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قال اإلمام الحسين:
، والكذُب عجٌز الصدُق عزٌّ

a

11 ( قالت هلم رسلهم إن نحن إال برش مثلكم ولكن اهلل يمن عىل من يشاء
م��ن عب��اده بخصائص فيهم ليس��ت يف أبناء جنس��هم ولي��س بايدين��ا اإلتيان بام 
اقرتحتموه وإنام هو أمر يتعلق بمش��ية اهلل فيخص كل نبي بنوع من اآليات وعىل 

اهلل فليتوكل املؤمنون.
) 12 ( أي عذر لنا يف أن ال نتوكل عىل اهلل وقد هدانا سبلنا التي هبا نعرفه ونعلم 

أن األمور كلها بيده ولنصربن عىل ما آذيتمونا وعىل اهلل فليتوكل املتوكلون .
) 13 ( حلفوا عىل أن يكونوا أحد األمرين ان يكونوا عىل ملتهم او اخراجهم

فأوحى إليهم رهبم أي إىل الرسل لنهلكن الظاملني .
) 14 ( يف املجمع جاء يف احلديث من آذى جاره ورثه اهلل داره ذلك أي إهالك

الظاملني وإسكان املؤمنني ملن خاف مقامي أي موقفي للحساب وخاف وعيد أي
وعيدي بالعذاب .

) 15 ( س��ألوا م��ن اهلل الفتح ع��ىل أعدائه��م أو القضاء بينهم وب��ني أعادهيم من 
الفتاحة بمعنى احلكومة وخاب كل جبار عنيد يف التوحيد.

) 16 ( يف املجمع عن الصادق عليه السالم أي ويسقى مما يسيل من الدم والقيح 
من فروج الزواين يف النار .

ىلىَ  ىَ يىَُمنُّ عىَ ِك��نَّ اهللهّ لىَ ْثُلُكْم وىَ ٌ مِّ ْم ُرُس��ُلُهْم إِن نَّْح��ُن إاِلَّ بىَرشىَ ُ الىَْت هلىَ قىَ
 ِ اٍن إاِلَّ بِإِْذِن اهللهّ ْأتِيىَُكم بُِس��ْلطىَ ا أىَن نَّ نىَ انىَ لىَ ا كىَ مىَ اِدِه وىَ ��اء ِمْن ِعبىَ ن يىَشىَ مىَ
لىَ  كَّ تىَوىَ ��ا أىَالَّ نىَ نىَ ا لىَ مىَ ِل امْلُْؤِمُنونىَ }إبراهيم/11{ وىَ كَّ ��وىَ تىَ ْليىَ ِ فىَ ع��ىلىَ اهللهّ وىَ
 ِ ىلىَ اهللهّ عىَ ْيُتُمونىَ��ا وىَ ا آذىَ ىلىَ مىَ نَّ عىَ نىَْص��رِبىَ لىَ نىَا وىَ انىَا ُس��ُبلىَ دىَ ْد هىَ قىَ ِ وىَ ��ىلىَ اهللهّ عىَ
ِهْم  ُروْا لُِرُس��لِ فىَ ِذينىَ كىَ الىَ الَّ قىَ ُلونىَ }إبراهيم/12{ وىَ كِّ ِل امْلُتىَوىَ كَّ تىَوىَ ْليىَ فىَ
ْم  ُ هبُّ ْيِهْم رىَ ��ى إِلىَ ْوحىَ أىَ ا فىَ تِنىَ تىَُعوُدنَّ يِف ِملَّ ْو لىَ ��آ أىَ ْن أىَْرِضنىَ ُك��م مِّ نَّ ُنْخِرجىَ لىَ
ْرضىَ ِمن بىَْعِدِهْم  ُكُم األىَ نَّ ُنْسِكنىَ لىَ امِلنِيىَ }إبراهيم/13{ وىَ نَّ الظَّ ُنْهِلكىَ لىَ
ْفتىَُحوْا  اْستىَ ِعيِد }إبراهيم/14{ وىَ افىَ وىَ خىَ اِمي وىَ قىَ افىَ مىَ لِكىَ مِلىَْن خىَ ذىَ
ى  ُيْس��قىَ ُم وىَ نَّ هىَ آئِِه جىَ رىَ ن وىَ نِيٍد }إبراهيم/15{ مِّ اٍر عىَ بَّ ابىَ ُكلُّ جىَ خىَ وىَ
ْأتِيِه  يىَ اُد ُيِس��يُغُه وىَ الىَ يىَكىَ ُعُه وىَ رَّ تىَجىَ ِدي��ٍد }إبراهيم/16{ يىَ اء صىَ ِمن مَّ
ِليٌظ  اٌب غىَ ��ذىَ آئِِه عىَ رىَ ِمن وىَ ��ٍت وىَ يِّ ا ُهوىَ بِمىَ مىَ اٍن وىَ ��كىَ امْلىَ��ْوُت ِمن ُكلِّ مىَ
ْت  دَّ اٍد اْش��تىَ مىَ رىَ ْم كىَ هُلُ ِْم أىَْعامىَ هبِّ ُروْا بِرىَ فىَ ِذينىَ كىَ ثىَُل الَّ }إبراهيم/17{ مَّ
لِكىَ ُهوىَ  ٍء ذىَ ْ ىلىَ شىَ ُبوْا عىَ سىَ ْقِدُرونىَ مِمَّا كىَ اِصٍف الَّ يىَ يُح يِف يىَْوٍم عىَ بِِه الرِّ

ِعيُد }إبراهيم/18{  ُل اْلبىَ الىَ الضَّ

�سورة اإبراهيم

التف�سري

ُن : يتفضل وُينعم يمهّ
ملتنا: امللة، الرشيعة والدين والطريقة

وعيد: الوعيد هتديد بالعقوبة عكس الوعد
صديد: القيح الذي يسيل من اجساد اهل النار
يتجرع��ه: تكلف امل��رشوب جرع��ة عىل وجه 

االستمرار فهو يتكلف بلعه بمرارة

اصول المقارنة

التفت

ه��و ان نق��ارن م��ا لدين��ا وما علين��ا مع ما ل��دى وما 
ع��ىل االخري��ن ، وهذه املقارنة هل��ا اصوهلا فلو رأيت 
ش��خصا ادنى منك فشكرت اهلل عىل ما انت عليه بل 
زد يف ش��كره حتى ت��زداد ارتق��اء ال ان تكتفي النك 
االفض��ل ، ويف الوقت ذاته عندما تش��كو مما انت فيه 
فرتى االسوأ منك هنا أبطل الشكوى واشكر اهلل عز 
وج��ل عىل ما انت فيه أي املصيبة او االزمة التي انت 
فيها ، وهذا ال يعني ان نتوقف عن اجياد حل بل حتى 

حلول لكي نخرج من هذا املازق.
واحيانا اخرى نش��كو من حالنا ونح��ن ال نعلم بانه 
االفضل لنا ) عس��ى ان تكرهوا شيئا وهو خري لكم( 
والعكس كذلك نامل شيئا وهو رش لنا ، فاحلسابات 
الدقيق��ة مع االيامن املطلق باهلل عز وجل نس��تطيع ان 

نتعامل باجيابية ما يعرتضنا من حدث.
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الدي��ن النصيح��ة وه��ذه النصيحة بضواب��ط بل يف بع��ض االحيان قد 

تع��ود عىل صاحبها بردود افعال غري س��ليمة واخلطأ يف املنصوح وليس 

بالناص��ح ، ولربام ينتبه اىل حاله من كان ال يلتزم بالنصيحة فيقع يف حمنة 

هو بامسِّ احلاجة مل��ن ينصحه بل ملن كان دائام ينصحه وحيذره فلم يأبه 

هلذه النصيحة ، وهنا من يضمن ان هذا املمتحن س��يلتزم بام ُينصح به؟ 

لي��س حرصا باملحنة بل يف بقية حيات��ه وان ال يكون مصداق االية التي 

اهم عادوا اىل كفرهم ومل يشكروا  تتحدث عن قوم يف سفينة دعوا اهلل عز وجل ان ينجيهم فيكونوا من الشاكرين له فاذا نجهّ

اهلل ، وما اروع الناصح الذي اليريد منهم ال جزاء وال شكورا.

قال االمام علي 

يصف أصحاب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(

a

ىلىَ  ًا عىَ ُمِضيهّ ْسِلياًم، وىَ تىَ نًا وىَ ِزيُدنىَا ذلِكىَ إالَّ إِيامىَ ا يىَ نىَا، مىَ مىَ أىَْعامىَ انىَنا وىَ إْخوىَ نىَا وىَ ْبنىَاءىَ أىَ نا وىَ ْقُتُل آبىَاءىَ ُسوِل اهللِ )صىل اهلل عليه وآله(، نىَ عىَ رىَ ا مىَ ْد ُكنَّ قىَ لىَ وىَ
 )3( اُولىَ ِن تىَصىَ الىَ اوىَ نا يىَتىَصىَ ُدوِّ ُر ِمْن عىَ ااْلخىَ ا وىَ ُجُل ِمنَّ انىَ الرَّ ْد كىَ قىَ لىَ ، وىَ ُدوِّ اِد اْلعىَ ىل ِجهىَ ًا عىَ ِجدهّ ِ)2(، وىَ ِض ااْلملىَ ضىَ ىل مىَ رْبًا عىَ صىَ ِم)1(، وىَ قىَ اللَّ
لىَ  ْنزىَ ا أىَ نىَ أىَى اهلُل ِصْدقىَ امَّ رىَ لىَ ا، فىَ نا ِمنَّ ُدوِّ ًة لِعىَ رَّ نىَا، ومىَ ُدوِّ ا ِمْن عىَ نىَ ًة لىَ رَّ مىَ ْأسىَ املىَُنوِن، فىَ ُه كىَ اِحبىَ امىَ يىَْس��ِقي صىَ ُ ، أهيُّ ��ُهامىَ ْنُفسىَ ��اِن أىَ الىَسىَ تىَخىَ ، يىَ نْيِ ْحلىَ اْلفىَ
يِن  امىَ لِلدِّ ا قىَ ْيُتْم، مىَ تىَ ا أىَ ا نىَْأِت مىَ ْو ُكنَّ ْمِري لىَ لىَعىَ انىَُه، وىَ ئًا أىَْوطىَ بىَوِّ ُمتىَ انىَُه وىَ ُم ُمْلِقيًا ِجرىَ رَّ ااْلْسالىَ تَّى اْستىَقىَ ، حىَ ا النَّرصىَ ْينىَ لىَ لىَ عىَ ْنزىَ أىَ ، وىَ ْبتىَ نىَا اْلكىَ ُدوِّ بِعىَ

مًا! ا نىَدىَ هىَ ُتْتبُِعنَّ لىَ مًا، وىَ ا دىَ ِلُبنَّهىَ تىَْحتىَ ْيُم اهللِ لىَ أىَ ِن ُعوٌد، وىَ َّ لاِِليامىَ الىَ اْخضىَ ُموٌد، وىَ عىَ
____________

ته. د أيضًا �: معظم الطريق أوجادهّ م � بالتحريك وبوزن ُصىَ قىَ 1. اللهّ
حاؤه. ض االمل: لذعته وُبرىَ ضىَ 2. مىَ

ين عىل صاحبه. 3. التهّصاول: أن حيمل كل واحد من النهّدهّ

كيف اضمن انك تلتزم 

بالنصيحة؟

5

االفتتاحية



للمجاهدين  احلسينية  املواكب  هبا  تقوم  زي��ارات  سلسلة  ضمن 
امل��ادي  الدعم  االمامية  لتقديم  خطوط  الصد  يف  املتواجدين 
االم��ام  موكب  عىل  امل��رشف  اهلل  ش��اء  حيدر  ما  يبني  واملعنوي 
النهارية  النواظري  بتوزيع  قام  املوكب  »ان  السالم(:  )عليه  احلجة 
والكامريات التي ختدمهم يف الساتر وكل ما  حيتاجه ابطال احلشد 

الشعبي من املواد الغذائية والطبية يف قاطع احلويش فصيل رسايا 
السالم، وبيجي لواء عيل االكرب،  ومناطق ال� 600 مدينة املصايف 

وفصائل كتائب حزب اهلل، وحركة النجباء يف تالل  مكحول«. 
وضمن اخلدمات التي تقدمها املواكب احلسينية اصطحاب االطباء 
بغية االطمئنان عىل صحة املقاتلني ومساعدهتم صحيا حسب ما 
برفقة خدام موكب  الذي وفد  الكريم  ابراهيم عبد  الدكتور  يبينه 
الطبية  ان اخلدمات  السالم(، والذي يضيف  اإلمام احلجة )عليه 
واملستلزمات  االدوية  وتشمل  بدون  استثناء  الفصائل  كافة  جتهز 

الطبية«.  

قدمت العتبة احلسينية املقدسة الدعم املايل واملعنوي 
ألبطال لواء ناص زينب )عليها السالم(   احد فصائل 

احلشد الشعبي املرابط عىل اطراف الفلوجة. 
شعبة  مسؤول  االبراهيمي«  فاهم  »الشيخ  وق��ال 
توجيهات  »حسب  املقدسة  العتبة  يف  الديني  التبليغ 
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة تستمر العتبة 
بتقديم الدعم اللوجستي واملعنوي اىل ابطال  احلشد 
السواتر  عىل  املرابطني  االمنية  والقوات  الشعبي 

االمامية ومنهم لواء ناص زينب )عليها السالم(«.

العتبة الحسينية المقدسة
 تقدم دعما لوجستيا للواء ناصر زينب )عليها السالم( قرب الفلوجة 

المواكب الحسينية تواصل دعمها 
المادي والمعنوي للحشد الشعبي 

توجه جماهدو احلشد الشعبي الستطالع ناحيتي الكرمة والصقالوية لغرض 
داعش  عصابات  عىل  والقضاء  فيها  املغتصبة  االرايض  حترير  يف   املشاركة 

االرهابية. 
»بعد  السالم(:  )عليه  االكرب  عيل  لواء  آمر  احلمداين«  عيل  »اللواء  وصح 
توجهت  املركزية  واحلكومة  الشعبي  احلشد  قيادة  قبل  من  املوافقة  حصول 
السالم( وعصائب  بلواء عيل االكرب )عليه  املتمثلة  الشعبي  قطعات احلشد 
والصقالوية  الكرمة  منطقة  اىل  بدر  وقوات  اهلل  حزب  وكتائب  احلق  اهل 
بعض  ولوجود  بغداد  العاصمة  من  وقرهبا  ألمهيتها  نظرا  الستطالعها 
اجليوب االرهابية فيها«. واضاف احلمداين: »نحن مستعدون للتواجد اينام 
كامل«،  بشكل  داعش  عصابات  ولطرد  شعبنا  لنرصة  منا  الواجب  تطلَّب 
مؤكدا عىل ان »االيام القريبة القادمة سوف تشهد عمليات واسعة من اجل 

حترير ناحيتي الكرمة والصقالوية ومن ثم الفلوجة«.

اللواء علي الحمداني: االيام القادمة ستشهد عمليات تحرير الكرمة والصقالوية

شعبة االعالم الحربي 
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الموجز

 

• التربية تدعو أمانة بغداد لـ«منع تشغيل« األطفال دون سن الـ)15 عامًا(

• فرقة العباس )عليه السالم( القتالية ُتشرع في مبادرة لحل ازمة »طوز خور ماتو« باستبدال القوى المتواجدة فيها بقوة جديدة

• مكتب مؤسسة العين في النرويج: يقيم ندوة علمية مفتوحة في جامعة أوسلو للشباب المسلم تناقش وصايا المرجع األعلى للشباب

• مجلس الوزراء يخصص )200(  مليون دوالر الستيراد الوقود لمحطات الكهرباء

• العراق يتفق مع اليونسكو وفرنسا على إعداد خارطة رقمية لآلثار واألهوار

ع مذكرة استراتيجية مع »جنرال اليكتريك« االمريكية لتقليل عمليات حرق الغاز  النفط توقِّ  •

المستخرج من الحقول النفطية الستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية

• كندا والنرويج تشهدان مجالس عزاء بمناسبة شهادة السيدة زينب )عليها السالم(

• وكالة سكاي برس: مرضى عراقيون بلبنان يتعرضون للنصب واالحتيال ويناشدون الحكومة للتدخل

تفعيل  ان  عدهّ خرباء االقتصاد، 
حلزمة  حيتاج  الضيبي  النظام 
وترشيعية  تنفيذية  اصالحات 
املالية،  البلد  م���وارد  ل��زي��ادة 
فرض  عىل  الرتكيز  ان  مؤكدين 
عىل  وخاصة  السهلة  الضائب 
يضهّ  ال��ع��ام،  القطاع  موظفي 
عملية  يف  االجتامعية  بالعدالة 

توزيع الدخول والثروات.
ميثم  االقتصادي  اخلبري  ون��وه 
تعارضات  وجود  »عن  لعيبي، 
ب��ني ال��ق��وان��ني واالت��ف��اق��ات 
بني  ال��ت��ع��ارض  منها  ال��دول��ي��ة 
الكمركية  ال��ت��ع��رف��ة  ق��ان��ون 

واالتفاقات الدولية«.
واضاف ان »عدم تنوع األوعية 
انسجامها  وع���دم  الضيبية 
األنشطة  وت��ط��ورات  نمو  مع 

يتطلب  املختلفة،  االقتصادية 
وادخ��ال  جديدة،  قوانني  سن 
ت���ع���دي���الت ع���ىل ال��ق��وان��ني 
ضعف  من  للتخلص  القائمة 
السلع  عىل  املبيعات  رضائ��ب 

واخلدمات«.
اج���راءات  »تعقيد  ان  وت��اب��ع 
الضيبي،  التحصيل  عملية 
وض��ع��ف االن��ظ��م��ة االداري����ة 
مواكبتها  وع���دم  ال��ضي��ب��ي��ة، 
اىل  اضافة  العاملية،  للتطورات 
للتحصيل  الالزم  الوقت  طول 
اىل  ادت  عوامل  هي  واجلباية، 
دون  املالية  امل���وارد  استنزاف 

االستفادة منها«.
عبد  حممد  امل��ايل  اخلبري  وق��ال 
اللطيف العاين ان »اغلب دول 
مالية،  بأزمات  متر  حينام  العامل 

تبدأ بالبحث عن وسائل اخرى 
تفعيل  عرب  موازنتها  عجز  لسد 
وأمهها  اخ���رى  مالية  م���وارد 
ان  مضيفا  املتنوعة«،  الضائب 
تداول  الستدامة  الطرق  »أهم 
األموال يف السوق املحلية تتمثل 
تصنيفها  يتم  التي  بالضائب 

لعدة مستويات تبدأ بالرشكات 
واملؤسسات احلكومية و تنتهي 
تلقي  له  يمكن  مواطن  بأبسط 
خدمات جيدة لقاء مشاركته يف 

عملية تدوير األموال«.

اقتصاديون: فرض الضرائب يضّر بالعدالة االجتماعية وعملية توزيع الدخول والثروات 
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السيُد الصافي يقرُأ مقطعا من عهد أمير المؤمنين )عليه 
السالم( لواليه مالك األشتر ) رضوان اهلل تعالى عليه( 

مع شرح فقراته 

اخوت اخوات نبقى مع عهد امري 
املؤمنني )عليه السالم( اىل واليه 
)رض(  االشرت  مالك  مرصىَ  عىل 
ومن مجلة ما ذكر )عليه السالم( 

:
االهّ  الوالة  امور  من  يبقى  )ليس 
اال  ُي��ذك��رون  وليسوا  ذك��ره��م 
كانت  حسنة  واثارهم  بسريهتم 
ام قبيحة، فأما األموال فال بد أن 
يؤتى عليها فيكون نفعها لغريه، 
تأت  الدهر  نوائب  من  لنائبة  أو 
أهلها،  فتكون حرسة عىل  عليها 
عواقب  تعرف  أن  أحببت  وإن 
وضياع  واإلس����اءة  اإلح��س��ان 
أمور  فانظر يف  العقول بني ذلك 
م��ن م��ى م��ن ص��ال��ح ال���والة 
ورشارهم، فهل جتد منهم أحدًا 
سريته،  الناس  يف  حسنت  ممن 
وسخت  مؤونته  عليهم  ت  وخفهّ

به ذلك  بإعطاء احلق نفسه أرض 
ات بدنه،  يف شدة ملكه، أو يف لذهّ
أو  الناس،  ذكره يف  أو يف حسن 
ه��ل جت��د أح���دًا مم��ن س���اءت يف 
عليهم  واشتدت  سريته  الناس 
العز  من  بذلك  له  كان  مؤونته 
يف ملكه، مثل ما دخل عليه من 
وآخرته،  دنياه  يف  به  النق��ص 
من  جت��م��ع  م���ا  إىل  ت��ن��ظ��ر  ف���ال 
ما  إل��ى  انظر  ولكن  األم��وال، 
من  وتعمل  اخلريات،  من  جتمع 

احلسنات..(.
االخ��وة  اىل  اع��رض  ان  اح��بُّ 
احلاالت  بعض  يف  ان  االك��ارم: 
الناس..  عامة  يشمل  الكالم 
ان  ه  مههّ يكون  ال  االن  االنسان 
جيمع املال بل يكون مهه ان جيمع 
 .. الطاعات  ومن  احلسنات  من 
لكن  احد،  لكل  حسن  أمر  هذا 

عندما يتصدى االنسان ملسؤولية 
الشك  سياسية  تكون  قد  معينة 
ان هذه االمور ستكون فيه أشد 
)عليه  االم���ام  ول��ذل��ك  وأوىل، 
عندما  مالك  مع  تكلم  السالم( 
معه عندما  يتكلم  مل  واليًا  ارسله 
كان معه يف الكوفة مثال ً .. اراد 
مهمة  اشياء  اىل  مالكا  ينبهّه  ان 
وتقوِّ  يلتفت  مل  ان  بواليته  تضهّ 
واليته ان التفت.. وهذا الكالم 
قد يكون لكل احد .. لكن كونه 
املسلمني  ألم��ور  يتصدى  واليا 
اكثر  لذاته  رقابته  تكون  ان  البد 

وان تكون نصحائه اكثر.
ولذا اخواين هذا النص نص مهم 
متصٍد  أي  مع  للتعامل  وطريقة 
يقوله  م��ا  اىل  يلتفت  ان  عليه 
السالم(  )عليه  املؤمنني  ام��ري 
السالم(  )عليه  املؤمنني  وام��ري 

ممن امجع عليه املسلمون اما عىل 
نحو الويص بعد النبي )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم( او كونه خليفة 
من  الكالم  هذا  وبالنتيجة  رابعا 
للمسلمني  خليفة  كان  شخص 
لفالن  بكلامت  والت���ه  ���ه  ووجَّ
وفالن من مجلتهم مالك االشرت 
من  وع��ىل  دق��ة  فيه  فالكالم   ..
يتعامل  كيف  يفهم  ان  يتصدى 

مع هذا النص ..
)ليس   : ال��س��الم(  )عليه  ق��ال 
يبقى من امور الوالة االهّ ذكرهم 
بسريهتم  اال  ي��ذك��رون  وليسوا 
قبيحة  ام  كانت  حسنة  واثارهم 

.)..
هذا واقع نعيشه مل يبقىَ من امور 
الوالة اال الذكر وخرج عام كان 
م��ن حت��ت ي��ده وب��ق��ى ال��ذك��ر.. 
وال��ن��اس  س��ريهت��م  اال  ت��ب��قىَ  ومل 

أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تناوَل 
في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي 
الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته 
الموافق  /1437ه����  األص��ب  ف��ي/21رج��ب  الشريف   الحسيني 
)عليه  المؤمنين  أمير  عهد  من  مقطعا  تناول  2016/4/29م 
السالم( الى واليه على مصر مالك األشتر) رضوان اهلل تعالى 

عليه( قائال:
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يذكروهنم بحسب اثارهم فرتى 
شخصا يقول رمحه اهلل كان خريًا 
اهلل  يرمحه  ال  تقول  ون��اس  لنا 
االثار  وبقيت   .. علينا  رشًا  كان 
والسرية شاخصة والناس تتكلم 

هبذه االثار. 
)فأما   : السالم(  )عليه  يقول  ثم 
عليها  يؤتى  أن  بد  فال  األم��وال 
فيكون نفعها لغريه، أو لنائبة من 
فتكون  عليها  تأت  الدهر  نوائب 

حرسة عىل أهلها..(
)عليه  االمام   : املنافسة  الحظوا 
ال��س��الم( ب��نيَّ وس��ائ��ل االغ��راء 
االن��س��ان  ف��ي��ه��ا..  ان��ت  تقع  ال 
وجيشا  ث��روات  يمتلك  عندما 
بال  يكتنز  جتعله  كلها  وه���ذه 
.. االمام )عليه  رقيب وحسيب 
األموال  )فأما   : يقارن  السالم( 
فيكون  عليها  يؤتى  أن  بد  فال 
نفعها لغريه، أو لنائبة من نوائب 
حرسة  فتكون  عليها  تأت  الدهر 
نوع  حقيقة  وه��ذا   ) أهلها  عىل 
االموال   .. اخلطري  التهديد  من 
واالث��ار  لإلنسان  قيمة  متثل  ال 
والسرية هي القيمة فاإلنسان اذا 

مل حُيسن ال قيمة حقيقية له.
اضافة اىل ان املال ذهبىَ سيكون 
حرسة ألن غالبًا تكدس االموال 

ال يأت بموازين مقبولة قد يكون 
االخرين  حقوق  عىل  جتاوز  فيه 
وام���واهل���م ف����اذا ذه��ب��ت ه��ذه 
هذا  ال  ح��رسة  تكون  االم���وال 
الذي اخذها انتفع هبا وال بقيت 
القيامة  ويوم  املسكني  ذلك  عند 
 ً س��ؤاال  ذل��ك  ع��ن  اهلل  يسأهلم 

حثيثًا.
بني  ال��س��الم(  )عليه  االم��ام  ثم 
السالم(  )عليه  قال  ميزانا  ملالك 
: )وإن أحببت أن تعرف عواقب 
وضياع  واإلس����اءة  اإلح��س��ان 
أمور  يف  فانظر  ذلك  يف  العقول 
م��ن م��ى م��ن ص��ال��ح ال���والة 

ورشارهم(
هلا  واإلساءة  عاقبة  له  االحسان 
له  ايضًا  العقول  وضياع  عاقبة 
تعرف  ان  احببت  ان   .. عاقبة 
يف  )فانظر   .. االمور  هذه  عاقبة 
أمور من مى من صالح الوالة 

ورشارهم(..
)فهل   : السالم(  )عليه  قال  ثم 
يف  حُسنت  ممن  أح��دًا  منهم  جتد 
عليهم  ت  وخفهّ سريته،  الناس 
احلق  بإعطاء  وسخت  مؤونته 
نفسه أرض به ذلك يف شدة ملكه(
سؤال  موضع  هنا  السؤال  هذا 
ولكنه للنفي يريد ان يبني ملالك 

سؤال  عنوان  فهذا  جتد  ال  انك 
فرتى  للنفي..  موضوع  ولكنه 
الناس تذكر احد الوالة بالسرية 
خدمة  يف  يفكر  كان  وانه  الطيبة 
واقعًا  ال��رع��ي��ة..  ح��ق  واع��ط��اء 
املؤمنني  امري  كالم  يتأمل  عندما 
يمر  مل��ا  ي��ت��أمل  ال��س��الم(  )عليه 
اذا   ً بالناس واملظامل كثرية.. مثال 
ان  ترى  احلاالت  بعض  يف  انت 
احلق ليس معك والشيطان يزين 
ب��ان احل��ق معك وحت��ارب  ل��ك 

نفسك وتنترص ..
او  الفا  كان  اذا  املايل  احلق  االن 
مليونا انت تقوم تعطيه لكن غري 
مثال  مليارا  احلق  كان  اذا  معلوم 
تعطيه  تقوم  الفعل  نفس  تفعل   ً
املتزلفني  من  جمموعة  هناك  او 

يمنعونك عن فعل احلق ..!!
ه���ذه ال��ص��ف��ات ال��ث��الث هل 
ملكه  شدة  يف  به  أرضت  جتدها 
او يف لذات بدنه او حسن ذكره 
شء  يوجد  ال  ال   .. الناس  بني 
هذه  فعل  ..بالعكس  ه��ذا  من 
االشياء والناس ترتحم عىل ايامه 

حيث كان يرفق هبم ..
يقول  االخ��ر  الطرف  اىل  تعالىَ 
جتد  هل  )أو   : السالم(  )عليه 
أحدًا ممن ساءت يف الناس سريته 

له  كان  مؤونته  عليهم  واشتدت 
مثل  ملكه،  يف  العز  من  بذلك 
النق��ص به يف  ما دخل عليه من 

دنياه وآخرته(.
الناس  حيرتم  ال  ج��دًا  سيئا  ت��راه 
ت��رب��ع ع��ىل ع��رش وب���دأ يظلم 
ويفعل  هذا  ويسجن  وذاك  هذا 
له  اصبحت  هل   .. له  حيلو  ما 
سبحانه  اهلل  عن  ابتعاده  مع  ة  عزهّ
ومثال   .. الناس  وظلم  وتعاىل 
احلجاج  الطواغيت  اح��د  عىل 
والذي هو طاغوت وسيف من 
قصته  ومعروفة  معاوية  سيوف 
يف  فعله  وما  جبري  بن  سعيد  مع 
ما  انظروا  ولكن  االي��ام..  تلك 
دول  الدنيا  ان��ام   .. عاقبته  هي 
يلتفت  ان  وتدور وعىل االنسان 

ويعترب من طواغيت التاريخ .
)فال   : السالم(  )عليه  يقول  ثم 
األم��وال،  من  جتمع  ما  إىل  تنظر 
من  جتمع  ما  إل��ى  انظر  ولكن 
اخلريات، وتعمل من احلسنات، 

فإن املحسن معان..(.
هذا هو املنهاج الذي رسمه امري 
املؤمنني )عليه السالم( اىل مالك 
عليه  تعاىل  اهلل  )رضوان  االشرت 

.)
واحلمد هلل رب العاملني.
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مستقاٌة من اخُلطبة االوىل 
لصالة اجُلمعة بإمامة السيد 
امحد الصايف يف 21/رجب 
األصب/1437هـ املوافق 

2016/4/29م

يمر  قد  االن��س��ان  إن  وحقيقة 
والغرور  الكربياء  من  بحالة 
ي��رى نفسه  ان��ه  وب��ح��ال��ة م��ن 
بقية  من  وافضل  واوس��ع  اكثر 
تكشف  ال��رؤي��ة  وه��ذه  الناس 
االنسان  هذا  عند  مشكلة  عن 
الكريم  القران  يذكر  ولذلك 
للناس(،  خ��دك  ر  تصعهّ )وال 
جلدته  اب��ن��اء  م��ع  ف��االن��س��ان 
كبرية  مواطن  يف  معهم  يشرتك 
هو  وم��ا  التكرب  وج��ه  ه��و  ف��ام 
ان  وج��ه  هو  ما  العجب  وج��ه 
يرى  ان  من  افضل  نفسه  يرى 

اآلخرين.
الواهية  النظرة  ه��ذه  حقيقة 
ان  الب��د  بالنتيجة  امل��وه��وم��ة 
باختيار  تتبدل  ان  فإما  تتبدل، 
االنسان عندما يلتفت او تتبدل 
هذه  تبدلت  ف��اذا  عنه،  رغ��اًم 
معنى  االنسان  باختيار  النظرة 
اجلادة  اختار  االنسان  ان  ذلك 
اىل  يصل  ان  وحاول  الوسطى 
مل  واذا  احلقيقية؛  الطريق  معامل 
سينزع  انه  شك  فال  ذلك  يكن 
عندما  والُعجب  الكربياء  رداء 
خي��رج م��ن ه��ذه ال��دن��ي��ا، وكم 

نحُن يف امسِّ احلاجة لالعرتاف 
بالذنب والبحث بعد ذلك عن 
اعرتف  اذا  فاالنسان  العقل، 
بذنبه هذا نصف احلل، أما احلل 
ل  يبدهّ ان  يريد  فعندما  اآلخ��ر 
االعرتاف  احلالة من حالة  هذه 
مع  سيئة  وعالقة  سيئ  بامض 
يكون  وحارض  مستقبل  اىل  اهلل 
ملرحلة  ط  خيطهّ يبدأ  أي  افضل، 
وكيف  اهلل  وبني  بينه  مستقبلية 
اهلل  وب��ني  بينه  احل��ال��ة  يصلح 

تعاىل.
ثَّلىَ  مىَ يف قوله )عليه السالم(: )فىَ

وبني  ع�ًا(..  ِّ ُمتىَضىَ ْي�كىَ  يىَدىَ بىَنْيىَ 
يديك: يعني امامك وهذه نحو 
ليس  تعاىل  فاهلل  االستعارة  من 
العبد  هذا  وان��ام  جارحة  يد  له 
حضت  ان��ن��ي  يبني  ان  ي��ري��د 
وجئت ومثلت بني يديك لكن 
هذا املجيء فيه نحو من التذلل 
يفعل  ان  ينبغي  ما ال  فعل  ألنه 
لعا  مطهّ كنت  وان��ت  وبعلمك 

عليه.
إىلىَ  ُه  ىَ بىَ���رصىَ ��ضىَ  ��مَّ غىَ )وىَ وقوله: 
وهي  ��ًا(،  ��عىَ ��شِّ ��خىَ ُم��تىَ األْرِض 
واملسكنة  الذلة  عىل  عالمات 

وليَس أجمل من لباس التوبة

تحدثنا فيما مضى عن دعاء االمام السجاد )عليه السالم( في طلب التوبة وذكرنا بعض الفقرات من هذا الدعاء 
الشريف الذي يحّث اإلنسان على التوبة والعودة إلى خالقه العظيم، حيث يقول االمام السجاد )عليه السالم( في 
َك ِمْن  اًل، َوَأَبثَّ ِتَك ُمَتَذلِّ َعًا، َوَطأَطَأ َرأَسُه ِلِعزَّ َض َبَصَرُه إَلى األْرِض ُمَتَخشِّ عـًا، َوَغمَّ َل َبْيَن َيَدْيـَك ُمَتَضرِّ هذا الدعاء: )َفَمثَّ

ِه َما َأْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمْنُه َخُضوعًا(. ِسرِّ
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وهذه مطلوبة لنا امام اهلل تبارك 
بان  نالحظ  أن  والب��دهّ  وتعاىل، 
يعترب  عندما  املتأمل  االنسان 
من  تدبريًا  اقل  انه  سيكتشف 
قد  تعاىل  اهلل  وان  اخللق  بقايا 
اض��ع��ف  يف  ارساره  وض����ع 
يتنافس  خلقه بل االنسان االن 
لذائذ  كانت  س��واء  لذائذ  عىل 

االطعمة اوغريها،
خيار  ال  االنسان  انتبه  اذا  ولذا 
تعاىل  اهلل  اىل  ي��أت  ان  اال  ل��ه 
حقيقة  واالن��س��ان  مطأطئا.. 
خيارًا  يملك  ال  تعاىل  اهلل  مع 
بالتكرب  تظاهر  وان  حتى  آخرىَ 
عبدًا  وسيكون  سينتكس  واقعًا 
اهلل  عظمة  ام��ام  صغريًا  حقريًا 
يأت  عادة  اخلشوع  وإنهّ  تعاىل، 
)خاشعة  البرص  او  السمع  مع 
البرص  خيشع  عندما  ابصارهم( 
من  ح��ال��ة  ي��ك��ون  ال��س��م��ع  او 
اخلضوع  من  وحالة  االستكانة 
تبارك وتعاىل وال يكون  اىل اهلل 
انسانًا متكربًا، فهذه حالة املذلة 

ة  ع��زهّ حالة  وه��ي  ن��راه��ا  التي 
اهلل  اىل  نفسه  ذلل  اذا  فاالنسان 
تعاىل اصبح عزيزًا، وهذا النظر 
لكرس  ج��دًا  مهم  االرض  اىل 
االن��س��ان،  عند  ال��غ��رور  حالة 
االرض،  اىل  دائاًم  نظره  ليكون 
فيه حالة من اخلشوع والتواضع 
رافضًا  االستكانة  من  وحالة 

لكل انواع التكرب والغرور.
لِّاًل( تِكىَ ُمتىَذىَ ُه لِِعزَّ أسىَ أىَ رىَ أطىَ طىَ )وىَ

من العزيز ؟! اهلل تبارك وتعاىل 
ان يكون عزيزًا فهو  اسامئه  من 
احلقيقية  العزة  احلكيم..  العزيز 
اهلل  اىل  ه��ي  احلقيقية  واملنعة 
اخواين  نحن   .. وتعاىل  تبارك 
تعاىل  اهلل  اىل  تذلاًل  ازددن��ا  كلام 
اكتسبنًا عزًا .. وهذه من االشياء 
اجلميلة يف عالقتنا مع اهلل تبارك 
يكون  عندما  االنسان  وتعاىل.. 
تعاىل  اهلل  اىل  قريبًا  يكون  عزيزًا 
وكلام ازداد االنسان قربًا اىل اهلل 
تعاىل كلام ازداد ذالً  اىل اهلل تعاىل 
تعاىل  اهلل  اىل  عبادة  ازداد  كلام 

وكلام ازداد عزًا ..
كلام كان االنسان يعتقد بعظمة 
عزة  ازداد  كلام  تعاىل  اهلل  وعزة 
تبارك  اهلل  اىل  انتامئه  خالل  من 
وت��ع��اىل والح���ظ���وا االن��ب��ي��اء 
خييفون  كانوا  االطهار  واالئمة 
عليهم  االن��ب��ي��اء  االخ���ري���ن.. 
اال  شيئًا  يملكون  ال  السالم 
اهلل  اىل  احلقة  للعبودية  االنتامء 
االخرين  خييفون  فكانوا  تعاىل 
عليهم  االط��ه��ار  االئ��م��ة   ..
السالم ايضًا كانوا ال يمتلكون 
شيئًا من اسباب املنع الظاهري 
كانت  لكن  والسلطنة  كاجليش 
وكانوا  ة  العزهّ اسباب  عندهم 

خييفون االخرين .. 
السابقون  ال��ع��ل��امء  وك��ذل��ك 
يملكون  م���اذا  واحل����ارضون 
؟!  الظاهرية  املنعة  اسباب  من 
العزة  لكن قطعًا يملك اسباب 
عىل  تأثريه  جتعل  التي  احلقيقية 
اسباب املنعة الظاهرية قوية ... 
الزمان  سالف  يف  مسألة  وهذه 

بقاع  يف  تصدر  كانت  فتوى 
كالنار  متر  الفتوى  وهذه  الدنيا 
يف اهلشيم تصل وخترتق احلدود 
هذا  يملك  م��اذا  اجلغرافية.. 
العامل غري دار متواضعة والبدن 
النحيف الذي اضنته العبادة .. 
اسباب  يملك  ؟!  يملك  م��اذا 
اهلل  جعلها  التي  والعزة  القوة 
اصبح  حتى  له  وتعاىل  تبارك 
واصبح  ظاهرية  هيبة  بال  مهابًا 
واصبح  ظاهرية  قوة  بال  قويًا 
منيعًا .. هذا االنتامء اىل اهلل تعاىل 
 .. اهليبة  ه��ذه  االنسان  يعطي 
تنسلخ  يذنب  عندما  واالنسان 

منه هذه االشياء .. 
انسان متغطرس  ولذا فرق بني 
انسان  وب��ني  ومتجرب  ومتكرب 
حتى  مطأطئا  تعاىل  اهلل  اىل  يأت 
تبارك  اهلل  م��ن  ال��ع��زة  يستمد 
وتعاىل.. ولذلك اخرج من ذل 
املعصية اىل عز الطاعة.. الطاعة 
فيها عز املؤمن قوي هبذا االنتامء 

اىل اهلل تبارك وتعاىل.. 
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السؤال : هل هناك اداب تذكر 
يف تشييع جنازة املؤمن ؟

إع��الم  يستحب   : اجل����واب 
املؤمنني بموت املؤمن ليشيعوه، 
وقد  تشييعه،  هل��م  ويستحب 
ورد يف فضله أخبار كثرية، ففي 

بعضها :
من تبع جنازة أعطي يوم القيامة 
أربع شفاعات، ومل يقل شيئًا إال 

وقال املىَلىَك: ولك مثل ذلك .
ويف بعضها : أن أول ما يتحف 
به املؤمن يف قربه أن يغفر ملن تبع 

جنازته .
يف  م��ذك��ورة  كثرية  آداب  ول��ه 

الكتب املبسوطة ، مثل :
خلف  ماشيًا  املشيع  يكون  أن 
اجلنازة، خاشعًا متفكرًا، حاماًل 
للجنازة عىل الكتف، قائاًل حني 
وصىل  وب��اهلل  اهلل  بسم  احلمل: 
اللهم  اهلل عىل حممد وآل حممد، 

اغفر للمؤمنني واملؤمنات .
 ، وال��ل��ع��ب  الضحك  وي��ك��ره 
واللهو واإلرساع يف امليش ، وأن 
واستغفروا   ، به  ارفقوا   : يقول 
ل��ه ، وال��رك��وب وامل��يش ق��دام 
اهلل  ذكر  بغري  والكالم  اجلنازة، 
واالستغفار،  وال��دع��اء  تعاىل 
وي��ك��ره وض��ع ال���رداء م��ن غري 
صاحب املصيبة فإنه يستحب له 

ذلك، وأن يميش حافيًا .

للمعتكف  جيوز  هل   : السؤال 
اخلروج لتشييع اجلنازة ؟

اجلواب : جيوز اخلروج حلضور 
اجلنائز لتشييعها والصالة عليها 

وتغسيلها وتكفينها ودفنها .

للرجل  جي��وز  ه��ل   : ال��س��ؤال 
لتشييع  احلضور  يف  زوجته  منع 

جنازة ألقربائها ؟
ان  للرجل  ينبغي   : اجل���واب 
أقربائها  زيارة  يف  لزوجته  يأذن 
وتشييع  م��رض��اه��م  وع���ي���ادة 
مل  وان  ذل��ك  ونحو  جنائزهم 
جيب عليه ذلك، وليس له منعها 
من اخلروج إذا كان للقيام بفعل 

واجب عليها .

السري  جي���وز  ه��ل   : ال���س���ؤال 
مسلم  غ��ري  ج��ن��ازة  م��وك��ب  يف 

لتشييعه ، إذا كان جارًا مثال ؟
وال  هو،  يكن  مل  إذا   : اجل��واب 
معروفني   ، اجل��ن��ازة  أصحاب 
واملسلمني   لإلسالم  بمعاداهتم 
تشييعه   يف  باملشاركة  بأس  فال 
ول��ك��ن األف��ض��ل امل��يش خلف 

اجلنازة ، ال أمامها .

شخص  ت���ويف  اذا   : ال��س��ؤال 
واجريت عليه مراسيم التغسيل 
حسب  وال��ت��دف��ني  وال��ت��ك��ف��ني 
ام��رت  ث��م  املحمدية  الرشيعة 

امليت  الخ���راج  احلكومة 
للفحص  اخ�����رى  م����رة 
وفاته  ح��ول  والتحقيق 

وهل انه تويف او اغتيل ؟
اخ���راج  جي���وز  ه���ل   �  1
للفحص  القرب  من  امليت 
والتحقيق حول وفاته بامر 

من احلكومة ؟
2 � هل جيب اعادة الغسل 
قبل  الواجبة  وامل��راس��ي��م 

تدفني امليت مرة ثانية ؟
اجلواب :

1 � ال جيوز اال مع االجبار .
اذا  ن��ع��م  ذل���ك،  جي��ب  ال   �  2
تنجس بدنه او كفنه وجب ازالة 

النجاسة .

السؤال : هل هناك روايات تدل 
عىل رش املاء عىل القرب ؟

امل���اء  رش  ن��ع��م   : اجل�����واب 
بعد  بام  خمتص  ولكنه  مستحب 
الدفن وذهب بعض الفقهاء إىل 
وال  يومًا  أربعني  إىل  استحبابه 

بأس به رجاًء .

امليت  دفن  توقف  إذا   : السؤال 
فهل  بالترشيح  الويل  توقيع  عىل 

جيوز ؟
يسمح  مل  إذا  جي��وز   : اجل���واب 
الترشيح.  دون  من  الدفن  يف 
ال  مما  بالتأخري  أمكن  إذا  وأم��ا 

يؤدي إىل هتك حرمته فليس له 
الرتخيص يف ذلك .

استحباب  ثبت  هل   : السؤال 
تلقني امليت الشهادة بعد دفنه 3 

مرات ام مرة واحدة ؟
كلامت  يف  امل��ذك��ور   : اجل���واب 
الدفن دون  التلقني بعد  الفقهاء 
تعدد، ولكنهم ذكروا استحباب 
قبل  القرب  يف  وضعه  عند  تثليثه 

الدفن.

وأهل  الزوج  اختلف   : السؤال 
مكان  عىل  موهتا  بعد  الزوجة 
دفنها فالزوج يريد دفنها يف بلده 
واألهل يف بلدهم فرأي من هو 

املتهّبع ؟
اجلواب : رأي الزوج هو املتهّبع .

سؤال للقراء
هل ُيجزئ غسل مس الميت عن الوضوء ؟

سؤال وجواب العدد السابق )539(

هل يجوز العمل بالصيرفة بيع وشراء العمالت العراقية واالجنبية ؟

الجواب: يجوز. 

اعداد: محمد حمزة جبر



أيامه  الزمن  يطوي  حيث   .. ب��الدي  يف  هنا 
املبعثرة ، ختتنق عقارب الساعة فتميض هاربة 
لترسد  حيدث،  بام  اللحاق  تروم  عجالة  عىل 
كثرية  أحداثا  املسطرة  يرد يف صفحاته  ما  كل 
ومشاعر غريبة .. أخبار وأخبار ... كل شء 
من  يسخر  حيث  الزمن  بأرجوحة  يتعلق 
الفجائع  حرب  بات  حتى  وأحالمنا،  أقدارنا 
األسود يعلن عن بدء عصور جاهلية جديدة، 
)بالعراق  تسمى  الرافدين  أرض  وأصبحت 

املنكوب( .
بالدي التي بدأ أناسها يفرون منها اىل املجهول 
أيامهم  حياص  الذي  النكبات  طوق  من  هربًا 

كغول ال يشبع .
وفجأة .. هناك ويف وسط هذا الليل الدامس 
ماليني  ح��وهل��ا  ال��ت��ف  لشمعة  قبسا  رأي��ن��ا 
شموسًا  لتكون  اجتمعت  املضيئة  الرياعات 
االجساد  آالف  وحتصد  اإليثار  معاين  تنثر 
والدماء، وصريت نورها جباًل من الشموخ، 
الظالم  قيود  كرست  مهداة  كرمحة  فأصبحت 
واستبدلت  ال���درب  م��ن  منعطفًا  وأن���ارت 
أخ��ريًا  األم��ل،  بأحالم  املفزعة  الكوابيس 
بالدي  شمس  وأرشقت  الظلم  عباءة  متزقت 
الرياعات  ه��ذه  وأح��د  بفضلها،  جديد  من 
املضيئة كان خادم أهل البيت )عليهم السالم(                        
عيل  لواء  أبطال  أحد  كامل   سالم   .. الشهيد 
أرض  وطهر  الشهادتني  نطق  أن  فبعد  األكرب 

الطاهرة  روحه  صعدت  الزكية  بدمائه  بيجي 
من  والعرشين  الثالث  يف  الباري  ج��وار  اىل 
حيث  1436ه���  ع��ام  املبارك  رمضان  شهر 
تضحيته  سيم  بِجىَ تليق  التي  العظيمة  املنزلة 
حينها قادتنا قلوبنا كعادهتا اىل منطقة اجلدول 
الغريب، إذ تقطن عائلته يف بيت صغري، وبعد 
ان وصلنا أعتاب الدار طرقنا الباب وصنا ال 
نطيق االنتظار حتى نرى وجوه من ترك وراءه 
وإذا   .. حلظات  اال  هي  وما  يبايل،  أن  دون 
ختالطت  وقد  وكرم  بحفاوة  تستقبلنا  بامرأة 
جبينها  بساطة  عىل  واحل��زن  الفخر  مالمح 
تارتني،  ع��ىل  اآلخ��ر  أح��دمه��ا  يسابق  فأخذ 
وبدت التعاريج واخلطوط التي أنجبتها قسوة 
الزمن واضحة عىل برشهتا املتعبة، كانت حتمل 
ما  إذا  لكن  أحداقها  يف  اجلسور  النرس  نظرة 
أمعنا النظر رأينا أن الدمع ما زال يقف متأهبًا 
ونيس  خري  هلا   أضحى  فقد  أهداهبا  خلف 
أن  قطراته دون  أوجاعها يف  اليه فرتمي  تلجأ 
يشعر هبا احد، هذه هي زوجة سالم ورفيقة 
دربه، قابعة كالنرس عىل أبنائها اخلمسة، تروم 

أن جتعل منهم خري خلف خلري سلف .
التي  القوة  هذه  هلا  أين  من  أمرها،  يف  حتريت 

تلوي هبا أيدي املصائب حني قالت 
البطل سالم وأفخر لكوين كذلك،  أنا زوجة 
االلتحاق  ق��رر  عندما  آزره  م��ن  أول  وأن��ا 
كان  كلامٍت  اعشق  وكنت  املجاهدين،  بركب 

يندي هبا شفتيه اىل أن رحل اىل مثواه األخري 
والكلامت كانت : » يل هدفان يف هذه احلياة ال 
ثالث هلام إما الشهادة وإما النرص » حدثتنا ... 
وحدثتنا  وأنا أنظر اىل شفتيها تلتهجان باملديح 

عن زوجها الغائب الغايل واللب يزداد حرية 
ما  رغم  نفسها  يسكن  ال��ذي  الرضا  هذا  ما 
معها  لقائي  أهنيت  مؤملة،  مصاعب  من  متر 
أمام  هزيلة  وكلامت  صامت  بفم  وخرجت  
بشفاه  خرجت   ، وقناعتها  صربها  هيلامن 
هذه  وما  الصرب  هذا  ما  هيمس  وقلب  صامتة 

القناعة ؟؟؟ 
أن أستشف  الطويل  العودة  مل يسعفني طريق 
مكامن األسباب، وقد حان أوان العودة حيث 
عدت  الظهر،  بعد  الثانية  عىل  قاربت  الساعة 
من حيث أتيت من مرقد القدس والروحانية 
حيث يقبع أبو األحرار، دخلت أبوابه الزكية 
أخرى  ومشاعر  وطمأنينة   براحة  فشعرت 
متشابكة تائهة تريد البكاء بني يديه وأنا أردد 
بعربة صوت مرجتف السالم عليك يا موالي 
رحابه   يف  وانا  الوقت  انقى  اهلل،  عبد  ابا  يا 
وارتاعت النفس  يف حضته وقاربت الشمس 
بام  تذكرين  املتعبة  بخيوطها  فإذا  املغيب  عىل 
الكربى  زينب  األح��زان  جبل  صرب  من  كان 
)عليها السالم(، فأيقنت وسلمت أن ما رأيته 
اال  هي   ما  زوجته  وثبات  الشهيد  دماء  من 

رمحة مهداة .

الرحمة المهداة 
نغم المسلماني/ مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات
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العطاء الحسيني

يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثهّل 
الشيخ  سامحة  املقدسة  كربالء 
ارتأى  الكربالئي  املهدي  عبد 
فرحتهم،  يف  لأليتام  ينضمهّ  أن 
أبوية عالية مجعًا  فاستقبل بروح 
من تالميذ وتلميذات مدرستيهّ 
والسيدة  األص��غ��ر  ع��يل  السيد 
السالم( اخلاصتني  رقية )عليهام 
ملؤسسة  والتابعتني  ب��األي��ت��ام 
السالم(،  )عليه  الرضا  اإلم��ام 
ح��ي��ث وج����دوا ف��ي��ه خ��ري اب 

عيد  بمناسبة  التهنئة  له  موا  فقدَّ
األب معها هدية لسامحته عبارة 

عن صورة تذكارية.
فعاليات  املباركة ختللتها  الزيارة 
بتالوة  ابتدئت  األيتام  مها  قدهّ
ثم  احلكيم،  ال��ذك��ر  م��ن  آي��ات 
)مدرستي  قصيدة  إنشاد  تالها  
رقية( من قبل تلميذات املدرسة، 
وبعدها قصيدة بحق اإلمام عيل 
)عليه السالم( صاحب الذكرى 
رائعًا  مطلعها  وك��ان  اجلميلة 

العراقية  باللهجة   يقول  إذ  جدًا 
بكد  اليتيم  الدارجة  )عيل حيب 
بعدها  ج��اءت  ثم  احل��س��ني!!(، 
م��وال(  )ع��يل  ب��ع��ن��وان  قصيدة 
وأخ��ريًا  التلميذات،  إلح��دى 
كربالء  مدينة  بحق  قصيدة 
تالميذ  أح���د  ق��رأه��ا  املبجلة 
األصغر  ع��يل  السيد  م��درس��ة 

)عليه السالم(.
الشيخ  سامحة  القاها  كلمة  ويف 
جاء  الكربالئي  امل��ه��دي  عبد 
وامتناين  شكر  »أق���دم  فيها: 
مدرستي  يف  التعليمي  للكادر 
والسيدة  االص��غ��ر  ع��يل  السيد 
رقية غليهام السالم  لأليتام عىل 

والرتبوية  االبوية  الرعاية  هذه 
والعلمية التي يقدموهنا للتالميذ 
حيصل  شء  اه��م  وان  االي��ت��ام 
هذه  رعاية  هو  االن��س��ان  عليه 
اآليات  يف  وردت  التي  الرشحية 
واالحاديث  الكريمة  القرآنية 
تؤكد  ال��ت��ي  امل��ب��ارك��ة  الرشيفة 
االبوية  خصوصا  رعايتهم  عىل 
واملعنوية  والنفسية  والرتبوية 
هؤالء  نرى  ان  يسعدنا  وكذلك 
امل����دارس  ه���ذه  االط���ف���ال يف 
والتعليم،  الرتبية  من  بمستوى 
اسبوع  وكل  يوم  كل  وتذكروا 
واالحاديث  اآليات  تطالعوا  ان 
رعاية  بخصوص  وردت  التي 

بمناسبة مولد اإلمام علي  واتخاذه عيدًا لألب..
الشيخ الكربالئي يستقبل ابناءه االيتام من مدرستي 

السيد علي األصغر والسيدة رقية )عليهما السالم(

تبقـــى والدة اإلمـــام علي بن أبي طالب )عليه الســـالم( التي 
تصادف الثالث عشـــر مـــن رجب ذكرى غير عادية، فشـــعاعها 
يظـــل متوهجًا طـــوال العام يمّنـــي األطفال األيتـــام الذين 

اتخذوا منها فرصة لالحتفال بعيد األب الذي ُحرموا منه.

تقرير/ قاسم عبد الهادي
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العطاء الحسيني 
هو  وما  اليتامى  االطفال  هؤالء 
اليهم  بالنسبة  املطلوب  ال��دور 
وما هو االجر والثواب املرتتب 
اليوم  هبذا  ونحن  رعايتهم  عىل 
املبارك وهو والدة امري املؤمنني 
نذكر  ان  علينا  السالم(  )عليه 
وتعامله  سريته  من  بسيطًا  شيئًا 
من  الرشحية  ه��ذه  مع  ورعايته 
من  التقليل  وحاولوا  املجتمع 
عىل  خوفا  »االيتام«  كلمة  ذكر 
حتى  االطفال   ه��ؤالء  مشاعر 
كام  نفوسهم,  بداخل  يتأثروا  ال 
من  كبرية  نسبة  ببلوغ  اوصيكم 
والتلميذات،  التالميذ  نجاح 
كام ان اهلدف االهم لنا ان نتوىل 
هذه الرشحية ورعايتها واحلفاظ 
وسريهتا  واخالقها  دينها  عىل 
ال��ذي  ال��وس��ط  م��ن  وانتشاهلا 
يعيشون فيه بفقد اجلانب النفيس 
والبعض  والعاطفي  واملعنوي 
دور  ت��ؤدي  االم  ان  جيد  منهم 
ربام  ول��ك��ن  معا  واالم  االب 
البعض ال جيد هذا الدور لذلك 
هذا  تعوضوا  ان  منكم  امتنى  انا 

الدور«.
اخ��واين  »أوصيكم  وأض���اف، 
املعلم  ب��دور  بالقيام  واخ���وات 
معًا  وامل����ريب  االب  ث��م  وم���ن 
الرعاية  معنى  اىل  ل��ل��وص��ول 

حتدثت  احاديث  وهناك  التامة، 
عن معنى الكفالة وأخرى حتدث 
عن التويل والرعاية ونامل منكم 
ليكملوا  معا  بالدورين  القيام 
واملتوسطة  االبتدائية  دراستهم 
حالة  يف  وح��ت��ى  واالع���دادي���ة 
واملعاهد  اجلامعات  دخ��وهل��م 
فرصة  لنيل  يتأهلون  ثم  وم��ن 
وتكوين  اجلنسني  لكال  العمل 
نحن  هلم  حينها  لنقول  االرسة 
وبقي  علينا  ال��ذي  ال��دور  ادينا 
مسريتكم  تكملوا  ان  عليكم 
مصاعبها  ومواجهة  احلياة  يف 
بعملية  نساهم  وربام  وحتدياهتا, 
زواجهم وحينها نكون ادينا كل 
ما مطلوب منا وتفكرينا يمتد اىل 
ما بعد الزواج حتى نكمل ما هو 
اليتيم  مطلوب يف والية ورعاية 
وثوابه  اجره  وتنالوا  ننال  حتى 

يوم القيامة«. 
جملس  عضو  ث  حتدهّ جهته  ومن 
الرضا  االم���ام  مؤسسة  ادارة 
»عليه السالم« اخلريية واملرشف 
سعد  السيد  امل��درس��ت��ني،  ع��ىل 
الدين هاشم قائاًل: »اود ان اذكر 
حمافظة  يف  العوائل  من  عددًا  ان 
االخرى  واملحافظات  كربالء 
اعتادوا عىل ان جيعلوا يوم والدة 
السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة 

امري  والدة  وي��وم  االم  عيد  هو 
يوم  هو  السالم(  )عليه  املؤمنني 
هؤالء  اتى  ولذلك  االب،  عيد 
االيتام من هاتني املدرستني لكي 
هينئوا سامحة الشيخ عبد املهدي 
املؤمنني  امري  بميالد  الكربالئي 
الهن��م  االب  ب��ع��ي��د  وك��ذل��ك 
حقيقة  وه��و  هل��م  اب��ا  يعتربونه 
مستمرة  والرعاية  االب,  نعم 
وموجودة هلذه الرشحية وكذلك 
اهلل  ونسال  االخ��رى  للرشائح 

سبحانه وتعاىل التوفيق«.
عيل  السيد  م��درس��ة  مدير  أم��ا 
فقد  خشان  عبد  ن��زار  االصغر 
املعظم  ال��ي��وم  ه��ذا  »يف  ق���ال: 
)عليه  عيل  االم��ام  والدة  وه��و 
من  كريمة  وب��دع��وة  ال��س��الم( 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
الدينية  املرجعية  وممثل  املقدسة 
الشيخ  سامحة  كربالء  يف  العليا 
حض  الكربالئي  املهدي  عبد 
وتالميذ  تلميذات  م��ن  ع��دد 
ورقية  االصغر  عيل  مدرستي 
دار  اىل  السالم  عليهام  لأليتام 
احلسيني  الصحن  يف  الضيافة 

باستقبالنا  وك����ان  امل���ق���دس 
الذي  الكربالئي  الشيخ  سامحة 
ومسح  ب��األح��ض��ان  اخ��ذه��م 
املزيد  هلم  ومتنى  رؤوسهم  عىل 
العامة  حياهتم  يف  النجاح  من 
العلمي«،  باجلانب  واخل��اص��ة 
تأت  ال��زي��ارة  »ه���ذه  ان  مبينًا 
والتلميذات  التالميذ  إلصار 
الشيخ  س��امح��ة  م��ش��ارك��ة  ع��ىل 
بعيد  احتفاالهتم  الكربالئي 
وقدموا  فعال  ف��ج��اءوا  األب، 
أٍب  من  فيه  يرون  ملا  التهاين  له 

عطوف ورحيم عليهم«.
عليها  رقية  مدرسة  مديرة  أما 
فقالت:  زينب  الست  السالم، 
»افتخر بتواجدي بني هذا اجلمع 
بكوين  افتخر  وكذلك  املؤمن 
مديرة ملدرسة السيدة رقية عليها 
اكون  ان  وامتنى  لأليتام,  السالم 
السابقة  الفرتة  خالل  وفقت  قد 
بشكل  االيتام  هؤالء  ظهور  من 
وبسمعة  بسمعتهم  يليق  متميز 
عوائلهم وامتنى تقديم املزيد هلم 

خالل االيام القادمة«.
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االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
تحصد المركز االول وجائزة االبداع والتميز في 

مهرجان بغداد الدولي الثامن للزهور

0000000

حصد قســـم الزينة والتشـــجير التابع لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدســـة جائزة االبداع والتميز على جميع االجنحة 
المشـــاركة في مهرجـــان بغداد الدولي الثامن للزهور الذي اقامته امانة بغداد تحت شـــعار )بغـــداد ...نصر وزهور ( على 
حدائق متنزه الزوراء بمحافظة بغداد، بمشـــاركة عدد من الدول العربية واألجنبية والشـــركات والمكاتب الزراعية وأجنحة 

المحافظات والذي استمر لمدة )6( ايام... 

فعاليات  اختتام  حفل  افتتح 
الذكر  م��ن  ب��آي��ات  امل��ه��رج��ان  
مسامع  ع���ىل  ت��اله��ا  احل��ك��ي��م 
الرحيم  )عبد  القارئ  احلارضين 
احلضور  بعدها  ليقوم  العزاوي( 
ارواح  عىل  الفاحتة  سورة  بقراءة 

الشعبي  واحلشد  العراق  شهداء 
كلمة  جاءت  ثم  ومن  املقدس، 
امل��ه��ن��دس )حم��م��د ال��ش��ب��ع��اين( 
لألزهار  العريب  االحت��اد  رئيس 
واملشاتل وعضو اللجنة التقييمية 
عرب  ال��ذي  املشاركة  لألجنحة 

اىل  اجل��زي��ل  ش��ك��ره  ع��ن  فيها  
وعىل  بغداد  امانة  عىل  القائمني 
الضيافة،مشريا  وح��س��ن  ك��رم 
عاصمة  دائاًم  تبقى  بغداد  ان  اىل 
،عاصمة  وال��س��الم  للمحبة 
اىل  الدائم،منوها  والتألق  البهاء 
تقيمه  التي  الزهور  معرض  ان 
امانة بغداد بعامها الدويل الثامن 
يزداد تألقًا عامًا بعد عام وتزداد 

عالية  ون��ض��ارًة  تفتحًا  ازه���اره 
والتكفري  الظالم  قوى  كل  رغم 
من  شعلة  العراق  بغداد  لتبقى 
النور، مبينا ان املشاركات الطيبة 
واألجنبية  العربية  ل��ألق��ط��ار 
والرشكات  الوسطى  وال���دول 
ان دلت عىل شء فأهنا تدل عىل 
ان قوى اخلري باقية وان ببزوغها 
امجل  وتعطي  وتنضج  ستنبت 

العطاء الحسيني

تقرير : ضياء االسدي 
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االزهار.
ان الزهور ابقى من النفط واغىل 

من الذهب
واوضح »الشبعاين«  ان الزهور مل 
تعد حكرًا عىل ناس ومل تعد منتجًا 
ترفيهيًا بل اصبحت رضورة من 
البيئي  ألثرها  احلياة  رضورات 
فبعض  واالجتامعي  والغذائي 
الثالث  العامل  دول  وهي  الدول 
اقتصادياهتا  يف  تدخل  اصبحت 
مشددا   ،)  %40_30 ح���وال) 
بالقول ان الزهور ابقى من النفط 
تساوي  ألهنا  الذهب  من  واغىل 

دوالر  مليار   )  125 يقارب)  بام 
حجم التجارة العاملية من الزهور 
كام ونتمنى يف بالدنا العربية مجيعًا 
وخاصة العراق ان تكون الزهور 
واألش��ج��ار  الطبية  والنباتات 
التنمية  عملية  يف  فاعل  دور  هلا 
املستدامة وعملية االنتاج املستمر 
ألننا نؤكد مرة اخرى ان الزهور 

من  وابقى  النفط  من  اغىل  هي 
الذهب والنفط.   

)ذك��رى  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  فيام 
بغداد  العاصمة  أم��ني  علوش( 
جملة  ب���ه  خ��ص��ت  ت��رصي��ح  يف 
الزهور  رسالة  ان  »االح���رار« 
للجميع،  واض��ح��ة  دائ���اًم  ه��ي 
ونحن  واملحبة،  ال��س��الم  فهي 
املحبة والسالم  نؤكد  من خالهلا 
العامل،  اىل  منها  وننطلق  لبغداد، 
ل��ت��ك��ون ال���زه���ور ه��ي رس��ول 
بغداد  امانة  سعت  وقد  املحبة، 
الزهور  مهرجان  يبقى  ان  اىل 
عامه  ليسجل  سنوًيا  مستمًرا 
للزهور،مبينة  كمهرجان  الثامن 
رسالة  نقل  اىل  سعت  االمانة  ان 
الذي  االقتصادي  للوضع  حتٍد 
قيام  خ��الل  م��ن  البلد  ب��ه  يمر 
التي  ال��زه��ور  بإنتاج  ك��وادره��ا 
وهي  امل��ه��رج��ان،  يف  ش��ارك��ت 
واعتمدنا  مشاتلها  ان��ت��اج  م��ن 
االمانة  متويل  عىل  كامل  بشكل 
مهرجان  متيز  الذات،موضحة 
الزهور  ثقافة  بنرش  العام  ه��ذا 
بكون  نكتِف  فلم  بغداد،  كل  يف 
امل��ه��رج��ان يف ح��دائ��ق ال���زوراء 
مثل كل عام، وانام كانت هنالك 
مهرجانات مصغرة يف البلديات، 
انتخاب شارع يف كل  من خالل 
زهور  مهرجان  واقامة  بلدية، 
نفس  يف  فرحة  لنخلق  مبسط 
ان  منوهة  ال��ع��راق��ي،  امل��واط��ن 
بغداد  ألمانة  االعالمي  القسم 
عنوان  مح��ل  فيلاًم  وأن��ت��ج   اع��د 
عرض  التحرير(  زمن  يف  )وردة 
ون��ال  الفعاليات  ه��ام��ش  ع��ىل 
والعريب  العراقي  اجلمهور  رضا 

واألجنبي.
هتدي  املقدسة  احلسينية  العتبة 
فوزها اىل  ابطال احلشد الشعبي 

والقوات االمنية

فيام قال السيد )عباس املوسوي( 
يف  والتشجري  الزينة  قسم  رئيس 
الفائز  املقدسة  احلسينية  العتبة 
االب���داع  ب���درع  االول  باملركز 
منتسبي  ك��وادر  هبمة  والتميز: 
اهلل  وب��ف��ض��ل  امل��ق��دس��ة  العتبة 
)عليهم  البيت  اه��ل  وب��رك��ات 

احلسني  االمام  وأنفاس  السالم( 
)عليه السالم( حاز جناح االمانة 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
التوايل  ع��ىل  السادسة  وللسنة 
مهرجان  يف  االول  املركز  عىل 
وال��ذي  للزهور  ال��دويل  بغداد 
)بغداد...نرص  شعار  حتت  اقيم 
املشاعر  ان  وزه��ور(،م��ض��ي��ف��ا  
الزينة  قسم  منتسبو  حيملها  التي 
املقدسة  العتبة  يف  والتشجري 
ت��وص��ف،  وال  ك��ب��رية  م��ش��اع��ر 
واإلب��داع  التميز  يكررون  وهم 
عامليا،علام  االوىل  املرتبة  وحصد 
االول  املركز  عىل  احلصول  ان 
هو  االصعب  لكن  جدًا  صعب 
احلفاظ عليه وملدة ست سنوات 
واإلصار  العزيمة  خ��الل  من 
والبقاء  للحفاظ  القسم  لكوادر 
العمل  نتيجة  االول  املركز  عىل 
املتواصل ملدة اسبوعني ومواصلة 
او  كلل  دون  ومن  والنهار  الليل 
ملل  ومن خاللكم انتهز الفرصة 

ابطال  اىل  ال��ف��وز  ه��ذا  واه���دي 
االمنية   والقوات  الشعبي  احلشد 
)كربالء  كربالء  احلسني  وملدينة 
املقدسة( وجلميع منتسبي االمانة 

العامة للعتبة احلسينية املقدسة.
فعاليات  ان  بالذكر  واجل��دي��ر 
الثامن  ال��دويل  بغداد  مهرجان 

بغداد  امانة  اقامته  الذي  للزهور 
حت��ت ش��ع��ار )ب��غ��داد ...ن���رص 
متنزه  ح��دائ��ق  ع��ىل   ) وزه���ور 
بغداد،شارك  بمحافظة  ال��زوراء 
ف��ي��ه اك��ث��ر م��ن ج��ن��اح زراع���ي 
زراعية(  ،مؤسسات  )فلكلوري 
م��ن داخ���ل ال��ع��راق وخ��ارج��ه 
ولبنان  وسوريا  السودان  ابرزها 
هولندية،  رشك��ات  ع��ن  فضاًل 
والتشجري  الزينة  قسم  فيه  وحاز 
للعتبة احلسينية  العامة  يف االمانة 
االب����داع  درع  ع���ىل  امل��ق��دس��ة 
والتميز الذي يمثل املركز االول 
وام��ا  امل��ه��رج��ان  يف  للمشاركة 
نصيب  من  فكان  الثاين  املركز 
بلدية الكرادة مناصفًة مع سوريا 
اجلوائز  من  العديد  عن  فضاًل 
لألجنحة  وال���دروع  التقديرية 
املعد  التصنيف  املشاركة بحسب 

من قبل االجنحة . 

العطاء الحسيني 
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استطالع

وت��ع��ت��رب رشك��ت��ا االث���ري وآس��ي��ا 
ال��ب��ارزة،  ال��رشك��ات  م��ن  سيل 
الوحيدتان  العمالقتان  ومه��ا 
امل��ع��روف��ت��ان ب��س��وق االت��ص��ال 
العراقي حيث ظهرتا يعد سقوط 
عام  نيسان  يف  ال��ب��ائ��د  ال��ن��ظ��ام 
امده  بعقد مع احلكومة  2003م 
مخسة عرش عاما ثم تبعتها رشكة 
لتحاكي  اسيا سيل عام 2006م 
ال���واق���ع  ول��ت��ش��ارك ال��الع��ب 
من  وختفف  الساحة  يف  الوحيد 
مشاكله وتعالج  وتتالىف مساوئ 
عروضا  وت��ق��دم  االث���ري  خ��دم��ة 
افضل وقد نجحت اىل حد كبري 
اعداد  اليها  فانضمت  املعاجلة  يف 
جلودة  نظرا  املشرتكني  من  كبرية 

االتصال وتعرفتها الزهيدة.
القى واقع االتصاالت  ومن هنا 
من  واسعة  رشائ��ح  عىل  بظالله 

ال��ضوري  من  وك��ان  املجتمع 
الضوء  والقاء  املعرفة  استقصاء 
اخللل  مواقع  لتبيان  واقعه  عىل 

الذي يعاين منه هذا القطاع..
وق���د ش��م��ل االس��ت��ب��ي��ان ال��ذي 
سلسلة  من   )12( العدد  حيمل 
االستطالع  وح��دة  استبيانات 
عرش  احد  النرش  لشعبة  التابعة 
املقرتحات  الب��داء  واخر  سؤاال 
حمافظات  عدة  به  اشرتكت  وقد 
وبابل  وب��غ��داد  ك��رب��الء  امه��ه��ا 
ذي  وكذلك  االرشف  والنجف 
اجلنسني  كال  ومن  والبرصة  قار 

...
االول  بالسؤال  االستبيان  تطرق 
االتصال  خدمة  مستوى  حول 
واألنرتنيت  فكانت جيدة بنسبة 
ومقبولة   %31 ومتوسطة    %15
كانت  سيئة  ان  ح��ني  يف   %23

بواقع %31.
وح���ول اجل��ه��ة امل��س��ؤول��ة عن 
مراقبة مستوى خدمات االتصال 
الربملان   بسبب   %12 فكانت 
صاحبة  احلكومة  بسبب  و%59  
الرتاخيص  و9% بسبب منظامت 
املجتمع املدين و 11% مؤسسات 
من   %9 ذه��ب  حني  يف  مستقلة 
اخرى غري  اىل  جهات  املستبيني 

انفة الذكر.
مر املجتمع العراقي بعد السقوط 
كان  عديدة  اقتصادية  بأزمات 
يصعب معها اقتناء رشحية اهلاتف 
وشحتها  ثمنها  لغالء  النقال 
حدا  مما  تفعيلها  عملية  وب��طء 
وباسعار  للدخول  سيل  باالسيا 
نظريهتا  من  واقل  انسب  رشائح 

رشكة االثري وباعداد اكرب.
ام���ا م��ا خي��ص اس��ع��ار ك��روت 

غالية  فظلت  ال��رص��ي��د  شحن 
من  بالرغم  للكثريين  ومزعجة 
دخول رشكات اتصاالت اخرى 
كالكورك وشبكة اتصالنا ناهيك  
بعملة  ت��ت��دوال  كانت  اهن��ا  ع��ن 
الدوالر االمريكي وليس بالعملة 
استبدال  بعد  وحتى  العراقية 
املطبوعة  العراقي  النقد  ورق��ة 
حمليا باخرى عملة عراقية اصلية 

قطاُع االتصاالت 
في العراق..

 الرابح الُمستبد
يعُد قّطاع االتصاالت من القطاعات االســـتراتيجية ومن الشرايين المهمة في مجتمعنا 
لما له من مساس بحياتنا وتفاصيلها حيث ان القطاع المذكور ال يشمل  خدمة الهواتف 
النقالة واالرضية فحســـب وانما يتعداها الى خدمات الشبكة العالمية  )االنترنيت( التي 
اصبحت في الوقت الحاضر صفة مالزمة ومن المتطلبات االساسية والضرورية ال الكمالية 

ولهذا فأننا عندما نتعرض لهكذا موضوع فانه على االغلب له مساوئ ومحاسن.
وال يخفـــى عـــن المواطن والقارئ )المســـتفيد من الخدمة(والذي ُارهـــق كاهلُه بنقص 
الخدمات وشـــحتها وســـوئها فان هذا القطاع قد َرِكَب مركب باقـــي الخدمات باإلهمال 
والنقـــص وعدم تقديم الخدمـــة على اكمل وجه بالرغم من كثر الشـــبكات الموجودة 

استطالع: عيسى الخفاجي - حسين الطباطبائيوالتي يبلغ عددها اليوم اكثر من سبع..
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استطالع
اواخر كانون االول عام 2003م 
تفعيل  وب��ع��د  امل��واط��ن  وب��ق��ى 
خدمة االنرتنيت يعاين  من غالء 
اشرتاكه الشهري هذا اذا ماعلمنا 
مكاتب   وك���الء  وج��ش��ع  طمع 
املشكلة ذات  اخلدمات فصارت 
شقني غالء االتصاالت وسوئها 
وخدمة االنرتنيت وضعفه  وهذا 
الثالث  ال��س��ؤال  اليه  ماتطرق 
خدمة  اسعار  ان  تعتقد  هل  بأنه 
توازي  واالنرتنيت  االتصاالت 
وكان  حاليا؟  املدفوعة  التكلفة 
ت��وازي    نعم   %16 التصويت  
ان  ادري  ال  و%18  ك��ال     %66

كانت توازي او ال!!!!
الرابع  للسؤالني  بالنسبة  ام��ا 
واخلامس فجاءا مرتابطني بعض 
ال��ضوري  من  هل  بانه  ال��يشء 
حتسني خدمة االتصال ف %75 
اجابوا بنعم  و14% كال  و%11 
من   %22 ان  حني  يف  ادري  ال 

تتحسن  ان  يتصورون  املواطنني  
القريب  الوقت  يف  االتصاالت 
ذل��ك  ي��ت��ص��ورون   ال  و%54 
هل  يعلمون  ال   %24 ح��ني  يف 

ستتحسن ام ال !!!
وكام نوهنا سابقا حول الرشكات 
االتصاالت   قطاع  عىل  املهيمنة 
حكومي  غري  خاص  قطاع  فاهنا 
وارشاف  لضوابط  ختضع   وال 
ال��س��ؤال  دار  ح��ي��ث  ح��ك��وم��ي 
رشكات  وجود  تؤيد  هل  االخر 
حكومية للحد من سيطرة القطاع  
اخلاص فكانت 68% نعم  و%19 

كال  و13% التدري...
وزارة  ع��ن  االستفسار  وع��ن��د 
ادارة  من  ومتكنها  االتصاالت 
ملفات رشكات اهلاتف االريض 
األنرتنيت  وخدمة  واملحمول  
امل��واط��ن��ني  م��ن    %40 ف��ذه��ب 
واملواطنات صوب متكن الوزارة 
ال  و%20   و%40   ذل��ك   م��ن 

يعلمون هل ان الوزارة قادرة ام 
ال؟

السادس  السؤال  عىل  وتعقيبا 
احلكومة  سيطرت  ح��ني  ففي 
هل  االت���ص���االت   وزارة  ع��ىل 
حكومية  رق��اب��ة  وج���ود  ت��ؤي��د  
املواقع  واغالق   االنرتنيت  عىل 
االخالقية  بانواعها  املشبوهة 
العنف  ف %69   واملشجعة عىل 
ضد    %19 و  احلكومية   للرقابة 
مع  بني  حمتار    %12 و  الرقابة 

الرقابة او ضدها.
هلذا  سابقة  رسي��ع��ة  ملحة  ويف 
من  يعترب  ك��ان  ف��أن��ه  ال��ق��ط��اع  
الروافد املهمة انتاجا للفرتة التي 
سبقت سقوط النظام البائد  حتى 
انه كان يمول وزارة الدفاع حينها 
وكانت  اي��رادات��ه   من   %20 ب 
ملوظفيها  شهرية  حوافز  ت��وزع 
كافة تصل اىل اكثر من 150 الف 
سنوية  كأرباح   للموظف  دينار 
من  متأتية  االرب��اح  هذه  وكانت 
مصادر امهها  واردات االتصال 
العراق وخارجه   داخل  االريض 
الربيدية  اخلدمة  اي��رادات  ومن 
من رسائل وطرود  ودفاتر توفري 

وغريها.
وزارة  السابق  يف  هناك  تكن  مل 
وأنام  االتصاالت   وزارة  اسمها 
العامة  ال��رشك��ة  ب��أس��م  رشك���ة 
التابعة  وال��ربي��د  ل��الت��ص��االت 
اخ��رى  ورشك���ة  النقل  ل���وزارة 

خمتصة بخدمات األنرتنيت.
وزارة  أن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 
بعد  شكلت  ق��د  االت��ص��االت 
بثوب جديد مكونة من    2003
الرشكة  مها  رئيسيتني  رشكتني 
ال��ع��ام��ة ل��ألت��ص��االت وال��ربي��د 
وهاتان  الربيد   خدمات  ورشكة 
بالتسمية  تتشاهبان  الرشكتان  
فقط مع ماكان  موجودا  بالسابق 

شاسعا   اختالفا  ختتلفان  ولكنهام 
اذ وقفت خدمات كثرية وأخص 
للسؤال  ماينفعنا   ( منها  بالذكر 
اهلاتف  خدمة  ايقاف  التاسع( 
الوسيلة  كانت  التي  االريض 
ال��وح��ي��دة ب��ال��ت��واص��ل ان���ذاك  
يتوضح  حتى  بسيط  وكمثال 
لبيانات  ووفقا  الكريم  للقارئ 
اجلهاز املركزي ففي عام 2001م  
النداءات  اىل خارج  وصل عدد 
العراق  بحدود  7430  نداء يف 
صفر  2003م   عام  وصل  حني 

نداء....!!!
اهلاتف  موضوع  المهية  ونظرا 
االريض  كان لنا سؤال  هل متتلك 
هاتفا ارضيا يف منزلك؟ ف %32 
منه  حمرومون  و%68  يمتلكون  
ومن خدمته...ويف نفس السياق  
ابقاء  فكرة   ب��ؤب��دون   %62 ف 
اهلاتف األريض  مفعال اىل جانب 
يرفضون  و%17  النقال   اهلاتف 
بني  متأرجحون  و%21  الفكرة 

التأييد والرفض...
صلة  وذي  اخ��ر  صعيد  وع��ىل 
ال��س��ؤال  ج��اء  فقد  للموضوع 
اعتقادك  حول  بتساؤل  االخ��ري 
يعترب  االريض  اهل��ات��ف  ان  ه��ل 
م��ف��ي��دا وم��ن��اس��ب��ا ق��ي��اس��ا اىل 
فكانت  االخ���رى؟  الشبكات 
يدعمون    %65 ان  أالج��اب��ة  
ال  و21  ويشجعوهنا   الفكرة 

يشجعون  و14% ال ادري..
ابرز املقرتحات التي  وردت :

خالل  م��ن  امل��واط��ن  توعية   .1
امل��رئ��ي وامل��س��م��وع وامل��ق��روء 
واصحاب  الشباب  وخصوصا 
واملشرتكني  االنرتنيت  حم��الت 
كيفية  ح���ول  س����واء  ح��د  ع��ىل 
وتطبيقاته  االنرتنيت  استخدام  
ح��ت��ى ي��ك��ون��وا ع��ىل ق���در من 
اخلدمة  ه��ذه  وجعل  املسؤولية 
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حضارية  وان تكون من النعم ال من النقم..
2. مراقبة وحماسبة رشكات االتصال  بصورة 
وفرض  االتصال  ج��ودة  من  للتأكد  دائمية 

رضيبة عليهم وليس عىل املواطن...
اهلاتف  رشكات  ملفات   احلكومة  تبني   .3
االريض   واهل��ات��ف  واالن��رتن��ي��ت  املحمول 
حيرتم  بشكل  ادارهت���ا  ع��ىل  ق���ادرة  وت��ك��ون 

املواطن..
غري  االنرتنيت  م��واق��ع  وحم��ارب��ة  4.اي��ق��اف 

احلكومية اسوة بالدول االخرى..
عامة  هواتف  وضع  بموضوع  االهتامم   .5
بشكل  توزيعها  دراس��ة  بعد  ال��ش��وارع   يف 
جيد وتفعيلها وادامتها  بشكل مستمر كام يف 

البلدان املتطورة..
6. اجياد رشكات حكومية تتنافس مع بعضها 
للمواطن  خدمة  التعرفة   لتقليل  البعض 

وابقاء كارتات الشحن  يف متناول اليد..
بارشاف  ارضية  هواتف  رشكات  اعتامد   .7
مستوى  م��ع  تتناسب  وب��اس��ع��ار  حكومي 

الوضع االقتصادي للمواطن
8. تفعيل خدمة اهلاتف االريض بشكل اكرب 

وزيادة ميزات خدماته وتقليل تكاليفه..
االتصاالت  وزارة  ملف  خدمة   ادارة   .9
قبل اشخاص ذوي اختصاصات علمية  من 

وفنية ومالية
االنرتنيت  شبكات  شبكة  ابراج  توزيع   .10
جغرافيا  خارج املدن وعدم حرشها بالداخل 
دون  للحيلولة  حديثة   تقنيات  واستخدام 
جراء  من  مستقبال  صحية  عوارض  حدوث 

انبعاث االشعاع  من جراء عملها....
بواجبها  تستشعر  ان  ال��دول��ة  ع��ىل  أن  ك��ام 
بحزمة  وت��ق��وم  احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا  جت��اه 

االصالحات التالية:
االت��ص��االت   وزارة  ختصيصات  1.زي���ادة 
هذا  لتطوير  االقاليم   تنمية  من  ومشاريعها 

القطاع املهم..
وشبكات  النقال  اهلاتف  رشك��ات  2.ال��زام 
االنرتنيت واالريض احلالية بتطوير وحتديث 

تقنياهتا لتواكب التطور العاملي..
واالريض  النقال  اهلاتف  تراخيص  ربط   .3
االتصاالت  هيئة  ارشاك  بغاية  وماليا  فنيا 

كبرية  فوائد   عليها  يرتتب  لذلك   وكنتيجة 
مليزانية الدولة..

ورسائل  للمكاملات  تعرفة  ختصيص    .4
النظام  اهلاتف ) يف حالة االشرتاك ( وجعل 
الثواين  بدل  االفرتايض  للرشكات هو نظام 

الدقائق وعدم جعل ذلك عرضا مؤقتا..
قطاع  يف  ك��رشي��ك  احل��ك��وم��ة  دخ���ول    .5
نفس  مع  الرشاكة  خالل  من  االت��ص��االت  
الرشكات املوجودة وانشاء شبكات حكومية 

منافسة..
االهلية   املكاتب  لعمل  ضوابط  وضع    .6

عىل  اصحاهبا  وح��ث  االنرتنيت  خلدمة 
تقديم خدمات افضل للمواطن مما يعزز 

الثقة بني الطرفني..
جلذب  الربيدية   اخلدمة  7.تطوير 

املواطن واالستفادة من خدماهتا ..
8.  وضع ضوابط واجراءات ختص 
عمل مكاتب خدمة الربيد الرسيع 

DHL  االهلية
بفروعه  االت��ص��االت  موضوع 
املزايدات   من  يعاين  املختلفة 
تكون  وال��ت��ي  وامل��س��اج��الت 
اذ  املواطن   عادة عىل حساب 
رغم انتشار االبراج وعلوها 
اغ��ل��ب  يف  وش��م��وخ��ه��ا 

املناطق  اال ان هناك ترديا 
فالطمع  باخلدمة  واضحا 
وامل���ك���اس���ب امل���ادي���ة 

ال��ذي يشل  وال��ف��س��اد 
وال��ذي  القطاع  ه��ذا 
ويشارك  فيه  ش��ارك 

اجلهات  من  الكثري 
وال��ش��خ��ص��ي��ات 
امل��ت��ن��ف��ذة ال��ت��ي 
مصالح  ل��دهي��ا 

م��ع اص��ح��اب 
رشك����������ات 
االت����ص����ال 

ة  ملستفيد ا
م���ن ه��ذا 
ال��وض��ع 

والذي القى بظالله عىل املواطن الذي امسى 
يرىض باقل من القليل.

واخل��الص��ة م��ن ه��ذا االس��ت��ب��ي��ان  نطالب 
نزهية  وطنية  ات��ص��االت  برشكة  وب���اصار 
حكومي  ب��ارشاف  او  حكومية  كانت  سواء 
كان   وكيفام  كان  ايا  املواطن  بمصلحة  تعنى 
ذات  واالنرتنيت   االت��ص��االت  خدمة  من 
مصداقية عالية شفافة بالتعامل تبذل قصارى 
املصاعب  وتذليل  العراقيل  الزالة  جهدها  
لالرتقاء بسمعة ومهنية هذا القطاع  وهذا ما 
نعتقد أمنية وطموح اجلميع.                                   

استطالع
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)عليه  احل��س��ني  ك���رام���ات  ان 
السالم( التي اوجباها اهلل سبحانه 
ولده  من  االمامة  هي  له  وتعاىل 
قبته  حت��ت  مستجاب  وال��دع��اء 
الدالئل  والشفاء برتبته، وأكدت 
منذ  الكرامات  تلك  الواضحات 
يف  سقطت   دم��ه  من  قطرة  أول 
يرفد  نبعها  طف كربالء وال زال 
حمبيه وزائريه وعاشقيه بمختلف 
تصعب  التي  االهلية  ال��ق��درات 
رموزها  فك  االرض  علامء  عىل 
االنسانية... شفرهتا  معرفة  او 
عون  عبد  )فاضل  للحاج  فكان 
نصيبًا  املسيب  أه��ايل  من  رش��و( 
اهلل  شفاه  إذ  الكرامات  هذه  من 
ان  بعد  به  أملهّ  م��رٍض  من  تعاىل 
وكانىَ  األطباء عن عالجه،  عجز 
مفعوهلا  املقدسة  احلسينية  للرتبة 
حتت  املستمر  ولدعائه  جسمِه  يف 
قبة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
األك��وان  ربِّ  من  الشفاءىَ  طالبًا 

ومشايف األبدان.
شفاُء هذا الرجل العجوز مل يكْن 
بفضل  كان  وإن��ام  صدفة،  حمض 

الرتبة احلسينية التي حصل عليها 
خالل لقائه بخادم اإلمام احلسني 
)عليه السالم( السيد سعد الدين 
البناء، معاون األمني العام للعتبة 
احلسينية لشؤون اإلعالم يف وقت 
سابق قبل إصابته باملرض والذي 
ته مع احلاج فاضل  ث عن قصهّ حتدهّ
قائاًل: »قبل فرتة من الزمن زارين 
احلاج فاضل وطلب مني إعطاءه 
احلسني  اإلم��ام  ت��راب  من  قلياًل 
لعقيدته  ونتيجة  السالم(،  )عليه 
الكبرية بالرتبة أعطيته القليل من 
منطقة  من  أخذها  تم  التي  الرتبة 
احلسني  االم��ام  لضيح  جم��اورة 
وذهب؛  وأخذها  السالم(  )عليه 
احلاج  زارين  أشهر  بضعة  وبعد 
أصيب  قد  وأخربنيبأنه  فاضل 
ة أطباء  بمرض عضال وراجع عدهّ

ولكن دون جدوى«.
رشو  عون  عبد  فاضل  احلاج  أما 
امل��رض  م��ع  ته  قصهّ لنا  ف���ريوي 
الثاين  كانون  شهر  »يف  ويقول: 
ى  ال��ع��ام ُأص��ب��ت بحمهّ م��ن ه��ذا 
جسمي  يف  ارتعاشًا  سببت  قوية 

االختصاص  االطباء  فراجعت 
ال��دك��ت��ور  امل��س��ي��ب وم��ن��ه��م  يف 
واعطاين  متن(  )عزيز  االخصائي 
بعض العالجات، ولكنهّها مل تكن 
احلمى  استمرت  حيث  نافعة 
ويف  ت��وق��ف  ب���دون  جسمي  يف 
باهنم  االطباء  اخربين  احلالة  هذه 
هلذه  العالج  اجياد  عن  يعجزون 
مستشفى  اىل  احالتي  وتم  احلالة 
وأصبحت  بابل  يف  مرجان  ابن 
املهنا  حممد  الدكتور  رعاية  حتت 
الفحوصات  ان  أخ��ربين  ال��ذي 
نسبة  انهّ  أظ��ه��رت  يل  الطبية 
اىل  وصلت  عندي  الروماتيزم 
120% وتسببت يل بمرض تليهّف 
االعتيادية  النسبة  بينام  العضالت 
هي حوايل 70%، ومع أنهّه وصف 
حالتي  أنهّ  إال  جديدًا  عالجًا  يل 
ة شهرين كاملني،  بقيت كام هي ملدهّ
لديهّ شيئًا  بأن  وتذكرت حينذاك 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  تربة  من 
منها  قلياًل  فتناولت  ال��س��الم( 
واضح  بتحسن  شعرت  وبعدها 
وذهبت  الصحية،  حالتي  يف 

واذا  التحاليل  إلج���راء  بعدها 
عادت  النسبة  بان  خيربونني  هبم 
فحمدت هلل   ،%70 وهي  طبيعية 
وموالي  سيدي  وشكرت  تعاىل 
أبا عبد اهلل احلسني )عليه السالم( 
فذهبت  م���ريض،  م��ن  لشفائي 
التحاليل  عىل  واطلع  للطبيب 
فاخربين بان حالتي حتسنت وهذا 
االم��ام  وبركة  تربة  بفضل  كله 
ومثبهّتة  السالم(  )عليه  احلسني 

بالتقارير الطبيهّة«.
كريات  نسبة  أن  الذكر  واجلدير 
وصلت  قد  كانت  البيضاء  الدم 
إىل  )فاضل(  احلاج  مرض  أثناء 
 /24( بتاريخ  كرية(   14900(
1 / 2016( وبعد تناول القليل 
القرب  م��ن  القريب  ال���رتاب  م��ن 
 6000( العدد  أصبح  املقدس، 
ك��ري��ة( ح��ي��ث ت��راج��ع وذل��ك 
بتاريخ )26/ 2 / 2016( وهذا 
ما مثبهّت يف التحاليل الطبية التي 
عرضها  حيث  بحوزته  كانت 

علينا.

واقعة حّية لكرامات اإلمام الحسين
تقرير

تقرير : ضياء االسدي- حسين نصر

a
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وح������������ُي ال�����������س�����م�����اء اأت��������ان��������ا ال�������ي�������وم جت�����دي�����دا
م�����وؤن�����������س�����ة الأف�����������������������راح  ادخ��������������ل  م�������ول�������د  يف 
ف����رح����ا امل�����������س�����ط�����ف�����ى  ق������ل������ب  �������س������ر  م�������ول�������د  يف 
م�����رت�����������س�����ًع�����ا اهلل  ر�����������س����������ول  ������س�����ب�����ي�����ه  من����������ا 
وح������������ي ال�������������س������م������اء ت������������دىل ع������ن������د م������ول������ده
ب����ه ال��������ول��������ي��������د  اأن  ل������ي������خ������رن������ا  اأت������������������ى 
ح����ب����ي����ب ط�������ه اأن��������������رت ال�������ك�������ون ُم����������ذ ����س���ط���ع���ت
وان�����������ق�����������ادت الأر�������������������ض م���������زه���������وًا ب������ه������ا ن���غ���م
مت������اي������ل������ت ط�������رب�������ا زه�����������ر ال����������ُرب����������ى و�������س������دت
ط����ل����ع����ت����ِه لألء  م��������ن  ال�����������س�����م�����������ض  وغ����������������ارت 
ُك�����������س�����رت ب��������ه  ُك������ن������ه������ا  ي��������ا  اهلل  ي�������اج�������وه�������ر 
ُي�����ط�����اوع�����ن�����ي اأن  ي���������اأب���������ى  احل��������������رف  مت�����������رد 
وان������ت������اب������ن������ي �����س����ب����ه م������������وٍت ف������ي������َك اأحل����ف����ن����ي
م���ن���ب���ل���ج���ا اهلل  ن������������ور  ار����������س���������م  ك������ي������ف  اإذ 
م�����ن�����ف�����ردا م�����ع�����ن�����اك  يف  اأُب���������ح���������ر  ك�����ي�����ف  اأم 
�����س����اه����ق����ًة اهلل  ج�������ب�������ال  اأرق���������������ى  ك�����ي�����ف  اأم 
اأع����������������ن ف�������دي�������ت�������ك ي����������ا م����������������ولي ق����اف����ي����ت����ي
������م������ن������ي ت������ائ������ه������ا ي���������رج���������وك ُم����ل����ت����ج����ئ����ا و�������سُ
ك������وك������ب������ُه ال�������ل�������ي�������ل  ُم��������دل��������ه��������م  يف  ي����������������راك 
ت����ل����م����ل����م ال��������������.. �������س������اع م�������ن دي���������ن اأُري����������������د ل���ه
ومت���������ن���������ُح الأم������������������ل ال��������ظ��������م��������اآن ب���������س����م����ت����ُه
وت����������رف����������ع اجل����������������ور ع����������ن ف�������ك�������ر وم����ع����ت����ق����د
وت�����������������زرع ال����������ث����������ورة ال�����ع�����ظ�����م�����ى ُم����ل����ج����ل����ة
م�����ب�����ت�����ك�����رًا اهلل  ر�����������س����������ول  ب�������ع�������د  ب������ع������ث������ت 
ب���������ورك���������ت ل�����ل�����ح�����ق ع��������ن��������واًن��������ا وم�������در��������س�������ًة
ق���ب���ل���ت���ُه ال��������ي��������وم  ي������������راك  م��������ن  اإىل  ف���������������اأذن 
�����ع�����ْت و������سِ ب��������اُب��������ُه  م�������ن  ي�������ا  اهلل  ت�������������س������اأَل  اأن 

ع�����ي�����دا ب���������ه  ال�������دن�������ي�������ا  ������س�����ع�����ت  م��������ول��������د  يف 
حت�������دي�������دا اهلل  ح�������ب�������اه�������ا  ق��������ل��������وب  ع�������ل�������ى 
ك���������ذل���������ك وال��������������������ده ي����������رع����������اه م�����������س�����ع�����ودا
م����������ول����������ودا هلل  ف����������زك����������ا  اإب�������������ه�������������ام�������������ُه, 
م�������������س������دودا اهلل  ع�������ر��������ض  ب������ق������ائ������م  ح������ب������ا 
م�����������س�����ه�����ودا ك�����������ان  ق���������دم���������ًا  اهلل  م���������ن  �������س������ر 
اأن��������������������وار ق������د�������س������ك ل��������اإ���������س��������ام ت������اأي������ي������دا
ت�����غ�����ري�����دا اهلل  ب�������ن�������اي  ع�����ل�����ي�����ن�����ا  ي�����ب�����ت�����ل�����ى 
ح�����م�����ائ�����م الأي����������������ِك ب�����ال�����ب�����������س�����رى ان����ا�����س����ي����دا
ف������م������ا ل������ه������ا ال��������ي��������وم م��������ن ن��������������وٍر ل��������ه زي��������دا
ع�������ن و������س�����ف�����ه ري�����������س�����ُة ال����ت����خ����ي����ي����ل جت�������س���ي���دا
ت����وح����ي����دا �����س����ي����غ  و������س�����ف�����ًا  ي����ح����ي����ط����ك  اأن  يف 
ل���������وًم���������ا ي��������ل��������ُز خ��������ي��������ايل ي������ل������ت������وي ج�����ي�����دا
ب�������ني ال�������������س������م������اوات ت���������س����وي����ب����ا وت���������س����ع����ي����دا؟
م���������������س�������دودا؟ ي�����ن�����ف�����ك  ل  م������ع������ن������اك  ول��������غ��������ُز 
وُع�����������دت�����������ي ك������ل������م������ات ت�����������س�����ت�����ق�����ي ال�����ب�����ي�����دا
وغ���������ذه���������ا ت�����������رف الإن���������������������س����������اِد ت�����������س�����دي�����دا
ع������������ذَب ال���������������س�������راب مُي����������د ال�����ق�����ل�����ب ت�����ري�����دا
مت��������ث��������ُل احل�������������ق والإ���������������س��������������ام واجل����������������ودا
م�������������س������ًخ������ا  ع������ل������ى ي��������د ُح��������ك��������ام وت����ف����ن����ي����دا
مل���������ن ت�����ل�����م�����������ض ���������س��������وك ال���������������ذل ُاْم�����������ل�����������ودا
م���������س����ف����ودا �������س������اء  م�������ا  اإىل  ي����ب����ق����ى  ل������������ولك 
ت�����ه�����دي�����دا ي���������رت���������اع  ل  احُل��������������ر  ب��������امل��������ب��������داأ 
م�����ع�����ن�����ى احل��������ي��������اة ب�����ط�����ع�����م ال�������ع�������ز ت����خ����ل����ي����دا
ول������ل������ن������ج������اة م�����������دى الإع�����������������س��������ار اإق������ل������ي������دا
وم����������ن مت�����������س�����ح ب�������������������������������الأب�������واِب ت�������س���م���ي���دا
ع���������ن���������اي���������ًة وم����������������������اآل ف����������ي����������ِه حم��������م��������ودا

من قصائِد ربيع الشهادة
يابهجَة المصطفى بوركت مولودا

د. وسام العبيدي
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وطني
رقية رحيم العالك

وجهي  اأب�سم  بكائي..  رغم  ولكن  �ساأبكي 

كي ل ت�سمت اأعدائي

وملن اأبكي ؟!اأبكي وطني

اأبكي اأر�سي 

اأبكي لدماء ال�سهداء

و�ساأزف دموع احلزن بقلبي

واأذكرهم كل �سباح كل م�ساء

ل لن اأن�سى ومَل اأن�َض ؟

اأو ما اأن�سى ما مر بوطني اأي وباء

كل نهار فيه جرح فيه طرح

فيه تهدر خري دماء

كيف �ساأن�سى ؟ل جترين

اأن اأترك اإحدى اأ�سائي

اأنه اأ�سبح جزءا مني !لي�ض لوحدي

بل جزء من كل عراقي و ولئي 

فعلى كل من ين�سب لعلي 

اإحدى طرق ال�ستق�ساء

اإما ان يرتك موله

اأو ان يذبح بالإمياء

ل لن ن�ستق�سى من ا�سم علي

اأو نرتك نهج النجباء

ل�ست ممن هدموا داره

اأو مثكول يف اأبنائي

اأن ما يك�سر ظهري اأمر

يذبحنا قوم ال�سفهاء
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مدونُة الحشِد العظمى
رحيم الشاهر

ب�������ن�������دى ال�����������س�����م�����ري ُي������������������َدون احل�����������س�����ُد

اإذا ال�������������س������اة  ع�����م�����ق  م��������ن  ج����������اء  ق��������د 

ي�������ع�������م�������ده  ن�����������ائ�����������ب�����������ة  ك����������������ل  يف 

وط������ن������ا لألئ�����������������������ه  يف  ���������س��������م  ق������������د 

ع���������م���������اق���������ه ي�����������ه�����������وي ب������ق������زم������ه������م 

ُوج������������دْت اح�������م�������د(   ( ك����ت����ي����ب����ة  ف����ه����ن����ا 

وه�����������ن�����������ا) ل��������ع��������ب��������ا���������ض( م�������ائ�������ك�������ٌة

جت����ح����ف����ل����ه  يف  )ع������������ل������������ي(  وه����������ن����������ا 

وب���������ع���������ط���������ره ي�������ت���������������س�������وع امل����������ج����������ُد!

وج�������������َب ال�������������س������ي������ام ف������ع������ن������ده ال�������������ورُد

ذخ������������ر ال��������ن��������وائ��������ب �������س������وب������ه ي�����ح�����دو 

ف������ه������و ال�����������س�����ن�����ا وب���������رق���������ه ال��������رع��������ُد

ل��������و ��������س�������اء ن�����������س�����را ن�����������س�����ره ال�������وع�������ُد

وه����������ن����������ا ����������س���������راي���������ا م��������ال��������ه��������ا ع��������دُّ

ج�������ن�������د امل��������ه��������اب��������ة ه�������اب�������ه�������ا اجل�������ن�������ُد

ا����������س���������ٌد ف�����ك�����ي�����ف ي������ري������ب������ه ال���������ق���������رُد!
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الَغيُظ , والَغي�ُض

الغي��ُظ بالظ��اد , �َس��ورة الغ�س��ب.. وقي��ل : الغي��ُظ مل��ن ل يق��در عل��ى 
النت�سار, والغ�سُب ملن يقدر على النت�سار.. ولهذا و�سف الباري تعاىل 

)بالغ�سب( ومل يو�سف بالغيظ..
الغي�ُض بال�ساد , النق�سان ومنه قوله تعاىل )وِغي�َض املاُء(.

الغياُظ , والغيا�ُض
الِغي��اُظ بالظاء م�سدر غاَيظ��ُت الرجَل ُمغايظة ً وِغياظ��ًا اذا اغ�سبته 

واغ�سبك.
الغيا���ضُ بال�س��اد جم��ع الغي�س��ة.. وه��ي ال�سجر امللت��ُف تاألُف��ُه ال�سُد 

باع. وال�سِّ
احلاِفُظ واحلاِف�ُض

, بال�س��اد , ال��ذي يط��وي الُعود ويحني��ه لي�سنع من��ه قو�سًا او  احلاِف���ضُ
نحوه��ا.. احلاِفُظ بالظاء �سد النا�سي والغافُل, وكل من تعهد �سيئًا ومل 

ُي�سّيعُه فهو حافظٌ  له.
)الظائُر وال�سائُر والذاِئُر(

الظاِئُر – بالظاد- ا�سم الفاعل من قولهم: ظاأرُت الناقة َ :اذا عطفتها 

على احلوار.. وظارتُه على المر اذا اأكرهته عليه.
ال�ساِئ��ر – بال�ساد- فهو ا�سم فاعل م��ن قولهم: �ساَرُه ي�سريُه وي�سوُره.. 

ه. رُّ ُه َي�سُ مبعنى �سرَّ
ام��ا الذائر – بالذال- فاملراأة النا�سُز على زوجه��ا- ورجٌل ذائٌر اذا َفِزَع 

وُذعر.. وكذلك �سيئ اخُللق, �سّيق ال�سدر..
)الّلُظ والّل�ُض والّلُذ(

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

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

البظُّ – بالظاء- الإحلاح على ال�سيء.. وت�سوية الَقيَنة اأوتار عودها..
ورجٌل – َب�ضُّ اجل�سم- بال�ساد- اإذا كان ناعم اجل�سم..

.. �سيان املاء قليًا قليا ً .. وكذلك الدم.. والَب�ضُّ
والّبذُّ – بالذال- الغلبة والظهور..

ورجُل َبذُّ الهيئة . اذا كان رديء الهيئة غري متاأنق يف ملب�سه..
)من كتاب الفرق بني احلروف اخلم�سة ملوؤلفه ابن ال�سيد البطليو�سي(.

اعداد: سليم كريم كريمش 
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كربالء تفتتح ملعبها الرياضي الدولي 
كتحفة معمارية فريدة من نوعها 

بعد ان اطلق عليه الوسط الرياضي واإلعالمي بجوهرة الفرات االوسط...

االق��امر  والدة  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
مدينة  ستحتفل  امل��ح��م��دي��ة 
ملعب  بافتتاح  املقدسة  كربالء 
أكرب  يعد  الذي  الدويل  كربالء 
وزارة  تتبناه   ري��ايض  م��رشوع 
حمافظة  يف  والرياضة  الشباب 
كربالء املقدسة بمساحة) 34 ( 
ألف مرت مربع، وبارتفاع) 32 ( 
مرتًا، يوسع)30(  الف متفرج، 
شمس  عيل  )السيد  ذلك  أكد 
ورياضة  شباب  مدير  الدين( 
كربالء، مضيفا ان  امللعب حتفة 
معامرية وهو مشابه متاما مللعب 
مانشسرت يونايتد االنكليزي بل 

التقنيات،  من  الكثري  يفوقه  يف 
لذا اطلق عليه من قبل الصحافة 
ب�)جوهرة  العراق  يف  الرياضية 
اىل  (،مشريا  االوس��ط  الفرات 
اخرى  رياضية  مدنا  هناك  ان  
وبابل  وال��ك��وت  النجف  يف 
لتلكؤ  هبا  العمل  ايقاف  وت��م 
بسبب  وانسحاهبا  ال��رشك��ات 
الذي  والعجز  امل��ايل  التقشف 
بشكل  احلكومة  مرافق  اصاب 
املرشوع  يف  العمل  ان  اال  عام، 
االن��ج��از  نسب  لتصل  ق��ائ��م 
بعد  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  م��راح��ل��ه��ا  اىل 
املواد  من  االضافات  استكامل 

منها  التكميلية  االستريادية 
املحيط  االصطناعي  )الثيل( 
و)الثيل(  الرئيسية  بالساحة 
االن����ارة  وك��ذل��ك  الطبيعي 
االخ��رى،  التكميلية  واألم��ور 
االفتتاح  برشى  سنزف  منوها 
العراقي  ال��ري��ايض  ل��ل��ش��ارع 
ب��ص��ورة ع��ام��ة وال��ك��رب��الئ��ي 
وسيشهد  خ��اص��ة  ب���ص���ورة 
امللعب استقبال مباريات دولية 
رفع  خالل  من  ورسمية  ودية 
املالعب  ع��ن  اجل��زئ��ي  احل��ظ��ر 

العراقية.
االحتاد يسعى لرفع احلظر 

ان  الدين«  «شمس  واوض��ح  
التي  االخ��ب��ار  ينفي   االحت���اد 
بان  االع��الم  وسائل  تتناقلها 
لفكرة  راف��ض  ل��دويل  االحت��اد 
اجلمهور  احلظر،ويطمئن  رفع 
اب��ان االحت���اد  الي���زال بصدد 
خالهلا  من  التي  الفكرة  دراسة 

تحقيق/ قاسم عبد الهادي

تحقيقات
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رف���ع 
هناك  تكن  ومل  احلظر 
من  بالرفض  هنائية  ق���رارات 
بني  املستمر  التواصل  خ��الل 
العراقي  واالحت����اد  ال����وزارة 
واالحت����اد ال���دويل م��ن خالل 
ورقة ضغط عىل االحتاد الدويل 
برفع احلظر اجلزئي عىل العراق 
اجل��اه��زي��ة يف  ات��م  ع��ىل  ونحن 
املباريات  باستضافة  كربالء 
اجلامهري  من  واملاليني  الدولية 
كربالء  يف  مؤهل  شء  وك��ل 
الفيفا, ونأمل ان تقوم  وبشهادة 

جل����ن����ة م��ن 
بزيارة  اخلليجية  االحت��ادات 
ه��ذه  خ���الل  ك��رب��الء  ملعب 
واقعه  ع��ىل  ل��إلط��الع  االي���ام 
الن  املقدسة  املدينة  وواق���ع 
يكون  ان  قبل  ري��ايض  هدفنا 

سياسيا او اي هدف اخر.
ان  »اىل  الدين  »شمس  واش��ار 
والرياضة  الشباب  وزير  معايل 
االستاذ عبد احلسني عبطان يف 
اكثر من ترصيح اعالمي له اكد 
بان امللعب سيفتتح يوم الثالث 
بعد  ال��ق��ادم  شعبان  شهر  من 
انجاز)  بنسبة  امللعب  استكامل 

ناحية  من  وجوهزيته   ،)%96
واملصاعد  واألرضية  الصوت 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وامل���درج���ات 
نصب  اىل  اضافة  والكهرباء 

شاشة كبرية بحجم
) 86×110( اضافة اىل نصب 
السكك  التي تسري عىل  االنارة 
تعترب  والتي  املقوسة  احلديدية 
االيام  خالل  وستصل  جاهزة 
من  م��دة  اىل  وحت��ت��اج  القادمة 
لنصبها  اي��ام  مخسة  اىل  اربعة 
 ups منظومة)  عىل  وحتتوي 
يف  البديلة  لإلنارة  (تستخدم 
الكهربائي  التيار  انقطاع  حال 

وملدة اكثر من ساعة. 
ازمة مالية وضغط عىل الرشكة 

املنفذة
واس����ت����درك  ش��م��س ال��دي��ن 
الشباب  وزارة  ان   : بالقول 
املنفذة  الرشكة  عىل  ضغطت 
عىل  خالهلا  من  احلصول  وتم 
مبلغ 102 مليون دينار تربع اىل 
إليصال  كربالء  كهرباء  دائ��رة 
ال��ك��ه��رب��اء ل��ل��م��رشوع ألهن��ا 
الكبرية  املالية  االزمة  من  تعاين 
تزويد  ع��ن  ع��اج��زة  وك��ان��ت 
الكهربائية,  بالطاقة  امل��رشوع  
الرشكة  م��ن  ال��وزي��ر  وج��ه��ود 
مبلغ  عىل  احلصول  تم  الرتكية 
لرشاء  دينار  مليون   60 ق��دره 
جم��اري  دائ����رة  اىل  م��ض��خ��ات 
كربالء لغرض ربط جماري حي 
واملرشوع  امللعب  مع  الرسالة 
هناك  اىل   عامة،مشريا  بصورة 
اماراتية  وأخ��رى  تركية  رشكة 
وعراقية لعمل االعالنات اثناء 
استغالل  اىل  اضافة  االفتتاح، 

كربالء  يف  االجنبي  ال��وج��ود 
مهرجان  يف  املشاركة  لغرض 
تقيمه  ال���ذي  ال��ش��ه��ادة  رب��ي��ع 
والعباسية  احلسينية  العتبتان 
االتفاق  خالل  من  املقدستان 
للعتبة  ال��ع��ام��ة  االم��ان��ة  م��ع 
بحضور  امل��ق��دس��ة  احلسينية 

الوفود يف حفل االفتتاح.
مباراة االفتتاح 

االفتتاح  مباراة  ان   ويضيف 
املنتخب  اب��ط��ال  م��ع  ستكون 
العراقي الفائز ببطولة امم اسيا 
نجومه  بجميع   2007 ع��ام 
م��ع ن���ادي ك��رب��الء ال��ري��ايض 
العراقي  ب��ال��دوري  امل��ش��ارك 
 2016/2015 موسم  املمتاز 
ومت���ت م��ف��احت��ة رئ��ي��س ن��ادي 
وابدى  اخلصوص  هبذا  كربالء 
فاحتنا  وكذلك  التامة  موافقته 
احت���اد ال��ك��رة امل��رك��زي ومتت 
مباراة  وستكون  ايضا  املوافقة 
مفاحتة  متت  وايضا  استعراضية 
هبذا  املقدسة  ك��رب��الء  حمافظ 
الشأن وبدوره بارك املهمة ايضا 
وبعدها سيكون بتفكرينا اجراء 
ضمن  وال��زوراء  امليناء  مباراة 
النخبة احلايل ومن جهة  دوري 
اخرى الزالت هناك اتصاالت 
الفيفا  الدويل  االحتاد  وبني  بيننا 
بمناسبة  دولية  مباراة  بإقامة 
االفتتاح وهي بوابة لرفع احلظر 
التي  وهي  العراق  عن  اجلزئي 
احد  بتواجد  االحت��اد  حيددها 
املنتخبات وهناك جلان شكلت 
ال��وزراء  رئاسة  مستوى  عىل 
لوفود  رسمية  دعوات  لتوجيه 
جلان  وكذلك  واجنبية  عربية 

تحقيقات
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مشرتكة 
املحافظة  ب��ني 

برنامج  ل���رشح  وال�����وزارة 
آرائهم  اىل  واالستامع  االفتتاح 

ومقرتحاهتم.
املقيم  املهندس  اوض���ح  فيام 
ال��ن��رصاوي(  ع��ل��وان  )حسني 
حمافظة  ملشاريع  العام  املرشف 
كربالء املقدسة واملرشف الفني 
املدينة  عىل امللعب: ان مرشوع 
الرياضة احيل اىل االنشاء بداية 
)بادل  رشكة  اىل   2012 ع��ام  
انشاء  يف  الرائدة  (الرتكية  كول 

التصاميم واملالعب. 
وتضمن مرشوع امللعب الدويل 
 30 سعة  القدم  بكرة  اخل��اص 

الف متفرج مالعب ملحقة 
متفرج   2000 بسعة   2 ع��دد 
خاصة بالساحة وامليدان اضافة 
اىل مكان خاص لرمي االثقال 
ملواصفات  خاضعة  والسهم 
القوى,  أللعاب  الدويل  االحتاد 
 500 بسعة  االخ��ر  وامللعب 

متفرج 
بتدريبات  خ��اص 

حيتوي  وامللعب  ال��ق��دم  ك��رة 
ع��ىل اح���دث م��ا م��وج��ود من 
امل��ن��ظ��وم��ات م��ن��ه��ا امل���ن���اداة 
والصوتيات والشاشات اضافة 
هي  التي  التربيد  منظومة  اىل 
vrv من نوع دأيكن ياباين  وهي 
املوجودة,  التكنولوجيا  احدث 
اربعة  امللعب  يتضمن  كذلك 
 vip ل�  خمصص  االول  طوابق 

واخر 
ل���������vvip  )ال��ش��خ��ص��ي��ات 
خمصصا  وطابقا  ج��دا(  املهمة 
خمصصا  وط��اب��ق��ا  للصحافة 
حتتوي   كام   ،vip ال�  السرتاحة 
عىل  حيتوي  فندق  عىل  املدينة 
خمصص  نجوم  اربع  غرفة   75
وساحات  الرياضية  للوفود 
وق���وف ال��س��ي��ارات،وان كل 
عليها  املصادقة  تم  التصاميم 
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من قبل الفيفا,. 
هو  شعبان  شهر  من  الثالث 

موعد افتتاح امللعب
املوعد  صعوبة  رغم  ويضيف 
الثالث  يف   لالفتتاح  املحدد 
موعدا  يعترب  شعبان  شهر  من 
قصارى  ن��ب��ذل  م��ق��دس،ل��ذا 
العمل  اهن��اء  اجل  من  جهدنا 
ونسعى  لنا  امل��ح��ددة  ب��امل��دة 
بالوعد  االي��ف��اء  اىل  جاهدين 

وبالوقت نفسه عرب عن شكره 
ملحافظة  املحلية  احلكومة  اىل  
اىل  موصول  والشكر  كربالء 
والرياضة  الشباب  وزير  معايل 
االوىل  اليد  ل��ه  كانت  ال��ذي 
تم  ان  بعد  وذل��ك  ب��امل��رشوع 

قرار  حسب  به  العمل  ايقاف 
 347 امل��رق��م  ال���وزراء  جملس 
ول��ك��ن ب��ج��ه��ود ال���وزي���ر تم 
ملعب  كان  االستثناء  حصول 

كربالء الدويل واقعا.
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مقاالت

الباقر  اإلم���ام  شخصية  تعد 
الشخصيات  من  السالم  عليه 
حضورها  وجدت  التي  الفذة 
ع��ىل م��دى ال��زم��ان وامل��ك��ان 
منتهى  يف  شخصيته  فكانت 
باقر  فهو  اإلن��س��اين  السمو 
و   ، واآلخرين  األولني  علوم 
هبذا  وسمي  النبوة  ساللة  من 
بقر  ألنه  السالم   عليه  االسم 
تفجريًا  يفجره  أي  بقرًا  العلم 
بقر  من  بالباقر  سمي  ،وقيل 
األرض أي شقها و أثار خمبهّتها 

ومكاهنا .
أتسمت شخصيته عليه السالم 
فهو  واحلكمة  واحللم  بالعلم 
عليه  العابدين  زي��ن  وارث 
وزه��ادًة  وعلاًم  عبادًة  السالم 
فهو ظاهر اجلود مشهور الكرم 
واإلحسان  بالفضل  معروف 

مع كثرة عياله وتوسط حاله.
كان احللم ابرز صفات اإلمام 
مل  فهو  ال��س��الم   عليه  الباقر 

اعتدى  و  ظلمه  من  إىل  يسئ 
بالرب  يقابله  ك��ان  وإن��ام   عليه 
واإلحسان ، وقد رووا صورًا 
كان  حلمه،  عظيم  عن  كثرية 
هاجم  كتابيًا  رجاًل  إن  منها: 
اإلم�����ام  )ع��ل��ي��ه  ال��س��الم( 
بمرهّ  وخاطبه  عليه،  واعتدى 
القول:  )أنت بقر(  فلطف به 
اإلمام، وقابله ببسامت طافحة 

باملروءة قائاًل:  )ال أنا باقر(.
عليه  الباقر  اإلم��ام  وحاكى 
الرفيعة  السالم هبذه األخالق 
ه ال���رس���ول )ص���ىل اهلل  ج����دهّ
استطاع  ال���ذي  وآل���ه(  عليه 
بني  يؤلهّف  أن  أخالقه  بسموهّ 
املشاعر  بني  د  ويوحهّ القلوب، 
والعواطف وجيمع الناس عىل 
كانوا  ما  بعد  التوحيد  كلمة 

فرقًا وأحزابًا.
اإلم��ام  ع��ن  قيل  م��ا  وأروع 
حممد  قال  السالم  عليه  الباقر 
باقر  هو   : الشافعي  طلحة  بن 

علمه  وشاهر  وجامعه  العلم 
ه وواضعه. ق درهّ ورافعه، ومنمهّ
علمه،  وزك����ا  ق��ل��ب��ه،  ص��ف��ا 
وط��ه��رت ن��ف��س��ه، ورشف��ت 
اهلل  بطاعة  وعمرت  أخالقه، 
مقام  يف  ورس��خ��ت  أوق��ات��ه، 
عليه  وظهرت  قدمه،  التقوى 
وطهارة  االزدالف،  س��امت 
االجتباء ،وله كلامت كثرية يف 
حتملها  ال  واملعارف  السلوك 
إنه  رشفًا  وكفاه  العجالة  هذه 
اهلل  )صىل  حممد  آل  نسل  من 

عليه و آله(.
له  ق��ال  أنهّ��ه  جابر  عن  وروي 
صىل  اهلل  رسول  صغري:  وهو 
عليك،  م  يسلهّ وآل��ه  عليه  اهلل 
قال:  ذلك؟  وكيف  له:  فقيل 
كنت عند رسول اهلل صىل اهلل 
واحلسني  جالسًا،  وآل��ه  عليه 
فقال:  يداعبه،  يف حجره وهو 
اسمه  مولود  له  يولد  جابر  يا 
عيل، إذا كان يوم القيامة نادى 

مناد ليقم سيد العابدين فيقوم 
اسمه  ولد  له  يولد  ثم  ول��ده، 
جابر  يا  أدرك��ت��ه  ف��إذا  حممد، 

فاقرأه مني السالم.
لقد توفرت يف شخصية اإلمام 
الصفات  مجيع  السالم  عليه 
وعقليًا  روح���ي���ًا  ال��ك��ري��م��ة 
النفسية  وفضائله  وأخالقيًا 
حتى  زمانه   يف  متميزا  وك��ان 
أهلته لزعامة هذه األمة  فكان 

أهال هلا .
اإلمام  لنا  ترك  لقد  اخلتام  ويف 
الباقر عليه السالم كلامت من 
أن  علينا  وت��وص��ي��ات  ذه��ب 
كاحلث  حياتنا  يف  هبا  هنتدي 
واإلقبال  واحللم  الزهد  عىل 
من  والتحذير  تعاىل  اهلل  عىل 
غرور الدنيا وآثامها ... وهبذا 
بعض  ع��ن  احل��دي��ث  ينتهي 
امل��رشف��ة  شخصيته  م��ظ��اه��ر 
ويوم  ولد  يوم  عليه  فالسالم 

استشهد ويوم يبعث حيا.

زيد علي الكفلي

اإلمام
قراءة في شخصية

زيد علي الكفلي
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مقاالت

املنال،  سهل  أصبح  شء  ك��لهّ 
م���ع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���ع���رص، مل 
أرسار  ح��ت��ى  م��س��ت��ور،  ي��ت��ب��قَّ 
العامل  وصار  انتهكت،  البيوت 
االف�����رتايض، ن��وع��ا م��ن أن��امط 
الناس،  بعض  يعيشها  احلياة، 
يضيع  امل���ج���ه���ول،  يف  حي��ل��ق 
ص��داق��ات  خيالية،  ع���وامل  ب��ني 
لذلك جتد  ومشاركات وخداع، 
بآالف  ممتلئة  األص��دق��اء  قائمة 
ال  احلقيقية  لكن  األص��دق��اء، 
تتعدى العرشة، واليوم نعيش يف 

أزمة حقيقية.
الناس  وأغلب  غابت،  احلقيقة 
خيالية،  حلياة  أرسى  أصبحوا 
وكذب  بأوهام  عقوهلم  تغذي 
وتدليس، حتيكها شبكات كبرية 
فرض  ع��ىل  تعمل  وع��م��الق��ة، 
كي  جديدة،  وايدلوجية  ثقافة 
حضارات  من  تبقى  ما  تنتزع 
من  متخذه  الشعوب،  وثقافات 
غطاء،  والعرصنة  الثقافة  كلامت 
إىل  املحافظة  املجتمعات  جل��ر 

االنحطاط األخالقي والفكري، 
واالنحراف العقائدي.

نجد  األس��ف،  كل  وم��ع  اليوم 
وهم  يسريون  وبناتنا،  شبابنا 
األج��ن��دات  ه��ذه  خلف  ن��ي��ام! 
من   ، عال  مستوى  عىل  املدربة، 
احلرفية يف إقناع املقابل، وحماكاة 
واس��ت��دراج��ه،  الباطن  العقل 
بعض  ختدع  داخلية  لتناقضات 
العقول، ذات التفكري السطحي، 
بأخر،  أو  ينطبق بشكل  ما  وهذا 
وسائل  بعض  مت��ارس��ه  م��ا  ع��ىل 
غري  سياسية  إلغراض  اإلعالم، 

رشيفة.
يرافقها  الكاذبة،  االخبار  انتشار 
تتبناها  وسيئة،  مفربكة  ص��ور 
وصحف  إخ��ب��اري��ة  وك����االت 
بشكل  ت��ن��ت��رش  إل��ي��ك��رتون��ي��ة، 
التواصل  مواقع  داخل  واس��ع، 
عاما  رأي��ا  لتصنع  االجتامعي، 
الناس  أدواهتا  معينة،  جهة  ضد 
البسطاء، ذوو العقول السطحية، 
منهم الذي يصدق كل ما يراه، ال 

يتمحص وال يتفحص وال يدقق 
اخلرب  ي��ش��ارك  ت��راه  حيقق،  وال 
جيهل  وهو  العامة،  صفحته  عىل 
انه  جمرد  به،  أريد  وماذا  مكنونه 
أداة سهلة االستخدام، تدر عىل 
واألجندات  املشاريع  أصحاب 
رسعة  هلم  وتضمن  التخريبية، 

ومساحة واسعة من االنتشار.
املرحلة  حجم  نعي  أن  جي��ب 
هذا  ت��داخ��ل  م��ع  وصعوبتها، 
ال��ك��م اهل��ائ��ل م��ن األج��ن��دات 
تعمل  التي  الناعمة،  والقوى 
الكواليس،  خلف  بصمت، 
عىل  مرسومة  أه��داف  لتحقيق 
الفكري  الوعي  سنوات،  مدى 
سالحنا  ه��و  العقيل،  واحل���ذر 
االقوى، للتصدي هلذا اإلعصار 
أو توسونامي اإلعالم املنحرف، 
إىل  وأبناءه  البلد  سيجرف  الذي 

حمرقة، ال ينجو منها احد.
البعض  هي��وهن��ا  احلقيقة؛  أهن��ا 
ويرفضها  األخر،  هبا  ويستهزئ 
لو  لكنهم  املثقفني،  م��ن  كثري 

ويطلقون  ال��ع��ق��ل،  حي��ك��م��ون 
خلف  ل��ت��ف��ك��ريه��م،  ال��ع��ن��ان 
هناك  إن  ل��وج��دوا  املسميات، 
طرح  ما  إىل  تشري  ودالئل  معامل 
كل  احل���ذر  ل��ذل��ك  بعقالنية، 
احلذر أصدقائي، ال تشارك وال 
مصدره  م��ن  تتأكد  مل  م��ا  تنرش 
وم��ا امل��ق��ص��ود م��ن ورائ���ه وما 
فهناك  واألسباب،  النتائج  هي 
مؤسسات لصناعة اخلرب وفربكة 

احلدث وتسويقه بأموال عاملية.
من  أدواهت��م  نكون  ال  أن  جيب 
فهناك  نشعر،  ال  أو  نشعر  حيث 
حساب وكتاب، يوم ال ينفع مال 
بنون إال من أتى اهلل  بقلب  وال 
من  أن  مجيعا،  ولنعلم  سليم، 
معهم،  حرش  ق��وم  بعمل  ريض 
مشاركتك  أو  إع��ج��اب��ك  وم��ا 
ملنشور، عىل صفحة أعاملك، إال 
يعمل  ومن  عنه،  برضاك  إقرار 
يعمل  ومن  يره،  خريا  ذرة  مثال 

مثقال ذرة رشا يره.

تحفر خندقا بإبرة؟!
القوى الناعمة.. 

سيف أكثم المظفر
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دور اإلعالم والتحديات الراهنة
حيدر علي الكاظمي

ال خيفى عىل الكثري ان اإلعالم يعد العمود 
املؤسسات  و  الشخصيات  لبناء  الفقري 
واملنظامت وغريها البل حتى الدول وذلك 
النشاطات  تسليط االضواء عىل  من خالل 
واملنجزات واالشهار هلا من خالل الوسائل 
واملسموعة  )املرئية  ال��ث��الث  اإلعالمية 
واملقروءة( بمهنية وحرفية فغالبا هو ما يرفع 

وهو ما يسقط ؟
الكبرية  التحوالت  أصبحت  فقد  واليوم 
ال��ت��ي ش��ه��دهت��ا ال��س��اح��ة ال��ع��راق��ي��ة عىل 
واألمنية  منها  السياسية  الصعد  ك��اف��ة 
عن  للمدافعني  املتتالية  واالن��ت��ص��ارات 
حركة  وجود  تستدعي  والعرض  األرض 
تلك  استيعاب  عىل  قادرة  نشيطة  إعالمية 
عالية  مهنية  واليات  أسس  وفق  املتغريات 
تستطيع من خالهلا أن تؤدي دورها احليوي 
يف إيصال صورة مرشقة عام جيري بسواعد 
االرح��ام  ط��اه��رات  أمهات  انجبتهم  من 
بطوالت  من  املقدس  اجلهاد  ساحات  يف 
اإلرهابيني  وج��زاري��ه  العرص  عتاة  ض��د 
وعليه  لفهم  لف  ومن  الكفرة  )الدواعش( 

جيب وضع األسس الرصينة ملواكبة التطور 
احلاصل فالبد وان تكون هنالك مؤسسات 
متكنها  التي  املؤهالت  مجيع  متتلك  إعالمية 
من الصمود بوجه التحديات الراهنة أال أن 
عمل بعض املؤسسات اإلعالمية يف الساحة 
بكافة أنواعها )املرئية واملسموعة واملقروءة( 
بمستوى  تكن  مل  املتابعني  من  الكثري  يراها 
الطموح املطلوب ولألسف الشديد السيام 
مع وجود حركة وماكينة إعالمية )مضادة( 
الصعد اإلقليمي والدولية  عامرة عىل كافة 
اإلعالمية  باملؤسسات  تتجسد  والعاملية 
عملية  أصبحت  والتي  والكبرية  الضخمة 

منافستها أمرا صعب املنال.
التفاين  االعتبار  بعني  األخذ  البد  هنا  ومن 
املتنامي  املعاص  اإلعالم  جمال  يف  واإلبداع 
الشعور  م��دى  ع��ن  الئقة  فكرة  إلي��ص��ال 
به  يتحىل  ال��ذي  النبيل  اإلنساين  الوطني 
أبناء القوات األمنية وقوات احلشد الشعبي 
يكون  أن  لالعالم  فالبد  االبطال  املقدس 
احلقيقة  نقل  يف  دوره  يامرس  وأن  معتدال 
بشكل موضوعي وحيادي.. بيد أن اإلعالم 

املعاين  تناقل  ف��ن  ه��و  ال��واس��ع  بمفهومه 
وموضوعية  بحيادية  احلقيقة  عن  واألخبار 
أو  التزييف  حتتمل  ال  أخالقية  مهنة  وهو 
التزوير ألنه يشكل حلقة الوصل بني اجلاهل 
اإلع��الم  يلعب  كام  واحلقيقة  ال��يشء  عن 
األنشطة  عن  فكرة  إيصال  يف  ب��ارزا  دورا 
يمتلكه  ملا  املنجزات  وتسليط األضواء عىل 
احلقائق  نقل  يف  وفعالة  مؤثرة  وسائل  من 
أذا  اإلعالمي  وحيتاج  الدقيقة  واملعلومات 
أمور  اىل  ناجحا  إعالميا  يكون  أن  أراد  ما 
بالوطنية  الشعور  مقدمتها  يف  يأت  متعددة 
اىل  إضافة  الفطرية  واملوهبة  واإلنسانية 
احلقيقية  واإلرادة  القوية  بالشخصية  متتعه 
حيادي  بشكٍل  ونقلِه  اخلرِب  مع  التعامل  يف 
فكل  احلدث  وحجم  يتناسب  وبام  والئق 
ما حيتاجه املتلقي املتتبع ملجريات االحداث 
بصورهتا  هي  كام  احلقيقة  نقل  سوى  اليوم 
كأشعة  أصبحت  التي  الناصعة  النقية 
حيجبها  ان  لغربال  يمكن  ال  التي  الشمس 

بطوالت تتلوها بطوالت.
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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.

000000
كتب  يف  احل��دي��ث  ه���ذا  ُذك���ر 
املسلمني عىل صيغتيه املذكورتني 
وبغضهّ  )ُسنهّتي(  أو  )ع��رتت(  ب� 
احلديثني  أح��د  ق��وة  عن  النظر 
يمكن  فإنه  رواي��ة  أكثر  أهيام  أو 
جانب  م��ن  للموضوع  النظر 
الذي  الكريم  فاحلديث  آخ��ر، 
هو موضع خالف بني املسلمني 
وآل���ه(  عليه  اهلل  )ص���ىل  ق��ال��ه 
عىل  املسلمني  كتب  يف  وروي 
حديث  ولكن  املذكورة  الصيغة 

عليه  اهلل  )صىل  األكرم  الرسول 
)ي��ردا عيلهّ  وآل��ه( نص عىل أهنام 
حتتاج  العبارة  وه��ذه  احل��وض( 
حيث  ال��يشء  بعض  تأمل  إىل 
تدل  احلوض(  عيلهّ  )يردا  عبارة 
)عليه  عليه  الثقلني  ورود  عىل 
يوم  وال��س��الم(  الصالة  أفضل 
القيامة وأحدمها القرآن، وهذان 
الرسول  عىل  يردا  حتى  الثقالن 
منه  يكونا  ال  أن  جيب  األك��رم 
ولذلك  وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل 

فإن الورود عليه من ثقلني ليسا 
هذا  ضمن  بسنتي  والقول  منه، 
املعنى  حتقيق  يف  تفشل  التعبري 
األكرم  الرسول  أن  وهو  امل��راد 
ق��ال:  وآل���ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل 
كتاب اهلل وسنتي، فالسنة النبوية 
الرشيفة مل يرتكها النبي )صىل اهلل 
عليه وآله( حتى ُتقبل عليه ألهنا 
صادرة منه، وهي باقية معه، لذا 
عيلهّ  أقبلت  يقال  أن  يمكن  ال 
وعرتت  اهلل  كتاب  ولكن  سنتي 

للحديث  املقبول  املعنى  ه��و 
وعرتت  اهلل  فكتاب  الرشيف، 
يمكن أن ُيقبال عىل النبي )صىل 
القيامة  ي��وم  وآل���ه(  عليه  اهلل 
ذلك  يكون  أن  يمكن  ال  ولكن 
منه  ص��ادرة  الُسنهّة  ألن  للسنة؛ 
والسالم(  الصالة  أفضل  )عليه 
ولذا  والعرتة،  كالكتاب  وليس 
اهلل وع��رتت  ك��ت��اب  ف��احل��دي��ث 
اهلل  ك��ت��اب  م��ن  للعقل  أق���رب 

وسنتي.

العزاء  جمالس  يف  كثريًا  نسمع 
املصيبة  لصاحب  املعزين  قول 
ك��ول��ده  عليه  ع��زي��زًا  ب��ف��ق��ده 
القول   .. اخيه  او  وال���ده  او 
واح��ي��ان��ًا  بحياتك(  )البقية 
ب��رأس��ك( وق��د جييبه  )ال��ب��ق��اء 
البقاء   ( بقوله  املصيبة  صاحب 
قول  ينفي  اجل��واب  وه��ذا  هلل( 
امُلعزي السابق من حيث يدري 

يدري  ال  او  املصيبة  صاحب 
ف��ال��ب��ق��اء خُم��ت��ص ب���اهلل وح��ده 
والالم الداخلة عىل لفظ اجلاللة 
االختصاص(  )الم  ب�  ُتسمى 
مثل قوله تعاىل )احلمد هلل رب 
ال��ع��امل��ني( ف��ان احل��م��د خمتص 
به  خمتص  البقاء  وكذلك  باهلل 
 ِ ف��ان  دون  م��ا  وك��ل  سبحانه 
ان يموت يف  له  فاالنسان البد 

وكام  ابى  ام  شاء  املطاف  هناية 
عيل  االم��ام  املؤمنني  امري  قال 
دار  )لكل   : ال��س��الم(  )عليه 
باب وباب دار االخرة املوت( 
قال  احلياة  قبل  ُخلق  وامل��وت 
امل��وت  خلق  )ال���ذي   : ت��ع��اىل 
احسن  ايكم  ليبلوكم  واحلياة 
اآلية  تبارك  س��ورة   -)ً عمال 
2- وقال العيل العظيم ) الذين 

انهّا  قالوا  مصيبة  اصابتهم  اذا 
– سورة  اليه راجعون(  هلل وانهّا 
مدح  وقد   -156 اآلية  البقرة 
اهلل املؤمنني بذلك اما الصحيح 
لصاحب  قوله  من  البد  الذي 
املصيبة )احسن اهلل لك العزاء( 
االج���ر  ل���ك  اهلل  ���م  )ع���ظهّ أو 

بمصابك(.

حديُث الثقلين

البقية بحياتك

د. حسين الحسيني

خالد غانم الطائي
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عن  امل��ؤل��ف  يتساءل  الثالث  املبحث  يف 
الوسائل التي اختذها السلف هل كانت حمققة 
ثمَّ  ومن  الفكري.  احلجر  أم  الفكري  لألمن 
يتعرض إىل بيان والدة الثقافة األموية، فيؤكد 
العمرية.  الترشيعات  رحم  من  ولدت  ا  أهنَّ
عثامن  اصار  ذل��ك:  عىل  امل���ؤرشات  وم��ن 
رسول  عن  حديث  ُيكتىَب  ال  بأن  عفان  بن 
يف  يسمع  مل  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل 
معاوية  هذا سار  وعىل  وعمر،  بكر  أيب  عهد 
بن أيب سفيان احلاكم الثاين لبني أمية، وهبذا 
املائة  عىل  يربو  ما  النبوية  نة  السُّ كتابة  ُمنِعت 
عن  املؤلف  يتساءل  ث��مَّ  سنة،  واخلمسني 
الكيفية التي بدأ هبا عرص التدوين بعد مرور 
الشيخان  ك��ان  وه��ل  الطويلة،  الفرتة  ه��ذه 
كان  هل  ثمَّ  الكتابة،  منعوا  عندما  خطأ  عىل 
كانوا  وهل  ينقلون،  فيام  أمناء  اجلدد  الرواة 
السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  مع  منصفني 
ثمَّ كيف يتم احلصول عىل األحاديث النبوية 
بعد أن ُأحرقت وُشددت العقوبات عىل من 
يتداوهلا، ثمَّ ما هي كمية األحاديث وكم بقى 

منها، وما هو العدد الذي تم اتالفه؟ 
االجراءات  أنَّ  إىل  تفيض  التساؤالت  وهذه 
الفكري  احلجر  مغزاها  ك��ان  اخت��ذت  التي 
عىل  املؤلف  ويسوق  الفكري،  األمن  وليس 
ذلك أدلة مستفيضة من الكتب املعتمدة لدى 

ويناقشها  املسلمني، 
إىل  املطاف  به  لينتهي 

دعت  التي  احلقيقية  األسباب 
النبوية  نة  السُّ تدوين  ملنع  الثالثة  اخللفاء 

تنص  األحاديث  هذه  كون  وهي  وتداوهلا، 
عىل أحقية أهل البيت يف اخلالفة وأفضليتهم 
عىل غريهم، وهذا األمر لو شاع بني املسلمني 
بعدها  وخالفته.  اخلليفة  أمن  سيهدد  فإنَّه 
ينتقل الباحث إىل بيان آثار تلك اإلجراءات 
يف واقع األمة اإلسالمية، إذ أفضت إىل نشوء 
بيئة خصبة  بعد  فيام  متعددة شكلت  ثقافات 
للنزاعات التي حدثت بني مكونات املجتمع 
الوسائل  بيان  إىل  املؤلف  ينتقل  ثمَّ  املسلم. 
واالضطهاد  للحجر  معاوية  اختذها  التي 
للعشائر  القرسي  التهجري  ومنها:  الفكري، 
السالم(، واسكان  املوالية لإلمام عيل )عليه 
التغري  بغية  أمية  لبني  املوالني  من  غريهم 
الديموغرايف لسكان الكوفة، ثمَّ تبدأ مرحلة 
عيل  بشيعة  التنكيل  وهي  متطورة،  جديدة 
واسقاط  دوره���م،  وه��دم  ال��س��الم(  )عليه 
ومنعهم  ال��دي��وان  من  وحموهم  شهادهتم، 
العطاء، إىل أن أصدر أمرًا بقتل كل من يروي 
انتقل  ثمَّ  السالم(،  )عليه  عيل  بفضل  حديثًا 
ه  إىل نرش األحاديث املكذوبة يف فضل ابن عمِّ

عثامن بن عفان. 

عند  الفكري  األمن  أصول  الثاين:  الفصل 
طالب  أيب  ب��ن  ع��يل  اإلم���ام  املؤمنني  أم��ري 
والتطبيقات(،  )الوسائل  السالم(  )عليهام 

وفيه مبحثان:
كيفية  املؤلف  يبني  وفيه  األول:  املبحث 
بن أيب طالب )عليه  املؤمنني عيل  أمري  قراءة 
الفكري،  ومكوهنم  السلف  حياة  السالم( 
فيبدأ ببيان منزلة أمري املؤمنني من رسول اهلل 
واختصاصه  وسلم(،  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
بيان  إىل  ينتقل  ثمَّ  غ��ريه.  دون  القرب  هبذا 
السالم(  )عليه  عيل  لإلمام  الرقايب  اجلانب 
حلال األمة اإلسالمية يف زمن الذين سبقوه، 
عن  معرفية  منظومة  لديه  تكونت  وبذلك 
قراءته  فكانت  تردهيا،  وعوامل  األمة  حال 
لكلِّ ذلك مكنته من تقديم مرشوعه الرسايل 
ينطلق  ثمَّ  الفكري.  األمن  به  يتحقق  الذي 
عيل  اإلم��ام  نظرية  عن  الكشف  يف  املؤلف 
الفكري  األم��ن  ارس��اء  يف  السالم(  )عليه 
وهي  املسلمني،  عامة  إىل  ه  املوجَّ رسالته  من 
بعض  إليه  هه  وجَّ لسؤال  إجابة  األصل  يف 
بكر  أيب  يف  قوله  ع��ن  فيه  يسأله  اصحابه 

األمن الفكري في نهج البالغة )2-1(
األمن الفكري في 

دراسة في كتاب )األمن الفكري في نهج 

والُسنة  القرآن  ضوء  في  دراسة  البالغة 

الثقافية  االنثروبولوجيا  وعلم  النبوية 

لبيان مشروع اإلمام علي )عليه السالم( 

في مواجهة اإلرهاب والتطرف(

)2-2(

رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة
تأليف: السيد نبيل الحسني
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طويلة  برسالة  فيجيبهم  وعمر، 
التساؤالت  كافة  عن  فيها  جييب 
التي انبثقت منذ البعثة النبوية إىل 
اليوم الذي قاهلا فيه؛ بل نجد يف 
بعضها اشارات مستقبلية حتققت 
السالم(،  )عليه  استشهاده  بعد 
وه���ي رس��ال��ة ع��ام��ة امل��ع��ارف 
خصبة  مداليلها  يف  مكتنزة 
موضوعات،  م��ن  تناولته  فيام 
عن  ويكشف  املؤلف  فيدرسها 
أهم  مع  فيه  قيلت  ال��ذي  املقام 
املصادر التي تناولتها وهي كثرية 

يف كتب كال الفريقني.
املبحث الثاين: 

الرسالة  من  املؤلف  ينطلق  وفيه 
السابقة الواردة عن أمري املؤمنني 
عن  الكشف  يف  السالم(  )عليه 
اإلمام  منه  انطلق  ال��ذي  النظام 
حدد  وقد  السالم(،  )عليه  عيل 
سبعة عرش أصاًل بمجموعها يتم 
معاجلة األخطاء السابقة، وكذلك 
تعد قوانني إلرساء دعائم األمن 
ولكي  املجتمع،  يف  ال��ف��ك��ري 
ق��راءة  متعة  ال��ق��ارئ  نسلب  ال 
من  املقدار  هبذا  نكتفي  الكتاب 
العرض، ونلجئ القارئ الكريم 
معارض  يف  املتوفر  الكتاب  إىل 
املؤسسة  ومقر  املقدسة  العتبة 

م��ن أج���ل االط����الع ع��ىل تلك 
كتاب  يف  وردت  التي  األص��ول 
أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( 
ه إىل املسلمني عامة وشيعته  املوجَّ

خاصة.
كتاب  بأنَّ  القول  يمكن  وأخريًا 
موفقة  خطوة  الفكري(  )األمن 
احلديثة  ال��دراس��ات  حم��اك��اة  يف 
اإلسالمي  املنهج  عىل  وتطبيقها 
الناصع  الوجه  وبيان  األصيل 
نقطة  يمثل  بموضوعه  وهو  له، 
ان��ط��الق ل���دراس���ات ج��دي��دة 
املعاص،  الواقع  متطلبات  تلبي 
اإلنساين،  احلوار  كاسرتاتيجيات 
وحرية  االج��ت��امع��ي،  وال��س��ل��م 
الفكر، وضامن حقوق االقليات، 
والسالمة الفكرية، وموضوعات 
وغ��ريه��ا....  البرشية،  التنمية 
خصبة  مواد  هلا  املواضيع  وهذه 
يف تراث أمري املؤمنني عيل بن أيب 
هنا  ومن  السالم(،  )عليه  طالب 
تدعو مؤسسة علوم هنج البالغة 
املطهرة  احلسينية  للعتبة  التابعة 
الباحثني الكرام إىل الكتابة هبكذا 
عن  تعلن  وك��ذل��ك  م��واض��ي��ع، 
تبنيها الطباعة والنرش للنشاطات 
بفكر  ة  املختصَّ الرصينة  العلمية 

أمري املؤمنني )عليه السالم(.

)2-2(
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زعماء زاروا كربالء للمؤرخ سعيد رشيد زميزم

هو الزعيم احلسن بن زيد بن حممد بن اسامعيل املتوىف سنة )270( للهجرة، مؤسس 
احلرم  ثم  كربالء  مدينة  بزيارة  قام  وديلم،  طربستان  وملك  ايران  يف  العلوية  الدولة 
حوهلا  واختذ  املقدسة  احلسينية  احلضة  بتشييد  أمر  زيارته  وخالل  املطهر  احلسيني 
لكن  لذلك،  الالزمة  املبالغ  خصص  أن  بعد  كربالء  مدينة  بتطوير  أمر  كام  مسجدًا 
الزمن مل يكن كفياًل بإنجازه حيث تويف، وتوىل بعده أخوه حممد العلوي بمتابعة ما أمر 
بتنفيذه، فرشع بعامرة املرقد الرشيف وانتهى من بنائه عام 280 ه�، بوضع قبة شاخمة 

وبابني وبنى إيوانني كام بنى سورًا حول احلائر ومنازل للزائرين واملجاورين.

كتبت هذه املخطوطة يف جبل عامل بلبنان قبل 
أكثر من 300 عام عن جملس عزاء عاشورائي 
العارش  اليوم  السبايا يف  وبعض ما جرى عىل 

من املحرم احلرام..
ويرد يف نص املخطوطة: »وحكي عن فاطمة 
الصغرية قالت: كنت واقفة بباب اخليمة وأنا 
واخليول  حني،  جمرهّ جمردين  أصحابه  إىل  أنظر 
عىل أجسادهم جتول وأنا أفكر ما يصري علينا 
بعد أيب من بني أمية, يقتلوننا أو يأرسوننا؟ وإذا 
بكعب  الناس  يسوق  جواده  ظهر  عىل  برجل 
أخذ  وقد  بعض,  يف  بعضهن  يلذن  وهنهّ  رحمه 
يصحن  وه��نهّ  وأس��ورة,  أمخ��رة  من  عليهن  ما 
وا  ن��اصاه,  قلة  وا  علياه,  وا  أبتاه  وا  اه  ج��دهّ وا 
أما من ذابهّ يذب  أما من جمري جيرينا,  حسيناه, 
فرائيص,  وارتعدت  فؤادي  فطار  قالت  عنهّا؟، 
وجعلت أجيل طريف يمينًا وشاماًل عىل عمتي 

عىل  أنا  فبينام  يأتيني,  أن  من  خشية  كلثوم  أم 
به قد قصدين فذهلت خشية  احلالة, وإذا  هذه 
منه, وإذا بكعب الرمح بني كتفيهّ فسقطت عىل 
وجهي فخرم أذين وأخذ قرطي وأخذ مقنعتي 
م يسيل عىل خدي ورايس  من رأيس وترك الدهّ
ووىل  الشمس  ]تشهره[  أو  ]تشهده[  تصهره 
, وإذا بعمتي  راجعًا إىل اخليمة وأنا مغيش عيلهّ
ما  نميض  }قومي  تقول:  وهي  تبكي  عندي 
فقمت  العليل{,  وأخ��وِك  البنيهّات  عىل  نعلم 
تاه هل خرقة أسرت هبا رأيس عن  وقلت يا عمهّ
أعني الناظرين, فقالت يا ابنتاه وعمتِك مثلِك, 
وإذا برأسها مكشوف وقد شدهّ عليها بالضب, 
فيها,  وما  هنبت  وقد  إال  اخليمة  إىل  رجعنا  فام 
وجهه  عىل  مكبوب  احلسني  بن  عيل  وأخ��ي 
والعطش  اجلوع  كثرة  من  اجللوس  يطيق  وال 

والسقام فجعلنا نبكي عليه ويبكي علينا«..

اىل منطقة الشهابية التابعة لناحية الكفل يف حمافظة بابل يقع مرقد الشهيد 
رشيد اهلجري )رضوان اهلل عنه(، ويشغل مساحة دونمني ال تكاد تسع 

زواره الوافدين له باآلالف عىل مدار السنة.
ويعد من خواص أمري املؤمنني عيلهّ بن أيب طالب )عليه السالم( وُخلَّص 
بارزا من أعالم  الذي يعد مثاال وعلام  أصحابه، ملا هلذا الصحايب اجلليل 

صحابة أهل البيت )عليهم السالم( الذين هنلوا منهم العلم واملعرفة.
لقب باهلجري نسبة إىل بلدة هجر يف اقىص اليمن، قتله عبيد اهلل بن زياد 

بعد ان قطع يديه ورجليه ولسانه.

عة من يوم عاشوراء  مخطوطة عمرها اكثر من 300 عام تنقل مشاهد مروِّ

الزعيم الداعي الحسن العلوي 

رشيد المنايا والباليا   
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كان اهل البيت )عليهم السالم( حيثون شيعتهم عىل الكتابة ألهنا 
من  واحلفظ  النسيان  من  احلفظ  شقيه:  بكال  احلفظ  وسائل  من 

الضياع والدثور، لعلمهم بام سيمر به شيعتهم من نكبات:
ابىَِة،  اْلِكتىَ ىلىَ  عىَ تَِّكُل  يىَ ْلُب  اْلقىَ السالم(:  )عليه  الصادق  االمام  قال 
إِنَُّكْم  فىَ بُِكُتبُِكْم  ِفُظوا  اْحتىَ ْكُتُبوا،  تىَ تَّى  حىَ ُظونىَ  فىَ ْ حتىَ الىَ  إِنَُّكْم  فىَ اْكُتُبوا 
ِمتَّ  إِْن  فىَ انِكىَ  إِْخوىَ يِف  كىَ  ِعْلمىَ وُبثَّ  اْكُتْب  ا،  ْيهىَ إِلىَ تىَاُجونىَ  ْ حتىَ ْوفىَ  سىَ
ْأنىَُسونىَ ِفيه  ْرٍج الىَ يىَ اُن هىَ مىَ ىلىَ النَّاِس زىَ ْأِت عىَ إِنَّه يىَ ْوِرْث ُكُتبىَكىَ بىَنِيكىَ فىَ أىَ فىَ

إاِلَّ بُِكُتبِِهْم)الكايف 52/1(.
األحاديث  يكتبوا  بأن  أصحاهبم  أمروا  السالم(  )عليهم  اهنم  بل 
يف األديم ليكون أدوم لبقائها بخالف القراطيس التي قد تتعرض 

للتلف.
الكتابة يف  أمهية  يبني ألصحابه  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  كان 
حياة املسلم وأثرها يف بناء العقيدة، فان اخلط -كام اثر عنه)عليه 
الوحي  كتهّاب  من  السالم(  وهو)عليه  اليد،  لسان  السالم(- 
وكتهّاب رسائل النبي )صىل اهلل عليه وآله( وقد كتب بيده الرشيفة 
القرآن الكريم ومجعه بعد وفاة النبي )صىل اهلل عليه وآله( كام انه 
العاملية  املتاحف  يف  موجودا  بعضها  زال  ما  مصاحف  عدة  كتب 
واملكتبات اإلسالمية ومنها مصحف يف خزانة خمطوطات احلضة 
العلوية املطهرة وآخر يف خزانة خمطوطات مكتبة امري املؤمنني)عليه 
الرضوية  النجف االرشف وثالث يف مكتبة االستانة  السالم( يف 

املرشفة يف مشهد بإيران وغريها من مكتبات العامل.
وكان )عليه السالم( يوجه أصحابه وقواد جيشه ووالة االمصار 
باالقتصاد يف الكتابة مبينا هلم القواعد االساسية يف ذلك، وقد روي 
)عليه  املؤمنني  امري  ان  السالم(  حممد)عليه  بن  جعفر  االمام  عن 
سطوركم  بني  وقاربوا  اقالمكم  »أدقوا  عامله:  اىل  كتب  السالم( 
واالكثار  واياكم  املعاين  قصد  واقصدوا  فضولكم  عني  واحذفوا 

فان اموال املسلمني ال حتتمل االرضار« )اخلصال ص310(.
واثر عنه قول يتداوله اخلطاطون ويتبارون يف كتابته يف لوحاهتم 
وهو قوله )عليه السالم(: )ان حسن اخلط خمفي يف تعليم االستاذ، 
وقوامه يف كثرة املشق وتركيب املركبات … وان اخلط احلسن يزيد 

احلق وضوحا(.
لتعلم  الصحيحة  االص��ول  راف��ع  ايب  بن  اهلل  عبد  لكاتبه  وب��نيهّ 
قلمك، وفرج بني  ألِق دواتك، وأطل جلفة  قائال:  واتقانه  اخلط 
السطور وقرمط بني احلروف فإن ذلك أجدر بصباحة اخلط )عدة 
ما رأيت وال رويت  ابن أيب اإلصبع:  اخلطاطني ص67(، وقال 
مثل وصية لعيل بن أيب طالب وصهّ هبا كاتبًا لُه يقول فيها: )ألِق 
ي قلمك إرهافًا، واحرتس  دواتك، وامجع أدواتك، وأرهف حدهّ
رت بيانه، واستصلب  ه احرتاسا، فإنك إن مل تتائم لسانه كدهّ عند شقهّ
ف القط فإن مل تسمع لقطتك طنينًا غري خفي وتنظر هلا  املقط، وحرهّ
ب بني  … وقرهّ حرفًا كُذباب املرشيف وإالهّ أعد القطة، فالقلم حفهّ
فيام  النظر  ر  وكرهّ كتبتُه  ما  ح  وتصفهّ الصفوف  بني  وباعد  احلروف 

حربته ليظهر لك رأُيك قبل أن خيُرج عنك كتابك(.

الكتابة والخط عند االمام علي )عليه السالم( 
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انا

أش���رنا ف���ي العدد الس���ابق إلى أن ش���لل 
الوجع النصفي او ش���لل بي���ل, اطلق عليه 
هذا االسم نس���بة الى الطبيب االسكتلندي 
تشاليرز بيل الذي درس ووصف واكتشف 
ه���ذه االصاب���ة وعالقتها بالعصب الس���ابع 
»العصب الوجهي« وذلك في القرن التاسع 
عش���ر من امليالد, وشلل الوجه النصفي هو 
عبارة عن ش���لل او ضعف يصيب اكثر من 
نصف عضالت الوجه نتيجة اصابة العصب 
السابع ويكون الس���بب في اغلب احلاالت 
مجهوال, وحتدث االصابة به فجأة, وتشفي 
اغل���ب احل���االت أي ما يق���ارب 75% الى 
85% خالل االس���ابيع الثالث���ة االولى من 
االصابة , ويصي���ب كل الفئات العمرية مبا 
فيها االطفال ونس���بة متس���اوية بني الرجال 
والنس���اء ولكن���ه يزيد في مراح���ل احلمل 

االخيرة للمرأة.
وفي هذا العدد نكمل احلديث عنه لنتعرف 

على العالج واإلجراء الطبي اخلاص به.
العالج:�

يعتم���د الع���الج الصحيح والس���ريع والبدء 
بالع���الج املناس���ب واحال���ة املري���ض الى 
اخصائ���ي العالج الطبيعي, كم���ا ان احلالة 
النفسية للمريض لها دور كبير في التحسن 

ل���ذا البد م���ن توضيح االصاب���ة للمريض 
ومش���اركته وتطمينه بان اغلب احلاالت أي 
ما يقارب 70% الى 80% تتشافى بأذن الله 
خالل بضعة اسابيع من خالل املواظبة على 

العالج واملتابعة.
ميك���ن ان نقس���م العالج التأهيل���ي الى ما 

يلي:�
� االج���راءات الوقائية بعد االصابة, العالج 
باألدوية, العالج الطبيعي والعالج اجلراحي.
� االج���راءات الوقائية بع���د االصابة حيث 
ينص���ح ع���ادة باتخ���اذ بعض االج���راءات 
الوقائية بعد االصابة مثل اس���تعمال الدموع 
االصطناعية ملنع جفاف قرنية العني وبالتالي 
حمايتها من التقرح ومرهم ليال واس���تعمال 
جهاز الرطوبة بالغرفة للحفاظ على القرنية 
لي���ال رطبة , لب���س رقع���ة او تغطية العني 
واس���تعمال النظ���ارات الشمس���ية واالبتعاد 
عن ضوء الش���مس والتلف���از, مضغ العلكة 

باستمرار لتنشيط العضالت واالعصاب(.
العالج باألدوية:�

حيث تش���مل املعاجل���ة الدوائية الكورتيزون 
اس���تعمال  الفيروس���ات  ومض���ادات 

الباراسيتامول مثل البانادول.
العالج الطبيعي:�

يلع���ب الع���الج الطبيع���ي دورا هام���ا في 
الع���الج والتحس���ن الس���ريع حيث يخضع 
املريض الى جلس���ات عالجية تشمل)اجراء 
مساج من قبل املعالج وبطرق قبل الدخول 
في ط���رق العالج االخ���رى, اعطاء بعض 
التماري���ن إلع���ادة تأهيل عض���الت الوجه 
ويتم تطبيقها اما املرأة, اس���تعمال االش���عة 
حتت احلمراء او املوجات القصيرة لتخفيف 
ح���دة االلم وااللتهاب���ات, التنبيه الكهربائي 
لنقاط محددة على الوجه تعمل على اعادة 
عم���ل العضالت واالعصاب, لعدم اخلروج 
من املركز الع���الج الطبيعي يجب عليه في 
البيت اجراء مساج خفيف مع اجراء متارين 
التأهيل( قد يس���تمر املري���ض بالتردد على 
اخصائ���ي الع���الج الطبيعي م���دة قد تصل 
الى ش���هر في حاالت االصابة املتوسطة اما 
اإلصابة احلادة قد تتطلب وقتا وجهدا اكثر.

العملية اجلراحية:�
قد تكون اجلراحة قادرة على حتس���ني نتائج 
ش���لل العص���ب الوجهي الذي لم يش���ف, 
هنالك عدد من التقنيات اخملتلفة, ان جراحة 
االبتس���امة او ترميم االبتس���امة هي عملية 
جراحية تعيد االبتسامة لألشخاص املصابني 

بشلل العصب الوجهي.

شلل الوجه النصفي ... اهم اعراضه عدم 
القدرة على اغماض العين )2 – 2(

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي
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تنصح االستش���ارية زينب نعمة الوزني من مركز اإلرشاد االسري 
في كربالء من تعاني من مش���كلة عدم رضا والدتها خصوصا ان 
كانت منفصلة عن زوجها ، وجتيب عمن جتد في أمها إنسانة غير 
متفهمة وعصبية وتأخذ كل شيء بعناد، بان تراعي مشاعر والدتها 

وعليه���ا ان تفهم ان انفص���ال الزوجة عن زوجها وأوالدها وبيتها 
شيء مؤلم! كمن يشعر يوًما بانسالخ روحه عمن يحب، ومهما 
كان���ت الزوجة متل���ك من ملذات احلياة فإنَّ ه���ذه التجربة تقصم 
ظهرها! ولذلك رمبا ترينها س���لبية ومتَعَبة وسريعة الغضب وقهرها 

ميتد، تشكو همها وغمها عّلها تسمع كلمة ُترضيها.
وتنص���ح الوزني »بالتعامل م���ع االم بهدوء والتكل���م معها برفق 
ولني وبأس���لوب حسن، كما يجدر بالبنت ان تكون األكثر تفهًما 
لش���خصية والدتها، ولِكل ما يضايقها أو يس���عدها، بل والسعي 
ألن جتعل السعادة في قلبها، ال أن تتصادم معها حتى مبجرد نظرة 
خاطئة«، وتضي���ف »على البنت ان تغتنم الوقت الذي تكون فيه 
االم هادئة لتخبرها أكثر عن نفسها، وما حتب؟، وتستثمر الفرصة 
في طلب ان تكون قريبة منها وتخبرها مبا يسعدها، فهذا يشعرها 

باألمان ويجعل منها صديقتِك«.
وتلخ���ص الوزني جملة نصائح للبنت الس���اعية في رضا والدتها 
قائلة: »الس���عي في اخراِج األفكار الس���لبية من رأس���ك، وتغّير 
طريقة التفكير؛ لتتغير مشاعرك، وبالتالي سلوكك جتاه أمك، كما 
يجدر بِك كلما أقلبِت على والدتِك ان تقبلي باالبتسامة، والتودد 
له���ا، مع احلرص على ان يك���ون تقّربك إليها مبا حتب، واعملي 
على مواظبة ان تهديها بني فترة وُأخرى حتى تشعر بالرضا، وان 

تشركيها رأيها بأمورك اخلاصة«..

كيف اكتسب رضا امي؟

الوالئم واالطفال
الش���ك بأن املش���اركة في اف���راح اآلخرين من االمور احلس���نة اللطيفة فف���ي ذلك يحصل 
التواص���ل االجتماع���ي والذي يزيد في قوة ومتاس���ك وصالبة الُلحم���ة االجتماعية اال ان 
اصطحاب االطفال وبأعداد كبيرة الى الوالئم من قبل بعض الناس ُيعد من جملة الظواهر 

الس���لبية ألم���ور منها ع���دم احراز االنضباط في س���لوك االطفال الذين قد يش���يعون 
الفوضى واالرباك )فالبعض منهم يجلس على نوافذ سيارات مواكب االعراس مما 

يعرضهم خلطر الس���قوط او االرتطام باملركبات االخرى( وقد يحصل احيانًا 
العراك واملش���اجرة بينهم وقد ال يكون صاحب الوليمة قد اعد الطعام 

والش���راب الكافيني او عدم تهيئة م���كان كاٍف للجلوس فقد ال 
يسع احلضور مما يوقع صاحب الوليمة في حرج شديد..

لذا نأمل جتاوز هذه الظاهرة ..
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فريوس  هبا  ينترش  أن  يمكن  العامل  من  أجزاء  يف  شخص  ملياري  من  أكثر  يعيش 
صحية  ط��وارئ  حالة  فرض  يف  املرصية«،  »الزاعجة  بعوضة  طريق  عن  زيكا، 
املراكز  أكدت  املايض،  األسبوع  وخالل  اجلاري.  العام  العامل خالل  عىل مستوى 
يسبب تشوهات خلقية  الفريوس  أن  منها  والوقاية  األمراض  ملكافحة  األمريكية 
شديدة، وأظهر أحدث األبحاث أن رسم خرائط لفريوس زيكا كان أكثر تعقيدا 

من جمرد حتديد األماكن التي يمكن للبعوض العيش هبا.
خرائط  أول  هي  هذه  أكسفورد:  جامعة  من  الباحثني  أحد  برادي،  أوليفر  وقال 
السابقة  اخلرائط  كانت   – زيكا  فريوس  عن  لدينا  التي  البيانات  حقا  تستخدم 
أو فريوس شيكونغونيا، مضيفا وبعد  أنه مثل محى الضنك  تتعامل مع زيكا عىل 
معرفة األماكن التي يمكن أن ينترش هبا زيكا، يعيش 2.2 مليار شخص يف مناطق 
واليتي  إىل  العدوى  تنتقل  أن  يمكن  املتحدة،  الواليات  ويف  للخطر،  »عرضة 
إن  الباحثون  وقال  الصيف،  احلرارة يف  ترتفع درجات  فلوريدا وتكساس عندما 

أفريقيا وآسيا لدهيا مساحات كبرية يمكن أن تكون عرضة لإلصابة بالفريوس.

ابتكرت رشكة صينية ناشئة روبوتًا يمكن تركيبه عىل شاكلة ألعاب املكعبات، ويتميز بصغر حجمه الشديد.
النملة يستهدف األطفال  بالتقنية إن الروبوت الذي أطلق عليه اسم »آنتبو« ويشبه  وذكر موقع »إنغادجت« اإللكرتوين املتخصص 

ي حسهّ الذكاء واالخرتاع لدهيم. واملراهقني باخلصوص، إذ أنه ُينمهّ
وبعد تركيب الروبوت، سيكون بإمكان املستخدم برجمته بسهولة، وسيكون جاهزًا للعمل خالل ساعة واحدة فقط.

ودخلت الربوتات خمتلف املجاالت الصناعية والطبية والعسكرية، وظهرت منها أجيال ذكية، تستطيع التعامل مع املواقف املتغرية.
ويمكن للروبوت أن يصمم لكي يعمل لوحده، وبإضافة شء من الذكاء يمكن للروبوت أن يدير مصانع وحيرك طائرات، وهناك 

مزارع ومصانع تدار بأفراد قلة ما يعني ان نسبة البطالة سرتتفع يف العامل بارسه.
ويقول مؤيدو هذه التكنولوجيا إهنا ستؤدي إىل حترير البرش من األعباء اليومية لكي يبتكروا أنواع جديدة من العمل، أما املعارضون 
فيقولون إن املوجة اجلديدة من الروبوتات سرتكز بصورة أكرب عىل الوظائف الرفيعة وهو ما سيجعل الكثريين من العاملة عالية املهارة 

بدون عمل فال جتد بديال عن الوظائف منخفضة األجور أو املعاناة من البطالة الدائمة.    

بعوضة )الزاعجة المصرية( 
ض مليار شخص لخطر اإلصابة بفيروس زيكا                                  تعرِّ

)آنتبو(.. روبوت نملة 

على شاكلة ألعاب المكعبات
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يؤكد العلامء أن أهم املشاكل املتعلقة بعالج مرض الرسطان تكمن يف 
صمود األورام اخلبيثة أمام شتى األدوية، فاملرض يمكن مع األسف 
أن يعاود املريض جمددا بعد إحراز أول نجاح يف عالجه، وذلك بسبب 
ظهور خاليا رسطانية ال يؤثر فيها أي عالج، ويف سبيل تفادي هذه 
االنتكاسة للمريض وضع علامء الرياضيات واألطباء يف جامعة بون 
لعالج  الفعالة  الطريقة  باختيار  يسمح  كمبيوتريا  نموذجا  األملانية 

الرسطان.

الرياضيات تساند الطب 
في مكافحة السرطان

وأشار العلامء إىل أن بعض اخلاليا يف نظام املناعة لدى اإلنسان مثل 
اللمفاويات تستطيع أن تكافح أورام الرسطان، وذلك بطريقة تعرفها 
عىل اخلاليا بناًء عىل بروتني مميز ظاهر عىل سطحها، لكن الدراسات 
الالحقة بينت أن خاليا الرسطان تتحول إىل خاليا غري مرئية يف أثناء 

العالج الالحق.
نامذج رياضياتية ملرض الرسطان يسمح  أن وضع  الباحثون  ويعتقد 
من  الطب  قطاع  إىل  الرياضيات  علامء  من  كبري  عدد  باستقطاب 
جهة ولفت االطباء إىل استخدام سبيل الرياضيات يف عالج مرض 

الرسطان من جهة أخرى.

اهتمت جلنة محاية اخلصوصية يف بلجيكا رشكة »فيس بوك« األمريكية بانتهاك قانون 
اخلصوصية األورويب بتتبعها املشاركني عىل اإلنرتنت دون موافقتهم والتهرب من 

أسئلة املنظمني املحليني.
وهولندا  أملانيا  يف  رشكاء  مع  بالتعاون  البلجيكية  اخلصوصية  محاية  جلنة  وتعمل 
التعرف عىل ممارسات عمالق  وفرنسا وإسبانيا عىل شن هجومها بعد أن حاولت 
وسائل التواصل االجتامعي األمريكية، كام حثت اللجنة مستخدمي اإلنرتنت عىل 
تستخدمها  التي  التتبع  أنظمة  مواجهة  أنفسهم يف  للدفاع عن  احلامية  برامج  حتميل 

»فيس بوك« سواء كان لدهيم حساب عىل الشبكة االجتامعية أو ال.
وأشارت اللجنة إىل أن »فيس بوك« تنتهك قوانني اخلصوصية األوروبية والبلجيكية، 
وجاء هذا االهتام بعد أن نرشت اللجنة تقريرًا حلل التغيريات التي أدخلتها الرشكة 
األمريكية عىل سياسة اخلصوصية يف يناير كانون الثاين، وذكرت يف بياهنا أن »فيس 
أوروبية  دول  ويف  البلجيكية  للمحاكم  القضائية  بالوالية  االعرتاف  رفضت  بوك« 

أخرى، الفتة إىل أهنا ختضع للقانون يف إيرلندا فقط، حيث يوجد مقرها األورويب.

»الفيس بوك« يتجسس وينتهك حقوق مستخدميه

يرون  الصحة  خرباء  بالغثيان.  الشعور  أو  الوزن  ختفيض  عىل  القدرة  عدم  أو  الكريه  س  النفىَ رائحة  مشكلة  من  أحيانا  البعض  يعاين 
أن األعراض مؤثر عىل تراكم السموم يف اجلسم، فام هي أفضل وسيلة للتخلص من هذه السموم؟ ارتفاع نسبة التلوث يف املناخ له 
أرضار جانبية عىل صحة اإلنسان.. وللجسم قدرة ذاتية عىل التخلص من السموم املوجودة بداخله، لكن تزايد نسبة هذه امللوثات وما 
يصاحبها من سموم يعرض اجلهاز املناعي للجسم لإلجهاد وبالتايل يؤثر سلبا عىل بمختلف أعضاء اجلسم ويصيبها باإلرهاق، معرضا 

سالمة جسم اإلنسان وجيعله عرضة لإلصابة بأمراض خمتلفة.
خرباء الصحة يشريون إىل بعض العالمات التي تدل عىل تراكم السموم يف اجلسم، عن طريق رائحة النفس الكريه، وعدم القدرة عىل 
ختفيض الوزن،واحلساسية املفاجئة جتاه بعض الروائح، والتبول بشكل متكرر.. ومهام كان سبب هذه األعراض، يرى خرباء الصحة 

أن أفضل وسيلة لطرد السموم املرتاكمة يف املثانة يكون برشب الكثري من املاء وتناول اخلضوات والفواكه.

عالمات تدل على ان جسمك مليء بالسموم...!
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مزاح المتقين

يقول اهلل تعاىل يف حمكم كتابه الكريم من )سورة النحل/ اآلية71(: 
ي  ادِّ ُلوا بِرىَ ِذينىَ ُفضِّ امىَ الَّ ْزِق فىَ ىلىَ بىَْعٍض يِف الرِّ ُكْم عىَ لىَ بىَْعضىَ ُ فىَضَّ اهللَّ )وىَ
.) ُدونىَ حىَ ْ ِ جيىَ ِة اهللَّ بِنِْعمىَ فىَ اٌء أىَ وىَ ُهْم ِفيِه سىَ ْم فىَ هُنُ ْيامىَ ْت أىَ كىَ لىَ ا مىَ ىلىَ مىَ ِرْزِقِهْم عىَ

وإن من امجل األرزاق سكينة الروح، ونور العقل ، وصحة اجلسد، 
اهلل  الفكر،، ومصداق ذلك قول رسول  القلب، وسالمة  وصفاء 
صىل اهلل عليه و آله: )من أصبح منكم آمنا يف رسبه معاىف يف جسده 
عنده قوت يومه فكأنام حيزت له الدنيا( وكذلك من أمجل االرزاق 
ابن  وضحكة  أخ��وة،  ووج��ود  اب،  ورض��ا   ، أم  دع��وة  وافضلها 
واهتامم صديق، ودعوة حمب يف ظهر الغيب.. وارقى من ذلك كله 
حمبة شفيع األمة وآل بيته الكرام عليهم الصالة والسالم ملا ورد يف 
فضائل ذلك احلب.. أنت مع من أحببت وحيرش املرء مع من حيب.

. كىَ قالوا: صدُركىَ أوسُع لرسِّ
ٍة، وال تُبل عىل أكمٍة، يقول ال نفش رسك إىل امرأة فتبديه، وال تبل عىل مكان مرتفع  واقول : ال تفِش رسك إىل أمىَ

فتبدو عورتك.
ويقولون إذا أرسوا إىل الرجل: اجعل هذا يف وعاٍء غري رسٍب.

. كىَ يف دِمكىَ وقوهلم رسُّ
؟ فقال: ما صدري إال قرُب. وقيل ألعرايب: كيف كتامنك الرسهّ

كتماُن السّر

فضائل محّمد وآلهتنوع االرزاق حكمة ربانية

األيام اعرتض عىل خلق حرشة  أحد  كان جالينوس طبيبًا كبريًا وعاملًا مشهورًا يف عرصه، ويف 
)اجلعل( قائاًل: ال أدري ملاذا خلق اهلل هذه احلرشة القذرة؟ ملاذا خيلق اهلل مثل هذه احلرشات التي 

ال فائدة هلا؟!
ولكن بعد ميض فرتة من الزمن ابتيل جالينوس بمرض يف عينيه ومع إنه كان أفضل أطباء عرصه 

ولكنه عجز عن معاجلة عينيه وكذلك عجز بقية األطباء أيضًا.
يفيد  أملك دواًء  إين  له:  امرأة عجوز وقالت  إليه  يعاين من مرضه جاءت  األيام وهو  ويف أحد 

لعالج أمل العني.
وبعد أن وضعت تلك البودرة عىل عني الطبيب حتسنت عينيه وشفيت برسعة.

فتعجب جالينوس وسأهلا: كيف صنعت هذا الدواء: فأجابته: لقد صنعته من جسم )اجُلعل(!!
عند ذلك أدرك جالينوس بأنه ال جيب االعرتاض عىل كلمة اهلل بدون علم ومعرفة، وكذلك جيب 

أن ال نقول ليشء ال نعرف سبب خلقه بأنه نقص يف حكمة اهلل.

قالت: سمعت رسول اهلل )صىل  اهلل عنها(  أمهّ سلمة )ريض  عْن 
اهلل عليه واله( يقول: ما من قوم يذكورن فضل حممد وآل حممد 
)عليهم السالم( إال هبطت مالئكة من السامء ختربهم وحتدثهم ، 
فإذا عرجت املالئكة إىل السامء فتقول هلم املالئكة : إنهّا نشمهّ منكم 

رائحة ما شممنا رائحة أطيب منها !!
فيقولون : إنهّا كنهّا عند قوم يذكرون فضل حممد وآل حممد )عليهم 
إىل  بنا  أهبطوا   : فيقولون   ، رحيهم  من  بنا  )لزق(  فعبق  السالم( 
م قد تفرقوا ، فيقولون : أهبطوا بنا إىل املكان  القوم، فيقولون : إهنهّ

ك به. الذي كانوا فيه لنتربهّ

الطبيُب جالينوس وحكمة اهلل في مخلوقاته
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صورة وتعليق

فن وذوق وأخالق

مزاح المتقين

نالحظ أن أغلب سائقي سيارات )اخلط( 
يف األحياء السكنية )الكيا والكوسرت( ال 
املرورية  ب��اإلش��ارات  لألسف  يلتزمون 
كأنهّه  فواحدهم  وفنها،  القيادة  وأخالق 
يشاء  متى  يقف  الشارع،  يف  لوحده  يسرُي 
ويتحرك متى شاء، ناهيكىَ عن  أن بعضهْم 
ال يضع حرمة لزبائنه )العربية( من حيث 
التلفظ باأللفاظ البذيئة والسب والشتيمة 
عىل اآلخرين.. تذكروا األخالق والكلمة 

الطيبة وإن القيادة فن وذوق وأخالق.

طاعة  يف  ألنه  عبادة  املؤمن  مزاح  بأن  يقال 
العالمة  أن  وي��روى  ورض��اه،  سبحانه  اهلل 
حممد باقر املجليس صاحب )بحار االنوار( 
لغرض  كتبه الصدقائه  أعارىَ بعض  قد  كان 
االستفادة منها, وكان عند ارجاعها اليه بعد 
اخلبز,  فتات  بقايا  اوراقها  بني  جيد  قراءهتا 
ان  اراد  من  لكل  )مازحا(  يقول  اخذ  هلذا 
تأكل  سفرة  لديك  هل  كتابا:  ي�س�ت�عري 
ازودك  فانا  سفرة  لديك  تكن  مل  اذا  عليها؟ 
بسفرة، حتى ال جيعل الكتاب سفرة لطعامه 

فيتلف .
وكذلك  السالم(،  )عليهم  االطهار  االئمة  سنن  عىل  حمافظته  االخرى:  مميزاته  ومن 

اجلالل والوقار الذي كان حيمله .
و ق�د حكى عنه احد اصدقائه بقوله : كنت اقف عىل باب احلجرة مذهوال, عند ما اريد 

الدخول اليه هليبته ووقاره.

ستة  شنق   .. المقبور  البعث  حزب  على  يترحم  لمن 
معارضين في ساحة التحرير بعد مجيء الحزب عام 1969
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