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قال اإلمام الحسين:
نافسوا في المكارم وسارعوا في المغانْم

a

19 ( أفمن يعلم أنام أنزل إليك من ربك احلق فيس��تجيب كمن هو أعمى القلب 
ال يس��تبرص فيس��تجيب إن��ام يتذك��ر ذوو العقول امل��ربأة ومعارض��ة الوهم . عن 
الصادق عليه السالم إنه خاطب شيعته بقوله أنتم أولوا األلباب يف كتاب اهلل قال 

اهلل إنام يتذكر أولوا األلباب .
) 20 ( عن الكاظم عليه الس��الم نزلت هذه اآلية يف آل حممد عليهم الس��الم وما 
عاهده��م عليه وما أخذ عليهم من امليثاق يف الذر من والية أمري املؤمنني واألئمة 
بعده عليهم الس��الم . ) 21 ( والذين يصلون ما أمر اهلل به أن يوصل من الرحم 
وال س��يام رحم آل حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم وسلم ويندرج فيه مواالة أمري 

املؤمنني ومراعاة حقوقهم .
 ) 22 ( والذين صربوا عىل القيام بأوامر اهلل ومشاق التكاليف وعىل املصائب يف 
النفوس واألموال وعن معايص اهلل ابتغاء وجه رهبم طلبا لرضاه وأقاموا الصالة 
وأنفقوا مما رزقناهم رسا وعالنية ويدرؤون باحلسنة السيئة يدفعوهنا هبا فيجازون 
اإلس��اءة باإلحسان ويتبعون احلسنة السيئة فتمحوها . ) 23 ( عن الصادق عليه 
الس��الم إنه س��ئل عن الرجل املؤمن له امرأة مؤمنة يدخالن اجلنة يتزوج أحدمها 
االخ��ر فقال إن اهلل حكم ع��دل إذا كان أفضل منها خريه ف��إن اختارها كانت يف 

أزواجه وإن كانت هي خريا منه خريها فإن اختارته كان زوجا هلا .

ُر  اَم َيَتَذكَّ قُّ َكَمْن ُه��َو َأْعَمى إِنَّ اَم ُأن��ِزَل إَِلْيَك ِمن َربَِّك احْلَ َأَفَم��ن َيْعَلُم َأنَّ
ِ َواَل يِنُقُضوَن  ِذي��َن ُيوُفوَن بَِعْه��ِد اهللهّ ُأْوُل��وْا اأَلْلَب��اِب }الرعد/19{ الَّ
ُ بِ��ِه َأن ُيوَصَل  ِذي��َن َيِصُل��وَن َم��ا َأَم��َر اهللهّ امْلِيَث��اَق }الرع��د/20{ َوالَّ
وْا  ِذيَن َصرَبُ اُفوَن ُس��وَء احِلَساِب }الرعد/21{ َوالَّ ْم َوَيَ ُ َشْوَن َرهبَّ َوَيْ
ا َوَعاَلنَِيًة  ��ا َرَزْقَناُهْم رِسًّ اَلَة َوَأنَفُقوْا مِمَّ ِ��ْم َوَأَقاُموْا الصَّ اْبتَِغ��اء َوْجِه َرهبِّ
اِر }الرعد/22{  ��ْم ُعْقَبى ال��دَّ َئَة ُأْوَلئَِك هَلُ ��يِّ َس��َنِة السَّ َوَي��ْدَرُؤوَن بِاحْلَ
اِتِْم  يَّ ا َوَم��ْن َصَلَح ِمْن آَبائِِه��ْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ ��اُت َعْدٍن َيْدُخُلوهَنَ َجنَّ
ن ُكلِّ َباٍب }الرعد/23{ َس��اَلٌم َعَلْيُكم  َواملاََلئَِك��ةُ َيْدُخُلوَن َعَلْيِهم مِّ
 ِ ِذيَن َينُقُضوَن َعْهَد اهللهّ اِر }الرعد/24{ َوالَّ ُتْم َفنِْعَم ُعْقَبى ال��دَّ باَِم َصرَبْ
ُ بِِه َأن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن يِف اأَلْرِض  ِمن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َمآ َأَمَر اهللهّ
ْزَق مِلَْن  ُ َيْبُسُط الرِّ اِر }الرعد/25{ اهللهّ ْم ُس��وُء الدَّ ْعَنُة َوهَلُ ُم اللَّ ُأْوَلئَِك هَلُ
ْنَيا يِف اآلِخَرِة إاِلَّ َمَتاٌع  َياُة الدُّ ْنَيا َوَما احْلَ َياِة الدُّ َيَشاء َوَيَقِدُر َوَفِرُحوْا بِاحْلَ
ِه ُقْل إِنَّ  بِّ ن رَّ ِذيَن َكَفُروْا َلْواَل ُأنِزَل َعَلْيِه آَيٌة مِّ }الرعد/26{ َوَيُقوُل الَّ
ِذيَن آَمُنوْا  َ ُيِض��لُّ َمن َيَش��اء َوَيِْدي إَِلْيِه َمْن َأَناَب }الرع��د/27{ الَّ اهللهّ
ِ َتْطَمئِنُّ اْلُقُلوُب }الرعد/28{  ِ َأاَل بِِذْكِر اهللهّ م بِِذْكِر اهللهّ َوَتْطَمئِنُّ ُقُلوهُبُ

�سورة الرعد 

التف�سري

ينقضون: يبطلون
امليثاق: العهد املؤكد
ويدرؤون: يدفعون

متاع: يشء قليل يستمتع به ثم يفنى
اية: معجزة

اناب: رجع وعاد

خْذ من المصدر
التفت

تتناقل االخبار واملعلومات وبكل الوس��ائل وبش��كل 
متس��ارع بني الناس وفيها الغث والس��مني والصحيح 
والك��ذب ويبقى االم��ر منوطا بنا يف تقبل م��ا نراه وما 
نقتن��ع به نحن ، ولك��ن العج��ب ان يف بعض االحيان 
تاتينا معلومة عن شخص فنصدقها بينام مصدر املعلومة 
نحن عىل اتص��ال به وال نتصل لنتاكد ، واالعجب من 
ذلك ان صاحب العالقة يؤكد نفي ما قيل عنه اال اننا ال 
نصدقه ، ونبقى يف هذه الدوامة التي تقودنا اىل االسوأ

علي��ك ان تصدق م��ا يقول صاحب العالق��ة ان انتقى 
الدليل املادي. 
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من املؤك��د ان الوضع العراقي معقد بس��بب التخبط 
يف االدارة والتعام��ل م��ع االزم��ات بل م��ع اختالق 
االزم��ات بعش��وائية وه��ذه االزم��ات نتيج��ة ام��ور 
معروف��ة ومش��خصة من قب��ل املرجعية مس��بقا بل يف 
بع��ض االحيان حت��ذر وبش��دة، فل��و كان املتصدون 
للحك��م قد التزموا بام كانت توجه به املرجعية ملا الت 

اليه االمور االن ، فاملشهد اصبح معقدا  بل ان البعض  الذين هم جزء من املشكلة يطالبون 
بحل املش��كلة ومثل هذه احللول س��تبقى خمرتقة طاملا االدوات التي اختلقت االزمات هي 

من تقرتح احللول، ويبقى الطريق جمهوال.

ما كنا

 في هذا المازق

رحيٌل مفجْع
عت قلوبنا رجاًل حسينيًا أخلَص للدين واملذهب  ببالِغ احلزِن واألس��ى، ودهّ
وكان بح��ق خادمًا حس��ينيًا أفنى س��نني من عمرِه يف خدمة املرقد احلس��يني 
بعمله يف قسم اإلعالم بالعتبة احلسينية املطهرة، مسؤواًل لشعبة النرش ومن ثم 
مسؤواًل لشعبة الطبع والتوزيع التي اطلعت بمهام طباعة ونرش اإلصدارات 
اخلاص��ة بالعتبة املقدس��ة وإيصاهلا إىل الق��راء، ناهيك عن قلمِه وش��اعريته 
اجلميلة التي كتبت أروع األبيات الشعرية بحق أهل البيت )عليهم السالم( 
ومش��اركته يف املحافل الدينية والثقافية بوصفه عريفًا وش��اعرًا.. إنه الشاعر 
احلاج حس��ني صادق الكربالئي.. الذي ينعى رحيل��ه كادر جملة )األحرار( 
د وآل حممد  األس��بوعية ويسأل اهلل ذا الش��أن العظيم أن حيرشه مع حمبي حممهّ

وجيعل مقامه يف عليني. آمني رب العاملني.
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الكهرباء تعلن دخول )2000( ميغاواط إلى الخدمة مطلع حزيران المقبل

التعليم البرلمانية تكشف عن وجود جامعات
 »فضائية« وأخرى »غير معترف بها«

أعلنت وزارة الكهرباء،  عن دخول حمطات غازية جديدة اىل اخلدمة 
مطلع شهر حزيران املقبل، فيام أكدت أن هذه املحطات ستكون بطاقة 

إنتاجية تصل اىل )2000( ميغاواط.
وزارة  يف  الغازية  املشاريع  »مديرية  إن  هلا  بيان  يف  ال��وزارة  وذكرت 
مطلع  للخدمة  جديدة  غازية  حمطات  دخول  عن  أعلنت  الكهرباء، 
واحليدرية  البرصة  شط  حمطة  من  كل  وهي  املقبل،  حزيران  شهر 

والصدر الثانية«.
وأضافت الوزارة، أن »هذه املحطات ستكون بطاقة إنتاجية تصل اىل 

)2000 (ميغاواط«.
 ،1990 سنة  بداية  منذ  الكهربائية  الطاقة  يف  نقصًا  العراق  ويعاين 
وازدادت ساعات تقنني التيار الكهربائي بعد سنة 2003، يف بغداد 
عمليات  إىل  إضافة  املحطات  من  الكثري  قدم  بسبب  واملحافظات، 
املاضية، حيث  السنوات  املنشآت خالل  التي تعرضت هلا  التخريب 

عرشين  نحو  إىل  املواطنني  عن  الكهرباء  انقطاع  ساعات  ازدادت 
ساعة يف اليوم الواحد، فيام شهدت خالل املدة املاضية حتسنًا كبريًا إذ 
استمرت ساعات التشغيل لنحو) 23 (ساعة وخاصة بعد انخفاض 

درجات احلرارة.

وجود  عن  العراقي،  النواب  جملس  يف  العايل  التعليم  جلنة  كشفت 
جامعات أهلية »فضائية« يف البالد، وأكدت أن تلك اجلامعات عبارة 
عن مكاتب ملجموعة جتار، وفيام أشارت اىل وجود نحو 14 جامعة 
إجراءات  »اختاذ  إىل  العايل  التعليم  وزارة  دعت  هبا«،  معرتف  »غري 

بحق تلك اجلامعات«.
وقالت عضو اللجنة بريوان خيالين هبذا الشأن، »هناك عدد كبري  من 
أن  مبينًا  بالعراق«،  تعمل  والتي  هبا  املعرتف  غري  األهلية  اجلامعات 

»عدد تلك اجلامعات يرتاوح بني )12( إىل )14( جامعة«.
وكشفت خيالين، عن »وجود بعض اجلامعات الفضائية غرياملوجودة 
أصاًل«، مؤكدة  أن »تلك اجلامعات عبارة عن مكاتب ملجموعة جتار 
لسحب األموال من الطلبة كجامعة سانت كلمنز«، داعية يف الوقت 
ذاته، وزارة التعليم العايل إىل »اختاذ إجراءات بحق تلك اجلامعات«.

عدت أوساط اقتصادية عراقية، تصدير العراق للغاز السائل 
البالد  حاجة  بينت  وفيام  اخلطوة،  هذه  تأخر  برغم  »إنجازًا« 
للغاز اجلاف لتشغيل حمطاته الكهربائية وعدم توفر بنى حتتية 
الغاز  باسترياد  طائلة  أم��وااًل  العراق  هدر  أك��دوا  إلنتاجه، 

اجلاف وعدم بناء مصاف بطريقة االستثامر.
وكانت وزارة النفط العراقية اعلنت يف )20 من آذار 2016( 
تصدير أول شحنة من الغاز املكثف )السائل( من إنتاج رشكة 
اجلنوب،  غاز  رشكة  يف  الغاز  تصدير  مرفأ  عرب  البرصة  غاز 
مكعب  مرت(  آالف   10 بمعدل)  الشحنة  أن  كشفت  وفيام 
يتم  املكثف  الغاز  تصدير  أن  أكدت  طن(،  آالف  وبواقع)7 

من دون احلاجة إىل تعاقدات لوجود طلب عىل املادة. 

أوساط اقتصادية تعد تصدير الغاز السائل »إنجازًا« 
وتؤكد: هدر أموال طائلة باالستيراد الجاف
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الموجز

•النقابة الوطنية تطلق جائزة الصحافة العراقية في دورتها الثالثة ألفضل األعمال الصحفية المنشورة في العام الماضي 

• صحة ديالى تفتتح ردهات جديدة لمعالجة جرحى الحشد والقوات االمنية

• المثنى تفتتح »ردهة النعاش القلب« ألول مرة بمستشفى في المحافظة

• )200( دار نشر و)35( ألف عنوان بالمعرض الدولي الثامن للكتاب للعتبة العلوية المقدسة

• مجلس بابل يوافق على استيفاء أجور الخدمات الطبية ويستثني الحاالت الطارئة والنازحين

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

• وزارة العمل منحت موافقتها بافتتاح دور لأليتام بشروط وتحذيرات 
من منظمات مجتمع »وهمية«

•إحالة ملف خندق كربالء إلى النزاهة لوجود »شبهات فساد«  في تنفيذه وإقامة دعوى قضائية

 ضد المكتب االستشاري المشرف عليه

وحُسَن رفيقًا
)َوَم��ن  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
َمَع  ئَِك  َفُأوَلٰ ُسوَل  َوالرَّ  َ اهللَّ ُيِطِع 
بِيِّنَي  النَّ َن  مِّ َعَلْيِهم   ُ اهللَّ َأْنَعَم  ِذيَن  الَّ
احِلِني  َهَداِء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ َوالصِّ

ئَِك َرِفيًقا(. َوَحُسَن ُأوَلٰ
نعمة  علي  السعيد:  الشهيد 

حران العامري
املواليد :     1976

حمل االستشهاد: الرمادي
وأب  متزوج  االجتامعية:  احلالة 

لثالثة أبناء صغار
تاريخ االستشهاد  :2015/3/5

وصيته: طلب من اهلل أن حيفظ أبناءه وأن يرعاهم بعينه التي ال تنام 
وأوىص كل من يعرفهم بأبنائه خريا.

قصة االستشهاد: 
احلسيني.  والوالء  بالنفس  والثقة  األخالق  من  ثروة  يمتلك  كان 

فهو ثري بنفسه ال بامله. 
شجاعة  وبكل  طائعا  لبى  اجلهاد  ودعوة  احلق  نداء  سمع  عندما 
وعزيمة ومل يبخل بنفسه من أجل محاية وطنه ونرصة دينه فالتحق 
بركب البطولة مع اخوته لينال الشهادة وليفوز باجلنان مع السعداء.

أعلنت إدارة ناحية جلوالء بمحافظة دياىل، عن عودة )263( أرسة 
نازحة اىل الناحية، شامل رشقي بعقوبة، )55كم شامل رشق العاصمة 

بغداد(، فيام أكدت تدقيق مجيع امللفات األمنية اخلاصة هبم.
وقال مدير ناحية جلوالء يعقوب يوسف إن »ناحية جلوالء )45كم 
النازحني  من  جديدة  وجبة  عودة   ، شهدت،  بعقوبة(،  رشقي  شامل 
وهي الوجبة ال�11 يف الناحية«، وأضاف يوسف، أن »األرس النازحة 
مدخل  يف  العواسج  سيطرة  قرب  جتمعت  الناحية  اىل  عادت  التي 
امللفات  مجيع  تدقيق  بعد  الناحية  اىل  إدخاهلم  وتم  جلوالء،  ناحية 

األمنية اخلاصة هبم«..

عودة )263( أسرة نازحة إلى جلوالء
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الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته  في  يقرأ  الكربالئي  الشيخ 
عددًا من وصايا االمام ابي عبداهلل جعفر بن محمد الصادق 

عليه السالم الى المؤمنين 

عددًا  نقرأ  اخلطبة  هذه  يف 
م��ن وص��اي��ا االم����ام ايب 
حممد  ب��ن  جعفر  ع��ب��داهلل 
الصادق )عليه السالم( اىل 

املؤمنني :
 : قال  ام  الشحهّ زيُد  فروى 
)عليه  عبداهلل  اب��و  يل  ق��اَل 
َمْن  َع��ىَل  اْق���َرْأ   : ال��س��الم( 
ِمْنُهْم  ُيِطيُعنِي  ��ُه  َأنَّ َت��َرى 
��اَلَم  َوَي���ْأُخ���ُذ بِ��َق��ْويِلَ ال��سَّ
َعزَّ   ِ اهللَّ بَِتْقَوى  َوُأوِصيُكْم 
ِدينُِكْم  يِف  َواْل��َوَرِع   ، َوَجلَّ 
َوِصْدِق   ،  ِ هلِلَّ َوااِلْجتَِهاِد   ،
 ، َماَنِة  اأْلَ َوَأَداِء   ، ِديِث  احْلَ
َوُحْسِن   ، ُجوِد  السُّ َوُطوِل 
ٌد  مَّ حُمَ َجاَء  َفبَِهَذا  ؛  ��َواِر  اجْلِ

صىل اهلل عليه وآله وسلم.

َماَنَة إىَِل َمِن اْئَتَمَنُكْم  وا اأْلَ َأدُّ
َفإِنَّ  ؛  َفاِجرًا  َأْو  ًا  َبرهّ َعَلْيَها 
عليه  اهلل  صىل   ِ اهللَّ َرُس��وَل 
ْيِط  اخْلَ بَِأَداِء  َيْأُمُر  َكاَن  وآله 
َوامْلِْخَيِط ، ِصُلوا َعَشائَِرُكْم 
 ، َجَنائَِزُهْم  َواْش��َه��ُدوا   ،
وا  َوَأدُّ  ، َمْرَضاُهْم  َوُعوُدوا 
ُج��َل  ال��رَّ َف���إِنَّ  ؛  ُحُقوَقُهْم 
 ، ِدينِِه  يِف  َوِرَع  إَِذا  ِمْنُكْم 
ى  َوَأدَّ  ، ِديَث  احْلَ َوَص��َدَق 
َمَع  ُخُلُقُه  َوَحُسَن   ، َماَنَة  اأْلَ
َجْعَفِريٌّ  َهَذا  ِقيَل   ، النَّاِس 
يِن َذلَِك َوَيْدُخُل َعيَلَّ  ، َفَيُسُّ
َهَذا  َوِقيَل   ، وُر  ال��سُُّ ِمْنُه 

َأَدُب َجْعَفٍر .
َذلِ��َك  َغ��رْيِ  َع��ىَل  َك��اَن  َوإَِذا 
 ، َوَعاُرُه   ، َباَلُؤُه  َعيَلَّ  َدَخَل 

 ِ َوِقيَل َهَذا َأَدُب َجْعَفٍر َفَواهللَّ
السالم  عليه  َأيِب  َثنِي  دَّ حَلَ
َيُكوُن  َك��اَن  ُج��َل  ال��رَّ َأنَّ   :
َعيِلٍّ  ِشيَعِة  ِمْن  اْلَقبِيَلِة  يِف 
َزْيَنَها،  َفَيُكوُن  عليه السالم 

َوَأْقَضاُهْم   ، َماَنِة  لأِْلَ اَداُهْم 
َوَأْص��َدَق��ُه��ْم  لِ��ْل��ُح��ُق��وِق ، 
لِْلَحِديِث ، إَِلْيِه َوَصاَياُهْم ، 
اْلَعِشرَيُة  ُتْسَأُل  َوَوَدائُِعُهْم ، 
ِمْثُل ُفاَلٍن  َفَتُقوُل : َمْن  َعْنُه 

عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدث 
كربالء  ف��ي  الُجمعة  وإم���ام  خطيب  ال��ك��رب��الئ��ي  ال��م��ه��دي 
المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت 
في الصحن الحسيني الشريف في 15/ جمادي اآلخر /1437ه� 
الموافق 2016/3/25م، تحدث سماحته في خطبته قائال:            

َيوُنه  وال  َيذلُه  وال  يظِلُمه  ال  املسلِم  أخو  امُلسلُم 
وحَيِقُّ عىل املسلمني االجتهاد يف التواُصل والتعاون 
وتعاطُف  احلاجة،   ألهِل  وامُلواساُة  التعاطف  عىل 
عز  اهلل  أمركم  كام  تكونوا  حتى  بعض  عىل  َبعضِهم 
ني مِلا غاَب َعنُكْم  وجل – رمحاء بينكم ُمرتامحني ُمغتمِّ
من أمِرهم عىل ما مىض َعَليه معرُش األنصاِر عىل َعهِد 

رسوِل اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

مّما جاء في خطبة الجمعة:
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َماَنِة َو َأْصَدُقَنا  إِنَُّه ألَداَنا لأِْلَ
لِْلَحِديِث.

وروى خثيمة قال : دخلت 
بن  جعفر  اهلل  عبد  ايب  عىل 
حممد عليهام السالم أودعه، 
إىل  الشخوص  اري��د  وأن��ا 
املدينة، فقال )عليه السالم( 
) ابلغ عنهّي موالينا السالم، 
اهلل،  ب��ت��ق��وى  وأوص���ه���م 
والعمل الصالح، وان يعود 
وان  مريضهم،  صحيحهم 
وان  فقريَهم،  غنيُهم  يعني 

ميتهم،  جنازة  حيُهم  يشهد 
بيوتم،  يف  ي��ت��الق��وا  وان 
ألمرنا،  حياة  ذلك  يف  فان 
امرنا،  رحم اهلل عبدًا أحيى 
ال  انه  خيثمة  يا  واعلمهم، 
يشء  اهلل  م��ن  عنهم  يغني 
فإن  الصالح،  العمل  إال 
بالورع،  إال  تنال  ال  واليتنا 
واَن اشدهّ الناس حسًة يوم 
القيامة من وصف عدالً  ثم 

خالفه اىل غريه..
أيب  عن  املَ��غ��َراِء  ابو  وروى 
انه  السالم(  )عليه  عبداهلل 
املسلِم  أخ��و  امُلسلُم  ق��ال: 
وال  َي��ذل��ُه  وال  يظِلُمه  ال 
املسلمني  عىل  وحَيِ��قُّ  َيوُنه 
ال��ت��واُص��ل  يف  االج��ت��ه��اد 
التعاطف  ع��ىل  وال��ت��ع��اون 
احلاجة،   أله��ِل  وامُل��واس��اُة 
وت��ع��اط��ُف َب��ع��ض��ِه��م عىل 
ب��ع��ض ح��ت��ى ت��ك��ون��وا كام 
 – اهلل ع��ز وج���ل  أم��رك��م 

ُم��رتامح��ني  بينكم  رمح����اء 
من  َعنُكْم  غاَب  مِلا  ني  ُمغتمِّ
َعَليه  مىض  ما  عىل  أمِرهم 
َعهِد  عىل  األن��ص��اِر  معرُش 
عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رس��وِل 

وآله وسلم(.
يداويِّ  الصهّ كليٍب  وروى 
)عليه  ع���ب���ِداهلل  أيب  َع���ْن 
َتَواصُلوا   : قاَل  انه  السالم( 
وُكوُنوا  وَترامُحوا  وا  وَتبارُّ
إخَوًة َبَرَرة َكام أمَرُكُم اهلل َعزَّ 

. وَجلَّ

من يحّب أن يكون جعفريًا ويتشرف بهذا اللقب فعليه أن يؤدي األمانة 

جعفر  أمامنا  تكّلم  هكذا  اهلل..  عيال  من  الناس  حقوق  ويقضي 

الصادق )عليه السالم(.. فهال يعي من يتقّلد مقاليد الحكم؟
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة 
الشيخ عبد املهدي 

الكربالئي يف 15/مجادي 
اآلخر/ 1437هـ املوافق 

2016/3/25م

الشخص  ي��رى  عندما   ً فمثال 
رجال ً مع امرأة غريبة فيتصور 
ان هذه املرأة اجنبية وان للرجل 
ويريد  جتاهها  لديه  س��وء  نية 
حني  يف  معها  حم��رم  ارت��ك��اب 
االنسان  يقود  الظن  حسن  ان 
امل���رأة  ه���ذه  ب���أن  ال��ق��ول  اىل 
وسوء  حمارمه  احد  او  زوجته 
ال  الظن  حسن  ومقابله  الظن 
العبادية  املسائل  عىل  يقترص 
مصاديقها  يف  يستوعب  ب��ل 
االجتامعية  املسائل  ومواردها 

واالخالقية والسياسية ايضًا..
ف��ك��ث��ريًا م��ا حي��ك��م االن��س��ان 
ع��ىل االش���خ���اص االخ��ري��ن 

وم���واق���ف���ه���م وس��ل��وك��ه��م 
مبني  معني  بحكم  واق��واهل��م 
والتخيالت  التصورات  عىل 
الشخيص  والتحليل  واالوهام 
برهان  او  دليل  اىل  املستند  غري 
خالله  م��ن  يتأكد  ان  يمكن 
 .. حكمه  صحة  من  االنسان 

فيظن ظنًا سيئًا باآلخرين.. 
واالصل يف االنسان العاقل ان 
بالنسبة  ومواقفه  احكامه  يبني 
لالخرين عىل العلم املستند اىل 

الدليل والربهان..
َتْقُف  )َوال   : تعاىل  يقول  كام 
ْمَع  السَّ إِنَّ  ِعْلٌم  بِِه  َلَك  َلْيَس  َما 
ُأوَلئَِك  ُكلُّ  َواْل��ُف��َؤاَد  َواْلَبرَصَ 

َكاَن َعْنُه َمْسُئوال(..
عىل  حت��ك��م  ان  ت��ري��د  فحينام 
او  م��ا  ام��ر  او  م��ع��نيهّ  شخص 
ص���ادر  ك���الم  او  م���ا  ح���دث 
يف  وت��أنَّ  فرتيهّث  شخص  من 
حكمك وحاول ان تبحث عن 
او  للحدث  تفسريك  يف  الدليل 
الكالم وال ختضع لالنفعال او 
الشيطان  فإن  والظن  التخمني 
جي��د ل��ه ف��رص��ة يف م��ث��ل ه��ذه 

االحوال إللقاء سوء الظن..
وتتثبهّت  تتأكد  ان  ح��اول  بل 
الدليل  م��ن خ��الل  االم��ر  م��ن 
تعتمد  وال  ال���ص���ح���ي���ح.. 
ع��ىل االوه�����ام وال��ت��خ��يهّ��الت 

واالحتامالت فهو منهج خاطئ 
اىل  باالنسان  يؤدي  وقد  غالبًا 
عليه  رت��ب  اذا  الشديد  الندم 
بعض اآلثار وردود الفعل غري 

احلقة..
يف  االس��الم��ي��ة  الرشيعة  رأي 

سوء الظن
سوء الظن من اخلصال الشنيعة 
فهو  االخ��الق��ي��ة  وال���رذائ���ل 
مرض اخالقي فتهّاك يف االفراد 
وردت  وق���د  وامل��ج��ت��م��ع��ات 
التي  التالية  الكريمة  اآلي���ة 
ة  وشدهّ برصاحة  املؤمنني  تنهى 
تعاملهم  يف  الظن  س��وء  ع��ن 

االجتامعي فيام بينهم ..

سوء الظن وآثاره السلبية

البد من الحديث اوالً  عن سوء الظن ليتمكن االنسان من معالجته ومن ثم الوصول الى الحالة الصحيحة وهي حسن الظن 
فنقول : المفهوم من سوء الظن انه اذا صدر من شخص فعل او كالم او سلوك او تصرف يحتمل الوجهين الصحيح والسقيم 
، ومجهول  او ان هناك حدثا ما حصل  بالتفسير السيئ  الخطأ والسقيم ونفسره  والحق والباطل فنحمله على المحمل 

الشخص الذي فعله وهو حدث سيئ فنتهم شخصا معينا به ونحمله على السوء من دون دليل على ذلك وهكذا..
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ِذيَن َآَمُنوا  ا الَّ َ قال تعاىل : )َيا َأيُّ
إِنَّ  نِّ  الظَّ ِم��َن  َك��ثِ��ريًا  اْجَتنُِبوا 
ُسوا  سَّ جَتَ َواَل  إِْثٌم  نِّ  الظَّ َبْعَض 

َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعضًا(.
والظنون السيئة عىل اقسام :

امر  ه��و  م��ا  ب��وق��وع  الظن   -1
سيئ واتام شخص به من دون 
عىل  بناء  بل  وب��ره��ان..  دليل 
وشكوك  واوه���ام  اح��ت��امالت 
سيئ  انطباع  هناك  يكون  وربام 
ص��دور  بسبب  شخص  ع��ىل 
بعض االمور السيئة منه ولكن 
انه  ُيعَلم  ال  السيئ  االمر  هذا 
عىل  بناًء  به  فيتهمه  منه  صدر 
ضاع  لو  كام  االن��ط��ب��اع..  ه��ذا 
منه  او رسق  يشء من شخص 
هلاجس  به  آخر  شخصا  فيتهم 
وشك خطر بباله دون ان يثبت 

ذلك بدليل قاطع .. 
ترتيب  من  حيذر  ان  هنا  والبد 
أثر عليه كالشكوى يف املحاكم 

او اتامه ..
2- اساءة الظن بالنية والقصد 

يف  هو  فعل  وقصد  نية  من  أي 
ييسء  ولكن  حسن  ذات��ه  حد 
بنيته وقصده.. كأن يرى  الظن 
ظاهره  يف   ً عمال  يعمل  انسانًا 
للتفسري  قابل  ان��ه  اال  حسن 
بدون  ولكن  مقصده  حسب 
دليل ايسء الظن يف غايته كام لو 
رأيت انسانًا يصيل او يصوم او 
خرييًا   ً عمال  يفعل  او  يتصدق 
فإيسء  االخرين  اىل  احسانًا  او 
او ليحصل  يرائي  بأنه  به  الظن 
دون   ً مثال  م��ادي  امتياز  عىل 
يف  ما  عىل  دليل  لديه  يكون  ان 

قلبه..
مقصد  م��ن  الظن  اس���اءة   -3
فعل هو يف حد ذاته سيئ ولكن 
له  مقبول  تربير  وجود  حيتمل 
عمال  يعمل  شخصًا  ترى  كأن 
او غري مقبول  ً يف ظاهره سيئ 
م��ربرا  ل��ه  ان  حيتمل  ول��ك��ن 
غا مقبوال رشعًا  رشعيا او مسوِّ
ان يضع هذا  وعرفًا ومن دون 
االح��ت��امل م��وض��ع االع��ت��ب��ار 

الظن  وييسء  امره  يف  فيشكك 
مسلاًم  شخصًا  ترى  كأن  ب��ه.. 
يأكل يف شهر رمضان وهذا بال 
رشعًا  صحيح  غري  عمل  شك 
يكون  بأن  احتامل  هناك  ولكن 
عىل  او  مريضًا  الشخص  هذا 
سفر او له عذر ما فال جيوز ان 

تتهمه جزافًا من دون دليل..
مراتب سوء الظن :

ال��ل��س��اين  ال���ظ���ن  س����وء   -1
والعميل: وهو سوء الظن الذي 
د يف  القلب ويتجسهّ ل من  يتحوهّ
او  يغتابه  بأن  اجل��وارح  افعال 
يعتدي  او  ورصاحة  علنًا  يتهم 
النوع  وه��ذا  ذل��ك  وغ��ري  عليه 
هو املحرم رشعًا والذي يرتتب 

عليه العقاب..
وهو   : النفيس  الظن  سوء   -2
الذي يكون عىل شكل خواطر 
وال  القلب  يف  تطرأ  وخلجات 
وال  القلب  دائ���رة  ع��ن  ي��رج 
حالة  م��ن  القلب  يف  يتحول 
املحبة وااللفة اىل حالة الكراهة 

أثر  عليه  يرتتب  وال  والنفرة.. 
من  يصدر  فعل  من  خارجي 
سوء  بسبب  جوارحه  اح��دى 

الظن..
التخلص من سوء الظن :

النتائج  اىل  يفيض  الظن  س��وء 
مستوى  عىل  املذكورة  السيئة 
اىل  وي���ؤدي  واملجتمع  ال��ف��رد 
س��ق��وط االن��س��ان االخ��الق��ي 
واالمل  التعب  ويورثه  والثقايف 
اجلسمي  وامل���رض  وال��ش��ق��اء 
بينام  وال��ن��ف��يس..  وال��روح��ي 
نجد من املقابل ان حسن الظن 
االنسان  يعيش  ان  يف  يتسبب 
والطمأنينة  االجتامعية  الراحة 
املجتمع  وي���ورث  النفسية.. 
روح التعاون والتكافل وحسن 
نجد  وهل��ذا  بينهم  فيام  العالقة 
حسن  عىل  تؤكد  الروايات  ان 
الظن باآلخرين.. ورد عن امري 
املؤمنني )عليه السالم( : » من 
حُسَن ظنه بالناس.. حاز منهم 

املحبة(..
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يف  املستحب  هو  ما   : السؤال 
التجارة ؟

التجارة  يف  يستحب   : اجلواب 
اهلل  رضوان  الفقهاء  ذكره  فيام   �

عليهم � أمور منها :
يف  املبتاعني  بني  التسوية   )1(

ح كالفقر . الثمن االهّ ملرجهّ
اذا  اال  الثمن  يف  التساهل   )2(

كان يف معرض الغبن .
والقبض  راج��ح��ًا  الدفع   )3(

ناقصًا .
)4( االقالة عند االستقالة .

عىل   � امل��ع��ام��الت  يف  وي��ك��ره 
م��ا ذك���ره ال��ف��ق��ه��اء ق���دس اهلل 

أرسارهم � أمور منها :
وذم  سلعته  البائع  م��دح   )1(

املشرتي هلا .
)2( الدخول يف سوم املسلم .

)3( الربح عىل املؤمن زائدًا عىل 
مقدار احلاجة .

كان  إذا  املعاملة  يف  احللف   )4(
صادقًا وإالهّ حرم .

فيه  يسترت  موضع  يف  البيع   )5(
العيب.

املتاجرة  جي��وز  ه��ل   : ال��س��ؤال 
بلدان  من  املستوردة  باللحوم 

غري اسالمية ؟

اجلواب : جيوز اذا كانت مذكاة 
ولو من جهة ان مستورد  املسلم 
حيتمل فيه احراز التذكية او كان 

يدعي اهنا حالل .

مرشوعية  ه��ي  م��ا   : ال��س��ؤال 
البيع  او  )امل��ت��اج��رة(  التجارة 
مثل   ، املالية  باالسهم  وال��رشاء 
اسهم الرشكات او النفط مثاًل ؟
اجلواب : يصح بيعها ورشاؤها، 
نعم اذا كانت معامالت الرشكة 
كانت  لو  )ك��ام  حمرمة  املسامهة 
تتاجر باخلمور او تتعامل بالربا( 
مل جيز رشاؤه��ا واالش���رتاك يف 

تلك املعامالت .

يعمل  ش��خ��ص   : ال���س���ؤال 
املكلفني  احد  واعطاه  بالتجارة 
هبا  يتاجر  لكي  املال  من  مبلغا 
انا  تعطي  له كل شهر كم  وقال 
املعاملة  ه��ذه  حكم  فام  راض 
له  اعطاه  الذي  املال  حكم  وما 
واملال  ال  ام  ربا  هو  هل  التاجر 

حرام ام ال ؟
ومل  قرضا  دفعه  اذا   : اجل��واب 
يشرتط مبلغا ودفع التاجر له من 
عنده فهو حالل واذا اشرتط فهو 

حرام حتى لو مل حيدد املبلغ .

حكم  ه��و  م��ا   : ال��س��ؤال 
لدى  املال  من  مبلغ  ايداع 
وسيط  طريق  ع��ن  تاجر 
ل���ه ، وذل����ك م���ن اج��ل 
عند  امل���ال  ذل��ك  تشغيل 
منه  ارب��اح  واخ��ذ  التاجر 
اشهر،  ع��رشة  م��رور  بعد 
مجع  هو  الوسيط  مهمة  ان 
واعطاؤه  الناس  من  املال 

لتسهيل  واحدة  كدفعة  للتاجر 
يكون  هكذا  التاجر،  عيل  االمر 
نسبة  الوسيط  يضمن  االتفاق 
80% اىل 100% من راس املال 
ارباحًا للمودع بعد مرور عرشة 
)الوسيط(  ب��دوره  وه��و  اشهر 
 %50 اىل   %30 بني  من  ياخذ 
امل���ودع ع��الوة  م��ن راس م��ال 
عىل النسب املذكورة من التاجر 
هذه  حكم  هو  ما  له  كاتعاب 
يدخل  والتي  التجارية  املعاملة 
والوسيط  التاجر  من  كل  فيها 
وامل����ودع وال��ش��ط��ر ال��ث��اين من 
للتاجر  يصح  هل  هو  السؤال 
للمودع  امل��ال  راس  يضمن  ان 
هو  ان  التجارة  خسارة  حال  يف 

تعهد بذلك ؟
اجلواب : هذا ربا وال جيوز اخذه 
يتعامل  ان  من املسلم نعم جيوز 

املودع والتاجر عىل اساس نسبة 
راس  م��ن  نسبة  ال  ال��رب��ح  م��ن 
ولكي  املضاربة  هي  وهذه  املال 
يمكنها  املذكور  الربح  يضمنوا 
العقد باالمور  االشرتاط ضمن 

التالية :
بتكميل  التاجر  يتعهد  ان   �1
وهو  املطلوب  املقدار  اىل  املبلغ 
من  امل��ال  راس  من  مثاًل   %80
اقل  الربح  نسبة  كانت  اذا  ماله 

منه .
من  وكياًل  التاجر  يكون  ان   �2
نفسه  يصالح  ب��ان  امل��ودع  قبل 
من  امل��ذك��ورة  النسبة  بمبادلة 
الربح باملقدار املطلوب يف ما اذا 

احتمل كوهنا اكثر من ذلك .
يدفع  ان  التاجر  يتعهد  ان   �3
للمودع من ماله اخلاص مقدار 
اذا خس  للمضاربة  منه  ما اخذ 

املبلغ او تلف كل او بعض.

سؤال للقراء
هل يجوز لتاجر عنده معمل لصنع األحذية يكتب عليها الصنع في بلدة غير البلدة الذي صنعت فيه ؟

سؤال وجواب العدد السابق )534(
السؤال : اذا كان االعلم في غير بلد المسلم فهل يجوز له العدول الحد مراجع بلده ؟

الجواب : ال يجوز .

اعداد: محمد حمزة جبر
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إن من وقف عىل رأينا يف الصحابة علم أنه أوسط اآلراء، إذ مل نفرط فيه تفريط الغالة الذين كفروهم مجيعا، وال أفرطنا إفراط اجلمهور 
الذين وثقوهم أمجعني، فإن الكاملية ومن كان يف الغلو عىل شاكلتهم، قالوا: بكفر الصحابة كافة، وقال أهل السنة: بعدالة كل فرد 

ممن سمع النبي صىل اهلل عليه وآله أو رآه من املسلمني مطلقا، واحتجوا بحديث كل من دب أو درج منهم أمجعني أكتعني أبصعني.
أما نحن فإن الصحبة بمجردها وإن كانت عندنا فضيلة جليلة، لكنها -بام هي ومن حيث هي- غري عاصمة، فالصحابة كغريهم 
من الرجال فيهم العدول، وهم عظامؤهم وعلامؤهم، وأولياء هؤالء وفيهم البغاة، وفيهم أهل اجلرائم من املنافقني، وفيهم جمهول 
احلال، فنحن نحتج بعدوهلم ونتوالهم يف الدنيا واآلخرة، أما البغاة عىل الويص، وأخي النبي، وسائر أهل اجلرائم والعظائم كابن 
هند، وابن النابغة، وابن الزرقاء وابن عقبة، وابن أرطاة، وأمثاهلم فال كرامة هلم، وال وزن حلديثهم، وجمهول احلال نتوقف فيه حتى 
نتبني أمره، هذا رأينا يف محلة احلديث من الصحابة وغريهم، والكتاب والسنة بيننا عىل هذا الرأي، كام هو مفصل يف مظانه من أصول 
الفقه، لكن اجلمهور بالغوا يف تقديس كل من يسمونه صحابيا حتى خرجوا عن االعتدال فاحتجوا بالغث منهم والسمني واقتدوا 
بكل مسلم سمع النبي أو رآه صىل اهلل عليه وآله اقتداء أعمى، وأنكروا عىل من يالفهم يف هذا الغلو، وخرجوا يف اإلنكار عىل كل 
حد من احلدود، وما أشد إنكارهم علينا حني يروننا نرد حديث كثري من الصحابة مرصحني، بجرحهم أو بكوهنم جمهويل احلال، 
بنا الظنونا، فاتمونا بام  النبوية، وهبذا ظنوا  عمال بالواجب الرشعي يف متحيص احلقائق الدينية، والبحث عن الصحيح من اآلثار 
اتمونا، رمجا بالغيب، وتافتا عىل اجلهل، ولو ثابت إليهم أحالمهم، ورجعوا إىل قواعد العلم، لعلموا أن أصالة العدالة يف الصحابة 
التوبة، واألحزاب، وإذا  املنافقني منهم، وحسبك من سوره،  بذكر  القرآن احلكيم لوجدوه مشحونا  تدبروا  مما ال دليل عليه، ولو 
ُ َعىَل َرُسولِِه« »َوِمْن َأْهِل  جاءك املنافقون، ويكفيك من آياته املحكمة »اأَلْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َونَِفاًقا َوَأْجَدُر َأالَّ َيْعَلُموْا ُحُدوَد َما َأنَزَل اهللَّ
ِ َوُهْم  قُّ َوَظَهَر َأْمُر اهللَّ ُبوْا َلَك اأُلُموَر َحتَّى َجاء احْلَ َفاِق اَل َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم« »َلَقِد اْبَتَغُوْا اْلِفْتَنَة ِمن َقْبُل َوَقلَّ امْلَِديَنِة َمَرُدوْا َعىَل النِّ
ُ َوَرُسوُلُه ِمن َفْضِلِه« فليتني أدري أين ذهب املنافقون بعد رسول اهلل صىل اهلل  وْا باَِم مَلْ َيَناُلوْا َوَما َنَقُموْا إاِلَّ َأْن َأْغَناُهُم اهللَّ َكاِرُهوَن« »َومَهُّ
عليه وآله وقد كانوا جرعوه الغصص مدة حياته، حتى دحرجوا الدباب وصدوه عن الكتاب، وقد تعلمون أنه صىل اهلل عليه وآله 
خرج إىل أحد بألف من أصحابه فرجع منهم قبل الوصول ثالثمئة من املنافقني وربام بقي معه منافقون مل يرجعوا خوف الشهرة أو 
رغبة بالدفاع عن أحساب قومهم، ولو مل يكن يف األلف إال ثالثمئة منافق، لكفى دليال عىل أن النفاق كان زمن الوحي فاشيا، فكيف 
ينقطع بمجرد انقطاع الوحي وحلوق النبي صىل اهلل عليه وآله بالرفيق األعىل؟ فهل كانت حياته سببا يف نفاق املنافقني؟! وموته سببا 
يف إيامهنم وعدالتهم وصريورتم أفضل اخللق بعد األنبياء وكيف انقلبت حقائقهم بعد وفاته صىل اهلل عليه وآله فأصبحوا -بعد ذلك 
النفاق- بمثابة من الفضل ال يقدح فيها يشء مما ارتكبوه من اجلرائم والعظائم، وما املقتيض لاللتزام هبذه املكابرات؟! التي تنفر منها 

األسامع واألبصار واألفئدة؟

الَصحابُة عند الشيعة اإلمامية

فقه وعقائد



حتت عنوان )االعالم الرتبوي 
ح��ل��ق��ة وص����ل ب���ني ال��ب��ي��ت 
واملدرسة( ندوة تربوية اقامتها 
واملؤمترات  املهرجانات  شعبة 
النشاطات  لقسم  ال��ت��اب��ع��ة  
للعتبة  العامة  األمانة  العامة يف 
مع  بالتعاون  املقدسة  احلسينية 
كربالء  حمافظة  تربية  مديرية 
قاعة  ع��ىل  وذل���ك  امل��ق��دس��ة، 

اعدادية اهلندية للبنني، بحضور 
مدير  ع��ودة(  )عباس  االستاذ 
واألستاذ  املحافظة  تربية  عام 
رئيس  الصفار  احلميد  عبد 
العتبة  الرتبية والتعليم يف  قسم 
املقدسة وعدد من الشخصيات 
ناقشوا  والرتبوية  التعليمية 
السبل الكفيلة باالرتقاء بالطلبة  
يف املجاالت العلمية والرتبوية 
وحتديد  واألخالقية  والثقافية 
يف  تواجههم  التي  الصعاب 

التعليم واإلعالم.
)اسامة  السيد  الندوة  واستهل 
العامة  االمانة  ممثل  اجلابري( 
امل��ق��دس��ة  احل��س��ي��ن��ي��ة  للعتبة 
العلم  امهية  فيها  بني  بكلمة 
يف  التقدم  اجل  من  والتعليم 

العلمية  احلياة  جم��االت  مجيع 
والرتبوية  والدينية  والفكرية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة واألخ���الق���ي���ة 
عن  دراسة  واإلنسانية،طارحا 
)مدارس  يف  والتعليم  الرتبية 
متطور   ك��ن��م��وذج  ال����وارث( 
ام��ور  اول��ي��اء  م��ع  للتواصل 
وسائل  طريق  ع��ن  ال��ط��الب 
التواصل االجتامعي من خالل 

الشبكات العنكبوتية.
اليه  ت��وص��ل��ت  م��ا  ومل��ع��رف��ة 
جملة  ط��روح��ات��ا،  يف  ال��ن��دوة 
األس��ت��اذ  التقت  )االح����رار( 
الرتبية  عباس عودة  مدير عام 
التي  الكبرية  اجلهود  ان  فقال 
احلسينية  العتبة  عليها  تعمل 
املقدسة يف رفع مستوى التعليم 
مستقبال  هلا  حتسب  باملحافظة 

العطاء الحسيني

قسم نشاطات العتبة الحسينية المقدسة  وتربية كربالء  

يناقشان اإلعالم التربوي كحلقة وصل بين البيت والمدرسة

االحرار/ حسين نصر 

14



العطاء الحسيني 
عطاءها  تواصل  وهي  خاصة 
امليداين من خالل اقامة ندوات 
الرتبية  عملية  يف  تصب  خمتلفة 
ندوة  ان   موضحا  والتعليم، 
االعالم الرتبوي كحلقة وصل 
التي  وامل���درس���ة  ال��ب��ي��ت  ب��ني 
تطبقها العتبة املقدسة كربنامج 
يف  متكنوا  مدارسها  يف  تواصيل 
والسيع  النموذجي  التواصل 
بني املدرسة والبيت الذي قلل 
من الصعاب التي تواجههم يف 
اىل ما  التعليم واإلعالم اضافة 
يدور يف املدرسة من سلوكيات 
اىل  مشريا  الطلبة،  ومستوى 
عىل  عازمة  الرتبية  مديرية  ان 
العامة  االم��ان��ة  م��ع  ال��ت��ع��اون 
يف  املقدسة  احلسينية   للعتبة 
هذا املجال، منوها عن املشاكل 

الرتبية  مديرية  منها  تعاين  التي 
يف الوقت احلايل وما متر به من 
وازدي��اد  ح��ادة  مادية  ازم��ات 
اعداد الطلبة يف الصف الواحد 

وقرص وقت املحارضات.
فيام قال االستاذ )فيصل غازي 
طالب( مسؤول الوحدة الفنية 
الرتبية  ق��س��م  ان  ل��ل��ق��س��م:   
احلسينية  العتبة  يف  والتعليم 

امل��ق��دس��ة  ط���رح ال���دراس���ة 
امل��ع��ت��م��دة وامل��ع��م��ول هب��ا يف 
يف  كنموذج  وارث(  )مدارس 
طريقة التواصل مع اولياء امور 
الطلبة وطرق استخدام  وسائل 
التواصل االجتامعي من خالل 
وأشار  العنكبوتية،  الشبكات 
اسباب  اه��م  ان  اىل  »ط��ال��ب« 

من  وتسهبم  الطلبة  رس��وب 
بسبب عزوف  ت��أيت   امل��دارس 
التواصل  عن  االم��ور  اول��ي��اء 
امهية   عىل  املدرسة،مؤكدا  مع 
املشكلة  هل��ذه  ح��ل��ول  وض��ع 
متعلم  جيل  ان��ش��اء  اج��ل  م��ن 
بناء  عىل  ق��ادر  ق��وي  متامسك 
صحيحة  ب��ص��ورة  مستقبله 

ونموذجية.
)عيل  الدكتور  بني  جهته  ومن   
االب��اء  جملس  رئ��ي��س  احل��ل��و( 
ان   : املحافظة  يف  وامل��درس��ني 

تعاين  التي  املشاكل  اه��م  من 
طريقة  هي  املجالس  هذه  منها 
الظرف  يف  التقليدية  التواصل 
البلد.. به  يمر  ال��ذي  الراهن 
وحث عىل تطويرها من خالل 
املؤسسات  مع  املعريف  التالقح 

ال��رتب��وي��ة، واالس��ت��ف��ادة من 
م��رشوع م��دارس ال���وارث يف 

العتبة احلسينية املقدسة.
مدرسة  ادارة  ع��رض��ت  فيام 
فلام  للبنني  اهلندية  اع��دادي��ة 
بعنوان  اع��داده��ا  من  وثائقيا 
يتحقق  وال��ع��م��ل  )ب��ال��ع��ل��م 
طالب  ح��ي��اة  حيكي  االم���ل( 
طبيبًا  يكون  ان  حلم  طموح، 
مجيع  ذلل  وكيف   ، صغره  منذ 
نجاحه  اىل  وسخرها  العقبات 
طبيبًا  وأصبح  حلمه  وحقق 

ماهرًا ملعاجلة ابناء وطنه. 
تكريم  ت��م  ال��ن��دوة  ختام  ويف 
والطلبة  املتقاعدين  املدرسني 
وشهادات  ب��دروع  املتميزين 
حتفيزية  خطوة  وهي  تقديرية 
ال��ن��ج��اح  اج���ل  م��ن  للطلبة 

والتميز بالعلم واملعرفة.
قسم  ان  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
االمانة  يف  العامة  النشاطات 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
ي��واص��ل ع��ط��اءه امل��ع��ريف من 
خالل برامج سنوية يف التوعية 
العراق  عموم  يف  اإلرش��ادي��ة 
ومثقف  متعلم  جيل  خللق 

وواعي. 
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العطاء الحسيني 

عىل هذا الصعيد استقبل معاون 
احلسينية  للعتبة  العام  االم��ني 
السيد  االعالم   لشؤون  املقدسة 
مؤخرا  ال��ب��ن��اء(  ال��دي��ن  )س��ع��د 
الثقافية  البصرية  منظمة  اعضاء 
لرعاية املكفوفني يف مكتبه داخل 
ال��رشي��ف،  احلسيني  الصحن 
التعاون  ال��ي��ة  معهم  ون��اق��ش 
املكفويف  رشحية  رفد  يف  املشرتك 
بعد  وذل��ك  معهم،  والتواصل 
الطلبات  م��ن  ع��ددا  تقديمهم 

اخلاصة بتفعيل التعاون... 
خص  حديث  يف  »البناء«  وقال 
من  بتوجيه  »االح��رار«  جملة  به 
للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة 
)عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية 
االمني  الكربالئي( ومن  املهدي 
املوسوي(،  )جعفر  السيد  العام 

املقدسة  احلسينية  العتبة  تواصل 
استقبال هذه الرشحية وفتح افق 
اىل  بينها اضافة  املشرتك  التعاون 
االه��ت��امم هب��ا، وذل��ك من اجل  
الرشحية  هلذه  اكرب  انجاز  حتقيق 
العتبة  ان  اىل  مشريا  املظلومة، 
املقدسة  تسعى  اىل دعمهم بكل 
اىل  منوها  طاقة،  من  لديا  ما 
شعبة  يف  االعالمية  الكوادر  ان 
احلسينية  العتبة  إلع��الم  النرش 
مرشوعها  ت��واص��ل  امل��ق��دس��ة 
خالل  م��ن  املكفوفني  لرعاية 
او مركز خاص  تأسيس مدرسة 
يضم  عاملية  مواصفات  ذي  هلم 
من)  التعليمية  امل��ج��االت  كل 
واستخدام  والكتابة  ال��ق��راءة 
اىل  اضافة  الناطق(  احلاسوب 
خاص  درايسهّ  مناهج  وض��ع 

للمكفوفني.  
 من جهته بني املكفوف االستاذ 
عام  امني   ) عيل  حسني  )صباح 
البصرية  منظمة  ان  املنظمة: 
املكفوفني  ل��رع��اي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال��ع��راق  ال��ب��رص يف  وض��ع��اف 
للعتبة  العامة  االمانة  اىل  اقبلت 
تقديم  هبدف  املقدسة  احلسينية 
واالمتنان  وال��ع��رف��ان  الشكر 
وك��وادره��ا  منتسبيها  جلميع 
االعالمية عىل وجه اخلصوص، 
لرشحية  خدمات  من  قدمته  ملا 
املكفوفني يف املحافظات العراقية 
وإطالق دعمها املادي واملعنوي 
وإي���ص���ال ص��وت��م وت��ط��وي��ر 
املنظمة  ان  مهاراتم،مضيفا 
ستضع براجمها لتعليم  املكفوفني 
الوعود  بعد  تطويرية  وأخ��رى 

املنظمة بعد  التي حصلت عليها 
العتبة  يف  املسؤولني  السادة  لقاء 
عىل  مؤكدا  املقدسة،  احلسينية 
مع   بالتعاون  املنظمة  استعداد 
سيتم  التي  املكفوفني  مدرسة 
املدرسة  ان  اىل  افتتاحها،منوها 
الستقبال  وطنيا  مركزا  ستكون 
امل��ك��ف��وف��ني يف م��دي��ن��ة ك��رب��الء 

املقدسة.
يف  ال��ن��رش  ش��ع��ب��ة  ان  وي���ذك���ر 
احلسينية  العتبة  اع���الم  قسم 
دورات  ثالث  اقامت  املقدسة 
منظمة  مع  بالتعاون  للمكفوفني 
برايل لتعليم املكفوفني وضعاف 
البرص بمشاركة اكثر من )100( 
العمرية  الفئات  ملختلف  كفيف 

ومن مجيع حمافظات العراق.

تواصل االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة جهودها في رفع المستوى 
الثقاف���ي والعلمي لفاقدي البصر ودمجه���م في المجتمع، إلثبات وجودهم 
وع���دم االس���تهانة بهم أو بقدراته���م العقلية، من خ���الل اقامة الدورات 
والنش���اطات المختلفة لهم والتي تخدمهم وتوظف طاقاتهم وإبداعاتهم 

الكامنة في النفوس ليكونوا عناصر فاعلين ومؤثرين في المجتمع.

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تستقبل كوادر 
منظمة البصيرة الثقافية لرعاية المكفوفين

االحرار/ حسين نصر 
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العطاء الحسيني 

العتبة الحسينية المقدسة  تنشُر المعرفة 
بمعرض النجف االشرف الدولي للكتاب

ي��س��ت��م��رُّ ال���ع���ط���اء احل��س��ي��ن��ي 
قبل  من  الفاعلة  وامل��ش��ارك��ات 
لقسم  التابعة  امل��ع��ارض  شعبة 
العتبة  يف  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ش��اط��ات 
كان  حيث  املقدسة،  احلسينية 
يف  امل��م��ي��ز  ح��ض��وره��ا  للشعبة 
االرشف  ال��ن��ج��ف  م���ع���رض 
ُافتتح  ال��ذي  للكتاب،  ال��دويل 
امل��ص��ادف  ال���ث���الث���اء  ي����وم  يف 
ملدة  ويستمر  2016/3/22م 

)10 أيام متتالية(. 
العتبة  من  وف��د  املعرض  وزار 
احلسينية املقدسة املتمثل بأعضاء 
العتبة احلسينية  االدارة يف  جملس 
املقدسة من السيد افضل الشامي 
باإلضافة  ع��وز  فاضل  واحل��اج 
للحاج عيل كاظم سلطان رئيس 
لالطالع  العامة  النشاطات  قسم 

عىل املعرض ومتابعة العروض.
ك��ام وش��ه��د امل��ع��رض ح��ض��ورًا 
طلبة  قبل  من  جدا  وكبريًا  مميهّزًا 

العلمية  احل����وزات  وأس���ات���ذة 
الشخصيات  م��ن  وجم��م��وع��ة 
حبل  نزار  بالسيد  متثلت  الدينية 
للعتبة  ال��ع��ام  االم���ني  امل��ت��ني، 
حسني  والسيد  املقدسة   العلوية 
جامعة  رئيس  الشامي،  بركة 
السالم(  )عليه  الصادق  االم��ام 
البدري  سامي  السيد  والباحث 
احد أساتذة احلوزات العلمية يف 
من  وجمموعة  االرشف  النجف 
يف  واملعاهد  اجلامعات  اساتذة 

النجف االرشف.
عيل  السيد  مع  خاص  لقاء  ويف 
شعبة  مسؤول  املوسوي  ماجد 
احلسينية  العتبة  وممثل  املعارض 
املشاركة  ه��ذه  ع��ن  امل��ق��دس��ة، 
حت���دث ل��� )األح�����رار( ق��ائ��اًل: 
»شاركت العتبة احلسينية املقدسة 
االرشف  النجف  م��ع��رض  يف 
أهم  م��ن  يعد  وال���ذي  ال���دويل 
العراق،  يف  تقام  التي  املعارض 

وجاءت املشاركة بمجموعة من 
االصدارات واملقتنيات والكتب 
االقسام  من  جمموعة  قبل  ومن 
احلسينية  للعتبة  التابعة  والشعب 
املقدسة منها قسم رعاية الطفولة 
كاحلقائب  بمنتجاته  متيهّز  والذي 
التلوين  وعلب  الكتابة  وأق��الم 
التي  القرطاسية  ان��واع  وكافة 
تباع بأسعار مناسبة جدًا، وأيضا 
الشؤون  املعرض قسم  شارك يف 
تقريبا  عنوانا   )180( ب�  الفكرية 
جممع  قبل  من  أخرى  ومشاركة 
السالم(   )عليه  احلسني  االم��ام 
بمجموعة من  نتاجاتم الفكرية 
مشاركة  ايضا  وهناك  والثقافية 
مميزة وواضحة من مؤسسة هنج 
من  اخرى  ومشاركات  البالغة 
للدراسات  كربالء  مركز  قبل 
من  مشاركة  وكذلك  والبحوث 
واالصالح  املصباح  جملتي  قبل 
وم���ن ه���ذا ال��ك��م اهل��ائ��ل من 

غنيا  املعرض  أصبح  املشاركات 
من  وكبرية  متنوعة  بمجموعة 
واملقتنيات  وامل��ج��الت  الكتب 
ديني  طابع  ذات  ومنها  االخرى 

ومنها ثقايف وفكري«.
كام اكد السيد عيل املوسوي عىل 
»رضورة مشاركة العتبة احلسينية 
املهم  املعرض  ه��ذا  يف  املقدسة 
دور  من  الكثري  لتواجد  وذل��ك 
املعرض  ه��ذا  يف  املهمة  النرش 
ال����دويل وال����ذي ب��ل��غ ع��دده��ا 
ومؤسسة  دار   )200( من  اكثر 
العتبات  مل��ش��ارك��ة  ب��اإلض��اف��ة 
أمهية  »ت��أيت  مضيفًا  املقدسة«، 
امل��ع��رض م��ن ح��ي��ث احل��ض��ور 
والذي  يزورونه،  الذين  والزوار 
بقية  ع��ن  كبري  ب��ف��ارق  يتلف 
الكثري  أنه يضم  املعارض  حيث 
من الفعاليات والربامج االخرى 
للعتبة  العامة  االم��ان��ة  قبل  من 

العلوية املقدسة«.

االحرار : علي طالب  السالمي
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 جهود زراعية لتحسين وتأهيل بساتين النخيل في كربالء المقدسة
)محطة نخيل الحسينية(

تحقيقات

األستاذ  التقت  »االح��رار«  جملة 
مهندس  معاون  عيل  املهندس 
يف  ف��ق��ال:  املحطة   يف  زراع���ي 
بحثية  املحطة  كانت  السابق 
وغريها  الفسائل  تكثري  لغرض 
من االمور ومن ثم تطور العمل 
النسيجية، الذي تم  الزراعة  اىل  
االستعانة به من دولة االمارات 
مرشوع  تطوير  اقامة  اىل  اضافة 

ال��ذي  ال����رزازة  حمطة  النخيل 
التمور  من  اصناف  عىل  حيوي 
وال��ف��س��ائ��ل اجل��ي��دة وال��ن��ادرة 
) حاج  )املستكي(و)امري  منها 
اي��وب(  و)عوينة   ) و)اخل��ي��ارة 
و)ل��ي��ل��وي(. و)اخل�����راوي( 
و)احلالوي( و)املطوك( وغريها 
موضحا  التمور،  اصناف  من 
تستخدمها  التي  الري  عملية  ان 

امل��ح��ط��ة ه��ي م��ن��ظ��وم��ة ال��ري 
مضخات  خ��الل  من  بالتنقيط 
هلذا  خمصصة  وفيتنامية  هندية 
االحواض  اىل  اضافة  الغرض، 

واآلبار املعدة للسقي...
بالفسيلة  االعتناء  كيفية  وعن   
وامل��س��اف��ات ال��ت��ي ت����زرع هبا 
كوادرنا  تقوم  أج��اب  النخيل 
بالفسائل  باالعتناء  املختصة 

ملرحلة  وإع��داده��ا  وتنظيفها 
صحيحة  بصورة  وتيئتها  الزرع 
يراها  بمنظر مجيل عندما  لتكون 
املسافة بني نخلة  الزائر، مراعني 
 )5( كانت  السابق  وأخ��رى،يف 
النظام  وحسب  ولكن  ام��ت��ار 
النخيل  بني  للمسافات  احلديث 
بني  امتار(   10( بمسافة  ن��زرع 
ان  اىل  وأخ��رى،م��ش��ريا  نخلة 

االحرار/ ضياء االسدي 

تعد محافظة كربالء المقدسة من المحافظات االولى  في عدد النخيل, ومسؤولو الزراعة فيها يؤكدون على االهتمام 
بالنخيل وزيادة الرقعة الجغرافية لزراعته وتحس���ين النوعية وتأهيل البس���اتين على أس���س علمية في المستقبل، 
وذلك من خالل الدعم في المستلزمات الزراعية وإقامة حمالت مجانية في مكافحة القوارض واآلفات الزراعية اضافة 
الى تقديم إالرشاد الزراعي وتطوير الزراعة  بالبحوث المعاصرة لمواكبة التطور الحاصل في العالم العربي والعالم. 
وألجل تس���ليط الضوء على الواقع الزراعي في كربالء والخطوات التي اتخذت لالرتقاء به .. والمش���اريع التي تنفذ من 

قبل محطة نخيل الحسينية – دائرة البستنة- التابعة الى مديرية زراعة كربالء والمزارعين...
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تحقيقات
املسافة الصحيحة للنخيل تكون 
ان  مبينا  أمتار(،   10-7( بني  ما 
املساحة الكلية للمرشوع) 66 ( 
دونام واملساحة املستغلة للزراعة 
عليها  ي��رشف  دون���ام،     )48(
كوادر خمتصة من املحطة يرتاوح 
عددهم بني)  12 ( عامال،) 6 ( 
من املوظفات اضافة اىل) 4 (من 
املوظفني، وبام ان املحطة تابعة اىل 
تعمل  لذلك  احلكومي،  القطاع 
من  املحافظة  بلدية  مع  بالتنسيق 
اجل زراعة الفسائل يف اجلزرات 
ومناطق  واجلامعات  الوسطية 
املقدسة،  املدينة  م��ن  متفرقة 
حاليا  تعمل  املحطة  ان  مضيفا 
قرب  آخ��ر  نخيل  م��رشوع  عىل 
الرزازة بمسافة تبعد عنها حوايل 
)2 ك��م( وه��و م��رشوع وح��دة 
نخيل الرزازة، اضافة اىل مرشوع 

الوحدة النسيجية للنخيل.
مشريا اىل  ان املعوقات االساسية 
ما  نتيجة  املادية  هي  للمرشوع  
التقشف  ناحية  من  البلد  به  يمر 
يتم  ال  غالبا  املالية  واألزم���ات 
لتشغيل  املطلوب  بالكاز  متويلنا 
االم���وال  رصف  أو  امل��ول��دات 
وتوفري  خاصة  خمتربات   لرشاء 
بالتايل  وه��ذا  العاملة  األي��دي 
تشغيل  عىل  قدرتنا  عدم  يعني 

املضخات التي تستخدم للسقي 
يف  تلكؤ  ح���دوث  يسبب  مم��ا 
كميات  نخزن  ذلك   العمل،مع 
الرورية  للحاالت  الكاز  من 
العمل  ندير  لكي  ونستخدمها 
اىل  منوها  الصحيحة،  بالصورة 
املختربات  اىل  املحطة  افتقار  ان 
للنمو  نحتاجها  التي  واألدوات 

بالواقع الزراعي.
ف��ي��ام أك���د االس���ت���اذ )ي��وس��ف 
فني  مالحظ  يوسف(  يعقوب 
ك��وادر  ان  ال��زراع��ة  دائ���رة  يف 
من  اغلبهم  جيدة  كوادر  املحطة 
البساتني  واصحاب  الفالحني 
وما  النخيل  خ��دم��ة  ي��ع��رف��ون 
حتتاجه ولكن اغلب الصعوبات 
الناحية  بسبب  هي  نعانيها  التي 
املادية واأليدي العاملة، وبسبب 
قلة الراتب يعزف العاملون عن 
العمل ويتجهون اىل اماكن عمل 
ان  نحاول  نحن  ولكن  اخ��رى 
العاملني،  ال نستغني عن هؤالء 
يف  دخلنا  ال��ع��ام  ه��ذا  ان  رغ��م 
انتجنا  حيث  االنتاجي  اخل��ط 
ورغم  التمور  من  جيدة  اصنافا 
بيع  تم  التي حصلت  االصابات 
بعض العلب والسالل من التمر 

بسعر مدعوم.
تم  امل��ح��ط��ة  ان  »م��وض��ح��ا« 

وفق    2014 ع��ام  تأسيسها 
النخيل.. برنامج لزراعة وإكثار 
ثم تطور العمل وتأسست اهليئة 
اهل��دف  فكان  للنخيل  العامة 
وراثيا  بنكا  تكون  ان  هو  منها 
من  الفالح  ولدعم  للمحافظة 
من  يتم  املالية  القروض  خالل 
للبستان  موقعي  كشف  بعد 
الزراعية وعدد  االرض  ومعرفة 
فيدعمونه  امل��ت��رر  النخيل 
يقوم  ان  مقابل  املال  من  بمبلغ 
إرجاع  سنوات(   8  ( مرور  بعد 
يرجع  زرعها  فسيلة  كل  مقابل 
اهلدف  ان  اىل  مشريا  فسيلتني، 
البنك  الوزارة مرشوع  اقامة  من 
اعادة  اجل   من  وذلك  الوراثي 

مداخل  وزرع  النخيل  تأهيل 
او  الوسطية  اجلزرات  من  املدن 
بالنخيل،منوها  املشاريع  تزيني 
التي  الفسائل  تبيع  املحطة  ان 
اىل  االم  الفسيلة  بجانب  تكون 

الفالحني وبأسعار مدعومة..
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اعداد : سليم كريم كريمش

الفاٌظ بالصاد والس���ين باتفاق األبنية 
واختالف المعنى

ع�َسعة عة  –وال�سَّ ع�سَ 1-ال�سَّ
– بــالــ�ــســاد-  ــعــ�ــســَعــة  الــ�ــسَّ
�سع�سعُت  ُيــقــال  التفريق 
ــوا،  ــع ــس ــ� ــع ــس ــ� ــت الــــقــــوم ف
ع�ّسعة  – بال�سني- الِكَبُ  ال�سَّ
�َسع�َسع  ــال:  ــق ُي  : والـــَهـــرُم 
ال�سيخ وت�سع�سَع : اذا قارَب 
اي�سًا.. وال�َسع�سعة  اخَلْطو، 
ُيقال  ان  وهو  املِعزى:  َزجُر 

لها : �َسْع �َسْع..
ُد، والَع�ْسُد  2-الَع�سْ

م�سدر  بال�ساد-   – الَع�سُد 
اذا   : الع�سيدة  ــدُت  َعــ�ــسَ
وم�سدر   ، باملغرفة  لويتها 
اذا  الـــــرجـــــُل:  ــــَد  َعــــ�ــــسَ
ــت ُعــنــقــه عــنــد املـــوت،  ــاَل م

ع�سدًا:  الباليا  وع�سدتهم 
كُل  وكــذلــك  بهم،  اأحــاطــت 
ما التوى بع�سه على بع�ض، 
القتال:  ملو�سع  قيل  ومنه 

واٌد. ِع�سْ
والَع�سُد : بال�سني – اجِلماُع.

ِعَد، و�َسِعَد 3-�سَ
– بال�ساد-  ِعَد يف اجلبِل  �سَ

�سعودًا اإذا ارتقى..
و�َسِعَد – بال�سني- �سعادة  : 
َد : َنِح�ض، وُيقال : �ًسعوٌد  �سِ

اي�سًا..
 ما فيه الظاء والضاد من 

كلمات

)الغيُظ، والفي�ُض(
املــوت،   : بالظاء   – الغيُظ 
يفيُظ  الــرجــُل  فــاظ  ُيقال 

ـــفـــوُظ فــيــظــًا وفـــوظـــًا،  وي
بني  فـــيـــِظ  يف  وخــرجــنــا 
فالن: اأي يف جنازته. اأما ما 

كان بال�ساد فهو للدموع..
)القيُظ، والقي�ُض(

الــقــيــظ – بــالــظــاء- ا�ــســدُّ 

احّلرِّ
ق�سُر  بال�ساد-  والفي�ُض- 
والقي�ض  الأعلى..  البي�سة 
وقد  الــِعــَو�ــض..  اي�سًا-   –
اإذا  ــــرجــــَل:  ال ــُت  ــس ــ� ــاي ق

تُه.. عاَو�سْ
ويقال: قاَظ الرجُل مبكان 
 – قاِئظ  فهو  يقيظ  كــذا.. 
" اذا اقاَم به زمن  بالظاء- 
ــرُخ  ــَف ــضَ ال ــا� الــقــيــظ.. وق

ها قي�سًا فهو  البي�سة  يقي�سُ
اذا ك�سرها وخرج   : قاِئ�ٌض 

منها، بالظاء..
) ، واملَ�ضُّ )املَظُّ

ــاء- ُرّمــــاُن  ــظ ــال املَــــظُّ – ب
.. وقيل هو ُرمان ينبت  الَبِّ
كُل  قـــوٌم:  وقـــال  بال�سراة 

.. ُرمان  َمظُّ
اأما امل�ضُّ – بال�ساد- فم�سدر 
اإذا  والــدواُء  اجُلــرُح  ني  َم�سَّ
اأوجعك .. )واهلل بكل �سيء 

عليم(.
ــرق بني  ــف )مـــن كــتــاب : ال
لل�سيد  اخلم�سة..  احلروف 

البطليو�سي(..
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» فتاوى  وشياطيُن« 
حسن حمزه الحميري

 هناَك، وراء التلول ،
ما م�ض مفتوح من النذالة ،  

روؤو�ض طاهرة ، 
ت�سف عليها الرمال،

بقايا اأطفال يزدحم عليها الذباب ،
�سبايا انطفاأت اأنوثتهن ،

خنازير قيد الفتك ،
تتلمظ حقدا ،

هناك با�سم اهلل ،
يرقد اجلزار 

على بي�ض ال�سيطان ،
كي يفق�ض الفتاوى الفا�سدة ،

على عجل ،
ل يحاكمه جمهور النكاح ،

على منت او �سند ،
على نقل او عقل ،
 تفا�سيل اخرى ،

 يخجل من و�سفها احلرف ،
 والتاريخ وامللل والنحل ،

 يخجل منها ،
اخل�سي�ض الطارئ ،

ومن  تلب�ض بالرذيلة دهرا ، 
يخجل من و�سفها احلرف ،
يخجل من خزيها اخلجل.
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اآن�سُت فيَك تيقني وتوّحدي- وعرفُت فيَك ال�سب بعد تكّبد
د يا من اإىل ذكراك اأ�سكو حريتي- من اأمر جرٍح لهٍب متوقِّ

�ساق الفوؤاد و�سفَّ روحي اأنني- اأحيا حياة الهائم املتبّدد
تلهو ال�سظايا بي فاأهلك دونها - واأرى لهاث اخللق بعد ت�سّهد
كّل  مالذ  الكرمي  باُب   - م�ستغفرًا  ال�سدى  اأر�ض  من  لأعود 

ِد موحِّ
فاأهيم �سوقًا يف مواكب جّنٍة- ترجى لعبٍد تائٍب متعّبد

بعد  والــقــراآن  بالذكر  حريتي-  اأجلــم   - اهلل  ر�سوَل   - اإين 
ت�سّهد

الإلــه  ذكــر  يف  تن�ساب   - بعبٍة  الظالم  �سدري  من  ــل  واأزي
املنجد

مفاتيح  ويا  ال�سعيف  �سند   - يا  و  اأملي  يا  اهلل  عليَك  �سّلى 
الغد

اإن كنت اأكرث ح�سرًة جتتاحني - فالأّن بي ح�ّض ومل يتبّلد
بعد  الهّم  يزيل  غيٌث  يل-  رحماه  �سوى  ما  و  الرحيم  اأدعو 

د تن�سّ
اخل�سب  �سبيله  الظالم  �سّل   - ف�سله  لول  عينيَّ  يف  النور 

الندي

الذنوب  جائحة  �سيل  عن   - بها  اأ�سمو  ب�سريٌة  فيه  والقلب 
واأهتدي

و�سرُت  الكرام  عي�ض   - بي  و�ساق  اجَلناُن  تاه  الهدى  لول 
كاملت�سّرد

اأحيا حياة املذنبني مق�سرا - يف ك�سب نور اهلل بعد تردد
يا رّب … يا ربي اأجرين واهدين - اإين اإىل رحماك ممدود 

اليد
هذا طريقي يف ر�ساك ،اأُعيذه - من كلِّ خطٍب موحٍل متمّرد
بعد  العفو  عليَّ  وامنن  مزهرًا-   ربيعًا  عمري  مدى  فاجعل 

جتّلدي
احلّق  ل�ساين  واجعل   - حمّمٍد  بحو�ض  الب�سرى  يل  واق�سم 

وادعم مق�سدي
يا مولد الهادي اإليَك حتيًة - كم تع�سق الأكوان ذكر حمّمد

َمْن زانه خلٌق عظيٌم اإذ �سما - عن كّل �سائبٍة فنعم املهتدي
ع�سم الإله جبينه و�سما به - ولغري عّزة ربه مل ي�سجد

يوم  العدل  ال�سفيع  وهو  واملنى-   والريادة  الف�ساحة  فيه 
املوعد

آنسُت فيَك تيقني وتوّحدي 
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ـــــــــــــــدام ُ اعـــــــــــــدْم فـــــكـــــل رقـــــابـــــنـــــا اإع
ـــــن ظـــلـــمـــهـــم وفــــجــــورهــــم  يـــا�ـــســـائـــلـــي ع
ـــــرة وديــــــــــن حمـــمـــٍد ـــــاب ـــــب �ـــــــســـــــاروا ج
ـــنـــمـــر( حتـــ�ـــســـده مــــواجــــد حــقــدهــم  )فـــال
بـــهـــكـــذا! يـــ�ـــســـتـــحـــمـــلـــوك  مل  ـــدي  ـــي ـــس ـــا� ي
ـــَت الــ�ــســجــاعــة بـــعـــدمـــا غـــــال الــ�ــســجــا كـــن
هـــــــذا يـــــزيـــــد عــــلــــى احلـــــجـــــاز غـــمـــامـــة 
ـــــــبى  فــــاملــــنــــجــــنــــيــــق اجــــــنــــــه حـــــــني ان
ــــــــــزام ـــك تـــــنـــــبي الأق ـــب ـــي مـــــن ديـــــــن ج
ــــــــزال ربـــيـــبـــه  ــــــــات ـــــــالت ربـــــــــك م ـــــــال ف
غــــوايــــة  الــــــــــــزوال  لآل  الــــعــــنــــكــــبــــوت 
ـــل  ـــاج ـــع ـــــــــــــاآل ب فــــتــــنــــبــــهــــوا �ــــــســــــوء امل

ــــاُم ــــس ــــ� ـــي ون ـــل ـــت ـــب ــــك ن ــــس ــــر� بــــــــــــدوام ع
عـــنـــد احلـــــجـــــاز تـــــاأمـــــركـــــوا واأقــــــامــــــوا
قــــــد ُفــــخــــخــــت اأ�ــــــســــــالعــــــه والــــــهــــــاُم
ــــاُم ـــات طــــع ـــزف ـــن ـــت ـــس ـــ� ـــم ـــل والــــ�ــــســــعــــُب ل
ــــكــــذا انـــــــــت الـــــلـــــظـــــى و�ـــــــســـــــالُم! ــــه ــــب ف
تـــــخـــــاذٌل وخــــ�ــــســــاُم! عـــــــَة  يف اجلــــبــــان 
ـــــــداُم! ـــــــق م بــــــــــــــارٌع  مـــــكـــــة  ــــــر  ــــــس ا� يف 
ــــره الأوهــــــــــــاُم! ــــغ يـــــرمـــــي  احلــــ�ــــســــون ت
الآلُم! �ــــــســــــادت  قــــتــــلــــك  وبــــــديــــــن 
ــــاُم ــــق ــــــــريــــــــاء م ـــــك وال ـــــن والـــــقـــــتـــــل دي
الأزلُم ــــن  ــــس ــــ� حت ــــوت  ــــب ــــك ــــن ــــع ــــال ب
ـــــــي هــــــكــــــذا �ــــســــتــــفــــاجــــاأ الأيــــــــــــــاُم ه

الى الشيِخ النمِر ، وهو يعجل 
بالطوفان الجارف للطغاة!

مقصلُة اإلعدام
 رحيم الشاهر 
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العليا  الدينية  املرجعية  تواجه  
فتحطمت  اهلوجاء  العواصف 
الطويل  صربها  صخرة  عند 
الداخيل  للمستويني  وحتديا 
وتكس  وكست  واخلارجي، 
احلكمة  ابراج  عند  اعاصريهم 
ال��الم��ت��ن��اه��ي، ألهنا  وال��ص��رب 
والتحدي  الصرب  عىل  شيدت 
رجاهلا  وع��اش  نشوئها   منذ 
عىل  االرض  فوق  املخلصون 
كتحدي  ال��ت��ح��دي،  اس���اس 
الغور،  عميقة  وجلته  البحر 
وقسوتا،  الصحراء  وحت��دي 
الدينية  املرجعية  ت���زال  وال 
التحديات  ب��أص��ن��اف  حم��اط��ة 
التي تبحث عن طرق زعزعت 
واستمر  واستقرارها.  متانتها 
جتمعهم  ب��ال��ث��ب��ات  رج���اهل���ا 
السالم  عليهم  االئمة  وشائج 
يشدهم  الذي  الطريق  وصدق 
الصحيح  البناء  تأسيس  نحو 
توفر  التي  املدنية  للحكومة 
للمواطن االمن واألمان بالعناد 
احلكيم والتحدي الصابر الذي 
اللني  ي��ع��رف  وال  ي���ادن  ال 

الوقت  وب���ذات  وال��رض��وخ، 
يشد  ان  الشعب  وتطالب  تنور 
من  معنوياته  ويقوي  ازره  من 
وترك  شأنه  ورفع  الوطن  اجل 
التفرقة  ون��ب��ذ  االن��ق��س��ام��ات 
قضيتهم  وتوحيد  والعنرصية 
وجعلها قضية واحدة ال جتزئ 
فأبناء  ال��واح��د،  الوطن  ابناء 
واح��دة  ارسة  كلهم  ال��ع��راق 
قاسم  وعشرية واحدة جيمعهم 
ال��وط��ن(  )مصلحة  م��ش��رتك 
يعيشوا  وان  ع��ن��ه،  وال��دف��اع 
عدم  وعليهم  كريمة  حياة  فيه 
بأي حق من حقوقهم  التفريط 
ملجاهبة  ال��ص��ف��وف  وت��وح��ي��د 
اراضيهم  التي تدد  التحديات 
وطنهم  وك��ي��ان  ومقدساتم 
احلر، وهو حق مرشوع جلميع 
شعوب العامل ان يعيشوا احرارا 
اعزاء دون ان تطمع هبم الدول 

األخرى.
ونذكر ان املرجعية الدينية العليا 
ان  وكالئها  عرب  تويص  كانت 
الشيعة والُسنة اخوة بل الشيعة 
ديدهنا  وهذا  الُسنة،  نفس  هم 

التي  يف طرح مبادئها االنسانية 
السامي  اخللق  من  اصال  تنبع 
اهلل  )س��الم  النبوة  بيت  أله��ل 
ع��ل��ي��ه��م( س��ائ��رة ع��ىل نفس 
الواعية  وبحكمتهم  منهجهم 
إلب��ع��اد ال��رصاع��ات ع��ن بالد 
وبناء سور  املسلمني واإلسالم 
حلاميتهم  وال��وف��اء  املحبة  م��ن 
وحقد  الطامعني  طمع  م��ن 
احل��اق��دي��ن وال��ب��اغ��ني...ف��ه��ي 
االحداث  حيال  صامدة  تقف 
موقف  ايضا  اجلارية  الدامية 
ان  اجلميع  من  تريد  التحدي، 
جتاه  التحدي  م��وق��ف  يقفوا 
بالعمل  السياسية،  االط���امع 
بدل  ال��ع��راق  لبناء  املخلص 
والتخريب،  والقتل  التدمري 
كل  من  االخطار  تواجه  وهي 
ح���دب وص���وب،رغ���م ذل��ك  
الصفوف  توحيد  نحو  توجه 
واإلرصار  الفاسدين  وكشف 

عىل حماسبتهم.
ان  يعني  :ه��ذا  حمدثي  يقول 
يف  العليا  الدينية  املرجعية 
الطريق  متهد  األرشف  النجف 

ويغري  طريقه  يتار  ان  للشعب 
حريته  قضية  اجت��اه  بنفسه،  ما 
ألهنا اجلدار املتني التي حتميهم 
االمان  وتؤسس  املنحرفني  من 
املجتمع،  بناء  اساس  الذي هو 
الشعب  ان  بعصبية:  ويضيف 
يصنع  ي��ت��ح��رر  ان  اراد  اذا 
عىل  كالنار  فهو  امل��ع��ج��زات، 
من  جعلوا  الذين  السياسيني 
لتعذيب  هواية  بالنار  اللعب 
ال��ش��ع��ب ووس��ي��ل��ة إلح���راق 
وتديم  االخ��ر  قبول  جسور 

العراقة يف البنيان.
كانت  لذلك  مستمعي:  فقال 
درسا  )الكفائي(  اجلهاد  فتوى 
الشعبي  احلشد  بصورة  قويا 
ال����ذي ت��ش��ك��ل ب��ي��وم واح���د 
وأوقف زحف اخلنازير اهلائجة 
االم��ن��ة...اي  العراق  م��دن  يف 
مع  واهلل  بالنيات  االع��امل  انام 
باخلري  فكر  ال��ص��احل��ني...  نية 
بالربة  وارضب  اخل��ري،  بنية 
القاضية اي فاسد وكافر حياول 
ان يعيد ان يشعل فتيل النار يف 

ارض املقدسات من جديد.   

حيدر عاشور 
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ال���ت���ج���اذب���ات ب���ني االدي�����ان 
حمتدمة  الزال���ت  وال��ط��وائ��ف 
واحل��دي��ث ع��ن ال��ت��ق��ارب امر 
شكيل الن واقع احلال غري ذلك 
وكل طائفة او دين يكون يف قمة 
النشوة عندما يلتحق به شخص 
من الطرف االخر حيث ان هذا 
احلقيقية  الرتمجة  يعد  املكسب 
للعمليات التاثريية التي يامرسها 
رواد كل دين او مذهب بل هي 
من  ك��ل  ينشدها  التي  الغاية 

يراس طائفة .
االمامية  ضد  مورستا  ممارستان 
الطرف  قبل  من  عرشية  االثني 
االخ�����ر ي���ام���ل���ون زح��زح��ة 
يف  الراسخة  الشيعة  معتقدات 
ولكنها  الشيعة  وعقول  قلوب 
العكس  ب��ل  بالفشل  ب���اءت 
ملتهم  ابناء  من  استبرص  بسببها 

اىل الفقه االمامي .
عام  مئة  م��ن  اك��ث��ر  م��دى  ع��ىل 
العالقة  ذات  الدراسية  املناهج 
والدين  االس��الم��ي  بالتاريخ 
مشبعة  جت���ده���ا  االس���الم���ي 
التاريية  واالح��داث  باالفكار 
عقول  يف  تضخ  والتي  املحرفة 

م���ن ص��غ��ره��م حتى  اب��ن��ائ��ن��ا 
ومل   ، كلياتم  م��ن  خت��رج��ه��م 
نسمع ان هنالك من تاثر ومترد 
عىل عائلته مطلقا بل اهنم نبهوا 
اخلالفات  اس��ب��اب  اىل  ابناءنا 
واالمهات  لالباء  وك��ان  بيننا 
تربية  يف  والرائع  البارز  ال��دور 
اكاذيب  اح��ت��واء  ع��ىل  ابنائهم 
بطش  وجتنب  االخ��ر  ال��ط��رف 
.بل  حينها  يف  الظاملة  السلطات 
الفكرين  حيمل  االب��ن��اء  بعض 
تنبيهه  عدم  حالة  يف  املتناقضني 
االم��ه��ات  او  االب���اء  قبل  م��ن 
نجده  الرشد  سن  يبلغ  وعندما 
ينبذ  عقلية  او  فطرية  بطريقة 
بثقافة  اكثر  ويتمسك  افكارهم 

اهل البيت عليهم السالم .
امل����امرس����ة االخ�������رى ال��ت��ي 
هي  االسالم  اعداء  استحدثها 
بالتفجريات  املتمثل  االره��اب 
واالغ���ت���ي���االت وال��ت��ه��ج��ري 
وبالرغم من كل هذا مل نجد فردا 
براءتا  اعلنت  شيعية  عائلة  او 
من معتقدها لتكسب االمان من 
االرهابيني بل اهنم عىل العكس 
ومل  وممتلكاتم  بابنائهم  ضحوا 

تتزحزح معتقداتم .
االرهايب  التفجري  تتابع  عندما 
حسينية  اس��ت��ه��دف  ال�����ذي 
وتسمع  ال��ب��رصة  يف  ال��ع��اش��ور 
احدثها  التي  اخلسائر  وت��رى 
عىل  ذلك  تاثري  ستتوقع  فانك 
احلسينية  ه���ذه  يف  احل��ض��ور 
بل  الرمضانية  الشعائر  الحياء 
احلضور  ان  وج��دن��ا  العكس 
مع  اكثر  يكن  مل  اذا  هذا  هو  كام 
ومن  وامل��واك��ب  الوفود  ق��دوم 
واحلضور  للتعزية  بعيدة  اماكن 
يف املجلس غري مبالني ملا ارتكبه 
هذا   ، اج��رام  من  االرهابيون 
نابع من قوة العقيدة التي حيملها 

الفرد االمامي االثني عرشي .
االفعال  ردود  بعض  هنالك 
االنفعالية تصدر من هذا او ذاك 
ولكنها  املصيبة  حدوث  ساعة 
منثورا  هباء  تذهب  ما  رسعان 
الهنا  نفوسهم  يف  هلا  تاثري  وال 
الذين  عند  طبيعية  فعل  ردة 
مجاح  كبح  حلمهم  يستطيع  ال 
االحيان  بعض  يف   . غضبهم 
تتعلق  ال��ت��ي  االخ��ب��ار  ات��اب��ع 
واج��د  املذهبية  بالتجاذبات 

االعجاب  عجب  فيها  العجب 
الوقت  وعجب االستهزاء ففي 
الذي اقرأ عن دكتور او شخصية 
استبرصت  م��رم��وق��ة  علمية 
عليهم  البيت  اهل  مذهب  اىل 
استبصار  خ��رب  اق���رأ  ال��س��الم 
مواقع  ع��ىل  م��ن  حسني  حممد 
حسني  حممد  هو  من  االنرتنيت 
انه  استبصاره  وسبب  اعلم  ال 
شتمه  الوهايب  بصديقه  اعجب 
يعلمون  .الشيعة  عليه  يرد  ومل 
التي  االره��اب��ي��ة  االع���امل  ان 
اشكاهلا  وبشتى  تستهدفهم 
الكربى  الغيبة  بقيت  طاملا  باقية 
الغيبة  ان��ت��ه��اء  م��ع  وستنتهي 
ال��ك��ربى الهن���ا اح���د اس��ب��اب 
سيقتلعها  التي  االم��ام  ظهور 
اىل  العدالة  ليعيد  جذورها  من 
اذا  اننا  فخرا  ويكفينا   ، مكاهنا 
رؤوسنا   عىل  ايدينا  وضعنا  ما 
اهلل  للقائم عجل  احرتاما  وقمنا 
ذكر  اذا  الرشيف  فرجه  تعاىل 
يكفينا  حمفل  او  جملس  يف  اسمه 
اجسادهم  جيعل  هذا  ان  فخرا 
ترتعش ، فالذي يامل العدالة ال 

يشى املنتظر . 

قلم : سامي جواد كاظم
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حديثًا  الفالسفة  ع��ن  احل��دي��ث  يكون  ق��د 
املعرفية  واجلوانب  املوضوعات  عن  مستقاًل 
األخرى ألمهية الفلسفة وما أبدعه الفالسفة 
عىل مرهّ العصور، وبينام ُعرَف الشيعة اإلمامية 
باهتاممهم الدائم بالدين فهنالَك فالسفة كبار 
)شيعة( هلم باع طويل ومؤلفات يقف عندها 

العامل مذهواًل.
ويقول العالمة واملفس الكبري صاحب كتاب 
تفسري امليزان الشهري آية اهلل السيد حممد حسني 
الطباطبائي يف كتابه )الشيعة يف اإلسالم، ص 
ونشأة  وج��ود  يف  املؤثهّر  العامل  إنهّ   :)129
آثار  هو  الشيعة  بني  والعقيل  الفلسفي  الفكر 
بواسطتهم  والتي  وعلامئهم،  الشيعة  ة  أئمهّ
لدى  الشيعيهّة  العلميهّة  الذخائر  من  أصبحت 
اللون من  بقاء واستقرار هذا  فإنهّ  اآلخرين، 
الفكر يرجع إىل وجود الذخائر العلميهّة التي 
يتمهّ هبا الشيعة ويبدون هلا احرتامًا وتقديسًا، 
الذخائر  مقارنة  يكفينا  األمر،  يتهّضح  ولكي 
العلميهّة ألهل البيت عليهم السالم مع الكتب 
الفلسفيهّة التي صنهّفت مع مرور الزمن، فإنهّنا 
تقرتب  كانت  الفلسفة  أنهّ  بوضوح،  سنرى 
وحتهّى  املوارد،  أكثر  يف  العلميهّة  الذخائر  من 
ا كانت متقاربة  جميء القرن احلادي عرش، فإهنهّ
جدًا، بل منطبقة، ومل يكن هناك فارق سوى 

اختالف يف التعبري.
شهاب  السيهّد  العظمى  اهلل  آي��ة  يقول  بينام 

عىل  مته  مقدهّ يف  النجفي  امل��رع��ي  ال��دي��ن 
 :)11  –  10 ص  اللئايل،  )ع���وايل  كتاب 
إذ  أيضًا  ضائر  فغري  إليه  الفلسفة  نسبة  ا  وأمهّ
علامء  من  ة  عدهّ فيه  برع  عقيلٌّ  علٌم  الفلسفة 
اإلسالم، كشيخنا املفيد، والرشيف املرتىض، 
والسيهّد   ، احليلهّ والعالمة  الطويس،  ق  واملحقهّ
عيل  واملوىل  السبزواري،  والفاضل  الداماد، 
اخلواجوي  إسامعيل  حممد  واملوىل  النوري، 
والسيد  البهائي،  وشيخنا  اإلص��ف��ه��اين، 
لوحي«  »مري  ب�  )الشهيد  السبزواري  حممد 
جمتبى  السيد  الشهيد  املجاهد  الشابهّ  جدهّ 
اب الصفوي( ، والقايض سعيد  الشهري بالنوهّ
املتأهلني  وصدر  السبزواري،  واملتأله  ي،  القمهّ
وغريهم،  الكاشاين  ث  واملحدهّ الشريازي، 
الذين مجعوا بني العلوم النقليهّة والعقليهّة وهم 

يف أصحابنا مئاٌت وألوف.
أما بالنسبة للفالسفة الشيعة القدماء فهم )أبو 
نرص الفارايب � ت 339 ه�، أمحد بن مسكويه 
� ت 421 ه�، الرئيس ابن سينا � ت 428 ه�، 

الشيخ نصري الدين الطويس � ت 672 ه�(.

أبرُز فالسفة الشيعة ومؤلفاتهم

وقفة مع كتاب )دالئل اإلمامة(
 للشيخ الطبري »اإلمامي«

ماذا تعرف عن كيمياء المحّبة؟!
ة رجل فقري  دي الريشهري لتكون عنوانًا لكتابه الرائع الذي يتناول قصهّ )كيمياء املحبهّة( عبارة بليغة وغريبة، اختارها الشيخ املحمهّ

عرف اهلل وذاق حالوة حمبته إذا يقول بأن املحبهّة كيمياء، وإنه يعني ما يقول وليست من باب املجاز.
فعندما يكوُن املحبوُب هو اهلل، فإنهّ خلطة املحبة تكون أشبه بالتفاعل الكيميائي بني جمموعة من العنارص واملركبات ويتنُج عنها مركٌب 

جديد هو يف صورٍة أقرب ما تكون لإلنسان املتسامي عىل غرائزه الفطرية يف سبيل حمبوبه.
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واملبهرة  املهمة  الكتِب  م��َن 
الشيعية  املكتبة  هبا  تزخر  التي 
اإلم��ام��ة(  )دالئ���ل  كتاب  ه��و 
جرير  بن  )حممد  العامل  ملؤلفه 
)اإلم��ام��ي  الصغري(  ال��ط��ربي 
جرير  اب��ن  امل��ؤرخ  عن  متييزًا 
تاريخ  كتاب  صاحب  الطربي 
فيه  ض  يتعرهّ والذي  الطربي(، 
وتواريخ  ومعجزات  لدالئل 
السالم(  )عليهم  اهلداة  األئمة 
سيدة  وم��ع��ج��زات  وفضائل 
)عليها  الزهراء  فاطمة  النساء 

السالم(. 
الكتاب  أن  الشديد  ولألسف 
الذي وصلنا  هو نسخة ناقصة 
حيث  العمالق،  املصنف  هلذا 
عند  منه  التامة  النسخة  كانت 
ال��س��ي��د ع��يل ب��ن م��وس��ى بن 
طاووس املتوىف سنة )664 ه�( 
وبعد عرص السيد ابن طاووس 
التامة،  النسخة  تلك  ضاعت 
الكتب  من  كثري  عنا  ضاع  كام 
ملصنفات  مصادر  كانت  التي 
والنسخة  طاووس،  ابن  السيد 

التي نقل عنها العالمة املجليس 
السيد  يف )بحار األنوار( وكذا 
املعاجز(  )مدينة  يف  البحراين 
وغريهم من املتأخرين هي عني 

النسخة الناقصة التي وصلتنا.
)الشيخ  هو  الكتاب  ومؤلف 
بن  جرير  بن  حممد  جعفر  أبو 
رجل  اآلم��يل؛  الطربي  رستم 
شيعي  ث  وحم���دهّ وفقيه  دي��ن 
الشيعة  ع��ل��امء  م��ش��اه��ري  م��ن 
آمل  مدينة  يف  ولد  اإلماميهّة(، 
بطربستان ولكن ال تعرف سنة 
أنهّه يرجح قد تويف  والدته، إال 
بعد سنة )411 هجرية(، ومن 
)اإليضاح  األخ��رى  مؤلفاته 
احلميدة،  اآلداب  اإلمامة،  يف 
البيت،  أهل  عن  الرواة  كتاب 
فاطمة  مناقب  القرآن،  غريب 
ال���زه���راء وول���ده���ا، ن���وادر 
األئمة  مناقب  يف  املعجزات 

اهلداة(.
حمسن  السيد  ل��ه  ترجم  وق��د 
األمني يف كتاب )أعيان الشيعة، 
عليه  مثنيًا   )199 ص  ج8، 

االشتباه  وق��وع  ع��ىل  ومنبهّهًا 
ك��ث��ريًا ب��ني ال��ط��ربي اإلم��ام��ي 
كتاب  )ص��اح��ب  وال��ط��ربي 
أحد  نًا  مبيهّ ال��ط��ربي(  ت��اري��خ 

املوارد التي اشُتبه فيها.
دراس��ة  يف  املحققوَن  ويعتمد 
نسختني  ع��ىل  ال��ك��ت��اب  ه���ذا 

خمطوطتني.
املكتبة  يف  املودعة  النسخة   .1
املقدسة،  بمشهد  ال��رض��وي��ة 
جمهولة   ،)7655( رق��م��ه��ا 
ال��ت��اري��خ، أوهل����ا: »ب��س��م اهلل 
الرمحن الرحيم، أخربنا القايض 
أبو بكر حممد بن عمر اجلعايب«. 
أصحاب  »ف��ذك��ر  وآخ��ره��ا: 

فقال:  السالم(،  )عليه  القائم 
وكل  ع��رش،  وث��الث��ة  ثالثامئة 

واحد يرى نفسه يف ثالثامئة«.
مكتبة  يف  املودعة  النسخة   .2
اهلل(  )رمح���ه  امل��رع��ي  السيد 
رقمها)2974(،  املرشفة،  بقم 
الثاين  ربيع  بتاريخ 12  وكتبت 
نسخة  ع��ىل  ه���   1319 سنة 
سنة  من  صفر  شهر  يف  مكتوبة 
1092 ه�، أوهلا: »القايض أبو 
اجلعايب«.  عمر  بن  حممد  بكر 
اهلل  بعون  املسند  »تمهّ  وآخرها: 
)تعاىل( وحسن توفيقه يف سلخ 
شهور  من  املظفر  صفر  شهر 

سنة 1092 ه�«.

وقفة مع كتاب )دالئل اإلمامة(
 للشيخ الطبري »اإلمامي«

ا كتاب الوعي.. مقدمة قصيرة جًدّ
ما الوعي وما وظيفته؟ كيف يمكن إلطالق النبضات الكهربائية من املاليني من خاليا الدماغ املتناهية يف  الصغر أن ختلق خربتنا 
البيولوجيا  لعلامء  امليدان  هذا  النفس  علم  يف  املثرية  احلديثة  التطورات  فتحت  وقد  مثرًيا،  موضوًعا  اآلن  الوعي  أصبح  بالعامل؟لقد 
ا« إن كنا نمتلك بالفعل إرادًة  واألعصاب وعلامء النفس والفالسفة. ويناقش هذا الكتاب اجلذاب من سلسلة »مقدمة قصرية جدًّ
حرة، كام يتناول بعض النظريات املهمة، بام فيها التجارب احلديثة حول الفعل والوعي، والرؤية واالنتباه، وحاالت الوعي املتغرية، 
وتأثريات تلف الدماغ والعقاقري.  تتساءل سوزان بالكمور إن كان الوعي نفسه ومًها، ومن خالل ذلك توضح الصعوبة الشديدة التي 

يواجهها العلامء والفالسفة يف رصاعهم من أجل عبور اهلوة السحيقة بني العامل املادي وجتربتنا اخلاصة فيه.
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إيمان كاظم الحجيمي 

طريق النجاح

من منا مل يمر بلحظات انكسار 
يف حياته ومن منا مل يتأمل لدرجة 
يف  رغبتنا  أحيانًا  نفقد  قد  أننا 
ال��س��ع��ي م��ن أج���ل ال��وص��ول 
هو  نفعله  ما  وك��ل  اهل��دف  إىل 
انتظار  أو  جديدة  فرصة  ترقب 
بحباله  نتعلق  أم��ل  بصيص 
الضعيفة لنعود ونعاين من فشل 

تلو آخر.
الطريق  هن��اي��ة  ليس  الفشل 
ومن   . النجاح  بداية  هو  إن��ام 
يسري  أن  عليه  للنجاح  يسعى 
يف طريق طويل ال يدرك هنايته 
يمتلك  ال���ذي  الشخص  اال 
الطموح واإلرصار وقبل ذلك 
من  يطط  ثابت  ه��دف  لديه 
اجله بصورة واقعية تتالءم مع 
تكون  حيث  وميوله  ق��درات��ه 
خطواته متأنية ال تألف الرتاجع 
تتأثر  ال  ال��وق��ت  ن��ف��س  ويف 

اخلارجية  والعوامل  بالظروف 
يضعه  ال��داخ��يل  ال��داف��ع  ألن 
له  ويؤسس  صلبة  أرض  عىل 
إمكانيته عىل  تعزز  متينة  قاعدة 
جتاوز الزالت واهلفوات وجتنبه 
القلق  م��ت��اه��ات  يف  ال��وق��وع 
والقسوة  النفسية  واألزم���ات 
عىل الذات  أما يف اجلانب اآلخر 
طموح  ل��دي��ه  شخص  ه��ن��اك 
اهل��دف  حت��دي��د  يفتقد  ولكنه 
ل��دي��ه ه���دف  ول��ك��ن دون  أو 
يكون  احلالة  هذه  ويف  ختطيط 
مفرغة  حلقة  يف  ي��دور  كمن 
بال  عبثية  خ��ط��وات��ه  وت��ك��ون 
لنقطة  رسيعًا  يعود  وقد  طائل 
عوامل  يمتلك  ال  ألنه  البداية 
النجاح وال مقومات الشخص 
فرصه  بذلك  وتضيع  الناجح 
مرحلة  بدخوله  باالستمرار 
الذات  عىل  والقسوة  االنكسار 

وكأنه لن يصل إىل هناية الطريق 
أنه  مع  املنتصف  يف  وسيبقى 
من  التي  البداية  إىل  عاد  فقط 
املحاولة  اعادة  عندها  املمكن 
وترتيب  واالجتهاد  والسعي 
ضمن  اهلدف  وحتديد  األفكار 
إىل  للوصول  منطقي  ختطيط 
 . جديد  م��ن  واهل���دف  الغاية 
الكائن  ذلك  النملة  تكون  وقد 
ال��ض��ع��ي��ف اك���رب ش��اه��د عىل 
صور تكرار املحاولة للوصول 
صغر  ع��ىل  ف��ه��ي  املبتغى  إىل 
مبادئ  تلهم  قد  لكنها  حجمها 
كاملثابرة  النجاح  ومقومات 
املتواصل  والسعي  واإلرصار 
كثرية  أخرى  شواهد  وهناك   .
علينا وضعها كأساس ملنهجيتنا 
والكتاب  العلامء  جتارب  ومنها 
صيتهم  ذاع  الذين  والشعراء 
وأصبحوا نجوما المعة يف سامء 

اإلبداع وعىل سبيل املثال عميد 
األدب العريب طه حسني الذي 
فقد برصه ولكنه مل يفقد األمل 
املستحيل  يعرف  ومل  والعزيمة 
حيث غري مسار األدب العريب 
فن  يص  فيام  وأفكاره  بنتاجه 

الرواية .
صعبًا  النجاح  طريق  يبدو  قد 
الرحلة  متعته يف  وجمهدًا ولكن 
مشقته  حتيل  قد  اإلب��داع  نحو 
الذات  مع  وتصالح  رضا  إىل 
وانسجام طبيعي مع نمط احلياة  
املعارص املعقد وبذلك علينا أن 
جانبًا  واهلزيمة  اليأس  نطرح 
والعقبات  القيود  نصارع  وأن 
الدؤوب  العمل  من  نابعة  بثقة 
حتقيق  بغية  املتواصل  واجلهد 
حتقيق  وم���الم���س���ة  اهل�����دف 

الطموح عىل ارض الواقع .
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بمواالتكم
علمنا اهلل معالم ديننا

ادعية  الكتب  م��ن  كثري  يف  ورد 
املعصومني  لالئمة  وزي����ارات 
عن  اغلبها  ال���زي���ارات  وه���ذه 
هوحجة  وكالمهم  املعصومني 
اولنا  قول:  يف  الحظنا  ولو  علينا 
حممد واوسطنا حممد واخرنا حممد 
)صىل  النبي  وقول  حممد  كلنا  بل 
اهلل عليه وآله( انا وعيل من شجرة 
شجرا  من  الناس  وسائر  واح��دة 
اهلوى  عن  الينطق  والنبي  شتى 
فالزيارة  يوحى  وحي  اال  هو  ان 
االمام  من  املخصوص  والدعاء 
املعصوم الذي هو حجة ودستور 
النبي  فبآل  هبام  ننهج  ان  هو  علينا 
االدالء  ه��م  الهن���م  اهلل  ع��رف��ن��ا 
فاطمة  النساء  وسيدة  اهلل.  عىل 
ال��زه��راء)ع��ل��ي��ه��ا ال��س��الم( هي 
املحوروالس هلذه املعرفة وحديث 
ماخلقت  لوالك  ياامحد  االف��الك 
ماخلقتك  ول��والع��يل  االف���الك 
ففاطمة  ماخلقتكام  فاطمة  ولوال 
القيمة  هي  بل  الدين  حم��ور  هي 
والبداية  االصل  وان  الدين  عىل 
االساسية للدين منها وقول النبي 
))صىل اهلل عليه وآله  ان اهلل يرىض 

لرضاها فالعالقة بني النبي )صىل 
ليست  وآل��ه(وال��زه��راء  عليه  اهلل 
االب  بني   كالتي   عاطفية  عالقة 
والبنت بل هي عالقة ساموية الهنا 
حمور دائرة الوجود ولوال املعصوم 
عليها  وم��ن  االرض  لساخت 
)عليهم  االئمة  وج��ود  رس  وهي 
الذي  ال��وع��اء   هي  اي  السالم( 
احتضن االمامة فهي ميزان الرضا 
والغضب االهلي وهبا تقوم حقائق 
شيعتها  يف  تشفع  فهي  ال��دي��ن 
شيعتها.فمعرفتهم)عليهم  وشيعة 
النية  ع��ىل  ت��ت��وق��ف   ) ال��س��الم 
ال��ص��ادق��ة وال��ت��وف��ي��ق امل��ه��دوي 
اهلل  وفقهم  اشياعنا  ان  لو  وقوهلم 
القلوب  من  اجتامع  عىل  لطاعتنا 
عنهم  تاخر  ملا  بالعهد  الوفاء  يف 
زياراتم  ففي   . بلقائهم  اليمن 
هلا  يكون  ان  جيب  عظيمة  معاين 
سلوكنا  سري  يف  ال��واض��ح  االث��ر 
اساس  عىل  ديننا  دعائم  وتثبيت 
الصحيح  الطريق  وع��ىل  رص��ني 
الذي اراده ائمتنا )عليهم السالم( 
الطاعة  تقبل  بمواالتكم  يقال  اذ 
تأتلف  وك��ذل��ك  الكلمة  وت��ت��م 

وهنجنا  هلم  سلمنا  لو  اذن  الفرقة 
يف  بنا  ال��رتدي  وصل  ملا  منهجهم 
الطريق  يرسمون  فهم  احلياة  هذه 
الصحيح فعلينا ان ننتشل بواقعنا 
بدين  وملعرفتهم  هل��م  بالتسليم 
ونحن  املسلمون  نجا  .وهبم  اهلل  
صادقا  تسليام  املسلمون  عبيدهم 
وقول الصادق )عليه السالم( من 
اراد منكم ان يستكمل االيامن كل 
ماقاله  مني  القول  فليقل  االي��امن 
وم��امل  عنهم  مابلغني  حممد  ال 
فهم  اعلنوا  وما  ارسوا  ما  يبلغني 
غ��دا عىل  وال��رصاط وه��م  النهج 
االطهار  وال��ه  فمحمد  ال��رصاط 
فهم  السامء  بنهج  مرتبطة  سلسلة 
تشري  الذي  املؤمل  فاالمام  واحد 
ان  قيل  كام  املعصومني  عيون  اليه 
الشهداء  سيد  قاهلا  التي  الكلامت 
الساجدين ولدي سأقتل  اىل سيد 
يقوم  حتى  يفور  دم��ي  وسيبقى 
فرجه  اهلل  )عجل  القائم  ول��دي 
لنا  اش��ارة  يعني  (ه��ذا  الرشيف 
االئمة  بل  والسجاد  احلسني  ان 
عيوهنم تنتظر صاحب االمر فهل 
نحن عيوننا تنتظر الظهور املقدس 

وهل  عليه  اهلل  س��الم  به  لنرتبط 
هل  للحسني  وخدمتنا  اعاملنا  ان 
وللنظر  املهدوية  للخدمة  نوظفها 
االمام  وق��ول  الكريم  وجهه  اىل 
ادركته  لو  السالم(  الصادق)عليه 
خلدمته  ايام حيايت وهانحن ندرك 
الينا  ينظر   امامنا ويف عرصه وهو 
احلسينية  فاخلدمة  ورمحته  بعطفه 
ان  هلا  المعنى  املحمدية  واملعرفة 
االم��ام  ملعرفة  وتكون  توظف  مل 
اىل  ومستندة  ال��زم��ان  ص��اح��ب 
احلسن  ابن  احلجة  حقيقة  معرفة 
ال��رشي��ف(  ف��رج��ه  اهلل  )ع��ج��ل 
انفسنا  نمهد  ان  هو  له  فالتمهيد 
للمهدي  واهلنا  وقلوبنا  وعقولنا 
القويم  االم��ر  اىل  يدينا  ال��ذي 
هي   لنا  واالخ��رية  االوىل  فالغاية 
اجلوهر  ه��و  ال���ذي  زماننا  ام���ام 
الدينية  بل  احلسينية  القضية  يف 
الهنم هم دين اهلل الذي يتدي به 
املشار  االوصياء  وخاتم  املهتدون 
السالم(  االئمه)عليه  م��ن  اليه 
ففيهم وهبم   متت الكلمة وتأتلف 
الفرقة وبموالتم علمنا اهلل معامل 

ديننا.
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متثهّل احلرب املرحلة األخرية من 
األط��راف  بني  الفكري  النزاع 
املتصارعة يف املجتمع. وملا كان 
املتحاربان يستخدمان  الطرفان 
ع��ن��رصي��ن أس���اس���ي���ني مه��ا: 
أصبحت  والسالح،  اإلنسان 
تدمريًا  الوسائل  أكثر  احل��رب 
ألن   -1 البرشي:  التاريخ  يف 
العقلية  قوته  يستخدم  اإلنسان 
يف التفنن بإنزال األذى باآلخر. 
قوة صارمة  للسالح  2- وألن 

يف القطع والذبح والقتل.
واحلرب غالبًا ما تكون طاحنة 

الضعيَف،  القويُّ  فيها  يغلب 
وي��ن��ازُل احل���قُّ ال��ب��اط��َل، وال 
بغالٍب  اال  احلرب  غربة  تنتهي 
النتيجة  ان  إالهّ  وم��غ��ل��وٍب. 
تكشف  ال  للحروب  احلتمية 
بقدر  واهلزيمة،  النرص  طبيعة 
ال���رصاع  ح��ج��م   تكشف  م��ا 
وهشاشة  والباطل،  احلق  بني 

موقف الظامل أمام املظلوم.
)عليه  احلسني  اإلم���ام  أواًل: 
عمر  بدأ  ملا  واملعركة:  السالم( 
ضد  سهم  رمية  بأول  سعد  بن 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  معسكر 

أع��الن  أراد  ف��إن��ه  ال��س��الم(، 
احل����رب. ف��ق��د »زح���ف عمر 
ن��ادى:  ثم  نحوهم،  سعد  بن 
قال:  راي��َت��ك.  أْدِن  ذوْي���د،  يا 
فأدناها ثم وضع سهمه يف كبد 
اشهدوا  فقال:  رمى  ثم  قوسه، 
.وض���َع  رم���ى«  م��ن  أول  أين 
احلسني  اإلم��ام  االع��الن  ذلك 
موقف  يف  ال���س���الم(  )ع��ل��ي��ه 
القتال،  يف  وال���رشوع  ال��دف��اع 
)وقاتلوا  تعاىل:  لقوله  إمتثااًل 
يقاتلونكم  الذين  اهلل  سبيل  يف 
تفيد  واآلي��ة   . تعتدوا...(  وال 

باملرشكني. ختتص  وال  العموم 
أمهية خوض املعركة: كان البد 
السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام 
أن يوض املعركة، وقد خلصها 
احلر بن يزيد يف كالمه هلم، بعد 
معسكر  إىل  وإنضاممه  توبته 
»يا  ال��س��الم(:  )عليه  احلسني 
اهَلَبل  ��ك��م  ألمِّ ال��ك��وف��ة،  أه��ل 
إذا  حتى  دعومتوه  إْذ  وال��ُع��رْب  
وزعمتهم  أسلمتموه،  أتاكم 
ثم  دونه،  أنفسكم  قاتلو  أنكم 
أمسكتم  لتقتلوه،  عليه  عدوتم 
بَكْظمه،  وأخ��ذت��م  بنفسه، 
جانب،  ك��ل  م��ن  ب��ه  وأحطتم 
اهلل  بالد  يف  َه  التوجهّ فمنعتموه 
ويأمن  يأمن  حتى  العريضة 
أيديكم  يف  وأصبح  بيته،  أهُل 
نفعًا،  لنفسه  يملك  كاألسري ال 
وح��ألمت��وه   ًا،  رضَّ ي��دف��ع  وال 
وأصحابه  وَصْبيَتَه  ون��س��اءه 
الذي  اجلاري  الفرات  ماء  عن 
ي��رشب��ه ال��ي��ه��ودي وامل��ج��ويس 
خنازير  فيه  ُغ  ومترَّ والنرصاين، 
أوالء  السواد وكالبه، وها هم 
بئسام  العطش،  رصع��ه��م  ق��د 
ال  ذري��ت��ه!  يف  حم��م��دًا  خلفتم 
مل  إن  الظمأ  ي��وَم  اهلل  سقاكم 
عليه  أنتم  عام  وتنزعوا  تتوبوا 
ساعتكم  يف  ه��ذا  يومكم  من 

هذه...« .
ال��س��الم(  )عليه  اإلم���ام  ك��ان 
خوض  وظيفته  من  أن  مدركًا 
احل�����رب ض���د ب��ن��ي أم��ي��ة، 
رضورة  التالية:1-  لألسباب 
ألن  الديني:  الوضع  تصحيح 
األرض  يف  ع��اث��وا  أم��ي��ة  بني 
اإلسالم،  وابتعدوا عن  فسادًا، 
الدينية  اخل��الف��ة  وأص��ب��ح��ت 
دون  يتداولوهنا  دنيوية  سلطة 
واض��ح��ًا  ذل��ك  وك���ان  رادع. 
وقوادهم  جيشهم  سلوك  من 

السلوك الحربي
في معركة الطف
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وجنودهم، إىل درجة أن اإلمام 
)عليه السالم( رأى أن القتل يف 
االستشهاد  أو  تعاىل  اهلل  سبيل 
لرجوع  الوحيد  ال��ع��الج  ه��و 
الصحيحة  أصوله  إىل  الدين 
األنبياء  خاتم  هب��ا  ج��اء  التي 
ما  وهو  وآله(.  عليه  اهلل  )صىل 
)عليه  لسانه  عىل  الشاعر  قاله 

السالم(: 
يستقم       مل  حممٍد  دي��ُن  ك��ان  إن 

إال بقتيل يا سيوف خذيني 
رضورية  كربالء  معركة  كانت 
إلرجاع األمور التي أوىص هبا 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
إىل نصاهبا. كانت حربًا أخالقية 
وكانت  األوىل.  ال��درج��ة  من 
الطف معركة فكرية أعظم من 

كوهنا معركة عسكرية.
خوض  أمهية  تلخيص  ويمكن 
معركة الطف من طرف اإلمام 
)ع��ل��ي��ه ال���س���الم(، ب��ال��ص��ورة 
ُأستنفدت  ان  بعد  ال��ت��ال��ي��ة: 
قامت  السلمية،  الوسائل  مجيع 
األول:  مستندين.  عىل  املعركة 
السالم(  )عليه  احلسني  أحقية 
بالسالح  نفسه  عن  الدفاع  يف 
والثاين:  العدو.  هامجه  عندما 
املقبولة  ب��احل��دود  اإلل���ت���زام 
للدفاع عن النفس بأن ال جيهز 
مدبرًا،  يقتل  وال  جريح،  عىل 
أو  ق��ارصًا،  أو  طفاًل  يقتل  وال 
ان  بمعنى  السالح.  من  جم��ردًا 
من  يقاتله  م��ن  إال  يقاتل  ال 
السالح. وقد فعل اإلمام  محلة 
وأهل  السالم(  )عليه  احلسني 
بيته )عليهم السالم( وأصحابه 
عني ذلك.2- فشل املحاوالت 
ذلك  ذك��رن��ا  وق��د  السلمية: 
)عليه  اإلم��ام  بأن  ونزيد  آنفًا، 
نفسه  ��ًا  م��وط��نِّ ك��ان  ال��س��الم( 

امل��وت،  وطلب  الشهادة  عىل 
احلرب  بأصول  إلتزم  ولكنه 
وهي  ال��دي��ن��ي��ة،  الناحية  م��ن 
إىل  السلمية  بالوسائل  التوسل 
أقىص درجة ممكنة، ال تيبًا من 
عىل  باحلجة  إلقاًء  بل  امل��وت، 
حتى  تقاتلوهم  )...فال  العدو 
اإلمام  قال  كام   ، يقاتلوكم...( 

أمري املؤمنني )عليه السالم(. 
معركة  ال��ط��ف  م��ع��رك��ة   -3
السالح  دفاعية: كان استخدام 
السالم(،  )عليه  اإلم��ام  عند 
الدفاع  يف  حم��دودًا  استخدامًا 
فلم  اهلجوم،  وردهّ  النفس،  عن 
ذكرنا،  ك��ام  جريح  ع��ىل  جيهز 
يقطع  ومل  م��دب��رًا،  يتعقب  ومل 
القوم  سقى  بل  أحد  عن  امل��اء 
وس��ط  يف  وه���و  ال��ب��داي��ة  يف 
بإمكانه ان ال  الصحراء، وكان 
تلك  يف  فيهلكوا  املاء  يعطيهم 
القول  نافلة  الصحراء.ومن 
النبي  ح���روب  أن  نعلم  ان 
كانت  وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل 
عىل  هجومية،  إبتدائية  حروبًا 
وخيرب،  ب��در  كمعركة   ، رأٍي 
ونحوها. وحروب اإلمام أمري 
كانت  السالم(  )عليه  املؤمنني 
بغوا  الذين  البغاة  عىل  حروبًا 
العادل  الرشعي  احلاكم  عىل 
ونكثوا البيعة، كحروب صفني 
والنهروان واجلمل. نعم أخرج 
نسائهم  من  بعضًا  امل��رشك��ون 
جئنهّ  أهننهّ  إال  أحد،  معركة  يف 
من  املقاتلني  تأليب  أج��ل  من 
يكن  ومل  القتال،  عىل  املرشكني 
هلن دور آخر.4- معركة الطف 
معركة فكرية: كان النرص الذي 
)عليه  احلسني  اإلمام  عليه  بنى 
السالم( هو نرص فكري معنوي 
يبقى عىل مدى األجيال، وليس 

نرصًا عسكريًا بحتًا. فهو )عليه 
)عليه  بيته  وأه���ل  ال��س��الم( 
قتلوا  وإن  وأصحابه،  السالم( 
مقاتاًل  وثامنني  أربعا  العدو  من 
وجرحوا  الطربي  ذكره  ما  عىل 
ذلك  أن  إال   ، منهم  العديد 
كان  امل��ع��رك��ة.  ه��دف  يكن  مل 
عقائديًا  هدفًا  املعركة  ه��دف 
ألتباع  العقلية  الرتكيبة  ك  حُي��رهّ
بل  السالم(  )عليه  البيت  أهل 
ذلك  نتحرى  مجيعًا.  املسلمني 
من خالل خماطبة اإلمام )عليه 
السالم( هلم، عرَب:أ- تشخيص 
املشكلة: وهي مشكلة السلطان 
اهلل،  حُل����ِرَم  املستِحل  اجل��ائ��ر 
واملخالف  اهلل،  لعهد  والناكث 
عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل  ل��رس��ول 
وآله(. فقد نقل )عليه السالم( 
قول النبي )صىل اهلل عليه وآله( 
وه���و ح��ك��م االس����الم: )م��ن 
ُمستِحاًل  جائرًا  سلطانًا  رأى 
اهلل،  لعهد  ناكثًا  اهلل،  حُل���ِرَم 
يعمُل  اهلل،  رسوِل  لسنهِّة  خُمالفًا 
والعدوان،  باإلثم  اهللِ  عباِد  يف 
قول،  بفعل وال  عليه  ُيغريهّ  فلم 
يدخله  أن  اهلل  عىل  حقًا  ك��ان 
وهو  البديل:  .ب-  مدخله( 
السالم(:  )عليه  العادل  اإلمام 
)ف��أن��ا احل��س��نُي ب��ُن ع��يل واب��ُن 
)صىل  اهلل  رسول  بنِت  فاطمة 
اهلل عليه وآله(...( ، )وأنا أحق 
رسول  من  لقرابتي  غريي  من 
 ...(  ، وآله(  عليه  اهلل  اهلل صىل 
واملغرب  املرشق  بني  ما  فواهلل 
وال  منكم  غريي  نبي  بنت  ابن 
نبيكم  بنت  ابن  أنا  من غريكم، 
تعاىل:  قال  وقد   . خاصة...( 
أج��رًا  عليه  اسئلكم  ال  )ق��ل 
فاآلية   . القربى(  يف  امل��ودة  إال 
أئمة  بوالية  التمسك  إىل  تشري 

ال��س��الم(  )عليه  البيت  أه��ل 
لعصمتهم وقرابتهم من رسول 
وآله(.نعم  عليه  اهلل  )صىل  اهلل 
)عليه  البيت  أه��ل  أئمة  ك��ان 
األبطال  أعظم  م��ن  ال��س��الم( 
املؤمنني  ف��أم��ري  ال��ت��اري��خ،  يف 
يف  قتل  ال��س��الم(  )عليه  ع��يل 
ن��ص��ف م��ا قتله  ب���در  م��ع��رك��ة 
جيش املسلمني . وأفنى جيش 
اخلوارج يف النهروان عن آخره 
إال تسعة منهم ، وهكذا كانت 
)عليهم  البيت  أه��ل  بطولة 
الطف  ظ��رف  لكن  ال��س��الم(. 
سمح  وإن  فهو  خمتلفًا،  ك��ان 
أن  إال  الفردية  البطولة  بظهور 
وجود  معركة  كانت  املعركة 
عقائدي وفكري. فكل من جاء 
من  السالم(  )عليه  احلسني  مع 
وهو  واح��دًا  إال  قتلوا،  رج��اٍل 
السالم(.  )عليه  العابدين  زين 
وجود،  مبارزة  كانت  فاملبارزة 
عن  النظر  بغض  فكر  وإثبات 
التمسك  العدو.ج-  قتىل  عدد 
بأئمة  املتمثلة  احلقة  باإلمامة 
ال��س��الم(  )عليه  البيت  أه��ل 
الفكري  اإلص��الح  جوهر  هو 
)عليه  اإلمام  يريده  كان  الذي 
ال  التمسك  وذل��ك  ال��س��الم(. 
بل  واح��دة،  معركة  يف  ينتهي 
حتى  وجت��ارب،  زمن  من  البد 
مفهوم  األم��ة  ذهن  يف  يرتسخ 
املستندة  الصحيحة  اإلم��ام��ة 
بالرشيعة،  الكامل  العلم  عىل: 
املهد  م��ن  الكاملة  وال��ت��ق��وى 
وحتى اللحد عند اإلمام )عليه 
نصطلح  م��ا  وه��ي  ال��س��الم(، 
عليه بالعصمة يف الدين. وقول 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
أعظم شاهد عىل ذلك: )احلسن 
واحلسني إمامان قاما أو قعدا( .
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يف  ال��رتاث  دار  مؤسسة  أعلنت 
عن  األرشف  ال��ن��ج��ف  م��دي��ن��ة 
ال��رتاث(  )دي��وان  جملة  إطالقها 
ال��رتاث  ب��ش��ؤون  تعنى  وال��ت��ي 
الكتب واملكتبات  اإلسالمي من 

واملؤلفني.
العامة  العالقات  مسؤول  وقال 
حسن  امل��ؤس��س��ة  يف  واإلع����الم 
وضمن  »مؤسستنا  ان  األعسم، 
ال��ت��ي تعمل  اخل��ط��ط وال��ربام��ج 

اخلاصة  الثقافة  نرش  هو  عليها 
بالرتاث عرب العديد من الوسائل 
التي  الثقافية  املشاريع  تلك  ومن 
إصدار  هو  عليها  العزم  عقدت 
بعنوان  ب��ال��رتاث  خ��اص��ة  جملة 

)ديوان الرتاث(«.
هذه  ُتعنى   « األعسم  وأض��اف 
ال�  صفحاتا  بلغت  التي  املجلة 
عن  والتنقيب  بالبحث   ،1000
والرتاثيني  بالرتاث  يتعلق  ما  كل 

من  اإلسالمي  ال��رتاث  بشؤون 
واملكتبات(  والكتب  )الكاتب 
بشكل  ص���دوره���ا  وس��ي��ك��ون 
من   « أن  اىل  م��ش��ريًا   ،« دوري 
بالرتاث  االهتامم  هو  أولوياتا 
عمومًا والتعريف بالفكر الشيعي 
وأصوله العلمية وكذلك االهتامم 
الرتاث  بمستجدات  عام  بشكل 
ال��ع��امل وت��رمج��ة  اإلس���الم���ي يف 
القيهّمة  وال��دراس��ات  األب��ح��اث 
إىل  األخرى  اللغات  من  الشيعية 
العربية ليطلع عليها الباحث بلغة 
اجلاد  السعي  عن  فضاًل  الضاد، 
البناء  يف  املكتبات  دور  لتفعيل 

الثقايف للجيل اجلديد«.
مجع  اىل  املجلة  »تسعى  وت��اب��ع 
املتعددة  وال��دراس��ات  البحوث 
مرموقة  علمية  شخصيات  عن 
وخدمات  جهودًا  قدمت  التي 
الشيعي  وال��رتاث  للفكر  جليلة 

اع��داد  م��ن  ع��دد  ك��ل  يف  لتفرد 
امل��ج��ل��ة حم����ورًا ل��ل��ح��دي��ث عن 
الشخصيات  تلك  من  شخصية 
وإخراج  الرتاثي  بالشأن  املهتمة 
 « ان  مبينًا  عنه«،  مستقل  ملف 
ختصيصه  تم  االول  العدد  ملف 
الغطاء  كاشف  مكتبة  ملؤسس 
العالمة  األرشف  النجف  يف 
املؤرخ املتتبع الشيخ عيل بن حممد 
)ق��ده(  الغطاء  كاشف  آل  رض��ا 
املنيعة  )احلصون  كتاب  صاحب 
يف طبقات الشيعة(«. هذا وتدعو 
اللجنة املرشفة عىل إصدار املجلة 
بالشأن  واملهتمني  الباحثني  مجيع 
واملشاركة  ب��اإلس��ه��ام  ال��رتاث��ي 
والبحوث  الدراسات  كتابة  عرب 
التوجهات  املنسجمة مع  العلمية 
مل  والتي  املجموعة  هلذه  الفكرية 

يسبق نرشها باللغة العربية«.

اصدار )وثائق نجد( يرى النور
المكتبة المركزية بجامعة الكوفة

نجد«  »وثائق  كتاب  األرشف  النجف  مدينة  يف  الرتاث  دار  مؤسسة  عن  صدر 
له املحقق احلجة  بتعريبه عقيل خورشا وقدم  السيد عيل املوجاين قام  تأليف  من 
فهارس  سلسلة  من  الثالث  اإلصدار  وهو  الربوجردي  املوسوي  حسن  السيد 

املخطوطات والوثائق التي سبق وأطلقتها املؤسسة.
من  وثيقة   )60( تتضمن  الوزيري،  القطع  من  صفحة   )470( يف  الكتاب  ويقع 
اول  واستقرار  الوهاب  عبد  حممد  لظهور  املعارصين  العثامنيني  األمراء  تقارير 
الذي  الكتاب  العربية من أصل  النسخة  نجد واحلجاز وهو  دولة آلل سعود يف 
وترمجتها  العثامين  االرشيف  من  الوثائق  تلك  اعداد  و  بانتخاب  فيه  املؤلف  قام 
عىل  حتوي  بمقدمة  الكتاب  رًا  مصدهّ ونرشها  الوثيقة  صورة  درج  مع  بالفارسية 
الوهاب  عبد  وفاة مؤسسها حممد  اىل  نشوئها  منذ  الوهابية  تأريخ  دراسة وحتليل 

وآل سعود مستعينًا ببعض الكتب التاريية.
والوثائق«  املخطوطات  »فهارس  سلسلة  أطلقت  الرتاث  دار  مؤسسة  ان  يذكر 
وصدر عنها ثالثة إصدارات هي: فهارس خمطوطات مكتبة كاشف الغطاء العامة 

ج1، فهرس املخطوطات املصورة يف مكتبة اإلمام احلكيم العامة )جزءان(. 

النجف: صدور العدد االول من مجلة
          )ديوان التراث( التراثية التخصصية
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يف  اإلس��الم��ي  ال��ت��ع��اون  منظمة  أطلقت 
العاصمة اإلندونيسية جاكرتا معرض صور 
من القدس )تاريخ وحضارة( الذي ينظمه 
اإلسالمي  والفنون  والثقافة  التاريخ  مركز 
والسفارة  للمنظمة  التابع  »إرس��ي��ك��ا« 
اإلندونيسية  العاصمة  يف  الفلسطينية 

بالتعاون مع احلكومة اإلندونيسية.
وذكر بيان للمنظمة أن املعرض ضم مخسني 
يف  التاريي  بشقيها  القدس  ملدينة  صورة 
الصور  وتعد  وامل��ع��ارص  العثامين  العهد 
عبد  السلطان  أرشيف  من  جزءا  القديمة 
صورة,  ألف   38 يضم  الذي  الثاين  احلميد 
عبد  السلطان  ابتعثهم  مصورون  التقطها 
القرن  أواخ��ر  يف  العامل  أرج��اء  إىل  احلميد 

الثامن عرش.
أن  إرن  خالد  املركز  ع��ام  مدير  وأوض��ح 
مدى  عىل  زواره  يستقبل  الذي  »املعرض 
عىل  ال��ض��وء  لتسليط  ي��دف  أي���ام  ثامنية 
تلك  يف  القدس  مدينة  ساد  الذي  التعايش 
الديانات  أتباع  خمتلف  بني  القديمة  احلقبة 
ومقارنته  واليهودية  واملسيحية  اإلسالمية 
ب��ف��رتة االح��ت��الل اإلرسائ��ي��يل م��ن خالل 

الصورة التي تعد أفضل رسالة إىل جمتمعات 
العامل اإلسالمي باختالف لغاتا وثقافاتا«.
أكثر  بني  سيتنقل  »املعرض  أن  إىل  وأش��ار 
من دولة باالتفاق مع املنظمة ضمن سياسة 
وخاصة  الفلسطينية  للقضية  للرتويج 
القدس  تعيشه  ال��ذي  الصعب  ال��وض��ع 
الكبري  احلجم  من  كتاب  إص��دار  بجانب 
حتوي  أخرى  ونسخة  صورة   200 حيوي 

500 صورة طبعت بالطريقة ذاتا«.
لدى  الفلسطيني  السفري  أك��د  جانبه  من 
يثبت  املعرض  أن  مهداوي  فريز  جاكرتا 
مدينة  يف  التاريي  الفلسطيني  ال��وج��ود 
عن  املعرض  ينقله  ما  خالل  من  القدس 
الوجود  عىل  وإرصاره  الفلسطيني  الكفاح 
يف الفرتة احلالية كاشفا أن أكثر من 75 ألف 

إندونييس زاروا القدس يف عام 2014.

المكتبة المركزية بجامعة الكوفة

من  كتاب   6000 عىل  الكوفة  بجامعة  املركزية  املكتبة  حصلت 
وبجميع  الثقافة  ل��وزارة  التابعة  بغداد  يف  والوثائق  الكتب  دار 
االختصاصات، أعلن ذلك الدكتور حتسني فاضل عباس األمني 
الكتب  عىل  احلصول  عملية  ان  مؤكدًا  املركزية  للمكتبة  العامة 
املعلومات  مصادر  تبادل  برنامج  ضمن  تقع  اجلديدة  واملصادر 
العامة  واملكتبات  الدولة  مؤسسات  بني  وااللكرتونية  الورقية 
ومكتبات اجلامعات، ومن املؤمل ان تسهم هذه الكمية من الكتب 

والوثائق يف توفري املصادر لطلبة الدراسات العليا واالولية .

 تحصل على 6000 كتاب  من دار الكتب والوثائق

صور قديمة للقدس 
من أرشيف السلطان عبد الحميد الثاني

33

تراث وآثار



انا

الناظ����ور جهاز رقيق جدًا يحتاج 
ال����ى معاملة رقيقة مع االنس����جة 
من قبل اجلراح في مسألة املهارة 
ب����أداء العملي����ات اجلراحية والتي 
تتميز فيها محافظة كربالء لذلك 
االحصائيات  بحس����ب  ش����اهدنا 
ل����وزارة الصحة بانه����ا تصدرت 
الناظوري����ة,  باجلراح����ة  الع����راق 
الطب ف����ي الس����ابق كان يقتصر 
على عمليات مح����ددة باجلراحة 
كل  االن  ولك����ن  الناظوري����ة 
اجلراح����ات الت����ي جت����رى بالفتح 
اجلراحي امكان اجرائها بالناظور, 
يعمل جهاز الناظور على الكهرباء 
وفيه جهاز ups يجهز بالكهرباء 
ف����ي حال ح����دوث انقط����اع لها 
فيس����تطيع اجلّراح اكمال العملية 
حتى لو كانت الكهرباء الرئيسية 
منقطع����ة, جه����از الناظور مكلف 
جدًا يصل سعره الى 300 مليون 
دينار عراقي واالدوات املستخدمة 
فيه تس����تخدم مل����رة واحدة وهي 
مكلف����ة ايض����ا, فالعملية الواحدة 
بالناظ����ور وخاص����ة فيما يخص 
الس����منة املفرطة تكل����ف حوالي 
ملي����ون ال����ى ملي����ون ونص����ف 

كمستلزمات وادوات فقط اضافة 
ال����ى التل����ف ال����ذي يحصل في 
اجله����از ... وملعرفة املزيد عنها 
مجلة » االحرار« التقت الدكتور 
صباح كرمي احلس����يني اختصاص 
جراح����ة عامة مدير ع����ام مدينة 
االمام احلس����ن »عليه الس����الم« 

الطبية والذي بن لنا ما يأتي؟
تعريف اجلراحة الناظورية:�

*اجلراح����ة الناظوري����ة هي ثقوب 
صغيرة تتعامل بصورة افضل من 
العملية اجلراحية وبأقل اخلس����ائر 
بالنس����بة للمريض, ولكن الشرط 
الوحيد اجراؤها من قبل جّراح ماهر 
في عمل����ه, والعمليات الناظورية 
دخلت في كل مجاالت اجلراحة 
وال تقتصر عل����ى اجلراحة العامة 
فقط بل دخلت في نظام جراحة 
االنف واالذن واحلنجرة, املفاصل 
واجلملة العصبية, وكذلك تشمل 
جراحة االمعاء واستئصال املرارة 
وتصغير املعدة و جراحات الفتق 
وجراحات اكياس املبيض او التي 
تخص اجله����از الهضمي بصورة 

عامة. 
الفرق ب����ن العملي����ات اجلراحية 

والناظور:�
هن����اك فرق كبي����ر ب����ن العملية 
بالناظ����ور  والعملي����ة  اجلراحي����ة 
فاجلراحية رمبا تعرض االحش����اء 
ال����ى الضغط اجل����وي او التماس 
م����ع الهواء عندما يتم فتح البطن 
مث����الً  يكون هن����اك تغير لدرجة 
احلرارة او الهواء وعوامل التلوث 
تكون موجودة مهما كان احلرص 
والظروف الطبية القياس����ية, بينما 
جراحة الناظور تكون عبارة عن 
ثقوب بس����يطة تدخ����ل في جدار 
البط����ن وعن����د دخوله����ا اجلوف 
البطني متلؤه بغاز ثاني اوكس����يد 
الكارب����ون وه����و ال يؤث����ر على 
اجلس����م اطالقا وبواس����طته ميكن 
للج����ّراح ان يش����اهد االحش����اء 
بص����ورة دقيقة وواضح����ة اضافة 
ال����ى ادخال كاميرا داخل اجلوف 
البطني حيث تكون هناك شاش����ة 
تكب����ر الصورة ال����ى حوالي 10 
مرات, وهو يس����اعد اجلّراح في 
املش����اهدة بصورة ادق من الفتح 
اجلراحي وهذا يحتاج الى مهارة 
م����ن اجل����راح ومعرفة التش����ريح 

داخل املريض.

*ان العملية بالناظور افضل بكثير 
م����ن اجلراحية فهي جتعل ش����فاء 
املريض اسرع وال تترك اثارا مزمنة 
له وغيرها من االمور االخرى, في 
ح����ال كان هناك صعوبة او عدم 
وض����وح الرؤية ف����ي الناظور قد 
يضطر الطبيب اجلّراح الى حتويل 
العملي����ة الناظوري����ة ال����ى عملية 
جراحية مباش����رة, وهي ليس����ت 
فش����ال للعملية بل هي استمرارية 
وتأم����ن حلياة املري����ض, كل هذه 
اجلراحات جديدة استحدثت في 

دول العالم.
ارقام واحصائيات

جه����از الناظور صنع ف����ي املانيا 
ودخل العراق عام 1995 وكان 
محدودا ف����ي بغداد حصرًا, وفي 
كربالء انا اول من اجريت عملية 
الناظ����ور ع����ام 2003م, وخالل 
ع����ام 2015م اجري����ت  1755 
عملية بالناظ����ور, ادخلنا اجلراحة 
الناظوري����ة حت����ى ف����ي الطوارئ 
ضم����ن قواع����د وزارة الصح����ة 
ونحن من اوائ����ل احملافظات في 
الع����راق الت����ي ادخل����ت اجلراحة 

الناظورية في الطوارئ.

الجراحة الناظورية ... 
      ثقوب صغيرة تتعامل بصورة افضل من العملية 

الجراحية وبأقل الخسائر للمريض 

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي
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من الضروري جدا أن يراعي الزوجان زينتهما ومظهرهما،
 وأن يحاوال الظهور باملظهر الالئق، فإن التعاليم اإلسالمية 
تزخ���ر بالكثي���ر م���ن الوصايا ع���ن نظافة الب���دن بدءا من 

االستحمام،
 وتنظيف األسنان ، والتعطر ، وإصالح الشعر ، وقص 

األظافر ، وارتداء الثياب النظيفة
وهن���اك رواي���ات تفيد أيضا بأن امل���رأة حتب من الرجل أن 
يتزين لها كما أن الرجل يحب من زوجته ذلك . وكل هذا 
ل���ه تأثير بالغ األهمية في ترغيب الطرفن ببعضهما وتعزيز 
عالقات احلب بينهما قال اإلمام الكاظم )عليه الس���الم(: 
»إن التهيئة مما يزيد من عفة النساء، ولقد ترك النساء العفة 

بترك أزواجهن التهيئة«.
كما ورد عن الباقر عليه السالم توصية للرجل بتوفير الزينة 
لزوجت���ه حتى لو اقتصر األمر على ق���الدة . يقول اإلمام 
الباقر )عليه السالم(: »ال ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو 

أن تعلق في عنقها قالدة.

اآلثار الوخيمة للذنوب..

تزين الزوجين لبعضهما..

ممن تبرأ النبي )صلى اهلل عليه وآله(؟ 

إن جانب���ًا من األم���راض الروحية والعصبية التي يصاب بها الن���اس، ناجت من االنحرافات 
اخللقية وسوء القصد فاحلسد مثاًل يفعل في بدن احلسود وروحه ما يفعله السرطان 

في اجلس���م، التكبر يولد في االنسان بعض االختالالت الروحية وقد يؤدي 
إلى اجلنون، ولكنه قد ال تظهر هذه العوارض بسرعة بل تكون بطيئة 

وتدريجية .
وكثير من الشبان ينحطون إلى أسفل درك من احلضيض نتيجة امليوعة 

والتفسخ اخللقي وأخيرًا يؤدي بهم ذلك إلى االنتحار . وكم من رجل 
أردى به احلرص والطمع وطلب اجلاه واألنانية إلى هوة س���حيقة وعيش 

أمض من املوت ومصير مؤلم فظيع ! . .
فالعاقل هو الذي ال يلوث أذياله بأي ذنب ، ويظل متحفظًا من أي انحراف في 

في سلوكه، وهكذا فإن الرجال العظماء والذين كانوا وال يزالون مفاخر االنسانية جمعاء 
كل عصر، لم يحصلوا على تلك املنزلة إال ألنهم عاشوا عيشة طاهرة منزهة من الدنس . 
فالفضائل والكماالت ال ميكن أن تتفق مع الذنوب ، ومن يريد الوصول إلى أوج الكمال 
والعظمة الروحية، عليه أن يتخلى عن ميوله الال مشروعة وشهواته وأهوائه التي تقف في 
طريق تكامله، ويقول االمام علي )عليه الس���الم(: »انك لن تدرك من ربك ما حتب إال 

بالصبر عما تشتهي« عيون احلكم واملواعظ: ص/ 172

مم���ا ورد في بطون كتب احلديث أن النب���ي الكرمي نظر إلى بعض 
األطف���ال في جادة الطريق، فقال )صل���ى الله عليه وآله(: »ويل 
ألوالد آخر الزمان من آبائهم«، فقيل: »يا رس���ول الله من آبائهم 
املش���ركن؟ فقال )صلى الله عليه وآل���ه(: »من آبائهم املؤمنن ال 
يعلمونه���م ش���يئا من الفرائ���ض وإذا تعلموا - يعن���ى أوالدهم - 
منعوهم ورضوا عنهم بعوض يس���ير م���ن الدنيا، فأنا منهم بريء 

وهم مني براء«. شجرة طوبى ج2: ص374
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سجال حول خطر اللحوم المصنعة والمسببة للسرطان

اإلقالع  يريدون  الذين  األشخاص  حيظى 
عن التدخني بفرص أكرب للنجاح إذا قرروا 
التوقف بشكل مفاجئ عنه، بحسب دراسة 
الطب  )سجالت  دوري��ة  يف  نرشت  حديثة 

الباطني(.
الذين  ال��دراس��ة  يف  للمتطوعني  وبالنسبة 
استخدموا هذا النهج كان احتامل الثبات يف 
أكثر  عام  نصف  ملدة  التدخني  عن  العزوف 
ترجيحا بنسبة 25 يف املائة مقارنة باملدخنني 

الذين حاولوا اإلقالع تدرجييا.
القلب  مؤسسة  مولتها  التي  الدراسة،  ويف 
متطوع  تقسيم نحو 700  الربيطانية، جرى 
جمموعتني،  إىل  عشوائي  بشكل  بريطاين 

تدرجييا،  التدخني  ع��ن  سيقلع  إح��دامه��ا 
التدخني  عن  سيقلع  من  تضم  واألخ��رى 
بشكل فوري وهنائي، وبعد ستة أشهر تبني 
التوقف  ينتمون إىل املجموعة  أن 15.5 % 
نسبة  بلغت  التدخني يف حني  التدرجيي عن 
األشخاص التي أقلعت عنه بشكل مفاجئ 

.% 22
يف  الوطنية  الصحية  اخلدمات  هيئة  وتقول 
مهم  املناسب  التاريخ  اختيار  إن  بريطانيا 
بقاعدة  وتنصح  التدخني،  ع��ن  ل��إلق��الع 
)عدم التأجيل( يمكن أن يساعد بالفعل يف 

هذا اهلدف. 

وقفت جمموعه من الزبائن أمام القصاب يف متجر بشيكاغو وأخذوا يمزحون معه عن تقرير ملنظمة الصحة العاملية ربط بني اللحوم املصنعة 
واإلصابة بالسطان، وجاء تصويت الرأي العام من شتى أنحاء العامل عىل وسائل التواصل االجتامعي بشكل رصيح لصالح النقانق وحلم 
اخلنزير املسببني الرئيسني للسطان، وبدورها جلأت منظمة الصحة ونرشت بيانا أكدت فيه ان تقرير الوكالة الدولية ألبحاث السطان 
يقلل خطر اإلصابة  قد  أن خفض االستهالك  إىل  لكنه يشري فقط  املصنعة،  اللحوم  أكل  االمتناع عن  التابعة هلا: ال يطلب من اجلمهور 

بسطان القولون واملستقيم.
فيام وضعت الوكالة الدولية ألبحاث السطان ومقرها باريس، تقريرا يمكن أن يزيد اجلدل حول مزايا وعيوب أكل اللحوم املصنعة مثل 
النقانق يف الفئة األوىل من قائمتها )املسببة للسطان لدى البرش( التي تشمل أيضا التبغ واحلرير الصخري )االسبستوس( ودخان الديزل، 

مؤكدة إن هناك )أدلة كافية( تثبت صلتها مجيعا بالسطان.
وأعلنت منظمة الصحة العاملية أن تناول رشحية من اللحوم املصنعة تزن 50 غراما التي جيري حفظها عادة بطريقة التمليح وغريه  تزيد من 

خطر اإلصابة بسطان بنسبة %18.

التوقف المفاجئ عن التدخين )أفضل السبل(
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حذر اخلرباء يف األمريكتني من االستفحال السيع لعدوى زيكا الفريوسية من 
مهددة  بالقارة  تفتك  والتي  البعوض  ينقلها  التي  األمراض  من  املتزايد  العدد 

باخلطر عىل البرش.
قال علامء يوثقون حاالت األمراض التي يسببها البعوض إن جحافل البعوض 
تاجم اآلن بأعداد متزايدة من العاصمة األمريكية واشنطن وحتى سرتاسبورج 
تقترص عىل  تزال  ينقلها ال  التي  األمراض  بأن  السائد  ينفي االعتقاد  ما  بفرنسا 
تنقل  التي  إجيبتاي(  )إيديس  بعوضة  أنواع  ان  احلارة،مؤكدين  املدارية  املناطق 
أكل  وأوعية  الصفيح  العلب  ويف  السيارات  إط��ارات  يف  تنمو  زيكا  فريوس 
البعوض  إناث  ع  َترْبَ فيام  الطلق  اهلواء  املوضوعة يف  الزهور  أواين  الكالب ويف 
يف نرش األمراض إذ تلدغ الشخص عدة مرات كي تأخذ كفايتها من الربوتني 

املوجود يف دم اإلنسان والذي حتتاج إليه يف وضع بيضها.
ألبوبيكتاس(  )ايديس  بعوضة  يف  يكمن  األكرب  اخلطر  أن  اخلرباء  معظم  ويرى 
التي تتوسع يف مناطق معيشتها إىل  النمر اآلسيوية  وتعرف أيضا باسم بعوضة 

حد كبري ويمكنها أن تنقل أكثر من 25 فريوسا منها زيكا.

حتول الباحثون يف جمال الذكاء االصطناعي مؤخرًا اىل عامل األدب 
عقول  يف  االنسانية  االخالقية  والقيم  املبادئ  لغرس  حماولة  يف 
من  ومها  هاريسون(  و)برنت  رايدل(  )مارك  عبأ  فقد  االالت، 
للتكنولوجيا،  جورجيا  معهد  يف  التفاعيل(  )احلاسوب  مدرسة 
لكي  واحلكايات  بالقصص  االصطناعي  الذكاء  خوارزميات 
تتعلم هذه االالت التتابعات املقبولة لألحداث ومساعدتا عىل 

فهم كيفية الترصف بأسلوب قريب من السلوك البرشي.
)كويكزوت(  اسم  عليه  اطلقا  نظامًا  هاريسون(  و  )رايدل  ر  طوهّ
خمصص لتعليم الروبوتات كيفية الترصف عند التعامل مع البرش 
باسلوب شبيه بترصف البطل يف تلك القصص، وقد اعتمد نظام 
»كويكزوت« كأساس له بحث سابق ل� )رايدل( اسمه )شهرزاد( 
الذي اعتمد استخدام احلبكة القصصية لعدد كبري من القصص 
الذكاء  ألنظمة  يتيح  بنحو  االنرتنت  شبكة  عىل  من  امللتقطة 
لالحداث،  والسوي  الصحيح  التتابع  تتعلم  أن  االصطناعي 
وأكد )رايدل( إن اعطاء الروبوتات القدرة عىل فهم قصصنا قد 
كتيب  واحلكايات  القصص  كانت  مثلام  االنسب  الوسيلة  يكون 

االرشادات لالنسان.

نجوم  تسع  اكتشف  الفضائي  هابل  تلسكوب  أن  ناسا  وكالة  أوردت 
 100 من  بأكثر  األم  شمسنا  كتلة  عن  منها  كل  كتلة  تزيد  عمالقة 
ضعف، ويقع هذا العنقود النجمي الذي سمي ب�)R136 ( يف سديم 
الرتيالء املوجود يف جمرة سحابة ماجالن الكربى التي تعترب جمرة قزمة 
تبعد )170 ( ألف سنة ضوئية عن األرض. فعىل الرغم من عدم زيادة 
يعترب جسام  الذي  الفضائي  كتلة) R136a1( هذا اجلسم  كتلتها عن 
ضعفا،  ب�)250(  الشمس  كتلة  عن  الزائدة  بكتلته  قياسيا  رقام  سجل 
يعترب سطوع هذه النجوم مدهشا حقا حيث يزيد عن سطوع شمسنا 

ب�)30 ( مليون ضعف.
هابل9  تلسكوب)  أجهزة  أن  إىل  خاص  بشكل  الباحثون  أشار  وقد 
فقط قادرة عىل اكتشاف هذه النجوم ألن هذه العملية تطلبت تفكيك 
اإلشعاع فوق البنفسجي القادم من تلك املنطقة من الكون إىل مكوناته.
ويذكر ان مرصد هابل الفضائي هو مرصد فضائي يدور حول األرض 
ي  وقد أمدَّ الفلكيني بأوضح وأفضل رؤية للكون عىل اإلطالق، سمِّ

عىل اسم الفلكي )إدوين هابل(. 

االنتشار السريع لعدوى زيكا الفيروسية يهدد األمريكيتين

باحثو الذكاء االصطناعي يقربون 
الروبوتات من السلوك البشري

تلسكوب )هابل(
 يكتشف تسع نجوم عمالقة
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تكشُف إحدى النفائس السومرية القديمة 
قد  النهرين  بني  ما  بالد  يف  السومريني  أن 
واهتموا  والنجوم  الفضاء  أم��ور  عرفوا 
كثريًا هبا، حيث تظهر ذلَك خريطة سومرية 
يف  باستنساخها  اآلشوريون  قام  األص��ل 
النجوم  خريطة  تسمى  القديمة  نينوى 
الكرة  نصف  »خ��ارط��ة  أو  ال��س��وم��ري��ة 
األرضية«، التي تمهّ إعادة نسخها يف مكتبة 
امليالد(،  قبل   650( سنة  بانيبال(  )آشور 
ويعتقد بعض العلامء أهنا السامء فوق بالد 
ما بني النهرين )العراق( لسنة )3000 قبل 

امليالد(.

* ُقل: نِفد إذا انتهى اليء وفنى )نِفدت املؤونة( وال تقل نَفَذ )نَفذ السهم أي مرهّ ونَفذ 
(. والدليل من كتاب اهلل تعاىل يف نِفد )َما ِعْنَدُكْم َيْنَفُد َوَما ِعْنَد  املاء من الصنبور أي مرهّ
وا َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن )96 النحل( )ُقْل َلْو  ِذيَن َصرَبُ ِ َباٍق َوَلَنْجِزَينَّ الَّ اهللَّ
َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِكِلاَمِت َريبِّ َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأْن َتْنَفَد َكِلاَمُت َريبِّ َوَلْو ِجْئَنا بِِمْثِلِه َمَدًدا 
ُه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر  ْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقاَلٌم َواْلَبْحُر َيُمدُّ اَم يِف اأْلَ )109 الكهف( )َوَلْو َأنَّ
َ َعِزيٌز َحِكيٌم )27 لقامن( )إِنَّ َهَذا َلِرْزُقَنا َما َلُه ِمْن َنَفاٍد )54  ِ إِنَّ اهللَّ َما َنِفَدْت َكِلاَمُت اهللَّ

ص(.
* ُقل: أحاطوا الكتامن باملحادثات )أحاط اليء باآلخر أي جعله كاحلائط والسور( 
الكتامن  حلفظ  كاحلائط  املحادثات  جعلوا  )أي  بالكتامن  املحادثات  أحاطوا  تقل  وال 

وهذا قلب املعنى الذي ال جيوز(.
* ُقل: ضيفن ملن جاءك بال دعوة ومجعها ضياف أما الضيف فهو الذي تدعوه إىل بيتك 

والضيف تستعمل للمفرد واجلمع واملذكر واملؤنث.
* ُقل: بائسون وال تقل بؤساء ألن بؤساء تعني الشجعان ذوو العزم. أما الرجل الذي 

ى حُمارف ومجعها حمارفون. ليس له مال منقوص احلظ فُيسمهّ

عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( : )ان القلوب تصدأ 000000000
فقال:   – جالؤها  وما  اهلل  رسول  يا  فقيل  احلديد..  يصدأ  كام 
ربيع  الكريم  القرآن  كان  ولذلك  املوت(،  وذكر  القرآن  تالوة 

القلوب واحياءها به متامًا كإحياء االرض باملاء..
تشملها  حتى  الذنوب  من  النفس  تنقية  بعد  طبعًا  يكون  فهذا 
الرواية : )ربهّ تاٍل للقرآن والقرآن يلعنه( ، وللتالوة آداب البد 
الوضوء، االستقبال،   : املقام  االنتباه هلا.. نذكر بعضها يف  من 
فيام  والتدبر  القلب  متأدب وساكن.. خضوع  بشكل  اجللوس 
التقصري  من  خوفًا  الوعيد  عند  فيحزن  باآليات  التأثر   : يقرأ 
كل  عند  السجود  باملغفرة،  الوعد  عند  اهلل  برمحة  ويستبرش 

االيات التي تتحدث عن السجود..
حماولة الرتقي يومًا بعد يوم حتى يصل اىل مرحلة وكأنه يسمع 

الكالم مبارشة من املوىل عزوجل..

آداب تالوة القرآن

قْل وال تقْل
السومريوَن وأسرار الفضاء

الحاج بدري الغزالي 
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صورة وتعليق

القاء النفايات 
من نوافذ السيارات

أّدبنا علي بأحسن الُخُلق!

لالسف  ويا  نالحظ  الشوارع  يف  نسري  ونحن 
الذين  الناس  من  البعض  ان  وهي  سلبية  حالة 
الشوارع حاوية  السيارات جيعلون من  يركبون 
بعض  تسري  فبينام  مقامكم(  )ُرف���ع  اوس���اخ 
السيارات يف الشوارع واذا بنوافذها ُتفتح لُتلقى 
وبعض  الفواكه  كقشور  النفايات  خالهلا  من 
ُعلب السكائر الفارغة وكذلك أعقاب السكائر 
الغازية  الفارغة وقناين املرشوبات  املاء  او قناين 
واحيانًا قشور الكرزات وهذا احلال ال يتناسب 
مع كوننا مسلمني، فاالسالم العظيم حيث عىل 
)تنظفوا  ورد  قد  النبوي  احلديث  ففي  النظافة 
االيامن(  من  )النظافة  و  نظيف(  االسالم  فإن 
وقد يكون يف ظن من يقوم بذلك انه ال ضري من 
الذي  النظافة  دام عامل  ما  الترصف  جراء هذا 
ُيسميه البعض مع االحرتام له والشكر جلهوده 
)ابو الزبالة( واحلقيقة انه من يقوم برفع الزبالة 

التي ُيلقيها غريه يف الشوارع وسواها..

رشيف  باقر  الشيخ  العالمة  نجل  ينقل 
القريش هذه احلادثة:

جلس  الوائيل  الشيخ  سفرات  إحدى  يف 
وهايب  شخص  الطائرة  يف  مقعده  جنب 
اجلو  يف  الطائرة  إقالع  وبعد   ، ب  متعصهّ
الطائرة  لضيوف  تقدم  املضيهّفة  جاءت   ،
الوهايب  هلا  فقال   ، املرطبات  من  شيئًا 
 ، الكلب  هذا  أعطي  اإلنجليزية  باللغة 
 ، صامتًا  وبقي  الوائيل  الشيخ  يتكلم  فلم 
شيئًا  لتوزع  املضيهّفة  عادت  أخرى  ومرة 
الوائيل  الشيخ  هل��ا  فقال  احل��ل��وى،  م��ن 

وباللغة اإلنجليزية:
أواًل،  النبيل  الرجل  أرجو أن تعطي هذا 
والكرم  اخللق  س��امت  وجهه  عىل  ألن 

واإليامن، واألرحييهّة.
الوائيل!!  الشيخ  لقول  الرجل  فاندهش 
للشيخ  فقال  أدبه،  وأحسهّ بخطئه وسوء 
اخلصال  هب��ذه  وصفتني  مل���اذا  ال��وائ��يل 

القبيح  الوصف  هبذا  أصفك  وأنا  الطيهّبة 
)الكلب( !!!!

فقال له الشيخ الوائيل: إنهّ ديني ومعتقدي 
حيتهّامن عيلهّ التحدث هبذا اخللق، وقد أدبنا 
فأنا  اخللق،  بأحسن  السالم(  )عليه  عيل 
ينبع قولك  أنبع من خلقي وديني وأنت 

من دينك وخلقك.
ومن خالل هذا السجال القصري واحلوار 
املعربهّ ، اهتدى هذا الرجل هبذه الكلامت 
التأثر  عمق  عىل  الدالة  واهلادفة  الصادقة 
والتأثري باخلصال اإلسالميهّة التي حيملها 

هذا الرجل املتواضع.

زائرو كربالء منتصف التسعينيات

a

خالد غانم الطائي
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