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قال اإلمام الكاظم:
حسن الجوار الصبر على األذى.

a

 ) 36 ( والذي��ن آتيناه��م الكتب يفرحون بام أنزل إلي��ك . القمي عن الباقر عليه 
الس��الم أي يفرحون بكتاب اهلل إذا يتىل عليهم وإذا تلوه تفيض أعينهم دمعا من 
الف��زع واحل��زن ومن األح��زاب وممن حتزب عىل رس��ول اهلل ص��ىل اهلل عليه وآله 
وس��لم بالع��داوة من ينكر بعضه وهو ما خيالف رشائعه��م قل إنام أمرت أن أعبد 
اهلل وال أرشك ب��ه فإنكارك��م إنكار لعبادة اهلل وتوحيده إليه ادعو ال إىل غريه وإليه 
مرجع��ي ال إىل غ��ريه. ) 37 ( وكذل��ك أنزلناه ومثل هذا االن��زال أنزلناه مأمورا 
في��ه بعب��ادة اهلل وتوحيده والدعوة إلي��ه وإىل دينه ولئن اتبع��ت أهواءهم يف أمور 
يدعون��ك إىل أن توافقه��م عليها بعد م��ا جاءك من العلم ف��ال واق يمنع العقاب 
عنك وهو حسم ألطامعهم وهتييج للمؤمنني عىل الثبات يف دينهم . ) 38 ( ولقد 
أرس��لنا رس��ال من قبلك برشا مثلك وجعلنا هلم أزواجا وذرية نساء وأوالدا كام 
هي لك .يف اجلوامع كانوا يعريون رسول اهلل بكثرة تزوج النساء فقيل إن الرسل 
قبل��ه كانوا مثل��ه ذوي أزواج وذرية . العيايش عن الصادق عليه الس��الم فام كان 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم إال كأحد أولئك جعل اهلل له أزواجا وجعل 
له ذرية مل يس��لم مع أحد من األنبياء من أس��لم مع رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
وسلم من أهل بيته أكرم اهلل بذلك رسوله . يمحو اهلل ما يشاء ويثبت يعني أصل 

الكتب وهو اللوح املحفوظ عن املحو والتبديل وهو جامع للكل .

َها  اُر ُأُكُلَها َدآئٌِم ِوِظلُّ َ تَِها اأَلنهْ ِري ِمن حَتهْ ُقوَن َتهْ ُتَّ تِي ُوِعَد املهْ ِة الَّ نَّ َ َث��ُل اجلهْ مَّ
ِذيَن  اُر }الرعد/35{ َوالَّ َكاِفِريَن النَّ َبى الهْ ُعقهْ َق��واهْ وَّ ِذيَن اتَّ َبى الَّ َك ُعقهْ تِلهْ
��َزاِب َمن ُينِكُر  ��َك َوِمَن اأَلحهْ َرُح��وَن باَِم ُأنِزَل إَِليهْ ِكَت��اَب َيفهْ َناُه��ُم الهْ آَتيهْ
ِه َمآِب  ُعو َوإَِليهْ ��هِ َأدهْ َك بِِه إَِليهْ ِ َ َوال ُأرشهْ ُبَد اهللهّ ُت َأنهْ َأعهْ اَم ُأِم��رهْ َض��ُه ُقلهْ إِنَّ َبعهْ
َد  َواءُهم َبعهْ َت َأههْ َبعهْ ا َوَلئِِن اتَّ اماً َعَربِيًّ َناُه ُحكهْ }الرعد/36{ َوَكَذلَِك َأنَزلهْ
ِ ِمن َوِلٍّ َواَل َواٍق }الرعد/37{ َوَلَقدهْ  ِم َما َلَك ِمَن اهللهّ ِعلهْ َما َجاءَك ِمَن الهْ
ةاً َوَما َكاَن لَِرُسوٍل َأن  يَّ ا َوُذرِّ َواجاً مهْ َأزهْ َنا هَلُ ن َقبهِْلَك َوَجَعلهْ َنا ُرُسالاً مِّ َسلهْ َأرهْ
ُ َما َيَشاء  ُحو اهللهّ ِ لُِكلِّ َأَجٍل ِكَتاٌب }الرعد/38{ َيمهْ ِن اهللهّ ِتَ بِآَيٍة إاِلَّ بِإِذهْ َيأهْ
َض الَِّذي  ��ا ُنِرَينََّك َبعهْ ِكَتاِب }الرعد/39{ َوإِن مَّ بِ��ُت َوِعن��َدُه ُأمُّ الهْ َوُيثهْ
َِس��اُب }الرعد/40{  َنا احلهْ َباَلُغ َوَعَليهْ اَم َعَليهَْك الهْ َينََّك َفإِنَّ َنِعُدُهمهْ َأوهْ َنَتَوفَّ
َب  ُكُم اَل ُمَعقِّ ُ َيهْ َراِفَه��ا َواهللهّ َض َننُقُصَها ِمنهْ َأطهْ ِت اأَلرهْ ا َن��أهْ اهْ َأنَّ َأَومَلهْ َي��َروهْ
ِلِهمهْ  ِذيَن ِمن َقبهْ َِس��اِب }الرعد/41{ َوَقدهْ َمَكَر الَّ يُع احلهْ ِمِه َوُهَو رَسِ كهْ حِلُ
َبى  اُر مِلَنهْ ُعقهْ َلُم الهُْكفَّ ٍس َوَس��َيعهْ ِس��بُ ُكلُّ َنفهْ َلُم َما َتكهْ ا َيعهْ ُر َجِيعاً َكهْ ِه املهْ َفِللهّ

اِر }الرعد/42{  الدَّ

�سورة الرعد 

التف�سري

ُأكلها: بضم اهلمزة املاكول
مآب: مرجعي ومصريي

واٍق: دافع
اجل: االجل الوقت املرضوب املعني

اطرافها: جوانبها
معقب: الذي يتبع اليشء حتى ينقضه

اختْر من يتفضل عليك

التفت

احلي��اة تعاي��ش وتب��ادل املناف��ع في��ام ب��ني البرش 
وه��ذه العملية جي��ب ان تتم وف��ق ضوابط يفظ 
هب��ا االنس��ان كرامته أي ان��ه جيب علي��ه ان خيتار 
من يعتق��ده اهال الن يس��اعده يف موقف ما حتى 
يتجنب املنة والتش��هري او الرفض ، وهذا يتطلب 
منك ان ختضع صاحبك لعدة اختبارات وتدرجييا 
م��ن االبس��ط حتى االكث��ر تعقي��دا ومعرفة مدى 
تفاعل��ه معك ويف الوقت ذات��ه ان تتصف انت بام 
ترغب ان يكون االخرون حتى حتصل عىل نتائج 
س��ليمة ، واذا صدمت بخالف ذل��ك فعليك ان 
تتعظ وال تلتفت اىل االثار املرتتبة من هذا املوقف 

او ذاك بل اجعله تربة واستفد منها.
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ان الظروف التي يعيشها العراق االن تعد  ظروفا استثنائية بازمتها 

الت��ي مل يس��بق ان مرت بالعراق س��ابقا ، ففي الوق��ت الذي يدافع 

املقاتل��ون عن حي��اض الوط��ن ويطه��رون املدينة تل��و املدينة من 

انجاس داعش ، يس��تعدون يف الوقت ذاته لتحرير حمافظة املوصل  

فه��م بامسِّ احلاجة اىل تس��خري اجله��ود وتوحيده��ا واجلهود هي 

املادية واملعنوية واالهم يف املعنوية توحيد القرار الس��يايس والكف 

عن املناوش��ات التي قد تؤثر عىل سري املعارك ، فال يصح ان يكون 

موقف السياس��يني يف التجاذبات ماهم عليه االن واجليش واحلشد الش��عبي يقاتل من اجل تطهري الوطن، فالذي 

يدعي انه خيالف االخر بس��بب حرصه عىل الش��عب والوطن فاحلرص احلقيقي ه��و الكف عن اخلالفات وتركها 

جانبا ريثام يتحقق االنتصار عىل داعش ويتم هالكهم ال طردهم من ارض العراق.

قال االمام علي 

ينهى عن عيِب الناس

a

ِصَيِة،  َعهْ ُنوِب َواملهْ َل الذُّ ��وا َأههْ مَحُ ��اَلَمِة)2( َأنهْ َيرهْ ُنوِع إَِليهْهمهْ يِف السَّ َصهْ َمِة َواملهْ ِل الهِْعصهْ َبِغي اِلههْ ��امَ َينهْ َوإِنَّ
ُه  َ َعائِِب الَِّذي َعاَب َأَخاُه َوَعريَّ ، َفَكيهَْف بِالهْ ُه��مهْ مهْ َعنهْ اِجَز هَلُ َ َغالَِب َعَليهِْهمهْ َواحلهْ ُر ُهَو الهْ ��كهْ َوَيُكَوَن الشُّ
��ِذي َعاَبُه بِِه! َوَكيهَْف  نهِْب الَّ َظُم ِمَن الذَّ ��ِه َمنهْ ُذُنوبِِه ممَّا ُهَو َأعهْ ِ اهللِ َعَليهْ ِضَع َس��رتهْ ��َواُه! َأَما َذَكَر َموهْ بَِبلهْ
نِِه َفَقدهْ َعَص اهلَل ِفَيام ِسَواُه، مِمَّا ُهو  نهَْب َبَعيهْ َلُه؟! َفإِنهْ مَلهْ َيُكنهْ َرِكَب ذلَِك الذَّ ُه بَِذنهْب َقدهْ َرِكَب ِمثهْ َيُذمُّ
أُتُه َعىَل َعيهِْب النَّاِس  ِغ��رِي، جُلرهْ َظ��ُم ِمنهُْه، َوايهُْم اهللِ َلئِ��نهْ مَلهْ َيُكنهْ َعَصاُه يِف الهَْكبرِِي، َوَعَصاُه يِف الصَّ َأعهْ
ِس��كَ َصِغرَي  َمنهْ َعىَل َنفهْ ُفوٌر َلُه، َواَل َتأهْ ُه َمغهْ َجلهْ يِف َعيهِْب َأَح��د بَِذنهْبِِه، َفَلَعلَّ ! َي��ا َعبهَْد اهللِ، اَل َتعهْ ��رَبُ َأكهْ
َيُكِن  ِسِه، َولهْ َلُم ِمنهْ َعيهِْب َنفهْ ِِه مِلَا َيعهْ ُففهْ َمنهْ َعِلَم ِمنهُْكمهْ َعيهَْب َغريهْ َيكهْ ِه; َفلهْ ٌب َعَليهْ َك ُمَعذَّ ِصَية، َفَلَعلَّ َمعهْ

ُه. ُ ُتيِلَ بِِه َغريهْ ا ابهْ ُر َشاِغالاً َلُه َعىَل ُمَعاَفاتِِه مِمَّ كهْ الشُّ

ترك التشتيت
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صد هجومات وتدمير عجالت في مكحول ومفاجأة تعترض تحرير البشير

سوريا  آث��ار  من  سنويًا  دوالر  مليون   )  100( يكسب  )داع��ش( 
والعراق وواشنطن تسعى لحمايتها قانونيًا

تستمر عمليات ابطال لواء عيل االكرب بني صد هجومات داعش يف 
التقدم يف هجوم  الدين، وبني  التابعة ملحافظة صالح  تالل مكحول 
الوقت  يف  لداعش،  عجالت  )ثالث(  وتدمري  الثرثار  بحرية  يف  شنه 
الذي تفاجأت فرقة العباس القتالية بقرار تأجيل عمليات البشري من 

قبل هيئة احلشد الشعبي. 
احلشد  ابطال  »صد  االكرب  عيل  لواء  امر  احلمداين  عيل  اللواء  وقال 
الشعبي والقوات االمنية بإسناد من قبل ابطال لواء عيل االكرب تعرضااً 
لداعش عىل تالل مكحول من جهة املسحك عىل نقطة يا حسني وعىل 
حمور االسمدة الذي يمسكه اللواء )17(  قوات الشهيد الصدر وحمور 
اجلزيرة« واضاف :« تم قتل )22( عنرصا من داعش االرهايب وجرح 
املفخخة  العجالت  من  عدد  تدمري  تم  انه  مبينااً  آخرين،  وه��روب 
بقصف للطريان العراقي«. وبمشاركة الرشطة االحتادية متكن ابطال 
لواء عيل االكرب من صد تعرض لداعش االرهايب قرب بحرية الثرثار 
بحسب اللواء عيل احلمداين، واضاف »تم تدمري) 3( مهرات وجرافة 
لداعش االرهايب باألسلحة املضادة للدبابات«، مبينا ان »القاطع تم 

مسكه بعد صد التعرض من قبل قوات الرشطة االحتادية«.
وبعد ترقب طال للمبارشة بعمليات حترير قرية بشري تفاجأت فرقة 
العباس القتالية  بتأجيل عمليات البشري من قبل هيئة احلشد الشعبي 
من  السبب  اوضح  الذي  الفرقة  قائد  الزيدي  ميثم  الشيخ  حسب 
املفاجأة قائال: »بعدما عقدنا جلسة مع رئيس الوزراء حيدر العبادي 

قمنا بطرح ملف قرية البشري لكي نناقش عملية انطالق حتريرها لكننا 
مل  االن  واىل  الشعبي  احلشد  هيئة  قبل  من  املوضوع  بتأجيل  تفاجأنا 
يسم العبادي قراره هبذا الصدد ونحن سنقوم بالضغط عىل احلكومة 

للتعجيل بإصدار امر التحرير.
ان سبب  الشعبي  هيئة احلشد  باسم  املتحدث  النوري  أكد كريم  فيام 
من  للتقليل  مستفيضة  دراسة  لوضع  يعود  البشري  قرية  حترير  تأخري 

اخلسائر يف عمليات التحرير.

عدهّ رئيس جلنة العالقات اخلارجية يف جملس 
يسعى  )داعش(  تنظيم  أن  األمريكي  النواب 
التارخيي، وفيام  العراقية وعمقها  االثار  ملحو 
لفت اىل سعي واشنطن لترشيع قانون حلامية 
التنظيم  ان  أكد  العراق،  من  املهربة  االث��ار 
من  سنويا  دوالر  مليون   )100( عىل  يصل 

بيع االثار العراقية والسورية.

صحايف  مؤمتر  خالل  روي��س  ادورد  وق��ال 
وسط  العراقي،  الوطني  املتحف  يف  عقده 
املجلس  ن���واب  م��ن  ع��دد  برفقة  ب��غ��داد، 
هلجامت  تعرض  »ال��ت��اري��خ  إن  االم��ريك��ي 
هذه  يستهدف  مل  التنظيم  وأن  )داع���ش(، 
االثار فقط بل يريد ان يمحو عمقها التارخيي 

االنساين ايضا«.
االمم  دعوة  نلبي  ان  »نريد  وأضاف رويس 
املتحدة عرب قيام كل دولة بترشيع قانون يدعو 
ومحايتها«،  االثرية  بالقطع  االتار  ايقاف  اىل 
مشريا إىل »اننا يف الواليات املتحدة نعمل عىل 
ترشيع قانون حلامية القطع االثرية املهربة من 
العراق وسنطرحه عىل الكونغرس، كام ندعو 

ألحلاق اهلزيمة ب�)داعش( أيضا«.
عليه  نعمل  الذي  »القانون  أن  رويس  وتابع 

من  العراقية  املمتلكات  جيع  حلامية  خمصص 
من  سوريا  ممتلكات  أيضا  وسيحمي  اث��ار 
بتدمري  يقوم  »)داع��ش(،  أن  اآلث��ار«، مؤكدا 
ثروة  وجيني  وسوريا  العراق  من  االثار  وبيع 
تقدر ب� )100( مليون دوالر سنويا من هذه 

التجارة.
وأشار رويس إىل أن »زيارته هتدف لالطالع 
عىل كمية القطع االثرية التي تعرضت للنهب 
يعود  منها  قسم  بعضها،  اع��ادة  تم  والتي 
لبضعة آالف من السنني قبل امليالد«، مشددا 
»اننا نريد ان ننقل ما نطلع عليه اىل الكونغرس 
لوضعهم يف الصورة وان جملس االمن حتدث 
سابقا عن امهية احلفاظ عىل االرث التارخيي 

لإلنسان وحضاراته«.

شعبة االعالم الحربي 
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الموجز

• إدارة بابل توجه دوائر الدولة بتقديم آليات لفرض رسوم على المشاريع التجارية

• صحة كربالء تغلق محااًل تجارية مخالفة وتتلف موادا  غذائية غير صالحة لالستهالك

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

• الخارجية القطرية: اطالق سراح احد القطريين المختطفين في السماوة ومرافق له

• السلطة القضائية ترسل مشروع قانون تخفيض رواتب القضاة وأعضاء االدعاء العام الى مجلس 

الوزراء

• التجارة تنفي رفع الدعم الحكومي عن البطاقة التموينية وتدعو القطاع الخاص النشاء 
معامل للسكر والزيت

• ذي قار: تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات انضمام األهوار لالئحة التراث العالمي

• مجلس صالح الدين يوافق على طلب اعفاء المحافظ من منصبه 

عودة )365( عائلة نازحة الى جلوالء و)1300(
عائلة نازحة الى مناطقهم في الرمادي

املايض  األحد  العراقي،  اجليش  جرحى  من  العرشات  تظاهر 
وسط  ال��دف��اع،  وزارة  مبنى  ام��ام   2016/4/3 امل��واف��ق 
طالبوا  فيام  اخلدمة،  من  اعفائهم  قرار  عىل  احتجاجا  بغداد، 
االمنية  القوات  قطعت  املتوقفة،  ورواتبهم  حقوقهم  برصف 
احلامية  لتأمني  اخل��رضاء،  للمنطقة  امل��ؤدي  اجلمهورية  جرس 

للمتظاهرين.
وقت  بأرسع  وحقوقهم  رواتبهم  برصف  املتظاهرون  وطالَب 
واعادهتم للخدمة من اجل استمرار القتال ضد تنظيم )داعش( 
وجدير بالذكر أن منتسبني يف اجليش العراقي واحلشد الشعبي 
برصف  للمطالبة  تظاهرات  املاضية،  االي��ام  خ��الل  نظموا 
رواتبهم املتأخرة ألشهر عدة، عىل الرغم من استمرار املعارك 

ضد تنظيم )داعش(.

وجبة  عودة   ،2016/4/5 االثنني  يوم  جلوالء،  ناحية  ادارة  أعلنت 
بعقوبة، )55 كم شامل رشق  الناحية شامل رشقي  نازحي  جديدة من 
العاصمة بغداد(، تتألف من )365( عائلة، وفيام بينت ان هذه الوجبة 
هي االخرية ضمن منطقة حي العروبة، اكدت ان الناحية بانتظار عودة 

وجبات اخرى االسابيع املقبلة.
وقال مدير ناحية جلوالء يعقوب يوسف، إن »ناحية جلوالء استقبلت 
الوجبة رقم )13( من النازحني العائدين اىل الناحية، وأن هناك وجبة 
جديدة ستعود السبت املقبل وتتألف من )262( عائلة هي الوجبة رقم 
)14( ومتثل الوجبة األوىل حلي الطليعة الثانية«، داعيا تلك العوائل اىل 

»مراجعة دائرة اسايش جلوالء إلكامل إجراءاهتم األمنية«.
عودة  االنبار،  حمافظة  يف  اخلالدية  قضاء  جملس  أعلن  نفسه  الصعيد  يف 
)1300( عائلة نازحة اىل مناطقهم يف مدينة الرمادي، مركز املحافظة، 
)110 كم غرب بغداد(، بعد تأمينها من خطر العبوات الناسفة ومعاجلة 
املنازل املفخخة، فيام اشار اىل ان االيام »القليلة القادمة«، ستشهد عودة 

جيع نازحي املدينة.
إن  داود،  عيل  االنبار،  حمافظة  يف  اخلالدية  قضاء  جملس  رئيس  وقال 
الرمادي  يف  مناطقهم  اىل  العائدين  النازحني  من  جديدة  »دفعات 
بزيبز وجممع  املفتوحة يف االنبار منها معرب  املنافذ  سيصلون عن طريق 
ناحية العامرية جنويب الفلوجة«، مؤكدااً »تأمني وسائل نقل وخدمات 

اغاثية للعوائل العائدة اىل مناطقهم يف الرمادي«.

العشرات يتظاهرون قرب وزارة الدفاع
والقوات األمنية تقطع جسر الجمهورية
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الشيُخ الكربالئي يقرأ مقطعًا من عهد االمام امير المؤمنين 
)عليه السالم( لمالك االشتر )رض(  لّما واّله مصَر يحذره )عليه 
السالم( من مجموعة من الرذائل النفسانية ومخاطرها على 

الحاكم والرعية 

من  مقطعااً  نقرأ  اخلطبة  هذه  يف 
عهد االمام امري املؤمنني )عليه 
ه  والهّ ملهّا  االشرت  ملالك  السالم( 
 – بإجياز  له  ال��رشح  مع  مرص 
السالم(  )عليه  ي��ذره  وفيه 
م���ن جم��م��وع��ة م���ن ال���رذائ���ل 
النفسانية وخماطرها عىل احلاكم 
كنصائح  تصلح  وهي  والرعية 
ُب  ُيَنصَّ ملن  مهمة  وارش��ادات 
يف موقع القيادة واالدارة ألمور 

البالد..
ِسَك  بَِنفهْ ��َج��اَب  ِعهْ َواإلهْ ��اَك  )َوإِيَّ
َوُحبَّ  ِمنهَْها  ِجُبَك  ُيعهْ باَِم  َقَة  َوالثِّ
َث��ِق  ���َراِء َف��إِنَّ َذلِ��َك ِمنهْ َأوهْ ِطهْ اإلهْ
َحَق  ِسِه لَِيمهْ يهَْطاِن يِف َنفهْ ُفَرِص الشَّ
ِسننَِي  ُحهْ املهْ َساِن  إِحهْ ِمنهْ  َيُكوُن  َما 
��تِ��َك  َ����نَّ َع��ىَل َرِع��يَّ ����اَك َواملهْ َوإِيَّ
َكاَن  ِفياَم  َد  َزيُّ التَّ َأِو  َسانَِك  بِإِحهْ
بَِع  َفُتتهْ َتِعَدُهمهْ  َأنهْ  َأوهْ  ِلَك  ِفعهْ ِمنهْ 
َنَّ ُيبهِْطُل  ِفَك َفإِنَّ املهْ ِعَدَك بُِخلهْ َموهْ

بُِنوِر  َهُب  َيذهْ َد  َزيُّ َوالتَّ َساَن  ِحهْ اإلهْ
َت  َقهْ املهْ ُيوِجُب  َف  لهْ ُ َواخلهْ ��قِّ  َ احلهْ
َتَعاىَل   ُ اهللَّ َقاَل  َوالنَّاِس   ِ اهللَّ ِعنهَْد 
َأنهْ َتُقوُلوا ما   ِ تااً ِعنهَْد اهللَّ )َكرُبَ َمقهْ

َعُلوَن( . ال َتفهْ
ُم��وِر  ُ ��َع��َج��َل��َة بِ��األهْ ����اَك َوالهْ )َوإِيَّ
ِفيَها  َط  التََّسقُّ َأِو  ���ا  َأَواِنَ َقبهَْل 
ِفيَها  َجاَجَة  اللَّ َأِو  ا  َكاِنَ إِمهْ َد  ِعنهْ
َعنهَْها  ��َن  ��َوههْ الهْ َأِو  َرتهْ  َتَنكَّ إَِذا 
ُكلَّ  َف��َض��عهْ  َض��َح��تهْ  ��َت��وهْ اسهْ إَِذا 
ٍر  َأمهْ ُكلَّ  ِق���عهْ  َوَأوهْ ِضَعُه  َموهْ ��ٍر  َأمهْ

ِقَعُه(. َموهْ
ِسَك( َجاَب بَِنفهْ ِعهْ اَك َواإلهْ )َوإِيَّ

السالم(  )عليه  االم���ام  ح��ذر 
بالنفس  االعجاب  من  ال��والة 
والثقة الزائدة بالذات وصفاهتا 
ان  ه��و  بالنفس  واالع��ج��اب 
يستعظم االنسان نفسه ملا يرى 
س��واء  ك��امل  صفات  م��ن  فيها 
 – ال  ام  فيه  م��وج��ودة  كانت 

فريى نفسه ارشف وأفضل من 
غريه- ..

وعمله  رأيه  يستعظم   -1
آرائ��ه��م  يف  اآلخ��ري��ن  ويتقر 
نفرة  اىل  ي���ؤدي  مم��ا  واع��امهل��م 
عنه  وابتعادهم  منه  االخرين 
ف��ي��ح��رم ن��ف��س��ه ورع��ي��ت��ه من 

االنتفاع هبا.
ال��ُع��ج��ب ي���ؤدي اىل   -2
بالرأي  واالس��ت��ب��داد  ال��غ��رور 

ويعرضه للهالك.
قال االمام عيل )عليه السالم(: 
ومن  هلك  ب��رأي��ه  استبد  م��ن 
ش���اور ال��رج��ال ش��ارك��ه��ا يف 

عقوهلا.
الصغرية  اعامله  يرى   -3
كبرية وأفكاره الوضيعة عظيمة 
صحيحة  اخل��اط��ئ��ة  آراءه  او 
الرعية  من  وغريه  نفسه  فيوقع 
ال��س��ل��ب��ي��ة ورب��ام  ال��ن��ت��ائ��ج  يف 

اخلاطئة  اآلراء  هلذه  الكارثية 
اعامال  غ��ريه  من  رأى  ما  واذا 
افضل واعظم من اعامله وآراءاً 
اكثر سدادااً فال يعريها امهية بل 

يتقرها ويزدري هبا.
يجبه  وال���ُع���ج���ب   -4
وعثراته  اخطائه  اكتشاف  عن 

وتقصريه وزالته.
االع���ج���اب ب��ال��رأي   -5
من  يمنعه  وال��ع��ل��م  وال��ع��ق��ل 
ال���س���ؤال واالس���ت���ش���ارة من 
االخ���ري���ن ف��ي��س��ت��ب��د ب��رأي��ه 
هو  من  سؤال  عن  ويستنكف 
وتربة  خربة  واكثر  منه  اعلم 
وربام يعجب برأي له وهو خطأ 
او عمل له وهو مرض وفاشل..

َراِء( )وُحبَّ اإلطهْ
وم��ن��ه��ا ال��ت��ح��ذي��ر م���ن حب 
من  والثناء  وامل���دح  االط���راء 
ذمهم  من  واخل��وف  اآلخرين 

عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تناوَل 
المهدي الكربالئي خطيب وإمام الُجمعة في كربالء المقدسة 
في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن 
الموافق  /1437هـــ  اآلخر  /جمادي   29 في  الشريف  الحسيني 
المؤمنين  امير  االمــام  عهد  من  مقطعًا  تناول  2016/4/8م، 

)عليه السالم( قائال:            
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وهذا ناشئ من حب اجلاه، وقد 
ذكر )عليه السالم( ان الشيطان 
والُعجب  االط��راء  حب  يعترب 
من الفرص اهلامة والتي يثق هبا 
يف  وتأثريها  لفاعليتها  الشيطان 

االنسان..
وعن الرسول االعظم )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم( حب االطراء 
الدين  يعمي ويصم عن  والثناء 

ويدع الديار بالقع.. 
االرض  بلقع..  جع   : )البالقع 
وامل��رأة  يشء،  كل  من  اخلالية 

اخلالية من كل خري..(.
ومن خماطر حب املدح:

االن��س��ان  ي���اول  ان   -1
وسريته  وآراءه  أفعاله  جيعل  ان 
عىل ما يوافق رضا الناس رجاءاً 
له،  ذمهم  من  وخوفااً  ملدحهم 
فيختار رضا املخلوق عىل رضا 
املحظورات،  فريتكب  اخلالق 
يف  ويتهاون  الواجبات،  ويرتك 
عن  والنهي  باملعروف  االم��ر 
االنصاف  عن  ويتعدى  املنكر، 
واحل������ق، وخي���ش���ى م���ن ل��وم 
فيدور عمله وقوله  له  اآلخرين 

مدار رضا الناس وسخطهم..
وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  عن 
الناس  هلك  )ان���ام   : وس��ل��م( 

باتباع اهلوى وحب الثناء(.
امل�����دح  ح�����ب  ان   -2

احلق  ق��ول  من  اآلخرين  يمنع 
لعمل  والتقييم  والنصيحة 
خيشون  النم  وآرائ��ه  االنسان 
عليهم  وغضبه  فعله  ردود  من 
من  فيحرم   – هل��م  وع��داوت��ه 
ت��ش��خ��ي��ص اخ��ط��ائ��ه وزالت���ه 
وعثراته- بل يصورون له اخلطأ 
)وعن  حقااً  والباطل  صحيحااً 
 : السالم(  )عليه  املؤمنني  امري 
مادٍح  بقوِل  املغرُت  الناس  أجهُل 
ُن له القبيح ويبغض  متملق ُيسِّ

اليه النصيح(.
اص��اب��ة  اىل  ي�����ؤدي   -3
ال��ش��خ��ص امل���ح���ب ل��ل��م��دح 
كثرة  م��ن  والُعجب  بالغرور 

اطراء ومديح اآلخرين.
َساِن  إِحهْ ِمنهْ  َيُكوُن  َما  َحَق  )لَِيمهْ

ِسننَِي( ُحهْ املهْ
املستعظم  بنفسه..  فاملعجب 
ال  وعطائه  واف��ع��ال��ه  لصفاته 
بل  عليه  احسانا  لآلخرين  يرى 
واملنعم  املتفضل  هو  نفسه  يرى 
كان  وان  لآلخرين  واملحسن 
واقع احلال غري ذلك او انه يرى 
االخرين  ع��ىل  عظيام  احسانه 
فيمتن  بنفسه  اعجابه  بسبب 
حمق  اىل  ذل��ك  وي���ؤدي  عليهم 

احسانه عىل االخرين..
تَِك  َرِعيَّ َع��ىَل  َ���نَّ  َواملهْ ����اَك  )َوإِيَّ

َسانَِك( بِإِحهْ

من  به  يقوم  ما  عليهم  يمنَّ  بأن 
لشؤون  وادارة  ومشاريع  اعامل 
اخلري  هلم  جلب  قد  وانه  البالد 
والتقدم واالزدهار  واالستقرار 
العلم ان هذه حقوق رعيته  مع 
عليه واحلاكم اذا فعل ذلك فانه 

واجب عليه قد أداه..
اج��ر وث��واب  ُيبطل  امل��ن  وه��ذا 
احلاكم  يؤدهيا  التي  اخلدمة  هذه 
لرعيته وذلك اشارة لقوله تعاىل 
ُتبهِْطُلوا  اَل  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيهّ )َيا   :

َذى(. َ َنِّ َواألهْ َصَدَقاتُكمهْ بِاملهْ
ِلَك( َد ِفياَم َكاَن ِمنهْ ِفعهْ َزيُّ )َأِو التَّ

فعله  فيام  ال��زي��ادة  اظ��ه��ار  أي 
اكثر  وجهود  اعامل  من  وقدمه 
اىل  ينسب  ان  وهو  واقع  هو  مما 
واخلدمة  االح��س��ان  من  نفسه 
فيقوم  فعل  مما  ازي��د  رعيته  اىل 
ب��ت��ض��خ��ي��م وهت���وي���ل اع��امل��ه 
ويصورها  الصغرية  وخدماته 
يف  وجليلة  ك��ب��رية  ام���ور  ب��ان��ا 
تضليال  يعد  وهذا  شعبه-  حق 
عن  للحقائق  وحتريفا  للشعب  اً 
موضعها وملا كان اظهار الزيادة 
من  ن��وع  حاصل  ه��و  مم��ا  اكثر 
فانه  الكذب وهو رذيلة عظيمة 
الصدق  وهو  احلق  بنور  يذهب 
يف االدعاء عىل ما هو واقع فعال 

. -
ِعَدَك  َموهْ بَِع  َفُتتهْ َتِعَدُهمهْ  َأنهْ  )َأوهْ 

ِفَك( بُِخلهْ
املسؤول  او  احل��اك��م  يعد  ب��أن 
بأمر  معني  ه��و  وم��ن  الشعب 
ب��وع��ود  وت��ق��دم��ه��م  خدمتهم 
قبيل  م��ن  ك��ث��رية  وت��ع��ه��دات 
االصالحية  باملشاريع  الوعد 
واخلطط  واالغاثية  واخلدمية 
االنامئية وترشيع القوانني، وبعد 
االنتظار والرتقب من الناس ال 
جيدون ان احلاكم قد وىف بعهده 
سخطهم  ذل��ك  فيثري  ووع��وده 
الثقة  وي��ف��ق��ده��م  وغ��ض��ب��ه��م 
يبقى  وال  وامل��س��ؤول  باحلاكم 
الرعية،  من  وتقدير  اح��رتام  له 
اىل  يؤدي  انه  ذلك  من  واالهم 
عىل  وغضبه  تعاىل  اهلل  سخط 

احلاكم..
َقبهَْل  ُموِر  ُ بِاألهْ َعَجَلَة  َوالهْ ��اَك  )َوإِيَّ

ا( َأَواِنَ
عىل  باإلقدام  التعجل  عدم  أي 
صالحها  يتضح  مل  التي  االمور 
يعرف  مل  او  مقدماهتا  هتيؤ  او 
اىل  هي  هل  ونتائجها  عاقبتها 
خري ام اىل رش او ال يعرف كونا 
الفتنة  فيها  ام  للرعية  صاحلة 
او كونا صعبة وشاقة  والفساد 
ان يذر  فعليه  فعلها  يتيرس  وال 
فعل  عىل  واالق��دام  الترسع  من 

هذه االمور..
ا( َكاِنَ َد إِمهْ َط ِفيَها ِعنهْ )َأِو التََّسقُّ

وعدم  والتساهل  التهاون  أي 
عند  وال���الم���ب���االة  االه���ت���امم 
وتيرسها  ال��ف��رص��ة  ح��ص��ول 
واخلدمة،  العمل  من  والتمكن 
وال  الفرصة  يغتنم  ان  فالبد 
يؤخر االنتفاع منها بل يبادر اىل 

العمل بجدية وعجل..
) َرتهْ َجاَجَة ِفيَها إَِذا َتَنكَّ )َأِو اللَّ

وكانت  االم��ور  تتضح  مل  ب��أن 
غامضة فال يكثر ويلح يف النزاع 

فيها.
إَِذا  ��َه��ا  َع��نهْ ����َن  ����َوههْ الهْ )َأِو 

) َضَحتهْ َتوهْ اسهْ
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اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة 
بإمامة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي يف 29/مجادي 
اآلخرة/1437هـ املوافق 

2016/4/8م :

يتعرض االمام السجاد )عليه 
لبيان  املقطع  هذا  يف  السالم( 
املعارشة  قواعد  من  جمموعة 
االج��ت��امع��ي��ة ب��ني االن��س��ان 
والتي  اخ��وان��ه  م��ع  امل��ؤم��ن 
السعادة  حتقيق  يف  تساهم 
والنفيس  االجتامعي  واالمن 

للفرد واملجتمع..
) َتُهمهْ رِبِّ َعامَّ )َوَأَتَوىلَّ بِالهْ

 : لغة  ال��ب��اء-  بكرس   – ال��رِب 
االحسان..

وامل���ق���ص���ود ب���ه ال��ع��ط��ف 
يف  واالتساع  واخلري  والصلة 

االحسان..
وُأع��ني  ام���دُّ  واجعلني  أي 

هلم  ب��ال��رب  متلبسااً  جلتهم 
واالحسان  عليهم  والعطف 
عامتهم  امور  اتوىل  او  اليهم 
والشفقة  وال��ص��ل��ة  ب��اخل��ري 
االح���س���ان  يف  واالت����س����اع 

اليهم..
الرب  استحباب  يف  ري��ب  ال 
والتوسع يف اخلريات كلها .. 

ومن جلة انواع الرب:
كقضاء  امل��ع��روف  اصطناع 
وادخ��ال  املؤمنني،  ح��وائ��ج 
الرب  وم��ن  عليهم  ال���رسور 
واداء  واالق���راض  االط��ع��ام 
ال��دي��ن وال��ت��زوي��ج واص��الح 
من  وغ���ريه���ا  ال��ب��ني  ذات 

مصاديق الرب..
ان  من  االنسان  متكن  فمهام 
لالخرين  االح��س��ان  يصنع 
فإن  ذلك  فليفعل  فيه  ويتسع 

له آثارااً دنيوية واخروية..
)ع��ل��ي��ه  ع���ب���داهلل  ايب  ع���ن 
السالم(: »الرب وحسن اخللق 
يف  وي��زي��دان  الديار  يعمران 

االعامر« .
)ع��ل��ي��ه  ع���ب���داهلل  ايب  ع���ن 
الرحم  صلة  »ان   : السالم( 
ن��ان احل��س��اب  وال����رب ل��ي��ه��وِّ
ويعصامن من الذنوب فِصلوا 
باخوانكم  وا  وبرهّ ارحامكم، 
وردهّ  ال��س��الم  بحسن  ول���و 

اجلواب«.
وه��ن��اك اص��ن��اف م��ن ال��رب 
واعتنى  االستحباب  مؤكدة 

هبا االسالم كثريااً منها :
ب�����ر ال����وال����دي����ن   -
والعطف  اليهام  باالحسان 

عليهام.
الرب باالرحام.  -

النبي  ب��ذري��ة  ال���رب   -
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( .. 
واهل  بالعلامء  والرب   -

الفضل والدين والتقوى
التي  التضحيات  وبمناسبة 
واملقاتلون  املتطوعون  يقدمها 
فان  داع��ش  عصابات  ض��د 

من صور البّر بالناس
ُهمَّ َأْجِزي ِباإلْحَساِن ُمِسْيَئُهْم، َواْعِرُض  من دعاء االمام السجاد )عليه السالم( لجيرانه واوليائه اذا ذكرهم: )واْجَعْلِني اللَّ
ًة، َوأِليُن َجاِنِبْي  َتُهْم، َوَأُغضُّ َبَصِري َعْنُهْم ِعفَّ ى ِباْلِبرِّ َعامَّ ِتِهْم، َوَأَتَولَّ َجاُوِز َعْن َظاِلِمِهْم، َوَأْسَتْعِمْل ُحْسَن الّظنِّ ِفي َكافَّ ِبالتَّ

ْعَمِة ِعْنَدُهْم ُنْصحًا(. ًة، َوُأِحبُّ َبَقاَء النِّ َلُهْم َتَواُضعًا، َوَأِرقُّ َعَلى َأْهِل اْلَبالِء ِمْنُهْم َرْحَمًة، َوأِسرُّ َلُهْم ِباْلَغْيِب َمَودَّ
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الشهادة  هو  الرب  مراتب  اعىل 
يف سبيل اهلل تعاىل..

ورد عن النبي )صىل اهلل عليه 
ذي  كل  فوق   : وسلم(  وآله 
يف  الرجل  يقتل  حتى  بر،  برٍّ 
سبيل  يف  قتل  ف��اذا  اهلل  سبيل 

اهلل فليس فوقه بر.
) ةاً ي َعنهُْهمهْ ِعفَّ )َوَأُغضُّ َبرَصِ

غ��ض ال��رج��ل ب���رصه وم��ن 
برصه – خفض- ..

يل  ال  عام  الكف   : والعفة 
وال يمد..

برصي  أغض  واجعلني  أي 
من  ال��ن��ظ��ر  ل  ي���ل  ال  ع���ام 
يكون  ان  ويمكن  عوراهتم.. 

له ثالثة معان :
الظاهر  البرص  غض   -1
القرآنية:  اآلي��ة  يف  ورد  ك��ام 
ِمنهْ  وا  َيُغضُّ ِمننَِي  ُمؤهْ لهْ لِّ )ُق��ل 
ُفُروَجُهمهْ  َفُظوا  َوَيهْ َأبهَْصاِرِهمهْ 
َ َخبرٌِي باَِم  مهْ إِنَّ اهللَّ َكٰى هَلُ لَِك َأزهْ َذٰ
 ، النور-  سورة   – َنُعوَن(  َيصهْ
املقصود  ليس  املعنى  طبعااً 

يشمل  وانام  فقط  الرجال  فيه 
الظاهر  املعنى  هذا   .. النساء 

واتعرض اليه يف امرين :
 االول : ما هي االثار السيئة 
م ؟ فالنظر املحرم  للنظر املحرهّ
يف  الوقوع  ومورد  فتنة  مورد 
اجلرائم االخالقية وغريها ... 
اهلل تعاىل انعم علينا بعد نعمة 
البرص  نعمة  وهي  اال  العقل 
تبارك  اهلل  ايات  ننظر يف  لكي 
وحتى  ايامننا  وي��زداد  وتعاىل 
ونطلع  واملعارف  العلوم  نقرا 
وامور  االخرين  تارب  عىل 
احلياة .. ولكن احيانااً االنسان 
مة  يستعمل برصه يف امور حمرهّ
.. االسالم هنا وضع جمموعة 
ان يمي  القيود يف سبيل  من 
االن��ح��راف..  م��ن  املجتمع 
مقدمة  املحرمات  اىل  فالنظر 
يعتربه  احل����رام  يف  ل��ل��وق��وع 
لديه  السهام  من  سهم  ابليس 

لكي يصيب هبا املؤمن..
هذه  انتبهوا  الشباب  اهيا  فيا 

اعراضكم اذا رأيت امرأة هي 
ربام زوجة جار ل او ام جار ل 
او اخته .. او انا زوجة الحد 
اخواين املؤمنني او امه او بنته 
النظر  لنفيس  غ  اس��وهّ كيف   ..

اىل اعراض االخرين .. 
ورد عن النبي )صىل اهلل عليه 
سهم  النظر   : وسلم(  وآل��ه 
ابليس  س��ه��ام  م��ن  مسموم 
فمن تركها خوفااً من اهلل تعاىل 
اعطاه اهلل ايامنااً جيد حالوته يف 

قلبه(.
بن  عيسى  ع��ن  حديث  ويف 
حدثهّ  السالم(  )عليه  مريم 
والنظر  اياكم   : احلواريني  به 
بذر  ف��ان��ا  امل��ح��ظ��ورات  اىل 

الشهوات ونبات الفسق.
ل�  ال���ث���اين  امل��ع��ن��ى   -2

)اغض برصي عنهم عفة(
عن  كناية  ال��ب��رص  غ��ض  ان 
وزالهتم  عثراهتم  تتبع  عدم 
روا  كام   .. عنها  واالع��راض 
عن  بسنده  بسنده  الكايف  يف 

 : ق��ال  منصور  ب��ن  حذيفة 
)عليه  ع��ب��داهلل  اليب  »ق��ل��ت 
الناس  يقوله  يشء  السالم( 
عورة املؤمن عىل املؤمن حرام 
.. فقال : ليس حيث يذهبون، 
انام عنى عورة املؤمن ان يزل 
يعاب  ب��يشء  يتكلم  او  ��ة  زلهّ
به  ه  ليعريهّ عليه، فيحفظه عليه 

يومااً ما.
ك��ن��اي��ة ع��ن اح��ت��امل   -3
املؤمنني  من  واالذى  املكروه 
اغض  بمثله  عليه  ارد  فال   ..
برصي عنهم عفة اً .. كام االن 
يف العرف نستعمله ففي بعض 
بحقي  خيطئ  انسان  االحيان 
بحقي  زلة  او  يشء  ويرتكب 
غض  اآلخ���ر  ل��ه  فيقول   ..
 .. عنه  النظر  غض  او  البرص 
ال ان تقابله بنفس االساءة .. 
واحتمل هذا اليشء وال اقابله 
قواعد  م��ن  وه��ذا   .. باملثل 

املعارشة االجتامعية..

من صور البّر بالناس
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اداب  ه��ن��اك  ه��ل   : ال��س��ؤال 
مكة  دخ��ول  عند  ومستحبات 

املكرمة ؟
أمور،  فيها  يستحب   : اجلواب 

منها :
) 1 ( االكثار من ذكر اهلل وقراءة 

القرآن .
) 2 ( ختم القرآن فيها .

) 3 ( الرشب من ماء زمزم، ثم 
يقول :

))اللهم اجعله علام نافعا ورزقا 
واسعا وشفاء من كل داء وسقم 

. ))
ث��م ي��ق��ول: ))ب��س��م اهلل وب��اهلل 

والشكر هلل(( .
إىل  النظر  م��ن  االك��ث��ار   )  4  (

الكعبة .
الكعبة  ح��ول  ال��ط��واف   )  5  (
أول  ث��الث يف  م���رات:  ع��رش 
آخ���ره،  وث����الث يف  ال��ل��ي��ل، 
الفجر، وطوافان  وطوافان بعد 

بعد الظهر .
يف  إقامته  أيام  يطوف  أن   )  6  (
مكة ثالثامئة وستني طوافا، فإن 
مل يتمكن فاثنان ومخسان طوافا، 
فإن مل يتمكن أتى بام قدر عليه .

) 7 ( دخول الكعبة للرضورة، 
قبل  يغتسل  أن  له  ويستحب 
دخوله، وأن يقول عند دخوله :

)) اللهم إنك قلت : ومن دخله 
ع��ذاب  م��ن  فآمني  آم��ن��ا،  ك��ان 

النار(( .
ث����م ي���ص���يل رك���ع���ت���ني ب��ني 
الرخامة  ع��ىل  األس��ط��وان��ت��ني 
الفاحتة  بعد  ي��ق��رأ  احل��م��راء، 
حم  س��ورة  األوىل  الركعة  يف 
السجدة، ويف الثانية بعد الفاحتة 

مخسا ومخسني آية .
زاوي��ة  كل  يف  يصيل  أن   )  8  (
الصالة  وبعد  البيت،  زوايا  من 

يقول :
))اللهم من هتيأ أو تعبأ أو أعد 
خملوق  إىل  ل��وف��ادة  استعد  أو 
ونوافله  وجائزته  رف��ده  رج��اء 
سيدي  ي��ا  فإليك  وف��واض��ل��ه، 
وإع����دادي  وتعبئتي  هتيئتي 
واس��ت��ع��دادي رج���اء رف���دك، 
ونوافلك وجائزتك، فال ختيب 
خييب  ال  من  يا  رجائي،  اليوم 
نائل،  ينقصه  وال  سائل،  عليه 
بعمل  ثقة  ال��ي��وم  آت��ك  مل  ف��إين 
شفاعة  وال  ق��دم��ت��ه،  ص��ال��ح 
أتيتك  ولكني  رجوته،  خملوق 
عىل  واإلس����اءة  بالظلم  م��ق��را 
نفيس، فإنه ال حجة ل وال عذر، 
أن  كذلك  هو  من  يا  فأسألك 
وتعطيني  وآله  حممد  عىل  تصيل 
مسألتي وتقيلني عثرت وتقبلني 

برغبتي، وال تردين جمبوها 
ممنوعا وال خائبا، يا عظيم 
أرجوك  عظيم  يا  عظيم  يا 
عظيم  يا  أسألك  للعظيم، 
أن تغفر ل الذنب العظيم، 

ال إله إال أنت (( .
ثالثا  التكبري  ويستحب 
الكعبة  من  خروجه  عند 

وأن يقول :
))اللهم ال تهد بالءنا، ربنا وال 
أنت  فإنك  أعداءنا،  بنا  تشمت 

الضار النافع (( .
الكعبة،  ويستقبل  ي��ن��زل  ث��م 
جانبه  عىل  ال��درج��ات  وجيعل 
عند  ركعتني  ويصيل  األي��رس، 

الدرجات .

احلكومة  ب���دأت   : ال���س���ؤال 
السعودية يف هذه االيام بعملية 
من  املسعى  يف  كبرية  توسعة 
اجلهة الرشقية ، بحيث سيكون 
)حسب افادة العاملني( املسعى 
اراد  ملن  فقط  سيكون  القديم 
اما  الصفا  اىل  امل��روة  من  امليش 
فستكون  اجل��دي��دة  التوسعة 
اىل  الصفا  من  السعي  اراد  ملن 
املروة  وللمعلومية فان التوسعة 
املوجود   السور  خارج  ستكون 
هذه  يف  السعي  حكم  ه��و  ف��ام 

احلالة ؟
للجبلني  يكن  مل  اذا   : اجل��واب 
ر اجلديد ومل يمكن  امتداد اىل املمهّ
امل��روة  اىل  الصفا  م��ن  السعي 
من  للمنع  احلال  ر  املمهّ باجتياز 
من  سعيه  الناسك  فليبدأ  ذلك 
ر  املمهّ اىل  يمينااً  يتجه  ثم  الصفا 
ثم  نايته  اىل  وجي��ت��ازه  اجلديد 
يتجه يسارااً اىل املروة فيعدهّ ذلك 
الصفا  من  يبدأ  ال��ذي  شوطه 
ه  والي��رضهّ  – ب��امل��روة  وينتهي 
الوادي بني  عدم كون سعيه يف 
اجلبلني وال عدم استقبال املروة 
من  للمنع  اليها  التوجه  عند 
الثاين  بالشوط  يأت  ثم   – ذلك 
باجتياز  الصفا  اىل  امل��روة  من 
بقية  يكمل  وهكذا  احلال  ر  املمهّ
اشواط سعيه وجيزيه ان شاء اهلل 

تعاىل .

سؤال للقراء
هل تجوز خياطة طرفي االحرام ؟

سؤال وجواب العدد السابق )536(
هل يجوز أكل االرنب ؟

الجواب : ال يجوز .

اعداد: محمد حمزة جبر



ها هو يوقظ صوت مداه ليلهب 
التضحيات  من  ألوانا  اجلموع 
الثائرين،  اس��امه  يرتلون  ،وه��م 
الصوت  مكان  النجف  كانت 
كلامته  يسجل   كتابا  وك��رب��الء 
فاجلمرة  اجلمرة  وينشد  برصخة 
ليفكك  ب��ن��داء  وهيجم  وهي��دد 
ويقتل  السامة  األفاعي  دائ��رة 

جرادها الفتاك.
ال��ي��وم حت���ررت أع���الم ال��رف��ع 
وأجعت يف ظالهلا اسود األئمة 
األطهار ليكتبوا من جديد سرية 
واهل��وادي  األوائ��ل  احلسينيون 
ال���ص���ام���دون وامل���ه���دوي���ون 
ال��س��ائ��رون وك��ل س��اري��ة تنظر 
تعلن عن مدى  النجف  هدفها، 
اخلطر ومداه وتوزع كربالء بحر 
من الرجال مرددين : إن سقف 
الدمع يأوينا منذ أن غظت أرضه 
دماء شهداء عاشوراء...ليموت 
وي���أت  ال���ص���دور  اخل����وف يف 
القلوب  يملئ  طلسم  صوتك 

يؤالف بني املوال وبني املوت.

هواجس  حرب  تعد  مل  الساحة 
منقوش  ت��اري��خ  وال  وظ��ن��ون 
ب���ال���دم وم���ب���اراة ق��ائ��م��ة بني 
يتكمون  من  ،هناك  األض��داد 
اىل لعبة استعادة سارية القتل من 
أجدادهم ليحرقوا كف القوانني 
اإلهل��ي��ة ب��ي��د ال��ن��ب��الء وورث���ة 
الكف  عن  يرحل  األتقياء...مل 
يسمعون  وه��م  اجلمر  التحام 
األرجل  لريمموا  يذكرهم  صوتا 
االنتظار  تعب  من  والسواعد 
صيحة  بالعشائر  هيتف  ،يكاد 
وصلت من األحداق لألحداق 
يا صوته الذي يدمر قلوهبم   ...
مدن  هذه  يقول:  قالعهم  وهيز 
درع  وتلبس  النوم  هتجر  االمام 

املوت فحان الوقت .
كفهم  يف  صفوفا   ف��ج��اءوك��م 
كربالء  شهيد  خياطبون  احلناء 
بسكينة ووقار من يعيد ليغتسل 
عىل  كتبت  ب��رصخ��ة  احل��ج��اب 
م��دن  ه���ي  ال���ث���ار..ه���ا  ورق 
تلتقي  والبعيدة  القريبة  األئمة 

اإلنسان  كرامات  عن  للدفاع 
ومقدسات اإلسالم ..

أهيا املقدسون السامعون صوت 
االنتظار  ثورة  بداية  هذه  النداء 
تكوينات  مهمكم  يف  ت���رسج 
االرت��ق��اب ألب��واب ه��ذا املدى 
،وه��ي��ئ��وا زم��ان��ك��م ل��الح��رتاق 
وذبحوه  جاءوه  كيف  وتذكروا 
وتركوا  القنا  عىل  رأسه  ومحلوا 
العرى وسحقت عىل  جسده يف 
وسبوا  خيوهلم  الرشيف  صدره 
وتولوا  خيامه  وحرقوا  نسائه 
يستشري  ف��م��ن  عليه  ��وا  وص��لهّ
 ... صوالتكم  غري  اآلن  القتيل 
الدم  هذا  اإلبطال  أهيا  أوقفوا 
ذبحه  يوم  منذ  لشيعته  املستباح 
يلمون  وع���ادوا  ال��ف��رات  عىل 

بالفرات ...
اف���رش���وا راح��ت��ك��م أق����امرا له 
،التهليل هي ساعات انتصاركم 
سمع  ينتشون  املؤمنون  ..ف��ان 
الصحن  مآذن  من  طريا  النداء 
الشهادة  ويقتسمون  الرشيف 

ك��ان  .ل��ق��د  معكم  واخل���ن���ادق 
بصوته اخرضار الرياح وتسكننا 
الرصاص  بانتظام  نخلة  صالبة 
للصمود  رمزا  الشهادة  لتعلوا 

للتحرر.
وعاشت  سبق  املقدسون  أهي��ا 
ارادو  األطامع  مصاب  كربالئنا 
القتيل  الشهيد  ان يزيدوا بجرح 
وكان  جراح  العطشان  الغريب 
استباحت  عدم  يعلن  الصوت 
ارتبط  مكانا  رضيه  فان  الدماء 
بالسامء وانتم جيعا حتملون اسم 
صاحب املكان ،فاستفاقت عىل 
وجعت  املطهرة  األرواح  أرضه 
تكذب  مل  دم��اء...  دون  الشمل 
األسامء  هي  ها  التاريخ  عيون 
من  هتوي  ساللتها  عن  تكشف 
جديد يف بقاع النار... واكتملت 
والتفتت  بفكره  احلرضة  رشوط 
اىل يد يظل اهلل حافظها ويعمرها 
ويديمها حتى ظهورك الرشيف 

اهيا املنتظر احلارض الغائب.

من وحي الحشد الشعبي

صوت كربالء وطيب الشهادة
حيدر عاشور 
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عىل  د  أكهّ زيارته  وخالل  الكربالئي  الشيخ 
رشية  رعاية  يف  اخلريية  املؤسسات  دور 
الذين  الشهداء  وذوي  والفقراء  األيتام 
دور  نااً  مثمهّ بالدهم،  دوَن  مهجهم  بذلوا 
ال��س��الم«(  »عليه  احلسن  )ن��ور  مؤسسة 
األخرى  املؤسسات  من  والعديد  اخلريية 
الرشائح  هلذه  الالزمة  الرعاية  تقديم  يف 
د يد العون هلا، مشددااً  ة ومهّ االجتامعية املهمهّ
الرعاية  تقديم  رضورة  عىل  ذاته  بالوقت 
واحتضانم  لأليتام  والعلمية  الرتبوية 

يف  فاعلني  أشخاصااً  ليصبحوا 
املجتمع.

وتزامنت زيارة الشيخ الكربالئي مع أفراح 
السيدة  الزكية  البضعة  ب��والدة  املسلمني 
أقامتهْ  حيث  السالم(،  )عليها  الزهراء 
املناسبة  الستذكار  هبيجااً  حفالاً  املؤسسة 
الشعبي،  احلشد  عوائل  من  عدد  وتكريم 
األبوية  الرعاية  الكربالئي  للشيخ  وكان 
بتقديم مبلغ )500 ألف دينار( لكل عائلة 
هلم  املؤسسة  تكريم  إىل  إضافة  هلا،  دع��اماً 

بتوزيع 
)م���ربدات اهل��واء( 

عليها مع قدوم فصل الصيف احلار.
التقت جملة االحرار السيد عيسى احلسني، 
»تأسست  ق��ال:  حيث  املؤسسة  مسؤول 
املؤسسة عام 2012 نتيجة ملا يعانيه عراقنا 
وتفجريات  ارهابية  عمليات  من  اجلريح 
االرامل  من  جيال  خيلف  وما  واعتداءات 
اه��ال  م��ن  مؤمنة  فئة  ف��ان��ربت  واالي��ت��ام 

العطاء الحسيني

الشيخ الكربالئي ُيشيد بالخدمات اإلنسانية 
لمؤسسة )نور الحسن( الخيرية لرعاية األيتام

االحرار/ حسين نصر 
بمبادرِة طّيبة تنّم عن الرأفة واإلنس���انية في التعامل مع كافة شرائح المجتمع 
العراقي، أجرى سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي، ممثل المرجعية الدينية 
العليا في كربالء المقدس���ة والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، زيارة 
تفقدية لمؤسس���ة نور الحسن )عليه الس���الم( الخيرية في المحافظة، واطلع على 
اآلليات المتبعة في التواصل مع عوائل الش���هداء وكذلك شريحة األيتام وتقديم 

المساعدة الالزمة لهم.
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العطاء الحسيني 
يرتقوا  لكي  لتأسيسها  كربالء 
والثقايف  املعايش  بمستواهم 
والصحي  واالرسي  والنفيس 
»فمن  مضيفااً،   ،« والتعليمي 
تقدمها  ال��ت��ي  امل��س��اع��دات 
املنحة  أو  الراتب  هو  املؤسسة 
الصحية  والعناية  الشهرية 
امل��ج��ان��ي��ة وم����رشوع ال��رتب��ي��ة 
وم��رشوع  امل��ج��اين  والتعليم 
السالل الغذائية وسالل البيض 
مساعدة  وم��رشوع  واللحوم 
مساندة  وم���رشوع  النازحني 
الباسلة  الشعبي  احلشد  قوات 
وم�����رشوع ت��ك��ري��م ورع��اي��ة 
واحتضان عوائل شهداء احلشد 
الباسلة«. وق��وات��ن��ا  الشعبي 
وم���ن ال��ن��ش��اط��ات ال���ب���ارزة 
احلسني،  يبني  كام  للمؤسسة 
إقامة حمارضات توعوية لأليتام 
العتبة  مع  بالتعاون  وذوهي��م 
بعد  ويتم  املقدسة،  احلسينية 
أناء املحارضة رصف الرواتب 
املادية  واملساعدات  الشهرية 
مهرجان  إقامة  عن  فضالاً  هلم، 
سنوي لتكريم الطلبة املتفوقني 
املقدسة  العتبة  مع  بالتعاون 

أيضااً«.
»إقامة  إىل  أيضااً  أشار  احلسني 

بني  ف��ن��ي  م���ع���رض 
احل�����رم�����ني 

ال��رشي��ف��ني مل���دة ث��الث��ة أي��ام 
ل��ع��رض ن��ت��اج��ات األرام����ل 
واأليتام ومواهبهم من اخلياطة 
والنحت  والرسم  والزخرفة 
مبينااً  اليدوية«،  األعامل  وعمل 
»املؤسسة  أن  ذات���ه  ب��ال��وق��ت 
رشي��ة  ب��اح��ت��ض��ان  مستمرة 
زيارة  بعد  وتسجيلهم  األيتام 
يتم  حيث  سكناهم  مناطق 
معلومات  استامرة  يف  تثبيتهم 

للتواصل معهم«.
ومن جهتها بينت الست آيات 
املؤسسة:  يف  االعالم  مسؤولة 
ان »مؤسسة )نور احلسن »عليه 
منظمة  هي  اخلريية  السالم«( 
ترعى  مستقلة  حكومية  غري 
واكثر  عائلة   )500( من  اكثر 
وكذلك  يتيم   )1400( م��ن 
الشعبي  احلشد  عوائل  ترعى 
والعوائل املتعففة داخل حمافظة 
ك��رب��الء وك��ذل��ك امل��ؤس��س��ة 
استقبال واستالم  مسؤولة عن 
احلقوق الرشعية ولدينا ترصيح 
من العتبتني احلسينية والعباسية 

من  دعم  هناك  وكذلك 
م����ؤس����س����ة 

بتسجيل  اخلريية  الرضا  االمام 
هلا؛  التابعة  املدارس  يف  االيتام 
رقية  السيدة  مدرستي  مثل 
وعيل األصغر )عليهام السالم( 
التابعة  ال����وارث  وم����دارس 

للعتبة احلسينية«.
ف��ي��ام ق��ال��ت زه����رة زي����دان، 
يف  الصحية  اللجنة  مسؤولة 
املؤسسة  يف  »عملنا  املؤسسة: 
اخل��دم��ات  ت��ق��دي��م  يف  يكمن 
وإرس���ال  ل��ألي��ت��ام،  الصحية 
ب��ع��ض احل������االت امل��رض��ي��ة 
احلسني  اإلمام  سفري  ملستشفى 
السيدة  السالم( ومركز   )عليه 
زينب )عليها السالم( الصحي 
احلسينية  للعتبة  ال��ت��اب��ع��ني 
الكفيل  مستشفى  وك��ذل��ك 
للعتبة  ال��ت��اب��ع  ال��ت��خ��ص��ي 
فضالاً  العالج،  لتلقي  العباسية 
عن املراكز الصحية املتخصصة 
الديني  املرجع  ملمثلية  التابعة 
اهلل  اية  االع��ىل  األع��ىل سامحة 
احلسيني  عيل  السيد  العظمى 
يف  ظ��ل��ه(  )دام  ال��س��ي��س��ت��اين 

كربالء«.
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العطاء الحسيني 

)عليها  زينب  احل��وراء  مركز  قام 
التابع  الفتيات  لرعاية  السالم( 
احلسينية  للعتبة  العامة   لألمانة 
احتفائيا  ك��رن��ف��اال  امل��ق��دس��ة  
السيدة  والدة   ذك��رى  إلح��ي��اء 
السالم(،  )عليها  الزهراء  فاطمة 
احلشد  شهداء  عوائل  بمشاركة 
)سعد  السيد  ذلك  أكد  الشعبي، 
الدين هاشم( مدير مكتب األمني 
تأت  املقدسة، مضيفا  للعتبة  العام 
توجيهات  ضمن  االحتفائية  
الشيخ  الرشعي  املتول  سامحة 
الكربالئي( والسيد  املهدي  )عبد 
احلسينية  للعتبة  ال��ع��ام  األم��ني 

بتكثيف االهتامم والرعاية بعوائل 
شهداء احلشد الشعبي وفاءاً لدماء 
أبنائهم التي روت ارض الرافدين 
فحققت النرص واألمان،مبينا  ان 
وبجهود  املقدسة  احلسينية  العتبة 
حثيثة من قبل مركز احلوراء زينب 
بزيارات  تقوم  السالم(  )عليها 
احلشد  شهداء  لعوائل  مستمرة 
عىل  والتعرف  بيوهتم  يف  الشعبي 
استضافتهم  ثم  ومن  احتياجاهتم 
اىل العتبة املقدسة ليكونوا بالقرب 
الشهداء  وسيد  االح��رار  ايب  من 
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 
يستلهمون  وبركاته  انفاسه  ومن 

قدمه  ما  عىل  والسلوان  الصرب 
وذووه��م  وأزواج��ه��م  ابناؤهم 
مشريا  ك��ب��رية،  تضحيات  م��ن 
الشعبي  احل��ش��د  اب��ط��ال  ان  اىل 
انجزوا انجازات كبرية يف حتجيم 
التكفريية  )داع���ش(  عصابات 
وب��ع��زم��ه��م ودم��ائ��ه��م وص��رب 
النرص  حتقق  املجاهدة  عوائلهم 
التي  األماكن  وباقي  الرمادي  يف 
العصابات  عليها  تستطري  كانت 
جيع  يف  وسيتحقق  اإلره��اب��ي��ة؛ 
دنسها  التي  العراقية  األرايض 
ان  اىل  »البناء«  )داع��ش(.ون��وه 
قام  السالم  عليها  احلوراء   مركز 

بزيارة أكثر من )90( عائلة شهيد 
االحتياجات  كافة  اليهم  موفرا 
احلسينية  العتبة  س��ع��ت  ال��ت��ي 
اماكن  منها  توفريها  اىل  املقدسة  
وفرص  العوائل  من  لعدد  سكن 
وختصيص  الشهداء  لذوي  عمل 

رواتب شهرية لأليتام. 
حممد   س��ارة  املهندسة  بينت  فيام 
مركز  دأب  امل��رك��ز   م��س��ؤول��ة 
احلوراء )عليها السالم( عىل إحياء 
والدات  من  الدينية  املناسبات 
ذك���راه  ي���رتك  بشكل  ووف��ي��ات 
اليوم  نراه  ما  لدى احلضور وهذا 
وزوج��ات  ألمهات  تكريم  من 

مركز الحوراء زينب )عليها السالم(
ف من رعايته لعوائل شهداء الحشد الشعبي  يكثِّ
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العطاء الحسيني 

مركز الحوراء زينب )عليها السالم(
ف من رعايته لعوائل شهداء الحشد الشعبي  يكثِّ

ما هو سر إدامة زخم المعركة ضد 
»داعش« بعد فتوى الجهاد الكفائي؟

الشعبي  احل��ش��د  م��ن  ال��ش��ه��داء 
مع  واملتزامن  االم  يوم  بمناسبة 
فاطمة  األطهار  األئمة  ام  والدة 
حيث  السالم(  )عليها  الزهراء 
أقام املركز وبالتعاون مع مؤسسة 
حفالاً  االجتامعية  للرعاية  العني 
وتضمنت  املناسبة  هذه  إلحياء 
حياة  عن  قيمة  حم��ارضة  فقراته 
ال��ص��دي��ق��ة ال���ك���ربى ودوره����ا 
اجل���ه���ادي وم����ا واج��ه��ت��ه من 
حممد  آل  أع���داء  م��ن  انتهاكات 
ودوره��ا  وال��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل 
وحثهم  أبنائها  تنشئة  يف  الرتبوي 
اجلهادية  امل��س��رية  مواصلة  ع��ىل 
إلعالء كلمة احلق والدين القيم، 
كام ترشفت العوائل املدعوة بأداء 
احلسني  لإلمام  اجلامعية  الزيارة 
بوجبة  والتربك  السالم(  )عليه 
طعام من مضيفه الدائم للربكات.
ومن جهتها عربت زوجة الشهيد 
ك��ري��م ش��ع��الن( عن  ) ح��اك��م 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  شكرها 
السالم   عليها  احل���وراء  وم��رك��ز 
متواصلة  جهود  م��ن  ب��ذل��وه  مل��ا 
عوائل  اح��ت��ي��اج��ات  متابعة  يف 
العتبة  ان  موضحة  ال��ش��ه��داء، 
راتبا  خصصت  املقدسة  احلسينية 
شهريا ألطفال األيتام، وسامهت 
يف توفري العالج اخلاص ألوالدي 
نقص  بمرض  املصابني  املعوقني 
مسامهتها  اىل  اضافة  الفوسفات، 
زوجي  كان  ارض  قطعة  بناء  يف 
ان  اىل  منوهة  يمتلكها،  الشهيد 
احل��وراء   مركز  اىل  يعود  الفضل 
زي��ارت��ه  بعد  ال��س��الم(  )عليها 
املباركة اىل عائلتي واإلطالع عىل 
وضعنا االجتامعي التي لوالها ملا 
بركات  من   نحصل  ان  استطعنا 
احلسني عليه السالم  داعية اهلل  ان 

يديم تلك النعمة عىل اجلميع.

اعترب مسؤول التوجيه العقائدي يف احلشد الشعبي، الشيخ ماجد الكعبي أن الرس وراء إدامة زخم املعركة 
وحتقيق االنتصارات بعد فتوى اجلهادي الكفائي يعود إىل الدعم الكبري الذي تقدمه العتبة احلسينية املقدسة 

للحشد الشعبي والقوات األمنية.
التاسع يف احلشد الشعبي، إن »العتبة احلسينية املقدسة كانت سبهّاقة  اللواء  وقال الكعبي، وهو أحد قادة 

لدعم احلشد الشعبي والقوات األمنية عىل كافة امليادين«.
ويأت ذلك بالتزامن مع إقامة حمفٍل قرآين شارك فيه نحو )150( مقاتالاً من احلشد الشعبي يف قضاء الدور 

التابع لصالح الدين شامل العراق.
التابع للعتبة احلسينية عامر اخلزاعي، فإن املحفل أقيم ضمن  التعبوي  وبحسب مسؤول اإلعالم القرآين 

سلسلة من املحافل القرآنية التي تقام يف جبهات القتال.
وقال اخلزاعي للموقع الرسمي، »املحفل شهد تفاعالاً كبريااً من قبل املقاتلني والقادة العسكريني«.

من جهتهم، دعا املقاتلون إىل مواصلة إقامة مثل هذه املحافل القرآنية ملا هلا من  دور يف رفع املعنويات لدى 
املجاهدين.

التابعة  العسكرية  القواطع  يف  املرابطني  املقاتلني  عىل  واهلدايا  الرشيفة  املصاحف  بتوزيع  املحفل  واختتم 
لقضاء الدور.

متابعات/ حسين الخشيمي
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العطاء الحسيني 

األنبياء  خاتم  قاعة  ش��ه��دتهْ 
الرشيف،  احلسيني  بالصحن 
عدد  بتزويج  هبيجااً  احتفاالاً 
ضمَن   ، املتعففني  ال��ش��ب��اب 
)صندوق  اإلن��س��اين  امل���رشوع 
يساهم  الذي  اجلمعة(  بركات 
فيه عدد كبري من املؤمنني الذين 
يؤدون مراسم صالة اجلمعة يف 

الصحن احلسيني الرشيف.
االحتفال اجلميل جاء تزامنااً مع 
والدة سيدة نساء العاملني فاطمة 
السالم(، حيُث  الزهراء )عليها 
نصف  بإكامل  الشباب  احتفل 
املقدس  ال��رب��اط  ع��رب  دينهم 
)الزواج( بربكِة صاحبة الذكرى 

العظيمة.

وح����ول ه���ذا امل���وض���وع ق��ال 
ال��ش��ي��خ ع���امد االس�����دي من 
بالعتبة  الدينية  الشؤون  قسم 
من  »انطالقااً  املقدسة:  احلسينية 
امة  منكم  )ولتكن  تعاىل  قوله 
تدعو  التي  اخل��ري(  اىل  يدعون 
لنرش ثقافة اخلري ومن مصاديقها 
يقام  العازبني،  الشباب  تزويج 
بتزويج  البهيج  االحتفال  هذا 
واملتعففات  املتعففني  من  عدد 
بركات  )صندوق  مرشوع  عرب 
»امل��رشوع  ان  مبينااً  اجلمعة(«، 
املستلزمات  توفري  إىل  هي��دف 
ظل  يف  ل��ل��م��ت��زوج��ني  امل���ادي���ة 
يواجهها  التي  الصعبة  الظروف 
منهم  الكثري  وعزوف  الشباب 

ع��ن ال�����زواج، ول��ذا 
ف��ص��ن��دوق اجل��م��ع��ة 
عن  التقليل  يف  يساهم 

كاهل املتزوجني«.
وأض��اف األس��دي، »من 

امل��ص��ادف��ات اجل��م��ي��ل��ة ان 
مع  املبادرة  هذه  اقامة  تتزامن  
عليها  اهلل  سالم  الزهراء  والدة 
مصاديق  من  ال���زواج  وك��ون   ,
يف  ورد  ان���ه  ب��اع��ت��ب��ار  اخل���ري 
الصادق  االم��ام  عن  الروايات 
)عليه السالم( عندما قال ما ُبني  
بناٌء يف االسالم احب اىل اهلل من 
التزويج، ويف رواية اخرى ايضااً 
وحديث  عجيبة  رواي��ة  وردت 
األك��رم  ال��رس��ول  ع��ن  عجيب 
عليه(  وسالمه  اهلل  )صلوات 
عند  افضل  النائم  املتزوج  )ان 
اهلل سبحانه عز وجل من الصائم 
من  والعديد  االع��زب(  القائم 
الواردة  والروايات  األحاديث 
ع��ن ال��رس��ول األع��ظ��م وأه��ل 
الصالة  أف��ض��ل  )عليهم  بيته 
ومكانة  الزواج  بحق  والسالم( 
)سبحانه  اهلل  ع��ن��د  امل��ت��زوج 

وتعاىل(«.

أما االستاذ )صباح عبد الكريم 
املرشوع  عىل  املرشف  إبراهيم( 
والدة  »بمناسبة  ق���ال:  ف��ق��د 
الزهراء  فاطمة  وموالت  سيدت 
)عليها السالم( تم تزويج عدد 
مدينة  من  الفقراء  املتعففني  من 

صندوق »بركات يوم الُجمعة« 
ساهم حّتى اآلن بتزويج )1700( شاب

تقرير: ضياء االسدي
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العطاء الحسيني 

معاون مسؤول الحوزات العلمية في قم 
المقدسة يطلع ميدانيا على معهد العقيلة زينب عليها السالم 

بتكريمهم  قمنا  حيث  كربالء، 
هبدايا مادية وعينية تم جعها من 
يف  املصلني  خالل  من  اخلريين 
يوم اجلمعة يف الصحن احلسيني 
صندوق  مرشوع  عرب  الرشيف 
 ، مضيفااً اجلمعة«،  يوم  بركات 
مبلغ  تقديم  اهلدايا  »تضمنت 
دينار  (الف   250( ق��دره   مال 
االخرى  املساعدات  اىل  اضافة 
كهربائية  اج��ه��زة  رشاء  وه��ي 
م��ن ث��الج��ة وط��ب��اخ وم���ربدة 
للعرسان  منزل  واث��اث  ه��واء 

املتزوجني«.
املبادرة  »هذه  إنهّ  حديثه،  وتابع 
املرجعية  ممثل  أطلقها  الكريمة 
يف  الصايف(  )امحد  السيد  العليا 
صناديق  بنرش   )2006( ع��ام 
األخ��وة  م��ن  ال��ت��ربع��ات  جلمع 
مراسم  ي��ؤدون  الذين  املؤمنني 
الصحن  يف  اجل��م��ع��ة  ص���الة 
احل��س��ي��ن��ي ال��رشي��ف وال���ذي 
بركات  ص��ن��دوق  عليه  أطلق 
الشباب  ملساعدة  اجلمعة(  )يوم 
عىل  القدرة  لدهيم  ليس  الذين 
وضعهم  س��وء  بسبب  ال��زواج 
املادي، وقد اثمرت عن تزويج 
شخص   )1700( يقارب  ما 
منذ انطالق املرشوع واىل يومنا 

هذا«.
ترشف معهد العقيلة زينب )عليها السالم( للتبليغ الديني بزيارة معاون املسؤول العام للحوزات 
العلمية يف قم املقدسة سامحة الشيخ ) االسكندري ( برفقة مسؤول شعبة التبليغ الديني النسوي 

سامحة الشيخ ) عيل املطريي (
وأوضح  االسكندري اثناء اللقاء مع إدارة املعهد تربة التبليغ الديني يف اجلمهورية اإلسالمية، 
وعدد الدورات التي تم خترجيها من احلوزات يف قم منذ انتصار الثورة اإلسالمية إىل الوقت احلال، 
كام أشار اىل املشاكل واملعوقات التي واجهت مسرية التجربة العلمية وسبل حلها والتغلب عليها 

باإلرادة القوية، واهلمة العالية.
واملناهج  السالم(  )عليها  زينب  العقيلة  ملعهد  الداخيل  النظام  عىل  االسكندري  سامحة  واطلع 
واملكتبة،  الدراسية،  الصفوف  اروقة  يف  تول  ان  فيه،بعد  تقام  التي  العلمية  والربامج  الدراسية 
وقاعتي املحارضات واالحتفاالت، معربا عن ارتياحه وسعادته لكل ما شاهده من منهج تربوي 
لنجاح  املبذولة  باجلهود  العلمية واألرسية، مشيدا  الطالبات يف حياهتنَّ  وتعليمي هيدف لصالح 
ج مستقبال النامذج النسوية املميزة  هذا الرصح العلمي املهم، متمنيا املوفقية للمعهد وادارته ليخرِّ

ة ) أميني ( التي وصلت إىل درجة االجتهاد. كالشهيدة ) بنت اهلدى (، واحلاجهّ
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ضمن  النشاطات  هذه  وت��أت 
ب��رن��ام��ج خم��ط��ط ل��ه م��ن قبل 
الشيخ )عيل  الشعبة ومسؤوهلا 
املطريي( الذي يواصل لقاءاته 
جيع  يف  وك��وادره  منتسبيه  مع 
فروع الشعبة يف العراق ،حيث 
مبلغات  م��ع  م��ؤخ��را  اجتمع 
والبرصة  كربالء   ( حمافظات 
) والنجف  وال��ك��وت  وبابل 
هبن  الرقي  أج��ل  من  وغريها 
خالل  م��ن  أع��ىل  مستوى  إىل 
قدمها  التي  القيمة  النصائح 
من خالل االجتامع الذي عقده 
)عليه  احلسني  االمام  حائر  يف 
عن  سامحته  ال��س��الم(،ف��ق��ال 
القاءات  هذه  نواصل  اللقاء: 
عىل مدار السنة من اجل  احلث 
عىل طلب العلم واملثابرة واجلد 
مهمتها  املبلغة  تؤدي  لكي  فيه 

اضافة  وجه،  أتم  عىل  الربانية 
اىل حثها املستمر عن أمهية تلك 
املهمة ) األمر باملعروف والنهي 
عند  وخصوصا  املنكر(  عن 
السالم(  الشهداء)عليه  سيد 
من خالل خدمة زواره وتقديم 
التي  واإلرش���ادات  النصائح 
ال��ع��ق��ي��دة  ت��ص��ب يف خ��دم��ة 
االرض  واح���رتام  وامل��ذه��ب 

املقدسة ومن عليه .
الدورات   هذا وأقامت وحدة 
التبليغ  شعبة  يف  وال��ن��دوات 
يف  تبليغيا   برناجما  النسوي 
ايام  ثالثة  ملدة  ميسان  جامعة 
عىل التوال شمل كليات الطب، 
والصيدلة، والقانون، واالدارة 
وال��رتب��ي��ة قسم  واالق��ت��ص��اد، 
اللغة العربية، إضافة اىل القسم 
من  للجامعة،وذلك  الداخيل 

خ��الل اع��ط��اء حم���ارضات يف 
والتنمية  والعقائد،  الفقه، 
نفسه  الصعيد  وعىل  البرشية، 
الرتبية  كلية  م��ن  وب���دع���وة 
للعلوم اإلنسانية جلامعة مدينة 
أقامت وحدة  املقدسة،  كربالء 
حمارضة  والندوات  ال��دورات 
اخالقية وندوة فقهية من خالل 
طرح بعض املسائل ومناقشتها 
مع الطالبات، والقى الربنامج 
أدى  مم��ا  الطالبات  إع��ج��اب 
الشعبة  من  اجلامعة  طلب  إىل 
االسبوع،  يف  يومني  احلضور 
اقامة  عىل  االتفاق  اىل  اضافة 
الصباحي  ل��دوام��ي  دورات 
ال��داخ��يل  والقسم  وامل��س��ائ��ي 

للجامعة.

العطاء الحسيني 

كوادر شعبة  التبليغ النسوي لألمانة العامة 
للعتبة الحسينية المقدسة ... جهود استثنائية 

لالرتقاء بالمرأة الحسينية عقائديا ومذهبيا

تع���د ش���عبة التبلي���غ الديني 

النس���وي ف���ي االمان���ة العامة 

للعتبة الحسينية المقدسة من 

الش���عب الت���ي تزخ���ر بالعطاء 

اليومي على كافة االصعدة من 

خالل اقام���ة الدورات والندوات 

كربالء  في  القرآني���ة  والمحافل 

وعم���وم محافظ���ات الع���راق، 

التبليغي  الى مشروعها  اضافة 

بموظف���ات  والخ���اص  الكبي���ر 

الحكومية، تحت عنوان  الدوائر 

الرحم���ن( وبالتعاون  )تب���ارك 

مع حكومات المحافظات...
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احلميد  عبد  االستاذ  استقبل 
الرتبية  قسم  رئيس  الصفار 
ال���وارث  مل���دارس  والتعليم 
للعتبة  العامة  لألمانة  التابعة 
من  وف���دااً  املقدسة  احلسينية 
ملحافظة  املحلية  احل��ك��وم��ة 
جملس  بأعضاء  متمثالاً  دي��اىل 
برير  االستاذ  من  كل  املحافظة 
مسؤول عشائر دياىل واألستاذة 
سمرية الزبيدي واألستاذة هناء 
األرنؤطي مسؤولة جلنة الصحة 
باملحافظة  والتعليم  واخلدمات 
التجربة  وذلك إلطالعهم عىل 
وفتح  فيها  والتعليمية  الرتبوية 
باب التواصل بني الطرفني من 
اجل االرتقاء باملستوى العلمي 

والرتبوي ألبنائنا التالميذ...
االستاذ  قال  السياق  هذا  ويف 
الزيارة  من  اهل��دف  إن  برير: 
بصورة  املقدسة  كربالء  ملدينة 
عامة ومدارس الوارث خاصةاً 
ه��و االط����الع ع��ىل ال��ط��رائ��ق 
تطبقها  التي  احلديثة  الرتبوية 
امل�����دارس واالس���ت���ف���ادة من 
املوجودة  التدريسية  الكوادر 
عالية  ق��درات  من  وماهلا  فيها 
ونسعى  التعليم  يف  ومتميزة 
خالل  من  مدارسنا  اىل  لنقلها 
ما ملسناه اثناء توالنا من تطور 
ومواقعها  صفوفها  يف  ملحوظ 

الرتبوية االخرى.
هناء  االس���ت���اذة  ق��ال��ت  ف��ي��ام 

االرن����ؤط����ي:ان اهل����دف من 
ال��زي��ارة ه��و اك��ت��ش��اف مدى 
الوارث  الكبري ملدارس  التطور 
التي  احلديثة  العلمية  وتربتها 
الوسائل  بتطبيقها بوجود  تقوم 
فسجلت  املتميزة  التعليمية 
خمتلف  عىل  نجاحات  بذلك 
اجلهود  اىل  اضافة  املستويات 
الكبرية من قبل الكادر الرتبوي 
ال��وارث بام قدموه  يف م��دارس 
وتربوية  علمية  ت���ارب  م��ن 
اك��ت��س��اب  اىل  أدت  ح��دي��ث��ة 
ورفع  التالميذ  بني  اخل��ربات 
جيٍل  خللق  العلمي  مستواهم 
جيع  مطالبة  البلد،  لقيادة  واٍع 
او  احلكومية  س��واءاً  امل���دارس 

األهلية بان حتذو حذو الوارث 
التدريسية  الكوادر  حيث  من 
التعليمية  ووالسائل  املتميزة 
التدريس  وط��رائ��ق  احل��دي��ث��ة 
االمور  من  وغريها  املستحدثة 

الرتبوية االخرى.
رسوره  عن  الوفد  وع��رب  ه��ذا 
بزيارة مدارس الوارث واللقاء 
فيها،  التدريسية  ب��ال��ك��وادر 
عن  نفسه  الوقت  يف  معربين 
التي  ال��زي��ارة  بتكرار  سعيهم 
فياملستوى  بالنهوض  تساهم 
واالرتقاء  والرتبوي  التعليمي 

اىل اعىل درجات النجاح.

تقرير

يزور مدارس الوارث ليطلع على تجربتها التربوية والتعليمية
وفد رسمي  من الحكومة المحلية لمحافظة ديالى

االحرار/ احمد عبد الحسين 
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ع��������ي��������ن��������اك ق�����������د ف�������ت�������ح�������ت ع��������ل��������ى اجل�������������������دران
ال�������غ�������ف�������ان م���������ط���������ل���������ُب  ال�������������ل�������������ذائ�������������ذ   اإن 
الأذان يف  خ���������ل���������دَت   , ال������ع������ظ������ي������م  اخل���������ل���������ِد 
ل��������������ن ُت��������������ت��������������وى مب����������ك����������ات����������ب ال����������ع����������رف����������ان
ك��������������������������������الأم ت���������ع���������ط���������ي دومن���������������������������ا مت��������ن��������ان
م������ل������ت������ح������ف������ا  ث������������������وَب ال�����������������س��������م��������اء  ال��������ق��������اين
ف���������ع���������ل���������وَت ق��������������������دَر اجل����������م����������ع والأع���������������������������وان
ل���������ي���������ث���������ا  جت���������������������ّز  ال����������ك����������ف����������َر ب�������������الإمي�������������ان
ف�������ي�������ه�������ا ع�����������ت�����������اة ال���������ك���������ف���������ر وال��������ط��������غ��������ي��������ان
ي����������������وم ان��������ك�����������������س��������ار اجل����������م����������ع والإخ���������������������������وان
الإمي�����������������������������ان ����������س���������د م���������ع���������اق���������ل ال�������ط�������غ�������ي�������ان
م�����������ن ب��������ع��������دم��������ا ع�����������ج�����������زوا ع��������ل��������ى احل������ي������ط������ان
وت������������داف������������ع������������وا ج����������ري����������ا ك��������م��������ا اجل��������������������رذان
ب����������������الإمي����������������ان ������������س�����������ل  ب�����������������س��������ي��������ف  اإل 
ف�������������غ�������������دوت ف�������ي�������ه�������ا ��������س�������ي�������د ال��������ع��������ر���������س��������ان
والأوزان ال�����������ع�����������دل  ح���������ك���������ُم  واحل�������������ك�������������ُم 
ح�����������س�����د اجل�������ي�������و��������ش واأ����������س���������ج���������ُع ال�����������س�����ج�����ع�����ان
ب�����������احل�����������ق اأ������������س�����������ح�����������ى دومن����������������������ا اأق����������������������ران
م����������ن����������ه����������اج دي��������������������ن ت�������������اب�������������ع ال���������������ق���������������راآن
الأرك������������������������ان يف  ال��������������رب��������������ان  اأب��������������������ا  ي��������ج��������د 

د. نوري الوائليسفينُة أبي تراب

غ����������ريه رب  ي������������ع������������ِط  مل  ل��������������ه  ���������������س��������������رٌف 
رك������������ع������������ْت ل������������ك ال������������دن������������ا لأن��������������������ك م��������وق��������ٌن 
ب������ال�������������س������ر ب���������الإح�������������������س���������ان ن���������ل���������َت م�������ن�������ازل  
خ������ل������دت  م�������������اآث�������������َر  ال���������دن���������ي���������ا  يف  وت�����������رك�����������ت 
وم�������ن�������ح�������َت م���������ن ع������ط������ف ال��������ر���������س��������ول ع������واط������ف 
م���������س����ح����ي����ا ال���������ر����������س���������ول  ن��������������وم  يف  وغ������������ف������������وَت 
م�������رة ج�������ب�������ي�������ُن�������َك  ي�������������س������ج������ْد  مل  ل������ل�������������س������رك 
ح������م������زة ب����������رف����������ق����������ِة  ب����������������در  يف  وب����������������������������رزَت 
زم�����������رة ت�������������ط�������������ارُد  اأح����������������������د   يف  وج�������������ري�������������َت 
حم�������م�������دا اأخ��������������������������اك  ك�������������ف  يف  ف��������ح��������م��������ي��������َت 
ف�����������اخ�����������ت�����������ارك امل����������ب����������ع����������وث ت���������م���������ل راي�������������ة
ف�������ف�������ت�������ح�������َت ح�����������������س��������َن اخل���������ائ���������ن���������ن ب�����وث�����ب�����ة
و���������س��������م��������دَت ي������������وم احل�������������س������م ح������ي������ث ت�����ف�����رق�����وا
م��������ه��������ده يف  حم�����������م�����������د  دي���������������������ن  ي�����������ق�����������و  مل 
زوج������������������ت م�����������ن ب�������������س������ع ال����������ر�����������س����������ول حم������م������ٍد
ه������������������ذا ع��������������ل��������������ّي  وال��������������ب��������������اغ��������������ة  ب�����ي�����ت�����ه
ع�����ل�����ى ون����������������������������زال  ك����������������������������راٌر  احل�����������������������رب  يف 
واحل���������������������ق ي����������ع����������رف����������ُه وف�������������ي�������������ا  ��������س�������ارم�������ا
ه�����������������ذه ح���������ي���������ات���������ك ق�������������د ح�����������������وت ب���������دلئ���������ل
م�����������ن ج���������������اء ي�������ط�������ل�������ب ن��������ه��������ج دي���������������ن اإل�������ه�������ن�������ا
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قصائُد معجونٌة بدم القلب!
  حسين صادق )1951م - 2016م)2-2(

اأم��ا امل��ح��وُر ال��ث��اين م��ن حم��اور ال��دي��وان فتمّثل م��ن خ��ال �سعر   
املنا�سبات املكتوب يف منا�سبات معينة هّزت ال�ساعر واأّججت قريحته للقول 
املنر  عميد  رحيل  م�ستذكرا  دّبجها  التي  م�سى(  )الوائلي  ق�سيدة  يف  كما 

احل�سيني ال�سيخ اأحمد الوائلي, قائا يف مطلعها:
امل�����وت ح����ّق وامل��ن��ي��������ة م�����وع�����ُد     ه����ذا ���س��ب��ي��ل احل����ي درٌب اأوح�����ُد
م������حّمُد الع����املن  نب�����ّي  لبقى  خ���ال���ٌد        ال��ري��ة  يف  يبقى  ك��ان  ل��و 

�سريح  تعمري  اكتمال  اإثر  قالها  التي  القباب(  )عودة  املعنونة  وكق�سيدته 
الهجمة  بعد  �سامراء  مدينة  يف  ال�سام(  )عليهما  الع�سكرين  الإم��ام��ن 
)دواة(  جملة  تاأ�سي�ش  بعد  بها  ترمّن  التي  وكق�سيدته  ال�سر�سة,  التكفريية 
املعنّية بالفكر اللغوي والأدبي, وغري ذلك من الق�سائد الأخرى, يف حن كان 
املحور الثالث يدور يف �سعر احلكمة والوعظ الجتماعي كق�سيدته )ا�سفح 

ال�سفح اجلميل( التي ابتداأها بقوله:

د. علي ياسين

ث��ق��ي��������������������ل وزٍر  م������ن  ت�����ن�����ُج  وق����������������ي      ال������ق������ال  ات����������رك 
اجل���م���ي���ل  ال�������س���ف���ح  ف���ا����س���ف���ح  ق�������������������وّل         ����س���������������اءك  واإذا 
وكق�سيدته )حّكم العقل لرقى( وق�سيدة )�سرخة اإن�سان( التي يحّث فيها 
العمل  عند  احلقة  واملكا�سفة  ال�سراحة  وتوّخي  ال�سدق  قول  على  �سامعه 
والعطف عليهم  باليتامى  الرفق  اإىل  فيها  التي يدعو  والتعامل, وق�سيدته 
تّننا ورحمة, كما كان يفعل الأنبياء وال�ساحلون والأخيار يف كّل زمان ومكان.

يف حن مّثلت اأنا�سيد الطفولة واأهازيجها املرتكز الرابع من مرتكزات �سعر 
)ح�سن �سادق(, وقد قامت فكرة هذه الأنا�سيد على �سرورة تعليم الن�شء 
اجلديد وتهذيبه باأخاق اأهل البيت و�سلوكياتهم الرا�سدة, كاإقامة ال�ساة 
جتنب  و�سرورة  امل�سلمن,  اأعياد  يف  والبهجة  ال�سرور  واإظهار  اأوقاتها  يف 
حّق  ومراعاة  وتقدي�سهما,  الأبوين  واحرام  القول,  عند  والبهتان  الغيبة 
اجلار, وموا�سلة الكّد واجلهد من اأجل التح�سيل العلمي الائق, و�سوى ذلك 

من اأمور اأخرى حميدة.
ال�ساعر  التقاء  نقطة  اختيار  اأن  كرباء(  )عّلمتنا  ديوان  قارئ  وياحظ 
مبو�سوعه تتم مبهارة فائقة يتوافق فيها اإيقاع الق�سائد الذي جاء اأغلبه 
لأن  القارئ,  تخاتل  اأو  تتخفى  ل  التي  الدللة  مع  ال�سافية  البحور  من 
ال�ساعر م�سغول بنمط املتلقي العادي الذي يتوّجه اإليه بعيدا عن الفذلكات 
اللغوية والنزياحات املجازية التي ت�سغل الذهن وتكّده من اأجل الو�سول 

اإىل حم�سولتها ونتائجها .
غمرته  التي  ومدينته  وحمبيه  اأهله  ���س��ادق(  )ح�سن  وّدع  لقد   
عاملا  وف���ارق  املتناهية,  والطيبة  واملحبة  بالألفة  اأج��واوؤه��ا 
بن  الأخرية  رقدته  لريقد  واجلور  والقهر  باملاآ�سي  حمت�سدا 
ت�ستقّر  واإذ  واألهمته,  اأجنبته  التي  الأر���ش  هذه  اأح�سان 
كلماته  فاإن  ال�سرمدي  غيبها  عامل  يف  املطمئنة  روحه 
�ستظل حا�سرة متاأ الأفئدة التي اأحبته بيقن خال�ش 
ال�سعري  يوؤاخي بن الروحي والدنيوي ويوا�سج بن 

والقد�سي.
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خالد غانم الطائي
ال توأًم له

قبَل اأن يكون ومنذ كان 
وبعدها مل يكن له تواأم
ول �سبيه له يف التاريخ

ات�سف بفقدان القرين واملثيل
يف بريقه �سَع نور الإميان

وقام عليه الإ�سام الأ�سيل
ومنه فرائ�ش الأعداء ارتعبت

وطواغيت الكفر به تهاوت
وقاع املعاندين ُفتحت

والأر�ش على اخل�سوم �ساقت
نعم.. ل تواأم لُه..
حملُه �ساعد �سديد

واأطاح باملغرور)1( العنيد
وقلب حامله باملوؤمنن رحيم

انه ذو الفقار بيد كرار غري فّرار
حاَر البيان يف و�سفه

اإذ جتّلى احلق فيه والبطولة وال�سجاعة
ذو الفقار.. اقراأ يف حروف امائه

الذال= ذلَّ اأنوف املتكرين
الواو= و�سع احلق يف ن�سابه

الألف= اجتث �سوكة املعتدين
الام= لح يف الأفق بريقه

الفاء= فتح اهلل به للموؤمنن
القاف= قذف الرعب يف قلوب املتجرين

الألف= اإع�سار �ستت جمع الظاملن
الراء= رايات الن�سر به معقودة للمجاهدين

م���ن���زل���ه  اىل  ع��������اَد   
بعد  الفائز  بن�سوة  م�ست�سعرًا 
ربحه الدعوى املقامة �سد موكله 
ا�ستطاع  فقد  جنائية,  بتهمة 
بدهائه ومعرفته باأ�سرار امل�سالك 
من  املتهم  موكله  حمل  القانونية 
اىل  به  والو�سول  الإدانة  مو�سع 
�ساطئ الراءة, اأو تخفيف احلكم 
م�ستوى  اىل  ت�سل  ل  درج��ة  اىل 
تقدير..  اقل  على  الردع  عقوبة 
ف��ك��ث��ريون ي��ع��دون ذل���ك جن��اح��ًا 
املهني"  "ر�سيدهم  اىل  ي�ساف 
ال���زاخ���ر ب��ت��ل��ك ال��ن��ج��اح��ات!! 
كثريًا  اأ�سهمهم  من  �سريفع  والذي 

على "ال�ساحة املحاماتية".
ه��ل م��وك��ل��ه ب����ريء؟ ل ي��ه��م .. 
فالأهم بالن�سبة له اإخراج املتهم 
هذا  وبف�سل  ق�سائي  حكم  م��ن 
بينهما  العقد  اإبرام  مت  الإخ��راج 
وال�����ذي ب���ا ���س��ك ت�����س��م��ن على 
على  يتوجب  امل��ال  من  كبري  ق��در 
فكم  ملحاميه,  ت�سديده  )املتهم( 
املبلغ يتوقف على درجة خطورة 

التهمة وا�سم املحامي وتاريخه.
فامل�سكلة  ال��ب��ال��غ,  ل��اأ���س��ف  وي���ا 
ال�سيد  اأن  الأم�����ر  يف  ال���ك���رى 
�ساحبه  اأن  متامًا  يعلم  املحامي 
هو اجلاين احلقيقي, ويا اأ�سفاه.. 
"واأد العدل".. وهنا  فقد افلح يف 
ع��ن ال��ط��رح, ف��ط��وب��ى مل��ن افلح 
اأح��ق  ق��د  ق�سية  حكم  ك�سب  يف 
اهلل,  ر���س��ا  ون���ال  ال���ع���دل,  فيها 
وللنا�ش فيه عرة, ولكن تبًا هنا 
لإنقاذ  )يتقم�سها(  التي  ل��اأدوار 
وما  اجلاين"  املق�سود  املوكل" 
من  فبدل ً   ! الق�س�ش  تلك  اأك��ر 

اتخاذ موقف يوجبه عليه دينه 
مع  التعاطف  به  يظهر  الإ�سامي 
ال�سحية وذويها على اقل تقدير, 
اأوت��ي  ما  وبكل  الفور  على  �سرع 

بالبحث عن جناة ل�ساحبه...
ال�سوؤال الأول الذي يطرح نف�سه 
هو اأين الوازع الديني الذي يحّتم 
عن  والنهي  باملعروف  الأمر  عليه 
بقلبه,  ولو  قدرته  وح�سب  املنكر 
ين�ش  كما  الإمي��ان  ا�سعف  وذلك 

احلديث ال�سريف؟ 
اأين   .. اخ��رى  ا�ستفهام  وعامة 
الوازع الديني الذي يفر�ش عليه 
الظامل  املظلوم و�سد  مع  الوقوف 
؟ ق���ال ت��ب��ارك ا���س��م��ه : )َق���اَل 
ُك��وَن  اأَ َفَلْن  َعَليَّ  اأَْن��َع��ْم��َت  ��ا  مِبَ َربِّ 
�سورة   -)17( ِلْلُمْجِرِمَن  َظِهريًا 
الق�س�ش- , واأين دور الق�سم الذي 
وما  التخرج؟  اإمت��ام  �سرط  ك��ان 

�سرعية املبلغ املقبو�ش؟
الظلم  )�سرعنة(  يف  ي�ساهم  اأمل 
ترى  يا  اأم  يرفعه؟  اأن  من  بدل ً 
املقيت  امل��ب��داأ  ع��ل��ى  ا�ستند  ق��د 
هو  ما  الو�سيلة(؟  ترر  )الغاية 
يف  واقفًا  نف�سه  تخيل  لو  ق��راره 
)َي��ْوَم  ال�سماوية  العدل  حمكمة 
ّفًا ل  َوامْلَ��اِئ��َك��ُة �سَ وُح  ال���رُّ َي��ُق��وُم 
ْحَمُن  الرَّ َلُه  اأَِذَن  َمْن  اإِلَّ  َيَتَكلَُّموَن 
�سورة   –  )38( ��َواب��ًا  ���سَ َوَق����اَل 
النباأ- , ويومئذ �ستفتح كل ق�سايا 

املعمورة من جديد..
القا�سي  ان  يعلم  ه��ل  واخ����ريًا, 
ي��وم��ئ��ٍذ ال��ع��زي��ز اجل��ب��ار ال��ع��دل 
َخ��اِئ��َن��َة  )َي��ْع��َل��ُم  ال���ذي  املتكر؟ 
ُدوُر )19(  الأَْعُنِ َوَما ُتْخِفي ال�سُّ

. غافر-  – �سورة 

وأُد العدل
عامر اليساري

)1( املغرور العنيد: عمر بن ود العامري, قال )�سلى اهلل عليه واآله 
واي�سًا  الثقلن(,  عبادة  تعدل  اخلندق  يوم  علي  )ل�سربُة  و�سلم( 

قوله )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( )برز الإميان كله لل�سرك كله(.
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محمد سناء الشاله

في والدِة أميِر المؤمنيَن وسيد البلغاء والمتكلمين 
اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

اأم����������ريي امل������ن������ري  ال�����ق�����م�����ر  م��������ول��������ِد  يف 
ق�������س���ي���دة الإم���������������ام  ح�������ق  يف  ف����ن����ظ����م����ت 
واآل���������ه  ل�����ل�����ر������س�����ول  ع���������س����ق����ي  اأن  اإذ 
و����س���ف���ه يف  ع������اج������زًا  ن���ف�������س���ي  ووج�����������دت 
وب������������اأن م������ن ع��������رف ال�����و������س�����ي ح��ق��ي��ق��ة
و������س�����ره ال������ول������ي������د  ب�����ح�����ث  يف  لع������������ود 
ل����ف����اط����م ������س�����ق  اهلل  ب�����ي�����ت  ف��������ج��������دار 
وب�����ي�����وم�����ه�����ا ح���������س����ر ال����������������ولدة ن���خ���ب���ة
وم���������ائ���������ك ك��������ان��������ت ت�����������س�����ب�����ح رب�����ه�����ا
ف���ت���م���ث���ل���ت ف�����ي�����ه ال�����������س�����ف�����ات ع���ظ���ي���م���ة
ه��������و م�����ن�����ب�����ع ل�����ل�����ع�����دل ب����������ات ب���ن���ه���ج���ه
ه��������و م��������ن خ�����������س�����ع اجل����������������واد جل��������وده
ه������و اأف�����������س�����ح ال����ب����ل����غ����اء ك��������ان ن���ت���اج���ه
ول������ي������وم م������ول������ده ال���������س����ري����ف وف���رح���ت���ي

ج������ا�������س������ت ب����ن����ف���������س����ي رق�����������ة ال����ت����ع����ب����ري
ورج�������������وت م����ن����ه����ا م�����وق�����ف�����ًا وح�����������س�����وري
������س�����ع�����ري ي������رج������م غ����ب����ط����ت����ي و��������س�������روري
ف������ر�������س������ول رب����������ي م�������ن ي������ق������ول وزي����������ري
ن������ذي������ري وال������ب�������������س������ري  اخل��������ائ��������ق  رب 
ت����ف����ك����ريي اأذه�����������ل�����������ت  ق���������د  وولدة 
ال���ت���ف�������س���ري يف  ت�����ه�����ت  ق�������د  اأع�������ج�������وب�������ة 
خ���������ري ال������ن�������������س������اء وق�������م�������ة ال����ت����ط����ه����ري
ت�������������س������دو ت������ران������ي������م������ًا م��������ع ال����ت����ك����ب����ري
ال����ت���������س����وي����ر روع�������������ة  يف  وت������ك������ام������ل������ت 
ه��������و راع������������ي الأي����������ت����������ام ح���������س����ن ف���ق���ري
ال�������ت�������دوي�������ر يف  ل������ل������ح������ق  وم��������������������ازم 
ن������ه������ج ال�������ب�������اغ�������ة ك������ال�������������س������راج م���ن���ري
اأم������������ريي ي������ق������ر  ك���������ي  اورخ  وب��������ه��������ا 
30+310+261=601م         
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*عرف نفسك للقراء؟ 
باقر  مصطفى  الشيخ  اسمي   �
جنوب  يف  مدلقشه  جزيرة  من 
افريقيا, مواليد 1982م, متزوج 
ومل انجب اطفاال, مستبرص منذ 

عام 2008م. 
*كيف راودتك فكرة الدخول 
اىل املذهب الشيعي؟ اي كتب 

قرات؟ 
صغري  اي��ام  مسيحيا  كنت   �
بعد  االس��الم  اىل  دخ��ول  وتم 
االصدقاء  اح��د  عىل  التعرف 
الذي كان يتحدث ل كثريا عن 
وجلبني  واملسلمني  االس��الم 

اىل احلوزة العلمية وفيها بدأت 
بثقافة  اخلاصة  الكتب  بقراءة 
بعقائدهم,  والتعلم  املسلمني 
اسمع  ال��ص��غ��ر  م��ن��ذ  وك��ن��ت 
فيها  جرى  وما  الطف  بواقعة 
مل  ولكن  النبي  بنت  اب��ن  عىل 
الوافية  املعلومات  ل  تكن 
الطرف  بشتى  فحاولت  عنها 
من احلصول عىل اكرب قدر من 
وبفضل  ذل��ك  يف  املعلومات 
االصدقاء  احد  ومساعدة  اهلل 
الواقعة  ل  ي��روي  ك��ان  ال��ذي 
شيئا فشيئا ألتأثر هبا وباحلسني 
»ع��ل��ي��ه ال��س��الم« وال��ش��ع��ور 
اصحاب  ب��ان  ي���راودين  ك��ان 

نجه  عىل  يسري  ومن  احلسني 
ذلك  اىل  اضافة  اخلالدون,  هم 
قرات الكثري من الكتب واوهلا 
الدين(  بعنوان)تعليم  كتاب 

و)سرية النبي(وغريها.
*ه���ل واج��ه��ت ص��ع��وب��ات 
عامة  االس��الم  دخولك  عند 
من  خاصة  الشيعي  واملذهب 

جانب االهل واالقارب؟
صعوبات  عدة  واجهت  نعم   �
ولكن مل تكن بتلك الصعوبات 
االنتقادات  خالل  من  الكبرية 
وعندما  الشارع  يف  املوجودة 
متاما  اقتنعت  الدليل  رأي��ت 
عليها  ال��ت��غ��ل��ب  وح���اول���ت 

ج��ي��ع��ا ب���األي���امن وال��ع��ق��ي��دة 
امل��ح��م��دي��ة وخ���اص���ة س��رية 
السالم( البيت)عليهم  اه��ل 
ذل���ك االه��ل  وس���اع���دين يف 
الذين دخلوا معي اىل االسالم 

يف نفس الوقت.
من  احلكومة  موقف  هو  *ما 
تعرتض  وه��ل  استبصاركم 

طريق املستبرصين؟
قبل  من  تدخل  اي  يكن  مل   �
جنوب  يف  املحلية  احلكومة 
افريقيا تاه املستبرصين اطالقا 
صعوبات  اية  نجد  مل  وكذلك 
او معوقات من جانبها والكل 
يامرس طقوسه الدينية عىل حد 

المستبصر 
الشيخ مصطفى باقر:

 اإلسالم دين قوي وبإمكانه 
صد جميع الهجمات ووجدت فيه 

مالم اجده في باقي الديانات

م���ن النعم االلهية الكبرى التي انعمها اهلل)س���بحانه وتعالى(على عبده ان اعط���اه العقل للتمييز بين االمور واالفعال الصحيحة وغير 
الصحيحة الس���يما في قضية اهل البيت)عليهم السالم(وما يالزمها من حقائق يحاول البعض اخفاءها وحجبها عن اعين الناس وخاصة 
من جانب اغلب الحكومات التي دائما ما تحارب المتشيعين والمستبصرين, وفي هذا السياق مجلة )االحرار( التقت المستبصر من جنوب 

افريقيا الشيخ)مصطفى باقر(الذي اتجه بعقله الى اهلل)سبحانه وتعالى( ليهتدي بهداه ويسلك طريق الحق وكان معه الحوار التالي:� 

حوار/ قا�سم عبد الهادي
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درس��������ت ف��ي 
العلمية  الحوزة 
بالنجف االشرف 

اربع سنوات

ثمة   تامة ومل يكن  سواء بحرية 
تدخل حكومي تاه احد منا.

بعد  االس��الم  وجدت  *كيف 
الدخول اليه؟

ي��امرس  جيل  دي��ن  االس���الم   �
ويعطي  رائع  بشكل  االنسانية 
وجيعل  ح��ق��ه  ح��ق  ذي  ك��ل 
بالسري  نفسه  يف  حرا  االنسان 
احل��ق,  املستقيم  ال���رساط  ع��ىل 
واح��رتام  للطهارة  وبالنسبة 
االنسان وكثري من االمور التي 
املستمر  بحثنا  خالل  نجدها  مل 
وهذا  االخ���رى,  الديانات  يف 
يف  سابقا  عنه  ابحث  ماكنت 

جيع الديانات.
قبل  من  استقبالك  تم  *كيف 

املسلمني؟
� تم استقبال بشكل كبري ورائع 
من قبل اخواين املسلمني الذين 
ب��احل��رف  رح��ب��وا يب وق��ال��وا 
االسالم  دخلت  الواحد)االن 
ونحن اخ��وان��ك ألن��ه دي��ن ال 
ي��ف��رق ب��ني اح��د ع��ن االخ��ر(
وه��دف االس��الم هو االي��امن 
االطهار  باهلل واالنبياء واالئمة 

والسري عىل نجهم.
*حدثنا عن دراستك احلوزوية 

يف النجف االرشف؟
طريق  عن  العراق  اىل  اتيت   �
ب��ع��ض ال��ت��ج��ار واص��ح��اب 
االم�����وال م��ن اهل��ن��د ال��ذي��ن 
جنوب  يف  متواجدين  ك��ان��وا 
درست  خالهلم  ومن  افريقيا, 
النجف  يف  العلمية  احل��وزة  يف 
تقريبا  سنوات  ألربع  االرشف 
الكثري  اكتسبت  خالهلا  وم��ن 
والدينية  العلمية  االم��ور  من 

واملعرفية.
*هل دخلت يف  مناقشات مع 

املذاهب والديانات االخرى؟
ن��ع��م خ��ض��ت ال��ك��ث��ري من 
امل��ن��اق��ش��ات واحل�����وارات مع 
االش���خ���اص م��ن ال��دي��ان��ات 
اىل  كسبهم  لغرض  املختلفة 
نلت  هلل  واحل���م���د  االس�����الم 
مبتغاي, وخاصة يف ايام شهري 
ونعاين  ورمضان,  احل��رام  حمرم 
صعوبة  من  افريقيا  جنوب  يف 
الشيعية  الكتب  عىل  احلصول 
وال  جدا  قليلة  لنا  املتوفر  وكل 
املذهب  تناول  يف  احلاجة  تسد 
بصورة اوسع ولذلك يف بعض 
كبرية  صعوبة  نجد  االح��ي��ان 
النم  البعض  إلقناع  بالنسبة 
نتحدث  التي  الكتب  يرون  ال 
عنها, وهبذا يكون غياب الدليل 
خارج  قراناها  ألننا  لنا  بالنسبة 

جنوب افريقيا.
*ه���ل ت��ع��م��ل ب��ن��ق��ل اف��ك��ار 
االخرين  اىل  الشيعي  املذهب 

حماوال منك لكسبهم؟
يف  اع���امل  جيع  ام���ارس  نعم 
افكار ومعتقدات املذهب  نرش 
تامة عن طريق  بحرية  الشيعي 
مدقش  يف  املصطفى  جامعة 
اجلامعة  طلبة  فيها  ادرس  التي 
اضافة  االس��الم  اىل  وكسبهم 
االيرانيني  الطلبة  كسب  اىل 
املقيمني معنا يف جنوب افريقيا.
وانت  شعورك  عن  *حدثنا 
الشهداء )عليه  يف رحاب سيد 

السالم(؟
احلضور  ويرشفني  يسعدين 
االم��ام  مدينة  يف  وال��ت��واج��د 

مع  ال��س��الم«  »عليه  احل��س��ني 
التي  امل��رشف��ة  ال��وج��وه  ه��ذه 
وهو  لألخرين  املحبة  تبدي 
جيعا,  لنا  بالنسبة  جيد  يشء 
شاهدت  ذل��ك  خ��الل  وم��ن 
الوضع  استتباب  عيني  ب��أم 
ع��ام��ة  ال���ع���راق  يف  االم���ن���ي 
خاصة  وضواحيها  وك��رب��الء 
ما  ع��ىل  مت��ام��ا  بالعكس  وه��و 
خالل  من  وشاهدناه  سمعناه 
الوضع  ب��ان  االع��الم  وسائل 
غري مطمئن وسيئ جدا ولكن 
عكس  وجدنا  حرضنا  عندما 
جيلة  ف��األم��ور  ال���يشء  ه���ذا 
للسابق,  بالنسبة  جيد  والوضع 
كربالء  اىل  لزيارت  وبالنسبة 
ك��ان��ت ع��ن ط��ري��ق ال��دع��وة 
العتبة  ق��ب��ل  م��ن  ل  امل��ق��دم��ة 
فخر  وبكل  املقدسة  العباسية 
واحلمد  ال��دع��وة  تلك  لبيت 
باحلضور  ج��ي��د  ال��ش��ع��ور  هلل 
قبل  م��ن  ال��رائ��ع  واالستقبال 
املقدسة  ال��ع��ت��ب��ات  م��س��ؤول 
وسبق ل ان درست يف احلوزة 
سنوات  ارب���ع  مل��دة  العلمية 
النجف  وحت��دي��دا  ال��ع��راق  يف 
تقريبا  سنة  وق��ب��ل  االرشف 
اعود  انا  وها  بلدي  اىل  عدت 
جمددا اىل بلدي الثاين واالجواء 
ونشكر  كربالء  يف  جيلة  هنا 
املقدسة  العتبات  عىل  القائمني 
احلسينية  الضيافة  ه��ذه  ع��ىل 
واملحبة  باألخوة  اشعرتنا  التي 
اآلراء  تبادل  هو  منها  واهلدف 
االخرين  وثقافة  واملعلومات 
والتي  ثقافتنا  اىل  تضاف  التي 
اضافة  سابقا  عليها  نطلع  مل 

اخواننا  عىل  اكثر  التعارف  اىل 
ال��دول  خمتلف  م��ن  املسلمني 

والقوميات.
اجلهاد  فتوى  تصف  *كيف 
الكفائي التي اطلقتها املرجعية 

الرشيدة؟
الرشيدة  للمرجعية  بالنسبة 
واملباركة املتمثلة بسامحة السيد 
»دام  السيستاين  احلسيني  عيل 
افتى بجواز حماربة  الذي  ظله« 
فتوى  وهي  الدواعش  هؤالء 
كبرية  وردودن���ا  ج��دا  شجاعة 
بالتفاعل معها وهي بحد ذاهتا 
عن  ب��ال��دف��اع  شجاعة  فتوى 
واالنسانية  واملسلمني  االسالم 
فأنا  دلت  وان  عامة  بصورة 
تدل عىل قوة املذهب ورصانته 
ق��ادم  خطر  اي  ع��ن  ب��ال��دف��اع 

تاهه.
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مقاالت

التحرر من الداخل وبرهان اكذوبة )داعش( 

ال��ع��راق��ي��ون ال��ذي��ن ي��ق��ودون 
وي��رف��ع��ون راي���ات االص��الح 
وث����ورة ال��ت��غ��ي��ري ي��م��ل��ون يف 
ومرهتنا  مكبوتا  حتررا  أنفسهم 
املوجه  الضغط  ب��م��امرس��ات 
يف  هائمني  انطلقوا  ضدهم، 
البحث عن التحرر من الداخل 
الوعود  من  ضجروا  ان  بعد 
اجلاهزة  التعاليم  من  وامللل 
خالل  من  اليهم  تصدر  التي 
واخلطب  والشعارات  املواعظ 
الغسل  وص���ن���وف  ال��رن��ان��ة 
عىل  مورست  التي  والتشحيم 
هائل  وكم  والضامئر  العقول 

من الضحك عىل الذقون.
التحرر  هل��ذا  ال��ف��اص��ل  اخل��ط 
والروحي  النفيس  الطريق  هو 
اليه  نوهت  ال��ذي  واإلن��س��اين 
وهي  العليا  الدينية  املرجعية 
أكرب  »الكفائي«  بجهادها  تصد 
والعراقيني  العراق  مؤامرة عىل 
العامل  يف  والشيعة  عام  بشكل 
اجلهاد  فكان  خ��اص،  بشكل 
من  التحرر  بمثابة  »الكفائي« 
احلشد  بأبطال  ول��د  ال��داخ��ل، 
الشعبي املقدس الذين تسارعوا 

اطلق  الذي  االهلي  النداء  بعد 
الرشيف  احلسيني  الصحن  من 
ل��ي��ك��ون��وا يف س��اع��ات اق��وى 
جيش  وأرسع  ض��ارب��ة  ق���وة 
ج��راح��ات  يلملم  ال��ع��امل،  يف 
يد  عىل  تعذب  ال��ذي  الشعب 
األمريكية،  القاذورات  صنيعة 
اعادة  املطلقة  بقناعته  واستطاع 
امن العراق بعد حترر ارضه من 
عىل  والقضاء  )داع��ش(  دنس 
ترسمه  ال��ذي  اخل��ارج  الرعب 
 ( تساعد  التي  الظالمية  القوى 
امريكا وإرسائيل( لرعب العامل 

العريب...
العراقي  الشارع  نشط  لذلك 
االهلي  اجليش  ه��ذا  بمساندة 
ب��ك��ل االم��ك��ان��ات ال��روح��ي��ة 
التحرر  فكرة  وإبداع  والنفسية 
من الداخل بعد ان حدد اجلميع 
والتغيري،  االص����الح  منهج 
فبدءوا من قاعدة اهلرم، القاعدة 
فجوة  لكرس  حتديدا  الشعبية، 
وتار  والفوضويني  املتسلطني 
وقاعدته  اهلرم  قمة  بني  املوت 
شعبية  ارادة  فتوفرت  الشعبية، 

ترغب بصنع التغيري داخليا.

فمن الطبيعي جدا نرى ونسمع 
فنون التشهري واالفرتاءات التي 
الشعبي  احل��ش��د  ض��د  مت���ارس 
املحيل  املستوى  عىل  املقدس 
شاءوا  ما  مسخرين  والعاملي 
لتشويه  وإمكانات  ام��وال  من 
والواضحة  احلقيقية  بطوالته 

عىل جيع قنوات العامل.
الوقائع  كل  ان  حمدثي:  يقول 
والتحليالت  وال���دراس���ات 
فضحت  واإلعالمية  السياسية 
اك���ذوب���ة )داع������ش( وق��وت��ه 
ما  ان  وك��ش��ف��ت  ال��ومه��ي��ة، 
باملعنى  حربا  يكن  مل  به  قاموا 
عشوائيات  ب��ل  ال��ع��س��ك��ري 
ولدهتا حكومات وقحة لتفريق 
من  ال��ع��راق��ي  الشعب  حلمة 
جانب  من  وتقسيمه  جانب، 
عزله  يتم  وباملحصلة  اخ��ر، 
وليس  بأكمله  العامل  عن  متاما 
لكن  فقط،  العريب  العامل  عن 
يغريوا  ان  استطاعوا  االس��ود 
من  واملنتفعني  اخلونة  ارادات 
كل  وتشري  ال��ع��راق،  اضعاف 
اىل  الساعة  هذه  حتى  الدالئل 
بخلق  السعودية  العربية  تورط 

ان��ت��اج��ه يف  ت��م  ان  )داع����ش( 
االمريكية  السياسات  مصانع 
كل  يف  ل���إلره���اب  امل���ص���درة 
حقوق  مظلة  حتت  العامل  بقاع 

االنسان.
ونقول من جديد ان االحداث 
االول  ب���امل���رب���ع  س��ت��ن��ت��ه��ي 
انتهى  التي  نفسها  والنتيجة 
حلل  االمريكي  التدخل  اليها 
العراق  يف  السياسية  االزم���ة 
امل��رة  ه��ذه  تفكيك  اج��ل  م��ن 
ارعبهم  الذي  الشعبي  احلشد 
اتساع قوته  وباتوا مرتعبني من 
عقدة  شكل  مما  بأسه  واشتداد 
جديدة تضاف اىل عقدة امريكا 
اخلوف  عقدة  وه��ي  وأع��وان��ا 
الشعبي....هل  احل��ش��د  م��ن 
ال��وزاري��ة  التغريات  خضعت 
الرادة الشعب ؟ وهل ستكون 
بمستوى  ال��وزاري��ة  التشكيلة 
ط���م���وح واح�����الم ال��ش��ع��ب 

العراقي؟
نقطة ضوء: قال قوله تعاىل« إِنَّ 
وا  ُ ٍم َحتَّى ُيَغريِّ ُ َما بَِقوهْ َ ال ُيَغريِّ اهللَّ

َما بَِأنُفِسِهمهْ ...«

حيدر عاشور

28



مقاالت

التحرر من الداخل وبرهان اكذوبة )داعش( 

سيدة  تتجىل  امل��رأة  عيد  يوم  يف 
ي��وم  ذات  االرض  ع����ربت 
ال��ذك��ري��ات  اع��ط��ر  لتمنحها 
البنوة  يف  ال��ف��ري��دة  وامل��واق��ف 
والتبعل  واالم��وم��ة  وال��ف��ت��وة 
لتكتب  العظيمة،  وال��س��رية 
ال����دروس وال��ع��رب وامل��واق��ف 
التارخيية بأحرف من نور وذهب 
خي��ط��ف االب��ص��ار وال��ع��ق��ول. 
فالسيدة الزهراء )عليها السالم( 
ب��ن��ت ال��ب��ي��ت ال��ن��ب��وي اخل��ات��م 
وكريمة  والرساالت  للنبوات 
ووريثة  واالنبياء  الرسل  سيد 
االمامة  وحليلة  الكربى  خدجية 
هي  ك��ام  ابيها  وام  ووال��دهت��ا، 
اجلنة،  اه��ل  شباب  سيدي  ام 
والعظمة  بالكربياء  ومثيالهتا 
السيدة  كلثوم.هذه  وام  زينب 
اىل  الوحي  اع��امق  من  املمتدة 
محلت  التي  هي  اإلم��ام��ة  إهل��ام 
النساء  س��ي��دة  لقب  ب��ج��دارة 
م��ن االول���ني واالخ��ري��ن وهي 
قيمتها  ل��ل��م��رأة  اع��ط��ت  ال��ت��ي 
اليها  ينظر  جمتمع  يف  وقدسيتها 
ويعاملها  واح��ت��ق��ار  بامتهان 
هذه  ظ��ه��رت  ال��ل��ئ��ام،  معاملة 
ألبيها  اما  لتكون  البتول  السيدة 
حنان  من  فتمنحه  االنبياء  سيد 
يف  فقدته  م��ا  ودفئها  االم��وم��ة 

حياهتا وما احتاج اليه يف رسالته 
مع  ومواجهته  الكربى  ومهمته 
والتخلف  والرشك  الكفر  عوامل 
والتحجر، فكانت العظيمة التي 
من  وانجبت  عظيمها  صنعت 
الشهداء  وس��ادة  العظامء  بعده 
بيت  اىل  وانظمت  العلامء  وقادة 
فكانت  ال��س��الم(  )عليه  ع��يل 
مهمة  استكامل  يف  له  الرشيكة 
النبوة  م��ن  ب��االن��ت��ق��ال  ال��س��امء 
احلسنني  وانجبت  االمامة  اىل 
وتتسلسل  ال��س��الم(  )عليهام 
وصلب  رمح��ه��ام  م��ن  االم��ام��ة 
لتضاء  ال��س��الم(  )عليهام  ع��يل 
اخلالدة  االن���وار  هب��ذه  االرض 
من  ومضة  منها  كل  يمل  التي 
نفحات  م��ن  ونفحة  ال��زه��راء 
البتول )عليها السالم(.مل جيتمع 
الفضل يف جسد واحد  كل هذا 
وروح واحدة من قبلها وبعدها 
الذي  الطاهر  اجلسد  هذا  يف  اال 
ال  التي  بطلعته  الكون  اض��اء 
يف  تتجدد  ت���زول،  وال  متحى 
كل  واطاللة  شمس  كل  طلعة 
قمر وال خيار امام االجيال من 
يف  اليوم  يواجهن  الالئي  النساء 
عاملنا املعارص حتديات وجودهن 
حضورهن  لكامل  االن��س��اين 
البرشية،  االرسة  يف  ودوره��ن 

اال ان تستلهم املرأة من الزهراء 
يف  وعنوانا  وصورهتا  صوهتا 
عامل يريدها دمية او لعبة للتسلية 
وسيلة  او   ، والدعاية  واللهو 
وامليوعة،  واالنحالل  للسقوط 
اال  االنسانة  للمرأة  خيار  فال 
ان تكون السيدة الفاضلة واالم 
املربية والرشيكة الكاملة يف مهام 
تكون  ان  واال  النبيلة،  احلياة 
الريانة  حياهتا  مراحل  كل  يف 
والقارورة  القهرمانة  وليست 
التي  الرقيقة  الشفافة  الناصعة 
واالل��ق  واحلنو  ال��دفء  تبعث 
فتكون  املعتمة،  الدنيا  زوايا  يف 
القدوة  السالم(  )عليها  الزهراء 
هي  الصاحلة  االجيال  مدرسة 

التلميذة يف مدرسة الزهراء.
املرأة  ان  قلنا  اذا  نغال  ال  وهنا 
من  ب��ه  مت��ر  ب��ام  ال��ي��وم  العراقية 
تعصف  مل  صعبة  امتحانات 
قد   ، قبلها  من  أم��ة  أو  بشعب 
نلت من معني الزهراء ومتثلت 
وحتملها  ومواقفها  سلوكها 
اجع  للعامل  وترجت  وصربها 
حني  والفداء  التضحية  دروس 
الدينية  املرجعية  ن���داء  لبت 
ابناءها واخوهتا  العليا وأطلقت 
وزوج��ه��ا ل��س��اح��ات ال��دف��اع 
وكرامتها  ورشف��ه��ا  دينها  ع��ن 

اجلدد  ال��رباب��رة  أم��ام  وحريتها 
ستارا  االس���الم  لبسوا  ال��ذي��ن 
ورف��ع��وا راي���ة ال��رس��ول حممد 
ابشع  ل��ي��امرس��وا  وهبتانا  زورا 
باجلنس  والفتك  القتل  ان��واع 
أسوأ  للعامل  وليقدموا  البرشي 
دين  عن  التاريخ  عرفها  صورة 
بعدما  م��ذه��ب،  أو  عقيدة  أو 
اإلسالم  برسالة  البرشية  تأثرت 
اإلنسانية  وم��ب��ادئ��ه  السمحة 
بشكل  عليه  وأقبلت  السامية 
املتطرفة  احلركات  مسبوق  غري 
ولعنتها  بإجرامها  العامل  لتصعق 
من  الرد  جاء  لذلك  وسوادها، 
املتمثلة  العليا  الدينية  املرجعية 
السيستاين  ال��س��ي��د  ب���اإلم���ام 
الزيف  هذا  لتبطل  ظله(  )دام 
االستجابة  خالل  من  والدجل 
اهلائلة للنساء والرجال والشبان 
اجلهاد  لسوح  تدافعوا  الذين 
وال��ت��ض��ح��ي��ة، وك��ان��ت امل���رأة 
واملحرك  الدافع  هي  العراقية 
االول للرجال ومروآهتم متمثلة 
)عليها  الزهراء  فاطمة  بسيدهتا 
منها  املطلوب  هو  وهذا  السالم 
يف داخل العراق وخارجه ، حني 
تتحول اىل رسولة وسفرية تنرش 
رسالة الزهراء وصورهتا املرشقة 

يف كل بلدان العامل.

bالزهراء

 قدوة العراقيات في الصبر

السيد مرتضى الكشميري، ممثل المرجعية العليا في أوربا
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ياسني  آل  الشيخ رايض  اإلمام  يصُل سامحة 
الكاظمي )قدس رسه( )1314 - 1372ه�( 
يف  نائية  نتيجة  إىل  احلسن(  )صلح  كتابه  يف 
احلديث عن جهاد احلسنني )عليهام السالم( 
وحفظهام هليبة الدين احلنيف، حيث يقول انه 
من الصعب حقااً أن نميز أي االخوين )عليهام 
السالم( كان أكرَب أثرااً يف جهاده، وأشد نفوذااً 

اىل أهدافه، وأبعد امعانااً يف النكاية بأعدائه.
املؤلف  ز  ركهّ حديثنا،  بداية  كتابه  ختام  وإذا 
احلسن  اإلمام  سرية  عىل  كتابه  يف  رايض  آل 
البيعة  قبل  السيايس  وموقفه  السالم(  )عليه 
وما بعدها، ومن ثم احلديث عن التضحيات 
)عليه  احلسن  اإلم��ام  مها  قدهّ التي  اجلسام 
وما  الصلح  من  اجلوهرية  وأهدافه  السالم( 
وانيار  األمويني  بسقوط  بعُد  فيام  به  تنبأ 

عرشهم.
اهلاشمي  الشمم  ان  الناس،  من  كثري  ورأى 
الشواهق،  يف  دائ��اماً  يكون  ان  اعتاد  ال��ذي 
منه  السالم،  عليه  احلسني  بموقف  اليق  كان 

بموقف احلسن عليه السالم.

العمق  تفقد  التي  البدائية  النظرة  هي  وهذه   
وال تستوعب الدقة.

 فام كان احلسن يف سائر مواقفه، اال اهلاشمي 
جمادته  يف  واك���ب  ال���ذي  امل��ج��د،  ال��ش��ام��خ 
امثولة  جيعااً  هم  فاذا   ، معااً وأخيه  أبيه  ُمُثَل 
 � ولكل  ال��ت��اري��خ.  يف  املبدئيني  املصلحني 
التي  ومواقفه  ورسالته،  جهاده،   � ذلك  بعد 
يستمليها من صميم ظروفه القائمة بني يديه، 
املجد،  ويف  اجلهاد،  يف  البكر  الصور  وكلها 

ويف االنتصار للحق املهتضم املغصوب.
وكان احتساء املوت � قتالاً � يف ظرف احلسني، 
واالحتفاظ باحلياة � صلحااً � يف ظرف احلسن، 
بام مهدا به � عن طريق هاتني الوسيلتني لضامن 
حياة املبدأ، وللربهنة عىل ادانة اخلصوم، هو 
ملشاكل  عنه،  معدى  ال  الذي  املنطقي  احلل 
اىل  الفضىل  الوسيلة  وهو  الظرفني،  من  كل 
اهللهّ تعاىل، وان مل يكن الوسيلة اىل الدنيا. وهو 
التاريخ وان كان  املتدرج مع  احلقيقي  الظفر 
، وخسارة السلطان ظاهرااً. فيه احلرمان حاالاً

احلسني  تضحية  التضحيتان:  وك��ان��ت   

مها  بالسلطان،  احلسن  وتضحية  بالنفس، 
يف  املبدئيون  الزعامء  اليه  يسمو  ما  قصارى 

مواقفهم االنسانية املجاهدة.
كالاً  صاحبت  التي  الزمن  عوامل  وكانت   
التي  هي  زعامته،  يف  واحلسني  احلسن  من 
خلقت لكل منهام ظرفااً من أصدقائه، وظرفااً 
من أعدائه، ال يشبه ظرف أخيه منهام، فكان 
شكل  اختالف  الظرفني  اختالف  طبيعة  من 

اجلهادين، واختالف النهايتني اخريااً.

بعد  أمية  نكبات  تاريَخ  أن  ااً  خمفيهّ يبَق  ومل   
عملية احلسن يف الصلح كان متصالاً باحلسن، 
مرهونااً بخططه، خاضعااً لتوجيهه، وأن حادثااً 
واحدااً من أحداِث تلك النكبات مل يكنهْ ليقع 
كام وقع، لوال هذه العملية الناجحة التي كان 
من طبيعة ظروفها أن تستأثر بالنجاح، وكان 
عىل  أعوانااً  يكونوا  أن  خصومها  طبيعة  من 

نجاحها من حيث يشعرون أو ال يشعرون. 

)جهاد اإلمام الحسن في صلحه(

الكافي في اللغة
ا من املصنفات التي اهتمت باللغة العربية يف أوائل القرن العرشين، ُفِقد معظمه وما وصَلنا منه هو خطبة الكايف  يعدُّ الكتاب واحداً
ورشحها الذي يتناول فيه »طاهر اجلزائري« أصول اللغة ونشأهتا وقواعد رصفها من اشتقاق وأبنية وأوزان وما يتصل هبا من دالالت 
ومعاٍن، ويعقد مقارنات بني طرق ترتيب املعاجم املختلفة عىل نحو تفصييل وافر جيعل من الكتاب مدخالاً متهيديًّا ألمهات الكتب 
خ القواعد يف ذهن  اللغوية. استعان اجلزائري يف رشوحاته باآليات القرآنية وكتب احلديث واألثر، وحرص عىل التمثيل بأمثلة ترسِّ
ا بني الفصيح واألفصح، وقام بإجال قواعد الرصف يف آخر الكتاب يف ثالث قواعد رئيسية يسُهل  قاً املتلقي، متجنباًا غريب اللغة، ومفرِّ

استظهارها وتطبيقها.

كاتٌب وكتاٌب
a
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من  ال��ث��اين  النصف  غ��رة  يف 
ال��ث��اين اهل��ج��ري ادرك  ال��ق��رن 
السلف  اخ��ط��اء  امل��ح��دث��ون 
ملنعهم  بالنسبة  وشطحاهتم 
احل��دي��ث وك��ت��اب��ت��ه، ف��ب��دؤوا 

بتدوين احلديث وتاليفه.
نحو  يتحرك  احلديث  علم  بدأ 
التقدم بعد ان قىض تلك الفرتة 
الطويلة التي عاشها يف اجلمود 
والسكون، ولعل كان ذلك رد 
فعل ناشئ عن االنفعال الذي 
ففي  احل��دي��ث،  منع  اث��ر  ب��رز 
من سنة  اي  واحد  قرن  خالل 
ظه�رت  ه���(   250  -  150(
كلها  كثرية  كتب  الساحة  عىل 
حتمل اسم الصحاح واملسانيد 

واملستخرجات وغريها.
وك����ان ه���دف م��ؤل��ف��ي ه��ذه 
الزمنية  الفرتة  هذه  يف  الكتب 
منصبا عىل جع احلديث فقط، 
االحاديث  وتقسم  تبوب  ومل 
واحلسن  الصحيح  اىل  بعد 

احلديث  وك��ان  والضعيف، 
الصحيح  بني  ف��رق  دون  من 
وغريه يشكل املحتوى االصيل 
جاء  حتى  واملسانيد  للكتب 
ه���.   256 ال��ب��خ��اري  ع��رص 

وسائر الصحاح.
ق���ال اب���ن ح��ج��ر: ف��ل��ام راى 
التصانيف  ه���ذه  ال��ب��خ��اري 
ورواها وانتشق رياها واستجىل 
حمياها وجدها بحسب الوضع 
حتت  ي��دخ��ل  م��ا  ب��ني  جامعة 
والكثري  والتحسني  التصحيح 
فال  التضعيف،  يشمله  منها 
مهته  فحرك  سمني  لغثه  يقال 
الذي  جلمع احلديث الصحيح 

ال يرتاب فيه امني.
ثم جاء بعده تلميذه مسلم بن 
النيسابوري  القشريي  حجاج 
اجلامع  فالف  ه���.   261 ع��ام 
حممد  بعده  وم��ن  الصحيح، 
القزويني  ماجه  بن  يزيد  بن 
ثم  سننه،  فصنف  ه���.   273

كتب ابو داود سليامن بن داود 
ه�.   275 سننه  السجستاين 
بن عيسى، وهذه  وبعده حممد 
الركن  تشكل  الستة  الكتب 
السنة،  اه��ل  جلوامع  االص��يل 
اليها ويعتمدون  فهم يرجعون 
وال��ف��روع  العقائد  يف  عليها 
والتفسري والتاريخ، واشتهرت 
الستة،  بالصحاح  بعد  فيام 
صحيح  ع��ىل  ت����ارة  وي��ط��ل��ق 
مسلم  وص��ح��ي��ح  ال��ب��خ��اري 

الكتب  وع��ىل  الصحيحني، 
االربعة االخرى بالسنن.

صنفت  الكتب  ه��ذه  وب��ع��د 
امل����ئ����ات م����ن اجل����وام����ع، 
واملستدرك  باملسند  وسميت 
ينل  مل  ان��ه  اال  وامل��س��ت��خ��رج، 
وشانا  مرتبة  منها  واح��د  اي 
شان  كان  كام  السنة  اهل  عند 

الصحاح الستة.

تاريخ ظهور الِصحاح الستة
من كتاب )أضواء على الصحيحين( ل� )محمد صادق النجمي(

الثقافة اإلسالمية في الهند
س املسلمون خالهلا واحدة من أرقى احلضارات اإلنسانيَّة يف شبه القارة  ة احلكم اإلسالمي ل »اهلند« أكثر من عرشة قرون، أسَّ بلغت مدَّ
اهلنديَّة. سامهوا يف لغاهتا، فأضافوا هلا اللغة »اأُلردية« برسم حروفها العربية، تلك اللغة التي صارت لغة األدباء والشعراء، وساعدت 
ا  ا وأدباًا، فناًا ومعامراً عىل احَلراك والتواصل بني أقطار البالد، وبني الثقافة اهلنديَّة وثقافات الرشق. سامهوا يف حضارة بالدهم؛ شعراً
قيِّاماً للحضارة  ا  الرخاء واالزدهار. ترك مسلمو »اهلند« موروثاً ها  النظريَّة والتطبيقيَّة، يف ِحقبة تارخيية عمَّ العلوم  ا يف صنوف  ماً وتقدُّ
فنا بأعالمه، وإسهاماهتم اجلليلة يف  . يأخذنا »عبد احلي احُلسني« يف رحلة تارخييَّة الستكشافه؛ ُيعرِّ اهلنديَّة واحلضارة اإلسالمية ككلٍّ

خمتلف املجاالت.
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نفس؛  صغر  ليس  ال��ت��واض��ع 
للصغري  تتواضع  أن  عليك  لذا 
الناس  مع  وتتعامل  والكبري، 
بأنك  وتشعر  الطيبني،  تعامل 
درجة  إنسان  عن  ارتفعت  إذا 
جانب  م��ن  عليك  يرتفع  فإنه 
آخر، ألنك ال متلك الكامل كله، 
فأنت متلك جانبا من الكامل، إذا 
غريك  فعند  العلم،  لديك  كان 
القوة،  لديك  كان  وإذا  القوة، 
املال،  غريك  فلدى 
لديك  كان  وإذا 
فلدى  املال، 
غ��ريك 

ال��روح��ي��ة. 
لكل إنسان طاقة 

آخ��ر،  إن��س��ان  يفقدها 
الناس  ع��ىل  تتكرب  فكيف 

بذلك كله؟!
إن معنى أن تكون كبريا، هو أن 

تكون متواضعا.
يمشون  الذين  الناس  كل  إن 
بأقدامهم،  األرض  ويرضبون 
وي��س��ت��ع��رض��ون ع��ض��الهت��م، 
الناس  يمدحهم  أن  وي��ب��ون 

أن  ويبون  بأسامئهم،  وهيتفوا 
املسلطة  األض��واء  حتت  يكونوا 
يف  صغار  ه��ؤالء  ك��ل  عليهم، 
الكبري  اإلنسان  ألن  أنفسهم، 
كبري  أنه  يشعر  نفسه،  داخل  يف 
من  يكمله  يشء  إىل  يتاج  ال 
اخلارج، ألنه كبري يف نفسه، وقد 
ورد عن الرسول )صىل اهلل عليه 
وآله (: »من تواضع هلل رفعه اهلل، 
فهو يف نفسه ضعيف، ويف أعني 
الناس عظيم، ومن تكرب وضعه 
صغري  الناس  أعني  يف  فهو  اهلل، 

ويف نفسه كبري«.
يستعرض  ش��خ��ص  ك���ل  إن 
ع����ض����الت����ه 

وي�������اول 
بمظهر  يظهر  أن 

عىل  ويتكرب  الكبري،  اإلنسان 
داخل  إىل  نظرتم  إذا  الصغري، 

باحلقارة،  يشعر  سرتونه  نفسه، 
الضعف.  هذا  يغطي  أن  ويريد 
لديه  فألن  يتواضع  إنسان  وكل 
ثقة يف نفسه. ويشعر أن ال عقدة 
داخل  يف  كبري  وأنه  لديه،  نقص 
يستعري  ان  إىل  يتاج  فال  نفسه، 
الناس  بعض  أح��د..  من  ثقته 
يستعري ثقته من الناس، فإذا هلل 
الناس له وكربوا يشعر بالثقة يف 
نفسه، وإذا مل ير أحدا حوله فإنه 
تثق  عندما  إذا،  نفسيا.  ينهزم 
ألن  حتتاج  فلن  جيدا  بنفسك 
تستعري ثقتك من الناس، فهؤالء 
من  ثقتهم  يستعريون  ال��ذي��ن 
وثنائهم  مدحهم  ومن  الناس، 
يريفون  إنام  هلم،  وهتليلهم 
إن  وحياهتم.  الناس  حياة 
األشخاص الذين يتعودون 
ثقتهم  ويأخذون  امل��دح  عىل 
من خالل مدح الناس هلم، 
إىل  ينظرون  فهم 
ال��ن��اس 

لبا  غا
بمنطق التزلف، فأنا إذا تعودت 

وجاءين  الناس،  كل  من  امل��دح 
أن  ويريد  وخري  طيب  شخص 
فأبدأ  صحيحا،  نقدا  ينتقدين 
مغرض  ع��دو  ه��ذا  ان  بالقول: 
يمدحونني  ال��ن��اس  ك��ل  ألن 
إن  ل:  ويقول  فالن  يأت  فلامذا 
عندها  الفالين،  اليشء  يف  عيبك 
شخص  ك��ل  إىل  أن��ظ��ر  س���وف 
كام  عدائية  نظرة  عيويب  ل  يقدم 
وهذا  ذاته،  الوقت  يف  أنزم  اين 
التغايض  ألن  خ��اط��ئ  م��وق��ف 
إىل  املبادرة  وعدم  العيوب  عن 
بعد  ولو  يب  سيؤدي  إصالحها 
معرتك  يف  ال��س��ق��وط  إىل  ح��ني 
احلياة. اإلنسان الذي جيد الثبات 
بشخصية  يستشعر  نفسه  يف 
ال  كبرية  ب��اهلل  وبثقة  متكاملة، 
أن  لديه  فسيان  يشء،  يزعزعها 
أو  سياسية  م��وج��ات  صعدت 
إجتامعية، ألنه يظل يمثل نفسه، 
فنفسه مل تتغري، ولن تتغري، هو مل 
ومل  أصعدته،  املوجة  ألن  يصعد 
ينزل ألن املوجة أنزلته، هو يبقى 
تنزل  وعندما  تصعد  عندما 
يعيش  عىل حد سواء، ألنه ال 
آفاقه مع املوجات التي تصعد 
من  آفاقه  يعيش  وإن��ام  وتنزل 

خالل ثقته بنفسه.

أن تكون كبيرًا.. هو أن تكون متواضعًا
قصي المسعودي
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تنويه..
اآلراء واألفكار الواردة يف مشاركات األخوة ال متثهّل رأي املجلة وسياستها بقدر ما متثل أصحاهبا، وارتأت املجلة نرشها لفتح الباب 

أمام األقالم احلسينية الواعية خلدمة املجتمع معرفيااً.

أن يف احلياة دروسااً تعلمناها ونتعلمها يوميا والذكي من يستلهم 
من دروس احلياة احلكمة و العرب وأهم تلك الدروس هي ثالث 
ال  وعزا  دربه  ينري  نورا  يتبناها  من  تعطي  سمعناها  طاملا  كلامت 
يستطيع الطغاة النيل منه ألن كل الطغاة عند سامعهم هذه الكلامت 
سمعوه  ما  صاعقة   شدة  من  فرائصهم  وترتعد  عروشهم  هتتز 
والكلامت هي عنوان هذا املقال اال وهي »هيهات منا الذلة » قاهلا 
الثوار االمام احلسني عليه السالم ،نسمعها يف  ابو االحرار وسيد 
كل زمن ،نسمعها من كل املظلومني ألن احلسني مصباح استضاء 
عن  الدفاع  عنوان  واحلسني  ال  كيف  مسلم  غري  او  مسلم  كل   به 
مرور  مع  ينسى  قال كالما خالدا ال  ،احلسني  له حق  حقوق  من 
السنني ،ان ثورة االمام احلسني لن تنتهي فعندما ينترص احلق عىل 
الباطل فأعلم ان ثورة احلسني انترصت من جديد اي ان كل من  ثار 
عىل الظلم فاحلسني كان الداعي والداعم لتلك الثورة ،لذلك ترى 
الظاملني قد اعلنوا حرهبم عىل احلسني وعىل كل التابعني للحسني 
النم يعلمون جيدا ان االمام احلسني عليه السالم سيالحقهم اينام 
بكلامت  ويلهجون  احلسني  لواء  يملون  بشباب  ،يالحقهم  فروا 
استنبطوها من ثورة االمام احلسني عليه السالم ،شباب يتسابقون 
عىل الشهادة بال خوف وال وجل كلام اشتد هبم الوطيس رصخوا 
بأعىل صوهتم هيهات منا الذلة لكي يسمع كل يزيد يف هذا العرص 
ان احلسني باق بيننا ال يفارق اذهاننا وال قلوبنا فرتى العدو هيرب 
من امامهم من شدة اخلوف من ابطال وحاميل لواء االمام احلسني 
عليه السالم ،فليعلم اجلميع ان هذه الكلامت لن متوت ما دام هناك 
شمس تيضء العامل بنور احلسني .سنبقى نردد يف كل عام هيهات 

منا الذلة..

هيهات منا الذلة
صاحب عليوي العبيدي
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عظمته  ع��ىل  ال��دال��ة  اآلي���ات  أعظم  م��ن   
وقدرته ومن آيات اهلل  الدالة عىل أنه اإلله 
معجزاته  ومن  له  رشيك  ال  وح��ده  احلق 
وليذيقهم من  العقول  اهبرت  التي  الباهرة 
رمحته التي احيا هبا البالد والعباد مستبرشة 
بذلك النفوس اال وهو خلق الرياح  التي 
ال يرها البرش ولكنهم يسون هبا ويدركون 

اثارها وهلا منافع عظيمة ألهل األرض.
قال اهل اللغة:

ك والرائحة )مؤنث(  ََواء إِذا حترهّ يح( اهلهْ )الرهّ
ة  ُقوَّ ة َوالهْ َ محهْ )ج( رَياح وأرواح وأرياح َوالرَّ
يح  يح آلل فاَلن َورجل َساكن الرهّ ُيَقال الرهّ
ُيِريد  َما  وقور وهبت ِريه جرى أمره عىل 
تشري  وهي  القح  جع  لواقح  اللواقح    ،
السحاب  قطع  تميع   يف  الرياح  دور  اىل 
االمطار  سقوط  عملية  لتهيئة  بعضها  مع 
أن  وهو   ، والريح  الرياح  بني  فرق  وهناك 
مقرونة  والريح  بالطيب  مقرونة  الرياح 

بالعذاب .)1(
الرياح يف القران والتفسري:

اآليات  يف  الكريم  القران  عرض  ان  بعد 
االهلية  والنعم  اخلليقة  ارسار  من  السابقة 
وما  والنباتات  واالرض  اجلبال  كخلق 
حتتاجه احلياة من مستلزمات يشري يف هذه 
اثار ،  اآليات اىل حركة الرياح وما هلا من 
كثرية   مواضع  يف  القران  يف  الرياح  ذكرت 
،ومن هذه  تكون رمحة واخرى عذابا  مرة 

اآليات ما دلت عىل الرمحة رياح اللواقح:
اَمِء  السَّ ِمَن  َنا  َفَأنهَْزلهْ َلَواِقَح  َياَح  الرِّ َنا  َسلهْ }َوَأرهْ
بَِخاِزننَِي{  َلُه  َأنهُْتمهْ  َوَما  َناُكُموُه  َقيهْ َفَأسهْ َماءاً 

)2(
إىِل  هنا  تشري  وهي  )القح(  جع  )لواقح( 
مع  السحاب  قطع  تميع  يف  الرياح  دور 
بعضها لتهيئة عملية سقوط األمطار ،وقد 
ذهب بعض العلامء املعارصين إىِل أن اآلية 
بواسطة  النباتات  تلقيح  عملية  إىِل  تشري 

اإِلع��ج��از  ع��ىل  يستدلون  وهب��ا  ال��ري��اح، 
العلمي للقرآن، عىل اعتبار أن عرص نزول 
القرآن ما كان يظى بام وصل إِليه عرصنا 
من العلوم احلديثة، وأنهّ إِخبار القرآن هبذه 
احلقيقة العلمية )علمية التلقيح( من ذلك 
مع  العلمي،  إِعجازه  عىل  لدليل  الوقت 
قبولنا بحقيقة تلقيح النباتات ودور الرياح 
من  املباركة  اآلية  يف  جاء  ما  ويعترب  فيها، 
السحاب  قطع  شبهّه  حيث  الكلم،  روائ��ع 
بأئر  تزاوجهم  يتم  واألم��ه��ات  ب��اآلب��اء 
بام  تلقي  ثمهّ  اأُلم��ه��ات،  فتحمل  الرياح، 
محلت )قطرات املطر( إىل األرض ، وأرسلنا 
فيدر  السحاب،  ح  ُتَلقِّ وسخرناها  الرياح 
عن  فيتفتح  الشجر  وتلقح  ويمطر،  باملاء 
أوراقه وأكاممه، وحتمل املطر واخلري والنفع 
وتنقل البذور من أرض إىل أرض حتى إذا 
ُسقيت اكتست خرضة وربيعا، ومهام عمل 
البرش وبكل إمكانياهتم فهم أعجز من أن 
يزرعوا صحارى متتد مد الناظرين 
بساطا أخرض بأنواع النبات الطيب 
ومغارهبا،  األرض  م��ش��ارق  يف 
اهلل  بأمر  تفعل ذلك  الرياح  ولكن 
تعاىل وقدرته وتدبريه ، فأنزلنا من 
لرشابكم  أعددناه  ماء  السحاب 
أنتم  وما  ومواشيكم،  وأرضكم 

من اسرار الخليقة والنعم االلهية.. رياح اللواقح 
زيد علي كريم الكفلي
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نحفظه  ولكن  خ��اره،  وادِّ خزنه  عىل  بقادرين 
لكم رمحة بكم، وإحساناًا إليكم.)3(

وقد تشتد الرياح فتتحول اىل عذاب كام ذكر يف 
يَح  َنا َعَليهِْهُم الرِّ َسلهْ قوله تعاىل : ﴿ َويِف َعاٍد إِذهْ َأرهْ
ِه إاِلَّ َجَعَلتهُْه  ٍء َأَتتهْ َعَليهْ الَعِقيَم * َما َتَذُر ِمنهْ يَشهْ
يف  عذابا  تكون  الريح  أن  كام   )4( ِميِم﴾  َكالرَّ
إذ  بالريح  اهلكت  التي  كعاد  اق��وام  اه��الك 
أرسلنا عليهم الريح التي ال بركة فيها وال تأت 
بخري َواَل ينزل ِمنهَْها غيث َواَل يلقح ِمنهَْها شجر، 
كاليشء  ته  صريَّ إال  عليه  ت  م��رَّ شيئاًا  َت��َدُع  ما 

البال.)5(
الرياح يف االحاديث النبوية:

ال  قال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن   
فقولوا:  تكرهون  ما  رأيتم  فإذا  الريح،  تسبوا 
وخري  الريح،  هذه  خري  من  نسألك  إنا  اللهم 
ما فيها، وخري ما ُأمرت به، ونعوذ بك من رش 
هذه الريح، ورش ما فيها، ورش ما أمرت به. ) 
كان إذا اشتدت الريح قال اللهم لقحا ال عقيام(

.)6(
وعن ابن عباس  ريض اهلل عنه  أن رجال لعن 
الريح عند النبي  صىل اهلل عليه وسلم  فقال ) 
ال تلعنوا الريح فإنا مأمورة وإنه من لعن شيئا 

ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه( )7(.
اخرى  ومرة  عذابا  ريح  تكون  مرة  فالرياح   -
تكون رياح رمحة كام ذكر يف قوله تعاىل : ) إنا 
أرسلنا عليهم ريا رصرصا ( و) أرسلنا عليهم 
الريح العقيم ( ) وأرسلنا الرياح لواقح( و) أن 
رمحة  اجعلها  اللهم   ) مبرشات  الرياح  يرسل 
وال  رياحا  اجعلها  اللهم  عذابا  تعلها  وال 

تعلها ريا .

زيد علي كريم الكفلي

سأل عامل تلميذه: منذ متى صحبتني؟
فقال التلميذ: منذ 33 سنة.

فقال العامل  فامذا تعلمت مني يف هذه الفرتة؟!
قال التلميذ: ثامن مسائل.

قال العامل: إنهّا هلل وإنا إليه راجعون ذهب عمري معك، ومل تتعلم إال ثامن مسائل!
قال التلميذ: يا أستاذ مل أتعلم غريها، وال أحب أن أكذب!

فقال األستاذ: هات ما عندك ألسمع!
قال التلميذ:

األوىل: نظرت إىل اخللق فرأيت كل واحد يب حمبوبا، فإذا ذهب إىل القرب فارقه 
حمبوبه، فجعلت احلسنات حمبويب، فإذا دخلت القرب دخلت معي.

الثانية: أين نظرت إىل قول اهلل تعاىل : )وأما من خاف مقام ربه ونى النفس عن 
عىل  استقرت  حتى  اهلوى،  دفع  يف  نفيس  فأجهدت  املأوى(  هي  اجلنة  فإن  اهلوى 

طاعة اهلل.
الثالثة: نظرت إىل هذا اخللق فرأيت أن كل من معه يشء له قيمة، حفظه حتى ال 
يضيع، فنظرت إىل قول اهلل تعاىل : )ما عندكم ينفد وما عند اهلل باق( فكلام وقع يف 

يدي يشء ذو قيمة، وجهته هلل ليحفظه عنده.
الرابعة: نظرت إىل اخللق فرأيت الكل يتباهى بامله أو حسبه أو نسبه، ثم نظرت إىل 
قول اهلل تعاىل : )إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم( فعملت يف التقوى، حتى أكون عند 

اهلل كريام.
بعضا،  بعضهم  ويلعن  بعض،  يف  بعضهم  يطعن  وهو  اخللق  يف  نظرت  اخلامسة: 
بينهم  قسمنا  )نحن   : وجل  عز  اهلل  قول  إىل  نظرت  ثم  احلسد،  كله  هذا  وأصل 
القسمة  أن  الناس، وعلمت  الدنيا( فرتكت احلسد، واجتنبت  احلياة  معيشتهم يف 

من عند اهلل، فرتكت احلسد عني.
بعض،  عىل  بعضهم  ويبغي  بعضا،  بعضهم  يعادي  اخللق  إىل  نظرت  السادسة: 
عدو  لكم  الشيطان  )إن  وجل:  عز  اهلل  قول  إىل  ونظرت  بعضا،  بعضهم  ويقاتل 

فاختذوه عدوا( فرتكت عداوة اخللق، وتفرغت لعداوة الشيطان وحده.
طلب  يف  ويذهلا  نفسه،  يكابد  منهم  واحد  كل  فرأيت  اخللق  إىل  نظرت  السابعة: 
الرزق، حتى أنه قد يدخل فيام ال يل له، ونظرت إىل قول اهلل عز وجل : )وما من 
دابة يف األرض إال عىل اهلل رزقها( فعلمت أين واحد من هذه الدواب، فاشتغلت 

بام هلل عيل، وتركت ما ل عنده.
الثامنة: نظرت إىل اخللق فرأيت كل خملوق منهم متوكال عىل خملوق مثله، هذا عىل 
ماله، وهذا عىل ضيعته، وهذا عىل صحته، وهذا عىل مركزه. ونظرت إىل قول اهلل 
تعاىل : )ومن يتوكل عىل اهلل فهو حسبه( فرتكت التوكل عىل اخللق، واجتهدت يف 

التوكل عىل اهلل.
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حممد النجار( ،ص381
2 - احلجر /22

3 - تفسري االمثل للشريازي ،ج8/ ص56
4 - ]الذاريات/ 41 - 42  

)املتوىف:  السيوطي  الدين  جالل  املنثور،  ال��در   -  5
911ه�( ، ج7/ص621

6 - صححه الشيخ األلباين كام يف السلسلة الصحيحة 
اجلامع  صحيح  يف  وحسنه   )  2058( ح   )5( املجلد 

. )4670(
يف  كام  األلباين  الشيخ  وصححه  الرتمذي  رواه   -  7

السلسلة الصحيحة املجلد )2 ( ح )528 ( .

حواٌر في صميم المعرفة
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أقدم النصوص الخطية 

الزعيم المختار الثقفي بيت  في  حجر  قلب  ما 
ووج���د  إال  ال��م��ق��دس 

تحته دم عبيط 

زعماء زاروا كربالء 

أندر مخطوطة في شرح ديوان 

ن���رش م��رك��ز ال��ف��ق��ي��ه ال��ع��ام��يل 
أقدم  من  واحدة  الرتاث  إلحياء 
سيدنا  لزيارة  اخلطية  النصوص 
)عليه  ال��ع��ب��اس  ال��ف��ض��ل  أيب 
الزيارة  هذه  أن  ويذكر  السالم( 
املخطوطات  إح��دى  يف  واردة 
سنة  نسخها  أرخ  حيث  القديمة 
كتبت  انا  أي  هجرية(   578(

قبل نحو )تسعامئة( سنة تقريبااً.

السجاد  اإلمام  ديوان  رشح  نسخة  تعد 
نوادر  من  العارش  القرن  يف  كتبت  التي 
املخطوطات لندرهتا حيث توجد صورة 
هلا يف مركز الفقيه العاميل إلحياء الرتاث 

بحالة جيدة، وال تعرتهيا أية عيوب.
العارش  القرن  أوائل  يف  النسخة  وكتبت 
إال  خها  يؤرهّ مل  الناسخ  ولكن  هجري 
بالتصحيح  بالغا  آخرها  يف  وج��د  أن��ه 
حمرم  من  األربعاء  يوم  تارخيه  واملقابلة 

احلرام من سنة ) 932( هجرية.
نبي  ابن احلاج  مؤلفها هو عبد اهلل حممد 
احلمريي املعروف بالكوسج أما النسخة 
مكتبات  إحدى  يف  فموجودة  األصلية 

إيران العامة.

القدس  زي��ارة  إىل  الغرام  مثري  كتاب  يف  الروايات  هذه  وردت 
والشام للحافظ املقديس أحد كبار علامء املسلمني من غري الطائفة 

الشيعية.
ويظهر يف الصفحة الوسطى الرواية التي تتكلم عن الدم العبيط 
يوم  املقدس  بيت  احجار  من  حجر  كل  حتت  يشاهد  كان  الذي 
استشهاد اإلمام احلسني )عليه السالم( واستشهاد ابنه عيل األكرب 

)عليه السالم(.
وورد يف االعالم للزركيل يف هوية احلافظ املقديس انه »قاض، من 
الكتاب، له اشتغال باحلديث من أهل دمشق«، وقال ابن حجر، 
وحدث  أخرى،  واحلسيني  )مشيخة(  الرسمري  اجلامل  له  ج  خرهّ
ِديس هو أمحد بن حممد بن إبراهيم  عنه الوعاظ«. وابن ِهالل املَقهْ
الدين:  جال  حممود،  أبو   ، الشافعيهّ اخلوايص  املقديس  هالل  بن 
منها  كتب،  له  بمرص  ووفاته  هبا  مولده  القدس،  أهل  من  فاضل 
)مثري الغرام إىل زيارة القدس والشام(، و )املصباح يف اجلمع بني 

األذكار والسالح(.

مسعود  بن  عبيد  أيب  بن  املختار  إسحاق،  أبو  الكبري  الثائر  هو 
الثقفي، من زعامء الثائرين عىل بني أمية، من أهل الطائف، أسلم 
أبوه يف حياة الرسول )صىل اهلل عليه وآله( ومل يره، وهلذا مل يذكره 
أكثر الناس بني الصحابة مع أن ذكره ورد عند ابن األثري يف أسد 

الغابة..   
نارَص اإلمام احلسني )عليه السالم( حني بعث ابن عمه مسلم بن 
عقيل )عليه السالم( إىل الكوفة، فبايعه رسااً، وأنزله يف داره، وكان 
جزاؤه عىل ذلك أن زجهّ به عبيد اهلل بن زياد يف السجن حيث بقي 
حتى مقتل اإلمام احلسني )عليه السالم( سنة )61(ه�، وبعد ان 
خرج سافر اىل مكة والطائف واملدينة وعاد ليقود جمموعة كبرية 
من اتباع اهل البيت )عليهم السالم( ومن ثم رفع راية الثورة ضد 
بالثأر لدم اإلمام احلسني )عليه  السلطة االموية اجلائرة للمطالبة 
السالم( حيث توجه اىل كربالء ومن ثم نحو مرقد اإلمام احلسني 
)عليه السالم( الستلهام الدروس والِعرب والعزيمة من قائد اكرب 
كربالء  غادر  الطاهر  املرقد  عىل  السالم  وبعد  لإلنسانية،  ملحمة 
متوجها اىل الكوفة لإلعالن عن ثورته الباسلة  ضد بني أمية سنة 

)66(للهجرة املوافق )685 (م.  

لزيارة العباس )عليه السالم(  
اإلمام السجاد )عليه السالم( 
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النجف االشرف تشهد فعاليات المؤتمر الدولي

ألول مرة في العراق.. احياء كتاب نهج البالغة بخط)ياقوت المستعصمي( النفيس 

شعار  التجديد،  رائ���دُة  العلمية  احل��وزة 
إلقامة  املقدسة  العباسية  العتبة  به  انطلقت 
املؤمتر الدولهّ حول التجديد يف فكر الشيخ 
ر )قدس رسه(، يف النجف  حممد رضا املظفهّ
سة بحر العلوم  األرشف بالتعاون مع مؤسهّ
اخلريية، بحضوٍر علامئيهّ وحوزويهّ واسع 
داخ��ل  م��ن  وثقافية  دينيهّة  لشخصيهّاٍت 

وخارج العراق.
وشهد حفل افتتاح املؤمتر كلامت بينت دور 
الشيخ املظفر فكريا والدعوة الستعادة هذه 
بحثية  جلسات  شهد  كام  الفريدة  التجربة 

صباحية ومسائية..
كلمته  الصايف يف  امحد  السيد  ودعا سامحة 
حياهتم  يف  العلامء  بذكر  »االه��ت��امم  اىل 
الشخصيات  وس��ائ��ر  هب��م  واالح��ت��ف��اء 
اىل  واش��ار  مماهتم  قبل  احلوزوية  العلمية 
وليس  العميل  املصلح  هو  املظفر  العامل  ان 
الناقد املتشدد وكان يتل القمة يف النشاط 
وعضوا  االرشف  النجف  يف  االصالحي 
وقد  بالبنان  اليه  يشار  التجديد  يف  ب��ارزا 

حتمل اعباء مرشوعه االصالحي«. 
واشار السيد حممد عيل بحر العلوم رئيس 
اللجنة التحضريية للمؤمتر ألهداف املؤمتر 
قائال: »حاولنا من خالل إقامة هذا املؤمتر 
هبا  قام  التي  الفريدة  التجربة  نستعيد  ان 
القرن  وستينيات  مخسينيات  يف  الشيخ 
املظفر  الشيخ  ان  فيه  نعترب  والذي  املايض 
كانت له بصامت واضحة يف احلركة الفقهية 

والعلمية واالكاديمية«.

البحثية  اجللسات  انطالَق  املؤمتر  وشهد 
منها؛  ل  األوهّ ن  تضمهّ ثالثة  ملحاور  وفقااً 
التنشئة  تشمل  التي  الشخصية  السرية 
س  )قدهّ ر  املظفهّ الشيخ  لشخصية  والتكوين 
 ، واألكاديميهّ احل��وزوي  والبعد  ه(،  رسهّ
الفقه  ية  وكلهّ النرش  منتدى  جعية  وتأسيس 

ورحالته وزياراته.
وشمل  والفكر،  ال��دي��ن  ع��ن  ال��ث��اين  ��ا  أمهّ
العلميهّة  ر  املظفهّ الشيخ  ورؤى  نظريات 
)الفقه وأصوله واملنطق(، ودوره يف تطوير 
يف  ومطارحاته  العلمية،  احل��وزة  مناهج 
اختتم  فيام  والتارخيية،  العقائدية  املسائل 
يف  ر  املظفهّ الشيخ  ب��دور  الثالث  امل��ح��ور 
من  وموقفه  املعارصة  التيهّارات  مواجهة 
قانون األحوال الشخصيهّة العراقي وعالقتِه 
من  وموقفِه  فيها،  ونشاطه  العلامء  بجامعة 

األنظمة السياسية احلاكمة واألحزاب.

 في فكر الشيخ المظفر )قدس

أنت مؤسسة دار الرتاث يف مدينة النجف االرشف؛ والتي تعنى 
بشؤون حفظ الرتاث اإِلسالمي وتوثيقه ونرِشه، العمل عىل طباعة 
ياقوت  للخطاط  منسوبة  األصل  طبق  بنسخة  البالغة  نج  كتاب 
املستعصمي ضمن إصدارات سلسلة إحياء الرتاث املخطوط الذي 
نج  كتاب  من  النفسية  النسخة  هذه  خط  ويعود  املؤسسة.  تتبناه 
البالغة ألكثر من 730 عام وبيد اخلطاط الشهري ياقوت املستعصمي 
املتوىف عام 696 ه� ، وتعد هذه املخطوطة من املخطوطات الفريدة 
لدى  مشهد  مدينة  يف  العامل  يف  واحدة  بنسخة  وموجودة  والنفيسة 
مكتبة العتبة الرضوية املقدسة. وقال رئيس املؤسسة واملرشف عىل 
السيد حسن املوسوي الربوجردي »ضمن أهم مشاريع  اإلصدار 
منه،  اإلسالمي  وخصوصااً  عمومااً  بالرتاث  لالهتامم  املؤسسة 
بادرت املؤسسة بإطالق مرشوع إحياء الرتاث املخطوط من خالل 
إصدارات طبق األصل ملخطوطاهتا األصلية بطريقة حتاكي الرتاث 
وتضمني أدق التفاصيل للمخطوطات اخلزائنية النفيسة األصلية«.
وعن مراحل عمل اإلصدار، اوضح الربوجردي »استغرق العمل 
بعملية  بدءااً  مراحل  عدة  تضمنت  أشهر  ستة  حوال  اإلصدار  يف 

التصوير والتصميم وأخريااً الطباعة التي كانت عىل ورق خاص تم 
تصنيعه وتهيزه من قبل إحدى الرشكات الفرنسية لغرض مالءمة 
الظروف التي يمر هبا الورق وقدرته عىل البقاء أكثر مدة ممكنة ، كام 

ين الغالف بزخارف يدوية خمصوصة لإلصدار«. تزهّ
نسخة   1000 بعدد  طباعته  متت  اإلصدار  »ان  الربوجردي  وبني 
متيزت ثالثامئة منها بنسخ خزائنية نفيسة وبجلد طبيعي خمصوصة 

للمتاحف واملراكز الرتاثية املهمة يف العامل«..
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انا

هناك عدة ان���واع من اضطرابات 
القلق النفسي منها)القلق النفسي 
الع���ام, الف���زع او الهلع, اخملاوف 
»الره���اب«, الوس���واس القهري, 
اضطراب���ات الكرب وم���ا بعدها 
»الصدمة«(,وجميع هذه االمراض 
تش���ترك بش���كل كبير باألعراض 
وه���ي اع���راض القلق النفس���ي, 
ولك���ن لكل م���رض خصوصيته 
ف���ي االعراض الت���ي متيزه ... 
وملعرفة املزيد عن تلك االمراض 
مجلة »االح���رار« التقت الدكتور 
احمد جعفر القره غولي اخصائي 
الطب النفس���ي ف���ي مدينة االمام 
الطبي���ة  الس���ام(  احلس���ن)عليه 

والذي بن لنا ما يأتي؟
اعراض القلق النفسي:�

اوال/أع���راض نفس���ية:� ش���عور 
مزعج باخلوف من اجملهول)خوف 
غير محدد( وتشمل)سرعه األثارة 
ورده الفع���ل, صعوبة في التركيز 
واالنتباه, الش���عور بعدم االرتياح 
والتوتر, الشعور بعدم االستقرار, 

التعب السريع, ارق(. 
جس���مية  ثانيا/أع���راض 
القلب,  دق���ات  وتشمل)تس���ارع 
الرجف���ة  و األآلم ف���ي اجلس���م, 
التع���رق والتنم���ل ف���ي اجلس���م, 

الش���عور باالختناق, كثرة التبول, 
اضطراب���ات في املع���دة واالمعاء 

وغيرها(.
القلق النفسي العام:�

االش���خاص الذي���ن لديه���م قلق 
نفسي عام يعانون بشكل دائم من 
اعراض القلق النفسي)ليس فقط 
في بع���ض املواقف مثل الرهاب(
وله���ا عاق���ة وثيق���ة باالكتئاب 
وعس���ر املزاج, وغالبا ما يبدأ في 
س���ن مبكر)بعد املراهقة(اضطراب 
مزمن يتميز بفترات من التحس���ن 
واالنتكاس وبحاجة دائما للعاج 
مما يجعل املصابن عرضة لإلدمان 

على املهدئات.
الفزع  او الهلع:�

)يأتي على ش���كل نوب���ات قلق 
ش���ديد متكررة غير متوقعة غالبا 
باألعراض آنفة الذكر, قلق شديد 
من تبع���ات النوبة على حياته او 
سلوكه او عقله, القلق او اخلوف 
املس���تمر من نوب���ات جديدة مع 
الرغبة الشديدة في مغادره املكان 

الذي هو فيه
تس���تمر النوبات حوال���ي 10 - 
60 دقيق���ة وتنتهي(من املمكن ان 
تؤدي الى جتنب املريض املواقف 
التي تؤدي الى الفزع وهكذا حتدد 

حركته ونشاطه.
اخلوف املرضي)الرهاب(:�

هو خوف وقلق نفسي شديد اكثر 
ما يتطلب���ه املوقف املثي���ر مقارنة 
باخلوف الغير مرضي الذي تكون 
االع���راض متناس���بة م���ع املثير, 
يدرك الش���خص ان م���ا يقوم به 
لي���س منطقيا ولكنه ال يس���تطيع 
السيطرة على سلوكه, يقود تكرار 
االعراض عادة الى جتنب املوقف 

الذي يثير الرهاب.
امثلة على الرهاب:�

)رهاب املناطق املفتوحة او املغلقة, 
رهاب احليوانات, رهاب االماكن 
املرتفع���ة, رهاب احلق���ن الرهاب 
االجتماعي, اخل���وف او الرهاب 
االجتماع���ي الذي هو عبارة عن 
شعور بالقلق الشديد ورمبا الفزع 
عند مقابلة االشخاص الغرباء او 
احلدي���ث الى مجموعة من الناس 
او االكل والشرب في مكان عام, 
الش���عور باألحراج واالزدراء في 
هذه املواقف يشعر ان خوفه مبالغ 
به وغير مبرر يتجنب هذه املواقف 
يؤدي في كثي���ر من االحيان الى 
تعطيل املصاب عن مزاولة حياته 
بش���كل طبيعي, يع���رض املصاب 
ال���ى اس���اءة اس���تعمال الكحول 

واملهدئات(.
داء الوسواس القهري:�

الوساوس)فكرة او خيال او رغبة  
تأت���ي بص���وره متك���ررة تقتحم 
باس���تمرار, يعتقد ع���ادة انها غير 
الئق���ة وغير مبررة يحاول طردها 

ومقاومتها وال يستطيع(.
هن���اك افعال قهري���ة متكررة كرد 
للوس���اوس  اس���تجابة  او  فع���ل 
تس���بب القلق واالزعاج الش���ديد 
مثا)يدخ���ل فج���أة ال���ى تفكير 
متس���ختن  يدي���ه  ان  الش���خص 
فيغس���لها فتعاود الفكرة, يحاول 
مقاومة الفكرة ولكن ال يس���تطيع 
فيغسل يديه فيرتاح قليا وتعاوده 
الفك���رة من جديد من املمكن ان 
تكون هذه الوساوس معطلة حلياة 

املصاب في احلاالت الشديدة(.
انواع الوس���اوس)التلوث, الشك, 
للتماث���ل,  احلاج���ة  اجلس���مية, 
العدوان, اجلنسية ..........

وغيرها(.
القهرية)الفحص,  االفع���ال  انواع 
التغسيل, العد, االحتياج لاطمئنان 
او الس���ؤال, التماث���ل او الدق���ة, 
التخزي���ن .............. 

وغيرها(.

اضطرابات القلق النفسي ... 
له اعراض نفسية وجسمية لكل منهما 

خصوصية تميزه عن غيره

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي

التوفيق في العمل
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إدمان طفلي للتلفاز  أثر عليه!

من اكثر املشاكل التي باتت تعاني منها االسر هي مشكلة قلة تركيز 
الطفل، فإذا مس���ك كأًسا ممكن ينس���كب منه، طريقة أكله سيئة، 

يضيع أغراضه بشكل كبير.
يرجع اس���باب ذلك مركز االرش���اد االس���ري في العتبة احلس���ينية 
املقدس���ة الى قضاء الطفل س���اعات طويلة في مشاهدات التلفاز، 
ويش���ير ان مما اكدت عليه بعض الدراس���ات احلديثة أن نسبة كبيرة 
م���ن األطفال الذين مت تش���خيصهم بفرط احلركة وتش���تت االنتباه 
)النش���اط الزائد وقلة التركيز( وبعض حاالت التأخر اللغوي كانوا 
مم���ن يتابعون التلفاز فترات طويلة تتراوح ما بن )5-7( س���اعات 

يوميا؛ لذلك أوصت هذه الدراسات بأنه ال يجوز تعريض الطفل 
ألي وسيلة من وسائل التكنولوجيا مبا فيها التلفاز قبل عمر الثاث 
سنوات وخال مرحلة الطفولة املبكرة االكتفاء بالبرامج التلفزيونية 
التعليمي���ة ولفت���رات محدودة جدًا حوالي )س���اعتن يوميا(، ومن 
ه���ذا املنطل���ق تؤكد االستش���ارية زين���ب نعمة الوزني ف���ي املركز 
»على ضرورة التقليل ق���در اإلمكان من متابعة البرامج التلفزيونية 
واس���تخدام الوسائل التكنولوجية من خال التحكم بنوعية البرامج 
الت���ي يتابعها الطفل كالتركيز على البرام���ج التعليمية والتقليل من 
برام���ج العنف واحلرك���ة، وكذلك التحكم بفت���رات املتابعة بحيث 

تكون فترات قصيرة جداً«.
وترى الوزني »انه من الضروري تشجيع الطفل على ممارسة بعض 
األلعاب واألنش���طة الت���ي حتتاج إلى تركيز وال حتتاج إلى نش���اط 
حركي كبير جدا مثل مطابقة الصور أو تلوينها او الرس���م أو بناء 
األش���ياء من املكعب���ات، وتنمية قدرة الطفل عل���ى اإلنصات من 
خال س���رد القصص املثيرة واملشوقة عليه؛ حيث إنها جتذب انتباه 
الطفل وجتعله ينصت لكي يس���تمع إلى تفاصيلها، وإعطاء الطفل 
مثًا  التعزيز –  ما يش���جعه عل���ى إكمال املهمة لينال التش���جيع – 
أعلمه إذا أنهى مهمته يس���تطيع الذهاب إلى األلعاب او اي ش���يء 
اخر يحبه ، ومن ثم تشجيع الطفل على القيام ببعض املهام املنزلية 

البسيطة«.

العمل هو احلالة التي تعبر عن مدى جدوى اإلنس���ان في حياته، 
فحن يعمل اإلنس���ان فهو يحقق ذاته ف���ي املقام األول، وهو في 
نف���س الوقت يفيد اجملتم���ع الذي يعيش فيه، إلن اس���س اجملتمع 
ودعائمه ال تقوم بغير تكاتف أفراده وعملهم، كما أن اليد التي ال 
تعمل ال تس���تطيع جلب قوت يومها والعيش في ظل عالم أصبح 
احلصول فيه على لقمة العيش ليس باألمر الس���هل، فما هو س���ر  
جن���اح العم���ل في حياتنا والذي يدل عل���ى أهميته للفرد في املقام 

األول والذي ينعكس إيجابا على اجملتمع الذي يعيش فيه؟.
ويروى ان رجا توجه بس���ؤال لإلمام الكاظم )عليه السام( قال 
فيه: ألس���ت أنا مس���تطيعا ملا كلفت؟ فما االس���تطاعة عندك؟ هل 
الق���وة على العمل، قال له )عليه الس���ام(: »ق���د أعطيت القوة 
إن أعطي���ت املعونة«، فقال ل���ه الرجل: فما املعونة؟ فأجابه )عليه 
الس���ام(: »التوفيق«، قال: فلَم التوفيق؟ اجاب )عليه السام(: 
»ل���و كنت موفقا كنت عاما، وق���د يكون الكافر أقوى منك وال 

يعطى التوفيق فا يكون عاما«.
ث���م قال )عليه الس���ام(: »أخبرني عنك من خل���ق فيك القوة؟« 

فقال الرجل: الله تبارك وتعالى، فس���أله راهب بني هاشم )عليه 
الس���ام(: »هل تس���تطيع بتلك القوة دفع الضر عن نفسك وأخذ 
النف���ع إليها بغير العون من الله تبارك وتعالى؟«، قال: ال، فقال 
له )عليه السام(: أين أنت عن قول العبد الصالح: »وما توفيقي 

إال بالله«.
ميزان احلكمة ج4: ص3605

التوفيق في العمل
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االجتامعية  الشبكات  أن  دراس��ة  كشفت 
وهي  اإلنرتنت(  ب�)إدمان  سمته  ما  تعزز 
باالكتئاب  وثيقة  عالقة  ذات  نفسية  حالة 
األكثر  فيسبوك  أن  يبدو  الشباب،  ل��دى 

عىل  االجتامعي  التواصل  مواقع  بني  قدرة 
تقييد مستخدميه، إذ أكدت دراسة أمريكية 
حديثة أن مستخدمي فيسبوك يف الواليات 
املتحدة يقضون يف املتوسط 42 دقيقة يوميا 

اإللكرتوين،  املوقع  تصفح  يف  أعامرهم  من 
أي بواقع مخس ساعات يف األسبوع تقريبا.
فيسبوك  موقع  ان  ال��دراس��ة،  وأوضحت 
احتل املرتبة األوىل يف الواليات املتحدة من 
حيث فرتة التصفح، وذكرت أن الشبكات 
ب���)إدم��ان  سمته  م��ا  ت��ع��زز  االج��ت��امع��ي��ة 
عالقة  ذات  نفسية  حالة  وهي  اإلنرتنت( 

وثيقة باالكتئاب. 
ويؤكد )برايان بريامك( مدير مركز أبحاث 
والتكنولوجيا  لإلعالم  بيتسربغ  جامعة 
االجتامعية  ال��ش��ب��ك��ات  أن  وال��ص��ح��ة: 
التفاعل  م��ن  أس��اس��ي��ا  ج���زءا  أصبحت 
بالنسبة لألطباء  للغاية  املهم  البرشي، فمن 
يقوموا  أن  الشباب  مع  يتعاملون  الذين 
الشبكات  تلك  استخدام  يف  بمساعدهتم 
بعيدا  ومتوازنة، وتوجيههم  إجيابية  بصورة 

عن استخدامها اخلاطئ.

عولمة التدخين في العالم الثالث...!!

الفيسبوك.. لص  يسرق الوقت ويصيبك ب�)إدمان اإلنترنت( 

يوجد حاليااً أكثر من مليار مدخن يف خمتلف أنحاء العامل، وإذا استمرت 
مليار  من  أكثر  إىل  العدد  يرتفع  أن  املتوقع  فمن  احلالية،  االتاهات 
ونصف بحلول عام 2025، وليس هناك من جيادل اآلن يف أن تدخني 
املرتبطة  فاألمراض  العامل،  نطاق  عىل  اإلنسان  بصحة  يرض  السجائر 
بالتدخني مسؤولة بالفعل عن واحدة من كل عرش وفيات بني البالغني 
عىل مستوى العامل، وبحلول عام 2030، ومن اجلائز قبل ذلك � سوف 
تكون النسبة بني 1 � 6 أو 10 ماليني وفاة يف السنة، مما جيعل التدخني 
أكرب سبب منفرد للوفاة، واألخطر من ذلك أن هذه املحنة تنتقل برسعة 
النامي، وبحلول عام 2020 سيكون 7 من كل 10 يموتون  العامل  إىل 

بأمراض يسببها التدخني.
ووفقااً للنظرية احلديثة يف االقتصاد، فإن املستهلكني هم عادة أفضل من 
يكم عىل كيفية انفاق نقودهم عىل السلع واخلدمات، وعندما يتحمل 
موارد  فإن  املخاطر،  كل  ويعرفون  أعامهلم  تكاليف  كل  املستهلكون 
ممكنة،  كفاءة  بأقص  خصصت  قد  النظرية  الناحية  من  تكون  املجتمع 

فهل تنطبق هذه النظرية عىل التدخني...؟!
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و   APOE جينات  يف  طفرات  حدوث  أن  إدن��ربة  جامعة  وعلامء  باحثون  وجد 
CHRNA - التي عثر عليها عند) 70% (من سكان بريطانيا - تسبب يف تقصري 
حياة حامليها عاما واحدا عىل األقل يف املتوسط، مؤكدين بدراسة احلمض النووي 
ل�) 150( ألف من سكان بريطانيا، ملعرفة مدى تأثري بعض أنواع الطفرات املحددة 
أو   APOE جينات)  يف  طفرات  حاميل  أن  إىل  وتوصلوا  حامليها،  أع��امر  عىل 
اجلينني  الطفرات يف  أجلهم، وحاميل  ( شهرا من  قبل) 12  (يموتون   CHRNA
معا يموتون قبلها ب�) 4( سنوات، موضحني  أن البرش يف املستقبل سيقومون بتحليل 
الطفرات اجلينية هبدف االستعداد ملرض معني، واختاذ التدابري الالزمة له، عىل سبيل 
املثال، حاملو الطفرات يف جني )CHRNA( يفضل أن يبتعدوا عن التدخني نظرا 

الحتامل إصابتهم برسطان الرئة، وهكذا، 
فالطفرة  والنساء،  الرجال  عىل  خمتلفة  تأثريات  هلا  الطفرات  أن  اىل  العلامء  وأشار 
املرتبطة بمرض الزهايمر تؤثر بشكل أكرب عىل النساء، بينام طفرة أمراض الرئة هلا 

التأثري األكرب عىل الرجال.

األمريكية  الدفاع  لوزارة  التابعة  الدفاعية  للدراسات  )داربا(  وكالة  نرشت 
شأنا  من  التي   )  SubHanter( الروبوت  للغواصة  فوتوغرافية  صورا 
النموذج  أن  معلنة  واصطيادها،  والروسية  الصينية  الغواصات  عن  البحث 

التجريبي للروبوت قام بأول رحلة بحرية الصطياد.
وقال اخلبري العسكري األمريكي املعروف )تايلري روغواي(: إن تصميم هذا 
الديزل  غواصات  عىل  أمريكيا  ردا  يعد  املائية  حتت  )الروبوتات(  من  النوع 
ليتيوم  وبطاريات  مستقل  هوائي  بمحرك  املزودة  احلديثة  والصينية  الروسية 
منخفض  ضجيج  وبمستوى  االختفاء  عىل  فائقة  بقدرة  تتصف  التي  أيونية 
أطلق  التي  )فارشافيانكا(  مرشوع  من  الروسية  الغواصات  وضمنها  جدا، 
تريبي  نموذج  ان  موضحا  األس��ود(،  )الثقب  لقب  األمريكيون  عليها 
 60 فرتة)  خالل  اإلبحار  عىل  قادرا  ليكون  تصميمه  تم  البحري  للروبوت 
يقوم  معادية  اكتشاف غواصة  وحال  بدون سالح،  املحيط  يوما يف   )  90 –

بتوجيه الطائرات إليها.
عىل  قادرة  صغرية  غواصة  عن  عبارة    )  SubHanter(روبوت ان  ويذكر 
من  بمجموعة  وتزود  صغري  عمق  عىل  األمد  طويلة  بحرية  برحالت  القيام 

األجهزة اخلاصة بكشف الغواصات، بام فيها الرادار املائي.

التقطها  جديدة  صورا  األوروبية  الفضاء  وكالة  كشفت 
النيل  نر  فيها  يظهر  إيه(   3 )سانتينال  الصناعي  القمر 
باللون األمحر الداكن الشبيه بلون الدماء، وذلك بعد أن 
بدأ )سانتينال 3 إيه( ارسال بيانات من مداره منذ إطالقه 
يف شباط املايض، راصدا نر النيل وهو يظهر ملونا باألمحر 
إىل  أعاده كثريون  الذي  اللون  رمزية  أثار جدال حول  ما 
السالم(  موسى)عليه  سيدنا  لدعوة  فرعون  رفض  قصة 
نر  إىل  حتول  النيل  نر  أن  تفاصيلها  بني  من  كان  والتي 
احلمراء  أن األشعة حتت  الوكالة  الدماء، وأوضحت  من 
بالنهر  املحيطة  النباتات  عن  الصادرة  املميَّزة  احلرارية 
نت ترميزيااً باللون األمحر للداللة عىل مساحات انتشار  لوِّ
الزراعية  املناطق  إذااً  يميز  األمحر  فاللون  النباتات،  هذه 
اهلدف  ان  الباحثون  وق��ال  الصحراء.  وسط  املوجودة 
دراسة  عىل  الرتكيز  مع  األرض  كوكب  رصد  القمر  من 
وكان  احلراري،  االحتباس  تأثريات  ومراقبة  املحيطات 
إطالقه ضمن برنامج أورويب يشمل ستة أقامر اصطناعية 
من  للحامية  االرض  سطح  عىل  التغريات  صور  اللتقاط 

خماطر التغري املناخي.

رحلة أول روبوت أمريكي بحري 
الصطياد الغواصات

عولمة التدخين في العالم الثالث...!!

العلماء يعثرون على )جينات الموت( المسؤولة عن تقصير العمر

قمر صناعي يكشف سر تلون نهر النيل 
بلون الدم في مصر...!
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ة اجلراح العراقي )منجد املدرس( الذي شات لُه األقدارهْ أن يصبح من أشهر اجلراحني يف اسرتاليا  العنوان أعاله باختصار هو قصهّ
رة. وأحد املسامهني حول العامل يف بناء األطراف الصناعية املتطوهّ

ومن حتت طش احلاكِم الدكتاتوري آنذاك إىل فضاء احلرية والتطور العلمي، كانت مخس ساعات فقط تفصل املدرس عن املوت، 
فبعدما رفَض خالل تواجده وعمله يف العراق ببرت آذان اجلنود )اهلاربني من بطِش اجلحيم(، تلقى هتديدات من قبل جالوزة النظام 
السابق، ومن ثم اقتحام املستشفى التي يعمل به للقبض عليه فام كان منه إال أن خيتبئ يف محام املستشفى ملدة مخس ساعات كاملة، 
حتهّى وىل هاربااً إىل خارج العراق ليصبَح هذا الدكتور املضطهد يف األمس أكرب خبري عاملي اليوم يف زرع األطراف االصطناعية 
اهلاربني من  الالجئني  املاليني من  مثل اآلالف وربام  متسلالاً  إىل أسرتاليا  املدرس كيف هرب ووصل الجئااً  يروي  للمصابني. 
جحيم احلكام، فوقع يف قبضة الرشطة وُزج به يف معسكر اعتقال لالجئني األجانب ملدة عرشة أشهر، قبل أن ُيسمح له باإلقامة 
والعمل يف أسرتاليا، لتكتشف السلطات األسرتالية الحقا أن املدرس منح أسرتاليا يف املقابل شهرة عاملية فريدة من نوعها، من 
خالل عمله كاختصايص يف تركيب األطراف االصطناعية للمصابني، وقد برز اسم املدرس يف العقد األخري كخبري عاملي يف جمال 
ختصصه، عندما اخرتع طريقة جديدة للحم األطراف االصطناعية املصنوعة من مادة التيتانيوم التي ُيركبها للمصابني مع العظم 

البرشي، ما يمنح املصاب القدرة عىل احلركة بحرية أكثر والشعور بأنه إنسان طبيعي.

باستخداِم مواد طبيعية بسيطة تستطيُع الشابة ياسمني فارس التي تدرس الطب يف إحدى اجلامعات العراقية، من إيصال أفكاِرها 
دها بيدهيا بشكل بسيط يصل للمتلقي برسعة. عرب أعامل فنية تسهّ

َ عام يكمن يف داخلها وعالقاهتا باألشياء واملحيط الذي من حوهلا، وهي  ففي أوقاِت الفراغ تلجأ ياسمني إىل الرسم التشكييل لتعربهّ
تربهن لنا أنهّ اإلبداع يكمن يف داخل كل منهّا، ولكنهْ بحاجة إىل رشارِة التفوق واجلرأة وحتدي الظروف املحيطة لصنع املستحيل.

من الجئ مضطهد إلى أشهر جّراح في استراليا!

عندما يبدُع الشباْب
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صورة وتعليق

عجيب غريب

سيماؤهْم في وجوهِهْم

التوليد يف كربالء وضمن  ترصهّ مستشفى 
أنهْ  ع��ىل  هب��ا،  املعمول  ال��ربوت��وك��والت 
يقسم ذوو املريضة )احلامل( بعدم إعطاء 
بينها  ومن  املشفى  يف  للعامالت  الرشوة 
الفتاة  أم  من  مثالاً  يطلب  إذ  )اإلكرامية(، 
د  يعهّ ورقة  عىل  بإهباِمها  تبصَم  أن  احلامل 
بمثابة القسمهْ ولكن منذ دخول املستشفى 
كل  تلبث  ف��ال  منها  اخل����روج  ��ى  وح��تهّ
العامالت من املطالبة باإلكرامية وإال فلن 
الغريب  للمريضة..  جيدة  خدمة  م  تقدهّ
ر كل يشء! أنهّك تبصم والكامريات تصوهّ

له  ة  قصهّ األج���الء  العلامء  أح��د  ي��روي 
الثهّامنة  أو  ابعة  السهّ فيقول: كنُت طفالاً يف 
يف  آخرين  أطفاٍل  مع  ألعُب  عمري،  من 
السيهّد  ي  ج��دهّ مدرسة  من  قريٍب  زق��اٍق 
طاعٌن  شيٌخ  مرَّ  إذ  اليزدي،  كاظم  د  حممهّ
ن، وأشاَر إلَّ أنهْ أدُنو منه، فذهبُت  يف السِّ
فال  ن��ورااً،  رأِس��ك  يف  إنهّ  ل:  فقال  إليه، 
تصُلح  ال  فأنت  األط��ف��ال،  مع  تلعبهْ 

للَّعب(.
العارف  اهلل  آية  الشيخ غري  هذا  يكن  ومل 
العناية  والذي شاءت  القاين،  الطهّ مرتىض 
حتَت  الكشمريي  السيهّد  يكون  أن  اإلهليهّة 

رعايته وإرشافه.
د عيل  يد عبد الكريم بن حممهّ * آية اهلل السهّ

يف  ُولد  اهلل،،  رمحه  الكشمريي  ضوي  الرهّ
للهجرة،   1344 سنة  األرشف  النهّجف 
املربَقع  موسى  بالسيهّد  نسُبه  ويتهّصل 
-املدفون يف قم- ابن اإلمام اجلواد عليه 
السيهّد  اهلل  آية  لوالدته، هو  ه  السالم. جدهّ
كتاب  صاحب  ال��ي��زدي،  كاظم  د  حممهّ

)العروة الوثقى(.
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دعوة 
للمشاركة

والكتاب  املفكرين  املسلمة«  »العائلة  جملة  تدعو 

واملثقفني للمسامهة يف الكتابة عن القضايا االجتامعية 

سيد  بخدمة  للترشف  نيال   .. والتنموية  والفكرية 

من  السالم(  )عليه  احلسني  اهلل  عبد  ايب  الشهداء 

خالل املقاالت والكتابات بأطر اسالمية .. 

واهدافها  املجلة  توجهات  يوافق  ما  نرش  وسيتم 

العامة..

يرجى تثبيت اسم املشارك عىل مشاركته..

تابعوا اصداراتنا عىل صفحات التواصل االجتامعي 

)الفيسبوك( واطلبوها من قسم إعالم العتبة احلسينية 

املقدسة ..


