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قال أمير المؤمنين:
الصبُر من االيمان بمنزلِة الرأس من الجسد.

a

) 43 ( وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم ردا لقوهلم اهلل أعظم
من أن يرس��ل إلينا برشا مثلنا ، فاسألوا أهل الذكر يعني وجه احلكمة فيه فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون . يف الكايف والقمي والعيايش عنهم )عليهم السالم 
( يف أخب��ار كثرية أن رس��ول اهلل ) ص��ى اهلل عليه واله( الذكر وأه��ل بيته)عليهم 

السالم ( املسؤولون وهم أهل الذكر وزاد يف العيون عن الرضا )عليه السالم(
قال اهلل تعاىل قد أنزل اهلل إليكم ذكرا رس��وال يتلو عليكم آيات اهلل فالذكر رسول 
اهلل ) صى اهلل عليه واله( ونحن أهله .  ) 44 ( بالبينات والزبر قيل أي أرسلناهم 
باملعج��زات والكتب كأنه جواب قائل بَم أرس��لوا وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن 
كام سبق آنفا سمي ذكرا ألنه موعظة وتنبيه لتبني للناس ما نزل إليهم مما أمروا به 

وهنوا عنه ولعلهم يتفكرون وإرادة أن يتأملوا فيه فيتنبهوا للحقايق واملعارف .
) 45 ( أفأم��ن الذي��ن مك��روا الس��يئات أن خيس��ف اهلل هبم األرض كام خس��ف 
بقارون أو يأتيهم العذاب من حيث ال يشعرون بغتة كام فعل بقوم لوط . ) 46 ( 
أو يأخذهم يف تقلبهم إذا جاؤوا وذهبوا يف متاجرهم وأعامهلم فام هم بمعجزين. 
) 47 ( أو يأخذه��م عى خماف��ة بأن هيلك قوما قبلهم فيتخوف��وا فيأتيهم العذاب 
وه��م متخوف��ون. يف الكايف عن الس��جاد )عليه الس��الم(  يف كالم ل��ه يف الوعظ 

والزهد يف الدنيا وال تكونوا من الغافلني املايلني إىل زهرة الدنيا .

ْكِر إِن  َوَما َأْرَس��ْلَنا ِمن َقْبِلَك إاِلَّ ِرَجااًل نُّوِحي إَِلْيِهْم َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ
ْكَر  ُبِر َوَأنَزْلَنا إَِلْيَك الذِّ َن��اِت َوالزُّ ُكنُت��ْم اَل َتْعَلُموَن }النحل/43{ بِاْلَبيِّ
وَن }النحل/44{ َأَفَأِمَن  ��رُ ُهْم َيَتَفكَّ َل إَِلْيِهْم َوَلَعلَّ لُِتَب��نيَِّ لِلنَّاِس َما ُن��زِّ
ُ هِبُِم اأَلْرَض َأْو َيْأتَِيُهُم اْلَعَذاُب  ِسَف اهللهّ َئاِت َأن خَيْ ��يِّ ِذيَن َمَكُروْا السَّ الَّ
بِِهْم َفاَم ُهم  ِمْن َحْيُث اَل َيْش��ُعُروَن }النحل/45{ َأْو َيْأُخَذُه��ْم يِف َتَقلُّ
ٍف َفإِنَّ َربَُّكْم َلرُؤوٌف  وُّ بُِمْعِجِزيَن }النح��ل/46{ َأْو َيْأُخَذُهْم َعَى َتَ
ُأ ِظاَلُلُه َعِن  ٍء َيَتَفيَّ ُ ِمن يَشْ ِحيٌم }النحل/47{ َأَو َلْ َيَرْوْا إىَِل َما َخَلَق اهللهّ رَّ
ِ َيْسُجُد  ِ َوُهْم َداِخُروَن }النحل/48{ َوهلِلهّ ًدا هلِلهّ َمآئِِل ُسجَّ اْلَيِمنِي َواْلشَّ
وَن  ٍة َوامْلآَلئَِكُة َوُهْم اَل َيْسَتْكرِبُ اَمَواِت َوَما يِف اأَلْرِض ِمن َدآبَّ َما يِف السَّ
ُيْؤَمُروَن  َفْوِقِه��ْم َوَيْفَعُلوَن َم��ا  ��ن  ��م مِّ ُ اُف��وَن َرهبَّ }النح��ل/49{ خَيَ
ُ اَل َتتَِّخُذوْا إهَِلنْيِ اْثَننْيِ  }النحل/50{ ) س��جدة مس��تحبة ( َوَقاَل اهللهّ
َواِت  ��امَ اَم ُهَو إِلٌه َواِحٌد َفإيَّاَي َفاْرَهُبوِن }النحل/51{ َوَلُه َما يِف اْلسَّ إِنَّ
ُقوَن }النحل/52{ َوَما بُِكم  ِ َتتَّ َ اهللهّ يُن َواِصًبا َأَفَغ��ريْ َواأَلْرِض َوَلُه الدِّ
َأُروَن }النحل/53{ ُثمَّ  ُّ َفإَِلْيِه َتْ ُكُم الضُّ ِ ُثمَّ إَِذا َمسَّ ن نِّْعَمٍة َفِمَن اهللهّ مِّ
ُكوَن }النحل/54{  ِْم ُيرْشِ نُكم بَِرهبِّ َّ َعنُكْم إَِذا َفِريٌق مِّ إَِذا َكَشَف الضُّ

�سورة النحل

التف�سري

اهل الذكر: اهل العلم
الزبر : الكتب مجع زبور

داخرون: صاغرون 
فارهبون: الرهبة خمافة مع حترز واضطراب

واصبا: دائام الزما

اعمْل وال تتكلْم

التفت

هنال��ك اكث��ر م��ن ) 300( آي��ة تؤكد ع��ى العمل 
فالعم��ل هو الكلمة الت��ي يريد ان يقوهل��ا صاحبها  
ام��ا الكالم م��ن غري عم��ل فهذا دلي��ل واضح عى 
ان املتكل��م ال يتمتع بام يتكل��م الن مصداق الكالم 
هو االث��ر امللموس او املرئي ويتمخ��ض عنه فائدة 
مل��ن يعني��ه العم��ل، حت��ى اختيار ش��خص ملنصب 
معني فاالفضل من يقول عملت احس��ن ممن يقول 

ساعمل.
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ُيق��ال من أِمَن العقاَب أس��اَء األدَب ،  والعقاب جيب ان 
يكون وفق حكم عادل، والبعض ال حيتاج اىل جلس��ات 
اذا ثُب��ت باجلرم املش��هود واما التأخ��ري يف تنفيذ األحكام 
التي اكتس��بت الدرجة القطعية مع ثبوت األدلة فان هذا 
التأخري جيعل املتطاولني عى القانون يتامدون يف خمالفاهتم 
وإجرامهم ، ويف الوق��ت ذاته جيب التأين يف احلكم اذا ما 
زادت الشبهات حول قضية معينة وعدم رسعة البت هبا 
قب��ل التأكد م��ن احليثيات واما اذا كانت األدلة تش��ري اىل  

اجلرم ويأيت احلكم بخالف ذلك فهنا طامة كربى قد تعل املواطن يفقد الثقة بالقضاء وهذا يقود 
البلد اىل الفوىض ، فال التأخري يف تنفيذ األحكام القطعية مكتملة االثبات صحيح وال الرسعة يف 

قضية تعرتهيا الشكوك والشبهات من غري حتقق صحيح.
واما احلكم املغلوط كأن يكون  معاقبة بريء او اطالق رساح جمرم فان هذا سيجعل املسبب يقف 

طويال امام اهلل عز وجل.

قال االمام علي 

يحّذر من فتنة الدنيا

a

��ا ِفْتَنًة، َفاَم َأَخُذوُه ِمْنَه��ا هَلَا ُأْخِرُجوا ِمْنُه  ء َكاَن هَلَا، اْبُتيِلَ النَّاُس هِبَ ْ ُم ِمْنَه��ا إاِلَّ ِفيَها، َواَل ُيْنَجى بِ���َ ْنَي��ا َداٌر اَل ُيْس��لَ َأاَل وإنَّ الدُّ
، بِْيَنا َتَراُه َس��ابِغًا)1(  لِّ ا ِعْنَد َذِوي اْلُعُقوِل َكَفْيِء الظِّ َ َوُحوِس��ُبوا َعَلْي��ِه، َوَما َأَخُذوُه ِمْنَها لَِغرْيَِه��ا َقِدُموا َعَلْيِه َوَأَقاُموا ِفيِه; َفإهِنَّ

َحتَّى َقَلَص)2(، َوَزائِدًا َحتَّى َنَقَص.
____________

1. سابغًا: ممتدًا ساترًا لالرض.
2. َقَلَص: انقبض.

سرعة القضاء
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فرقة العباس )عليه السالم(  تستنفر ممثلياتها لمساعدة نازحي الشرقاط

مع قرب اطالق عمليات حترير جنوب املوصل وتضييق اخلناق عى 
)داعش( يوما بعد اخر، سارعت تلك العصابات االرهابية اىل نقل 
حواسيبها االلكرتونية وقاعدة بيانات عنارصها اىل الرقة. بحسب 
الغني  عبد  الركن  الفريق  االره��اب  مكافحة  جهاز  قائد  اعلنه  ما 
االسدي، فان )داعش( قام هبذه اخلطوة خوفا من استيالء القوات 
االمنية عليها، وأشار االسدي اىل ان اياما قليلة تفصلنا عن موعد 
انطالق عمليات حترير مناطق جنوب املوصل بمحاذاة ناحية القيارة 

التي تأيت ضمن الصفحة الثانية من معركة حترير حمافظة نينوى.

أقام مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة ندوة نخبوية حول )الرأي االمريكي واألوريب 
رؤساء  وبحضور  عباس(،  )حسن  االمريكية  الوطني  الدفاع  كلية  يف  االستاذ  االمريكي  الربوفسور  باستضافة  الشعبي(  باحلشد 
الشعبي  احلشد  وقادة  الُسنة  اخواننا  من  ومجع  دين  ورجال  العراقية  اجلامعات  خمتلف  من  أكاديميني  وأساتذة  عراقية  جامعات 
ومستشاري املركز ونخب اكاديمية.. تطرق الربوفسور اىل ثالث نقاط رئيسة االوىل) قراءة جغرافية الواقع العراقي ( الثانية )كيفية 
شعور املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف بخطر هتديد االرهاب للمدن العراقية( الثالثة )اطالق الفتوى املباركة ومتخض عنها 
والدة احلشد الشعبي والذي يعترب اليوم جزءا مهام من منظومة الدفاع الرسمية يف العراق خاصة وان احلشد يضم اطيافا متعددة من 
الشعب العراقي وهذا يعترب عامال قويا ومؤثرا  يف الرأي االوريب واألمريكي.فيام ناقش احلارضون ابعاد الفتوى املباركة وتأثريها يف 
الرأي العام االمريكي واألوريب، فيام اعترب اخرون ان مشاركة التحالف الدويل املعلومة مع قوات اجليش العراقي وفصائل احلشد 
الشعبي تكفي لتكون تأييدا دوليا لقوات احلشد الشعبي، ومن جانب اخر دعا بعض احلارضين اىل تأسيس حشد فكري ملواجهة 

افكار )داعش( ومدى تأثريها عى ساكني املناطق املحررة.

قامت ممثلية فرقة العباس )عليه السالم( القتالية يف حمافظة ميسان بتوزيع مساعدات 
الدين. وجاءت هذه  اىل حمافظة صالح  التابع  الرشقاط  النازحة من قضاء  للعوائل 
املبادرة وفق توجيهات قيادة الفرقة. وذكر بيان للفرقة أن وفدا من فرقة العباس )عليه 
السالم( القتالية يف ممثلية حمافظة ميسان، توجه إىل قضاء الرشقاط ثم وزع مساعدات 
عى النازحني من أهايل الرشقاط، وأشار إىل أن الوفد خالل زيارته ملخيامت النازحني 
املساعدات  الفرقة أن قوافل  بينت  للنازحني، كام  املساعدات  دعا اجلميع إىل تقديم 

ستتواصل هلذه املناطق املنكوبة من خمتلف ممثليات املحافظات.

الرأي االمريكي واألوربي يشيد بالحشد الشعبي في ندوة نخبوية

مكافحة اإلرهاب : 
)داعش( نقل قاعدة بياناته إلى الرقة

لجنة برلمانية تنتقد )إقحام العشائر( في الخالفات السياسية
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• النزاهة ُتحبط محاولة لسرقة )19 ( مليار دينار من مصرف الرافدين.

• )الروتين والفساد( يعرقالن نهوض القطاع الخاص والحكومة تتذرع بالتقشف وتلجأ الى)لجنة خماسية(0

• المصرف العقاري: إيقاف المعامالت مؤقتًا لتدقيقها والسيولة متوفرة لدينا. 

• مبادرة دولية تطالب بحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان وتشريع قانون التنظيمات النقابية.

• وزارة الزراعة تؤكد خلو العراق من انفلونزا الطيور.

• البرلمان ينتظر مسودة قانون القطاع الخاص.. و)450 ( ألف دينار حـدٌّ أدنى لتقاعد العمال.

• وزارة الصحة تعفي أسر الشهداء من األجور الطبية.

• قائد جهاز مكافحة اإلرهاب: أيـام تـفصـلـنـا عــن انـطـــالق الصفحة الثانية لتحرير الموصل.

انتقدت جلنة العشائر الربملانية، اقحام بعض السياسيني للعشائر يف اخلالفات 
السياسية، فيام اوضحت بان هؤالء السياسيني يريدون االستقواء بعشائرهم 
بعض  اقحام  ان  الصيهود:  حممد  اللجنة  عضو  وقال  بمناصبهم.  للتمسك 
ان  اىل  امر سلبي ومنتقد، مشريًا  السياسية  للعشائر يف اخلالفات  السياسيني 
موقف هؤالء السياسيني ضعيف جدًا بعد االهتامات التي وجهت هلم وهم 
يريدون االستقواء بعشائرهم واستخدامها كورقة للضغط لغرض التمسك 

بمناصبهم وعدم التخيل عنها. 
ان  بعد  اىل عقد مؤمترات عشائرية  يلجأون  السياسيني  العديد من  ان  يذكر 

يواجهوا خالفات مع اطراف سياسية اخرى لغرض الدفاع عنهم ومهامجة خصومهم.

الفضيل،  عهود  الربملانية  واإلعالم  الثقافة  جلنة  رئيس  نائب  أدانت 
للرأي  ›إهانة  إياها  معتربة  الصحفيني،  عى  املتكررة  االعتداءات 
العام.وقالت الفضيل يف بيان هلا ، ›نرفض رفضا قاطعا ما تعرض له 
الصحفيون يف فندق املنصور مؤخرًا، معتربة إياه إهانة بحق السلطة 
الرابعة من قبل البعض املتواجدين يف املؤمتر وهذه االنتهاكات بحق 
الصحفيني تكررت كثريا من قبل بعض الذين يريدون كتم احلقائق 

وتشويه الواقع.

0000

لجنة برلمانية تنتقد )إقحام العشائر( في الخالفات السياسية

االعتداءات المتكررة على السلطة الرابعة اهانة للرأي العام
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الشيُخ الكربالئي يتناول مقاطَع من عهد اإلمام علي
 )عليه السالم( لمالك األشتر، وينقل صورة حكائية مؤلمة لما 

يجري ألهلنا النازحين

عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تناوَل   
كربالء  ف��ي  الُجمعة  وإم���ام  خطيب  ال��ك��رب��الئ��ي  ال��م��ه��دي 
المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت 
الحرام/  القعدة  ذي   /  8 في  الشريف  الحسيني  الصحن  في 
االمام  عهد  من  مقاطَع  تناول  2016/8/12م،  الموافق  1437ه��� 

امير المؤمنين )عليه السالم(  قائال:            

ورد يف كتاب االمام عيل )عليه السالم( 
واعامهلا:   مرص  عى  ه  والهّ ملا  االشرت  ملالك 
ِذيَن اَل ِحيَلَة  ْفَى ِمَن الَّ َبَقِة السُّ َ يِف الطَّ َ اهللَّ )ُثمَّ اهللَّ
اْلُبْؤَسى  َوَأْهِل  َوامْلُْحَتاِجنَي  امْلََساِكنِي  ِمَن  ْم  هَلُ

ًا( َبَقِة َقانِعًا َوُمْعرَتهّ ْمَنى َفإِنَّ يِف َهِذِه الطَّ َوالزَّ
يأمره )عليه السالم( بأن يتقي اهلل يف افراد هذه 
الطبقة برعاية حقوقهم .. وتكرار لفظ اجلاللة 
)عليه  ذكره  ملا  وذلك  املوضوع  بأمهية  مشعرا 
السالم( من ان هذه الطبقة من الناس ال حيلة 
حوائجهم  لتأمني  وسيلة  يملكون  ال  أي  هلم 
واه��ل  واملحتاجني  املساكني  منهم  وذك��ر 

البؤسى والزمنى..
البؤس  يف  وقعوا  الذين  هم  البؤسى  واه��ل 
هم  والزمنى  الفاقة.  شدة  من  احل��ال  وس��وء 
غري  املقعدون  أي  بالزمانة  اصيبوا  الذين 

القادرين عى العمل.
ليس  السفى  بالطبقة  السالم(  )عليه  وتعبريه 
م��ن اج��ل اهن��م ادن��ى درج��ة م��ن غريهم يف 
االسالم فان الضعف واملرض والفقر وامثاهلا 
عند  غريه  من  درجة  ادنى  االنسان  جيعل  ال 
اكرمكم  )ان  الكريم  كتابه  يف  وقال  تعاىل  اهلل 
الطبقة  يف  اهنم  املقصود  بل  اتقاكم(  اهلل  عند 

املادية  االمكانات  حيث  من  اجتامعيًا  الدنيا 
والشؤون الدنيوية.

ثم يقول االمام )عليه السالم( : )َفإِنَّ يِف َهِذِه 
ًا(  َبَقِة َقانِعًا َوُمْعرَتهّ الطَّ

اشار االمام )عليه السالم( اىل قسمني يف هذه 
الكريم يف قوله  القرآن  الطبقة ورد ذكرمها يف 

تعاىل )واطعموا القانع واملعرت( :
يعطى  بام  يقتنع  الذي  الفقري  بأنه  فالقانع فرس 
يأتيك  بالذي  فرس  واملعرت  يسخط.  وال  له 

ويقصدك من الفقراء.
السالم(  )عليه  بقوله  ثالث  قسم  اىل  اشار  ثم 
مِمَّْن  ِمْنُهْم  إَِلْيَك  َيِصُل  اَل  َمْن  ُأُموَر  ْد  )َوَتَفقَّ  :
بيته  يف  اعتزل  من  وهو  اْلُعُيوُن...(  َتْقَتِحُمُه 
مظان  يف  نفسه  يعرض  وال  بلسانه  يسأل  ال 
الرتحم وقضاء احلوائج إما لعفته وعزة نفسه 
منى ونحوهم. وإما لعدم قدرته عى ذلك كالزهّ
: )واحَفظ هلل  السالم(  ثم يقول االمام )عليه 

ه ِفيِهْم( َما اسَتْحَفَظَك من َحقِّ
وحافظا  وواليا  عليهم  حاكام  جعلك  اهلل  فان 
اىل  تؤدي  حتى  واالجتامعية  املالية  حلقوقهم 
كل فرد منهم حقه فأحفظ هذه الوديعة املهمة 
تعاىل  اهلل  ملرضاة  طلبًا  هؤالء  بحقوق  واعتِن 

وحذرا من نقمته ألهنم ال يقدرون عى مقابلة 
من هيضم حقوقهم.

ِمْن  َوِقْساًم  َمالِِك  َبْيِت  ِمْن  ِقْساًم  ْم  هَلُ )َواْجَعْل 
ِت َصَوايِف اإْلِْساَلِم يِف ُكلِّ َبَلٍد( َغالَّ

واملحتاجني  ال��ف��ق��راء  هل���ؤالء  اج��ع��ل  أي 
من  سهام  والزمنى  البؤس  واهل  واملساكني 
غالت  من  ونصيبا  وقسام  العام  امل��ال  بيت 
االرض  وهي  صافية  )مجع  االس��الم  صوايف 
التي ل يوجف عليها بخيل وال ركاب وكانت 
صافية لرسول اهلل )صى اهلل عليه وآله وسلم( 
، وحيتمل ان يكون املعنى اجعل هلم نصيبا من 
تصيص  بمعنى  بلدهم  يف  حيصل  ما  ثمرات 

ثمرات كل بلد لفقرائه ومساكينه.
ْدَنى َوُكلٌّ َقِد  ْقَص ِمْنُهْم ِمْثَل الَِّذي لأِْلَ )َفإِنَّ لأِْلَ

ُه( ِعيَت َحقَّ اْسرُتْ
البعيد  هبام  ي��راد  ان  يمكن  واالدن��ى  االق��ص 
يراد  ان  ويمكن  السكن  حيث  من  والقريب 
هبام البعد والقرب من احلاكم سببا او نسبا او 
عالقة او حمبة او منصبا او عشرية ونحو ذلك 
املعنى االول يكون ال فرق  من اجلهات فعى 
يف العناية بني من يكون بحضتك من الفقراء 
البعيدة  املناطق  يف  ساكنا  يكون  من  وب��ني 
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اليك  القريب  بني  فرق  ال  الثاين  املعنى  وعى 
وان  عنك  والبعيد  املذكورة  االسباب  ألحد 
فان  وبالتايل  غريه،  يف  او  بلدك  يف  مجيعا  كانوا 
بالتساوي فقرهم  اعانتهم ورعايتهم  املناط يف 

وحاجتهم ال االمور املذكورة.
)َواَل َيْشَغَلنََّك َعْنُهْم َبَطٌر(

والوالية  احلاكمية  بمقام  الزهو  يصري  ال  أي 
وعدم  عنهم  النظر  لرصف  موجبا  لك  التي 
باألمور  باالشتغال  ذلك  معلال  اليهم  التوجه 
املهمة العامة فان احكام االمور اهلامة الكثرية 
االم��ور  ع��ن  النظر  ل��رصف  م���ربرًا  يكون  ال 
اسرتعيت  ق��د  ف��ان��ك   – القصرية  ال��واج��ب��ة 
حقوقهم أي جعلك اهلل تعاىل مأمورًا بمراعاة 

حق كل واحد منهم.
إِلِْحَكاِمَك  اِفَه  التَّ بَِتْضيِيِعَك  ُتْعَذُر  اَل  )َفإِنََّك 
َواَل  َعْنُهْم  ��كَ  مَهَّ ُتْشِخْص  َفاَل  امْلُِهمَّ  اْلَكثرَِي 

ْم( َك هَلُ ْر َخدَّ ُتَصعِّ
أي انك لست بمعذور عند اهلل تعاىل بتضييعك 
املهم  وتتقن  حتكم  ان  ألجل  القليل  أي  التافه 
ولو  احلق  تضييع  فان  املسؤوليات  من  الكثري 
كان قليال غري مقبول وال يعذرك اهلل فيه واذا 
عن  وقصدك  مهك  ت��رصف  فال  كذلك  ك��ان 
ه اليهم توجها بليغا  الفقراء املحتاجني بل توجهّ
ر خدك هلم  واسَع يف قضاء حوائجهم وال تصعهّ
واستخفافا  تكربا  عنهم  بوجهك  متل  ال  أي 

هبم.
مِمَّْن  ِمْنُهْم  إَِلْيَك  َيِصُل  اَل  َمْن  ُأُم��وَر  ْد  )َوَتَفقَّ
وَلئَِك  أِلُ ْغ  َفَفرِّ َجاُل  الرِّ ِقُرُه  َوحَتْ اْلُعُيوُن  َتْقَتِحُمُه 

َواُضِع( ْشَيِة َوالتَّ ثَِقَتَك ِمْن َأْهِل اخْلَ
ثم اوىص بالتفقد للقسم الثالث وهم الذين ال 
يصلون اىل الوايل لعجزهم او لبعدهم وكذلك 
عى  ي��ق��درون  ال  الذين  والفقراء  الضعفاء 
العيون  تزدرهيم  ممن  عليه  حوائجهم  عرض 
مع  احلقارة  بنظرة  اليهم  الناس  بعض  وينظر 
اهنم يف الواقع ليسوا كذلك فأجعل هلم وسيلة 
من رجال تثق هبم وفرغ هؤالء الثقات للبحث 
مع  احواهلم  ومعرفة  املحتاجني  ه��ؤالء  عن 
تعاىل  اهلل  من  باخلوف  الثقات  هؤالء  اتصاف 
والتواضع لعظمته حتى ال يأنفوا وال يتكربوا 
ثم  وتفقدهم  الفقراء  هؤالء  عى  التعرف  عن 
بأحواهلم  وخيربونك  اليك  حوائجهم  يرفعون 
وظروفهم املعاشية واالجتامعية ثم يعمل فيهم 
أي يعمل يف حقهم من الرعاية وقضاء احلوائج 
ما امره اهلل به بحيث يعذر اليه أي يكون ذا عذر 

م هلم. عنده اذا سأله عن فعله هبم وماذا قدهّ
ِة َأْحَوُج إىَِل اإْلِْنَصاِف  ِعيَّ )َفإِنَّ َهُؤاَلِء ِمْن َبنْيِ الرَّ
ِه  َحقِّ َتْأِدَيِة  يِف   ِ اهللَّ إىَِل  َفَأْعِذْر  َوُكلٌّ  َغرْيِِهْم  ِمْن 

إَِلْيِه(
ملزيد  احلكمة  وج��ه  يف  السالم(  )عليه  ونبه 
العناية هبؤالء بقوله )عليه السالم( فان هؤالء 
بني  حُيتقرون  الذين  الفقراء  هؤالء  ان  أي   ..
الناس احوج اىل االنصاف والعدل من غريهم 
حق  اداء  رضورة  ع��ى  اك��د  ولكنه  وذل���ك، 
فقال  اليه بال فرق بني صنف وصنف  اجلميع 
إَِلْيِه( أي ادِّ  ِه  َتْأِدَيِة َحقِّ يِف   ِ َفَأْعِذْر إىَِل اهللَّ )َوُكلٌّ 
حق مجيع االصناف من املحتاجني ليكون لك 
اليك  عذرًا عند اهلل تعاىل حيث فوض امرهم 

وجعلك واليا عليهم..
اهيا االخوة واالخوات بعد هذا الرشح نود ان 
نلفت النظر اىل ان من ابرز مصاديق املحتاجني 
)عليه  االمام  الذين اوىص هبم  البؤسى  واهل 
للعناية  استحقاقًا  واكثرهم  عهده  يف  السالم( 
عن  النازحون  هم  الوقت  هذا  يف  والرعاية 
مالمح  يف  نضعكم  ولكي  وقراهم..  مدهنم 
املواطنون  هؤالء  يعانيه  ملا  التفصيلية  الصورة 
الظروف  هذه  ظل  ويف  والبؤس  احلرمان  من 
اجلوية القاسية نذكر لكم هذا املشهد املتكرر يف 

اكثر من مكان ..
ظهره  اح��دودب  عمره  يف  سبعيني  رجل  هو 
واهنكته سنون العمر الطويلة َهمَّ مغادرا داره 
مع عائلته عى عجل ويف وجل يف ليلة ال ينسى 
تفاصيلها ما بقي حيا.. ستبقى ذكرياته احلزينة 
تقضهّ مضجعه وهو ينتقل من قرية اىل اخرى 
خاوية  جيدها  حتى  احداها  قدمه  تطأ  ان  فام 
املوت  رائحة  اال  منها  يشم  ال  عروشها  عى 
وال يبرص منها اال الدمار واخلراب فيعلم اهنا 
ُخريوا  ان  بعد  قرسا  اهلها  ر  ُهجِّ االخرى  هي 
بني حز الرقاب او اخلضوع للظلم واالرهاب 
آخر  مكان  اىل  فينتقل  االع��راض..  وانتهاك 
ابنه  وارملة  ُتؤويه هو  ارضًا يف وطنه  عله جيد 
يتضورون  الذين  اليتامى  واطفاله  املقتول 
جوعا ويرتعدون خوفا حتى الح له من بعيد 
خميم للنازحني فتوجه اليه عى امل ان يستفيئوا 
احلارقة  الشمس  اشعة  عنهم  حيجب  بظل  فيه 
املاء  بعض  فيه  وجي��دوا  القاحلة  الصحراء  يف 

والطعام..
ويف املخيم وجد قليال من الرجال وكثريًا من 
االرامل  من  العديد  بينهم  واالطفال  النساء 

لوالده  بالشوق  متيم  يتيم  له  والح  واليتامى، 
ايام  اهنكتها  التي  امه  حتتضنه  غ��درا  املقتول 
الرتمل والفراق وقساوة احلياة حتتضنه بكل ما 
اوتيت من قوة وحنان فلم يعد هلا سواه.. اهنا 
والده،  خطفت  كام  املنون  يد  تطفه  ان  تشى 
وجلست عى مقربة منها عجوز تنتحب بكاًء 
تناثرت  وق��د  القتى  اوالده��ا  تستذكر  وه��ي 
فجرها  التي  دارهم  انقاض  وسط  اشالؤهم 
ذلك  من  ترج  ل  اهنا  لو  ومتنت  االرهابيون- 
حتت  هامدة  جثة  االن  معهم  وكانت  احل��ني 
االنقاض- ويف جانب آخر من اخليمة جلس 
مغمومني  مهمومني  والشباب  الرجال  بعض 
يفكرون يف مستقبلهم ومتى وكيف يتخلصون 

من هذا الوضع الصعب.
سيارة  املخيم  اىل  وصلت  االث��ن��اء  ه��ذا  ويف 
هبا  يتشبثون  نحوها  االطفال  فهرع  االغاثة 
ارغفة  عى  للحصول  ملهوفني  ويتهافتون 
خبز تسدهّ جوعتهم وقناين من املاء يطفئون هبا 
عطشهم وبعض املواد الضورية االخرى التي 
جاد هبا اهل اخلري ولكنها ال تكفيهم اال بضعة 
النازحني يف املخيم  بقية  – وتساءل ومعه  ايام 
املأساوية  الظروف  هذه  نعيش  ان  العدل  أمن 
هذا  يف  كمواطنني  حقوقنا  ابسط  من  ونحرم 
الذين  الفاسدين  من  الكثري  وهناك  البلد؟ 
ثرواته  هنب  عى  ويتهافتون  بخرياته  يتنعمون 
وليس هناك من يمنعهم عن ذلك ويؤاخذهم 
لبعض  الفارغة  الدعاوى  من  بالرغم  عليه، 
املسؤولني من اهنم جادون يف مكافحة الفساد؟

اهيا االخوة واالخوات ..
هذه صورة عام جيري ألهلنا النازحني يف كثري 
من املناطق .. ومن املؤكد ان رعايتهم وتأمني 
عودهتم  حني  اىل  هلم  الضورية  املستلزمات 
االس��اس  بالدرجة  هي  وق��راه��م  مدهنم  اىل 
واجب احلكومة ومسؤوليتها.. ولكن يف ظل 
تقصريها وقصورها هُنيب باملواطنني مجيعًا كل 
يساهم يف مساعدة هؤالء  ان  امكاناته  حسب 
رعاية  مع  له  تتسنى  التي  بالطريقة  االع��زاء 

كرامتهم وحرمتهم..
والغنى وعى  بالعفة  فقرائنا  اللهم تفضل عى 
مرضانا بالشفاء والعافية وعى احيائنا باللطف 
وعى  والرمحة  باملغفرة  امواتنا  وعى  والكرامة 
النازحني واملهجرين من اوطاهنم بالعودة اليها 

ساملني غانمني..
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اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامه 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 
2016/8/12م املوافق 8/ذي 

القعدة احلرام / 1437هـ

)عليه  االم����ام  ي��ش��ري  وه��ن��ا 
يف  االوىل  اخلطوة  اىل  السالم( 
النفس  وتربية  الذات  اصالح 
يف  تتمثل  وال��ت��ي  وهتذيبها، 
اللسان   ، ومنطقه  لسانه  صون 
الكبائر  بواسطته  تصدر  الذي 
افضل  بواسطته  تتحقق  ك��ام 
اهلل  اىل  وال��دع��وة  ال��ع��ب��ادات 
الواجبات  من  والكثري  تعاىل 
بقية  ص��ل��ح��ت  ص��ل��ح  ف���ان 
االعضاء وان فسد فسدت بقية 
االعضاء.. وقد ورد يف القرآن 
آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ »َيا   : الكريم 
َسِديدًا  َقْواًل  َوُقوُلوا   َ اهللَّ ُقوا  اتَّ
َأْعاَمَلُكْم  َلُكْم  ُيْصِلْح   )70(
سورة   « ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر 

االحزاب .
ف��إص��الح االع���امل وغ��ف��ران 
والقول  للتقوى  آثار  الذنوب 
اصعب  من  واللسان  السديد، 

عى  واخطرها  ضبطًا  اجلوارح 
املتقون  لكِن  االنسان  مصري 
عى  السيطرة  استطاعوا  ق��د 

اللسان.
ال��ق��ول وه��و  وال���ص���واب يف 
فضيلة العدل املتعلقة باللسان، 
عام  يسكت  ال  ان  وحاصله 
طًا،  مفرِّ فيكون  يقال  ان  ينبغي 
ان يسكت  ينبغي  ما  يقول  وال 
عنه فيكون مفرطا بل يضع كاًل 
الالئق  موضعه  يف  الكالم  من 

به..
ان  اليه  االش���ارة  ينبغي  ومم��ا 
املؤمن البد ان يالحظ يف ملبسه 
ومظهره ما يليق بشأنه كمؤمن 
فيبتعد عن املالبس غري الالئقة 

يف الواهنا واوصافها وشكلها.
)وم��ل��ب��ُس��ُه��م  ق���ول���ه:  ويف 
كلمة  وردت  فان  االقتصاد(.. 
احلقيقي  باملعنى  )ملبسهم( 

ال��ل��ب��اس  اىل  اش�����ارة  ف��ه��ي 
الظاهري الذي ينبغي ان يكون 
والتبذير  االرساف  عن  بعيدا 
والبخل..  التقتري  وك��ذل��ك 
فاملعنى هو توسط لباسهم بني 
ان  يعني  والتفريط  االف���راط 
مثل  جدًا  بثمني  ليس  لباسهم 
وال  واملتكربين  املرتفني  لباس 
االب��ت��ذال  اه��ل  كلباس  بذلة 
واخل��س��ة وال���دن���اءة ب��ل هو 
ومن  االم��ري��ن،  ب��ني  متوسط 
يتفاوت  االقتصاد  ان  املعلوم 
فكل  ل��الش��خ��اص  بالنسبة 
االجتامعي  موقعه  بحسب 
فرب لباس يكون للبعض من 
ارساف  وفيه  امل��رتف��ني  لباس 
كذلك،  يكون  ال  آلخر  وربام 
منحرصا  االق��ت��ص��اد  ول��ي��س 
يف  )أي  يشمل  بل  اللباس  يف 
والتفريط(  االف���راط  جانب 

مج��ي��ع ال���ش���ؤون م��ن االك��ل 
وغريها  واالث���اث  وال���رشب 
– فالبد  ال��دن��ي��ا  ش���ؤون  م��ن 

لالنسان- :
معيشته  يف  يكون  ان   -1
عن   ، والتقدير  التدبري  حسن 
االمام الصادق )عليه السالم( 
حقيقة  ع��ب��د  يستكمل  ال   :
ثالث  فيه  يكون  حتى  االيامن 
ال��دي��ن  يف  التفقه   : خ��ص��ال 
والصرب  املعيشة  تقدير  وحسن 

عى الرزايا.
التواضع(،  )ومشيُهم  ذكر  ثم 
االرض  ع��ى  يمشون  ال  أي 
وال��ب��ط��ر  االرش  وج����ه  ع���ى 
بل  املتكربين  كم�  واخليالء 
يكون  وال  متواضعًا  يم� 
واىل  ل���ه،  م��ه��ان��ة  ف��ي��ه  مشيه 
 : القرآنية  اآلية  اش��ارت  ذلك 
َواْغُضْض  َمْشيَِك  يِف  )َواْقِصْد 

ورد في خطبة المتقين ألمير المؤمنين )عليه السالم( قوله: )فالمتقون فيها هم اهل الفضائل: منطُقهم الصواب، وملبُسُهم 
م اهلل عليهم..(. ا َحرَّ االقتصاد، ومشيُهم التواضع، غّضوا أبصارهم عمَّ

أول خطوة إلصالح الذات
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القصد  ف��ان  َص���ْوتِ���َك(،  ِم��ْن 
يف ال����ء ه��و االح���رتاز عن 
وهو  املهينني  ر  والتصغهّ التكرب 

التواضع.
عليه  اهلل  )ص���ى  ال��ن��ب��ي  ع��ن 
وآله(: اوىص اهلل تعاىل اىل داود 
ان  داود  يا   : السالم(  )عليه 
القيامة  يوم  مني  الناس  اقرب 
أبعد  وك��ذل��ك  امل��ت��واض��ع��ون 

الناس يوم القيامة املتكربون.
)عليه  اهلل  ع��ب��د  اب���و  وق����ال 
ملكني  السامء  يف  ان  السالم(: 
موكلني بالعباد فمن تواضع هلل 

رفعاه ومن تكرب وضعاه.
والتواضع من اعظم ما يتخلق 
االخ��الق  جامع  فهو  امل��رء  به 
واس��اس��ه��ا، ب��ل م��ا م��ن خلق 
وللتواضع  اال  االس���الم  يف 
الكرب،  يزول  فيه  نصيب،  منه 
وينرشح الصدر، ويعم االيثار 
وت����زول ال��ق��س��وة واالن��ان��ي��ة 

والتشفي وحب الذات.
وامل���ق���ص���ود م���ن ال��ت��واض��ع 
املحمود ان يرتك املرء التطاول 
عليهم  والرتفع  اهلل  عباد  عى 
وقوع  مع  حتى  هبم  واالزدراء 
ايضًا  ذلك  ومن  عليه،  اخلطأ 
والتسليم  للدين  ال��ت��واض��ع 

ال  بحيث  ت��ع��اىل  اهلل  ل���رشع 
وال  بمعقول  امل��رء  يعارضه 
رأي وال هوى وال عصبية وال 

عاطفة ونحو ذلك.
خاتم  ب��ه  ج��اء  مل��ا  ينقاد  وان 
وآله(  عليه  اهلل  )صى  الرسل 
وما يفتي به املرجع وما يصدر 
منه من مواقف وآراء .. وليس 
امام  االستكانة  التواضع  من 
نرصة دين اهلل تعاىل واخلضوع 
التخاذل  او  بالباطل  للغري 
االمر  وت��رك  النصيحة  وت��رك 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف 

واالبتعاد عن نرصة املظلوم.
مسرية  يف  املتقي  واالن��س��ان 
سلوكياته  مجيع  ويف  حياته 
يميل  ال  وميوله  وت��رصف��ات��ه 
االخرين  عى  االستعالء  اىل 
باالخرين  يظن  فال  وذلتهم 
اهلل  عند  منه  منزلة  ادن��ى  اهنم 
من  ب��ل��غ  م��ا  ب��ل��غ  وان  ت��ع��اىل 
العلم والثروة واجلاه والسلطة 
اخلوف  بني  دائ��اًم  يعيش  فهو 
بأي  يستهني  وال  وال��رج��اء 
انسان سواء أكان فقريًا ام غنيًا 
ام جاهال ً ام  عاملًا ام رشيفًا ام  
ارفع  يكون  قد  ألنه  وضيعًا.. 

منزلة عند اهلل تعاىل منه.

مضمونه  بام  اخلرب  يف  ورد  فقد 
يف  اولياءه  اخفى  تعاىل  اهلل  ان 
منهم  اح��دًا  تصغر  فال  عباده 

ألنه قد يكون منهم.
ال��س��الم(:  )عليه  ق��ول��ه  ويف 
م اهلل  وا أبصارهم عامَّ َحرَّ )غضهّ
تعني  الغض  أي  عليهم..(، 
ال��رأس  خفض  أي  اخل��ف��ض 
اجلفنني  اسدال  او  االسفل  اىل 
ذلك  اىل  واشار  العينني..  عى 
للمؤمنني  )ق��ل   : تعاىل  قوله 
يغضوا من أبصارهم(، فينبغي 
هذه  يستكمل  ان  للمؤمن 
فيام  )العني(  املهمة  اجلارحة 
حلل اهلل تعاىل له واستعامهلا فيام 
للمعلومة  القراءة  من  نافع  هو 
واالعتبار  النافعة  واالف��ك��ار 
وعجائب  ت��ع��اىل  اهلل  بخلق 
البرص  غض  وامل��راد  صنعه.. 
عام حرم اهلل تعاىل أي غضه عن 
النظر اىل املرأة االجنبية والنظر 
اىل آالت القامر وغريها مما هو 

حمرم.
)عليه  ال��ص��ادق  االم���ام  ع��ن 
يوم  باكية  عني  كل  السالم(: 
عني  أع��ني:  ثالثة  االهّ  القيامة 
وعني  اهلل،  حم��ارم  عن  غضت 
وعني  اهلل،  طاعة  يف  سهرت 

بكت يف جوف الليل من خشية 
اهلل(.

قال النبي )صى اهلل عليه وآله( 
: النظر سهم مسموم من سهام 
من  خوفًا  تركها  فمن  ابليس، 
جيد  ايامنًا  اهلل  اعطاه  تعاىل  اهلل 

حالوته يف قلبه.
قال )صى اهلل عليه وآله( : من 
اهلل  حيشومها  حرامًا  عينيه  مأل 

يوم القيامة مسامري من نار.
وماذا عن آثار غضهّ البرص؟

 : السالم(  )عليه  الصادق  عن 
برصه  فرفع  ام��رأة  اىل  نظر  من 
ل  برصه  غمض  او  السامء  اىل 
يرتد اليه برصه حتى يزوجه اهلل 
من احلور العني.ومن املهم جدًا 
الوقائي  العنرص  هبذا  االهتامم 
الذي حيمي الفرد واملجتمع من 
ومراقبة  االخالقي  االنحراف 
النفس والنظر ومتابعة االوالد 
سواء  ونظرهم  ترصفاهتم  يف 
داخله..  ام  البيت  خارج  أكان 
وكذلك بمالحظة ما يطرح يف 
من  احلديثة  االتصال  وسائل 
واف��الم  للشهوة  مثرية  ص��ور 
من  الكثري  تسبب  اخالقية  ال 
املصائب ومنها حتى الوقوع يف 

الزنا باملحارم.
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السؤال : ما هي حدود طاعة األب واالمهّ ؟

أبويه  ت��اه  الولد  عى  الواجب   : اجل��واب 
أمران :

باالنفاق عليهام إن  اليهام  : اإلحسان  االول 
 ، املعيشية  ، وتأمني حوائجهام  كانا حمتاجني 
وتلبية طلباهتام فيام يرجع إىل شؤون حياهتام 
يف حدود املتعارف واملعمول ، حسبام تقتضيه 
الفطرة السليمة ، ويعدهّ تركها تنكرًا جلميلهام 
عليه ، وهو أمر خيتلف سعة وضيقًا بحسب 

اختالف حاهلام من القوة والضعف.
الثاين : مصاحبتهام باملعروف ، بعدم اإلساءة 
اليهام قواًل أوفعاًل وإن كانا ظاملني له ، ويف 
 : وقل  تنهرمها  فال  رضباك  وإن   (  : النص 

غفر اهلل لكام(.
يرجع  فيام  وأما  شؤوهنام  إىل  يرجع  فيام  هذا 
ي  إىل شؤون الولد نفسه ، مما يرتتب عليه تأذهّ

أبويه فهوعى قسمني :
يه ناشئًا من شفقته عى ولده   1- أن يكون تأذهّ
عنه  هناه  سواء  إليه  ي  املؤدهّ ف  الترصهّ فيحرم 
اتصافه  من  ناشئًا  يه  تأذهّ يكون  أن   -2 ال  أم 
اخلري  حبهّه  كعدم   ، الذميمة  اخلصال  ببعض 
ي  لولده دنيويًا كان أم اخرويًا ، وال أثر لتأذهّ
الوالدين إذا كان من هذا القبيل ، وال جيب 
عى الولد التسليم لرغباهتام من هذا النوع ، 
وبذلك يظهر أن إطاعة الوالدين يف أوامرمها 
ونواهيهام الشخصية غري واجبة يف حد ذاهتا.

السؤال : إذا قال الوالد لولده : أنا أعلم أنه 
ولكن   ، عليك  رضر  سفرك  عى  يرتتب  ال 

فراقك يل يؤذيني ، فلذا أهناك عن السفر ؟

يف  دام  ما  يسافر  أن  له  جيوز  ال   : اجل��واب 
سفره هذا أذى ألبيه .

السؤال : هل طاعة الوالدين واجبة ؟
خمالفتهام  كانت  إذا  الطاعة  تب   : اجلواب 

موجبًا لتأذهيام الناشئ من شفقتهام عليه.

السؤال : أنا طالب علم و أريد أن أتعلم يف 
أن  هنا  جيوز  هل  خمالفان  والوالدان  اخلارج 

أخالفهام ؟

اجلواب : ال جيوز خمالفتهام فيام فيه تأذهيام من 
جهة شفقتهام عليك .

عدم  يف  الوالد  اطاعة  جيب  هل   : السؤال 
قبوله الرتدائي احلجاب ؟

اجلواب : ال توز اطاعته يف معصية اهلل تعاىل 
اذا  اال  ايضًا  ذلك  غري  يف  اطاعته  تب  وال 
كان االمر او النهي من باب الشفقة عليك .

السؤال : هل حيسن رشعًا اطاعة الوالدين يف 
كل يشء حتى يف االمور اليومية احلياتية كأن 
يقول الوالد لولده: ُكْل هذه الفاكهة أو نْم يف 

الساعة العارشة أو ما شاكل ذلك ؟

اجلواب : نعم ، حيسن له ذلك .

السؤال : اذا هنى الوالد ولده عن فعل يشء 
ما سيعود عى ولده  أن رضرًا  معني حمتماًل 
غري  الولد  اعتقاد  يف  بأنهّه  علاًم  فعله،  هو  ان 

مصيب يف ذلك ؟

حالة  يف  الوالد  خمالفة  جي��وز  ال   : اجل��واب 
كهذه، بان كان يتأذى من خمالفته شفقة عى 

الولد .

لالماكن  النساء  بزيارة  رايكم  ما   : السؤال 
احد  او  ازواجهن  بدون  بمفردهن  املقدسة 

من حمارمهن ؟

اجلواب : العربة يف ذلك بان تامن عى نفسها 
من الوقوع يف احلرام، نعم اذا كانت متزوجة 
احد  كان  واذا  زوجها،  تستأذن  ان  فالبد 
ابوهيا او كالمها حيًا وكان يتأذى خوفًا عليها 

من خماطر السفر ل جيز هلا خمالفته يف ذلك .

سؤال للقراء
ها متوٍف ولها اخ يبلغ من العمر ما يقارب )1٣( سنة  فتاة يتيمة األب وليس لها عم وجدُّ

فمن هو ولي امرها ؟
سؤال وجواب العدد السابق )554(

هل يجوز ان ال نجمع الصلوات ؟
الجواب : ال مانع منه .

اعداد: محمد حمزة جبر



ارصار وعزيمة واشتياق ولقاء 
واصابات  واستجابة  ودعوات 
ث���الث ه��ي م��ف��ردات تصف 
بطال من ابطال لواء عيل االكرب  
عى  ف��اإلرصار  السالم(  )عليه 
رغم  اجلهادي  العمل  مواصلة 
االصابات دليل عى شخصيته 
والقتال  الثبات  هي  والعزيمة 
واالشتياق  ال��دواع��ش,  لدحر 
ال��ق��ت��ال يف وق��ت  ل��س��اح��ات 
وهلفة  فرحة  واللقاء  االج��ازة 
حنون  الم  والدعوات  للقتال, 
ب��ال��ن��رص, واب  ت��دع��و الب��ن��ه��ا 
يشحذ مهم ولده ويأخذه بيديه 
واالستجابة  اجل��ه��اد  لطريق 
ساحات  اىل  بااللتحاق  للبطل 
فهي  االص��اب��ات  وام��ا  القتال, 
جوهر حديثنا عن البطل,  فهي 
عالج  اسرتاحة  وبينهن  ثالث 
زي��ارة  بعد  لاللتحاق  تنقطع 
السالم(  )عليه  االح��رار  اليب 
قلبه.  وُت��ري��ح  ارصاره  ت��زي��د 
هي  احلياة  يف  فرصة  فأفضل 
تنا  قصهّ بطل  قاله  ما  هذا  اجلهاد 
به  يشهّ كامل جاسم( وهو  )باقر 
اىل دولة  للجهاد كرحلة  السفر 
يصرب  ول  هل��ا  ي��ش��ت��اق  مجيلة 
ففي  اج��ازت��ه,  اي��ام  فراقها  عى 
اىل  ويلتحق  يقطعها,  م��رة  كل 
البطل  القتال.التقينا  ساحات 
عن  ثنا  وحدهّ عامًا(   20( ال�  ذا 
نفسه كثريا حيث قال: شاركت 
عيل  ل��واء  برفقة  معارك  بعدة 
ورأيت  السالم(  )عليه  االكرب 
االهلي هبذه  التدخل  عيني   بُأم 
احلق  معركة  لكوهنا  املعركة  

من  نجوت  فقد  الباطل  ضد 
تنفجر  ول  امامي  وقعت  قاذفة 
واخ��رى  ايضا  ه��اون  وق��ن��ربة 
تقع امامي ول تنفجر  باإلضافة 
منها  نجوت  التي  اصابايت  اىل 
طريقي  بمواصلة  واستمريت 
وايب  امي  فلدعوات  اجلهادي 
اهلل  من  كرامة  اجلهادي  وهديف 
السالم(  )عليهم  البيت  واهل 
ب��خ��روج��ي م��ن ع���دة م��آزق 
موهبة  هو  ارصاري  وكذلك 
ودافع داخيل يذهب بيدي هلذا 

العمل.   �� اصابات البطل
البطل  االوىل:ي���روي  االصابة 
اصبت   : قائال  االوىل  اصابته 
قرية فدعوس عندما  بلد يف  يف 
وحصل  ل��ل��واج��ب  توجهت 
ت��ع��رض ق���وي واط����الق ن��ار 
البناية  لسطح  فصعدت  كثيف 
التابعة  الصد  نقطة  حتوي  التي 
مع  املواجهة  بدأت  وبعدها  لنا 
رصاصة  فاصابتني  الدواعش 
ق��رب  م��ن  كتفي  واخ��رتق��ت 
منطقة القلب ول يعرف رفاقي 
جسدي  رف��ع��ت  اص��ب��ت  اين 
وانسحبت  واق��ف��ا  وب��ق��ي��ت 
سألوين  ب��اق��ر,  واض���اف  مشيا, 
مصاب  وان���ت  مشيت  مل���اذا 
الدواعش  يقول  ال  حتى  قلت 
صوبناه بعدها تم نقيل اىل قاعدة 
إىل  ثم  ومن  سابقا(  )بكر  بلد 
معاجلتي  ومتت  فكربالء  دياىل 
وبقيت  البيت،  اىل  ورجعت 
التام  الشفاء  الكتسب  شهرا 
التحقت  االجازة  انتهاء  وقبل 
اطيق  ال  ألين  القتال  بجبهات 

ص��رب االن��ت��ظ��ار 
ورف�������اق�������ي 
ي����دخ����ل����ون 
امل�����ع�����ارك!. 

الثانية:  االص��اب��ة 
اصابته  باقر  لنا  روى 

الثانية قائاًل: اصبت يف منطقة 
يف  نخالت(  )العرش  املزرعة 

يف  نقطة  يف  كنهّا  عندما  يثرب 
عيل  ل��ل��واء  املتقدمة  اخل��ط��وط 
وطلبوا  السالم(  )عليه  االكرب 
ال��ع��ت��اد  فعدت  م��ن��ي ج��ل��ب 
هبا  يتوفر  التي  النقاط  إلحدى 
تعرض  هناك  وحصل  العتاد 
هاون  وسقط  باهلاونات  شديد 
اصابات  اىل  ادى  مني  بالقرب 
وتم  وساقي  وي��دي  رأيس  يف 
نقيل للعالج اىل كربالء وبقيت 
ثالثة ايام يف املستشفى وبعدها 
القتال  ساحات  اىل  التحقت 
بإصابتي  اه���يل  ي��ع��رف  ول 
رفاقي  مع  ألكمل  والتحقت 
شاركت  هلل  واحل��م��د  املعركة 
حالتي  تدهورت  املعركة  وبعد 
البرصة  اىل  نقيل  وتم  الصحية 
من  الشظايا  اخ��راج  اجل  من 
الثالثة:  وساقي.االصابة  رأيس 
الثالثة  اص��اب��ت��ه  ب��اق��ر  ي���روي 
االصابة  اىل  تعرضت  بقوله: 
اىل  التقدم  بعد  بيجي  يف  الثالثة 
التامة  والسيطرة  وطبان  بستان 
)الففتيكر(  رامي  فكنت  عليه 
السالح الثابت عى املدرعة ويف 
العدو بضب  املعركة قام  اثناء 
ادى  حراري  بصاروخ  املدرعة 
وبطني  ساقي  يف  اصابتي  اىل 

بشظايا 
ك��ث��رية وت��م 

الطب  مدينة  يف  للعالج   نقيل 
بأين  الطبيب  فاخربين  ببغداد 
الشظايا  هذه  اخراج  يمكن  ال 
من جسمي الهنا كثرية وناعمة 
ألكمل  ال��ب��رصة  اىل  ن��ق��ل��ت 
عالجي وبعد )14( يوما وقبل 
ال��ع��الج قطعت  ف��رتة  ان��ت��ه��اء 
اىل  الرجوع  اج��ازيت وع��اودت 

ساحات القتال!.
اصابايت  كانت  باقر:  واستدرك 
حصلت  رشف  وسام  الثالث 
للواء  مرافقتي  ضمن  عليه 
ال��س��الم(  )عليه  االك���رب  ع��يل 
التي  ب��امل��ع��ارك  وم��ش��ارك��ت��ي 
من  االرض  لتحرير  خضناها 
ان  ختاما:  ال��دواع��ش.  دن��س 
هو  ق��ول��ه  بحسب  ارصاره  
للجهاد  يدفعني  بداخيل  دافع 
اىل  باالضافة  منعه  استطع  ول 
وحث  ودعواهتا  امي  مباركة 
بيدي  يأخذ  دائ��ام  كونه  ايل  ايب 

ويدليني اىل طريق اجلهاد.

د جراحاِته الثالثة بإصرار حسيني يضمِّ

عد
ر ر

ثي
: ا

بة
تا

ك

باقر كامل جاسم

..بطل اكبري 
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الوحدة  مسؤول  االبراهيمي«  اهلادي  عبد  »الدكتور  وقال 
»لوجوب  الرتاث:  دار  مؤسسة  موقع  به  خصهّ  ترصيح  يف 
للمرقد  القديم  املبنى  يف  الرتاثية  األصالة  بني  امل��زاوج��ة 
واألق��واس  واألواوي��ن  القباب  ناحية  من  املطهر  العلوي 
املوجودة  الوظيفية  املعارصة  بني  وما  وغريها  والزخارف 
عامرته  متتد  ال��ذي  املرقد  ب��رتاث  للعناية  وكذلك  حاليًا 
االخرية اىل أربعة قرون، تم تأسيس وحدة الرتاث العمراين 
للمرقد العلوي املطهر وهي احدى الوحدات التابعة لشعبة 
يف  والثقافية  الفكرية  الشؤون  بقسم  والدراسات  البحوث 

العتبة العلوية املقدسة«.
حفظ  الوحدة  هذه  عاتق  عى  »يقع  اإلبراهيمي:  وأضاف 
عندما  عليه  واحلفاظ  وتوثيقه  املطهر  العلوي  املرقد  تراث 
اعامل  حتى  او  القديم  للمرقد  إعامر  عمليات  هناك  تكون 
)عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  صحن  يف  اجلارية  التوسعة 
مستقباًل«،  انشاؤها  املقرتح  الثانوية  والصحون  السالم( 
من  نكتفي  ان  يمكن  ال  اجلديد  االع��امر  »ان  عى:  مؤكدًا 
بني  ما  التواصل  عى  نركز  وان��ام  اجل��اميل  بالشكل  خالله 
ألهنا  البناء  يف  الرمزية  عى  واحلفاظ  واملعارصة  األصالة 

تعطي اجلانب الروحي«.
وعن اخلطط املستقبلية، تابع املؤرخ والباحث يف تراث املرقد 
املقرتحات اىل  بتقديم  الوحدة متواصل  العلوي: »ان عمل 
جملس إدارة العتبة ولقسم الشؤون اهلندسية اجلهة املسؤولة 
يف  تنفيذها  تود  وبرامج  خطط  وهلا  العمراين  التطوير  عن 
وكتابة  واالبحاث  ال��دراس��ات  اع��داد  قبيل  من  املستقبل 
املقاالت يف املجالت الرصينة واملحكمة وتأليف ومراجعة 
العتبة  بتاريخ املرقد العلوي ودفناء  وتدقيق الكتب اخلاصة 

العلوية املقدسة«.

ألول مرة في العتبات المقدسة بالعراق..
 تأسيس وحدة التراث العمراني للمرقد العلوي 

نشـــر موقع »مؤسســـة دار التراث« خبر تأســـيس وحدة التراث العمراني المختصة بحفظ تـــراث المرقد العلوي 
المطهر وتوثيقه ضمن شـــعبة البحوث والدراسات التابعة لقسم الشـــؤون الفكرية في العتبة العلوية المقدسة، 

وتعد األولى من نوعها في العتبات المقدسة على مستوى العراق .

تراث وآثار
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إلسمه رنني بني األسامء الالمعة من أعالم عرصه، ولئن ِحيل بني 
عن  رحل  أنه  حيث  بحقه،  احلسية  الشهادة  وبني  السطور  كاتب 
هذا الكوكب قبل والدته – فإن ذلك ال يمنع من استنطاق بعض 
اصدقائه من العلامء األجالء للوقوف عى يشٍء من أخباره، فقد 
ورد يف نقباء البرش يف القرن الرابع عرش ص768، وصف الشيخ 
أغا بزرك الطهراين له قائال: »أنه عال جليل وأديب كبري«، وشهد 
انه كان من شيوخ االدب وكبار رجال القريض، فقد أجاد يف نظمه 
الرقة واالنسجام،  العالية يف  الطبقة  إكثاره وجاء شعره من  رغم 
عى  األدبية  شهرته  تغلبت  حتى  عظيام  مبلغا  ذلك  يف  بلغ  وقد 
امللتقى  حسن  التواضع  كثري  كان  »انه  عنه  وقال  العلمية،  مكانته 

كريم األخالق وديع النفس«.
وقال السيد األمني يف األعيان ج10ص349: »كان عاملا فاضال 

أديبا شاعرا من الطبقة املمتازة بني شعراء عرصه«.
بأن يكون موضوعا لدراسات أكاديمية عليا،  الرجل جدير  وان 
تناول شعره العايل بالتحليل، الشتامله عى الروائع والبدائع التي 
اىل  كتب  انه  وابتكاراته  براعاته  مجلة  ومن  العريب.  األدب  أثرت 
– كتابا  العلامء األدباء أيضا  – وهو من  الرضا  صديقه ايب املجد 
يقرأ نثرا ونظام، )أما نثرا( فهكذا: »لو كنت يا قلمي، تطيق الوصف 
عن أميل وتنبي، عام أقاسيه، بكيت ملا أالقيه، وحسبي من موجع 
ومقاريب  ومباعدي  واقاريب  االيام صحبي  مع  أْن تري  اآلالم.. 
فالكل حريب، من بعد سلم، هل فؤادي طود حلم، أم لقلبي صرب 
تناسى  ادري  ال  بوفاه  كريب،  زوال  بعد  وجفاه  الرضا  هجر  عى 
املحب،  عهد  عن  مال  أم  وعده  ينجز  اياه،  عتبي  ليكون،  عهده 
فيضيع فيه العتب، كيف ودأبه يف احلب، دأيب فيه وليس حيول عام 
يصطفيه فإن حبي اياه، لو ل يقرتن بوفاه، كنت قضيت نحبي مها، 
وذابت مهجتي غام، وها قد جئت أنبي رب املعايل جممال من رشح 
أحوايل وريب باحلال أعلم، وهو أرحم، وهو أكرم، وهو حسبي«.

عواد(  )كوركريس  ب�  يعرف  ان  قبل  هكذا  ججي  حنا  كوركيس 
كانت  التي  الرسائل  عن  املسؤول  قدرة  لعدم  أبيه  اسم  ويستبدل 
تصله من ابيه يف دار املعلمني ببغداد من التلفظ الصحيح السم والده 
فهو  عواد  اسم  أما  خجي(،  وأخرى  حجي  ب�)كوركيس  يلقبه  فتارة 
اسمه والده، وكوركيس املولود عام 1908 يف ارسة عراقية مسيحية 
العربية  اللغة  بدراسة  تعنى  كانت  التي  مدارسها  من  تزود  رسيانية، 

واحلساب ومبادئ العلوم األخرى باإلضافة اىل اللغة الرسيانية.
بعض آثاره املهمة التي نرشها خالل املدة التي قضاها يف إدارته لعدد 

من املكتبات:
1. فهارس املخطوطات العربية يف العال.

صدر  منذ  املكتوبة  العال  مكتبات  يف  العربية  املخطوطات  أقدم   .2
اإلسالم حتى سنة )500( للهجرة.

سنة  حتى  العصور  أقدم  منذ  العراق  يف  القديمة  الكتب  خزائن   .3
1000 للهجرة .

السيد  مع  )باالشرتاك  العامة  اآلثار  مديرية  مطبوعات  فهرست   .4
صادق احلسني(.

5. املخطوطات األدبية يف مكتبة املتحف العراقي ببغداد.
العراقي  املتحف  مكتبة  والبيطرة يف  والصيدلة  الطب  6. خمطوطات 

ببغداد.
7. فهرست املخطوطات العربية يف خزانة قاسم حممد رجب )ثالثة 

اقسام(.
8. تطور فهرسة املخطوطات يف العراق.

9. التفاحة يف النحو اليب جعفر النحاس النحوي
وجدير بالذكر ان مؤسسة دار الرتاث اقتنت مكتبة )كوركيس عواد( 

ببغداد ضمن خطتها للحفاظ عى املوروث الثقايف.

العالمة السيد رضا الهندي.. 
عاِلُم الشعراء وشاِعُر العلماء  

كوركيس عواد وجهوده  في التراث العربي

تراث وآثار
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جوائز  توزيع  القاعة  وشهدت 
عقب  املثايل،  للمنتسب  عينية 
ألكثر  استمرت  التي  املحارضة 
من ساعة ونصف تقريبًا بحضور 
العتبة  منتسبي  م��ن  غفري  مج��ع 

املقدسة من خمتلف االقسام.
التعريف  امل��ح��ارضة  يف  وج��اء 
تشكل  التي  واملهام  بالواجبات 
وما  للمنتسب،  اخلدمية  اهلوية 
امهيتها، وكيف له ان يتقرب اىل 
يكون  لكي  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
خادما حقيقيا يف املرقد احلسيني 

الرشيف.. 
حتدث سامحة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي عن تداعيات اخلدمة 
احلسينية  العتبة  يف  ال��رشي��ف��ة 
املكان  »ه���ذا  ق��ائ��ال:  امل��ق��دس��ة 
نلتفت  ان  اىل  يدعوننا  الطاهر 

عليه،  نعتمد  الذي  االساس  اىل 
وتعاىل،  سبحانه  اهلل  رضا  وهو 
فنسأل: ما هي طبيعة عالقتنا مع 
املرقد  صاحب  املعصوم  االمام 
ضوئها  ع��ى  ال��ت��ي  ال��رشي��ف؟ 

تتحدد اسس اخلدمة«.
نبحث  ان  »علينا  سامحته  وتابع 
اهلل،  م��ع  عالقتنا  طبيعة  ع��ن 
واسعة،  مساحة  عى  متتد  والتي 
تتحدد  تعاىل  اهلل  مع  والعالقة 
هلل  احلب  )اطار  اطر  بثالثة  ربام 
واط��ار  الطمع،  واط��ار  تعاىل، 
بعض  يف  ورد  ك��ام  اخل����وف( 
االحاديث الرشيفة، ان العبودية 
حب  إم��ا  منشؤها،  ت��ع��اىل  هلل 
خاص باملعصوم وإما طمع وإما 

خوف«.
يف  احلقيقية  حاجتنا  عن  منوها 

مع  عالقتنا  طبيعة  يف  نركز  »ان 
املعصوم عى مقدار حبنا ووالئنا 
له، ويأيت السبب يف الرتكيز عى 
هذه املساحة« موضحا ما تفضل 
مثاال  لكم  »سأرضب  بقوله:  به 
نلتفت  لكي  ذل��ك  ع��ى  حسيا 
املوضوع  صلب  وهو  املعنى  اىل 
واي  فيه  التحدث  نريد  ال��ذي 
واحد منا جيد طبيعة العالقة مع 
تأطرت  كلام  االخرين،  االف��راد 
مساحة  وكانت  احل��ب،  بإطار 
احلب اكرب؛ كلام اندفع يف خدمة 
ذلك املعبود، كام هو احلال االن 
لإلنسان مع ابنائه، وهذا تقريب 

للحالة فقط«.
التصاق  ك��ان  »كلام  ويضيف: 
اخلادم احلقيقي للمرقد الرشيف 
قوية،  املعصوم  مع  مرتبته  فأن 

بعض  ف��َق��َد  اذا  اخل����ادم  وان 
االمتيازات الدنيوية وراح يفكر 
وخدمته  عمله  عى  واث��رت  هبا 
املوكلة اليه، فأن مرتبة احلب لديه 
قد ضعفت، وهذا يشء مؤسف، 
)عليه  احلسني  االمام  مرقد  ألن 
اجلنة،  بقاع  من  بقعة  السالم( 
فكلام كان انشداد اخلادم اكرب اىل 
كان  كلام  الرشيف،  املكان  هذا 

صادقا يف اشتياقه اىل اجلنة«.
نكتشف  ان  »نستطيع  مبينًا: 
)عليه  احل��س��ني  ل��إلم��ام  حبنا 
مهتنا  مقدار  خالل  من  السالم( 
واخالصنا هلذه اخلدمة، فإذا قل 
اهتاممنا وقل حبنا وحرصنا عى 
صحيحة  بصورة  خدمتنا  تقديم 
يبني  الرشيف  املرقد  لصاحب 
فيه  واخالصنا  حبنا  ان  ذل��ك: 
ان  جي��ب  وهل��ذا  حقيقي،  خلل 
احلسني  ولإلمام  هلل  حبنا  يكون 
حبنا  من  اكثر  السالم(  )عليه 

للدنيا«.

العطاء الحسيني

بهدف زيادة الوعي الفكري والثقافي نّظم قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية المقدسة 
محاضرة اخالقية، قّدمها ســـماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي 
الكربالئي، على قاعة ســـيد االوصياء في الحائر الحســـيني الشريف، ضمن البرنامج الدوري االسبوعي 

الذي تنظمه شعبة التدريب والتطوير في القسم.

سماحة الشيخ الكربالئي

يوضح آليات التواصل االيجابي للخدمة الحسينية

األحرار/ ضياء االسدي 
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العام  االم��ني  مكتب  مدير  أعلن 
السيد  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
سعد الدين هاشم البنهّاء عن تكفل 
العتبة املقدسة بعالج الطفلة رقية 
خطأ  نتيجة  ذراعها  فقدت  التي 
طبي وان تطلهّب االمر سفرها اىل 

خارج العراق.
متابعة  »بعد  أنه   : البناء  وأضاف 
الطفلة  حلالة  الناشطني  من  عدد 
العتبة  مع  وتواصلهم  )رق��ي��ة(، 
ولقاء  رعايتها،  بطلب  املقدسة 
س��امح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي 
الطفلة  ب���وال���دي  ال��ك��رب��الئ��ي 
هلا،  الصحية  احلالة  عى  واطالعه 

ه بتلبية احتياجاهتم«. وجهّ
الشيخ  »سامحة  أن  البنهّاء،  وتابع 
الطفلة  بعالج  أوع��ز  الكربالئي 
وان  الصحية،  حالتها  ومتابعة 
سفرها  ع��الج��ه��ا  ام���ر  ت��ط��ل��ب 

ووالدهيا خلارج العراق«.
املقدسة  العتبة  »اه��ت��امم  وأك���د 
للطفلة  السفر  ج���وازات  بعمل 
ب��إج��راءات  واالرساع  ووال��دهي��ا 
إلحدى  لبنان  اىل  وحتديدا  السفر 

ان  املتطورة،  بريوت  مستشفيات 
توجيهات  حسب  األم��ر  تطلب 

سامحة الشيخ الكربالئي«.
صحية  مشاكل  »وجود  عن  ونوه 
ال��ك��ش��وف��ات  بحسب  للطفلة 
يف  االلتهاب  بقى  ف��اذا  الطبية.. 
الذراع  منه  ُبرت  الذي  املكان  هذا 
يستلزم  اخ���رى  مشكلة  ه��ن��اك 
بسبب  آخ��ر  برت  هناك  يكون  ان 
التهاب اجلرح، وهذا يشء صعب 
شهرها  يف  تزل  ل  طفلة  عى  جدًا 
انتظار  يتطلب  ما  وهو  السابع.. 
زوال االلتهاب، ومشكلة ثانية ان 
الطفلة لدهيا حتسس ضد البنسلني 
ما  حسب  ك��ب��رية  مشكلة  وه��ي 

اخربنا احد االطباء«. 
العتبة  حرص  عن  البناء  وأعرب 
والتعامل االنساين الذي تبديه مع 
هكذا حاالت أوصت هبا التعاليم 
العتبة  دعت  ما  السمحاء،  الدينية 
يف  ل���إلرساع  املقدسة  احلسينية 
السفر  اجراءات اصدار جوازات 
لالب واالم والطفلة، وهتيئة أمور 
السفر اىل بريوت، مشريا اىل وجود 

من يستقبلهم يف املطار ويؤمن هلم 
يلزم  ما  وكل  والسكن  املستشفى 
من امور الراحة والعالج يف لبنان 

بحسب توصية سامحته«.
بصيص  عن  اع��رب  ال��ذي  البنهّاء 
ذكر  ملجلتنا  رصح  وتفاؤل  أمل 
أن »احد االطباء كشف بعد زوال 
هذه االلتهابات ان شاء اهلل يمكن 
بعد  متطور  ذك��ي  ذراع  وض��ع 

بلوغها عمر 12 عاما أو أقل«. 
حصل  »م��ا  ان  ال��ب��ن��اء  وك��ش��ف 
ج��وازات  دائ��رة  قيام  هو  مؤخرًا 
باستخراج  م��ش��ك��ورة  ك��رب��الء 
ووالدهيا  للطفلة  سفر  ج��وازات 
موقف  وه��ذا  الرسعة  وج��ه  عى 
اذ  املذكورة  الدائرة  قبل  من  نبيل 
حمدودة  ساعات  خالل  ذلك  تم 
وعى اثره تم احلجز عى اخلطوط 
اجلوية يف اليوم نفسه وخالل هذه 
متخصص  طبي  كادر  قام  الفرتة 
العابدين  االمام زين  يف مستشفى 
اجراءاته  بتكثيف  السالم(  )عليه 
االلتهاب  إلزال���ة  سعيًا  الطبية 
حالتها  ان  تعاىل  وبحمده  املذكور 

من  مطمئنة  احل��ارض  ال��وق��ت  يف 
وع��دم  االل��ت��ه��اب  زوال  حيث 
اللجوء مرة أخرى لبرت جزء آخر 
»يف  ان��ه  مبينًا  الطفلة«،  ب��دن  من 
الطفلة  سفر  تأمني  تم  التايل  اليوم 
االخ  واستقبلهم  ووالدهيا  رقية 
يف  توفيقه  دام  سعد  ه��اين  احل��اج 
مستشفى  وادخلت  بريوت  مطار 
ارشاف  حتت  االن  وهي  متطور 
االطباء  كبار  من  ثالثة  ورعاية 
واالخ��ر  انسجة  طبيب  احدمها 
طبيب  وال��ث��ال��ث  ع��ظ��ام  طبيب 
واملتابعة  لالطفال  عامة  صحة 
اكامل  عى  لالطمئنان  مستمرة 
املطلوبة وعدم  الطبية  االجراءات 
حصول مضاعفات والسعي قائم 
زرع  باالمكان  فيام  للتعرف  ايضًا 
بعمرها  وهي  للطفلة  ذكية  ذراع 

احلايل«.
الطفلة  حالة  عن  اكثر  ولتفاصيل 
رقية التي ل يرحم ضعفها تقصري 
تابعونا  الطبي،  الكادر  وامه��ال 
»العائلة  جملة  يف  مفصل  تقرير  يف 

املسلمة« يف العدد 64. 

العطاء الحسيني

سماحة الشيخ الكربالئي

العتبة الحسينية تتكفل بعالج الطفلة رقية خارج العراق
األحرار/ حسين النعمة
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ويف هذا السياق جملة )االحرار( 
وسلطت  ال���ن���دوة  ح���ضت 
اللقاء  خالل  من  عليها  الضوء 
احلارضة  الشخصيات  ببعض 
هو  امل��ت��ح��دث��ني  اول  وك����ان 
املهرجانات  شعبة  م��س��ؤول 
احلسينية  العتبة  يف  واملؤمترات 

املقدسة 

السالمي  االم��ري  عبد  حسني 

من  »استطعنا  ق���ال:  ال���ذي 
باملراقد  التعريف  الندوة  خالل 
واالرضح������ة ع���ى االن��س��ان 
السياق  هذا  ويف  عامة  بصورة 
للعتبة  العامة  االم��ان��ة  دأب��ت 
إقامة  عى  املقدسة   احلسينية 
ألن  مهمة  ثقافية  م��ش��اري��ع 
قبل  من  رشس��ة  هجمة  هناك 
االئمة  ق��ب��ور  هل��دم  الوهابية 
)عليهم السالم) ومرقد نبي اهلل 
وكذلك  السالم(  )عليه  يونس 
لذلك  الشام  بالد  يف  الصحابة 
الشباب  مهة  شحن  هو  هدفنا 
وتوعيتهم باالقرتاب من الدين 
والتعريف  احلقيقي  االسالمي 
السالم(,  )عليهم  البيت  بأهل 
عى  الضوء  نسلط  دائام  ونحن 

فئة الشباب ملا هلم من تأثري مهم 
عى املجتمع باإلضافة اىل ذلك 
استهدافهم من قبل اعداء اهل 
لعلهم  السالم(  )عليهم  البيت 

ينالون الفائدة منها«.
ومن جهته حتدث

 

الشيخ الدكتور حسام العبيدي 
قائال:  االرشف  النجف  م��ن 
الناس  التفاف  مدى  خيفى  »ال 

العطاء الحسيني

بحضور عدد من الباحثين االكاديميين

بعنوان  ثقافية  ندوة  تقيم  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
)دور المراقد المقدسة في نشر مفاهيم الدين االسالمي(

اقامت شعبة المهرجانات والمؤتمرات التابعة لقسم النشاطات 
االنبياء  خاتم  قاعة  وعلى  المقدسة  الحسينية  بالعتبة  العامة 
المراقد  )دور  بعنوان  ثقافية  ندوة  الشريف  الحسيني  بالصحن 
بتالوة  بدأت  والتي  االسالمي(  الدين  المقدسة في نشر مفاهيم 
العتبة  الحكيم تالها على مسامع الحضور مقرئ  الذكر  آي من 
الحسينية المقدسة رسول العامري، وبعدها وقف الحضور دقيقة 
والحشد  العراق  شهداء  ارواح  على  الفاتحة  سورة  لقراءة  صمت 
وبعدها  السالم«  »عليه  الحسين  االمام  َخدمة  وارواح  الشعبي 
الدراسات  مركز  مدير  العرداوي  خالد  الدكتور  الباحثان  طرح 
االستراتيجية في جامعة كربالء والشيخ الدكتور حسام العبيدي 
)دور  الذي كان بعنوان  اإلسالمية بحثهما  الفلسفة  دكتوراه في 

المراقد المقدسة في نشر مفاهيم الدين االسالمي(.

تقرير/ قاسم عبد الهادي تصوير/ خضير فضاله
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العطاء الحسيني

خصوصا  وامل��ؤم��ن��ني  عموما 
)عليهم  االطهار  االئمة  حول 
مكانة  م��ن  هل��م  مل��ا  ال��س��الم( 
عامة  الناس  قلوب  يف  خاصة 
فان  وبالتايل  خاصة  واملؤمنني 
مسؤولية  جيعل  االلتفاف  هذا 
كبرية تقع عى العتبات املقدسة 
املفاهيم  ايصال  يف  واداراهت���ا 
االسالمية االصيلة من منابعها 
االصيلة وكذلك ايصال الثقافة 
الناس،  اىل  االصيلة  االسالمية 
ربام  طفال  كنت  منذ  وات��ذك��ر 
حيتج  انه  املحيطني  من  اسمع 
بقوة عى االخرين عندما وجد 
مراده يف مسالة فقهية وعقائدية 
وكربالء  النجف  يف  وجدها 
العتبات،  عند  والكاظمية 
باهنا  العتبات  اىل  تنظر  والناس 
مراكز ثقافية ومنار لكل العلوم 
بصلة  مت��تُّ  ال��ت��ي  وامل��ع��ارف 
البيت  ألهل  وواضحة  حقيقية 

)عليهم السالم(«.
»م��س��ؤول��ي��ة  ان  وأض������اف، 
العتبات املقدسة كبرية وبالفعل 
بعد  اجل��دي��دة  بأماناهتا  قامت 
نرش  اىل  بالتفاهتا  2003م  عام 
الوعي الثقايف والفقهي والديني 
واالنساين، ومع كل االسف اىل 

العتبة  ان  يتصور  البعض  االن 
االداري���ة  ب��االم��ور  هتتم  فقط 
عام  ويغفل  بالزائرين  اخلاصة 
العتبات من جمهودات  به  تقوم 
كبرية جدا عى مجيع االصعدة، 
واالن يف كل عتبة مقدسة نجد 
قسام للشؤون الفكرية والثقافية 
الدينية  بالشؤون  خاصا  وقسام 
مسائل  م��ن  عنه  يتفرع  وم��ا 
خاص  اسالمي  وتبليغ  رشعية 

ذلك  فكل  وال��رج��ال  بالنساء 
زالت  وال  انجزت  نشاطات 
والقائمون  جهد  بكل  تنجز 
الطرق  بكل  حي��اول��ون  عليها 
الصحيحة  املعلومة  اي��ص��ال 
بشكل  الناس  واىل  الزائر  اىل 
عام، وهناك دور كبري واوارص 
املقدسة  العتبات  ب��ني  ت��راب��ط 
وال���ش���ب���اب ب��ش��ك��ل خ��اص 
اجلامعات  وطلبة  واملثقفني 
تشكيل  خالل  من  عام  بشكل 

والعلمية  الفكرية  ال��ربام��ج 
مع  بالتعاون  تقام  دائ��ام  التي 
اجل��ام��ع��ات ل��غ��رض االط��الع 
الصحيحة  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ى 
هذا  ورغ��م  منها،  واالستفادة 
اىل  املقدسة  العتبات  حت��ت��اج 
تصل  لكي  الوقت  من  املزيد 
اىل اجلميع وانا متفائل بان هذه 
يف  تثمر  بذرة  ستكون  اجلهود 

املستقبل القريب«.      
مدير  املتحدثني  اخ��ر  وك���ان 
االسرتاتيجية  الدراسات  مركز 
يف جامعة كربالء الدكتور خالد 
:«هذه  قال  وال��ذي  العرداوي 
الندوة خاصة حول دور املراقد 
الدين  مفاهيم  نرش  يف  املقدسة 
القائمون  وحي��اول  االسالمي 
الضوء  تسليط  الندوة  عل هذه 
فقط  ليس  املقدسة  املراقد  عى 
من  وانام  العبادي  اجلانب  من 
اجلانب احلضاري والثقايف ايضا, 
ومن خالل البحث الذي قمت 
بطرحه حاولت تسليط الضوء 
املراقد  تكون  ان  كيفية  ع��ى 
املقدسة قوة اسالمية قادرة عى 
جذب االخرين سواء كانوا من 
او من خارج  الدين االسالمي 
الدين االسالمي عندما جيدون 

مصدرا  الناعمة  القوة  هذه  من 
ل��ل��ع��الج ال��ن��ف��ي وك��ذل��ك 
التسامح  مصادر  من  مصدرا 
احلضاري  والرقي  والتعايش 
عدة  اىل  ال��ت��ط��رق  اىل  اض��اف��ة 
هلا  التطرق  تم  اخرى  جوانب 
يف البحث الذي قدمته واحاول 
اىل  ذل��ك  خ��الل  من  الوصول 
وخاصة  املقدسة  العتبات  ان 
اىل  باإلضافة  الشيعية  العتبات 
والثقافية  احلضارية  امهيتها 

وطقوسها العبادية«. 
وتابع العرداوي حديثه، »نعتقد 
القائمة   اجلهات  اىل  نحتاج  اننا 
التي  املقدسة  املراقد  هذه  عى 
من  وامل��ع��رف��ة  ال��وع��ي  متتلك 
الثقافة  حسنة  تكون  ان  ناحية 
متتلك  وايضا  االدارة  حسنة 
بكيفية  اس��رتات��ي��ج��ي��ة  رؤي����ة 
التعامل مع هذه املراقد املقدسة 
العبادات  ألداء  مراقد  فقط  ال 
حضاري  انشاء  كمراكز  وان��ام 
التواصل مع  قادرة عى  وثقايف 
وحضارة  ثقافة  وبناء  االخ��ر 
ما  هذا  جيدة  اسالمية  انسانية 
نحاول ان نصل اليه من خالل 

الندوة«.    
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حفل االفتتاح الذي اقيم بتاريخ 
شهد   ،2016 آب  من  اخلامس 
الوقف  ديوان  من  وفد  حضور 
كربالء  صحة  ودائرة  الشيعي، 
امل��ق��دس��ة، وب��ع��ض م��س��ؤويل 
من  ومج��ع  املقدسة،  العتبات 
ال���ك���وادر ال��ط��ب��ي��ة ووس��ائ��ل 
مادًة  فيه  وجدت  التي  اإلعالم 

إعالميًة تبرشهّ بخري.
الكربالئي  الشيخ  سامحة  وأكد 
يف  القاها  التي  كلمته  خ��الل 
حفل االفتتاح عى العمل بروح 
إىل  للوصول  ال��واح��د  الفريق 

ساد  »لو  قائاًل:  املراتب«،  أعى 
مبدأ التعاون والتضافر والعمل 
بروح الفريق الواحد فان العراق 
الكثري  فيه  وتتوفر  كثريًا  يتقدم 
م��ن اخل��دم��ات واالن��ج��ازات 
»مبدأ  بقَي  إذ  أم��ا  العظيمة«, 
الرصاع والتنافس عى املكاسب 
ال��دن��ي��وي��ة وال��ت��ك��ال��ب عى 
لن  البلد  فإن  املادية  االمتيازات 

يشهد اي تقدم«. 
انطلق  »لقد  سامحته،  وأضاف 
الشعور  مبدأ  من  املرشوع  هذا 
التي  التضامنية  باملسؤولية 

فليس  مجيعًا،  نعتمدها  ان  جيب 
ونشعر  نعتمد  ان  اال  خيار  لنا 
وان  التضامنية،  باملسؤولية 
يكون بعضنا لبعض ظهريًا، وان 
التي  املسؤولية  منا  كل  ي��ؤدي 
تقع عى عاتقه وهبذا سوف نرى 
الكثري من النجاحات«، بحسب 

قوله. 
وتابع بالقول، »خالل السنوات 
املاضية حصل تعاون بني  ديوان 
الوقف الشيعي � العتبة احلسينية 
الصحة  وزارة  م��ع  امل��ق��دس��ة 
ومديرية صحة كربالء املقدسة، 

العطاء الحسيني

الحدث الذي استبشر به العراقّيون خيرًا..

والشيخ الكربالئي ُيشيد بالكفاءات العراقية الطبية ويدعو إلى المزيد 
من العزيمة لالرتقاء بالقطاع الصحي في البلد

العتبة الحسينية تفتتح ثالث صاالت متخصصة بطب وجراحة العيون 

شـــهدْت مدينُة كربالء المقدســـة، األســـبوع الماضـــي، َحدثًا 
مهمـــًا يخدُم القّطاع الصحي في المحافظة ويلّبي احتياجات 
العديد من المرضى، حيث افتتح المتولي الشـــرعي للعتبة 
الحسينية المقدسة ســـماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي، 
ثالث صـــاالت عمليات لجراحـــة العيون، في مركز الســـيدة 
زينب )عليها السالم( الكائن في مجّمع سيد الشهداء )عليه 

السالم( بمنطقة باب الخان في مركز المدينة.
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ومت��خ��ض ع��ن ه���ذا ال��ت��ع��اون 
متخصصة  ص���االت  اف��ت��ت��اح 
بجراحة العيون«، مبينًا ان »لدينا 
متطورة  وعلمية  طبية  كفاءات 
ولكن  ال��ع��ال،  دول  هب��ا  تشيد 
العزيمة  لدينا  تكون  ان  جيب 
اىل  نصل  لكي  واإلرادة  واهلمة 
املستوى املنشود لذلك نأمل من 
االخوة مجيعًا من الكوادر الطبية 
وزارة  يف  الطبية  واملؤسسات 
الصحة ان تسعى اىل تطوير هذه 
املواطن  يستطيع  بحيث  املراكز 
ال��ع��الج  يتلقى  ان  ال��ع��راق��ي 
حيتاج  وال  العراق،   يف  الكايف 
بل  البلد؛  خ��ارج  اىل  للذهاب 
نحن بإمكاننا ان نجعل املريض 
من خارج العراق يقِدم للعراق 

ويتلقى العالج الكامل فيه«.
الشيخ  شكر  كلمته  ختام  ويف 
التي  اجلهات  مجيع  الكربالئي 
املنجز  ه��ذا  إك��امل  يف  سامهت 

الصحي.
وإىل ذلك أوضح الدكتور لؤي 
امني احلكيم، مدير مركز السيدة 
السالم(  )عليها  الكربى  زينب 
التي  »األه���داف  انهّ  اجلراحي 
طت هلا األمانة العامة للعتبة  خطهّ

احلسينية املقدسة لتأسيِس املركز 
الطبية  اخلدمات  بتقديم  تتمثهّل 
النوعية يف طب وجراحة العيون 
العمليات  ص���االت  وتهيز 
وب��ق��ي��ة ال���وح���دات االخ���رى 
)التشخيصية  الطبية  باألجهزة 
مناشئ  وم���ن  وال��ع��الج��ي��ة( 
املالكات  واستقطاب  رصينة 
يف  امل��وج��ودة  العراقية  الطبية 
الفرق  واستقدام  املهجر  دول 
ال��ط��ب��ي��ة م��ن داخ����ل وخ���ارج 
العراق لغرض إجراء العمليات 
املالكات  وت��دري��ب  اجلراحية 
واملواظبة  والتمريضية  الطبية 
الطبية  اخل��دم��ات  تقديم  ع��ى 
اجلراحية  العمليات  واج���راء 
ال��دوام  أوق���ات  بعد  م��ا  حتى 
القصوى  لالستفادة  الرسمي 
م���ن ال���وق���ت«، ك��اش��ف��ًا عن 
 � الصحة  وزارة  مع  »التنسيق 
لغرض  الطبي  اإلخ��الء  قسم 
اجراء مجيع العمليات اجلراحية 
وتنهّب  ال��ع��راق��ي��ني  للمرىض 

ارساهلم خارج البلد«. 
»الُشعَب  انهّ  احلكيم  وأض��اف 
تتكون  املركز  يف  وال��وح��داِت 
وحيتوي  العمليات  جناح  من 
االوىل  العمليات  صالة  ع��ى 
العمليات  وصالة  مرفقاهتا  مع 
وصالة  مرفقاهتا  م��ع  الثانية 
مرفقاهتا،  مع  الثالثة  العمليات 
ووحدة االفاقة، ووحدة التعقيم 
الليزر )لعالج  املركزي ووحدة 

والشبكية(  العدسية  أم��راض 
الرقود )العامة  ووحدة ردهات 
للرجال،  اخل���اص(  واجل��ن��اح 
العيون  استشارية  إىل  إضافة 
ن  تتضمهّ التي  ووحداهتا  االوىل 
)فحص البرص االوىل  )للكبار(، 
امللون  الشبكية  تصوير  فحص 
الزرقاء،  داء  وحدة  واملقطعي، 
العدسة  ق���وة  ق��ي��اس  وح���دة 
سونار  وح��دة   ،)A-scan(
وحدة   ،)B-Scan( العيون 

االشعة ووحدة املخترب«.
»هناك  أن  إىل  احلكيم  وأش��ار 
تنسيقًا عاليًا بني العتبة احلسينية 

افتتاح  يف  كربالء  صحة  ودائرة 
ه���ذا ال����رصح ال��ط��ب��ي ال���ذي 
عاملي  م��س��ت��وى  ع��ى  ي��ص��نهّ��ف 
والتصميم  التجهيز  حيث  من 
وبعد االفتتاح الرسمي سنبارش 
ومجيع  العمليات  اج���راء  يف 
خ��ارج  تعالج  التي  احل���االت 
العراق يمكن احالتها اىل املركز 
بنيهّ  جهته  تعاىل«.من  اهلل  بإذن 
الدكتور  كربالء  صحة  مدير 
»أمامنا  ان  امل��وس��وي،  صباح 
صاالت  بافتتاح  كبرية  خطوة 
تصاميم  وفق  جمهزة  للعمليات 
العتبة  وبدعم  عاملية  واجهزة 
خيفى  وال  املقدسة،  احلسينية 
املقدسة  العتبة  دعم  اح��د   عى 

حمافظة  يف  الصحي  للجانب 
بإنشاء  العراق  وعموم  كربالء 
��ة، وق��د  امل��ؤس��س��ات ال��ص��ح��يهّ
اخلدمات  م��ن  الكثري  م��ت  ق��دهّ
بالوقت  حا  مرصهّ للمواطن«، 
كربالء  حة  صهّ »دائ��رة  أن  ذات��ه 
العتبة  تفتخر برشاكة العمل مع 
حًا  موضهّ املقدسة«،  احلسينية 
رة  املتطوهّ ال��ص��االت  »ه��ذه  أن 
أعباء  ورفع  املواطن  عن  ف  تفهّ
خ��ارج  إىل  السفر  وتكاليف 

العراق لتلقي العالج«.
وأضاف املوسوي، »سيتم بإذن 
اجلراحية  العمليات  إجراء  اهلل 

عالية  كفاءة  ذات  عراقية  بأياٍد 
انهّ  مبينًا  رة«،  متطوهّ واج��ه��زة  
الطبيهّة  اخلدمات  م  يقدهّ »املركز 
العزيز  بلدنا  ألبناء  والصحيهّة 
بالصحة  هل��م  ن��دع��و  ال��ذي��ن 
)عز  اهلل  ن��س��أل  ك��ام  واألم����ان 
القوات  ابطال  ينرص  ان  وجل( 
نا من ان  االمنية فلوالهم ملا متكهّ
نميض يف انجاز هذا املرشوع«. 

العطاء الحسيني

العتبة الحسينية تفتتح ثالث صاالت متخصصة بطب وجراحة العيون 
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استطالعالعطاء الحسيني

التي  الفتوى  ل��وال  أن��ه  اثنان  خيتلْف  وْل 
ممثهّلها  لسان  عى  العليا  املرجعية  أعلنتها 
الكربالئي  امل��ه��دي  عبد  الشيخ  سامحة 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  صحن  رح��اب  من 
باالنتصارات  اليوم  ننُعم  كنا  ملا  السالم(، 
الشعبيهّ  احلشد  أبناء  حققها  التي  العظيمة 

ومجيع الفصائِل العسكرية يف البلد.
أن   )%7( س��وى  يعترب  ل  امل��ق��اب��ل،  ويف 
اإلره��اب،  من  العراق  تلهّص  ل  الفتوى 
فيام ذهب آخرون بنسبة )10%( إىل اخليار 
نتائج  خالل  من  وذلك  )تقريبًا(،  الثالث 
وحدة  أجرته  الذي   )15( ال�  االستطالع 
االستطالع يف شعبة النرش بالعتبة احلسينية 
املقدسة، والذي اختص بانتصارات احلشد 
من  العراقية  األرايض  وحت��ري��ر  الشعبي 

عصابات داعش اإلرهابية.
سؤااًل  عرش  اثني  االستطالع؛  شمل  وقد 
انتصارات  مفاخر  عى   بمجملها  زت  ركهّ

عدد  وكان  الشعبي،  واحلشد  البطلة  قواتنا 
املشاركني بصورة كبرية ومن اغلب مناطق 
وسط وجنوب العراق، وشهد تفاعاًل كبريًا 
خصوصًا  آراؤه��م  استطلعت  الذين  من  
مع أمهية هذا املوضوع الذي يعد موضوع 
بأبنائهم  العراقيني  فخر  وم��دى  الساعة 
رضوس��ًا  حربًا  خيوضون  وه��م  الغيارى 
رد  يف  وبطولتهم  شجاعتهم  فيها  أثبتوا 
من  النيل  حياوُل  الذي  اخلارجي  العدوان 

ساته.  البلد وأعراضه ومقدهّ
فعن االنتصارات التي حتققت يف الفلوجة، 
كان السؤال: هل ان هذه االنجازات كانت 
احلشد  فصائل  مشاركة  ب��دون  ستتحقق 
نعم   )%  20( إجابات  فكانت  الشعبي  

و)75 %( كال و)5 %( ال أعلم.
اداء فصائل  السؤال اآلخر فكان حول  أما 
عى  مؤثرة  قتالية  كقوة  الشعبي  احلشد 
جمريات وواقع االحداث العسكرية فكانت 

مهمة  وغري  مهمة   )%  90( بنسبة  االمهية 
بنسبة )3 %( يف حني كانت نسبة )16 %( 

ال أعلم.
حشد العراقيني

هبذا  طرحت  التي  ة  املهمهّ األسئلة  وم��ن 
الفصائل  تناغم   حتاكي  والتي  االستبيان 
من  الشعبي  احلشد  ل��واء  حتت  املنضوية 
وتركامن  وإيزيديني  ومسيحيني  مسلمني 
جنب  اىل  جنبًا  يقاتلون  ال��ذي��ن  وشبك 
للقضاء عى االجرام الداع�، هل يمثلون 
فكانت  للعراق؟  الوطنية  الوحدة  عنوان 
اإلجابة )72 %( أعتقد و)12 %( بال اعتقد 

و)16 %( كانوا ال يعلموَن البتة.
ال��رس  وان��ت��ق��ل��ن��ا اىل س���ؤال آخ���ر ح���ول 
احلشد  لفصائل  ال��رسي��ع  ال��ت��ق��دم  وراء 
فبامذا  حتققت،  التي  املتتالية  واالنتصارات 
كان   )%  13( نسبة  فكانت  ذلك؟،  يعزى 
هبا  يتحىهّ  التي  القتالية  الروح  اىل  تعزوها 

أّوُل استطالع للرأي يكشف عن مكانة الحشد الشعبي 
كشَف استطالٌع للرأي عن أّن )8٣%( من العراقييَن عّدوا فتوى الجهادي الكفائي وتضحياته العظيمة 

التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا هي الوحيدة التي أنقذتهم من خطر 
عصابات داعش اإلرهابية، وتكوين فصائل الحشد الشعبي التي جاءت مساندة 

ألبطال الجيش العراقي في رّد العدوان. األحرار/ وحدة االستطالع
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الغرب  أسطورة  دحرت  والتي  املقاتلون 
قتها، و )8 %( كانت تعزو االنتصارات  ومزهّ
والتوجيه  املوحدة  العسكرية  االوام��ر  اىل 
والتنسيق العاليني التي جذبت االنتصارات 
الحد  يمكن  ال  واق��ع��ًا  منها  وجعلت 
بأن  أكدوا  فقد   )%  42( أما  به،  التشكيك 
لوال  لتتحقق  تكن  ل  العسكرية  املكاسب 
وحتديد  املباركة  املرجعية  بفتوى  االلتزام 
ة     يف حني ذهب الكثريون  املسارات بدقهّ
الواردة  النقاط  اىل مجيع  ونسبتهم )37 %( 
سابقًا والتي عملت جمتمعة وصبهّت لصالح 
االرايض  واستعادة  وحترير  والظفر  النرص 

من القبضة الداعشية.
وعى صعيد اخر فقد روج االعالم الغريب 
ابواقه ضد احلشد الشعبي كونه يمثل رشف 
العراقيني فتارة يدعونه باملليشيات لتضليل 
الراي العام وزعزعة وبث التفرقة والطائفية 
للمتلقي البسيط وتطبيق اجندات خارجية  
باقرتاف  الشعبي(  )احلشد  يتهمونه  وتارة 
جمازر او جرائم انسانية لنفس الغرض من 
املاجورين،  من  لكثري  االموال  دفع  خالل 
فكانت لنا هنا وقفة  بسؤال هل تعتقد بان 
فصائل احلشد الشعبي وهي حتمل اخالق 
يف  النازحني  ملعاناة  سببا  احلنيف  الدين 
أجاب  املضاد؟  االعالم  يدعي  كام  ازمتهم 
)4 %( يعتقدون ذلك متامًا، و )39 %( ال 

باهنا  أدىل )47 %(  متامًا، يف حني  يعتقدون 
دعايات مغرضة ال متس الواقع بتاتًا يف حني 

أجاب )10%( بأهنم ال يعلمون.
االستطالع  هذا  عى  القائمون  يغفْل   ول 
س���ؤاال م��ه��ام ح���ول غ��اي��ات احل��ش��د من 
الفصائل    ت��ن��وي  ه��ل  اي  ان��ت��ص��ارات��ه، 
جراء  من  سياسية  امتيازات  عى  احلصول 
فكانت  العسكرية؟،  بالعمليات  اشرتاكها 
إْذ أن نسبة )23 %( اكدوا  االجوبة متباينة 
منهم  فيام أجاب )62 %(  بان ذلك ممكن، 
بغري املمكن ابدًا، و)15 %( ال يعلمون بأن 

ذلك ممكنًا او ال.
وكمتابعة  الغريب  االع��الم  اىل  وبالعودة 
ملجريات االحداث وتقييمها فلقد صنهّفت 
احلشد  املتنفذ  بإعالمها  الغربية  القوى 
فكان  العال،  يف  ضاربة  قوة  كرابع  الشعبي 
ام  ذلك  احلشد  يستحق  هل  السؤال:  هنا 
ال؟ فكانت إجابات )85 %( يستحق و)5 
%( ال يستحق، و)10 %( يعتربها مبالغات 

سياسيهّة مغلوطة.
حقائق مرشقة

الفلوجة  مدينة  حت��ري��ر  صفحة  مت��ي��زت 
الكثريين  لدى  ماثلة  زالت  ما  بإرشاقات 
األبطال  املحاربني  او  املدنيني  من  س��واء 
ولكن  دمائهم،  من  األرض  ارتوت  الذين 
ووحشية  الفلوجة  معركة  م��ن  بالرغم 

اخلسائر  اعداد  بقلة  متيزت  اهنا  اال  عدوها 
بصفوف جهاز مكافحة االرهاب واحلشد، 
فكانت  برأيك؟  السبب  ما  السؤال  فكان 
دوا بأنهّ اجلميع اكتسبوا  نسبة )20 %( قد أكهّ
يف  خاضوها  معارك  ومن  سابقة  خ��ربات 
حني أن )17 %( ذهبوا اىل االنضباط العايل 
لدى الفصائل و)15  %( اللتزامهم بخطة 
عى درجة عالية من الدقة واحليطة واحلذر 
مجيع  بان  الغالبية  اكدت  حني  يف  بالتنفيذ، 
خيارات  من   )%48( بنسبة  وهم  ُذكر  ما 

سامهت بتقليل اخلسائر.
صلة  ذي  آخ��ر  م��وض��وع  اىل  وباالنتقال 
وقفت  فقد  س،  املقدهّ احلشد  بانتصارات 
وقف  من  فمنهم  متباينًا  موقفًا  احلكومة 
والفساد  ال��رش  لقوى  ذي��اًل  وك��ان  بالضد 
ومنهم من وقف مع  احلق واخلري والرفعة، 
من  وبالرغم  انه  التايل:  السؤال  لنا  فكان 
االمنية  للقوات  املتالحقة  االنتصارات 
وفصائل احلشد يف سامراء وبيجي وتكريت 
وجبال مكحول وغريها كيف تصنف دور 
حترير  وباألخص  احلكومة  يف  السياسيني 
 )%  19( نسبة  فكانت  الفلوجة  مدينة 
اجيابيًا، و )33 %( سلبيًا و)15 %( معتداًل 

يف حني  اعترب )33 %( متخاذاًل.
ما  أح��د  ينكُر  ال  متصل،  صعيد  وع��ى 
نداء  بتلبية  بالغ  دور  من  املقدسة  للعتبات 
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بتدريب  الرشيدة  املرجعية 
م��ن��ت��س��ب��ي��ه��ا ع���ى ال��س��الح 
ال��ذي��ن  االف�����راد  تنظيم  او 
الوطن  عن  للدفاع  تطوعوا 
الدعم  وتقديم  واملقدسات 
يأيت  وهنا  للمقاتلني،  الالزم 
الذي  عرش  احل��ادي  السؤال 
دور  تصف  كيف  م��ف��اده؟ 
تقديم  يف  املقدسة  العتبات 
واملعنوي  اللوجستي  الدعم 

اثناء مراحل التحرير؟ 
ممتاز،  دور  أنه   )%  80( فأكد 
يف حني أجاب )15 %( بجيد، 
اما )5 %( منهم فهم يعتقدون 
بان دور العتبات كان ضعيفًا.
أم����ا ال����س����ؤال االخ�����ري يف 
حول  فتمحور  االستطالع، 
احلشد  فصائل  ق��وى  مقدرة 
املعادلة  تغيري  عى  الشعبي 
م��وازي��ن  وق��ل��ب  السياسية 

االمور لصاحلها مستقباًل؟
فأشار )80 %( اىل انه بالتأكيد 
ال   )%  10( و  يستطيعون، 
تستطيع و)10 %( ال يعلمون 

ان كانوا يستطيعون ام ال.
وقفة  مجيعًا  نقف  وخ��ت��ام��ا 
إج����الل وإك���ب���ار ألم��ه��ات 
من فلذات  الشهداء اللوايت قدهّ
وكرامة  عزة  ألجل  أكبادهن 
حيينا  ما  ننسى  ولن  الوطن 
مت  موقف تلك االم التي قدهّ
ابنها وزوجها واخاها شهداء 
والعرض  الرشف  عن  دفاعًا 
عندما قالت: االبن غال لكن 
الوطن أغى من االبن، فيا اهلل 

ما أغى هذا الوطن؟!

استطالعالعطاء الحسيني
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تقريرالعطاء الحسيني

اقامت شعبة التبليغ الديني النسوي يف العتبة 
االوصياء  قاعة سيد  املقدسة وعى  احلسينية 
مسابقة خاصة  املطهر،  احلسيني  الصحن  يف 
بتوزيع اجلوائز عى الفائزات اللوايت شاركن 
شهر  خالل  الشعبة  اقامتها  التي  باملسابقة 
االجابات  عدد  بلغ  حيث  املبارك  رمضان 
الصحيحة )626( اجابة من اصل ما يقارب 
كربالء  حمافظة  من  مشاركة(   6000( ال��� 

املقدسة واملحافظات االخرى,.
االحتفالية  ح���ضت  »االح������رار«  جم��ل��ة 
اول  وكان  باألمر  املعنيني  من  بعدد  والتقت 
املتحدثني الشيخ عى املطريي مسؤول شعبة 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الديني  التبليغ 
التبليغ  شعبة  »دأب��ت  قائال:  حتدث  وال��ذي 
بمختلف  النساء  توعية  النسوي عى  الديني 
والرتبوية  والعقائدية  الفقهية  امل��ج��االت 
الرمضانية  الكتيبة  املسابقة  اقامة  ومنها 
والتي  التوايل،  عى  اخلامس  للعام  السنوية 
الصيام  اح��ك��ام  يف  س���ؤااًل   50 تتضمن 
والصالة واخلمس والزكاة واالمر باملعروف 
والنهي عن املنكر وخمتلف املجاالت الفقهية 
االخرى والغاية منها هو زيادة الوعي لدى 
املباحثة  طريق  عن  املجاالت  هذه  يف  النساء 
وقراءهتا  الفقهية  الكتب  عى  واالط���الع 
بشكل مستمر واجياد املسالة الصحيحة ومن 

ثم اعطاء االجابة الدقيقة«.

وتابع حديثه، »تم توزيع )10000( نسخة 
املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  باملسابقة  خاصة 
وباقي املحافظات االخرى وعدد االجابات 
)  5000( ب��ح��دود  كانت  وصلت  التي 
اجابة ومنها )626( اجابة صحيحة مطابقة 
100% دخلت القرعة وبالنسبة للجوائز هي 
ومروحة  ومكواة  كهربائي  براد  عن  عبارة 
وكتب قيمة اضافة اىل بعض اهلدايا االخرى 

لألخوات الفائزات«.
وأضاف املطريي أن »الغاية من املسابقة دعوة 
العتبة احلسينية املقدسة  النساء للتواصل مع 
وندوات  مسابقات  هكذا  بمثل  واملشاركة 
مع  والتواصل  بالنساء  اخلاصة  وال��دورات 
النسوي بشكل مستمر  الديني  التبليغ  شعبة 
الدينية  املجاالت  هبذه  النساء  تطوير  بغية 
»العدد  ان  إىل  مشريًا  املختلفة«،  والفقهية 
األكرب من املشاركات كان من نصيب حمافظة 
قمنا  نفسه  الوقت  يف  لكن  املقدسة  كربالء 
املسابقة  ورق��ة  من  ايضا  كبري  عدد  بتوزيع 
خالل ليايل اجلمع عى الزائرات يف الصحن 
حمافظات  خمتلف  م��ن  امل��ق��دس  احلسيني 
العراق اضافة اىل توزيعها عى الوفود الزائرة 
بغداد  املقدسة من حمافظات  للعتبة احلسينية 

وبابل وقضاء الصويرة ايضا«.
وحت���دث���ت م��س��ؤول��ة وح����دة ال�����دورات 
واملسابقات يف شعبة التبليغ الديني النسوي 

عبد  مهدي  رسور  املقدسة  احلسينية  بالعتبة 
اخلامسة  وللسنة  سنويا  :«املسابقة  قائلة  اهلل 
الكبرية  النشاطات  من  وه��ي  التوايل  عى 
التي تقوم هبا شعبتنا، ولدينا نشاطات كبرية 
ومتنوعة عى مدار السنة وكلها تص النساء 
باعتبارنا شعبة التبليغ الديني النسوي لكنها 
عامة  اهنا  بل  معينة  اع��امرا  او  فئة  تص  ال 
سن  من  االقل  وحتى  االع��امر  بكل  للنساء 
هو  عامة  بصورة  الشعبة  وهدف  التكليف، 
ترقية العنرص النسوي بكل الفئات واالعامر 
الرقي  درجات  اعى  اىل  بالنساء  والوصول 
كثرة  خالل  من  النساء  عى  الحظناه  الذي 
العلوم  بجميع  الدينية  واملسابقات  االنشطة 
عليها  نؤكد  ما  دائام  التي  الفقهية  وخاصة 
اضافة اىل العقائد والقرآن وغريها، وشارك 
امرأة   )6000( من  اكثر  املسابقة  هذه  يف 
خمتلف  ومن  فوق  فام  سنة   )  15( عمر  من 
االج��اب��ات  ف��رز  وت��م  ال��ع��راق،  حمافظات 
عى  االجابة  اي   %100 وبنسبة  الصحيحة 
كانت  وان  باملسابقة  اخلاصة  سؤاال   50 ال 
االجابة عى اساس املباحثة او التشاور فنحن 
نسمح هبا وفتح الكتب ايضا واالطالع عليها 

الن هدفنا االستفادة من قراءة املعلومة«.
عى  اجل��وائ��ز  ت��وزي��ع  ت��م  احلفل  ختام  ويف 
القرعة  خ��الل  من  الفائزات  املشاركات 

العلنية التي اجريت امام اجلميع.

بمشاركة واسعة وصلت لـ )6000( متسابقة... 
م الفائزات  ٍ شعبة التبليغ الديني النسوي تكرِّ

                                                                    بالمسابقة الفقهية والعقائدية

تقرير/ قاسم عبد الهادي
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اللسان:  يف  املنظور  ابن  قال   *
نفشه...  تفديكًا:  القطن  فدك 
بناحية  وقيل:  بخيرب،  قرية  فدك 
احلجاز، فيها عني ونخل، أفاءها 
اهلل عى نبيه صى اهلل عليه وآله... 
فذكر عيل ريض اهلل عنه أن النبي 
صى اهلل عليه وآله كان جعلها يف 

حياته لفاطمة ريض اهلل عنها.
)املصباح  يف  الفيومي  ق��ال   *
بلدة  بفتحتني:  ف��دك  امل��ن��ري(: 
اهلل  صى  النبي  مدينة  وبني  بينها 
وبني  وبينها  يومان،  وآل��ه  عليه 
خيرب دون مرحلة، وهي مما أفاء 
عليه  اهلل  صى  رسوله  عى  اهلل 
يف  والعباس  عيل  وتنازعها  وآله 
جعلها  عيل:  فقال  عمر،  خالفة 
النبي صى اهلل عليه وآله لفاطمة 

وولدها.
* قال العالمة الشيخ فخر الدين 
البحرين(:  )جممع  يف  الطرحيي 
قرى  من  قرية  بفتحتني:  ف��دك، 
النبي  مدينة  وبني  بينها  اليهود، 
صى اهلل عليه وآله يومان، وبينها 
وبني خيرب دون مرحلة، وهي مما 
منرصف  رسوله،  عى  اهلل  أف��اء 
لرسول  وكانت  منرصف،  وغري 
اهلل صى اهلل عليه وآله ألنه فتحها 

هو وأمري املؤمنني عليه السالم ل 
يكن معهام أحد، فزال عنها حكم 
الفيء ولزمها اسم األنفال. فلام 
أي  حقه(  القربى  ذا  )وآت  نزل 
أعط فاطمة عليها السالم فدكًا، 
أعطاها رسول اهلل صى اهلل عليه 
يد فاطمة  إياها، وكانت يف  وآله 
عليها السالم إىل أن تويف رسول 
اهلل صى اهلل عليه وآله، فأخذت 
والغلبة.  بالقهر  فاطمة  م��ن 
السالم:  عليه  عيل  حدها  وق��د 
منها  وحد  أحد،  جبل  منها  حد 
سيف  منها  وحد  مرص،  عريش 
اجلندل  دومة  منها  وحد  البحر، 

� يعني اجلوف �.
* قال املؤلف الكبري البالذري: 
وملا كانت سنة عرش ومائتني أمر 
أمري املؤمنني املأمون عبد اهلل بن 
ولد  إىل  فدفعها  الرشيد  هارون 
قثم  إىل  بذلك  وكتب  فاطمة، 
)أما  املدينة:  يف  عامله  جعفر  بن 
بعد فإن أمري املؤمنني بمكانه من 
دين اهلل وخالفة رسول اهلل صى 
اهلل عليه وآله، والقرابة أوىل من 
رسول  كان  وقد  سنته...  استن 
أعطى  وآل��ه  عليه  اهلل  صى  اهلل 
صى  اهلل  رس���ول  بنت  فاطمة 

هبا  وتصدق  فدك  وآله  عليه  اهلل 
ظاهرًا  أم��رًا  ذلك  وكان  عليها، 
آل  بني  فيه  اختالف  ال  معروفًا 
رسول اهلل صى اهلل عليه وآله... 
فرأى أمري املؤمنني أن يردها إىل 
إىل  تقربًا  إليهم  ويسلمها  ورثتها 

اهلل تعاىل...(.
الدين  شهاب  الشيخ  ق��ال   *
)معجم(  يف  احل��م��وي  ي��اق��وت 
البلدان: فدك، بالتحريك وآخره 
ك��اف، ق��ال اب��ن دري��د: فدكت 
نفشته. وفدك  إذا  تفديكًا  القطن 
املدينة  بينها وبني  باحلجاز،  قرية 
اهلل  أفاءها  ثالثة،  وقيل:  يومان، 
وآله  عليه  اهلل  صى  رسوله  عى 
أن  وذلك  صلحًا،  سبع  سنة  يف 
ملا نزل  النبي صى اهلل عليه وآله 
يبق  ول  حصوهنا  وفتح  خيرب 
احلصار،  هبم  واشتد  ثالث،  إال 
اهلل  اهلل ص��ى  رس���ول  راس��ل��وا 

عليه وآله يسألونه أن ينزهلم عى 
أهل  ذلك  وبلغ  وفعل،  اجلالء، 
فدك فأرسلوا إىل رسول اهلل صى 
عى  يصاحلهم  أن  وآله  عليه  اهلل 
وأمواهلم،  ثامرهم  من  النصف 
ل  مم��ا  فهي  ذل��ك،  إىل  فأجاهبم 
ركاب،  وال  بخيل  عليه  يوجف 
اهلل  ل��رس��ول  خالصة  فكانت 
عني  وفيها  وآل��ه  عليه  اهلل  صى 
التي  وهي  كثرية،  ونخيل  فوارة 
 � عنها  اهلل  ريض   � فاطمة  قالت 
إن رسول اهلل نحلنيها، فقال أبو 
وهلا  شهودًا،  لذلك  أري��د  بكر: 

قصة.
الدين  عز  الكبري  املؤرخ  قال   *
أبو احلسن املعروف بابن األثري: 
للمسلمني،  فيئًا  خيرب  وكانت 
وكانت فدك خالصة لرسول اهلل 
صى اهلل عليه وآله ألهنم ل جيلبوا 

عليها بخيل وال ركاب.

كاتٌب وكتاٌب
فدك.. برواية كبار المؤلفين
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م اللغة العربية،  بدأ الشيخ منذ ِصغره بتعلهّ
والقرآن الكريم، وعلم التجويد عند والده، 
بالعاصمة  الفخرية  املدرسة  إىل  ذهب  ثمهّ 
خان  مدرسة  باسم:  املعروفة  ط��ه��ران، 
مدينة  إىل  ذهب  ثمهّ  فيها،  ودَرس  مروي، 
علامئها،  بعض  عند  للدراسة  سة  املقدهّ قم 
 1346 عام  ويف  قصرية،  ة  مدهّ فيها  وبقي 
ثمهّ  األرشف،  النجف  مدينة  إىل  سافر  ه� 
مشغواًل  وظلَّ  طهران،  العاصمة  إىل  عاد 
إىل آخر  بالتدريس، والتحقيق، والتأليف، 

عمره الرشيف.
تتلمذ عى يد السيد أبو تراب اخلونساري

ومن تالمذته الشيخ هاشم اآلميل.  الشيخ 
د باقر  عبد اهلل اجلوادي اآلميل.  السيهّد حممهّ
تي. الشيخ حسن حسن زاده اآلميل،   احلجهّ
السيهّد  الشهرستاين.   الدين  عامد  السيهّد 

ريض الشريازي. 
من صفاته واخالقه:

يعيش  الشعراين  الشيخ  كان  زه��ده:   -1
الرتف  مظاهر  عن  بعيدة  بسيطة،  حياة 
احتياجاته  تأمني  يف  يعتمد  ال  واإلرساف، 
املعاشية عى احلقوق الرشعية، بل كان يسدهّ 
احتياجاته من مكتبة افتتحها لبيع الكتب، 
كان  التي  التقاعدية  احلقوق  عى  وكذلك 

يتقاضاها. 
الشيخ  كان  عندما  ونبوغه:  نظره  بعد   -2
بتدريس  يقوم  أو  كتاًبا،  يقرأ  الشعراين 
، فإنهّه ال يمرُّ عليه مروًرا عابًرا،  َمطلٍب معنيَّ

دراسًة وحتلياًل،  فيه  بالغوص  يأخذ  وإنهّام 
معينة  وقرائن  شواهد  ضوء  عى  وذلك 
ة،  املرجوَّ النتائج  إىل  الوصول  لغرض 
ف  التعرهّ عى  الطريقة  هذه  ساعدته  وقد 

إىل الِعرَب التي حيملها لنا التاريخ، وكذلك 
للقرآن  احلقيقية  األب��ع��اد  ع��ى  ال��وق��وف 

الكريم، واألحاديث النبوية الرشيفة. 
ذوق  صاحب  ك��ان  الشعري:  ذوق��ه   -3
فكتب  فائقة،  شاعرية  ة  ق��وَّ ولديه  أديب، 
مهومه  ع��ن  التنفيس  لِ���َغ���َرض  ال��ش��ع��ر 
لغرض  شعره  ��ف  وظَّ وق��د  وطموحاته، 
ة  خاصهّ قصائد  ولديه  زمانه،  أحوال  تبيني 
عليه  اهلل  )صى  األعظم  الرسول  مدح  يف 
السالم(،  )عليها  الزهراء  وفاطمة  وآله(، 
وكذلك يف يوم عيد الغدير األغر، وغريها. 
اللغة  جييد  الشيخ  كان  العه:  اطِّ سعة   -4
العربية،  اللغة  إجادتِه  بمقدار  الفرنسية 
وكذلك اللغة الرتكية، واللغة الِعربية، وله 
مثل:  وغريها،  الدينية  العلوم  يف  كتابات 
والتفسري،  واحلديث،  واأُلص��ول،  الفقه، 
وال��ن��ج��وم،  وال��ري��اض��ي��ات،  واألدب، 

وغريها. 
من مؤلفاته:  طريق السعادة. تويد القرآن 
جامع  كتاب  وتصحيح  حتقيق  املجيد. 
صوت  عيل  اإلم��ام  كتاب  ترمجة  ال��رواة. 
العلوم  رسالة  ترمجة  اإلنسانية.   العدالة 
نفس  كتاب  ترمجة  للفارايب.   والصناعات 
ترمجة  ي.  القمهّ عباس  للشيخ  املهموم 

احلسني  لإلمام  عرفة  ي��وم  دع��اء  ورشح 
ل  مفصَّ رشح  مع  ترمجة  السالم(.  )عليه 
الفارسية.  باللغة  السجادية،  للصحيفة 
ل��ل��س��ب��زواري.  املنظومة  ورشح  ت��رمج��ة 
للُمالَّ  الكايف  ُأصول  رشح  عى  تعليقات 
كتاب  عى  تعليقات  امل��ازن��دراين.  صالح 
وسائل الشيعة.  تعليقات مع حواش عى 
مجع  مع  تعليق  الصادقني.  منهج  تفسري 
الكاشاين.  للفيض  ال��وايف  كتاب  حوايش 
حاشية عى كتاب إرشاد القلوب. حاشية 
االصطالحات  البيان.  جممع  كتاب  عى 
يف  الشكوك  رشح  يف  رسالة  الفلسفية. 
رشح  الوثقى.   العروة  كتاب  من  الصالة 

كتاب تبرصة املتعلهّمني. 
تويفهّ الشيخ الشعراين  يف السابع عرش من 
ثمهّ  املانيا،  بمستشفيات  ه�   1393 شوال 
طهران،  العاصمة  إىل  الطاهر  جثامنه  نقل 
العظيم  عبد  السيهّد  مرقد  بجوار  ودف��ن 
جنوب  بالري  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 

العاصمة طهران. 
 1 كتب  مؤلفي   ،239/  2 احلجة  آثار   (
/154، طبقات أعالم الشيعة 1 /1652، 
/262،ح�����وادث   28 امل��ع��ارف  دائ���رة 
 ،526/  2 الرتاث  فهرس   ،172/ األيام 

مستدرك أعيان الشيعة 5 /66(

أبو الحسن الشعراني )1٣20 – 1٣9٣هـ(
 الشاعر البارع والمؤّلُف الساطع

الشيخ أبو الحسن بن محّمد الشعراني، ولد الشيخ الشعراني عام 1٣20 هـ بالعاصمة طهران.
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أعراُس اللصوِص!
خ���������لُّ���������وا ال�������������س������ي������وف ف�������������س������ادن������ا ������س�����ي�����ط�����وُل

زف��������������وا ال������ع������ري�������������س و���������س��������م��������روا ع���������ن م���ث���ل���ه 

ف���������امل���������رك���������ب���������ات ب�������رت�������ل�������ه�������ا ع����������زف����������ت ل����ه 

ل�������ل���������������س ع����������ر�����������س م��������������ات��������������زال ط������ب������ول������ه 

���������س��������رن��������ا ن�����������������س��������در ل�������������س������ن������ا ون�����ب�����ي�����ع�����ه 

ي�������ب�������ن�������ي ال������������ب������������اد مب����������ع����������ول م����ت����ج����ح����ف����ل 

رق���������������س�������ت ب������ج������ي������ب������ي اأزم���������������������ة مم������ق������وت������ٌة

ف������م������ت������ى احل����������ل����������ول حت�����ل�����ح�����ل�����ت ب����رغ����ي����ف����ن����ا

ول�����������ك�����������ل ل�������������������س ع���������ر����������س���������ه وط�������������ب�������������وُل!

اأع���������را����������س���������ن���������ا ب�������ال���������������س�������ارق�������ن جت��������������وُل!

ح��������ت��������ى الأخ��������������������������رية ل�������������س������ه������ا حم���������م���������وُل!

حت��������ي��������ي ب�������������������ادا ع�������ر��������س�������ه�������ا م��������ق��������ت��������وُل!

ف�������ال�������ل���������������س غ���������������ال ع��������ن��������دن��������ا م��������ق��������ب��������وُل!

ه���������������ذا احل��������������رام��������������ي ك�������ت�������ف�������ه م��������ف��������ت��������وُل!

وب�������ج�������ي�������ب�������ه�������م ل�������ل�������م�������ال�������ئ�������ات ح����������ق����������وُل!

ورغ���������ي���������ف���������ن���������ا م�������������ت�������������ورد م��������ع�����������������س��������وُل!

هُر( : 1- )الَظهُر ، وال�سَّ
اي�سًا-   – والظهر  وغ��ريه..  الن�سان  ظهُر   : بالظاء   – ْهُر  الظَّ
كاُب التي حتمل الثقال.. وظهُر القلب : ِحفظُه ال�سيء من  الرِّ
غري النظر يف كتاب وظهُر الر�ِس : ما ظهَر منها ومل ينخف�س.. 

وَقلَّبُت المَر ظهرًا لبطن..
هُر – بال�ساد- : ف�سخرٌة يف اجلبل ُتخاِلُف َلوَنُه.. اما ال�سَّ

2- )الظاِهُر و ال�ساِهُر(
الظاِهُر – بالظاء- : البارُز املُنَك�سف من كل �سيء.. وُيقال: هذا 
امٌر ظاهٌر عنك.. اأي لي�س فيه عاٌر عليك فتحتاج اىل اخفائه..
ُيخالف  اجلبل  يف  يعرت�ُس  فَحَجٌر   : بال�ساد-   – ال�ساِهُر  اما 

لوَنُه.
3- )القرُظ والَقْر�ُس(

ُيدبغ  َلِم  ال�سَّ َدُبُغ اجللِد بالَقرظ وهو ورق  – بالظاء :  القرُظ 
به اَلَدم.

القر�ُس – بال�ساد- : القطُع باملقرا�س..
لل�سعِر  قيل  ومنه  ُقلته  اذا  ال�سعر  قر�سُت  م�سدر   : والقر�ُس 

َقري�ٌس..
والقر�ُس: كل عطاء تطلُب املكافاأة عليه..

َتُه اذا م�سغها.. والقر�ُس – اي�سًا – م�سدر َقر�َس البعري جرَّ
وقر�ست املكان اذا َعَدْلَت عنه َينة  او َي�ْسرة.

َماِل( – الكهف  ُهْم َذاَت ال�سِّ قال اهلل تعاىل : )َواإَِذا َغَرَبْت َتْقِر�سُ
اية 17- .

ما فيه الظاُء والضاد من الكلمات

الظاُء
الضاد
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محمد عبد المحسن شعابثكواكُب درّيٌة

ت�����������������س��������دو ع��������ل��������ى ع������ت������ب������ات������ك������م خ��������ف��������رات
جن������ات������ي �������س������ب������ي������ل  يل  ي����������ّه����������د  زادًا 
احل�������������س������ن������ات م�����������ن  ي�������������س������ّج������ل������ه������ا  اأن  يف 
ن������������ع������������م������������اءه و��������������س�������������ه�������������وده ع����������رات����������ي
اأم���������������������ٌر ف���������اأن���������ت���������م ك�������ا��������س�������ف�������و ك������رب������ات������ي
����������ف����������ع����������ة ح����������ب����������ك����������م زّلت�����������������������ي ب���������������������سُ
ب���������الآه���������ات ُع��������������ّد  ب���������ل   .. ب������ه������ا  م���������ا  ����������������ري 
اأم������������������������ٌل ت��������ب��������ّن��������ى اأن������������ب������������ل ال��������غ��������اي��������ات
ف�������������ال�������������روح ط����������اف����������ت ح��������ول��������ك��������م م���������������ّرات
م����������������اذا اأج��������ي��������ب��������ك ع����������ن ح�����ق�����ي�����ق�����ة ذات����������ي
ال�����ن�����ب�����������س�����ات يف  اخل��������ف��������ق��������ان  وج������������واب������������ه 
وب����������ه����������ذه ال�������ُن�������ع�������م�������ى اع�������ت�������ل�������ت راي��������ات��������ي
������رات������ي �������سَ �����������راي  ������������سُ يف  ه���������واه���������م  و�������س������ن������ا 
ف�����������ك�����������اأن�����������ه ه��������������و ب�������ل���������������س�������م ال������������ع������������ّات
ال���������ل���������ه���������م- ف������ي������م������ا ق���������ل���������ُت م�����������ن ت�����ب�����ع�����ات
��������������ت������ه( ب��������� )���������س��������ّج��������ادّي��������ة( ال�����������س�����َف�����ح�����ات
اجل����������ن����������ات خ�������������ال�������������د  يف  وم������������ق������������ام������������ه 
َه�������������������َدوا ال��������ع��������ب��������اد.. ول������ي�������������س ب����ال����ك����ل����م����ات
��������������������م اع���������ت���������ل���������ى مب���������ق���������ام���������ه ������������س�����������ادات
وح�����������������َي الإل��������������������ه ُي����������ط����������ّل ب������ال�������������س������ل������وات
ق�������ب���������������س�������ات اأ������������������س�����������������راٍر م������������ن الآي�������������������ات
م�����������ت�����������ن�����������ّورًا ب��������ق��������دا���������س��������ة ال�������ن�������َف�������ح�������ات
اأي���������������ام���������������ه ب����������ال����������ُي����������ْم����������ن وال�������������رك�������������ات
)امل�������������س������ك������اة( و  )امل�����������������س��������ب��������اح(  اآي���������������ة  يف 

اأب��������ي��������ات��������ي غ����������ريك����������م  يف  وم���������������ا  ف��������ي��������ُك��������م 
غ�����دي اىل  احل��������ي��������اة  م��������ن  ادخ���������������رت  م��������ا  ه��������ي 
اأرج������������������و ب������ه������ا ال�������رح�������م�������ن ع������������ّف م���������س����اع����ر
���������س��������اك��������رًا ح����������������رف  ك������������ل  ي�������������س������ج������د  هلل 
ه�����ّم�����ن�����ي م����������ا  امل�����������س�����ط�����ف�����ى  ب�������ي�������ت  اآل  ي����������ا 
ي����ح����و  اهلل  ب������������������اأن  ث�������ق�������ة  ع�������ل�������ى  وان������������������ا 
ن������اف������ت ع�����ل�����ى )ال�������������س������ت������ن( اأع����������وام����������ي وع����م�����
رّو���������س��������ت��������ه��������ا اإل������������ف������������ًا ورّو�����������س����������ن����������ي ب����ه����ا
م���������ّرًة ح������ّج������ي  ع�����ن�����د  )������س�����ب�����ع�����ًا(  ِط�������ف�������ُت  اإن 
حم�����م�����د( )اآل  ح�������������ّب  ع����������ن  �������س������ائ������ل������ي  ي����������ا 
اأف���������ي�������������������س���������اأُل امل�����������وج�����������ود ع����������ن وج��������دان��������ه
ب������ه������م اب�����������ت�����������داأ ع��������م��������ري وف������ي������ه������م ي���ن���ت���ه���ي
ف��������ه��������ُم األ�������ي�������ف�������ي والأن���������ي�������������������س ل�����وح�����دت�����ي
ب����ا�����س����م����ه����م اإّل  ال�������ق�������ل�������ب  ي�����ط�����م�����ئ�����ن  ل 
– ع����ف����وك اأت�������ق�������ي  )ال�������������س������ج������اد(  م�������ن  اأاأن����������������ا 
)����س���ح���ي���ف���� ن����ط����ق����ت  وق���������د  ي������دع������و  ف����ك����م����ذن����بٍ  
رّب�����������ه م�����������ن  ع�������������س������م������ة ً  امل�����������ن�����������زه  وه���������������و 
ب���ن���ه���ج���ه���م ال���������ر����������س���������ول..  اآل  ه��������م  وك���������������ذاك 
ف����ع����ب����ده����� ف�������خ�������ٌر  ويل  ع�������ب�������ٌد  ل������ه������م  وان��������������ا 
ال�����ُع�����ل�����ى ال�������������س������م������وات  ع������ل������ى  اّن  واأخ�������������������ال 
اأن�����������واره�����������م م����������ن  الأف�������������������ق  يف  ب�������������دت  ملّ�������������ا 
ال����ه����دى )�����س����ع����ب����ان(  )ب����������ان(  و  )�������س������ّع(  ذاك  اإذ 
وع������ل������ى ال�����������س�����ه�����ور اخ�������ت�������ال ت�����ي�����ه�����ًا وازده������������ت
دّري��������������������ةٌ  ك������������واك������������ٌب  ال��������ك��������ت��������اب  يف  ه����������م 
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حيدر عاشور  الصمُت والخوُف في عهد عشقك
اأمثايل ...فقل  الع�سر، ع�سر يطرد  تعلمُت احلبَّ �سرخة يف هذا 
اىل  اأ�سل  وكيف  م�سائبي،  وا�سرح  همومي،  اأك�سف  ملن  �سيدي   يا 
يف  اأبحر  واجعلني  ب�سارتي  اأعطني  اأيامي،  م�ساعل  واأ�سرج  اهلل 
�سياء ف�ساءاتك، ولك �سدري الناب�س على طريق الوعد، وروحي 
التي عزمت على  اأن تدخل عاملك من ممر الدموع لتكتب مواثيق 
وتعك�س  بالأحزان  املكتوبة  الأي��ام  عن  الأبدية  بالدماء  العهد 
اإلهيا، ي�سري فوق  كل ما هو مرئي، وتزيد من عظمة النور توهجا 
مواليه كغيمة حتميهم وتدراأ عنهم اخلطر، فال�سادقون يك�سفون 
رغباتهم بثقة فيحملون خطواتهم باجتاه العهد املو�سوم بالرتاب 
مرا�سيم  اق��رتاب  يعلن  الأوط���ان،  كل  يف  �سادحا  و�سوتا  وال��دم، 
احلاملة  الأجيال  و�ستهبط  اجل��روح...  على  والطواف  الأح��زان 
ب�سفينة النجاة لتن�سج من جرح ال�سهيد رايات من الن�سر وال�سر، 
لرتفرف فوق �سوح القتال وعلى بيوت الآمنن وعلى قمم العتبات 

املقد�سة، حاملن يف اكفهم تاريخا من الدم، وق�سما  بحد عط�سك 
طريق  هو  ا�سمك  وعلى  ح�سرتك  يف  اأموت  اأن  الأكر..�سارخن: 
 ، اأر�سك  اغت�سل برتاب  اليقن اىل اهلل، و�سواهد كثرية على من  
وكيف بقي املاء يرى مقامك..؟ ويوؤنب �سمريه بن اكف العط�سى 
العارفن بحقك، ول يزال باقيا مل يرحل من ال�سدور فهو كاجلمر 
من  وذك��ري��ات  وطفك  ك��رب��اءك  اإل  تنطق  ل  التي  �سفاهم  بن 
ا�ست�سهد على ا�سمك... فت�سمو بن الكائنات ذكراك.اأ�سماء تغ�سل 
غ�سلها بدموع احلزن واأخرى تعيد حقدها فرياهم املاء من جديد 
ما�سي  غ��رار  على  واألوانهم  اأ�سكالهم  فتبان  ظلمهم  ظل  فيعك�س 
اأ�سافهم . ها اأنا بن يديك اأعطي لكل خطوة �سورة ولكل منطوق 
حديثا واعلم مل يبق يل اإل حلظات واأ�سال عن �سفحات واأ�سرار، 
الإجابة  تاركا  ع�سقك  عهد  يف  روحي  واأراب��ط  واخلوف  وال�سمت 

بحلم النداء وروؤية ال�ستغاثة، واأنا �سائر يف مركب النجاة. 
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سليم كريم كريمش
ل���ه ن������ظ������ري  ل  جم���������������دًا  ت�����ك�����������س�����ُب  ان������������ت  ه���������ا 

ال���������ي���������وم ت�������دخ�������ل ب���������اب���������ًا ل�����ل�����ُع�����ل�����ى ُف����ت����ح����ت

ال��������ي��������وم ان�����������ت ك����ج����ي���������س ال�����������س�����ع�����ب غ����اي����ت����ه

وال����������ي����������وم ت��������������درج ا��������س�������م�������ًا ان�����������ت م����ع����دن����ن����ا

ح�����ار������س�����ة  اهلل  وع��������������ُن  خ�������ط�������اك  يف  �������ر  ��������سِ

ي��������ا ح�����������س�����د �����س����ع����ب����ي ي��������ا ك�����������َل ال���������ك���������رام ب���ه

ت�������ب�������ًا مل���������ن ي�����رت�����������س�����ي ���������س��������وؤم��������ًا مل���ج���م���ع���ك���م

ي�������ا ح���������س����دن����ا ال�������ي�������وم ��������س�������رٌح ف�����ي�����ه دول����ت����ن����ا

م���������وؤت���������زرا اهلل  ب��������ع��������زم  ب������������������دوَت  �������ف�������ٌر  ��������سِ

�����س����رذم����ة ادراِن  م��������ن  الأه���������������ل  ُم�����ن�����ق�����ذ  ي��������ا 

اأف����������دي����������ك ت��������رف��������ُل ب��������������الإي��������������ان.. ت����دع����م����ه

ه����������ذي ������س�����ج�����اي�����اك�����م ال���������غ���������راء ف�����ي�����������سُ ه�������دًى

م�����راب�����ع�����ن�����ا يف  ع��������������������دوًا  ت�������رت���������������س�������ون  ل 

ط��������وب��������ى اأب����������������������اُة ت�������ب�������ارك�������ت�������م ب���������س����ع����ي����ك����م

م�����راب�����ع�����ن�����ا يف  ن���������������س�������رُت  ال������ي������ك������م  ط��������وب��������ى 

اأُب ك��������������ذاك  اٌم  ل��������ن��������ا..  ِع��������������زٌّ  ان�����������ت  ه��������ا 

�����ُب َح�����������سَ ل�������ه  َم������������ْن  اإل  ال��������ب��������اَب  ي������دخ������ل  ل 

�����َل�����ب ������سَ ول  ن��������ه��������ٌب  ف���������ا  ال���������ب���������اد  ���������س��������ون 

وال���������ي���������وم ف�������ي�������َك وم�������ن�������ك الم���������������ُر وال�����ط�����ل�����ُب

����������ُب ك����������َل ال���������غ���������ي���������ارى.. ك�������������رام ����������س���������ادٌة جُنُ

اأَدُب ك�����ل�����ك�����م  غ���������ي���������ارى  ال������ي������ك������م  ط��������وب��������ى 

ح����ط����ُب ل�����ه�����م   .. ن���������ار  ل�����ه�����م   .. وت�������ب�������ًا  ت������ب������ًا 

ق��������ال��������ت.. اإل�������ي�������ك اإل�������ي�������ك احل��������������زُم ي���ن���ت�������س���ُب

ُي�����ح�����َت�����������س�����ُب هلل..  م���������ا  امل�����������راج�����������ِع  ق��������������وَل 

�����َخ�����ُب وب�����ا������س�����ط الأم�������������������ِن.. اأم�������������ٌن م�������ا ب�������ه ������سَ

ب��������ال��������روح وامل������������������ال.. ان���������ت امل��������������اُل وال�������ذه�������ُب

ج�������������س������دمت������وه������ا وان���������ت���������م َج��������ح��������َف��������ُل جَل���������ُب

ن���������س����ُب ل������ه������م  م���������ا  ُب���������غ���������اة ً  ت������رت�������������س������ون  ل 

ف������ان������ت������م ال��������ي��������وم ج������ي�������������سٌ ك�������ل�������ُه ال���������س����ع����ُب

َع����������ِذُب ك������م  الآِل  وح����������َب   .. احل�����������س�����ِن  ُح����������َب 

يا حشَد شعبي يا كَل الكرام...
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هي  امة  أي  أرضية  يف  اخلصوبة  مقومات 
يف  ترتع  نموذجي  عال  خلق  نحو  مقدمات 
ظله األجيال, من خالل تضافر جهود أبنائه 
واستحضار  كريم  لعيش  واقع  خلق  نحو 
خططهم  يف  للميض  ال����ذات  يف  اهل��م��م 
املستقبلية, أي بمعنى تعزيز كافة اإلمكانات 
الواقعية  النظرة  وتفعيل  القوى  و  واجلهود 
الوافر,  احلظ  أم��رئ  ألي  تلب  التي  تلك 
ورسم صورة األفق املرشق وخلق االنطباع 
اجليد عن احلياة باعتبارمها كفيلني وحمفزين 
نحو تقلد الشاب املسؤولية والشعور بأمهية 
أهم  من  هو  املثمر  العمل  ولعل  اكتساهبا, 
الباري  عنها  ث  َحدَّ التي  املكتسبات  تلك 
عز وجل وادخلها يف دائرة العمل الصالح 

َفَسرَيَى  اْعَمُلوْا  )َوُقِل  كام يف قوله سبحانه: 
فديننا   , َوامْلُْؤِمُنوَن(  َوَرُسوُلُه  َعَمَلُكْم   ُ اهللهّ
الكريم أوصانا بجملة من الوصايا منها ما 
جاء يف قول نبيه األكرم )صى اهلل عليه واله 
, إالهّ  وسلم(: )من كربت مهته عزه مرامه ( 
إننا ما نراه اليوم يف أرضية الواقع االجتامعي 
من  يعاين  الشباب  من  رشحية  هناك  أن  هو 
فتور يف اهلمة, حيث ارتأى لذاته العزلة عن 
العمل واالنجاز واتذ من التسويف سبيال 
له وسعى بإرادته وقواه نحو اللهث خلف 
اإلليكرتونية  الوسائل  عرب  املتاحة  التسلية 
يشاطره  قرينا  الوسائل  تلك  من  فجعل 
ه��ادم,  قرين  من  أس��وأه  وم��ا  يومه,  ويبدد 
حيث نجد فيه حتقيقا ملآرب القوى املعادية 

لإلسالم تلك التي تكرس جل طاقاهتا نحو 
الشباب املسلم وتقييد فكره الوضاء,  تدمري 
تلك  بمواجهة  اال  الشباب  أمام  خيار  وال 
القوى ودحرها بصيانة النفس واستنهاض 
وقرهنا  العمل  سبل  عن  والبحث  اهلمم, 
مرحلة  وعبور  العقبات  لتخطي  باملعرفة 
أوىص  كام  بامتياز,  والذهني  البدين  اخلمول 
بذلك اإلمام الباقر )عليه السالم( يف قوله: 
إال  معرفة  وال  بمعرفة,  إال  عمل  يقبل  ))ال 
العمل,  عى  معرفته  دلته  عرف  ومن  بعمل, 
متام  فمن   , ل��ه((  عمل  فال  يعرف  ل  وم��ن 
خالل  من  احلياة  يف  املثابرة  هو  باهلل  اليقني 
وعال  جل  ورجاؤه  العطاء  وتقديم  العمل, 

فهو املعول عليه يف الشدة والرخاء.

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

الباب أمام األقالم احلسينية الواعية خلدمة املجتمع معرفيًا.

   بقلم / ميادة قهرمان  
استنهاض الهمم
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بقلم / منتظر النصراوي

وقفة عند مواقع التواصل االجتماعي...!
انتقل  اللوحي  جهازي  ماسكًا  كنت  بينام 
بني مواقع األخبار وأحوال الطقس وأنباء 
السياسة، وفيام كنت أطلع عى آخر أخبار 
هذا  صحة  عن  سائاًل  واألحبة  األصدقاء 
ممازحا ذاك، وإذا بشخص يرسل يل رسالة 
الصورة  انظر هلذه   (  : قائاًل   !! و)اتسابية( 
املفجعة ل�) وهايب ( يمنع زائرات من الدعاء 
قرب )أم البنني ( يف البقيع ...دعونا نحرق 
قلوب هؤالء ) الوهابية الزنادقة ( ونجعل 
عى  بالصالة  يقدح   )  )what`s app�ال
حممد وآل حممد ، أرسلها ألكرب عدد ممكن 
من األصدقاء وإن ل ترسلها فلست مواليًا 
تأثرت  هنا   ) السالم  )عليهم  البيت  آلل 
كثريًا هلذه الصورة والطريقة التي يلوح هبا 
إياهن  طاردَا  النسوة  هلؤالء  الشخص  ذاك 
عى  كنت  وفيام  جلوسهن،  أم��اك��ن  م��ن 
للحظة  توقفت  ونرشه  تعليق  كتابة  وشك 
؟!   الغاية  ما   : السؤال  هذا  نفي  وسألت 
ما  ؟  الصورة  هذه  عى  الرد  من  الغاية  ما 
الغاية من نرش الصالة عى الرسول واآلل 
ما  ؟  الصورة  هذه  وبسبب  الشكل  هبذا 
الغاية من قضائي كل هذا الوقت هنا ؟ هل 

من  الغاية  ؟ما  شيئا  االمر  من  هذا  سيغري 
هبذا   )what`s app(�ال ومتابعة  تصفح 
الوسائل  هذه  قيمة  وما  ؟  الكبري  الشغف 
إذا  ؟  الوقت  هذا  كل  يشغلنا  حتى  اساسا 
تأملنا للحظة سنجد إن الوقت والساعات 
صفحات  ب��ني  متجولني  نقضيها  ال��ت��ي 
األصدقاء  ومتابعة  والتويرت  بوك  الفيس 
عى what`s app( – ) tango وحماولة 
والسبواي  كراش  الكاندي    ( لعبتي  إهناء 
نعم   !! عمدًا  مرسوق  وقت  هو  سريف(  
مرسوق منا عمدًا فبغضهّ النظر عن نوعية 
املنشورات التي تنرش عى وسائل التواصل 
املدة  وبني  بينها  فنقارن  هذه،  االجتامعي 
كله  هذا  اثناء  مبتعدين  خالهلا  تقىض  التي 
كالزيارات  أمهية  أش��د  أخ��رى  أم��ور  عن 
الخ  الرياضية ....  االجتامعية والنشاطات 
من  كثريًا  أثقل  االنشغال  كفة  إن  سنجد   ،
كفة اهتاممنا بنرش التوعية او حماولتنا تثقيف 

املجتمع - ان صح التعبري - .
عودة إىل صاحبي مرسل الرسالة أنفة الذكر 
آلل  وحبه  عقيدته  سالمة  من  متأكد  فانا 
البيت )عليهم السالم( وأنا ايضا متأكد إنه 

-باعتقاده - بإرساله هذه املشاركة يريد ان 
يبني حبه ووالءه ملذهبه ، ولكن َل ال ننظر 

إىل املوضوع من زاوية اخرى !
مواقع  ومشاركتك  دخ��ول��ك  جم��رد  إن 
التواصل االجتامعي الكثرية هذه قد يكون 
عن  تنشغل  جلعلك  االول  اهل���دف  ه��و 
التواصل الفعيل مع اآلخرين أو االهم مع 
اهلل عز وجل نفسه ، فبحسبة بسيطة اسأل 
يف  تقضيه  التي  الوقت  ان  :ه��ل  نفسك 
اكتشاف بحور التكنولوجيا أكثر أم وقتك 
الذي  الوقت  إن  ؟هل  القرآن  اكتشاف  يف 
تقضيه يف انتقاء منشوراتك وتنقيحها أكثر 
ام وقتك يف ممارسة الرياضة ؟هل إن وقتك 
أكثر  األص��دق��اء  منشورات  عى  ال��رد  يف 
حقيقة  يف  ؟  لك  قريٍب  زيارة  يف  وقتك  ام 
االمر إن معظم املجتمع حاليًا هو الصنف 
االول شئنا ام ابينا فعودة هنا لنفس السؤال 
قد يكون اهلدف األساس من إنشاء برامج 
لكم  أطرح  أن  فقط  أح��دًا  اهتم  وال  ممتعة 
وال   . فكتبته  خاطري  يف  جال  موضوعًا 
أبرئ نفي إن النفس ألمارة بالسوء إال ما 

رحم ريب ... 
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هنالك قوانني البعض منها ال يتفق والشارع 
املقدس فاملتخاصامن قد يلجآن اليها او ال 
يلجآن اليها ولكن اذا رفض احد اخلصوم 
القانون لعدم رشعيته ومتسك به االخر فان 
االخر هو من يكسب القضية عى حساب 

الشارع املقدس .
قاسم  الكريم  عبد  زم��ن  يف  ذل��ك  مثال 
رُشع قانون املساواة يف االرث بني الرجل 
القانون  اىل  تلجأ  التي  ف��امل��راة  وامل���راة، 
اذا  الساعة  هذه  وحتى   ، الدعوى  تكسب 
اريد تصفية ارث بني الورثة من تاريخ وفاة 
القانون  ونفاذ ذلك  املتوىف يف زمن ترشيع 

فان املراة تاخذ نفس حصة الرجل .
االكثر  هو  الشخصية  االح��وال  وقانون 
الثاين  ال��زواج  السيام  املواطنني  بني  جدال 

ففي زمن الطاغية الزم صحة الزواج الثاين 
عدد  زاد  وعندما  االوىل  الزوجة  بموافقة 
االرامل بسبب حروبه غض النظر عن هذا 
الرشط بل منح مبلغا من املال ملن يقدم عى 
ذلك ، هذا التضارب يف القوانني ناتج عن 
ترشيع  يف  االسالمية  الرشيعة  اعتامد  عدم 
او واردة اال وهلا  ، فام من شاردة  القوانني 
الصحيفة  ان  ويكفي  الترشيع  من  حصة 
اجلامعة المري املؤمنني عليه السالم تتضمن 
حتى كيفية التعامل مع ارش اخلدش وهو 
واعتمدها  االس��الم  يف  التي  املعايري  لدقة 

امري املؤمنني عليه السالم .
من  الكثريون  عنده  يقف  ترشيع  هنالك 
املواطنني اال وهو عندما يصادف أي سائق 
نتيجة حادث سيارة  سيارة شخصا جرحيا 

او دراجة نارية يف الشارع فانه يرتدد وحتى 
يرفض مساعدته النه سيتعرض للمساءلة 
العشائري،  الفصل  وحتى  والتوقيف 
هلذه  ُوض��ع  ال��ذي  القانون  هو   والسبب 
احلالة ، اتذكر احد اقاربنا اختفى ثالثة ايام 
وبعد اليأس من  البحث عنه جاءنا ليقول 
اىل  ونقله  سيارة  بحادث  مصابا  ساعد  انه 
فاودعت  عليه  مغمى  وك��ان  املستشفى 
وعشريته  املصاب  يفوق  حتى  التوقيف 
تنتظرين لتاخذ الفصل وملا افاق من غيبوبته 
ج��زاه  فقال  عني  ال��رشط��ة  ضابط  سأله 
رجل  انه  حيايت  انقذ  لقد  اجل��زاء  خري  اهلل 
لو  هنا  السؤال     ، للخري  فاعل  مستطرق 
مات هذا املصاب ماذا سيحل بفاعل اخلري 

؟

منبع  هو  القانون  وسالمة  القانون  هو  العدالة  ودستور  العدالة  يعيشون  عندما  البشر  سعادة  سر 
تشريعاته فهنالك قوانين شرعية اسالمية وقوانين وضعية ، وحتى الوضعية يجب ان تكون معاييرها 

مريم سامي جواد ـ بكالوريوس قانوناسالمية من حيث العدالة والعقوبة والتسامح.

المجتمع والقانون
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إيمان كاظم الحجيمي

أغ��ل��ب األش��خ��اص  أن  امل���ع���روف  م��ن 
أو  جي��ي��دون  ال  مستوياهتم  وبمختلف 
يتقنون شيئا أكثر من الكالم وبمعنى آخر 
أن الكالم يتصدر عى الفعل بمراحل وربام 
ال يصل للفعل ويبقى جمرد كالم وهذا ما 
أصبح واضحًا ومزعجًا يف اآلونة األخرية 
يف ظل التواصل االفرتايض )الفيس بوك( 

وغريه من التطبيقات.
ويف هذا اخلصوص علينا تسليط الضوء عى 
ظاهرة النرش العبثية دون وعي أو توجه أو 
رأي صائب فاجلميع ينرش ويعلق ويشارك 
يؤثر  ربام  النرش  هذا  بأن  معرفة  أدنى  دون 
الشباب  من  جيل  وتوجهات  سلوك  عى 
الفهم  حساب  عى  اآلخرين  تقليد  يفضل 
وتقيص املعلومة والبحث عن احلقيقة . ويف 
هذه احلالة سيرتاجع الوعي و النضج لدى 

م إىل األمام.  الشباب بداًل من التقدهّ
سبب هذه الظاهرة هو مساحة احلرية التي 

منحت للمشرتك يف هذه التطبيقات فمهام 
عبثية  آراء  أو  مسيئة  أفكار  نرش  عى  ترأ 
أو ربام مشاركة منشورات حمرضة جلهات 
فكرية  أو  دينية  أو  سياسية  مسؤولة  غري 
فال قانون يعاقب أو جهة ترد وهلذا تغلب 
عى بعض املستخدمني للفيس بوك شعور 
األحداث  تطور  وأن  املوقف  أسياد  بأهنم 
يقف عند آرائهم أو ينتظر توجيهاهتم التي 
طبعًا تطالب بالتغيري وال يشء غري التغيري 
وهنا جيب أن نأخذ وقفة طويلة ونشري إىل 
ملزيٍد  و  تغيري  إىل  حيتاج  نفسه  التغيري  أن 
يطالب  ال��ذي  الشباب  أن  التوضيح  من 
ويناشد ويتكلم يف كل يشء وحياور يف أي 
اختصاص ويناقش مجيع املسائل بفوضوية 
بالتخطيط  ويبدأ  سلوكه  يغري  أن  عليه 
بأنه  اجلاد مع االعرتاف  والتفاعل  املنطقي 
يستوعب  يتكلم،  أن  قبل  يفهم  أن  بحاجة 
يطالب؛  أن  قبل  يستشعر  يناقش،  أن  قبل 

اجلهات  بعض  بدعم  إال  يتحقق  لن  وهذا 
احتضان  عن  املسؤولة  والفكرية  الثقافية 
مفهوم  إدراك  نحو  وتوجيههم  الشباب 
املرشوطة ألن  أو  املقيدة  أقول  احلرية ولن 
التقييد يتناىف مع مفهوم احلرية ولكن جيب 
أو تؤسس ملنهج خاطئ التاه  أن ال تؤثر 
غري معروف بمعنى أن تكون حرية ملتزمة 

بخط وطني وديني  وفكري.
حسب  وكل  دورا  منا  لكل  فأن  وختامًا 
الذي  الوضع   إنقاذ  يف  وإمكانيته  خربته 
وصلنا إليه نتيجة العصف الغريب املعارص 
بداعي  املنحلة  األفكار  ترسيخ  يف  املتمثل 
)أعجبني!(  شهادة  متنح  والتي  احلرية 
التفرج  من  وب��دال  الشاشة  ملس  بمجرد 
الشباب  طاقات  توظيف  علينا  واالنتقاد 

اهلائلة يف الكالم نحو الفعل واإلنتاج.

تغييٌر افتراضي 
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لعقود كان اليابانيون يمرون عى حوت نادر وأسطوري بمنقار أسمر يدعى )الغراب( لكن حتى اآلن فإنه كان أسطورة. هيكل احلوت 
معروض يف مدرسة ثانوية بأالسكا، ول يعرفوا أن هذه الفصيلة ل ُتكتشف بعد.. العلامء عثروا عى فصيلة حوت جديدة عى سواحل 
جزيرة سانت جورج يف أالسكا، وجرى تصنيفه خطًأ عى أنه حوت بريد ذو املنقار. األمر سيان للهيكل الذي عرض يف املدرسة، لكن 
حلمه كان داكنا جدًا، وحجمه كان صغريًا أيضًا، والزعنفة الظهرية كانت كبرية ومرنة، واستنتج العلامء أن هذا نوع جديد ل يسبق رؤيته 

عى قيد احلياة.
وقالت )ميشيل ريدجوي(عاملة بيئية : عى مدى املائتي عام السابقني جال البرش فيام اعتقدوا أنه كل أنحاء سطح األرض، لكن بطريقة 

ما فإن هذا احلوت الغامض كان موجودًا. هذا ويذكر أن احلوت ل يطلق عليه اسم بعد.

البرش  علم  قد  كان  )تغرياته(  وطفرته  غريب  جني  عى  الوراثة  علامء  عثر 
علامء  من  فريق  وقام  املشعال،  من  الصاعد  الدخان  حتمل  الكرومانيونيني 
الوراثة برئاسة الباحث )سوانتي بآبو( بتحليل جينوم اإلنسان  النياندرتايل 
وقارنه بجينوم اإلنسان الكرومانيوين )اإلنسان األول( املستوطن أوروبا منذ 
50 ألف عام ، وذلك استنادا إىل بعض سالسل احلمض النووي لإلنس�ان  
وانقرض  املعارصتني  وكرواتيا  املجر  منطقة  يقطن  كان  الذي  النياندرتايل 
بعد جميء اإلنسان الكرومانيوين املستوطن، مكتشفا )بآبو( السبب املحتمل 
لتغلب أسالفنا املهاجرين يف تلك املنافسة، ويعود ذلك إىل رد فعل الرئتني 

عى انبعاث اهليدروكربونات املرسطنة. 
ويرى العلامء أن تلك الطفرات التي تعرض هلا جني ) AhR ( منذ مليون عام 
مكنت أسالفنا من العيش يف ظروف تأثري الدخان الدائم عليهم واالنتقال 
فيام بعد إىل التمدن. فيام شكلت تلك الطفرات اساسا لعادة التدخني التي ال 
تؤدي فورا إىل ظهور مشاكل يف صحة املدخنني وتسمح هلم بالتدخني عى 

مدى عرشات األعوام إىل أن يصابوا بمرض الرسطان أخريا ويموتوا.

أن  يمكنه  نيكاراغوا  يف  بركانًا  هنالك  أن  إال  هذا  تصدقوا  لن 
جهاز   80 من  تتكون  شبكة  تركيب  تم  ..إذ  باإلنرتنت!  يتصل 
استشعار إلنرتنت السلكي داخل بركان )ماسايا( وذلك لتجهيز 
أضيف  الذي  النظام  ويعد  الربكان.  ثوران  قبل  مبكر  إنذار  نظام 
أنظمة  من  ج��زءًا  ماناغوا،  العاصمة  بضواحي  الواقع  للربكان 
مجع  عى  سيعمل  استشعار  جهاز  كل  ر،  املبكهّ لإلنذار  أخ��رى 
معلومات طبيعية نت عى عمق 365 مرتًا داخل الربكان، وتعمل 
والغط  اجلوي  والضغط  الصادرة  الغازات  بيانات  تسجيل  عى 
عرب  ونرشه  بعناية  املرشوع  توثيق  وسيتم  اجلاذبية.  عن  الناجم 
وسائل التواصل االجتامعية، كام ستعرض فيديوهات مبارشة عرب 
والفيديو  الصور  مشاركة  وستتم   )Facebook Live( خاصية 
املرشوع  ان   بالذكر  واجلدير  طيار.  بدون  طائرة  ستلتقطها  التي 
يمكن  بل  فحسب،  املجازفات  هبذه  ممتع  وقت  بقضاء  يتعلق  لن 
أن يصبح طرف خيط لتنفيذ مشاريع أخرى تتعلق باإلنذار املبكر 
بركان   1500 يوجد  إذ  الرباكني،  باألخص  الطبيعية،  للكوارث 

ناشط حول العال.

حول العالم

علماء يكتشفون فصيلة جديدة من الحيتان 
لم يسبق رؤيتها ..!

بركان متصل مباشرة باالنترنت...!

علماء يعثرون على جين التدخين في 
الحمض النووي لإلنسان...!
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بدأ العلامء يف الصني العمل عى إطالق أول )قمر صناعي كمي( يف العال 
يمكن أن جيعل شبكة االتصاالت العاملية فائقة األمان. وحيوي هذا االبتكار 
هذه  تستطيع  حيث  املتشابكة،  الفوتونات  من  أزواجا  تنتج  بلورات  عى 
الفوتونات املتشابكة احلفاظ عى التواصل فيام بينها عرب املسافات البعيدة، 
النوع من االتصاالت سُتكشف بسهولة، وفقا  وأي حماولة الخرتاق هذا 
ان  جيوتشيو  إطالق  مركز  من  الصناعي  القمر  إطالق  وسيتم  للعلامء. 
بإثبات  األولية  التجارب  استمرت  وإن  الشهر،  هذا  من  الحق  وقت  يف 
نجاحها كام يف العامني املاضيني، أمكن العمل عى إطالق املزيد من هذه 
األقامر الصناعية يف وقت قريب. ويعمل الباحثون عى إثبات أن اجلزيئات 
مياًل(.   759 من  يقرب  )ما  كبرية  مسافات  عرب  متشابكة  تبقى  أن  يمكن 
واليابان وإيطاليا وسنغافورة عن وجود خطط  باحثون من كندا  وكشف 
الفضاء  حمطة  متن  عى  ستكون  وإحداها  الفضاء،  يف  كم  تارب  إلجراء 
الدولية، كام يأمل اخلرباء بإنشاء تلسكوب يعتمد عى النقل الكمي فيحقق 

نتائج رائعة.

كخدمة متاحة للناس، غريت حياة املاليني حول العال، وال تزال متيض إىل املجهول. بدأت الفكرة مع عال الكمبيوتر الربيطاين )السري تيم برينرز 
يل( الذي ملعت بذهنه الفكرة يف خمترب الفيزياء السويرسي عام 1989. وأطلق أول خادم إنرتنت )سريفر( للعامة بعد سنتني من ذلك العام، 
أي يف السادس من آب 1991 . بادئ األمر، طور »السري تيم » موقع إنرتنت لتسهيل التواصل وتبادل املعلومات بني الفيزيائيني يف اجلامعات 

واملعاهد حول العال. عام 1993 أصبح هناك أكثر من 500 خادم إنرتنت معروف، 
وبعد عقدين من ذلك التاريخ أصبح هناك أكثر من 630 مليون موقع إلكرتوين.

زعمت دراسة أمريكية أن الكساىل أكثر ذكاء من النشيطني، 
املرتفعة  الذكاء  معدالت  ذوى  األشخاص  أن  أساس  عى 
أما  التفكري.  ىف  أطول  أوقاًتا  فيقضون  رسيًعا،  يسئمون  ال 
النشطون فيلجأون لبذل املجهود البدنى بشكل أكرب لتحفيز 
ألهنم  أو  التفكري  من  للهرب  إما  خارجية  بأنشطة  عقوهلم 
يشعرون بامللل برسعة، وسأل الباحثون من جامعة ساحل 
خليج فلوريدا جمموعة من األشخاص باالختيار بني) أحب 
القيام بمهمة تتضمن اخلروج بحلول جديدة للمشاكل( أو 
)أنا أفكر بالعمق املطلوب منى فقط(، واختاروا منهم) 30( 
مفكرا و)30 ( من غري املفكرين. وارتدى الستون شخصا 
مستوى  ملتابعة  أسبوع  م��دى  عى  معاصمهم  ىف  أجهزة 
املفكرين  النتيجة أن جمموعة  حركاهتم ونشاطاهتم، فكانت 
اإلجازة  خالل  إال  قرنائهم،  من  بكثري  نشاًطا  أقل  كانت 

األسبوعية.
عى  وإنه  الكسل،  عواقب  من  حذرت  الدراسة  إن  ويذكر 

األذكياء القيام بمزيد من األنشطة ألجل صحتهم.

الكسالى أكثر ذكاء
 من النشطين...!

25 عامًا على التكنولوجيا 
التي غيرت حياة الماليين 

معلومات عن أول قمر صناعي 
كمي في العالم..!

حول العالم
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صباح محسن كاظم

ما مْن شعب إال ومرت به املحن ،وخاض 
حربًا ،وعاش األل ...لكن بفرتات متباعدة 
والرباكني  كالزالزل  طبيعية  لظروف  ،أو 
خارج  شأنه  من  ما  وكل  والفيضانات.. 
اإلرادة اإلنسانية ؛ إال حمنتنا املستدامة من 
من  النهرين  بني  ما  لبالد  وغ��زو  ح��روب 
تأرخيه  بكل  أرضه  عى  وال��رصاع  اجل��وار 
مأساة حقيقية شهدها شعبنا  هناك  لكن   ،
العراقي منذ قرصن البعث اللئيم وزبانيته 
الذين  والصهيونية  املاسونية  عبيد  من 
املقدسات  بعراق  والنسل  احلرث  أهلكوا 
بالنجف وكربالء  املقدسة  ،ورضبوا مدننا 
،وأعدموا  وحقدهم  غدرهم  بصواريخ 
اكثر من 104 من مراجعنا الشهداء فضاًل 

عن أكثر من 350 مقربة مجاعية تركوها يف 
بإهنيار  الصعداء  ،وتنفسنا  املظلوم  عراقنا 
البعث الكافر ..لكن بدأت صفحة جديدة 
ازالمه  بيد  واإلرهاب  والقتل  العنف  من 
وفدائيي  واإلستخبارات  املخابرات  من 
مأساوية  تشابه  جديد  ،وفصول  ص��دام  
الدامية  اجلمعة  تفجري  م��ن  حكمهم  
إىل  احلكيم  باقر  حممد  املجاهد  وشهادة 
جمزرة الكرادة وإحراق اكثر من 500 بليلة 
سبايكر  جم��زرة  املأساة  تلك  ،وب��ني  العيد 

،التي تعد اجلرح األعمق بالروح.
اجلهاد  لفتوى  الثانية  الذكرى  فبمناسبة 
احلشد  قطعات  لزيارة  توجهنا  املقدس 
وتومها  وسامراء  الدين  بصالح  الشعبي 
العراقي  واإلعالمي  الثقايف  املركز  بدعوة 
وفيه  ع��راق(  يا  )سالما  قافلة  نظم  الذي 
القصور  يف  سبايكر   شهداء  موقع  زيارة  
امل��ج��زرة   تلك    : ال��ص��دام��ي��ة  ال��رئ��اس��ي��ة 
 ، األبشع  فهي  وصفها   يمكن   ال  التي 
بجرمها  وااْلقسى   بالروح  إيالمًا  واألكثر 
تأريخ  بكل   ، ودمويتها   ، وبوحشيتها   ،
إقرتفتها  التي  الوحشية  تلك   .. اإلنسانية 
بشعبنا  فتكت  التي  واألث��م  اجلريمة  يد 
لعقود خلت ، ولتقوم بقتل وإبادة جنودنا 
املأساة  ..وقمة  الفواجع  فاجعة  يف  العزل 
..ووح�  دينء  بإسلوب   حصلت  التي 

بسابق  أرتكب  ..وب��رب��ري..   ..ومهجي 
لشباب عزل  بشع  وإنتقام  إرصار وتعمد  
آل  من  البعث  داع��ش  بيد  أرسى  وقعوا 
..وبقايا ضباط  بو عجيل  ..وآل  نارص  بو 
لقاعدة  املجاورة  القرى  من  هدام   وأيتام 

سبايكر..
الدموع سبقت التعبري .. لن يتاملك  شعور 
ومن  والكتاب  الشعراء  واحل��زن  األس��ى 
القصاص  بإنزال  مجيعًا  ،ونطالب  حض  
بكل من إعرتف بفعل هذه اجلريمة امُلنكرة 
نكبة  إلعتربها  بلد  ألي  حدثت  لو  والتي 
كل  ،ع��ى  قضائية  دع��وة  ،ورف��ع  إنسانية 
وحرضت  اإلره��اب  بمد  سامهت  دول��ة 
تعويضات  ولدفعت  واإلبادة  العنف  عى 
معروفة  دوافعه  ،فاإلرهاب  صاغرة  وهي 
وحواضنه مكشوفه ..وقد زار الوفد معظم 
هلم  مباركًا  ألبطالنا  الشعبي  احلشد  مواقع 
جهادهم املقدس ،وأقام إحتفائية كبرية يف 
مقر قوات الرسول -صى اهلل عليه واله- 
النهرية بحضور علامء من العتبات املقدسة 
اجليش  ضباط  م��ن  كبرية  ،ونخبة  كافة 
بفصائله  الشعبي  احلشد  ،وق��ادة  العراقي 
للسيد  حتية  ال��ش��ع��راء  لُِينشد  املختلفة 
العراق  حفظت  التي  بفتواه  السيستاين 

وجلميع من لبى النداء.

 جرٌح في أحشاء التأريخ 
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ع��ن��د شعره  ي��ق��ف  م��ن  ه��ن��اك 
عند  يقف  من  وهناَك  فه،  وتصوهّ
بالرجل  إياه  واصفًا  موتِه  ة  قصهّ
امل��ظ��ل��وم وامل��ض��ط��ه��د، ول��ك��ْن 
الشيعة  وعلامء  أئمة  ينظر  كيف 

ج؟! للحالهّ
ج: هو احلسني بن منصور،  احلالهّ
ف، املولود  من كبار رجال التصوهّ
ونشأ  إيران،  يف  البيضاء  بمنطقة 

يف مدينة واسط العراقية.
جاء بفلسفة غريبة كان يعرب عنها 
باملامرسة وهي ل ترِض الكثريين 
أمثال الفقيه حممد بن داود قايض 
متعارضة  رآه���ا  ف��ق��د  ب��غ��داد، 
بحسب  اإلس���الم  تعاليم  م��ع 

رؤي��ت��ه هل��ا، ف��رف��ع أم��ر احل��الج 
أمام  حماكمته  طالبًا  القضاء  إىل 
مرصعه  فلقي  والفقهاء  الناس 
املطل  خراسان  بباب  مصلوبُا 
عى دجلة عى يدي الوزير حامد 
اخلليفة  ألمر  تنفيذًا  العباس،  بن 

املقتدر يف القرن الرابع اهلجري.
وه���و ب��م��ن��ظ��ور أئ��م��ة وع��ل��امء 
لعنه  خبيث،  ملعون  الشيعة، 
ه  وعدهّ الزمان،  صاحب  اإلم��ام 
الذين  من  )الغيبة(  يف  الشيخ 
وكان  والبابية،  النيابة  ع���وا  ادهّ
العال  النوبختي  سهل  أبا  يُراسل 
االنضامم  منه  وأراد  الفاضل، 
املال،  من  يريد  بام  ووعده  إليه، 

رجل  إينهّ  النوبختي:  له  فقال 
إليهن،  وأصبو  اجل��واري  أح��بهّ 
 ، عنهنهّ يبعدين  الشيب  ولكنهّ 
كلهّ  يف  ب  ُأخضهّ أن  إىل  واحتاُج 
بذلك  ��ل  أحت��مهّ ول��ك��نهّ��ي  مج��ع��ة، 
أن  وُأريد  عسريًا،  وجهدًا  ة  مشقهّ
وتكفيني  اخلضاب،  عن  تغنيني 
س��وداء،  حليتي  وتعل  مؤنته، 
طوع  رصُت  ذل��ك  فعلت  ف��إذا 
مقالتك،  ق��ت  وص��دهّ إرادت���ك، 
وك��ن��ت م��ن أع��ظ��م أن��ص��ارك، 
ج  احل��الهّ فُبهت  إليك،  وداع��ي��ة 
ته،  قصهّ وانترشت  عنه،  وأمسك 
وبان  اجلميع،  أضحوكة  فصار 
أمره، وانكشف دجله إىل الناس.
أمره  ُرفع  منكراته،  شاعت  وملهّا 
فدفعه  ال��ع��بهّ��ايس،  امل��ق��ت��در  إىل 
ألف  ليضبه  رشطته  مدير  إىل 
فيضبه  وإالهّ  مات  فإن  س��وط، 
ل  وإن  يموت،  ألف سوط حتهّى 
يمت يضب عنقه، ويقطع يديه 
وحيرق  رأس��ه،  وحي��زهّ  ورجليه، 
جثته، وينصب رأسه عى اجلرس، 
ففعل به ذلك يف سنة )309ه�(.

كتابًا  املفيد  الشيخ  ألهّ��ف  وق��د 
ج،  احل��الهّ أصحاب  عى  ال��ردهّ  يف 
االعتقادات  )تصحيح  يف  وقال 
رضب  )واحلالجية  اإلمامية(: 
وهم  ف،  التصوهّ أصحاب  من 
أص���ح���اب اإلب���اح���ة وال��ق��ول 
ج  احل���الهّ ي��ك��ن  ول  ب��احل��ل��ول، 
وإن  التشيهّع  بإظهار  ص  يتخصهّ
وهم  ف،  التصوهّ أمره  ظاهر  كان 
يموهون  وزنادقة  مالحدة  قوم 
بدينهم،  ف��رق��ة  ك��لهّ  بمظاهرة 
األباطيل،  ج  للحالهّ ع��ون  وي��دهّ
املجوس  جمرى  ذلك  يف  وجيرون 
يف دعواهم لزرادشت املعجزات، 

دعواهم  يف  النصارى  وجم��رى 
والبيهّنات،  اآلي���ات  لرهباهنم 
إىل  أقرب  والنصارى  واملجوس 
وهم  منهم،  بالعبادات  العمل 
أبعد من الرشائع والعمل هبا من 

النصارى واملجوس(.
احلالجية  أنهّ  ال��ص��دوق  وذك��ر 
يرتكون الصالة ومجيع الفرائض.
ون��ق��ل ال��ط��ويس )ق���دس رسه( 
سهل  أيب  م��ع  ته  قصهّ نقل  بعد 
مع  ته  قصهّ الذكر  املارة  النوبختي 
احلسني  بن  عيل  الصدوق  وال��د 
ج  احل��الهّ أنهّ  وفيها:  بابويه،  بن 
يستدعيه  احلسن  أيب  قرابة  كاتب 
ويقول:  احلسن  أب��ا  ويستدعي 
أنهّ  ووكيله،  اإلم��ام  رس��ول  أن��ا 
خرقها  رأى  ملهّ��ا  الصدوق  وال��د 
أفرغك  ما  إليه:  ملوصلها  وقال 
دخل  ج  احلالهّ وأنهّ  للجهاالت؟ 
ف  عرهّ فلامهّ  الصدوق  والد  دكان 
أمر  الكتابة  صاحب  أنهّ��ه  بنفسه 
باخراجه وطرده، وقال: يا غالم 
الدار  من  فخرج  وبقفاه،  برجله 
له:  قال  ثمهّ  ولرسوله،  هلل  العدو 
لعنة  عليك  املعجزات  عي  أتدهّ
بعد  ي��ره  فلم  ق��ال،  كام  أو  اهلل؟ 

ذلك بقم.
ل  تأمهّ أدن��ى  لت  تأمهّ إذا  وأن��ت 
إىل  ينتمي  م��ن  أك��ث��ر  وج���دت 
ج وي��ع��ت��ق��د رأي���ه ق��ائ��اًل  احل����الهّ
والتشبيه  والتجسيم  باحللول 
وال���زن���دق���ة وت����رك ال��رشائ��ع 
واألح���ك���ام واألم����ر وال��ن��ه��ي، 
مرتبة  أعى  إىل  الوصول  عي  ويدهّ
واإلباحة،  والتوحيد  العرفان 
كالفرقة  واحلرام،  احلالل  وينفي 

املزدكية املرشكة املجوسية(.

حقيقُة الحالج وسيرته..
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لطيفة الربيع

ْل يمثهّل القرآن الكريم النازل من السامء عى صدر حبيبنا املصطفى )صى اهلل عليه 
وآله( معجزًة لألمة العربية فقط، بل وقد أذهل الغرب بام جاء من تعاليم وأحكام 

ة تدم البرشية يف كل جماالت احلياة.  ومبادئ وقيم ومعارف مجهّ
ٌم به من حدود األتالنتيك إىل هنر الكانج، بأنه  ويقول الفيلسوف جيون: القرآن مسلهّ
الدستور األساس ليس ألصول الدين فقط؛ بل لألحكام اجلنائية واملدنية والرشائع 

التي عليها مدار نظام حياة النوع اإلنساين وتدبري شؤونه.
خ الفرني غوستاف لوبون: إن التعاليم األخالقية التي جاء فيها القرآن  د املؤرهّ ويؤكهّ
الكريم هي صفوة اآلداب العالية وخالصة املبادئ اخللقية الكريمة فقد حض عى 
والوعد  بامليثاق  ك  التمسهّ إىل  ودعا  واالعتدال  ة  والعفهّ والكرم  واإلحسان  الصدقة 
ورعى  القربى  ذي  وإيتاء  الرحم  وصلة  اجلار  بحب  فأمر  والعهد  بالذمة  والوفاء 
ة من آيه أن ُتقابل احلسنة بعرشة  األرامل والقيام عى اليتامى ووىص يف مواضع عدهّ
أمثاهلا تلك هي اآلداب السامية التي دعا إليها القرآن الكريم وهي أسمى بكثري من 

آداب »اإلنجيل«.
والفلك  الطبيعية  العلوم  أن  نعرتف  أن  »جيب  قائاًل:  ح  رصهّ فقد  دينوت  العال  أما 
القرآن  من  مقتبسٌة  العارش  القرن  يف  أوربا  أنعشت  التي  والرياضيات  والفلسفة 

الكريم بل أن أوربا َمدينٌة لإلسالم«.

1. يستلم النائب راتبًا يعادل ما يستلمه مدير مدرسة ابتدائية يف ذلك الوقت.
2. يتم قطع الراتب بعد انتهاء الدورة الربملانية، وهو غري مشمول بالتقاعد، ويعود ملزاولة 

عمله السابق بعد انتهاء الدورة الربملانية.
3. ال يتمتع النائب باي محاية، وله احلق بحمل السالح دون امتالكه.

4.يتم رفع احلصانة عن النائب وحماكمته خالل أسبوع، يف حالة ثبوت والئه لدولة اخرى.
5. ليس من حق النائب رشاء اي عقار، او العمل باالستثامر، طوال فرتة عمله بالربملان.

6. ُيمنع النائب من السفر دون عمل رسمي، خالل فرتة وجوده يف الربملان.
7. يف حالة غياب النائب بام جمموعه مخس جلسات بدون عذر رسمي يتم فصله من الربملان.

ورقٌة سوداء في التاريخ
مذبحة سميلي.. 

البرلمان العراقي عام 1927 صّدق أو ال تصّدق..

000

بْل  عاديًا،  يومًا   )1933  /8  /8( يوم  يكن  ْل 
حدثت كارثة إنسانية بحقهّ املسيحيني اآلشوريني 
عليها  عامًا(   83( لتمرهّ  تام،  بخفاٍء  العراق،  يف 
دوَن أن تذكر، أو ال يعرف الكثرُي من العراقينَي 
ا مذبحة سمييل، صورٌة أوىل  هبا أو سمع عنها، إهنهّ

عى الوحشية الدموية الداعشية.
بدأت بوادر هذه اجلريمة بإخراج وتنفيذ حكومي 
ذت بحق  عراقي حتت إرشاف بريطاين، حيث ُنفهّ
خالل  العراق،  شامل  يف  اآلشوري  املكون  أبناء 
وحتت  الوزراء  رئاسة  الكيالين  عايل  رشيد  تويل 
بكر  آنذاك  اجليش  أركان  رئيس  وإرشاف  قيادة 
جبني  هلا  يندى  ك��ربى  جريمة  لتعدهّ  صدقي، 

اإلنسانية.
واالسوأ من هذا انه من اخلزي والعار وبحسب 
االعالم والصحف واملسؤولني يف الدولة يف ذلك 
الوقت ان تصور هذه املجازر بحق مكون عراقي 
العراقي  للجيش  انتصار عسكري  »اول  انه  عى 
بعد فشله يف قمع وامخاد انتفاضة اجلنوب وحركة 
العشائر يف الشامل«، فيام ذهب ضحيتها اكثر من 
االبادة  اىل درجة  ترتقي  انسان مسال  )3 آالف( 

اجلامعية وبحسب العرف والقوانني الدولية.
املكون  هذا  مطالبة  نتيجة  جريمة  عدت  وقد 
قبل  من  فُجوهبت  والطبيعية،  السياسية  بحقوقه 
بالعنف  العنرصيني  والسياسيني  احلكومات 
والقتل والدمار حيث تعرضت القرى اآلشورية 
املسلهّح وتمهّ ذبح وقتل معظم سكان  اىل اهلجوم 

هذه البلدات.

قالوا في القرآن
خالد غانم الطائي
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صورة وتعليق

سلوكيات مرفوضة في الشارع

لطيفة الربيع

االجرة  سيارات  اصحاب  اغلب  يترصف 
اختيار  يف  جدا،  مرفوضة  سلبية  بسلوكيات 
)هل��ورن(  العنان  فتح  طريق  ع��ن  رك��اهب��م 
سياراهتم بال واعز اخالقي، وتعد هذه احلالة 
عى  رصحيا  وتعديا   حضاري،  غري  ترصفا 
حقوق الناس وقوانني البلد وقواعد السلوك، 
تثقيفهم  خالل  من  هلا  حل  عن  نبحث  لذا 
الظاهرة  هذه  من  حيدُّ  قانون  وتفعيل  مروريًا 
بريطانيا  ان  املواطن...ويذكر  تزعج  التي 
بمحاسبة    2015 أواخ��ر  قانونا   اص��درت 
كمحاولة  املواطنني،  تزعج  التي  السيارات 

للحد من تلك الترصفات.

يثني  النجفي  املرع�  السيد  العظمى  اهلل  اية  كان 
النوري  النبي  عبد  الشيخ  اهلل  اية  استاذه  عى  دائاًم 
الرفيع يف  العلمي  مقامه  اىل  الشيخ مضافا  كان  فقد 
الفقه واالصول مزوحا وحلوا يف كالمه ملا كان يعظ 

الناس فوق املنرب .
جملس  كان  يوما  أنس���ى  ال  املرع�  السيد  يقول 
مكتض باملستمعني والشيخ يتحدث هلم عن بساطة 

الناس وقناعاهتم يف االعتقادات الدينية فذكر هلم لطيفة بأسلوبه اللطيف قائال :
)) يف يوم من ايام الربيع كنت أم� بني أشجار غابة مدينة )آمل(

أنظر اىل مجال الورود وطراوة االزهار التي أضفت عى الغابة جاذبية مضافة ونسيم الصباح 
هو االخر يأتيني من تلك الورود واالزهار فتمسح عى وجهي بعطرها الساحر كانت مناظر 

ر االنسان بعظمة اخلالق اجلليل وعطائه اجلميل . بة للغاية ، تذكِّ خالَّ
وبينام كنت غارقا يف هذه االجواء الروحية املمزوجة بنفحات الطبيعة واذا أسمع اثنني من 

القرويني يتحادثان بلهجتهام الدارجة :
فيقول أحدمها لآلخر بصوته الرقيق املمدود : أخي!

فيجيبه الثاين : فداك اخوك يعني قل ما تريد قوله .
فقال االول: هذه الورود واالزهار اجلميلة ، من زرعها؟

فأجابه الثاين: اهلل قد زرعها ! فقال االول : إذن فليحفظها العبَّاس !

الثاني, يفتتح أول قناة تلفزيونية  العراق فيصل  صورة لملك 
في الشرق االوسط، في بغداد سنة 1956.
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اال ضاءة

الغساالت والمجففات

الثالجة والفريزر

جهاز التكييف

السخانات

ولكل  السكنية  والبيوت  المحال  أصحاب  من  واألخوات  األخوة  كل  إلى 
مواطٍن ومواطنة، نقّدم لكم عددًا من اإلرشادات التي يمكن من خاللها 

الترشيد في استهالك الطاقة الكهربائية:

* ال حاجة أبدًا الستخدام اإلضاءة المكثفة خالل النهار، فشمُس 
النهار جميلة، والترشيد في االستهالك أجمل.

والمجففات  الغساالت  استخدام  وقت  من  التقليل   *
طوال اليوم الواحد.

* تشغيل الثالجة مهم ولكن يجب التأكد من مقدار صرف 
الطاقة، ونظافة ملف المكّثف الموجود في ظهر الثالجة.

* االفضل عند تشغيل السبلت وضعه على درجة )25( بدالً من )16( 

حيث سيعطي البرودة الكافية لكم، وتقليل صرف الطاقة.

* يفّضل وضع المنظم عند درجة حرارة )60 مئوية(، وهي كافية 

لتسخين الماء وأيضًا تقليل الضغط على التيار الكهربائي.


