبهّاس)عليه  الفضل  أيب  عىل 
ال  نا-  بِليَ قيَ –إن  ونحُن  السالم( 
صاغرين  مًا  ديَ خيَ نكون  أن  نعدو 
بال  والضيف  بدعائكم،  ء  أذالهّ
يقصده،  ْن  ميَ له حظوة عند  شكهّ 
يتجاوز  أن  تعاىل  اهلل  لنا  فادعوا 
ا إنهّه سميُع  ر عنهّ عن سيهّئاتنا ويكفهّ
الدعاء.. دعوايت لكم وهلذا البلد 
أن نرى فيه خريًا كثريًا ونرى فيه 
والدواعش  الظاملني  ونرى  أمنًا، 
ونرى  دائمة،  ٍة  ذلهّ يف  اإلرهابيهّني 
املعطاء  البلد  هذا  ألبناء  الرفعة 
الكريم الذين ما بخلوا يومًا بذه 

السواعد عىل هذا البلد الكريم.
متهّت  الرشيف  الشباك  ان  ويذكر 
ورش  يف  فخر  ب��ك��لهّ  صناعته 
سة  املقدهّ العبهّاسية  العتبة  معمل 
األرضح���ة  شبابيك  لصناعة 
الرشيفة،  وامل����زارات  سة  املقدهّ
ضمن  األع�����امل  ه���ذه  وت����أيت 
��ة ب��ذا  االس��ت��ع��دادات اخل��اصهّ
واالنعطافة  ال��ك��ب��ري،  احل���دث 
الذي   ، سة  املقدهّ للعتبة  التاريية 
ملصنع  انطالق  نقطة  ستشكل 
الذي  املقدسة  العباسية  للعتبة 
من  اكثر  صناعته  يف  استخدم 
)411( كغم من الذهب و قرابة 
)2750( كغم من الفضة و)10( 
أنواع من خشب الصاج البورمي 

من خمتلف األنواع واملناشئ.
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مــــعــــنــــاهــــا كـــــــنـــــــه  ـــــــــــــــــــدرك  وي يــــــحــــــيــــــط  ذا  مــــــــــن 
اأهــــــــــــداهــــــــــــا لـــــــلـــــــمـــــــخـــــــتـــــــار  الــــــــــــريــــــــــــة  رُب 
مــــــعــــــنــــــاهــــــا يف  الـــــــــتـــــــــنـــــــــزيـــــــــل  �ـــــــــــســـــــــــرح  قـــــــــــــد 
اأنــــ�ــــســــاهــــا الــــــعــــــر�ــــــش  رب  الــــــقــــــد�ــــــش  ــــــر  ــــــوه ج ـــــــن  م
واأبـــــــــــــاهـــــــــــــا ـــــــا  ـــــــه بـــــــعـــــــل ــــــــــــــــــــــداين  ي ذا  مـــــــــــــن 
عـــــلـــــيـــــاهـــــا يف  ــــــمــــــ�ــــــش  الــــــ�ــــــس يــــــ�ــــــســــــاهــــــي  تــــــــــــــاج 
ــــا ــــاه ــــاي ــــج ــــس � ُتـــــــــــــــــدرك  مل  الــــــــ�ــــــــســــــــاأن  عـــــظـــــيـــــمـــــة 
ــــــًا كـــــــــطـــــــــور �ــــســــيــــنــــاهــــا ــــــس ــــــ� ــــــب ـــــــا ق ـــــــه مــــــــــن وجـــــــه
طــــه املــــــ�ــــــســــــطــــــفــــــى  اإال   الــــــــنــــــــا�ــــــــش  وهــــــــــكــــــــــذا 
ـــــــات االأر�ـــــــــــــــــــــــش ابــــــنــــــاهــــــا ـــــــب ـــــــى غــــــــــــــدا كـــــــن حـــــــت
ــــا ــــاه ــــن ــــس و� اأنـــــــــــــــــــــواره ِ  مــــــــن  ــــــــكــــــــون  ال ـــــــرق  ـــــــس ـــــــاأ� ف
ملـــــرقـــــاهـــــا يــــــــرقــــــــى  مـــــــــن  ــــــــق  اخلــــــــل يف  كــــــــــــان  مـــــــــا 
ـــــا ـــــاه ب ــــــمــــــا  ــــــ�ــــــس ال ـــــــــــــــــــاك  اأم اهلل  بـــــــهـــــــا  حـــــــتـــــــى 
اأخـــــــفـــــــاهـــــــا اهلل  ـــــــــــب   وغـــــــــــي الـــــــــكـــــــــنـــــــــوز  هـــــــــــي 
ـــــــا ـــــــواله ـــــــن مـــــــــــن اأعـــــــــــــــــــــام ل ـــــــدي ـــــــل مـــــــــــا كــــــــــــــان ل
ـــــــا ـــــــاه ـــــــداي ه مـــــــــــن  درًا  يــــــلــــــقــــــطــــــن  واحلـــــــــــــــــــــور 
ـــا جــــريــــل ميـــنـــاهـــا ـــرتـــه ــــا مــــيــــكــــال يـــ�ـــس ــــه ــــدام اأبــــــوهــــــا ق
ــــــــا ــــــــواله ــــــــــــــــرب الــــــــــعــــــــــر�ــــــــــش م يـــــــ�ـــــــســـــــبـــــــحـــــــون ل
واأخـــــــــــراهـــــــــــا بــــــــــــاأوالهــــــــــــا  فـــــ�ـــــســـــا ً  فــــــــــــاز  قـــــــــد 
قــــــــــد �ـــــــســـــــع بــــــــالــــــــنــــــــور حـــــــتـــــــى عـــــــــــــمَّ اأرجــــــــــاهــــــــــا

في مولد الصديقة الطاهرة )عليها السالم(

ها فاطمُة  إنَّ
ــــــطــــــفــــــى طــــه ــــــ�ــــــس ـــــــــت امل ـــــــــن هـــــــــــي الــــــــــبــــــــــتــــــــــوُل وب
ــــــــــكــــــــــوثــــــــــر الـــــــــــــــــــراقـــــــــــــــــــراق انـــــــــزلـــــــــه هـــــــــــــي ال
ـــــــب رت مـــــــــــن  ـــــــاه  ـــــــي ـــــــل ع يف  اهلل  خــــــ�ــــــســــــهــــــا  كـــــــــــم 
الـــــبـــــ�ـــــســـــر ـــــــر  ـــــــائ ـــــــس � ال  ـــــــة  ـــــــي ـــــــس ـــــــ� اإن حـــــــــــــــــــــوراء 
ـــــــرمي ــــــــة م ــــــــول ــــــــت ــــــــب ـــــــــخـــــــــُر اآ�ــــــــســــــــيــــــــا وال هـــــــــــي ف
مــــــنــــــزل ا�ـــــــــــســـــــــــرف  الـــــــــــذكـــــــــــر  يف  ولـــــــــزوجـــــــــهـــــــــا 

ومــــــكــــــرمــــــة ً فـــــ�ـــــســـــا ً  الــــــــــــــــورى  نــــــ�ــــــســــــاء  فـــــــاقـــــــت 
ــــــــــــرق مـــــــــــن اأبـــــــــــهـــــــــــى مـــــطـــــالـــــعـــــه ــــــــــــس الـــــــــــنـــــــــــور اأ�
ــــــــابــــــــهــــــــم عــــــقــــــٌب ـــــــنـــــــبـــــــيـــــــن مــــــــــــن ا�ــــــــس كــــــــــــل ال

ـــــــة  ـــــــارك ـــــــب م بـــــــــنـــــــــت  يف  اهلل  بـــــــــــــــــــــارك  قـــــــــــــد 
ـــــــــدرةٍ  حـــــــــي بـــــالـــــطـــــهـــــر  الـــــ�ـــــســـــمـــــا  يف  تـــــــــزوجـــــــــت 
كـــــحـــــيـــــدرة �ـــــســـــخـــــ�ـــــش  الـــــــــــــــــورى  يف  يــــــكــــــن  مل  لـــــــــو 
�ـــســـطـــعـــت قـــــــد  الــــــعــــــر�ــــــش  يف  ُقـــــد�ـــــســـــيـــــهـــــم  اأنـــــــــــــــــوار 
ــــــــــن نــــــــــــــور خـــــالـــــقـــــهـــــم ـــــــشٌ م ـــــــ� ـــــــــــــــم قـــــــب ـــــــــــــــواره اأن
حـــــكـــــمـــــتـــــه اهلل  �ـــــــــســـــــــر  االإمـــــــــــــــــامـــــــــــــــــة  اُم 
حتـــــتـــــفـــــُل ـــــــــــــــــــــــاك  االأم ـــــــا  تـــــــزويـــــــجـــــــه يـــــــــــــوم  يف 
ـــمـــا ـــه ـــس ـــر� ـــع ك ـــــــشٍ   ـــــــر� ُع ـــــــن  م ـــــــون  ـــــــك ال يف  كـــــــــان  ـــــــا  م
ــــا ــــه ــــب ــــوك �ــــــســــــبــــــعــــــون األـــــــــفـــــــــا مـــــــــن االأمـــــــــــــــــــــاك م
ــــــــاُن ميـــــ�ـــــســـــكـــــُه ــــــــم ــــــــل ــــــــس ـــــــا � ـــــــه ـــــــت ـــــــاق زمــــــــــــــــــــام ن
ــــا ــــه ــــب ــــوك �ــــــســــــبــــــعــــــون األـــــــــفـــــــــا مـــــــــن االأمـــــــــــــــــــــاك م

بلدي المذبوُح
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محمد عبد العظيم الكعبي ُجرحي عنواين..
ابحث عن بلد ثاين ..

بعيدًا عن بلدي الفاين..
خُمد فيه �سمري بع�ش النا�ش

اأيتم اأطفال ر�سع..
ق قلوب تتوجع.. مزَّ
وبكل هذا مل يقنع.

ال ياأكل غري حلوم النا�ش،
يتجرد من كل االإح�سا�ش..
والظلم �سار لديه اأ�سا�ش..

ابحث عن بلٍد ثاين
�سم�ش ت�سرق باالآالم.

اأحام ماتت واأحام
نزفت ماأ�ساة االأيام..

�سرخت يا بلدي املذبوح..
مكتوب يف ال�ِسفر ويف اللوح..

اآالم .. اآهات وجروح.
ماَت الفرح.. 
الكل ُيعاين..

ُحبك باٍق يف وجداين
اآه يا بلدي الفاين..

اأبحث عن بلدٍ  ثاين.

بلدي المذبوُح
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خالد غانم الطائي
مكي كاظم عطا اهلل الجزائري

ها خارَج نطاِق الزمنيا ابا الفضائِل كلِّ
لو ُقّدَر يل ان اتخذ من �سجر االأر�ش اقامًا

ومن ورقها قرطا�سًا
ومن اأبجدية اللغات حروفا

ومن �سني العمر �سغا ً
الأكتب ف�سائلك يا ابا الزهراء

ملا ا�ستطعت
وملا وفيت بع�سر املع�سار..

فاأنت املاء للظماآن
وانت العطر للب�ستان
وانت الدليل للحريان

وانت الروح والريحان..
فاأنا اأنبتك يف وجداين يا اول الكام

واآخر ال�سام
من اين ابتدئ وبدء الكام فيك

واين انتهي ونهاية الكام عندك..
يا ر�سول اهلل.. �سلى عليك اهلل يا حبيب اهلل

وعلى اآلك خرية خلق اهلل.. اللهم �سلِّ على حممد واآل حممد.

لوحُت بيدي..
ارجتي �سيئًا..

من بقايا الزمن.
�سحت ب�سوٍت..

اأ�سمعه انا،
ي�سمعه غريي..

ال اأظن.
خطوت خطوات..

ثُقلت رجاي.. 
معًا.

خطرت لدي فكرة..
ت بي �سوب..  َعَرَ

املحن.
هل من املعقول ؟!

ال ي�سمعني..
ال يراين..

ال يفكر بي..
اأحٌد.

حت�س�ست ج�سمي..
بيدي.

هل بها الروح..
ُترَتَهن ؟

وقفت اأمام املراآة..
�سورة  ال  ان  �سككت 

يل..
اأبدًا.

نعم .. تذكرت..
اأين ..

خارج نطاق الزمن!
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شريف سليمان/ الجزائركعبُة األحزاِن

من قصائِد مهرجاِن ربيع الشهادة

قـــريـــحـــة اهــــــــــدي  االأحـــــــــــــــزان  ــــِة  ــــب ــــع ك اىل 
�ــــســــبــــابــــًة ارق  ــــــــرا  ــــــــع ال ــــــــن  م بـــــــدمـــــــع 
ـــــا خــــفــــقــــانــــه ـــــب ــــــوى خ ــــــل ــــــب وقـــــــلـــــــب مــــــــن ال
ــــه ــــل ـــــت مــــــن الـــــهـــــجـــــران قــــــد �ــــســــيــــق اأه ـــــي وب
ـــوه ـــن ـــس ونــــــغــــــم مـــــــن الـــــــــوجـــــــــدان قـــــــد عـــــــز �
ـــــع ـــــس ـــــا� ــــــري ون ــــــن ـــــــــة مــــــ�ــــــســــــبــــــاح م ـــــــــوع ول
حـــــيـــــدٍر بـــــنـــــت  ــــطــــفــــى  املــــ�ــــس اآل  عــــقــــيــــلــــة 
ـــب ـــائ ـــس ـــ� م اأم  ــــــطــــــف  ال ــــهــــيــــد  �ــــس واخــــــــــــت 
ـــــت وهــــــامــــــاتــــــهــــــم فــــــــــوق الــــــــرمــــــــاح جتـــــاوب
ــــي ــــادت ــــس ــــــــة � ــــــــم وتــــقــــبــــيــــل اأقــــــــــــــــدام االأئ
واأقـــــــــفـــــــــو اآثـــــــــــــــار الـــــــــهـــــــــداة بـــــاأ�ـــــســـــرهـــــم
ـــى ـــرب ـــال ــــرقــــد ارتــــــــــاح ب ــــغ ـــبـــقـــيـــع ال ومـــــــن بـــال
فـــوقـــهـــم االأحـــــــبـــــــة  ـــــاد  ـــــس ـــــ� اأج ـــــطـــــف  ال ويف 
مــــــراقــــــد بـــــــالـــــــعـــــــراق  ار�ـــــــــــــش  ــــــــل  ك ويف 

ــــــاة الــــــــهــــــــداة اخلـــــ�ـــــســـــارم ــــاجــــل مــــــاأ�ــــــس ــــس تــــ�
ـــم ـــاج ـــس � كـــــالـــــوتـــــق  االأحـــــــــــــــــداق  مـــــــن  ودر 
ــــطــــفــــل نــــائــــم و�ــــــســــــب مـــــــن االأ�ــــــــــســــــــــواق كــــال
عـــا�ـــســـِم غــــــري  مــــــن  واالهــــــــــــــوان  ــــبــــيــــد  ال اىل 
ــــعــــة نــــــاظــــــِم ــــفــــجــــي ــــل ـــــعـــــر ل ـــــاة �ـــــس ـــــك ـــــس مبـــــ�
ــــــن مـــــــن املـــــــاأ�ـــــــســـــــاة كـــــالـــــلـــــيـــــل قـــــــامِت ــــــك ول
ـــــــــزهـــــــــراء كـــــهـــــن الـــــفـــــواطـــــِم وفـــــاطـــــمـــــة ال
بـــــقـــــافـــــلـــــة االأحـــــــــــــــــــــــزان بـــــــــن املـــــــــــــــــاآزِم
املــــــاحــــــِم ــــش  ــــو� ــــم ــــس � ـــــــــــرى  ذك يف  اهلل  مـــــــع 
ــــــكــــــواظــــــِم ال اأدمي  يف  خــــــــــدي  ـــــري  ـــــف ـــــع وت
ادِم جــــــــار  اىل  ـــــــادي  ـــــــه ال املـــ�ـــســـطـــفـــى  ــــــن  م
ــــــفــــــاء لـــــنـــــا�ـــــســـــِم ــــــ�ــــــس عــــــبــــــريهــــــم فــــــيــــــه ال
ــــــــــري اجلـــــمـــــاجـــــم   قـــــــبـــــــاب �ـــــســـــنـــــاهـــــا مــــــــن زئ
مــــــراغــــــِم يف  انـــــقـــــ�ـــــســـــوا  ـــــــــاء  ـــــــــن والأب لـــــهـــــم 
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عقول  عىل  غلبت  صفة  اجلدية 
ال��ع��راق��ي��ني، ب��ع��د االح���داث 
جعة  وبعد  وامل��ؤمل��ة،  الدامية 
ح��اش��دة م��ن ال��ت��ظ��اه��رات يف 
مركز العاصمة العراقية بغداد، 
اجج  الدامي  العراقي  املشهد 
علنية  وأخ���رى  مبطنة  اسئلة 
حتى  تسارعت،  والتكهنات 
للغاية،  صعبة  قراءته  اصبحت 
اخلطبة  توقفت  ان  بعد  خاصة 
الدينية  للمرجعية  السياسية 
من  االفاعي  وخ��روج  العليا، 
الوطنية،  ت��دع��ي  ج��ح��وره��ا 
السياسيني  م��ن  وال��ف��اس��دون 
وه��م  انفسهم  ح��ت��ى  خ��ان��وا 
املجاين  للقتل  الطريق  يمهدون 
ع��رب االن��ف��ج��ارات امل��ع��دة  يف 
العراق.. من  الفقرية  املناطق 
ه��ن��ا ن��ض��ع اس��ئ��ل��ة ه��ي حمض 
املرجعية  هل  ومبارشة،  نقاش 
اخل���راب  م��ن  ال��ب��الد  ستنقذ 
وراء  ختفي  وهل  السيايس..؟ 

موقف  لنا  سيكون  عباراهتا 
استنهاض  هو  ال��ضورة  عند 
ال��ض��م��ري ع��ن��د ال��س��ي��اس��ي��ني 
م  وال���ش���ع���ب..؟ ه��ل س��ت��ق��وِّ
ان  بعد  واحلكومة  السياسيني 
اجليش  هيبة  وأرجعت  مت  قوَّ
وال��رشط��ة واألم���ن يف رب��وع 
تقارع  زال��ت  وما  ..؟  العراق 
خملفات  من  العرص  )دواعش( 
سترتك  هل  ومعاوية،  يزيد  ال 
هيمنتهم  يفرضون  االخرين 
اثبتوا  ان  بعد  ال��ع��راق  ع��ىل 

فشلهم سياسيا وأخالقيا..؟
االن  والعامل  العراقي  الشعب 
املنقذ  بعني  املرجعية  اىل  يتطلع 
العراق  سينقذ  الذي  والفارس 
ظلامت  م��ن  شعبه  وينتشل 
وانحرافها،  اجلائرة  السياسة 
واهلجامت الرشسة التي هدفت 
االرايض  وتزئة  تفكيك  اىل 
ألمهيتها  ع��ل��ي��ه��ا  واهل��ي��م��ن��ة 
فرض  ان  بعد  اإلسرتاتيجية، 

ع��دم  ع��ىل  االح����الف  عليها 
باحلروب  بمدها  استقرارها، 
بالعقيدة  االخوة  بني  بالوكالة 
األحايني،  من  كثري  يف  والدين 
املوت  هاوية  نحو  وانجرارهم 
الذي يدفع ثمنه الشعب نتيجة 
غياب الوعي القيادي للعراق، 
وتأيت دائام القوة االهلية املتمثلة 
الذي  الفراغ  لسد  املرجعية  يف 
ينتج عن غياب القيادة احلكيمة 

...
وهكذا كل ما ينفذه االمريكان 
ضد  خمططات  م��ن  واذن��اب��م 
فجوة  وحتدث  العراقية،  البنى 
السياسية  العملية  يف  عميقة 
وتسد  ترمم  الربانية  القوة  تأيت 
التي  النغمة  وه��ي  ال��ف��راغ، 
يف  كبري  ت��داول  حمل  اصبحت 
والسياسية  الثقافية  االوس��اط 
بسطاء  م��ن  وح��ت��ى  والدينية 
املرجعية  حجب  الشعب،اثر 
بجمعها  السياسية  خطبتها 

املباركة والتي كانت حمط ترقب 
جلميع اطياف الشعب العراقي 
مشاربه  بمختلف  وال���ع���امل 
وتوجهاته، وهي حتذر  وتطالب 
واملحاور  األالعيب  وتكشف 
السياسية واالجتامعية، وبذات 
وتسد  احللول  تعطي  الوقت 
الدولة  تعجز  التي  الفراغات 
وهي  بوضوح  متألها  ان  من 
اخلارجية  للتدخالت  رافضة 
املسميات  كل  تعنون  ان  بعد 
بأسامئها وتساعد احلكومة عىل 
ويف  الناجز  باالستقالل  التمتع 
عىل  صممت  االحايني  بعض 
السياسية  الفراغات  متأل  ان 
يف  بنفسها  والعسكرية  واملدنية 
وشاهد  املحدق  اخلطر  حالة 
ال��ذي  الشعبي  احلشد  االم��ر 
مئات  وصد  واحد  بيوم  شكل 
اإلرهايب،  ل�)داعش(  اهلجامت 
من  املواقف  ه��ذه  واستمرت 
دون اي تغيري برغم املحاوالت 

حيدر عاشور 

مقاالت

المشهد العراقي ومواقف المرجعية الدينية العليا
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عندما تسمع او تقرأ قول اإلمام احلسني )عليه 
حتى  شخص  أي  مثله،  يبايع  ال  مثيل  السالم( 
ال  وال��ذي  االس��الم  عن  والغريب  املسلم  غري 
يعرف احلسني عندما يقرأ هذه العبارة تبادر اىل 
هو  ومن  احلسني؟  هو  من  مبارش:  سؤال  ذهنه 

يزيد؟ وملاذا قال ذلك وما السبب؟
الكلامت  تلك  وراء  اهل��دف  وامعنوا  انظروا 
القليلة املعربة واهلادفة اخلالدة من سيد الشهداء 
الثورة  عن  شامل  توضيح  فهي  السالم(  )عليه 
احلسينية املقدسة ملا حتتويه من معان عظام خلف 

ثالث كلامت فقط!!
بن  عيل  البلغاء  سيد  ابن  عن  غريبًا  هذا  وليس 
ايب طالب )عليه السالم( وال يفى عىل احد من 
هو احلسني )عليه السالم( ومن هو يزيد )لعنُه 
اهلل( ولكن بالصورة يعرف الناس احلسني )عليه 
يعرف  ال  الكثري  ولكن  ودينًا،  نسبًا  السالم( 
حقيقة يزيد التي قصد با احلسني )عليه السالم( 

مثيل ال يبايع مثله.
سفيان  ايب  بن  معاوية  بن  يزيد  يزيد:  هو  من 
مخارًا  كان  الكبائر  يرتكب  كان  الذي  الفاسق 
اهلل  حدود  عىل  متعد  زان  املحرمة  النفس  قاتل 

عز وجل.
جده: ابو سفيان: وكان منكرًا هلل وليوم احلساب 
ومن ال يعرف عداءه لالسالم وللرسول )صىل 

اهلل عليه وآله(.
جدته: هند بنت عتبة: كانت هذه املرأة باجلاهلية 
قبل االسالم – من ذوات االعالم- املشهورات 

ويكفي ذلك حتى نعرف من هي .

ابوه: معاوية بن ايب سفيان: الذي ال يتورع عن 
الرئاسة  سبيل  يف  صغرية  او  كبرية  معصية  أي 

واحلكم.
امُه: امرأة نرصانية تدعى )ميسون( ال تؤمن وال 
نبي  او  برسول  وال  تعاىل  هلل  بالوحدانية  تعتقد 

اصالً .
امللعونة  الشجرة  تلك  تقاس  ان  هيهات  فشتان 
يف  وفرعها  ثابت  اصلها  التي  الطيبة  بالشجرة 
السامء وهذا احلسني فاجلد حممد: خاتم االنبياء 
اهلل  )صىل  اجعني  اهلل  خلق  واعظم  واملرسلني 

عليه وآله(.
اول  السالم(  )عليها  الكربى  خدجية  واجل��دة: 
املسلامت واملصدقات بنبوة حممد )صىل اهلل عليه 

وآله( التي قام االسالم بامهلا ودفاعها.
واالب: عيل بن ايب طالب )عليه السالم( سيد 
عيل  يعرف  ال  ومن  االك��رب  والصديق  التقوى 

)عليه السالم(.
ابيها  ام   : السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  االم: 
من  العاملني  نساء  سيدة  الكون  نساء  وارشف 

االولني واالخرين.
ال��رشاب  رشب  اظ��ه��ر  م��ن  اول  ك��ان  فيزيد 
كان  فيام  باملحارم،  وزن��ى  والغناء  وامل��ع��ازف 
املجاهد،  الطاهر،  ال��س��الم(:  )عليه  احلسني 
العابد، الزاهد، التقي، النقي، املعصوم عن كل 
وسيد  اجلنة  اهل  شباب  سيد  ونجس  رجس 
وجه  بأي  احلسني  االم��ام  مثل  ومن  الشهداء، 
فكان  وج��ورِه  ظلمه  عىل  ويسكت  يزيد  يبايع 

بموقفه اخلالد هذا نرصًا للدين.

أكثر  عىل  املرجعية  بذلتها  التي 
من مستوى حميل إلحداث تبدل 
يف مواقف املشاركني يف العملية 
ع��راق  ب��ن��اء  ن��ح��و  السياسية 
والفساد  االره���اب  من  خ��ال 
التي  االص��الح��ات  ث��ورة  عرب 
ولكن  العراقي  الشارع  تبناها 
واملتسلطني  السياسيني  متادي 
نياهتم  وكشف  واملستفيدين 
املجال  وفسح  البناء  عرقلة  يف 
ع��ربه��م ل���)داع��ش( ال��داخ��ل 
تنفذ  ان  اخل���ارج  و)داع����ش( 
عىل  سلفا  امل��ع��دة  خمططاهتا 
واضحة  دعوات  وهي  العراق 
فعله  يف  يتمكن  كي  ل�)داعش( 
يف  الفقرية  باملناطق  االجرامي 

العراق..
للمرجعية  ان  حم��دث��ي  ي��ق��ول 
قيادة  يف  خاصا  دورا  الدينية 
العراق ال جيوز ان ترتكها، بعد 
وأدمن  ثقته  الشعب  منحها  ان 
الفراغات  وس��د  حلوهلا  عىل 
ان  ويؤكد  بأوقاهتا،  الكبرية 
تدخلها عند الضورة يعني ان 
الشعب ملزم ان يكون صاحب 
نتيجة  الربملان  اروق��ة  يف  ق��رار 
ادائهم  لتحسني  عليهم  ضغطه 

او رحيلهم...
ليس  النقاش  مستمع  وق��ال 
اجلميع يفهم ما تقوله املرجعية 
العني  لكنها  العليا،  الدينية 
احلارسة للعراق وشعبه وعلينا 
نساعدها  بل  نناقشها  ان  ال  ان 
السيايس  ال��ف��راغ  م���لء  ع��ىل 
ب���اخل���روج اجل��امع��ي إلث��ب��ات 
االصالحات  ثورة  واستمرار 
عليها،  الناس  شجعت  التي 
املشهد  كثب  عن  تراقب  ألهنا 

العراقي برمته.

بقلم: نور سعد داخل

مقاالت

مثلي ال يبايع مثله!!
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كتاب يفضح سّر العالقة بين المجرم صدام و«إبن الدن«
ربيب  تقاتل  وان���ت  ال��ع��راق��ي  اي��ا  ال��ي��ك 
والغنائم  الغزوات  عاشق  والبداوة،  احلرب 
الفلسفة  ع��دو  سلطانه،  عبيد  واجل���واري، 
اجللفاء،  والغلظة  الصحراء  اب��ن  والعلم، 
يبني،  ان  أراد  ان  حليته  بسواطري  الفاجر 
يف  املتوحش  ي��ؤم��ن،  ان  اراد  ان  والكافر 
)الدكتور  لنا  م  يقدهّ الكلامت  بذه  جمتمعه” 
يارس عبد احلسني( كتابه اجلديد الذي يفضح 
اإلرهابية،  داع��ش  عصابات  خمططات  فيه 
من  املاليني  فيه  شعب  إىل  رسالته  وليوصل 
شعارات  وراء  ان��ج��روا  الذين  بم  املغرر 
الصف  لرشخ  مطلقوها  عليها  تعكز  زائفة 
التي  التساؤالت  كل  عن  النقاب  وليكشف 
صنع  ال��ذي  الطرف  عن  االذه��ان  يف  ت��دور 
يف  للتطرف  املحركني  والشخوص  االرهاب 

العامل.
الباحث  قدمه  مهم  بتقديم  ابتدئ  الكتاب 
ربيع داعش  ادريس هاين محل عنوان  املغريب 
العنف  )ه���وس  البارانويانية  ال��دول��ة  أو 
يف  ة  األمهّ فكرة  ان  فيه  رأى  والذي  س(  املقدهّ
منذ  ذاهت��ا  الفكرة  سليل  اعيش  الدهّ التصور 
العربية  اجلزيرة  يف  السلفيني  اإلخ��وان  عهد 
منزوع  مفهوم  املقاتلة،  املسلحة  واجلامعات 
فكيف  الثقافة,  وهي  أال  أساساته  أه��مهّ  من 
ثقافية  ج��ذور  دون  من  ��ة  أمهّ ر  تصوهّ يمكنك 
تقوم  فهي  لغو،  هنا  األم��ة  فكرة  مؤسسة؟ 
أساسا عىل فكرة اإللغاء الثقايف مقابل شكل 
يف  ة  مستقرهّ غري  ة  بأمهّ املتخيهّل  التعويض  من 

ر عىل شعب. مكان وال تتوفهّ

وجاء الكتاب ب� )520 صفحة( يصف الرحلة 
الطويلة لإلرهاب يف العراق والعامل، وكانت 
يف  مقاربات  موضوع  تناولت  قد  فصوله 
االمن العاملي، نحو تعريف جامع لالرهاب، 
واملنطلقات االيدلوجية للحركات االرهابية، 
وقد  احل���رب،  قبل  ال��ع��راق  يف  واالره���اب 
و  )ص��دام(  بني  العالقة  ارسار  ايضا  بحث 
الزرقاوي  عن  فصاًل  وتضمن  الدن(،  )بن 
داعش  استهداف  وعقدة  املؤجلة  واخلالفة 
والقاعدة للشيعة من خالل موضوع السادية 
تضمن  وكذلك  شيعة,   – واالنتي  الزرقاوية 
بكر  ابو  عن  مرة  ألول  تنرش  صورا  الكتاب 

البغدادي زعيم داعش وملفاته اجلامعية.
ال��ك��ات��ب ع��م��د م��ؤل��ف��ه اىل وض���ع ظ��اه��رة 
اذ  التحليل;  جمهر  حتت  واالره��اب  التطُرف 
امُلتمثلة  اجلديدة  االرهابية  التنظيامت  تعُد 
وليدة  ليست  تنظيامت  وأخواهتا  ب�”داعش” 
نتاج  ه��ي  ب��ل  املنطقة,  يف  استثنائية  حلظة 
بني  املنطقة  عاشتها  لرتاُكامت  طبيعي  شبه 
صناعة  اىل  ت  أديَ والتطُرف  والفقر  االستبداد 
نظرية  عن  بعيدا  لالرهاب  امُلناِسبة  البيئة 

املؤامرة.
وعاد الكاتب اىل جذور نشأة السلفية ُمستنِدًا 
اىل أفكار شخصيات تاريية يف رشحه ظاهرة 
العريِب  العامل  زواي��ا  يف  ونمِوها  “داعش”, 
أنيَ  اىل  واش��ار  اخللفية;  وساحاته  امُلظِلمة, 
ُيمِكن  ال  وحديثا  قديام  املتطرفة  التنظيامت 
دون  من  والرصاص  بالصواريخ  هتها  ُمواجيَ
ه باألفكار, والعقائد, واحلرب الناعمة,  أن ُتواجيَ

هو  “داعش”  من  األبرز  اجلزء  كان  لو  حتى 
القنص,  استعامل  جُييد  عسكريًا  ع��دوًا  كونه 
هة  للُمواجيَ تبقى  ولكن  والتفخيخ,  والتفجري, 

الثقافية معه مساحة أكرب.
لداعش،  اآلنية  املرحلة  إىل  املؤلف  ويتطرق 
الدويل  املجتمع  جهود  فشل  اسباب  وناقش 
وت��ن��اول  الداعشيني  إن��ت��اج  خ��ط  وق��ف  يف 
والفرنسية  االمريكية  واخلطابات  املحاوالت 
واخرى لدول عظمى دعت ملحاربة االرهاب 
تدي  ال  اخلطوات  هذه  ان  عىل  شدد  لكنه 
هذا  لدحر  احلقيقية  اآلليات  وناقش  نفعا 
كثريا  الكتاب  ورك��ز  كام  املتطرف،  التنظيم 
وبن  حسني  ص��دام  نظام  بني  العالقة  عىل 
الدن, وأطلق تصورات عن امُلستقبيَل القريب 
من  للمزيد  التنظيامت  تلك  ض  تعريَ وامكانية 
التمويل  مصادر  تعُرض  عند  االنشقاقات 

للسيطرة من تنظيم آخر. 

داعش والعراق وإدارة التوّحش.. 
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)الكالم(  االعتقاد  )تريد  كتاب  ُيعدُّ 
الكتب  م��ن  اإلس���الم(  عقائد  حترير  يف 
العلميهّة  احل��وزات  يف  واالوليهّة  االصليهّة 
الكتاب  س وما زال هذا  ها، وكان يدرهّ كلهّ
أمهية  العلميهّة.وتكمن  احلوزات  بعض  يف 
الكتب  م��ن   أصبح  ال��ذي  الكتب  ه��ذا 
حوى  ملا  اإلمامية،  الشيعة  عند  الكالمية 
تدخل  األمهية  غاية  يف  موضوعات  من 
فصوله  بني  ن  ويتضمهّ الدين،  صلب  يف 
صفاته  وأثبات  اهلل  وج��ود  أثبات  الستة 
االنبياء  نبوة  اثبات  ثم  أفعاله  وأثبات 
نبوة  وأث��ب��ات  اخلطأ  من  ومعصوميتهم 
حممد ثم أثبات اإلمامة ومعصومية اإلمام 
من اخلطأ وأثبات إمامة عيل بن أيب طالب 
اجلنة  ووجود  املعاد  وأثبات  السالم  عليه 
والنار، وهو من أشهر الكتب وأبرزها يف 
اندفع  إذ  اإلسالمي  العامل  يف  املجال  هذا 
نحو  مذاهبهم  باختالف  املسلمني  علامء 
والتعليقات  واحل���واش  ال��رشوح  كتابة 
عليه.حيث يقول مؤلف موسوعة الذريعة 
الطهراين  بزرگ  آغا  الشيعة  تصانيف  إىل 
التجريد: »هو أجلُّ كتاب يف حترير  حول 
عليه  »أثنى  وأض��اف:  اإلمامية«،  عقائد 
عامة العلامء ومدحه كافة رشاحه واعتنى 

برشحه العامة واخلاصة«.

فيام قال فيه أحد علامء السنة وهو )الشيخ 
عالء الدين القوشجي(: )تصنيف خمزون 
بالغرائب،  مشحون  وتأليف  بالعجائب، 
وجيز  احل��ج��م،  صغري  ك��ان  وإن  فهو 
االسم،  عظيم  العلم،  كثري  لكنهّه  النظم، 
جليل البيان، رفيع املكان، حسن النظام، 
ة العظام، مل يظفر بمثله علامء  مقبول األئمهّ
يف  الفضالء  بمثله  ي��أت  ومل  األع��ص��ار، 
إشارات  عىل  مشتمل  واألدوار،  القرون 
مشحون   ��ه��ات  األمهّ ه��ي  م��ط��ال��بيَ  إىل 
بتنبيهات عىل مباحث هي املهامت، ملوء 
عىل  وحمتٍو  كالفصوص،  ها  كلهّ بجواهر 
النصوص،  جمرى  أكثرها  جيري  كلامت 
عبارات  يف  معجزة،  لبيانات  متضمن 

موجزة(.
فمن هو مؤلهّف هذا الكتاب؟

العامل  تأليف  من  هو  املهم  الكتاب  هذا 
الطويس  الدين  نصري  املعروف  الشيعي 
وهو  1201م،   / ه�   597 سنة  املتوفهّ 
احلسن  ب��ن  حممد  ب��ن  حممد  جعفر  أب��و 
املعروف باسم نصري الدين الطويس، عامل 
ورياضيايت  وكيميائي  وبيولوجي  فلكي 
م  ومتكلهّ وفيزيائي  وطبيب  وفيلسوف 
طائفة  إىل  ينتمي  ك��ان  شيعي،  ومرجع 
رحاب   يف  دخل  ذلك  وبعد  اإلسامعيلية، 

العامل  اع��ت��ربه  وق��د  اجلعفري،  امل��ذه��ب 
واملؤرخ ابن خلدون أحد أعظم علامء بالد 
االعتقاد(  )تريد  كتاب  وألمهية  فارس. 
له،  ال��رشوح��ات  من  العديد  ُكتبت  فد 
تريد  رشح  يف  امل��راد  )كشف  بينها  من 
ر احليلهّ املشهور  االعتقاد للحسن ابن املطههّ
ورشحه  الطويس،  تلميذ  وهو  مة،  بالعالهّ
تعريد  ال��ك��ت��اب،  ع��ىل  رشح  أول  ه��ذا 
لشمس  االعتقاد  تريد  رشح  يف  االعتامد 
الدين حممد اإلسفرائيني البيهقي، تسديد 
لشمس  العقائد  تريد  رشح  يف  القواعد 
أمحد  بن  الرمحن  عبد  بن  حممود  الدين 
السنهّة،  أهل  علامء  من  وهو  اإلصفهاين، 
وُيشتهر هذا الرشح باسم الرشح القديم، 
القوشچي،  الدين  لعالء  التجريد  رشح 
وهو من علامء السنهّة، وُيشتهر رشحه هذا 
يف  اإلهلام  شوارق  اجلديد،  الرشح  باسم 
م  واملتكلهّ للفيلسوف  الكالم  تريد  رشح 
الالهيجي،  الفيهّاض  الرزاق  عبد  الشيعي 
العقائد  تريد  رشح  يف  القاطعة  الرباهني 
الساطعة للفقيه الشيعي جعفر رشيعتمدار 
والقول   1263 سنة  املتوفهّ  األسرتآبادي 
السيد  لسامحة  التجريد  رشح  يف  السديد 
سنة  امل��ت��وفهّ  ال��ش��ريازي  احلسيني  حممد 

1422 ه�(.

كتاب واحد ُيشيد به علماء
 الشيعة والُسنة معًا
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كاظم الطائي
تحرر ام تحلل؟!

قلم ومداد وقرطاس..

ابناء املجتمع وخصوصًا فئة  لقد اخذ معنى احلرية مفهوما خاطئا يف اذهان كثري من 
الشباب منهم فاليوم البنت و الولد يتخذ من معنى احلرية مسوغا لفعل ما يريد وإن 

كأن يالف تعاليم االسالم واالعراف االجتامعية احلقة.
هي  بل   ، باهلل(  كاحليوان)والعياذ  يكون  وإال  مطلقة،  ليست  االنسان  عند  واحلرية 
مع  تعرتض  عندما  تقف  فهي  واالجتامعية،  الدينية  القيمية  املنظومة  ضمن  حمدودة 
حرية وحقوق االخرين، فال جيوز ان يعيش الفرد حريته عىل حساب غريه، فمثاًل ال 
يستطيع _شخص ما_ ان يسد طريق مرور املركبات بعرض سيارته يف الشارع ويقول 
انا حر واريد ان افعل ما اشاء !! فهذا غري مكن الن حرية هذا الشخص تقف عندما 

تتعارض مع مارسة االخرين حقوقهم وحريتهم باملرور عىل ذلك الطريق،
للبس  مرشوعية  احلرية  معنى  من  اختذن  الاليت  نسائنا  من  كثري  عند  احلال  وكذلك 
الفاضح الذي جيسد معامل جسد املرأة ويبدي زينتها للرجال االجانب، واذا اعرتض 
شخص عىل احدهن تدها ترد عليه وتقول: ال حيق لك التدخل يف حريتي الشخصية،
وكان عىل هذه املرأة ان متارس حريتها يف بيتها، ال ان تستعرض بنفسها أمام الرجال 
التعبري عن موقفها  يمكن  تعتدي عىل مشاعرهم واحاسيسهم، وعندها ال  اذن  فهي 

)باحلرية(.
التخيل عن  التحلل، اهلدف منه  التحرر بل هو من  او  واحلق ان هذا ليس من احلرية 

الضوابط الرشعية واالجتامعية احلقة، واالنسياق وراء االهواء وامللذات،
فمن يعتقد انه حترر من الضوابط احلقة فقد قيد نفسه بقيود الباطل، فاالنسان بطبعه ال 
يعيش بال نظام_شاء ام ابى_ فهو اما عبد للرمحن او عبد  ألهوائه ورغباته والشيطان.

اجتمع هوالء الثالثة ودارت بينهم حوارية..
وكرامات  ومناقب  فضائل  ولندون  اجلد  ساعد  عن  ونشمر  القلم:لنتعاون  فقال 
رشفا  بذلك  وننال  وكرامة  املداد:حبا  فأجابه  عليها(..  اهلل  الزهراء)سالم  أبيها  أم 
وأنا طوع ارادتك..ورد عليهام القرطاس:ما اسمى واروع ذكر موالتنا..فلنبدأ عىل 
بركة اهلل.. فخاطبهم القلم: ان بحر فضائلها مرتامي االطراف فلنبذل ما أوتينا من 

طاقة وال ندخر وسعا وال جهدا..
وبدأوا فعال عند ساحل ذلك البحر الزاخر بالياقوت والدرر واملرجان والآللئ..
وسطروا مناقبها ومفاخرها يف عامل الذر)عامل االرواح( وعن مولدها املبارك فهي 

احلوارء االنسية.. فأصابم التعب والنصب حتى شارفوا عىل االعياء..
فقال القلم وهو  يلتقط أنفاسه: اين نحن من ماهيتها وحقيقتها وكينونتها.. فاجابا 

املداد والقرطاس: لقد قدمنا كل ما لدينا..
عندها خاطبهم الدهر قائال: لقد كنت رقيبا وشاهدا عىل ما قمتم به لكنكم مل تبلغوا 

عرش املعشار من منزلة ومكانة بضعة املصطفى)صىل اهلل عليه وآله(..
بيان  با  حييط  ال  بإنه  أدراك  وهو  فضائلها  ادراك  عن  عجزنا  الثالثة:لقد  فقال 

ووصف..أيا الدهر تعال وأنضم معنا لنسجد سجود 
فبادروا  الوسيع..  بحرها  ساحل  عند  وتعظيم  تكريم 
وخروا سجدا ولسان حاهلم يقول:الزهراء هي الزهراء 

وحسبنا.

خالد غانم الطائي
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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.

اْسِترجاُع الَمَلّفات

م��واق��ع  يتصفح  ك���ان  ب��ي��ن��ام   
)الالبتوب(،  عىل  اإلنرتنيت 
أوق��ف  مفاجئ  خلل  ح��دث 
عىل  وأرغمه  اإليعازات  تنفيذ 
برجمته  وإع��ادة  اجلهاز  )فرمتة( 
أدى  ما  جديد،  من  وتنظيمه 
إىل حذف وضياع جيع امللفات 
الذاكرة،  يف  املخزونة  والصور 
من  حرية  يف  وغدا  كثريًا  استاء 
األعم  إىل  امللحة  حلاجته  أمره؛ 
املفقودة  ملفاته  من  األغلب 
أحد  ث  ح��دَّ بعمله،  واخلاصة 
باحلاسوب  املولعني  أصدقائه 
فأجابه  ج���رى  ع��ام  وب���راجم���ه 
عزيزي..  يا  ختف  ال  ضاحكًا: 
للقلق،  يدعو  ما  هناك  فليس 

من  ج��دًا  والكثري  الكثري  لدي 
امللفات  الس��رتج��اع  ال��ربام��ج 
املفقودة حتى وإن حذفت عدة 
متكنُت  احل��ظ  وحلسن  م��رات، 
م��ن احل��ص��ول ع��ىل اإلص���دار 
األخ���ري ألف��ض��ل��ه��ا ق��ب��ل م��دة 
ملفاتك  كل  إعادة  وباإلمكان 
بضع  يف  أنواعها  اختالف  عىل 
دقائق، مل يصدق أذنيه.. أحض 
اجلهاز إىل صديقه مرسعًا، وهنا 
يسرتجع  مل  إذ  املفاجأة،  كانت 
املحذوفة  امللفات  ال��ربن��ام��ج 
قريبًا فحسب، بل أعاد جمموعة 
قد  ك��ان  ملفاٍت  م��ن  ضخمة 
وُده��ش  سنوات  قبل  حذفها 
ومل  حاسوبه،  ع��ىل  لوجودها 

غمرة  ويف  منها..  الكثري  يتذكر 
ملفاته  ب��اس��رتج��اع  س��ع��ادت��ه 
ومستنداته املهمة، أجهش باكيًا 
بمرارة ما أثار استغراب صديقه 
سبحان  متعجبًا:  س��أل  ال��ذي 
فأجابه:  يبكيك؟!!  ماذا  اهلل.. 
لقد  ص��دي��ق��ي..  ي��ا  تلمني  ال 
قلبي،  يف  الرعب  الربنامج  أثار 
ُوِض��عيَ  ))ويَ تعاىل  بقوله  وذكرين 
ى امْلُْجِرِمنييَ ُمْشِفِقنييَ  يَ رتيَ اْلِكتيَاُب فيَ
اِل  ميَ ا  نيَ تيَ ْيليَ ويَ ييَا  ييَُقوُلونيَ  ويَ ِفيِه  ِمَّا 
ًة  ِغرييَ صيَ اِدُر  ُيغيَ اليَ  اْلِكتيَاِب  ا  ذيَ هيَ
ُدوا  جيَ ويَ ا ويَ اهيَ ًة إاِلَّ أيَْحصيَ برِييَ اليَ كيَ ويَ
ييَْظِلُم  اليَ  ويَ ا  ��ارِضً حيَ ِمُلوا  عيَ ا  ميَ
)الكهف:49(،  ��ًدا((  أيَحيَ بُّكيَ  ريَ
الفقري  اإلنسان  صنعه  فربنامج 

إىل ربه واملحدود بعلمه له هذه 
هذا  اع��ادة  عىل  املهولة  القدرة 
الكم اهلائل من امللفات، فكيف 
ملفاتنا  جيع  أع��ي��دت  إذا  بنا 
وعرضت  العاملني  رب  عند 
ي��وم  األش���ه���اد  رؤوس  ع��ىل 
بام  أظهرنا  أثقلنا  وقد  القيامة 
الذنوب؟!  عظائم  من  ارتكبنا 
 ْ ييَرسِّ ُهمَّ  اللهّ وقال:  اسرتجع  ثم 
تيَنا،  ُؤونيَ ميَ الكاتِبنييَ  الِكراِم  ىليَ  عيَ
نا،  حائِفيَ صيَ ناتِنا  سيَ حيَ ِمْن  اْمأل  ويَ
ُهْم بُِسوِء أْعاملِنا،  زنا ِعنيَديَ وال خُتْ
يِّبنييَ  الطَّ ٍد  مَّ حُميَ آِل  ويَ ٍد  مَّ حُميَ قِّ  بِحيَ

         . اِهِرينيَ الطهّ

صادق مهدي حسن

قلم ومداد وقرطاس..
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أما االمثال يف القران: فهو لون 
التي  االهلية  اهلداية  ال��وان  من 
اخل��ري،  ع��ىل  ال��ن��ف��وس  تشجع 
كثرية  ال��ق��ران  يف  واالم���ث���ال 
وتقريب  ايضاح  منها  والغاية 
ويقوى  فهمه  ليسهل  املعنى 
تأثريه،  ويف رضب االمثال بيان 
جال لغة القران الكريم وروعة 
عىل  وبرهان  واعجازه  بالغته 
وحتذير  بالعبادة،   اهلل  توحيد 
بالباطل،   اجل��دل  م��ن  ال��ن��اس 
االمم  يف  اهلل  بسنن  والتذكري 
اجلنة  يف  والرتغيب  املاضية، 
والتحذير  الصالح،  والعمل 
من عاقبة كفر النعمة، وتقريب 
االذه��ان،  اىل  الغيبية  احلقائق 
يف  واملنافقني  املرشكني  وفضح 
مواقفهم، ومن هذه االمثال ما 

موضوع  البقرة  سورة  يف  ورد 
دراستنا.

اهلل  ب��س��م  ت��ع��اىل..  اهلل  ي��ق��ول 
الرمحن الرحيم

ديَ  ْوقيَ ثيَِل الَِّذي اْستيَ ميَ ُلُهْم كيَ ثيَ 1 - )ميَ
بيَ  هيَ ُه ذيَ ْوليَ ا حيَ اءْت ميَ امَّ أيَضيَ ليَ نيَارًا فيَ
ٍت  ُظُلاميَ يِف  ُهْم  كيَ تيَريَ بُِنوِرِهْم ويَ  ُ اهللهّ

ونيَ ( )1(.   الَّ ُيْبرِصُ
املنافقني  حال  البغوي:  يُقول 
رجل  كمثيَل  اِقهم  نِفيَ يِف  مثُلهْم 
ة،   ُمْظِلميَ ة  ْيليَ ليَ يِف  نيَ��ارا  ���د  أيَْوقيَ
ظلامِت  يف  يتخبطون  فصاروا 
ضالهلم وهم ال يشعرون، وال 
ُتْشبه  أمل هلم يف اخلروج منها، 
مظلمة،  ليلة  يف  جاعة  ح��اليَ 
ن���اًرا عظيمة  أح��ده��م  وأوق���د 
للدفء واإلضاءة، فلام سطعت 
ال��ن��ار وأن�����ارت م��ا ح��وهل��ا، 

فصار  وأع��ت��م��ت،  ان��ط��ف��أت 
يرون  ال  ظلامت  يف  أصحابا 
شيًئا، وال يتدون إىل طريق وال 

خمرج )2(.
ء  اميَ السَّ ��نيَ  مِّ يٍِّب  صيَ كيَ }أيَْو   -  2
���ْرٌق  بيَ ْع����ٌد ويَ ريَ ٌت ويَ ِف��ي��ِه ُظ��ُل��اميَ
اهِنِ��م  آذيَ يِف  ُهْم  أيَْصابِعيَ ُلونيَ  عيَ ْ جييَ
 ُ ريَ امْليَْوِت واهللهّ ذيَ اِعِق حيَ ويَ نيَ الصَّ مِّ

  .)3( ) حُمِيٌط بِاْلكاِفِرينيَ
اىليَ  تيَعيَ بيَه اهللَّ  ثيَل آخر رضيَ ا ميَ هذيَ ويَ
 ، امْلنيَافِقنييَ م��نيَ  ��ر  آخيَ ل��ْضب 
ة،  تاريَ احْلقهّ  م  هليَ ر  ييَظهيَ ْوم  قيَ وهْم 
قُلوبم  ونيَ تيَارة ُأْخرى، فيَ ييَُشكُّ ويَ
ُك��ْف��ره��م  ويَ ��ِه��م  ��كهّ شيَ ���ال  حيَ يِف 
مطر  عليهم  فينصب  ِدِهم  وتيَردهّ
شديد، تصاحبه ظلامت بعضها 
فوق بعض، مع قصف الرعد، 
ومل��ع��ان ال���ربق، وال��ص��واع��ق 

من  تعلهم  ال��ت��ي  امل��ح��رق��ة، 
أصابعهم  يضعون  اهلول  شدة 
اهل��الك.  من  خوًفا  آذاهنم;  يف 
ال  بالكافرين  حميط  تعاىل  واهلل 

يفوتونه وال يعجزونه )4(.
أيَن  ييَْستيَْحيِي  اليَ  يَ  اهللَّ }إِنَّ   -  3
اميَ  فيَ ًة  بيَُعوضيَ ��ا  مَّ ثيَاًل  ميَ بيَ  ���ْضِ ييَ

ا(  )5(. هيَ ْوقيَ فيَ
املثلني  ْي��ن  ه��ذيَ اهلل  رضب  مل��ا 
الَِّذي  مثل  }كيَ ْوله  قيَ لِْلُمنيَاِفقني 
}أيَو  ��ول��ه  قيَ ����ارا(  ويَ نيَ اس��ت��وق��د 
���اليَ  قيَ ء(   ���اميَ ال���سَّ م��ن  كصيب 
من  أجل  ويَ أيَعىليَ  اهلل   : اِفُقونيَ امُلنيَ
أْنزل  فيَ ْمثيَال  اأْليَ ِذه  هيَ يْضب  أيَن 
أيَن  يستحيي  اليَ  اهلل  }إِن  اهلل 
ئِكيَ  ْوله }ُأوليَ يْضب مثال(  إىِليَ قيَ

هم اخلارسون( . 
أي إن اهلل ال يستحي من احلق 

من جمال لغة القرآن الكريم 
وروعة بالغته واعجازه..
األمثال في سورة البقرة

كثي���را م���ا تضرب الن���اس االمثال الش���عبية  الت���ي تختلف في 
الفاظها ولك���ن مضمونها ثابت  فهي تعبي���ر عفوي عن موقف 
أو ح���دث موجز لحد البالغة والغاية منه���ا هي تقريب الصورة 
ال���ى االذهان، وتجد البعض منها يقترن ما موجود من أمثال 

زيد علي كريم الكفليعربية يزخر بها تراث أمتنا.
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األمثال في سورة البقرة

أن يذكر شيئا ما قل أو كثر وإن 
الذباب  كتابه  يف  ذكر  حني  اهلل 
الضاللة  أهل  قال  والعنكبوت 
فأنزل  هذا  ذكر  من  اهلل  أراد  ما 
أن  يستحي  ال  اهلل  إن   ( اهلل 
فام  بعوضة  م��ا  مثال  ي��ضب 

فوقها( )6(.
ثيَِل  ميَ ُروْا كيَ فيَ ِذينيَ كيَ ثيَُل الَّ ميَ 4 - }ويَ
إاِلَّ  ُع  ييَْسميَ اليَ  بِ��اميَ  ْنِعُق  ييَ ��ِذي  الَّ
ُهْم  اء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فيَ نِديَ اء ويَ ُدعيَ

.)7(  ) ْعِقُلونيَ اليَ ييَ
وداعيهم  ُروا  فيَ كيَ ِذينيَ  الَّ ثيَُل   ميَ
الذي  الراعي  ثيَِل  ميَ كيَ احلق  اىل 
ويزجرها،  بالبهائم  يصيح 
كالمه،  معاين  تفهم  ال  وه��ي 
ِويَّ  وديَ ال��ن��داء  تسمع  وإن���ام 
الكفار  ه��ؤالء  فقط.  الصوت 
وا أسامعهم عن احلق،  ُصمٌّ سدُّ
عن  ألسنتهم  أخ��رس��وا  ُب��ْك��م 
النطق به، ُعْمي ال ترى أعينهم 
براهينه الباهرة، فهم ال يعملون 

عقوهلم فيام ينفعهم )8(.
ُينِفُقونيَ  ��ِذي��نيَ  الَّ ��ُل  ��ثيَ )مَّ  -  5
ٍة  بَّ ثيَِل حيَ ميَ ِ كيَ بِيِل اهللهّ ْم يِف سيَ ُ اهليَ أيَْمويَ
ٍة  ابِليَ يِف ُكلِّ ُسنُبليَ نيَ ْبعيَ سيَ تيَْت سيَ نبيَ أيَ
اء  اِعُف مِليَن ييَشيَ ُ ُيضيَ اهللهّ ٍة ويَ بَّ ُة حيَ ئيَ مِّ

ِليٌم( )9(. اِسٌع عيَ ُ ويَ اهللهّ ويَ
وِمن أعظم ما ينتفع به املؤمنون 
ومثل  اهلل  سبيل  يف  اإلن��ف��اُق 
أمواهلم  ينفقون  الذين  املؤمنني 
يف سبيل اهلل كمثل حبة ُزِرعْت 
قد  ب��ا  ف���إذا  طيبة،  أرض  يف 
منها  تشعب  س��اًق��ا  أخ��رج��ت 
س��ب��ع ش��ع��ب، ل��ك��ل واح���دة 
حبة  مائة  سنبلة  كل  يف  سنبلة، 
واهلل يضاعف األجر ملن يشاء، 
املنفق  بقلب  يقوم  ما  بحسب 
التام  واإلخ��الص  اإلي��امن  من 
وفضل اهلل واسع، وهو سبحانه 
عليم بمن يستحقه، مطلع عىل 

الثواب  ملضاعفة  عباده  نيات 
وابتغاء  سبيله  يف  أن��ف��ق  مل��ن 
تضاعف  احلسنة  وإن  مرضاته 
سبعامئة  إىل  أم��ث��اهل��ا  ب��ع��رش 
بان  اآلي���ة  وتضيف  ض��ع��ف، 
بذلك  ينحرص  ثواب هؤالء ال 
وذلك  يشاء  ملن  يضاعف  واهلل 
ب��اخ��ت��الف ال��ن��ي��ات وم��ق��دار 
ويف  ال��ع��م��ل  يف  االخ�����الص 
يف  عجب  وال  وكميته  كيفيته 
رمحة  الن  اجلزيل  الثواب  هذا 
اهلل تعاىل واسعة وقدرته شاملة 
واهلل  شء  كل  عىل  مطلع  وهو 

واسع عليم)10(.
ِرئيَاء  ُه  اليَ ميَ ُينِفُق  الَِّذي  }كيَ  -  6
اْلييَْوِم  ويَ  ِ بِاهللهّ ُيْؤِمُن  اليَ  ويَ النَّاِس 
اٍن  ْفويَ صيَ ثيَِل  ميَ كيَ ُلُه  ثيَ ميَ فيَ اآلِخ��ِر 
ُه  كيَ يَ رتيَ فيَ ابٌِل  ابيَُه ويَ أيَصيَ فيَ اٌب  ُتريَ ْيِه  ليَ عيَ
ٍء  ْ شيَ ��ىليَ  عيَ ��ِدُرونيَ  ��قْ ييَ الَّ  ْلًدا  صيَ
ْوميَ  اْلقيَ ِْدي  ييَ اليَ   ُ اهللهّ ويَ ُبوْا  سيَ كيَ َّا  مِّ

اِفِرينيَ (  )11(. اْلكيَ
اآلخر  واليوم  باهلل  آمنتم  من  يا 
ال ُتْذِهُبوا ثواب ما تتصدقون به 
باملنِّ واألذى، فهذا شبيه بالذي 
فُيثنوا  الناس،  لرياه  ماله  يرج 
وال  باهلل  يؤمن  ال  وهو  عليه، 
يوقن باليوم اآلخر، فمثل ذلك 
تراب  عليه  أملس  حجر  مثل 
ف��أزاح  غزير  مطر  عليه  هطل 
ال  أملس  فرتكه  ال��رتاب،  عنه 
ه��ؤالء  فكذلك  عليه،  شء 
أعامهلم  تضمحلُّ  امل����راؤون 
من  شيًئا  جيدون  وال  اهلل،  عند 
أنفقوه. واهلل ال  الثواب عىل ما 
يوفق الكافرين إلصابة احلق يف 

نفقاهتم وغريها )12(.
ُينِفُقونيَ  ��ِذي��نيَ  الَّ ��ُل  ��ثيَ ميَ )ويَ  -  7
 ِ اهللهّ ��اِت  ��ْرضيَ ميَ اء  اْبتِغيَ ��ُم  ُ اهليَ ْم��ويَ أيَ
ٍة  نَّ جيَ ثيَِل  ميَ كيَ أيَنُفِسِهْم  ْن  مِّ ْثبِيًتا  تيَ ويَ
ا  هيَ ُأُكليَ آتيَْت  فيَ ابٌِل  ويَ ا  يَ ابيَ أيَصيَ ٍة  ْبويَ بِريَ

لٌّ  طيَ ابٌِل فيَ ا ويَ ْ ُيِصْبهيَ إِن ملَّ نْيِ فيَ ِضْعفيَ
ُلونيَ بيَِصرٌي (  )13(. ُ باِميَ تيَْعميَ اهللهّ ويَ
حال الذين ينفقون أمواهلم طلبًا 
ألنفسهم  وتثبيتًا  اهلل  ملرضاة 
صاحب  كحال  اإلي���امن،  عىل 
مرتفعة  خصبة  ب��أرض  بستان 
فإن  وقليله،  امل��اء  كثري  يفيده 
مثلني،  أثمر  غزير  مطر  أصابه 
بل  الكثري  املطر  يصبه  مل  وإن 
القليل فإنه يكفى إلثامره جلودة 
يف  مثمر  فهو  وطيبها،  األرض 
املخلصون  فاملؤمنون  احلالتني، 
يفى  ال  واهلل  أعامهلم،  تبور  ال 

عليه شء من أعاملكم )14(.
ُه  ُدُكْم أيَْن تيَُكونيَ ليَ دُّ أيَحيَ ييَويَ 8 - )أيَ
ِري  ْ تيَ أيَْعنيَاٍب  ويَ نيَِخيٍل  ِمْن  ٌة  نَّ جيَ
ِمْن  ا  ِفيهيَ ُه  ليَ ��اُر  هْنيَ اأْليَ ا  تِهيَ ْ حتيَ ِمْن 
ُه  ليَ ُ ويَ ُه اْلِكربيَ ابيَ أيَصيَ اِت ويَ ريَ ُكلِّ الثَّميَ
اٌر  إِْعصيَ ا  يَ ابيَ أيَصيَ فيَ اُء  فيَ ُضعيَ ��ةٌ  يَّ ُذرِّ
لِ��كيَ  ��ذيَٰ ��ْت كيَ قيَ يَ ��اْح��رتيَ ِف��ي��ِه نيَ���اٌر فيَ
ُكْم  لَّ ليَعيَ ��اِت  اآْلييَ ُكُم  ليَ  ُ اهللَّ  ُ ُيبيَنيِّ

ُرونيَ (  )15(.  كَّ تيَفيَ تيَ
إنه ال حيب أحد منكم أن يكون 
وأعناب  نخيل  من  بستان  له 
أثمر  وقد  األهنار  خالهلا  ترى 
الثمرات  كل  من  البستان  له 
ضعف  وأصابه  يريدها،  التي 
ال��ك��رب ول��ه ذري���ة ض��ع��اف ال 
ي��ق��درون ع��ىل ال��ك��س��ب وال 
يستطيع هو لكربه شيئًا، وجفَّ 
العاجزة  احلال  هذه  يف  بستانه 
نار  فيها  شديدة  ري��ح  بسبب 
وذريته  وصاحبه  فأحرقته، 
أحوج ما يكونون إليه، وكذلك 
ثم  ويتصدق  ينفق  م��ن  ش��أن 
باملن  والصدقة  النفقة  يعقب 
بذلك  فيبطل  والرياء  واألذى 
أن  يستطيع  وال  نفقته  ث��واب 
طيبة  ذل��ك  بعد  م��ن  يتصدق 
يبني  البيان  هذا  ومثل  نفسه، 

فيها  لتتفكروا  اآليات  لكم  اهلل 
وتعملوا با. هذا مثل حلال غري 
املخلصني يف نفقاهتم, يأتون يوم 

القيامة وال حسنة هلم )16(.
جدًا  متنوعة  القرآن  أمثال  إن 
خمتلف  رضب  )ت��ع��اىل(  واهلل 
حقائق  ايضاح  ألجل  األمثال 
تربية  يف  بالغ  تأثري  هلا  مهمة 
يمثل  فتارة  وسعادته,  اإلنسان 
و  ب���اجل���امدات  )ت���ع���اىل(  اهلل 
فمثهّل  باحليوانات  يمثل  اخرى 
كام  كالبعوضة،  صغري  بحيوان 
يمثل  وق��د  بالعنكبوت  مثل 
الكفار  كتشبيه   بإنسان  القرآن 
ب��احل��ي��وان��ات ال��ت��ي ي��رع��اه��ا 
باإلمكان  ك��ان  وم��ا  ال��راع��ي، 
اال  القرآنية  املفاهيم  تفهيمهم 
التمثيل  وبآلية  األسلوب  بذا 
القرآنية  املفاهيم  تسد  التي 
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يف  ال��رتاث  دار  مؤسسة  أعلنت 
طباعة  ع��ن  األرشف  النجف 
أكثر  إىل  تاريها  يعود  خمطوطة 

من 800 عام.
وقال مدير إعالم املؤسسة حسن 
عبارة  »املخطوطة  ان  األعسم 
عن كتاب )قالئد احلكم وفرائد 
يوسف  أيب  للقايض  ال��ك��ل��م( 
يعقوب بن سليامن االسفراييني، 
ك��اظ��م  ع���يل  بتحقيقها  ق����ام 
هلا  وق��دم  وراجعها  احلويمدي 

حسن املوسوي الربوجردي«.
“املخطوطة  أن  إىل  وأش����ار 
جعت  التي  الكتب  أق��دم  م��ن 
وخطب  وم���واع���ظ  م��ق��والت 
وأشعار أمري املؤمنني عيل بن أيب 

طالب )عليه السالم( بعد كتاب 
هنج البالغة الذي جعه الرشيف 
معامل  دستور  وكتاب  ال��ريض، 
احل��ك��م ال���ذي ج��ع��ه ال��ق��ايض 

القضاعي«.
أن  األع�����س�����م  وأوض���������ح 
الكتاب،  مؤلف  »االسفراييني 
معروف  وحم��دث  شافعي  فقيه 
وخ��ازن��ًا  وأدي��ب��ًا  قاضيًا  وك��ان 
يف  النظامية  امل��درس��ة  لكتب 
»املخطوطة  بأن  منوًها  بغداد«، 
 635 ال��ع��ام  إىل  تاريها  يعود 
هجرية وهي موجودة يف املكتبة 
وال  اسطنبول،  يف  السليامنية 
وقد  ثانية  نسخة  منها  توجد 
وصلت مصادر التحقيق فيها إىل 

65 كتابًا«.
املخطوطة  هذه  »أمهية  أن  وبنيهّ 
أمري  الكثري من كالم  لكون  تأيت 
املوجود  السالم(  )عليه  املؤمنني 
يف كتب أخرى مثل غرر احلكم 
احلكم  وع��ي��ون  الكلم،  ودرر 

واملواعظ، مل يعثر عىل مصدر له 
يف كتب املسلمني الشيعة والسنة، 
ووجود هذا الكتاب الذي كتب 
للكلامت  مصادر  سيوفر  قبلهام 

املذكورة يف هذه الكتب«.

علوم  مركز  ع��ن  حديثًا  ص��در 
وطبعه  وتفسريه  الكريم  القرآن 
يف  الكريم  القرآن  ملعهد  التابع 
كتاب:  سة  املقدهّ العبهّاسية  العتبة 
عرشة  اخلمس  املناجاة  )رشح 
العابدين)عليه  زي���ن  ل��إلم��ام 
السالم((، وهو من تأليف سامحة 
ويأيت  احللو،  عيل  حممد  السيد 
سلسلة  ضمن  اإلص����دار  ه��ذا 
عليها  دأب  التي  اإلص���دارات 
املوضوعة  ة  اخلطهّ بحسب  املركز 
القرآن  علوم  مركز  مديُر  لذلك. 
الشيخ  وطبعه  وتفسريه  الكريم 
بنيهّ  الزبيدي  محيد  الدين  ضياء 
قائاًل:  الكفيل  لشبكة  جانبه  من 
»إنهّ الدعاء يف مدرسة اإلمام زين 
العابدين)عليه السالم( يعدهّ كنزًا 

من كنوز العلم واملعرفة، ومنهجًا 
املؤمُن  فيه  م  يتعلهّ فريدًا  ًا  نموذجيهّ
ختطيطًا متكاماًل لوجوده وتفكريه 
وعمله عىل منهج اإلمامة الربانية 
الوحي  تعاليم  ��ة  األمهّ ُتلهم  التي 
والدعاء سالٌح عظيٌم  والرسالة، 
من  ينجو  لكي  املؤمن  به  يتسلهّح 

ية واملعنوية«. األخطار املادهّ
هذا  يف  املؤلِّف  »تناول  مضيفًا: 
السفر القيهّم الذي أكرمنا به اإلمام 
السالم(  احلسني)عليهام  بن  عيل 
والقيم  امل��ب��ادئ  تلك  ترسيخ 
نفس  يف  وتعميقها  امللكوتية 
االنعكاس  م��ن  هل��ا  مل��ا  اإلن��س��ان 
سلوكه  ت��ص��ح��ي��ح  يف  ال��ك��ب��ري 
فوقف  وعقيدته،  فكره  وتقويم 
الرائعة  املناجاة  تلك  أرسار  عىل 

ببيان  العالية وقام  ذات املضامني 
زين  اإلم��ام  مدرسُة  به  تتميهّز  ما 
العظمى  السالم(  العابدين)عليه 
املتميهّز  األديبهّ  اللون  ذلك  وبيان 
العبارات  تلك  يف  صاغه  ال��ذي 
النورانية  واإلش���ارات  الراقية 
تشهد  مل  التي  الربهّانية  واألرسار 
والتي  مثياًل هلا،  ة اإلسالمية  األمهّ
هه  وتوجهّ اإلنسان  تريبهّ  أن  غايتها 
ه  يتوجهّ الذي  اهلل  وجه  ساحة  اىل 
والرخاء  ة  الشدهّ يف  األولياء  اليه 
الليل  ويف  والعالنية  ال��رسهّ  ويف 
ما  اإلنسان  يصلح  وأن  والنهار، 

.» وجلهّ بينه وبني اهلل عزهّ
»يزيدنا سعادًة  الزبيدي:  واختتم 
من  ن  يتضمهّ ملا  الكتاب  هذا  طبُع 
ة للمؤمنني واملؤمنات  فوائد مهمهّ

املرشف  هو  سامحته  أنهّ  السيهّام 
إص���دارات  جيع  ع��ىل  العلميهّ 
وتفسريه  ال��ق��رآن  علوم  مركز 

وطبعه«.

العتبة العباسية تصدر)شرح المناجاة الخمس عشرة( لإلمام زين العابدين عليه السالم 

 )تأريخية( عمرها أكثر من 800 عامطباعة مخطوطة
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واإلنشائية  اهلندسية  األع��امل  تتواصل 
الذي  العلم  دار  مرشوع  تأسيس  إلع��ادة 
القاسم  ابو  السيد  الراحل  املرجع  اطلقه 
القرن  سبعينيات  يف  رسه(  )قدس  اخلوئي 
من  هدمها  وتم  دينية  كمدرسة  املنرصم 
قبل النظام البائد والتي تعترب النواة ملرشوع 
ان  منه  ُينتظر  عمالق  وعلمي  ح��وزوي 
ي��ك��ون االك���رب واألض��خ��م ع��ىل مستوى 
املرافق  من  بمجموعة  يتميز  كونه  العراق 
الدراسية واألدوات العلمية عالية املستوى 
املتاحة للطلبة والباحثني واصحاب املعرفة 

.
ونقاًل عن املوقع الرسمي للمرشوع ان : » 
)دار العلم( هو وقٌف خرييٌّ حتت إرشاف 
املرجع الديني األعىل للمسلمني الشيعة يف 

النجف األرشف وتبلغ مساحته الكلية 
حرِم  عن  )30م(  ُبعد  عىل  م2   )3320  (
أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه 
 )11( ب�  مبنينْي  من  يتألُف  حيث  السالم( 
طابقًا ومساحة بناء إجالية )28000 م2 (
اما كلفة املرشوع فوصلت اىل )40( مليون 
عام  يشهد  ان  املؤمل  ومن  أمريكي  دوالر 
افتتاح  2016م  عام  املصادف  1437ه��� 

املبنى األول للمرشوع » .
موقع  يشري  العلمية  الدار  تفاصيل  وعن 
املرشوع انه »يتكون من مدرسة للدراسات 
ص هلا )40 ( قاعة دراسية  احلوزوية ُخصهّ
حول  دراسات  ومركز  األحجام   خمتلفة 
اإلسالمية  واملذاهب  الساموية  األدي��ان 
ملليون  تتهّسع  عامة  مكتبة  اىل  باإلضافة 
ومخسامئة ألف كتاب يف طابقني مع )24 (

غرفة للمحققني والباحثني وأقسام خاصة 
االحتياجات  وذوي  واألط��ف��ال  للنساء 
بمساحة  مصىلهّ  وجود  عن  فضاًل  اخلاصة 
وبسعة  األريض  الطابق  يف  م2(   850(
عىل  امل��رشوع  يشتمل  كام  مصلٍّ   )800(
منها  كل  سعة  للمؤمترات  كبريتني  قاعتني 
ضيافة  غ��رف   )10( و  شخص   )700(
احل��وزة  وأس��ات��ذة  واملحققني  للباحثني 
من  داخيل  قسم  وكذلك  الزائرين  العلمية 
)300( غرفة لسكن طالب احلوزة العلمية 
ر إلنتاج  كام حيوي املرشوع استوديو متطوهّ
الربامج الدينية والعلمية والثقافية ومرصد 
فلكيهّ ومتحف للحوزة العلمية يف النجف 
طعام  صالة  مع  مركزي  ومطبخ  األرشف 
ُتها )400( شخص و مصاعد كهربائية  عيَ سيَ

األقسام،  خمتلف  عىل  موزعة   )9( عددها 
داخلية،  حدائق  مع  اسرتاحة  ومساحات 
وأجهزة تربيد وتكييف مركزية، ومولدات 
وخدمات  مركزية،  وب��دال��ة  كهربائية، 
يتضمن  كام  رياضية  وصالة  إلكرتونية، 
املرشوع )مقربة خاصة( للمراجع والعلامء 
األعالم يف حوزة النجف األرشف حرصًا 

تعرف بجنهّة العلامء ».
هي  باملرشوع  اخلاصة  األرض  ان  يذكر 
)العامرة(  ة  حملهّ يف  عقارًا   )  16( عن  عبارة 
يف النجف األرشف اشرتاها اإلماُم الراحل 
السيد اخلوئي )قدس رسه( يف حياته لتكون 
سها )قدس رسه( يف العام  مدرسٌة دينيٌة أسهّ
1970م وقد قام النظاُم البائُد بتهديم تلك 

املدرسة يف العام 1990م  .

                           مشروع دار العلم لإلمام الخوئي )قدس( )تأريخية( عمرها أكثر من 800 عام

                                       اكبر وأضخم مشروع حوزوي في العراق
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انا

يطّل علينا الدكتور محمد احمد 
الشامي اختصاص اجلراحة العامة 
ف����ي مدينة االمام احلس����ن )عليه 
الس����ام( الطبي����ة التعليمية، مرة 
أخ����رى ليكمل حديثه عن مرض 
قرحة املعدة واالثني عشر، مقدمًا 
معلومات مهمة حول املضاعفات 

والتشخيص وأخيرًا العاج.
* مضاعفات القرحة:

اوالً : النزي����ف الدم����وي ف����ي 
املعدة او في االثني عش����ر، وهو 
قد يحدث دون س����ابق انذار أي 
دون وجود ش����كوى او اعراض 
اخرى للقرح����ة الهضمية كاأللم 
ف����ي البطن وحينئذ يكون النزيف 
والوحي����دة  االولي����ة  الش����كوى 
ف����ي املرضى املصاب����ن بالقرحة، 
والنزي����ف ام����ا ان يك����ون مزمنا 
بحي����ث يش����تكي املري����ض م����ن 
االع����راض اجلانبي����ة لفق����ر الدم 
املزمن او ان يكون حادا وشديدا 
حيث ينتج عن هذا التدفق احلاد 
للدم من ج����دار املعدة او االثني 
عشر االعياء الشديد وليونة البراز 
املمزوج بالدم املائ����ل للون الدم 
او االس����ود اللزج )كالقطران(، 

كما قد يشتكي املريض في بعض 
االحيان من الغثيان، واالستفراغ 
وخاصة استفراغ مادة قريبة اللون 
من رواسب القهوة الداكنة وهذا 
ناجت عن تغير في لون الدم نتيجة 
اختاطه بعصارة املعدة احلامضة.
ثاني����ًا : ثق����ب املع����دة او االثني 
عش����ر، في ه����ذه احلالة يحدث 
الثقب نتيجة ت����آكل ما تبقى من 
طبق����ات جدار املع����دة او االثني 
عش����ر اس����فل القرح����ة الهضمية 
بس����بب تأثير االحم����اض املعدية 
وينتج عن ذل����ك اندفاع البكتريا 
والطع����ام وعص����ارة املع����دة الى 
فجوة البطن مسببا تلوثها ويؤدي 
الى تس����مم ال����دم، ويعتبر ثقب 
اجلهاز الهضم����ي من املضاعفات 
املهمة واخلطي����رة فعندها يحدث 
تده����ور خطير في احلالة الصحية 

للمريض.
ثالث����اً : تضييق الفتح����ة البوابية 
للمع����دة او اجل����زء االول م����ن 
االثني عشر، وهذا يحدث عادة 
في احلاالت املزمنة وبسبب تعدد 
التقرحات وتقاربها في هذا اجلزء 
من االثني عش����ر مم����ا ينتج عنها 

تلي����ف في ج����دار االثني عش����ر 
ومب����رور الوق����ت ي����زداد التليف 
مس����ببًا ضي����ق اجل����زء االول من 

االثني عشر.
* تشخيص القرحة الهضمية:

ينص����ح اطب����اء اجله����از الهضمي 
اخلاص����ة  الفحوص����ات  بإج����راء 
بالقرح����ة الهضمي����ة ف����ي ح����ال 
استمرار شكوى تكرر آالم البطن 
ألكثر من اس����بوعن بالرغم من 
العاج����ات البس����يطة واملس����كنة 
للمعدة، واهم هذه الفحوصات 
التي يعتمد عليها في تش����خيص 
القرح����ة الهضمية ه����ي الناظور 
الداخلي للمريء واملعدة واالثني 
عش����ر، حي����ث يصب����ح مبقدور 
الطبيب رؤية جدار املعدة واالثني 

عشر واكتشاف القروح.
*عاج القرحة : لقد تطور عاج 
القرح����ة ف����ي الس����نوات االخيرة 
تط����ورا مميزا بعد اكتش����اف ادوية 
حديثة واصبح من النادر ان يحتاج 
املري����ض الى اجراء عملية لعاج 
القرحة اال ف����ي حاالت حدوث 

مضاعفات القرحة.
*اه����داف الع����اج بص����ورة عامة 

هي:� اوالً : القضاء على بكتريا 
املعدة احللزونية : وذلك باستخدام 
املضادات احليوية املناسبة ، التي 
احدث����ت نتائج ممتازة في ش����فاء 
والتئ����ام القرحة وكذلك في عدم 
تك����رار االصابة به����ا على املدى 

البعيد في اغلب احلاالت.
ثانياً : خفض حموضة املعدة : 
وذلك باستخدام االدوية اخلاصة 
بخفض افراز حمض املعدة وهي 
االدوية الرئيس����ة في العاج جنبًا 
الى جنب م����ع املضادات احليوية 
حي����ث تعمل على تخفيف األلم 

وتسرع الشفاء.
*نصائح للمصاب بقرحة املعدة او 

االثني عشر:�
االمتناع عن التدخن بأنواعه.

جتن����ب العقاقير املس����كنة لإلالم 
واملضادة لالتهاب الضارة باملعدة 

دون استشارة الطبيب.
جتنب االفراط في تناول االطعمة 
احلمضية الصناعية والدهنية ألنها 
تضاعف من االل����م واملتابعة مع 

الطبيب االستشاري.

قرحة المعدة واالثني عشر.. 
األلم المستبد )2-2(

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي
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م���ن اكثر املش���اكل التي يق���ع فيها اخملطوبون في بداي���ة فترة اخلطوبة هو 
الصدام عند النقاش وهذا امر طبيعي، فليس هناك اش���خاص متطابقون 
في التفكير ووجهات النظر ولكن ملاذا جنعل الصدام يأخذ اشكاال سلبية 
تؤث���ر عل���ى اخلطوبة وتهدد جناحها فيجب ان ميل���ك اخملطوبون في بداية 
فترة اخلطوبة فن جتنب الصدام وتفاديه واذا وقع صدام يجب ان يتعلموا 
كيفية حله س���ريعا وجتنبه في املرات القادمة فذلك ليس فقط الطريق الى 
احاديث اخلطوبة الس���عيدة ولكنه ايضا بوابة جناح اخلطوبة والوصول بها 

الى بر الزواج. 
ول���كل مجتمع خط���وط حمر يضعها ح���ول مناطق معين���ة في احلديث 
تتوق���ف هذه اخلطوط احلمر على ثقافة وتراث الش���عب فما هو موضوع 
علي���ه خطوط حمر في مجتمع ما م���ن املمكن احلديث فيه مبنتهى احلرية 
ف���ي مجتمع أخر ولذلك يجب عل���ى اخملطوبن اثناء حديثهم خال فترة 
اخلطوب���ة اال يتع���دوا هذه اخلطوط احلمروال يتخطى احلديث بينهم حدود 
االحترام س���واء احترام كل طرف ال���ى االخر او احترام الطرفن لعادات 

وتراث وثقافة مجتمعهم.
ان فترة اخلطوبة من اجمل مراحل احلياة ويجب ان تكون بابا للس���عادة 
واالمل في زواج ومس���تقبل س���عيد فا يج���در باخملطوبن واملقبلن على 
الزواج افس���اد لقاءاتهم بأحاديث باردة وامور ال تفيد بش���يء، امنا جدير 
بهما هو تعلم فنون احلديث فترة اخلطوبة حتى يقدما على الزواج ومعهما 

من ذكريات فترة اخلطوبة ما يكفيهما باقي العمر..

المربي الناجح هو الذي
 ال يتشاجر مع األم أمام أطفالهما

ألن الش���جار أمامهم يفقدهم الثقة بالنفس ويفقدهم الش���عور 
باألمان، وهو أيضًا يعتمد في أخذ قراراته على طرق موضوعية 
متامًا، مراعيًا أصول الشورى وأخذ الرأي ومراعاة وجهة نظر 
اآلخ���ر، وكثيرًا ما يلجأ للتصوي���ت وينزل على رأى األغلبية 
حتى لو كان ضد رغبته الش���خصية، فهو بذلك يدرب األبناء 

على احترام آراء بعضهم البعض.
ويرى اخصائي الطب النفسي في هذا األمر أن اإلنسان السوى 
يجب أن يعامل زوجته وأم أوالده بش���كل آدمي وأكثر حتضرا 
من أناس كثر، ومفهوم الضرب للزوجات في األس���ر العراقية 
منتشر بشدة بسبب انغاق الثقافة للرجل الشرقي عامة وعدم 
إعطاء السيدات حقوقهن كاملة وعدم اإلميان بذلك.. ويؤكد 
اخصائي الطب النفس���ي على الرجل أال يضرب أوال، وثانيا 
ال ُيري أطفاله هذا الفعل الش���نيع أبدا، ألن له من التأثير ما 
يجعله���م معقدي���ن باقي أيام حياتهم ألن هذا املوقف ال ميكن 
نس���يانه لدى الطفل عبر الس���نن، ومن ش���أنه أن يؤثر على 
صحته النفسية ليجعلها مهتزة وغير مبالية ملا يحدث، ويجعله 
ش���خصية ضعيف���ة من الداخ���ل عنيفة فى األفع���ال مهتزا فى 
قرارات���ه وتنتابه نوبات خوف فى بعض األحيان، وش���ق آخر 
فى الس���لوك الذى يتأثر وبشدة بهذا املوقف فيؤدي إلى طفل 
يحب الضرب ويس���تخدمه كحل أولي، كما يجعله يكرر هذا 

الفعل القميء ال إراديا مع زوجته وأوالده عند الكبر

إذا عجز اإلنس���ان عن التواصل اللفظي مع اآلخرين من خال الكلمات اإليجابية إما لعدم القدرة عن التعبير, أو لعدم اتس���اع الوقت 
لديه للحديث معهم فباستطاعته التواصل معهم بإيجابية، من خال أمر ال يكلف كثيرًا من اجلهد والوقت واالبتسامة.

ويرشد النبي )صلى الله عليه وآله( أمته إلى هذا املعنى بقوله ألبي ذر )رحمه الله(: »ال حتقرن من املعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك 
بوج���ه طلق«، وورد في احلديث أيضًا »تبس���مك في وجه أخيك صدقة«، والرس���ول املربي )صلى الل���ه عليه وآله( ال يريد أن يعرفنا 
مبناب���ع اخلي���ر فحس���ب, وال أن يعودنا على اخلير فحس���ب, بل إنَّ من وراء تعديد الصدقات في الكلم���ة الطيبة وفي تنحية األذى عن 
الطريق وتبس���يطها حتى تصبح في متناول اجلميع, معنى آخر.. وبالتفاتة س���ريعة لتاريخ أهل البيت )عليهم السام( نرى في تعاليمهم 
املضيئة نفس النهج اإليجابي الذي أسسُه الرسول األعظم )صلى الله عليه وآله(. اإلعطاء حركة إيجابية، ولذلك قيمة كبرى في تربية 
النفوس، والدين احلنيف يريد للمسلم أن يكون قوة إيجابية فاعلة, ويكره لُه أن يكون قوة سلبية حسيرة. )فاالبتسامة هي أقوى عامة 

من عامات الشخص الواثق من نفسه, واملتبسم يبث الثقة, ويبث الراحة النفسية في نفوس اآلخرين(..

التبسُم في وجوه االخرين
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يف  الصني  جديدة  تقنية  نجحت 
حاالت إعتام عدسة العني لدى 
ويتسبب  األط��ف��ال،  م��ن  ع��دد 
م��رض إع��ت��ام ال��ع��دس��ة، وهو 
يف  العني،  عدسة  منطقة  تغيم 
فقدان  حاالت  نصف  من  أكثر 
الطبيعية  احل��االت  ويف  البرص، 
حيتاج املريض إىل زرع عدسات 
العملية  لكن  البرص،  الستعادة 
اجلديدة نشطت اخلاليا اجلذعية 
جديدة،  واح��دة  لنمو  العني  يف 
بأنه  التقدم  هذا  خرباء  ويصف 
واح��د من أه��م اإلن��ج��ازات يف 

وتقع  التجديدي،  الطب  جمال 
العني  ب��ؤب��ؤ  خ��ل��ف  ال��ع��دس��ة 
الضوء  برتكيز  وتقوم  مبارشة 
عدد  ويقدر  العني،  شبكية  إىل 
بسبب  البرص  بفقدان  املصابني 
 2 بنحو  ال��ع��ني  ع��دس��ة  إع��ت��ام 

مليون شخص.
العدسة  بإعتام  اإلصابة  وتزداد 
أن  الرغم  عىل  السن  تقدم  مع 

بعض األطفال يولدون با.
وت��س��ت��خ��دم ط����رق ال��ع��الج 
التقليدية املوجات فوق الصوتية 

لرتقيق العدسة ثم إخراجها.

تقنية حديثة لتجديد عدسات العين المصابة باإلعتام

علماء يابانيون يكتشفون نوع بكتيريا قادرة على أكل البالستيك 

بكترييا  اكتشفوا  يابانيني  خمتصني  أن   ) )ت��اس  وكالة  أوردت 
إيتيلني  )ب��ويل  البالستيك  بوليمريات  عىل  التغذي  تستطيع 
إلنتاج  العامل  أنحاء  يف  نطاق  أوسع  عىل  املستخدم  ترييفثاالت( 

أواٍن بالستيكية.
مليون   50 عن  البالستيك  هلذا  السنوي  اإلنتاج  حجم  ويزيد 
طن، وأعيد استعامل هذا البالستيك حتى اآلن عن طريق عملية 
كيميائية معقدة باستهالك مقادير كبرية من الطاقة، وكان العلامء 
يعتقدون سابقا أن هذه املادة ال تتأثر باألحيائيات البدائية، غري 
أن الباحثني اليابانيني اكتشفوا نوعا من البكترييا يستطيع التغذي 
عىل هذا البالستيك عن طريق إنزيمني تفرزمها هذه البكترييا ثم 

البوليمري املذكور إىل ثاين أكسيد الكربون تستخدم هذا البالستيك كمصدر للطاقة. البكترييا  فتحلل هذه 
البدائية عىل  التجارب قضت هذه األحيائيات  أثناء  واملاء،  ويف 
ترييفثاالت، ورغم ذلك  إيتيلني  البويل  غشاء رقيق مصنوع من 
سيتطلب وضع تقنيات صناعية خاصة لتفكيك وحتليل مثل هذا 

البالستيك بواسطة الباكترييا وقتا طويال.
مكونات  مع  بقوة  تتفاعل  حديثا  املكتشف  البكرتيا  ان  ويذكر 
 ،Ideonella sakaiensis اسم  عليها  وأطلقوا  البالستيك 
ف  املنترش  البالستيك  أزمة  من  للتخلص  با  االستعانة  ويمكن 
اجلينات  اليابانيني عىل  الباحثني  تعرف  بعد  واملقالب  املحيطات 
وراء إنشاء هذه البكترييا أصبحوا قادرين عىل إعادة إنتاجها ف 

املخترب.
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يعتقد العلامء ان التهاب اللثة يسبب اضطرابات يف عمل الدماغ، وحسب رأيم 
ان التهاب اللثة املزمن يمكن ان تكون له عالقة بوهن الوظائف االدراكية خاصة 
لدى املصابني بمرض الزهايمر، وكام هو معروف تسبب االلتهابات املزمنة زيادة 

يف حجم خاليا املناعة يف اجلسم وهذا ما يالحظ عند املصابني بالزهايمر.
ويؤكد علامء جامعة )ساوثهامبتون( وكلية )كينجز( يف بريطانيا، عىل ان نتائج 
ع تطور الزهايمر،  الدراسة التي أجروها تشري اىل ان التهاب اللثة بالذات يرسهّ
لذلك  فقط،  شخصا   59 شملت  دراستهم  ان  اىل  الوقت  نفس  يف  ويشريون 
للتوصل اىل استنتاجات هنائية جيب االستمرار يف الدراسة بحيث تشمل أضعاف 
هذا العدد. وقد اظهرت هذه الدراسة ان 22 من جمموع 59 شخصًا )متوسط 
اللثة  عمرهم 75 سنة( خضعوا هلذه االختبارات يعانون من التهاب مزمن يف 

وان البقية يعانون من التهابات خمتلفة يف اللثة.
تدر االشارة اىل ان التهاب اللثة من األمراض الواسعة االنتشار يف خمتلف دول 
العامل، لذلك ينصح األطباء بضورة االعتناء باألسنان واللثة ومعاجلتها حال 

ظهور أعراض مرضية للوقاية من الزهايمر وغريه من األمراض.

علماء يابانيون يكتشفون نوع بكتيريا قادرة على أكل البالستيك 

جيري باحثون تارب لتطوير روبوت حياكي طفال مصابا بالسكري 
من  وذلك  امل��رض،  أع��راض  عىل  التعرف  يف  األطفال  ملساعدة 
يف  )هريتفوردشري(  جامعة  يف  )روبني(  الروبوت  تطوير  خالل 

انجلرتا، ويمكنه أن يقول كلامت مثل – جائع -  واحتضني- .
وأكد الفريق املسؤول عن تطوير الروبوت الذي صممه الطبيبان 
لوال كانامريو وماثيو لويس بمبلغ 5800 جنيه اسرتليني وحددا 
والثانية  السابعة  بني  األطفال  إىل  موجه  وأنه  شخصيته،  مالمح 
وبني  امل��رض،   مع  التعامل  تعلم  عىل  الصغار  ملساعدة  عرشة 
روبني  با  يقوم  التي  السلوكيات  من  عدد  هناك  انه   « »لويس 
من  حمدودا  عددا  يعرف  روبني  ساعة،  لنصف  تكفي  وهي  اآلن 
الكلامت وال يستجيب للضجيج، ويتعامل روبني كطفل صغري، 
حيث يسري ويشاهد الصور واللعب ويرقص عندما يشعر بامللل، 
»كانامريو«  وأكدت  ويعانق.  يدلل  أن  ويطلب  بالتعب  ويشعر 
يمنح  ما  به رسيعا، وهو  ويتعلقون  الروبوت  األطفال حيبون  ان 

األطفال دفعة يف الثقة يف التعامل مع السكري.

ليساعد  ارت��داؤه  يمكن  جهاز  عىل  العمل  أهنا  تويوتا  رشكة  أعلنت 
أكرب،  بحرية  احلركة  عىل  اإلبصار  ضعف  من  يعانون  ومن  املكفوفني 
وُيثبهّت اجلهاز عىل كتفي الشخص، ويستخدم كامريات للتعرف عىل ما 
حييط به، مثل الالفتات، وبالتايل يوجه من يرتديه باستخدام سامعات 
الوطني  امللكي  املعهد  مدير  سبينكس  روبن  وقال  اهتزاز.   وأجهزة 
لالهتامم،  مثريا  تطورا  يعترب  اجلهاز  هذا  إن  بريطانيا:   يف  للمكفوفني 
وأنتج اجلهاز مطورون يعملون بمرشوع باليد اخلاص بتويوتا واملعني 
يعملون كذلك عىل  إهنم  املطورون  بتسهيل حركة األشخاص، وقال 
خطط لتزويد اجلهاز بخصائص تكنولوجية أخرى كاخلرائط وحتديد 
ماهية األشياء والتعرف عىل الوجوه، موضحا إن هذا اجلهاز تطور مثري 
ينمو  جمال  وهو  ارتداؤها،  يمكن  التي  املساعدة  التكنولوجيا  جمال  يف 
برسعة شديدة. وتأيت حرية احلركة يف صميم اهتاممنا يف هذه الصناعة، 
وجهاز »باليد« قد يفتح احتامالت غري حمدودة للماليني من املكفوفني 
ال  اجلهاز  أن  إعالهنا  يف  تويوتا  وذكرت  اجلزئي.  بالعمى  واملصابني 
يدف إىل استبدال وسائل املساعدة البرصية املتاحة، لكنه يساعد يف مأل 
الفراغ الذي ختلفه وسائل مثل العيص وأجهزة حتديد املواقع األساسية.

التهاب اللثة يسّرع تطور مرض الزهايمر

الروبوت )روبين( يعلم األطفال 
التعامل مع مرض السكري

)تويوتا( تطور جهازا 
يتيح للمكفوفين الحركة بسهولة
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باالخرتاع  ليس  )الروبوتات(  اآليل  اإلنسان  أن  التاريخ  د  يؤكهّ
حاول  حيث  الوسطى،  العصور  إىل  فكرهتا  تعود  وإنام  احلديث 
وبعض  ال��روب��وت��ات،  من  بدائية  أشكال  صنع  العلامء  بعض 
األدوات الغريبة األخرى التي تعمل آليًا، لكن بعضًا منها كانت 
اعتمدت يف عملها  باإلنسان واحليوان  روبوتات متحركة شبيهة 
عىل األثقال، أو املاء أو عىل أنظمة مبتكرة من املسننات والرافعات 

والنوابض لتنفيذ مهام بدائية.
فقد ذكريَ العامل العريب )بديع الزمان أيَبو العز بن إسامعيل بن الرزاز 
عرش  والثالث  عرش  الثاين  القرنني  خالل  عاش  الذي  اجلزري( 
وبنى  صمم  قد  أنه  اهلندسية(  احليل  )معرفة  كتابه  يف  اهلجريني، 

بعضًا من أعظم االخرتاعات امليكانيكية خالل العرص الذهبي اإلسالمي، فقد اخرتع مقدم الرشاب اآليل، وساعات مائية، وآلة لغسل 
اليدين تقدم الصابون واملناشف آليًا ملستخدمها. 

وعامليًا؛ كتب ليوناردو دافينيش عىل نطاق واسع عن اإلنسان اآليل واآلالت ذات احلركة الذاتية، وامتألت دفاتره بأفكار حول الكثري 
من االخرتاعات امليكانيكية، من الساعة اهليدروليكية التي تعمل بطاقة املاء إىل رجل آيل بشكل أسد.

الفارس سوف يعمل من خالل  آليًا بشكل فارس جرماين مدرع، وحسب رسومات دافينيش فإن  وربام أغرب أفكاره كانت رجاًل 
رفع  يف  وحتى  ذراعيه،  وحيرك  رأسه،  وحيرك  ويقف،  ليجلس،  والبكرات  الكابالت  عىل  يعتمد  وسوف  خارجية،  ميكانيكية  ذراع 
قناعه املعدين. عىل الرغم من عدم وجود رسومات كاملة للرجل اآليل يف يومنا هذا، لكن األدلة تشري أن دافينيش يمكن أن يكون 
قد بنى نموذجًا أوليًا سنة 1495 أثناء عمله حتت رعاية دوق ميالنو.  ويف سنة 2002 بنى املهندس )مارك روشم( وهو عامل خمتص 

بالروبوتات يف ناسا، نموذجًا هلذا الروبوت وتبنيهّ أنه يعمل بفعالية كام خطط له دافينيش!!

قّصة من الحياة000000000

»الروبرت« عبر التاريخ

ت طفلة صغرية مع أمها عىل شاحنة حمشورة يف نفق، ورجال اإلطفاء والرشطة  مرهّ
حوهلا حياولون عاجزين إخراجها من النفق.

فقالت الطفلة ألمها: أنا اعرف كيف خترج الشاحنة من النفق!
استنكرت األم وردت: هل يعقل يا ابنتي.. أال ترين كل هؤالء رجال الرشطة والدفاع 

املدين غري قادرين وتقولني أنهّك قادرة!
ومل تعِط األم أي اهتامم البنتها ومل تكلهّف نفسها بسامع فكرهتا.

من  اهلواء  بعض  افرغوا  سيهّدي  له:  وقالت  املدين  الدفاع  لضابط  الطفلة  مت  تقدهّ
عجالت الشاحنة وستمر!

وفعال مرت الشاحنة وُحلهّت املشكلة.
التكريم  وقت  بجانبها  األم  كانت  لتكريمها  البنت  املدينة  عمدة  استدعى  وعندما 

والتصوير!
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نساُء معّنفات

عن الخالِق )جّل وعال(..

البالية  التقاليد  وانعدام  احلياة  تطور  برغم 
قبل  من  الصحيح  بشكله  الدين  ومعرفة 
مل  عراقيات  نساء  هنالك  أنهّ  إال  الكثريين، 
يزلنيَ يعشن حتت وطأة األزواج االنتهازيني 
وسيئي التعامل معيَ الزوجة ككائن إنساين له 
حقوقه املرشوعة يف احلياة، فال يتأخر أحدهم 
ويعنفها  مربحًا  رضب��اً  زوجته  رضِب  عن 
هت  تفوهّ لو  أبنائها  وأخذ  بتطليقها  ويددها 
أخويت  يا  ألهلها..  واشتكت  واحدة  بكلمة 
فعاملوهن  الطيبة  باملعاملة  أح��قهّ  نساؤكم 

ر! بإحسان وليس بعقل متحجهّ

يروي الشيخ حممد تقي الفقيه العاميل )رمحه 
اهلل(، أنهّ رجاًل مرَّ عىل امرأة هلا بقرة حلوب، 
يف  وكان  فأجابته،  احلليب  سعر  عن  فسأهلا 
أن  فأرادت  قبل،  قد حلبته من  اإلناء حليب 

تعطيه منه فقال هلا:
لعله مغشوش؟ فحلفت له باهلل تعاىل - فقال 

هلا: ما هذه اخلرافة؟ إحلفي بالوجدان والضمري والرشف، فأين هو اهلل؟ لو 
كان موجودًا لرأيناه.

فحلبت قلياًل: ثم قالت له: انظر إىل هذا احلليب ما أدسمه فوافقها، فقالت 
له: أين الدسم منه وأين الزبد؟

فقال: منترش فيه، فقالت: كيف آمنت به ومل تره ، ومل تؤمن باهلل تعاىل ألنك 
مل تره؟!

إننا كذلك نؤمن باهلل تعاىل، ومل نره بذاته، ولكن رأينا آثاره يف خملوقاته.

الخوئي )قدس سره( يشارك  زعيم الطائفة اإلمام 
بوضع حجر األساس ألحد المشاريع الخيرية قّصة من الحياة
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