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قال اإلمام الباقر:
ال ُيقبل َعَمل إال بمعرفة، وال معرفة إال ِبَعمل

a

) 43 ( ويق��ول الذي��ن كفروا لس��ت مرس��ال قل كفي باهلل ش��هيدا بين��ي وبينكم 
فإن��ه أظهر من احلجج عىل رس��التي ما يغني عن ش��اهد يش��هد عليها ومن عنده 
عل��م الكت��اب . يف الكايف واخلراي��ج والعيايش عن الباقر عليه الس��الم إيانا عنى 
وعيل أولنا وأفضلنا وخرينا بعد النبي صىل اهلل عليه وآله وس��لم . سورة إبراهيم 
عليه الس��الم  ) 1 ( الر كتاب أنزلناه إلي��ك لتخرج الناس بدعوهتم إىل ما فيه من 
الظلامت من الكفر وأنواع الضالل إىل النور إىل األيامن واهلدى بإذن رهبم بتوفيقه 
وتس��هيله إىل رصاط العزي��ز احلميد بدال من قول��ه إىل النور .) 2 ( اهلل الذي له ما 
يف الس��اموات وما يف األرض وقرئ اهلل بالرفع وويل للكافرين من عذاب شديد 
الوي��ل اهلالك نقيض الوال وهو النجاة .) 3 ( الذين يس��تحبون احلياة الدنيا عىل 
اآلخرة خيتاروهنا عليها ويصدون عن س��بيل اهلل ويبغوهنا عوجا يطلبون لس��بيل 
اهلل اعوجاج��ا ليقدحوا فيه��ا أولئك يف ضالل بعيد ضلوا ع��ن احلق ووقعوا عنه 
بمراحل . ) 4 ( وما أرس��لنا من رس��ول إال بلس��ان قومه إال بلغة قومه الذين هو 
منه��م وبعث فيه��م ليبني هلم ما أمروا ب��ه فيفقهوه بيرس ورسع��ة يف اخلصال عن 
النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم يف حديث ومن عيل ريب وقال يا حممد قد أرسلت 
كل رس��ول إىل أمته بلس��اهنا وأرسلتك إىل كل أمحر وأس��ود من خلقي فيضل اهلل 
من يش��اء باخلذالن وهيدى من يش��اء بالتوفيق وهو العزيز فال يغالب عىل مشيته 

احلكيم الذي ال يفعل ما يفعل إال حلكمته .

ِ َشِهيًدا َبْينِي َوَبْيَنُكْم  ِذيَن َكَفُروْا َلْس��َت ُمْرَس��اًل ُقْل َكَفى بِاهللهّ َوَيُقوُل الَّ
َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب }الرعد/43{

سورة ابراهيم )14(
ِحيِم ِن الرَّ مْحَ ِ الرَّ بِْسِم اهللهّ

ِْم  وِر بِإِْذِن َرهبهِّ ُلاَمِت إىَِل النُّ اَلر ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه إَِلْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّ
َواِت  ��امَ ِ الَِّذي َلُه َما يِف السَّ ِميِد }إبراهيم/1{ اهللهّ اِط اْلَعِزي��زِ احْلَ إىَِل رِصَ
ِذيَن  ْلَكاِفِريَن ِمْن َعَذاٍب َشِديٍد }إبراهيم/2{ الَّ َوَما يِف اأَلْرِض َوَوْيٌل لهِّ
ا  ِ َوَيْبُغوهَنَ وَن َعن َس��ِبيِل اهللهّ ْنَيا َعىَل اآلِخَرِة َوَيُصدُّ َياَة الدُّ وَن احْلَ َيْس��َتِحبُّ
ُسوٍل إاِلَّ  َنا ِمن رَّ ِعَوًجا ُأْوَلئَِك يِف َضاَلٍل َبِعيٍد }إبراهيم/3{ َوَما َأْرَس��لْ
ُ َمن َيَشاء َوهَيِْدي َمن َيَشاء َوُهَو اْلَعِزيُز  ْم َفُيِضلُّ اهللهّ َ هَلُ بِِلَساِن َقْوِمِه لُِيَبنيهِّ
ِكيُم }إبراهيم/4{ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى بِآَياتَِنا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن  احْلَ
اٍر  ِ إِنَّ يِف َذلَِك آلَي��اٍت لهُِّكلهِّ َصبَّ اِم اهللهّ ْرُه��مْ بَِأيَّ وِر َوَذكهِّ ِت إىَِل النُّ ُل��امَ الظُّ

َشُكوٍر }إبراهيم/5{  

�سورة الرعد 

التف�سري

ش��هيدا: ش��اهدا وهو من يتكلم عن مش��اهدة 
ورؤية

ويل: هالك ودمار
يصدون : الصد هو املنع

يبغوهنا عوجا: يطلبوهنا ملتوية غري مستقيمة
بايام اهلل: وقائعه

سالمة التفكير 

التفت

قد نشغل بالنا المر ال حول وال قوة لنا به وبالتايل 
فان هذا االنش��غال يؤثر عىل بقي��ة االعامل ولربام 
نخطئ يف امر ثاٍن مما يزيد من اهلم والغم وانشغال 
الب��ال ، قدر االمر الذي يس��تحق التفكري ويؤدي 
اىل التغي��ري وبخالفه فليكن ايامنك باحلكيم اخلبري 
يف تقدير االمور وادعوه من اجل الصالح وارض 
بام يقس��مه لك الن اهلل عز وج��ل اعلم بام ينفعك 
منك، فال تتضجور او تتامل  او تشُك للغري ما انت 
عليه ، وانت يف قمة احلكمة عندما تستغل االزمة 

وبكل مهة فتخرج منها بنتيجة هي للروعة قمة.
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الَفِطُن من يفهم االش��ارة بل من يفهم ماذا يفعل قبل ان ُيطلب منه 

وهنالك من يفهم بواطن الكالم وهنالك من حتدثه برصيح العبارة 

فال يفهم ماذا ُيراد منه.

م��ن املؤك��د ان الكث��ري من��ا ) مواط��ن ومس��ؤول( يرغ��ب يف  ان 

يس��مع رأي املرجعية يف االحداث الس��اخنة التي جتري يف العراق 

اليوم، يس��تطيع من حيمل دراية ومفهومية بابجديات السياس��ة يف 

االس��الم معرفة م��ا تريده  املرجعي��ة من خالل رس��الة االمام عيل 

)عليه الس��الم( اىل مالك االش��رت )رض(  فيمكنهم التحقيق والتدقيق يف مطالب هذه الرسالة البليغة والتي تعترب 

اساس��يات السياسة الس��ليمة وادارة البلد احلكيمة واعتامدها قدر املستطاع يف ادارهتم لالعامل مع النية اخلالصة هلل 

عز وجل دون تلويثها بمكاس��َب ش��خصية او تأطريها بغالف نفاقي ، واهلل يس��دد خطاكم ومل ولن تبخل عليكم 

املرجعية باملشورة واملساندة، واما اذا بقيت اآلذان صامء فان عواقب االمور يتحملها من تسنم مقاليد السلطة.

قال االمام علي 
ألصحابِه عند الحرب

a

ُئوا لِْلُجُنوِب َمَصاِرَعَها)2(، َواْذُمُروا)3(  ُيوَف ُحُقوَقَها، َوَوطهِّ َلٌة، َوَأْعُطوا السُّ ٌة)1(، َواَل َجْوَلٌة َبْعَدَها مَحْ ٌة َبْعَدَها َكرَّ نَّ َعَلْيُكْم َفرَّ اَل َتْش��َتدَّ
َسَمَة،  َة، َوَبَرَأ النَّ بَّ ُه َأْطرُد لِْلَفَشِل، ف�والَِّذي َفَلَق احْلَ )5(، َوَأِميُتوا ااْلْصَواَت)6(، فإِنَّ َلْحِفيهِّ ِب الطهِّ ْ )4(، َوالضَّ ْعِسهِّ ْعِن اْلدَّ َأْنُفَسُكْم َعىَل الطَّ

وا اْلُكْفَر، َفَلامَّ َوَجُدوا َأْعَوانًا َعَلْيِه َأْظَهُروُه. َما َأْسَلُموا َوَلِكِن اْسَتْسَلُموا، َوَأرَسُّ
____________

ة، وال تثقل عليكم الدورة من وجه العدوإذا كانت  ة: اليشق عليكم االمر إذا اهنزمتم متى عدتم للَكرهّ ة بعدها كرهّ 1. ال تشتدن عليكم َفرهّ
بعدها محلة وهجوم عليه.

��دوا للُجن��وب، مجع َجْن��ب. َمصاِرعها: أماكن س��قوطها، أي اذا رضبت��م فأحكموا الضب ليصي��ب، فكأنكم مهدتم  ئ��وا: مههّ 2. َوطهّ
للمضوب مرصعه.

3. اْذُمُروا � عىل وزن اكتبوا � أي: حرضوا.
: اسم من الَدْعس أي الطعن الشديد. 4. الَدْعسهّ

َلْحِفيهّ � بكرس الطاء وفتح الالم �: أشد الضب. 5. الطهِّ
6. إماتة االصوات: انقطاعها بالسكوت.

افضل تذكير
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العثور على اكداس من األسلحة واألعتدة بعد هزيمة داعش في هيت

لواء علي االكبر يستعد بـ )2000( مقاتل لقصبة البشير 

سرايا عاشوراء تقوم بإنشاء ممرات عبر نهر المالح لعبور االليات العسكرية  

القوة الصاروخية لحركة النجباء تدمر اوكارا لداعش في مكحول

االسلحة  العديد من  االرهاب عىل  قوات جهاز مكافحة  عثرت 
يف  اندحاره  بعد  خلفه  االره��ايب  داع��ش  تركها  التي  واالعتدة 

املعارك اجلارية لتحرير مدينة هيت.
عبد  الركن  الفريق  اإلره��اب  مكافحة  جهاز  قوات  قائد  وقال 
»ان  اخل��رب(:  نحن  ل�)وكالة  خاص  ترصيح  يف  االس��دي  الغني 
هزيمته  بعد  بالفرار  والَذ  احلربية  معداته  ترك  االره��ايب  داعش 
وتكبده  هيت  قضاء  يف  اإلرهاب  مكافحة  جهاز  امام  املعارك  يف 
خسائر جسيمة«، مضيفا ان »عصابات داعش فقدت كبار قادهتا 

ومن جنسيات خمتلفة«.

يف  املالح  هنر  عىل  ترابية  ممرات  بإنشاء  رسايا عاشوراء  ابطال  قام 
الصقالوية لعبور االليات  العسكرية لتحرير ما تبقى من املنطقة. 

الشاوي مسؤول االعالم احلريب لرسايا عاشوراء »ان  وقال منري 
جرافات رسايا عاشوراء تقوم بإنشاء ممرات ترابية عرب هنر املالح 

يف الصقالوية  لعبور االليات العسكرية«. 
رسايا  العملية  ه��ذه  يف  املشاركة  »ال��ق��وات  ال��ش��اوي:  واض��اف 

عاشوراء والفرقة 11 والفرقة 14  وطريان اجليش العراقي«.   

قصف ابطال حركة النجباء احدى فصائل احلشد الشعبي اوكار داعش االرهايب يف تالل مكحول التابعة ملحافظة صالح الدين.
وقال املتحدث الرسمي باسم حركة النجباء هاشم املوسوي ان »القوة الصاروخية التابعة حلركة النجباء قصفت بقنابر اهلاون وصواريخ 

حملية الصنع اوكار داعش االرهايب يف تالل مكحول«.
واضاف املوسوي: »حققت الضبات اصابات دقيقة ما أدى اىل مقتل العديد من عنارص داعش االرهايب«.

املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  ه  وجَّ
الكربالئي بتعزيز تواجد  لواء عيل االكرب يف قصبة البشري، وافاد آمر لواء عيل 
االكرب عيل احلمداين بأن قوة عسكرية من لواء عيل االكرب توجهت من بيجي 
دنس  من  وحتريرها  بشري  قرية  عىل  اهلجوم  واجب  يف  للمشاركة  البشري  اىل 

داعش االرهايب. 
واضاف احلمداين ان »القوة مكونة من) 150( اىل) 200( مقاتل بإمرة معاون 

امر اللواء ومدعومة بأسلحة ساندة«. 
خالل  البشري،  قصبة  اىل  اللواء  من  مقاتل   )2000( جاهزية  احلمداين  واكد 
زيارته للمقاتلني يف فرقة العباس القتالية ولواء  عيل االكرب وفرقة االمام عيل 

ولواء الرتكامن يف القصبة. 

6

اخبار



الموجز

 

• أكاديميون: التجاذبات السياسية والمحاصصة تحوُل دون حصول الصوت المستقل والتكنوقراط على فرصته

• أصحاب الفنادق بكربالء يحتجون على زيادة أجور الكهرباء والسياحة تحذر من كارثة للسياحة بالمحافظة اذا ما اغلقت الفنادق

• مجلس بابل يوافق على تشريع قانون اعتماد نظام »ادارة االداء القياسي للخدمات« للتواصل مع المواطنين

• إيران تبدأ بمد أنبوب غازي تحت شط العرب لتجهيز محطات الطاقة في البصرة

• انتشار الحمى القالعية بين مواشي ميسان وزراعتها تعزوها إلى »اللقاحات«

• فالحو النجف  االشرف يحتجون على عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة

• اتحاد الطلبة العام يطالب بوضع استراتيجية للنهوض بواقع التربية والتعليم وتشريع قانون االتحادات الطالبية

•بمشاركة رجال دين ومختصين.. معرض اربيل يناقش وسائل مواجهة التطرف في ندوة لمناقشة اإلصالح السياسي

األمنية  القوات  آليات  بتدريع  ُتشرع  الصناعة 
وتؤكد: دروعنا أثبتت جدارة في المعارك

اعلن البنك املركزي، عن طرح سندات حكومية بقيمة )1.5   
ترليون( دينار منتصف الشهر احلايل وتنتهي يف الرابع من ايار 
املقبل، مشريا اىل انه يمكن تداول هذه السندات يف السوق بيعا 

ورشاء.
وقال البنك ان »االصدارية ستكون ذات مخس فئات وهي ) 
100 الف دينار و250 الف دينار و500 الف دينار( ومليون 
دينار ومخسة ماليني دينار(، مشريا اىل ان »السندات سيتم بيعها 
بخصم )8% سنويا(، ويستحق الدفع من قبل وزارة املالية يف 

14 من اذار عام 2018«.
تقديم  كافة  واملواطنني  املصارف  »بإمكان  ان  البنك  وتابع 

طلباهتم بالرشاء اىل البنك مبارشة«.
كضامنات  استخدامها  يمكن  السندات  »ه��ذه  ان  واوض��ح 
تتطلب  معامالت  اية  او  تسهيالت  او  قروض  للحصول عىل 

ضامنات، كام يمكن تداوهلا يف السوق بيعا ورشاء«.

أعلنت وزارة الصناعة، عن رشوعها بتدريع آليات القوات األمنية 
واحلشد الشعبي بمختلف أنواعها، وأكدت أن دروعها أثبتت جدارة 
عالية يف املعارك بعدم التأثر باإلطالقات والقذائف، فيام كشفت أن 

تدريع اآللية الواحدة يستغرق مدة سبعة أيام.  
الفوالذية  الصناعات  رشكة  يف  احلديدية  اهلياكل  معمل  مدير  وقال 
العجالت  بتدريع  حديثا  رشعت  املعمل  »ك��وادر  إن  حممد  واث��ق 
اخلاصة بالقوات األمنية واحلشد الشعبي، كخطوة داعمة للقطعات 
انتحارية«،  منذ فرتة طويلة، وتواجه هجامت  تقاتل  التي  العسكرية 
مبينا أن »عملية التدريع تتم عىل عدة مراحل وتبدأ بتشكيل الفصال 
املناسب لآللية، والذي خيتلف من واحدة ألخرى، ما يتطلب وقتا 

وجهدا كبريين«.
وقال جبار عبد احلسني املهندس املرشف عىل عملية تدريع العجالت 
العجلة  ومقدمة  االط��ارات  »تدريع  إن  األمنية  للقوات  التابعة 
بنسبة  تدرع  اآلليات  »اغلب  أن  مبينا  بالكامل«،  حلاميتها  وجوانبها 
)75%( ، فيام يتم تدريع بعض اآلليات بنسبة )100%( ، وبحسب 
الواحدة  اآللية  تدريع  »مدة  أن  مؤكدا  قوة«،  من  اآللية  حتتاجه  ما 

بمختلف أحجامها ال يتجاوز السبعة أيام«.

البنك المركزي: سندات حكومية بقيمة 
)1.5 ترليون  دينار منتصف الشهر الجاري
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السيُد الصافي يتناول فقراٍت من عهد اإلمام امير المؤمنين 
)عليه السالم( الى مالك األشتر رضوان اهلل تعالى عليه مع 

شرٍح موجٍز لها 

ذكر امري املؤمنني )عليه السالم( 
االش��رت  م��ال��ك  اىل  ع��ه��ده  يف 
بعض  اىل  نعرض  امور  جمموعة 
العهد برشح موجز  فقرات هذا 

:
السالم(  )عليه  قاله  ما  مجلة  من 
َقْد  َأينهِّ  َم��الِ��ُك  َي��ا  اْع��َل��ْم  )ُث��مَّ   :
َق��ْد َج��َرْت  بِ��اَلٍد  إىَِل  ��ْه��ُت��َك  َوجَّ
َع��ْدٍل  ِم��ْن  َقْبَلَك  ُدَوٌل  َعَلْيَها 
ِمْن  َيْنُظُروَن  النَّاَس  َوَأنَّ  َوَجْوٍر 
ُأُموِرَك يِف ِمْثِل َما ُكْنَت َتْنُظُر ِفيِه 
َوَيُقوُلوَن  َقْبَلَك  اْلُواَلِة  ُأُموِر  ِمْن 
اَم  َوإِنَّ فيِهْم  َتُقوُل  ُكْنَت  َما  ِفيَك 
ِري  ُيْ باَِم  احِلِنَي  الصَّ َعىَل  ُيْسَتَدلُّ 
َفْلَيُكْن  ِعَباِدِه  َأْلُسِن  َعىَل  ْم  هَلُ  ُ اهللَّ
َذِخ��رَيُة  إَِل��ْي��َك  َخائِِر  الذَّ َأَح��بَّ 

الِِح(. اْلَعَمِل الصَّ
)عليه  امل��ؤم��ن��ني  ام���ري  االم����ام 
اىل  مالك  نظر  ُيلفت  السالم( 
ان  بمعنى  وبالنتيجة  قضية، 

هذا املوضوع ال يتعلق بشخص 
وظيفة  له  مالك  وان��ام  مالك، 
)عليه  امل��ؤم��ن��ني  ام���ري  ارس��ل��ه 
يوليه  ان  وه��و  اليها،  السالم( 
او  حاكاًم  او  زعياًم  ويكون  مرص 
رئيسًا او ملكًا هذه املصطلحات 
وبالنتيجة  السياسة،  يف  احلديثة 
رقعة جغرافية كبرية تكون حتت 

إمرة مالك االشرت.
م��اذا  ذل��ك  قبل  االش��رت  مالك 
كان ؟! كان حاله حال الرعية ! 
والرعية تريد من الوايل والرئيس 
ام��ري   .. اش��ي��اء  وم���ن احل��اك��م 
املؤمنني )عليه السالم( يقول له 
انت  التي  الدولة  هذه  مالك  يا 
ذهبت اليها ليست دولة جديدة 
نحن اسسناها .. وانام هي منطقة 
قد جرت عليها دول وفيها رعية 
وهي مدينة قديمة .. بعضها كان 
عدال وبعضها كان جورا .. انت 

اآلن ستكون يف موقع املسؤولية 
يريدون  الناس  ان  اىل  التفت   ..
انت  االشياء  وهذه  اشياء  منك 
ام  بنفسك كنت تريدها من احلكهّ
يف  تكون  ان  فالبد  السابقني؛ 
ف  تسخهّ ال  املسؤولية،  مستوى 
هم  تقول  وال  ه��ؤالء  طلبات 
تلبي  ان  البد  وان��ام  يفهمون  ال 
اآلن  انت   .. االحتياجات  هذه 
وال .. االن يريدون منك اشياء 
طبيعي  مطلب  االشياء  وه��ذه 
ألنه انت عندما كنت من الرعية 

ايضًا كنت انت تطلبها..
الرعية  م��ن  كنت  عندما  ان��ت 
ظاملا  تكن  ال  ظامل(  )هذا  تقول 
ظاملا..  عنك  سيقولون  ألهن��م 
احلاكم  ه��ذا  تقول  كنت  ان��ت 
ايضًا  مل��اذا كان ع��ادال؟!  ع��ادل 
افعل  هم سيقولون عنك عادال 
من  ت��ري��ده  كنت  ال��ذي  الفعل 

الذي  الفعل  وجتنب  احل��اك��م، 
كنت ال تريده من احلاكم، وانت 
ما  ص  تشخهّ كنت  الرعية  م��ن 
تريده وما ال تريده من احلاكم ..
��امَ  )َوإِنَّ  : السالم(  )عليه  قال  ثم 
ِري  ُيْ باَِم  احِلِنَي  الصَّ َعىَل  ُيْسَتَدلُّ 

ْم َعىَل َأْلُسِن ِعَباِدِه( ُ هَلُ اهللَّ
هذه مسألة مهمة .. انسان صالح 
حكم فرتة من الزمن نستدل هذا 
صالح .. يقول بام ُيري اهلل عىل 
ألسنة العباد وليس طائفة خاصة 
خاصة  طائفة  او  ت��ضرت  قد 
يمثلون  ال  ه��ؤالء  انتفعت  قد 
عباده  ألسنة  وان��ام  اجلميع... 
يقولون  احلكم  وصلهم  وم��ن 
هيتم   ً ع��ادال  كان  اهلل  رمحه  عنه 
بشؤوننا او شخص آخر لعنة اهلل 
ه ..  عليه خلهّصنا اهلل منه ومن رشهّ
يري  بام  الصاحلني  عىل  يستدل 

اهلل تعاىل عىل ألسن عباده..

أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدَث 
في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي  
الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته 
الموافق  1437ه����  األص��ب/  /رج��ب   7 في  الشريف  الحسيني 

2016/4/15م تحدث قائالً:
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ُأُموِر  يِف  اْنُظْر  )ُثمَّ   : السالم(  )عليه  قال  ثم 
اَباًة  حُمَ ِْم  ُتَوهلهِّ َواَل  اْختَِبارًا  َفاْسَتْعِمْلُهُم  لَِك  ُعامَّ
َياَنِة  َواخْلِ ْوِر  اجْلَ ُشَعِب  ِمْن  اٌع  مِجَ اَم  ُ َفإهِنَّ َوَأَثَرًة 
َأْهِل  ِمْن  َياِء  َواحْلَ ْجِرَبِة  التَّ َأْهَل  ِمْنُهْم  َوَتَوخَّ 
َمِة  ِة َواْلَقَدِم يِف اإْلِْساَلِم امْلَُتَقدهِّ احِلَ اْلُبُيوَتاِت الصَّ
يِف  َوَأَقلُّ  َأْعَراضًا  َوَأَصحُّ  َأْخاَلقًا  َأْكَرُم  ْم  ُ َفإهِنَّ
ُموِر َنَظرًا( اقًا َوَأْبَلُغ يِف َعَواِقِب اأْلُ امْلََطاِمِع إرِْشَ
امام  النجاح  مراكز  اه��م  من  ه��ذه  التفتوا 
والتك  مالك  يا  ختتار  كيف  املسؤولني.. 
لك؟ امري املؤمنني )عليه السالم( يقول  وعامهّ
جدير  هو  هل  اختربه  اْختَِبارًا(  )َفاْسَتْعِمْلُهُم 
هبذا املوقع؟ وهل شخصيته ملمة بام اعطيته 
نزيه اختربه؟ ال تعِط هذه  كفوء حازم رجل 
اقربائي  او  ابني  او  صديقي   .. حماباة  املواقع 
وتؤثر هذا عىل هذا بال ضوابط.. وانام جتمع 
وانام  ختتربهم  مل  الناس  من  جمموعة  عندك 
يا  الطريقة  هبذه  تفعل  فال  وهلذا  هلذا  جماملة 
هم حماباة  م حماباة واثرًا.. اذا والهّ مالك وال توهلهّ
واثرًا .. التفتوا ماذا يكون ؟ واقعًا هذا النص 
يب عىل كل حاكم ان يعمل هبذا العهد حتى 
اَم  ُ ال ختدعه نفسه.. قال )عليه السالم( : )َفإهِنَّ

َياَنِة ( ْوِر َواخْلِ اٌع ِمْن ُشَعِب اجْلَ مِجَ
واالث��رة  املحاباة  طريق  عن  التولية  يعني 
واملجامالت هذان االمران يقول جتتمع فيهام 
الطريقة طريقة  واخليانة( هذه  اجلور  )شعب 

خطأ ألي حاكم .. يا مالك التفت.. 
َأْهَل  ِمْنُهْم  )َوَتَوخَّ  السالم(:  )عليه  يقول  ثم 
ِة  احِلَ الصَّ اْلُبُيوَتاِت  َأْهِل  ِمْن  َياِء  َواحْلَ ْجِرَبِة  التَّ
ْم َأْكَرُم َأْخاَلقًا  ُ َمِة َفإهِنَّ َواْلَقَدِم يِف اإْلِْساَلِم امْلَُتَقدهِّ
اقًا َوَأْبَلُغ  َوَأَصحُّ َأْعَراضًا َوَأَقلُّ يِف امْلََطاِمِع إرِْشَ

ُموِر َنَظرًا( يِف َعَواِقِب اأْلُ
أي ابحث اهل التجربة واحلياء.. حقيقة هذا 
ب  التعبري رائع .. أهل التجربة هذا الرجل جمرهّ
وبالتجربة نجح ال حتاول ان تعزله .. ابحث 
بوا فنجحوا وايضًا اهل  عن هؤالء الذين ُجرهّ
ومرتٍب  اص��ول  واب��ن  يستحي  فهذا  احلياء 
تربية جيدة ..فهذه ُحُجب عن اخليانة .. أي 
يلتفت  امامه حتى  ان يضع هذه  حاكم البد 

اىل اين املسري ..
ثم يقول )عليه السالم( : )ُثمَّ اَل َيُكِن اْختَِياُرَك 
نهِّ  اُهْم َعىَل ِفَراَستَِك َواْستَِناَمتَِك َوُحْسِن الظَّ إِيَّ
ُضوَن لِِفَراَساِت اْلُواَلِة  َجاَل َيَتَعرَّ ِمْنَك َفإِنَّ الرهِّ
ِعِهْم َوُحْسِن ِخْدَمتِِهْم َوَلْيَس َوَراَء َذلَِك  بَِتَصنُّ
ُهْم  اْخَترِبْ َوَلِكِن  يَشْ ٌء  َماَنِة  َواأْلَ النَِّصيَحِة  ِمَن 
ْحَسنِِهْم  أِلَ َفاْعِمْد  َقْبَلَك  احِلِنَي  لِلصَّ وا  ُولُّ باَِم 
َوْجهًا  َماَنِة  بِاأْلَ َوَأْعَرِفِهْم  َأَثرًا  ِة  اْلَعامَّ يِف  َكاَن 
َومِلَْن ُولهِّيَت   ِ َفإِنَّ َذلَِك َدلِيٌل َعىَل َنِصيَحتَِك هلِلَّ

َأْمَرُه( 
هناك  اليومية  حياتنا  يف  قضية  هناك  الحظوا 
هذا  نقول  قد  فراستنا  بحسب  اشخاص 
الشخص ال نرتاح له.. االمام )عليه السالم( 
حيذر مالكا يقول له ال تعتمد عىل فراستك يف 

االختيار ملاذا ؟
فهو  كفوء  اكيد  هذا  فقلت  فيه  تفرست  انا 
شخص طويل وضخم وهناك صفات اخرى 
هلذا  ينفع  ه��ذا  ان  فراسة  عندي  فصارت 
املوقع  ..ملاذا؟  ينهاه  املؤمنني  امري  املوقع.... 
الحظوا هذه الصفات اخواين قد تكون جيدة 
يكون  ال  التفتوا  املوقع..   هذا  غري  يف  لكن 
عندنا خلط قد تكون هذه الصفات جيدة قد 

لكن  جيد  هذا  ما..  بشخص  الظن  احسن 
االمور  هلذه  تأِت  ال  حاكم  انت  الواقع  يف 
هذه االمور غري صحيحة ملاذا؟ التفت قال 
اْلُواَلِة  لِِفَراَساِت  ُضوَن  َيَتَعرَّ َجاَل  الرهِّ : )َفإِنَّ 
َوَراَء  َوَلْيَس  ِخْدَمتِِهْم  َوُحْسِن  ِعِهْم  بَِتَصنُّ

َماَنِة يَشْ ٌء(. َذلَِك ِمَن النَِّصيَحِة َواأْلَ
متثل  ان��ت  حتتاجك  الناس  موقع  يف  ان��ت 
من ؟ متثل امري املؤمنني.. سيأتيك شخص 
يقول لك انا زاهد واتفقد الفقراء وانا احب 
انت  ان  اىل  وثالثة  واثنان  يوم  يأيت   .. عليًا 
ثم  ذلك  يتصنع  ان  حياول  وهو  له  تسكن 
هذا  السالم(  )عليه  االمام  يقول  يتمكن.. 
خمادع .. وتستطيع ان تعلم ذلك من خالل 
يف  انت  كونك  وبينه  بينك  صغرية  معايشة 
موقع الناس تتزلف وتريد وتتصنع فُسيظهر 
البالد  عىل  واحلرص  والتدين  التقديس  لك 
والعباد وعدم الظلم وهو حريص عىل املال 
واالع���راض وال��ث��روات وه��و ك���ذاب..  ال 
الختيار  طريقة  ليست  هذه  هبؤالء  تنخدع 

العامل.. الطريقة ما هي ؟! )التجربة(.
ُهْم  اْخَترِبْ )َوَلِكِن   : السالم(  )عليه  قال  ثم   
ْحَسنِِهْم  أِلَ َفاْعِمْد  َقْبَلَك  احِلِنَي  لِلصَّ وا  ُولُّ باَِم 
َوْجهًا  َماَنِة  بِاأْلَ َوَأْعَرِفِهْم  َأَثرًا  ِة  اْلَعامَّ يِف  َكاَن 
ِ َومِلَْن ُولهِّيَت  َفإِنَّ َذلَِك َدلِيٌل َعىَل َنِصيَحتَِك هلِلَّ
َأْمَرُه( انت ستذهب اىل بالد ال تعرفها فرتوَّ 
السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  عهد  طبعًا   ..
ورقة  وهو  ل  مفصهّ عهد  هو  االش��رت  ملالك 
يعمل  ال  ال��ذي  واحلاكم  حاكم  لكل  عمل 
هبا يفشل.. حيث ذكر االمام )عليه السالم( 
والرعية  والقضاة  اجلند  مع  تتعامل  كيف 

واجلباية وعامرة االرض وغري ذلك.
اختربهم  يقول  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري 
واعرفه  عمله  ُحسن  سيكون  ..وشفيعه 
وكان  جيد  هذا  يقولون  العامة  عند  اثره  ان 
يتفقدنا .. واعرف وجه رد االمانة انه يكون 
امينًا عىل ما حتت يدِه..هذا كالم امري املؤمنني 
مالك..  ولغري  االشرت  ملالك  السالم(  )عليه 
والسداد  التوفيق  وتعاىل  سبحانه  اهلل  نسأل 
رب  هلل  احلمد  ان  دع��وان��ا  وآخ��ر  للجميع 
الطيبني  وآل��ه  حممد  عىل  اهلل  وصىل  العاملني 

الطاهرين..
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة السيد 
امحد الصايف يف 7/رجب 

األصب/1437هـ املوافق 
2016/4/15م

االم��ام  دع���اء  يف  وردهّ  وق��د 
يف  السالم(  )عليه  السجاد 
َنْحَوَك  )َفَأْقَبَل  التوبة:  طلب 
ِمْنَك،  ُمْسَتْحيَِيًا  َلَك،  اًل  ُمَؤمهِّ
بَِك،  ثَِقًة  إَلْيَك  َرْغَبَتُه  َه  َوَوجَّ
َيِقينًا، َوَقَصَدَك  َك بَِطَمِعِه  َفَأمَّ
َخاَل  َق��ْد  إْخ��اَلَص��ًا،  بَِخْوِفِه 
ِفيِه  َمْطُموع  ُكلهِّ  ِمْن  َطَمُعُه 
ُكلهِّ  ِمْن  َرْوُعُه  َوَأْفَرَخ  َغرْيَِك، 
َبنْيَ  َل  َفَمثَّ ِسَواَك،  ِمْنُه  ُذور  حَمْ
َض  َوَغمَّ ع�ًا،  ُمَتَضهِّ َيَدْي�َك 
َعًا،  ُمَتَخشهِّ األْرِض  إىَل  ُه  َبرَصَ
تِ��َك  َوَط���أَط���َأ َرأَس�����ُه لِ��ِع��زَّ

ُمَتَذلهِّاًل(.
احلياء  بأن  سابقًا  تناولنا  وقد 

املهمة  ال��ص��ف��ات  م��ن  ي��ع��د 
)صىل  النبي  ع��ن  ِقيل  وق��د 
خلقه  ك��ان  وآل���ه(  عليه  اهلل 
يستحي  االنسان  فان  احلياء، 
يفعل  ال  انه  يستحي  ومعنى 
الفعل  هذا  الن  الفعل  هذا 
املالمة  تكون  وقد  مالمة  فيه 
املالمة  تكون  وقد  خارجية 
بنفسه  واالن��س��ان  داخ��ل��ي��ة 
الفعل؛  ه��ذا  ع��ن  ي��رىض  ال 
حالة  احل��ال��ة  فهذه  ول��ذل��ك 
ت��ع��اىل(  اهلل  ع��ب��ي��د  )ن��ح��ن 
بالتعدي  حدودنا  ونتجاوز 
هذا  لنا  تعاىل  اهلل  رسمه  عام 
معناه نحن ال نستحي من اهلل 

تعاىل.. ان اهلل تعاىل اوقفنا يف 
حدود هذا احلد حد هلل تعاىل 
به  نستلذ  ببرص  علينا  فانعم 
االرض  آفاق  به  ونستكشف 
لنا  رسم  ولكن  به  ونتعايش 
واعطانا  النعمة  هلذه  حدودًا 
جوارح ايضًا نستعني هبا عىل 

امورنا ورسم لنا حدودًا.
ه��ذه  خت��ط��ى  اذا  االن���س���ان 
حُياسب..  ان  الب��د  احل��دود 
اهلل تعاىل امهلنا بال امهال ومل 
يمهلنا لعجز وانام امهلنا رمحة 
البد  االمهال  هذا   .. بنا  منه 
ان نستغله .. االنسان املؤمن 
االمهال  هذا  يستغل  العاقل 

يعاجله  مل  تعاىل  اهلل  دام  ما 
بالعقوبة البد ان يستغل هذا 
االمهال ماذا يفعل ؟! ان يبدأ 
عن  التائب   .. اخ��رى  بداية 

الذنب كمن ال ذنب له.
ويقول اإلمام )عليه السالم(: 
َلَك،  اًل  ُمَؤمهِّ َنْحَوَك  ))َفَأْقَبَل 
اقبل  أي  ِم��ْن��َك(  ُمْسَتْحيَِيًا 
م��ن��ك��رسًا م��ط��أط��ئ ال���رأس 
احلياء،  ع��الم��ات  ..وعليه 
وهذه العالمة تدل عىل حالة 
حسنة فلامذا نستحي من اهلل؟ 
ألننا جتاوزنا احلدود والننا مل 
عوامل  فهذه  وعصيناه  نطعه 
تستوجب منا ان نستحي من 

أبواُب التوبة مفتوحٌة دائمًا

ما أجمَل أن يدرَك العاصي التوبة إلى اهلل )سبحانه وتعالى( قبل فوات األوان، وبما أّن أبواب الرحمة والمغفرة مفتوحٌة 
أماَم التائبيَن فالبّد أن نستثمَر محبة اهلل لنا ونعّجل بطلب التوبة.

10



اهلل تعاىل.
ال��س��الم(:  )عليه  يقول  ث��م 
َه َرْغَبَتُه إَلْيَك ثَِقًة بَِك،  )َوَوجَّ
َيِقينًا، َوَقَصَدَك  َك بَِطَمِعِه  َفَأمَّ
وحقيقة  إْخاَلَصًا(،  بَِخْوِفِه 
مهمتان:  مسألتان  ه��ن��اك 
اهلل  روح  من  اليأس  مسألة 
من  هذه  يقولون  والعلامء   ..
مكر  من  واألم��ن  الكبائر.. 

اهلل يقولون من الكبائر.
افعاال غري  يفعل  االنسان  ان 
تصل  ذن��وب..  هذه  جيدة.. 
ذنوبه  يرى  عندما  احلالة  به 
تعاىل..  اهلل  رمح��ة  من  ييأس 
ويقول  ييأس  ت��ارة  التفتوا 
فالقصور  تشملني  ال  الرمحة 
، وتارة ييأس ويقول رمحة  يفَّ
اهلل ال تشملني ألن الرمحة ال 
الكبائر  من  هذه   .. ايلَّ تصل 
الرمحة  حيدد  هو  االنسان  ان 
من  ه��ذه  تصل  ال  او  تصل 

الكبائر..

يا  يقول  وتعاىل  تبارك  اهلل  ان 
اهلل  رمحة  ان  تيأس  ال  عبدي 
تعاىل تنالك .. جمرد االنسان 
ي��ي��أس ت��ض��اف ك��ب��رية اىل 
الذنوب.. واالنسان اذا فعل 
ن من مكر اهلل  فعال ً وهو يؤمهّ
ويقول اهلل ال يمكر ألنني قبل 
صالة  صليت   ً مثال  سنتني 
به  يمكر  ال  تعاىل  فاهلل  جيدة 
الطمأنينة  من  حالة  عنده   ..
نتيجة فعل من افعاله .. يقول 

هذه ايضًا من الكبائر..
املؤمن دائاًم يكون بني اخلوف 
وال��رج��اء .. خي��اف ألن��ه قد 
تعاىل  واهلل  الذنوب  ارتكب 
هذا السلطان العظيم .. لكن 
هذه  غري  عندنا  حالة  هناك 
تعاىل  باهلل  الثقة  حالة  وهي 
َه َرْغَبَتُه إَلْيَك ثَِقًة بَِك(  )َوَوجَّ
الحظوا التعبري لإلمام )عليه 
السالم( .. نحن البد ان نثق 

باهلل تبارك وتعاىل.

اهلل   ... تعاىل  باهلل  نثق  كيف 
وهو  يشء  ك��ل  ب��ي��ده  ت��ع��اىل 
املواطن  مالك كل يشء هذه 
يقدم  عندما  االنسان  جتعل 
اسباب  مجيع  بيدها  جهة  اىل 
وكل  والرمحة  والقوة  املنعة 
يشء فالبد ان نثق .. والتفتوا 
معنى  ت��ع��اىل  ب��اهلل  الثقة  ان 
ذلك ان االنسان حُيسن الظن 
واالنسان  يرتكه  ال  اهلل  ب��أن 
تعاىل  ب��اهلل  الظن  احسن  اذا 
عبده  تعاىل عند ظن  اهلل  كان 
امل��ؤم��ن.. ول��ذل��ك اخ��واين 
ر يف آن  نحن ال يمكن ان نفكهّ

ما ان نبتعد عن اهلل تعاىل.
)عليه  يقول  آخر  مقطع  ويف 
بَِطَمِعِه  ��َك  )َف��َأمَّ ال��س��الم(: 
بِ��َخ��ْوِف��ِه  َوَق���َص���َدَك  َيِقينًا، 

إْخاَلَصًا(.
أي   .. قَصَد  بمعنى  َك(  )فأمَّ
كان  القصد  وه��ذا  قصدك 
والطمع  الطمع،  ه��ذا  فيه 

املأمول  لليشء  تستعمل  لغة 
القريب.. انا اطمع يف كرمك 
قصدك  ه��و  أي   ..  ً م��ث��ال 
الرغبة  ه��ذه  عنده  وك��ان��ت 
واالمل ان تعفو وتغفر وكان 
متيقنًا من ذلك فهذا القصد مل 
يكن عن شك وانام عن يقني 

 ..
إْخاَلَصًا(  بَِخْوِفِه  )َوَقَصَدَك 
يكون  ب��االخ��الص  حقيقة 
يكون  ال  وب��غ��ريه  اخل��الص 
ان  االخ������الص  وم��ع��ن��ى 
االنسان يكون صادقًا مع اهلل 
بال  العمل  هذا  ويعمل  تعاىل 
هلل  العمل  ويكون  شائبة  أي 

تعاىل..
التوبة  ألن  ُنخلص  ان  فالبد 
تعاىل  واهلل  اهلل  هب��ا  ي��ع��ل��م 
التوبة  اشبنا  فاذا  علينا  يتوب 
غري  االم��ور  من  بمجموعة 

املخلصة فلن تتحقق أبدًا.

أبواُب التوبة مفتوحٌة دائمًا
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صالة  كيفية  هي  ما   : السؤال 
اول يوم  من كل شهر ؟

من  يوم  أول  صالة   : اجل��واب 
يقرأ  ركعتان  وهي:  شهر،  كل 
س��ورة  احل��م��د  بعد  األوىل  يف 
ويف  م��رة،  ثالثني  )التوحيد( 
الثانية بعد احلمد سورة )القدر( 
ثالثني مرة ثم يتصدق بام تيرس، 
 �� الشهر  سالمة  بذلك  يشرتي 
كام يف الرواية �� ويستحب قراءة 
بعدها  الكريمة  اآلي��ات  ه��ذه 
وهي: ]بسم اهلل الرمحن الرحيم 
إال  األرض  يف  داب���ة  م��ن  وم��ا 
مستقرها  ويعلم  رزقها  اهلل  عىل 
ومستودعها كل يف كتاب مبني[
وإن  الرحيم  الرمحن  اهلل  ]بسم 
كاشف  فال  بض  اهلل  يمسسك 
بخري  يمسسك  وإن  هو  إال  له 
قدير[]بسم  يشء  كل  عىل  فهو 
اهلل الرمحن الرحيم سيجعل اهلل 
ال  اهلل  شاء  يرسًا[]ما  عرس  بعد 
ونعم  اهلل  باهلل[]حسبنا  إال  قوة 
ال��وك��ي��ل[]وأف��وض أم��ري إىل 
اهلل إن اهلل بصري بالعباد[]ال إله 
إال أنت سبحانك إين كنت من 
الظاملني[]ربهِّ إين ملا أنزلت إيل 
تذرين  ال  ف��ق��ري[]ربهِّ  خري  من 
ف���ردًا وأن��ت خ��ري ال��وارث��ني[، 
يف  الصالة  هبذه  اإلتيان  ويوز 

متام النهار .

السؤال : هل هناك صالة لقضاء 
احلاجة يف مسجد الكوفة ؟

مسجد  يف  الصالة   : اجل��واب 
وهي  احلاجة،  لقضاء  الكوفة 
ركعتان يقرأ يف كل واحدة منهام 
واألوىل  سور،  سبع  احلمد  بعد 
الرتتيب:  هذا  عىل  هبا  اإلتيان 
ثم  الناس،  ثم   �� أواًل   �� )الفلق 
ثم  ال��ك��اف��رون،  ث��م  التوحيد، 

النرص، ثم األعىل، ثم القدر( .

جعفر  صالة  يف  ذكر   : السؤال 
الطيار تسليمتان ما معنى ذلك 
مثل  رك��ع��ات  ارب���ع  وه���ي  ؟ 
متواصالت  ركعات   4 العشاء 
يقصد  ف��امذا  التسليم  وبعدها 

بتسليمتني ؟
جعفر  ص����الة   : اجل������واب 
أرب��ع  ال��س��الم(  الطيار)عليه 
متواصلة  ليست  لكنها  ركعات 
تنوي صالة  بل  العشاء  كصالة 
جعفر تصيل ركعتني مثل صالة 
من  وخت��رج  تسلم  ثم  الصبح 
الصالة وبعد ذلك تنوي صالة 
جعفر مرة ثانية وتصيل ركعتني 
ثم تسلم ويمكنك التكلم بينهام 
االفضل  كان  وان  السالم  بعد 

ان التتكلم .

يوزاالستقبال  هل   : السؤال 
درج��ة(   90( يسارا  أو  يمينا 

ال��ص��الة  يف  ب��ال��ن��س��ب��ة 
املستحبة وما هو احلكم يف 

الصالة الواجبة ؟
اجل����واب: الي���وز ذل��ك 

عمدا .

ماهواحلكم   : ال��س��ؤال 
س��ورة  ب��ق��راءة  باالكتفاء 
الصالة  يف  فقط  الفاحتة 

املستحبة ؟
اجلواب : يوز .

اذا كنت اصيل صالة   : السؤال 
سوريت  ق��راءة  وبعد  مستحبة 
بالركعة  واالخ���الص  الفاحتة 
الثانية قلت بسم اهلل، هل يب 
ان اعمل سجديت السهو يف هذه 

احلالة ام ال ؟
اجلواب : ال يب .

السؤال : هل صالة 100 ركعة 
يف ليلة القدر تعوض عن صالة 

الفوائت من االيام السابقة ؟
صالة  هناك  ليس   : اجل���واب 
ت��ع��وض ع���ن ال��ف��وائ��ت اال 

قضاؤها .

العبادة  يف  جتوز  هل   : السؤال 
عن  النيابة   � مطلقًا   � املستحبة 
العبادة  كانت هذه  احلي، سواًء 
وزي��ارة  )كالصدقة  توصلية 

السالم  عليهم   ( املعصومني( 
)كالصالة  توصلية  غ��ري  (او 

املستحبة(؟
اجلواب : يوز .

املستحبة  الصالة  يف   : السؤال 
سورة  من  جزًءا  املصيل  قرأ  إذا 
و ليس سورة كاملة فهل يبتدئ 

بالبسملة؟
اجلواب : ال يب .

الصلوات  تصح  هل  السؤال:  
األحياء   عن  مطلقًا  املستحبة 
األئمة  مراقد  عند  خصوصًا 
املعصومني ) عليهم السالم ( ؟ 

اجلواب : ال بأس بذلك . 

السؤال : ما حكم صالة الزيارة 
هل هي واجبة ام ال ؟

اجلواب : مستحبة .

سؤال للقراء
هل تجوز الصالة المستحبة من جلوس ؟ 

سؤال وجواب العدد السابق )537(

هل تجوز خياطة طرفي االحرام ؟

الجواب : ال يجوز ذلك .
اعداد: محمد حمزة جبر



ومل  ص��ب��اه  ع  ودهّ غ��ي��ور  وج���ه 
بعض  إال  ت��ذك��ارًا  منه  يأخذ 
ظلت  التي  ال���رباءة  خ��ي��االت 
هادئ  الطيبة،  ابتسامته  تعلو 
يؤذي  ال  اخللق،  دمث  الطباع 
احدًا حتى االرض خيطو عليها 
برفق  تستقبله  ان  عسى  برفق 
هي االخرى حني ُتنسج خيوط 
صادق  البطل  ذا  هو  األج��ل، 
1990م  ع��ام  م��وال��ي��د  ع��زي��ز 
خيبئ  كان  كربالء..  سكنة  من 
القيم  من  بركانا  سكونه  خلف 
واملبادئ، فلم يمهل احلياة حتى 
الرجال  ختتربه وتثمنُه يف سوق 
درس��ًا  يعلمها  ه��و  س��ارع  ب��ل 
وامل���روءة،  الشجاعة  عنوانه 
فعندما اعلنت املرجعية الدينية 
فتواها احلكيمة، سارع بتسجيل 

اسمه يف صفوف امللبني، تسلح 
شجاعته  وتركت  بالتدريب 
املناطق  من  العديد  يف  بصمة 
اجل��ه��ادي��ة، ب����دءًا م��ن ج��رف 
العلم،  الصخر وآمريل ومنطقة 
التي  االج���ازات  اح��دى  ويف 
والرسيرة  العني  قرير  امضاها 
ان  والدته  سألته  عائلته،  برفقة 
زواجه  موعد  بتحديد  يتعجل 
من خطيبته التي طال انتظارها 
وتركها  القران  عقد  فقد  ل��ه، 
بان  االب��ط��ال،  بركب  ملتحقًا 
املرة  ه��ذه  بأنه  حينئٍذ  اجاهبا 
شعر  وقد  تكريت،  اىل  سُينقل 
فرحة عرسه  ان  نفسه  قرارة  يف 
بفرحة  م��ره��ون��ة  اص��ب��ح��ت 
النرص، لذا طلب منها ان تتكلم 
مع اهل العروس ليمهلوه حتى 

له  ت��م  وق��د  تكريت،  تتحرر 
ذلك.. حتررت تكريت وُجرح 
إجازة  يف  بيته  اىل  فرجع  هناك 
حيتمل  مل  لكنه  جسده،  لرييح 
القتال،  ساحة  عن  بعيدًا  البقاء 
حيملها  سجية  اصبح  فاجلهاد 
عىل  ع��زم  عندها  جيناته،  يف 
ذهب  قبلها  لكن  االلتحاق، 
ويعاهدها  ليودعها  خطيبته  اىل 
بعملية  ليقوم  سيلتحق  بانه 
هبا  يساند  ال��ع��دو  ض��د  اخ��رية 
اصحابه ويودعهم وطلب منها 
ان تكمل مع والدته جتهيز بقية 
لوازم العرس اىل حني عودته..

وهو  مىض   .. ورح��ل  ودعها 
تقديرًا  اليها  بنظره  ي��ط��رق 

لصربها معه..
فيها ما خطط  وتكريت حصل 

ل��ه آن��ف��ًا، ف��ف��ي م��واج��ه��ة مع 
الذي  صديقه  اىل  رجع  العدو 
ُج����ِرَح ع��ىل ال��ط��ري��ق حم���اوالً  
نريان  مخدت  ان  وبعد  انقاذُه، 
باالثنني  ف���إذا  االط���الق���ات، 
االعىل،  رفيقهام  اىل  انتقال  قد 
اس��ت��ش��ه��دا ب��رص��اص ال��غ��در 

بتهمة الرشف والشهامة..
كلها  بوعوده  ص��ادق  وىف  قد 
وبعدها  مرة،  آخر  كانت  فهذه 
بعرس  مكلاًل  خطيبته  اىل  عاد 
القدر  ح��دده  ال��ذي  الشهادة 
لكي  2015/4/16م  يف 
اعىل  مكان  يف  اقرانه  اىل  يزفه 
هلا  ليصبح  درجة  وارفع  منزلة 

ولعائلته فخرًا وعزًا ..

000000

حيدر عاشور 

نغم المسلماني/ مركز الحوراءعرس الشهادة
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أكد ذلك احلاج )كريم االنباري( 
التابع  الصيانة  قسم  م��س��ؤول 
للعتبة املقدسة ،مضيفا ان كوادر 
يف  كبري  دور  هلا  الصيانة  قسم 

قواطع  وضع  تم  حيث  التوسعة 
سكة  ونصب  الداخيل  احلرم  يف 
ورفع  العمل  لتسهيل  حديدية 
اىل  اضافة  وختزينه  القديم  املرمر 
والتربيد  الكهرباء  خيص  ما  كل 
السيارات  وتوفري  واألب���واب، 
يف  وال��رسع��ة  العمل  لتسهيل 
العمل  ان   املرشوع،مبينا  انجاز 
األع��م��دة  تقليص  ه��و  احل���ايل 
احلسني  اإلم��ام  حل��رم  الداخلية 
التوسعة  لغرض  السالم(  )عليه 
م���ن خ���الل ت��رش��ي��ق امل��س��اف��ة 
احلسيني  الشباك  بني  الفاصلة 
املستخدمة  واألعمدة  الرشيف 

ال��رشي��ف��ة  اىل  ال��ق��ب��ة  يف رف���ع 
امتار   )  4 ب��ح��دود)  توسعتها 
حركة  إع��اق��ة  بسبب  وذل���ك 
خاصة  وانسيابيتهم  الزائرين 
املليونية.واوضح  الزيارات  يف 
»االنباري«  أن الكوادر اهلندسية 
بشكل  العمل  ب��دراس��ة  ب��دأت 
عدة  عىل  انجازه  وسيتم  دقيق 
من  ركيزة  كل  أن  علاًم  مراحل 
أشهر  أربعة  تستغرق  األعمدة 
وتقليصها  األع��م��دة  حفر  بعد 
ومن ثم يتم حفر األرض بمسافة 
ركائز  وإض��اف��ة  أم��ت��ار  أرب��ع��ة 
أجل  من  الفوالذ  من  حديدية 

ألن  الرشيفة  القبة  عىل  املحافظة 
القبة  حتمل  التي  هي  األعمدة 
 )1000 يقارب)  ما  تزن  التي 
طن وحتتاج إىل عمل دقيق وفرتة 
بالشكل  إنجازها  لغرض  طويلة 
اهلنديس  املخطط  وفق  املطلوب 
احل��رم  ت��وس��ي��ع  ان  اىل  م��ش��ريا 
اضافة  باملرشوع  االهم  الداخيل 
اىل رفع القبة اربعة امتار  ليكون 
القديمة،  القبة  من  اكرب  حجمها 
احد  اول  ترشيق  ان��ج��از  وت��م 
جاٍر  والعمل  االربعة  االعمدة 
شباك  جهة  يف  وس��اق  قدم  عىل 

الشهداء)عليهم السالم( .

العطاء الحسيني

األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة
 ُتنجز أول  ترشيق لألعمدة االربعة داخل الحرم الشريف

تصوير:احمد القريشياالحرار/ حسين نصر 

انجزت الكوادر الهندســـية والفنية لقســـمي المشاريع والصيانة التابعين لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ترشيق العمود االول 
من مشروع نصب القبة الجديدة لمرقد االمام الحسين )عليه السالم(، وذلك لغرض إضافة مساحة واسعة حول مرقده الشريف،من اجل 

تسهيل انسيابية مرور الزائرين قرب الشباك الحسيني المطهر
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العطاء الحسيني 
ف��ي��ام ق���ال رئ��ي��س امل��ه��ن��دس��ني  
كاظم(  حسن  )حممد  االس��ت��اذ 
اهلندسية  املشاريع  قسم  مسؤول 
مرشوع  ان   : املقدسة  العتبة  يف 
املهمة  املشاريع  م��ن  التوسعة 
العامة  االم��ان��ة  تنفذها  ال��ت��ي 
بدءا من  املقدسة  للعتبة احلسينية 
ترشيق االعمدة املحيطة بالشباك 
الرشيف  لتوسعة احلرم الداخيل 
وتقوية الدعامات الطابوقية التي 
القبة  ورفع  الرشيفة  القبة  حتمل 
الرشيفة )اربعة امتار( وتأيت هذه 
التوسعة بسبب التزاحم الكبري يف 
الزيارات املليونية يف املنطقة  بني 
الشباك املقدس والدعامات التي 
لتخفيف  الرشيفة،  القبة  ترفع 
الزائرين،مضيفا  االختناقات بني 
تعمل حاليا  اهلندسة  الكوادر  ان 
اىل  اضافة  مرت   )2( توسعة  عىل 
تساعد  التي  القديمة  املساحة 
حركة  ع��ىل  اجل��دي��دة  التوسعة 
الشباك  حول  متوازنة  انسيابية 
ال��رشي��ف  ب���دون ت��زاح��م بني 
العمل  ان  م��ؤك��دا  ال��زائ��ري��ن، 
احل���ايل عىل  ال��وق��ت  ي���ري يف 
تقوية الدعامات لتحمل االثقال 
الكبرية مشريا اىل  اجلهود الكبرية 
للكوادر اهلندسية والفنية  لقسم 
السكالت  وض��ع  يف  الصيانة 

والقواطع. 

»موضحا« ان املرشوع الثاين من 
الرشيفة  القبة  رف��ع  هو  العمل 
ناهيك  العالية  املباين  معاجلة  بعد 
ع��ن اخ��ت��الف��ات ارت��ف��اع��اهت��ا، 
توسعة  يف  العمل  ان   اىل  اضافة 
تغيري  اىل  ادى  الرشيف  احلائر 
وأص��ب��ح��ت  االرت���ف���اع���ات  يف 
من  ت���رى  ال  ال��رشي��ف��ة  ال��ق��ب��ة 
ان  اىل  ،م��ن��وه��ا  بعيدة  مسافة 
مستعدة  وكوادرنا  ج��اٍر  العمل 
وص��ول  بعد  امل���رشوع  الن��ج��از 
ال��ق��ب��ة ال��رشي��ف��ة اجل���دي���دة من 
ان  كاظم  العراق،ويؤكد  خارج 
حجام   اكرب  وهي  اجلديد   القبة 

احلائر  ارت��ف��اع  م��ع  وتتناسب 
حوله  وم��ا  ال��رشي��ف  احلسيني 
اهنا  اىل  اضافة  القريبة  املباين  من 
ومبهجة   الناظر  ترس  رؤى  حتقق 
)عليه  االح����رار  ايب  ل��زائ��ري 
القبة  ان   اىل  ال��س��الم(،وأش��ار 
اجلديدة حتتاج  اىل دعامات تكون 
اجلديدة،  االثقال  لتحمل  مهيأة 
حديثه  املهندسني  رئيس  ويتابع 
انجزت  املختصة  ال��ك��وادر  ان 
احدى الدعامات  وعمقها يصل 
االرض  حتت  امتار(  )تسعة  اىل 
من  جم��م��وع��ة  زرع  ب��اإلض��اف��ة 
املواد  وبعض  احلديد  القضبان 

الدعامة  االخرى يف سبيل تقوية 
واألقواس، مستدركا بالقول  ان 
بدراسة  بدأت  اهلندسية  الكوادر 
وسينجز  دقيق  بشكل  العمل 
علاًم  مراحل  عدة  عىل  امل��رشوع 
األع��م��دة  م��ن  ك��ل رك��ي��زة  أن 
حفر  بعد  أشهر  أربعة  تستغرق 
ثم  وم��ن  وتقليصها  األع��م��دة 
أربعة  بمسافة  األرض  حفر  يتم 
حديدية  ركائز  وإض��اف��ة  أمتار 
املحافظة  أجل  من  الفوالذ  من 
األعمدة  ألن  الرشيفة  القبة  عىل 
التي حتمل القبة وزهنا ما يقارب 
عمل  إىل  وحتتاج  طن   )1000(
لغرض  ط��وي��ل��ة  وف���رتة  دق��ي��ق 
وفق  املطلوب  بالشكل  إنجازها 
ان  وي��ذك��ر  اهل��ن��ديس.  املخطط 
قسمي املشاريع اهلندسية والفنية 
والصيانة  التابعني لألمانة العامة 
للعتبة احلسينية املقدسة مستمران 
املقدسة  العتبة  مشاريع  انجاز  يف 
لتواكب  حديثة  تصاميم  وف��ق 
املستوى  عىل  احلديث  التطور 
ولكافة  واخل��دم��ي  ال��ع��م��راين 

املشاريع اهلندسية االخرى.
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العطاء الحسيني 

لألمانة  الرشعي  املتويل  التقى 
العامة  للعتبة احلسينية املقدسة 
املهدي  )عبد  الشيخ  سامحة 
التلقيحية  الفرق  الكربالئي( 
الوطنية  محلتها   تبارش  التي 
ض��د م���رض ش��ل��ل األط��ف��ال 
املقدسة،  ك��رب��الء  مدينة  يف 
عىل  القضاء  اج��ل  من  وذل��ك 
املدينة  يف  وحتجيمه  امل���رض 
دائ��رة   بجهود  مشيدا  برمتها، 
ترتقي  وه��ي  ك��رب��الء  صحة 
الطبية  اخل��دم��ات  بمستوى 
املقدمة  والعالجية  والصحية 
وزائرهيا  املقدسة  املدينة  ألبناء 
وسعيها  إل��ي��ه��ا،  وال��ن��ازح��ني 
بغية  املواطنني  توعية  يف  اجلاد 
الوقائية  اإلج��راءات  إتباعهم 
باألمراض  اإلص��اب��ة  لتجنب 
عىل  سامحته  مؤكدا  االنتقالية، 
للعتبة  العامة  االم��ان��ة  دع��م 

صحة  لدائرة  املقدسة  احلسينية 
املحافظة من اجل مدينة خالية 
معربا  اخلطرية،  االم��راض  من 
يبذلونه  ملا  اجلزيل  شكره   عن 
من  اإلنساين  العمل  جزيل  من 
صحية  بيئة  أفضل  توفري  أجل 
من  األط��ف��ال  متكن  وسليمة 
خماطر,  ودون  بسالم  العيش 
رغم الظرف الراهن الذي يمر 

به العراق. 
الدكتور  اوض��ح  جهته  وم��ن 
عام  مدير   ) املوسوي  )صباح 
صحة كربالء املقدسة ان  الدائرة 
نيسان  من  الثالث  يف  رشعت  
الثانية  اجلولة  بتنفيذ  اجل��اري 
الربيعية  الوطنية  احلملة  من 
سن  دون  األط��ف��ال  لتلقيح 
العمر بلقاح شلل  اخلامسة من 
النظر  بغض  الفموي  األطفال 
،  حيث  التلقيحي  عن املوقف 

صحية  فرقة   )451( هتيئة  تم 
و)263(  ثابتة   )31( منها 
راجلة و)157( آلية , فضاَل عن  
لنقل  سيارة   )228( مشاركة 
وامل��رشف��ني،  الصحية  ال��ف��رق 
 )64( ختصيص  اىل   اض��اف��ة 
ُمرشفني  و)4(  ميدانيًا  ُمرشفًا 
من القطاعات و مرشفني أثنني 
ل��الرشاف  الصحة  قسم  م��ن 
ومراقبة  القطاعات  عمل  عىل 
وضامن  احلملة  يف  العمل  سري 
احلملة  إن   منوها  نجاحها،  
دار يف مجيع  إىل  دار  تنقلت من 
كربالء  وأحياء  وش��وارع  ازقة 
امل��ق��دس��ة, وري���اض األط��ف��ال 
جانب  إىل  فيها  احلضانة  ودور 
النازحة  العوائل  أطفال  تلقيح 
املقدسة،  للمدينة  وال��زائ��رة 
التلقيحية  الفرق  ان  اىل   مشريا 
االرش��ادي��ة  بالتوعوية  تقوم 

املحافظة،  ألب��ن��اء  والصحية 
العام  للصالح  خدمة  وذل��ك 
سامحة  اىل  بالشكر  للبلد،معربا 
محلة  لدعمه  الكربالئي  الشيخ 
القيمة  وارش��ادات��ه  التلقيح، 
التلقيحية  ال��ف��رق  ل��ك��وادر 
توجيهية   رسالة  بمثابة   وهي 
االلتزام  اجل  من  للمواطنني 
لغرض  التلقيحية  ب��اجل��داول 
اطفاهلم  سالمة  ع��ىل  احل��ف��اظ 
وإنشاء جيل خال من االمراض 

 .
العامة للعتبة الحسينية  االمانة 

بدعمهـــا  مســـتمرة  المقدســـة 

لدائـــرة صحـــة المحافظـــة مـــن 

اجل مدينـــة خالية من االمراض 

الخطيرة

الشيخ الكربالئي يلتقي الفرَق التلقيحية
 ويدعو للقضاء على مرض شلل األطفال

االحرار/ حسين نصر 
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العطاء الحسيني 

الشيخ الكربالئي يلتقي الفرَق التلقيحية
 ويدعو للقضاء على مرض شلل األطفال

وتبادل  التواصل  إدام��ة  هب��دِف 
ذوي  تأهيل  جم��ال  يف  اخل��ربات 
ترشفت  اخلاصة،  االحتياجات 
حمافظة  م��ن  ال��غ��دي��ر  م��ؤس��س��ة 
املرقد  بزيارة  األرشف،  النجف 
احل��س��ي��ن��ي ال��ط��اه��ر، وال��ل��ق��اء 
ض  متخهّ وال��ت��ي  ب��امل��س��ؤول��نَي 
مشرتك  ت��ع��اون  اب����رام  ع��ن��ه��ا 
النشاطات  من  العديد  إلقامة 
شأهنا  م��ن  ال��ت��ي  والفعاليات 
هذه  أب��ن��اء  ق���درات  تنمي  أن 
الرشحية املهمة ومن بينها الرسم 
وال��ري��اض��ة ف��ض��اًل ع��ن اق��ام��ة 

دورات للخياطة والتطريز.
جاسم  الغدير  مؤسسة  مدير 
مؤسسة  »ان  قال:  الطيار  هادي 
 2015 سنة  تأسست  الغدير، 
وهي احدى مؤسسات املجتمع 
الوزراء  جملس  اىل  التابعة  املدين 
احلكومية,  غري  املنظامت  دائ��رة 
مؤسسة  وإن��ام  حزبية  غري  وهي 
عىل  وتعتمد  ومستقلة  طوعية 
مع  والتنسيق  ال��ذايت  التمويل 
العتبات املقدسة واخص بالذكر 
العتبة احلسينية املقدسة، وظيفتها 
رعاية رشائح ذوي االحتياجات 
اعامرهم  خمتلف  ع��ىل  اخل��اص��ة 
املؤسسة  وه���ذه  ومستوياهتم 
واملكفوفني  والبكم  الصم  تضم 
د«،  التوحهّ بأمراض  واملصابني 
ال��رشحي��ة  ه���ذه  أن  إىل  م��ش��ريًا 
الرشائح  اه��م  من  واح��دة  تعد 
االجتامعية التي حتتاج إىل مد يد 

االهتامم  انعدام  مع  هلا،  العون 
قبل  م��ن  هل��ا  السلبية  وال��ن��ظ��رة 

املجتمع،
انعدام  »م��ع  الطيار،  وأض��اف 
فرص الرعاية وقلة عدد املعاهد 
ذوي  لرشحية  التأهيلية  واملراكز 
فقد  اخل��اص��ة،  االح��ت��ي��اج��ات 
حتتضن  ان  مؤسستنا  ارت���أت 
بالتعاون  الكبرية  الرشحية  هذه 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  مع 
ال��ك��رب��الئ��ي وال�����ذي ب���دوره 
االهتامم  إىل  وبادَر  لنا  استجاب 
من  املستفيدين  ب��األش��خ��اص 
أرب��ع  باستضافتهم  امل��ؤس��س��ة 
مع  الواحدة  السنة  مرات خالل 

توفري كافة احتياجاهتم ومن بينها 
والعالجات  املستلزمات  توفري 

الصحية هلم«.
الغدير بحسب  وتنطلق مؤسسة 
األخالقية  القاعدة  من  مديرها 
معاق  )امل��ع��اق..  ت��ق��ول:  التي 
االخ���الق ال م��ع��اق اجل��س��د(، 
األكرب  »القسم  بأن  ذلك  معلاًل 
بالكفاءة  يمتاز  الرشحية  من هذه 
العالية  وامل��ه��ارات  وال��ق��درات 
ال��رس��م وال��ري��اض��ة  ف��ن��ون  يف 
حفظ  األهم  اليشء  وهو  إضافة 
فضاًل  الكريم  للقرآن  الكثريين 
عن الرواديد احلسينيني من هذه 

الرشحية«.

الغدير  مؤسسة  مدير  وطالب 
لرشحية  خ��اص  ن��اٍد  بتخصيص 
اخل��اص��ة،  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
ال��ري��اض��ي��ة  ال���ربام���ج  لتنفيذ 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وت�����الوة ال��ق��ران 
تساعد  التي  األخرى  والربامج 
حياته  اس��ت��م��رار  ع��ىل  امل��ع��اق 
»املؤسسة  ان  مؤكدًا  اليومية«، 
حترص عىل احتواء مجيع الفئات 
العمرية ومن كال اجلنسني حيث 
وصل عدد املستفيدين حتهّى اآلن 
اىل )600(فرد، وهي هتدف دائاًم 
كون  باملجتمع  املعاق  دمج  إىل 
باملجتمع  يذوب  ان  البد  املعاق 

ويتعايش معه بسهولة«.

المراقد الدينية والبرامج التطويرية
أفضل األماكن والفرص التي يجد فيها ذوو االحتياجات 

االحرار: ضياء االسدي الخاصة ذواتهم
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املقدسة  كربالء  حمافظة  تسعى 
املشرتك  ال��ت��ع��اون  ارص  م��د  اىل 
والعتبات  املحلية  احلكومة  بني 
اثر  وع��ىل  ك��رب��الء،  يف  املقدسة 
االس��ت��اذ  حم��اف��ظ��ه��ا  زار  ذل���ك 
العطاء  مركز  الطرحيي(  )عقيل 
العامة  لألمانة  التابع  العسكري 
وذلك  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
مستجدات  اخ��ر  عىل  لإلطالع 
تطور  م��دى  واىل  فيه  العمل 
التدريبات اخلاصة لقوات احلشد 
يعد  والذي  هلا،  التابعة  الشعبي 
االمنية  االجهزة  من  مهام  جزءا 

حسب وصفه.
جملة  ب���ه  خ���ص  ت���رصي���ح  يف 
زيارته  سبب  ع��ن  »االح����رار« 
تكن  مل  الزيارة  فقال:  املعسكر 
املحافظة  بل  نوعها   من  االوىل 
زياراهتا  دوري   بشكل  تواصل 
التابع  العسكري  العطاء  ملعسكر 

احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 
قمنا  وان  سبق  املقدسة،مضيفا 
بعدة زيارات سابقة شاهدت من 
خالهلا رجاال جندوا انفسهم من 
املليئة  املرحلة  هذه  جت��اوز  اجل 
عىل  قادرين  وكانوا  بالتحديات 
صنع يشء يستفاد منه يف مواجهة 
اإلرهاب، ومل نسجل اي صعوبة 
تكاتفهم  خالل  من  عملهم  يف 
ووقوفهم كصف واحد ومجيعهم 
هبمة ورجولة وشهامة املستجيبني 
ملواجهة  العليا  املرجعية  لنداء 
هب��ؤالء  ان  االره��اب،م��ن��وه��ا 
بأذن  االرهاب  هنزم  ان  نستطيع 
القوات  ان  موضحا  تعاىل،  اهلل 
احلشد  قوات  وخاصة  املسلحة 
ان  باستطاعتهم  املقدس  الشعبي 
آليات  من  العدو  غنائم  يغنموا 
امليدانية  وبخرباهتم   ، ومعدات 
يتم اعادة تصليحها وتأهيلها من 

جديد لغرض االستفادة منها يف 
بالزيارات  املعارك، مشريا اىل ان 
املستمرة اىل املعسكر ذاته نحاول 
قدر االمكان مد يد املساعدة هلم 
الدعم  بعض  تقديم  خالل  من 
قضية  وباخلصوص  اللوجستي 
االبار وما شابه ذلك، مؤكدا عىل 
الدعم املتواصل بكل ما نستطيع 
اجلهد  وه��ذا  االليات  هذه  الن 
رجالنا  قبل  من  املبذول  العظيم 
احلشد  اب��ط��ال  م��ن  الشجعان 
الدعم  كل  منا  يتطلب  الشعبي 
اج��ل  م��ن  عملهم  خ��ص��وص��ا 
واحلفاظ  بأكمله  العراق  وحدة 
الشعب  وح��دة  استمرارية  عىل 

والعراق
متواصل  دع��م��ن��ا   : ال��ط��رحي��ي 

لعملهم الكبري
واستدرك الطرحيي :  ان املحافظة 
االمانة  بني  كبري  لتعاون  تؤسس 

املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
وال���ق���وات ال��ت��اب��ع��ة هل��ا وال��ت��ي 
قيادة  مع  ارشاف��ه��ا  حتت  تعمل 
عمليات الفرات االوسط اضافة 
خمتلف  مع  الكبري  التعاون  اىل 
وخمتلف  العمليات  ق��ي��ادات 
االجهزة األمنية،واختتم املحافظ 
كحكومة  بدورنا  نحن  حديثه: 
املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  حملية 
نسعى للتواصل والدعم املستمر 
هذا  عىل  القائمني  االخ��وان  مع 
من  واح���دا  ون��ع��ت��ربه  املعسكر 
ألنه  اإلسرتاتيجية  اساسياتنا 
عىل  باحلفاظ  ويساعدنا  يساهم 
واستقرارها  املقدسة  املدينة  امن 
استقباهلا  خ���الل  خ��ص��وص��ا 
للزيارات املليونية بشكل مستمر 
والبارز  الكبري  الدور  اىل  اضافة 
ووحدة  واستقرار  امن  محاية  يف 

العراق بأكمله. 

العطاء الحسيني 

محافظ كربالء المقدسة اثناء زيارته معسكر العطاء العسكري 
يؤكد ان الحشد الشعبي المقدس جزء مهم من االجهزة االمنية

تقرير/ قاسم عبد الهادي

18



أع���ل���ن���ت م���دي���ن���ة اإلم�����ام 
يف  السالم(الطبية  احلسني)عليه 
طبي  فريق  نجاح  عن   كربالء, 
جراحية  عملية  يف  وص��ح��ي 
(ساعة   11 نحو)  استغرقت 
ورم   « استئصال   « من  تقريبَا, 
رسطاين, و » رفع » الفص األيمن 
من الكبد والكلية اليمنى وجزء 
ملريضة  احلاجز  احلجاب  من 
تبلغ من العمر) 23 (عامَا, وبني 
املصابة  ان  النسيجي  الفحص 
تعاين من مرض رسطاين معقد 

حيصل غالبا عند االطفال.
وحت����دث أخ��ص��ائ��ي ج��راح��ة 
اجلهاز اهلضمي والكبد الدكتور 
ملجلة  النقيب  ك��اظ��م  م��ؤي��د 
»االحرار« قائال« ان فريقَا طبيَا 
 « استئصال   « يف  نجح  وصحيَا 
ورم رسطاين, و » رفع » الفص 
والكلية  الكبد  م��ن  األي��م��ن 
احلجاب  م��ن  وج���زء  اليمنى 
احلاجز ملريضة تبلغ من العمر) 

23 (عامَا«.
عليها  بدأت  املريضة  ان  مبينَا« 
عالمات املرض قبل سنة تقريبَا, 
حيث شخص يف حينها » كيس 

هلا  وأجريت  الكبد«,  عىل  مائي 
بجهاز  الكيس  تنظيف  عملية 
من  أق��ل  م��رور  وبعد  الناظور, 
التهاب  شهر عىل إجرائها ظهر 
وخراج يف البطن استدعى عىل 
حمافظة  يف  عملية  إج��راء  أثرها 
ان  مضيفا  تنظيفه،  بغية  بابل 
املريضة حتسنت حالتها الصحية 
واكتسبت الشفاء التام, غري إن« 
امل��رض ع��اد م��رة أخ��رى قبل 
أكثر  بأعراض  نحو ثالثة أشهر 
للدم,  فقر  عنها  نتج  وضوحَا 
املستمرة  البطن  آالم  صاحبه 

واملتزايدة يومَا بعد آخر«.
واشار  »النقيب« اىل ان املريضة 
كربالء  حمافظة  اىل  ُأح��ي��ل��ت 
اجلهاز  أمراض  مركز  وحتديدَا 
إجراء  وعقب  والكبد,  اهلضمي 
الفحوصات املختربية والسونار 
واملفراس احللزوين, تم استشارة 
إخصائي األشعة الدكتور سالم 
عبد الصاحب, حيث أكد وجود 
البطن«  داخ���ل  غ��ري��ب  »ن��م��و 
سم,   20  ×  17  ×  15 بحجم 
للكبد  األيمن  الفص  من  يمتد 
الكلية  احتواء  مع  حتته,  ما  اىل 

البطن  جدار  من  وجزء  اليمنى 
 ،) احلاجز  احلجاب  اخللفي) 
مستدركا يف القول : قام الفريق 
عىل   « الغريب  النمو   « بعرض 
بمتابعة  اخلاصة  الطبية  اللجنة 
املدينة  يف  ال��رسط��ان  ح��االت 
أخصائيي  من  واملؤلفة  الطبية 
واألشعة  واألورام  اجل��راح��ة 
العاملني  النسيجي  والفحص 
والتعليمي  الصحي  املجال  يف 
أخ��ذ خزمة من  ال��ق��رار  وك��ان 
أكد  حيث  الغريب«  »النمو 
النسيجي  الفحص  إخصائي 
ال��دك��ت��ور ح��ي��در ج��رب وج��ود 
قرر  حينها  رسطانية«,  »خاليا 
العملية  اج��راء  الطبي  الفريق 
)  11 نحو)  استغرقت  التي 
س���اع���ة, ومت��َك��ن��ا خ��الهل��ا من 
الرسطاين,  ال��ورم  »استئصال« 
من  األي��م��ن  الفص  »رف���ع«  و 
الكبد والكلية اليمنى وجزء من 

احلجاب احلاجز«.
الفحص  ن��ت��ائ��ج  إن  خم��ت��ت��اَم« 
»النمو  ل���  النهائي  النسيجي 
مرض  إن��ه  أثبتت  ال��غ��ري��ب« 
رسطاين ُمَعقد حيصل غالبَا عند 

األطفال ».
الطبي  ال��ف��ري��ق  ان  وي��ذك��ر 
من  للنقيب  املساعد  من  يتألف 
الدكتور  اجل��راح��ة  أخصائي   
ج��دوع,  الصاحب  عبد  ع��امد 
وأخصائي اجلراحة البولية عالء 
جراحة  وأخصائي  األمري,  عبد 
ال��ص��در واألوع���ي���ة ال��دم��وي��ة 
ف����راس ال��ف��ح��ام وأخ��ص��ائ��ي 
األمري  عبد  الدكتور  التخدير 
جراحة  أق���دم  ومقيم  ن���وري, 
بولية الدكتور عامر جميد مهدي, 
الدكتور  جراحة  أق��دم  ومقيم 
ومقيم  م��ه��دي,  ص��ال��ح  زه��ري 
عيل,  حممد  الدكتور  ختدير  أقدم 
من  الصحي  امل��الك  تكون  فيام 
صبيح  مؤيد  الطبيني  املعاونني 
مح��زة  وحم��م��د  سعيد  وح��ي��در 
حسن  وفالح  جميد  عيل  وكرار 
ال��س��الم حيدر  رس���ول وع��ب��د 
مصطفى  التخدير  ومساعدي 
وسيف  حسن  وجعفر  فاضل 
حمسن,  وع���يل  ع���الوي  حم��م��د 
سعاد  املاهر  املمرض  إضافة 

عبد اهلل.

تقرير

فريق طبي في كربالء ينجح بـ) استئصال (
 ورم سرطاني و) رفع ( الفص األيمن من الكبد لمريضة عشرينية

االحرار/قاسم عبد الهادي
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عنَدما ينتهي اىل م�سامعي ا�سمك الأ�سم وما جرى عليكم من   
النوائب يا خري الأنام .. اأ�ساب ب�سعقة يف روحي، وتدب الق�سعريرة 
يف بدين.. و�سرعان ما تنهمر دموعي لوعة وحزنًا عليكم، وتت�سابق 
الدموع اجلارية على اخلد بحرقة.. فيها لهيب املاآ�سي ووقع امل�سائب.
�سربك  �سخرة  على  تتحطم  لل�سرب  جبال ً  مولتي  يا  عندها  فكنت 
وكذبهم  اأباطيلهم  وتنك�سف  تتبدد  وبكالمك  الأع���داء،  �سماتة 
قد  واملنطق  فالبطولة  النور،  اأم��ام  الظالم  يتبدد  كما  و�ساللهم.. 
)عليه  الهمام  علي  الإ���س��الم  بطل  ال�سرغام..  اأبيك  من  ورثتيها 

ال�سالم(.
فانت العاملة غري املعلمة .. املخدرة املحجبة التي قد خجل احلجاب 
لالإمامة  �سندًا  كنت ِ  الليل..  يف  املتهجدة  منها..  وتعلم  عندها 
والناطقة مبظلومية واأحقية اآل بيت امل�سطفى ا�سرف الورى �سلوات 

اهلل تعاىل عليهم.. 
نعم تلك هي زينب الكربى التي وقف الزمان عندها تعظيمًا لقدرها، 
فانحنى عند اأعتاب ا�سمها اإجالل ً وتكرميًا وهيبة وتفخيمًا ومتجيدًا 

ملقامها.. اقراأ يف حروف ا�سمك يا عقيلة الطالبيني:
عرو�ش  ا�سقط  وزل���زال  املوؤمنني  قلوب  ي��روي  م��اء  زلل  ال���زاي: 

الظاملني..
الياء: يقني قاطع باهلل وينبوع العفة.

النون : نور اأ�ساء للدنيا ونربا�ش حقٍ ..
الباء : بيان �سدق فائق وبهاءٍ  �ساطع..!!

تلَك هي الكبرى
خالد غانم الطائي

أحرفَك وشٌم في روحـي
طالب الظاهر روح�������ي يف  و������س�����ٌم  اأح������رف������َك 

ورح�����ل�����ُت وح�������������������ي���دًا م��ن��ت��ب��ذًا

ي�����ن�����داُح اأن��������نٌي ي��وؤمل��������������������������ن��ي

ق��ت��ي�����������������ال ك�����ان  اإذ  اأح�������س�������نٌي 

مب����وا�����س����ِم ب���������������رٍد ل��ِدم��ان�����������������ا

ب ق��ائ��ل�����������������ه��م ب����امل����وِت ك�����������ذَّ

م�������������اَت امل�����������������������������������وت وظ������َل

جم�����ٌد ي�����س��م��و ف������وَق ال��ت��ي��ج��ان

ت��ل��ف��ظ��ن��ي اأر����س���ف���َة ال��ن�����س��������ي��ان

ون��������داٌء ت��ف�����س��ي��ِه ال�����س��������������ط��اآن

ف��ب��م��وت��ِه َق���ْت�������ل الأزم�����������������������ان

دم�����������ُه ق���د اأ����س���ح���ى ُب��رك��������������ان

���س��������������������ي��زوُل اأث������َر الإن�����س�����������ان

����س���ري���ُح ح�����س�����نٌي ب��ره��������������������������ان
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عمـار جبـار خضيـر 

القلُب جنٌح يخفق
ال������������ق������������ل������������ُب ِج���������������ن���������������ٌح َي����������خ����������ِف����������ُق
�����������������س����������������وٌق َي����������������ه����������������ُز جَم�����������ام�����������ِع�����������ي
َق������������������د ج�����������ئ�����������ُت ا����������س���������ت���������ج���������دي ل�����ه�����ا
واأط�����������������������������������������رُي م���������������ث���������������َل مي������������ام������������ٍة
���������س��������دوه��������ا ي��������ع��������ل��������م ُ  ال����������������غ����������������رُب 
���������ق���������ي���������ل���������ِة ������������س�����������ادٌح ب���������ا����������س���������م ال���������عَّ
ه����������������ذي اب������������ن������������ُة ال����������������زه����������������راء َم��������ن
اأخ���������������������������ُت احل�����������������������س�����������نِي وم������������������ن ل�����ه�����ا
ذي احل�������������������������������������وراِء  زي��������������ن��������������ُب  ه��������������ي 
�������ه�������ا ��������س�������خ���������������سِ يف  اأم��������������������������ة  ه����������������ي 
ِم���������������ْن هلل ِ  غ�������������������س���������ب���������ٌة  َب������������������������ْل 
َب��������������������ْل رو������������������������شُ ُق��������������د���������������شٍ م��������ون��������ُق
َب����������������������������ْل ك������������ع������������ب������������ٌة مِل�����������������داره�����������������ا
اإ��������س�������م�������ه�������ا يف  ال�������������ن�������������دى  َق�������������ط�������������ُر 
ذك����������ره����������ا يف  ال�����������������������س�����������دى  َب������������������������لُّ 
مب��������دح��������ه��������ا اك������������������������������������وُن  ل  ِل 
ن���������������ب���������������ٌع ي������������������ف������������������وُر غ���������������دي���������������رُه
���������ق���������وا ف��������������������از ال���������������ذي���������������ن ب���������������ه ����������سُ
خ�������������������رُي ال����������ن���������������������س����������اء وَم�����������������������ن ل�����ه�����ا
َن����������������زل����������������ت واآي�������������������������������������ُة ���������س��������ربه��������ا
ول�������������ق�������������د ����������س���������ب���������ق���������ُت م���������دام���������ع���������ي
واأن������������������������������ا ال��������������������ف��������������������داُء ل�������رب�������ه�������ا
ان����������������ظ����������������ر ل���������������������������س�������������ام اأم�������������ي�������������ة
ت����������ل����������ك ال����������ق���������������������س����������ور خ�������������رائ�������������ٌب
اأي�����������������������������َن ال�����������ط�����������غ�����������اة وح��������زب��������ه��������م
ل��������ع��������ان��������ه��������م غ��������������������ري  ت�������������ب�������������ق  ل 
ف�������������م�������������زاب�������������ل ال���������������ت���������������اري���������������خ ه������م
ل�����������������ك�����������������ن ب���������������������ن���������������������َت حم�������������م�������������ٍد
ق������ب������اب������ه������ا دون  وال�������������������س���������م�������������������شُ 
اآف������������������������������������������������اُق جم����������������������������ٍد زاه���������������������ر
ي���������������ا ق����������ا�����������س����������دي����������ن �������س������ري������ح������ه������ا
ون���������������ي���������������اب���������������ة ع�������������ن�������������ي خ��������������������ذوا

ُي�����������ح�����������ِل�����������ُق اخل���������������اف���������������ق���������������نِي  يِف 
وم�����������������������������س��������������اع��������������ري ت�������������ت�������������َدف�������������ُق
واأن�������������������������������ا ال������������ف������������ق������������رُي الم�������������ل�������������ُق
َت��������ع�����������������س��������ُق م����������������ا  اىل  ط��������������������������ارت 
وامل���������������������������س�������������رُق ه�����������دل�����������ه�����������ا  اأو 
ه�������������������������ذا ب����������������ي����������������اين َي�������������ن�������������ِط�������������ُق
ِب�����������������س��������ي��������ائ��������ه��������ا َن�����������������س��������َت�����������������س��������رُق
اأُع������������������َت������������������ُق ل  ان��������������������ا  َع���������������ب���������������ٌد 

اآي������������������ات������������������ه������������������ا ت������������ت������������َح������������َق������������ُق 
ُت�������������������س���������َح���������ُق ل  ث������������������������������ورٌة  ب���������������ل 
���������ج���������اع���������ِة ُت��������ط��������َل��������ُق ع�������������������زِم ال�������������������سَ
��������م�����������������شُ ع���������������ٍز َت�����������������س��������رُق َب�������������������ْل ���������سَ
ال������������������ع������������������ارف������������������وَن ت�����������������س��������اب��������ق��������وا
ِع������������ط������������ر ال��������������ه��������������دى ن�������������س������ت������ن�������������س������ُق
ِح��������������������������������������رزًا ب�����������������ه ن�����������������س��������ت��������وث��������ُق
اأ��������������������س�������������������دو وق�����������ل�����������ب�����������ي ي�������������س������ه������ق
ث�������ق�������وا  ، ح����������������ي����������������درٍة  ك�����������غ�����������دي�����������ِر 
وا����������س���������ر����������س���������ف���������وا ث������������م ا�������س������ت������ق������وا
وح�����������������������ي احل���������������ج���������������ى ي���������ت�������������������س���������وُق
ال���������������َب���������������رَيُق ال�����������ن�����������ائ�����������ب�����������اِت  يِفْ 
ت���������������س�������ب�������ق يل  ف�������������وج�������������دت�������������ه�������������ا 
وب��������������ح��������������ب��������������ل��������������ه��������������ا م���������ت���������ع���������ل���������ق
ت���������ن���������ب���������ئ���������ك ع����������ن����������ه����������ا ِج���������������لَّ���������������ُق
و�����������س����������ري����������ح����������ه����������ا ه�����������������و رون�����������������������ُق
؟ ب����������ق����������وا  ه������������ل  ح����������������رب  اآِل  م������������ن 
ت���������ب�������������������س���������ُق ع����������ل����������ي����������ه����������م  ذل 
واخل������������������������������������زيُّ ف���������ي���������ه���������م ُي�������������رف�������������ُق
امل������������������ج������������������ُد ف����������ي����������ه����������ا ُي���������������ح���������������دُق
خ��������������ج��������������الن��������������ة ت���������������������س����������ت����������ط����������رُق
واأري����������������������������������������������ج ع��������������������������ٍز ي���������ع���������ب���������ُق
ط���������������وف���������������وا ب���������������ه وا��������������س�������������رزق�������������وا
م�����������������ن م���������ق���������ل���������ت���������ي م�����������������ا ت������������غ������������دُق
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مرتضى الحمامي

درُب من ال يمروَن

ال����ف����ق����ار ذا  ك�������ن  ل����ل���������س����رب   ال�������������س������رِب  م�������ن 
ل�������ي�������ع�������ل�������ن ��������س�������ي�������ب�������ك ان�����������������ا �������س������ب������اب
ف����������ك����������ال مل������������وت������������ك ح����������ت����������ى ن�����ع�����ي�����������ش
ال�����ي�����وم ت������رج������ع  اأن  ت�����رف�����������ش  ك�����ن�����ت  اإذا 
حم�����ط�����ة ك�������������ل  ع���������ن���������د  اإذا  مل���������������������اذا 
����س���ي���خ ت������ق������اط������ع  ك��������ل  ع������ن������د  اإذا  مل�������������اذا 
مل����������������������اذا ت�����������رك�����������ت ب���������ك���������ل جت������اع������ي������د
مل��������������������اذا ت����������رك����������ت ب����������ب����������اب امل�������دي�������ن�������ة
ت�������س���ل���ه���ا ل  ال��������ت��������ي  وال�������ع���������������س�������ور  ان������������ا 
م������������ذ الأر����������������������������ش اخ������������ط������������اأ ف������الح������ه������ا
ت������ط������ي������ل ال�����������ك�����������الم ع�����������ن ال���������������س�������ه�������داء
وه��������������������ذا زم��������������������ان ع�������ت�������ي�������ق ال����������زم����������ان
اأت������������������ى ك�����������رب�����������الء ع�����������ن ع�������م�������ر ن������اه������ز
ل������ق������د ك�����������ان ب�����ي�����ن�����ي وب�����������ني ان���������س����م����ام����ي
ل�������ق�������د ك��������������ان ب������ي������ن������ي وب��������������ني رج�������وع�������ي
ح�������س���ي���ن���ا يل  ك���������ن  احل�����������ر  ع�������ب�������دك  ان�����������ا 
اب��������ي ي�����������ا  ال���������ظ���������م���������اأ  م������ط������م������ئ������ن  ومن 
������س�����ن�����ب�����ح�����ث لإ��������س�������ب�������ع�������ك ال�����ق�����ط�����ع�����وه�����ا
������س�����ن�����ح�����م�����ل ع����������ن ك����������ل ط�������ف�������ل ر������س�����ي�����ع
ج�������دي�������دا ع����������راق����������ا  ن�����������������راك  ان  اىل 
ي��������ط��������م��������ئ��������ن زي����������ن����������ب����������ه ب������ال������ي������م������ني

جت��������������������رد ث�������������������������ارا وت����������غ����������م����������د ث����������ار
ق�����������س�����ار ال���������ل���������ي���������ايل  اأن   ون�����������وم�����������ك 
ال�������������س������غ������ار مي��������������وت  اأن  اىل  وك��������������ال 
ال�������ن�������ه�������ار ���������س��������ف��������ت��������اك  ط�����������ول�����������ت  ل 
ق���������ل���������ب ت������������رك������������ت ب���������ق���������اي���������ا ق�������ط�������ار
ت�������������رك�������������ت زح����������������ام����������������ا ان��������ك�����������������س��������ار
ح�������������س������ار م������������ن  ق���������������س�������ة  اإب�����������ائ�����������ن�����������ا   
ط��������ف��������ال ع������������راق������������ا و��������س�������ي�������خ�������ا دم������������ار
ج������ار م�������������س������اف������ة  ج�����ل�����������س�����ن�����ا  ح���������روب���������ي   
وك��������������ل م���������ي���������اه ال���������������س�������م�������اء اع���������ت���������ذار
وت�������ك�������ت�������ب اأي��������ت��������ام��������ه��������م ب�����اخ�����ت�����������س�����ار
ال��������������ذي ا������س�����ت�����ع�����ب�����دت�����ه ������س�����ف�����اه�����ك ث������ار
وزار ح���������������س�������ي�������ن�������ا  الأرب������������������ع������������������ني   
ل��������ع�����������������س��������ك��������ره ع������������������ال م��������������ن ق��������������رار
ل�����������وال�����������دت�����������ي خ�����������ط�����������وة م�������������ن ف�������������رار
ف������������������اين ت��������ع��������ب��������ت م�������������ن ال���������الخ���������ي���������ار
�����س����ي����ك���������س����ر ِول���������������������ُدك غ������ي������ظ اجل������������رار
ع����������ن اخ��������������ت ل���������رف���������ع ك����������ف ان�����ت�����������س�����ار
���������س��������م��������اأه ون�������ب�������ح�������ث ع�����������ن م��������������اء ن�������ار
واع������������ت������������ذار دم  �������س������ف������ت������ي������ه  ع��������ل��������ى 
ب������ال������ي�������������س������ار ع�������ب�������ا��������س�������ه  وي������������رف������������ع   
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الظاُء والضاُد من الكلمات
)الَغيُظ ، والَغي�ُش(

على  يقدر  ل  ملن  الغيُظ   : وقيل  الغ�سب..  �سورة   ، بال�ساء  الغيُظ 
الباري  و�سف  ولهذا  النت�سار..  على  يقدر  ملن  والغ�سُب  النت�سار، 

تعاىل )بالغ�سب( ول يو�سف بالغيظ..
الغي�ُش بال�ساد ، النق�سان ومنه قوله تعاىل )وِغي�َش املاُء(.

الغياُظ ، والغيا�ُش
الِغياُظ بالظاء م�سدر غاَيظُت الرجَل ُمغايظة ً وِغياظًا اذا اأغ�سبته 

واأغ�سبك.
ال�سُد  تاألُفُه  امللتُف  ال�سجر  وهي  الغي�سة..  جمع  بال�ساد  الغيا�ُش 

باع. وال�سِّ
احلاِفُظ واحلاِف�ُش

احلاِفُظ بالظاء �سد النا�سي والغافُل، وكل من تعهد �سيئًا ول ُي�سّيعُه 
فهو حافظٌ  له.

احلاِف�ُش، بال�ساد ، الذي يطوي الُعود ويحنيه لي�سنع منه قو�سًا او 
نحوها..

)الظائُر وال�سائُر والذاِئُر(
:اإذا  الناقة َ  ظ��اأرُت  قولهم:  من  الفاعل  ا�سم  بالظاد-   – الظاِئُر 

عطفتها على احلوار.. وظارتُه على الأمر اذا اأكرهته عليه.
ال�ساِئر – بال�ساد- فهو ا�سم فاعل من قولهم: �ساَرُه ي�سريُه وي�سوُره.. 

ه. رُّ ُه َي�سُ مبعنى �سرَّ
اذا  ذائٌر  ورجٌل  زوجها-  على  النا�سُز  فاملراأة  – بالذال-  الذائر  اما 

َفِزَع وُذعر.. وكذلك �سيئ اخُللق، �سّيق ال�سدر..
)الّلُظ والّل�ُش والّلُذ(

الّلُظ – بالظاء- ال�سديد الإحلاح واملالزمة..
ورجٌل َل�شُّ – بال�ساد- هو املطرود من مو�سع اىل مو�سع..

- بالذال – اأي لذيذ.. و�سراٌب – لذُّ
) )الَبظُّ والب�شُّ والَبذُّ

اأوت��ار  الَقيَنة  وت�سوية  ال�سيء..  على  الإحل��اح  بالظاء-   – البظُّ 
عودها..

ورجٌل – َب�شُّ اجل�سم- بال�ساد- اإذا كان ناعم اجل�سم..
.. �سيالن املاء قلياًل قليال ً .. وكذلك الدم.. والَب�شُّ

والّبذُّ – بالذال- الغلبة والظهور..
ورجُل َبذُّ الهيئة . اذا كان رديء الهيئة غري متاأنق يف ملب�سه..

من كتاب : )الفرق بني احلروف اخلم�سة ملوؤلفه ال�سيد البطليو�سي(.

اعداد: سليم كريم كريمش 
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مقاالت

نظم اخالقية متسقة سارت عليها املجاميع البرشية ولفرتات 
االخالقي  االطار  يكونوا ضمن  بأن  الشعور  قادها  متتالية 
بأن  نفهم  ان  والبد   ، االصعدة  مجيع  وعىل  البرش  جلميع 
املنظومات  من  واح��دة  هي  الرتبية  تكون  أن  اخلالصة 
 ، مبارشة  وبصورة  العقلية  االحكام  لتثبيت  االساسية 
عليهم   ( البيت  أهل  منهجية   من  املنبثقة  الرتبية  وبخاصة 
السالم ( وهنا أوال يمكن ان تكون هناك  حالة من التوازن 
اال بعد ان خيضع االنسان اىل كلية احلالة الوجودية العقلية 
الواعز  يكون  ان  هنا بصدد  وانا  املنظومة االخالقية  ضمن 
الذي  احلقيقي  املفهوم  اس��اس  عىل  املسيطر  هو  الرتبوي 
املفاهيم  من  واحدة  تكون  حتى  بكليتها  املجاميع  وصف 
يكون  بحيث  البقية   من  تدرجا  أكثر  وضع  نحو  العالقة 
يوجد  ان  القادر عىل  هو  االخالق  مليزان  اخلاضع  االنسان 
نفسه داخل املنظومة ، وأي منظومة منظومة املجتمع بواقع 
احلال ألهنا املؤدية اىل مرتكز الوجود نحو الوجود الواقعي 
، هذا ما أكد عليه الكثري من الدارسني والباحثني يف الشأن 
احلقيقي االجتامعي ، ركوب املوجة نحو تربية سليمة هي 
اجلزء  كوهنا  فالرتبية   ، برمتها  الرتبية  هذه  واقع  اىل  املؤدية 
عليها  الرتكيز  خالل  من  االنسان  هنوض  عملية  يف  االبرز 
من  املهتمني  بعض  قبل  ومن  اوال  عليها  القائمني  قبل  من 

ان تكون هناك  انفسهم  آلوا عىل  الذين  ثانيا  املجتمع   ابناء 
مما   ، املنظومة من عدمها  لفهم هذه  عدة خيارات واضحة 
جعل احلال يكشف بعض االجتاهات التي تنوي يف داخلها 
قتل الرتبية من خالل املربني بوضع عقبات قوية ومتسارعة 
يف سبيل اخضاعهم اوال ، وتركهم للمنظومة برمتها ثانيا ، 
لتخلو الساحة هلم ولكل شخص يريد ان يكون اهلدم هو 
الفائدة  احلارضة القوية جليلنا ولالجيال القادمة ، ولتكون 
حزم  وقفة  من  البد  وهنا   ، العامة  ال  اخلاصة  بيد  حمصورة 

امام هذا االهنيار بعدة نقاط :
1- عدم ترك الباب مفتوحا امام الثقافات املغايرة حلضارتنا 

وافكارنا وثقافتنا .
ان  تريد  التي  املأجورة  االصوات  امام  االبواب  غلق   -2

تزرع الفتنة بني ابناء املجتمع .
التسامح  ثقافة  ببث  االفراد  بني  الوطنية  اللحمة  تقوية   -3

واملحبة واالخاء ، والرتبية الصحيحة .
4- التسلح بثقافة احلضارة من جهة ، وحضارة الثقافة من 

جهة ثانية .
5-  عىل الرتبويني ان يعطوا جرعات تربوية إسالمية بعيدة 

االمد لضامن صحوة اجليل احلايل واالجيال القادمة .

تربية الفرد اوال  
د. حسنين جابر الحلو
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مقاالت

املذاهب  بني  اخلالفية  املسائل 
ال  جتاوزها  وعملية  حال  واق��ع 
احد  اقتناع  فيعني  تم  وان  يتم 
االطراف بام خالفه الطرف االخر 
املستحيل  اىل  اق��رب  ام��ر  وه��ذا 
حركة  بدليل  بمستحيل  وليس 
االستبصار اىل مذهب اهل البيت 
بعدا  اخذت  التي  السالم  عليهم 
، وهنالك مسائل خالفية  واسعا 
منذ االزل مل تستطع كتب التاريخ 
واملصادر املعتمدة لدى االطراف 
اخلالف   هذا  احتواء  يف  املتخالفة 
بمفهومها  ليس  التاريخ  وكتب 
بمفهوم  بل   ، الذهن  اىل  املتبادر 
االدوات التي تكتب التاريخ هي 
املسائل  حل  عن  عجزت  التي 

اخلالفية .
عرشية  االثني  االمامية  وعقيدة 
اهلل  املهدي عجل  االم��ام  ب��والدة 
املسائل  من  الرشيف  فرجه  تعاىل 
وبني  بينهم  املستعصية  اخلالفية 
م��ن خي��ش��ى ص��ح��ة ال�����والدة ، 
باالمام  يتعلق  ما  كل  واملعلوم 
التسميات  اختلفت  وان  املهدي 
انه  اال  البعض  ل��دى  واهل��وي��ة 
املنتظر هذه املتعلقات تكاد تكون 
متطابقة وال خالف عليها وامهها 
متأل  ما  بعد  يكون  ظهوره  ان  هو 

فيظهر  وج���ورا  ف��س��ادا  االرض 
اذن   ، وقسطا  ع��دال  ويمألها 
بوالدة  يؤمنون  ال  مل��اذا  السؤال 

االمام املهدي )عليه السالم( ؟
من  صحة  يعني  بوالدته  االيامن 
يؤمن به وصحة من يؤمن به يعني 
اخلالفية  املسائل  يف  راهيم  صحة 
وهذه  العصور  مر  عىل  الغري  مع 
مسالة   هو  اوهلا  اخلالفية  املسائل 
الذين  االئ��م��ة  وتنحية  اخل��الف��ة 
،فكل  علينا  طاعتهم  فرضت 
املعصوم  عليها  اختلف  مسالة 
مع اخلليفة تثبت صحة املعصوم، 
هذه  املثال  سبيل  عىل  فدك  منها 
املهدي  بوالدة  تتعلق  االثباتات 
الثقلني  حديث   ، السالم  عليه 
املهدي  االم��ام  ب��والدة  عالقة  له 
حديثا  وسنتي  حديث  فيكون 
له  الغدير  حديث   ، موضوعا 
 ، املهدي  االم��ام  ب��والدة  عالقة 
الوالية  هي  الدين  اكامل  فيصبح 
وليس التاويالت االخرى والويل 
وليس  املطلق  اخلليفة  يصبح 
من  ذلك  اىل  وما  واملؤيد  النارص 
والعوراء  العرجاء  بني  تفسريات 
، عقيدة النبوة والتوحيد ستنسف 
يثبت  ع��ن��دم��ا  امل��خ��ال��ف  ل���دى 
الن   ، املهدي  االم��ام  والدة  هلم 

عىل  اك��دا  ما  كثريا  ورسوله  اهلل 
السالم  عليه  املهدي   شخصية 
ان  ويؤمنون  يعتقدون  اهنم  واال 
اطالة  ع��ىل  وج��ل  ع��ز  اهلل  ق��درة 
لقانون  خيضع  امر  االنسان  عمر 
اهلل عز وجل كن فيكون ، وليكن 
الف عام،  مئة عام،  املهدي  عمر 
ولكن   ، هيم  ال  ام��ر  ع��ام،  الفي 
االشكال فيه هو النسب والسبب 
الذي  احلديث  يؤيدون  وه��م   ،
اخر  يف  املنتظر  يظهر  مل  لو  معناه 
يوم من الكون فان اهلل عز وجل 
ظهوره  حتى  اليوم  هذا  سيطيل 
اليوم  ه��ذا  يطيل  عندما  وهنا   ،
ام  باعجاز  ويظهر  سيولد  فهل 
بالظهور  ل��ه  واذن  م��ول��ود  ان��ه 
يف  يصب  ال  اخل��ي��اري��ن  واي  ؟ 
صالح الذين ينفون والدته ، فلو 
والظهور  الوالدة  جعل  االعجاز 
اطالة  يف  يكون  ال  فلم  اليوم  يف 
العمر ؟ وان كان مولودا واذن له 

بالظهور فهذا هو املطلوب .
اث��ب��ات والدت���ه س��وف ال  عند 
الرصيح  احل��وار  برنامج  يكون 
ب��ع��د ال���رتاوي���ح ، ع��ن��د اث��ب��ات 
هنالك  تكون  ال  سوف  والدت��ه 
اثبات  عند   ، وه��اب��ي��ة  ف��ت��اوى 
والدته سيفتضح مدعو  املهدوية 

والدته  اثبات  عند   ، والسفارة 
ووصال  الصفا  قنوات  ستغلق 
وبطلهم العرعور ، وعليه املشكلة 
عمره  معجزة  يف  ليست  اص��ال 
بام  لدهيم  املشكلة  ب��ل  الطويل 
ترتتب عليه عقائد النايف لوالدته 
، سالت احد الذين ينفون والدته 
يف  تعيش  ان  تتمنى  هل  له  قلت 
ظل حكم عادل وال يور املسلم 
عىل اخيه املسلم وتتوفر كل سبل 
واي��امن  وحرية  بكرامة  العيش 
وهل  ل��ه  قلت   ، نعم  اج���اب   ،
اجاب  ؟  املنتظر  ذل��ك  سيحقق 
ان  معي  متنَّ  اذن  قلت   ، بالتاكيد 
املنتظر  حكومة  بسط  من  يعجل 
هترب   ، اليه  نصبو  ما  لنا  ليحقق 
وتلعثم ورفض الدعاء ، اذن اين 

تكمن نقطة اخلالف ؟!!
تنسف  امل��ه��دي  االم���ام  والدة 
م��ل��ال وش��ع��وب��ا وع��ق��ائ��د الن 
مسائل  ال  يعني  وظهوره  والدته 
ال  وم��ن  ب��ني  احل��ق  ب��ل  خالفية 
فالقصاص حارض  للحق  يرضخ 
ما  صحة  يعني  والدت��ه  وصحة 
جاء به اباؤه واجداده اي سلسلة 
السلسلة  اماما، هذه  االثني عرش 
ترعب املخالف وتنزل االطمئنان 

للموالف .

بقلم : سامي جواد كاظمتربية الفرد اوال  

اقول لكم لماذا ال يؤمنون بوالدة
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الثقلني« عىل  يدل حديث »إينهّ تارك فيكم 
)عليهم  النبويهّة  العرتة  من  ة  االئمهّ عصمة 
وضوح،  بكلهّ  والسالم(  الصالة  أفضل 
تنا سالم اهلل  ا االفضليهّة فإن أفضليهّة أئمهّ وأمهّ
حديث  أفضليهّتهم  عىل  يدلهّ  فإنهّه  عليهم، 
حديث  النهّ  عديدة،  جهات  من  الثقلني 
وغري  العلم  يف  مهم  تقدهّ عىل  دلهّ  الثقلني 
بال  االفضليهّة  تقتيض  العلم، وهذه جهات 
فأقرأ لكم بعض  شك، وإن كنتم يف شك 

العبارات:
وأرجو   � املقاصد  رشح  يف  التفتازاين  قال 
الطاهرة،  العرتة  ل  وفضهّ بدقة:  املالحظة 
الرسالة،  وأشياع  اهلداية  أع��الم  لكوهنم 
العرتة  أي ضمُّ   � هم  إليه ضمهّ يشري  ما  عىل 
عن  هبام  ك  املتمسهّ إنقاذ  يف   � اهلل  كتاب  إىل 

الضاللة.
اح حديث الثقلني، وحتى  ولو راجعتم رشهّ
أو  ثِْقل  تراجعوهنم يف معنى  لو   � اللغويني 
 � الثقلني  حلديث  يتعرضون  حيث  َثَقل 
والعرتة  الكتاب  أي   � مها  سامهّ إنهّام  يقولون: 
� بالثقلني إعظامًا لقدرمها وتفخياًم لشأهنام.

يف  كاملنهّاوي  احل��دي��ث،  اح  رشهّ ن��صهّ  وق��د 
رشح  يف  املرقاة  يف  والقاري  القدير،  فيض 
امل��ال��ك��ي يف رشح  امل��ش��ك��اة، وال���زرق���اين 
أنهّ  عىل  ه��ؤالء:  وغري  اللدنية،  املواهب 

حديث الثقلني يدلهّ عىل أفضليهّة العرتة.
والحظوا كالم نظام الدين النيشابوري يف 
تفسريه املعروف، يقول بتفسري قوله تعاىل: 
آَياُت  َعَلْيُكْم  ُتْتىَل  َوَأْنُتْم  َتْكُفُروَن  )َوَكْيَف 

اهللِ َوِفيُكْم َرُسوُله(.
)َوَكْيَف َتْكُفُروَن( استفهام بطريق االنكار 
إليكم  ق  يتطرهّ أين  من  واملعنى  والتعجب، 
الكفر واحلال أنهّ آيات اهلل تتىل عليكم عىل 
وبني  واقعة،  كلهّ  يف  ة،  غضهّ الرسول  لسان 
شبهة،  كلهّ  لكم  يبنيهّ  اهلل  رسول  أظهركم 
إنهّام  اهلل  فرسول   [ علة  كلهّ  عنكم  ويزيح 
الناس هلذه  اىل  ة ويبعثه اهلل  ااُلمهّ يكون بني 
ويزيح  شبهة  كلهّ  لكم  يبنيهّ  وهي:  الغاية 
ا الكتاب فإنهّه باق  ة [ قلت: أمهّ عنكم كلهّ علهّ

فإنهّه وإن كان  النبي  ا  الدهر، وأمهّ عىل وجه 
قد مىض إىل رمحة اهلل يف الظاهر، ولكن نور 
أنهّ  باق، عىل  املؤمنني، فكأنهّه  باق بني  ه  رسهّ
عرتته ورثته يقومون مقامه بحسب الظاهر 
كلهّ  يبيهّنون   � العرتة  أي   � فيكونون  أيضًا، 
»إينهّ  قال:  وهلذا  ة،  علهّ كلهّ  ويزحيون  شبهة 

تارك فيكم الثقلني«.
فمسألة االفضليهّة أيضًا واضحة عىل ضوء 

أحاديث القوم وكلامت علامئهم.
ا حديث السفينة، فذاك دليل آخر عىل  وأمهّ
ولربهّام  أيضًا،  عصمتهم  وعىل  أفضليهّتهم 
يف  السفينة  حديث  عن  للبحث  ض  نتعرهّ

مباحث العصمة إن شاء اهلل تعاىل.

بين العصمة واالفضلية
من كتاب إمامة بقية األئمة للسيد علي الميالني

كاتٌب وكتاٌب
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)فلسفتنا(  ال��ق��ي��م  ك��ت��اب��ه  يف 
حممد  ال��س��ي��د  الشهيد  ت��ب��نهّ��ى 
ال��ص��در )ق���دس رسه(  ب��اق��ر 
املعرفة  يف  االرسطية  النظرية 
الست  بالبدهييات  م  سلهّ حيث 
ومسألة  العلية  مبدأ  ورضورة 
لكنه  اخلارجي  الواقع  بداهة 
منطق  حدود  يف  ليقف  يكن  مل 
حد  إىل  حكم  ال��ذي  أرس��ط��و 
وخاصة  ال��ف��ك��ري  ت��راث��ن��ا  م��ا 
باملباحث  تأثهّر  الذي  الكالمي 
ترمجة  إثر  والفلسفية  املنطقية 
طابعًا  واختذ  اليوناين.  الرتاث 
كثرية  أحيانًا  وتطرف  جدليًا 
الفلسفة  إشكاالت  مالحقة  يف 
سقط  حتى  االرسطي  واملنطق 
والبحث  املطلق  التجريد  يف 
أكثر  اف��رتاض��ي��ة  شبهات  ع��ن 
منها واقعية ال ثمرة عملية من 

ورائها.
يستسلم  مل  الصدر  باقر  لكن 
للمنطق  ال��ت��ارخي��ي��ة  للهيبة 
األرسطي رغم كل التعديالت 
رون  املفكهّ عليه  أدخلها  التي 
هذا  م��ع  وقطع  اإلس��الم��ي��ون 
بأطروحته  الطويل  ال���رتاث 
املنطقية  األس���س  امل��ت��م��ي��زة: 
عنها  ق��ال  وال��ذي  لالستقراء 
استطاعت  اهنا  نفسه..  الصدر 
نظرية  يف  كبريًا  فراغًا  متأل  أن 
املعرفة البرشية مل يستطع الفكر 
الفلسفي أن يمأله خالل الفي 

سنة.
املنطقية  األسس  كتاب  وليس 
يوحي  ق��د  ك��ام  ل��الس��ت��ق��راء، 
عنوانه دراسة ملشكلة االستقراء 

التعميم  لقضية  وحل  فحسب 
أطروحة  هو  وانام  االستقرائي 
أسامها  جديدة  معرفية  لنظرية 
ال��ص��در: امل��ذه��ب ال���ذايت يف 
املعرفة: إنه مذهب ثالث مقابل 
واملذهب  التجريبي  املذهب 
ال��ع��ق��يل ومل��ع��رف��ة مت��اي��ز ه��ذا 
بني  نقارن  أن  بأس  ال  املذهب 
هذا االجتاه اجلديد وبني هذين 
ر  وسنحرهّ الكبريين.  املذهبني 

هذه املقارنة يف النقاط التالية:
املعرفة:  مصدر  حتديد  أوال: 
مع  يتفق  ال����ذايت  ف��امل��ذه��ب 
وجود  ح��ول  العقيل  املذهب 
التي  قبلية  وإدراك���ات  قضايا 
البناء  عليه  يقوم  أساسًا  متثهّل 

الفوقي للمعرفة.
ثانيًا: خيتلف مع املذهب العقيل 
للتعميم  املنطقي  األس��اس  يف 
العقيل  فاملذهب  االستقرائي. 
إىل  التعميم  ه��ذا  يف  يستند 
السببية  مبدأ  ث��الث��ة:  م��ب��ادئ 
الصدفة  ر  ت��ك��رهّ ع��دم  وم��ب��دأ 
احلاالت  ان  ومبدأ:  باستمرار 
إىل  تؤدي  الطبيعة  من  املتشاهبة 
نتائج متامثلة ويعتقد هؤالء أن 
التجربة  عن  مستقل  املبدأ  هذا 
مبدأ  ع��ن  برهانيًا  ومستقل 
اخل��الف  نقطة  وم��ن  السببية 
هذه حول رجوع االستقراء إىل 
العقيل  املنطق  حسب  القياس 
ليشيد  ال��ص��در  ب��اق��ر  ينطلق 

نظريته يف املعرفة.
يؤمن  العقيل  املذهب  إن  ثالثًا: 
يف  املوضوعي  بالتوالد  أساسًا 
املعرفة والقياس هو العمدة يف 

االستقراء  وحتى  االستدالل 
قياس  إىل  األخ���ري  يف  ي��رج��ع 
ظاهرتني  بني  املالزمة  صغراه 
وكرباه  مالحظاتنا  تعكسها  كام 
ان الصدفة ال تتكرر باستمرار.
أنه  يعني  املوضوعي  والتالزم 
قضية  بني  التالزم  عىل  اعتامدًا 
واخرى أو بني قضية وجمموعة 
قضايا أخرى يمكن أن حتصل 
من  القضية  بتلك  معرفتنا 
القضايا  أو  بالقضية  معرفتنا 
مثال ذلك من  تستلزمها،  التي 
و)كل  إنسان(  )سقراط  قولنا: 
إنسان فان( نستنتج ان )سقراط 
موضوعي  توالد  فهذا  ف��ان( 
ألن��ه ن��اش��ئ ع��ن ال��ت��الزم بني 
للمقدمات  املوضوعي  اجلانب 
للنتيجة.  املوضوعي  واجلانب 
)ف��ال��ت��وال��د امل��وض��وع��ي هو 
يقوم  استنتاج  كل  يف  األساس 
الن  االرس��ط��ي  القياس  ع��ىل 
النتيجة دائاًم مالزمة للمقدمات 
املوضوعي  التوالد  أساس  عىل 
املستدل  القضايا  بني  والتالزم 

اآلخ��ر  البعض  ع��ىل  بعضها 
بصورة قياسية(.

يعتقد  الذي  الذايت  التوالد  أما 
الطريقة  أهن��ا  ال���ذايت  امل��ذه��ب 
معارفنا  أكثر  هبا  حتصل  التي 
فهي تؤمن بأنه يمكن أن تنشئ 
من  ان��ط��الق��ًا  ج��دي��دة  معرفة 
الذاتيني  اجلانبني  بني  التالزم 
دون  وال��ن��ت��ائ��ج  للمقدمات 
املوضوعيني  اجلانبني  يف  تالزم 
الذايت  اجلانب  من  واملقصود 
املنطق  ان  ح��ني  يف  االدراك. 
األرسطي يعترب أن هذا التالزم 
اجلانب  يف  ت��الزم  دون  ال��ذايت 
لالنتقال  كاف  غري  املوضوعي 
ح��اول  وه��ك��ذا  النتيجة  إىل 
يفرسهّ  أن  األرس��ط��ي  املنطق 
تكون  أن  إما  بأهنا  معارفنا  كل 
عىل  مستنتجة  أهن��ا  أو  أول��ي��ة 
أما  املوضوعي.  التوالد  أساس 
بوجود  فيؤمن:  الذايت  املذهب 
معارف أولية متثل اجلزء العقيل 
عدم  )مبدأ  املعرفة  من  القبيل 

التناقض(. 

حول نظرية التوالد الذاتي للمعرفة

0000000
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احلسني)عليه  األم����ام  اع��ط��ى 
السالم( هلل )سبحانه وتعاىل( كل  
وعظمة  اهلل  كرم  ومن  يملك  ما 
خصه  اهلل  عند  احلسني  االم���ام 
الشهداء  سيد  قدمه  ملا  بخصال 
لديمومة الدين حيث استمد من 
يومنا  اىل  ليستمر  احلسني  روح 
هذا فاحلسني )عليه السالم( زاد 
وكرامة  رشف��ا  وتربتها  كربالء 
املكانة  له  ك��ان  الرشيف  ودم��ه 
العظيمة ان يعطي الرتبة احلسينية 
والقدسية  والرشف  املنزلة  هذه 
الباقر  االم���ام  ع��ن  روي  وق��د 
اهلل  السالم(ان  والصادق)عليهام 
بخصال  احلسني  االم��ام  خص 
جعل  ان  اح���دا  هب���ا   م��اخ��ص 
االمامة يف ذريتة والشفاء يف تربته 
قبته  حت��ت  مستجاب  وال��دع��اء 
احلسينية  الرتبة  خصائص  ومن 
وقد  داء  كل  من  الشفاء  الكثرية 

عن  واملعاجز  التجارب  ثبتت 
من  احلسينية  الرتبة  يف  التشايف 
االمراض املستعصية ال يسعنا يف 
هذا املقام ان نذكرها ولكن يب 
االيامن  يكون  ان  هو  هبا  التشايف 
قال  وبصاحبها  هبا  واالعتقاد 
االمام الصادق)عليه السالم( يف 
السالم(  )عليه  احلسني  قرب  طينة 
ال��دواء  وه��و  داء  كل  من  شفاء 
تؤكد  ال��رواي��ات  ان  االك��ربم��ع 
من  اال  ال��رتاب  اكل  حرمة  عىل 
وبمقدار  احلسني  االم���ام  تربة 
معني اقل من احلمصة وعن يقني 
روي  وقد  تشفى  التي  هي  بأهنا 
تناوهلا  كيفية  اجلنان  مفاتيح  يف 
من  شفاء  فهي  خ��اص  وبدعاء 
م��ن ك��ل خوف  داء وام���ان  ك��ل 
ان  روي  س��وء  كل  من  وحفظ 
انه  السالم(  )عليه  الرضا  االمام 
من  شيئا  احد  اىل  بعث  اذا  كان 

الثياب يضع فيها شيئا من تراب 
وكان  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 
وهي  اهلل  ب��أذن  ام��ان  هو  يقول 
لدفع  حيمله  ان  يستحب  ح��رز 
البالءات. كذالك فضل املسبحة 
املعمولة من تراب احلسني )عليه 
هبا  التسبيح  اج��ر  ال��س��الم(ف��ان 
االم��ام  وق��ول  عظيم  فضل  ذو 
باجرها  السالم(  )عليه  الرضا 
تربة  م��ن  السبحة  ادار  م��ن  ان 
احلسني )عليه السالم( مسبحا ) 
سبحان اهلل واحلمد هلل وال اله اال 
منها  حبة  كل  مع  اكرب(  واهلل  اهلل 
كتب اهلل له هبا ستة االف حسنة 
ورفع  سيئة  االف  ستة  عنه  وحما 
له ستة االف درجة واثبت له من 
الشفاعة مثلها وقول صادق اهل 
البيت )عليهم السالم(اليستغني 
شيعتنا عن اربع مخرة يصيل عليها 
اي تربة وخاتم يتختم به وسواك 

قرب  طني  من  وسبحة  به  يستاك 
احلسني )عليه السالم( فالتسبيح 
اضعافا  يعادل  احلسينية  بالرتبة 
اذا  حتى  او  لغريها  االج��ر  من 
ترتك وان مل يسبح هبا فاهنا تسبح 
باليد وان مل يسبح صاحبها ومن 
خاص  التسبيح  هذا  ان  املعلوم 
كل  يسبحه  ال��ذي  التسبيح  غري 
من  تعاىل)وان  اهلل  قال  كام  يشء 
ولكن  بحمده  يسبح  اال  يشء 
وق��ول   ) تسبيحهم  التفقهون 
اذ قال ومن كان  االمام الصادق 
احلسني  قرب  طني  من  سبحة  معه 
)عليه السالم( ُكتب مسبحا وان 
السجود  فضل  اما  هبا.  يسبح  مل 
الفضل  فلها  احلسينية  الرتبة  عىل 
الكبري وقد روي ان السجود عىل 
احلجب  خي��رق  احلسينية  الرتبة 
الصالة  قبول  يورث  اي  السبعة 
وكذلك  الساموات  ارتقائها  عند 
السالم(  )عليه  ال��ص��ادق  ق��ال 
السجود عىل طني احلسني )عليه 
السالم( ينور اىل االرض السابعة  
اخلصال  هذه  الرتبة  اكسبته  ممن 
من  يكن  مل  والكرامة  وال��رشف 
الشهداء  سيد  واناماكسبها  فراغ 
اذ  اسامعيل  لنبيه  اهلل  فداه  الذي 
قال تعاىل )وفديناه بذبح عظيم( 
وحممد )صىل اهلل عليه وآله( من 
النبي )صىل  اسامعيل وقول  ولد 
وانا  مني  حسني  وآله(  عليه  اهلل 
فدى  فاحلسني  اذا  حسني  م��ن 
اسامعيل  صلب  يف  وه��و  نبينا 
عىل  الفضل  صاحب  فاحلسني 
يف  وتضحيته  وشهادته  الدين 
كربالءا اقام الدين بل هو الدين 
للموىل  ف��اج��الال  ودي��م��وم��ت��ه 
العظيم اكسب اهلل الرتبة احلسينية 
هذا الفضل والرشف والقدسية.

أسرار التربة الحسينية وعظمتها 
عقيل الحاج
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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 معرفيًا.

يف حديث رشيف عن احد االئمة املعصومني )عليهم السالم( 
اهل  من  اح��دًا  يرى  ان  القرآن  حلامل  ينبغي  )ال   : فيه  يقول 

االرض اغنى منه وان ملك الدنيا برحبها(.
يعني ان قارئ القرآن وحافظه وحامله لفظًا وعمال ً ال ينبغي 
ر انهّ هناك من اهو اغنى منه وان ملَك الدنيا عىل سعتها  ان يتصوهّ
به اغنى من كلهّ غني واثرى  القرآن وحافظه والعامل  فقارئ 
القرآن وحفظُه  قرأ  الذي  الشاب  ُيعترب  العامل  ثري يف  من كل 
ه ال يملك شيئًا من حطام الدنيا غنيًا بأحِد معاين الغنى بل  ولعلهّ
اغنى من ذلك الثري الكبري الذي يملك املصانع والبواخر بل 
تها ألنه حيمل يف صدره ما يغنيه عن كل تلك االشياء  الدنيا برمهّ
ألن الغني يف الدرجة االوىل هو غنيُّ النفس كام – قال االمام 

عيل )عليه السالم( : خرُي الغنى غنى النفس.
يساعد هبا  ان  يمكنه  اموال ومجعها من حالل  عنده  الذي  ان 
هذه  مثل  يف  ويساعد  واحلسينيات  املساجد  ويبني  الفقراء 
الغنيُّ  القرآنية ولكن ال يفعُل كل هذا وال بعضه اال  املحافل 

الذي يتحىلهّ باإليامن باهلل..
من  ينشأ  النفس  وغنى  النفس  غنى  هو  اذن  احلقيقي  فالغنى 
بيد  مجيعًا  االم��ور  بأن  واالعتقاد  به  والثقة  اهلل  بوعِد  اليقني 
وما  مالُه  عنه  اغنى  )ما  املسد  سورة  ويف  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
ومقدار  االوالد  من  كبرٌي  عدٌد  احدهم  عند  كان  فلو  كسب( 
هائل من االموال ثم حض موته ال يمكن لكل تلك االموال 
وكل اولئك االوالد ان يقفوا امام املوت وكانت تلك اللحظة 
ف اذا كانت يدُه خالية من املعنويات واالعامل  حلظة ندم وتأسهّ

الصاحلة اما حامل القرآن الكريم ثروةٌ  عظيمة؟
االوزار  ثِقَل  عنا  بالقرآن  واحطط  وآله  حممد  عىل  صل  اللهم 
وهيئ لنا ُحسن شامئل االبرار واقُف بنا اثار الذين قاموا لك 
به آناء الليل واطراف النهار حتى تطهرنا من كل َدَنس بتطهريه 
عن  األمل  يلههم  ومل  بنوره  استضاءوا  الذين  آثار  بنا  وتقفو 

العمل فيقطعهم بخدع غروره ؟ 
بحكمه  ويؤمن  حرامه  وحيرم  حالله  حُيلُّ  ممن  اجعلني  اللهم 
ومتشاهبه ِ واجعله يل انسًا يف قربي وانسًا يف حرشي واجعلني 

ممن ترقيه بكل آية قرأها درجة يف اعىل عليني..

حامل القرآن الكريم ثروة عظيمة
الحاج رسول الوزني
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ابراهيم فيصل
ان هذه األسلحة اخلطرية تستخدم يف عدة 
الناس  فمن  أسلفنا،  كام  وأماكن  مواطن 
ومنهم  الفرح  عن  للتعبري  يستخدمها  من 
ومنهم  احلزن  عن  للتعبري  يستخدمها  من 
يف  النفس  ع��ن  للدفاع  يستخدمها  م��ن 
املجتمع  شهده  ما  ولكن  االحيان،  بعض 
اهنا   الظاهرة   لتلك  تطور  من  العراقي 
أصبحت ُتستخدم يف حل اخلالفات اذ يتم 
خالل  من  قتل  بجريمة  الشجارات  حل 
يف  والثقيلة  الوزن  النارية  األسلحة  تلك 
الشجارات،  إثناء  السالح  فريفع  الفعل 
من  كثري  يف  للمزح  أدوات  أصبحت  كام 
األحيان فكم من شخص قتل نتيجة تلك 
املزاحات فضال عن التعبري عن الفرح فإذا 
نرى  الناس  لعامة  مفرحا  يعد  امر   حدث 
اهم ادوات التعبري عن ذلك الفرح بإطالق 
العيارات النارية من تلك االسلحة ، فضال 
عن استخدامها للتعبري عن احلزن ايضا اذ 
تطلق األعرية النارية يف إثناء تشييع املوتى، 

وهناك تقارير تؤكد ان تلك األعرية النارية 
تنزل  قد  األعىل  إىل  اهلواء  يف  تطلق  عندما 
وتتسبب يف قتل من تسقط عليه من الناس، 
فيصبح من عرب عن فرحه يف مناسبة خاصة 
قتل  يتسبب يف  قد  انه  مناسبة،  أو  عامة  او 
َيعلم  وال  َقتَل  مَل  القاتل  يعلم  فال  إنسان، 
التخلف،  منتهى  وهذا  ُقتل،  ملاذا  املقتول 
)األص����وات  امل��ف��رق��ع��ات  ان  وال��ظ��اه��ر 
النفسية لإلنسان  العالية( هلا عالقة باحلالة 
النارية)  األلعاب  تستخدم  شعوب  فهناك 
عالية  أصواتا  تصدر  والتي  املفرقعات( 
يف  تتسبب  ال  تنفجر  فهي  تؤذي،  ال  وهي 
قتل الناس، اما يف منطقتنا العربية وبالعراق 
عن   التعبري  أدوات  أهم  فإحدى  حتديدا 
باالستخدام  أيا كان شكلها هو  املناسبات 
يمكننا  هل  هنا  والسؤال  األسلحة  لتلك 
إهناء  يف  تساهم  رادع��ة  بدائل  تقديم  من 
العمياء؟  األمنية  واخلروقات  املظاهر  هذه 
والبد من القول ان العقوبات هي إحدى 

إىل  باإلضافة  الروادع  تلك  اهم 
التي  تلك  عن  خمتلفة  ثقافة  نرش 
العشائرية  القيم  من  ورثناها 
سوف  البدائل  وهذه  القديمة، 
نتطرق إليها يف اجلزء األخري من 

هذا البحث.
بعض  إىل  التطرق  م��ن  والب��د 
هذه  حترم  التي  الدينية  املعايري 
االس��ت��خ��دام��ات وامل��امرس��ات 
مبدأ  مراعاة  أساس  عىل  العبثية 
من  الساحقة  ال��ع��راق  أغلبية 
اإلس��الم  ح��رم  فقد  املسلمني، 
منذ أكثر من ألف وأربعامئة عام 
األسلحة،  يف  العبثية  املامرسات 
لتحريم  مبارشة  غري  وب��إش��ارة 
نص  يف  جاء  كام  األفعال  تلك 
حممد  للنبي  الرشيف  احلديث 
)صىل اهلل عليه وآله( إذ قال فيه 
ان) من أشار إىل أخيه بحديدة، 

المظاهر السلبية لألسلحة النارية

لقد ارتبَط حمل الســــالح في عالمنــــا العربي بثقافة قديمــــة ربطت الى حد ما 
الرجولة والشــــجاعة بحمل الســــالح منذ العصور التي كانت األســــلحة الفتاكة 
هي السيوف والخناجر )الســــكاكين الصغيرة( ومع التطورات اإلنسانية التي 
شــــهدتها البشرية اخترعت األســــلحة التي تحمل باليد وتقتل من مسافات 
بعيدة جدا، عكس السيوف التي ال تصيب وال تؤثر إال بالمبارزة، وهكذا بداًل ان 

تحمل تلك األنواع من األســــلحة الخطيرة للدفاع عن المقدسات )الدولة شعبًا 
وأرضًا وسماء(، أصبحت تحمل وتســــتخدم في ممارسات مختلفة وفي مواطن 

كثيرة وبطرق غير مبررة وال ترتبط بالمفاهيم اإلنسانية واألسلوب الحضاري الذي 
ينبغــــي ان يكون عليــــه عصرنا الحالي عصر التقدم والتطــــور العلمي والتكنولوجي 

والذي يطلق عليه اليوم عصر الكلمة، خصوصًا ان تلك الظواهر الســــلبية منتشــــرة في 
جميــــع الدول العربيــــة عموما ومنها العراق اذ كان وال يزال يعاني من مظاهر العنف 

وأدواتها التي ألترحم والتي تهدد أغلى ما وهبه اهلل لإلنسان وهي الحياة.
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ألبيه  أخاه  كان  وان  تلعنه،  املالئكة  فان 
اإلس��الم��ي  ال��دي��ن  ييز  ال  إذ  وأم����ه(، 
اإلنسان  وج��ه  يف  ال��س��الح  رف��ع  وحي��رم 
معظم  وتتفق  كام   ، املزح  أم  باجلد  سواء 
الرساالت الساموية مع وجهة النظر هذه. 
للمعايري  وفقًا  مقبولة  غري  ظاهرة  وهي 
االستخدامات  به  تتسبب  ملا  األخالقية 
البحث  هذا  يف  أبرزها  ذكرنا  التي  العبثية 
النساء  وخ��ص��وص��ًا  للناس  رع��ب  م��ن 
هذا  تقسيم  إىل  عمدنا  لذلك  واألطفال، 
بالقوات  األول  يتعلق  صنفني  إىل  املحور 
املدنيني،  الثاين عىل  املسلحة يف حني ركز 
من  مقرتحات  بمثابة  هي  الوسائل  وهذه 
املمكن ان تساهم يف صناعة ترشيع يكبح 
أدناه  ويف  منها،  وحيد  الظاهرة  هذه  من 

أقسام هذا املحور:
بمنتسبي  يتعلق  فيام  أوال: 
ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة؛ 
امل��ق��رتح��ات  وتتضمن 

اآلتية:
العقوبة  ت��ش��دي��د   .1
القوات  منتسب  عىل 
يطلق  ال��ذي  املسلحة 

األعرية النارية تعبريا 
خاصة  مناسبة  عن 

بغض  عامة  او 
عن  ال��ن��ظ��ر 

ط��ب��ي��ع��ة 

يستخدمها  او  ام حزن  فرح  املناسبة  تلك 
بغرض  كان  وان  شخصية  شجارات  يف 
اخلدمة  خارج  وهو  والتخويف  التهديد 
بان تصل العقوبة اىل الفصل من اخلدمة. 

األسلحة  الس��ت��رياد  سقف  حت��دي��د   .2
يتناسب  بام  اخلفيفة(  النارية)الصغرية 
إىل  باإلضافة  املسلحة  القوات  عدد  مع 
االحتياط بحيث يكون هناك إحصائيات 
حرب  حالة  يف  فلسنا  لعددها،  دقيقة 

لتكديس السالح بال ضوابط.
3. يف حالة تأدية الواجب العسكري البد 
بطريقة  املنتسبني  بيد  األسلحة  توجه  ان 
العسكرية  للقواعد  ووف��ق��ا  صحيحة 

وحماسبة املخالف لتلك القواعد.
ان  املسلحة  القوات  منتسب  توجيه   .4
يتعرض  التي  األمني  للخرق  املعاجلات 
التؤدي  بطريقة  تكون  ان  البد  البلد  هلا 
األخطاء  فمن  األبرياء  بالناس  رضر  إىل 
االشتباك  ان  هو  ترتكب  التي  اجلسيمة 
يف  املجرمني  أو  اإلرهابية  العنارص  مع 
ظل وجود مجهرة من الناس؛ لطاملا يكون 

الضحية فيها املدنيني.
التشكيالت  عىل  السالح  محل  حرص   .5
فحاليا  األمن،  بفرض  املعنية  العسكرية 
حتمل  الداخلية  وزارة  تشكيالت  مجيع 
هذه  وتطبق  امل��رور  رشطة  حتى  السالم 
األمني  الوضع  استتباب  حالة  يف  النقطة 
منطقة  كل  ظرف  وحسب  كامل  بشكل 

ووضعها األمني. 
وتتضمن  باملدنيني؛  يتعلق  فيام  ثانيا: 

املقرتحات اآلتي�ة:
إثناء  السالح  يرفع  ملن  العقوبة  زيادة   .1
الشجارات فيام بني املدنني حتى ولو كان 
بقصد التهديد واإلخافة وليس بصد القتل 
وذلك بجعلها جريمة تؤدي بصاحبها إىل 
لتلك  رادع��ة  تكون  زمنية  لفرتة  السجن 
عىل  السجن  فيكون  السلبية  الظواهر 
بعد  حتى  عاما  حقا  اجلريمة  هذه 

تصالح املتشاجرين.
األسلحة  نوعية  حت��دي��د   .2
ان  للصيد رشط  املسموح هبا 

يامرس  وان  ذلك  يف  خربة  له  حيملها  من 
املدن  خ��ارج  مهنة  أم  كان  هوية  الصيد 

املأهولة.
إلرش��اد  تربوية  ف��ق��رات  ختصيص   .3
مراحل  من  البنني  م��دارس  يف  الطالب 
املتوسطة واإلعدادية )فئة املراهقني( عىل 
االسحلة  تلك  هبا  تتسبب  التي  املخاطر 
وتثقيفهم عىل عدم استخدامها للهو وغري 
ذلك من املظاهر السلبية املذكورة أعاله، 
وال  بالسالح  اليؤمن  جيل  لدينا  لينشأ 
يرغب فيه، فالتجارب التي مرت بالعراق 
أثبتت ان السالح يف العراق ألخري فيه إال 
حلامية البلد من العدوان اخلارجي والدفاع 

عنه.
عىل  يساعد  ان  يمكن  ما  أهم  من  ان   .4
هو  احل��ارض  العرص  يف  العنف  ثقافة  نبذ 
احلياة  مفاصل  من  أصبح  الذي  اإلعالم 
احلكومية  املؤسسات  فعىل  ال��ضوري��ة، 
اإلعالم،  وسائل  ترخيص  عىل  املسؤولة 
بفتح  الراغبة  الفضائيات  عىل  تشرتط  ان 
برامج  ختصص  ان  العراق  يف  هلا  مكاتب 
لرصد هذا النوع من السلبيات يف املجتمع 
وإرضارها  بمضارها  والتوعية  العراقي 
اجلسيمة عىل األرواح واملمتلكات فضال 
عن البيئة، وهذه النقطة جتعل من الوجود 

اإلعالمي يف العراق امرًا هادفًا.
5. فتح مراكز للرماية ملن حيب هذه اهلوية 
عىل  حرصها  يتم  وال  نفس  عن  تروحيا 
العسكريني فقط فأحيانًا قد تتحول بعض 
فضول  تثري  رغبات  إىل  األدوات  تلك 
طريقة  وهذه  والناس  الشباب  من  الكثري 
قد تساعد يف حرص رمي العيارات النارية 
ان  تتسبب بضر، عىل  أمينة ال  أماكن  يف 
وهذا  للدولة  مملوكة  املراكز  تلك  تكون 
من  مادية  بفوائد  للدولة  يعود  قد  جانب 
ان  علاًم  املراكز،  هذه  يف  املشرتكني  قبل 
اذ  املراكز  هناك دول لدهيا هكذا نوع من 
الرياضية  األلعاب  احد  الرماية  اصبحت 

السائدة يف العامل.

المظاهر السلبية لألسلحة النارية
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زعماء زاروا كربالء للمؤرخ سعيد رشيد زميزم

هو الثائر اخلالد زيد ابن اإلمام زين العابدين )عليه السالم(، ولد يف 
املدينة املنورة سنة 69 للهجرة وانتفض ضد السلطة األموية اجلائرة، 
وقبل إعالن ثورته اخلالدة توجه اىل كربالء لزيارة جده اإلمام احلسني 
احلاكم  ضد  ثورته  بإعالن  قام  زيارته  انتهاء  وبعد  السالم(  )عليه 
األموي سيئ السمعة هشام بن عبد امللك األموي فقام بقيادة أعوانه 
واطلق شارة الثورة بكلمته اخلالدة التي أصبحت شعارا للجهاد ضد 

الظلم واجلور قائال »ما كره قوم حر السيف إال ذلوا«.
التي جاءت للقضاء عىل ثورته  القوات األموية  واشتبكت قواته مع 
أصاب  غادر  بسهم  الليل  جنح  حتت  الشهادة  نال  ضاٍر  قتال  وبعد 
منه  فانتزع  الطبيب  له  وطلب  الرشيف،  دماغه  إىل  ووصل  جبهته 
الثاين من شهر صفر من  السهم، فتويف من فوره يف مدينة الكوفة يف 

سنة 122 للهجرة.

ملدينة  ال���زائ���ر  ع��ىل  خي��ف��ى  ال 
املراقد  من  الكبري  العدد  كربالء 
عىل  املنترشة  املقدسة  واملقامات 
وحيث  اجلغرافية،  رقعتها  مجيع 
املشاهد  ه��ذه  وج��ود  سبب  ان 
من  متأت  ك��رب��الء  يف  وبكثرة 
قدسيتها التي مل تكن قد ابتدئت 
ان  اذ  الطف  عام  61ه�  عام  يف 
ومعابد  لكنائس  مكانا  اختاذها 
قدسيتها  ان  عىل  دليل  البابليني 
الطف  واقعة  من  اق��دم  كانت 
حباها  اهلل  ان  ال��راج��ح  وم��ن 
اهلل  عبد  ابا  الن  القدسية  هبذه 
سرياق  السالم(  )عليه  احلسني 
هنا وقد  اهله وصحبه  دمه ودم 
اعلم  ق��د  احل��ادث��ة  ه��ذه  تكون 
وال��ص��احل��ني  االن��ب��ي��اء  هب��ا  اهلل 
السابقني للنبي اخلاتم )صىل اهلل 
من  العديد  وهناك  وآل��ه(  عليه 
الروايات تؤكد ذلك مما ادى اىل 
قبل  حتى  مقدسا  مكانا  اختاذها 

االسالم.
واقعة  يف  اخلالدة  الثورة  وبعد 
معاين  من  محلته  ما  وكل  الطف 
وآث���ار ع��ىل ال��دي��ن االس��الم��ي 
يستدل  رمزا  الواقعة  اصبحت 
ب��ه يف ك��ل االم����ور وص���ارت 
معاين  تفيض  فيها  حادثة  كل 
باملحبني ان  ومدلوالت مما حدا 
فخلدوا  فيها  يشء  كل  خيلدوا 
)عليه  االم��ام  استشهاد  مكان 
كفوف  سقوط  وحمل  السالم( 
العباس )عليه السالم( ووقوف 
اىل  ال��س��الم(  )عليها  العقيلة 
اخره من املواقف التي تدل كل 
منها  ُتعترب  مدلوالت  عىل  منها 

االجيال.
ان تصبح كربالء  الطبيعي  ومن 
اليها  فتتهاوى  القلوب  عاصمة 
زيارهتا  يفوت  ومل  املحبني  افئدة 
امام وال ويل وال عامل وبعضهم 
آثر الدفن فيها كل هذا وما سبق 

جعل يف كربالء مزارات عديدة 
عىل  ويواظبون  الزائرون  يؤمها 

زيارهتا.
التارخيي  االس��اس  ان  وبالطبع 
غامضا  ك���ان  امل��راق��د  لبعض 
رؤيا  اس��اس  عىل  بني  وبعضها 
وغ���ريه م��ن االس��ب��اب وذل��ك 
مرت  التي  االح���داث  بسبب 
عىل كربالء من هدم وجتريف مما 

وليس  معاملها  من  العديد  ازال 
شأن  من  التقليل  هنا  املقصود 
االمانة  لكن  املقامات  بعض 
بعض  ان  القول  تقتيض  العلمية 
املزارات ليس هلا مستند تارخيي 
متني لكنها مع ذلك تبقى شاهدا 
ورمزا للحادثة املقامة من اجلها 
معان  م��ن  حتمله  م��ا  ويكفيها 

لتظل شاخمة يف القلوب.

المزارات المقدسة في كربالء

الزعيم زيد بن علي )عليهما السالم(
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دار التراث تطلق مشروع اقتناء المكتبات التراثية 
من اجل تدعيم مكتبتها الرتاثية العامة، اطلقت مؤسسة دار الرتاث يف 
النجف األرشف مرشوع اقتناء أهم املكتبات الرتاثية اخلاصة والعامة 

ضمن خطتها للمحافظة عىل ذخائر الرتاث االسالمي ومميزاته .
»ان  األعسم:  عالء  احلاج  ال��رتاث  دار  ملؤسسة  العام  املدير  وقال 
انواعه  بشتى  الرتاث  بحفظ  املتمثلة  هويتها  خالل  ومن  مؤسستنا 
املنظومة  من  يتجزأ  ال  جزءا  تكون  ان  عىل  دأبت  ونرشه  وتوثيقه 
وتطبيقها  اهلوية  تلك  لتحقيق  املسؤولية  اعباء  تتحمل  التي  الثقافية 
عىل ارض الواقع من خالل اطالق خمتلف املشاريع ذات العالقة »، 
مبينًا: »ان من مجلة اآلليات املتبعة ضمن رؤى وتوجهات املؤسسة 
لتحقيق مرشوعها هو اقتناء املكتبات الشخصية اهلامة واملعروفة من 
الواسعة عىل  والشهرة  السمعة  والتي متلك  العراق وخارجه  داخل 

اخلصوص«.
ونادرة  مهمة  مكتبات  واقتنت  سبق  الرتاث  دار  مؤسسة  ان  ويذكر 
الشهري  امل��ؤرخ  مكتبة  رشاء  أمهها   من  وك��ان  مرشوعها  ضمن 
كوركيس عواد اخلاصة وإنقاذ ما تبقى منها والبالغ عددها عرشات 
اآلالف من األوعية املعرفية املهمة ما بني وثائق ومطبوعات حجرية 

وأخرى مهمة ونادرة.

القرآنية  األنباء  وكالة  نقلت 
الرتمجة  إصدار  تم  »أنه  الدولية 
وك��ل��امت  للحكم  ال��ت��ت��اري��ة 
القصار يف كتاب »هنج البالغة« 
طالب  أيب  ب��ن  ع��يل  ل��إلم��ام 

معهد  قبل  من  السالم(  )عليه 
»ال���دراس���ات اإلس��الم��ي��ة« يف 
معهد  م��ع  بالتعاون  روس��ي��ا، 
مدينة  يف  الديني  »إخ���الص« 
ومؤسسة  ال��روس��ي��ة،  »أوف���ا« 

يف  للحكمة  ال��ق��رين«  »أوي��س 
اجلمهورية االيرانية االسالمية.
ه��ذا  »م��رتج��م  أن  وذك����رت 
مسجد  إم����ام  ه���و  ال��ك��ت��اب 
مجهورية  بعاصمة  »إخ��الص« 
هو  »أوف����ا«،  س��ت��ان  باشكور 
الذي  مصطفی«،  عالم  »حممد 
قد بدأ ايضا برتمجة سائر أقسام 

هنج البالغة اىل اللغة التتارية.
التتارية  الرتمجة  طباعة  تم  وقد 
القصار  وال��ك��ل��امت  للحكم 
علی  املشتملة  البالغة  لنهج 
قبل  من  وكلمة  حكمة   480
للطباعة  »ص����درا«  مؤسسة 
الروسية  بالعاصمة  وال��ن��رش 
النص  م��ع  وذل���ك  م��وس��ك��و، 
القطع  ويف  ل��ل��ق��رآن،  ال��ع��ريب 

الوزيري.
روسية  ترمجة  أول  أن  ويذكر 
لنهج البالغة بقلم »عبد الكريم 
تاراس« قد أنجزت قبل سنوات 
»ال��دراس��ات  معهد  قبل  م��ن 
ولقی  روسيا،  يف  اإلسالمية« 
املهتمني. من  ملحوظًا  إقبااًل 
هلذه  األوىل  الطبعة  وص��درت 
قبل  من  2007م  عام  الرتمجة 
للطباعة  ال���رشق«  »أدب  دار 
العلوم  ملعهد  التابعة  والنرش 
وأصدرت  بموسكو،  الروسية 
عام  والثالثة  الثانية  طبعتها 
دار  قبل  من  و2015   2010
يف  للطباعة  ب���رس«  »إي��دي��ل 
قازان، ودار »صدرا« بموسكو 

حسب الرتتيب.

الترجمة  ــدار  إص روســيــا...  في 

الزعيم زيد بن علي )عليهما السالم(

التتارية للحكم والكلمات القصار لنهج البالغة 
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انا

الوقاية هي مجموعة من االجراءات واخلدمات 
املقص���ودة واملنظمة التي ته���دف الى احليلولة 
دون او االقالل من حدوث اخللل او القصور 
املؤدي الى العجز في الوظائف الفس���يولوجية 
او الس���يكولوجية واحل���د من االثار الس���لبية 
املترتب���ة عل���ى ح���االت العجز به���دف اتاحة 
الفرصة للفرد ك���ي يحقق اقصى درجة ممكنة 
م���ن التفاعل املثمر مع بيئته باقل درجة ممكنة 
م���ن احمل���ددات وتوفر الفرصة ل���ه الن يحقق 
حي���اة اقرب ما تك���ون الى حياة العاديني وقد 
تكون تل���ك االجراءات واخلدمات ذات طابع 

طبي او اجتماعي او تربوي او تأهيلي.
 وملعرف���ة املزيد عنه مجل���ة »االحرار« التقت 
الدكت���ور عمار حس���ني اجلب���وري مدير مركز 
احلسني )عليه الس���الم( لتأهيل املعاقني التابع 
الى مكتب املدير العام في دائرة صحة كربالء 

والذي بني لنا ما يأتي:�
مستوى الوقاية 

املستوى االول)الوقاية االولية(وتشمل:�
� الرعاي���ة الصحية العام���ة للوالدين خصوصا 

االم قبل الوالدة واثنائها.
� حتس���ني املس���توى الغذائي ونوعيته لألطفال 

اليافعني.
� التطعيم ضد االلتهابات البكتيرية والفيروسية.

� الوقاية من نقص االوكسجني.
� حماية االم احلامل من االمراض املعدية.

� الوقاي���ة م���ن التحس���س املتص���ل بالعام���ل 
الرايزيسي.

� االرشاد اجليني والكشف املبكر عن االعراض 
املرضية .

� التثقيف االسري.
� ازالة االخطار البيئية واتباع قواعد الس���المة 

العامة في املنزل واملصنع والشارع.
املستوى الثاني )الوقاية الثانوية(وتشمل:�

� التعرف املبكر على االفراد الذين يعانون من 
ضعف ما وتزويدهم باألدوات املس���اندة عند 

احلاجة.
� تقدمي اخلدمات العالجية في اسرع وقت.

� توفير البرامج التدريبية واالرشادية والتعليمية 
للفئات االكثر عرضة خلطر االعاقة.

املستوى الثالث)الوقاية الثالثة(وتشمل:�
� توفير خدمات التدخل املبكر.

� توفير اخلدمات االرشادية والبرامج التدريبية.
� توفي���ر خدم���ات العالج الطبيع���ي والعالج 
الوظيف���ي والع���الج النطق���ي والتربية اخلاصة 

والتأهيل.
� تعديل اجتاهات اجملتمع.

� دمج االشخاص املعوقني اكادمييا واجتماعيا.
اسباب االعاقة

االسباب التي تؤدي الى االعاقة 
اوال/اسباب مرحلة ما قبل الوالدة وتشمل:� 
� تع���رض االم احلامل لألمراض اخلطيرة مثل 
)احلصبة االملانية, االمراض اجلنسية, اضطرابات 

القلب, الكلى, الغدد, الربو الشديد(.
ض���ارة  لعوام���ل  احلام���ل  االم  تع���رض   �
مثل)التدخ���ني, الكح���ول, العقاقي���ر الطبي���ة, 

االشعة السينية, سوء التغذية(.
� اخلداع الذي يعني والدة الطفل قبل موعده 
الطبيعي او انخفاض وزنه حلظة الوالدة بشكل 

ملحوظ.
� عدم توافق)اختالف العامل الرايزس���ي(عدم 
وجود العامل الرايزيسي ألي ام ووجوده لدى 

اجلنني.
� نق���ص احلام���ل الختناق او التف���اف احلبل 

السري حول عنق اجلنني.
� العوامل الوراثية.

� االضطرابات الكروموس���ومية)كما في حالة 
املغولية متالزمة داون مثال(.

ثانيا/اسباب مرحلة اثناء الوالدة:�
وهي تتضم���ن العوامل التي تط���را منذ بداية 
اخملاض وحتى الوالدة الفعلية للطفل والتي قد 
تؤثر على النمو املس���تقبلي للطفل, ومن اهم 

هذه العوامل هي:�
� اصابة دماغ الطفل اثناء عملية الوالدة.

� صعوبات الوالدة كما في الوالدة املقعدية او 
الوالدة بامللقط او الشفط.

� ارتفاع نسبة املادة الصفراء )البلريوبني(.
� النزيف اثناء الوالدة.

� نقص االوكس���جني بس���بب انفصال املشيمة 
قب���ل موعده���ا او اصابة الطف���ل باألمراض 

الرئوية احلادة او االختناق ...وغير ذلك.
� استخدام العقاقير اخملدرة اثناء عملية الوالدة.

� الوالدة باستخدام اساليب خاصة.
ثالثا/اسباب مرحلة ما بعد الوالدة:�

اقرأ اسباب اإلعاقة 
وكيفية الوقاية منها

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي
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 زينب نعمة الوزني

هل أستطيع أن انّمي ثقتي في نفسي؟

الثقة بالنفس إحس���اس الشخص بقيمة نفسه 
بني من حوله فتترج���م هذه الثقة كل حركة 
م���ن حركاته وس���كناته ويتصرف اإلنس���ان 
بش���كل طبيعي دون قل���ق أو رهبة فتصرفاته 
هو م���ن يحكمها وليس غي���ره.. هي نابعة 
من ذاته ال ش���أن لها باألشخاص احمليطني به 
وبعك���س ذلك هي انع���دام الثقة التي جتعل 
الش���خص يتصرف وكأن���ه مراقب ممن حوله 
فتصب���ح حتركات���ه وتصرفاته ب���ل وآراؤه في 
بع���ض األحياء مخالفة لطبيعته ويصبح القلق 
حليفه األول في كل اجتماع أو اتخاذ قرار.
ويجب أن نتعرف على أس���باب انعدام الثقة 
بالنف���س.. فعلينا قب���ل كل عالج أن نضع 
أيدين���ا على موضع الداء ثم نش���رع بالعالج 

املناسب له، فهناك أسباب كثيرة ومنها:
1- تهويل األمور واملواقف بحيث تشعر بأن 
م���ن حولك يركزون عل���ى ضعفك ويرقبون 

كل حركة غير طبيعية تقوم بها.
2- اخلوف والقلق من أن يصدر منك تصرف 
مخال���ف للعادة حت���ى ال يواجهك اآلخرون 

باللوم أو االهانة.

3- إحساس���ك بأنك إنسان ضعيف ال ميكن 
أن تقدم ش���يئا أمام اآلخرين بل تش���عر بأن 

ذاتك ال شيء مييزها.
وما عليك سوى اتباع هذه النصائح:

عليك أن تتوقف عن اهانة نفس���ك والتكرير 
عليها ببعض األلفاظ التي تدمر ش���خصيتك 
مث���ل »أن���ا غب���ي« أو »أن���ا فاش���ل« أو »أنا 

ضعيف«.
اجلس مع نفسك وصارحها وثق بأنك قادر 
على التحس���ن يومًا بع���د يوم.. وعليك أن 

توقف كل تفكير يقلل من شأنك.
اعتقد واقتنع أنك حقًا إنس���ان ذو ثقة عالية 
ألنها عندما تترس���خ في عقل���ك فإنها تتولد 
وتتجاوب مع أفعال���ك.. فإن ربيت أفكارا 
س���لبية في عقلك أصبحت انس���انا سلبيا.. 
وإن ربي���ت أف���كارا ايجابية فس���تصبح حتمًا 
انس���انا ايجابيا له كيانه املس���تقل القادر على 
تكوين شخصية مميزة يفتخر بها بني اآلخرين.
فال تعِط نفس���ك اجملال للمقارن���ة بني ذاتك 
وبني غيرك أبدًا واحذر من هذه النقطة ألنها 

تدمر كل ما بنيته.

اعضاء أي فريق ناجح ستجد فيهم مناذج جيدة تدفع بالفريق لألمام مثل الشخص املفكر 
صاحب املبادرة بأفكاره حلل املشكالت التي تواجه الفريق، والنبه الذي يسجل كل كبيرة 
وصغيرة ويرتب أموره دائما، جتده هو من يصنع لنفسه جدول مهام ويكون أكثر األعضاء 
تنظيم���ا، وكبي���ر الفريق وهذا ليس بالضرورة أن يك���ون القائد - مع أنه يفضل - ولكنه 
ش���خص مله���م يجيد التعامل مع الن���اس ويقوم دائما بتوجيههم وب���ث الروح البناءة بني 
أعضاء الفريق، وصاحب النقد البناء هو من يستطيع دائما لفت زمالئه إلى أوجه التقصير 

في عملهم بطريقة ال تهينهم او حترجهم وبالتالي تدفعهم لألمام.
فنجاح الفريق من جناح األفراد الذين يعملون فيه، وال يكون حصرا باملدير ألنه لو عمل 

وحده لن يحقق الهدف املنشود للفريق ابدا. 

الملهم في الفريق الناجح

35

ثقافة اجتماعية 



تقنية جديدة يكشف عنها خرباء يف معامل 
استخدام  تتضمن  األفالم  لصناعة  أمريكية 
الصناعي  إي��ه(  إن  )دي  النووي  احلمض 
األرشطة  من  املاليني  ألرشفة  احليوي   غري 
وعرض  خاصة...  شيفرات  إىل  بتحويلها 
األبحاث  قسم  رئيس  نائب  بولو(  )ج��ان 
واإلبداع يف )تكنيكولور( االمريكية قارورة 
يتعدى حجمها حجم رصاصة،  صغرية ال 
وأكد أهنا حتتوي عىل مليون نسخة من الفيلم 
الفرنس الصامت )رحلة إىل القمر(، والذي 
أنتج عام 1902 ويعترب أول فيلم يستخدم 

اخلدع واملؤثرات البرصية يف التاريخ.
يف  متناه  ال��ن��ووي  احلمض  أن  إىل  مشريا 
الصغر، إذ يمكن حرش) 90 ألف ( جزيء 
ال  برشية،  شعرة  بعرض  مساحة  يف  منه 
ان  موضحا  املجردة،  بالعني  رؤيتها  يمكن 

فكرة ختزين األفالم أو البيانات عىل احلمض 
النووي تتلخص يف حتويل الفيلم أو املعلومة 
إىل آحاد وأصفار، وهي الشفرة الثنائية التي 
يعمل بموجبها الكمبيوتر، ومن ثم نقلها إىل 
احلامض النووي، الذي يتم حتويله يف خطوة 
الحقة إىل جزيئات باستخدام مواد كيميائية 

يف املعمل.

عالقة تربط تغير المناخ بزيادة عدد الوفيات ومشاكل الصحة

الصحية  الظروف  الناشئة عن  للوفيات  السنوية  املعدالت  زيادة  املناخ عىل  تغري  يؤثر  أن  املتوقع  أنه من  إىل  أمريكية  دراسة  نتائج  أشارت 
والفيضانات،  األعاصري  مثل  القايس  الطقس  بسبب  العقلية  الصحة  مشاكل  زيادة  مع  القادمة  العقود  خالل  احلر  موجات  جراء  بالبالد 
وتوصلت الدراسة إىل أن تغري املناخ هيدد الصحة العقلية باخلطر واإلصابة باضطراب كرب ما بعد الصدمة واالكتئاب والقلق العام يف 
األماكن املعرضة لظروف الطقس القاسية مثل األعاصري والفيضانات فيام أشارت الدراسة إىل أن األمر يتطلب إجراء مزيد من الدراسات 
لتقييم املخاطر التي تواجه الصحة العقلية، وتشري التقديرات إىل أن موجات احلر تتسبب سنويا يف وفيات ترتاوح بني 670 و1300 حالة 
بالواليات املتحدة، فيام يشري سيناريو بالدراسة إىل أن الوفيات األمريكية النامجة عن موجات احلر قد تزيد إىل 27 ألفا سنويا بحلول 2100.
وأضاف التقرير أن سوء جودة اهلواء قد تؤدي إىل وفاة مئات اآلالف بسبب الظروف الصحية عالوة عىل الرتدد بكثرة عىل املستشفيات 

واألمراض الرئوية احلادة سنويا بحلول 2030.

تقنية جديدة ال يصدقها العقل 
في أرشفة الماليين من األشرطة السينمائية

36

حول العالم 



نرشت جمموعة من العلامء يف الدنامرك بحثا جديدا يثبت أن )انكسار القلب( ينجم 
عنه عدم انتظام يف رضبات القلب ما يسبب املوت، بعد ان خضع للدراسة مليون 
دنامركي، حيث أظهرت النتائج أن من يعانون من فقدان شخص عزيز هم األكثر 

عرضة خلطر اإلصابة بمرض القلب.
كام  عاما،   )  60 تزيد عن)  او  أعامرهم  تبلغ  الذي  بني  األخطر  احلاالت  وسجلت 
الفقدان ومتتد) 14 (  التي تيل حالة  الفرتة  الفرتة األشد تأثريا هي  العلامء أن  وجد 

يوما، لينخفض خطر اإلصابة بانكسار القلب بعد ذلك تدرييا.
والحظ العلامء من خالل الدراسة اجلديدة التي قاموا هبا أن هناك عالقة بني احلزن 
و)الرجفان األذيني(، وهو النوع األكثر شيوعا من أنواع اضطراب رضبات القلب، 

باإلضافة إىل خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية أو القلبية.
وبشكل عام يعد موت أشخاص قريبني جدا مثل رشيك احلياة، أحد اكثر األحداث 
إجهادًا، حيث يتعرض كثريون لإلصابة باالكتئاب وفقدان النوم والشهية أو إدمان.

تعطل  ق��د  شمسية  عاصفة  خم��اط��ر  م��ن  ال��ع��ل��امء  حي��ذر 
االتصاالت عىل األرض لعدة أعوام وتسبب أرضارا تصل 

كلفة إصالحها إىل أكثر من تريليوين دوالر ونصف.
فإن  الربيطانية  االندبندنت  تقرير نرش عىل موقع  وبحسب 
األقامر  توقف  أن  يمكنها  األرض  رضبت  لو  العاصفة 
(وتوقف  إس  يب  )جي  نظام  ويدمر  العمل  عن  الصناعية 
املشاكل  من  العديد  إىل  باإلضافة  اجلوية  املالحة  حركة 
من  البيانات  مجيع  بحذف  تكمن  والتي  البعيد  األثر  ذات 

احلواسيب.

نجح علامء يف حتديد اجلني املسبب للشيب، ويقولون إن هذا الكشف قد 
يؤدي إىل تطوير أساليب جديدة تؤخر أو متنع متاما هذه الصفة احلتمية 
املصاحبة للتقدم يف العمر، وألول مرة متكن العلامء من عزل اجلني الذي 
بالشيب واسمه) آي.آر.إف4(...  الالئمة يف إصابة اإلنسان  تلقى عليه 
 6000 من  ألكثر  )دي.إن.اي��ه(  النووي  احلمض  عينات  العلامء  ومجع 
متطوع من أمريكا الالتينية والتي اختارها العلامء لتنوع السكان األصليني 

الذين عاشوا فيها.
النامئي  األحياء  بعلم  املتخصص  أدهيكاري(  كوستوبا  الدكتور)  وقال 
بجامعة كوليدج لندن: ان هذا التنوع اجليني) آلي.آر.إف4 ( له شكالن: 
شكل موجود يف كل أنحاء العامل واآلخر موجود لدى األوروبيني فقط، 
ويساعد هذا اجلني عىل تنظيم امليالنني يف اجلسم وهي مادة صبغية بروتينية 

حتدد من بني أشياء أخرى لون الشعر.
فيام أكد الباحثون إن التوصل إىل عالج لتعطيل اجلني الذي يسبب الشيب 
حيتاج إىل سنوات من األبحاث، لكن بالنسبة للذين يريدون التخلص من 

الشيب متاما فقد ييء اليوم الذي حيقق فيه العلامء حلمهم.

عاصفة شمسية
 قد تدمر االتصاالت بالعالم

الحزن وانكسار القلب يمكن أن يسبب الموت..!

علماء وباحثون يحددون 

الجين المسبب للشيب...؟
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استطاعْت الفنانة اليابانية )كومى ياماشيتا( املقيمة يف نيويورك أن تبدع باستخدام اإلضاءة وانعكاساهتا عىل األجسام، لرتسم لوحة 
غاية يف اإلبداع، من قدرهتا املذهلة عىل ترتيب املكعبات الصغرية. 

وتسلط الفنانة اليابانية الضوء عىل هذه املكعبات، ليتخذ الضوء مسارات وانكسارات بزوايا خمتلفة، ليخرج يف النهاية عىل هيئة ظل 
إنسان. ففي بعض أعامهلا الفنية تظهر جمموعة من احلروف التي وضعت بطريقة خاصة، وبعد تسليط الضوء عليها كان الناتج ظل 
وجه إنسان، وىف األخرى صورة لسيدة متشى مصنوعة من الضوء. وتظهر فتاة مصنوعة من الظل واقفة أمام سور ممر تم تشكيل 
صورهتا بواسطة انعكاسات األرقام، وىف صورة أخرى استخدمت ياماشيتا ظل الورق بزوايا معينة بتسليط الضوء عليه يظهر 

رجل جالس عىل كريس. 

فنانة يابانية تبدع صورًا فنية باستخدام الورق والمكعبات

احذروا الغضب
لألسف الشديد فإن مشكلة الغضب أصبحت عقدة املجتمع، يف 
حني وضع أروع حل هلا اإلمام احلسن املجتبى )عليه السالم(، 
حينام جاء رجل من الشام واخذ يسبه ويشتم اباه فصمت اإلمام 
احلسن )عليه السالم( حتهّى تعجب الناس، وبعد أن مل الرجل 
اغنيناك،  فقريا  كنت  ولو  اطعمناك  جائعا  كنَت  لو  اإلمام  قال 

فاستحى الرجل الشامي وقال )اهلل يعلم حيث يضع رسالته(.
اذن إذا غضب الرجل فعىل املرأة أن ترتكه حتى يفرغ كل شحنته 
طيبة  يدك  عندما  الصاحلة  الزوجة  أيتها  يدك  سيقبهّل  وبعدها 
وخجولة وحمتضنة له وحمرتمة غضبه، ويتعلم أن ال يكرر غضبه 

بعدها.
وكذلك إذا غضبت املرأة فيا أهيا الزوج العزيز اتركها تفرغ كل 
شحنة غضبها فبعدها ستبحث هي عن املشرتكات وعن األمور 
اجليدة وعن نقاط االتفاق بينكام وتستحي من صمتك واحرتامك 

لغضبها ورعايتك هلا وعدم الرصاخ بوجهها ورضهبا.

الفرد  لصالح  يدعون  السالم(  )عليهم  واألئمة  األنبياء  كان  لقد 
وتغيري سلوكياته السلبية يف وقت كانت الرصاعات السياسية كبرية 
حاكم  اراد  وكلام  للزعامة،  القبائل  ورؤوس  واحلكام  الدول  بني 
السياسية وأزماهتا واحلروب  العملية  اقحامهم يف  أو ملك  قائد  أو 
أن  حتى  فقط  اهلل  اىل  وارجع  حالك  أصلح  أن  عليه  يردون  كانوا 
بعض الطغاة قتلوا انبياءهم وأئمتهم يف حماولة زجهم يف الدوامات 

السياسية.
األنبياء واألئمة حسب آثارهم وتارخيهم وآيات اهلل عنهم كانوا أشد 
العامل،  ودراية وذكاء وفطنة وقدرة عىل سياسة  قوة وحنكة  الناس 
فلامذا كانوا يعتزلون السلطان ويشتغلون عىل بناء الفرد واالهتامم به 

صغريا او كبريا امرأة أو رجل؟ ويموتون يف سبيل ذلك ؟!!!
وانفسنا  ألم��ورن��ا  فهمنا  من  يبدأ  احلقيقي  االص��الح  أن  يبدو 
والصالح  املعرفة  ولغرينا؛ هذه  لنا  األصلح  ومعرفتنا  وشخصياتنا 
األخرية  احللقة  تأيت  وبعدها  اجتامعيا  صالحا  ينتج  ما  هو  الفردي 

ام.  وهي صالح احلكهّ

في حركة األنبياء واألئمة 
)عليهم السالم( 
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صورة وتعليق

عرفانًا للدماء الزكية

قابل هو خان جغان؟!

علينا  الشهداء  بحق  نعرتَف  أن  مجيٌل 
ومن  الكاملة،  حقوقهم  ن���ؤدي  وأن 
املظاهراإليابية الرائعة أولئَك األشخاص 
والبائعني  املحال  أصحاب  من  الرائعوَن 
مون  وأصحاب املولدات أيضًا الذين يقدهّ
سلعهم جمانًا ألبناء شهداء احلشد الشعبي 
الغيارى، أو بأسعار رمزية، عرفانًا للدماء 
أهل  سالمِة  أجل  من  سالت  التي  الزكية 
فتحية  ومقدساته،  وعرضه  الوطن  هذا 
إجالل لشهدائنا األبرار.. وحتية حمبهّة لكل 

القلوِب التي تنبض باإلنسانية.

معظم مصادر التاريخ تشري اىل ان وايل بغداد العثامين يف سنة 1593م املدعو )جغاله 
زاده سنان باشا( امر ببناء خان للقادمني اىل بغداد لإلقامة به هم ورواحلهم وسمي 
فت هذه التسمية لتصبح )خان جغان( وكان يأتيه  بخان )جغاله( ومع مرور الزمن ُحرهّ
الكثري من املسافرين بمختلف انتامءاهتم القومية والدينية واالجتامعية بمعنى كل من 
هب ودب لذلك اطلق عىل من يدخل اىل مكان ليس له او مكان ذو مقام رفيع )قابل 
هو خان جغان( او مثال )قابل اجلنة خان جغان كل واحد يدخلها( )حيث ان خان 

جغان هو او مقهى يفتتح يف بغداد(.

العالم الرباني السيد أحمد المستنبط )رحمه اهلل(
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