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قال اإلمام زين العابدين:
الخيُر كلُه.. صيانُة اإلنسان لنفسِه.

a

19 ( أمل تممر أن اهلل خلق السمماموات واألرض باحلق باحلكمة والغرض الصحيح 
ومل خيلقهام عبثا باطال و إن يشأ يعدمكم وخيلق مكانكم خلقا آخرين

) 20 ( وممما ذلك عممى اهلل بعزيز بمتعذر أو متعرس .) 21 ( يممربزون يوم القيامة 
فقال األتباع للذين اسممتتبعوهم واستغووهم يف مصباح املتهجد يف خطبة الغدير 
ألمري املؤمنني )عليه السالم(  بعد تالوته هلا أفتدرون االستكبار ما هو؟ هو ترك 
الطاعممة ملن أمممروا بطاعته والرتفع عى مممن ندبوا إىل متابعته إنا كنمما لكم تبعا يف 
تكذيممب الرسممل واالعراض عن نصاحيهم فهل أنتم مغنممون عنا دافعون عنا من 
عذاب اهلل من يشء  قالوا لو هدينا اهلل لاليامن والنجاة من العذاب . ) 22 ( وقال 
الشيطان ملا قىض االمر .القمي والعيايش عن الباقر )عليه السالم (إن اهلل وعدكم 
وعممد احلق وهو البعث واجلزاء عممى األعامل فوىف لكم بام وعدكم ووعدتكم أي 
الشمميطان خممالف ذلك فأخلفتكم ومل أوف لكم بام وعدتكممم وما كان يل عليكم 
من سلطان تسلط فأجربكم عى الكفر والعصيان إال أن دعوتكم إال دعائي إياكم 
إليهام بتسوييل ووسوسممتي فاستجبتم يل أرسعتم إجابتي فال تلوموين بوسوستي 
فممإن مممن رصح بعداوته اليالم بأمثممال ذلك ولوموا أنفسممكم حيث اغرترتم يب 
وأطعتممموين إذ دعوتكممم ومل تطيعوا ربكم إذ دعاكم ممما أنا بمرصخكم بمغيثكم 

من العذاب وما أنتم بمرصخي اي  بمغيثي.

َواِت َواأَلْرَض بِاحْلقِّ إِن َيَشممأْ ُيْذِهْبُكْم  ممامَ َ َخَلممقَ السَّ َأمَلْ َتممَر َأنَّ اهللهّ
ِ بَِعِزيٍز  َوَيممْأِت بَِخْلٍق َجِديممٍد }إبراهيم/19{ َوَممما َذلَِك َعممَى اهللَّ
وْا  ِذيَن اْسَتْكرَبُ َعَفاء لِلَّ ِ َجِيًعا َفَقاَل الضُّ }إبراهيم/20{ َوَبَرُزوْا هلِلهّ
ٍء  ِ ِمن يَشْ ا ِمْن َعممَذاِب اهللهّ ْغُنوَن َعنَّ ا َلُكممْم َتَبًعا َفَهْل َأنُتممم مُّ مما ُكنَّ إِنَّ
َنا َما َلَنا  َدْيَناُكْم َسممَواء َعَلْيَنآ َأَجِزْعَنمما َأْم َصرَبْ ُ هَلَ َقاُلمموْا َلْو َهَداَنا اهللهّ
 َ َطاُن مَلَّمما ُقِضَ اأَلْمُر إِنَّ اهللهّ مميْ ِيٍص }إبراهيم/21{ َوَقاَل الشَّ ِمن حمَّ
ُكممْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَممما َكاَن يِلَ َعَلْيُكم  ممقِّ َوَوَعدتُّ َوَعَدُكممْم َوْعَد احْلَ
ن ُسممْلَطاٍن إاِلَّ َأن َدَعْوُتُكْم َفاْسممَتَجْبُتْم يِل َفمماَل َتُلوُمويِن َوُلوُموْا  مِّ
ِخمميَّ إيِنِّ َكَفْرُت بَِمآ  ِخُكممْم َوَما َأنُتْم بُِمرْصِ ا َأَنْا بُِمرْصِ َأنُفَسممُكم مَّ
ْم َعَذاٌب َألِيٌم }إبراهيم/22{  امِلِممنيَ هَلُ ْكُتُموِن ِمن َقْبُل إِنَّ الظَّ َأْشَ
تَِها  ِري ِمن حَتْ مماِت َجنَّاٍت َتْ احِلَ ِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ َوُأْدِخممَل الَّ
ُتُهْم ِفيَها َساَلٌم }إبراهيم/23{  ِْم حَتِيَّ اُر َخالِِديَن ِفيَها بِإِْذِن َربِّ اأَلْنَ
َبٍة َأْصُلَها َثابٌِت  َبًة َكَشَجرٍة َطيِّ ُ َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ َب اهللهّ َأمَلْ َتَر َكْيَف َضَ

اَمء }إبراهيم/24{  َوَفْرُعَها يِف السَّ

�سورة اإبراهيم

التف�سري

يذهبكم : يبعدكم وهيلككم
تبعا: تابعني لكم مثل خادم وخدم

مغنون: دافعون
حميص: منجى ومهرب

بمرصخكممم: بمغيثكممم واملرصخ هممو املنادي 
املستغيث

العجب الصحيح

التفت

الكثممري منا يقممرأ كتابا فيممه ِحكم وعممرِب وتعجبنا 
فنحفظها او نرشممد االخرين عممى قراءهتا ونقول 

عنها انا ِحكم اعجبتني .
العجب الصحيممح هو انك تعمل بمما فتكون قد 
اثبممت انك لسممت بمنافق، فمماذا قلممت اعجبتني 
وترصفممت بخالفها فهذا حيسممب عليك وُتعاتب 
عليممه عتبا شممديدا ان مل يكن حسممابا عسممريا يوم 
ل به، هل انت تعمل  القيامة، فالذي يعجبممك تأمهّ
بممه ام ال؟ فان كنت تعمل بممه، فانصح غريك بان 

يعمل به، وان كنت ال تعمل به، فابدأ بنفسك .

4



البد ان الذيممن خيتلفون فيام بينهم غري متحديممن وهذا االختالف يقود 
اىل الوهن والضعف اذا مل يتداركه اصحاب العقول ، فليسممت الوحدة 
واالحتمماد تعنممي التنازل عام نؤمن بممه ولكن البحث عممن خمارج ونقاط 
االلتقاء والسممكوت عام يثري احدنا لالخر بام نؤمن به من املختلف واذا 
امكممن التضحية بممام اليؤثر اطالقا عممى عقائدنا ومبادئنا ، قد نسممكت 
عممام يؤمن به االخممر حفظا لوحدة البلد او حتى وحدة املسمملمني وهذا 
اعظم من اثارة الفتنة بحجة الدفاع عام نعتقده فكثريا ما تبدأ العواصف 

املدمرة من امر يمكن السكوت عنه، واما اذا تقاربت االطراف بتضحيتها جيعا فانا ستكون نعم القائد هلذا املجتمع .
ومن بني افضل اجواء الوحدة هي االبتعاد عن املنابزات االعالمية وعدم السممامح للمتصيدين يف املاء العكر من وسممائل 
االعالم بان تثري الفتن وعى اجلميع ان اليصدقوا ما يسمممعون او يرون عن الطرف االخر اال اذا واجههوهم وجها لوجه 

فكثري من االشار يتالعبون بااللفاظ . 

قال االمام علي 

من كلمات له كان يدعو بها
a

ُهمَّ  ُهمَّ اْغِفْر يِل َما َوَأْيُت)1( ِمْن َنْفِس، َومَلْ َتِْد َلُه َوَفاًء ِعْندي، اللَّ ُهمَّ اْغِفْر يِل َما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِّي، َفإِْن ُعْدُت َفُعْد يل بِامْلَْغِفَرِة، اللَّ اللَّ
َواِت  َطاِت ااْلْلَفاِظ)3(، َوَشممهَ اِظ)2(، َوَسممقَ ُهمَّ اْغِفْر يِل َرَمَزاِت ااْلحْلَ ْبُت بِِه إَِلْيَك ]بِِلَسمماين[، ُثمَّ َخاَلَفُه َقْلبِي، اللَّ اْغِفممْر يِل َما َتَقرَّ

َساِن)5(. َناِن)4(، َوَهَفَواِت اللِّ اجْلَ
____________

1. َوأْيُت: وعدت. َوأى م كَوَعى م َوَعَدَوَضِمن.
ر العني م فال نعرف له جعًا إالهّ  2. َرَمممَزات االحلاظ: االشممارة با، واالحلاظ جع حلظ، وهو باطن العني. أممما اللحاظ م وهو مؤخهّ

ظ« بضمتني. »حُلُ
3. َسَقطات االلفاظ: لغوها. 

4. َشَهَوات اجَلَنان: القلب، واللب. وشهواته: ما يكون من ميل منه إىل غري الفضيلة.
ته. 5. َهَفَوات اللهّسان: َزالهّ

الوحدُة
 ال تعني إزالة الخالف
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عممثممرت الممقمموات املممشمماركممة يف 
البشري  قرية  حترير  عمليات 
املنازل  تطهري  خالل  بالكامل 
عدد  عى  الناسفة  العبوات  من 

عنارص  حفرها  االنممفمماق  مممن 
منازل  داخل  االرهممايب  داعش 

قرية البشري جنوب كركوك.
وحررت قوات احلشد الشعبي 

)عليه  الممعممبمماس  فممرقممة  مممن 
وفرقة  القتالية  الممسممالم( 
السالم(  )عليه  عيل  االمممام 
وكتائب سيد الشهداء )عليه 
من   )16( ولممواء  الممسممالم( 
وقمموات  الممرتكممامين،  احلشد 
البشري  قممريممة  البيشمركة 
بممالممكممامممل مممن عممصممابممات 
ورفعت  االرهابية  داعممش 

العلم العراقي فوق ابنيتها.
فرقة  عى  العام  املممرشف  وقممال 
القتالية  السالم(  )عليه  العباس 
الشيخ ميثم الزيدي: »تم حترير 
كركوك  جنوب  البشري  قرية 
بممالممكممامممل ممممن زممممر داعمممش 

االرهايب«.
القطعات  »ان  الزيدي:  وبني 
قصبة  داخممل  االن  العسكرية 
العبوات  من  لتطهريها  البشري 
الناسفة وبعض اجليوب املتبقية 

لداعش يف القصبة«.

)عليها  عيل  االمام  فرقة  الشعبي  احلشد  وهيئة  الوزراء  جملس  رئاسة  كلفت 
طوزخورماتو،  يف  االمن  بفرض  والبيشمركة  املحلية  والرشطة  السالم(  
)عليه  عيل  االمام  فرقة  قائد  به  افاد  ما  حسب  املسلحة  املظاهر  جيع  والغاء 

السالم( كريم اخلاقاين..
واضاف »بحسب االوامر باشنا التكليف بسحب االليات واملدرعات من 
واملدرعات ستبقى عى مداخل  طوزخورماتو  »اهلمرات  ان  مبينا  املنطقة«، 

فقط«.

االن��ف��اق  ال��ع��ث��ور على ع��دد م��ن 
لداعش في البشير

اطلقت فرقة العباس )عليه السالم( القتالية مبادرة اعادة اعامر قرية البشري 
جنوب كركوك بعد حتريرها بالكامل من زمر داعش االرهابية.

 وقال »الشيخ ميثم الزيدي« املرشف العام عى الفرقة: »قامت فرقة العباس 
بإطالق املبادرة وانشاء اول حسينية بعد حترير البشري سميت بالشهداء تيمنا 
بالشهداء من فرقة العباس الذين استشهدوا يف سبيل ارجاع البشري ألهلها«

اكملت حمطة  املقدسة  العباسية  للعتبة  العامة  االمانة  »ان  الزيدي:  واضاف 
برفع  شاركت  وايضا  البشري  قرية  اىل  تقدم  وسوف  املياه  وتنقية  لتصفية 
العبوات الناسفة التي خلفها داعش بعد انزامه إلعادة العوائل النازحة اىل 

منازهلا«.
مع  السالم(   العباس)عليه  فرقة  تنسيق  تشمل  املبادرة  »ان  الزيدي:  وتابع 
البنى  اعامر  اعادة  لغرض  االسكان واالعامر  الوزراء ووزارة  رئاسة  جملس 

التحتية التي قام بتخريبها الدواعش«. 

فرقة العباس)عليه السالم(  تطلق مبادرة اعادة اعمار قرية البشير 

لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

تكليف فرقة االمام علي )عليه السالم( ببسط االمن في طوزخورماتو
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الموجز

 

• صحة ذي قار تتلف )9( اطنان من البرتقال التركي بعد ثبوت عدم صالحيتها لالستهالك البشري.

• زراعة بابل تباشر باستالم وتسويق الحنطة من الفالحين.

• القضاء يعلن نجاح المحاكم في التعامل مع الجرائم االلكترونية.

• بورصة العراق تسجل انخفاضًا بقيمة وعدد األسهم خالل نيسان.

• اتفاق عراقي إيراني لمعالجة مشاكل منفذ زرباطية والسعي إلقامة منطقة تجارة حرة بينهما .

• التربية تعلن مشاركة )اربعة ماليين( طالب في االمتحانات النهائية للدراسة االبتدائية.

• استثمار بغداد تجيز )90( مركزًا تجاريًا وتؤكد على تشجيع المشاريع المساهمة بتقليل االستيراد.

• بابل تتسلم )200( كرفان للنازحين ضمن المنحة الصينية .

• كربالء تشهد تغيير تسعيرة امبير المولدات االهلية ثالث مرات الى) 6000( لألمبير )لست( ساعات تشغيل .

للمعارض  العامة  الرشكة  أكدت 
الضوابط  اعممتممامدهمما  الممعممراقمميممة، 
يف  الممموزراء  جملس  حددها  التي 
الدراجات  استرياد  اجممازة  منح 
هممذه  ان  بينت  وفمميممام  الممنمماريممة، 
المممضممموابمممط حممممددت اسممتممرياد 
 125( حجم  ذات  الممدراجممات 
يس يس ( فأكثر، حذرت من خطر 

تتسبب  التي  املرورية  احلمموادث 
البالد  اىل  الداخلة  الدراجات  با 

بم«طرق غري شعية«.
عادل  الرشكة،  عممام  مدير  وقممال 
العامة  »الرشكة  إن  املسعودي،  
وزارة  يف  العراقية  للمعارض 
اجمممازة  مممنممح  تعتمد  الممتممجممارة، 
االسترياد للدراجات النارية وفق 

العامة  االمانة  حددهتا  ضوابط 
ملجلس الوزراء«.

ودعمممما املممسممعممودي »اجلممهممات 
وزارة  وباألخص  العالقة  ذات 
ظاهرة  من  احلممد  اىل  الداخلية 
انتشارها بشكل عشوائي وبدون 
عى  للحفاظ  مرورية  ضوابط 

حياة املواطنني«.

كممشممف ممممرصمممد احلمممريمممات 
عن   ،)JFO( الممصممحممافمميممة 
بحق  انتهاكًا   477 حممدوث 
منها  واإلعالميني  الصحافيني 
تممسممع حمممماالت قممتممل، خممالل 

األشممممهممممر الممممممم12 
املاضية، مؤكدًا وجود 
»خماطر جسيمة« هتدد  
الممصممحممافمميممني بممام يف 
ذلك غلق العديد من 
واملواقع  الفضائيات  مكاتب 
اإلخمممبممماريمممة، والممتممهممديممدات 
املممبمماشة وغممري املممبمماشة، ويف 
السياسية  الممقمموى  اهتممم  حممني 

نفوذها  بم«استغالل«  املتنفذة 
اإلعممالمممي،  الممعمممممل  لعرقلة 
بحامية  بم«اإلخفاق«  والربملان 
أن  عى  شدد  الصحافة،  حرية 
العراق يتصدر قائمة »اإلفالت 
مممممن المممعمممقممماب« لممضممحممايمما 
اإلعالميني، بنسبة 100 باملائة.
السنوي  التقرير  يف  ذلك  جاء 
من  املمتدة  للمدة  للمرصد، 

الثالث من أيار 2015 املنرصم 
 2016 أيمممار  مممن  الثالث  إىل 

احلايل..

التجارة تؤكد التزامها بضوابط مجلس الوزراء في منح اجازة استيراد الدراجات النارية

مرصد يوثق ) 477( انتهاكًا ضد الصحافيين 
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الشيُخ الكربالئي يتناول مقطعًا آخر من عهد 
األشتر  لمالك  السالم(  )عليه  المؤمنين  أمير 

)رضوان اهلل عليه( مع شرح موجز لفقراته 

اهيا االخوة واالخوات نقرأ عى 
آخر  الكريمة مقطعًا  مسامعكم 
)عليه  املؤمنني  أمممري  عهد  من 
)رض(  االشرت  ملالك  السالم( 
للحكام  مهمة  مبادئ  يتضمن 
عامة  هيمُّ  بعضها  بل  والساسة 
الناس ايضًا وُيضمن من خالهلا 
السيايس  المموضممع  اسممتممقممرار 
واستقرار  الرعية  امور  وانتظام 
االوضاع العامة وحتقيق العدالة 

والتقدم لعموم املجتمع:
ْدِق  َوالصِّ اْلَوَرِع  بَِأْهِل  )َواْلَصْق 
َواَل  ُيْطُروَك  َأالَّ  َعَى  ُرْضُهْم  ُثمَّ 
َفإِنَّ  َتْفَعْلُه  مَلْ  بَِباِطٍل  َيْبَجُحوَك 
ْهَو  الزَّ ممِدُث  حُتْ اإْلِْطمممَراِء  َكممْثممَرَة 
َيُكوَننَّ  َواَل  ِة  اْلِعزَّ ِمَن  َوُتممْديِن 
بَِمْنِزَلٍة  ِعْنَدَك  َوامْلُِس ُء  امْلُْحِسُن 
ْهِل  َسَواٍء َفإِنَّ يِف َذلَِك َتْزِهيدًا أِلَ
َوَتْدِريبًا  اإْلِْحَساِن  يِف  اإْلِْحَساِن 
ْهممِل اإْلَِسممماَءِة َعممَى اإْلَِسممماَءِة  أِلَ
َوَأْلِزْم ُكالاًّ ِمْنُهْم َما َأْلَزَم َنْفَسُه(.

ممًة  َصمماحِلَ ممًة  ُسممنَّ َتممْنممُقممْض  )َواَل 
ممِة  مَّ اأْلُ َهممِذِه  ُصممُدوُر  مما  ِبَ َعِمَل 
ْلَفُة َوَصَلَحْت  ا اأْلُ َواْجَتَمَعْت ِبَ
ًة  ُسنَّ ِدَثنَّ  حُتْ َواَل  ُة  ِعيَّ الرَّ َعَلْيَها 
تِْلَك  َممماِض  ِمممْن  بِمممَ�ْ ٍء  َتممُ�ُّ 
َها  َسنَّ مِلَْن  ْجُر  اأْلَ َفَيُكوَن  َنِن  السُّ
ِمْنَها  َنَقْضَت  باَِم  َعَلْيَك  َواْلِوْزُر 
َوُمَناَقَشَة  اْلُعَلاَمِء  ُمَداَرَسَة  َوَأْكثِْر 
َكاَمِء يِف َتْثبِيِت َما َصَلَح َعَلْيِه  احْلُ
بِِه  اْسَتَقاَم  َما  َوإَِقاَمِة  باَِلِدَك  َأْمُر 

النَّاُس َقْبَلَك(
ْدِق( )َواْلَصْق بَِأْهِل اْلَوَرِع َوالصِّ

السالم(  )عليه  االممممام  يأمر 
مممالممكمما االشممممرت بممممان يمممالزم 
والتقوى  الممورع  اهل  ب  ويقرهّ
والدين والصدق.. وهم الذين 
وتقييم  املشورة  يف  له  خيلصون 
واساليب  الممعممامممة  االحمممموال 
املجتمع  وشؤون  الدولة  ادارة 
وال  ذلممك  يف  معه  فيصدقون 
جلة  ومن  بالباطل..  له  يزينون 

صفاهتم انم ينقلون له االخبار 
تكون  بحيث  والسيئة  احلسنة 
كام  العامة  االوضممماع  صمممورة 
احلق  عن  تزييف  غري  من  هي 

والواقع.
)ُثمَّ ُرْضُهْم َعَى َأالَّ ُيْطُروَك َواَل 

َيْبَجُحوَك بَِباِطٍل..(
وهي  رياضة  مادة  من  رْضهم: 
التمرين  املممورد  هممذا  يف  تعني 

والرياضة.
والثناء  املدح  بمعنى   : االطراء 

الكثري.
يبجحوك: من مادة بجح وتعني 

الفرح.
ويمرنم  يممروضممهممم  ان  أي 
ويربيهم عى عدم املدح والثناء 
ترك  او  احلسنة  اعاملك  بممإزاء 
هذا  تكرار  ألن  السيئة  االعامل 
العمل من قبل احلاشية سيؤدي 
تدرجييًا اىل التأثري يف قلب الوايل 
فيزرع الزهو والغرور والعجب 

لكثري  منبع  وهمممو  نفسه  مممن 
مممن املممفمماسممد كممام ان االطمممراء 
نفس  يفسد  عليه  وتممعممودهممم 

املادحني.
يممفممرحمموك  ان  يممبممجممحمموك: 
عظيم  عمل  بنسبة  ويمممرسوك 
ذم  فيدخلوه يف  تفعله  اليك ومل 
قوله تعاىل: )وحيبون ان حيمدوا 
كثرة  عن  ره  ونفهّ يفعلوا(  مل  بام 
السالم(  )عليه  بقوله  االطممراء 
فمممإن )كممثممرة االطممممراء حتممدث 

الزهو(. والزهو : العجب
د  يعوهّ ان  احلاكم  من  فاملطلوب 
ان  والبطانة  احلاشية  ويمممريب 
تممتممحممدث مممع احلمماكممم بممدون 
خوف وخشية منه وبدون توقع 
للصلة والثواب واملكافأة، حتى 
وخيممربوه  النصيحة  يمحصوه 
بطشُه  خيافوا  ان  دون  باحلقائق 
وال يتوقعوا ماله وجوائزه، واما 
واملتزلفني  املتملقني  ب  قممرهّ اذا 

عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدث 
كربالء  ف��ي  الُجمعة  وإم���ام  خطيب  ال��ك��رب��الئ��ي  ال��م��ه��دي 
المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت 
في الصحن الحسيني الشريف في 28/ رجب األصب /1437ه� 
السياسية  ُخطبته  في  سماحته  تحدث  2016/5/6م،  الموافق 

قائال:
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منه ألنه حيب االطراء والثناء اىل 
ستغيب  احلقائق  فان  االخرين 
معاونيه  قبل  من  عنه وستخفى 
االوضمماع  حقيقة  ومساعديه 
السيئة واملتخلفة للبالد والعباد 
تفشل  حتى  املممظممامل  وتممرتاكممم 
– وهذا  الدولة ويسقط احلاكم 
تعليم من االمام )عليه السالم( 
ومساعديه  مشاوريه  د  يعوهّ ان 
هو  يكون  وان  احلق  قول  عى 

ة. مستعدا لقبول احلقائق املرهّ
الغرة : الكرب والغرور.

َوامْلُِس ُء  امْلُْحِسُن  َيُكوَننَّ  )َواَل 
ِعْنَدَك بَِمْنِزَلٍة َسَواٍء(

ما يذكره االمام )عليه السالم( 
لممإدارة  املهمة  االصممول  احممد 
حيث  إهلممي  مبدأ  وهممو  اجليدة 
الممصمماحلممني  تممعمماىل  اهلل  وعمممد 
الدائم  بالثواب اجلزيل والنعيم 
بالنار  املسيئني  ووعد  اجلنة  يف 

والعذاب االليم..
عنوان  حتممت  املممبممدأ  ويممنممدرج 
الممرتغمميممب والممرتهمميممب وهممذا 
لمممدى جيع  االصمممل ممموجممود 
تنوعهم  مع  البرشية  االقممموام 
الممعممقممائممد  يف  واخممتممالفمماهتممم 
احلكم  وانممظمممممة  والممثممقممافممات 
وكذلك لرب االرسة مع عائلته 
اكثر  ان  ذلك  يف  والرس  وابنائه 
طلبًا  يكون  انام  االحسان  فعل 
للمجازاة والثواب واملكافأة او 
عى  واملوقع  الرتبة  لزيادة  طلبا 
اجلميل  الذكر  زيممادة  او  الغري 
فاذا رأى املحسن مساواة منزلته 
بينه  فرق  ال  وانه  املسء  ملنزلة 
صارفًا  ذلك  كان  املسء  وبني 
يف  له  ومزهدًا  االحسان  عن  له 
عمل اخلري واالحسان وكذلك 
اكممثممر الممتمماركممني لممإسمماءة ان 
العقاب-  من  خوفًا  يرتكوها 
استمرار  فممان  اخممر  وبتعبري 
عملية االحسان واداء املعروف 
وحتفيز  توفري  يتطلب  لآلخرين 

تؤثر  ربممام  اذ  النفس  الباعث 
والعقائد  املعنوية  الممدوافممع 
ولكن  املجال  هممذا  يف  الدينية 
جيع  يف  تؤثر  ال  الدوافع  هذه 
ما  بنسبة  تؤثر  انمما  او  االفممراد 
اىل  االحسان  استمرار  فاحتياج 
املادي  والباعث  املحفز  توفري 
اىل  ينتبه  للمحسنني  واملعنوي 
عنه  الممثممواب  وفممموات  خطئه 
عى  ع  وُيشجهّ رشده  اىل  فيتوب 

فعل االحسان. 
واملممسء  املحسن  يكونن  وال 
ذلك  يف  ملا  سواء  بمنزلة  عندك 
االحسان  لرتك  الناس  دفع  من 
من جهة ومتادي املذنب يف ذنبه 
من اجلهة االخرى والبديل هو 

جمازاة كل فرد بام فعل..
)َوَأْلِزْم ُكالاًّ ِمْنُهْم َما َأْلَزَم َنْفَسُه(

بني  العدل  منتهى  هو  وذلممك 
عليك  انممسممان  كممل  اذ  الرعية 
خياره وارادته فيام يفعل وخيتار 
فاملحسن يعلم ان ما يقوم به هو 
ال  ان  جيب  جزاءه  وان  احسان 
يكون اال احسانا واملذنب يعلم 
العقوبة املرتتبة عى ذنبه وبالتايل 
املحسن  مممن  كممل  اقمممدام  فممان 
اختيارًا  الفعل  عى  واملممذنممب 
حكم  عليه  يممرتتممب  ان  جيممب 

يعطي كل ذي حق حقه..
َعِمَل  ًة  َصاحِلَ ًة  ُسنَّ َتْنُقْض  )َواَل 

ِة( مَّ ا ُصُدوُر َهِذِه اأْلُ ِبَ
السالم(  )عليه  االمممام  يدعو 
الفحص  ينظر بعني  بأن  احلاكم 
االعراف  يف  والتأمل  والتدقيق 
املمممموروثممممة من  والممممعممممادات 
لدى  با  واملعمول  االسممالف 
العادات  الناس فان كانت هذه 
من الُسنة احلسنة والصاحلة وهلا 
واحلسن  احلميد  وفعلها  اثرها 
من  وعمممممززت  املممجممتمممممع  يف 
يف  واالجتامعية  اجلامعية  الروح 
واملحبة  االلفة  وتعزز  املجتمع 
حاهلم  ويممصمملممح  الممنمماس  بممني 

فيأمر االمام )عليه السالم( بان 
احلسنة  العادة  هممذه  ينقض  ال 
با  يعملون  الممنمماس  يممرتك  بممل 
وآثارها  بركاهتا  من  وينتفعون 
ذلك  فممان  والنافعة  الصاحلة 
مصداقية  اضعاف  اىل  سيؤدي 
ويبعث  املجتمع  امممام  احلاكم 
والعصيان  النفور  نفوسهم  يف 
وبممني  بينك  حممماجمممزًا  فيضع 
ما  احلاكم  إلبطال  نظرًا  الناس 
الُسنة  من  الناس  عليه  تعارف 
والتي  بينهم  اجلميلة  والعادات 
الرضا  وتبعث  مصاحلهم  حتقق 
اىل  هممذا  انفسهم  يف  والطيب 
خسارة  عى  يرتتب  ما  جانب 
املجتمع لبعض ما يتحى به من 
فضائل مرتبطة بذلك العرف او 

التقاليد.
ًة َتُ�ُّ بَِ�ْ ٍء ِمْن  ِدَثنَّ ُسنَّ )َواَل حُتْ

َنِن( َماِض تِْلَك السُّ
ال  للقدماء  الصاحلة  فاحلسنة 
بصورة  وال  نقضها  لك  ينبغي 
مممبمماشة وال مممن خممالل اجيمماد 
بل  الممنمماس  ليرتكها  الممعمموائممق 
عمملمميممك بممحممفممظ همممذه الممُسممنممة 
الناس  منها  لينتفع  والتقاليد 
واملممداومممة  ممارستها  حممال  يف 
عليها.. ومن بني االسباب التي 
السالم(  )عليه  االمممام  تدعو 
احلسنة  االعممراف  امهية  لتأكيد 
املجتمع هو  احلميدة يف  والُسنة 
ان هذه االعراف ختلق حاالً  من 
تعارف  وكذلك  واملودة  االلفة 
صممارت  حممتممى  اجلممممميممع  عليه 
تعطيل هذه  يعد  عرفا من حني 
حالة  ل�ب  حماولة  االعممراف 

الوئام واملودة يف املجتمع.
)َوَأْكثِْر ُمَداَرَسَة اْلُعَلاَمِء َوُمَناَقَشَة 

َكاَمِء( احْلُ
يؤكد االمام )عليه السالم( عى 
امهية االرتباط بالعلامء واحلكامء 
حتى  وجمالستهم  اخلربة  وأهل 
يممتممعممرف اكممثممر عممى االحممكممام 

االمممور  ادارة  وكيفية  االهلمميممة 
وعلومهم  تاربم  من  وينتفع 
يف تشخيص املوضوعات املهمة 
من  الوايل  معرفة  تزداد  وعندما 
خالل مدارسة العلامء ومناقشة 
احلكامء ) املناقشة تعني البحث 
ذلك  فان  العلامء(  مع  الدقيق 
البالد  امممر  اصممالح  شأنه  مممن 
وبقاء الُسنن احلسنة للامضني يف 

واقع احلياة االجتامعية.
حيث  السالم(  )عليه  فاإلمام 
العلامء  جمممالممس  عممى  احلممكممام 
واهمممممل احلممكمممممة والمممممرأي 
لالستثامر واالنتفاع بام يتمتعون 
به من علم وخربة وايامن ونفاذ 
بصرية وقدرة عى رؤية االمور 
ووضممع  الصحيح  بمنظارها 
املناسب  موضعها  يف  االشياء 
فانم اعرف من غريهم بحقائق 
والممقممدرة  واملممفمماسممد  املصالح 
الصحيح  الممتممشممخمميممص  عممى 
وادارة  الدولة  وشؤون  لألمور 
اىل  اضافة  فهم  الناس  شممؤون 
يف  طمع  لدهيم  ليس  علمهم 
بل  امتياز  او  موقع  او  منصب 
والعباد  البالد  مصلحة  عندهم 
يضعهم  ممن  الكثري  وبخالف 
فانم  كمستشارين  احلممكممام 
التي  العلوم  تلك  لدهيم  ليس 
يطلعون من خالهلا عى حقيقة 
ما  اىل  اضافة  واملفاسد  املصالح 
مصالح  من  دوافعهم  يشوب 
الصادق  االمممام  قال  دنيوية.. 
)عليه السالم( : )امللوك حكام 
عى الناس، والعلامء حكام عى 

امللوك(.
السالم(  )عليه  االمممام  فكأن 
من  صفات  اىل  احلاكم  يرشد 
حتقيقا  بممجممانممبممه  يستشريهم 
لتثبيت ما يصلح عليه امر البالد 
هلل  واحلمد  الناس..  واستقامة 
عى  اهلل  وصممى  العاملني  رب 
حممد وآله الطيبني الطاهرين ..
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مستقاُةٌ من اخلطبة االوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة 
الشيخ عبد املهدي 

الكربالئي يف 28/رجب 
األصب/1437هـ املوافق 

2016/5/6م

)عليه  الممسممجمماد  االمممممام  يممقممول 
ممْم  هَلُ َجانِبِْي  )َوألِمممنُي   : الممسممالم( 
كناية  هلم  اجلانب  َتَواُضعًا(إالنة 
ومنه  بم  ف  والتلطهّ الرفق  عن 
 ِ اهللهّ َن  مِّ ممةٍ  َرمْحَ )َفباَِم   : تعاىل  قوله 

ْم(. لِنَت هَلُ
ممل وخممالف  والممتممواضممع : الممتممذلهّ
الرتفع والتكربهّ أي : إالنة تواضع 

أو الجل التواضع..
وحتنهّن  عليه  عطف  لممه:  ورقهّ 

عليه..
االنبياء  خصال  من  فالتواضع 
ت  اكدهّ وقد  الصاحلني  واالولياء 
عليها اآليات القرانية واالحاديث 
وال  يتعاىل  ال  ان  وهممو  الرشيفة 
يتكرب عى احد من الناس وال يرى 

له عى  انه فوقهم ألن اهلل تعاىل فضهّ
او  جاه  او  مال  او  بعلم  االخرين 
بل  ذلممك  غري  او  سلطان  او  قمموة 
له اهلل تعاىل  ان كل نعمة فضهّ يرى 
وان  تعاىل  اهلل  من  أنا  عليهم  با 

شاء اهلل تعاىل سلبها منه..
يعتقد  ان  مممنممشممؤه  والممتممواضممع 
املنعم  هو  وانممه  تعاىل  اهلل  بعظمة 
النعمة  حمممل  وانممممه  واملممتممفممضممل 
النعمة.. والبد  وليس هو مصدر 
هذه  تعكس  امور  من  للمتواضع 
يف  وترسخها  املمدوحة  الصفة 
االفعال  خالل  من  وذلك  النفس 
واالقوال والنظرة اىل االخرين بل 
وطبيعة  الكالم  نربة  حتى  تشمل 
الترصف واملواقف مع االخرين..

ينظر  ال  ان  العلم  صاحب  فعى 
باستكبار واحتقار وازدراء ملن هو  
مع  كذلك  والغني  علام  منه  اقل 
الذي  مع  اجلاه  وصاحب  الفقري 
الناس  عند  له  حكام  وال  جاه  ال 
الرعية  مممع  السلطة  وصمماحممب 
مع  واالستاذ  اخلممادم  مع  والسيد 
الصغري  مممع  والممكممبممري  الممطممالممب 
والرشيف مع الوضيع.. وهكذا..
سئل االمام احلسن )عليه السالم( 
عن التواضع فقال: )هو ان خترج 
من بيتك فال تلقى احدًا اال رأيت 

له الفضل عليك..(
من نتائج التواضع : ان للتواضع 
آثارًا ونتائج كثرية عى املستويات 
الفردية واالجتامعية وعى مستوى 

داَري  يف  وكذلك  النفسية  االبعاد 
الدنيا واالخرة..

واملممودة  املحبة  انتشار   -1
بني الناس، عن االمام عيل )عليه 
السالم( : )ثمرة التواضع املحبة، 

ثمرة الِكرب املسبهّة(.
بني  واالممممان  السالمة   -2
الناس ومنع العدوان: عن رسول 
وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صى  اهلل 
)تواضعوا حتى ال يبغي احٌد عى 

احد(.
الناس:  بني  واالحرتام  3-املهابة 
عليه  اهلل  )صممى  اهلل  رسممول  عممن 
تواضع احد هلل  ما   « وآله وسلم( 

إال رفعه اهلل تعاىل«.
ن من ابليس : عن عيل  4-التحصهّ

العالقة مع الجار بنظر اإلمام السجاد )عليه السالم( 

نستمُر بتناول األدعية المباركة لإلمام السجاد )عليه السالم( للوقوف على مضامينها ومفرداتها، فمن  دعاء االمام 
السجاد )عليه السالم( لجيرانه واوليائه اذا ذكرهم:)َوأِليُن َجاِنِبْي َلُهْم َتَواُضعًا، َوَأِرقُّ َعَلى َأْهِل اْلَبالِء ِمْنُهْم َرْحَمًة، 

ِتي(. ْعَمِة ِعْنَدُهْم ُنْصحًا، َوُاوِجُب َلُهْم َما ُاوِجُب ِلَحامَّ ًة، َوُأِحبُّ َبَقاَء النِّ َوأِسرُّ َلُهْم ِباْلَغْيِب َمَودَّ
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)عليه السالم( : )اختذوا التواضع 
عدوكم  وبممني  بينكم  مسلحة 
ابليس وجنوده فان له من كل امة 

جنودًا واعوانا(.
5-الذكر احلسن والسمعة احلسنة   
 : السالم(  )عليه  عيل  االمام  عن 
التكرب  الفضيلة،  ينرش  »التواضع 

يظهر الرذيلة«.
6-عمملممو املممقممام والممدرجممة : عن 
وآله  عليه  اهلل  )صممى  اهلل  رسممول 
وسلم( : » اذا تواضع العبد رفعه 

اهلل اىل السامء السابعة«.
ينبت  المممزرع  »ان  7-احلممكمممممة: 
الصفا،  يف  ينبت  وال  السهل  يف 
قلب  يف  تعمر  احلكمة  فكذلك 
املتواضع وال تعمر يف قلب املتكرب 
التواضع  جعل  اهلل  الن  اجلبار، 
آلة  من  التكربهّ  وجعل  العقل  آلة 

اجلهل«.
هلل  التواضع  هو  التواضع  ورأس 
تعاىل ومن التواضع للوالدين بان 
يقف االبن عند دخول االب عليه 
يقاطعه  وال  حديثه  عند  ويسكت 
وغري  ح�ته  يف  صوته  وخيفض 

ذلك..

ِمْنُهْم  اْلممَبممالِء  َأْهممِل  َعممىَ  )َوَأِرقُّ 
ًة( َرمْحَ

)اهل البالء( املبتلون باملكروه.
والتعطف،  القلب  رقة  )الرمحة( 
أي اكون رقيق القلب عى املبتلني 
منهم بالداء واملصائب.. بان اكون 
بم  وشفيقا  عطوفا  القلب  رقيق 
وخشنًا  فضًا  او  قاسيا  اكون  وال 
او غري مكرتث  معهم  التعامل  يف 

بمصائبهم وابتالءاهتم..
عليه  اهلل  )صممى  اهلل  رسممول  قممال 
يرمحهم  »الرامحون   : وسلم(  وآله 
الرمحان يوم القيامة، ارحم من يف 

االرض يرمحك من يف السامء«.
ًة( ْم بِاْلَغْيِب َمَودَّ )َوأرِسُّ هَلُ

أي ُاخفي واكتم هلم املودة ملتبسًا 
عنهم،  غائبًا   : أي  عنهم  بالغيب 
ال كاملنافق الذي اذا لقي اصحابه 
اظهر هلم املودة واذا غاب عنهم مل 

يكن يف سرته يشء منها..
بالغيب  املممراد  يكون  ان  وحيتمل 
 : واملعنى  مستور  ألنممه  القلب 
كالذين  ال  مودة،  بقلبي  هلم  ايرسُّ 
يف  ليس  ممما  بافواههم  يقولون 

قلوبم..

عالج النفاق:
النفاق  بممعممقمموبممة  يعلم  1-ان 
الدنيوية  واضاره  القيامة  يمموم 

واالخروية..
2-حسن اخللق

حممد  وآل  حممد  عى  3-الصالة 
يصح  فال  النفاق..  تذهب  فانا 
وجهني  ذا  يممكممون  ان  للمؤمن 
ولسانني، فهو يف حضور شخيص 
حمبته  ويظهر  عليه  ويثني  يمدحه 
وحب اخلري له، ويف غيابه بخالف 
اليذائه  ويتعدى  يذمه  أي  ذلك 

واالضار به..
عقوبة  من  ويتأمل  يعلم  4-ان 

املنافق يف االخرة..
لالخرين  حاله  سينكشف  5-انه 
حيرتمونه  وال  الناس  عن  ويبتعد 
بممل ربمممام يممقمماطممعممونممه ويممرتكممون 
املؤمن  عى  معه..لذلك  التعامل 
احلقد  من  وينظفه  قلبه  يطهر  ان 
لالخرين  والكراهية  والممعممداوة 

وان يطهر قلبه من النفاق..
ِعْنَدُهْم  ْعَمِة  النِّ َبممَقمماَء  )َوُأِحمممبُّ 

ُنْصحًا(
بقاء  واودُّ  احممبُّ  واجعلني  أي 

النعمة ودوامها وثباهتا لدهيم حتى 
تعاىل  اهلل  من  بنعمة  دائمماًم  يكونوا 
حمبة  عندهم  النعمة  لبقاء  وحبي 
هلم  النصح  الجل  او  هلم،  نصح 
يف ارادة اخلري هلم وايثار نفعهم من 
يكون  كأن  آخر  غرض  شائبة  غري 
منها  ينتفع  ألنه  النعمة  بقاء  حمبة 
تبق حمبته  ولو زال االنتفاع منها مل 

لبقاء النعمة لدهيم..
املمدوحة  الصفة  هذه  مقابل  ويف 
والتي  املذمومة  احلسد  صفة  هناك 
نفسه  يطهر  ان  للمؤمن  ينبغي 
عن  النعمة  زوال  متني  وهي  منها 
لنفسه..  يردها  مل  وان  صاحبها 
احلقد  اىل  ويمممؤدي  مممذممموم  وهممو 
والبغض والكره والعداوة والكيد 
باالخرين .. واحلسد من االمراض 
اال  يداوى  وال  للقلوب  العظيمة 
تعلم  بان  وبذلك  والعمل  بالعلم 
حقيقة احلسد وضره عى االنسان 
يف الدنيا واالخرة وان املحسود ال 
ضر عليه بل يستفيد من ذلك بان 
حيصل عى الثواب.. وعى احلاسد 
غريه  وعند  عنده  ما  ان  يعرف  ان 

هو من قضاء اهلل تعاىل وقدره..
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احلممنمماء يف  ممما حكم   : الممسممؤال 
اليدين ؟

زينة  يعد  كممان  اذا   : اجلمممواب 
وجب سرت اليدين املزينتني به .

او  احلناء  يعترب  هل   : السؤال 
اخلضاب نوعا من أنواع الزينة؟

الزينة  من  هو  نعم   : اجلممواب 
اظهاره  املممرأة  عى  حيممرم  التي 

لألجنبي .

أن  للمرأة  جيوز  هل   : السؤال 
إذا  رأسممهمما  عممى  احلممنمماء  تضع 

كانت حائضا ؟
اجلواب : جيوز، نعم ذكر بعض 

الفقهاء انه مكروه .

السؤال : هل وجود احلناء عى 
احليض  من  التطهر  يبطل  اليد 
عند الغسل علاًم بأنني وضعت 

احلناء قبل العادة بيوم ؟
اجلواب : ال يبطله .

السؤال : هل جيوز وضع القفاز 
يف حال وضع احلناء ؟

اجلواب : جيوز .

السؤال : ما حكم وجود احلناء 
احلناء  كممان  وان  االحمممرام  يف 

سابقًا لالحرام ومل يزل اثره ؟
استعامل  جيمموز  ال   : اجلمممواب 
ومل  للعالج  كان  اذا  اال  احلناء 
يكن فيه زينة وال باس باستعامله 

قبل االحرام وان بقي اثره .

السؤال : هل جيوز للمرأة وضع 
طالء لألظافر أمام الرجال ؟

اجلواب : ال جيوز .

السؤال : ما حكم صبغ االظافر 
فيها  واخلممروج  احليض  ايام  يف 

للتسوق او للمدرسة ؟
اجلواب : ال جيوز اظهارها امام 

االجانب .

السؤال : هل جيوز وضع نقاط 
المممعممة عممى االظممافممر مممن غري 

صبغ واخلروج با ؟
اجلواب : ال جيوز .

النساء  بعض  تطيل   : السؤال 
أظممافممرهممن زيممممادة عممن احلممد 
ويف  للجامل،  طلبًا  الطبيعي 
هذه  تتكرس  احلممماالت  بعض 
طالًء  الطبيب  فيعطي  األظافر 
األظافر  عى  بوضعه  يلزمهن 

من  أكثر  تطول  قد  لفرتة 
احلالة،  هلممذه  عالجًا  يمموم 
حاجب  الطالء  بأن  علاًم 
الغسل  ماء  وصممول  يمنع 
أو الوضوء لألظافر، فهل 
جيمموز هلممن اسممتممعممامل هذا 
املتقدم  للغرض  احلاجب 
أو  الغسل  يتم  وكيف  ؟ 

الوضوء بوجوده ؟
الغسل  يتم  ال   : اجلممواب 

وال الوضوء إن كان حاجبًا، فال 
بدهّ من إزالته ألجلهام، والغرض 

املتقدم ال يربره .

السؤال : هل ان وضع الكحل 
والعطر يفطر الصائم ؟

اجلواب : ال يفطر .

السؤال : هل جيوز خروج املراة 
بالكحل ؟

اجلواب : ال جيوز اذا كانت زينة 
كاملكياج .

السؤال : هل جيوز للنساء وضع 
الكحل يف العينني ؟

وضع  للنساء  جيوز   : اجلممواب 
ولبس   ، العينني  يف  الكحل 
أن  شط   ، الكفني  يف  اخلاتم 
شهوة  إثمممارة  بذلك  تقصد  ال 

من  وتممأمممن   ، اليها  الممرجممال 
الوقوع يف احلرام ، وإال فيجب 

عليها السرت حتى عن املحارم.

المممسمممؤال : هممل جيممموز وضممع 
بشكل  الممكممحممل  أو  املممكمميمماج 
عند  الممبممنممت  وجمممه  يف  خممماص 
الذهاب اىل اجلامعة او العمل ؟

اجلواب: ال جيوز كشف الوجه 
أمام األجنبي وال يناسبها ذلك 

يف نفسه.

الممذي  الكحل  هممل   : الممسممؤال 
يوضع يف العني يبطل الوضوء؟

 ، الوضوء  يبطل  ال   : اجلممواب 
نعم إذا كان يشكل حاجزًا عن 
وصول املاء إىل البرشة فال يصح 
معه الوضوء ، ومع الشك ال بد 

من إزالته .

سؤال للقراء
هل يجوز للمراة في العدة ان تكتحل ؟

سؤال وجواب العدد السابق )540(

هل يجزئ غسل مس الميت عن الوضوء ؟

الجواب: نعم .

اعداد: محمد حمزة جبر



اهلل سبحانه وتعاىل اخلالق الكريم الذي تغدقنا 
احلياة  هممذه   زوايمما  من  زاويممة  كل  من  رمحته 
الينا  الرسائل واالشارات  فتأيت أطيافها حتمل 

بأشكال وألوان خمتلفة. 
رسائل رمحانية .. بعضها اشارات أمل إليقاده 
الثقيلة  احلياة  وطأة  من  والتخفيف  نفوسنا  يف 
املجهدة، واحيانًا أخرى رسائل تذكري للتكفري 
عن ذنوٍب ارتكبناها دون أن نلتفت ونصحح، 
وقد تكون اشارات تنبيه  تعمل كمؤقت يدق 
جرسه إلنذارنا  بقرب وصول موعد  املصيبة 
او الفرح، واحللم الذي رأته ) أم عيل ( زوجة 
جعلنا  ما  هو   .. فخري  عباس  البطل  الشهيد 
نلتفت هلذه االشارات، فقد رات يف منامها أن 
امرأة تدعى فاطمة زارهتا لتسأل عن أم زوجها 
 : قائلة  زوجته  فأجابت   ) عباس  الشهيد  أم   (

عمتي بخري واحلمد هلل 
فقالت هلا املرأة : أخربهيا ان تستعد وتشد من 
عزمها وتقوي إيامنا لتستطيع مواجهة ما ستمر 

به قريبًا، فسوف يأيت لكم أربعة شهداء.
وجعل  استوقفني  ما  لكن   : الزوجة  قالت  ثم 
احلرية تتملكني هو أنا عددت ثالثة اسامء فقط 
وتركت الرابع عى الرغم من حماواليت اجلاهدة 

الكلامت  هذه  سوى  يل  تقل  مل   ، اسمه  ملعرفة 
حينها  ويف   ، ختتنق«  فسوف  ابنتِك  اىل  »أذهبي 
بأوصايل وهي  وانا أشعر  نومي  استيقظت من 
احداها  وتالطم  بحركتها  اخلوف  حلن  تعزف 
باألخرى ، والغريب فعاًل هو ما وجدته حلظة 
استيقاظي ، فقد وجدت ابنتي الصغرية تتلوى 
العايل  اهلممواء  من  الختناقها  املذبوح  كالطائر 

فهي مل تتجاوز عمر الشهرين أنذاك 
حتى  احللم  هذا  رأيت  ان  منذ   : عيل  أم  قالت 
عرفت  ان  اىل  مضجعي  تقض  أطيافه  بممدأت 
سنفقد  املرأة  أخربتني  فكام  املجهول،  االسم 
ابن  كممان  األول  والشهيد   ، شممهممداء  أربممعممة 
عمتي أما الشهيدان اآلخران كانا من جرياننا، 
واالسم الرابع الذي امتنعت عن ذكره يل كان 
..عباس  روحي  وأنيس  دريب  ورفيق  زوجي 
عشته  ما  أجل  معه  عشت  الممذي   ) عيل  أبو   (
حنونًا،  وأبممًا  صاحلًا  زوجممًا  عمري،  سني  من 
يذهب  أن  أراد  فقد  املمموت  هياب  ال  شجاعًا 
عندما  استثنى  لكنه  هناك،  ليقاتل  سوريا  اىل 
اعلنت املرجعية احلكيمة فتوى اجلهاد الكفائي 
، ليكون يف أوائل صفوف امللبني، التحق بركب 
باجلهاد  واستمر  الصخر  جرف  يف  املجاهدين 

اىل أن حظي بالرشف العظيم والوسام املقدس 
تقول  للشهادة  متلهفًا  اجلهاد  عى  مرصًا  كان 
زوجته  » كنت دومًا أقول له يكفي ما قدمت 
بدوره  ليقوم  لغريك  الساحة  واتممرك  اآلن  اىل 
هذا  ورجائي  أمثالك  من  الكثريون  فهناك 
كان لشدة حبي له  وخويف عى أطفايل األربعة 
حنني  مممن   سيحرمون  صباح  ذات  أنممم  من 
يرفض  كان  لكنه  العطوفة،  وابتسامته  وجهه 
بعدة  استشهاده  وقبل  ومؤخرًا  دومممًا  كالمي 
قتلت خويف وهواجس  بكلامٍت  اجابني  أشهر 
بام  الفخر  ملؤه  وصمتًا  إيامنًا  مكانام  وزرعت 

عزم عى القيام به ، وكلامته كانت 
لن  فأنا  املستحيل  الطلب  هذا  عن  توقفي   «

أتوانى أو اختاذل عن اجلهاد اال 
وملفوفا   بالشهادة  مترشفا  بجثامين  يأتوا  أن 
بعلم العراق احلبيب . » وفعاًل حتقق له ما كان 
صمتي  عى  نادمة  فلست  اآلن  انا  أما  يريد، 
وخضوعي لرغبته يف الشهادة بل عى العكس 
املنزلة  البداية  منذ  أفهم  مل  ألنني  الندم  يقتلني 
الدنيا  يف  نناهلا  ان  أطفالنا  وهو  أنا  أرادين  التي 
يا   .. صباح  كل  يف  يقول  كان  عندما  واآلخرة 

اهلل الشهادة .

رسائل الغيب 
نغم المسلماني/ مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات
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العطاء الحسيني

تحت شعار بالعلم والعمل  نبني اإلنسان... 
قسم التربية والتعليم يفتتح معرضًا بعنوان الوارث السنوي 

التابعة  الوارث  مدارس  أقامت 
لألمانة   والتعليم  الرتبية  لقسم 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
السنوي  المموارث  بيوم  احتفاال 
املممممدريس وحممم� االحممتممفممال 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
املهدي  عبد  الشيخ  املممقممدسممة 
الكربالئي وحمافظ كربالء عقيل 
املحافظة  تربية  ومدير  الطرحيي 
احلفل  ختلل  وقد  عممودة،  عباس 
الذكر  من  بينات  آيممات  تممالوة 
احلكيم تلتها  كلمة قيهّمة لسامحة 
كلمة  وبعدها  الرشعي  املتويل 
ألقاها  والتعليم  الرتبية  قسم 
منتظر  التلميذ  مسامعنا  عممى 
حمميممدر مممن الممصممف الممسممادس 
خمتلفة  وفعاليات  االبممتممدائممي 
يف  )الممعمملممم  مممرسحمميممة  شملت 
رحيانة  لروضة  الكريم(  القرآن 
املصطفى ومرسحية  )لن يسدل 
وتأليف  إعمممداد  مممن   الممسممتممار( 
الدكتور ناهض العبيدي لتالميذ 
الذين  للبنني  المموارث  مممدارس 

بتسليم  املرسحي  عملهم  انمموا 
املتويل  إىل سامحة  العراقي  العلم 
الممرشعممي كممام تممم عممرض أفممالم 
المموارث  قصة  حتكي  تسجيلية 
ونشاطات  المموارث  ومممدارس 
خمتلفة... تعليمية  ووسممائممل 
املتويل  حتممدث  الصدد  هممذا  ويف 
احلسينية  لمملممعممتممبممة  المممرشعمممي 
املممقممدسممةالممشمميممخ عممبممد املممهممدي 
اهلدف  إن  قائال:«  بالئي  الكر 
هو  معارض  هكذا  افتتاح  من 
والرتبوي  العلمي  املستوى  رفع 
واالطالع عى الوسائل التعليمية 
بمثابة  كممانممت  الممتممي  احلممديممثممة 
وتعليمي  تربوي  عمل  دستور 
والتدريسية  التعليمية  للكوادر 

الوارث  مدارس  يف 

النموذجية«.
 وأكد الشيخ الكربالئي عى 

العلم  بممني  »االقمممرتان  ضورة 
لكي  واحمممد  اًن  يف  والممعمممممل 
االمتحانية  الدرجات  إىل  يصل 
افتتاح  الرتبية  العليا ويكون عى 
باملدارس  معارض  هكذا  مثل 
باملستوى  لالرتقاء  احلكومية 
أعممى  إىل  والمممرتبممموي  العلمي 
ناية  النجاح«.وبعد  درجممات 
املعرض  افتتاح  تم  االحتفال 
الممشممامممل ملمممممدارس المممموارث 
النموذجية يف الوسائل التعليمية 
واألعممامل  التشكيلية  والفنون 

قبل سامحة  اليدوية من 

الرشعي  املتويل 
وقمممممممد احممممتمممموى 
تعليمية  وسائل  عى  املعرض 
العلمية  املممواد  كافة  يف  وتربوية 
ونممامذج  واللغوية  واإلنسانية 
جيلة  رسمموم  مع  العريب  للخط 
بأنامل تالميذ وطالبات  حيكت 
احلفل  الوارث.واختتم  مدارس 
املتميزات  عى  اجلوائز  بتوزيع 
)عليها  زينب  العقيلة  معهد  يف 
من  اإلسالمي  للتبليغ  السالم( 
قممبممل سممامحممة املممتممويل الممرشعممي 
نال  وقممد  املسؤولني  والممسممادة 

املعرض استحسان احلضور .

األحرار/ أحمد عبد الحسين
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االحرار /  ضياء االسدي 

العطاء الحسيني 

عباس  منتظر   ( االستاذ  وقممال 
القسم:  رئيس  معاون  شيف( 
 )150( بم  التأسيس  منذ  بدأنا 
العدد  زاد  حتى  فقط،  مستفيدًا 
من  مستفيد  الممف   )  15 إىل) 
بينهم منتسبون من داخل العتبة 
القسم  وينشط   ، ايضًا  احلسينية 
يف جمممال المممدورات والممنممدوات 
واملمممحممماضات واألمممسمميممات 
األسبوعية التي عالج من خالهلا 
االجتامعية  املشاكل  من  الكثري 
الكثري  تقام  مبينا«  والسياسية، 
من هذه الدورات، بالتنسيق مع 
احلكومية  واملؤسسات  الدوائر 
وديمموان  واملعاهد  واجلامعات 
األمحر  واهلالل  الشيعي  الوقف 
من  وغممريهمما  الصحة  ووزارة 
مدار  وعى  األخرى  املؤسسات 
يقترص  مل  اخلمممممس،  الممسممنمموات 
نشاط القسم عى املستوى املحيل 

كانت  بل  وحسب، 
لبنان  يف  دولية  مشاركات  له 
أما  مضيفا«  وماليزيا،  وإيممران 
فكان  الشعبي،  احلشد  قيادات 
التنمية  دورات  من  نصيب  هلا 
احلرب  مواجهة  يف  والتدريب 

النفسية و الشائعات والدعاية.
وممممن جممهممتممه بمممني االسمممتممماذ) 
مسؤول  صكبان(  امحد  فتحي 
وضامن  واألداء  التقييم  شعبة 
تأسس   : الممقممسممم  يف  اجلممممودة 
يعنى    )2011( عام  يف  القسم 
بتأهل  االسممممماس  بممالممدرجممة 
احلسينية  العتبة  ومنتسبي  كوادر 
برامج  اقامة  خالل  من  املقدسة 
كممالممدورات  متنوعة   تطويرية 
الممتممخممصممصمميممة او  الممتممدريممبمميممة 
الفكرية  والنشاطات  العامة 
وعقد  والممبممنمماء  واالنممسممانمميممة 
الثقافية  والتجمعات  امللتقيات 

المممدورات  شملت  بممل  اهلممادفممة 
العراقي  املجتمع  شائممح  كافة 
كربالء  حمافظة  وخممارج  داخممل 
الممدورات  خممالل  من  املقدسة 
يقيمها  التي  املتنوعة  التدريبية 
القسم والنشاطات والتجمعات 
تأسيس  فكرة  ولممدت  الثقافية  
انشطة  بتقديم  خيتص  مممركممز 
عام  بشكل  للمجتمع  تنموية 
فممكممانممت  اكمماديممممميممة  الممموارث 
والممدراسممات  البرشية  للتنمية 
رؤيتنا  اجل  من  االسرتاتيجية  

الواعي  الشباب  ببناء جيل من 
تنمية  ورسالتنا  بنهّاء  وجمتمع 
خمتلف  يف  االنسانية  القدرات 
واالنسانية   املهارية  املجاالت 
بناء  نحو  طمماقمماهتممم  وتمموجمميممه 
االمكانات  كل  وتوفري  املجتمع 
القسم  يضم  لذلك  واالدوات 
جمممال  يف  متخصصة   كمممموادر 
من  البرشية  والتنمية  التدريب 
القسم  ويضم  والنساء   الرجال 
الشعبة  منها  الشعب  من  عددا 
والتطوير  والتدريب  االداريممة 
اجلممودة  وضممامن  االداء  وتقييم 
النسوي  والتطوير  والتدريب 

والتخطيط واالسرتاتيجي . 

بعد خمسة اعوام من التميز واإلبداع... 

شهدت قاعة خاتم األنبياء في الصحن الحسيني الشريف 
احتفاال بذكرى مرور خمس���ة اعوام على تأسيس قسم 
تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية المقدسة  
الذي يعنى بالتنمية البشرية وتطوير مهارات الشباب 
ف���ي كاف���ة المجاالت، وس���ط حض���ور ش���خصيات دينية 

وأكاديمية واجتماعية واعالمية .

قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية يحتفي بذكرى تأسيسه

صر
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العطاء الحسيني

مدينة الحسين)عليه السالم( 
الزراعية تعلن حصاد الحنطة والشعير

تعد مدينة اإلمام الحس���ين )عليه الس���الم( الزراعية الواقعة على طريق كربالء – النجف االش���رف والتابعة 
لألمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة، واحدة من أهم الثروات المهّمة في البالد والتي من ش���أنها 
االرتقاء بالواقع االقتصادي من خالل توفير ما تحتاجه الس���احة الزراعية في مواسمها، مجلة »االحرار« واكبت 
عملية موس���م الحصاد للحنطة والش���عير والذي بدئ العمل به بتأري���خ 4/19/ 2016 وما يجنيه من كميات 

كبيرة من حبوب )الحنطة والشعير ( وتسويق كميات كبيرة منها عن طريق سايلو مدينة كربالء 
المقدسة مما يساهم بشكل كبير بمردودات مالية جيدة مختلفة االنواع التي توجد داخل المدينة، 

اضافة الى صناعة االعالف )التبن( التي تساهم بشكل كبير بزيادة اعداد المواشي واالبقار..

بعد نجاح تجربتها بتطوير الثروات الحيوانية والزراعية في كربالء

تقرير: ضياء االسدي / تصوير عمار الخالدي 
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العطاء الحسيني 

مدينة الحسين)عليه السالم( 
الزراعية تعلن حصاد الحنطة والشعير

الممزراعممي  اخلبري  ذلممك   أوضممح 
احلمماج )عممدنممان عمموز( املممرشف 
التنمية  مممشمماريممع  عممى  الممعممام 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الزراعية 
احلسني  االمام  مدينة  ان  مضيفا: 
تتميز  الزراعية  السالم(  )عليه 
التي  الواسعة  مساحتها  بموقع 
 )  1000_900( مممن  تمممرتاوح 
اجالية،مضيفا  كمساحة  دونممم 
يف  مزروعة  تكن  مل  املساحة  ان 
الكوادر  وبجهود  املمماض  العام 
وتوفري  زرعها  تم  العاملة  الفنية 
 )5( مع  حممموريممة   مرشات   )6(
احلنطة  لممزراعممة  ثابتة  مممرشممات 
اجلهود  ان   اىل  والشعري،مشريا 

اليوم  هممذا  حتصد  وهممي  اثمرت 
 )2016/4/19( املممصممادف 
ايام   من  يوم  اول  اليوم  ليسجل 
احلصاد, منوها اىل أن املرشة االوىل 
هي مزروعة بالشعري وتم زراعتها 
اىل  2015/10/1،ممممشمممريا  يف 
العمل الدؤوب من قبل الكوادر 
جلني  احلصاد  اليات   تقود  التي 

عن  عبارة  ومها  والشعري  احلنطة 
نمماتممني احممدمهمما احلممبمموب وهو 
فصل  خممالل  لمملممممموايش  علف 
املخلفات  هممو  واالخمممر  الشتاء 
تتكون عى شكل كبسات  والتي 
طريق  عن  وتمع  الشكل  مربعة 
المميممة مممعممدة هلممذا الممغممرض، بعد 
دينار  مليون   60 من  اكثر  شاء 
واكد   )التبن(،  كبسات  عراقي 
عوز ان  املدينة ستبيع منها بقيمة 
عراقي  دينار   )100,000,000(
اىل   50 قيمة  نشرتي  ماكنا  بعد 
60 مليون دينار كاعالف لألغنام 

واالبقار.
احلسني  مدينة  عمل  ان  ويضيف 
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زراعممة  هدفه  الممسممالم(  )عليه 
االلممممممف مممميمممل مممممن خمممالل 
الممكمموادر  وبمممدأت  التوسعة، 
من  الصحيحة  االوىل  باخلطوة 
تعمل  التي  احلاصدات  خالل 
ضمن  حاصدتني  بواقع  حاليا 
بني  تمع  زراعية   عمل  خطة 

تأجريها  او  واالستثامر  االنتاج 
كي تكون عائدًا اضافيا.

بالقول  حديثه  عمموز  ويكمل   

)عليه  احلممسممني  مممديممنممة  ان 
المممسمممالم( الممزراعمميممة بممدأت 
بممزراعممة االعممممالف اخلممم�اء 
النوع  من   ) واالذرة  )اجلممت 
زراعية  بمساحة  االمممريممكممي 
)500 (دونم، اضافة اىل زراعة 
لالستفادة  واملمماش(  )الدخن 

حصاد  موسم  كل  ناية  منها 
باألراض  املوايش  برتك  وذلك 
الواحد  لليوم  حمممددة  لفرتات 

كأعالف،  منها  ُيستفاد  لكي 
قممامممت  املممديممنممة  ان  ممممذكمممرا 
 2015  /11/1 بممتمماريممخ 
بتلك  املمموايش)احلممالل(  برتك 
العدد  بلغ  والتي  االراض  
رأس   )  4000 هلمما)  الممكمميل 
كم)العوايس  االنمممواع  خمتلفة 
) والنعيمي   ، واحلمممممداين    ،
واصممنمماف اخممرى مممن خالل 
بالتنسيق  معد  دوري  برنامج 

وصحة  بمميممطممرة  مممديممريممة  مممع 
كربالء عى قدم وساق يرأسها 
لقاحات  بإقامة  املدير  السيد 
وكذلك  املمموايش  لتلك  دوريممة 
باحليطة  وبمماسممتمممممرار  نعمل  
يرتبى  القطيع  ان  علام  واحلذر، 
عممى عممنممرصيممن اوهلمممام رعممايممة 
بمميممطممريممة واعمممممالف خممم�اء 
عى  وعملنا  مركزة  واعممالف 
تربية  لنجاح  االساسية  اللبنة 
الثروة احليوانية وتوسعها ومن 

املخطط لنهاية 2016 ان تكون 
من  )6000(رأس  هممنممالممك 
تقوم  اجلهود  وهممذه  املمموايش، 
هنا  العاملة  الكوادر  بثقة  با 
االغنام  هذه  وتربية  رعاية  عى 
من)6000( اكثر  اىل  تصل  قد 

من  ذاتمميممة  وبتكاليف  رأس 
اخل�اء  االعالف  زرع  خالل 
االوىل  الممثممالثممة   االشممهممر  يف 
ضمن  املممموايش  تلك  بمموضممع 
باألعالف  املزروعة  االراض 
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لممتممتممغممذى مممنممهمما، اضممافممة اىل 
االصطناعي  التلقيح  استخدم 
والصحة  البيطرة  مع  بالتنسيق 
تلد  ان  من   ً فبدال  احليوانية 
ستلد  واحممدا  مولودا  النعجة 
ناجحة  التجربة  وهممذه  اثنني 
يف  مرتني  ستلد  انا  حيث  من 

العام..وهذا طموحنا ..
ان مرشوع  اىل  وأشممار »عمموز« 
)عليه  احلسني  االمممام  مدينة 
المممسمممالم( يممممزرع مممن خممالل 

بالبطاطا  دونام   )  50 مساحة) 
الممدرنممات  صممنممف  ان  حمميممث 
صنف  صنفان  وهو  هولندي 
حتى  منتج..  وصنف  مبكر 
باالعتامد  وافرا،  انتاجه  يكون 
بنظام  المممرش  اسمملمموب  عممى 
هذا  ان  حيث  بممالممرش  الممري 
احلسني  االمممام  ملدينة  املوقع 
نستخدم  المممسمممالم(  )عمملمميممه 
للسقي  اجلوفية  االبمممار  مياه 
من  نسبة  عى  حتتوي  ولكنها 
فنعاجلها  والكربيت  االمممالح 
بدف  العضوي  السامد  بإكثار 
الكيمياوي  الرتكيب  تغيري 
والكربيتية  املمماحلممة  للمياه 
بممراءة  تعترب  ذاهتمما  بحد  وهممذه 
الطويلة  خلربيت  ولكن  اخرتاع 
استخدمت  املممجممال  هممذا  يف 
هذه  ونجحت  التقنية  هممذه 
االسمدة  باستخدام  الطريقة 
انا  اىل  بمماإلضممافممة  العضوية 
هلا  وطعام  للثمرة  نكهة  تعطي 
خيتلف عن استخدام االسمدة 
الممكمميممممميمماويممة.. واالسمممممدة 
لصحة  مممالئمممممة  الممعممضممويممة 
املياه  االنممسممان،واسممتممخممدام 
معاجلتها  بدون  املاحلة  اجلوفية 
عى  تؤثر  سوف  الطريقة  بذه 
االنتاج  سيكون  حيث  االنتاج 
الكوادر  اقممل..وتممقمموم  بنسبة 

بعملية 
لسقي  ا

من  المملمميمميل 
 ً الساعة 11 ليال 

و حتى 3 صباحًا حيث 
والزرع  باملاء  تتشبع  الرتبة  ان 
وتبخري  املاء  من  كفايته  ياخذ 
باستخدم  قليال..  يكون  للامء 
ويف  مرتا   50 بطول  املرشات 
املستقبل ان شاء اهلل سنستخدم 
مرشات 120 مرتا.. تستخدم 
املممديممنممة مممبممدأ اقممتممصمماديمما يف 
درنات  بزراعة  الذايت  التمويل 
اخلريفية  بممالممعممروة  للبطاطا 
الربيعية  بالعروة  زراعتها  اىل 
كاعالف  زراعتها  وتستخدم 
خ�اء )الشعري( بفرتة حوايل 
4 اشهرونرتك االخرية  كبذور 
اعالف  ان  معناه  واعمممالف.. 
رأس   4000 البالغة  االغنام 
(اطنان   4( شاء  تكلفنا  ال 
مبالغ  نوفر  بذلك  علف  يوميًا 
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منها  فعاليات  عممدة  ن  وتضمهّ
اخلط  مممن  االسممالممميممة  الفنون 
واألذان  واخلطابة  والتجويد 
التي  املسابقات  مممن  وغممريهمما 
مواهب  استعراض  فيها  يتم 
التالميذ اضافة اىل فقرة االسئلة 

واالجوبة. 
حاضة  كانت  »االحممرار«  جملة 
وواكبت املسابقة والتقت عددا 
وكان  واملعنيني  املشاركني  من 
وحدة  مسؤول  املتحدثني  اول 
احلسينية  العتبة  يف  االنممشمماد 
الربنامج  وخمرج  معد  املقدسة 
والممذي  املنظور  عمميل  االسممتمماذ 

احلسيني  مسابقة  »نقيم  قممال: 
وهذه  الثالثة  الوطنية  الصغري 
واخممراج  اعممداد  يف  املسابقات 
املسابقة  وهي  للطفولة,  برامج 
عراقية,  حمافظات  لعرش  الثالثة 
مناظرة  هي  املسابقات  وهممذه 
وتقام  االبتدائية  املممدارس  بني 
العامة  املديريات  مع  بالتعاون 
العرش,  املحافظات  يف  للرتبية 
حيث تقام مسابقات داخلية يف 
املحافظات ثم كل حمافظة ترشح 
يف  للمشاركة  الفائزة  املممدارس 
املسابقة النهائية املقامة يف العتبة 
ان  مضيفًا  املقدسة«،  احلسينية 
»هناك هدايا لكل املشاركني من 
موضحًا  واالساتذة«،  التالميذ 
بالوقت ذاته أن »املسابقة احتفت 
االسالمية  الفنون  وشملت 
واخلطابة  والتجويد  اخلط  من 
املسابقات  من  وغريها  واألذان 
الممتممي يممتممم فمميممهمما اسممتممعممراض 
إىل  وهتممدف  التالميذ  مواهب 

وبناء  التالميذ  قابليات  تنمية 
شممخممصمميمماهتممم واملممسممامهممة يف 
دأبت  وقممد  الرتبوية،  العملية 
عى  املقدسة  احلسينية  العتبة 
دعم االنشطة يف جيع املجاالت 
خيص  ما  او  الطفولة  برامج  يف 
املرأة واملجاالت االخرى وهذه 
تنمية  يف  تصب  كلها  الربامج 

العقيدة االسالمية«.
قسم  مدير  ث  حتممدهّ جهته،  من 
يف  املممدريس  الممريمماض  النشاط 
حسني  قممار  ذي  حمافظة  تربية 
كمماظممم زغممري قممائممال: »تممشممارك 
املسابقة  هذه  يف  قار  ذي  تربية 
التي تشمل العديد من الفقرات 
والرتتيل  واخلمممط  الممرسممم  مممن 
هيأنا  حيث  وغريها،  والتمثيل 
وهذه  للمشاركة،  تلميذًا   )15(
نعتربها خطوة رائدة يف  اخلطوة 
املواهب  واحتضان  تنمية  جمال 
خاصة  نكهة  وهلمما  الممعممراق,  يف 
ألنا تقام بضيافة االمام احلسني 

املشاركة  وهذه  السالم(  )عليه 
الثانية لنا كرتبية ذي قار«. 

»أجرينا  حديثه،  زغممري  وتابع 
مدارس  لعدة  حملية  مسابقات 
وافممممرزت لممنمما عمممدة مممهممارات 
وتم  التالميذ  مممن  وطمماقممات 
لالشرتاك  وهتيئتهم  تدريبهم 
جلبهم  وتمممم  املممسممابممقممة  بمممذه 
نفقة  عى  باملسابقة  لالشرتاك 
ولدينا  املقدسة,  احلسينية  العتبة 
التابعة  الكريم  الممقممرآن  شعبة 
حتتضن  التي   املدريس  للنشاط 
مثل  وتقيم  االمممور  هممذه  مثل 
هذه املسابقات للمدارس والتي 
تنمي قدرات وقابليات التالميذ 

يف املجاالت املختلفة«.
يف  املممدريس  النشاط  مدير  أممما 
خفيش  كاظم  عيل  ميسان  تربية 
املسابقات  هذه  »تعد  قال:  فقد 
الطفل  قابليات  لتنمية  مهمة 
فيها  ملا  مواهبه،  واستكشاف 
واكتساب  افممكممار  تممالقممح  مممن 

العتبة الحسينية المقدسة تقيم مسابقة الحسيني الصغير 
الثالثة بمشاركة عشر محافظات عراقية

اقامت وحدة االنش���اد التابعة لمكتب االمين العام للعتبة الحس���ينية المقدس���ة وعلى قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحسيني 
الش���ريف مس���ابقة الحس���يني الصغير الثالثة الخاصة بطلبة المدارس االبتدائية من مختلف محافظات العراق، حيث شاركت في 
المسابقة ما يقارب عشر مديريات تربية وهي )كربالء, بابل, بغداد الرصافة, القادسية, المثنى, ميسان, واسط, البصرة, ذي قار(.

األحرار/ قاسم عبد الهادي

العطاء الحسيني
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العتبة الحسينية المقدسة تقيم مسابقة الحسيني الصغير 

العطاء الحسيني 
حمافظات  والتقاء  معلومات 
ويكون  اخمممرى  بمحافظات 
البالغ  االثممر  احلسيني  للعشق 
مضيفًا  التالميذ«،  نفوس  يف 
قابليات  عى  تعتمد  »املسابقة 
الكريم  القرآن  وتويد  حفظ 
املنهج  مممن  واجمموبممة  واسممئمملممة 
املوجود يف املدارس أيضًا هناك 
مسابقة اخلطابة والرسم واخلط 
التي  الفعاليات  مممن  وغممريهمما 
شاركنا با منذ انطالق النسخة 
االن  واىل  للمسابقة  االوىل 
عى  الثالثة  للمرة  نشارك  حيث 

التوايل«.
وقممفممتممنمما االخممممرى كممانممت مع 
املدريس  النشاط  شعبة  مسؤول 
قاسم  جبار  البرصة  حمافظة  يف 
قممائممال:«  حتممدث  والمممذي  لفته 
هذه  يف  سممنممويممًا  نممشممرتك  نحن 
العتبة  نشكر  ونحن  املسابقات 
احلسينية املقدسة عى اقامة مثل 
قد  والممتممي  مهرجانات  هكذا 
الثقافة  اقامتها وزارة  تعجز عن 
هذه  االخمممرى,  املؤسسات  او 
املهرجان,  يف  الرابعة  مشاركتنا 
حمميممث انممنمما نممسممتممعممد ونممقمميممم 
البرصة  يف  داخلية  مسابقات 
اجليدين,  الطلبة  منهم  ونختار 
كال  من  تلميذا   )15( اخرتنا 
يف  سيشاركون  وهممم  اجلنسني 
من  الكثري  هناك  املسابقة,  هذه 
الدعاء  فعالية  منها  الفعاليات 
والنشيد  واحلممفممظ  واخلممطممابممة 
احلسيني واالسئلة واالجوبة .. 
الطفل  تعل  الفعاليات  وهذه 
يربز مواهبه االساسية باإلضافة 
اىل التربك بزيارة االمام احلسني 
العتبة  ونشكر  السالم(  )عليه 
جهودها  عى  املقدسة  احلسينية 
تتكفل  انممما  حمميممث  املممبممذولممة 
وتتكفل  العتبة  اىل  بإيصالنا 

العتبة  بالسكن والطعام واشكر 
هممذا  عممى  املممقممدسممة  احلسينية 
االنجاز الرائع ونتمنى استمرار 
تنمي  حتى  الفعاليات  هممذه 
املهارات الطالبية يف املحافظات 

كافة«.
مدير  حتدث  اخممرى  جهة  ومن 
تربية  يف  املممممدريس  الممنممشمماط 
الممقممادسمميممة صمماحممب كممريممدي 
املستقبل  قاعدة  الطفل  قائال:« 
وينمي ويعمر االرض لألجيال 
هذا  ان  اعتقد  وانممما  الممقممادمممة, 
املممهممرجممان والممفممعممالمميممات هي 
جيل  ليكونوا  للتالميذ  اعممداد 
عليهم  تعتمد  الذين  املستقبل 
الممبممالد ولممتممطممويممر امممكممانممات 
املسابقات  ومواهبهم,  التالميذ 
الفعاليات  من  العديد  تتضمن 
يف  حرية  للطفل  تعطي  لكي 
منحها  الممتممي  املمموهممبممة  اخممتمميممار 
الثالثة  املشاركة  هممذه  ايمماه,  اهلل 
وتتسابق  سنويًا  الممتمموايل  عممى 
االطفال للحضور هلذه الفعالية 
باملنهج  ننهض  لكي  اننا  حيث 
احلسيني علينا ان نغذي اطفالنا 
شممارك  واملممعممرفممة,  الثقافة  بممذه 
البنني  من  طالبا   )12( حمموايل 

والبنات«. 
وممممن جممانممبممه حتمممدث عممبممداهلل 
النشاط  مممسممؤول  عمميل  جمميممل 
يف  الدينية  والممدورات  املدريس 
سلامن  اجلليل  الصحايب  مممزار 
قممائممال:«  )رض(  املممحمممممدي 
هذه  يف  الثانية  للسنة  نشارك 
منطقة  من  اننا  حيث  املسابقة, 
املحمدي  سلامن  مممزار  املدائن 
ُبدئت  االستعدادات  )رض(, 
مع  بالتنسيق  املاض  العام  من 
حيث  املقدسة  احلسينية  العتبة 
مدرسة   )11( حوايل  شاركت 
من مدارس االخوة ابناء العامة 

مهمة  نقطة  اذكممر  ان  اود  وانمما 
ابناء  باهتامم  فوجئنا   اننا  وهي 
العامة بربنامج مسابقة احلسيني 
نتصور  نكن  مل  حيث  الصغري 
بتفاعل  التفاعل  هذا  يثمر  ان 
العامة  ابناء  من  مدرسة   )11(
املدائن  اطممراف  من  واالغلبية 
املناطق  من  سابقًا  تعترب  التي 
هذه  فتحت  حيث   .. الساخنة 
السني  للطفل  افممقمما  املسابقة 
نج  عممى  خمماللممه  مممن  يتعرف 
املممرسح  فممن  وعممى  البيت  ال 
وغريها  والممتممالوة  واالنممشمماد 
اخلطوة  فهذه   .. الفعاليات  من 
صحيحا  اساسا  بنت  والفعالية 
مدينة  يف  الممطممفممل  لشخصية 
شاركنا  خاصة,  بصورة  املدائن 
هذا العام )15( تلميذا من كال 
املرشوع  تطوير  نأمل  اجلنسني, 
الحظنا  اننا  حيث  واكثر  اكثر 
ابناء  االخوة  مدارس  اغلب  ان 

العامة تريد املشاركة«.
ويف السياق نفسه حتدث معاون 
املممدائممن  شممبمماب  منتدى  مممديممر 
مصطفى  بغداد  ملحافظة  التابع 
قائال:«  حسني  عمملمموان  جممواد 
للسنة الثانية عى التوايل نشارك 
بمسابقة احلسيني الصغري حيث 
هذه  يف  بممغممداد  حمافظة  نمثل 
تنمية  اىل  هتدف  وهي  املسابقة 
تالميذ  وامممكممانممات  مممواهممب 
املمممدارس االبممتممدائمميممة والممذيممن 
لممزرع  خصبة  ارضمما  يعتربون 
لتطوير  والنرية  الطيبة  االفكار 
عن  ممثلون  ونممحممن  املجتمع 
وزارة الشباب والرياضة مديرية 
شباب ورياضة بغداد/ الرصافة 
املدائن  شباب  بمنتدى  املتمثل 
وتم التعاون مع االمانة اخلاصة 
سلامن  اجلليل  الصحايب  ملممزار 
يقرصوا  مل  والممذيممن  املحمدي 

بتوفري  وخاصة  يشء  بكل  معنا 
للمسابقة  الممالزمممة  املممعممدات 
وغريها  التنظيمية  واالجراءات 
تقديم  ذلممك  يف  بام  االمممور  من 
للتالميذ  املممعممنمموي  المممدعمممم 
لممرتتمميممب اوضمماعممهممم اخلمماصممة 
هذه  يف  للمشاركة  وهتيئتهم 
املسابقة, حيث شاركنا بفعاليات 
والتجويد  الممديممنممي  االنممشمماد 
يف  بام  واخلط  والرسم  والرتتيل 
املعربة  املرسحيات  متثيل  ذلك 
املجتمع وحتسني  خدمة لصالح 
السلبية  االمور  وخاصة  وضعه 
من  كبري  ودعم  دور  وهناك  فيه, 
املقدسة  احلسينية  العتبة  قبل 
للشباب والطفل ورفدهم بكل 
اصابتهم  بعد  احلياة  متطلبات 
جراء  الويالت  من  كبري  بعدد 
احلمممممروب واالقمممتمممتمممال وهممي 
جديد  جيل  خللق  دائممام  تسعى 
واالمة  البلد  مصلحة  يف  يصب 

االسالمية«.
وعرب التلميذ حممد امحد فاروق 
الممسممادس  الممصممف  طممالممب يف 
عن  املدائن  قضاء  يف  االبتدائي 
فعالية  يف  شاركت  قائال:«  رأيه 
تم  حمميممث  والممشممعممر  التمثيل 
استاذ  معلمي  قبل  من  تدريبي 
عبد اهلل ملدة اسبوع تقريبا وهي 
املشاركة االوىل يل بذه املسابقة 
املباركة واسعى مستقبال للتطور 
االجتامعي  وضممعممي  وحتممسممني 
التي  الكبرية  اجلممهممود  بفضل 
املقدسة  العتبات  باتاهنا  تبذهلا 
والتي  منها  احلسينية  وخاصة 
من  الكبري  الممدعممم  لنا  قدمت 
خالل احتضانا هلذه الرشحية يف 
يوصف  ال  وشعوري  املجتمع 
بممالممتممواجممد حتممت قممبممة االممممام 
للمرة  الممسممالم  عليه  احلممسممني 

الثانية عى التوايل«.
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حوارات

ممممديمممر مممسممتممشممفممى اإلممممممام 
احلممسممني )عمملمميممه المممسمممالم( يف 
كممربممالء املممقممدسممة، الممدكممتممور 
ببعض  أدىل  احلسيني  صباح 
المممتمممرصحيمممات واملممعمملممومممات 
اجلباية  ممموضمموع  بخصوص 
)األحممممرار(  ملجلة  حديثه  يف 
مدينة  »بممماشت  قمممال:  حيث 
السالم(  )عليه  احلسني  االمممام 
الذي  اجلباية  بموضوع  الطبية 
وزاري  قانون  احلقيقة  يف  هو 
نتيجة  الصحة  وزارة  من  صدر 
التي يمر با بلدنا  املالية  لالزمة 
االزمممة  هممذه   ،2016 عممام  يف 
وسوء  تراكامت  عن  عبارة  هي 
عام  من  للبلد  سياسية  ادارة 
التي  العام  هممذا  وحلممد   2003
انتهت بتأثريها املباش عى حياة 
ان  موضحًا  وصحته«،  املواطن 
»املستشفى أخذت بتنفيذ القرار 
حددهتا  وزاريممة  ضوابط  ضمن 
العمل  وباشنا  الصحة  وزارة 

با«.
»املبالغ  ان  احلسيني  ويضيف 
مبالغ  هي  تؤخذ  التي  املالية 
يكون  كأن  املواطن  من  رمزية 
 2000 بمممم  املمممريمممض  فممحممص 

دينار   1000 والممعممالج  دينار 
لكل  دينار   1000 والتحاليل 
دينار   2000 والسونار  فحص 
والرنني  احلمملممزوين  واملممفممراس 
لكل  دينار   5000 املغناطيس 
او  ملونا  كان  لو  حتى  فحص 
اجلراحية  والعمليات  معقدا 
كممان  مممهممام  ديمممنمممار   10000
لليلة  املريض  ورقممود  تصنيفها 
والرقود  دينار   5000 الواحدة 
والعالج  املريض  غذاء  يشمل 

داخل الردهات«. 
املالية  املبالغ  هذه  فرض  ومع 
بالبسيطة  احلسيني  يصفها  التي 
عى  الثقيلة  وطأهتا  من  بالرغم 
بالوقت  أكد  أنهّه  إال  املواطنني، 
ذاتممممه بمممأن »هممنممالممك حمماالت 
بينهم  ومن  للمرىض  استثنائية 
حاملو هوية الرعاية االجتامعية 
م اخلدمات جمانًا هلم،  حيث تقدهّ
فضاًل عن إعفاء جرحى احلشد 
االمنية،  والممقمموات  الشعبي 
وكذلك اعفاء فئة النازحني من 
دون  لألطفال  وبالنسبة  اجلباية, 
مراجعتهم  تكون  اخلامسة  سن 
للمراكز الصحية وايضًا الصحة 
املممدرسمميممة وبممرامممج الممرعممايممة 

من  اعفاؤها  تم  والتلقيحات 
اجلباية«.

ملرىض  »بالنسبة  حديثه،  ويتابع 
الطوارئ واحلاالت الطارئة هم 
اجلباية  من  اعفاؤهم  تم  ايضًا 
من  خدمات  من  هلم  ُتقدم  مهام 
والعمليات  واملممفممراس  الرنني 
احلاالت  بعض  هناك  وغريها, 
هذه  مثل  فراعينا  االنسانية 
اخلدمة  بتقديم  وقمنا  احلاالت 
باجلباية  اخلمماص  حسابنا  عى 
صالحية  لدينا  ليس  اننا  حيث 

احد  بإعفاء  نقوم  بممأن  اداريمممة 
قانون من  يأِت  مل  ما  اجلباية  من 

وزارة الصحة«. 
احلسيني  الدكتور صباح  ويشرُي 
إىل أن »هذا القانون ُجوبه بردود 
الناس  قبل  من  واسعة  أفعال 
اجلباية؛  ممموضمموع  مممن  وتممذمممر 
تفاعل  اآلخممر  البعَض  أن  إال 
يطالبون  وأصبحوا  األمممر  مع 
إلغاء  من  أكثر  العمل  بانسيابية 
الدولة  أن  صحيح  الممقممانممون، 
العراقي  الممدسممتممور  وبحسب 

حوار/ قاسم عبد الهادي

الجبايُة المالية تخلُق نظامًا مساندًا للنظام الصحي وقضْت على 
نسبة 60% من »المتمارضين«!!

د. صباح كريم الحسيني في حوار لـ )األحرار(:

صن���َع ق���راُر الجباية الذي أصدرته وزارة الصحة العراقية تزامنًا مع األزمة المالية التي تعصف بالبلد، ضّجة كبيرة بين 
األوساط الشعبية لما تضّر أغلب مفاصله بكاهل المواطن الفقير الذي أصبَح أمام متطلبات مالية كبيرة خالل مراجعته 
للمستش���فيات والمراكز الصحية، ووجدوا أّنه قرار تعس���في بحّق المواطن العراقي الفقي���ر وكاَن على الدولة أن تضَع 

خططًا اقتصادية ومالية ناجحة لتفادي الوقوع باألزمة المالية وليَس تفاديها بفرض الجباية على المواطنين.
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حوارات
ل بعالج وتعليم املواطنني  تتكفهّ
قانون  وضع  جيب  ولكن  جمانًا 
عليها  الوزارة  لتعتمد  هذا  مثل 
من  بممداًل  املالية  احتياجاهتا  يف 
النفط  واردات  عى  االعممتممامد 
وخصوصًا مع ختفيض امليزانية 

املالية لعام 2016«.
ان  بالقول  احلسيني  ويستطرد 
»ختفيض امليزانية كاد أن يتسبب 
اخلدمات  من  الكثري  بإيقاف 
أن  اجلميع  وليعلم  الطبية، 
)عليه  احلسني  اإلمام  مستشفى 
يف  مستشفى  اكرب  تعد  السالم( 
من  اكثر  شهريًا  م  وتقدهّ كربالء 
إضافة  باردة،  عملية   )1400(
وبالتايل  الطوارئ  حمماالت  إىل 
يسند  نظام  إجياد  من  البدهّ  كان 

النظام الصحي ماليًا«.
لم  حممديممثممه  وخمممالل  احلسيني 
)االحممممرار ( كممشممَف أممممرًا يف 
برتاجع  ق  ويتعلهّ األمهية،  غاية 
من  للمستشفى  املراجعني  نسبة 
)100%( إىل )40%(، والسبب 
يعود بحسب قوله إىل أن »أكثر 
املراجعني كانوا سابقًا متامرضني 
وليسوا  املرض(  )يتصنهّعون  أي 
كانت  فمماخلممدمممات  بمممممرىض، 
املتامرض  فيأيت  جمانية  جيعها 
بكل سهولة وعى راحته يف أي 
ويأخذ  الضغط  لقياس  وقممت 
من  الرغم  عى  املجاين  العالج 
مضيفًا،  إليه!!«،  حاجته  عدم 
احلقيقي  فاملريض  اآلن  »اممما 
راض  وهممو  املستشفى  يراجع 
والسبب  له  م  تقدهّ التي  باخلدمة 
ن  ومتكهّ املراجعني  عدد  قلة  هو 
مشاهدة  من  املختص  الطبيب 
جمميممع احلممممماالت املممرضمميممة«، 
املريض عالجًا  وبالتايل سيأخذ 

كاماًل بداًل من نصف عالج.
ويتطرق احلسيني إىل ان »وزارة 

الصحة طالبت من املستشفيات 
وما  املؤسسة  فعل  ردود  برفع 
للوزارة  املقدمة  املقرتحات  هي 
ببعض  النظر  اعممادة  او  للتغيري 
فاجلباية  القانون,  يف  الفقرات 
الشكل  شكلني  عممى  تممكممون 
االول عى شكل وصل مكتوب 
وصل  وهممنمماك  الممسممعممر،  عليه 
التي  اخلدمة  حسب  يكون  ثان 
اىل  حًيتاج  مثال  للمريض  م  ُتقدهّ
غريها,  او  املممفممراس  او  الممرنممني 
مسعرة  اخلدمات  تكون  حيث 
فيه  تممكممون  الممموصمممل  وهممممذا 
وهذا  والتسعرية,  الفحوصات 
موظفو  بممه  يقوم  االن  العمل 
مستدركًا  بممالممدائممرة«،  اجلباية 

مؤمل  اجلباية  »نظام  ان  بالقول 
لبعض الفئات ولكن يف احلقيقة 
العمل  لتنظيم  بإعادة  ارى  انا 
وتنظيم  تعديل  اىل  ولكن حيتاج 
ُيلغى  ان  من  احسن  للقانون 
يدعم  قانون  وضممع  او  اساسًا 
هناك  يكون  او  الصحة  وزارة 

ضامن صحي«.
وعمممى مممسممتمموى املممقممرتحممات 
اإلمام  مستشفى  متها  قدهّ التي 
فهي  الممسممالم(  )عليه  احلسني 
)توحيد  احلسيني  أوضحها  كام 
كثرة  الن  املراجعة  عند  اجلباية 
املراجع  من  الوصوالت  قطع 
املممراجممعممني،  تممذمممر  اىل  تمممؤدي 
مبلغ  املراجعة  بطاقة  ضم  مثاًل 

الممدواء  وبمماقممي  ديممنممار   2000
الشعاعي  والتصوير  دينار  بكذا 
حتليل  وكممممل  والممتممشممخمميممص 
املراجعة  بطاقة  1000فتكون 
5000 دينار مقطوعة تؤدي اىل 
التخفيف عن املراجعني، اما فيام 
خيص رقود املرىض فيكون مبلغ 
5000 دينار عن كافة اخلدمات 
الرنني  مثل  التشخيص  عممدا 
واالشعة  والسونار  واملفراس 
املخترب  مراجعة  وتكون  فقط, 
االستشارية  طريق  عن  حرصا 
بقطع وصل بقيمة 5000 دينار 
مبلغ  أخممذ  فيتم  الممراقممدون  اممما 
ومبلغ  للرقود،  دينار   5000
فضاًل  دينار,   10000 العملية 
يف  املنتسبني  كافة  اعممفمماء  عممن 
االجور  كافة  عن  الطبية  املدينة 
درجة  او  نفسه  املنتسب  »اي 
الزوجة واالوالد  القرابة االول 
اجور  استيفاء  واالم«,  واألب 
من  الراقدين  املرىض  زيارة  عن 
عدا  واالصدقاء  االقممارب  قبل 
وأخممريًا  الرسمية  الممزيممارة  ايممام 
كإيراد  االيممرادات  جيع  تكون 

تشغييل للمستشفى(.
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وم����������������ن ا��������س�������ت�������ب�������ق اجل�������������������ور ن������ك������ران������ه������ا
ف���������������������������اأول م��������������ن وح����������������������دت والأن���������������������������ام
وم�������������ن اأث�������������������رت ال����������دي����������ن وا��������س�������ت�������اأث�������رت
ت�������������س������اد ع������ل������ى ال���������ق���������رب م�����ن�����ه�����ا ال�����ق�����������س�����ور
خ��������دي��������ج��������ة وال��������ف�����������������س��������ل وامل���������ك���������رم���������ات
ب���������������س�������ن�������ة م��������������ن ذاب��������������ه��������������ا ق��������و���������س��������وا
ي�����������س�����ل�����م�����وا مل  ال�������ن�������ك�������ر  ال�����������ب�����������دع  ب�������ن�������و 
اأم�������ه�������م ا��������س�������ت�������ب�������دل�������وا  ب�����ئ�����������س�����م�����ا  األ 
دع����������ي����������ة م������������ن ي���������دع���������وه���������ا ال��������ر���������س��������ول
�������س������رع������ت اآث�����������������اره�����������������م  ���������س��������ح��������ق  ويف 
ال�����ن�����ب�����ي ث�������������������راه  ت�������������س������ج������ى  ان  ف��������م��������ذ 
ف�����������ع�����������اد احل���������������������س����������اد ع���������ل���������ى ������س�����ع�����ب�����ة
ت��������ق��������ا���������س��������ي خ���������دي���������ج���������ة اأوت���������������اره���������������ا
ل����ه����م ف�������������������روي  ال���������������س�������ع�������ب  اأي�����������ه�����������ا  ال 
ت���������ث���������ِن مل  ال���������������ع���������������ز  ف��������������راف��������������ل��������������ة 
ت�����������������س��������ام��������ت مل��������������ا ه��������������م ط������������وع������������ا ب�����ه�����ا
ف��������������اأب��������������دت اإب������������������������اء وق����������������د اأرغ����������م����������ت
ت�����ك�����ن مل  اذ  اح������������م������������د  ح��������ب��������ي��������ب��������ة 
ال�����������������س��������ام م���������ن���������ه  اهلل  ل�������ي�������ق�������رئ�������ه�������ا 

ج������������ح������������ودًا ل�������ه�������ا �������س������ب������ق اإح�����������س�����ان�����ه�����������ا
ع�����ل�����������������������ى اجل��������ه��������ر ت������ع������ب������د اأوث�������ان�������ه���������������ا
ع��������ل��������ى رغ����������������د ال�������ع�������ي���������������ش اإمي�������ان�������ه���������������ا
ج������دران������ه������ا الأر���������������������ش  اىل  وت����ل������������������������ق����ى 
ب������ن������ي������ان������ه������ا اهلل  ��������������س�������������رف  وم��������������������ن 
ع��������ل��������ى اأع�������������������ن ال���������ن���������ا����������ش اأرك���������ان���������ه���������ا
ع������ل������ي������ه������ا ����������س���������وى ب������ي�������������ش اأك�������ف�������ان�������ه�������ا
ب��������������ه��������������اوي��������������ة خ������������������ف م���������ي���������زان���������ه���������ا
���������س��������ق��������ي��������ف��������ة خ�����������ب�����������ت اأق������������ران������������ه������������ا
ع�������دوان�������ه�������ا ��������س�������ن  يف  ال�����������������س��������رك  ف�������ت�������ى 
ق������������د ان�������ق�������ل�������ب�������ت ح��������ي��������ث ن�����ك�����������س�����ان�����ه�����ا
وع�����������������������������ادت ن���������������واع���������������ب غ��������رب��������ان��������ه��������ا
وك���������������ان���������������ت غ�������������زمي�������������ة اأث������������م������������اره������������ا
م������������ن ال��������ق��������ي��������م ال�����������������س��������م األ����������وان����������ه����������ا
ك������ان������ه������ا اذ  ال���������ق���������ح���������ط  ي���������ن���������ل  ومل 
ل��������ت��������غ��������دو م������������ن ال�����������������س��������ر اأوط���������ان���������ه���������ا
������س�����ل�����ط�����ان�����ه�����ا ذل   مب�������������ا  ق���������ري�������������������ش 
�����������س����������واه����������ا ل����������دي����������ه ��������س�������م�������ا ������س�����ان�����ه�����ا
وي��������������اأمت��������������ن ال������������وح������������ي اأح���������������س�������ان�������ه�������ا

رافلُة العز
قصيدة عن ام المؤمنين السيدة خديجة )عليها السالم(

ورود صالح 
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لم اعد يتيمًا
محمد عبد العظيم الكعبي

قصيدة عن ام المؤمنين السيدة خديجة )عليها السالم(

فقدُت ابويَّ
ابي اول ً وبعد ذلك امي

فقالوا يل :
قد ا�سبحت وحيدًا حزينًا يتيمًا

قالوا وما علموا اين ما عرفت اليتم وما عرفني
وما فتحت بابًا للقدر يومًا بعد ان اقفلته

رميت وما بحثت بعد الرمي عن القفل
فلقد اتخذت عليًا ابًا وقدوة وماذًا

والزهراء امًا ، حنانًا وعطاًء
فكلما �ساقت بيَّ الدنيا

نادتهم دموعي
ورفرفت اليهم روحي

وو�سعُت كتابي بن ايديهم
واطلقت العنان خللجاتي

وهم�ست نرتي وعرتي
فا�ستيقن قلبي باأنهم ينظرون ايلَّ

وان ذراعهم مليئة باحُلب
ينرث عطرًا بن النامل واليدين

ونور ابت�سامتهم دفء يعطف عليَّ
فا ا�سرخ ول اأهاب

ول ينتابني حزُن، خوف
كله �سراب

ما دمت قد مت�سكت بحبل اهلل يف الر�ش
اآل النبي الطهار الأطياب

فهم يف الدنيا اهلي وع�سريتي والحباب
ويف الآخرة هم المن والمان

يوم ُتغلق ابواب وتفتح ابواُب.
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د. ظاهر محسن الشكريمناجاُة الغائب

جت������ور والر����������������������شُ  اهلل  �������س������ه������ُر  ه�����������لَّ 

وم��������ت��������ى اأُب�������������������س���������ر ل�������ق�������ي�������اك ال�����ت�����ي

ي����������زوُل ل  ر���������س��������ٌم  خ��������اط��������ري  يف  ل��������ك 

ظ�������ام يف  ظ����������������اٌم  الر�����������������������شُ  ه�������������ذه 

ُك�����������لُّ ه���������ذي ال������ن������ا�������ش ت����ف����ن����ى ب�����ه�����واك

�����������ا ����س���ق���وك اأف�����������ا ت���������س����ق����ي ال��������ِع��������دى ِمَّ

ال�����ت�����ي اهلِل  راي���������������ة ُ  ت�����ع�����ل�����و  ُث���������������مَّ 

جت������ود الأر���������������������ش  يف  ك�������ف�������اك  وب�������ه�������ا 

ُث�������������مَّ جت�����ل�����و اأوج������������������َه ال�����ف�����ق�����ر ال����ت����ي 

ي��������ا ح�����ب�����ي�����ب�����ًا ل����ي���������ش ي��������دن��������وه ح���ب���ي���ب

وان����ت����ظ����ار ������س�����وقٍ   ُغ�����������س�����ِة  يف  م������ات������وا 

ال�����������س�����ي�����ام ربُّ  ل����������ك  اهلل  ع��������ج��������لَّ 

ف�����م�����ت�����ى ي��������ا ������س�����ي�����دي ي�������������وُم ال�����ظ�����ه�����ور

اأ������س�����ه�����ى ل����ل���������س����اِئ����م م������ن م��������اء ال����ف����ط����ور

ي������ا ج���ل���ي�������س���ي ع����ن����د ح��������زين وال�����������س�����رور

ف�����م�����ت�����ى ت�������������س������رق ي��������ا ب�����������در ال�������ب�������دور

ف�����ع�����ل�����ي�����ك ال����������ي����������وم اآم�������������������ايل ت����������دور

وال�����ن�����ح�����ور م����ن����ه����م  الأوداَج  ت�����ق�����ط�����ُع 

ي�����ت�����������س�����اوى ال��������ك��������وُخ ف����ي����ه����ا وال����ق���������س����ور

وزه����������ور وردًا  ال�������������س������ح������راء  ت�������������زرع 

ال�����ده�����ور ع������ر  ال����غ����ن����ى  ط�����ع�����َم  راأت  م������ا 

ه�����ل ُي����ح����ي����ط الأم������������ُر اأ������س�����ح�����اب ال���ق���ب���ور

ف�����ل�����ه�����م ي�����������س�����ه�����ُد ت��������اري��������خ ال����ع���������س����ور

ال���������س����رور اأه����������ل  م������ن  ال�����ن�����ا������ش  واأراح 
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علي حيدرمناجاُة الغريب

م�����������س�����ج�����د يف  رح�����������������������ايل  اأن��������������خ��������������ت 
ُي�������������س������ّي������ف������ن������ي اأن��������ي�����������������ش ال������ن������ف������و�������شِ

ح�������������س������رٍة يف  امل�����������������س��������ائ��������ُل  ُت������������ن������������اُل 
ف�����������دي�����������ت�����������ك ب�����������ي�����������ت�����������ًا م���������ائ���������ك���������ُة
ب���������ى �������س������ع������ي������ت لأق�����������ط�����������ع ت��������ل��������ك ال���������رُّ
اأت������������ي������������ُت اأ����������س���������اب���������ق ري��������������ح ال�����ف�����������س�����ا
ف�������ِن�������ع�������َم ال�������وج�������ي�������ُه اإم����������ام����������ي ال�����ر������س�����ا
غ�����������ري�����������ٌب ي��������ن��������اج��������ي غ���������ري���������ب���������ًا ك����م����ا
ب������������������������روح ت������������ن������������وء ب�������������������اأوزاره�������������������ا
َب�������������َدت ق����������د  ل����������وع����������ٌة  خ����������اط����������ري  ويف 
اأي����������������ا ب����������ن ال��������ب��������ت��������ول ف�������ه�������ل م���������س����ف����ٌع
ن���������������س�������ي�������ٌب م������������ن ال�������������������رِّ ق������������د ف������ات������ه
ل�����ط�����ي�����������ش ���������س��������ب��������اٍب م�������������س������ى ن���������ادم���������ًا
م�����������س�����ت�����غ�����ف�����ٌر اهلل  اىل  م���������ن���������ي���������ٌب 
ج������������ب������������اٌن م������������ن ال������������ذن������������ب ت������������ّواب������������ُه
ه�����������رب�����������ًا ف�����������ان�����������ي�����������ة ً  جت��������������ّن��������������ب 
��������س�������ّب�������اق�������ه اخل�����������������ري  اىل  ي�������������ت�������������وُق 
ول��������ي�����������������ش ال���������ت���������زه���������د م������������ن ط������ب������ع������ِه
م������������ف������������َزٌع ل��������������ه  ال�����������ن�����������ب�����������ّي  لآل 
اأي������������ا ب�������ن احل�����ب�����ي�����ب ال�������زك�������ي امل�������س���ط���ف���ى
ال���������س����م����ا يف  اأزه������������������رت  ال�������ت�������ي  ب��������ن  وي�����������ا 
رك�����ب�����ك�����م يف  ال���������������س�������ف�������اع�������ة َ  اودُّ 
اأر����������س���������ك���������م يف  ��������ر  ت��������ب�����������������سّ وط������������������ه 

اأ������������س�����������وِد ح�����������ال�����������ٍك  يف  ت�������������س������ع�������������س������َع 
وُي���������ب���������ه���������ر ع�������ي�������ن�������ي ��������س�������ن�������ا م��������رق��������ِد
ع���������ائ���������ِد او  ج������������������اء  ل���������ق���������ا����������س���������ٍد 
ال��������رح��������م��������ِن ف������ي������ه مُت�������������س������ي وت�����غ�����ت�����دي
واأرج��������������������������و و������������س�����������ويل ق��������ب��������ل ال��������غ��������ِد
اح�����م�����د م����������ن  الأط��������������اي��������������ب  اب��������������ن  اىل 
اأث�������������������رٌي ل�������������دى ال���������ق���������اه���������ِر الأوح�������������������ِد
حت�������������������������اور ل����������ي����������ل م���������������ع ال���������ف���������رق���������د
ل���������������س�������اف�������ع�������ي ه����������������ذا ب������������ل ُم�������ن�������ج�������دي
�������س������ي������دي اىل  ��������س�������ع�������ر  واأب����������������ي����������������ات 
اأرم�������������د او  ك�������������ان  ال����������������������روؤى  لأع����������م����������ى 
ُي�������ر��������س�������د مل  ب���������ع���������د  وم������������ي������������زان������������ه 
وخ�����������ال�����������ف ال�������ن�������ف���������������ش ك�����������ي ي�����ه�����ت�����دي
ي�������������س������ُج������ِد مل  َق��������������������ّط  غ����������������ريه  اىل 
��������س�������دي ت�������������������������راُه  رّب  مل����������ر�����������س����������اة 
الأ����������س���������ع���������ِد ت�������ل�������ُك�������م  اىل  وي�����������رم�����������ي 
م������ل������ح������ِد ول  ب�����������ع�����������اقٍ   ول���������ي�������������������ش 
ب������املُ������ف������ن������ِد ل������ي�������������ش  ان  ق��������������ال  وم��������������ا 
وي���������������س�������ل�������ي ال����������ن����������واب����������ذ ك��������امل��������وق��������ِد
وي�����������ا ب���������ن الأم�����������������ري ال������ف������ت������ى الأج�����������������وِد
وم������������ول������������ِدك������������م ط�������������������اَب م������������ن م��������ول��������ِد
ف��������ان��������ت��������م ح������������م������������اٌة ك�����������������������راُم ال��������ي��������ِد
املُ������ق������ت������دي ال������������زائ������������ِر  اىل  �������س������م������ان������ًا 
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تحقيقات 

قراءة معاصرة حول آثار السبايا ووجودها
 في قضاء عين التمر غرب مدينة كربالء المقدسة

واستطالعنا  بحثنا  يف  نتوقف   
عند قضاء عني التمر ..  ويروي 
عنها املؤرخون:  أن السبايا حني 
وصوهلم اىل )عني التمر( طلبوا 
النعامن بن بشري األنصاري  من 
بأمر  قافلتهم  يقود  كان  الممذي 
يسري  بأن  اللعنة  عليه  يزيد  من 
لزيارة  كربالء  مدينة  إىل  بم 
القبور وقد نزلوا يف هذا املكان 
حاليًا  )خسيف(  يسمى  الذي 
املالح(  )قممريممة  قممرب  للراحة 
ثممم واصمملمموا الممسممري ووصمملمموا 
عبد  بن  جابر  فوجدوا  كربالء 
وجاعة  )رض(  األنصاري  اهلل 
اهلل  عبد  أيب  لزيارة  جاؤوا  معه 
(فنزلوا  السالم  )عليه  احلسني 
عادوا  ثم  جيعًا  العزاء  ونصبوا 

قاطعني الطريق إىل املدينة.
جملة ) االحرار( سلطت الضوء 
بنظرة  التارخيية  اجلوانب  عى 
باحثني  خممالل  مممن  مممعممارصة 
عنها  فقال  ومؤرخني  وكتاب 
اخلممزرجممي(  نضري   ( الدكتور 
باحث وأستاذ جامعي : إن كان 
املقصود من مفهوم السبايا بقية 
السالم(  احلسني)عليه  اإلمممام 
وأهل بيته وأنصاره الذين قفلوا 
املدينة  اىل  الشام  من  راجعني 
املنورة مرورا بكربالء املقدسة، 

اليها  اشممارت  بمنازل  نزلوها 
ُترش  ومل  املعتربة  التاريخ  كتب 
التمر،  عممني  اىل  منها  واحمممدة 
وحممسممب مممما جممماء يف اجلمممزء 
اخلممامممس مممن كممتمماب )تمماريممخ 
بيته  وأهممل  احلسني   .. املممراقممد 
الشيخ  للمحقق  وأنممصمماره( 
يف  الممكممربممايس،  صمممادق  حممد 
 ،)108  -102( الصفحات 
عندها  نزلت  التي  املنازل  فإن 
احلسني)عليه  اإلممممام  سبايا 
الممسممالم( الممداخمملممة يف حممدود 
 61 كربالء  هي:  حاليا  العراق 
امُلغيثة،  القادسية،  ثم  للهجرة، 
 ، والعقبة  الواقصة،  القرعاء، 
الواقعة  املنازل  نزلوا  وبعدها 
)السعودية  العربية  اجلزيرة  يف 
ومن   ، ُزبممالممة  وهمممي:  حاليا( 
الثعلبية،  الممشممقمموق،  بعدها: 
ُخممزيمممممة، َفممْيممد، سمممممرياء أو 
ة  َحرَّ الُعسيلة،  النقرة،  احلاجر، 

واقم، ثم املدينة املنورة.
)سعيد  املممؤرخ  احلمماج  بني  فيام 
شعبة  مسؤول  زميزم(   رشيد 
العتبة  يف  والتوثيق  املممعممارض 
خمالفا  رأيمما  املقدسة  احلسينية 
مأساة  ان  فممقممال:  للخزرجي 
الذي  للطريق  بالنسبة  السبايا 
سلكوه هناك عدة روايات منها 

الطف والس���بايا  واقعتان يتح���دث عنهما التاريخ مهم���ا كبرتا او عظمتا 
ومهم���ا وصفهم���ا الواصفون لن يصل اليهما عارف له���ول المصيبة وكبر 
الفجيعة، فالطف قتل ريحانة رس���ول اهلل ) صلى اهلل عليه وآله( الحس���ين 
)عليه السالم(،بجريمة ال تعادلها جريمة في الكون وسبي نسائه وحريمه 
وهن ثواكل س���اقوهن كما تساق س���بايا الترك والروم، وقد انتهكوا بذلك 
حرم���ة اهلل ورس���وله... ولق���راءة جغرافية مس���يرهن وما جرى للس���بايا 
بمروره���ن بمناط���ق مختلفة م���ا بين كربالء والش���ام وما بين الش���ام 

وكربالء...

االحرار : حسين نصر 
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تحقيقات 

سلكوا  السبايا  بأن  تذكر  رواية 
هذا الطريق ملاذا ؟! ألن الطريق 
االمممام  سبايا  فيه  غممادر  الممذي 
كان  الممسممالم(  )عليه  احلسني 
البيت  ال  ايممذاء  هو  منه  الغاية 
هذا  فاختاروا  السالم   عليهم 
قدرت  والذي  الطويل  الطريق 
التاريخ  ما ذكره  مسافته حسب 
 ، كم(  بحدود)1350  كان  انه 
اختلفوا  املؤرخني  ان  موضحا 
حول الطريق الذي سلكته سبايا 
السالم(  )عليه  احلسني  االمممام 
وانصاره وهناك عدة روايات يف 
التي  الرواية  ومنها  املجال  هذا 

تقول انم سلكوا الطريق الذي 
عودهتم  اثناء  التمر  عني  يف  يمر 
انه  القضية  جممل   ، كربالء  اىل 
احلسني  االمممام  استشهاد  بعد 
السبايا  السالم( ومغادرة  )عليه 
سلكوا  عرش  احلممادي  اليوم  يف 
املوصل-   – اجلزيرة   – الكوفة 
محا-  محص-   – حلب  تلعفر- 
من  الغاية   .. دمشق  بعلبك- 
السبايا  ايممذاء  هو  العملية  هذه 
طول  بسبب  الممسممالم  عليهم 
الطريق ولكن بعد خطبة االمام 
السالم(  )عليه  العابدين  زين 
االمممويممة  للسياسة  وفممضممحممه 
عى  الوضع  وانقالب  اجلائرة 
يزيد  اراد  عليه  اهلل  لعنة  يزيد 
الرأس  بإرجاع  فأمر  يتقرب  ان 
الرشيف اىل االمام زين العابدين 
ومن  وتكريمه  السالم(  )عليه 
املدينة  اىل  بالعودة  هلم  سمح 
املممنممورة وكمممان املممرشفممون عى 
االموية  العساكر  من  السبايا 
فتم   ، التعاطف  بعض  لدهيم 
ان خيتاروا طريق دمشق  اقرتاح 
يتجهون  ومنها  كامل-  البو   –
هذا  ألن  العراقية  االراض  اىل 
الطريق  مممن  اقمممرص  الممطممريممق 
ان  حيث  سابقًا  سلكوه  الممذي 
 )  750 حممموايل)  الطريق  هممذا 
كيلومرتا وعليه توجهت السبايا 
من دمشق اىل االراض العراقية 
عني  منطقة  اىل  وصلت  ان  اىل 
وتوجهوا  واسممرتاحمموا  التمر 
انه    « »زميزم  كربالء،واكد  اىل 
ألن  المممرأي  هممذا  مممع  كباحث 
يرتبط  صحراويا  طريقا  هناك 
تسمى  التي  حصيبة  مدينة  من 
يسمى  التمر  عني  اىل  بالقائم 
شاهدته  وقممد  )زيممنممب(  طريق 
عن  املنطقة  ابناء  وسألت  انمما 

ألن  يل  فقالوا  التسمية  سبب 
الطريق  هذا  سلكت  قد  السبايا 
)زينب(  بطريق  سمي  ولذلك 
عليها السالم ، اضافة اىل وجود 
العابدين  زيممن  لممالمممام  مممقممام 
)عليه السالم( ومقام لسبايا ال 
السالم(،مشريا  )عليهم  البيت 
او  الكتب  بعض  هناك  ان  اىل 
عن  تذكر  القديمة  املخطوطات 
مقام السبايا يف منطقة عني التمر 
البحوث  مممن  الكثري  وهممنمماك 

حول هذا املوضوع..
عالء  ابممو  )جليل  احلمماج  وقممال 
قضاء  وجهاء  احد  االنممبمماري( 
التمر  عممني  »قممضمماء  إن   : عممني 
يضم  مقام االمام زين العابدين 
السبايا   مرور  او  السالم(  )عليه 
املدينة  اىل  الدخول  قبل  مكان 
ويعتقد بأن مرور السبايا من ال 
النبي )صلوات اهلل عليهم  بيت 
( قد مكثوا يف هذا املكان وكان 
واثناء  كربالء  مأساة  بعد  ذلك 
الشام   من  املدينة  اىل  رجوعهم 
عى  شاهدا  االثممار  هممذا  وتعد 
واضحة  وصممورا  الزمن  مممدار 
صلوات  حممد  ال  سبايا  لظلم 
من  الممعممرشات  و  عليهم  اهلل 
من  املكتشفة  التارخيية  اآلثممار 

وقممرص  الممطممار  كممهمموف  بينها 
األخي� وكنيسة برذويل، التي 
يعود تاريخ البعض منها آلالف 
السنني، »منوها« أن هذه اآلثار 
ماليا  مصدرا  تشكل  أن  يمكن 
مهام يف حال االهتامم با من قبل 
املزارات  ومن  املعنية   اجلهات 
االمممام  مقام  منها  املمموجممودة  
احلسن )عليه السالم ( وموقعه 
 ، شثاثا  من  الرشقي  الطرف  يف 
صغرية  حجرة  عن  عبارة  وهو 
مشيدة عى طراز القباب العربية 
باملرايا  مزينة  جدرانا  القديمة  
وملطخة  القرآنية  واآليممممات 
كتب  لوحة  بابا  وعى  باحلناء 
عليها )مقام احلسن بن عيل عليه 
االمممام عيل  ( وحمموض  السالم 
الشاملية  اجلهة  يف  السالم   عليه 
قاعها  يف  صغرية  حجرة  وهممو 
شكل  عى  باملاء  مملوء  حوض 
) 1.25م  طممولممه)  مستطيل 

وعرضه) 75سم (وعى جدران 
 ، ومرايا  قرآنية  آيممات  احلجرة 
عليا  اإلمممام  إن  السكان  يعتقد 
تلك  اىل  وصل  السالم(  )عليه 
املنطقة وتوضأ من ماء احلوض.
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املؤمنني  أمري  بإمامة  قولنا  إنهّ 
استقبال  عى  السالم(  )عليه 
اهلل  )صمممى  اهلل  رسمممول  وفممماة 
عليه وآله( وإىل حني وفاتِه هو 
فعندنا أن من مل يسلك يف إمامته 
فإن  أدلتنا،  يعتمد  ومل  طريقتنا، 
من  وأممما  لممه،  تثبت  ال  إمامته 
واحد  بايعه  من  أن  عى  اعتمد 
التي  الصفات  عى  أربع  برضا 
ذكرها كان إماما، وإن مل تتمع 
األمممة عممى الممرضمما بممه، وهممذه 
فسادها،  بينا  قد  مما  الطريقة 
عليها،  فرعه  ما  فساد  فيجب 
وليس يمكنه أن يدعي اإلجاع 
يف  اخلممالف  وإنممام  إمامته،  عى 
ذكره  ما  كان  وإذا  ظاهر،  ذلك 
بصحيح،  ليس  الطريقة  مممن 
يبق  فلم  ثابت،  غري  واالجمماع 
أمري  عن  النص  نفى  من  يد  يف 
من  الممسممالم(  )عليه  املؤمنني 

إمامته يشء. 
جعفر  أيب  عن  البعض  ويروي 
اإلسكايف )رمحه اهلل( من شح 
وأن  البيعة،  عليه  وقعت  ممما 
طائعني  بايعا  والممزبممري  طلحة 
فإن  بخالفه،  فالرواية  راغبني 
الواقدي روى يف كتاب اجلمل 
أمممري  إن  خمتلفة:  طمممرق  مممن 

املؤمنني عليه السالم بعد مقتل 
يقال  موضع  إىل  خممرج  عثامن 
والزبري  وطلحة  سكن  بئر  له 
شورى،  األمر  يشكان  ال  معه 
احلارث  بن  مالك  األشرت  فقام 
مخيصة  عليه  فطرح  النخعي 
أحد  من  تنتظرون  هل  وقممال: 
يا عيل:  قال  ثم  السيف،  وأخذ 
فبايعه،  يده  فبسط  يدك  أبسط 
قم  فبايعوا،  قمموممموا  قممال:  ثممم 
ال  واهلل  زبري،  يا  قم  طلحة،  يا 
ضبت  إال  أحد  منكام،  ينكل 

عنقه حتت قرطه فقاما وبايعا.
عبد  عن  الروايات  بعض  ويف 
قام  طلحة  أن  الطفيل  بن  اهلل 
جير  إلمميممه  أنممظممر  وأنممما  ليبايع، 
رجليه، فكان أول من بايع، ثم 
يقوالن:  والزبري  هو  انممرصف 
رقابنا  عى  واللج  بايعناه  »إنام 
وأما  بايعت،  فقد  األيدي  فأما 

القلوب فلم تبايْع«.
عن  بإسناده  الواقدي  وروى 
املنذر بن جهم قال: سألت عبد 
بيعة  تغلبة: كيف كانت  بن  اهلل 

عيل )عليه السالم(؟
قممممال: أرأيممممت بمميممعممة رأسممهمما 
يبايع  مل  مممن  يممقممول:  األشمممرت، 
ضبت عنقه وحكيم بن جبلة 

وذوومها، فام ظنك با، ثم قال: 
جيممرون  الممنمماس  لممرأيممت  أشهد 
بم  فيؤتى  فيعثرون،  بيعته  إىل 
من  فبايع  ويعنفون،  في�بون 

بايع، وانفلت من انفلت.
عن  بإسناده  الواقدي  وروى 
سعيد بن املسيب أنه قال لقيت 
بايعت؟  فقلت:  زيد  بن  سعيد 
أفعل  مل  إن  أصنع  ممما  فممقممال: 
من  روي  وقد  األشممرت،  قتلني 
ملا  عمر  ابممن  أن  خمتلفة  طممرق 
املؤمنني  ألمري  بالبيعة  طولب 
ال  واهلل  ال  قممال:  السالم  عليه 
أبايع حتى تتمع األمة، فأفرج 
عنه، ولو كان األمر عى ما يراه 
يقول  أن  لوجب  املخالفون، 
يف  معتربا  اإلجممماع  أليس  لممه: 
يف  اعتربمتوه  وال  اإلمامة  عقد 
تقدمني  ممن  أحممد  إمامة  عقد 
بعض  ويف  العقد  يف  فتعتربونه 
عدوله  ويف  كفاية،  يل  عقد  من 
عمر  البن  ذلك  يقول  أن  عن 
ومتكينه  بم،  وهتاونه  ونظرائه 
مممن هتممديممد طمملممحممة والممزبممري 
ومحلهام عى البيعة داللة عى أنه 
صحة  يف  يعترب  مل  السالم  عليه 
إمامته بالبيعة، وإنام كانت ثابتة 

بالنص املتقدم.

ابممن  قمموهلممم: إن ختمملممف  فممأممما 
مسلمة  بن  وحممد  وسعد  عمر 
سبيل  عى  يكن  مل  البيعة  عن 
قتال  كممرهمموا  وإنمممام  اخلمممالف، 
أمممري  يممتممشممدد  ومل  املممسمملمممممني، 
عليه  اهلل  صمملمموات  املممؤمممنممني 
فليس  تممركممهممم  بممل  عمملمميممهممم، 
املعروف  املروي  ألن  بصحيح 
بحديث  اعممتممذر  بعضهم  أن 
أن  التمس  وبعضهم  القتال، 
ويكون  باالجاع،  البيعة  تكون 
االختيار بعد الشورى، وإجالة 
المممرأي ولمميممس االمممتممنمماع من 
يمتنعوا  أن  بموجب  املقاتلة، 
أن  جيب  كان  وقد  البيعة،  من 
يبايعوه وال يمتنعوا من الدخول 
فيام وجب عليهم عند صاحب 
فممإذا  فمميممه،  الممدخممول  الكتاب 
اعتذروا  القتال  منهم  التمس 
البيعة  كانت  وإن  وامتنعوا، 
تشتمل عى القتال وغريه؛ فقد 
ويستثنوا  يبايعوا  أن  جيب  كان 
املؤمنني  أمري  ترك  ويف  القتال، 
عى  محلهم  الممسممالم(  )عليه 
الواجب يف هذا الباب وإظهار 
التهاون بم. وقلة الفكر فيهم، 
تنعقد  مل  بيعته  أن  عى  داللممة 

باالختيار.

كيَف بايع القوُم أمير المؤمنين )عليه السالم(؟
فصٌل مهم من كتاب )الشافي في اإلمامة( للشريف المرتضى )رحمه اهلل(

كاتٌب وكتاٌب
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اهلم! وليس الكالم عن الشائعة  موضوع الكتاب من املوضوعات التي هي مورد زلل أقدام بعض احلكامء فضاًل عن عامة الناس وجههّ
الواضحة التي يمكن كشفها بسهولة فال متيهّز يف ذلك وال كثري بطولة، وإنام الكالم يف الشائعات التي حُتبك بخبث ومهارة، وُيقدم فيها 
ما يشبه األدلة، أو بعضًا من الصورة، وربام تأيت من جهات ال حتتمل فيها اخلبث، وتساعدها األجواء والظروف، دون أن ُيسمع فيها 
كلمة دفاع للضحية، مع مالحظة أنه ليس كل أمر وقع يصح تناقله أو سامعه وإال ملا كان عندنا يشء يسمى غيبة وتشهريًا، أو هتكا أو 

توهينا، وعى أية حال، فالشائعات هي املحك يف معرفة وزن اإلنسان احلقيقي، فردًا كان أم جمتمعًا.
------------

طقوس التشيع، اهلوية والسياسة

المؤلف: د. حمزة الحسن
الناشر: مؤسسة االنتشار العربي

الطبعة: األولى 2014م
نبذة عن الكتاب:

هذا البحث عن الطقوس غرضه األساس هو القيام بمحاولة من أجل فهمه، وليس إلطالق احلكم بشأنه.
وإن أمهية هذا البحث تكمن يف طرح األسئلة البدهيية، التي لفرط بداهتها تبدو كأنا سهلة اإلجابة، ولكنها ليست كذلك، ولذا ربام 

ال تلفت تلك األسئلة األفراد العاديني:
ملاذا يامرس البرش عمومًا الطقوس؟ ملاذا هي مهمة، ملاذا كان هذا الطقس أو ذاك بذه الكيفية أو تلك؟ ومن يامرس الطقس؟ وملاذا يثري 

اجلدل وحتى الرصاع احلاد؟ ومتى ظهر؟ وماذا يعنيه من رمزيات وحركات وغريها؟
ففي نظر املؤلف، إن فهم ما حييط بالطقوس من غموض)وأغلب الطقوس حتوي معاين غامضة تتخفى وراء املامرسات( هو املهم، 

واألصل.. هلذا كانت )املحاولة( وليست)املحاكمة( للطقس.
 وبالرغم من أن الكتاب كتب يف فرتات متباعدة، حسب فسحة الوقت التي كانت متوافرة لدي، فأنه سيضيف شيئًا ما للقارئ العريب، 

الشيعي والسني وغري املسلم، ويف النهاية ال يزال الغرض هو حماولة الفهم ال أكثر.

الشائعة من منظور اإلعالم اإلسالمي 
اسم الكتاب: الشائعة من منظور اإلعالم اإلسالمي

المؤلف: د. علي سلطاني العاتري
الناشر: ابن النديم للنشر والتوزيع �  دار الروافد الثقافية � ناشرون

الطبعة: األولى 2015م
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ختم اهلل رساالته بدين االسالم 
مممسممك خممتممام لكل  وجممعمملممه 
وعد  اهلل  ان  حتى  الممرسمماالت 
السالم(  )عليهم  االنبياء  كل 
وبرشهم  العظيم  الدين  بممذا 
التعب واملعاناة  ان سنوات من 
خامتة  ألن  سممدى  تذهب  لممن 
ستكون  الممسممامء  رسممممماالت  
رسول  حيملها  عظيمة  برسالة 
عظيم اال وهي رسالة االسالم 
الكريم  الممرسممول  وحاملها 
وآلممه(  عليه  اهلل  )صممى  حممد 
لكي  تعاىل  اهلل  ادخمممره  الممذي 
اخلطأ  يشوبا  ال  رسالة  حيمل 
،رساله  العيب  او  الزيف  وال 
بحيث  تعاىل  اهلل  بكامل  كاملة 
اصبحت هذه الرسالة العظيمة 
القوانني  مرجعا ومصدرا لسن 

وغري  مسلمني  من  العامل  لكل 
القوانني  كل  ترى  لذا  مسلمني 
من  صفحة  للبرشية  املفيدة 
صممفممحممات كممتمماب االسمممالم 
االسممالم  يضمن  مل  احلنيف. 
حقوق اإلنسان فقط بل ضمن 
والنباتات  احليوانات  حقوق 
عى اختالفها كام قال اهلل تعاىل 
)َوَممما   )38 النور/  )سممورة  يف 
َطائٍِر  َواَل  ْرِض  اأْلَ يِف  ممٍة  َدابَّ ِمْن 
َأْمَثاُلُكْم  ُأَمٌم  إاِلَّ  بَِجَناَحْيِه  َيِطرُي 
ٍء  يَشْ ِمْن  اْلِكَتاِب  يِف  ْطَنا  َفرَّ َما 
واود  وَن(،  ُ ممرشَ حُيْ ِمممْ  َربِّ إىَِلٰ  ُثمَّ 
االشارة هنا اىل أن كل القوانني 
وجدت ومل تطبق بحذافريها اال 
قوانني االسالم املتمثلة بالقرآن 
الكريم وسنة الرسول وآل بيته 
الذين جاءوا باالسالم ودافعوا 

الغايل  ودفممعمموا  حياضه   عممن 
والنفيس من أجل أن ترفع راية 
كل  يف  خفاقه  وتكون  اإلسالم 
سامء حيث جاء التطبيق العميل 
لالسالم من خالل اهل البيت 
)عليهم السالم( الذين هم من 
االسالم  يدخلوا  لكي  جمماءوا 
الناس ولكي يضعوا  يف قلوب 
الممنمماس عممى جمممادة الممصممواب 
دام  ممما  ان  اجلميع  ،فليعلم 
هناك حق فهناك باطل يرتبص 
اآلن  حيصل  وما  حصل  لذا  به 
دول  تتبناها  شسة  هجمة  من 
الناس  اهيممام  تريد  وعصابات 
بأن االسالم دين قتل وارهاب 
واهلدف من ذلك هو النيل من 
رفض  الذي  احلنيف  االسممالم 
الدفاع  اال  سبب  ألي  القتل 

ولكي  واحلممقمموق  النفس  عممن 
تزيد من تشويه حقيقة االسالم 
القلوب  اصحاب  ختدع  ولكي 
املريضة رفعوا راية كتب عليها 
بعيدون  وهم  اهلل(  إال  اله  )ال 
سبحانه  اهلل  عممن  البعد  كممل 
هذه  تنطيل  ان  هيهات  ولكن 
العقول  اصحاب  عى  اخلدعة 
ختيفهم  ولن  النرية  والقلوب 
املنحرفة  الزمرة  هممؤالء  افعى 
املجاهدين  عصا  ستبتلع  بل 
املزيفة  افاعيهم  كل  االبطال 
،سيبقى  باقية  هلم  تبقي  ولممن 
االسمممالم يف صممدور االحممرار 
ان  اراد  ومممن  مممكممان  كممل  يف 
يرشب من نبع االسالم احلنيف 
وال  حممد  حمموض  فليقصد 

حممد )صى اهلل عليه وآله(.

صاحب عليوي العبيدي

دين الحياة
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تنويه..
اآلراء واألفكار الواردة يف مشاركات األخوة ال متثهّل رأي املجلة وسياستها بقدر ما متثل أصحابا، وارتأت املجلة نرشها لفتح الباب 

أمام األقالم احلسينية الواعية خلدمة املجتمع معرفيًا.

جدار الرحمة 

يف  االثممر  له  والممرتاحممم  الرمحة 
الواحد  املجتمع  اوارص  ربط 
عز  الممبمماري  رمحممة  تشملنا  كي 
وجل اذ كان هلذا اجلدار ولغريه 
الشوارع  من االسيجة يف عامة 
او  بالرمحة  التسمية  شف  له 
املوضوع  هذا  شاع  االنسانية 
بغداد  مممن  عممديممده  ارجممماء  يف 
يقوم  اذ  املحافظات  وبعض 
باستخدام  الناس  من  بعض 
مثال  املناطق  احممدى  يف  جممدار 
جلمع  واالعظمية  الكرادة  يف 

بعنوان  املكان  هذا  يف  املالبس 
املكان  هذا  اىل  يأيت  الفقري  ان 
منه  يستفيد  ممما  منها  ويممأخممذ 
السؤال  بذل  يعي  ان  غري  من 
املسؤول  من  بالطلب  واليذل 
من  ووجمممه  لطيف  اممممر  همممذا 
وقول  البرشي.  الرتاحم  اوجه 
النبي صى اهلل عليه واله سلم : 
الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا 
يف  من  يرمحكم  االرض  يف  من 
السامء. ولكن يستحب يف هذا 
املوضوع ان يكون بلون افضل 

جممدار  اصممبممح  حيث  وارقمممى 
مايكون  اشبه  جممدارا  الرمحة 
الرديئة  املالبس  اي  بالنفايات 
الزائدة ومن االفضل ان يكون 
املتكرم بالعطاء ان حيرتم الفقري 
كأن  املعطاة  املالبس  برتتيب 
)الكوي(  اىل  با  يبعث  يكون 
لنفسه  اسممتممخممدامممهمما  وكممأنممام 
لطيفة  بصورة  توضع  بحيث 
الذي عزيز  الفقري  احرتاما هلذا 
الناس وهل  ان يسأل من  عليه 
البيت)عليهم  باأهل  اسوه  لنا 

ممممواليت سيدة  الممسممالم( هممذه 
سائل  جاءها  اذ  العاملني  نساء 
الطاهرمن  زواجممهمما  اول  يف 
موالي امري املؤمنني وهي شابة 
اعطت  ثوبني  سوى  هلا  وليس 
زواجها.  ثوب  السائل  الفقري 
ان  احدكم  احب  اذا  قالت  اذ 
ينفق شيئا فينفق مما حيب.وقول 
الرب حتى  تنالوا  لن  تعاىل.)  اهلل 
فاالقتداء  حتبون(.  مما  تنفقوا 
بم وباخالقهم نرتقي اىل اعى 

مراتب االنسانية والرمحة.

عقيل الحاج

دين الحياة
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)عليه  احلسني  اإلمممام  كان  لقد 
املصلحني،  أعظم  من  السالم( 
تنطلق  العظيمة  ثورته  وكانت 
مممن أجممل اإلصمممالح يف اإلمممة 
اإلسالمية بعد أن هتاوت أغلُب 
ومبادئه  وِقَيمه  اإلسالم  مبادئ 
يف ظل الدولة الظاملة والغاشمة 
أن  كممادت  لقد  أمية،  بني  دولممة 
عى  فيُة  التعسهّ م  ممارساهُتُ ُتْنِهَي 
وكادت  العظيم  اإلسالم  تربة 
نبيُّ  َلُه  ما أصَّ َتْقِض عى كل  أن 
أمري  وخليفته  حممد  اإلسممالم 

املؤمنني.
فانطلقت ثورُة احلسني الرافضُة 
والعبث  الطغيان  أشكال  لكل 
ُتعيَد  ولَِكي  األمممة،  بمقدرات 
لإسالم أصالَته ومبادَئه العليا، 
ومل  أجممره  تعاىل  اهلل  حفظ  وقد 
فهو  وَتْضِحياتِه،  عمَله  ُيِضْع 
}ال  تعاىل  بقوله  بذلك  د  تعههّ قد 
ولئن  املصلحني{،  أجر  نضيع 
ثممورة  أن  يتوهم  بممعممٌض  كممان 
إهالك  أو  انتحار  هي  احلسني 
هلا  طًا  طَّ خُمَ تكن  مَل  أْو  للنفس 
تم  فقد  فيها،  َجممْدَوى  أنه ال  أو 
التوهم  هذا  عائلته،  وَأرْسُ  قتله 
الزمان  بمرور  بطالنه  انكشف 
انتصار  رسَّ  العامل  َعممَرف  حينام 
قد  وأنمما  املباركة،  الثورة  هذه 
املستوى  عى  أهداَفها  َقت   َحقَّ
َمْنَهاًل  أصبحت  وأنمما  البعيد، 
خالدٌة  وأنمما  الثائرين،  لكل 
حممرارَة  وأنهّ  السنني  َمممَدى  عى 

َتنبَّأ  وقد  أبممدًا،   د  َتممربْ ال  ثورتِه 
اهلل  )صى  األكممرم  النبي  بذلك 
»إن  قممال:  ما  عند  وآلممه(  عليه 
قلوب  يف  حممرارًة  احلسني  لقتل 
وبالفعل  أبدًا«  ُد  َترْبَ ال  املؤمنني 
فإن ثورة اإلمام احلسني وذكرى 
ضمري  يف  قوية  بقيت  عاشوراء 
األمة، َوَحيَّة يف ُوجدان الناس. 

احلسينية  الممثممورة  خمملممود  إن 
احَلَيِويَّة وبذا  واستمراَرها بذه 
أنا  حتى  سممنممة،  كممل  الممتممجممدد 
أصبحت َمنبعًا وَمِعينًا َيْنَهُل منه 
التي  ثوراهتم  كل  يف  الثائرون 

اسَتْهَدفت الظلَم والطغياَن.
 ولسنا نبالغ عندما نقول: إنه ال 
ِخلودًا  الثورة  هذه  مثل  يوجد 
الممتمماريممخ، فقد  عممى مممسممتمموى 
احلسينية  الثورة  هممذه  َحِظَيت 
َحِظَيت  وكذلك  باالستمرار 
معها،  الناس  عواطف  بتفاعل 
بل  التفاعُل؛  هممذا  ينقطْع  ومل 
نجده يزداُد حرارًة واهتاممًا يومًا 
ذكرى.  بعد  وذكممرًى  يوم  بعد 
وال ينطلُق هذا اخللوُد من فراغ 
رساب،  من  التفاعُل  هذا  وال 
وأسبابًا  ًا  رسهّ هناك  أن  بد  ال  بل 
وهذا  اخللوِد  هممذا  وراء  تقف 
التفاعِل، ونريد أن نتعرَض هلذه 
نحو  عى   ، واألسباِب  العوامِل 

االختصار.
الكريم  املؤمتر  هممذا  يف  ونريد 
نتكلم  أن  املبارك  املكان  وبذا 
وما   ، اخللود  عوامل  عن  َقلياًل 

هممو همممذا المممرس، المممذي جعل 
َتممزداُد  خالدًة   الثورة  هذه  من 
بعد  يومًا  القلوب،  يف  رسوخًا 

يوم؟
اإلهلية  اخللود  عوامل  فنقول: 

والتكوينية
هناك جمموعة من العوامل 

مرتبط  واقمممعممميٌّ  بعضها 
منها  وبعض  التاريخ  بسنن 
واقعة  يف  ُبعدان  فهناك   ، إهليٌّ

وثورتِه  السالم  عليه  احلسني 
وعدٍم انطفاِء َوْهِجها ِطيلة هذه 

السنني:
العامل اإلهلي

والعامل اإلهلي يتمثل يف اقتضاء 
املشيئة اإلهلية هلذه الثورة ابتداًء، 
املَسار،  هذا  َرَسَمت  التي  فهي 
ُيْقَتل  أن  اقتضت  اهلل  فحكمة 
هنا  ومن  السالم،  عليه  احلسني 
يقول احلسني: شاء اهلل أن يراين 
بيتي  أهل  يرى  اهلل  وشاء  قتياًل 

سبايا مأسورين. 
اقتضِت  كممام  احلممكمممممة  وهمممذه 
اقتضت  كذلك  ابتداًء،  الثورة 
نقصد  ولسنا  وخلودًا.  بقاًء  هلا 
هو  ما  اإلهلممي،  الفعل  هذا  من 
واالختيار،  اإلرادة  عن  خارج 
بل بام ينسجم مع االختيار، ومع 

ر كل العوامل التارخيية. َتَوفُّ
الُبعد  عن  النظر  غضضنا  وإذا 
اجلانب  عممى  ممزنمما  اإلهلمممي، وركهّ
التارخيي والتحلييل، سوف نجد 
أن هناك مخسَة عوامَل مهمًة هي 

التي اقتضت خلوَد هذه الثورة:
العوامل الواقعية والتارخيية

اإلمممام  عظمة  األول:  العامل 
احلسني )عليه السالم(

ومن أهم عوامَل وأسباب خلود 
هذه  وديمومة 
الثورة، 

خـــلـــود ثـــــورة الــحــســيــن 
وعوامل بقائها واستمرارها

a
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)عليه  احلسني  اإلممممام  عظمة 
المممسمممالم( : فمممإن قممائممد هممذه 
من  إمام  إنهّه  حيث  من  الثورة، 
قادة  من  وقائد  املسلمني،  أئمة 
رسممول  بنت  وابمممُن  اإلسمممالم، 
فيه  نزلت  الممذي  ورحيانُته  اهلل 
سيُد  وهو  واملباهلِة  التطهري  آيُة 
شممبمماب أهممل اجلممنممة،  لممه أثممره 
الثورة  هممذه  خلود  يف  الفاعل 
مستقاًل  ليس  لكن  وديمومتِها، 
بنفسه؛ بل بلحاظ بقية العوامل 

اآلتية.
أهممداف  ربانية  الثاين:  العامل 

الثورة احلسينية
أهمممداف ثمممورة اإلمممام 
تكن  مل  احلممسممني 
ملممممصممممالممممَح 

شخصيٍة 
دنيويٍة 

ًة وربانيًة  َضيِّقٍة، بل كانت رساليَّ
اإلسالم  عى  احِلفاظ  أجل  من 
مممن الممتممحممريممف والممتممزيمميممف، 
وإحقاِق العدل، ورفِض الظلم، 
وإصالِح حال األمة كام يف قوله 
َخَرْجُت  إِنَّام  السالم((   ))عليه 
ي.   ِة َجدهّ لَِطَلِب ااِلْصالِح يف ُأمَّ

الممسممنممة جمماء  أهمممل  كممتممب  ويف 
الَنجاح  لطلب  خرجت  )وإنممام 
والَصالح يف أمة جدي حممد(. 

أحداث  طبيعة  الثالث:  العامل 
الثورة احلسينية املؤملة

واملممؤملممة  مممة  املَمممْأسمممآِويهّ الطبيعة 
وتفاصيلها،  الثورة  ألحممداث 
واالنتهاكاُت  الَبشاعة  وعمُق 
وأُلرسته  لقائدها  حصلت  التي 
الثورة  كانت  فقد  وألصحابه؛ 
فاجعًة  نايتها  حتى  بدايتها  من 
واألَسممى  األمَل  تثري   ، َيمممًة  ُممممَدوِّ
القلوب  يف  العميق  واحُلممممزَن 
ما  نممقممرأ  فعندما  والممنممفمموس. 
وأهِل  احلسني،  لإمام  حدث 
من  وأصحابه  وأنصاره  بيته، 
ممممآٍسٍ حمممزنممة، ونممايمماٍت 
ذاَت  جعلها   ، مممؤملممة 
ممٍة خممارقممٍة عى  جمماذبمميَّ
املممسممتمموى اإلنممسمماينهّ 
يطلع  من  فكل  العام. 
كربالء  أحممداث  عى 
-وإن مل يكن مسلاًم- 
سممممموف يممتممفمماعممُل 
إنسانيًا  ويتضامُن 
اإلمام  مظلومية  مع 
بيته  وأهممل  احلسني 
وأصممحممابممه الممذيممن 
يديه،  بني  ُاسُتشهدوا 
تعرضت  ما  ويستنكر 
من  واألطفاُل  النساُء  له 
واألذى  واألرس  الترشيد 
ُيدِمي  بام  واجلسدي  النفس 

واألمَل  األَسممى  ويثري  القلوَب 
العميق.

النبي  إخممبممار  الممرابممع:  العامل 
األكرم بثورة احلسني

أنا  نعتقد  التي  اأُلممممور  ومممن 
أيضًا   × احلسني  ثممورَة  أخلدت 
بشهادة   | الممنممبممي  إخممبممار  هممو 
احلسني،  وببعض تفاصيل ثورته 
فيه  عليه، وهذا ال شك  وبكائه 
احلسني  لشخصية  أعطى  قد  أنه 
وَقداسًة،  خاصًا  ُبعدًا  ولثورته 
وجممعممل همممذه المممثمممورَة جمممزءًا 
والثقايف  الديني  المممرتاث  مممن 

للمسلمني.
ينقله  ما  الرتاث  هذا  جلة  ومن 
النبي  بأن  سلمة  أم  عن  الذهبي 
رقد    ) وآلممه(  عليه  اهلل  )صممى 
تربٌة  يده  يف  وكانت  استيقظ  ثم 
محراُء وهو يقبهّلها فقلت ما هذه 
ِجرَبئيل  أخممربين  قممال:  الرتبة؟ 
العراق  بأرض  يقتل  احلسني  أن 

وهذه تربتها.
رواه  ما  أيضًا  ذلك  جلة  ومن 
اد  َشدهّ عن  بإسناده  عساكر  ابن 
بنت  الفضل  أم  عن  ر،  عممامهّ أيب 
احلممممارث زوجمممة الممعممبمماس بن 
عيلَّ  دخل  قالت:  ِلب،  امُلطَّ عبد 
رسول اهلل صىهّ اهلل )وآله( عليه 
م يومًا وحسنٌي معي، فأخذ  وسلهّ
عيناه!  َذَرفت  ثم  ساعة،  يالعبه 
فقلت: يا رسول اهلل ما يبكيك؟ 
أن  خيممربين  ِجربئيل  هممذا  فقال: 
رواه  همممذا«.  ابني  تقتل  أمتي 

احلاكم وصححه.
ابن  عن  الشيعة  روايمممات  ويف 
عممبمماس: قممممال: املمملممك الممذي 
عليه  اهلل  صممى  حممد  إىل  جمماء 
كان  احلسني،  بقتل  خيربه  وآلممه 
منشوَر  األمني،  الروح  جربئيل 
األجنحة، باكيًا صارخًا قد محل 

كاملِْسك،  يفوُح  وهو  تربته،  من 
أمٌة  وَتفَلح  اهلل:  رسممول  فقال 
فممرَخ  قممال:  أو  َفممْرخممي؟  تقتُل 
ابنتي؟ قال جربئيل: ي�ُبَا اهلل 

باالختالف فتختلف قلوُبم.
والروايات يف هذا املجال كثرية 
الشيعة  كتب  من  مممرويممًة  جممدًا 
قضية  إن  قلنا  وهلممذا  والسنة، 
أصبحت  احلممسممني  اسممتممشممهمماد 

موروثًا َثقافيًا.
أهل  اهتامم  اخلممامممس:  العامل 
)عليه  احلممسممني  بممثممورة  البيت 

السالم(
بإحياء  البيت  أهل  أئمة  اهتامم 
الناس  وتممذكممري  الممثممورة،  هممذه 
إلبقاء  املفجعة،  بتفاصيلها 
ضمري  يف  حيهًّة  عاشوراء  ذكرى 
من  يعترب  ربممام  وهمممذا  اأُلمممممة؛ 
خلود  يف  جممدًا  ة  امُلهمهّ العوامل 
ويف  العظيمة،  الممثممورة  همممذه 
مكاسبها  من  البرشية  استفادة 
ِقيمها  واسممتمملممهممام  ونتائجها 

ومبادئها.
ط للتذكري بمقتل  ُل من خطَّ وأوهّ
احلسني عليه السالم ، هو اإلمام 
أول  فهو  السالم،  عليه  السجاد 
ذكرى  ختليد  أساس  وضع  من 
استشهاد  بعد  احلسينية  الثورة 
أبيه ثالثني سنًة كام يف الروايات 
وكان دائَم الُبكاء والَتحرسُّ عى 
يف  وأصحابه  أبيه  عى  جرى  ما 
ساهم  قد  العامل  كربالء.وهذا 
يف حتممويممل ذكمممرى عمماشمموراء 
الكثري  له   ، قممويٍّ دينٍي  رمممٍز  إىل 
ممممن المممممممَدالالت واملممفمماهمميممم 
واألخالقية  والفكرية  العقدية 
الذي  األمممر  وهو  والسياسية، 
احلسينية  الثورة  إبقاء  إىل  أدى 
مهام  اإلمة،  وجدان  يف  دًة  متوقِّ
تقادم الزمن وتغريت الظروف.
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زعماء زاروا كربالء للمؤرخ سعيد رشيد زميزم

ينقل الباحث التارخيي »سعيد رشيد زميزم« يف كتابه الزعامء الذين زاروا كربالء اسم 
الزعيم عز الدولة البوهيي، أحد سالطني الدولة البوهيية التي حكمت العراق يف القرن 

الرابع اهلجري..
السالم(  اكامل زيارته لإمام احلسني )عليه  الدولة زار كربالء وبعد  أن »عز  ويروي 
خصص أمواال طائلة لتعمري مرقد اإلمام )عليه السالم( وختصيص مبالغ مالية أخرى 
اإلمام  لزيارة  املقدسة  كربالء  اىل   يتوجهون  الذين  الزائرين  إليواء  مقرات  إلنشاء 
املقدسة«، كام  امر بشق أنر عديدة إلرواء بساتني كربالء  احلسني )عليه السالم( كام 

ورد ذلك يف دائرة املعارف احلسينية )ج3،ص26(..

بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لصدور جملة دواة 
لقسم  التابعة  العربية  اللغة  دار  أقامت  املحكمة 
علمية  ندوة  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  االعالم 
بعنوان »الفن البالغي يف ُخطب االمام عيل )عليه 
السبت 30/ 4/ 2016 عى قاعة  يوم  السالم( 
الرشيف«.  احلسيني  الصحن  يف  االوصياء  سيد 
العربية  اللغة  دار  مدير  القصاب  د.لطيف  وقال 
العلمية  الندوة  »ان  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
السنوية  الذكرى  مع  تزامنا  جاءت  اقيمت  التي 
تعنى  والتي  املحكمة  دواة  جملة  لصدور  الثانية 

وفروعها  باللغة  يتعلق  فيام  اللغوي  الرتاث  بنرش 
واالدب وفروعه وطرائق التدريس«.

جرب  رحيم  الدكتور  الندوة   »تممرأس  واوضممح  
حسناوي ومشاركة نخبوية من اساتذة اجلامعات 
من  جامعات  عدة  من  العربية  باللغة  املختصني 
الندوة  أن  مبينًا  واجلنوب«،  الوسط  حمافظات 
امري  ُخطب  يف  الفنية  القضايا  دراسممة  تناولت 
املؤمنني  االمام عيل )عليه السالم( والتي هتدف 
اىل االرتقاء بالواقع  اللغوي واشاعة الفكر الذي 
الفكر  وهو  السالم(  )عليه  عيل  االمام  اليه  دعا 
االسالمي احلقيقي الذي يمثل االخوة االسالمية 
بني  ونرشها  اخلطب  هممذه  واحمميمماء  والوسطية 

الناس«.
هي  العربية  اللغة  دار  أن  بمماإلشممارة  وجممديممر 
التابع  اإلعالم  قسم  يف  املنضوية  الشعب  إحدى 
عام  الممدار  تأسست  املطهرة،  احلسينية  للعتبة 
العلمي  املؤمتر  أعامهلا  بمماكممورة  2012وكممانممت 
اليه  يدعى  سنويا  تقليدا  صممار  والممذي  األول 

أساطني الفكر اللغوي واألديب من داخل العراق 
جملة   ، العربية  اللغة  دار  وُتصدر  هذا   . وخارجه 
بالبحوث  ُتعنى  التي  املحكمة  الفصلية   ) )دواة 
بفروعها  والرتبوية  واألدبية  اللغوية  والدراسات 
أساتذة  االستشارية عرشة  هيأهتا  املختلفة وتضم 
العدد  يف  تناظرها  دكتور  أستاذ  بدرجة  كلهم 
والنوع هيأهتا التحريرية ، ومن املشاريع املستقبلية 
كلية   ، العربية  اللغة  دار  حتقيقها  اىل  تسعى  التي 
بعض  فيها  س  تممدرَّ أن  املؤمل  من  التي  اللغات 

اللغات املعرتف با دوليا فضال عن العربية .

نرش مركز الفقيه العاميل ألحياء الرتاث خمطوطة قصيدة من جمموعة 
العاميل  حييى  بن  إبراهيم  الشيخ  العالمة  ديوان  يف  مدونة  قصائد 
ها من أوهلا إىل آخرها العالمة الكبري آية اهلل السيد  الطيبي، وقد خطهّ

حمسن األمني العاميل الشقرائي.. 
)عليه  احلسني  اإلمممام  ترثي  قصيدة  إبراهيم  الشيخ  فيه  نظم  ومما 
بسبب  إليها واستوطنها مرغاًم  التجأ  التي  السالم( يف مدينة دمشق 

اإلبادة التي قام با الوايل العثامين أمحد باشا اجلزار يف جبل عامل.  

لغويون تجمعهم ندوة »الفن البالغي في ُخطب االمام علي«  في كربالء

مخطوطة ترثي اإلمام الحسين )عليه السالم( 
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خان العطيشي   لغويون تجمعهم ندوة »الفن البالغي في ُخطب االمام علي«  في كربالء
يعترب هذا اخلان أحد أهم خانات القوافل يف العراق ويقع يف منطقة العطي� التابعة لناحية احلسينية، إىل الشامل الرشقي يف مدينة كربالء 

عى الطريق القديم الذي يربط بني بغداد وكربالء.
ويف فرتة متأخرة أختذ هذا اخلان خمفرًا لرشطة العطي� ويف الوقت احلاض هتدمت وتداعت معظم جدرانه ومرافقه، خصوصًا األواوين 

القائمة يف االباء.
إن نظام ختطيط عامرة خان العطي� يشبه بناء اخلانات التي أقيمت خارج املدن يف تلك الفرتة من الزمن وهو مستطيل الشكل ، طوله 
بمزاغل  منها  العلوي  اجلزء  وزود  واحد،  مرت  وسمكها  أمتار،   5 حوايل  اخلارجية  جدرانه  ارتفاع  ويبلغ  مرتًا.   51 وعرضه  65مرتًا 

تستخدم للدفاع ومحاية اخلان من اللصوص، وأركان اخلان اخلارجية مدعمة بأربعة أبراج كبرية يبلغ نصف قطر كل منها 4.5 مرت.
يبلغ  أمتار وعرضه  ارتفاعه حوايل ثالثة  بارز عن مستوى اجلدار، ويبلغ  الغربية. وهو  الواجهة اجلنوبية  يتوسط  وهلذا اخلان مدخل 

مرتين، ويعلوه قوس كبري مدبب الشكل.
قياسات خمتلفة  أواوين ذات  تتقدمها  التي  الغرف  داخلية مكشوفة طوهلا 50 مرتًا وعرضها 35 مرتًا حتيط با  اخلان ساحة  تتوسط 
تعلوها عقود )أقواس( مدببة الشكل، أما الطريقة املتبعة يف عملية تسقيف الغرف واألواوين فهي استخدام األقبية املدببة، وشارع 

استخدام هذا الطراز من التسقيف يف بناء العامئر الدينية واملدنية التي أقيمت يف العراق خالل فرتة احلكم العثامين للعراق.
وفيام يتعلق بتقنية األبراج، فقد استخدمت القباب بشكل نصف كروي تقوم عى رقبة اسطوانية. وأتبع يف طريقة البناء رصف بشكل 
البناء رصف القباب التي شيدت يف وسط وجنوب العراق خالل العصور  نصف كروي تقوم عى رقبة أسطوانية. واتبع يف طريقة 
التي تشبه نسيج احلصري، واستعملت  املتشابكة  بالزخارف اآلجرية  الواجهة اخلارجية للمدخل للرئيس للخان  اإلسالمية. وزينت 

مواد البناء املحلية يف بناء خان العطي� كالطابوق )اآلجر( واجلص
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انا

ان كل م���ن التق���ى بطف���ل مع���اق عقلي���ا 
يعرف ان���ه تعلم من خالل احلب والتحمل 
والص���دق والصبر وهي صفات مفقودة في 
اش���خاص كثيرين اصبح���وا ماديني يتأثرون 
بأش���ياء خارجية بدال من اكتش���اف طبيعة 
االنس���ان االساس���ية الباطنية والعميقة فمن 
االفض���ل النظ���ر ال���ى النواح���ي االيجابية 
ف���ي ش���خصية الطف���ل املعاق عقلي���ا كونه 
عاطفي���ا وصادق���ا ومحبا)بدال م���ن النظر 
الى النواحي الس���لبية()كونه متخلفا وبطيء 
االس���تيعاب وكون عم���ره العقلي اقل من 
عمره الزمني( فق���د اثبتت البحوث امليدانية 
بطريقة ال تدع مجاال للشك ان نسبة كبيرة 
من املعاق���ني عقليا »القابلية للتعلم« ميكنهم 
التكيف النفسي واالجتماعي واملهني اذا ما 
احس���ن توجيههم وتعليمه���م ... وملعرفة 
املزي���د عن هذا املوض���وع مجلة »االحرار« 
التقت الدكتور عمار حس���ني عبد اجلبوري 
اختص���اص امراض املفاص���ل والتأهيل في 
مدينة االمام احلس���ني »عليه السالم« الطبية 

والذي بني لنا ما يأتي:�
التعريف:�

ينص تعري���ف اجلمعية االمريكي���ة لإلعاقة 

العقلي���ة الى ما يل���ي:� متثل االعاقة العقلية 
ع���ددا من جوانب القصور ف���ي اداء الفرد 
والت���ي تظه���ر دون س���ن ال 18 وتتمث���ل 
ف���ي التدن���ي الواضح ف���ي الق���درة العقلية 
ع���ن متوس���ط الذكاء)75+او-5(يصاحبها 
قص���ور واضح في اثنني او اكثر من مظاهر 
السلوك التكيفي مثل)مهارات احلياة اليومية, 
امله���ارات االجتماعي���ة, امله���ارات اللغوية, 
امله���ارات االكادميي���ة االساس���ية, مهارات 

التعامل بالنقود, مهارات السالمة(.
الفئات:�

تقس���م االعاق���ة العقلي���ة ال���ى 3 فئات او 
درجات اساسية هي:�

� االعاقة العقلية البس���يطة: تتراوح نس���ب 
الذكاء له���ذه الفئة م���ا بني)50�70(ويطلق 

على هذه الفئة مصطلح القابلني للتعلم.
� االعاقة العقلية املتوس���طة: تتراوح نس���ب 
الذكاء له���ذه الفئة م���ا بني)40�55(ويطلق 
على هذه الفئة مصطلح القابلني للتدريب.

� االعاقة العقلية الش���ديدة: تتراوح نس���ب 
ال���ذكاء له���ذه الفئة ما ب���ني)40 فما دون( 
ويطلق على هذه الفئة مصطلح االعتماديني.

االسباب:�
تختل���ف اس���باب االعاقة العقلية بحس���ب 
اخت���الف احل���االت وما هو مع���روف منها 
نس���ية 25% فقط و 75% من احلاالت غير 
مع���روف س���ببها الى االن وتقس���م الى ما 
يلي: اس���باب ما قبل ال���والد , اخللل في 
الصبغات , االخطاء ف���ي التفاعل احليوي, 
االضطرابات في الدماغ, االس���باب البيئية, 
اس���باب خالل الوالدة, نقص االوكسجني, 
الوالدة قبل االوان , اسباب ما بعد الوالدة 

, اخللل الدماغي , االسباب البيئية(.
اخلصائص العقلية:�

من اكث���ر اخلصائص متي���زا للمعاقني عقليا 
خاصي���ة تطورهم العقلي احملدود فقد ترتبط 
االعاقة العقلي���ة بصعوبات في التعلم ناجتة 
ع���ن عوام���ل عدي���دة منها)الصعوب���ة في 
التذكي���ر, الصعوبة في التركيز, الصعوبة في 
استعمال استراتيجيات التفكير, الصعوبة في 
تعمي���م املعلومات, الصعوبة ف���ي االدراك, 
الصعوب���ة في ترتيب املعلوم���ات, الصعوبة 
في اللغة(, ومن اخلصائص العامة للمعاقني 
عقليا تأخرهم في النمو وقابليتهم للتعرض 

لإلصابة باألمراض. 

االعاقة العقلية ... 
من خصائصها العامة التأخر في النمو وقابلية  

التعرض لألمراض االخرى 

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي
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تجنب الخالفات الزوجية
بتقديم التنازالت

اخلالف����ات الزوجية أمر  طبيعي ب����ني كل زوجني؛ فالعالقات الزوجية 
وأمور احلياة  اليومية بني كل األزواج تتعرض إلى العديد من اخلالفات 
واملش����احنات التي قد تطول مدتها وتقصر البعض يعتبر هذه اخلالفات 
هي نتاجا طبيعيا للعالقات الزوجية وأحياًنا قد تكون تلك عالمة على 
حي����اة زوجية طبيعي����ة والبعض اآلخر يعتبر تكرارها ناقوس خطر ينذر 
بانهي����ار احلي����اة الزوجية وهدم عش الزوجية خاصة مع كثر ة تكرارها 

وتفاقمها.
أن اخلالف����ات الزوجية هي بهارات احلياة الزوجية حلمايتها من الروتني 
واملل����ل ولك����ن تكراراها وحتويلها إلى قنبلة موقوت����ة باملنزل هو اخلطر 
في حد ذاته، ألن اس����تمرار اخلالف����ات واملداومة عليها يفقد الزوجني 
احل����ب واالحترام املتبادل ويحول الزواج إلى عبء ثقيل على الطرفني 

والتخلص منه هو الصواب بعينه.
وكثي����ر م����ن املش����اكل الزوجية تكون أس����بابها بس����يطة وال يوجد بني 
الزوج����ني مخط����ئ فكالهما يش����عر انه على صواب، ولكن التش����بث 
بال����رأي واإلصرار عليه وعدم رغبة أي طرف في تقدمي تنازالت يزيد 
األمور تعقيًدا ويوس����ع دائرة اخلالف بني الطرفني وهنا تظهر أنانية كل 
ط����رف واعتقاده بأن التن����ازالت  تضعف من ش����خصيته أمام الطرف 

اآلخر..
وأحياًنا تكمن املش����كلة في أن  كال الطرفني ال يريد أن يس����مع لآلخر 
بس����بب ضغوط احلياة  الس����ريعة وكثرة انش����غاالت كل طرف بأموره 
اخلاصة؛ فأصبح كل طرف يعي متاًما أن الطرف اآلخر أو شريك حياته 
يعيش بعيًدا عنه وال يس����تمع إلى مش����اكله وال يبحث معه عن حلول  

عندما نكتفي بحب بعض األشخاص وال نحتاج حلب غيرهم، نتوقع منهم نفس الشيء، 
والغيرة من املولود اجلديد حتدث لذلك الس���بب حتديدا، وعلينا االلتفات الى عدم تصور 
أن الطفل االكبر س���نا س���يتحمس مثلك لهذا املولود اجلديد، بل بالعكس، قد تبدو عليه 
عالمات احلزن والسأم. جتاهل هذا احلزن، علما ان التصور بأنه سيزول بذات الوقت لن 

يؤدي إلى نتيجة وقد ينتج عنه مزيد من احلزن واإلحباط..
وقد يكون األبن األكبر متحمس���ا لوجود مولود جديد في أول األمر، ولكن كما نعلم، 
فاألطف���ال ميكنه���م تغيير رأيه���م في أي وقت ويختلف تعامل الطف���ل مع الوضع اجلديد 
باختالف شخصيته؛ فاألطفال األكثر مرونة وحتكما يتأقلمون أسرع من األطفال احلساسني 
ف���ي جميع احلاالت، وعلينا جتربة بع���ض االقتراحات التالية ملعاجلة الوضع بإعطاء الطفل 

متسًعا من الوقت ليتأقلم مع الوضع اجلديد ومراعاة عدم سأمنا بسرعة.
وكذلك اعطاء االبن االكبر بعض الدور ميكن ان يساعد في بعض األمور البسيطة املتعلقة 
باملولود اجلديد، وقد يفاجئنا بتحمل املس���ؤولية، وال ننس���ى بأن نطلب منه س���رد حكاية 
للمولود اجلديد، فاألطفال الصغار لديهم قدرة على التس���لية بجميع أنواعها، فس���يتفاعل 
ويفتعل تعبيرات مضحكة، وقد يحكي قصة من نس���ج خياله عن األس���رة، وافساح اجملال 
له بهذا الطريقة ليقرر أي الصور يضعها في كل موقف، وسرده القصة مما يظنه في وجهة 

نظر املولود اجلديد قد تكون بداية جيدة لبدء عالقة وطيدة بني الطفلني.

الغيرة من المولود الجديد
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تعرف على فوائد )شاي الزنجبيل(

يف  األمريكية،  ماديسون  ويسكونسن  جامعة  يف  اهلندسة  علامء  نجح 
الظالم،  يف  كاملة  رؤية  مرتدهيا  متنح  صناعية  الصقة  عدسات  تطوير 
إضافة إىل أنا قد تساعد الروبوتات يف جمال البحث واإلنقاذ وعمليات 
املناظري اجلراحية، وذلك من خالل اجلمع بني أفضل املزايا التي تتمتع 
با األسامك اإلفريقية واإلستاكوزا، مؤكدين ان أكثر من مليار شخص 
حول العامل يعانون من طول النظر، وهو أمر شائع بعد سن األربعني، 
عندما تتضخم عدسات العيون وتفقد مرونتها يف كثري من األحيان، إال 

أن هذا االبتكار قد يشكل مسار األمل للكثريين.
عدسة  لنحت  الليزر  أشعة  للجامعة  العلمي  الفريق  واستخدم 
زجاجية بأكثر من 2000 بؤرة صغرية تم تغليفها بعد ذلك بألومنيوم 
بجامعة ويسكونسن  اهلندسة  أستاذ  الضوء. وأوضح  لتحويل  عاكس 
تعمل  اجلديدة  الصقة  العدسات  أن  جيانغ،  هونغروي  ماديسون، 

املوقع  يف  النباتات  بعلم  خممرباء  كشف 
فوائد  عن   )Health( االمريكي  الطبي 
شاي الزنجبيل املذهلة يف تفتيت حصوات 
تقترص  ال  الزنجبيل  أن  موضحني  الكى، 
فقط،  الكى  حصوات  تفتيت  عى  فوائده 
العضالت،  أمل  لعالج  مذهلة  وسيلة  لكنه 
يدمر  أن  يمكن  الرشاب  وهذا  والصداع، 
والقروح  لألنفلونزا،  املسبب  الفريوس 
ونزالت الربد الشائعة، مؤكدين إن كوب 
يقلل  أن  يمكن  يمموم  كل  الزنجبيل  من 
الدماغية،  السكتة  خطر  من  كبري  بشكل 
تسبب  التي  الممدهممون  رواسمممب  ويممذيممب 
تلط الدم يف الرشايني، وقدرته عى حتسني 
األكسجني  وتوصيل  الدموية  المممدورة 
يف  اخلمماليمما  إىل  والفيتامينات  واملممعممادن 
للرياح  طارد  الزنجبيل  ان  مبينني  اجلسم، 
ويفيد يف اهلضم ويمنع التقلصات ويعالج 
ويزيد  الدموية،  أألوعية  النقرس،ويوسع 

درجة  وينظم  بالدفء  والشعور  العرق 
اجلسدية،  الطاقة  ويقوي  اجلسم  حممرارة 
ويدخل يف امتصاص احلديد والفيتامينات 
 E K و  التي تذوب يف الدهون كفيتامني) 
احليوية  املضادات  ( ومشتقات   A و   D و 

ودجيوكسني وفينوتوين.

قديام  استعمل  الزنجبيل  نبات  ان  ويذكر 
إىل  األسبان  ونقله  واهلند،  آسيا  يف  كعالج 
أمريكا وبدأت زراعته بكثرة يف غرب اهلند 
يف  العرب  تقاليد  من  هامًا  جزءًا  كان  كام 

استخدام النباتات.

علماء يطورون )عدسات( تمنح رؤية كاملة في الظالم

بطريقة الرتكيز التلقائي مع تغري الظروف يف حميط الضوء.وأضاف أن 
التقنية مستوحاة من عيون »سمكة أنف الفيل«، التي تعيش يف األنار 
القامتة يف إفريقيا، حيث تستخدم السمكة مقدم األنف لكشف أقل 

جمال كهربائي منبعث من فريستها.

 واحرص على تناوله باستمرار
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يعانى الكثري من األشخاص من مشكلة النسيان املتكرر و قد تتسبب 
تلك املشكلة يف العديد من املشاكل يف حياهتم العملية، أو الشخصية، 
أو االجتامعية، و لذلك قد يلجئون إىل العديد من الطرق ملواجهة تلك 
املشكلة، عن طريق التمرين أو عن طريق كتابة جدول أعامل، و لكن 
سوف نقدم لك أربعة أعشاب طبيعية تعمل عى تنشيط الذاكرة و املخ، 
أن  الدراسات  أثبتت  األخ�  النعناع   ، منها  النسيان،  عدم  أجل  من 
كياموية  مواد  عى  حتتوي  التي  األعشاب  أفضل  من  األخ�  النعناع 
تعمل عى تنشيط الذاكرة، وعشبة اجلينسنغ هي عشبة صينية، و لكن 
أكتشف العلامء فوائدها الرهيبة خاصة إىل املخ، حيث أنا تعمل عى 
ينصح  لذلك  له  املغذية  املممواد  وبعض  املخ،  إىل  األكسجني  توصيل 
خاليا  تنشيط  يف  عظيم  أثر  هلا  والفانيليا  استخدامها،  ب�ورة  العلامء 
املخ، لذلك يمكن أن تقوم بغيل الفانيليا و أستنشاق رائحتها،واملرمرية 
هلا العديد من الفوائد حيث أن من أهم فوائدها زيادة الرتكيز، و تنشيط 

املخ، و هتدئة األعصاب.

السبب الحقيقي وراء خوف القطط بشدة من الخيار
االجتامعي،  التواصل  مواقع  رواد  بني  فيديو  مقطع  انترش 
من  أنه  التساؤالت،  من  الكثري  حوله  انترشت  و  للدهشة  مثري 
املعروف أن القطط ذات السبعة أرواح ختاف بشدة من اخليار، 
وقالت السيدة )جيل غولدمان( خبرية يف علم سلوك احليوان:  
ان السبب احلقيقي وراء خوف القطط من رؤية قطعة من اخليار 
اىل جوارها ، حيث أكدت عى أن اخليار له تأثري قوي عى القطط 
، و يولد لدهيا رد فعل مفاجئ و عنيف،مبينة ان  التفسري العلمي، 
أن القطط عند رؤيتها املفاجئة للخيار تظنه للوهلة األوىل عدوا 
حتدد  أن  تستطيع  ال  فهي  املسافة  لقرب  و  مهاجتها  اىل  يتطلع 

أو  ثعبانا  تظنه  فهي  الغالب  و يف  منها،  القريب  الشئ  هذا  ماهية 
أفعى، والتى تعترب من أخطر احليوانات بالنسبة للقطط ، ما يولد 
لدهيا شعورا مفاجئا باخلوف و الرعب و انعدام األمان، معتربة  يف 

الوقت نفسه ان اإلقدام عى اختاذ خوف القطط من اخليار كنوع 
من التسلية، مما يثري الرعب لدهيا وال يمكن توقع رد فعل القطة 

املفاجئ عند رؤيتها للخيار، لظنها أفعى تقوم بمهاجتها .

ظهور  إىل  أدت  التي  األسباب  حول  جديدة  رؤية  علامء  قدم 
الطريان  وكالة  تقرير نرشته  وفق  القمر،  سطح  الدوامات عى 
والفضاء األمريكية يف بحثهم عى املراقبة الدقيقة وأنظمة حماكاة 
حاسوبية من أجل التوصل إىل الفرضية اجلديدة التي جيزمون 
القمر  سطح  عى  ظهرت  الدوامات  أن  األدق.موضحني   أنا 
قديام، عندما ظهرت جماالت مغناطيسية حمدودة يف قرشة القمر، 
وكانت فرضيات سابقة حتدثت عن أن سبب هذه الدوامات هو 
اصطدام مذنبات بسطح القمر، ولكن الفرضية اجلديدة تقول 
إن اجلسيامت يف الرياح الشمسية املشحونة كهربائيا استجابت 
األمر  القمر،مؤكدينأن  يف  املوجودة  املغناطيسية  املجاالت  إىل 
جعل سطح القمر حمميا بواسطة املجال املغناطس من التجوية 

التي تسببها الرياح الشمسية.
ووفقا ألنظمة املحاكاة احلاسوبية، فإن املجال املغناطيس ينشأ 
حقال أو جمال كهربائيا عندما حتاول الرياح الشمسية التدفق من 
خالله، األمر الذي يؤدي إىل رصف وتقليل اجلزئيات املوجودة 

يف هذه الرياح وتوجيهها إىل مكان بعينه هو الدوامات.

علماء يطورون )عدسات( تمنح رؤية كاملة في الظالم

أعشاب طبيعية تقضي على مشكلة 
النسيان و تقوي الذاكرة

العلماء يكتشفون
لغز )الدوامات( على سطح القمر
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العارف هو المنّقب

عْن اإلمام عيلهّ )عليه السالم( أنهّه قال: قال رسول اهلل )صى اهلل عليه واله(: 
أكثروا عيلهّ الصالة، فقلت: وهل تبلغك الصالة بعد أن تفارقنا؟

ل بقربي ملكًا يقال له صلصائيل  قال : نعم ، يا عيلهّ إنهّ اهلل تبارك وتعاىل وكهّ
وهو يف األرض يف صورة الديك ، متن عرفه حتت عرش الرمحان وخمالبه يف 
ختوم األرض السابعة ، له ثالث اجنحة إذا نرشها ، واحدها باملرشق واآلخر 

باملغرب ، واآلخر منترش عى أرض قربي.
وباركت  صليت  كام   ، حممد  وآل  حممد  عى  صل  للهم   ((  : العبد  قال  فإذا 
الطري  يلقط  كام  لقطها  جميد((  محيد  إنهّك  ابراهيم  وآل  إبراهيم  عى  وترمحت 
إنهّ فالن بن فالن صى عليك  يا حممد  يرفرف عى قربي ويقول:  ثم   ، احلبهّ

وأقرأك السالم.
 ، حسنة  ألف  عرشون  له  ويرفع  األذفممر،  باملسك  نور  من  رقهّ  يف  له  فيكتب 

وُيمحى عنه عرشون ألف سيهّئة، ويغرس له عرشون ألف شجرة.

عندما نتأمل يف بودقة صهر املعادن التي حتتضن انواعًا كثرية من املعادن املختلفة ثم تقوم بصهرها جيعًا من دون تفريق بينها وخترجها يف ناية 
املطاف سبيكة واحدة متوحدة فاملعادن قبل دخوهلا للبودقة كانت هلا مسميات عديدة لكنها بعد ان ُعوملت بالصهر خرجت باسم واحد 

ُمغاير ملا كانت عليه..
وقبائل عديدة  متفاوتة وعرقيات وشعوب  والوان  متعددة  لغات  خُمتلفة وذوو  معادن خمتلفة واجناس شتى وقوميات  والناس كذلك هم 
الناس يدخلون يف دين اهلل  )اذا جاء نرص اهلل والفتح ورأيت  تعاىل  قال  افواجًا،  اهلل  الناس يف دين  اهلداية ودخل  فأشق االسالم بشمس 
بت كل الفوارق التي تفصل بني الناس وجعلتهم شيئًا  افواجا..( – سورة النرص- فاالسالم احلنيف اذا جاز وصفه بم )بودقة عظيمة( قد ذوهّ
وكيانًا واحدًا، قال العيل العظيم )وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اهلل اتقاكم.( – سورة احلجرات اآلية 13- وقد ورد 
عن النبي االعظم )صى اهلل عليه وآله وسلم( قوله ) ال فرق بني اعجمي وعريب اال بالتقوى( و )املسلمون سواسية كأسنان املشط الواحد(.

ُد يومًا عن اجلاحظ هذه القصة وقال: دخلُت عى اجلاحِظ يف آخِر أيهّاِمه وهو عليٌل ، فقلُت لُه : كيف أنَت ؟! ، فقال : كيف يكوُن  روى امُلربهّ
باُب بقربِه آلملَه، واألمُر يف ذلك أنهّني قْد ُجزُت  من نصُفه مفلوٌج )1( ولو ُنرِشَ باملناشرِي ملا أحسهّ بِه، ونصُفه اآلخُر منقرس )2(، ولو طار الذهّ

التهّسعني، وأنشدنا:
بمماِب أترُجو أْن تكوَن وأنَت شيممٌخ ** كام قد كنَت أيهّام الشهّ

لقد كذبْتك نفُسك، ليس ثوٌب ** خليٌق كاجلديِد من الثهّياِب
وأْدركه املوُت سنة ) 255 ( للهجرة  وقيل: وقعْت عليه كتُبه م وهو شيٌخ ضعيٌف قد جاوز التسعني م فقضْت عليه .

* نزهُة األلباء يف طبقات األدباء ص 124
* تاريخ بغداد 12 / 219

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
لل النهّصفي. )1( مفلوج: مصاٌب بالفالج، وهو الشهّ

وماتيزمية. )2( منقرس: مصاب بالنقرس، وهو نوٌع من أنواع األمراض الرهّ

بودقة الصهر وبودقة االسالم

من تراث العرب

أكثروا الصلوات عليه

خالد غانم الطائي
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صورة وتعليق

قيادة السيارة بيد األطفال!!

العارف هو المنّقب

يف الدول املتح�ة وضمن قوانني البالد الترشيعية فإنهّه 
أو  للسيارة  الصغرية  األعامر  من  األشخاص  قيادة  م  جيرهّ
بحيث  عامًا(   18( الفرد  بلوغ  حتى  النارية  الدراجة 
ا يف  يصبح شخصًا واعيًا لألمور متحكاًم بسلوكياته، أمهّ
نجد لألسف  فهنالك  بالضد،  فاألمر أصبح  العراق 
بعلم  السيارات  يقودون  مراهقني  وليسوا  أطفاال 
من أهلهم أو من دون علمهم ويتسببون باحلوادث 
الشارع،  يف  الصحيحة  غري  بالسلوكيات  والقيام 
ة مع هذه احلالة، وما رأيكم  فهل من وقفة جادهّ
أحد  قمميممادة  حالة  )األحممممرار(  رصمممدْت  وقممد 
فكيف  حكومية(..  )بلوحة  لسيارة  األطفال 
يرتكه  أبوه  عليه  أؤمتن  ما  وهل  إليه  وصلت 

بيد الصغار؟!

املنقب  هممو  الممعممارف  ان 
ذاك  ترى  كام  األخالقي 
اآلثممار  يف  يفتش  المممذي 
عى  يعثر  لكي  األرضية 
مزهرية عمرها ألف سنة 
ويعثر عى ميدالية عمرها 
العارف  كذلك  سنة  مئة 
ينقب يف آثار اهلل )سبحانه 
هي  اهلل  وآثمممار  وتممعمماىل( 
وتلك  الممرتاث  هذا  حتت 
التي  البدنية  األطمممالل 
الغفلة  ريح  با  عصفت 

بفرشاة  الغبار  هذا  ونزيل  ونفتش  فلنبحث  وجل(  )عز  هلل  نسياننا  بسبب 
العقل اللطيفة كي نبحث عن حتفة من حتف الروح لذلك كان رسول اهلل 
)صى اهلل عليه وآله( يقول: )إن ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم كنز 
من كنوز العرش(، ويف احلديث القديس: )يا بن آدم خلقتك لكي تربح عيلهّ 

ال لكي أربح عليك(، إذن العرفان هو أن تربح اهلل. 

صورة تراثية لبائع المعجنات )الجرك( ـ البصرة

الشيخ رحيم األسدي
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اعالن
تعلن شكة خريات السبطني التابعة للعتبة احلسينية املقدسة عن بيع )40( سيارة نوع )كيا م سرياتو( صالون كورية املنشأ موديل 2016 

وعن طريق القرعة وفق املعلومات اآلتية:
1. يتم شاء استامرة التسجيل يف القرعة والبالغة )25 ألف دينار( غري قابلة للرد وحيق االشرتاك بعدة استامرات علاًم أن هذا املبلغ سوف 

يرصف لغرض توسعة العتبة احلسينية املقدسة.
2. يف حال الفوز بالقرعة فعى الفائز دفع مبلغ السيارة املدعوم والبالغ )8500$( شاملة أجور الكمرك وال�يبة عى أن يتحمل الفائز 

أجور الرقم والتسجيل يف دوائر املرور، وأن يتم تسديد املبلغ خالل فرتة أسبوعني من تاريخ إجراء القرعة وبخالفه يسقط حقه.
3. حيق للفائز التنازل عن السيارة إىل قسم اآلليات يف العتبة احلسينية املقدسة ويقوم القسم املذكور بدفع مبلغ )4000 $( إىل الفائز.

4. يتم بيع االستامرات حتى تاريخ )1/ 6/ 2016(.
5. سيتم إجراء القرعة يوم )13/ 6 / 2016( يف مدينة اإلمام احلسن املجتبى )عليه السالم( للزائرين يف الساعة التاسعة لياًل والدعوة 

عامة للجميع.
* فعىل من يرغب باالشرتاك مراجعة أحد املكاتب التالية:

قسم السياحة الدينية: بني احلرمني/ بداية شارع السدرة، هم 07802402050
حي األرسة/ جماور جامع اإلمام حممد اجلواد )عليه السالم(، هم 07800068303

قسم اهلدايا والنذور/ داخل العتبة احلسينية املقدسة، هم 07706065588
قسم اآلليات/ بداية شارع السدرة، هم 07804257770

* املكاتب اخلارجية:
قسم السياحة الدينية/ بابل/ قرب جمرسهّ الثورة، هم 07819950801

مركز اإلرشاد األرسي م الديوانية/ حي املتقاعدين، قرب الدفاع املدين، هم 07810088278
مركز اإلمام احلسن )عليه السالم(/ النجف األشف/ شارع املثنى/ جماور مول النجم، هم 07803358020

ساهم يف توسعة العتبة احلسينية املقدسة باشرتاكك بقرعة احلصول عىل سيارة )كيا ـ سرياتو 2016(


