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قال اإلمام الصادق:
استعمال العدل واإلحسان مؤذن بدوام النعمة

a

) 35 ( وقال الذين أرشكوا لو شاء اهلل ما عبدنا من دونه من يشء  نحن وال آباؤنا 
وال حرمنا من دونه من يشء كذلك فعل الذين من قبلهم أرشكوا باهلل وحرموا ما
أح��ل اهلل وارتكبوا ما ح��رم اهلل فلام نبهوا عىل قبح أعامهلم نس��بوها إىل اهلل وقالوا 
لو شاء اهلل مل نفعلها فهل عىل الرسل إال البالغ املبني إال االبالغ املوضح للحق .

) 36 ( ع��ن الباق��ر )عليه الس��الم( ما بع��ث اهلل نبيا قط إال بواليتن��ا والرباءة من 
أعدائنا وذلك قول��ه تعاىل ولقد بعثنا اآلية إىل قوله من حقت عليه الضاللة يعني 
بتكذيبه��م  ) 37 ( إن حت��رص يا حممد عىل هدهيم ف��إن اهلل ال هيدى من يضل من 
خيذل��ه وما هل��م من نارصين من ينرصهم . ) 38 ( وأقس��موا باهلل جهد أيامهنم ال 
يبع��ث اهلل من يموت قيل يعني الذي��ن أرشكوا كام أنكروا التوحيد أنكروا البعث 
مقس��مني عليه ب��ىل يبعثهم وع��دا عليه حقا ولك��ن أكثر الن��اس ال يعلمون إهنم 
يبعث��ون إما لعدم علمهم بأنه من مواج��ب احلكمة وإما لقصور نظرهم باملألوف 
فيتومه��ون امتناع��ه . ) 39 ( ليب��ني هلم أي يبعثه��م ليبني هلم ال��ذي خيتلفون فيه 
وه��و احلق وليعل��م الذين كفروا أهنم كان��وا كاذبني فيام كان��وا يزعمون .) 40 ( 
ع��ن الصادق )عليه الس��الم( إنه ق��ال أليب بصري ما تقول يف ه��ذه اآلية فقال إن 
املرشك��ني يزعم��ون وحيلفون لرس��ول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وس��لم( أن اهلل ال 
يبع��ث املوتى قال فقال تبا ملن قال هذا س��لهم ه��ل كان املرشكون حيلفون باهلل أم 

بالالت والعزى ؟.

ٍء نَّْحُن َوال  ُ َما َعَبْدَنا ِمن ُدونِِه ِمن يَشْ ُكوْا َلْو َش��اء اهللهّ ِذيَن َأرْشَ َوَقاَل الَّ
ِذي��َن ِمن َقْبِلِهْم  ٍء َكَذلَِك َفَعَل الَّ ْمَن��ا ِمن ُدونِِه ِم��ن يَشْ آَباُؤَن��ا َواَل َحرَّ
ُس��لِ إاِلَّ اْلَب��الُغ امْلُبنُِي }النحل/35{ َوَلَق��دْ َبَعْثَنا يِف ُكلِّ  َفَهْل َعىَل الرُّ
 ُ ْن َهَدى اهللهّ اُغ��وَت َفِمْنُهم مَّ َ َواْجَتنُِبوْا الطَّ ُس��واًل َأِن اْعُب��ُدوْا اهللهّ ٍة رَّ ُأمَّ
الَلُة َفِسرُيوْا يِف اأَلْرِض َفانُظُروْا َكْيَف َكاَن  ْت َعَلْيِه الضَّ ْن َحقَّ َوِمْنُهم مَّ
َ اَل هَيِْدي  ِرْص َعىَل ُهَداُهْم َفإِنَّ اهللهّ بنَِي }النحل/36{ إِن حَتْ َعاِقَبُة امْلَُكذِّ
ِ َجْهَد  ي��نَ }النحل/37{ َوَأْقَس��ُموْا بِاهللهّ ن نَّارِصِ َمن ُيِض��لُّ َوَما هَلُم مِّ
ا َولِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس  ُ َمن َيُموُت َبىَل َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ َأْياَمهِنِ��مْ اَل َيْبَعُث اهللهّ
ِذيَن  َتِلُفوَن ِفيِه َولَِيْعَلَم الَّ ُم الَِّذي خَيْ َ هَلُ اَل َيْعَلُم��وَن }النحل/38{ لُِيَبنيِّ
ٍء إَِذا َأَرْدَناُه َأن  اَم َقْوُلَنا لَِشْ ْم َكاُن��وْا َكاِذبنَِي }النحل/39{ إِنَّ ُ َكَفُروْا َأهنَّ
ِ ِمن َبْعِد َما  ِذيَن َهاَجُروْا يِف اهللهّ ُق��وَل َلُه ُكن َفَيُكوُن }النحل/40{ َوالَّ نَّ
ْجُر اآلِخَرِة َأْكرَبُ َلْو َكاُنوْا َيْعَلُموَن  ْنَيا َحَسَنًة َوأَلَ ُهْم يِف الدُّ َئنَّ ُظِلُموْا َلُنَبوِّ

}النحل/42{  ُلوَن  َيَتَوكَّ ِْم  َوَعىَل َربِّ وْا  ِذيَن َصرَبُ }النحل/41{ الَّ

�سورة النحل

التف�سري

الطاغوت : كل ما يعبد  من غري اهلل
حفت عليه: وجبت عليه

عاقبة: هناية الشء
حترص: طلب الشء بجد واجتهاد

لنبوئنهم: لننزلنهم ونسكننهم

كالم ممنوع

التفت

عندما تش��تد االزمة ونعيش ظرف��ا صعبا حيتم عىل 
اجلميع ان يتعاملوا معه بمهنية وحرفية حتى يمكن 
ان يتجاوزه��ا اجلميع ومن بني اه��م ما جيب احلذر 
منه االخب��ار املحبطة لالمال والباعث��ة لليأس مهام 
كان��ت صحته��ا او املبالغ��ة با فالتعام��ل الصحيح 
م��ع ه��ذا الوضع حيت��م ع��ىل اجلميع ش��حذ اهلمم 
وبع��ث األم��ل والدقة يف العمل ، عىل س��بيل املثال 
عندما حيقق احلش��د واجلي��ش االنتصارات جيب ان 
ال نك��رس اعالمن��ا وحديثنا عن خس��ائرنا التي  ال 
ننكره��ا ولك��ن ال نتح��دث عنها بكثاف��ة ، الظرف 

يتطلب ذلك  .
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ان املحن التي مرت بالع��راق كثرية وتعاملت معها مجيع 
اجله��ات كل وفق رؤيته فاملخلص والفاس��د والضعيف 
كل ادىل براي��ه ، ومن بني هذه املفارقات نقف امام حلول 
املرجعي��ة لكثري من االزمات الس��يام تل��ك التي التزم با 
املعني مع بع��د النظر للحل الذي تطرحه املرجعية ، مثال 
ازمة النجف 2004 احدى النقاط اخلمس��ة كانت اجراء 
التعداد الس��كاين الن ه��ذا التعداد هو االس��اس يف نمو 
ونط��ور وحفظ حقوق العراق والعراقيني، اال ان املعنيني 

لالس��ف مل يلتزم��وا بذلك، التاكي��د عىل الرشعي��ة والقانونية والعم��ل بالدليل لتحجيم الفس��اد 
والرضب بيد من حديد ، اال ان لالس��ف الشديد استخدمت هذه امللفات للتشهري والتسقيط من 

غري معاقبة املفسد.
جلس��ة االثنني الفائت ليس��ت بجديدة ولكن اس��لوب الكشف عن الفس��اد جاء خمتلفا عام سبق 
ولكننا ال نياس بل نامل االجراءات الرادعة ملن تثبت عليه جريمة الفساد التي ذكرت باجللسة .

العمل بالوثيقة والدليل مع نزاهة الضمري 

قال االمام علي 

في تعليم الحرب والمقاتلة

a

َمَة،  ُيوِف َعِن اهْلَاِم، َوَأْكِمُلوا الالَّ ُه َأْنَبى لِْلسُّ َواِجِذ، َفإِنَّ وا َعىَل النَّ ِكيَنَة، َوَعضُّ ْلَبُبوا السَّ ْشَيَة، َوَتَ َمَعارِشَ امْلُْسِلِمنَي: اْسَتْشِعُروا اخْلَ
َطا، َواْعَلُموا  ُيوَف َباخْلُ َبا، َوِصُلوا السُّ ْزَر، َوَناِفُحوا بِالظُّ ْزَر، َواْطُعُنوا الشَّ ُظوا اخْلَ َها، َواحْلَ ُيوَف يِف َأْغاَمِدَها َقْبَل َسلِّ َوَقْلِقُلوا السُّ
ْعَقاِب، َوَناٌر  ُه َعاٌر يِف ااْلَ ، َفإِنَّ ، َواْسَتْحُيوا ِمَن اْلَفرِّ َأنَُّكْم بَِعنْيِ اهللِ، َوَمَع اْبِن َعمِّ َرُسوِل اهللِ )صىل اهلل عليه وآله(، َفَعاِوُدوا اْلَكرَّ
َواِق امُلَطنَِّب،  ْعَظِم، َوالرِّ َواِد ااْلَ َيْوَم احْلَِس��اِب، َوِطيُبوا َعْن َأْنُفِس��ُكْم َنْفسًا، َواْمُشوا إىَِل امْلَْوِت َمْشيًا ُسُجحًا، َوَعَلْيُكْم ِبَذا السَّ
ُكوِص ِرْجاًل; َفَصْمدًا َصْمدًا! َحتَّى َيْنَجيِلَ َلُكْم  َر لِلنُّ َم لِْلَوْثَبِة َيدًا، َوَأخَّ ِه(، َقْد َقدَّ َطاَن َكاِمٌن يِف ِكْسِ ��يْ ُبوا َثَبَجُه، فإِنَّ الشَّ َفاْضِ

ُكْم َأْعاَمَلُكْم(. ْعَلْوَن َواهلُل َمَعُكْم َوَلْن َيرِتَ قِّ )َوَأْنُتُم ااْلَ َعُموُد احْلَ

ضعف ام فساد
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تحرير ناحية الوليد ومنفذها الحدودي مع سوريا

أصول  قانون  دخ��ول  عن  العراقية،  العدل  وزارة  أعلنت 
فيام  املايض،  التنفيذ( منذ شهر متوز  املحاكامت اجلزائية )حيز 

أكدت أن القضاء العراقي أصبح ملزما بالتعديل.
وقال كامل أمني مدير إعالم وزارة العدل: إن قانون أصول 
املحاكامت اجلزائية دخل حيز التنفيذ ونرش يف جريدة الوقائع 
أن  مبينًا   ،2016 املايض  متوز  شهر  من   )18( ال�  يف  العراقية 

اجلهات القضائية ملزمة بالتعديل.
مدة  العام  لالدعاء  حددت  التعديل  بحسب  أنه  وأض��اف، 
ثالثني يومًا من تاريخ استالم االضبارة بإبداء رأهيم ويف حالة 
استيفاء الطلب يرسل للمحكمة، مشريًا إىل أن عىل املحكمة 

إبداء رأهيا خالل )90 يومًا( بشأن إعادة املحاكمة.
ت املادة )275( )إذا وجدت حمكمة التمييز أن طلب  وقد نصهّ
وإذا  رده  فتقرر  القانونية  رشوطه  يستوِف  مل  املحاكمة  إعادة 
املحكمة  إىل  األوراق  مع  إحالته  فتقرر  هلا  مستوفيًا  وجدته 
التي أصدرت احلكم أو إىل املحكمة التي حلت حملها، مرفقًا 
بقرارها بإعادة املحاكمة وتصدر املحكمة حكاًم بنتيجة إعادة 
إليها  اإلضبارة  ورود  تاريخ  من  يومًا(   90( خالل  املحاكمة 

واحضار املحكوم أمامها إذا كان احلكم صادرًا باإلعدام.

أعلنت قائممقامية قضاء الرطبة بمحافظة األنبار، عن تطهري ناحية الوليد ومنفذها 
مقتل  أكدت  فيام  بغداد(،  غرب  كم   110( االنبار،  غرب  سوريا،  مع  احل��دودي 

العرشات من عنارص تنظيم )داعش( خالل املعارك.
وقال قائممقام الرطبة )عامد املشعل(: إن قوات مشرتكة من الفوج الرابع يف حرس 
التحالف،  طريان  من  وبإسناد  العشائري  احلشد  ومقاتيل  اجليش  وقوات  احلدود 
متكنت، من تطهري ناحية الوليد ومنفذ الوليد احلدودي مع سوريا يف قضاء الرطبة، 
)440 كم غرب االنبار(، مبينًا أن العملية اسفرت عن مقتل العرشات من عنارص 

تنظيم )داعش(.

خالد  العراقي،  الدفاع  وزير  أكد 
التحرير  عمليات  إن  العبيدي 

ستجري وفق اخلطط املوضوعة.
أن  الدفاع،  ل��وزارة  بيان  وأوضح 
أكد  العبيدي  خالد  الدفاع  وزير 
تسري  العسكرية  العمليات  أن 
وفق اخلطط املوضوعة وبتوقيتات 
زمنية حمددة، مشريًا إىل إن الوضع 
العام يف قواطع العمليات مطمئن، 

يف  م��اٍض  ال��ع��راق��ي  اجليش  وأن 
العراق من عصابات  حترير أرض 
انتهت  حيث  اإلرهابية،  )داعش( 
اخلالدية  ج��زي��رة  حت��ري��ر  صفحة 
العام  هذا  أن  إىل  مشريًا  بالكامل، 
كامل  لتحرير  ع��ام��ًا  س��ي��ك��ون 
مع  انسجامًا  العراقية،  األرايض 
للقوات  العام  القائد  توجيهات 

املسلحة.

عمليات  وغرفة  ضاربة  قوة  تشكيل  عزمها  الداخلية،  وزارة  أعلنت 
»من  أنه   : للوزارة  بيان  وذك��ر  ال��وزارة.  يف  الفساد  ملالحقة  خاصة 
الداخلية  وزارة  يف  واملايل  االداري  الفساد  معاجلة  سبل  مناقشة  اجل 
عقد الوكيل االداري واملايل عقيل اخلزعيل اجتامعا موسعا مع املدراء 
تشخيص  مقدمتها  يف  القضايا  من  عددا  خالله  من  ناقشوا  العامني 
مواطن الفساد واملفسدين ووضع احللول واملعاجلات الالزمة للقضاء 
االجهزة  يف  امل��دراء  مجيع  قيام  ضورة  عىل  اآلفة«،مؤكدا  هذه  عىل 
الرقابية باجلوالت التفتيشية والرقابية امليدانية جلميع تشكيالت الوزارة 
االنذارات.  اثناء  وخصوصا  عملهم  يف  العسكري  بالضبط  لاللتزام 
الرقابية تضم  وأمر اخلزعيل »بتشكيل غرفة عمليات خاصة لالجهزة 

فريقا تكتيكيا مدربا يكون كقوة ضاربة عىل مجيع املفسدين.

قوة ضاربة  لمالحقة الفساد في الداخلية 

التحرير  عمليات   : الدفاع  وزير 
تسير وفق الخطط الموضوعة

المحاكمات  ق��ان��ون   : ال��ع��دل 
الجزائية دخل حيز التنفيذ منذ 
تموز والقضاء ملزم بالتعديل
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ترحيب نيابي بمشاركة الحشد في معركة تحرير نينوى

الموجز

.

 

•المتظاهرون يجددون مطالباتهم بإنهاء المحاصصة وينددون بقانوني )المعلوماتية وحرية التعبير(.

• مطار البصرة يحتل المركز الثاني عالميًا من حيث ارتفاع درجات الحرارة.

• شرطة كربالء تعلن مالحقة من يستخدم دراجته أو سيارته ل�)اللهو( في الشارع.

• قنبلة اتهامات بالفساد يفجرها وزير الدفاع خالد العبيدي في مجلس النواب.

• المرور تعيد العمل بنظام الفردي والزوجي.. ومجلس بغداد يصف القرار ب�)غير المدروس(.

• األسواق تشهد ارتفاعًا بأسعار المبيدات الحشرّية.. والصحة تؤكد: مكافحتها ليس من اختصاصنا..!

• وزارة الزراعة تطلق مستحقات الفالحين والمزارعين من منتجي البذور.

• أهالي الخالدية يحتفلون بمناسبة تحرير الجزيرة من سيطرة عصابات )داعش( االرهابية.

رحبت جلنة االمن والدفاع النيابية، بقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
الشعبي،  احلشد  تشكيالت  اىل  املوصل  ابناء  من  مقاتل  الف   15 بضم 
مؤكدة ضورة مشاركة مجيع اطياف الشعب بتحرير املحافظة من ايدي 
عصابات »داعش«. وكشفت هيئة احلشد الشعبي، عن أن رئيس الوزراء، 
وافق عىل تنيد اآلالف من أبناء املوصل يف تشكيالته، استعدادًا ملعركة 
األسدي،  أمحد  الشعبي،  احلشد  هيئة  باسم  الناطق  وقال  املدينة،  حترير 
يف ترصيح صحفي«: ان العبادي أمر بإضافة 15 ألف مقاتل من أهايل 

املوصل إىل احلشد للمشاركة يف حتريرها«.

المرجع الديني االعلى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( ُيغيث نازحي الشرقاط

قام مكتب املرجع االعىل السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله( باغاثة حوايل )8000( ثامنية االف عائلة نازحة اىل حمافظة صالح 
الدين من بطش العصابات التكفريية، أكد ذلك  السيد شهيد املوسوي عضو خلية االغاثة التابعة للمكتب، مضيفا ان مواد االغاثة 

تكونت من سالل غذائية كل سلة حتوي ثامين مواد وكذلك بطانيات وفرش ومستلزمات اطفال وحلويات هلم. 
من جانبهم رحب وجهاء عشائر اجلبور يف قرى احلجاج والبو طعمة والبو عجيل بمبادرة املرجع السيستاين، مثمنني جهود املرجعية 

الدينية العليا ووقفتها املباركة مع النازحني من ابناء مناطقهم.
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السيد الصافي يتناول نصين عن أمير المؤمنين)عليه السالم(،  
في عمارة األرض، ويحكي قصة انسانية عظيمة بدالالتها 

يسّطرها عراقيون 

أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تناول 
في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي 
الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته 
الحسيني الشريف في غرة ذي القعدة الحرام 1437ه� الموافق 

2016/8/5م تناول نصين ألمير المؤمنين )عليه السالم( قائال:

أن��ق��ل ل��ك��م ن��ص��ني ع��ن أم��ري 
بام  ال��س��الم(،  )عليه  املؤمنني 
يتعلق بعامرة األرض، ومن مجلة 
العامرة فقوله  فأما وجه  ما قال: 
اأَلْرِض  َن  مِّ َأنَشَأُكم  تعاىل: )ُهَو 
فأعلمنا  ِفيَها(،  َواْسَتْعَمَرُكْم 
سبحانه؛ أنه قد أمرهم بالعامرة.. 
ملعايشهم،  سببًا  ذل��ك  ليكون 
احلب  من  األرض  من  بام خيرج 
والثمرات وما شاكل ذلك.. مما 

جعله اهلل تعاىل معايش اخللق.
وهو  آخ��ر  نص  يف  أيضًا  وق��ال 
م��ن ك��ت��اب��ه إىل م��ال��ك األش��رت 
بام  اخل���راج  أم��ر  )وتفقد  ق��ال: 
صالحهم  يف  فإن  أهله،  يصلح 
سواهم،  ملن  صالحا  وصالحه 
وال صالح ملن سواهم إال بم، 
عىل  عيال  هم  كلهّ ال��ن��اس  ألنهّ 
اخلراج وأهله. وليكن نظرك يف 
عامرة األرض أبلغ من نظرك يف 
ال  ذلك  ألن  اخلراج  استجالب 

طلب  ومن  بالعامرة،  إال  يدرك 
اخلراج بغري عامرة أخرب البالد 
أمره  يستقم  ومل  العباد،  وأهلك 

إال قليال(.
ط��ب��ع��ًا ال خي��ف��ى ع��ىل األخ���وة 
من  مبحثا  هناك  أن  األع���زاء 
استثارة  عىل  املقدس  ال��ش��ارع 
الدخول  وأيضًا  الطاقات،  مجيع 
املعيشة،  مستلزمات  هتيئة  إىل 
القرآنية  اآلي��ات  بعض  ولعلَّ 
األرض،  يف  ال��رضب  إىل  تشري 
العام،  بعنوانه  العمل  اىل  إشارة 
وهو من مقومات الفرد، ومقوم 
من  أو  املجتمع  مقومات  من 
مقومات الدولة، ولذلك كانت 
دائام  اخلريات  حمط  هي  األرض 
األرض  وترك  هذا،  يومنا  وإىل 
املعيبة،  األم��ور  من  استثامر  بال 
السالم(  )عليه  املؤمنني  وأم��ري 
عندما  والت��ه  بعض  ع  ق��رهّ ه  لعلهّ

دت األرض. جرهّ

بعد  أما  له:  السالم(  )عليه  قال 
كنت  إن  أم��ٌر  عنك  بلغني  فقد 
رب��ك،  أسخطت  فقد  فعلته؛ 
وأخ��زي��َت  إم��ام��َك،  وعصيَت 
الثالث  احلاالت  بذه  أمانتَك( 
ال��س��الم(  )عليه  اإلم���ام  رت��ب 

عليه، فامذا فعل؟
قال )عليه السالم(: )بلغني أنك 
ما  وأخ��ذت  األرض،  دت  ج��رهّ
حتت  ما  وأكلت  قدميَك،  حتت 
مل حتافظ  إن��س��ان  أن��ت  ي��دي��ك( 
حتافظ  مل  الناس،  مصلحة  عىل 
أنت  وإنام  العامة،  األموال  عىل 
هلم  تبِق  ومل  األرض  دت  ج���رهّ
بقية، وإنام ماهلم قد أخذته أنت) 
أن  واعلم  حسابك،  إيلهّ  فارفع 
حساب  من  أعظم  اهلل  حساب 

الناس.. والسالم(.
ال��س��الم(  )عليه  ع��يل  ف��اإلم��ام 
الذي  والنص  جم��ااًل،  يعطه  مل 
سبحانه  )فأعلمنا  قال:  قرأناه، 

بالعامرة(  أمرهم  قد  أنه  وتعاىل 
ملعايشهم،  سببًا  ذل��ك  فيكون 
والح��ظ��وا أخ����واين ال��دق��ة يف 
ال��ت��ع��ب��ري، وال���ق���رآن ال��ك��ري��م 
األرض  م��ن  )انشأكم  ي��ق��ول: 
مل  إذا  فاإلنسان  واستعمركم(، 
يكون  فحقيقة  األرض؛  يعمر 
كام يقول اإلمام )عليه السالم(: 
لقد عصيت وأخزيت وخذلت( 
التعمري مبنيهّ عىل معايش  وهذا 
الناس وأرزاق الناس هي قائمة 
وع��امرة  األرض،  إع���امر  ع��ىل 
األرض ال شك حتتاج إىل أناس 
يقدرون هذه األرض بتعمريها.

السالم(  )عليه  املؤمنني  أم��ري 
عندما كتب عهده إىل مالك وقد 
ذكرنا يف اخلطب السابقة فقرات 
دة من هذا الكتاب والعهد،  متعدهّ
مل يصب اهتاممه عىل أمر اخلراج، 
بعض من جاء بعد أمري املؤمنني 
وتصدى  ال��ت��اري��خ  ط��ول  ع��ىل 

8



لألمور اهتم باخلراج دون إعامر 
األرض، وفعاًل فهم مل يمكثوا إال 
قليال، قوام الدولة باصطالحاتنا 
مبني  ال��دول��ة  اقتصاد  احلديثة 
اخل��ريات،  ه��ذه  استغالل  ع��ىل 
ملالك  النص  من  ذلك  ونالحظ 
قال  عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان 
أمر  )وتفقد  ال��س��الم(:  )عليه 
اخلراج ملا يصلح أهله( أي تفقد 
املال  واخل��راج  الدولة،  ميزانية 
إىل  وي��أيت  ضيبة  يؤخذ  ال��ذي 
مستحقه  إىل  ع  وي��وزهّ امل��ال  بيت 
أو مصالح الدولة، ويقول: )فإن 
صالحًا  وصالحهم  صالحه  يف 
صلح  إذا  هو  فاملقوم  للناس( 
املقيمني  الناس  وصلح  اخل��راج 
والصالح  يصلح،  فغريهم  عليه 
مل��ن س��واه��م، الح��ظ��وا، )وال 
بصالح  إال  سواهم  ملن  صالح 
اخلراج(،  أهل  وصالح  اخلراج 
ال  شك  فال  قلهّ  أو  فسدا  إذا  إما 
يمكن أن تصلح احلال، فاقتصاد 
خاو، وأموال تسق، وأرض ال 
أمري  به  يقبل  ال  أمر  هذا  ر،  تعمهّ
املؤمنني )عليه السالم(، الحظوا 
قال: ألن الناس كلهم عيال عىل 
أن  تريد  فالناس  وأهله،  اخلراج 
هذه  استثارة  من  فالبد  تقتات؛ 
عامل  مالك  يا  وأنت  األرض، 
بذا  االه��ت��امم  وعليك  ووال 

وهو  النص  بذا  أمره  ثم  األمر، 
أن  يريد  ملن  ج��دًا  مهم  دستور 
ر اقتصاد بلده، قال: )وليكن  يطوهّ
ابحث  األرض(  نظرك يف عامرة 
ر العيون  عن عامرة األرض، فجهّ
الزراعة  عن  وابحث  واألهن��ار، 
وبوقته  بحسبه  ك��ل  واملصانع 
)وليكن نظرك يف عامرة األرض 
استجالب  يف  نظرك  من  أبلغ 
عىل  عينك  تكن  ال  اخل���راج(، 
ولكن  فقط،  والدرهم  الدينار 
إىل  اذهب  األرض،  بعامرة  اهتم 
ذلك  ألن  ��ره��ا،  وع��مهّ األرض 
بالعامرة،  إال  ي��درك  ال  اخل��راج 
توجد  اخلراج وال  أين لك  فمن 
هذا  اخ��واين  والحظوا  ع��امرة؟ 
اخل��راج  طلب  )وم���ن  ال��ن��ص: 
بغري عامرة أخرب البالد وأهلَك 
ر،  يعمهّ وال  عمل  بال  أي  العباد( 
اإلمام  يذكره  عجيب  األثر  هذا 
)عليه السالم(، فاملسألة ال تكن 
قال  وإن��ام  وجزئية  شخص  أث��ر 
العبادة(  وأهلك  البالد  )أخرب 
غنية  أهنا  مع  خربة  تكون  لذلك 
حت��اول  ع��ق��ول  ت��وج��د  ال  لكن 
األرض،  ر  وتعمهّ تستثمر  أن 
فالنتيجة البالد ستخرب والعباد 
أم��ره  يستقم  )ومل  سيهلكون، 
يعرف  ال  واقعًا  ألنه  قليال(،  إال 

كيف يعيش؟

أخويت قبل اخلتام أحب أن أنقل 
لكم قصًة جديرًة بأن تلقى، هناك 
وأحتدث  )أجم��د(  أسمه  شخص 
)أجمد  الشخص  هذا  باألسامء، 
وهذه  ام��رأًة  خطب  س��امل(  عبد 
اخلطبة استمرت خلمس سنوات 
وهذه الفتاة هي الوحيدة ألهلها، 
فأهلها يظنون با عزيزة عندهم، 
رشوط��ًا  يرشطوا  أن  وح��اول��وا 
وهذا  القضية،  من  يمل  مل  وهو 
النارصية،  أه��ايل  من  الشخص 
وبالنتيجة  امل�����رأة  وخ��ط��ب 
ف��رتة مخس  بعد  األه��ل واف��ق��وا 
أذكر  البنت  أق��ل،  أو  سنوات 
وهي  صفاء(،  )زه��راء  اسمها 
هذه  خالل  الديوانية،  أهل  من 
إىل  أجمد  ذهب  )اخلطبة(  الفرتة 
 /31( يوم  ويف  القتال،  جبهات 
بمنطقة  أص��ي��َب   )2016  /7
بليغة  كانت  واإلصابة  اخلالدية، 
وُبرتت كلتا رجليه، اآلن الرجل 
املستشفى،  يف  وه��و  يسمعني 
وهو رجل موضوعي، فبعد هذه 
أهله  من  وطلب  أفاَق  اإلصابة 
أن يعتذروا هلذه املرأة )خطيبته( 
وعندما  اخل��اص،  لوضعه  نسبة 
البنت،  أه��ل  إىل  اخل��رب  وص��ل 
وسمعوا بإصابته فالنتيجة كانت 
فاألهل  هو،  ظنهّ  ما  عكس  عىل 
إىل  بحاجة  )احل��دي��ث  وا  أرصهّ

تعجز  الكلامت  فبعض  مشاعر 
بعض  عن  حقيقة  وص��ف  عن 
وبعض  ط��اق��ات  م��ن  عندنا  م��ا 
ما  وبعض  نفوس  من  عندنا  ما 
سخاء  وم��ن  قلوب  من  عندنا 
الوطن  هذا  وحقيقة  النفس،  يف 
وعوائل  نساء  وفيه  رج��ال  فيه 
أن  القائمني  ع��ىل  وضوري 

يلتفتوا وهيتموا(. 
قالوا  األه��ل  أن  كانت  النتيجة 
املستشفى،  يف  ال��ق��ران  نعقد 
وجاءوا فعال قبل يومني وانعقد 
مخس  بعد  املستشفى،  يف  القران 
الرجولة  هذه  أن  املهم  سنوات، 
اإلنسانية  امل��واق��ف  هي  وه��ذه 
املكان  ه��ذا  من  وأن��ا  احلقيقية، 
أن  ين  املتصدهّ مجيع  واقعًا  أدعو 
ندعو  ونحن  ويلتفوا،  يوثقوا 
قبلت  التي  الكريمة  العائلة  هلذه 
الذي  الرجل  هذا  بأن  فت  وترشهّ
ف��داء  ق��دم��اه  ت��ك��ون  أن  أوىص 
له  ندعو  إال  نقدر  وال  للعراق، 
وللعائلة وندعو اهلل أن يمن عليه 
بالعافية وأن جيعلها أرسة كريمة 
للدفاع  الصاحلة  للذرية  منتجة 
املقدسات.  كل  وعن  البلد  عن 
رب  هلل  احلمد  أن  دعوانا  وآخر 
العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله 

الطيبني الطاهرين. 
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مستقاٌة من اخلطبة األوىل من صالة 
اجلمعة بإمامة السيد أمحد الصايف 
يف الصحن احلسيني الرشيف يف  

غرة ذي القعدة احلرام/ 1437هـ  
املوافق  )5/ 8 / 2016(.

إىل  وإياكم  تعاىل  اهلل  أرشدنا 
وإياكم  وألبسنا  اهلداية  سبيل 

لباس التقوى.
كنا وال زلنا مع إمامنا السجاد 
يف  دعائه  يف  السالم(،  )عليه 
طلب التوبة، وقلنا من مجلة ما 
ذكره )عليه السالم( أنه رشط 
اهلل  ي��ُم��ن  أن  بعد  نفسه  ع��ىل 
باملغفرة،  عليه  وتعاىل(  )تبارك 
أنه ال يعود يف مكروهه، وقلنا 
مات(،  املكروه يعني )كل املحرهّ
مات تنبعث،  لذلك فهذه املحرهّ
إذا  وت��ع��اىل(  )سبحانه  واهلل 
واألشياء  مه(،  )حرهّ شيئا  كره 
فكل  )األوام���ر(  هي  املحببة 
عن  ينبعث  به  اهلل  أمرنا  يشء 

اإلرادة.
السالم(  السجاد )عليه  اإلمام 
)االلتزام(  وأعطى  ذكر  بعدما 
مكروه  أي  إىل  يعود  ال  ب��أن 
َأالهّ  َش�ْرِطي  َربِّ  َي�ا  )َوَل�َك 
َأُعوَد يِف َمْكُروِهَك(، وقلنا أن 
مزيد  إىل  بحاجة  األشياء  هذه 
اهلل  يُمن  أن  بعد  التوفيق  من 
إىل  يعود  ال  وأن  بالتوبة،  عليه 
األع��امل،  من  فعل  ما  سالف 
يِف  َأْرِجَع  َأالهّ  )َوَض��اَميِن  يقول: 
َأْهُجَر  َأْن  َوَعْهِدي  َمْذُموِمَك، 

مَجِيَع َمَعاِصيَك(. 
يف  ال��س��الم(  )عليه  يقول  ثم 
ُهمَّ إنََّك. َأْعَلُم  مقطٍع ثاٍن: )أللَّ
باَِم َعِمْلُت َفاْغِفْر يِل َما َعِلْمَت، 

َما  إىَل  بِ��ُق��ْدَرتِ��َك  ْف��نِ��ي  َوارْصِ
َأْحَبْبَت(. 

اإلنسان  عقيدة  قويت  ام  فكلهّ
ورسخت يف نفسه، كلام زادت 
ال��وق��اي��ة م��ن ال��ذن��وب، ألن 
يتأمل  عندما  واقعًا  اإلنسان 
هذه األسامء والصفات اإلهلية 
يرى أنه حماٌط بكل يشء، واهلل 
لع فضاًل عن  )تعاىل( أيضًا مطهّ
اإلحاطة عىل كل يشء، بحيث 
وع��ال(  )ج��ل  عليه  ختفى  ال 

خافية.
عنده  ح��اضة  كلها  فاألشياء 
ليس  وعلمه  ج��الل��ه(  )ج��لهّ 
أعامقنا  إىل  نافذ  هو  بل  بسيطًا 
يف  نعم  يشء،  ب��ك��لِّ  وحم��ي��ط 

تبارك  مقام احلساب جيعل اهلل 
كأعضاء  علينا،  شهودًا  وتعاىل 
يف  واهلل  واملالئكة،  اإلن��س��ان 
مقام  ه��ذا  ولكن  عنها  غنًى 
الشاهد  بحضور  )ال��ع��دل(، 
وال  احلاكم،  هو  شهد  ال��ذي 
تبنيهّ  ح��ت��ى  امل��الئ��ك��ة  حي��ت��اج 
احلق، أو ال حيتاج إىل اجلوارح 
حتهّى  تعرتف  أن  واألع��ض��اء 
اع��رتاف  ولكن  احل��ق،  يظهر 
املالئكة  وش��ه��ادة  اجل����وارح 
من  احلق  ملعرفة  شهادة  ليست 
الباطل، وليس كام عندنا اآلن 
الشهود  إىل  احلاكم  حاجة  يف 
هنا  فالشهود  ال��ف��ع��ل،  ع��ىل 
ليحكم،  احلقائق  له  تكشف 

أوصيكم جميعًا أحبتي ونفسي األمارة بالسوء بتقوى اهلل )تبارك وتعالى( واليقظة، فلقد قال أمامنا أمير المؤمنين )عليه 
السالم( في حديث له: )َفَلْو َأنَّ َاْلَباِطَل َخَلَص ِمْن ِمَزاِج َاْلَحقِّ َلْم َيْخَف َعَلى َاْلُمْرَتاِديَن َو َلْو َأنَّ َاْلَحقَّ َخَلَص ِمْن َلْبِس َاْلَباِطِل 

ِاْنَقَطَعْت َعْنُه َأْلُسُن َاْلُمَعاِنِديَن َو َلِكْن ُيْؤَخُذ ِمْن َهَذا ِضْغٌث َو ِمْن َهَذا ِضْغٌث َفُيْمَزَجاِن(.

التأّخُر في التوبة.. جهٌل وتقصير!!
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كذلك  ليس  تعاىل  اهلل  ولكن 
فهو ال ختفى عليه خافية!.

ر اإلنسان هذا املعنى،  فلو تصوهّ
ح��اضًا  وجعله  ب��ه،  واعتقد 
دائاًم  احلالة  هذه  يذكر  بحيث 
 َ ِذيَن آَمُنوا إْذُكُروا اهللَّ ا الَّ َ )َيا َأهيُّ
ِذْكرًا َكثرِيًا(، والذكر ال خيتص 
اإلنسان  وإنام  اللساين  بالذكر 
ح��اضًا  اهلل  ي��ك��ون  أن  جي��ب 
فعال  أن  أي  املعنى  بذا  عنده 
اهلل  سيكون  األفعال  هذه  من 
ان  الحظنا  ولو  عليها،  مطلعًا 
هلذا الفعل سيكون فيه جنبتان:
اجلنبة األوىل: أن اإلنسان دائاًم 
ألنه  الوقاية،  حالة  يف  يكون 
ع عليه(  عندما خيشى اهلل )املطلهّ
الذي  العمل  يعمل  أن  حياول 
)جلهّ  إليه  به  ويقرهّ اهلل  ُي��ريض 

شأنه(. 
الثانية: سيشعر اإلنسان  اجلنبة 
بالطمأنينة،  الوقت  ذات  يف 
مثاًل  مظلومًا  عاش  وإن  ألنه 
وتعاىل(  )سبحانه  اهلل  لكن 
واملظلوم،  الظامل  عىل  لع  مطهّ
عنده  تضيع  ال  سبحانه  وهو 

األشياء.
وعلمه  علينا،  فاطالعه  ولذا 
جهة  من  لنا  حصانة  يعدهّ  بنا 
وهكذا  أيضًا،  لنا  واطمئنانا 

بقية األمور.
ف���اإلم���ام ال��س��ج��اد )ع��ل��ي��ه 
الصفة  هل���ذه  ي���أيت  ال��س��الم( 
الرمحة  اس��ت��ج��الب  م��ق��ام  يف 
)اللهم  فيقول:  التوبة  وطلب 
أنك أعلم بام علمت(، أي أن 
فالشك  أن��ا  عملته  يشء  أي 
ما  يل  )فاغفر  ب��ه،  أعلم  أن��ك 
كيف  نتساءل  وهنا  علمت(، 
أن اهلل )تبارك وتعاىل( أعلم بام 

نعمل؟
وهذه  ننسى  قد  نحُن  واقعًا 
اإلنسان  وأن  حقيقية،  مشكلة 
بحسب معيشة الدنيا وانشغاله 
والفعل  نيس  فإذا  ينسى،  فهو 
يكون مطلوبه، والعاقل يطلب 
فقد  تركها  إذا  لكن  التوبة، 
حيتاج  ال��ذي  الفعل!،  ينسى 
الفعل قد ت  التوبة، وهذا  إىل 
مع  مادية  التزامات  فيه  كون 
اآلخرين وبينه وبني اهلل تعاىل، 

للنسيان،  عرضة  واإلن��س��ان 
يرتك  أن  حمبب  غ��ري  ول��ذل��ك 
ألن  واج��ب��ة،  هي  بل  التوبة، 
اإلن��س��ان ب��م��ج��رد م��ا أذن��ب 
فيجب عليه أن يتوب، فالتوبة 
لوازم  ومن  مستقل،  واج��ب 
ما  اإلن��س��ان  أن خي��يل  ال��ت��وب��ة 
وعليه  ت��ع��اىل،  اهلل  وب��ني  بينه 
الناس  من  أخذه  ما  ُيرجع  أن 
فإذا نيس  التوبة واجبة،  ولكن 
فهذه  الفعل  إىل  يلتفت  ومل 
مشكلة كبرية، واإلنسان يعمل 
عماًل وفيه آثار ولكنه ال يعلم، 
فقهًا،  دة  معقهّ مسألة  وه��ذه 
ر  معذهّ العلم  ع��دم  هل  وه��ي 
ر،  بمعذهّ ليس  أو  ل��إن��س��ان 
أكلت  مثاًل  أعلم،  ال  فيقول 
الربا لكنني ال أعلم، فهل عدم 
ر.. هل هذا عذر أو  العلم معذهّ
ال، وسنجيب عىل هذا السؤال 
شاء  إن  ال��ق��ادم��ة  اخلطب  يف 
فإن  عمومًا  ولكن  تعاىل،  اهلل 
احلاالت  بعض  يف  العلم  عدم 
بمعنى  العلم!،  معاملة  يعامل 
أين مل أعلم ولكن كان بوسعي 

باجلاهل  عنه  ونعربهّ  أعلَم  أن 
يف  مقرص  فهو  ال��ت��ق��ص��ريي، 
معاملة  يعامل  ول��ذا  م،  التعلهّ
وفعلت،  علمت  كأن  العامل، 
يف  املسألة  ه��ذه  أن  ولنلتفت 
غاية األمهية خصوصًا اآلن مع 
املعلومة،  نقل  وسائل  ع  توسهّ
ول����ذا ن��ع��رب ع���ن اإلن��س��ان 
ال  عندما  ال��ق��ارص،  باجلاهل 
الفالين  ال��شء  هذا  أن  يعتقد 
يوصله  ومل  اشكال،  فيه  ليس 
وهذه   ، الشكهّ حالة  إىل  ذهنه 
من  تعد  األف��راد  ل��دى  احلالة 
الندرة، فالغالب إن عدم العلم 
نعم  تقصرييا،  جهال  يكون 
بعد  ثم  يرتكب  اإلن��س��ان  أن 
ال  الناس  ولكن  ينسى،  ذلك 
يقولون له )يا نايس( ولكن غري 
ملتفت، ولكنه يف وقت العمل 
كان بإمكانه التوبة ولكن أوقَع 
ولذا  املنحدر،  ه��ذا  يف  نفسه 
السجاد  اإلم��ام  قاله  ما  نقرأ 
أنك  )اللهم  السالم(:  )عليه 
ما  يل  فاغفر  عملت  بام  أعلم 

عملت(.
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السؤال : ما هو حكم تارك الصالة وكيف 
يتم قضاؤها ؟

الصلوات  ويقيض  ربه  يستغفر   : اجلواب 
التي فاتته وال ترتيب فيه .

العودة  الصالة  لتارك  جيوز  هل   : السؤال 
وما حكم الصالة يف السابق ؟

العود وعليه قضاء ما فاته  اجلواب : جيب 
من الصلوات املاضية باملقدار املتيقن منها .

الصبح  صالة  ترك  حكم  هو  ما   : السؤال 
ر ومن دون عمد ؟ بشكل متكرهّ

اجلواب : ال جيوز إن عدهّ متهاونًا يف ذلك .

شخص  مع  التعامل  يتم  كيف   : السؤال 
الهيتم بالصالة ؟

عن  والنهي  باملعروف  باألمر   : اجل��واب 
عمود  وأهنا  الصالة  بأمهية  وتذكريه  املنكر 
ردهّ  ردت  وإن  ماسواها  قبلت  إن  الدين 
سئلوا  حني  اجلحيم  أه��ل  وان  ماسواها 
عن الطريق الذي سلكوه فانتهى بم نيلها 
فقالوا مل نك من املصلني وليتجنهّب التطاول 

بالكفر ونحوه فعواقبه وخيمة .

السؤال : ما هي نصائحكم لتارك الصالة 
؟

احلديث  يف  ورد  كام   � الصالة   : اجل��واب 
قبلت  ان  الدين  عمود   � الرشيف  النهّبوي 
سواها«.  ما  ردهّ  ت  ُردهّ واِن  سواها،  ما  قبل 
دة ثابتة بني اخلالق  ا مواعيد لقاءات حمدهّ اهِنهّ

أوقاهتا  وتعاىل  سبحانه  اهلل  رسم  وخملوقه، 
وكيفيهّاهتا  وصورها  وطرائقها،  السعيدة، 
متوجهًا  يديه،  بني  خالهلا  تقف  لعباده.. 
حتادثه  وجوارحك،  وقلبك  بعقلك  اِليه 
تلك  خ��الل  عليك  فيسكب  وتناجيه، 
املناجاة صفاًء ذهنيًا ونفسيًا رائعًا، وشفافية 
املشافهة،  بطيب  خالهلا  تسبح  ��ة  روح��يهّ
وتنعم معها بدفء وعذوبة ووله وسعادة 
أن  وطبيعي  وال��ت��الق��ي.  ال��وص��ال  ة  ول���ذهّ
تقف  وأنت  املحبهّبة  الرهبة  تلك  تعرتيك 
بك،  الرحيم  العظيم..  خالقك  يدي  بني 

الرؤوف بحالك، السميع البصري.
)عليه  املؤمنني  أمري  استغراق  كان  لقد    
بكله  اِليه  هه  وتوجهّ ربهّ��ه  بعبادة  السالم( 
فرصة مناسبة الستالل النصل من جسده 
أمل  معاناة  عن  النشغاله  صفني،  معركة  يف 

اجلسد بمناجاة ربه.
السالم  )عليه  العابدين  زين  االمام    وكان 
ر لونه. فيقول له  أ للصالة اصفهّ (  اِذا توضهّ
الوضوء؟  عند  ينتابك  الهّذي  هذا  ما  اهله: 
أن  أري��د  من  يدي  بني  »أت��درون  فيقول: 
أخذته  الصالة  اىل  قام  اِذا  وك��ان  أق��وم«. 
أن  »أري��د  يسأله:  من  فيجيب  ��دة،  ال��رعهّ
أقوم بني يدي ريبهّ وأناجيه، فلهذا تأخذين 

دة «.   الرعهّ
اِذا  السالم(  )عليه  الكاظم  االم��ام  وكان 
قام اىل الصالة وخال بربهّه بكى واضطربت 
عزهّ  اهلل  من  خوفًا  قلبه  وخفق  اعضاؤه، 

وجل وخشية ووجاًل منه.
الرهيب  سجنه  ظلمة  الرشيد  أودعه  وملا    

عىل  ربهّه  شاكرًا  وعبادته،  اهلل  لطاعة  تفرغ 
هتيئته هذه الفرصة اجلميلة احلبيبة له خماطبًا 
أن  ايِنهّ طاملا كنت أسألك  قائاًل: »ربهّ  ربهّه 
تفرغني لعبادتك وقد استجبت مني فلك 

احلمد عىل ذلك«.
والصالة اِبراز حيسهّ ظاهري حلاجة داخلية 
متأصلة يف النفس، هي االنتامء هلل عزهّ وجل 
ن، املسيطر، املالك  واالرتباط باخلالق املكوهّ
مبتدئًا  اكرب(  )اهلل  تقول:  فحني  املهيمن. 
صالتك فاِنهّ مثل املادة وأنظمتها ونامذجها 
نفسك  يف  ستتضاءل  وزخارفها  وأنامطها 
وربهّام تضمحل اَلنهّك واقف بني يدي خالق 
الكون، املسيطر عىل مادته املسخر هلا وفق 
كل  وبيده  يشء  كل  من  أكرب  فهو  مشيئته، 

يشء.
احلمد:  س��ورة  تقرأ  وأن��ت   � تقول  فحني    
تغسل  فأنت  نستعني(،  واِيهّاك  نعبد  )اِيهّاك 
نفسك وجسدك من كلِّ أثر لالستعانة بغري 

ًا كان. اهلل القادر احلكيم أيهّ
ستستحم  للخشوع  املحببهّة  النكهة  بتلك    
وظهرًا  صباحًا  ات:  م���رهّ مخ��س  ي��وم  ك��ل 

وعرصًا ومغربًا وعشاًء .

سؤال للقراء
هل يجوز ان ال نجمع الصلوات ؟

سؤال وجواب العدد السابق )553(

هل يجوز لالم ان تفتش في اغراض ابنتها حرصا على مصلحة الفتاة البالغة )١5( عاما من دون اذنها ؟

الجواب : اليجوز لها وال لالب .

اعداد: محمد حمزة جبر



عتاٌب صغير
راحة  يف  تركها   ... فحسب  الورقة  تلك 
يدي ثم التفت وهو يطرق الباب يوصيني 
قائاًل : » ال تفتحيها إال بعد استشهادي »، 
ذلك الرشط املشؤوم قتل فضويل فأمهلتها 
بعدد  ساملًا  لعودته  ودعوت  قديم  درج  يف 

دقات قلبي .... كان هذا كل يشء .
االنتظار  جس  عىل  طوياًل  بعدها  مكثُت 
أنه  أفهم  مل  ملا  باستشهاده،  أنبأين  ال��ذي 
ألتنسم  قلياًل  أطلته  لكنت  األخري  العناق 
طيبه،  ش��ذى  م��ن  أخ���رى  أن��ف��اس  بضع 
أفتح  مسعة  وركضت  دموعي  سابقُت 
من  يل  سطر  م��اذا  أع��رف  علني  ال���درج 
أن  تنبأ  األخرية، وكيف  إجازته  كلامت يف 

روحه ستزين سامء الشهادة .....
وراء  م��ا  أنظر  م���رارًا  وقلبتها   .. ق��رأهت��ا 
اختلط  قلبي،  يشبع  ما  أجد  فلم  الكلامت 
كل يشء داخيل حتى الرضا أصبح ممزوجًا 
.. يرجوين  ناقصة  بالغضب، كانت وصية 
فيها أن ال أبكي عىل فراقه ) عليج العباس 
صغرية  بجملة  مذيلًة   ) عليه  لتبجني  يمه 
أنه رحل ال طالبًا وال مطلوبًا، فلم  ختربين 
.  مل  الدنيا  يرتك شيئًا معلقًا خيصه يف هذه 
ذرفت  ؟!  يشء  كل  ه��ذا  ;أحقًا  أص��دق  

دموع العتاب قبل دموع الفقد .
منصفة  غ��ري  فوصيتَك  بني  ذل��ك  كيف 

حتسبن  وال   « تعاىل  بقوله  استهللتها  فقد 
أحياٌء  بل  أمواتًا  اهلل  سبيل  يف  قتلوا  الذين 
األوالد  بجهل  أتراَك  يرزقون«  ربم  عند 
من  غفلة  يف  أنني  ظننَت  ال��رباءة  وبحكم 
أمري لتذكرين ؟!! كال أنا مل أنس أنَك حي 
تلوح يف السامء، بل أحفظ ذلك كام أحفظ 
صورة وجهك الذي مزقني االشتياق اليه، 
البكاء وكأنك تعلم أن  ثم أوصيتني بعدم 
أمل الفقد سيكون مريعًا، فأنَت من أوالدي 
األقرب واألعز، عرفت ذلك  ومل تعرفني .. 
أحقًا كان هذا ظنَك يب ؟؟ ظننَتني سأسلم 
بعد  يطاردها  حني  اجل��زع  لشبح  روح��ي 
رحيلك، إذًا كيف قدمتَك أول القرابني أال 
تتذكر كلاميت األوىل، أمل تسمع صويت وهو 
يشق خيام الليل وأنا أدعو لكم بالنرص، أم 
أن خوفَك عىل صحتي أعامك عن احلقيقة، 
الكلامت  ولدي .. كيف خطت يدك تلك 
دون أن تستذكر يدي وهي تهز لك حقيبة 
ختربين  مل  انك  واألده��ى   .. األخري  السفر 
أحتفظ  كنت  انتظاري  زمن  طيلة  بأنني 
كلامت  فوقها  نثرت  ورقة  حسبتها  بوصية 
املعتاد  حياءك  أن  بيد  يل  وامتنانك  حبك  

منعك من البوح به وجهًا لوجه ..
ألكتب  دوري  حان  رحيلك  وبعد  واآلن 
املرة  هذه  ظنك  خيبُت  أسعد  ولدي   (  ..

كرصاصة  ك��ان  استشهادك  أن  ف��ربغ��م 
سكنت جوف قلبي حيث صورتك هناك 
البكاء،  دون  تسامقت  دم��وع��ي  أن  إال 
قدمُت  حني  بالعزم  اهلزيمة  يَل  وآث���رُت 
أشد  وسأظل  بعدك  الراية  ليحمل  أخاك 
أويف  حتى  اآلخر  تلو  الواحد  أبنائي  أزر 
اجلزع  أجلد  عهدتني  كام  فأنا  هلل،  ديني 
الدمعة  وأخفي  واإلي��امن،  الصرب  بسياط 
ثياب  ل��ه  ج��ه��زُت  كلام  األح���داق  خلف 
حني  جسدي  حتتُل  رعشة  واطرد  املوت، 
أودعه كي ال يشعر بزالزهلا وهو خيتم قبلة 
عىل يدي قبل رحيله، كام كنت أفعل معك 

أال تتذكر .. 
تفعل،  مل  لكنك  أنا خيبت ظنك   .. ولدي 
انت  االب��ن  نِعَم   .. أمتنى  كام  دوم��ًا  كنت 
عىل  متكربًا  شاخمًا  بنا،  بارًا  مطيعًا  وكنت  
األعداء، تقيض اجازتك القصرية يف خدمة 

عشقَك األوحد يف موكب هيئة احلوراء .
وقد نفضت تراب األبواب ودخلتها فاحتًا 
حمررًا، ال يليك اخلوف فضاًل عن اإلقدام 
أنت  كنت  والعقيدة  املبدأ  رفاق  وبشهادة 
ختذلني  مل  أسعد  بني  بشجاعتك،  القائد 
يتلجلج يف  إنام هو عتاب صغري كان  يومًا 

حنايا الروح فلفظته .. 

نغم المسلماني / مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات

كما هو معتاد .. قبلٌة عابرة وعناٌق طويل، لم أستغرب البتة ولم أشعر أن ثمَة خطبا ما . 

وحُي

تنويه: ورَد سهوًا في  الصفحة )١3( من العدد 553، أن الشهيد خالد حمزة من محافظة ديالى، 
والصحيح هو من أهالي محافظة بابل � الهاشمية � المدحتية  )قرية العويسات(.
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»ع��دد  أن  ال��ع��ط��واين:  ويتابع 
تزايد،  يف  باملشاركة  الراغبني 
صعوبات  من  نواجه  ما  رغم 
ل��غ��ة االش����ارة،  يف اخ��ت��الف 
يف  خلفية  لديه  ليس  والبعض 

عن  منوها  االخ��ت��الف«،  ه��ذا 
»الدور الذي سيلعبه القاموس 
بواقعه  ال��ن��ه��وض  يف  للصم 
املرير«، مرتقبًا شأنًا عظيام »هلذا 
العراق  داخ��ل  يف  ال��ق��ام��وس 

وخارجه«.
للقاموس  الفني  اجلانب  وعن 
»للقاموس  العطواين:  يقول 
وخ���اص،  اح����رتايف  تصميم 
اش��اري،  معجم  فيه  وي��وج��د 
هلل  ش���اء  ان  يطبع  م��ا  وب��ع��د 
من  مكثفا،  فيه  العمل  سيكون 
خالل اقامة ورش خاصة للغة 
االشارة«، مشريا اىل »أن جهل 

االش����ارات،  ببعض  االص���م 
باالستقبال  امل��رتج��م  وع��ن��اء 
ركيزة  اىل  بحاجة  واالرس��ال، 
واملرتجم  االصم  عليها  يرتكز 
وه��و )ال��ق��ام��وس االش���اري( 
يتسم  واسعا  دليال  هلام  ليكون 
الصورية،  بالوضوح واالشارة 
ينحرص  اهتاممهم ال  أن  مضيفا 
ب��إك��امل ه��ذا ال��ق��ام��وس فقط 

العطاء الحسيني

يس���عى مركز االمام الحسين )عليه الس���الم( للصم، الى طباعة 
)القام���وس االش���اري الديني( به���دف توجيه ش���ريحة الصم الى 
التعاليم الدينية السمحاء، وتحدث لمجلة »االحرار« عن المراحل 
الت���ي وصل اليها المركز في هذ المس���عى م���ن تصوير واعمال 
اخرى، خبير لغة االش���ارة باس���م العطوان���ي مدير مركز اإلمام 
الحس���ين )عليه الس���الم( التخصصي للصم قائال: »اق���ام المركز 
الورش���ة الخاصة لتصوير )القاموس االش���اري الديني( من تاريخ 
20١6/7/١7، ووصلن���ا الى تصوير اكثر م���ن 500 كلمة، فيما كان 
عدد  الصم في محافظات الوس���ط والجنوب من اكثر المشاركين 
ف���ي الورش التي أقمها المركز بواقع ورش���تين: االس���بوع االول 
استمرت فيه الورشة لخمسة ايام، بمشاركة اكثر من )40( شخصًا، 

واالسبوع الثاني من الورشة شارك فيه اكثر من )45( شخصًا«.

طباعة  ال��ى  تسعى   الحسينية  العتبة 
قاموس متفّرد ب� )اإلشارات الدينية( 

االحرار/ حسين نصر 

بهدف توجيه شريحة الصم الى التعاليم الدينية السمحاء..

األحرار/ ضياء االسدي
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العطاء الحسيني
قاموس  عمل  اىل  يتعدى  بل 

خاص برشحية النساء ايضا«.
املركز  اه��ت��امم��ات  ��ح��ًا  م��وضهّ
انجاز  بعد  »أنه  الرشحية  بذه 
بالنساء  اخل���اص  ال��ق��ام��وس 
اق��ام��ة  ع��ىل  امل��رك��ز  سيعمل 
الصم  بالنساء  خاصة  دورات 
كون  املحافظات  كافة  م��ن 
النساء الصم ايضًا يعانني 
والتهميش  االمهال  من 
نلَن  م��ا  ون��ل��َن  والتغييب 

وقع  الذي  والظلم  احليف  من 
تثقفهن  ع��دم  بسبب  عليهن 
االشارية  باملسميات  وتفقههن 

والدينية«.

متحدثًا عن رؤية واسرتاتيجية 
السيد  عليها  ي��رشف  امل��رك��ز 
ويكرس  االعالم  قسم  رئيس 
ج��ه��وده��م  امل���رك���ز  منتسبو 
التوسع  تتلخص يف  لتحقيقها، 
والتواصل اىل العربية بل وابعد 

من ذلك اىل العاملية«.
الصم  »مشاركة  عن  ويكشف 
املسيحيني والصم املسلمني من 
الطائفتني يف القاموس«، وينقل 
سامحة  العالمة  »توجيهات 

الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
يف  اخلصوص  ب��ذا  املقدسة، 
القاموس  يكون  ان  م��راع��اة 

شامال 

ل���إش���ارات 
الطوائف  وجلميع 

طائفة  عىل  يقترص  وال 
بني  فرق  فال  اخرى  دون 

شيعي او سني او مسيحي«.
ويبني ان العمل ال زال مستمرا 
يف القاموس وقد شاركه الكثري 
اىل  الفتا  املسيح،  االخ��وة  من 
شامل  اىل  القادم  توجههم  ان 
السليامنية  اىل  وحتديدا  العراق 

إلكامل تصوير القاموس«.
 ويؤكد العطواين »اهتامم املركز 
عمل  وورش  ب��رام��ج  بإقامة 
خاصة بعوائل الصم ذلك ألن 
عائلة االصم يف بعض االحيان 
لذا  عليها،  عائال  االصم  تعد 
اقامة  املركز  اهتاممات  ضمن 
الصم  بتدريب  خاصة  ورش 
يستهوهيا  ال��ت��ي  امل��ه��ن  ع��ىل 
ليكون انسانا فاعال ومبدعا يف 

جمال عمله«. 
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اخ��ت��ت��م��ْت ش��ع��ب��ة ال��ص��وت 
لقسم  ال��ت��اب��ع��ة  احل��س��ي��ن��ي 
العتبة  يف  العامة  النشاطات 
مسابقة  امل��ق��دس��ة،  احلسينية 
ك��رب��الء ال��ك��ربى ل��ل��روادي��د 

)الفتيان  فئتي  من  احلسينيني 
 80( بمشاركة  وال��ش��ب��اب( 
حمافظة  مركز  م��ن  متسابقًا( 
ونواحيها،  وأقضيتها  كربالء 
وق��د ت��راوح��ت أع��امره��م من 

و  للفتيان،  سنة(   17  –  11(
)18 – 30 سنة( للشباب. 

وق���د ح���رَض ح��ف��ل االخ��ت��ت��ام 
للشؤون  العام  األمني  معاون 
السيد  والنشاطات  الثقافية 
أف��ض��ل ال��ش��ام��ي وع���دد من 
عن  فضاًل  األق��س��ام،  رؤس���اء 
احلسينيني  ال��روادي��د  من  ع��دد 
جاسم  احلاج  بينهم  من  الكبار 
باسم  م��ال  واحل���اج  النويني 
ال��ك��رب��الئ��ي، ال��ل��ذي��ن ك��ان 
حلضورمها دور كبري يف تشجيع 

الرواديد الشباب والفتيان.
وأق��ي��م��ت امل��س��اب��ق��ة ال��ك��ربى 

هويُة  )واحسيناُه  شعار  حتت 
ك����رب����الء(، وق����د ب��ل��غ ع��دد 
 27( الفتيان  م��ن  املتسابقني 
 53( الشباب  وعدد  متسابقًا( 
ح  رصهّ م��ا  بحسب  متسابقًا( 
ال��ص��وت  شعبة  م��س��ؤول  ب��ه 
فضيلة  )األح��رار(  ل�  احلسيني 

الشيخ مهدي اخلزاعي.
شعبة  »هتدف  اخلزاعي:  وقال 
التخصصية  احلسيني  الصوت 
وحسب  امل��س��اب��ق��ة  ه���ذه  م��ن 
ت��وص��ي��ات س���امح���ة امل��ت��ويل 
للعتبة  العامة  لألمانة  الرشعي 
عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية 

العطاء الحسيني

برعاية ودعم من العتبة الحسينية المقدسة..
الكبرى  كربالء  مسابقة  اختتام 

االولى للرواديد الحسينيين 
من الفتيان والشباب

األحرار/ خاص
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العطاء الحسيني

الشيخ الخزاعي: هدفت المسابقة
 إل���ى خ��ل��ق ج��ي��ل ج��دي��د م��ن ال��روادي��د 
شعار  حمل  على  القادرين  الحسينيين 

القضية الحسينية

خلق  اىل  الكربالئي  امل��ه��دي 
ج��ي��ل ج��دي��د م��ن ال���روادي���د 
محل  عىل  القادرين  احلسينيني 
يف  احلسينية  القضية  ش��ع��ار 
احلسيني(  )ال��ن��دب  ج��ان��ب 
جيلب  والذي  واملؤثر  االصيل 
ال��دم��ع��ة واحل����زن وال��ت��أس��ف 
الشهداء  بسيهّد  ح��لهّ  م��ا  ع��ىل 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
واه����ل ب��ي��ت��ه ال���ك���رام ال��ذي��ن 
الدين  نرصة  يف  انفسهم  نذروا 
كربالء  تبقى  ولكي  احلنيف 
بذه  االج��ي��ال  تذكر  احلسني 
من  والتي  اجلسيمة  التضحية 
خالهلا انكشف الزيف االموي 
املحمدية  احلقيقة  وظ��ه��رت 
لألجيال  الساموية  والرسالة 
فالبد  امجع  االسالمي  والعامل 
القصائد  مستوى  ي��ك��ون  ان 
العزائية  واالط���وار  احلسينية 
بذه  يليق  ال���ذي  باملستوى 
الشهداء  املباركة لسيد  الشهادة 
سار  وال���ذي  ال��س��الم(  )عليه 
من  احلسيني  املنرب  خدام  عليه 
محزة  امل��رح��وم  امثال  االوائ���ل 
عبد  املرحوم  احل��اج  و  الزغري 
وطن  وم��ال  النجفي  ال��رض��ا 
محزة  حممد  واملرحوم  النجفي 
جاسم  املال  واحلاج  الكربالئي 

النويني الطويرجاوي«.
»أجريت  اخل��زاع��ي،  وأض��اف 
عىل  األوىل  االخ���ت���ب���ارات 
سيد  ق��اع��ة  يف  امل��ت��س��اب��ق��ني 

ال��س��الم( )عليه  االوص���ي���اء  
وبالتعاون  احلسيني  احلائر  يف 
وال��روادي��د  الشعراء  هيئة  مع 
الواقع  العام  املركز   � احلسينيني 

بالقرب من العتبة املقدسة«.
اللجنة  »أم���ا  حديثه،  وت��اب��ع 
نت  فتكوهّ االختبار  عىل  املرشفة 
ياسني  )املال  التنغيم  حكم  من 
ال���وائ���يل( وح��ك��م ال��ص��وت 
)ال��ش��ي��خ م��ه��دي اخل��زاع��ي( 
عبد  )الشاعر  الشعر  وحكم 
وحكم  اخل��ف��اج��ي(  ال��رس��ول 
عبد  ال����رادود  )احل���اج  االداء 
االمري مهدي االموي( وحكم 
مهدي  )ال��ش��اع��ر  الشخصية 
هالل الكربالئي( باالضافة اىل  
حكم الثقافة والتقديم )الشاعر 

فراس االسدي(«.
وبني اخلزاعي، »انتهت املسابقة 
متسابقًا(   15( ص��ع��ود  بعد 
بواقع )10 من الشباب( و )5 
النهائية،  للمرحلة  الفتيان(  من 
فئة  من  االوىل  باملرتبة  فاز  وقد 
سعيد  عيل  )ال���رادود  الشباب 
بدرجة )97 من  الوائيل(  حممد 
املائة( والثاين الشباب )الرادود 
ح��س��ني ف��اض��ل ال��س��ي��الوي( 
بدرجة )89.5 من املائة(، أما 
الثالث فكان من نصيب  الفائز 
كل من )حسني ستار ابو شعري 
وحسني اكرم اهلنداوي( بدرجة 
ان  حًا  موضهّ املائة(«،  من   80(
دينية  اسئلة  ختللتها  »املسابقة 

عبادية وعقائدية واسئلة ثقافية 
وانواع  احلسينية  الردات  حول 

االوزان الشعرية«.
حديثه  يف  اخلزاعي  واستطرد 
رشحية  من  االول  »الفائز  بأن 
نصيب  م��ن  ك��ان  )ال��ف��ت��ي��ان( 
ال��ف��ت��ى )ب���اء ع��ب��د ال��رس��ول 
 )97.25( بدرجة  السالمي( 
محزة  )حسني  ال��ث��اين  والفائز 
طويريج  ق��ض��اء  م��ن  ك��اظ��م( 
والفائز   )92.25( ب��درج��ة 
إفليهّح  حسني  )منتظر  الثالث 

قضاء  من  ايضا  ال��ن��رصاوي( 
طويريج بدرجة )87.5(«.

وتسعى العتبة احلسينية املقدسة 
عرب هذه األنشطة إىل خلق جيل 
احلسينيني  ال��روادي��د  من  واٍع 
احلسينية  الثقافة  الذين حيملون 
احلسينية  القضيهّة  وهمهّ  العالية 
بنفس  املتلقنَي  إىل  وإيصاهلا 
ُعرف  التي  العالية  الروحية 
من  احلسينيون  ال��روادي��د  ب��ا 
كل  نبذ  مع  السابقة،  األجيال 
ما ال يتصل بذا الفن احلسيني.
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الطبيعة  وفن  اجلامل  واجهات  من  وجهٌة 
الرائعة  األعامل  دائاًم  به  تسحرنا  الساحر، 
التابع  والتشجري  الزينة  قسم  ينتجها  التي 
مسؤوله  عرب  املقدسة،  احلسينية  للعتبة 
قليلة  استطاعوا يف سنوات  الذيَن  وعامليه 

موا منتجًا يشاد به.   أن يقدهّ
وقد بدأت فكرة إنشاء هذا القسم يف الفرتة 
أشخاص  وع��رب   ،)2005  –  2003(
معدودين بإنشاء احلدائق وتزيينها بالورود 
والشتالت النباتية املختلفة، فكان عبارة عن 
شبه وحدة اىل ان اوعز االمني العام للعتبة 
الشيخ  سامحة  حينها  يف  املقدسة   احلسينية 
وحدة  تكون  ان  الكربالئي  املهدي  عبد 
اصبحت  الزمن  بمرور  وتدرجييًا  مستقلة 
انتباه  لفتت  حيث  والتشجري  الزينة  شعبة 
باهنا شعبة نشطة  الكربالئي  الشيخ  سامحة 
وذات جماالت واسعة ومتعددة فأوعز بان 
تتحول اىل قسم مستقل عام 2009 حيث 
ووح��دات  شعب  عدة  من  ن  يتكوهّ اصبح 
رئيس  ويقول  ورائعة.  كبرية  بأعامل  تقوم 

قسم الزينة والتشجري
 السيد عباس املوسوي ان

واالهتامم  اجلامل  نرش  إىل  هيدف  »القسم   

بإنشاء احلدائق والتزيني بالورود الطبيعية، 
والسور  البهجة  تنرش  أن  شأهنا  من  التي 
أعامل  »تطور  ان  ويضيف  ال��ن��اس«.  ب��نَي 
وهي  ثالث  شعب  عرب  تتم  جعلها  القسم 
املشاتل،  شعبة  واحلدائق,  االدارة  )شعبة 
بمدينة  اخلاصة  الزراعية  الشعبة  اىل  اضافة 
للزائرين  السالم(   )عليه  احلسن  االم��ام 
يتألف  وب��ذا  النجف(،   � كربالء  طريق 
فعالة  منها  اثنتان  شعب  ثالث  من  القسم 
تعمل  التي  واحلدائق  االدارة  شعبة  وهي 
احلسيني  باحلرم  املحيطة  احلدائق  ضمن 
القبلة,  باب  الشهداء,  شارع  ومنها  الرشيف 
بني احلرمني, داخل الصحن، وشعبة املشاتل 
ترفد هذه احلدائق اضافة اىل مدن الزائرين 
يف  االك��رب  املجال  تشكل  اصبحت  التي 
شعبة املشاتل كون استحقاقها كبريا, فمدينة 
للزائرين  السالم(  )عليه  احلسن  االم��ام 
مساحتها )18 (دونام وكذلك مدينة االمام 
 � كربالء  طريق  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 
)عليها  الزهراء  مدينة  اىل  باإلضافة  بابل 
كانت  التي  بغداد   � كربالء  طريق  السالم( 
تابعة للبلدية وتم استمالكها من قبل العتبة 
االوصياء  سيد  مدينة  اىل  اضافة  احلسينية, 
 � كربالء  طريق  للزائرين  السالم(  )عليه 
تقريبا  انجازها  نسبة  تبلغ  التي  ايضا  بغداد 
العراقي  للشارع  مفاجأة  ستكون   %80
من  خاص  بشكل  والكربالئي  عام  بشكل 

حيث الزينة والتشجري«.
نشاطات متعددة

نشاطات  »هناك  حديثه،  املوسوي  ويتابع 
تشمل  والتي  خارجية،  واخ��رى  داخلية 
احلرم  من  القريبة  املدينة  ش��وارع  زراع��ة 
سيطرة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  امل��ق��دس  احلسيني 
حي  اىل  ب��غ��داد  ب��اب  منطقة  يف  الكفيل 
من  وكذلك  ال��ق��وس(,  )سيطرة  ال��زه��راء 

للشباب  العام  )االحتاد  اىل  الشهداء  شارع 
شارع  من  ايضا  السعدية,  منطقة  يف  سابقا( 
وفلكة  املركزية  املكتبة  اىل  القبلة  ب��اب 
نتبنى  حيث  السدرة  شارع  وايضا  الرتبية 
عىل  والصيانة  واالدام��ة  والسقي  الزراعة 

بوابُة الجمال إلى عالم الزهور والنباتات الطبيعية الساحرة

العطاء الحسيني

قسم الزينة والتشجير في العتبة الحسينية المقدسة..

العطاء الحسيني

األحرار/ قاسم عبد الهادي
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عاتقنا اخلاص حيث لدينا تناكر وسيارات 
حوضية ومنتسبون خمتصون برعاية وتغذية 
ذلك,  غري  اىل  والسقي  والوقاية  النباتات 
مع  التنسيق  خالل  من  يتم  العمل  وه��ذا 
العتبة العباسية املقدسة بان تقسم املدينة اىل 
قسمني قسم العباسية الرشقية وشارع ميثم 
وقسم  العباسية  العتبة  مسؤولية  من  التامر 

الرتبية من مسؤولية العتبة احلسينية«. 
املوسوي  يبني  كام  اخلارجية  النشاطات  اما 
الزهور  مهرجانات  يف  »املشاركة  فتشمل 

فخر  ومدعاة  ضوعا  االكثر  النقطة  وهي 
عامة  بصورة  احلسينية  وللعتبة  لقسمنا 
االول بست سنوات  املركز  باحلصول عىل 
متتالية من خالل تقييم اللجنة التي تتضمن 
مرص,  السودان,  ايطاليا,  من  دوليني  حكاما 
الكثري  لنا  يعني  االمر  وهذا  لبنان,  سوريا, 
اجلهود  خالل  من  القمة  يف  البقاء  وعلينا 
الن  واالخري  االول  هاجسنا  وهو  املضافة 
املحافظة  ولكن  سهل  القمة  اىل  الوصول 
عليه صعب من قبل منتسبي القسم الذين 
ابالغ  ال  قد  عالية  فنية  مهارات  يمتلكون 
عىل  نوعها  من  فريدة  اهن��ا  قلت  ان  فيها 

مستوى العراق«.
عمل مضاعف

التي  »األع���امل  ان  إىل  امل��وس��وي  وي��ش��رُي 
ينجزها منتسبو القسم ليست باألمر السهل 
والذوق  االهتامم  إىل  بحاجة  هي  ما  بقدر 
الصورة  إلظهار  املضاعفة  اجلهود  وبذل 
ع يف أعامل القسم  احلسنة«، مبينًا ان »التوسهّ
يدفعهم إىل إتقان أعامل أخرى غري التشجري 
لة هلا وتتمثهّل  والزراعة ولكنهّها مواكبة ومكمهّ
بأعامل الديكورات التي تضم عامل النجارة 
الزينة،  ديكورات  لصناعة  احل��دادة  وعامل 
ومساطب  واملظالت  اخلشب  أسيجة  من 
بذلك«،  خاصة  ورش  ولدينا  اجللوس، 
فنية  أعامال  حاليًا  ينتج  »القسم  ان  مضيفًا 
مجيلة من بينها )األرجوحة احلديدية( التي 
وجودة  تنافسية  بأسعار  للمواطنني  تباع 
شعبة  تتبع  وغريها  األع��امل  وهذه  عالية، 
القسم  يف  شعبة  أك��رب  تعد  التي  املشاتل 
واب��رزه��ا  املختلفة،  ووح��داهت��ا  ألع��امهل��ا 
)وحدة زهور القطف( وهو املرشوع االول 
من نوعه يف العراق، حيث ان وظيفته انتاج 
زهور القطف يوميًا وعىل مدار السنة بغض 
سواء  احل��رارة  ودرج��ة  املوسم  عن  النظر 
ب��إدارة  ويتم  منخفضة،  ام  مرتفعة  كانت 
ومن  ذلك  يف  اختصاص  فنيني  مهندسني 
خالل ذلك نقوم اسبوعيا بتبديل األكاليل 
السيد  قرب  وكذلك  املقدس  احل��رم  اع��ىل 
مظاهر  بن  حبيب  وقرب  املجاب  ابراهيم 
حتسب  رائدة  خطوة  املرشوع  يعترب  حيث 

املوسوي  املقدسة«.ويسد  احلسينية  للعتبة 
)زه���ور  م���رشوع  ع��ن  أخ���رى  تفاصيل 
حصد  امل��رشوع  »ه��ذا  أن  ويبني  القطف( 
إعجاب الكثريين من املختصني، خصوصًا 
بالطريقة  وزراع��ت��ه  إنتاجه  يتم  ال  وإن��ه 
التقليدية يف األرض بل يف املحامل )وسط 
بإدارة  زراعي حممول عن األرض(، ويأيت 
هذا  يف  طويل  باع  هلم  خمتصني  مهندسني 
املجال وقد تم إرساهلم يف دورات تدريبية 
عالية  درجات  عىل  وحصلوا  البلد  خارج 

من الكفاءة واخلربة«.
تفاصيل أخرى

لقسم  االداري  امل��ع��اون  يقف  جهته  من 
عىل  رايض  حسني  حممد  والتشجري  الزينة 
القسم  ووح��دات  لشعب  أخرى  تفاصيل 
والتشجري  الزينة  »قسم  ان  يبني  حيث 
)شعبة  ومها  رئيسيتني  شعبتني  من  يتكون 

احلرم  وداخ��ل  باحلرم  املحيطة  احل��دائ��ق 
األوىل  الشعبة  وتتكون  املشاتل(،  وشعبة 
النظافة،  وح��دة  التشجري،  )وح���دة  م��ن 
الثانية  الشعبة  أم��ا  ال��ن��اف��ورات(،  وح��دة 
احليوانات  وحدة  البذور،  )وح��دة  فتضم 
وحدة  القطف،  زه��ور  وح��دة  والطيور، 
اىل  باإلضافة  السباكة،  وح��دة  النجارة، 
»كال  ان  مضيفًا  العسل(«،  انتاج  وح��دة 
وهناك  مسؤول  لدهيا  الوحدات  هذه  من 
متابعة من مسؤول الشعبة ورئيس القسم«. 
ويتابع رايض حديثه، »بدأت أعامل القسم 
ع أعامله فقد  بثالثة منتسبني فقط، وبعد توسهّ

العطاء الحسينيالعطاء الحسيني
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وصل العدد الكيل إىل )170 منتسبًا( وعدد 
املهندسني )12 مهندسًا(، والقسم واحلمد 
هلل يف تطور مستمر، فتم استحداث وحدة 
للنجارة ووحدة احلدادة واستحدثنا وحدة 
تصنيعه  يتم  سامد  وهو  )البتموس(  انتاج 
النبات  حيتاجها  التي  العنارص  كافة  وفيه 
نزرعها,  التي  والنباتات  للسنادين  يستخدم 
حيث تم ادخال عدد من املنتسبني يف دورة 
البتموس،  صناعة  كيفية  ح��ول  تدريبية 
وكيفية  ومواعيدها  الكميات  ضبط  وتم 
»ال��ب��ذور  ان  إىل  رايض  وي��ش��ري  عمله«. 
املستخدمة يف الزراعة تأيت من مناشئ عاملية 
لبعض  فبالنسبة  وإيران،  وأمريكا  كهولندا 
يتم  اجواءنا  والتي تالئم  الدائمية  النباتات 
استرياد بذورها من هولندا و الصني وتتم 
رايض  د  ويؤكهّ الزائرين«.  مدن  يف  زراعتها 
الدولة  دوائر  مع  كبريًا  تعاونًا  »هنالك  ان 
وتوسيع  لزيادة  املحافظات  من  العديد  يف 
من  العديد  اقامة  تم  حيث  القسم،  أنشطة 
املحافظات  منتسبي  من  للعديد  الدورات 
بالقول  حديثه  خمتتاًم  العمل«،  تطور  حول 

)عليه  احل��س��ني  االم���ام  م��ع  »ال��ع��م��ل  ان 
بالراحة  كبريًا  شعورًا  يعطيك  السالم( 
اضافية  لساعات  يعملون  املنتسبني  فتجد 
يف  العمل  ان  حيث  بالتعب،  شعور  دون 
ومسائية  صباحية  لوجبتني  احلدائق  شعبة 
يكون يف ثالث وجبات حيث  املشتل  بينام 

لتدخل  دائمة  بحاجة  القطف  زه��ور  ان 
االنسان يف السقي او التسميد وبقية االمور 
حيث انه يعتمد عىل الطاقة البرشية وحيتاج 

ة«. إىل متابعة مستمرهّ
مسؤول  مع  فكانت  األخ��رية  الوقفة  أم��ا 
الزينة  قسم  يف  والنظافة  النافورات  وحدة 
حتدث  والذي  املوسوي  حامد  والتشجري 

عن أعامل وحدته قائاًل: »تم استالم املواقع 
عام  بحدود  قبلنا  من  للحدائق  اخلارجية 
فيه  ك��ان  سابقًا  العمل  ان  حيث   2013
اخلدمية  الشؤون  قسم  وبني  بيننا  تداخل 
معينة  جلهة  العمل  يكون  ان  تقرر  حتى 

بالعمل«،  نحن  تكليفنا  تم  حيث  واح��دة 
مبينًا ان »طبيعة عملنا تتضمن نظافة مقاعد 
باب  ًحديقة  فمثال  وامل��م��رات  اجل��ل��وس 
احلسيني  املخيم  صحيات  وحديقة  القبلة 
نستلم  ان  ممكن  املستقبل  ويف  والرصيف 
املائية  للنوافري  بالنسبة  أما  احلدائق«،  بقية 
فهنالك العديد منها وهي مقسمة يف أماكن 
خمتلفة منها »8 نافورات يف شارع الشهداء, 
وايضًا  القبلة,  باب  حدائق  يف  نافورة  و20 
يف  ونافورتني  املخيم,  حدائق  ن��اف��ورات 
السالم(,  )عليه  املنتظر  اإلمام  مقام  حدائق 
زين  مستشفى  يف  ن��اف��ورة  هناك  واي��ض��ًا 
غسل  يشمل  عملنا  ان  حيث  العابدين, 
الظروف  عىل  ويعتمد  النافورة,  وتعقيم 
اجلوية فعندما تكون هناك عواصف ترابية 
نحتاج اىل تنظيف النافورة كل يومني ولكن 
سيكون  جيدة  اجلوية  الظروف  كانت  اذا 

التنظيف كل 5 او 6 ايام«.
من اجلدير بالذكر ان مشتل العتبة احلسينية 
بكربالء  احلافظ  منطقة  يف  الكائن  املقدسة 
من  للكثري  مقصدًا  ال��ي��وم  يعدهّ  املقدسة 
وخارج  الكربالئية  العوائل  من  السائحني 
الزراعة  كليات  طلبة  عن  فضاًل  املحافظة 
بجته  ن��ارشًا  للجميع  أبوابه  يفتح  وه��و 

بة. ومجاله املستمد من سحر الطبيعة اخلالهّ
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متابعاتالعطاء الحسيني

قالت مسؤولة الوحدة القرآنية، التابعة لشعبة التبليغ الديني النسوي، 
يف العتبة احلسينية املقدسة، انتصار فاضل، إن لدى الشعبة نحو 90 

مشرتكة يف دورات حفظ القرآن الكريم يتوزعن عىل ست حلقات.
املوقع الرسمي، »إن املشرتكات حيفظنهّ  وأضافت يف حديث هلا مع 

القرآن الكريم خالل ثالثة أشهر فقط«.
ويأيت ذلك بالتزامن مع انطالق دورة »السيدة فضة« للحفظ السيع 

التي تقام داخل حرم اإلمام احلسني، عليه السالم.
ويزداد االقبال عىل حلقات الدروس القرآنية يف العطلة الصيفية ومنه 

توافد الطالبات لاللتحاق بحلقات ودورات حفظ القرآن الكريم.
وأكدت فاضل، أن هناك حلقات دائمة تستمر فيها الدروس القرآنية 
عىل مدار العام وتشمل دروسًا يف التفسري واألحكام، وكذلك تعلم 

القراءة الصحيحة.

أهنت شعبة رعاية ذوي الشهداء واجلرحى، التابعة للعتبة احلسينية 
املقدسة، بناء بيت جديد ومتكامل لعائلة الشهيد »نارص عبد احلر 
العويدي« أحد مقاتيل لواء عيل االكرب التابع للعتبة. وكان نارص قد 
استشهد يف 22 ترشين الثاين، من العام املايض يف قاطع عمليات 

تالل مكحول، شامل العراق.
وذكر نعمة عبد احلر، وهو أخ الشهيد نارص، انه - الشهيد - كان 
يعيش ظروفًا صعبة للغاية دفعته إىل بيع حديد سقف منزله لتأمني 
القتال  جبهات  إىل  الذهاب  أجرة  دفع  من  وليتمكن  عياله  قوت 
دائاًم  عائلته  يويص  »كان  وق��ال،  قوله.  حد  عىل  داع��ش،  ملقاتلة 
ان شاء  بيتَا  لنا  االمام احلسني سيبني  بالصرب ويقول هلم:  بالتحيل 
اهلل«. إىل ذلك، أكد مسؤول شعبة رعاية ذوي الشهداء واجلرحى، 
امحد رسول، أن العتبة احلسينية سامهت ببناء بيت جديد ومتكامل 
لعائلة الشهيد، الفتًا إىل أن املنزل افتتح بزيارة وفد من العتبة وإقامة 

جملس حسيني ألقاها السيد حيدر اخلطيب.

عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  افتتح 
عمليات   ص��االت  ثالث  امل��ايض،  األسبوع  الكربالئي،  املهدي 
)عليها  الكربى  زينب  السيدة  مركز  يف  العيون  جلراحة  متطورة 
السالم(  )عليه  الشهداء  سيهّد  جممع  يف  الواقع  اجلراحي  السالم( 
اخلدمي بمنطقة باب اخلان يف مركز مدينة كربالء،  وفق مواصفات 
واجتامعية  ودينية  أكاديمية  شخصيات  وبحضور   ، عاملية  طبية 

واعالمية.
وقال الدكتور لؤي احلكيم مدير املركز: »تم تهيز صاالت العمليات 
بأحدث االجهزة الطبية العاملية منها رشكة )Siemens ( االملانية«، 
مبينا ان هذا املركز قد وجد  خلدمة املواطنني كافة من دون استثناء 
من  حتويلها  يتم  التي  لإحاالت  إضافة  كربالء  وخارج  داخل  من 

املراكز واملستشفيات القريبة، ومجيع اخلدمات الطبية تقدم جمانًا«.
وأضاف احلكيم »من االهداف التي خططت هلا االمانة العامة للعتبة 
نوعية يف  تقديم خدمات طبية  املركز  تأسيس  املقدسة من  احلسينية 
الوحدات  وبقية  العمليات  صاالت  وتهيز  العيون  وجراحة  طب 
مناشئ  ومن  والعالجية(  )التشخيص  الطبية  باألجهزة  االخرى 

دول  يف  املوجودة  العراقية  الطبية  املالكات  استقطاب  مع  رصينة 
لغرض  العراق  وخارج  داخل  من  الطبية  الفرق  واستقدام  املهجر 

إجراء العمليات اجلراحية وتدريب املالكات الطبية والتمريضية«.
* ستنرش األحرار يف عددها ال� )555( موضوعًا مفصاًل عن افتتاح 

مها للمرىض. هذه الصاالت ومميزاهتا واخلدمات التي ستقدهّ

كربالء  نساء  تحفظ  كيف 
ثالثة  في  الكريم  القرآن 

أشهر فقط؟
اإلمام الحسين  )عليه السالم(يكافئ مقاتال باع

 »حديد سقف بيته« ليلتحق بالحشد الشعبي!

سماحة الشيخ الكربالئي يفتتح ثالث  صاالت عمليات لجراحة العيون 

بمركز السيدة زينب الكبرى )عليها السالم( 

21



كربالُء تتوهُج فيها دماء الشهداء.. قناديل
حيدر عاشور 

�سْع عينيَك بني يديك واكتم ال�سوت وابد باالختبار وترقب املعمد باحلراب 
،خاطب دمك ،خط ملوت واحد ماأ�سورا بحبه، ا�ستوقف حا�سرك وانزل بني 
اأن  التاريخ  لهذا  قل  �سرحك،  يف  وانفخ  بالتاريخ  والتِق  ما�سيك  �سفحات 
فا�ست  اأن  بعد  جاوؤوا  كيف  املخيم  م�سهد  عن  ،ا�ساأل  القتلة  ويف�سح  يحكي 
روحه الزكية لبارئها، وُرفع راأ�سه علنا على القنا ومل ي�ستثنوا �سرخة كتبت 

اأوجاعها على الزمان.
اليوم العامل ينقاد اإليه وترفع يف ملكوته رايات كل البلدان حتييه، ترثيه 
واإ�سارات  بعد  ت�سرخ  مل  بكلمات  فجعا  يكتب  ال�سري،  العط�ش  انه  وتعلم 
االآتي  ثقب  من  التاريخ  ويتهجى  الدائر  الزمن  خوف  تهدم  اإليه  الهجرة 

اأفعاال يقراأ �سوت القادمني .
وبني  بينه  ميازجون  يحتكمون،  باالأ�سواء  اأر�سه  وحملوا  اجلرح،  حددوا 
ثورات �سمعوها وتناولتها كتب التاريخ املثقوب، فا�ستدارت بهم االأر�ش ودارت 
ومازالت تدور بهم، يعرفون ويحرفون واغلبهم غافلون اإال من حددوا اجلرح، 
واأغلقوا ذلك الثقب االأعور من عني التاريخ واجتمعت عيونهم واكفهم �سرا 
وحملت  الطاهر  دمه  من  ارتوت  ار�ش  يف  يحجون  فج  كل  من  واتوا  وجهرا، 
ج�سده ليعلو يف مكانه منارة التكبري االإلهي وحتته رو�سة من ريا�ش اجلنة 
ويف كل زاوية من كربالئه اأ�سوات، ورايات جزعه تطوف مدينته ليال ونهارا 
تتوحد وتقوى حتى فاجاأها حد �سموه املوت ل�سيقا بال�سهادة ،ال ت�ستوقفهم 
الريح ال�سفراء )بدواع�ش( بديلة عن يزيد حتفر املوت باإبرة، ويزرعون 
الفتنة واملاء خري �ساهد لت�سابه الزمن واملكان...لك البقاء اخلالد يا رمز 
االإ�سالم و�سوء اجلنان، عجبا كيف يندثرون ويلعنون، واأنت تعلو ويطوف 

حولك ما النهاية من العا�سقني.
دماء  فيها  تتوهج  تعب،  على  طفها  من  تعرب  كربالء  فجاءت  الوقت  حان 
وتر�سم  ما�ش  اىل  ..وحتن  بداأت  ما  طريق  تنري  جديدة  قناديل  ال�سهداء 
اخلارجني  ن�ساب  ليعيد  ال�سيف  على  انت�سر  الذي  الدم  مب�سرية  امل�ستقبل 
عليه واملنتهكني حرمته...ت�سربت اأفواجكم وارجتفت االأوداج نحو مركب 
واختلفت  الوفود  وجتمهرت  النور  والح  االأب��واب  وافتتحت  للنجاة  املخلد 
اللغات والغريب اإنها حتفر ا�سمك يف القلوب بلغة القران وتعلو اأ�سواتهم بال 

توقف، وهم يحملون ق�سية واحدة .
افتح عينيك وت�سامى يف رحابه وار�سم حزنك االأبدي بني اأبوابه واأغلق كل 
وعارفني  لقتله  يتجددون  قاتلني  �سرية  جديد  من  واكتب  التاريخ  �سفحات 
مغيث؟؟؟...اأكيد  من  هل  اأر�سه  �ستنادي  هل  جديد  من  �سيذبح  حقه،هل 
يحلم اأحفاد الدم ،واأنت كن واقعيا وا�سهر قلمك واف�سح جرذان احلقد قبل 

اأن تطاأ ار�ش اجلنة .
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السيد محمد حسن السيد صادق آل طعمة

وع��������رَب��������ُدوا ال������ّط������غ������اُة  ج����������اَل  اأو  �������س������اَل  م������ا 
�����ي�����َع�����ٌة ���������������ا ������سِ ����������وَن اإنَّ َك������������������ِذَب ال����������َوَه����������اِب����������يُّ
�����َط�����َف�����ى َن�������ح�������ُن احُل�������������س������نُي َزع������ي������ُم������َن������ا واملُ�����������سْ
وُه���������������ُم اب������������ُن ت�����ي�����م�����ي�����َة ال�����ل�����ع�����ني َم����������اَلذُه����������ْم
������ى َن��������ه��������ُج احُل���������������س�������نِي ط�����ري�����ُق�����ن�����ا واملُ������رَت�������������سَ
ال������َوَغ������ى يف  ُن��������َب��������اِل  اَل  املَ�������َن�������اَي�������ا  �����َن�����ا  ُخ�����������سْ
�����ِه �������َم احل�����������س�����نِي ب�����َع�����ْر������سِ َن�������َح�������َت االإَل����������������ُه ا��������سْ
ه����������وِر وَزْه���������وه���������ْم �������الِط�������نُي ال����������دُّ ه������َل������َك������ْت ��������سَ

ُط������ْغ������َم������ٍة  اأْرذل  ��������ون  ال��������َوَه��������اب��������ِيّ ������ئ  َخ�������������سِ
�������َرُم�������وا �����س����َف����ُك����وا ِدَم��������������اَء االأَْب�������������ِرَي�������������اِء واأ��������سْ
ه����������َدم����������وا امل���������������������اآذَن وامل���������������س�������اج�������َد وْي�����ل�����ه�����م
����������وَل جَم��������������اِزًرا وِرَث����������������ْت ُف��������ُروُع��������ُه��������ُم االأ�����������سُ
��������ٍة اأم��������يَّ ِح���������ْق���������َد  ����������وَن  ال����������َوَه����������اِب����������يُّ َوِرَث 
����َط����َف����ى ������نْيَ اْب����������َن ال����ن����ب����يِّ املُ���������سْ َق�����َت�����ُل�����وا احُل�������������سَ
�������ٍد حُم�������مَّ الآِل  َع�����������َدواَت�����������ه�����������م  َن���������������س�������ُب�������وا 
������نَي ال����ُع����َت���������ا اع�������������س������يُّ �������ْت اأَي���������������������اِدي ال������دَّ ت�������بَّ
�������ُج�������وا جَّ ى.. َق�����َت�����ُل�����وا احَل�������َي�������اَة واأَ َ َق�����َت�����ُل�����وا ال��������������َّ
���َم���ا ال�������سَّ احَل�����َم�����اِئ�����م يف  َك���������َذا  اَث..  ال���������������ُّ َق�����َت�����ُل�����وا 
�����ُه�����ْم ِل������ُي������َن������اِزُل������وا ُدوا ح�����ظَّ ْج���������������شُ ج���������������دَّ وال�������رِّ
�������َرِة دي�������ِن�������ِه�������ْم وِب���������الدِه���������ْم ��������وا ِل�������ُن���������������سْ َه��������بُّ
����ُل����وا ����جَّ �����ُق�����وا ال��������ِع��������راَق َف���������سَ ُط�����وب�����ى ل�����ُه�����ْم َع�����������سِ

�����ُد م����������اِء ُي�����ع�����بَّ َي�������ْب�������َق�������ى َط�������ري�������ِق�������ي ِب����������ال����������دِّ
ُت�����ْغ�����َم�����ُد ال  �����ُي�����وُف�����ن�����ا  ������سُ اخُل����������ُن����������وَع  َن���������اأَب���������ى 
وزع�������ي�������ُم�������ه�������م وْغ�����������������ٌد ظ����������ُل����������وٌم اأَْوَغ�����������������������ُد
�����َه�����ُد ��������������ي ي�����������سْ َوَم���������������اَلذَن���������������ا ال�������������ُق�������������راآن ربِّ
�����ُد �����جَّ اِك���������ُع���������ون ال�����������سُّ ��������َق��������اُة ال���������رَّ ف�������ُه�������ُم ال��������تُّ
������ُد َي����������ْح����������ُدو ب������َن������ا َن���������ْح���������َو اجِل�����������َه�����������اِد حُم������مَّ
ُم������لَّ������ُد ��������نْيَ  احُل�����������������سَ اإنَّ  ال��������ع��������دى  َرْغ�����������������َم 
ُد وال�������������ّدي�������������ُن ب��������������اٍق َزْه�������������������������ُوُه َي���������َت���������َج���������دَّ
ُم�������ْل�������ِح�������ُد ِح��������������������ْزٌب  ���������نَي  ال���������وه���������اِب���������يِّ اإنَّ 
ُت�����خ�����َم�����ُد ال  ب������ح������ْق������ِده������ْم  امل�������ُج�������و��������شِ  َن��������������اَر 
������������������ُدوا م�������ن ُزم����������������رٍة ع��������ب��������ُدوا ال��������َي��������ُه��������وَد واأيَّ
��������َرْت جت�������ارُت�������ه�������م وَح�����������������اَن امل���������ْوِع���������ُد َخ�����������������سِ
ُد ����ق����ي����ف����ِة ح�������رُب�������ُه�������ْم َت�������َت�������َج�������دَّ ُم��������ْن��������ُذ ال���������سَّ
���������وُد ������رٌي اأَ����������سْ َن�������������اُر اجَل�������ِح�������ي�������ِم َل��������ُه��������ْم َم�������������سِ
َي�����ْخ�����ُل�����ُد ������ه������ادِة  ال�������������سَّ َدَم  ِب���������������اأنَّ  �������وا  َوَن���������������سُ
������ُد ُم������و�������سَ َح�������������س������نٌي  ِدرٌع  ������ُدَن������ا  ف������ح�������������سْ َة 
��������َم��������ُد حُتْ اَل  َب������ْي������ن������َن������ا  �����غ�����ي�����ن�����ِة  ال�����������سَّ َن���������������اَر 
ُت�����ن�����َج�����ُد اَل  ال���������َف���������اَل  ���������َج���������رْيات  ����������سُ ��������ى  َح��������تَّ
���������وؤَدُد ��������ِة ����������سُ �������َع�������اُر املَ��������ْرِج��������ِع��������يَّ �������ًدا ��������سِ َح���������������سْ
�������ُدُوا َح�����َم�����ُل�����وا ال������ُق������ُل������وَب َع�����َل�����ى االأَُك���������������فِّ جَت�������نَّ
َي������ْن������َف������ُد  ال  ِع��������ْط��������ُرَه��������ا  ُح������������بٍّ  ������َم������ات  َب�������������سَ

ِعْطُر الّش�����هادِة
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وصيُة الدميِة الكبيرة
قرب  باأجنحتها  و�سفقت  الف�ساء  يف  الع�سافري  زقزقت  �سباح  ككلِّ   
)علي(،  ثغر  وقبلت  )ل��ي��ان(  وجنة  الم�ست  وق��د  والبيوت  النوافذ 
فجر  �سمعهما  اىل  ين�سل  وهو  الزقزقة  �سوت  على  اال�ستيقاظ  اعتادا 
اأن يكون  االأم�ش واحللم ي�نح يف ميلتهما  يف  ليلة  ناما  يوم، وقد  كل 
يتحدثان  والديهما  �سمعا  فلقد  ال�سباحات،  كل  من  اأجمل  الغد  �سباح 
اأم�ش با�سطحابهما للت�سوق مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان اخلري، فراحت 
ليان ذات ال�سنني االأربع  حتدث اخاها الذي ي�سغرها بعامني.. علي .. 
انا   اما  لعبة جديدة،  �سراء  باأنك تريد  اعلم  ال�سوق،  �سنذهب غدا اىل 
�ساأزينها بنف�سي واأخيط لها املالب�ش واجعلها  فاأريد �سراء دمية جميلة 
امللونة  بالف�سو�ش  مزخرفا  ف�ستانا  اجلديدة  لدميتي  �ساأ�سنع   ، كاأمرية 

البهية. 
تعالت زقزقة الع�سافري من اخلارج كاأنها تلقي حتية ال�سباح، فتحت ليان 
عينيها ببطء فداعبت الن�سائم �سفحة وجهها البلوري االأبي�ش ، بينما 
راح علي يتقلب يف فرا�سه كل حني وهو يردد بهدوء : ليان هل �سنذهب 

االن للت�سوق؟
فاأجابت ليان : لي�ش بعد حبيبي فالوقت مازال مبكرا ، وقد عادت هي 
االخرى  لنومها،  فراأت يف احللم انها يف  ال�سوق تتجول بني العاب الدمى 
 ، ما  حد  اىل  ت�سبهها  كانت   ، كبرية  دمية  على  ب�سرها  فوقع   ، الكثرية 
اق�بت ليان منها  كثريا حتى تكلمت الدمية؛ فارتبكت وابتعدت قليال 

اال ان الدمية الكبرية قالت لها تهدئها : ال تخايف انا �سديقتك. 
نعم  الدمية:  فقالت   !! وتتكلمني  دمية   : اجابتها  الذهول  من  وب�سيء 
اأريد ان اأو�سيك ، ال تتاأخرا يف ال�سوق عودا �سريعا ، ارجعا قبل الظهرية ! 
اأح�ست ليان بان يدا حنونا تربت على �سعرها  وتدغدغ حلمها الربيء، 

حلما  حلمت  لقد  امي   ، القول  ف�سابقتها  احلنون  اأمها  وجه  فت�سدرت 
جميال؟  حلمت باين ذهبت للت�سوق وراأيت دمية كبرية بحجمي اأتدرين 
يا امي ماذا كانت تقول........... ؟  االم: ح�سنا �سغريتي ، هيا لتتناوال 
فطوركما ،  قبل ان تغلق االم الباب قالت ليان المها : لكن اأتدرين يا امي 

ماذا قالت الدمية يف كالمها اأمرا غريبا بع�ش ال�سيء !؟
اأو�سدت االم الباب وهي تقول �ساحكة :  وهذا ما �سنعلمه يف احللقة   

القادمة . 
يف ال�سيارة  ترنحت ليان و�سفق علي وهما يجل�سان يف املقاعد اخللفية 
، و�سرعان ما ركن االب  ن�سيد لطاملا ردداه معا  باأطراف  وراحا يتمتمان 
ما  لكما  �سن�س�ي  ال�سيارة   يف  ابقيا   : ل�سغرييه  وق��ال  جانبا  �سيارته 
ترغبان ، لن نتاأخر طويال ، تعلقت عينا ليان باأمها بينما �ساح علي نظره 
عنهما وطاأطاأ راأ�سه اأر�سا، فبادرت االم بالقول :  الحتزنا، �سنعود اليكما 

قبل الظهرية.  
اال  اأمها،  اىل  بها  تبوح  ان  اأرادت  ليان  ميلة  يف  الدمية  كلمات  قفزت 
انها �سرعان ما غادرت ال�سيارة، حتى طرقت ليان نافذة ال�سيارة ب�سدة 
فالتفتت االم نحو ال�سوت وعادت اأدراجها ، وما ان فتحت ال�سيارة حتى 
األقت ليان نف�سها اىل حجرها  ت�سمها وتعفر خديها بوجهها ، ا�ستغربت 
 ، ،  وت�ساقطت دموع من عيني علي وهمَّ بال�سراخ  ليان  االأم من ت�سرف 
انتما  ؟  باأخيك  فعلت  ماذا  انظري  حبيبتي   : ليان  تعاتب  وهي  فقبلته 

جميالن ومطيعان  هيا ... قبلة ملاما.
تطايرت قبلتهما يف مدارات الكون �سرخت بكل القلوب ال�سود املظلمة ، 
حاملا دوى انفجار كبري قبال ال�سوق دمر كل �سيء يف طريقه ، فرفرفت 

االرواح الربيئة .

منتهى محسن محمد  
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�����ع�����دي�����ن�����������اوصيُة الدميِة الكبيرة اأي��������������ا ذك��������������رى ب�����������س�����ع�����دك َف�����ْا������سْ
مل��������ول��������ِد َم��������������ْن اإل��������ي��������ه ال�����������������������روُح ه�����ام�����������ْت
ع�����ل�����ي�����ه م���������الئ���������ُك ال�������رح�������م���������������ِن ������س�����لًّ�����������ْت
ْت خ�����������������رَّ اجل�����������ن�����������اِت  يف  ال���������ع���������نِي  ف���������ح���������وُر 
ك��������������������اأينِّ ب��������ال��������ر���������س�����������������وِل وم������رت�������������س�������������اُه
ج�����م�����ي�����ُع االأن��������ب��������ي��������اِء اأَت�����������������������ْوا ح�����������س�����������وًدا
مب��������ول��������ِد َم��������������ْن ر���������س��������ْت ع�������ن�������ُه االأع����������������ادي
ع��������ل��������ٌي ي���������ا ب������������َن م������و�������س������ى ي�������������ا اإم������ام�������������ي
اأت���������ي���������ُت ال�������������س������ع������َر ك��������ي اأم������������دْح������������َك ل����ك����ْن
�������ي وق��������������������اَل: اأن�������������������ا �����س����غ����ي���������ٌر ن��������������اأى ع�������نِّ
ف���������������ذاك اإم����������اُم���������������������َك اجل��������ب�����������������اُر ب����ح���������ٌر
ف�����������������اإْن ي�����ط�����م�����ى اأ�����������س����������رُي ب�������������ه غ�����ري�����ًق�����������ا
ف���������������رًدا ق�����ي�����������������شَ  اإْن  �������������������ُه  اأنًّ وَي�������ْك�������ف�������ي 
ق�������ف���������������اًرا رّوى  اإح���������������س�������اِن���������������ه  وِم�������������������ْن 
رم���������������وُه واإْن  ال���������������س�������ب�������اِع  ب��������������رِك  ف������ف������ي 
ع��������ل��������ٌي ي���������ا ب������������َن م������و�������س������ى ي�������������ا اإم������ام�������������ي
ذن�����وب�����������ي ع�����ل�����������ى  رح������������������اَك  ف���������������������اأدْر  اأال 
اأت�������ي�������ت�������ك وال��������ب��������ي��������ا���������شُ ب������ل�������������بِّ ق���ل���ب�������ي
�������س������م������ع������ُت مب���������ا �������س������م������ع������ُت ل������ك������م ك�����الًم�����������ا
م�����ي�����������ٍل ب�������ع���������������ِد  ع����������ن  زارين  َم����������������ْن  اأال 
ث�������راك�������ْم اإىل  ال��������و���������س��������وُل  ل������ن������ا  ف������ك������ي������َف 
ب������ي�������������وٍم �����������������ا  ك��������نَّ اإذا  ن�����������������������دري  وال 
اَر �����س����ج���������ٌن ف������ل������ي������َت �������س������ري������َح������ك ال�������������ن�������������وَّ

اأزي�����������ل�����������ي ال�������ه���������������م ع������ن�������������ا واف�����رح�����ي�����ن�����������ا
ت�����������رف�����������رُف ح�������وَل���������������ه ح������ي������ًن�������������ا ف���ح���ي���ن�������ا
ي�����ن�����������ا مب�������������ح�������������راِب اخل�����������������س�����������������وِع م�����ك�����ربِّ
�����س����اج����دي����ن���������ا �������س������ك�������������ًرا  ال��������رح��������م��������ِن  اإىل 
َم���������������َع اب������ن������ت�������������ِه ال�������ب�������ت���������������وِل م���ه���ل���ل���ي���ن�������ا
ب��������ب��������اق�����������������اِت ال����������زه���������������������وِر م����ه����ن����ئ����ي���������ن���������ا
ف������ك������ي������َف ر�����������س����������اُه ع�����ن�����������د االأق������رب������ي������ن�������������ا
�������س������ف������ي������ع ذن���������������������وِب ك�������������������لِّ امل�����ذن�����ب�����ي�����ن�����������ا
ه������ج������اين ال�����������س�����ع�����ُر ه������ج������َو ال����غ����ا�����س����ب����ي����ن����ا !
االأك�������ربي�������ن���������������ا مت�����������������������شُ  ال  ب���������ح�������������������وري 
ق����ري����ن���������ا ل���������������ُه  ال�������ب�������ح�������وِر  يف  اأَر  مَلْ  و 
! ط����ي����ن����ا  اأ����������س���������رُي  ِم�������ي�������اه  َج���������������������َزَرْت  واإْن 
ب��������ك��������لِّ ال���������ن���������ا����������شِ م������ث������ل������ه ل���������������ن ي����ك����ون���������ا
ف������اأ�������س������ح������ْت اأج���������م���������ُل االأر�������������س������������نَي زي����ن���������ا
ت�����ق�����ب�����ُل�����������ه االأ�����������س���������������������وُد م���ب�������س���ب�������س���ي���ن�������ا
�������س������ف������ي������ع ذن���������������������وِب ك�������������������لِّ امل�����ذن�����ب�����ي�����ن�����������ا
ط����ح����ي����ن���������ا ه�����������������ا  و���������س��������ريِّ �������ره�������ا  ك���������������سِّ و 
���������ر م�����������ن ن�����������������������واه ل������ك�������������م ح����ن����ي����ن���������ا حت���������مَّ
وت�����������روي�����������������������ِه ال��������ث��������ق�����������������اُت حم�����دث�����ي�����ن�����������ا
ال�������س���م���ي���ن�������ا اخل������ل�������������ِد  اإىل  ل�����������ُه  اأك������������������وُن 
وع�������ن�������ك�������ْم �������س������ي������دي اأ��������س�������ًف���������������ا ن�����اأي�����ن�����������ا
مل�������������س������ه������دك�������������ْم اإم����������ام���������������������ي زائ������ري������ن�������������ا
ول�������ي�������ت�������ي ك���������ن���������ُت داخ���������ل�������������������ُه �����س����ج����ي����ن���������ا

مولد االمام الرضا )عليه السالم(
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من  القرآن(  )غريب  علم  يعدهّ 
العظيمة  الكريم  القرآن  علوم 
وهو أيضًا جزء من علم التفسري 
معرفة   - معرفته  أن  حيث  من 
ضوري  ال����ق����رآن-  غ��ري��ب 
ه��ذا  إىل  وي��ش��ار   ، ةل��ل��م��ف��سهّ
املعارف  من  جمموعة  أي  العلم، 
التي  املصنفات  يف  واملعلومات، 
»معرفة  ب�  القرآن  علوم  تتناول 

غريبة«.
فريق  الغريب  يف  صنهّف  وق��د 
واملفسين  اللغويني  من  كبري 
مؤلفاهتم  قائمة  تربو  واملحدثني 
ذكرهتا  كام  كتابًا  اخلمسني  عىل 
معاجم الكتب والرجال، إال أن 
الواصل الينا من تصانيفهم قليل 
جدا وهي خسارة ال تعوض يف 
ثروتنا العلمية وتراثنا االسالمي 
الفادحة  اخلسائر  إىل  باإلضافة 
بام  العريب  األدب  با  مني  التي 
اآلثار، وروائع  نفائس  من  فقده 
التي  العناية  ول���وال  ال��ف��ن��ون، 
ما  املتأخرون حلفظ  العلامء  بذهلا 
السلف وآثارهم  تبقى من كتب 
آثار  النطمس القسم األوفر من 

املدنية االسالمية.
غريب  يف  صنف  من  أول  وكان 

وترتيبه  بجمعه  وعني  القرآن 
بن  تغلب  ب��ن  أب��ان  سعيد  أب��و 
املتوىف  التابعي  اجلريري  رب��اح 
سنة 141 ه� وهو من أصحاب 
اإلم���ام���ني ال���ص���ادق وال��ب��اق��ر 
تبعه مجاعة  )عليهام السالم(، ثم 
بينهم  من  العلامء  جهابذة  من 
)حم��م��د ب��ن ال��س��ائ��ب ب��ن برش 
املتوىف  النسابة  الكويف  الكلبي 
مؤرج  فيد  أب��و  ه���،   146 سنة 
السدويس  النحوي  عمرو  بن 
ه�،   174 سنة  املتوىف  البرصي 
بن  احلسن  بن  حممد  جعفر  أبو 
أيب سارة الروايس الكويف املتوىف 
سنة 190 ه�، أبو احلسن النرض 
بن شميل املازين البرصي املتوىف 
إسحاق  عمر  أبو  ه�،   203 سنة 
سنة  املتوىف  الشيباين  م��رارة  بن 
206 ه� و أبو زكريا حييي بن زياد 
الديلمي املعروف بالفراء املتوىف 
عيل  الباقر  أب��و  ه���،   207 سنة 
سنة  املتوىف  حيدر  بن  حممد  بن 
1314 ه�، مصطفى بن يوسف 
األسري احلسيني البريويت، حممود 
الرؤوف  عبد  وهبه،  إبراهيم  بن 
قاسم  الشيخ  املحامي،  املرصي 
ال��دي��ن  حم��ي��ي  آل  احل��س��ن  ب��ن 

اجلامعي(.
العلامء  من  الكبري  العدد  وم��َع 
إال  املجال  هذا  يف  ألفوا  الذين 
أنهّه مل يبَق من الكتب املصنهّفة إال 
نقف عند  أننا  إال  القليل،  النادر 
عنوان  وحيمل  املؤلفات  أه��م 
وهو  ال��ق��رآن(،  غريب  )تفسري 
اجلليل  الثقة  العالمة  تأليف  من 
بن  الدين  فخر  الشيخ  املحقق 
النجفي  ال��ط��رحي��ي  ع��يل  حممد 

املتوىف سنة 1058 هجرية.
الكلامت  لتضاعف  ونتيجة 
الغريبة يف عرص الطرحيي بتباعد 
للشيخ  عرضت  فقد  ال��زم��ن، 
يف  التأليف  فكرة  الدين  فخر 
ويسد  باحلاجة  ليفي  العلم  هذا 
الفراغ الذي أحس به - والكتب 
يف زمانه نادرة احلصول - وهلذا 
ورتبه  ه��ذا  تأليفه  يف  رشع  كله 
عىل احلروف اهلجائية جاعال كل 
باب عىل أنواع منها ثم أفرد بابًا 
األلفاظ  من  االنفراد  يناسبه  ملا 
للكلامت  مستخرجا  الغريبة 
اهلجائي  ترتيبها  حسب  الغريبة 
احلروف  من  نوعها  يف  ومثبتها 
ومعانيها،  لتفسريها  ذاك����رًا 
كتب  يف  مل��ا  ب��اإلض��اف��ة  جامعًا 

اللغة والتفسري، مضيفا عليها ما 
تتبعه من كلامت غريبة مل تكن يف 
 ، واحد من الكتب املصنفة قبله 
للحسن  جامعا  هذا  كتابه  فجاء 
وافيا   ، والوضع  اإلضافة  بني 
بالغرض يف إشباع التفسري وايراد 
وختليص   ، النظائر  وذكر  احلجة 
ال��ق��راءات  وتعريف   ، امل��ع��اين 
نزهة  وس��امه  االع���راب،  وبيان 
وحتفة  اخلاطر  ورسور  الناظر 
احلاض ومتاع املسافر ، كام سامه 
لكلامت  املوضح  االخوان  ربيع 
بكشف  بعده  وُع��رف  ال��ق��رآن، 
والغرائب  ال��ق��رآن،  غ��وام��ض 
القرآنية، وتفسري غريب القرآن.

كتاب نادر
كاتٌب وكتاٌب

يبحث في غريب القرآن ومدلوالته
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يتحدثان  نصان  الكريم  القرآن  يف  ورد 
مستويات  عىل  ولكن  ال��ش��ورى،  عن 

خمتلفة:
شأن  يف  ت��ع��اىل  ق��ول��ه  ااَلول:  ال��ن��صهّ 
الرضاع: )والوالدات يرضعَن أوالدهنهّ 
حولني كاملني ملن أراد أن يتمهّ الرضاعة 
وكسوهتنهّ  رزق��ه��نهّ  ل��ه  امل��ول��ود  وع��ىل 
عن  ف��ص��ااًل  أرادا  ف��إن  ب��امل��ع��روف... 
تراٍض منهام وتشاور فال جناح عليهام(.
ااُلرسة  أج�����واء  يف  ح��دي��ث  وه����ذا 
شأن  يف  ااَلب����وان  يتشاور  ال��واح��دة، 
رضاعه  ه  ُامهّ ُتتمهّ  هل  الرضيع،  وليدمها 
الرضاع؟  عن  تفصله  أم  احلولني،  إىل 
تفاهم ثنائي يف مسألة عىل ضوء املعرفة 
بحال ااَلم وحال الرضيع، وجوهّ ااُلرسة 
إكراه  ال  مشرتك  قرار  إىل  ينتهي   ، العامهّ

فيه.
وربام انتهى قرارمها بعد التشاور إىل أن 
ه، قال تعاىل  يسرتضعا له مرضعة غري ُامهّ
أوالدك��م  تسرتضعوا  أن  أردت��م  )وإن 
آتيتم  ما  متم  سلهّ إذا  عليكم  جناح  فال 
باملعروف واتهّقوا اهلل واعلموا أنهّ اهلل بام 

تعملون بصري(.
من  ًة  قضيهّ تعالج  الرشيفة  اآلي��ة  فهذه 
ق منها بالرضيع  قضايا ااُلرسة، وما يتعلهّ
عىل  وحفاظًا  ملصلحته،  ضامنًا  ة،  خاصهّ
مه  حيطهّ قد  الذي  ااُلرسي  اجلوهّ  سالمة 

ه. استبداد أحد الزوجني باألمر كلهّ

غزوة  عن  احلديث  يف  ال��ث��اين:  النصهّ 
القسم  هزيمة  من  إليه  انتهت  وما  ُاحد 
وتركهم  املسلمني  جيش  من  ااَلعظم 
مع  وسلم  وآل��ه  عليه  اهلل  صىل  النبيهّ 
بضعة نفر من أصحابه يكافحون العدوهّ 
اِلشعارهم  مدعاة  هو  ممهّ��ا  لوحدهم، 
بتقصريهم الشديد وذنبهم الكبري الذي 
اهلل  النبيهّ صىل  وأنهّ  ارتكبوه، خصوصًا 
إالهّ  ُاح��د  إىل  خيرج  مل  وسلم  وآل��ه  عليه 

برأهيم ورغبتهم وإحلاحهم، لكنهّ الذي 
عليه  اهلل  صىل  القائد  النبيهّ  من  وجدوه 
وآله وسلم هو عكس ما يظنهّون ممهّا هو 
معتاد لدى القادة إزاء اجلند املنهزم عن 
صىل  منه  وجدوا   ! احلرب  ساعة  قائده 
لينًا معهم وإكرامًا  اهلل عليه وآله وسلم 
زادهم شعورًا بالتقصري حني مل يلجئهم 

إىل التامس ااَلعذار، أو التذلهّل.
الكريم،  اخُللق  ه��ذا  تعاىل  اهلل  فبارك 
وهذا السلوك احلكيم، إذ جاء التنزيل: 
ًا  )فبام رمحٍة من اهلل لِنَت هلم ولو كنَت فظهّ
وا من حولك( فإنهّام  غليظ القلب النفضهّ
ذنبهم  عن  ك  وغضهّ معهم  لينك  كان 
برمحة من اهلل تعاىل، وأيهّ رمحة، أيهّ رمحٍة 
أخرجوك  جلند  تلني  جعلتك  التي  هذه 
الوطيس  محي  فلامهّ  برأهيم،  القتال  إىل 

وا عنك ونجوا بأنفسهم؟! فرهّ
ل  ال��واس��ع��ة، تنزهّ ال��رمح��ة  وإمت��ام��ًا هل��ذه 
ااَلمر االهلي بام يدعو إىل إعادة املجتمع 
أكثر،  بل  ل،  ااَلوهّ إىل متاسكه  االسالمي 
موقع  إىل  الكبري  الرعيل  هذا  وإع��ادة 
خالله  من  يستطيع  طبيعي  اجتامعي 
عثرته،  ويصحح  نشاطه  يستأنف  أن 
واستغفر  عنهم  )فاعُف  تعاىل:  فقال 
تقف  فلم  ااَلم���ر(  يف  وش��اوره��م  هل��م 
واالستغفار،  والعفو  اللني  عند  الرمحة 
ااُلم��ور  يف  مشاورهتم  إىل  امتدت  بل 
فقط  عندئٍذ  فيها،  املشاورة  تصحهّ  التي 
سيجدون أنفسهم أعضاء فاعلني يف هذا 

البناء االجتامعي الذي ينشده ااِلسالم.
باملشورة  ااَلم��ر  ي��رتك  مل  التنزيل  لكنهّ 
واض��ح  نظامًا  ل��ه  وض��ع  ب��ل  م��رس��اًل، 
املعامل، فالنبيهّ القائد املستشري حني يعزم 
ينبغي  والصالح  الصواب  فيه  أمٍر  عىل 
آلراء  موافقًا  كان  س��واء  فيه،  ينفذ  أن 
عزمت  )فإذا  هلا:  خمالفًا  أو  املستشارين 

ل عىل اهلل(. فتوكهّ

0000

كتاب نادر

الشورى في القرآن الكريم

ف على أول كتاب تراثي نحوي لعاِلم حّلي تعرَّ
من كتاب )الشورى بين الكتاب والسنة( لصائب عبد الحميد

عىل  وامل��آخ��ذ  النحوية  احل���دود   « كتاب  يمثل 
الفكر  ر  تطوهّ حمطات  من  مهمة  حمطة   « احلاجبية 
عرص  منذ  واملصطلحات  احل��دود  يف  النحوي 
سيبويه وكتابه إىل القرن الثامن اهلجري ويعد أول 

كتاب تراثي نحوي لعامل حيل يف العراق .
مدينة  يف  الرتاث  دار  مؤسسة  عن  صادر  الكتاب 
العتائقي  ابن  الدين  ملؤلفه كامل  النجف األرشف 
احليل )ت 790 ه�( قام بتحقيقه كل من الدكتور 
م له  صالح اجلبوري واملدرس قاسم السلطاين وقدهّ
املحقق احلجة السيد حسن املوسوي الربوجردي.
الوزيري  القطع  من  يف192صفحة  الكتاب  يقع 
العتائقي  ابن  ألفها  التي  الكتب  تلك  من  وهو   ،
العلوية  العتبة  عىل  فها  وقهّ و  األرشف  النجف  يف 
الدهر  ح��وادث  من  سلمت  وعليها   ، املقدسة 

ونسخته فريدة مل تكن هلا نسخة ثانية .
 «  : فان  للكتاب  املحققان  به  أف��اد  ما  وبحسب 
النوع  أنموذجًا جديدًا يف مثل هذا  يمثهّل  الكتاب 
تأريخ  االعتبار  بنظر  أخذنا  ما  إذا  التأليف  من 
املؤلف  ُيعدهّ  حيث   ، النحوي  األثر  هذا  تأليف 
حها يف مؤلف واحد ،  أول من مجع احلدود ورَشَ
ويشتمل كتابه هذا عىل ثالثة أنواع من التأليف : 
عىل  ومؤاخذات   ، احلدود  رشح   ، نحوية  حدود 
التحقيق  هذا  أن  عن  فضال   ، السابقني  ح��دود 
والنرش هو ألول كتاب تراثي نحوي لعامل حيل – 

يف حدود إطالعنا – يف العراق » .
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عىل  وسيطرهتا  الغربية  الثقافة  نفاذ  إن 
املجتمعات يف بالد املسلمني يشكل خطورة 
كبرية عىل بنية املجتمع االسالمي وخصوصًا  
فئة الشباب،  ألن هذه الثقافة أول ما تتجه 
أثرها  متحو  لكي  الكريم  القرآن  رشيعة  إىل 
وتبدهلا  وأخالقهم  الناس  تعامالت  من 

بالقانون الوضعي الفرنيس واإلنكليزي.  
ُ َفُأولئَِك  ُكْم باِم َأْنَزَل اهللَّ قال تعاىل:}َوَمْن مَلْ حَيْ
تعاىل:  وقال    ،44 املائدة:  اْلكاِفُرون{  ُهُم 
ُهُم  َفُأولئَِك   ُ اهللَّ َل  َأْن��زَ باِم  ُكْم  حَيْ مَلْ  }َوَمْن 
امِلُوَن{ املائدة :45،  وقال تعاىل: } َو َمْن  الظَّ
ُ َفُأولئَِك ُهُم اْلفاِسُقون{  ُكْم باِم َأْنَزَل اهللَّ مَلْ حَيْ
الطريق  اتباع  يريد  تعاىل  واهلل   .47 املائدة: 
اىل  وت��ذه��ب  االم��ة  تتفرق  ال  لكي  احل��ق 
قال  الضالل  اىل  با  ت��ؤدي  التي  الطرق 
بُِعوُه َو  تعاىل: }َو َأنَّ هذا رِصاطي ُمْسَتقياًم َفاتَّ
َق بُِكْم َعْن َسبيِلِه ذلُِكْم  ُبَل َفَتَفرَّ بُِعوا السُّ ال َتتَّ

ُكْم َتتَُّقون{ األنعام: 153. اُكْم بِِه َلَعلَّ َوصَّ
واألخ��الق  العقائد  تعلم  إلغاء  ثم  وم��ن 
التعليم  مناهج  من  احلقيقية  اإلسالمية 
وكل  والرذائل  للمحرمات  املجال  وفسح 
لكي  والعفة  واألخالق  العقيدة  يشمل  ما 
عىل  تعمل  وكذلك  املجتمع،   يف  تنترش 

إخفاء  سامت  منهج القرآن و العرتة الطاهرة 
واالجتامعية  األخالقية  اليومية  احلياة  من 
عىل  تعمل  العربية  اللغة  وحتى  للناس، 
حتطيمها وهكذا تعل جيل الشباب ال هيتم 
الَّذيَن  }إِنَّ  تعاىل:  قال  أخالق  وال  بعقيدة 
ُم  هَلُ  َ َتَبنيَّ ما  َبْعِد  ِمْن  َأْدباِرِهْم  َعىل  وا  اْرَت��دُّ
هَلُم{حممد  َأْمىل  َو  ْم  هَلُ َل  ْيطاُن َسوَّ الشَّ اهْلَُدى 

..25 :
إذا وصفنا الداء فام هو؟

أن  ينبغي  ال  السؤال  هذا  عن  اجل��واب  إن 
تتالقى  أن  بد  وال  واح��د  مثقف  به  ينفرد 
األخالق  ألن  املخلصة؛  العقول  مجيع  فيه 
عليها  وط��ال  بيئة  يف  حلت  إذا  والعادات 
حية  وتبقى  واقعة  حقيقة  تصبح  األم��د 
كام  النفوس  عامل  يف  تعمل  ألهنا  ومستمرة، 
الطبيعة  عامل  يف  الطبيعية  االسباب  تعمل 
وحيتاج تغيريها اىل جهد كبري كام فعل رسول 
اهلل لتغيري عادات أهل اجلاهلية وعقائدهم، 
وعلينا أن نعمل جهد االستطاعة وال ننتظر 
معجزة السامء، وما نستطيع عمله اآلن هو 
أن نجعل للقرآن مكانًا مرموقًا يف املدارس 
واجلامعات بل ويف رشائح املجتمع كلها من 
به  القراءة واحلفظ والتفسري والعمل  ناحية 

ألنه حجر األساس هلذه األمة قال تعاىل:}َو 
َرُسوُلُه َو  َو  َعَمَلُكْم   ُ ى اهللَّ َفَسرَيَ اْعَمُلوا  ُقِل 
َقَرَأ  َمْن   : َقاَل   ِ اهللَّ َعْبِد  َأيِب  امْلُْؤِمُنون{ِ، وعْن 
اْلُقْرآُن  اْخَتَلَط  ُمْؤِمٌن  َشابٌّ  ُهَو  َو  اْلُقْرآَن 

بَِلْحِمِه َو َدِمه.
فاذا مل يفعل القائمون عليها ذلك فعلينا ان 
ندخل القرآن يف املدارس االهلية وأن يؤدي 
بعد  وتفاٍن  بإخالص  مهمته  منا  واحد  كل 
تأهيل نفسه، وأن نيهّس تعليم  القرآن وعلوم 
عن  للفهم  السالم(  )عليهم  البيت  أه��ل 
طريق األساليب املبسطة وأن هنتم باجلانب 
اهتاممنا  م��ن  أكثر  واألخ��الق��ي  اإلن��س��اين 
وتصاريفها  العبارات  وقوة  الكلمة  ببالغة 
وخم��ارج وصفات احل��روف وك��ل االم��ور 
البعيدة عن الواقع اليومي للناس قال تعاىل 
يَّ الَّذي  مِّ بِيَّ اأْلُ ُسوَل النَّ بُِعوَن الرَّ : }الَّذيَن َيتَّ
ْوراِة َو اإْلِْنجيِل  جَيُِدوَنُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم يِف التَّ
َو  امْلُْنَكِر  َعِن  َيْنهاُهْم  َو  بِامْلَْعُروِف  َيْأُمُرُهْم 
َو  بائَِث  اخْلَ َعَلْيِهُم  ُم  رِّ حُيَ َو  يِّباِت  الطَّ َلُهُم  حُيِلُّ
كاَنْت  الَّتي  ْغالَل  َواأْلَ ُهْم  إرِْصَ َعْنُهْم  َيَضُع 
وُه  َوَنرَصُ ُروُه  َعزَّ َو  بِِه  آَمُنوا  َفالَّذيَن  َعَلْيِهْم 
ُهُم  ُأولئَِك  َمَعُه  ُأْنِزَل  الَّذي  وَر  النُّ َبُعوا  اتَّ َو 

امْلُْفِلُحون{األعراف : 157.

السيد بدري نفاذ ثقافة الغرب الى مجتمعنا
خطورُة
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باسم العجري 

نصٌب لشهيِد الفتوى

سمع  أرض  يف  احلياة،  عن  يبحث  جماهد 
البقعة  تلك  قدمه  تطأ  فلم  عنها حكايات، 
حتم  الرشعي  الواجب  لكن  البلد،  من 
ما،  يوما  ترابا،  الوقوف عىل ذرات  عليه، 
صور  مرت  حني  نفسه،  وبني  بينه  ضحك 
الثالث،  ربيعه  يف  األصغر  فولده  أطفاله، 
فيسميها  الكربى،  أبنته  أما  بله؟  يقهّ وكيف 
رشيط  اخلامس،  ربيعها  يف  وهي  رحيانتي، 
الذكريات يطرق باب خميلته، يأخذه بعض 

احل��رب  ومه��وم  التعب،  م��ن  عنه  ال��شء 
وأرقها، وجيعله يذهب إىل عامل آخر.

اجلنان،  باب  وفتحت  النجاة،  باب  طرق 
تنثر ورودا وتستقبله بالتهليل، كل من عىل 
اخلالص،  يوم  اليوم،  هلذا  تواق  األرض 
عند مليك مقتدر، سنتان لفتوى املرجعية، 
عالية،  واهلمة  وس��اق،  ق��دم  عىل  التقدم 
عاٍل،  وصوهتم  يتسابقون،  واملجاهدون 
خفاقة،  النرص  وراي��ات  اجلهاد،  عىل  حيَّ 

دون  زال  اخلطر  الفتوى،  من  سنتني  بعد 
الطيبة،  لألرض  قرابني،  شهداؤنا  رجعة، 
املرجعية،  إبطال  بمة  مصانة،  ومقدساتنا 

وفتواها اخلالدة.
وعالمة  مجيعا،  لنا  شفاعة  أبواب  الشهداء 
رشف  ن��ال��وا  أهن��م  ع��ىل  ودل��ي��ل  لألتقياء، 
العظيم،  الفوز  هو  وهذا  العاقبة،  ُحسن 
خطبها،  إح��دى  يف  املرجعية  قالته  ال��ذي 
عظيام،  ف��وزًا  فنفوز  معكم،  كنا  ليتنا  يا 
الشهيد  قصة  ذكرت  األخرية  اخلطبة  ففي 
فهذه  املرىض،  وأطفاله  زوجته  ترك  الذي 
الروحية تدل عىل العمق واألثر النفيس يف 
نفسية ذلك الشهيد، والبصرية التي حيملها 
عاطفة  عند  تتوقف  وال  حدود،  حتدها  ال 
هي  فكم  عائلته،  إىل  احلنني  أو  األب���وة، 
التعلق  رس  هو  وما  املتفانية؟  روحه  كبرية 
باجلهاد احلقيقي، الذي حيمله ذلك املجاهد 

الشهيد.
العليا،  املرجعية  ن��داء  لبى  ال��ذي  احلشد 
أجل  من  يلتحق  مل  حيث  خاصة،  ميزة  له 
بطريق  سار  يكسبها،  امتيازات  أو  راتب، 
اخلطر  ودرء  بلد،  قضية  أجل  من  اجلهاد، 
ودح��ر  واملسلمني،  ب��اإلس��الم  امل��ح��دق 
أراضينا  سلب  يريدون  الذين  التكفرييني 
لذلك  ومقدساتنا،  أعراضنا  وانتهاك 
وجب تقديم األنفس، لكن ما الذي قدمته 
الكريمة،  األرواح  لتلك  احل��ك��وم��ة..؟ 
لعوائلهم؟  الكريمة  احلياة  وف��رت  وهل 
التضحية...؟  قدر  يساوي  العطاء  فهل 
فمن يضحي بنفسه، مهام تقدم لعائلته، ال 
يساوي قطرة من دمائه، التي بذهلا يف سبيل 

أرض الوطن.
قانون  سن  احلكومة،  واج��ب  اخلتام،  يف 
يقيض بنصب لشهيد الفتوى، ويرتتب عليه 
الدعم  األبطال، وبذا  املحاربني  امتيازات 
قد نكون نرد جزءًا يسريا ملا قدموه للعراق 

العظيم.
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عزاء  اول  عن  )االح��رار(  ملجلة  متابعة  يف 
حسيني اقيم يف البحرين وجدنا يف صحيفة 
الوسط البحرينية يف العدد )4442( الصادر 
2014م،  لعام  نوفمرب  م��ن  اخل��ام��س  يف 
للكاتب  مقالة  املوافق 12 حمرم 1436ه�، 
عزاء  »مواكب  ان  فيها  قال  العلوي،  حممد 
املايض  القرن  منتصف  يف  بدئت  كام  املنامة 
إسامعيل  الكريم  لعبد  كتاب  ع��ن  نقاًل 
عزاء  مواكب  الصورة..  ))شعائر  بعنوان 
التاسع  القرن  أوائ��ل  يف  املنامة  عاشوراء 
عيل  التارخيي  الباحث  فيها  قال  ع��رش((، 
العاصمة احلقيقية  املنامة متثل  إن  بوشهري 
ذلك  عىل  مستداًل  البحرين،  يف  للعزاء 
الذي  املكان  كانت  املنامة  أن  إىل  باإلشارة 
مواكب  أول  خروج  123عامًا،  قبل  شهد 

العزاء من داخل املأتم إىل الشارع«.
فيصبح  و2016   2015 عاما  هلا  ويضاف 
 1438 سنة  مع  حسيني  عزاء  اول  تاريخ 
القادمة 125 عاما، ويتابع بوشهري حديثه 

»املعلومات  أن  إىل  مشريا  ال��وس��ط،  م��ع 
املتوافرة لدينا، تقول: إن أول موكب عزاء 
كان يف  الشارع،  إىل  املأتم  داخل  خرج من 
العاصمة املنامة، حتديدًا من مأتم ابن رجب 
البحرين،  يف  املآتم  أق��دم  من  يعترب  ال��ذي 
احلقيقي  املهد  هي  املنامة  أن  يعني  وه��ذا 

للعزاء بمآمته ومواكبه«.
أما عالقة القرى واألطراف ببدايات العزاء 
يف البحرين، فينوه بوشهري إىل أن »القرى 
قبل العام 1891م حتديدًا، مل تكن فيها مآتم 
فضاًل  ًا،  حاليهّ عليه  متعارف  هو  كام  للعزاء 
القرى  »بعض  أن  موضحًا  املواكب«،  عن 
إىل  تتحول  دينية  م��دارس  تتضمن  كانت 
مآتم يف مناسبات دينية معينة، من بني ذلك 
العصفور  حسني  الشيخ  العالمة  مدرسة 
عىل  نقش  والتي  الشاخورة،  يف  تقع  والتي 
جدارها مدرسة دينية ومأتم احلسني )عليه 

السالم(«.
ومن  الكالم  هذا  من  يعزز  »ما  وأض��اف 

سواًء  املنقول  هو  املعلومات،  هذه  صواب 
ما  حتى  أو  السياح،  أو  السن  كبار  عن 
يف  املآتم  تأسيس  تواريخ  من  معروف  هو 
أقدمها  عمر  يتجاوز  ال  والتي  البحرين 

150 عامًا«.
التي  احلسينية  القراءة  »حتى  أوض��ح  كام 
كانت تنعقد يف عدد من القرى يف السابق، 
يكن  ومل  امل��ن��ازل،  جمالس  يف  تقام  كانت 
املأتم،  باسم  وحمدد  معروف  مبنى  هنالك 
من  أكثر  قبل  املنامة  يف  وجد  ما  باستثناء 

100 عام«.
الشأن،  ه��ذا  يف  املنامة  ل��ري��ادة  وتفسريًا 
تبدأ  أس��ب��اب،  مجلة  إىل  بوشهري  تطرق 
بالوضع املايل امليسور لعدد من شخصيات 
العاصمة، والذي مل يكن متوافرًا باملستوى 
إىل  باإلضافة  ال��ق��رى،  أه��ل  ل��دى  نفسه 
االختالط والتنوع العرقي الذي ميز جمتمع 
واستحضار  استقطاب  هلا  هيأ  ما  املنامة، 

التجارب واألفكار من بلدان عديدة«.

دار التراث تكشف عن 
المزايا الفنية ألقدم 
في  مطبوع  مصحف 

العراق 

على اول عزاء حسيني 
في المنامة

125 سنة 
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اخلزرجي  نضري  الدكتور  نرش 
غيبته  عام  فيها  يتحدث  مقالة 
لكتابة  امل���أج���ورة  االن���ام���ل 
مسهب  ب��ع��رض  ال��ت��اري��خ، 
وت��س��اؤالت م��رشوع��ة وادل��ة 
العقل  يقبلها  م��وض��وع��ي��ة 
منها  لليوم  ح��اضة  وشواهد 
ما  ومنها  شامء  عامرته  زالت  ما 
احلسد  بسبب  للهدم  تعرض 

والعقيدة السيئة.
ساقني   « اخل��زرج��ي:  ويقول 
)باكستان(،  زي��ارة  إىل  العمل 
وف��ي��ه��ا ط��ف��ت ع��ىل ع���دد من 
البيت  أله���ل  ت��ع��ود  امل��راق��د 
وساقتني  ال��س��الم(،  )عليهم 
إىل  قبل  م��ن  القسية  اهل��ج��رة 
من  عدد  عىل  وطفت  )سوريا( 
ساقتني  ثم  البيت،  أهل  مراقد 
اهلجرة شبه القسية إىل )إيران( 
عند  والدعاء  للزيارة  ووفقنا 
تعد وال حتىص ألهل  مراقد ال 
هذا  السالم(،  )عليهم  البيت 

كان يف رشق العامل اإلسالمي، 
ال��ع��امل  غ���رب  إىل  وت��وج��ه��ت 
عند  وت��وق��ف��ت  االس���الم���ي 
)مرص،  يف  البيت  أه��ل  مراقد 
وامل����غ����رب، وال��س��ن��غ��ال(، 
التي  )م����رص(  يف  وب��خ��اص��ة 
من  كبريًا  ع��ددًا  قاهرهتا  تضم 
أضفت  التي  األول��ي��اء  مراقد 
عليها قدسية خاصة، وبالتأكيد 
)اهلند(  يف  مرشفة  مراقد  هناك 
يف  اإلسالمية  واجلمهوريات 
القديم(  السوفيتي  )االحت���اد 
من  وغريها  أفريقيا،  شامل  ويف 

البلدان«.
وي��ث��ري ت��س��اؤالت��ه »ت����رى ما 
املراقد  ه��ذه  إليه  تشري  ال��ذي 
الكثرية املتوزعة يف أنحاء العامل 
اإلسالمي العريب واألعجمي؟ 
املسلمني  غالبية  حيرتمها  وملاذا 
قليلة؟  قلة  ويعمل عىل ختريبها 
الرسول  أبناء  جيعل  ال��ذي  ما 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( من 

السالم(  )عليهام  وعيل  فاطمة 
املدينة  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  يتنقلون 
وكيف  أو طوعًا؟  املنورة قسًا 
الدنيا؟  أق���ايص  إىل  وص��ل��وا 
وكيف رحلوا عن هذه الدنيا؟ 
بكل  نعتقد  أن  يمكن  ه��ل 
حديثة  وبعضها  املراقد،  هذه 
االكتشاف؟ وهل لنا أن نصدق 
أهل  إىل  امل��راق��د  ك��ل  عائدية 
البيت )عليهم السالم(؟ أسئلة 
وأن��ا  ذه��ن��ي  يف  دارت  ك��ث��رية 
بن  )حييى  الشهيد  مرقد  اتفقد 
)ميامي(  قرية  يف  الشهيد(  زيد 
ال��ث��اوي عىل  يف )خ��راس��ان(، 
قبل  األسئلة  وعادت  تلة،  قمة 
مرقد  أزور  وأنا  ثالث سنوات 
بنت  )رقية(  للسيدة  منسوب 
اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه 
السالم( يف )الهور( بباكستان، 
يف  البيت  أه��ل  قبور  وقبلها 

الشام وشامل أفريقيا«.
العالمة  املحقق  صنع  وق��د 

ال���ش���ي���خ )حم����م����د ص����ادق 
الكربايس( معروفًا كبريًا عندما 
الفريدة  موسوعته  يف  أف���رد 
بابًا  احلسينية(  املعارف  )دائ��رة 
متحريًا  جم��ل��دات  أرب��ع��ة  م��ن 
السالم(  )عليه  احلسني  نسب 
ونسله، تابع يف اجلزءين األول 
عرش  يف  احلسني  نسب  والثاين 
الثالث  اجلزءين  ويف  طبقات، 
احلسني  نسل  يتابع  وال��راب��ع 
ومشجراهتم  ال��س��الم(  )عليه 
بن  حممد  املهدي  اإلم��ام  حتى 
اهلل  )عجل  العسكري  احلسن 

فرجه(.
البيت  أه��ل  ساللة  وان��ت��ش��ار 
األرض  م��ش��ارق  يف  العلوي 
ومغاربا يف معظمه جاء نتيجة 
هجرة قسية أو إفرازات حرب 
مارستها  ال��ت��ي  االس��ت��ئ��ص��ال 
السيام  املتعاقبة..،  احلكومات 
بعد انتهاء خالفة اإلمام احلسن 

بن عيل )عليهام السالم(..
وهو  )ال��ك��رب��ايس(  واملحقق 
الدقيقة  املعلومات  يتسقط 
)عليه  احلسني  اإلمام  نسل  عن 
البنني  من  أبنائه  عرب  السالم( 
مشاهد  لنا  كشف  وال��ب��ن��ات 
مروعة عن التصفيات اجلسدية 
ال��ع��ه��دي��ن األم���وي  هل���م، يف 
العهد  يف  وبخاصة  والعبايس، 
أهل  بأئمة  حلق  وم��ا  العبايس 
من  ال��س��الم(  )عليهم  البيت 
أذى، وتفرق املوالني يف أصقاع 
ظاملة  سياسة  وه��ي  األرض، 
قائمة حتى يومنا هذا يف بعض 
متارس  وهي  املسلمة  البلدان 
الطائفية البغيضة والقتل املنظم 
مكتسبات  محاية  شعار  حتت 

السلف.

0000

المعتدى عليه تفضحها القبور الناطقة
صفحات مغيبة من التاريخ
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اعزه  السيستاين  السيد  مرجعية  عن  املعروف 
 – يفيضه عليها من عطائه  بام  االمة  اهلل ومتع 
اهنا املرجعية »الصامتة« كام سامها بذلك السيد  
الشهيد حممد حممد صادق الصدر، حيث كان 
له  تابع  انه  ظنوا  حتى  الطاغية  زمن  يف  ينطق 
االمر  ليس  قلت:  وحينها  فلكه  يف  ويسري 

كذلك.
بطريقة  اغتاله  ان  بعد  اال  حقيقته  يعرفوا  ومل 
حول  االم���ة  وال��ت��ف��ت  وول����داه،  ه��و  بشعة 
املرجعية الصامتة ولكنها مل تنطق اال يف حدود 
مؤهلة  غري  االم��ة  طاملا  نتجاوزها  مل  حم��ددة 
التي  السمة  هي  واخلالفات  واالختالفات 

حتكم االوساط العراقية.
بل  »اخواننا:  تقولوا  املرجعية: ال  قالت  حتى 
والقيادة  االسالمية  الروح  بذه  »انفسنا«  هم 
املكونات  مجيع  اىل  نظرت  االبوية  الروحية 

العراقية.
مسلحة  مواجهة  من  جرى  الذي  جرى  وملا 
املحتلة  الغازية  وامريكا  الصدري  التيار  بني 
وادي  يف  ع���الوي  اي���اد  ح��ك��وم��ة  زم���ن  يف 
امري  حرم  يف  التيار  قيادة  وح��رصت  السالم 
 : قال  من  قال  حتى  السالم(  )عليه  املؤمنني 

ما هي اال حجارة هندمها ونبني غريها!! بذا 
القوى  بعض  عزمت  بل  كادت  االستخفاف 
امري  حرم  هدم  عىل  عالوي  اياد  حكومة  يف 
املرجعية  فام كان من  املقدس  املؤمنني واملرقد 
اال ان ترتك املعاجلة لتقدم اىل العراق وتسعى 
يف اخراج قيادة التيار من حرم االمام بطريقة 
تعرض  ان  ودون  الدماء  اراقة  ودون  سلمية 
احلرم املقدس اىل االذى، هذا موقف لتحرك 

املرجعية التي قالوا عنها املرجعية الصامتة.
ملا  وذل���ك  ب��ه  ونطقت  منها  ص��در  وك���الم 
العراقية  املدن  اغلب  عىل  الدواعش  استوىل 
احتضنتهم  الهن��ا  منها  الغربية  وخصوصًا 
وكانوا قد وصلوا بغداد وسائر املدن العراقية 
املنتهية  بحكم  املقدسة  العتبات  فيها  ب��ام 
لصاحلهم وهي يف قبضتهم متى شاؤوا الهنم 
يرون انفسهم بحكم املهيمن القادر عىل اهناء 

االمر يف اية حلظة شاؤوا..
ايب  بقيادة  قريش  بحال  حاهلم  تشبيه  ويمكن 
جهل يوم )بدر( عندما قال: )ما هي اال اكلة 
وآله  اهلل عليه  امر حممد )صىل  وينتهي  رأس( 
وسلم( والصباة معه، الهنم يروهنم اذلة وكام 
وصفهم القرآن بقوله تعاىل : » ولقد نرصكم 

اهلل  ارادة  ظهرت  وهنا  اذل��ة«  وانتم  ببدر  اهلل 
وحتول  املوازين  لتقلب  وتدخلت  سبحانه 
الضعف اىل قوة  لننظر كيف كان حال العراق 

قبل صدور الفتوى ؟! 
كان الدواعش ومن زرعهم وامدهم ينظرون 
هكذا  هو  بل  قبضتهم..  يف  وكأنه  العراق  اىل 
كلمة  صنعت  ال��ذي   .. ولكن  حقيقة  ك��ان 
)الفتوى يف وجوب اجلهاد الكفائي( استجاب 
هلا رجال وشباب وبشكل يستوجب الوقوف 
قادمون عليه  فيام هم  يفكروا  عنده.. الهنم مل 
نحو  واندفعوا  وراءه��م  تاركوه  هم  فيام  وال 
»ال   : يقولون  وكاهنم  الشهادة  لنيل  التطوع 
محوا  وبذلك  شكورا«  وال  جزاء  منكم  نريد 
العتبات  وص��ان��وا  ب��غ��داد  وان��ق��ذوا  ال��ع��راق 

املقدسة.
نعم ان املرجعية )الصامتة( نطقت.. ولكن ما 
ان  نعرف  ان  نطقها ؟!! وعلينا  الذي احدث 
ها اليد الغيبية، وان اهلل سبحانه  مرجعيتنا تسريهّ
ملا يعلم صدق االمة يف نرصهتا لدينها حيقق هلا 

النرص.
 : سبحانه  ويقول  ينرصكم«  اهلل  تنرصوا  »ان 

»وما النرص اال من عند اهلل تعاىل..

كاظم محمد النقيب عندما نطقت المرجعية !!
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كل ما يف الكون مجيل ومتصالح.. ما عدا هذا 
عزوجل  اهلل  فيه  قال  الذي  الغريب  الكائن 
إيِنِّ  لِْلَمالئَِكِة  َك  َربُّ َقاَل  )َوإِْذ   : للمالئكة 
ِفيَها  َعُل  َأَتْ َقاُلوا  َخِليَفًة  اأَلْرِض  يِف  َجاِعٌل 
َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح  َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
ال  َما  َأْعَلُم  إيِنِّ  َقاَل  َلَك  ُس  َوُنَقدِّ بَِحْمِدَك 
َتْعَلُموَن( )البقرة/ 30(، يعني أن صالحه 
صالح غري متوقع وفساده اشد مما تصفون 

الدين ذريعة االرشار واملجرمني.
وم��ن امل��وض��وع��ات اهل��ام��ة )ال��ع��دوان��ي��ة 
الكريم،  القرآن  يف  ُذكرت  التي  الشيطانية( 
عداءه،  جيمعنا  الذي  الواحد  العدو  ذلك 
االلتزام  وتعاىل(  )سبحانه  اهلل  أمرنا  وقد 
ب��ش��ك��ل ب��س��ي��ط وق����ول ح��س��ن وع��م��ل 
)السلم  كافة  السلم  يف  والدخول  صالح، 
رنا اهلل )عزَّ وجل( مرارًا  إْذ ذكهّ االجتامعي( 
وهو  )الشيطان(  املرتبهّص  بالعدوهّ  وتكرارًا 
بصالح  عيشه  يصفو  ال  مرئي  غري  كائن 

االنسان.
فال  )انتهوا  قائاًل:  ة  العزهّ ربهّ  د  ش��دهّ وق��د 
عدوان اال عىل الظاملني(، وقوله )عزهّ وجل( 
اهلل:  عتاب  ونرى  ألبيه  ابراهيم  حديث  يف 
ُتْلُقوَن  َأْولَِياَء  ُكْم  َوَعُدوَّ ي  َعُدوِّ َتتَِّخُذوا  )ال 
اْلَعُدوُّ  )ُهْم  تعاىل  قوله  او  ِة(  بِ��امْلَ��َودَّ إَِلْيِهْم 

َفاْحَذْرُهْم(. 
العدالة  مسألة  »ان  أفالطون:  يقول  وهنا 

بسيطة لو كان الناس بسطاء«.
القارئني، ومتى  القرآن من  بتلقي  فاملشكلة 
الكريم  القرآن  يتوقف  إذ  اإلدراك،  حتقق 
بال  ق��رآن  يكون  وال  ومرتهّليِه  فامهيِه  عىل 
)عليه  ع��يل  اإلم���ام  ُوص��ف  لذلك  ق��ارئ 

السالم( بالقران الناطق.
يفهم  انسان  كل  ان  ي:  التلقهّ نظرية  وتعني 
وعاداته  ميوله  يوافق  بام  الكريم  القرآن 
ففهم  ب����اإلدراك  يعرف  وه��ذا  واخ��الق��ه 
ختتلف  الكريم  للقران  املختلة  )الشخصية 

عن فهم الشخصية السوية(.
نجد  ال  فإننا  العدوانية،  ملوضوع  وبالعودة 

يف 
القرآن 

الكريم لغة العنف 
ونص  الترشيع  لغة  بل 

يمكن  الذي  )امل��رن(  القانون 
تداوله.

ايامنويل  خطه  ما  نكتب  ان  املالئم  من  ان 
من  اخلالية  اخلارجية  احلرية  )ان  كانط: 
هي  القسية  القوانني  واستقالل  القانون 
للكل  ذلك حالة ظلم وحرب  عىل   ً فضال 
ضد الكل جيب عىل االنسان ان خيرج منها 
من اجل ان يدخل يف حالة مدنية سياسية، 
باملتلقي  املشكلة  لكن  طبيعي  بشكل 
هو  )فالعدوان  السيكولوجية..  وخلفيته 
احلاق  اىل  هي��دف  ال��ذي  الظاهر  السلوك 
االذى بالذات او باآلخر كام يمثل العدوان 
من اخطر املشاكل االجتامعية املستفحلة يف 
العرص احلديث.. ويقسم العدوان اىل حيس 
والتشاجر  ال��رضب  يمثل  االول  ولفظي 
والفتنة  والتشهري  الكيد  والثاين  والتدمري؛ 
الالذعة  والنكتة  واللمز  والغمز  والتهديد 

وااليذاء النفيس.
وعندما نتصفح الكتب التي تدرس اجلريمة 
مثل كتاب )اسباب اجلريمة وطبيعة السلوك 
نجد  الدوري  عدنان  للدكتور  االجرامي( 
ان اجلريمة متعددة االسباب واجلرم واحد 
لكن اسبابا ال يصل حبله ال من قريب وال 
من بعيد بالتدين وامر اهلل بل الدوافع دائاًم 
التلفاز  للعدوان  )املحفزات  الرتبية  البيئة، 
والنت وغريه(، الفقر العنرصية لكن يوجد 

مدخل 
ين  للد
م���������ن 
ن��اح��ي��ة 

ال���وع���ي تزييف 
استغالل  ض���ع���اف يتم 

وعيهم  بتزييف  ليس العقل  لكن 
ملرحلة  يصل  وعيه  يزيف  من  كل  دائ��اًم 
اجلريمة اال اذا كان لديه استعداد جيني او 

سلوكي الرتكاب اجلريمة.
العرصي  املجرم  نفهم  ان  جيب  هنا  ومن 
الدين  بغطاء  املتسبل  باإلرهايب  املتمثل 
الدوافع  من  بمجموعة  مدفوع  انسان  انه 
الدعاة اجلدد  الدين فنرى  البعيدة جدًا عن 
يرون  ال  العلوم  ه��ذه  وك��ل  احلداثة  رغ��م 
باإلرهايب اال ذاك االنسان املتأثر بالنصوص 
وهذا خطأ يف التشخيص ومن هنا مل يفلح 
النفر الهن��م ال  ه��ؤالء  ه��داي��ة  ال��دع��اة يف 
يفهمون املقابل وال حماولة احتضانه كل ما 
يعرفون اسلوب الطرد واالقصاء ومعاملته 
وهذا  الرش  اختار  قد  سوي  انسان  انه  عىل 
االره��ايب  هذا  ينتمي  من  عىل  ف��ادح  خطأ 
له  يقرب  وبمن  به  رمح��ة  وعالجه  جذبه 

وبمجتمعه الن الكل يدفع الثمن.

البشُر األعداء
خولة خالد
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تؤكد دراسة أمريكية إن ذرف الدموع عند الرغبة يف البكاء هو يف معظم احلاالت أفضل من كبتها. فهذا 
تنفس أخرى لدى  الدموع، هو وسيلة  الفم وتساقط  بارتعاش يف  املتقطع يف احلنجرة واملصحوب  األمل 
اجلسد ال سيام لدى احلاجة إىل الراحة واهلدوء. وبينت املستشارة النفسية )لورين بيلسام( يف دراسة هلا، 
أن هناك دالئل قليلة يف علم النفس الفسيولوجي تشري إىل أن البكاء يساعد عىل إعادة اجلسم إىل حالة 
االستقرار الداخيل بعد موجة من االضطرابات الداخلية،موضحة إن هذه الدراسة تلقي نظرة عىل حتفيز 

اجلهازين العصبيني الالودي والودي، ومها جهازان مسؤوالن عن اسرتخاء اجلسم أو تهيزه الستجابة 
ل هذه االستجابة يف اجلسم عند احلاجة. تسمى »املواجهة أو الفرار، حيث تفعهّ

وأوصت الدراسة بأنه جيب أن يسمح املرء لنفسه بالبكاء إذا شعر أنه بحاجة إليه، وهناك بعض األدلة التي تشري 
إىل أن كبح الدموع لفرتة طويلة له آثار سلبية ولكن ال يوجد ما يشري إىل أن الستحثاث البكاء أو استحداثه من 

ذاتك أي فوائد.

أكدت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إن العامل يف طريقه ألن يشهد أكثر األعوام 
حرارة عىل اإلطالق وإن غاز ثاين أكسيد الكربون بلغ مستويات مرتفعة جديدة 
التابعة لألمم  املنظمة  احلراري. وذكرت  االحتباس  يزيد من ظاهرة  الذي  األمر 
يشهد درجات حرارة  الذي  التوايل  الرابع عرش عىل  الشهر  كان  أن متوز  املتحدة 
إليها يف  التوصل  اتفاقية جرى  تنفيذ  إىل  واملحيطات، ودعت  األرض  قياسية يف 
الوقود األحفوري إىل  التحول من  املناخ من خالل  كانون االول للحد من تغري 
املناخية  األحوال  أن  بيان  يف  املنظمة  وأضافت   .2100 بحلول  النظيفة  الطاقة 
والعواصف  اجلفاف  من  الشديدة  باحلاالت  تتسم  -التي  النينيو  بظاهرة  املرتبطة 

والفيضانات – اختفت اآلن يف املحيط اهلادي.

2016 أكثر األعوام حرارة 
على اإلطالق..!

دموعك طريقك نحو الراحة النفسية..!

حول العالم
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تنبأ فريق من العلامء الروس يف اجلامعة التكنولوجية للبحوث العلمية نظريا 
بموصلية  تتصف  التي  اخلارقة  الكمية  املواد  يسمى  ملا  اجلديدة  باملواصفات 
لعمل  جديدة  مبادئ  صياغة  يف  املساعدة  اخلارقة  املواد  تلك  شأن  فائقة.من 
أجهزة الكمبيوتر الكمية، ويعترب خلق مواد خارقة مبنية عىل أساس املوصلية 
الفائقة ودراسة مواصفاهتا الكهرومغناطيسية من املهام الرئيسة املطروحة أمام 
رئيس  أوستينوف(  )أليكيس  الربوفيسور  وقال  التكنولوجية.  اجلامعة  علامء 
خمترب املواد اخلارقة للموصلية الفائقة يف اجلامعة إن أصحاب الدراسة اكتشفوا 
موجات من نوع جديد، وذلك من خالل إجراء نمذجة رقمية لسالسل من 
البِتهّات الكمية. ودلت التجارب عىل أن موجات االضطرابات الكمية تنترش 
يف مثل هذه السالسل كهياكل حتتفظ مع مرور الوقت بشكلها. وقد تستخدم 
أساس  عىل  املبنية  اخلارقة  وامل��واد  الكمية  التصاميم  يف  املثرية  الظاهرة  هذه 
إثباته يف  االكتشاف سيؤدي يف حال  أن هذا  اخلرباء  الفائقة. ويرى  املوصلية 

تارب أخرى إىل تصميم أجهزة كمبيوتر كمية واعدة من جيل جديد.

متكنت جمموعة من الباحثني اليابانيني من تطوير طريقة لزرع الذكريات الزائفة يف 
األدمغة البرشية بدف التوصل لعالج الكثري من األمراض اجلسدية والعقلية. 
ويوضح املرشف عىل األبحاث تاكيو واتانايب أن هذه العملية هي بمثابة )غسيل 
للمخ( حيث يمكنها خلق عالجات جديدة الضطرابات اإلدراك مثل االكتئاب 
ذاكرة اإلنسان. وكشفت  تؤثر يف  التي  الكثري من األمراض  والتوحد، وعالج 
نتائج الرنني املغناطييس أن أدمغة املشاركني قامت بإقناعهم بأهنم كانوا جيرون 
األمحر.  باللون  السود  اخلطوط  يشاهدون  وأهنم  الصحيح،  بالشكل  التجارب 
وسواء أكانت الذاكرة كاذبة أو صادقة، فإن آلية الدماغ العصبية التي يقوم عليها 
الذي  السبب  الدراسة  هذه  نتائج  حتدد  كام  ذاهتا.  هي  تبقى  الذاكرة  استدعاء 
جيعل اإلنسان حيول الذكريات احلقيقية التي قد تكون إجيابية إىل أخرى مزيفة 
الدماغ  تعل  التي  املحيطة،  الظروف  عن  النقاب  تكشف  قد  أهنا  كام  وسلبية، 

يزيف الذكريات لدى أولئك الذين يعانون من أمراض نفسية.

مهد  إىل  تعود  القديم  لإنسان  عظام  بقايا  عىل  العلامء  عثر 
لضحايا  أهنا  بعد  فيام  أكتشف  أفريقيا،  جنوب  يف  البرشية 
ارتبط  السطان  مرض  أن  العلامء  وأكد  السطان،  مرض 
أوديس  إدوارد  وقال  العصور.  عرب  اإلنسان  بتطور  دائام 
من جامعة ويتواتررساند يف جنوب أفريقيا: افرتض الطب 
نتيجة لنمط  أنواع األورام املختلفة  احلديث أن السطان و 
هذه  مثل  أن  أبحاثنا  أظهرت  بينام  وللتلوث.  احلديثة  احلياة 
األمراض كانت موجودة منذ ماليني السنني، أي قبل فرتة 
طويلة من ظهور الدول الصناعية والتلوث. واعتمد إدوارد 
اكتشفت  كائنات  عظام  رفات  عىل  دراساهتم  يف  وزمالؤه 
أقدم  الرفات  فقد وِجَدت ضمن هذا  قرب جوهانسبورغ. 
آثار للسطانات واألورام التي أصابت املخلوقات يف ذلك 

الوقت.
جدير بالذكر أن عمر أقدم خاليا رسطانية وجدها الباحثون 

هو) 120 ( ألف سنة.

السرطان رافق اإلنسان منذ أكثر 
من مليون عام...!

باحثون يزرعون ذكريات زائفة 
في الدماغ..!

لتصميم  بحوثهم  يواصلون  العلماء 
حاسوب كّمي خارق...!

حول العالم
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النجف/ فراس الكرباسي
ونرش املكتب عرب موقعه الرسمي، والذي 
العصيبة  للظروف  »نظرًا  بانه  عليه  اطلعنا 
تنصلت  العزيز وبعدما  بلدنا  يمر با  التي 
احلكومة او عجزت عن توفري املالذ اآلمن 
املحتلة  املناطق  ابناء  والكريم ألعزائنا من 
من قبل )داعش(، فقد بادر مكتب سامحة 
السيستاين،  السيد  االعىل  الديني  املرجع 
العوائل  الح��ت��واء  سكني  جممع  إلقامة 
مساكنها  تركت  التي  والنازحة  املهجرة 
العصابات  بطش  م��ن  خ��وف��ا  وام��واهل��ا 

املجرمة«.
بأنشاء  االوىل  املرحلة  انجاز  »تم  واضاف 
ثالثامئة  إلسكان  سكنية  وح��دة   )300(
للحرارة  عازلة  وح��دات  وه��ي  عائلة، 

وحدة،  لكل  مربعًا  مرتًا   )40( بمساحة 
وغرفتي  ومطبخ  معيشة  غرفة  من  تتألف 

نوم ومحام«.
مدينة  يف  الداخل  يمني  عىل  املجمع  ويقع 
النجف االرشف من طريق كربالء املقدسة، 
وحتتوي وحداته عىل خدمات متكاملة من 
ماء وكهرباء وجماري، وتم التنفيذ بإرشاف 
كادر فني وهنديس متخصص ذي خربة يف 

جمال انشاء املجمعات السكنية.
ويتوفر يف املجمع انارة ليلية إلنارة الشوارع 
 ،LED ذات مواصفات وجودة عالية نوع
تتحمل الظروف اجلوية القاسية مع ترشيد 
وهناك  الكهربائية  الطاقة  استهالك  يف 
احلركة  يف  انسيابية  توفر  واسعة  ش��وارع 

والتنقل يف املجمع السكني والبنى التحتية 
متكاملة من خزانات ماء ولوحات توزيع 
وغريها،  صحي  رصف  وجماري  كهربائية 
رئييس  ماء  خزان  عىل  املجمع  حيتوي  كام 
ومعتمد  حديث   GRP ن��وع  للمجمع 
باإلضافة  للرشب  الصاحلة  املياه  خل��زن 
فرعية لكلهّ جمموعة من  للامء  إىل خزانات 
املنازل باإلضافة اىل مولد كهربائي لتغذية 
الكهربائي  التيار  انقطاع  حال  يف  املجمع 
الوطني مع خزان وقود يكفي لفرتة طويلة 

نسبيا.
يسمح  للمجمع  اهل��ن��ديس  والتصميم 
بدخول أشعة الشمس من مجيع االتاهات 

إىل داخل الوحدة السكنية.

مكتب السيد السيستاني
 )300( انجاز  عن  يعلن 

دار للنازحين

أعلن مكتب المرجع الديني االعلى  الس���يد علي السيس���تاني )دام ظله( في النجف االش���رف، عن إنجاز المرحلة األولى لبناء مجمع سكني 
للنازحين يضم 300 دارا، بعدما انتقد تنصل الحكومة او عجزها عن توفير المالذ اآلمن والكريم ألبناء المناطق المحتلة من قبل داعش.

النجف/ فراس الكرباسي
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وغدًا  اليوم،  التاريخ  يف  كتاب  املواضيع،  متفرقة  كتبًا  يطالعون  الذين  األفراد  إن 
أبدًا، ولن يصلوا  السياسة، و... لن يستفيدوا  النفس، وبعد غد يف  كتاب يف علم 

إىل مبتغاهم.
أما القاعدة الصحيحة للمطالعة فهي التايل:

أواًل: أن ينتخب اإلنسان الكتاب الذي ينوي مطالعته بحسب احلاجة، عارفًا ماذا 
يريد، بحيث ال يدع االختيار للمصادفة، كأن يقع كتاب يف يده كيفام اتفق فيطالعه.

ثانيًا: أن يستودع املطالب التي قرأها، ويستوعبها يف ذهنه، وحياول حفظها باملفهوم 
هل  ويرى  حافظته  من  طالعها  التي  املطالب  يسرتجع  أن  أي  للحفظ؛  الواقعي 
استوعبها أم ال. ثالثًا: أن ال يكتفي القارئ بمطالعة الكتاب مرة واحدة مهام كانت 
األقل، ملن حافظته  متتاليتني عىل  الكتاب مرتني  يطالع  بل  الذكاء؛  متوقدة  ذاكرته 

حادة وقوية، وأكثر من مرتني لألشخاص العاديني أو ذوي احلافظة الضعيفة.
املالحظات  وكتابة  حوهلا،  والتفكر  مطالعتها  ينوي  التي  املواضيع  انتخاب  رابعًا: 
واخلالصات، ثم النتائج بشكل موضوعي، بعد ذلك حفظها يف ذاكرته بشكل مرتب 
القول  ويمكن  املطلوب.  بالشكل  من حافظته  استفاد  قد  يكون  عندها  ومناسب، 
بعدها أنه - من الناحية الشخصية - قد حتكم بقسم من قواه الذاتية والشخصية، 

ووضعها موضع االختيار لنفسه، وملك استعداد القائد واملدير..
واحلافظة،  الذكاء  وحدة  واالستعداد  الفهم  جهة  من  خمتلفون  األف��راد  أن  عىل 
فاإلنسان العاقل والرشيد يتنبهّه إىل االستفادة من حافظته بالشكل املناسب، وأول ما 
يقوم به ُحسن االختيار؛ أي أنه يقدس حافظته، فهو ليس مستعدًا لالنزالق يف أي 
يشء وكيفام اتفق، بل تكون حساباته دقيقة يف اختيار املفيد من غري املفيد من الكتب 
واملواضيع، بل ويصنف املفيد، فينتخب األكثر إفادة ويستودع معارفها ومعلوماهتا 

يف ذاكرته.
فيطالعها  له،  الالزمة  املفيدة  واملطالب  الكتب  جيمع  والعاقل  الرشيد  اإلنسان  إن 
إىل  ينتقل  ذلك  بعد  وحيفظها،  خالصتها  ويكتب  يلخصها  ثم  ويصنفها،  م��رارًا 
احلد  من  االستفادة  عىل  يعمل  احلافظة  ضعيف  الشخص  كان  فإن  آخر.  موضوع 

األكثر.

0000

األنبياء  موطن  تعدهّ  ب��الدًا  أو  منطقة  العامل  يعرف  مل 
الذي  العراق،  كبلد  سات،  املقدهّ وأرض  واملرسلنَي 
سة وإقامة الشعائر  اشتهرت فيه منذ القدم املدن املقدهّ
والطقوس الدينية منذ فجر التاريخ مرورًا بالسالالت 
لتكون  األصيل،  اإلسالم  فجر  إىل  وصواًل  احلاكمة 

هذه األرض بقعًة مباركًة من بقاع اهلل املقدسة.
بالعاصامت  العامل  دول  من  العديد  اشتهرت  وق��د 
العراق  ضمهّ  فيام  والسياسية،  واالقتصادية  الثقافية 
السومريني  من  لكل  )دينية(  عاصمة  عىل  القدم  منذ 
)نيبور  أو  )نفر(  عاصمة  وهي  القدماء  والبابليني 
عىل  وتقع  مواطنوها،  عليها  يطلق  كان  كام  سة(  املقدهّ
مسافة )7 كم( شامل رشق مدينة )عفك( أحد اقضية 
الروحانية  باألجواء  امتازْت  وقد  الديوانية،  حمافظة 
ان  سكهّ إليها  حيجُّ  وبقعة  لسكاهنا  الدينية  والطقوس 

املناطق األخرى.
وقد مرهّ عىل حكم نفر كلٌّ من السومريني واالكديني 
والبابليني واالشوريني لفرتات متناوبة، وكانت احلياة 
فيها منتعشة حتهّى حكم العباسيني، وقد ولدت عددًا 
بون ب� )النفري(. من الرجال والقادة والدعاة الذين يلقهّ
بدأت أوىل عمليات التنقيب يف مدينة نفر املقدسة كام 
تقول املصادر التارخيية يف عام )1889م( حينام قدمت 
عن  ونجم  االمريكية،  بنسلفينا  جامعة  من  آثار  بعثة 
هذه التنقيبات التعرف عىل املدينة وتارخيها، وما قدمته 
للحضارة من حيث وجود ما يدل عىل أول مكتبة يف 
الضخمة  معابدها  إىل  إضافة  صيدلية،  واول  التاريخ 

ومراكزها الدينية لسكاهنا القدماء.
اشتهرت نفر أو نيبور املقدسة، بزقورهتا الشهرية التي 
تعلو تال ترابيا يغطي املدينة القديمة ويمكن مشاهدهتا 

دة. من مسافة حوايل )20 كم( بالعني املجرهّ
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كما يوّضحها الشيخ مرتضى مطّهري

نيبوُر المقّدسة
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الناس  أمور  يصلح  من  أعظم  ما  ولكن  وطاحلني(  )صاحلني  قسمني  إىل  املجتمع  ينقسُم 
ويساعدهم ويقف من أجل شعبه ومواطنيه، وبنَي من ال عقل وال رمحة له فُيؤذي بأفعاله 

العباد والبالد، وكلها تعود ألصل وشيمة وأخالق وثقافة كل شخص.
ومن خالل عرض صورتني من العراق يظهر لنا من هو الصالح ومن هو الطالح، فلدينا 
مصل  إىل  حتول  أن  بعد  جدًا  مهاًم  دمه  أصبح  الذي  دخيل(  )سيد  منطقة  سكنة  أحد  مثاًل 
ملعاجلة األشخاص الذين تعرضوا للدغة نوع سام من األفاعي يسمى بأفعى سيد دخيل، 
املنتسبني لسلك الرشطة( إىل لدغة أدت إىل  ة بدأت من تعرض هذا الشاب )أحد  والقصهّ
ية،  ل دمه إىل مصل يقيض بسعة عىل املادة السمهّ موت األفعى مبارشة ومل يتأثهّر هو بسبب حتوهّ
م طلبًا ملسؤوله يطلب فيه نقله إىل منطقة قريبة من  ومن املفارقات اجلميلة أن هذا الشاب قدهّ
املستشفى أو يف نفس املستشفى حتهّى يكون دائاًم عىل أتمهّ االستعداد إلغاثة املصابني بلدغة 
األفعى، فام أبى هذا املواطن الغيور.أما الصورة األخرى التي ال نريد اإلطالة يف احلديث 
د إىل تشويه صورة منطقته ومدينته بأفعاله  عنها سوى أن نقول هنالك من الطاحلني من يتعمهّ
وسلوكياته، وهو ما يظهر يف الصورة املرفقة الثانية عندما قام أحد األشخاص بوضع ملصق 

يها؟ ملطعمه عىل نصب )املرور( يف بغداد.. فهل هذه حرية أو ماذا نسمهّ

من كرامات أبي الفضل 
هل تعلم؟ العباس )عليه السالم(

صالٌح وطالح

أن هنالك صوتا واحدا يف األرض ال يتوقف عىل مدار )24 ساعة(.
ون أنه الصوت الوحيد الذي ال  إنه صوت األذان العظيم.. هكذا أثبت اخلرباء واملختصهّ
يتوقهّف، والدليل أنهّ مدة األذان تصل إىل )4 دقائق(، وألن بني كل خط طول واآلخر )4 
دقائق( من الزمن، فاألذان ما أن ينتهي يف منطقة حتى يبدأ يف املنطقة التي تقع عىل خط 

الطول التايل، هكذا يقول املختصون.. فسبحان اهلل.

صاحب  الكاشاين  عباس  السيهّد  عن 
بينام  قال:  أنهّه  اجِلنان(  )مصابيح  كتاب 
حمسن  السيهّد  امل��رج��ع  بيت  يف  كنت 
س��ادن  ��َص��ل  اتَّ ه،  رسهّ س  ق���دهّ احلكيم 
السيهّد بدري  سة  املقدهّ العبهّاسيهّة  الروضة 
احلكيم  بالسيهّد  ًا  هاتفيهّ الدين  ضياء 
ليخربه بأنهّ السداب قد امتأل ماًء )وهو 
م  هتدهّ وخيشى  العلقمي(،  هنر  من  جاٍر 
الرشيف  القرب  وبضمنه  بكامله  احلرم 
فيجب  عليه،  اهلل  س��الُم  الفضل  أليب 

التعجيل بحلهّ هذه املشكلة.
تعاىل  بإذن  احلكيم: سنأيت  السيهّد  أجابه 
القادمة، وسنعمل ما يف وسعنا  اجلمعة 

إن شاء اهلل.
احلكيم  السيهّد  فذهب  اجلمعة،  كانت 
مدينة كربالء  إىل  العلامء  ومعه مجع من 
احلرم  إىل  بالدخول  فوا  وترشهّ سة،  املقدهّ
أنا ِمن مجلتهم  الطاهر، وكنت  العبهّايس 
السيهّد  لسامحة  زال  م��ا  )واحل��دي��ث 

الكاشاين(. 
ال��سداب  إىل  احلكيم  السيهّد  ن��زل  ث��مهّ 
عامهّ  وقرٍب  كثٍب  عن  الع  لالطهّ س  املقدهّ
حيدث، فام أن مدهّ نظره ورأى ذلك املنظر 
مل  بشكٍل  بالبكاء  وأجهش  جلس  حتهّى 
ة.  بشدهّ أنظارنا  لفت  مما  قبل،  ِمن  نألفه 
عُت ألرى ما اخلرب وما  مُت أنا، فتطلهّ تقدهّ
الذي أبكى السيهّد احلكيم رمحه اهلل، فإذا 
يب أرى ما يثري اإلعجاب! فقد حار املاء 
َيْدُن منه مع  حول قرب العبهّاس عليه ومل 
ارتفاعه، دار املاء حول القرب املبارك من 
كلهّ جهة بصورٍة وكأنهّ حائطًا يمنعه من 

الوصول إىل القرب الرشيف!
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صورة وتعليق

خطأ طبي يؤدي إلى بتر يد طفلة

ولمثِل هذا فليعمل العاملون

العديد  فهنالك  الذي حيدث،  األول  اخلطأ  ليَس 
بصاحبها  تصل  البسيطة  املرضية  احل��االت  من 
بسبب  اجلسدية  العاهات  أو  املوت  مشارف  إىل 
اإلمهال وسوء اخلدمة الطبية، وهو ما حدَث مع 
التي  الطفلْة رقية )7 أشهر( من قضاء طويريج 
الطبي  القطاع  إلمهال  أخرى  ضحية  أصبحت 
وتسبب حقنها بإبرة باخلطأ إىل انسداد أوردهتا 
أن  كون  الصغرية،  يدها  برت  إىل  واالضطرار 

اإلبرة خمصصة لغري الوريد )العضلة(.
بإجراء  احلكومية  اجلهات  نطالب  هنا  ومن 
حتقيق رسيع وشفاف بخصوص هذه احلادثة 

ين. األليمة ومعاقبة املقرصهّ

الرباين العارف السيد شهاب الدين املرعش النجفي قبل مماته اىل  من مجلة وصايا العامل 
ولده:

اوصيه ان يدفن معي اخلمرة )السجادة( التي صليت عليها سبعني سنة صالة الليل.
هنا يقول تلميذه السيد عادل العلوي: مما يلفت النظر ان سيدنا االستاذ ولد سنة 1315ه� 
وكتب هذه الوصية عام 1398ه� يف عمر يناهز )83سنة( فإذا كان يصيل قبل سبعني سنة 
صالة الليل فإنه يعني انه بدأ بصالة الليل وعمره )13 سنة( أي مل يبلغ احللم، وملثل هذا 

فليعمل العاملون.

محراب فاطمة )عليها السالم( الذي كانت تصلي فيه 
وتدعو للجميع وتقول الجار قبل الدار
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