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قال اإلمام الحسن:
البخُل جامٌع للمساوئ

a

)29( عن االمام الصادق )عليه الس��الم( طوبى ملن متّس��ك بأمرنا يف غيبة قائمنا 
فلم يزغ قلبه بعد اهلداية فقيل له وما طوبى قال شجرة يف اجلنة أصلها يف دار عيّل 
ب��ن أيب طالب )صلوات اهلل عليه( ولي��س مؤمن إال ويف داره غصن من أغصاهنا 
وذل��ك ق��ول اهلل طوبى هلم وحس��ن م��آب.  )30( َكَذلَِك مثل ذلك االرس��ال } 
��ٍة َقْد َخَلْت ِم��ن َقْبِلَها { تقدمتها ُأَمٌم أرس��لوا إليه��م فليس ببدع  َأْرَس��ْلَناَك يِف ُأمَّ
��ذي َأْوَحْيَنا إَِلْيَك { لتق��رأ عليهم الكتاب الذي  ارس��الك إليه��ا } لَِتْتُلَوا َعَلْيِهُم الَّ
ِن { وحاهلم أهّنم يكفرون بواسع الرمحة الذي  مْحَ أوحينا إليَك } َوُهْم َيْكُفُروَن بِالرَّ
أحاطت هبم نعمته ووسعت كل يشٍء رمحته فلم يشكروا نعمه وخصوصًا ارسال 
مثل��ك إليهم وانزال مث��ل هذا القرآن املعج��ز عليهم } ُقْل ُه��َو َريبيِّ { أي الرمحن 
خالقي ومتويّل أمري } اَل إِلَه إاِل ُهَو { ال يستحق العبادة إال هو تعاىل عن الرشكاِء 
ْلُت { يف نرصيت عليكم } َوإَِلْيِه َمَتاِب { مرجعي فيثيبني عىل مصابرتكم  } َعَلْيِه َتَوكَّ
وجماهدتك��م. )31( يف الكايف عن الكاظم )عليه الس��الم( وق��د ورثنا نحن هذا 
ِ اأَلْمُر  القرآن الذي فيه ما تسّي به اجلبال وتقّطع به البلدان وحُتيى به املوتى } َبل هلِلَّ
ِذيَن آَمُنوا { قيل أي أفلم يعلم  َجِيع��ًا { ب��ل هلل القدرة عىل كل يشء } َأَفَلْم َيْيَأِس الَّ
وهي لغة قوم من الّنخع وقيل إّنام استعمل اليأس بمعنى العلم لتضمنه معناه ألن 

اليائس عن اليشء عامل بأّنه ال يكون.

ْم َوُحْسُن َمآٍب }الرعد/29{  اِت ُطوَبى هَلُ احِلَ ِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ لَّ
ِذَي  َتْتُل��َو َعَلْيِهُم الَّ ٍة َقْد َخَلْت ِم��ن َقْبِلَها ُأَمٌم ليِّ َكَذلِ��َك َأْرَس��ْلَناَك يِف ُأمَّ
ِن ُقْل ُهَو َريبيِّ ال إَِل��َه إاِلَّ ُهَو َعَلْيِه  مْحَ َأْوَحْيَن��ا إَِلْي��َك َوُهْم َيْكُف��ُروَن بِالرَّ
َباُل َأْو  ْت بِِه اجْلِ ْل��ُت َوإَِلْيِه َمَتاِب }الرعد/30{ َوَلْو َأنَّ ُقْرآًنا ُس��ييَِّ َتَوكَّ
ِ اأَلْمُر َجِيًع��ا َأَفَلْم َيْيَأِس  ّ ��َم بِِه امْلَْوَتى َب��ل هلليِّ َع��ْت بِ��ِه اأَلْرُض َأْو ُكليِّ ُقطيِّ
ِذيَن َكَفُروْا  ى النَّاَس َجِيًعا َواَل َيَزاُل الَّ ْو َيَش��اء اهلّلُ هَلَ��دَ ِذيَن آَمُنوْا َأن لَّ الَّ
ن َداِرِهْم َحتَّى َيْأيِتَ َوْعُد اهلّلِ  ��لُّ َقِريًبا ميِّ ُتِصيُبُه��م باَِم َصَنُعوْا َقاِرَعٌة َأْو حَتُ
ن َقْبِلَك  ِلُف امْلِيَعاَد }الرعد/31{ َوَلَقِد اْسُتْهِزىَء بُِرُسٍل ميِّ إِنَّ اهلّلَ اَل ُيْ
ْم َفَكْي��َف َكاَن ِعَقاِب }الرعد/32{  ِذيَن َكَف��ُروْا ُثمَّ َأَخْذُتُ َفَأْمَلْي��ُت لِلَّ
وُهْم  َكاء ُقْل َسمُّ ِ ُشَ َأَفَمْن ُهَو َقآئٌِم َعىَل ُكليِّ َنْفٍس باَِم َكَسَبْت َوَجَعُلوْا هلِلّ
ِذيَن  ِل َبْل ُزييَِّن لِلَّ َن اْلَق��وْ ُئوَن��ُه بِ��اَم اَل َيْعَلُم يِف اأَلْرِض َأم بَِظاِهٍر ميِّ َأْم ُتَنبيِّ
��بِيِل َوَم��ن ُيْضِلِل اهلّلُ َفاَم َل��ُه ِمْن َهاٍد  وْا َعِن السَّ َكَف��ُروْا َمْكُرُهْم َوُصدُّ
ْنَيا َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأَش��قُّ َوَما  َياِة الدُّ ْم َعَذاٌب يِف احْلَ ُ }الرعد/33{ هلَّ

َن اهلّلِ ِمن َواٍق }الرعد/34{ هَلُم ميِّ

�سورة الرعد 

التف�سري

خلت : مضت
الرمحن: واسع الرمحة

سيت: زعزعت
اشق: اشد

التقْل اعجَبتني
التفت

بِحك��م وكل��امت  العج��ب  كث��يا ع��ىل  اعتدن��ا 
املعصوم��ني )عليهم الس��الم( ب��ل حتى يف بعض 
االحي��ان بعب��ارات الفالس��فة،ونكتب م��ن عىل 
الفيس��بوك حك��ام باعجبتن��ي،  ومم��ا الش��ك فيه 
اهن��ا ِحك��م رائعة ولك��ن العجب هب��ا ال جيب ان 
يك��ون نفس��يا بل جي��ب ان يكون عملي��ا ومن ثم 
قل اعجبتني ، فالعج��ب الصحيح عندما ُترتجم 
احلكم��ة عىل افعالن��ا واقوالنا وعندها س��ُيعجب 

باحلكمة من قبل االخرين بسببنا.
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يف اعاملن��ا العبادي��ة جي��ب ان نكون عىل طه��ارة والطه��ارة القلبية 

تس��بق البدنية وليس��ت الطهارة الج��ل العبادة فق��ط بل الجل ان 

تك��ون حياتنا طاه��رة من الدنس والرج��س ، والجل ان نصل اىل 

هذا املس��توى فعلينا الرجوع اىل ما اكدت عليه الرشيعة الس��محاء 

من حس��ن التعامل مع االخرين اي تعامل االنس��ان مع االنسان ، 

واذا اعتقدن��ا بان اصالح االعوجاج بخلق ازمات فاننا نزيد املحنة 

حمنة  وكم كانت ُخطب اجُلمعة تتضمن ارشادات سليمة ومقدورا 

عليها بحيث ان القائمني عىل االمر لو التفتوا اليها لكنا يف حال افضل من هذا احلال وانا اجزم يقينا ان الكل يتمنى 

ان تعود ُخطبة اجُلمعة الثانية اىل ما كانت عليه س��ابقا ، فاذا كنتم يف مش��اكل صغية مل تلتزموا بالنصائح فتفاقمت 

فكيف هبا وهي االن عىل عدة جبهات ؟ 

ابدأوا بتغيي انفسكم قبل تغيي مناصبكم اي طهروا انفسكم وستتطهر مناصبكم.

قال االمام علي 

ينهى عن الغدر ويحّذر منه

a

ْدِق، َواَل َأْعَلُم ُجنًَّة)1( أْوَقى ِمْنُه )2(، َوَما َيْغِدُر َمْن َعِلَم َكْيَف امْلَْرِجُع، َوَلَقْد  إِنَّ اْلَوَفاَء َتْوَأُم الصيِّ
ْهِل ِفيِه إىِل ُحْسِن احْلِيَلِة، َما  َذ َأْكَثُر َأْهِلِه اْلَغْدَر َكْيس��اً )3(، َوَنَس��َبُهْم َأْهُل اجْلَ َ َأْصَبْحنا يف َزَمان اتَّ
يِِه، َفَيَدُعَها َرْأَي  ا َمانٌِع ِمْن َأْمِر اهللِ َوهَنْ ُب َوْج��هَ احْلِيَلِة َوُدوهَنَ ُل اْلُقلَّ وَّ ��ْم! َقاَتَلُهُم اهلُل! َقْد َيَرى احْلُ هَلُ

يِن. َعنْي َبْعَد اْلُقْدَرِة َعَلْيَها، َوَيْنَتِهُز ُفْرَصَتَها َمْن اَل َحِرجَيَة َلُه يِف الديِّ
____________

ة � بالضم �: الوقاية، وأصلها ما استرتت به من درع ونحوه. 1. اجُلنَّ
2. أوقى منه: أشّد وقاية وحفظًا.

3. الَكْيس � بالفتح �: الفطنة والذكاء.

الطهارة 
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)36 ( مليار دينار إيرادات المنافذ الحدودية خالل الشهرين الماضيين
يف  املتحققة  االي��رادات  جمموع  بان  احلدودية  املنافذ  مديرية  افادت 
مليار   )30( نحو  بلغ  املاضيني  الشهرين  خالل  كافة  البالد  منافذ 
دينار، و)مخسة ماليني دوالر( ، فيام جتاوز عدد املغادرين والوافدين 

من خالهلا ال�) 980 ألفا(.
اللواء  الداخلية  وزارة  اىل  التابعة  احلدودية  املنافذ  عام  مدير  وقال 
خالل  املتحققة  االي��رادات  جمموع  »ان  السوداين:  سامي  املهندس 
البالد  منافذ  ضمن  احل��ايل  العام  من  وشباط  الثاين  كانون  شهري 
احلدودية كافة، وصل اىل ما يقرب من )30( مليار دينار، بواقع )21 
مليارا ( و)193 ( مليون دينار خالل شهر كانون االول، فيام بلغت 

)ثامنية مليارات و457 مليون دينار( خالل شهر شباط«.
ناهزت  نفسها،  للمدة  بالدوالر  املتحققة  »االي��رادات  ان  واضاف 
) دوالر  ألف  و11  ماليني  )ثالثة  بواقع  دوالر(،  ماليني  )اخلمسة 
خالل شهر كانون الثاين، فيام بلغت خالل شهر شباط املايض )مليونا 

و719 ألف دوالر(، مفصحا عن ان عدد املغادرين والوافدين للمدة 
نفسها، بلغ )980 ألفا و50 شخصا(، بواقع 478 ألفا و830 وافدا 
منهم  املغادرين  عدد  بلغ  فيام  وشباط،  الثاين  كانون  شهري  خالل 

للمدة نفسها، 510 االف و220 شخصا«.

تلقي  ينتظر  العراق  أن  العراقية  املالية  وزارة  اعالن  رويرتز  نقلت 
مساعدات مالية بقيمة )6.4 مليار دوالر( خالل العام اجلاري من 

مانحني ومؤسسات دولية.
مسؤولني  مع  حمادثاته  بعد  »رويرتز«  لوكالة  زيباري  هوشيار  وقال 
الدويل  النقد  صندوق  من  »نتوقع  بعامن:  الدويل  النقد  صندوق  من 
 6.4( بنح�����و  مساعدات  ومانحني  أخرى  مالية  مؤسسات  ومن 

ملي������ار(  دوالر هذا الع������ام«.
من جانبه، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدويل يف العراق كريستيان 
غوتش: إن »الصندوق قد يوافق عىل منح بغداد قرضا حتت الطلب 
ملدة )3 سنوات( بحلول حزيران املقبل، مبينًا أنه إذا تم التوصل التفاق 
خالل اجتامعات واشنطن يف نيسان املقبل فإن العراق سيحصل عىل 
متويل ب� )15 مليار دوالر( ثلثه من صندوق النقد الدويل والباقي من 
مؤسسات دولية ومانحني آخرين«، مذكرًا بأن »العراق أحرز تقدما 

جيدا يف املحادثات بشأن قرض حتت الطلب ألجل)3 سنوات(«.
وبني »إذا أدخلوا تعديالت عىل نفقاتم نعتقد أن العراق سيحتاج اىل 
متويل يبلغ )15 مليار دوالر( عىل مدى 3 أعوام« متوقعا أن حيصل 
قبل  والباقي  العام  هذا  األقل  عىل  دوالر(  مليارات   5( عىل  العراق 

هناية أجل التمويل.

اخلارجية  االمتحانات  طلبة  شمول  الرتبية،  وزارة  أعلنت 
املكملني ب�«ثالثة دروس« بأداء االمتحانات العامة، فيام أشارت 
اىل عدم شمول الطلبة اخلارجيني ب�«عرش درجات« التي تشمل 

هبا الطلبة اآلخرين.
وقال املكتب االعالمي لوزارة الرتبية يف بيان هلا، ان »التعليامت 
اجتاز  ممن  النهائية  باالمتحانات  الطالب  شمول  عىل  تنص 
السامح  مع  سابق،  وقت  يف  جرت  التي  التمهيدية  االمتحانات 
ملن اكمل بثالثة دروس كحد اقىص، بأداء االمتحانات النهائية«.
وأضاف البيان، أن »الوزارة اكدت عدم شمول الطلبة اخلارجيني 
بعرش درجات التي شمل هبا طلبة االمتحانات العامة«، موضحًا 
أن »هذه القرارات وغيها إنام تأيت يف اطار اهتامم معايل الوزير 
واجياد  بالدارسة،  استمرارهم  عىل  الكبي  وحرصه  شعبنا  بأبناء 
احلافز لكافة شائح املجتمع العراقي عىل التعلم وتطوير قدراتم 

وقابلياتم«.
من   23( األرب��ع��اء  اعلنت  العراقية،  الرتبية  وزارة  وكانت 
آذار2016(، عن تطبيق نظام التحميل لطلبة الرابع اإلعدادي، 
وفيام أشارت اىل أن القرار سيشمل مادتني فقط، أكدت حرصها 

عىل حتديث النظام الرتبوي يف العراق.

)15( مليار دوالر
 قرض محتمل للعراق من مقرضين دوليين

التربية تشمل المكملين بثالثة دروس
م��������ن ال����ط����ل����ب����ة 
ال��خ��ارج��ي��ي��ن ب���أداء 

االمتحان النهائي
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الموجز

• موظفو العقود في محطة واسط الحرارية يحتجون لعدم تثبيتهم على المالك ويهددون باإلضراب

• صحة ديالى تفتتح ردهات جديدة لمعالجة جرحى الحشد والقوات االمنية

•جامعة السليمانية التقنية تستعين بخبرات بريطانية وعراقية وكردستانية الستحداث كلية هندسية نفطية

• التعليم تعلن إطالق الدفعة األولى من المنحة المالية لطلبة الجامعات والمعاهد التي 

يضمنها قانون الموازنة العامة

•محكمة المياه: العشوائيات تعرقل عمل المشاريع المائية

•النجف تخصص جناحا خاصا في كافة المعارض داخل المحافظة لعرض منتوجات يابانية 
سعيا لالستفادة من تجارب طوكيو

• أكاديميون ومسرحيون بديالى: مسؤولو المحافظة يجهلون أهمية الثقافة والفن والرياضة لتعزيز التعايش السلمي

• باحثو جامعة كربالء يكتشفون فايروسات تتلف المحاصيل ويزرعون خضراوات جديدة بعضها مضادة للسرطان 

والعدالة  واملساءلة  املصاحلة  جلنة  اعلنت 
البعث  حزب  حظر  بقانون  امليض  النيابية 
عليه  والتصويت  الوطنيني  النواب  بإرادة 
خالل املرحلة املقبلة، وفيام اشارت اىل ان 
املطالبة بإلغائه خمالفة للدستور، اكدت ان 
هناك نوابا يثيون الفوىض ملنع التصويت 

عليه داخل جملس النواب.
ان  اللجنة  عضو  احلسيني  ي��ارس  وق��ال 
هلذا  بالرتويج  يقوم  النواب  من  البعض 

او  جهة  الستعطاف  االج��رام��ي  احل��زب 
الدفاع  هذا  »مثل  ان  معتربًا  معينة،  فئة 
ي��دق يف  ن��اق��وس خطر  واالس��ت��ع��ط��اف 
اذا  ان��ه  مبينًا  العراقي،  الشعب  اوس��اط 
التي  الترشيعية  املؤسسة  يف  هناك  كانت 
تدافع  اطراف  العراق  يف  سلطة  اعىل  تعد 
باحلديد  العراق  حكم  دموي  حزب  عن 
الناخبني  فعىل  عامًا،   35 ط��وال  والنار 
املرحلة  خالل  يمثلوهنم  بمن  النظر  اعادة 

امتدادا  منهم  البعض  مواقف  كون  املقبلة 
حلزب البعث وكاتاذ قرار ألغلب الكتل 
السياسية فأهنا ترفض عودة حزب البعث 

بأي شكل من االشكال ».
ان  اللجنة  عضو  ناجي  حممد  وأض��اف 
ليمنع  الفوىض  يثي  من  النواب  من  هناك 
البعث  حزب  حظر  قانون  عىل  التصويت 
»اث��ارة  ان  مبينا  املنحلة«،  والكيانات 
الفوىض عند قراءة القانون ما هي اال دليل 
عىل ان هناك من حياول ان يغطي عىل هذا 
احلزب ويدافع عنه«، مشيًا اىل ان »مسودة 
البعث عندما عرضت  قانون حظر حزب 
النواب  مداخالت  يف  طويال  وقتا  اخذت 
جيدا  وقانونيا  دستوريا  بعضها  فكان 
ويمكن االخذ هبا وبعضها غي دستوري 
اذ طالب عدد منهم بإلغاء القانون«، مبينًا 
ان« اللجنة وجملس النواب ملزمان بامليض 

قدمًا بالتصويت عىل هذا القانون«.

تؤكد عزمها على إقرار قانون حظر حزب البعث
المساءلة والعدالة النيابية 
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السيُد الصافي  يتناول مقطعًا من كتاب أمير المؤمنين )عليه 
السالم( الى مالك االشتر )رضوان اهلل تعالى عليه( حين واّله 

مصَر مع شرحه بشكل موجز  

اخ���ويت اخ���وايت اع���رض عىل 
مقطعًا  الكريمة  مسامعكم 
)عليه  املؤمنني  امي  كتاب  من 
االش��رت  م��ال��ك  اىل  ال��س��الم( 
حني  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان 
بشكل  شح��ه  مع  مرص  واّله 

موجز ..
)واشعر   : السالم(  )عليه  قال 
واملحبة  للرعية  الرمحة  قلبك 
تكونن  وال  هبم  واللطف  هلم 
عليهم سبعًا ضاريًا تغتنم اكلهم 
يف  ل��ك  اخ  إم��ا  صنفان  فإهنم 
اخللق،  يف  لك  نظي  او  الدين 
وتعرض  ال��زل��ل  منهم  يفرط 
ايدهيم  عىل  ويؤتى  العلل  هلم 
من  فأعطهم  واخلطأ  العمد  يف 
ال��ذي  مثل  وصفحك  عفوك 
اهلل  يعطيك  ان  وت��رىض  حتب 

من عفوه وصفحه فإنك فوقهم 
واهلل  فوقك  عليك  االمر  ووايل 

فوق من واّلك(.
ه����ذا ال���ن���ص ال���رشي���ف من 
رجل  لكل  املهمة  النصوص 
من  ايضًا  العهد  وهذا  سياسة، 
تعرض  وق��د  املهمة،  العهود 
هذا العهد لرشح كثي وبلغات 
الدين  عامل  شحه  وقد  شّتى، 
وقورن  والسيايس  واحلقوقي 
الساسة  بوصايا  العهد  ه��ذا 
العهد  ه��ذا  فشمخ  االخ���رى 
جمموعة  ع��ىل  وت��رّب��ع  ك��ث��يًا، 
فيه  جي��د  ان  اراد  مل��ن  مفاهيم 

صالحه وصالح العباد..
مالك..  ما  ادراك  وم��ا  مالك 
 : ال��س��الم(  )عليه  لعيل  ُنسب 
)كان يل مالك كام كنت لرسول 

اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، 
تربى عند  ومالك مدرسة وهو 
السالم(  )عليه  املؤمنني  ام��ي 
بلدة  وه��ي  م��رص  اىل  وارس��ل��ه 
ش��اءت  لكن  واس��ع��ة،  ك��ب��ية 
االقدار ان ال يتمكن مالك من 
اليه السم  حكم مرص فقد ُدس 
مرص..  حيكم  مل  وه��و  وت��ويف، 
كتبه  ال���ذي  العهد  ه��ذا  لكن 
السالم(  )عليه  املؤمنني  ام��ي 
ملالك واقعًا من نفائس الوصايا 
السيايس  اراد  ان  التي  والكتب 
ناجحًا  يكون  ان  الناجح  النبه 

عليه ان يعتمد عليه ..
)واشعر   : السالم(  )عليه  قال 
قلبك الرمحة للرعية واملحبة هلم 

واللطف هبم(.
 .. رع��ي��ة  وه���ؤالء  راٍع  ان��ت 

)عليه  االم���ام  تعبي  الح��ظ��وا 
السالم( وهو يويص واليًا كيف 
له ارمحهم قال  يقل  حيكم ؟! مل 
هناك  ال��رمح��ة(  قلبك  )اش��ع��ر 
وان  ت��رح��م  ان  اخ���واين  ف��رق 
االم��ام  ال��رمح��ة،  قلبك  ُتشعر 
ان  : البد  يقول  السالم(  )عليه 
تشعر قلبك الرمحة فهذا هو رس 
 .. يا سيايس  يا وايل..  نجاحك 

البد ان ُتشعر قلبك بالرمحة ..
ان  ألنك  حتبهم  ان  البد  ايضًا 
حتب  كام  ذلك  معنى  احببتهم 
ما  لنفسك  حتب  وك��ام  نفسك 
صالحها،  به  حتقق  ان  يمكن 
ستفتش  احببتهم  اذا  كذلك 
ُتشعر  ان  عن صالحهم، فالبد 
حانيًا  ابًا  تكن   ، بالرمحة  قلبك 
كل  حتبهم  وان  مشفقًا،  عليهم 

أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدَث 
في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي  
الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته 
الموافق  1437ه���  اآلخ��ر  جمادي   /  22 في  الشريف  الحسيني 

2016/4/1م تحدث قائالً:
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اقرب  او  البالد  اقىص  يف  منهم 
يتعنونون  داموا  ما  لك  شخص 

بعنوان الرعية .. 
)وألطف هبم( حاول ان تتلطف 
ما حيسن  بكل  اليهم  وتأيت  هبم، 

اليهم وييرس امورهم.
ث��م )ق���ال ام��ي امل��ؤم��ن��ني عليه 
عليهم  تكونن  )وال   : السالم( 
فإهنم  اكلهم  تغتنم  ضاريًا  سبعًا 
او  الدين  يف  لك  اخ  إما  صنفان 

نظي لك يف اخللق(. 
)وال تكونن عليهم سبعًا ضاريًا 

تغتنم اكلهم ( 
خمالب،  عندك  السلطة  يف  أنت 
ذلك  وغي  وأمن  شطة  عندك 
ضاريًا  سبعًا  عليهم  تكن  ال   ..
فانت  قوتم..  أي  أكلهم  تغتنم 
ون��اس  شط��ة  فعندك  تتمكن 
ت��ت��زل��ف ال���ي���ك.. ل��ك��ن اي��اك 
وت��أيت  ض��اري��ا  سبعًا  تكون  ان 
هذا  فإن  وحلمهم  قوتم  تنهش 
واليًا  لست  انت   .. سيسقطك 

ستكون سبعًا .. 
يف  لك  اخ  إم��ا  صنفان  )فإهنم 

الدين او نظي لك يف اخللق(
بالنتيجة  ليست  الرعية  ه��ذه 
بعقيدتك، وليس  يؤمنون  كلهم 

بعقيدتك..  يؤمنوا  ان  املطلوب 
انت تذهب واليًا ألمي املؤمنني 
ان  ف��الب��د   .. ال��س��الم(  )عليه 
يكون الذي حتكمهم من الرعية 
الرمحة  ه��ذه  ُتشعرهم  ان  الب��د 
واملحبة واللطف، فاهنم صنفان 
إما اخ لك يف الدين فهو يستحق 
نظي  او   .. االح��رتام  هذا  منك 
يستحق  فأيضًا  اخللق  يف  ل��ك 
يف  تشرتكان  وهو  فانت  منك، 
واح��د  ربكم  وان  االنسانية، 
فالبد  رعايتك،  حتت  هو  وان��ه 
يا  او  السيايس  اهيا  يا  تلتفت  ان 
مالك السابق او أي مالك يكون 

حتته رعّية..
وتعرض  الزلل  منهم  )يفرط 
هلم العلل ويؤتى عىل ايدهيم يف 

العمد واخلطأ(
االنسان كالبيت هناك ابن صغي 
 .. يطئ  هذا  ومريض..  وكبي 
يكثر  قد  التفت  مالك  يا  الرعية 
غي  والترصفات  الزلل  منهم 
تكون  ان  جيب  لكنه  املسؤولة، 
هلم االب الراعي، وان تكون هلم 
نعم الوايل وتعرض هلم العلل.. 
بعمد  ويطئون  يترصفون  وقد 

لكن ال تكن سبعًا ضاريًا ..

وصفحك  عفوك  من  )فأعطهم 
ان  وت���رىض  حت��ب  ال���ذي  مثل 

يعطيك اهلل من عفوه وصفحه(
ال  ما  ُيعطي  ال  اخواين  االنسان 
يملكه  ال��ذي  ال��يشء  اما  يملك 
يعطيه .. انت تستطيع ان تصفح 
تعفو  ان  وتستطيع  فاصفح، 

فاعف. 
ملاذا؟

ي��ت��ربن��ا  وت���ع���اىل  ت���ب���ارك  اهلل 
واختبارات اهلل تبارك وتعاىل هو 
احلياتية  ظروفنا  كل  يف  يقدّرها 
نريد   .. انفسنا  نبحث عن  نحن 
من اهلل كذا وكذا .. فلو انا اذنبت 
اهلل  من  اريد  قطعًا  كثية  ذنوبًا 
تعاىل ان يصفح واهلل بيده العفو 
امام  غدًا  سأقف  فانا  والصفح، 
اهلل تعاىل واطلب الصفح .. اآلن 
حتت يدي بعض من نفرتض قد 
اساء يل.. االمام )عليه السالم( 
تكون  ان  نفسك  تعّود  ال  يقول 
سبعًا .. اصفح عنه .. والصفح 
فأعطهم   .. تربية  والعفو  تربية 
م��ن ع��ف��وه��م وص��ف��ح��ك مثل 
يعطيك  ان  وترىض  حتب  الذي 

اهلل من عفوه وصفحه.. 
)فإنك فوقهم ووايل االمر عليك 

فوقك واهلل فوق من واّلك(.
من  يرى  فوق  كان  اذا  االنسان 
حتته  من  يرى  ال  قد  حتته  ال��ذي 
ما ي��راه ال��ذي ف��وق.. مل��اذا ؟! 
 .. االشياء  وي��رى  متسلط  ألنه 
ان  ل��ك  هيأ  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك  اهلل 
تكون فوقهم فإنك فوقهم وهم 
ينظرون اليك ووايل االمر عليك 
األمر  الذي واّلك  – من  فوقك 

فوقك- واهلل فوق من واّلك.. 
اجلميلة  املسؤولية  هذه  الحظوا 
 .. م��ال��ك  يستشعرها  عندما 
يستشعر  ان  الب��د  ان��ه  يستشعر 
الرمحة واملحبة واللطف، ويبتعد 
سبعًا  يكون  ال  املخالب  ع��ن 

ضاريًا..
السالم(  )عليه  االم��ام  يبني  ثم 
فوقك  وان���ت  حت��ت��ك  ال��رع��ي��ة 
من  حتت  ايضًا  وان��ت  فيأملون 
واّلك فمن واّلك فوقك .. واهلل 

تعاىل فوق من واّلك ..
حتدد  املخترصة  التشكيلة  هذه 
الوايل  هذا  فتجعل  املسؤولية، 
الذي ارسله امي املؤمنني )عليه 
السالم( ان يلتفت كيف يسوُس 

العباد ..
واحلمد هلل رب العاملني ..
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اخُلطبة االوىل لصالة اجُلمعة 
بإمامة السيد امحد الصايف يف 

22/مجادي اآلخر/1437هـ 
املوافق 2016/4/1م

من  يطلب  عندما  االنسان 
ويتوجه  وتعاىل،  تبارك  اهلل 
اىل اهلل تعاىل هناك حالة غي 
العبودية  حالة  وهي  منفكة 
من  التفات  اىل  حتتاج  وهي 
عنده  تتحقق  حتى  االنسان 
هذه النزعة والرغبة والفرار 

من اهلل واىل اهلل .. 
َبرَصُ  َل��ُه  اْنَفَتَح  إَذا  )َحتَّى 

اهْلَُدى(
 .. اهل��دى  برص  ينفتح  متى 
حتى  مغلق  اهل���دى  ب��رص 
برص  ُغِلق  متى  ؟!  ينفتح 
يغلق  ال  تعاىل  اهلل  اهلدى؟! 
اهلداية  طرق  االنسان  عن 
ثم  حاشاه  اهلداية  برص  او 

ح��اش��اه. .ل��ك��ن االن��س��ان 
يلتذ  وعندما  يذنب  عندما 
وعندما  ال��ذن��وب،  ببعض 
يطأطئ  وع��ن��دم��ا  ينكفئ 
دائاًم، وعندما يضع للذنب 
ك��أن��ه ال ي���رى ش��ي��ئ��ًا آخ��ر 
التمهيد  وخصوصًا  وراءه، 
)عليه  االم���ام  بّينه  ال���ذي 
الشخص  هذا  ان  السالم( 
تقوده  ال��ذن��وب  يف  غ��ارق 
 ً عقال  وه��و  اخلطايا  أزّم��ة 
يؤمن ان اهلل مطّلع وجيازي، 
السابق  يف  قلنا  كام  ولكنه 
كاجلاهل بقدرته عليه نتيجة 
االن���غ���امس، ف��ك��أن برص 
ثم   .. عنه  ُعمي  قد  اهل��دى 

انتبه )َحتَّى إَذا اْنَفَتَح َلُه َبرَصُ 
اليقظة  حالة  جاءته  اهْلَُدى( 

وااللتفاتة..
َسَحائُِب  َعْنُه  َعْت  )َوَتَقشَّ
بِِه  َظَلَم  َما  َأْح��ىَص  اْلَعَمى 

َنْفَسُه(
تكون  التي  الغشاوة  ه��ذه 
ام��ام االن��س��ان االع��م��ى ال 
البصية  يف  وراءه  ما  يبرص 
القلب  هذا  يغلف   .. هكذا 
برص  ينفتح  عندما  لكن 
اهل�����دى، وت��ت��ق��ش��ع ه��ذه 
العمى  سحائب  السحائب 
انا   : يلتفت  االنسان  يبدأ 
معصية  وك��م  فعلت  م��اذا 
االمام  الحظوا  ؟!  عملت 

)ع��ل��ي��ه ال��س��الم( ي��ق��ول : 
َنْفَسُه(   بِِه  َظَلَم  َما  )َأْح��ىَص 
يعّد  ويبدأ  ويثبت  يزن  يبدأ 
نفسه  به  ظلم  ما  احىص   ..
من؟  عصيت  قد  كنت   ..
وملاذا؟ وما هي املرات التي 

عصيت فيها؟ 
الدقيقة  املحاسبة  اىل  التفتوا 
َما  )َأْح��ىَص  العبد  هذا  من 
من  وه��ذا  َنْفَسُه(  بِ��ِه  َظَلَم 
االنسان  ان  الظلم  ابشع 
يظلم نفسه .. النفس ليست 
م��ل��ك��ك وان����ام ه��ي ام��ان��ة 
وظلم  تظلمها،  ال  ووديعة 
االنسان نفسه عندما يضعها 
اراده  الذي  املوضع  غي  يف 

غشاوُة الذنوب

َعْت َعْنُه َسَحاِئُب اْلَعَمى  ى إَذا اْنَفَتَح َلُه َبَصُر اْلُهَدى، َوَتَقشَّ من دعاء االمام السجاد )عليه السالم( في ذكر التوبة وطلبها : )َحتَّ
اًل َلَك،  ُه، َفَرأى َكِبْيَر ِعْصَياِنِه َكِبْيرًا، َوَجِليل ُمخالَفِتِه َجِلْياًل، َفَأْقَبَل َنْحَوَك ُمَؤمِّ َر ِفيَما َخاَلَف ِبِه َربَّ َأْحَصى َما َظَلَم ِبِه َنْفَسُه، َوَفكَّ

َه َرْغَبَتُه إَلْيَك ِثَقًة ِبَك(. ُمْسَتْحِيَيًا ِمْنَك، َوَوجَّ

وأثُرها في غلق بصيرة الهدى عند اإلنسان
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اهلل تعاىل هلا .. 
َربَُّه،  بِِه  َخاَلَف  ِفياَم  َر  )َوَفكَّ
َكبِْيًا،  ِعْصَيانِِه  َكبِْيَ  َفَرأى 

َوَجِليل خُمالَفتِِه َجِلْياًل(
اهلل تبارك وتعاىل يقول افعل 
وال  يفعل  ال  وه��و  وان��ت��ه 
ينتهي يالف .. هناك اناس 
والعياذ باهلل جبلت انفسهم 
هذا  التفت   .. املخالفة  عىل 
والتفت  فرتة  بعد  املسكني 
وان��ت��ب��ه م���اذا ف��ع��ل؟ وجد 
هو  مهمتني:  مسألتني  هناك 
كان من الظاملني لنفسه ومن 
احىص   .. لربه  املخالفني 
وعّد وضبط؛ فوجد املسألة 
خميفة ما بني ظلمه لنفسه وما 
واالنسان  لربه،  خمالفته  بني 
ربه  خالف  نفسه  ظلم  اذا 
واذا خالف ربه ظلم نفسه.. 
نفسه  اىل  التفت  الذي  هذا 
ظلم  ما  احىص  انه  اكتشف 
خالف  فيام  وفّكر  نفسه،  به 
َكبِْيَ  )َف��َرأى  ف��رأى  ربه  به 

هذا  َعِلَم  َكبِْيًا(..  ِعْصَيانِِه 
الذي التفت اىل اهنا معصية 
غافال  ك��ان  ولكنه  ك��ب��ية 
كبي  رأى  التفت  ان  وبعد 
)َوَجِليل  و  كبيا،  عصيانه 
هذا  َجِلْياًل(عظيم  خُمالَفتِِه 
التفت  ارتكبه  الذي  الذنب 
ماذا   .. عظياًم   ً فعال  وجده 
ومن  ع��ىص؟  وم��ن  فعل؟ 
ان  ح��اول  التي  اجلهة  هي 

هيتك سرتها.. وملاذا ؟
اهلل  ؟  حيمينا  م��ن  حقيقة 
ت��ب��ارك وت��ع��اىل ب��ي��ده كل 
يشء  كل  عىل  ومطّلع  يشء 
زلت  ال  ذلك  ومع  امهلني 

اعيص اهلل تبارك وتعاىل ..
التوبة ليست  اخواين مسألة 
او  حياتنا  عىل  طارئة  مسألة 
او  كاملية  او  شكلية  مسألة 
ألن  للتأجيل،  قابلة  مسألة 
مشاريع  م��ن  ليست  ه��ي 
التأجيل..  تقبل  التي  الدنيا 
تقبل  الدنيا  مشاريع  بعض 

التوبة  ول��ك��ن  ال��ت��أج��ي��ل، 
ل��ي��س��ت م���رشوع���ا ق��اب��ال 
حالة  التوبة   .. للتأجيل 
نحن   .. ي��وم��ي��ة  ت��رب��وي��ة 
بنا  ي���رصخ  م��ت��ى  نعلم  ال 
ال��ص��ارخ ون��ك��ون اج��داث��ًا 
يبينها  التي  املعصية  هذه   ..
االم����ام )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( 
واقعًا  مبالغة..  فيها  ليست 
يشء  ارتكبناه  الذي  اليشء 
ان  الب��د  وعظيم..  جليل 
واالنسان  اخ��واين  نلتفت 
تبارك  اهلل  يعيص  عندما 
وتعاىل ذلك يعني انه جتاوز 
وجهه  سّود  ان  ..بعد  احلد 
العبد .. هل يوجد أمل امام 

اهلل تعاىل ؟! 
الش��ك اخ���واين ذك��رن��ا يف 
اكثر من مورد ان هناك شيئا 
يرصخ بنا دائاًم أال وهو رمحة 
االمام   .. وتعاىل  تبارك  اهلل 
بنّي  ان  بعد  السالم(  )عليه 

هذا قال: 

َلَك،  اًل  ُمَؤميِّ َنْحَوَك  )َفَأْقَبَل 
���َه  َوَوجَّ ِم��ْن��َك،  ُمْسَتْحيَِيًا 

َرْغَبَتُه إَلْيَك ثَِقًة بَِك(.
امله  جيعل  ال��ذي  االنسان 
ويظن  ييب،  ال  تعاىل  باهلل 
باهلل تعاىل ظن اخلي ويتيقن 
بأن اهلل يكفيه اهلل تعاىل يكفيه 
مكّبًا  االنسان  ك��ان  كام   ..
اساء؛  وقد  اهلل  معصية  عىل 
تعاىل  اهلل  اىل  ي��أيت  ان  الب��د 
وتعاىل  تبارك  اهلل  بأن  ويثق 
له وال قصور يف رمحة  يغفر 
اهلل فرمحة اهلل تشمل، ولكن 
نقبل  نحن   .. فينا  املشكلة 
نقبل  نقبل،  ال  او  ال��رمح��ة 
نفد   .. نقبل  ال  او  الشفاعة 
عىل اهلل تعاىل وقلوبنا حمملة 
العلم والفهم والطاعة  هبذا 
اخ��واين  ال..  او  واالنقياد 
البد ان نستشعر هذه احلالة 
يف  انفسنا  نجعل  ان  والبد 

كل يوم من التائبني.

وأثُرها في غلق بصيرة الهدى عند اإلنسان

11



12

السؤال : ما هو حكم ما يّصنع 
اللحوم  من  املسلمني  بالد  يف 

املعّلبة ؟
بالد  يف  يّصنع  م��ا   : اجل���واب 
كاللحوم  اللحم  من  االسالم 
املعّلبة أو من جلود احليوانات 
كبعض انواع احلزام واالحذية 
وغيها حمكوم بالتذكية ظاهرًا 
الفحص  اىل  حاجة  دون  من 

عن حاله .

السؤال : هل جيوز اكل اللحوم 
بالد  من  املستوردة  واملعلبات 
اخلارج واملكتوب عليها عبارة 

)حالل( ؟
بالكتابة  اعتبار  ال   : اجل��واب 
اللحوم،  عىل  م��وج��ودة  التي 
تلك  ان تشرتوا  وجيب عليكم 
وقد  مسلم  بائع  من  اللحوم 

حيتمل قد احرز التذكية .

اللحم  حكم  م��ا   : ال��س��ؤال 
اهلولندي  واجل��ب��ن  ال��روس��ت 
عىل  املكتوب  الدجاج  وحل��م 
الطريقة  عىل  مذبوح  العلب 

اإلسالمية ؟

كانت  إذا  اللحوم   : اجل��واب 
مستوردة من بالد غي إسالمية 
بالكتابة  عربة  وال  أكلها  حُيرم 

املذكورة وأما األجبان فال .

أكل طعام  : هل جيوز  السؤال 
غي  حلم  ببخار  مبخر   ، حمّلل 

مذكى ؟
والطعام   ، جيوز  ال   : اجل��واب 
ملالقاته  بالنجاسة  حم��ك��وم 
من  املجتمعة  املائية  لألجزاء 
بخار اللحم املحكوم بالنجاسة 

حسب الفرض .

للمسلم  حي��ق  ه��ل   : ال��س��ؤال 
بأنواعها  امل��أك��والت  ت��ن��اول 

املختلفة ؟
تناول  للمسلم  حيق   : اجلواب 
املختلفة  بأنواعها  املأكوالت 
ع����دا ال��ل��ح��وم وال��ش��ح��وم 
بأن  ظن  إذا  حتى   ، ومشتقاتا 
يف حمتوياتا ما ال جيوز له أكله 
، أو ظّن أّن صانعها أّيًا كان قد 

مّسها مع البلل .
فحص  ع��ل��ي��ه  جي���ب  ال  ك���ام 
خلوها  من  ليتأكد  حمتوياتا 

وال   ، أكله  جيوزله  ال  مما 
جيب عليه سؤال صانعها 
أعداده  أثناء  هلا  مّسه  عن 
الطعام أو بعده. املعلبات 
بأنواعها املختلفة باستثناء 
ال���ل���ح���وم وال��ش��ح��وم 
للمسلم  جيوز  ومشتقاتا 
تناوهلا ، حتى إذا ظّن بأّن 

يف حمتوياتا ما ال جيوز له أكله 
كان  أّي��ًا  صانعها  أن  ظن  أو   ،
البلل ، وال جيب  ها مع  قد مسَّ
ليتأكد  حمتوياتا  فحص  عليه 
من خلوها مما ال جيوز له أكله.

من  املحرم  هو  ما   : ال��س��ؤال 
احليوان املحلل حلمه ؟

احليوان  من  حي��رم   : اجل��واب 
املحلل حلمه :

والقضيب   ، وال��روث   ، ال��دم 
 ، وامل��ش��ي��م��ة   ، وال���ف���رج   ،
وال��غ��دد وه��ي ك��ل ع��ق��دة يف 
 ، البندق  شبه  م��دورة  اجلسم 
الدماغ  وخ��رزة  والبيضتان   
يف  احلمصة  بقدر  حبة  وه��ي 
وهو  والنخاع   ، الدماغ  وسط 

وسط  يف  كاملخ  ابيض  خيط 
فقار الظهر ، والعلباوان � عىل 
االحوط لزومًا � ومها عصبتان 
الرقبة  من  الظهر  عىل  ممتدتان 
إىل الذنب  واملرارة ، والطحال 
وهي  العني  وحدقة  واملثانة    ،
جسم  ال  منها  الناظرة  احلبِة 

العني كله.
والسمك  الطيور  غي  يف  هذا 
واجلراد ، اما الطيور فيحرم ما 

يوجد فيها من املذكورات :
واالح��وط   ، والرجيع  ال��دم 
غيمها  عن  االجتناب  لزومًا 
أيضًا ، كام أن االحوط وجوبًا 
السمك  رجيع  عن  االجتناب 
ال  نعم   ، اجلراد  ورجيع  ودمه 
بأس بام يف جوفهام من ذلك اذا 

اكل معهام .

سؤال للقراء
هل يجوز أكل االرنب ؟

سؤال وجواب العدد السابق )535(
هل يجوز لتاجر عنده معمل لصنع األحذية يكتب عليها الصنع في بلدة غير البلدة التي صنعت فيها ؟

الجواب : ال يجوز .

اعداد: محمد حمزة جبر



أرضا  اإلن��س��ان  يملُك  عنَدما 
ومنزالً  وبلدًا عاش فيها أجداده 
عميقًا  فيها  ج��ذوره  وام��ت��دت 
قالئل  ساعات  يف  نفسه  ليجد 
ما  بأعز  يفر  مرتعبًا  خائفًا  هاربًا 
يستطيع  وأحيانا  أرست��ه  لديه، 
املنقولة،  أمواله  بعض  يأخذ  ان 
فينكرس  يفر دون مال  ما  وكثيًا 
انكسارًا بعدما كان عزيزًا مقتدرًا 
توفي  ع��ن  ع��اج��زًا  نفسه  جي��د 
الذين  وأطفاله  ألرسته  األم��ان 
منه  يطلبون  بخوف  له  ينظرون 
أمام  يفعل  م��اذا  ولكن  احلامية 
وهيتك  الرؤوس  يقطع  إرهاب 
ال  النساء  ويسبي  األع���راض 
جريمة  او  منكر  أم��ام  يتوقف 

يتفنن يف تنفيذها..
أنفسهم  املهجرون  وجد  هكذا 
م��ا ب��ني ال��ت��ض��ح��ي��ة ب���األرض 
ولكن  بالنفس  التضحية  او 
هذا  احل��ل  دائ��ام  ليس  اهل���روب 
قاسم  )خرض  الشهيد  أدركه  ما 
يكمل  مل  الذي  الشاب  صالح( 
وهاجر  العمر،  من  العرشين 
وزوجته  وإخ��وت��ه  وال��دي��ه  م��ع 
تلعفر  من  الصغيين  وطفليه 
اىل كربالء بجوار اإلمام احلسني 

)عليه السالم( يستمدون األمان 
بجواره.

م���ع ع�����رشات األل������وف من 
هبم  اكتظت  الذين  املهجرين 
بإحيائها  وك��رب��الء  ال��ن��ج��ف 
وحتطم  املعاناة  من  تشكو  التي 
الكهرباء  وتقطع  التحتية  البنية 
وب���ال���رغ���م م���ن م��س��اع��دات 
حسب  امل��ق��دس��ة  ال��ع��ت��ب��ات 
الدينية  املرجعية  توجيهات 
العليا ملساعدتم.. إال أن احلمل 
ثقيل عليهم، وطول املدة التي ال 
يعلم إال اهلل متى تنتهي، ليكون 
أرضهم  اىل  الرجوع  بإمكاهنم 

ومزارعهم.
الصغيين  لطفليه  ينظر  ك��ان 
ومها يتحركان يف البيت الصغي 
الذي استطاع مع أبيه استئجاره 
إحدى  يف  البساتني  إح��دى  يف 
املحيطة  ال��ف��ق��ية  ال��ض��واح��ي 
أهله  معاناة  وي��رى  بكربالء، 
ابسط  لتوفي  أبيه  مع  ومعاناته 
رضوري����ات احل��ي��اة، وال��دم��اء 
معرتضا  داخله  يف  تفور  األبية 
من  اإلرهابيون  به  قام  ما  عىل 
وتغيي  النزوح  عىل  إجبارهم 

مسار حياتم.

بني  نفسه  يي  كثيا  يفكر  كان 
ال��ك��رام��ة وال���ذل واالن��ك��س��ار 
واخلوف  بأرسته  اهلرب  فمرارة 
عليهم ال زالت غصة يف صدره.
املرجعية  ن����داء  س��م��ع  ح��ت��ى 
اق��رتب  ي���رتدد  فلم  ب��اجل��ه��اد.. 
العزم  وع��الم��ات  وال��دت��ه  م��ن 
مرسومة عىل وجهه، قبل رأسها 
اجلهاد  ن��داء  إن  أم��اه  وق���ال:« 
الوضع  القبول هبذا  إن  يطلبني، 
أن اترك اريض يف يد اإلرهابيني 
مرشدا  طريدًا  أكون  بان  واقبل 
انا  احتامله،  استطيع  ال  يشء 
اريض  ع��ن  أح���ارب  ب��أن  أوىل 
انتظر  ملاذا  بنفيس،  واسرتجعها 
ويتحملوا  اآلخ���رون  ي��أيت  ان 
متفرجًا،  انا  وأبقى  مسؤوليتي، 
إذا مل أحترك انا وغيي من أبناء 
أرضنا  الس��رتج��اع  املهجرين 
اآلخ��رون،  يرجعها  لن  ومالنا 
ابنها،  وانا  إذا هانت اريض عيّل 
اآلخرون  يبذل  ان  أتوقع  كيف 
ارخصيني  اجلها،  من  دماءهم 

امي باجلهاد«.
بفخر،   ً طويال  أمه  اليه  نظرت 
اىل شبابه ووعيه وإدراكه حلقيقة 
األمور وقالت: »نعم نحن أوىل 

نتحرك  مل  إذا  أرضنا،  بتحرير 
نحن السرتجاعها ال حيق لنا ان 
يا  اذهب  اآلخرين،  عىل  نعتب 
بني وقاتل ضع يدك بيد إخوتك 
ممن نذروا أنفسهم ملساعدتنا، إن 
اقل ما نفعله أن نكون معهم يدًا 

بيد«..
أطفاله  وودع  وودع��ت��ه  قبلته 
ثم  للتدريب  وذه��ب  وزوجته 
ب��امل��ع��ارك وه��و يشعر  اش���رتك 
امل��ه��دورة،  كرامته  استعاد  ان��ه 
شذم��ة  قتل  يف  ش���ارك  وك��ل��ام 
اقرتب  بأنه  شعر  الدواعش  من 
خطوة من اسرتجاع بيته، مدركًا 
باملكاره  حم��ف��وف  الطريق  أن 
قناص،  بيد  شهيدًا  اهلل  واختاره 
االستشهاد  خ��رب  أم��ه  وتلقت 

بشجاعة وهي تنظر اىل طفليه..
بافتخار  وعلقتها  صورته  زّينت 
رأته  عندما  صوته  تسمع  وهي 
بعد استشهاده يقول »هلا أماه ال 
العرص  صاحب  معنا  ان  تبكي 
ونحن  السالم(  )عليه  والزمان 
ابنها  اىل  ونظرت  رعايته«،  يف 
ال��ث��اين امل��ري��ض وق��ال��ت كنت 
أمتنى ان تكون بخي وعافية كي 

تكمل املسي..

نحُن أولى
بتحريِر بلدنا

 نغم المسلماني : مركز الحوراء )عليها السالم( لرعاية الفتيات  
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ستقبلت  ا
م��درس��ت��ا ال��س��ي��دة 

عليهام  االص��غ��ر  وع��يل  رق��ي��ة 
السالم  التابعتان ملمثلية مكتب 
األعىل  الديني  املرجع  سامحة 
عيل  السيد  العظمى  اهلل  اي��ة 
كربالء  يف  ظله(  احلسيني)دام 
أجنبيا  طبيبا   )55( املقدسة  
ومرافقيهم  مساعدهيم  م��ع 
خمتلف  م��ن  االي��ت��ام  مل��ع��اجل��ة 

االختصاصات 
وطب  العيون  طب  منها 

االسنان، وملعرفة تفاصيل حول 
مؤسسة  رح��اب  يف  قدموه  ما 
السالم(،  )عليه  الرضا  اإلمام 
الدين  )سعد  السيد  ذلك  اكد 
هاشم(  املرشف عىل مدرستي 
)السيدة رقية( و)عيل االصغر(  

العطاء الحسيني

مدرستا )السيدة رقية( و)علي االصغر( عليهما السالم لأليتام

تستقبالن )55( طبيبا أجنبيا لعالج االطفال
االحرار/ حسين نصر 

الس�يد )سعد الدين هاش�م(  المشرف 
على مدرستي )السيدة رقية( 

و)علي االصغر(  )عليهما السالم( لأليتام
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العطاء الحسيني 

مدرستا )السيدة رقية( و)علي االصغر( عليهما السالم لأليتام

تستقبالن )55( طبيبا أجنبيا لعالج االطفال

)عليهام السالم( لأليتام مضيفًا 
مؤسسة  م��ع  التنسيق  »ت���م 
اىل  للقدوم  الكندية  االطباء 
لعالج  املقدسة   كربالء  مدينة 
مدرستي  يف  االيتام   االطفال 
االصغر  وع��يل  رقية  السيدة 
التابعتني  ال��س��الم(  )عليهام 
)عليه  الرضا  االم��ام  ملؤسسة 
ملكتب  التابعة  السالم(اخليية 
األعىل   الديني  املرجع  سامحة 
عيل  السيد  العظمى  اهلل  اي��ة 
)دام  ال��س��ي��س��ت��اين  احلسيني 
امل��ق��دس��ة،  ظ��ل��ه( يف ك��رب��الء 
فاستجاب جمموعة من االطباء 
العيون  طب  يف  املتخصصني 
واالط���ف���ال وط���ب االس��ن��ان 
من  خمتلفة  جنسيات  وم���ن 
وتنزانيا  واهلند  وامريكا  كندا 
وهم   ، وبريطانيا  وديب  وايران 
بكل  الطبية  اخلدمات  يقدمون 
اسعاد  اجل  من  واجتهاد  جد 
هذه  يقدمون  وه��م  االط��ف��ال 

اخلدمة . 
ان  اىل   « »ال��ب��ن��اء  واش�����ار  
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
رضورة  اىل  ت��دع��و   املقدسة  
االه��ت��امم ب��رشحي��ة االي��ت��ام يف 
الصعبة  ل��ل��ظ��روف  ال��ع��راق 
البلد  هبا  يمر  التي  واحلرجة 

 ( عصابات  حي��ارب  وه��و 
داعش( التكفيية، 

اىل  منوها 

الشهداء  بذوي  االهتامم  امهية 
األطباء  ان  ذاك��را  وأيتامهم، 
للسنة  يتواصلون  املتطوعني 
االيتام  ومعاجلة  بخدمة  الثالثة 
احلسينية  العتبة  مع  بالتنسيق 
امل��ق��دس��ة، م���ؤك���دا ع���ىل ان 
املتطوعني ال يقبلون ان تتحمل 
مصاريفهم  املقدسة  العتبة 
يدفعوا  ان  ي��ري��دون  ه��م  ب��ل 
الطائرة  تذكرة  من  مصاريفهم 
من  وغيها  والطعام  والسكن 
حساهبم اخلاص بغية ان يكتب 
هلم االجر والثواب اجلزيل من 

عند اهلل«.
وم���ن ج��ه��ت��ه أك���د ال��دك��ت��ور 
)حسنني ديفجي( رئيس الوفد 
الذي  األطباء  جيع  إن  الطبي: 
ج��اؤوا  بلداهنم  من  ح��رضوا 
األطفال  ملعاجلة  كمتطوعني 
العتبة  مع  بالتنسيق  العراق  يف 
عن  املقدسة،معربا  احلسينية 
التي  املقدسة  للعتبة  نشكره 
اخلدمات  كافة  تقديم  سهلت 
مل��ع��اجل��ة شحي���ة االي���ت���ام يف 
ان  »ديفجي«  ال��ع��راق،ون��وه  

قدمت  اخل���دم���ات  ج��ي��ع 
لأليتام   جمانا . 

ف�����ي�����ام  

ب��ي��ن��ت ال��دك��ت��ورة )س��وس��ن 
املشارك:  الوفد  احلسيني ( من 
كافة  من  تنوع  االطباء  وفد  ان 
انحاء العامل من انكلرتا وأمريكا 
وديب؛  واهلند  وإي��ران  وتنزانيا 
وانطلق  من كندا ملساعدة ايتام 
مدينتي   يف  املقدسة  العتبات 
ان   والنجف،مضيفة  كربالء 
الطبية  اختصاصاتم  طبيعة 
عام  وطب  االسنان  طب  من 
ش��ك��ل��وا ث���الث جم��م��وع��ات 
اللغة  يتحدث  منهم  وقسم 
العطف  )مؤسسة  من  العربية 
ان  االنساين(،مبينة    العاملي 
االيتام هم احباب اهلل ويسعدنا 
ان نكون جزءا من هذا العمل 
من  ب��ه  ن��ق��وم  ال���ذي  العظيم 
مساعدة االيتام باجلانب الطبي 
عن  معربة  وغيها،  والنفيس 
االطفال  مساعدة   يف  سعادتا 
االيتام، مؤكدة  عىل اهنا  ستبذل 
جهدها عىل املستوى الشخيص 

يف خدمتهم ورعايتهم.
مؤسسة  ان  بالذكر  واجل��دي��ر 
اخليية  السالم(  )عليه  الرضا 
جيع  املدرستني  هلتني  توفر 
االم���ك���ان���ات  اخل��دم��ي��ة 

والدراسية من 
مواد وطعام 

وق��رط��اس��ي��ة وال��ن��ق��ل 
االطباء  قدوم  ان  علام  املجاين 

هو  للسنة الثالثة . 

الدكتور )حسنين ديفجي(
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العطاء الحسيني 

م���ن اج����ل ت��س��ل��ي��ط ال��ض��وء 
االرش���اد  )م��رك��ز  ع��ىل رصح 
ومدربيه  وك��وادره  االرسي(، 
جم��ل��ة »االح��������رار« ال��ت��ق��ت 
احلكيم)   (رف���اه  االستشارية 
الية  لتوضح  املركز  مسؤولة 
انطالقته  منذ  املركز  يف  العمل 
االوىل يف رحاب العتبة احلسينية 
العتبة  اخذت  فقالت:  املقدسة 
من  الكثي  عاتقها  عىل  املقدسة 
املهام منها دعم االرسة العراقية 
حماولة  عىل  والعمل  املسلمة، 
ب��ام متلكه  االح��ت��ي��اج��ات  س��د 
يف  ديني  ثقل  ومن  قدرات  من 
العراقية،فمنذ  االرسة  اوساط 

البدء عمل املركز بأول خطواته 
ك��ان   2011/11/26 يف  
القائمني  اهتامم  حمط  اإلنسان 
لدن  من  مستمر  وبتوجيه  عليه 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
توفيها  خ��الل  م��ن  املقدسة 
الفكرية  االحتياجات  كافة 
واالجتامعية  واملعنوية  والدينية 
واإلعالمية   واملادية  والنفسية 
االرش��اد  مركز  للوجود  ظهر 
التدريبية  بطاقاته  االرسي 
افتتاح  ان  مبينة  امل��ت��م��ي��زة، 
علمية  رؤية  عىل   استند  املركز 
البيت  أه��ل  منهج  عىل  قائمة 
أجعني(،  عليهم  اهلل  )صلوات 

تتويج بجهود متعددة ومباركة 
من ذوات اخلربة واالختصاص 
تركيبته  وأصل  نواته  فشكلوا 
اضافة اىل خطني مهمني احدمها 
وتنظيم  الدارة  ومايل(  )إداري 
ش���ؤون ال��ع��ام��ل��ني، واآلخ���ر 
استشاري وعلمي متثل بوحدة 
ومهامها  امل��رك��ز  استشاريي 
وضع اخلطط والربامج العلمية 
وتقديم  النشاطات،  وسياق 
واهلاتفية  املباشة  االستشارات 

والتقارير  البحوث  وكتابة 
حاليًا  وال��وح��دة  ومتابعتها، 
أحدمها  خطني،  من  متشكلة 

للرجال، و اآلخر للنساء . 
مستدركة يف القول اما وحدات 
)اإلدارة  هن   االخرى  املركز  
والتواصل  التنسيق  واملالية(و) 
امليداين( و)اإلعالم والعالقات 
والتطوير  التدريب  و)  العامة( 
الورقية  و)امل��ك��ت��ب��ة  امل��ه��ن��ي( 
واإلل��ك��رتون��ي��ة( اض��اف��ة اىل 

يعدُّ مركز اإلرش���اد األسري التابع لألمانة العامة للعتبة الحسينية 
المقدس���ة في محافظة كربالء واحدا من اهم المراكز التي تسهم 
ف���ي تنمي���ة ق���درات االس���رة الكربالئية بش���كل خ���اص والعراقية 
عموما،وذل���ك من خ���الل اقامة ال���دورات التربوي���ة واالجتماعية 
والديني���ة التي تس���اهم في الحف���اظ على الفرد واألس���رة وتذليل 
المشاكل التي تعاني منها االسر، وإيجاد الحلول المناسبة لها... 

االحرار/ حسين نصر 

جهود استشارية ودورات اجتماعية وتربوية 
يقيمها مركز االرشاد االسري لتحسين الواقع المجتمعي 

16



العطاء الحسيني 
للتزويج  العفاف  )دار  وحدة 
املسؤولة  وه��ي  )مستقباًل(: 
عن توفي فرص الزواج للنساء 

والرجال.
انه  اىل  »احل��ك��ي��م«  ون��وه��ت  
املتويل  ج��ن��اب  م��ن  وبتوجيه 
املهدي  عبد  )الشيخ  الرشعي 
ال���ك���رب���الئ���ي(،ت���م اف��ت��ت��اح 
وهو  املسلمة  األرسة  معهد 
عىل  املقبالت  للنساء  معهد 
ال���زواج،  وحديثات  ال���زواج 
بموقفها  املرأة  ُي�َعرف  والذي 
وتفاصيل  والرشعي،  العميل 
وأم  وزوج���ة  كبنت  تكليفها 
بذات  وعميقة  مبسطة  بصورة 
هيتم  أن��ه  اىل  ال��وق��ت،اض��اف��ة 
ويعتني بمطالب املرأة املسلمة، 
والندوات  الدورات  هلا  فيقدم 
ملهامها  تأهيلها  عىل  تركز  التي 
الرشعية واالجتامعية والنفسية، 
جليل  وكحاضنة  حياة  كرشيكة 

املستقبل. 
)اي��امن  الدكتورة  أك��دت  فيام   
املوسوي( استشارية علم النفس 
بسببصعوبات  ان  امل��رك��ز:  يف 
وتطوراتا  وضغوطاتا  احلياة 
ومستجداتا اصبح االنسان يف 
احيان كثية بحاجة ملن يمد له 
العون ومن حيسن االستامع إليه 
،ومن يعرف كيف يساعده عىل 
اكتشاف مكامن اخلطأ  ومكامن 
القوة لديه،  ومن له نظرة اوسع 
العام   االجتامعي  الوضع  عىل 
العزيز   كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال 
َبْينِِهاَم  ِش��َق��اَق  ِخْفُتْم  }َوإِْن 
َوَحَكاًم  َأْهِلِه  ْن  ميِّ َحَكاًم  َفاْبَعُثوْا 
إِْصاَلحًا  ُيِريَدا  إِن  َأْهِلَها  ْن  ميِّ

ِق اهلّلُ َبْيَنُهاَم إِنَّ اهلّلَ َكاَن َعِلياًم  ُيَوفيِّ
اآلية  {النساء35,وهذه  َخبِيًا 
الكريمة تبني  امهية دور الراشد 
واملسرتشد إلصالح ذات البني 

يف احلياة الزوجية.
االستاذة  بينت  جهتها  وم��ن   
مسؤولة  اجل��ل��ي��ح��اوي   ن��دى 
ومنُذ  املركز  ان   : املركز  اعالم 
برامج   اىل وضع  تأسيسه سعى 
الواقع  رف��ع  اج��ل  من  خمتلفة 
خالل  من  املجتمعي،وذلك  
دوراته املستمرة عىل مدار السنة 
منها دورات دينية )فقه األرسة 
ونفسية  وأرسي��ة  واجتامعية   )
واإلعالم  البرشية  التنمية  ويف 
األحوال  قانون  ويف  واإلذاع��ة 
احل��اس��وب،  ويف  الشخصية 
خاصة  دورات  اىل  اض��اف��ة 
للمقبلني عىل الزواج، ودورات 
ان  اىل  اولية،مشية  اسعافات 
العام  توسعه  وبسبب  املركز 
حمافظتي  يف  ف��روع��ا  اف��ت��ت��ح  

الديوانية وبابل.  
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العطاء الحسيني 

العام  االم��ني  معاون  استقبل 
يف  والطفولة  االع��الم  لشؤون 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
وفدًا  رسمية،  بصورة  املقدسة 
يتألف من ) 50 ( شخصا من 
امل  مؤسسة  ومعلمي  اساتذة 
بمكتبه  لبنان،  لدولة  الرتبوية 
احلسيني  بالصحن  اخل���اص 
مكماًل  اللقاء  وجاء  الرشيف، 
والزيارات  اللقاءات  لسلسلة 
املقدسة  العتبة  تنظمها  التي 
املؤسسات  اصحاب  لألخوة 
دول  ملختلف  والثقافية  الدينية 
الترشف  هبدف  وذلك   ، العامل 
بزيارة العتبات املقدسة يف مدينة 
عىل  واإلطالع  املقدسة  كربالء 
االجتامعية  ال��ت��ط��ورات  اه��م 
وما  واحل���وزوي���ة،  والعلمية 
من  لزائرهيا  العتبات  قدمته 

ارض  ع��ىل  انشائية  خ��دم��ات 
الواقع.

الدين  )سعد  السيد  ون��اق��ش 
الوفد  لقائه  أثناء  البناء(  هاشم 
وتبادل  الثقايف  التعاون  كيفية 
لتوسيع  اجلانبني  بني  الزيارات 
رقعة التالقح الفكري والثقايف 
خدمة  وال��دي��ن��ي  وال��ع��ل��م��ي 

لإلسالم واملسلمني«. 
وعرب »البناء« عن سعادته حني 
استمع لألخ )احلاج هاين( بأن 
احلرص  كل  حريصة  املؤسسة 
تابع  ط��ال��ب  ك��ل  تسليم  ع��ىل 
جملة  امل��ؤس��س��ة  م����دارس  اىل 

»احلسيني الصغي«.

حممد  )سارة  املهندسة  وأكدت 
احل��وراء  مركز  مسؤولة  ع��يل( 
لرعاية  السالم(  )عليها  زينب 
باألخوات  لقائها  عند  الفتيات 
ان  ال��زائ��ر:  الوفد  أعضاء  من 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
جسور  مد  اىل  تسعى  املقدسة 

كافة  ب��ني  امل��ش��رتك  ال��ت��ع��اون 

املستوى  عىل  املجتمع  شائ��ح 
ان  اىل  والدويل،مشية  املحيل 
سبل  اجي��اد  يف  يبحث  امل��رك��ز 
مؤسسة  مع  املشرتك  التعاون 
امل الرتبوية من خالل تيئة عدد 
قصص  لتخليد  الكاتبات  من 
موضوعات  وكتابة  الشهداء 
االستفادة  عن  فضاًل  اخ��رى 
من خربات االخوات يف تنشئة 
الفتيات وإرشادهن اىل الطريق 
امل��رك��ز  يف  ون��ح��ن  الصحيح 
حريصون كل احلرص عىل مد 
إلقامة  والتعاون  املحبة  جسور 
العديد من النشاطات وديمومة 
والكرتونيا  ميدانيا  التواصل 

تستقبل وفدا من مؤسسة امل التربوية في  
لبنان بصفة رسمية

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة

االحرار/ ضياء االسدي 
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العطاء الحسيني 

اكدت ذلك املهندسة )ندى اجلليحاوي( مسؤولة 
وحدة االعالم النسوي بالعتبة املقدسة وأضافت: 
بعد ان طرحت فكرة مسابقة املرأة املثال عىل االمني 
العام للعتبة احلسينية املقدسة والسيد سعد الدين 
البناء معاون االمني العام لشؤون االعالم  هاشم 
املوافقة عىل  والطفولة تم الرتحيب هبا وحصلت 
داخل  االوىل  للمرة  الواقع   ارض  عىل  تطبيقها 
اهلل  بفضل  الوحدة  وباشت  العراقية  اجلامعات 
باطالقها،  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  وبركات 
مركزة فيها عىل مفهوم احلجاب وااللتزام الديني 

لدى املرأة .
»مبينة« ان مضمون املسابقة يأيت من خالل وضع 
من  قسم  اي  اىل   الدخول  وبعد  قصاصات  ثامن 
االقسام يف اجلامعة حيث ندعوهم لرتشيح احدى 

ناحية  املثال من  الطالبة هي  الطالبات تكون هذه 
عن  فضاًل  والزينة،   للتربج  وتركها  احلجاب، 
مستواها العلمي  يف الدراسة ليتم عن طريق ذلك 
ترشيحها وحسب التصويت وقد وضعنا عىل اثر 
االمام  بزيارة  الترشف  ابرزها  خمتلفة  جوائز  ذلك 
للفائزة  السالم(  )عليه  الرضا  موسى  بن  عيل 
االخريات  املتسابقات  اعطاء  اىل  اضافة  االوىل 
احلجاب االسالمي )العباءة الزينبية(, مشية اىل ان 
االهم وهي   تعد  بفرتة  املسابقة جاءت  اقامة هذه 
فرتة الغاء الزي املوحد التي عرب عنها باحثون بأهنا 
خطر كبي عىل الطالب والطالبة العراقيني ملا يتيح 
والتجمل  االلبسة  انواع  خمتلف  ارتداء  هلم  ذلك 

هبا«. 

تستقبل وفدا من مؤسسة امل التربوية في  
لبنان بصفة رسمية

به���دف تصحيح معنى الجمال الحقيقي للمرأة ،اطلقت وحدة االعالم النس���وي بالعتبة الحس���ينية 
المقدس���ة، مس���ابقة المرأة المثال داخل الحرم الجامعي بجامعة كربالء المقدسة، بمشاركة )16( 
كلية علمية وانس���انية على امل ان تعمم هذه الفكرة واقامتها بالس���نوات المقبلة على اكبر عدد 

ممكن من الجامعات العراقية . 

االعالم النسوي للعتبة الحسينية المقدسة  يطلق 

مسابقة المرأة المثال بجامعة كربالء المقدسة

املشرتك  للتعاون  خطوة  وهي 
بني الطرفني.

)رضا  االستاذ  عرب  جهته  ومن 
ثانوية  م��ن  ف��رف��ور(  ح��س��ني 
لبنان    يف  سعد  حممد  الشهيد 
وك��وادر  ملنتسبي  شكره  ع��ن 
عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
ق��ادم  ال��رح��ب لكل  ص��دره��م 
والشهادة،  البطولة  ارض  اىل 
احلسيني،وهم  العشق  كربالء 

ان  بلطفهم،مبينا  يغمرونه 
نفس  يف  ولبنان  العراق  شعبي 
االم��ام  ،جهاد  اجلهاد  ساحة 
احل��س��ني )ع��ل��ي��ه ال���س���الم(، 
موسى  االمام  بلد  من  وحتديدًا 
ضد  املقاومة  مؤسس  الصدر 

االحتالل االرسائييل.

االحرار/ ضياء االسدي 
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ب��م��ش��ارك��ة امل��ت��ويل ال��رشع��ي 
احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 
)عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
وأمينها  الكربالئي(  املهدي 
)جعفر  السيد  سامحة  ال��ع��ام 
اعالمها  ومسؤول  املوسوي( 
السالمي(  )ح��ي��در  االس��ت��اذ 
وكوكبة من منتسبيها، افتتحت 
العلوية  للعتبة  العامة  األمانة 
من  االول  ال��ق��س��م  امل��ق��دس��ة 
ال��زي��ارة وال��ع��ب��ادة يف م��رشوع 
الزهراء  فاطمة  صحن  توسعة  
حضور  وسط  السالم(  )عليها 
واجتامعي  وإع��الم��ي  علامئي 
وممثيل  أمناء  من  واسع  رسمي 
وامل���زارات  املقدسة  العتبات 

الرشيفة يف العراق وممثلني عن 
ومؤسسة  اإليرانية  احلكومة 
اع���امر ال��ع��ت��ب��ات امل��ق��دس��ة يف 
ال���ع���راق وشك�����ة ال��ك��وث��ر 
املرشوع،  إنجاز  عن  املسؤولة 
وطلبة وأساتذة احلوزة العلمية 
الدينية  املرجعيات  ومكاتب 
وجملس  حم��اف��ظ��ة  وم���س���ؤويل 
واحلكومة  االشف  النجف 

االحتادية والربملان العراقي.
بدئت املراسيم بعد تالوة عطرة 
احلاج  ال��دويل  ال��ق��رآن  لقارئ 
راعي  القى  العامري(،  )رافع 
هاشم  )ن��زار  السيد  االفتتاح 
للعتبة  العام  املتني(األمني  حبل 
العلوية املقدسة كلمة، بني فيها 

عظيم االنجاز الذي تزامن مع 
)عليها  الزهراء  فاطمة  والدة 
السالم(، مضيفا انه  يوم تتعطر 
وتستيضء  اجلنة،  بشذى  الدنيا 
يوم  يف  امل��س��ت��ودع  ال��رس  بنور 
األرض  ك��ّل  األرض  تفتخر 
بأهنا حتمل حمور األرسار ومركز 
القداسة  ومنتهى  العصمة 

شمس  علينا  ت��رشق  ي��وم  يف 
 ) ابيها  )امُّ  والطهارة  العفاف 
خلِق  خ��ِي  بضعُة  فاطمة  اهن��ا 
اآلخرين  و  األول���ني  م��ن  اهلل 
العاملني،مؤكدا  نساء  وسيدة 
اف��ت��ت��اح اجل���زء ال��ع��ب��ادي من 
عليها  الزهراء  فاطمة  صحِن 
كان  وان  والثناء  التحية  االف 

تقرير

وسط حضور علمائي وأكاديمي وإعالمي ...
العتبة العلوية المقدسة تفتتح القسم  االول

                               من مشروع صحن فاطمة الزهراء )عليها السالم(

االحرار/ حيدر عاشور
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عمرانه  بعِض  يف  نقص  هناَك 
فان بركَة هذا اليوم أكمل وأتم 
أروقته باجلامل والقداسة واخلي 
والربكة الن فاطمَة الزهراء هي 
يفيض  ال��ذي  املعطاء  الكوثر 

علينا ُطهرًا وحمبة وشفاعة .
واوض����ح  »ح��ب��ل امل��ت��ني« ان 
امل��ق��دس��ة مت���رُّ منذ  ال��ع��ت��ب��ات 
سنوات بعد زوال النظام البائد 
بحركة عمران وتوسعة مباركة 
لتزيل غباَر احلرمان واملظلومية 
هلذه العتبات املقدسة يف سنواِت 
الظلم واالضطهاد ألتباع  اهل 
وكان  السالم(  )عليهم  البيت 
نصيب العتبة العلوية من حركِة 
رصح  انشاء  هو  العمران  هذا 
الرصوح  ومن  عمالق  مبارك 
العلوية  العتبُة  هبا  تفخُر  التي 
حمبّي  كل  هبا  ويفخر  املقدسة 
السالم(  )عليهم  البيت  اه��ل 
وهو اكرب مرشوع عىل االطالق 
املقدسة  عتباتنا  يف  ت��م  ان 
كريم  وبذل  مشكورة  وبجهود 
اجلمهورية  يف  االخ����وة  م��ن 
ومؤسسة  االيرانية  االسالمية 
ال��ك��وث��ر االي��ران��ي��ة ش��ك��را هلل 
مراقد  خلدمة  ووفقهم  سعيهم 

ائمة اهلدى ومصابيح الُدجى.
من  اهل���دف  ان  اىل  »م��ش��يا« 
العمرانية  املشاريع  ه��ذِه  كل 
امل��ب��ارك��ة ه��ي خ��دم��ة ال��زائ��ر 
املؤمنني  امي  لرحاب  الكريم 
فاطمِة  السالم( وصحُن  )عليه 
عدة  وظائف  يتضمن  الزهراء 
زائ��ر  خ��دم��ة  يف  ت��ص��بُّ  كلها 
السالم  عليه  امل��ؤم��ن��ني  ام��ي 
وخدمية   عبادية  وظائف  من 
 .. وحضارية  وثقافية  وإدارية  
وقد شاَء القدر ان يكون هناَك 
الصحن  طريَف  بني  جيٌل  تناٌظر 
اىل  الداخل  جهة  فمن  املقدس 

للزائر  ت��رتاءى  فاطمة  صحِن 
عيل  لإلمام  البهي  النور  قبَة 
عليه السالم ومن جهة اخلارج 
الزائر  يرى  الرشيف  املرقد  من 
زين  االم��ام  ملقام  مقدسة  قبابا 
وصايف  السالم  عليه  العابدين 
فاطمة  صحن  ل��ي��زداَد  صفا 
قدسيا  وال��ق��ا  روح��ي��ا  منظرا 

مضافًا لقداسته وشفه.
 وع���رب س��امح��ت��ه  ع��ن شكره 
ومقام  ال��رش��ي��دة  للمرجعية 
السيد  سامحة  األع��ىل  املرجع 
)دام  السيستاين  احلسيني  عيل 
ظله( لتوجيهاته القيمة ورعايته 
الكريمة هلذَه العتبات املقدسة، 
والعرفان  بالشكر  تقدم  ك��ام 
واحل���وزة  ال��ك��رام  للمراجع 
النجف  العلمية الرشيفة وأبناء 
ال��ع��راق��ي��ني  وب��ق��ي��ة  األشف 
واملسلمني بصورة عامة كذلك 
ال��ش��ك��ر ل��ل��ج��ان��ب اإلي����راين 
وم��ؤس��س��ة اع����امر ال��ع��ت��ب��ات 
امل��ق��دس��ة يف ال��ع��راق وشك��ة 
الوقف  ديوان  ورئاسة  الكوثر 
العتبة  ومنتسبي   ، الشيعي 
ومتطوعيها  املقدسة  العلوية 
العتبات  وب��ق��ي��ة  وخ��دم��ت��ه��ا 
الرشيفة  وامل����زارات  املقدسة 
ويساهم  ساهم  من  كل  واىل 
امل��رشوع  ه��ذا  النجاز  ويدعم 
تعاىل  بعونه  مستمر  والعمل 

إلكامل بقية أرجائه املباركة.
فيام قال السيد )حسن بوالراك( 
مسؤول أعامر العتبات املقدسة 
يف العراق:  إن مرشوع صحن 
يقارب  السالم(  )عليها  فاطمة 
عىل )ستة هكتارات(:  )220( 
ألف مرت مربع مساحته األوسع 
ه��و ج��زء ال��زي��ارة وال��ع��ب��ادة 
منه  قسم  افتتاح  ت��م  وال���ذي 
السيدة  مولد  بمناسبة  اليوم 

ال��س��الم(،  )عليها  ال��زه��راء 
وبذلك يكون املرشوع هو أكرب 
العامل  مرشوع معامري يشيد يف 
اإلسالمي بيد خربات هندسية 
عملهم  يف  إس��ت��ن��دوا  شيعية 
اإلسالمية  العامرة  أسس  عىل 
العامرة  نموذج  من  مستلهمني 

القديمة للنجف األشف.
خليل  )مظفر  امل��ه��ن��دس  ام��ا 
اإلدارة  جملس  عضو  حمبوبة( 
اوضح إن جزء الزيارة والعبادة 
املرشوع  من  األهم  اجلزء  يعد 
 )%50( ح��وايل  يشكل  حيث 
م��ن م��س��اح��ة امل����رشوع، ه��ذا 
اجلزء يمكن للزائر، أن يقيم فيه 
الصالة وقراءة القرآن والدعاء 
وبعد   ، العبادية  األمور  وجيع 
امل��ق��ارب  القسم  ه��ذا  إن��ج��از 
 ، مربع(  م��رتب  آالف   5( اىل 
هذا  هناية  تشهد  ان  املؤمل  من 
افتتاح   2016 اجل��اري  العام 
يف  والعبادة  الزيارة  قسم  كامل 
ترتاوح  والتي  اجلديد  الصحن 
الف    33( ب��ح��وايل   مساحته 
م��رت م��رب��ع ( ب��واق��ع )ث��الث��ة( 
للزائرين وطابق علوي  طوابق 

لالستخدامات املختلفة.
األم��ان��ة  ان  بالذكر  واجل��دي��ر 

املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة 
التوسعة  ب��م��رشوع  ب���اشت 
)عليها  الزهراء  فاطمة  لصحن 
عىل  االوىل  بمرحلته  السالم( 
وبمساحة  دونام(   24( مساحة 
اجالية )212,400( مرتا مربعا 
من  الغربية  اجل��ه��ة  ع��ىل  يقع 
من  يبدأ  أي  الرشيف  الصحن 
رواق ايب طالب )عليه السالم(   
وينتهي اىل مقام االمام السجاد 
ل�)100  ليسع  السالم(،  )عليه 

(الف زائر .

تقرير

وسط حضور علمائي وأكاديمي وإعالمي ...
العتبة العلوية المقدسة تفتتح القسم  االول
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قمُة رحيل

اىل فقيِد )الأحرار ( الراحل ال�ساعر ح�سني �سادق رحمه اهلل تعاىل يقف ال�سعر  راثيا

�سعر  : رحيم ال�ساهر

قصائُد معجونة بدم القلب!  
حسين صادق )1951م - 2016م( 

)2-1(

ع����ل����ى جن����م����ك الأ������س�����م�����ى ت�����ن�����وح �����س����م����اُء!

ف��������راق��������ُد ع���������زم م�������ن ي������دي������ك ت����ب����ع����رْت

اأف�����ق�����ن�����ا ع�����ل�����ى زل�������������زال ف������ق������دك حل���ظ���ة 

ه����ج����ريه����ا  ن������������واح  يف  ال�������ري�������ا  ت�������رك�������َت 

وت������ل������ك ح������������روف ق�������د رث������������اك ن����ه����اره����ا 

مب�����ل�����ي�����ون ب�����ي�����ت ق�������د رث������ت������ك م���������س����اع����ري 

ف������اأن������ت م���ل���ي���ك ال����ق����ا�����س����دي����ن ح�����س��ي��ن��ه��م 

ذه�������ب�������ت م�������ل�������يء امل�������ك�������رم�������ات م����ع����ط����را

ب����ف����احت����ة )الأح������������������رار( ان��������ت م���ب�������س���م���ٌل

������س�����ج�����دَت ع����ل����ى ج��������رح احل���������س����ني م���ك���را

ك����م����ا ن�������اح م������ن ف���ي�������ش ال���������س����ع����ور رث���������اُء!

اوح��������ل��������ٌم ت�����اأ������س�����ى ف����ال����ف����ق����ي����ُد �����س����ي����اُء

ف�����������س�����اع ع������������زاء وا������س�����ت�����������س�����اط ع���������زاُء

ت�������ن�������وح واآي�������������������ات ال����������ن����������واح ب�������ك�������اُء!

و�������س������اخ ع����ل����ى وق��������ع احل������������روف م���������س����اُء!

اأ��������س�������اُء! ال�������رث�������اء  در  م������ن  زل����������ُت  وم��������ا 

�����س����ن����اُء! ال����ط����ف����وف  م����������راأى  يف  ح����ي����ك  ل�����و 

ح�����م�����ي�����د ذه���������������اب ل������������إخ�����������اء اإخ������������اء

ك��������اأن��������ك م��������ن ف����ي���������ش ال������ث������ن������اء ث�����ن�����اُء

ه�������ن�������ا ك������ع������ب������ة ل�����ل�����م�����ل�����ه�����م�����ني ل�������ق�������اُء
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املفاجئ  غيابه  من  بالرغِم 
وامل���ف���ج���ع ���س��ي��ب��ق��ى امل��ب��دع 
امل���وه���وب )ح�����س��ني ���س��ادق( 
حمّفزا ذاكرة حمّبيه للعودة 
)عّلمتنا  الوحيد  ديوانه  اإىل 
قبل  ن�سره  ال���ذي  ك��رب���ء( 
رحيله،  م��ن  قليلة  اأ���س��اب��ي��ع 
ال�سطور  ه��ذه  ك��ات��ب  ا  خا�سّ
مطوية  ظ��ّل��ت  منه  بن�سخة 
ب�����س��ب��ب ك�����رة ال�����س��واغ��ل 

اليومية وتعّددها.
ال�سادم  الرحيل  اأث���ار  وق��د 
النتباه  امللتزم  ال�ساعر  لهذا 
لهذا الديوان البكر والوحيد 
���س��ع��وري��ة  ل  حم����اول����ة  يف 
لتخفيف وقع املوت وق�ساوته 
عّما  للبحث  وث��ان��ي��ا  اأول، 
ت��رك��ه ل��ن��ا ال��ف��ق��ي��د يف ه��ذا 
وم�سّرات  لواعج  من  الديوان 
زحمة  يف  ُتنو�سيت  اأو  اأُغفلت 
كان  بينما  الكثرية،  �سواغلنا 
الأديب  لهذا  بالن�سبة  الأمر 
ال��ف��ط��ري مب��ث��اب��ة ال�����س��غ��ل 
اأّن��ى  ي���زم��ه  ال���ذي  ال�ساغل 
يتبدى  ما  وهو  ويرحل،  يحّل 
مل��ن ع���رف )ح�����س��ني ���س��ادق( 
امل����ول����ود مب��دي��ن��ة ك��رب���ء 

حديثه  خ���ل  م��ن  1951م، 
ولد  التي  الدائم عن مدينته 
دروب��ه��ا  ب��ني  وت��رع��رع  فيها 
عبري  وا�ستن�سق  واأزق��ت��ه��ا، 
ب�ساتينها �سبّيا ويافعا، وتعّلم 
يف مدار�سها ثّم طاف حمطات 
يطفئ  ع��م��ا  ب��ح��ث��ا  ع�سقها 
ويخفف  امللتهبة  ال��روح  ظماأ 
حياة  ظ��ّل  يف  العي�ش  ق�سوة 
من�سفة  غ��ري  ودن��ي��ا  ج��ائ��رة 
احلروب  جيُل  جيُله،  عرفها 
وامل���ت���اه���ات والن��ت�����س��ارات 

الوهمّية.
)ح�سني  ���س��ع��ر  ج���ّل  ينتمي 
�سادق( اإىل ما ُيعرف بالأدب 
امللتزم الذي يجعل من خ�له 
الكاتب اأو الأديب فّنه و�سيلة 
)نافعة  معّينة  فكرة  خلدمة 
غالبا( عن الإن�سان ومواقفه 
والأخ���ق��ي��ة،  الجتماعّية 
غر�سها  ت�سلية  جمّرد  ولي�ش 
ال���وح���ي���د اإث���������ارة امل��ت��ع��ة 
العابر،  اجلمايل  والندها�ش 
وهو ما يحّتم على هذا الأديب 
هموَمها  اجل��م��وع  م�����س��ارك��ة 
لدرجة  وتطلعاِتها  واآم��اَل��ه��ا 
ال����ذات  ن���ك���ران  اإىل  ت�����س��ل 

)ال��داخ��ل��ّي��ة(  اأو  ال��ف��ردّي��ة 
عن  ت��ت��ن��ازل  اأن  يجب  ال��ت��ي 
من  بها  وت�سحي  خ�سو�سيتها 
اأهمية  واأ�سد  اأكر  ذات  اأجل 
اأو  ال��ذات )اخل��ارج��ّي��ة(  هي 
تندرج  ال��ت��ي  الكلّية  ال���ذات 
الأوىل �سمنها وتدور يف فلكها 
العاطفّية  �سحناتها  م�ستمدة 
وم�������س���ت���وح���ي���ة من���اذج���ه���ا 
ورموزها التاريخية العظيمة 
التي  ذكرياتها  وم�ستعيدة 
الإح�سا�ش  ن�سوة  ت\منحها 

بالوجود والنتماء! 
وملّا كان �سعر الولء املعّر عن 
امل�سطفى  النبي  ع��رة  ح��ّب 
�ساميا  غر�سا  ذات��ه-  بحّد   -
بر�سالة  قائله  اإمي��ان  ي��وؤّك��د 
�سبيل  عر  وي�سعى  الإ���س���م 
ارت��ب��اط  لتجذير  الق�سيد 
التاريخية  برموزه  املجتمع 
دي��وان  ج��اء  فقد  العظيمة؛ 
مد�ّسنا  ك��رب���ء(  )عّلمتنا 
عند  تلتقي  عديدة  بق�سائد 
هذا الهدف ال�سامي والأ�سا�سي 

وتنطلق منه.  
وقد توّزعت الق�سائد الث�ث 
عليها  اأنبنى  التي  واخلم�سون 

اأربعة  حم��اور  ب��ني  ال��دي��وان 
ترتكز  الذي  الأ�سا�ش  �سّكلت 
الراحل،  الفقيد  روؤي��ة  اإليه 
اأّما هذه املحاور، فهي: ق�سائد 
البيت  لأه��ل  اخلال�ش  املديح 
يف  ال��ن��ور(  )جمال  كق�سيدة 

الر�سول الكرمي، ومطلعها:
يبلى الزماُن ول تزاُل جديدا 
قد  ن����وِرك  ب��ج��م��اِل   ****

�سموَت فريدا !
وك��ق�����س��ي��دت��ه ع����ن )ي����وم 
امل���ب���اه���ل���ة( ال����ت����ي حت��م��ل 
وق�سيدته  نف�سه،  ال��ع��ن��وان 
وق�سيدته  ال��غ��دي��ر(  )ي���وم 
مناقب  ذكر  يف  الإل��ه(  )ر�سا 
وق�سيدتيه  امل��وؤم��ن��ني،  اأم���ري 
)يا  ق�سية(و  احل�سني  )دم 
اأب����ا الأح�������رار( يف الإم����ام 
احل�����س��ني و����س���وى ذل����ك من 
ال��ق�����س��ائ��د الأخ������رى ال��ت��ي 
اأن  قائلها  خ�لها  من  ح��اول 
وعواطفه  م�ساعره  يلب�ش 
الدينية �سك� فنيا هو )نظام 
فيه  وج��د  ال��ذي  ال�سطرين( 
ال��ب��ن��اء الأك����ر ق���درة على 

ا�ستيعاب هذه العواطف.

قصائُد معجونة بدم القلب!  
حسين صادق )1951م - 2016م( 

)2-1(
د. علي ياسين
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كالهائمة  اخلاوية،  الطرقات  نحو  كثب  عن  عاينْت 
بدت مثقلة اخلطوات.

البيت  �سطر  وجهها  ولت  ثم  الأمل،  بجلباب  التحفت 
العتيق..

لتن�سد على اأعتابه ال�سكينة واخل��ش..
بلغت اأنفا�سها الراقي.

خال لها اأن الذي يف اأح�سائها لي�ش جنينًا عاديًا!
بل ليث مكي و�سيد قر�سي،

تك�سر �سوتها من وقع املخا�ش..
ف�سار فوؤادها من وجده بعلي ي�ستغيث،

فاأوحى اإليها من حتتها يا كهف العرين..
اأن هزي اإليك باأ�ستار الكعبة ، 

ف�أجلك بالطاعة تدّلت، وخلف ُحجبها ما تن�سدين.
زلزل ثقل الإمامة جدران القدا�سة،

فلبت نداءه فانفلقت ماأمورة..
غاب اأمري العجائب بني اأ�سوار اجل�لة ..

متواريًا باأ�سراره عن الأنظار،
واأ�سحت الأركان عليه حرا�سًا غ�ظًا.

حتى اإذا �سّرف الأر�ش �ساجدًا ..
ناطقًا با�سم اهلل ..

وحامدًا و مكرًا..
ثم اأ�سار اىل الأ�سنام، فانكفاأت على روؤو�ش ال�سياطني.

نادى امللك.. يا ب�سري ُقم وا�ستقبل اأخاك الن�سري.
فتغذى من دفء حجر الر�سول حتى غدا بالإميان نف�سًا 

واحدة،
فكان اأول من باملختار �سّدق..

والنهج  الرحمن  اآية  يا  وت�سدق..  و�سام  للجليل  و�سلى 
القومي،

بك ُيعرف املوؤمنون ب�سيماهم، وميتاز اخلبيث من الطيب.
يا �سورة الدهر وعني اليقني .. 

يا بحر �سورة الرحمن،
ّجف مداد الرياع يف مدحك يا �سّر الورى.

ومل جتفَّ ينابيع مناقبك ال�سخية.
يا نعيم اهلل الذي عنه ُي�ساألون، 

واحلق انت يا �سيدي الذي هم فيه يختلفون.

أميُر العجائب
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يا فاطَم الزهراء يا َعبقًا
سليم كريم كريمش

ُوِل�����������������������������دت ف���������ك���������ان���������ت ك������ال������ق������م������ر
وت�����������ن�����������اث�����������رت ُغ����������������������������َرُر ال����������������درر
ال�����ب�����������س�����ر اُم  ُت����������ف����������ت����������دى  ه������������ي 
ه�����������ي وح�����������ده�����������ا اأ�����������������������شُ ال�����ف�����خ�����ر
وزه������������������ا ال���������������س�������ي�������اء م�����������ع ال�����ن�����ظ�����ر
ف��������ل��������ك ال���������������������س�����������ة م������������ع ال������ن������ح������ر
حُت���������ي���������ي ال�������ن�������ف�������و��������ش ب������������ �����س����ج����ر
ف��������ا���������س��������ت ل�������ت�������ن�������ع�������َم ب�����ال�����ب�����������س�����ر
ب��������ي�����������������س��������اء اأن�������������ق�������������ى م�������������ن م�����ط�����ر
ل����ل����ب���������س����ر  .. ف�����������خ�����������رًا  ُزه�����������ي�����������ت 
اأم����������������ر خ����������������ري  يف  ب�������������وح�������������ّي�������������ه 
ال���������س����ج����ر يف  الزاه�������������������ر  ع������ط������ر  وي�����������ا 
ك�������������������ُل ال���������������������وج���������������������ود.. مب�����ع�����ت�����ر
ح����������م����������ل����������ت ب������������خ������������ري ل������ل������ب�������������س������ر
اخل�����������ر  .. يف  ل����������������ك  ك�������������ُل�������������ه 
واأف�����������������ا������������������ش خ����������������������ريًا ل�����ل�����ب�����������س�����ر
ال������ف������خ������ر يف  ي����������زه����������و  وال��������������ك��������������ُل 
ب����ر ك������������ل  يف  األ�������ف�������ي�������ت�������ه�������ا  وق����������������د 
ع�����������ط�����������اًء ف�������ه�������ي ت���������زخ���������ر ك�����امل�����ط�����ر
زه���������������������راء ي�����������ا �������س������ف������و ال�������ق�������م�������ر..

ُول������������������������َدت ف��������اأ���������س��������رق��������ت ال������ِف������ك������ر
ُوِل���������������������������دت ف��������ح��������رك��������ت ال����������وج����������ود
ح���������������������������وراء ب���������ن���������ت امل�������������س������ط������ف������ى
م������ف������اخ������ر ال����������������وج����������������ود  يف  ه��������������ل 
ال���������������ك���������������وُن اأ����������������س���������������رق زاه�����������ي�����������ًا
ي��������������ا م��������������ن ُذك����������������������������رت ب��������ق��������ول��������ِه
ي������������ا ب�������ه�������ج�������ة ال������������������������������روح.. ال������ت������ي
ي���������������ا دم�������������ع�������������ة ال�������������ع�������������ني ال��������ت��������ي
ال�������ت�������ي ال�������������ك�������������ون  ُدرُة  ه�������������ي 
ي�����������ا ي��������������وم م�����������ول�����������ده�����������ا.. ال�����ب�����ه�����ي
ال���������وج���������ود �����������س����������اَر  م��������������َن  اَم  ي����������ا 
ي��������ا ف��������اط��������َم ال�����������زه�����������راء ي��������ا ع����ب����ق����ًا
ك������������������ُل ال����������������وج����������������ود ب���������ف���������رح���������ةٍ 
ح����م����ل����ه����ا خ��������دي��������ج��������ة ُ  ح���������َم���������َل���������ت 
ي�����������ا ف�����������اط�����������َم ال��������������زه��������������راء ُح������ب������ي
ي������������ا ب��������ن��������ت خ������������ري م������������ن ا������س�����ط�����ف�����ى
ك�������ب�������ري ف�������������������������رح  يف  ال����������������ك����������������ل 
��������س�������ادت ال���������ت���������ي  اهلل  ن������ع������م������ة  ي����������ا 
ك������ان������ت ال���������ت���������ي  اهلل  ن������ع������م������ة  ي�����������ا 
ي����ا ع�������ل�������ي�������ك ِ  ال�������������������س����������م  األ�������������������ف 
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مقاالت

 ربيع عراقي 

إن  جم���ازا  ول��و  ال��ق��ول  يمكن 
احلراك املدين السلمي يف العراق 
يف  شارت��ه  انطلقت  أن  ومنذ 
امل��ن��رصم ممكن  ال��ع��ام  م��ن  آب 
عراقي  ربيع  عليه  نطلق  أن 
ربيع  ع��ب��ارة  اق��رتن��ت  أن  بعد 
حممد  عربة   مع  عريب  سيايس 
تلك  ال��ت��ون��يس  ال��ب��وع��زي��زي 
العربة التي أفاقت اجلامهي من 
سباتا الطويل وكرست حاجز 
لعقود  املمتد  والرعب  اخلوف 
من االستبداد والتخلف والفقر 
القومية  واهل��زائ��م  والتهميش 
املدوية وكانت عربة البوعزيزي 
مابني  عهدين  مابني  الفيصل 
التحرر  وبني  والركوع  اخلنوع 
ورف����ض ال��ظ��ل��م وال��ف��س��اد،  
وب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن م��آالت 
واملخيبة  املؤسفة  العريب  الربيع 
اىل  استحال  وال���ذي  ل��آم��ال 
صقيع  عريب موحش ألسباب 
أدت  وموضوعية  منها  ذاتية 
وتضحيات  جهود  رسق��ة  اىل 
بوصلة  وان��ح��راف  اجل��امه��ي 

ال��ت��غ��ي��ي ب��اجت��اه اخ���ر ، ف��ان 
حقيقي  ربيع  العراقي  الربيع 
التبلور  مآالته يف طور  مازالت 
متحرض  ربيع  فهو  والنضوج 
ينطلق  مل  وم��س��امل  وع��ق��الين 
زئبقية  او  رومانسية  بشعارات 
فضفاضة اليمكن حتقيقها عىل 
ارض الواقع او شعارات تفي 
وراءها سيناريوها دمويا  مدمرا 
الدماء  بسفك  إال  يتحقق  ال 
و)ارحل(  )يسقط(  كشعارات 
الطغاة  عيش  نغصت  ال��ت��ي 
الذين قاوموها  باحلديد والنار 
كام  األهلية  احل��رب  يشبه  وبام 
حصل يف ليبيا فلم يرفع احلراك 
املدين يف العراق شعار )ارحل( 
رغم ماترسب يف خميال الشارع 
اقرتن  العراقي من سمعة سيئة 
فضال  احل��ك��وم��ي  األداء  هب��ا 
لعموم  السيئة  السمعة  ع��ن 
السياسيني املنضوين يف العملية 
متالزمة  تنفك  ومل  السياسية 
ف��اس��د( ع��ن اي  )س��ي��ايس / 
ال�  السنني  طيلة  عراقي  سيايس 

13 املنرصمة   .
العراقي الذي متخض   فالربيع 
العفوي  املدين   احلراك  هذا  يف 
جاهيي  وع��ي  ع��ىل  املستند 
برضورة التغيي السلمي وعدم 
والظلم  الفساد  اىل  ال��رك��ون 
او   انقالبيا   شعارا  يرفع  مل    ،
العملية  وإلغاء  التسقيط  راية 
وتغيي  ب��رم��ت��ه��ا  ال��س��ي��اس��ي��ة 
الديكور السيايس بديكور أخر 
يتالءم مع أمزجة البعض ، كام 
مل حيدث بفواعل إقليمية مؤثرة  
خالصا  عراقيا  ربيعا  كان  بل 
ط��ال��ب ب��إج��راء إص��الح��ات 
ورفع  العملية،  هل��ذه  حقيقية 
أصبحت  التي  االخ��ت��الالت 
)امل��ح��اص��ص��ة  ع���ض���اال   داء 
وال��ف��س��اد( م��ن اجل����ذور ومل 
بعملية  احل���راك  ه��ذا  يطالب 
جتميلية او ترقيعية ملا تشوه من 
العملية السياسية ، الوجه الذي 
جذابا  ي��ك��ون  ان  ب��ه  ي��ف��رتض 
التشوه  م��ن  سنني  بعد  جيال 
بفواعل  املتعمد  وال��ت��ش��وي��ه 

وبعضها  وداخلية    / إقليمية 
السياسية  العملية  صلب  من 
ب��أج��ن��دات  م��رت��ب��ط��ة  نفسها 
سلسلة  وبعد  مريبة  خارجية 
الشعب  ع��اش��ه��ا  خم���اض���ات 
العراقي دفع ثمنها باهظا وقبل 
أن ترجع البالد اىل نقطة الصفر 
أي اىل ماقبل هذه العملية  التي 
تأسيسية  قواعد  عىل  متأسست 
متعثرة وخاطئة )فشل التأسيس 
الدولتي االخي( رافقتها خطايا 
الناتج  والتخبط  اإلدارة  سوء 
عن  قلة اخلربة وعدم النضوج 
دولة  إلدارة  الكايف  السيايس 
فلم   ، النيساين  التغيي  مابعد 
يرفع العراقيون شعار )ارحْل( 
و)ارضب(  )أصِلح(  شعار  بل 
بيد من حديد والتَش  الفساد 
الربيع   . الئم  لومة  الوطن  يف 
االستحقاقات  ربيع  العراقي 
التاريية لِلشعب العراقي تلك 
التي مل حيصل عىل احلد األدنى 
العراقي  الربيع  طموح   ، منها 
التي  الشعارات  من  ابعد  كان 

بقلم / عبا�ش ال�سباغ  
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مقاالت

ُرفعت يف ثورات الربيع العريب ، 
طموحه جتسد يف إقامة حكومة 
مدنية  دول���ة  يف  م��ؤس��س��ات 
الرشيد  باحلكم  تتمتع  عرصية 
التعبي  حسب   � احلكم   وه��و 
ويدعم  يعزز  الذي   � له  املبسط 
ويصون رفاهية اإلنسان ويقوم 
البرش  ق����درات  ت��وس��ي��ع  ع��ىل 
وخياراتم وفرصهم وحّرياتم 
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��امع��ي��ة 
متثيل  إىل  ويسعى  والسياسية، 
كافة فئات الشعب متثيال كامال 
لضامن  أمامه  مسؤولة  وتكون 
الشعب  أف���راد  جيع  مصالح 
مرجعية   مطلب  كان  ذاته  وهو 
)دام  السيستاين  اهلل  آية  االمام 
ق  يعليِّ أن  قبل  الرشيف(   ظله 
الشأن  يف  السديد  رأي��ه  إب��داء 

مقتضبة  وب��ق��راءة  ال��س��ي��ايس 
الشارع  أن  نجد  التعريف  هلذا 
وطالب  انتفض  الذي  العراقي 
باحلد   يتمتع   مل  ب��اإلص��الح 
املقبول من الرفاهية التي حتفظ 
االستثامر  يتم  مل  كام  كرامته  له 
دولة  بناء  يف  لطاقاته  األمثل 
اح��ت��ك��رت  أن  ب��ع��د  ع��رصي��ة 
جاءت  التي  السياسية  الطبقة 
الديكتاتورية  أن��ق��اض  ع��ىل 
الفعاليات  ك��ل  اح��ت��ك��رت   ،
وحتى  واالقتصادية  السياسية 
بحقوقه  يتمتع  ومل  املجتمعية 
امل��ايل  الفساد  ابتلع  ك��ام  كافة 
يف  تفشى  ال���ذي  واإلداري 
من  ماتبقى  الدولة  أروقة  جيع 
الشارع  فانتفض  احلقوق  هذه 
ب��اإلص��الح  مطالبا  ال��ع��راق��ي 

واس��رتداد  الفساد  ومكافحة 
األموال العامة التي هنبت طيلة 
وأدرك���ت  املنرصمة  السنني  
احلقيقي  اإلصالح  ان  اجلامهي 
واألرضية  اآلليات  يف  يكمن  
العملية  منها  انطلقت  التي 
وجوه  تغيي  وليس  السياسية 
وم��ن��اق��ل��ة م��ن��اص��ب وإرض���اء 
أم��زج��ة أح����زاب ورم����وز ، 
العملية  ينقذ  إص���الح  وه��و 
ومطباتا  مآزقها  من  السياسية 
كام  النيساين  املنجز  يضيع  لئال 
ضاعت منجزات الربيع العريب 
املايض  أرشيف  من  وص��ارت 

الغابر.
أقول :صحيح مايقال ان اجلوع 
التي  الثورات  اغلب  فان  كافر 
سببها  كان  التاريخ  يف  اندلعت 

من   الشعوب  يتمثل يف حرمان 
مقومات املعيشة وانتهاك كرامة 
إال  أمره  عىل  املغلوب  املواطن 
كان  وان  العراقي  الربيع  أن 
بمعيشة  تتعلق  ألسباب  اندلع 
حينها  يف  ال��ع��راق��ي  امل��واط��ن 
الصيف  يف  الكهرباء  كملف 
هذا  فتيلة  أشعل  الذي  القائظ 
الشعبية  املطالب  ف��ان  الربيع 
أض��ح��ت ت���ن���ادي ب��وج��وب 
نفسها  السياسية  العملية  إنقاذ 
ووضعها عىل السكة الصحيحة  
املعييش  الواقع  حتسني  وليس 
ولكن  يتعاىف  ق��د  ال��ذي  فقط 
تشكو  السياسية  العملية  تبقى 
حيصل  كام  العضال  دائها  من 

حاليا .  

فالربيع العراقي الذي تمخض في هذا الحراك المدني  

العفوي،  لم يرفع ش���عارا انقالبيا  او  راية التسقيط، 

وكان ربيع���ا عراقي���ا خالص���ا طالب بإج���راء إصالحات 

حقيقية له���ذه العملية، ورفع االختالالت التي أصبحت 

داء عضاال  )المحاصصة والفساد( 
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عقيل الحمداني

ثنائية
التوّكل واإلّتكال

عديدة  بمراحل  اإلنسان  يمرُّ 
مراحل  يف  شّتى  ومنعطفات 
والعقيل  اجلسمي  ونموه  نشأته 
الطفولة  م��رح��ل��ة  م��ن  ب����دءًا 
النضج  اىل   ً وصوال  فاملراهقة 
وال��ش��ب��اب، وم��ن امل��ؤك��د إنه 
امل��راح��ل  ه���ذه  م��ن  سيحمل 
بشخصيته  يلصق  ما  املتنوعة 
سلبية   - املكتسبة  األم��ور  من 
إمتداد  اىل   - إجيابية  ام  كانت 

حياته.
الرتبوية  العقبات  هي  كثيٌة 
يف  الطفل  ت��ع��رتض  ق��د  ال��ت��ي 
مراحل نشوئه املختلفة ، والتي 
ومدى  شدتا  يف  تتذبذب  قد 
األثر الذي تلفه يف قابل األيام 
الوقتية  اإلضطرابات  التمنا   ،
سيتناساها  م��ا  رسع��ان  التي 
بقدر  وجيزة  فرتة  بعد  الطفل 
قد  التي  اخلطية  املنعطفات 

نفسية  ب��أم��راض  منها  نخرج 
تربوية  مكتسبات  و  مستعصية 
سلبية من الوالدين - بقصٍد أم 
بغي قصد - والتي قد تتطور اىل 
وتشوهات  سلوكية  إنحرافات 

يف شخصية الشاب مستقباًل..
اخلطية  السلوكيات  هذه  ومن 
حيدث   . )اإلت��ك��ال(  املكتسبة 
الذين  االف���راد  عند  اإلت��ك��ال 
أغدق عليهم آباؤهم بوافر من 
عن  الفائض  السلبي  ال��دالل 
األب��وان  يقوم  حيث   ، احلاجة 
حركته  وش��ليِّ  طفلهام  بتخدير 
واحلب  الزائد  العطف  بحجة 
الكبي الذي يكنانه له ، فرتاهم 
ترتقرق   ، القلب  م��ف��ط��وري 
تعّثر  إن  امل��آق��ي  يف  دموعهم 
رأوا  او   ، ثوبه  بذيل  طفلهم 
او  ثقيل  جسٍم  محل  من  هلاثه 

لعبٍة تضاهيه يف احلجم !!

من  الترصف  هذا  يف  اإلغ��راق 
حمدقًا  خطرًا  يعد  الوالدين  قبل 
الطفل  ه��ذا  مستقبل  يتهدد 
هذا  بسلوكهام  فهام   . املسكني 
يعمالن عىل حجر الطفل داخل 
)الدالل(  تسمى  مغلقة  قوقعٍة 
وت��ك��رّس مهمه  ق����واه  ت��ك��ّب��ل 
اجلسدية  نشاطاته  جيع  وتلغي 
اخلطر  َمكمن  وهنا   ، والفكرية 
، أن نجد شخصًا يكّلف أناسًا 
وكالًة  عنه  بالتفكي  آخ��ري��ن 
وجبًة  يل  إخرت  ؟  أق��رأ  م��اذا   !!
الطعام!  قائمة  م��ن  تعجبني 
من  صاحلة  امرأة  من  سأتزوج 
أقصد  مل  وهنا   - أمي!  إختيار 
 .  - طبعًا  املشورة  مبدأ  إلغاء 
للمجتمع  سُنخرج  وبالنتيجة 
، يتبئ خلف  إهنزاميًا  شخصًا 
التحديات  أبسط  امام  إصبعه 
مهرعًا   ، سبيله  تعرتض  التي 
بأتفه اإلشكاالت  اىل اآلخرين 

بحثًا عن احللول املعّلبة!! .
جيب  ذل��ك  دون  ول��ل��ح��ؤول 
التنّبه  واالم��ه��ات  اآلب��اء  عىل 
هل���ذه اآلف���ة وال��ع��م��ل ب��وع��ٍي 
من  التقليل  عىل  مبكر  وبوقٍت 
عن  الفائضة  ال���دالل  جرعة 

نفس  يف  الثقة  ،وزرع  احلاجة 
الطفل - لندعه يمسك بملعقة 
الطعام وان أدى اىل رسم لوحٍة 
لنرتك   ، قميصه!  عىل  جتريدية 
أن  حياول  وهو  بيديه  اإلمساك 
ليتذوق  األوىل  خطواته  يطو 
عىل  ويتعرف  املحاولة  طعم 
 ،  - وال��ن��ج��اح  الفشل  ثنائية 
اإلختيار  املراهق عىل  وتشجيع 
أمام  عليه  والثناء   ، السديد 
اآلخرين حال إنجازه لفروضه 
التي  باإلعامل  وقيامه   ، لوحده 
الغي  مساعدة  دون  إليه  توكل 
كإيصال  نفسه  عىل  وباإلعتامد 
أخته األصغر سنًا اىل مدرستها  

وشاء بعض حاجيات املنزل.
الثقة  ملؤه  بشخٍص  لنحظى 
وإحرتام الذات ،قادر عىل رسم 
والدقيقة  العريضة  اخلطوط 
النكبات  الت��زه��زه   ، حلياته 
إزاح��ة  ع��ىل  بحكمته  ق���ادر   ،
 ، طريقه  عن  الكؤود  العقبات 
يصغره  ملن  معلاًم  هو  ويكون 
 ، وأبنائه  لزوجه  ومالذًا   ، سنا 

ومستشارًا لزمالئه يف العمل .
)اإلتكال(  مفهوم  ويتعارض 
يف  يقاربه  قد  آخ��ر  مفهوم  مع 
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تنويه..
اآلراء واألفكار الواردة يف مشاركات األخوة ال متّثل رأي املجلة وسياستها بقدر ما متثل أصحاهبا، وارتأت املجلة نرشها لفتح الباب 

أمام األقالم احلسينية الواعية خلدمة املجتمع معرفيًا.

ولكنه   ، ما  نوعا  اللغوي  البناء 
إختالفًا  إصطالحًا  معه  يتلف 
قد   . )التوّكل(  وه��و  شاسعًا 
رم��ادي��ة  منطقًة  البعض  جي��د 
واإلتكال  التوكل  فيها  جيتمع 
خالل  من  بينهام  اجلمع  حماواًل 
وه��و:  ج��ام��ع  تعريف  ط��رح 
إعتامد الفرد عىل الغي يف حتقيق 
. إال أن هذا  األهداف اخلاصة 
التعريف لو انطبق عىل اإلتكال 
عن  البعد  ك��ل  بعيٌد  ف��إن��ه   ،
التسليم ألمر  التوكل الذي هو 
والرضا  والثقة  وحكمه  اهلل 
}َفإَِذا   : به. ففي قوله عزَّ وجّل 
 َ اهللَّ إِنَّ   ِ اهللَّ َعىَل  ْل  َفَتَوكَّ َعَزْمَت 
عمران:  ]آل  ِلنَي{  امْلَُتَوكيِّ حُيِبُّ 
وبذل  العمل  اىل  دعوة   ]159
األسباب  نسلك  وأن  اجلهد 
أواًل  املادية  والوسائل  العادية 
اهلل  عىل  التوكل  بعدها  ليأيت   ،
وإستمداد الُنجح والتوفيق من 

القادر املقتدر.
قدم  أعرابيًا  ان  األث��ر  يف  ج��اء 
وآله(  عليه  اهلل  )ّصىل  النبي  اىل 
ناقته سائبة  فحرض عنده وترك 
يعقلها  أن  دون  الصحراء  يف 
،ظنًا  الضالل  أو  الفرار  خشية 
مصداٌق  هو  هذا  فعله  إن  منه 
)ّصىل  النبي  له  فقال   ، للتوّكل 
ذهبية  كلمًة  وآل���ه(  عليه  اهلل 
 : املقال  وتوجز   ، احلال  تصف 

» إعقلها وتوكل« .

        الفارس الشجاع ) حممد ابو ساره الالمي( من حمافظة ميسان وكان يمثل احد اعضاء جملس 
املقدسات واالرض  الدفاع عن  الرشيدة يف  املرجعية  لنداء  عند سامعه  امليمونة ولكن  قضاء 
املفسدين يف االرض داعش مقدمًا  العداة  لدحر  لنداء احلق  ملبيا  الفارس  انتفض  والعرض 

استقالته ليلتحق مع اخوانه يف صفوف احلشد الشعبي .
الفارس متمنيًا من اهلل سبحانه وتعاىل بأن يرزقه الشهادة ليلتحق بالركب احلسيني .

الفارس مقاتاًل داعش اتباع يزيد يف بيجي ليسي عىل منهج االمام احلسني )عليه السالم( املنهج 
احلق كام واجه االمام احلسني )عليه السالم( يزيد فأبطالنا يواجهون اتباع يزيد .

االشخاص  او  العبوات  يستخدمون  ابطالنا  مع  املواجهة  يزيد  اتباع  يستطيع  ال  فعندما 
االنتحاريني او السيارات املفخخة ، وكام قد هنى رسول اهلل حممد )صىل اهلل عليه وآله( عن 
ومن   ، يسلم  كاد  أو  سلم  اعتزهلم  ومن   ، نجا  نابذهم  فمن   ( قائاًل:  الظاملني   األمراء  اتباع 
وقع يف دنياهم فهو منهم ( فداعش جعلوا ألنفسهم امارة ظاملة عىل الناس لتطبيق قواعدهم 
بتصديه  اخوانه  إلنقاذ  االيثار  صفة  متخذًا  .الفارس  االسالم  سامحة  عن  البعيدة  االجرامية 
لسيارة مفخخة ارادت استهداف قطعاتم  من خالل رضهبا بصاروخ قاذفه عن قرب وبعدما 
متكن الفارس من تفجيها اصابته بعض الشظايا لتلحقه بالشهداء االبرار فرحم اهلل الفارس 

وجيع الشهداء. . 

جهاد األبرار
ال���ش���ه���ي���د 

محمد ابو ساره الالمي
حنان رضا حمودي

قال االمام علي )عليه السالم( : 
)إنَّ الحَق ثقيٌل مريء ، وإنَّ الباطل خفيف َوِبىء(
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أش����ارت اآلي���ة امل��ب��ارك��ة إىل 
أْن  أبرزها  جوانب خمتلفة ومن 
بحبيِّ  َووصفتهم  قومًا  ذكرت 
اهلل هلم وحبيِّهم إّياه فام املقصود 
هب��ذي��ن امل��ف��ه��وم��ني وك��ي��ف 

يتحققان ؟
أنَّ  املفرسين  من  جع  أطبق      
اآلية املباركة نزلت يف فضل أمي 
املؤمنني)عليه السالم( وحديثنا 

يدور حول مفهوم املحبة بنحو 
يقول  كام  لغًة،  واحُل��ب  ع��ام. 
)لسان  معجمه  يف  منظور  ابن 
واملحبة  ال��وداد  :«هو  العرب( 
البغض  ويقابله  الشديد  وامليل 
يف  الزبيدي  ويقول  والتنّفر« 
امليل  البحرين(:«هو  )جممع 
القلبي والباطني نحو املحبوب 
إذا  إال  حمبوبًا  اليشء  يكون  فال 

امليل  وهذا  إليه،  النفس  مالت 
ذو درجات ومراتب فإذا قوي 
هذا امليل وأشتد ُسّمَي عشقًا«. 
البيان  جممع  تفسي  يف  ج��اء 
تعاىل  اهلل  »حمبة  أن  للطربيس 
حمبة  و  ثوابه  إرادة  هي  للعبد 
لطاعاته«  إرادت��ه  هي  هلل  العبد 
يف  علامئنا  م��ن  جلة  وي��ذك��ر 
هي  املعرفة  أن  األخالق  كتب 

احلب  ويتفاوت  احلب  أساس 
فكلام  املعرفة  مراتب  بتفاوت 
ازدادت معرفة العبد باهلل ازداد 
له حبًا، وعىل قدر احلب يكون 
املطلق  للمحبوب  اإلخ��الص 
ِذيَن َآَمُنوا َأَشدُّ  تبارك وتعاىلَوالَّ

ِ )البقرة:165( ا هلِلَّ ُحبًّ
     وعند استقراء القرآن الكريم 
وآله  األك��رم  النبي  وأحاديث 

وَنُه ُهْم َوُيِحبُّ ُيِحبُّ

صادق مهدي حسن

ٍة َعَلى  وَنُه َأِذلَّ ُهْم َوُيِحبُّ ُه ِبَق���ْوٍم ُيِحبُّ ِذيَن َآَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَس���ْوَف َيْأِتي اللَّ َها الَّ ﴿َي���ا َأيُّ
ِه ُيْؤِتيِه  ِه َوال َيَخاُفوَن َلْوَمَة الِئٍم َذِلَك َفْضُل اللَّ ٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَّ اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزَّ

ُه َواِسٌع َعِليٌم﴾ )المائدة/54( .. َمْن َيَشاُء َواللَّ
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نجد  عليهم(  اهلل  )ص��ل��وات 
بصفات  ُوِصفوا  ألق��واٍم  ذك��رًا 
متعددة كانت املؤهل هلم للفوز 
بمحبة اهلل وهنا نمرُّ عىل جانب 
التي  اآلي��ة  ففي  منها..  يسٍي 
اهلل  وصفهم  الكالم  تصدرت 
َعىَل  ٍة  )َأِذلَّ بأربع صفات:  تعاىل 
ٍة  امْلُْؤِمننَِي(.. فهم أهل رمحة ورقَّ
رفقاٌء  للمؤمنني  متواضعني 
أي  اْلَكاِفِريَن(  َعىَل  ٍة  )َأِعزَّ هبم، 
عىل  ة  ٍوش��دَّ وب��أس  غلظة  ذوو 
سبيل  يف  )جياهدون  الكافرين، 
مناقبهم  أعظم  من  وهذه  اهلل( 
ب��ش��ه��ادة اآلي���ة امل��ب��ارك��ة: ال 
امْلُْؤِمننَِي  ِمَن  اْلَقاِعُدوَن  َيْسَتِوي 
َوامْلَُجاِهُدوَن  ِر  َ الرضَّ ُأويِل  َغْيُ 
بَِأْمَواهِلِْم َوَأْنُفِسِهْم   ِ يِف َسبِيِل اهللَّ
بَِأْمَواهِلِْم  امْلَُجاِهِديَن   ُ اهللَّ َل  َفضَّ
َدَرَجًة  اْلَقاِعِديَن  َعىَل  َوَأْنُفِسِهْم 
َل  َوَفضَّ ْسَنى  احْلُ  ُ اهللَّ َوَعَد  َوُكاًل 
اْلَقاِعِديَن  َعىَل  امْلَُجاِهِديَن   ُ اهللَّ
)النساء/95(،   َعِظياًم َأْج��ًرا 
وهذا ما َنصَّ عليه أمي املؤمنني 
)عليه السالم( يف إحدى خطبه 
حيث قال: »إنَّ َاجْلَِهاَد َباٌب ِمْن 
ِة  اصَّ خِلَ  ُ َاهللَّ َفَتَحُه  ِة  نَّ َاجْلَ َأْب��َواِب 
ْقَوى  َالتَّ لَِباُس  َوُه��َو  َأْولِ��َي��ائِ��ِه 
ُتُه  َوُجنَّ ِصيَنُة  َاحْلَ  ِ َاهللَّ َوِدْرُع 
الرابعة  والصفة  َاْل��َوثِ��ي��َق��ُة«، 
َل��ْوَم��َة الئِ��ٍم(..  ��اُف��وَن  َيَ )َوال 
الواطئة  اهلمم  ذوي  إن  حيث 
جاءوا  فيام  يلوموهنم  القصية 
به من جهاد وطاعات ولكنهم 
أو  تقهر  ال  عزيمة  أص��ح��اب 
من  بذلوا  بام  يبالون  فال  تلني 
نفوسهم  وإزه����اِق  أم��واهل��م 
واملكاره  للشدائد  وحَتملهم 
القرآن  ذكر  كام  اهلل..  سبيل  يف 

حيب  اهلل  أنَّ  املباركة  آياته  يف 
ِريَن  ابنَِي، امْلَُتَطهيِّ )امْلُْحِسننَِي، التَّوَّ
أخ��رى،  آي��ة  يف  هرين  املطَّ أو 
ِلنَي،  امْلَُتَوكيِّ ابِِريَن،  الصَّ ِقنَي،  امْلُتَّ
ُيَقاتُِلوَن  ��ِذي��َن  الَّ امْلُ��ْق��ِس��ِط��نَي، 
ُبْنَياٌن  ��مْ  ُ هنَّ َك��أَ ا  َصفًّ َسبِيِلِه  يِف 
هذه  م��ن  ولكل  َم��ْرُص��وٌص( 
مستفيض  حديث  الصفات 

يضيق به املجال. 
وم��ن ال���رواي���ات ال����واردة يف 
رسول  ق��ال  لعباده،  اهلل  حمبة 
)إنَّ  وآله(:  عليه  اهلل  )صىل  اهلل 
العفيف  احلليم  احَليي  اهلل حيب 
)من  كذلك:  وعنه  املتعفف(، 
أحبَّه اهلل( ألن  املوت  أكثر ذكر 
اخلشية  يستلزم  امل���وت  ذك��ر 
عمل  إىل  يفيض  وه��ذا  اهلل  من 
وعنه  املعصية  وجتنب  اخل��ي 
ني يف  امُلِلحيِّ أيضًا: )إن اهلل حيب 
ُيعدُّ  الدعاء  ألن  ذلك  الدعاء( 
العبادة  أركان  وأعظم  أهم  من 
ملا فيه من تواضع وخشوع أمام 
اإلمام  وعن  إليه  والتسليم  اهلل 
السالم(:  )عليه  العابدين  زين 
حزين  قلٍب  كل  حيب  اهلل  )إن 
فاهلل  شكور(,  عبٍد  كل  وحي��ب 
حي��ب ه��ؤالء وغ��يه��م - ممن 
أو  آنفًا  أشنا  كام  ترصحيا  ذكر 
تلميحًا يفهم من سياق كثي من 
اآليات املباركة - ألهنم أطاعوه 
فيام أمرهم به من إحسان وتوبة 
وقسط  وتوكل  وصرب  وطهارة 
كام  سبيله..  يف  وقتال  وصدق 
حيب  ال  اهلل  أنَّ  ال��ق��رآن  ذك��ر 
السلوك  م��ن  هل��م  مل��ا  أق��وام��ًا 
اهلل  هنى  مما  املريض  غي  املشني 
)امْلُْعَتِديَن،  ومنهم  عنه  تعاىل 
اْلَكاِفِريَن،  َأثِ��ي��ٍم،  ��اٍر  َك��فَّ ُك��لَّ 

��َت��ااًل  ��امِلِ��نَي، َم���ْن َك���اَن خُمْ ال��ظَّ
َأثِياًم،  اًنا  َخوَّ َكاَن  َمْن  َفُخوًرا، 
ائِننَِي،  اخْلَ ِفنَي،  امْلُرْسِ امْلُْفِسِديَن، 
َكُفوٍر،  اٍن  َخوَّ ُكلَّ  امْلُْسَتْكرِبِيَن، 
اْلَفِرِحنَي – أي اجلانب السلبي 
الذي  البطر  وه��و  الفرح  من 
أبتيل به قارون(،فمن انتهى عن 
تلك اخلصال الذميمة واتصف 
بام قابلها من صفات محيدة كان 
ممن استوجب حمبة ربيِّ العاملني 
َذلَِك  َأْكرَبُ   ِ اهللَّ ِمَن  ﴿َوِرْض��َواٌن 
)التوبة  اْلَعِظيُم﴾  اْل��َف��ْوُز  ُه��َو 
العالمة  وي��ت��ع��رض   ..)72:
امليزان  تفسي  يف  الطباطبائي 
اهلل  حمبة  ثمرات  من  يشء  إىل 
سبحانه  اهلل  حمبة  »أما  فيقول: 
التعلق  من  القلب  تطهر  فإهنا 
الدنيا  زخارف  من  تعاىل  بغيه 
أو  زوج  أو  ولد  من  زينتها  و 
وما  النفس  حتى  جاه  أو  مال 
وَتقرُص  وآمال،  هلا من حظوظ 
وبام  تعاىل  به  التعلق  يف  القلَب 
أو  نبيٍّ  أو  ديٍن  من  إليه  ُينسب 
تعاىل  إليه  يرِجع  ما  وسائر  ويلٍّ 
حٌب  ال��يشء  حبَّ  فإن  بوجه، 
آلثاره. فهذا اإلنسان حيب من 
األعامل ما حيبه اهلل ويبغض منها 
ما يبغضه اهلل ويرىض برضا اهلل 
اهلل  بغضب  ويغضب  ولرضاه 
شعًا  املتعني  ومن  ولغضبه« 
أن نحب النبي وأهل بيته ألهنم 
يف  ورد  كام  اهلل(  معرفة  )حم��ال 
يقول  الزيارات،  مقاطع  بعض 
وآل��ه(:  عليه  اهلل  )ص��ىل  النبي 
به  يغدوكم  مل��ا  اهلل  ))أح��ب��وا 
اهلل،  حلب  وأحبوين  نعمة،  من 
حلبي((..  بيتي  أه��ل  وأح��ب��وا 
إن��ه ح��ٌب هلل ويف اهلل وم��ن اهلل 

ألمر  استجابة  هو  بل  اهلل  وإىل 
َعَلْيِه  َأْس��َأُل��ُك��ْم  ال  ))ُق���ْل  اهلل 
اْلُقْرَبى((  يِف  َة  امْلَ���َودَّ إاِل  َأْج��ًرا 
اإلمام  وعن  )ال��ش��ورى:23(، 
)من  السالم(:  الصادق)عليه 
حيبه  اهلّل  أن  يعلم  أن  ه  رسَّ
أمل  وليتبعنا,  اهلّل  بطاعة  فليعمل 
يسمع قول اهلّل عزَّ وجل لنبيه: 
بُِعويِن  َ َفاتَّ وَن اهللَّ ُقْل إِْن ُكْنُتْم حُتِبُّ
ُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم  بِْبُكُم اهللَّ حُيْ
؟(()آل  َرِح��ي��ٌم  ��وٌر  َغ��فُ  ُ َواهللَّ
أولياء  نجد  هل��ذا  ع��م��ران31( 
نبينا  طليعتهم  ويف  تعاىل  اهلل 
)صلوات  بيته  وأه��ل  الكريم 
وضمن  أج��ع��ني(  عليهم  اهلل 
منهجهم الرتبوي لألمة -وهم 
وأحبهم-  اهلل  أحبوا  من  سادة 
أن  اهلل  إىل  ال��دع��اء  يف  يلحون 
وَنُه(..  َوحُيِبُّ ُهْم  )حُيِبُّ ممن  يكونوا 
إمامنا  دع��اء  عىل  معًا  ن  فلنؤميِّ
السالم(:  )عليه  العابدين  زين 
مَتْأل  أْن  أْس��َاُل��َك  إيّن  »َال��ّل��ُه��مَّ 
ِمْنَك،  َوَخْشَيًة  َلَك،  ُحّبًا  َقْلبي 
بَِك،  بِِكتابَِك، وإيامنًا  َوَتْصديقًا 
يا  إَلْيَك،  َوَشْوقًا  ِمْنَك،  َوَفَرقًا 
إيلَّ  َحبيِّْب  واإلك��رام  ��الِل  اجْلَ َذا 
َواْجَعْل  لِقائي،  وأْحبِب  لِقاِءَك 
َواْلَفَرَج  الّراَحَة  لِقائَِك  يف  يل 

َواْلَكراَمَة..«
    مسك اخلتام وثمرًة ملا مرَّ يف 
هذه األسطر البسيطة وعماًل بام 
عليه  اهلل  )صىل  النبي  عن  ورد 
النفس  حماسبة  يف  وسلم(  وآله 
أن  قبل  أنفسكم  )ح��اس��ب��وا 
حُتاسبوا وزنوها قبل أن ُتوزنوا، 
األك���رب(،  للعرض  ��ه��زوا  وجَتَ
فلنتساءل مع أنفسنا: أين نحن 

من حمبة اهلل؟    

صادق مهدي حسن
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وهو حممد ابن ايب الفتح األخرس 
بن  موسى  األمام  اىل  نسبه  ينتهي 
السالم(  )عليه  الكاظم  جعفر 
مدينة  بضواحي  م��رق��ده  ويقع 
بلفظ  األبيرت  مقاطعة  يف  كربالء 
احلسينية  لقضاء  التابعة  التصغي 
قرب  الكثيفة  البساتني  وب��ني 
املرقد  ومساحة  العام،  الطريق 
حرز  الشيخ  ويذكر  )14م2(. 
امل��ع��ارف(:  م��راق��د   ( ال��دي��ن يف 
متوسطة  قبة  عليه  وكان  »زرن��اه 
عامر  مشيد  ح��رم  ول��ه  احل��ج��م، 
صغي  صحن  حيوطه  بالزائرين 
واخل��راب  السقوط  عىل  م��رشف 
وكان يف بستان كبية عامرة قرب 
الطريق العام«.. وال زال احلديث 
للشيخ حرز الدين أنه »حممد ابن 
الفتح األخرس هو من سادة  أيب 
االشاف الذين سكنوا بضواحي 

احلائر احلسيني � كربالء املقدسة، 
االجّلِة  ال��س��ادة  ينتسبون  واليه 
وبلقبه  خ��رس��ان (  )آل  األم��اث��ل 
اشتهروا يف النجف االشف، بل 

والعراق وايران«.
املرقد حاليا

 )150( امل��رق��د  ب��ن��اء  م��س��اح��ة   
ارض  عىل  قائم  وهو  مربعا  مرتا 
مساحتها )220( مرتا مربعا وهو 
الشكل  مربعة  غرفة  عن  عبارة 
املطيل  اآلج���ر  م��ن  قبة  تعلوها 
باللون االخرض، ويتوسط الغرفة 
من  صندوق  عليه  الرشيف  القرب 
احلديد، الغرفة مبنية من الطابوق 
واالس���م���ن���ت ن��ث��رت ب��ال��ل��ون 
واحد  وهلا مدخل  ايضا  االخرض 
عن  عبارة  البناء  كان  ذلك  وقبل 
غرفة صغية مساحتها )16( مرتا 
مربعا مبنية بالطني وجرود النخل 

خشبي  شباك  ق��ربه  رس��م  وع��ىل 
وفيه  حجرته،  وسط  يف  متواضع 
فقد  احلايل  البناء  اما  نفطي  رساج 
 1995 ع��ام  شاكلته  ع��ىل  ج��دد 
واملحبني،  ال���زوار  بتربعات  م 
دعامتان  نصبت  الغرفة  وداخ��ل 
ملوازنة  بنيتا  االم��ام  من  كبيتان 
الكبيتان  الدعامتان  السقف, 

ثالثة  اىل  الداخيل  البناء  تقسامن 
يقع  الوسط  ويف  مفتوحة  اقسام 
الرضيح  وخلف  الرشيف،  القرب 
صغيتني  غ��رف��ت��ني  اىل  م��دخ��ل 
اح���دى ه���ذه ال��غ��رف هل��ا ب��اب 
باحة  عىل  الغربية  اجلهة  من  يطل 
ثم  مربعة  امتار   )10( مساحتها 

تؤدي اىل الساحة اخللفية.

الكبي سليامن بن رصد  الثائر  هو 
اإلمام  اصحاب  احد  اخلزاعي، 
عيل بن ايب طالب )عليه السالم( 
)عليهم  البيت  آل  اتباع  واح��د 
رافقوا  الذين  الكبار  من  السالم( 
استشهاد  بعد  احل��س��ني  االم���ام 

اإلمام عيل )عليهام السالم(..
القي القبض عليه من قبل الطاغية 
يف  الكوفة  وايل  زياد  بن  اهلل  عبيد 

عهد يزيد بن معاوية عليهام لعائن 
اهلل، وظل يف السجن اىل ان اطلق 

رساحه فيام بعد..
اجتمع بالعديد من الكوفيني بعد 
كثيون  واتبعه  رساح��ه  اط��الق 
قاد  اجتامعات  ع��دة  عقد  وبعد 
استشهاد  بعد  عارمة  ث��ورة  أول 
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 
اىل  فتوجه  التوابني  ث��ورة  كانت 

اتباعه  من  اآلالف  مع  كربالء 
)عليه  احلسني  اإلمام  قرب  لزيارة 
ثم  ومن  عليه  للسالم  السالم( 
العراقية  احل��دود  نحو  التوجه 
األموي  اجليش  للقاء  السورية 
عن  أسفرت  حاسمة  معركة  يف 
 64 سنة  ذلك  وك��ان  استشهاده 

هجرية املوافق 683 ميالدية.   

الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري

زعماء زاروا كربالء للمؤرخ سعيد رشيد زميزم
الزعيم سليمان الخزاعي..

يعد كتاب احلضارة اإٍلسالمية يف القرن الرابع اهلجري أو عرص النهضة يف اإلسالم ملؤلفه آدم 
متز مرآة عاكسة -عىل امتداد فصوله التسعة والعرشين- لكثي من جوانب حضارتنا، العقلية 

واملادية، يف القرن الرابع اهلجري/ العاش امليالدي

مرقد االخرس ابن الكاظم )عليه السالم( 
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ديوان الوقف الشيعي يطلق مشروعا لطباعة 31 ألف كتاب 
منهجي في الدراسة الحوزوية

العتبة العباسية تفتتح مركزا لترميم المخطوطات هو االول من نوعه بالعراق

في النجف : مناقشة مقترح جديد

مرشوع  عن  الشيعي  الوقف  ديوان  أعلن  مسبوقة،  غي  خطوة  يف 
طباعة الكتب الدراسية ومصادرها لطلبة احلوزة العلمية من أجل 

توزيعها بصورة جمانية عليهم ملرحلة )املقدمات والسطوح(.
وبلغ عدد ُنسخ الكتب املنهجية 31 ألف نسخة من واحد وعرشين 
عنوانا خمتلفا ومقرتحا اهنا ستوزع عن طريق أساتذة احلوزة العلمية 

يف النجف االشف بعد تزويدهم بأسامء طلبتهم.
وبحضور رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد عالء املوسوي وعدد 
من ممثيل املرجعيات الدينية واالساتذة يف احلوزة العلمية وجع غفي 
من طلبة العلوم الدينية اطلق املرشوع خالل احتفالية أقامها ديوان 
املوسوي   عالء  السيد  وأوضح  اهلندي.   جامع  يف  الشيعي  الوقف 

اهلدف من املرشوع خالل كلمته قائال: »اهلدف من إطالق هذا املرشوع هو دعم اجلانب العلمي لطلبة احلوزة العلمية من خالل توفي 
الكتب الدراسية املنهجية وبعض مصادرها للطالب بصورة جمانية »، مبينًا »ان احلوزة العلمية بتاريها الطويل مل تعتمد يوما بتمويل 

براجمها الدينية والعلمية عىل الدولة، وهذه اخلطوة تأيت ضمن برامج الوقف الشيعي لدعم طلبة العلوم الدينية«.

اس��ت��ض��اف )جم��ل��س االث��ن��ني 
مؤسسة  تقيمه  ال��ذي  الثقايف( 
بمدينة  ال��ن��ج��ف��ي  ال�����رتاث 
حمارضاته  يف  األشف  النجف 
األسبوعية الباحث املتخصص 
وعموم  العلوي  املرقد  بتأريخ 
األشف  النجف  مدينة  تراث 
عباس  اهل���ادي  عبد  الدكتور 
نخبة  وبحضور  االبراهيمي..  
من االكاديميني ومثقفي مدينة 
النجف االشف تطرق الباحث 
تصدرت  التي  حمارضته  خالل 

املرقد  وع��امرة  )تأريخ  عنوان 
ش��ذرات  اىل  املطهر(  العلوي 
م��ن ع����امرة امل��رق��د ال��ع��ل��وي 
والتوسعة  التطوير  ومراحل 
كام  التأريخ،  عرب  حدثت  التي 
التي  اجلديدة  الرؤية  اىل  اشار 
إلنشاء  تصميمها  وتم  تبناها 
الطاهر.    للمرقد  توسعة  اكرب 
حمورين،  املحارضة  وتضمنت 
العامرة  آراء  االول  استعرض 
العلوي  ل��ل��م��رق��د  ال��ق��دي��م��ة 
الثاين عن رؤية  املطهر وحتدث 

املقرتحة  ال��ب��اح��ث 
تضمنت  وال���ت���ي 
ت��ص��م��ي��ام ه��ن��دس��ي��ا 
وت��ط��ي��ط��ي��ا مل��ق��رتح 

ت��وس��ع��ة ال��روض��ة احل��ي��دري��ة 
امل��ق��دس��ة، م��زاوج��ة اجل��ان��ب 
التخطيط  يمثل  ال��ذي  امل��ادي 
الروحي  واجل��ان��ب  احل��رضي 
الذي يمثل التخطيط العقدي.  
يعتقد  االمرين  مزاوجة  وعن 
بني  املزاوجة  »ان  اإلبراهيمي: 
التوسعة مع احلفاظ عىل الرتاث 

ُينشئ عامرة اسالمية  ان  يمكن 
املكان  صاحب  بعظمة  تليق 
اإلمام عيل بن ايب طالب )عليه 
امهية  عىل  تأكيدنا  مع  السالم( 
حفظ تراث املدينة املقدسة من 
مساجد ومراقد علامء ومدارس 
دينية وأزقة وبيوتات تراثية الن 
هذا الرتاث يمثل ذاكرة النجف 

اخلالدة«.

 لتوسعة المرقد العلوي المطهر

فتحت العتبة العباسية املقدسة مركزا لرتميم املخطوطات بعد انطالقتها بمهارة عالية وجودة 
التي  القديمة  املخطوطات  وترميم  احياء  يف  الذي يتص  النادر  الفن  هذا  اوساط  يف  متميزة 
املقدسة بحيازتا, بحسب اخلبي واالختصايص يف جمال ترميم  العباسية  العتبة  امتازت مكتبة 

املخطوطات لطيف عبد الزهرة محزة
وأضاف محزة »يعد هذا املركز االول من نوعه عىل مستوى العراق حيث يتم فيه حتضي الرق 
الرق  يستخدم  وايضا  اجللدية  الرقوق  عىل  خطت  التي  املخطوطات  ترميم  يف  الستخدامه 

االبيض يف عملية التصحيف لبعض املخطوطات وغيها من االستخدامات«..
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انا

الش���مولي  مبعن���اه  التأهي���ل  ان 
تطوي���ر وتنمية قدرات الش���خص 
املص���اب ليكون مس���تقال ومنتجا 
ومتكيف���ا كم���ا ويش���مل مفهوم 
التأهيل مس���اعدة الشخص على 
الت���ي  الس���لبية  تخط���ي االث���ار 
تخلفه���ا االعاقة والعجز من اثار 
نفس���ية او اجتماعية او اقتصادية, 
ويعرف التأهيل ايضا بانه استعادة 
الش���خص املع���وق ألقص���ى م���ا 
تس���مح به قدراته ف���ي النواحي 
اجلس���مية والعقلي���ة واالجتماعية 
وملعرفة  واالقتصادي���ة،  واملهني���ة 
التقت  املزيد مجل���ة »االح���رار« 
الدكت���ور عمار حس���ن اجلبوري 
مدير مركز احلسن )عليه السالم(
لتأهي���ل املعاقن التابع الى مكتب 
املدير العام في دائرة صحة كربالء 

والذي بن لنا ما يأتي:�
مبررات التأهيل 

يعتبر املعوقون طاقة انسانية ينبغي 
احل���رص عليه���ا, وان املعوق���ن 
لديه���م قابيله وق���درات ودوافع 
للتعلم, وجلميع املعوقن احلق في 
الرعاي���ة والتعلي���م والتأهيل دون 
متييز, تعتبر املعرفة العلمية والفنية 
اساس���ا هام���ا للتص���دي لإلعاقة 
والوقاية منها, وان عملية التأهيل 

تعتبر مس���ؤولية تق���ع على عاتق 
الدولة واجملتمع واالسرة.

الهدف من التأهيل
هو مس���اعدة املعوق مهما كانت 
درج���ة اعاقته على جت���اوز هذه 
االعاق���ة والتقليل من مش���اكلها 
ال���ى ادنى حد ممكن حتى يتمكن 
املعوق من العيش في سهولة قدر 
االمكان ويتفاعل مع اجملتمع, هو 
التأهيلية تقع عل���ى عاتق الدولة 

واجملتمع واالسرة.
برامج التأهيل

ترتب���ط برام���ج التأهي���ل مبرحلة 
هام���ة م���ن مراح���ل النم���و هي 
مرحل���ة املراهق���ة كم���ا انها تهتم 
بجان���ب اساس���ي ه���و ان نعيد 
الف���رد ال���ذي لديه قص���ور بدني 
او عقل���ي ال���ى اجملتم���ع مندمجا 
فيه ومتوافقا مع���ه ومعتمدا على 
طاقاته وامكاناته ألقصى ما ميكن, 
وفي العص���ر احلديث فان برامج 
التأهي���ل املهني الت���ي بدئت في 
الوالي���ات املتح���دة االمريكية في 
العاملي���ة االولى  اعقاب احل���رب 
التي تعتب���ر اول برنامج حكومي 
اهت���م بالتوجي���ه املهن���ي لألفراد 
املعوقن ومس���اعدتهم في اختيار 
امله���ن املناس���بة والدخ���ول اليها 

واالستقرار فيها, ان جناح برنامج 
التأهيل وتطوره يعتمد على عدة 
والقوانن  منها)التش���ريعات  امور 
واالنظمة, توفير الك���وادر املهنية 
املتخصصة واملؤهلة, توفر البرامج 
التربوية واملهنية الالزمة, استعداد 
االس���رة واجملتمع ومدى تقبلهم, 
مدى توف���ر االجهزة والوس���ائل 
املس���اعدة من اجه���زة تعويضية � 
وسائل مس���اعدة � بيئة خالية من 
احلواجز� وس���ائل تعليمية خاصة 
� مراك���ز التأهيل اجملتمعي � توفير 

الكلفة االقتصادية. 
مراحل وخطوات عملية التأهيل

� مرحل���ة االحال���ة والتش���خيص 
للمعوق���ن  الش���امل 
وتشمل)تش���خيص احلالة ودراسة 
اس���بابها, حتدي���د م���دى العج���ز 
ال���ذي يصي���ب احلال���ة ودرجته, 
حتدي���د مدى تأثي���ر االعاقة على 
تكوين املعوق وش���خصيته, تقدير 
مس���تقبل احلالة بن���اء على مدى 
العج���ز وش���دته وامكانية املعوق 
واستعداداته ومدى توفر اخلدمات 
االحتياج���ات  تقدي���ر  لرعايت���ه, 
املباش���رة للمعوق واس���رته سواء 
كانت حاجات طبي���ة او تعليمية 
او اجتماعية او نفس���ية او مهنية, 

وضع خطة الرعاي���ة واملقترحات 
املتعلقة بذلك(. 

� مرحلة التخطيط لبرنامج التأهيل 
وتش���مل)تعتبر هذه املرحلة مهمة 
جدا ف���ي عملي���ة التأهيل حيث 
يتم فيها وض���ع احللول واخلطط 
الالزم���ة ملواجه���ة االث���ار املترتبة 
عل���ى االعاقة وتلبية االحتياجات 
التأهيلي���ة اخلاصة للف���رد املعوق, 
وخط���ة التأهيل يج���ب ان تكون 
فردية بالنسبة للمعوق وان تكون 
مش���تركة يشترك فيها كافة اعضاء 

فريق التأهيل(.
الالحق���ة  والرعاي���ة  املتابع���ة   �
للمعوق وتهدف هذه العملية الى 
م���ا يأتي)التأكد من متابعة املعوق 
للخطة العالجي���ة, يجنب املعوق 
اية انتكاسة في البرنامج التأهيلي, 
وس���يلة هام���ة الس���تقرار بعض 

املعوقن في حياتهم اجلديدة(.
تأهيل املعاقن

نتيجة الرتب���اط االنس���ان بالبيئة 
احمليطة به متر حياته بسلس���لة من 
التفاعالت بينه وب���ن البيئة التي 
يعي���ش فيه���ا وينتج عن���ه ايجاد 
التكي���ف والتوافق  صيغ���ة م���ن 
املتبادل���ة والذي يؤدي بدوره الى 

التوازن اجلسدي املعنوي.

التأهيل.. النجاح يعتمد على عدة امور منها 
توفير الكوادر المهنية المتخصصة 

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي

الغضب مذموم  

34



ان الغض���ب املذموم ما أفرط فيه االنس���ان، 
وخرج به ع���ن االعت���دال، متحديًا ضوابط 
العق���ل والش���رع أما املعتدل، م���ن الفضائل 
املش���ّرفة، الت���ي تع���زز االنس���ان، وترف���ع 
معنويات���ه، كالغضب على املنكرات، والتنّمر 
ف���ي ذات الّله تعالى ونعرض وصفة عالجية 
له���ذا اخُللق اخلطير، وهي مؤلفة من عناصر 

احلكمة النفسية، والتوجيه اخللقي..
ف���إذا كان منش���أ الغضب اعت���الاًل صحيًا أو 
هبوطًا عصبي���ًا كاملرضى والش���يوخ ونحاف 
البني���ة، فعالج���ه بالوس���ائل الطبي���ة وتقوية 
صحته���م العام���ة، وتوفي���ر دواع���ي الراحة 
النفس���ية واجلس���مية لهم، كتنظي���م الغذاء، 
والتزام النظافة، وممارس���ة الرياضة املالئمة، 
واستنشاق الهواء الطلق، وتعاطي االسترخاء 

العضلي بالتمدد على الفراش.
وعلين���ا تذّك���ر مس���اوئ الغض���ب وأخطاره 
وآثامه، وأنها حتيق بالغاضب، وتضّر به أكثر 
من املغضوب عليه، فرب أمر تافه أثار غضبة 
عارمة، أودت بصحة االنسان وسعادته يقول 
بع���ض باحثي عل���م النف���س: »دع محاولة 
االقتص���اص من أعدائ���ك، فإنك مبحاولتك 

هذه تؤذي نفس���ك أكثر مم���ا تؤذيهم.. إننا 
حن منق���ت أعداءنا نتيح له���م فرصة الغلبة 
علينا، وإّن أعداءنا ليرقصون طربًا لو علموا 
كم يسببون لنا من القلق وكم يقتّصون مّنا..
وإّن س���طوة الغض���ب ودوافع���ه االجرامية، 
تعّرض الغاضب لس���خط الّله تعالى وعقابه، 
ورمبا عّرضته لس���طوة من أغضبه واقتصاصه 
منه في نفسه أو في ماله أو عزيز عليه، ويقول 
االمام الصادق )عليه الس���الم(: »أوحى الّله 
تعالى إلى بعض أنبيائه: أبَن آدم أذكرني في 
غضبك أذكرك في غضبي، ال أمحقك فيمن 
أمح���ق، وارض بي منتص���رًا، فاّن انتصاري 
ل���ك خير من انتص���ارك لنفس���ك«، ويقول 
أمي���ر املؤمنن )عليه الس���الم(: »إن لم تكن 
حليم���ًا فتّحلم، فإّنه َقّل من تش���به بقوم إال 
أوش���ك أن يكون منهم« فمن اخلير للغاضب 
إرجاء نزوات الغضب وبوادره، ريثما تخّف 
س���ورته، والت���رّوي في أقوال���ه وأفعاله عند 
احتدام الغضب، فذلك مما يخّفف حّدة التوتر 
والتهيج، ويعيده إلى الرشد والصواب، وال 
ُينال ذلك إال بضبط النفس، والسيطرة على 

األعصاب 

الغضب مذموم  

كل انس���ان يحب ويس���عى ليكون س���عيدا في حياته فال سعادة حقيقية من دون ان تسعد القلب فهو مركز السعادة احلقيقية فسعادة 
القل���ب حينما يثبت ويس���قر ويطمئن فالس���عادة احلقيقية في س���كون القلب، وهدوء البال، والبعد ع���ن القلق واالضطراب، وأما 
اضط���راب النف���س فهو مصدر أكثر األم���راض، أال بذكر الله تطمئن القلوب وتهدأ، وتلتزم باليقن ويس���تقّر فيها اإلميان الكامل، 

وتفيض بنور اإلميان، وتشعر براحة النفس, وهذه بعض النصائح التي تقلل من التوتر..

ه��ك��ذا ت��ك��ون 
سعيدا

1 - قارن نفسك مبن هم اقل منك ..
2 - ال تنشغل باملاضي ..

3 - تفاعل مع يومك يوما بيوم ..
4- ا ترك املستقبل حتى يأتي..
5 – ال تنتظر شكرا من احد..
6 - اطرد الفراغ بالعمل ..
7 - اقبل احلياة كما هي ..

8 - تعَز بأهل البالء..
9 - ال حتطمك التوافه ..

10- ارض مبا قسم الله تعالى لك
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مفاجأة علمية.. 

يبتعد الكثي من الناس عن األمهية الصحية هلذه الثمرة العجيبة ولعلهم 
رهيبة  فائدة  من  تسببه  ملا  للزبيب  رئيسيا  وليس  ثانويا  طعاما  يظنوهنا 
تقيض  التي  الفاكهة  هو  ويعترب  اإلنسان،   جسم  عليها  تعود  اذا  وخارقة 
هنائيًا عىل مشاكل االسنان من التسوس والتفتت وغيها كام يقوي اللثة 

وجينبها اإللتهابات املؤملة التي لطاملا يشتكي منها كثي من الناس.
 حيث أظهرت دراسة أمريكية أن الزبيب غني بخمسة مركبات كيميائية 
نباتية تعمل عىل مكافحة البكتييا التي تسبب تسوس األسنان والتهاب 
مما  الفم  بسطح  البكتييا  التصاق  متنع  و  لألكسدة  مضادة  إهنا  كام  اللثة 
الزبيب عىل  كام حيتوي  األسنان  اجلرثومية عىل  البالك  طبقة  تكون  يمنع 
نسبة عالية من فيتامني  cوعنارص غذائية عديدة منها فيتامني ب املركب، 
وعىل بعض األمالح املعدنية مثل الكالسيوم والنحاس واليود والفسفور 
والبوتاسيوم لذا دع من ثمرة الزبيب طعامًا لك وال تتجاهلها من أجل 

صحتك وصحة عائلتك ودائاًم درهم وقاية خي من قنطار عالج .

اظهرت دراسة نرشت يف جملة  فرنسية ان القمر قبل مليارات السنني مل يكن يدور حول حموره احلايل 
وكان قطباه يف موقع اخر، واعترب الباحثون انه ويف مفاجأة علمية ان القمر حاد عن مكانة االول،وذلك 
غريبة  اماكن  يف  هيدروجني  رواسب  شكل  عىل  اجلليدية  الكتل  من  جمموعة  بقايا  وجود  خالل  من 
مقارنة بالبيئة احلرارية للقمر وهي حائدة قليال عن القطبني الشاميل واجلنويب للقمر، اال ان ما اثار حية 
الباحثني هو ان رواسب اهليدروجني ال تتواجد يف منطقة القطبني الراهنني للقمر وبالتايل ليست بمنأى 

عن الشمس.
اىل  ادى  ما  تقريبا  درجات  بست  حاد  قد  القمر  دوران  حمور  ان  عىل  دليال  ذلك  يف  الباحثون  ويرى 
تغي موقع القطبني،عارضني الية حمتملة تفرس هذا التغيي اذ يمكن للكواكب ان تغي اجتاهها يف حال 
تغيت كتلة العنارص التي تشكلها، ويعني ذلك ان وجه القمر الذي نراه اليوم خمتلف عن ذلك الذي 

كان مرئيا من االرض قبل مليارات السنني.

ماذا يحدث في جسم اإلنسان 
عند أكل الزبيب بشكل دائم ؟

وجه القمر حاد عن مكانه االول
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أن  يمكن  للعمل  للذهاب  نشيطة  طريقة  اختيار  أن  بريطانية  دراسة  أوضحت 
حيدث فارقا كبيا فيام يتعلق بزيادة الوزن يف منتصف العمر، وتوصل الباحثون 
من  أن  إىل  عاما   40 عن  عمرهم  يزيد  ممن  اآلالف  عرشات  شملت  دراسة  بعد 
يذهبون إىل العمل بالسيارة يزيد وزهنم ويكتسبون نسبة دهون أكرب يف اجلسم عمن 
يذهبون للعمل سيا عىل األقدام أو بالدراجة أو باملواصالت العامة،مؤكدين إن 
القطار  ركوب  أيضا  ارتبط  كام  وزنا  األقل  كانوا  بالدراجة  للعمل  يذهبون  من 

بانخفاض الوزن والدهون يف اجلسم.
الباحثني )إيلني فلينت( من كلية لندن للصحة والطب االستوائي  وقالت كبية 
: نعلم أن التدريبات الرياضية تقي اإلنسان السمنة واألمراض املزمنة ومع هذا 
الناس  أن  املزدمحة،مضيفة   الرياضة جزءا من حياتنا  كلنا صعوبة يف جعل  نجد 
وزهنم  ينخفض  اليومية  تنقالتم  أثناء  بدين  نشاط  ممارسة  من  يتمكنون  الذين 

بشكل كبي وتكون حالتهم الصحية أفضل كثيا ممن يتنقلون بالسيارة.
ووفقا للمراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها يعاين ثلث البالغني من 

السمنة وال يذهب إىل العمل سيا عىل األقدام أو بالدراجة سوى نحو 18 %.

توصلت دراسة حديثة إىل أن األشخاص الذين يقرأون من كمبيوتر 
يشعرون  للنوم  يلدوا  أن  قبل  دقيقة   30 ملدة  اآليباد  مثل  لوحي 
بنعاس أقل مقارنة بمن يقرأون من كتاب كام يتباين نشاط املخ بني 
أن  إىل  الفريقان  يستغرقه  الذي  الوقت  لكن  النوم.  أثناء  الفريقني 
يناما وفرتات نومهام مل تتغي.  وقالت  كبية الباحثني)جان غرونيل( 
النرويج: إن الضوء حيدث تغييا لذا توقعنا  من جامعة بيغن يف 
النوم مقارنة  القراءة من اآليباد قبل  بالنعاس يف حالة  شعورا أقل 

بالكتاب، مشية اىل أن اليشء املدهش هو أن ضوء اآليباد مل يؤدي 
إىل تأخي النوم، مبينة ان الدراسة طبقت عىل    16 ترتاوح أعامرهم 
يعانون أي  الكمبيوتر وال  يتعاملون مع أجهزة  بني 22و23 عاما 
اضطرابات طبية أو نفسية أو مشاكل تتعلق بالنوم، أما القراءة من 
اآليباد تراجع نشاط املوجات البطيئة يف املخ مما يشي إىل نوم عميق 

مقارنة بمن قرؤوا من كتاب قبل أن يغطوا يف النوم.

العلامء والباحثني يف خمترب  طور جمموعة من 
كاليفورنيا  وجامعة  الوطني  بيكيل  لورانس 
أن  األميكية عباءة اخفاء رقيقة جدًا يمكن 
تتوافق مع شكل اجلسم وحجبه عن الضوء 
املرئي، ويبلغ سمك العباءة اجللدية اجلديدة 
سطحها  معاجلة  وت��م  فقط،  مرت  نانو   80
موجات  مسار  لتغيي  اهلنديس  فوق  بشكل 
الشكل  يبدو  ل��ذا  وانعكاساته،  ال��ض��وء 
املوضوع خلفها غي مرئي للكشف البرصي 

عند تنشيطها.

يف  العلوم  شعبة  مدير  شيانغ(  )تشانغ  وقال 
فيها  التي يمكن  املرة  أن هذه  خمترب بيكيل:  
إخفاء جسم ثالثي االبعاد عن الضوء املرئي، 
ذلك أن سمك العباءة املعالج هندسيًا بطريقة 
هلا  الكهرومغناطيسية  اخلصائص  مع  النانو 
مضيفا  العيانية،  األشياء  اخفاء  من  يمكنها 
املواد  باسم  يعرف  ما  التقنية  هذه  تتضمن 
والتي  بالنانومرت  طوهلا  يقاس  التي  النانوية 
الطبيعة،  يف  موجودة  غي  خواص  تكتسب 
فمثاًل يستوعب سطحها تفاصيل أصغر كثيًا 

من حجم الطول املوجي ألشعة الضوء، كام 
الضوء  موجات  توجيه  إع��ادة  بإمكاهنا  أن 
الساقطة ثم ارتدادها عن اجلسم الذي يضع 

لعملية االخفاء.

باحثون يؤكدون ان السيارة تزيد وزن االنسان...!

دراسة تؤكد أن القراءة من 
الهاتف تسبب  أو  كمبيوتر 

نوما غير مريح

علماء وباحثون يطورون عباءة اخفاء رقيقة...! 
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حيكى أن امرأة جاءت إىل أحد الفقهاء، فقالت 
وملا  درهم،  وترك ستامئة  أخي،  مات  لقد  له: 

قسموا املال مل يعطوين إال درمها واحدا!
كان  رب��ام  هل��ا:  ق��ال  ثم  حلظات،  الفقيه  فكر 
أخا.  عرش  واثنا  وابنتان  وأم  زوجة  ألخيك 

فتعجبت املرأة، وقالت: نعم، هو كذلك.
فقال: إن هذا الدرهم حقك، وهم مل يظلموك: 
)مخسة  يساوي  وهو  ترك،  ما  ثمن  فلزوجته 
وسبعني درمها(، والبنتيه الثلثني، وهو يساوى 
املبلغ، وهو  مئة درهم(، وألمه سدس  )أربع 
يساوي )مئة درهم(، ويتبقى )مخسة وعرشوَن 
وعىل  عرش  االثني  إخوته  عىل  توزع  درمه��ا( 
املرأة،  الرجل ضعف ما تأخذه  أخته، ويأخذ 
فلكل أخ درمهان، ويتبقى لألخت- التي هي 

أنت- درهم واحد!

تِكني  مها  كلمتني  من  تتكون  يوناين  اصلها  كلمة  التقنقراطية،  أو  التكنوقراطية 
أشكال  من  شكال  وباعتبارها  وحكم(،  )سلطة  وكراُتس  وتقني(  )فني  وتعني 
احلكومة، تعني حرفيا حكومة التقنية ويقال حكومة الكفاءات وبناء عىل ذلك 
فإن احلكومة التكنوقراطية تتشكل من الطبقة العلمية الفنية املثقفة، وهي حكومة 
االقتصاد والصناعة والتجارة، غالبا تكون )غي حزبية( فهي ال  متخصصة يف 

تتم كثيًا بالفكر احلزيب واحلوار السيايس.
والتقنقراطية حركة بدأت عام 1932 يف الواليات املتحدة، وكان التقنقراطيون 
إىل  بالعلوم ودعوا  املشتغلني  املهندسني واملعامريني واالقتصاديني  يتكونون من 
قياس الظواهر االجتامعية ثم استخالص قوانني يمكن استخدامها للحكم عىل 
ال  بحيث  التعقيد  من  هي  االجتامعي  النظام  اقتصاديات  ان  اال  الظواهر،  هذه 
يمكن أن يفهمها ويسيطر عليها رجال السياسة وجيب أن تضع إدارة الشئون 

االقتصادية للعلامء واملهندسني.
واالختصاص  العلم  أهل  يمنح  سيايس  مذهب  هي  فالتكنوقراطية  وبالتايل 

)التكنوقراطيني( نفوًذا سائًدا عىل حساب احلياة السياسية نفسها.

يروى عن ابن عباس قوله ملا كان العرش عىل املاء قبل أن يلق اهلل الساموات واألرض بعث رحيًا فصفقت املاء فأبرزت عن خشفة 
واحدة يف موضع البيت كأهنا قبة فدحا اهلل األرض من حتتها فأوتدها باجلبال.

أّول ما خلق اهلل يف األرض مكان الكعبة، ثم دحا األرض من حتتها، فهي رسة األرض ووسط الدنيا،  وأم القرى أوهلا الكعبة.
ويذكر أن عاملًا أمريكيًا أثبَت باستخدام أجهزة علمية حديثة يف دراسة له عن املواقع الطبوغرافية عن الكوكب األريض أن اإلشعاعات 

الكونية تتالقى عند مكة املكرمة أي إن مكة نقطة االلتقاء الباطنية يف األرض لإلشعاعات الكونية
وقد قام العامل املعارص الدكتور حسني كامل الدين أستاذ اهلندسة املساحية والفلك الكروي يف مرص، منذ نحو عرشين عامًا بإثبات أن 
مكة املكرمة هي مركز الكرة األرضية وذلك أثناء دراسته ملواقيت الصالة يف العامل فقام باإلسقاط املساحي املكي للعامل، وهو البحث 
عن خرائط مرسومة بطريقة خاصة تساعد عىل معرفة اجتاه القبلة للصالة يف أي مكان عىل سطح الكرة األرضية، وأنه عندما تم توزيع 
دائرة واحدة  القارات بجميعها تشكل حميط  اخلارجية هلذه  أن احلدود  السبع عىل خريطة اإلسقاط وجد  القارات األرضية  حدود 

مركزها عند مدينة مكة املكرمة أي مكة املكرمة تعد مركزًا وسطًا لألرض اليابسة، عىل سطح الكرة األرضية.

مّكة المكّرمة
سّرة األرض

هذه هي إذن التكنوقراطية!

قصة بموعظة
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صورة وتعليق

نعمة ونقمة

موظف عند اهلل

نعمة  الغيث  أو  املطر  أّن  من  الرغِم  عىل 

من اهلل إال أنه يصبح نقمة سواء يف كربالء 

وخصوصًا  األخ��رى،  املحافظات  يف  أو 

وعدم  املتساقطة  األم��ط��ار  كّميات  مع 

ولكْن  هلا،  الترصيف  خطوط  استيعاب 

ماذا لو فّكرت احلكومة املحلية باستغالل 

خزانات  يف  تزينها  ع��رَب  االم��ط��ار  مياه 

السقي  يف  الستخدامها  عمالقة  أرضية 

مثاًل.

كان السيد حمسن االمني العاميل املجتهد 
الكبي)رض( قد شيد يف سوريا مدارس 
الدينية  العلوم  لدراسة  والبنات  للبنني 
خيية   جعيات  وانشأ  احلديثة  والعلوم 
وجعية  والفقراء  االيتام  رعاية  كجمعية 
ابنته  ال��وزراء  احد  بعث  حتى  االحسان 

لتدرس يف مدرسته قائاًل:
افضل الكامل اخللقي يف هذه املدرسة عىل 
االحتالل  عهد  ويف  اخرى.  مدرسة  أي 
االستكبار  ع��رض  ل��س��وري��ا  ال��ف��رن��يس 
)رمحه  االمني  حمسن  السيد  عىل  الفرنيس 
رئاسة  منصب  هي  عالية  وظيفة  اهلل( 
كبي  وب��رات��ب  االف��ت��اء  وجملس  العلامء 

جوابه  ف��ك��ان  واس��ع��ة،  ودار  وس��ي��ارة 
للضابط الفرنيس:

وسيد  العظيم  اخلالق  عند  موظف  انني 
ان  يمكن  ال  كذلك  كان  ومن  االك��وان 
وان  السامي  املفوض  عند  موظفًا  يكون 
وال��دار  اخلطي  واملركز  الكبي  املعاش 
قد  ذلك  كل  املرحية،  والسيارة  الواسعة 

اغناين اهلل عنه بالقناعة.

الطباطبائي  حسين  محمد  للسيد  نادرة  صورة 
صاحب كتاب )تفسير الميزان(
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