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قال اإلمام محّمد الباقر:
، واعتزل ما ال يعنيْك قْم بالحقِّ

a

55 ( ليكفروا بام آتيناهم من نعمة الكش��ف عنهم كأهنم قصدوا برشكهم كفران 
النعم��ة وإنكار كوهن��ا من اهلل فتمتعوا فس��وف تعلمون هتديدا ووعي��دا .   ) 56  
وجيعل��ون مل��ا ال يعلم��ون آلهلته��م التي ال عل��م هل��ا أو ال علم هلم هب��ا نصيبا مما 
رزقناهم م��ن الزروع واألنعام .القمي كانت الع��رب جيعلون لألصنام نصيبا يف 
زرعهم وإبلهم وغنمهم فرد اهلل عليهم تاهللِ لُتس��ئُلن عام كنتم تفرتون من أهنا آهلة 
وأهن��ا أهل للتقرب إليه��ا وهو وعيد هلم عىل ذل��ك . ) 57 ( وجيعلون هلل البنات 
القم��ي قالت قريش املالئكة هم بنات اهلل س��بحانه  تنزيه له من قوهلم أو تعجب 
منه وهلم ما يشتهون يعني البنني . ) 58 ( وإذا برُش أحدهم باألنثى اخرُب بوالدهتا 
صار وجهه مسودا من الكآبة واحلياء من الناس وهو كظيم مملوء غيظا من املرأة .
) 59 ( يتوارى من القوم يس��تخفي منهم من س��وء ما ُبرش به أيمسكه حمدثا نفسه 
متفكرا يف أن يرتكه عىل هون ذل أم يدس��ه يف الرتاب أم خيفيه فيه ويئده  أال س��اء 
ما حيكمون حيث جيعلون ملن تعاىل عن الولد ما هذا حمله عندهم . ) 60 ( للذين 
ال يؤمنون باآلخرة مثل الس��وء صفة الس��وء وهي احلاجة إىل الولد واالستظهار 
بالذكور وكراهة اإلناث ووأدهن خش��ية اإلم��الق والعار وهلل املثل االعىل وهي 

الصفات اإلهلية والغنى عن الصاحبة والولد والنزاهة عن صفات املخلوقني
وهو العزيز احلكيم املتفرد بكامل القدرة واحلكمة . ) 61 ( ولو يؤاخذ اهلل الناس 

بظلمهم بكفرهم ومعاصيهم ما ترك عليها عىل األرض من دابة قط .

َتْعَلُم��وَن }النح��ل/55{  ُع��وْا َفَس��ْوَف  َفَتَمتَّ لَِيْكُف��ُروْا بِ��اَم آَتْيَناُه��ْم 
ِ َلُتْس��َأُلنَّ َعامَّ ُكنُتْم  ا َرَزْقَناُه��ْم َتاهللهّ َّ َعُل��وَن مِلَ��ا اَل َيْعَلُموَن َنِصيًب��ا مممِّ َوجَيْ
ا َيْشَتُهوَن  َحاَنُه َوهَلُم مَّ ِ اْلَبَناِت ُس��بْ َعُلوَن هلِلهّ وَن }النحل/56{ َوجَيْ َتْفرَتُ
ا َوُهَو َكِظيٌم  َ َأَحُدُهْم بِاأُلنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ }النحل/57{ َوإَِذا ُبرشمِّ
َ بِِه َأُيْمِس��ُكُه َعىَل  }النحل/58{ َيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُس��وِء َما ُبرشمِّ
ِذيَن  ُكُموَن }النحل/59{ لِلَّ اِب َأاَل َس��اء َما حَيْ َ ��ُه يِف الرترُّ ُهوٍن َأْم َيُدسرُّ
ِكيُم  ِ امْلََثُل اأَلْعىَلَ َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَ ��ْوِء َوهلِلهّ اَل ُيْؤِمُن��وَن بِاآلِخَرِة َمَثُل السَّ
ٍة  ا َتَرَك َعَلْيَها ِمن َدآبَّ ُ النَّاَس بُِظْلِمِهم مَّ }النحل/60{ َوَلْو ُيَؤاِخُذ اهللهّ
ى َفإَِذا َجاء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة  َسمًّ ُرُهْم إىَل َأَجٍل مرُّ َوَلِكن ُيَؤخمِّ
ِ َما َيْكَرُه��وَن َوَتِصُف  َعُل��وَن هلِلهّ َواَل َيْس��َتْقِدُموَن }النح��ل/61{ َوجَيْ
ْفَرُطوَن  م مرُّ ُ اَر َوَأهنَّ ُم اْلنَّ ْسَنى اَل َجَرَم َأنَّ هَلُ ُم احْلُ َأْلِس��َنُتُهُم اْلَكِذَب َأنَّ هَلُ
ْيَطاُن  ُم الشَّ َن هَلُ ن َقْبِلَك َفَزيَّ َلَقْد َأْرَسْلَنا إىَِل ُأَمٍم ممِّ  ِ }النحل/62{ َتاهللهّ
اٌب َألِيٌم }النحل/63{ َوَما َأنَزْلَنا  ْم َع��ذَ ُهُم اْلَيْوَم َوهَلُ ��مْ َفُهَو َولِيرُّ َأْعاَمهَلُ
َقْوٍم  ًة لمِّ ى َوَرمْحَ ُم الَِّذي اْخَتَلُفوْا ِفيِه َوُه��دً َعَلْي��َك اْلِكَتاَب إاِلَّ لُِتَب��نيمَِّ هَلُ

ُيْؤِمُنوَن }النحل/64{ 

�سورة النحل

التف�سري

نصيبا: حظا وسهام
تفرتون: تكذبون

كظيم: ممتلئ غام وغيظا
يتوارى: خيتفي/ أيمسكه: أحيتفظ به/ املثُل: الصفة / ال جرم: 

حقا/مفرطون: مقدمون معجل هبم اليها

عنَدما ُتسلب استحقاقاتك

التفت

موقف نتعرض له يف حياتنا اال وهو س��لب ما نس��تحق 
س��واء كان بقص��د او بعفوي��ة وه��ذا جيعلن��ا يف بعض 
االحي��ان نعيش إم��ا االحب��اط او الي��أس فنتعامل مع 
املس��تقبل عىل اس��اس االحباط او  يص��در منا رد فعل 

متشنج هيدر حقنا يف استحقاقنا.
عندما نعيش األم��ل جيب ان نجد الطرائق البديلة التي 
يمكنن��ا من خالهلا تفويت الفرصة عىل من يريد س��لبنا 
اس��تحقاقاتنا واخ��ص يف ه��ذا ال��كالم رشحي��ة الطلبة 
اجلامعي��ني الذين ينظرون اىل مس��تقبل من خترج قبلهم 
م��ن الكلية ويعملون اعامال ح��رة وجيعلوهنم قدوة هلم 
ويمتنعون عن اجلد واالجتهاد والنجاح للحصول عىل 
الش��هادة، وهذا هو عني اخلطأ ، الن هذا يعني انكم ال 
تعيش��ون األمل، واعلموا ان الي��أس من َروح اهلل يقود 

صاحبه اىل اهلالك .  
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عندما يتعرض الش��عب العراقي لنكبات سياسية او ارهابية 
فالنتائج الس��لبية املرتتبة عن هذه النكب��ات تكون مؤملة وقد 
تتجاوز حدوده��ا حتى تصل اىل حد فقدان الثقة وهي حالة 
االف��راط، ويف هذه احلال��ة تكون احللول صعب��ة ان مل حُيكم 
عليها باالس��تحالة من قبل النفوس الت��ي اُحبطت مما تلقت 

من هذه النكبات.
ال احد جيهل او يس��تطيع ان يتجاهل ما مر بالعراق وال احد 
ينك��ر ان احلكومة العراقية والربملان العراقي يتحمالن اجلزء 

االكرب من اس��باب هذه النكبات، ولكن هذا الجيعلنا ان نطفئ بارقة االمل التي تش��ع علينا ببصيصها 
الن���هّ لتب��دد جزءا من ظل��امت الطريق ، فمن احلي��ف والظلم ان نحكم عىل كل ما ج��اءت به احلكومة 
بالسلبية ، بل ان هنالك بعض اخلطوات التي اختذهتا احلكومة باالجتاه الصحيح، ولكن لالسف ال زال 
هنالك من حياول التسقيط وليس الثناء عىل هذه اخلطوات والتي نحن بأمسمِّ احلاجة السرتداد احلكومة 
الثقة بنفس��ها ومؤازرهتا يف القرارات الصحيحة حتى نُش��دَّ من عزمها ونجعلها تتحمل مس��ؤوليتها بام 

مه من تضحيات . يستحق الشعب العراقي من خدمات وعىل كافة املجاالت ملا قدهّ
فالثناء مطلوب حتى ولو للخطوة الصغ�ة التي جاءت باالجتاه الصحيح.

.

قال االمام علي 

في ذكر الخالق )عّز وجل(

a

ُل  تِِه اْنِقَضاٌء، ُهَو ااَلوَّ تِِه اْبتَِداٌء، َواَل اِلَزلِيَّ لِيَّ ِصِب النمَِّجاِد، َلْيَس اَلوَّ ْمُد هلل َخالِِق اْلِعَباِد، َوَساِطِح امْلَِهاِد، َوُمِسيِل اْلِوَهاِد، َوُمْ احْلَ
ُرُه ااْلْوهاُم  اَء ِعْنَد َخْلِقِه هَلَا إَباَنًة َلُه ِمْن َشَبِهَها، اَل ُتَقدمِّ ْش��يَ اُه، َحدَّ ااْلَ ��فَ َدْتُه الشمِّ َباُه، َوَوحَّ ْت َلُه اجْلِ مَلْ َيَزْل، َواْلَباقي باِل َأَجل، َخرَّ
«؟  اِهُر اَل ُيقاُل: »ِممَّ ُب َلُه َأَم��دٌ »بَِحتَّى«، الظَّ اِرِح َوااْلَدَواِت، اَل ُيَقاُل َلُه: »َمَتى«؟ َواَل ُيْضَ ��وَ ��ُدوِد َواحَلَرَكاِت، َواَل بِاجْلَ بِاحْلُ
اق،  اِء بِاْلتَِصاق، َومَلْ َيْبُعْد َعْنَها بِاْفرِتَ ْش��يَ ُجوٌب َفُيْحَوى، مَلْ َيْقُرْب ِمَن ااْلَ ، َواَل حَمْ ٌح َفُيَتَقصَّ َواْلَباِطُن اَل ُيَقاُل: »ِفيَم«؟، اَل َش��بَ
َظة، َواَل ُكُروُر َلْفَظة، َواَل اْزِداَلُف َرْبَوة، َواَل اْنبَِس��اُط ُخْطَوة يِف َلْيل َداج، َواَل َغَس��ق  وُص حَلْ َفى َعَلْيِه ِمْن ِعَباِدِه ُش��خُ َواَل خَيْ
ُه��وِر، ِمْن إِْقَباِل َلْيل  ْزِمَنِة َوالدرُّ وِر يِف اْلُك��ُروِر َوااْلُفوِل، َوَتْقِليِب ااْلَ ��ْمُس َذاُت النرُّ ��ُأ َعَلْيِه اْلَقَمُر امْلُنُِ�، َوَتْعُقُبُه الشَّ َس��اج، َيَتَفيَّ
اَياِت  ْقَداِر، َوهِنَ ُدوَن ِمْن ِصَفاِت ااْلَ َحدمِّ ة، َوُكلمِّ إِْحَصاء َوِعَدة، َتَعاىَل َعامَّ َيْنَحُلُه امْلُ ار ُمْدبِر، َقْبَل ُكلمِّ َغاَية َوُمدَّ ُمْقبِ��ل، َوإِْدَب��اِر هَنَ

وٌب، َوإىَِل َغْ�ِه َمْنُسوٌب. ْلِقِه َمْضُ درُّ خِلَ ِن ااْلَماِكِن; َفاحْلَ ِل امْلََساِكِن، َوَتَكرُّ ْقَطاِر، َوَتَأثرُّ ااْلَ

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

تأهيل وتحوير مدرعات روسية لدعم القوات االمنية والحشد الشعبي

اكد آمر لواء عيل االكرب )عليه السالم( اللواء عيل احلمداين خالل 
استقباله وفدا من جملس حمافظة األنبار ووجهاء احلامضية بأن اللواء 
دوره  وان  املقدسة  احلسينية  بالعتبة  ومرتبط  املرجعية  بفتوى  ملتزم 
ان هناك وسائل  ان يكون عسكريًا،وأوضح احلمداين   قبل  انساين 
إعالم تبث اكاذيب حول تفج� املنازل يف احلامضية وحماولة تشويه 
االنتصارات خاصة بعد انكسار داعش يف جزيرة اخلالدية التي تعترب 
قاعدة إلنطالق عملياته وتواجد كبار قياداته فيها. من جانبه ابدى 
الوفد ثقته بلواء عيل األكرب )عليه السالم( ودوره يف املعارك مؤكدًا 
ارتكاهبا  خالل  من  العراقي  النسيج  رشخ  حتاول  جهات  هناك  ان 

هكذا افعال.

سيحسم  الشعبي  احلشد  ان  احلطاب(  )حممد  اجلهاد  رسايا  قوات  باسم  املتحدث  اكد 
معركة حترير املوصل وسيكون يف طليعة القوات املحررة ، مبينا ان احلديث عن عدم 
قراءة  عىل  واليستند  واقعي  غ�  املوصل  حترير  عمليات  يف  الشعبي  احلشد  مشاركة 
حقيقية لواقع املعركة وحجم التحديات حيث ان معركة بثقل حترير املوصل اخر معاقل 
داعش االرهايب يف العراق تتطلب مشاركة احلشد الشعبي الذي اثبت عىل ارض الواقع 
ويف مجيع املعارك التي خاضها انه االقدر عىل حسم املعارك،مضيفا ان احلشد الشعبي 
تشكيل مرتبط بالقائد العام للقوات املسلحة والحيق الي جهة ان تضع خطوطا محرا 

عىل أي قوة قتالية تدافع عن ارض الوطن.

العراقية عىل  الذين وقهّعت احلكومة  الدوليني  املحققني  ان  النيابية  النزاهة  كشفت جلنة 
ارشاكهم بالتحقيق يف ملفات الفساد الكربى يف العراق )س�اجعون ملفات الفساد منذ 
ان  عبطان:  الكريم  عبد  اللجنة  عضو  وقال  ضغوط(.  أية  عن  بعيدًا  وبحيادية   2003
املحققني الدوليني لدهيم رشكات متخصصة وذات خربة يف التحقيق اجلنائي املحاسبي 
واحلكم  املستدامة  بالتنمية  املتخصص  املتحدة  لألمم  التابع  االنامئي  الربنامج  ضمن 
ان  مؤكدا  املجال.  هبذا  اخلربات  ونقل  الفاسدين  مالحقة  يف  وكذلك  الديمقراطي، 

اللجنة ال تنكر وجود فساد مايل كب� يف العراق.

الصنع  روسية  )توباز(  نوع  مدرعات  وحتوير  تأهيل  واملعادن  الصناعة  وزارة  اعادت 
بجهود مالكاهتا العاملة من املهندسني والفنيني لدعم القوات املسلحة واحلشد الشعبي، 
أكد ذلك مدير املركز االعالمي يف الوزارة )عبد الواحد الشمري(، مضيفا  أن الوزارة 
تواصل تأهيلها للمعدات احلربية من )الدبابات واملدرعات ومنصات اطالق الصواريخ 
والزوارق احلربية( وجتربتها ميدانيا لدعم واسناد القوات االمنية وفصائل احلشد الشعبي، 
اضافة اىل اعادة تأهيل املنظومات امليكانيكية واهليدروليكية والكهربائية، وحتوير منظومة 

اطالق الصواريخ بمدى )3.5( كيلو مرت وقطر )270( مليمرتا.

لواء علي االكبر »عليه السالم« : اللواء ملتزم بفتوى المرجعية ودوره انساني قبل ان يكون عسكريا

النزاهة النيابية: محققون دوليون يراجعون بحيادية ملفات الفساد منذ 2003

سرايا الجهاد: الحشد الشعبي سيحسم معركة الموصل 
وسيكون في طليعة القوات المحررة
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الموجز

.

 

• جهاز مكافحة االرهاب يعتقل مسؤول خلية لنقل االنتحاريين والمفخخات الى النجف وكربالء .

• توقعات باقتحام الموصل خالل شهرين .. والعبيدي يؤكد استخدام أعلى التقنيات في المعركة الحاسمة ضد اإلرهاب.

• وزارة الداخلية تصدر أمرًا بمالحقة المعتدين على المالكات الطبية.

ي الخدمات الصحية ينعُش طبَّ األعشاب برغم – مخاطره. • ارتفاع أجور األطباء واألدوية وتردِّ

• هيئة النزاهة تقترح االستعانة بخبراء دوليين لمكافحة الفساد...  والبرلمان ينتقد
  استعانة الحكومة حول أهمالها )16( ألف قضّية فساد.

• الحشد الشعبي ينفي تفجير المنازل في األنبار ويؤكد أن دوره إنساني قبل أن يكون عسكريًا.

• البرلمان يرجئ التصويت على العفو العام وسحب الثقة من وزير الدفاع إلى االسبوع المقبل.

• غارات عراقية مؤثرة على مقار )داعش( في الحويجة وتلعفر وإحباط هجوم في القيارة.

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عن ضوابط القبول املبارش ورشوطه للسنة الدراسية املقبلة، مبينة ان التقديم بدأ ويستمر 
البدنية وعلوم  الرتبية  املبارش يشمل كليات  بيان إن )القبول  العبودي  يف  الوزارة حيدر  الرسمي باسم  املتحدث  شهرا واحدا. وقال 
والدراسات  والفقه  االسالمية  العلوم  وكليات  الفنية،  الرتبية  واقسام  اجلميلة  الفنون  وكليات  والرياضية،  الرتبية  واقسام  الرياضة 
القرآنية، وقسم االدارة الرياضية يف معهد االدارة الرصافة(.واضاف أن )رشوط القبول املبارش تضمنت ان يكون الطالب حائزا عىل 
الشهادة اإلعدادية العراقية او ما يعادهلا وناجحا يف الفحص الطبي وفق الرشوط اخلاصة بكل دراسة ومتفرغا للدراسة وال جيوز اجلمع 

بني الوظيفة والدراسة الصباحية(. 

أهنت خلية االغاثة التابعة اىل مكتب سامحة املرجع الديني األعىل السيد عيل 
وقرى  والقيارة  واحلوجية  الرشقاط  من  النازحة  للعوائل  معايشتها  احلسيني 
اىل  ممور،اضافة  قضاء  ديبكه  ناحية  ميامت  يف  املتواجدين  املوصل  جنوب 
ميم جممع الزيتون وبعض التجمعات االخرى يف مركز وأطراف اربيل التي 
استمرت عرشة ايام بواقع سبعة االف ومخسامئة عائلة من كافة الوان الطيف 
الغذائية  السالل  توزيع  تم  املوسوي،مضيفا  شهيد  السيد  ذلك  أكد  العراقي، 
لبعض  اخليم  من  عدد  وكذلك  اساسية  مواد  ثامن  عىل  سلة  كل  حتوي  التي 
النازحني  االخوة  ان  ،موضحا  اخرى  انسانية  ومساعدات  الكب�ة  العوائل 
ثمنوا هذه املبادرة من قبل املرجعية الدينية املباركة قائلني: ان ما يقوم به سامحة 
املرجع السيد السيستاين هو شوكة يف عيون االعداء الذين ارادوا تدم� البالد 
الوفد دعاء  العمر، فيام اوصل  العباد متمنني لسامحته الصحة وطول  وتفريق 

سامحته برسعة العودة اىل مناطقهم وديارهم..

مكتب سماحة المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني السيستاني 
)دام ظله( يوصل مساعداته لـ)7500( عائلة نازحة

التعليم يعلن ضوابط القبول المباشر للعام الدراسي المقبل
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السيُد الصافي يتناول بالشرح مضامين ثالثة من االبتالءات 
االجتماعية على ضوء ما جاء في القرآن الكريم  

تحدَث   ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد 
في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي 
الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته 
الموافق  1437ه����  القعدة/  /ذي   15 في  الشريف  الحسيني 

2016/8/19م تحدث قائالً: 

اخويت اخوايت: اعرض عىل مسامعكم 
من  الكريم  القرآن  بيهّنه  ما  بعض  الكريمة 
بعض االمور االجتامعية التي عادة ما نحتاج 
املضامني  هذه  عىل  والرتكيز  فيها  البص�ة  اىل 

التي قد يبتىل هبا وفعالً  قد ابتلينا هبا.
قال اهلل تبارك وتعاىل يف سورة االنعام : )َوال 
َحتَّى  َأْحَسُن  ِهَي  تِي  بِالَّ إاِلَّ  اْلَيتِيِم  َماَل  َتْقَرُبوا 
ال  بِاْلِقْسِط  َوامْلِيَزاَن  اْلَكْيَل  َوَأْوُفوا  ُه  َأُشدَّ َيْبُلَغ 
ُف َنْفسًا إاِلَّ ُوْسَعَها َوإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو  ُنَكلمِّ
اُكْم بِِه  ِ َأْوُفوا َذلُِكْم َوصَّ َكاَن َذا ُقْرَبى َوبَِعْهِد اهللَّ

ُروَن )152((. ُكْم َتَذكَّ َلَعلَّ
طبعًا هذه اآلية الرشيفة وما سبقتها من آيات 
هناك ترابط ما بني بعض الظواهر التي بينتها 
لنا هذه الرشيعة الساموية. هناك حالة شخصية 
عىل االنسان ان يبتعد عن بعض االشياء التي 
مها اهلل تعاىل، اآلية الرشيفة ذكرت جمموعة  حرهّ

اشياء نستعرضها:
)َوال   : الكريمة  اآلي��ة  يف  االول  املضمون 
َحتَّى  َأْحَسُن  ِهَي  تِي  بِالَّ إاِلَّ  اْلَيتِيِم  َماَل  َتْقَرُبوا 

ُه(. َيْبُلَغ َأُشدَّ
)َوَأْوُف��وا   : الكريمة  اآلية  يف  الثاين  املضمون 
إاِلَّ  َنْفسًا  ُف  ُنَكلمِّ ال  بِاْلِقْسِط  َوامْلِيَزاَن  اْلَكْيَل 

ُوْسَعَها(.
املضمون الثالث يف اآلية الكريمة : )َوإَِذا ُقْلُتْم 
َأْوُفوا   ِ اهللَّ َوبَِعْهِد  ُقْرَبى  َذا  َكاَن  َوَلْو  َفاْعِدُلوا 

ُرون(. ُكْم َتَذكَّ اُكْم بِِه َلَعلَّ َذلُِكْم َوصَّ
)َوال َتْقَرُبوا َماَل اْلَيتِيِم..( : هذا النهي عن اصل 
القرب من الفعل يدل عىل ان ذلك الفعل فيه 
مشاكل كب�ة وخط�ة.. ال تقرب ال يف ذهنك 
و ال يف فعلك.. خصوصًا اذا كان االمر يتعلق 
به  املجتمع  ابتالء  الُيتم   .. الضعفاء  بأموال 
وليس ابتالء الشخص نفسه، واليتم ليس عيبًا 
اليتيم،  اجتاه  ابتالئنا  من  حالة  هو  الُيتم  وانام 
صغ�ا  باعتباره  لليتيم  ليس  اخلطاب  ولذلك 
يكون  ان  البد  واملخاطب   .. لنا  واخلطاب 
عاقال ً رشيدًا حتى يتوجه له اخلطاب .. مال 
اليتيم ال تقربه اال بالتي هي احسن ألنك امني 
ه  عىل مال اليتيم .. ومن حقه اىل ان يبلغ اشدهّ
وان يكون بالغًا رشيدًا عاقال ً ويف تلك احلال 
املال ماله وهو احرى ان يترصف به وهو حاله 
مال  تقربوا  ال  انتم  لكن  العقالء..  بقية  حال 

اليتيم .. 
املسألة  هبذه  يبتيل  ما  لكل  نقوهلا  الكلمة  هذه 
ترصفات  اليتيم  بأموال  تترصف  ان  اح��ذر 

بخالف مصلحته او فيها مفسدة والعياذ باهلل 
وهذه فيها مشاكل اجتامعية خط�ة كم عم او 

خال او قريب لعب بأموال اليتيم. 
هنتم  ان  م��أم��ورون  نحن  اخ���واين  بالعكس 
ترصف  حتت  خدماتنا  ونضع  باليتيم  ونرأف 
فقدوا  الذين  ًاالي��ت��ام  خصوصا  اليتيم  ه��ذا 
نبتىل  اآلن  ودينية  وطنية  مشاريع  يف  اباءهم 
اهنم  ونشعرهم  نرعاهم  ان  الب��د  ب��ذل��ك.. 
ليسوا ايتامًا وانام موجود من يتكفل هبم وحينو 

عليهم.
اْلَكْيَل  )َوَأْوُف����وا   : الرشيفة  اآلي��ة  بينت  ثم 

ُف َنْفسًا إاِلَّ ُوْسَعَها(. َوامْلِيَزاَن بِاْلِقْسِط ال ُنَكلمِّ
االيفاء  االجتامعية  االبتالئية  املسألة  ه��ذه 
بالكيل والوزن ايضًا مسألة اجتامعية .. كيف 
الشيطان  ويدخل  بينهم  فيام  املعامالت  تكون 
الكيل  من  ي��رسق  ان  اىل  املريضة  والنفس 
وامليزان .. القرآن الكريم يبني )َوَأْوُفوا اْلَكْيَل 
َوامْلِيَزاَن بِاْلِقْسِط( هناك وفاء هذا املال يف مقابله 
الكيلو  هذا  وفاء  مثاًل  الفالنية  املادة  من  كيلو 
بمقدار من املال .. ال ختدع وال ترسق.. ملاذا 

ألهنا ستكون آثارا وخيمة عليك.
هذا  يامرسون  كانوا  الذين  الناس  من  كث� 
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كانوا  التي  االث��ار  الحظوا  التفتوا  ثم  الفعل 
الفقر  يعدكم  الشيطان   .. عليها  ي��م��رون 
لإلنسان  ل  يسوهّ الشيطان  يعمل  ..االن��س��ان 
وجيعله يرسق بطريقة مفية حتى تتجنب الفقر 
دينار   100 مثاًل  اليومي  مدخولك  كان  فاذا 
فان مدخولك مع اخليانة سيصبح 300 دينار .
راقبوا هؤالء االشخاص ستجد ان هذه املئتني 
االضافية جرتهّه اىل وبال كث� وجاره الذي ربح 
مئة قد وفقه اهلل .. وهذا صاحب املئتني دينار 
الزائدة قبل ابتيل بابتالءات كث�ة ألن هذا مال 
حرام ال يملكه فرتى هذا املال احلرام كاألرضة 

ينخر فيه اىل ان هيلك. 
يرأف  تعاىل  واهلل  مصلحتنا  النعرف  قد  نحن 
بنا ويقول اعملوا عمال واوفوا بالكيل وامليزان 
استطيع..  ال  الدقة  نحو  عىل  تقول  لعلك   ..
ولذلك بعض املفرسين يقول هذه اآلية : )ال 
ُف َنْفسًا إاِلَّ ُوْسَعَها( اشارة لدفع هذا.. أي  ُنَكلمِّ
عىل نحو الدقة ال استطيع.. فاعمل بمقدار ما 
ترسق  ان  وتتعمد  ختالف  انت  تستطيع..اما 

فهذا اليشء املبغوض. 
َوَلْو  َفاْعِدُلوا  ُقْلُتْم  ))َوإَِذا   : قال جل وعال  ثم 
اُكْم بِِه  ِ َأْوُفوا َذلُِكْم َوصَّ َكاَن َذا ُقْرَبى َوبَِعْهِد اهللَّ

ُرون(. ُكْم َتَذكَّ َلَعلَّ
حقيقة هذه املؤسسة ابتالئية يبتىل هبا السيايس 

االنسان  او    املؤسسة  صاحب  االجتامعي  او 
د احلقيقة  اذا اراد ان يقول أي قول البد ان جيرهّ
من كل يشء وتبقى احلقيقة بام هي حقيقة، اما 
فه  ق الكالم وحيرهّ اذا كان ذا قربى حياول ان يسوهّ
فه عنه ان كان يتضر باحلقيقة،  اىل جانبه او حيرهّ
يف  حمسوبيات  توجد  ال  يقول  الكريم  القرآن 
اذا قلتم اعدلوا.. البد ان عندما  هذه االوامر 
وتضعوا  تعدلوا  ان  البد  يشء  ألي  تتصدون 
االمور يف موازينها ومواقعها الصحيحة اما اذا 
كان ذا قربى يتبدل الكالم له او ضد عدوه فال، 
وهذه مسألة ُيبتىل هبا الناس ألن طبع االنسان 
هذه  اىل  جي��ر  ان  وحي���اول  القريب  اىل  يميل 
موازين  يف  يقول  الكريم  القرآن   .. االوارص 
العدالة هذه غ� مقبولة .. نعم البد ان نتواصل 
مع االرحام وقطيعة الرحم من الكبائر ولكن 
ليس هبذه الطريقة.. ولكن هذه يف االلتزامات 
اما يف  االخر  اثر عىل  هلا  ليس  التي  الشخصية 
واخلصومات  والتقارير  باملرافعات  اخر  مقام 
حيث  اىل  املذاهب  بك  تذهب  وال  تيلوا  فال 
وهذه  احلق  اىل  اال  تلتفت  وال  تِل  ال  القريب 
املسألة يف غاية االمهية، البد  لإلنسان ان يكون 
مستقيام ال يقدم اخاه او قريبه عىل االخر ملجرد 
انه قريب فهذه املسألة مذمومة والقرآن الكريم 
االنسان ملسؤولية  يقبل وطبعًا كلام تصدى  ال 

فيه  ورصخت  صدحت  كلام  وزنه  كثر  وكلام 
تِل  ال  بقريبك.  تأِت  وال  اعدل  اآلي��ة..  هذه 
اىل احلق..قد يكون عنده حق و  ِمل  اليه وانام 
لكن انت ال تِل اىل القريب وانام ِمل اىل احلق 
.. وهذه اآلية واضحة )َوإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو 

َكاَن َذا ُقْرَبى(.. 
واشياء  اشياء  نفسه  له  ل  تسوهّ واقعًا  االنسان 
يقرتب  انه  تصور  وكلام  احلق  عن  يبتعد  وهو 
يبتعد .. تصورات عند بعض الناس تصورات 
الذي  النهج هو  .. هذا  املشكلة  ومهية ال حتل 
حيل املشكلة.. واقعًا اذا كل انسان عرف قدر 
نفسه وعرف ما له وما عليه هل ستكون هناك 
مشكلة؟ لكن عندما تغيب الرؤية ختتلف هذه 
ال  مشاكل  يف  نقع  ان  ونحاول  عندنا  املفاهيم 

تبدأ وال تنتهي..
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان نكون اوفياء بعهد 
اهلل تبارك وتعاىل وان نلتزم بام وصانا به  جل 

وعال واحلمد هلل رب العاملني.
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مستقاٌة من اخُلطبة الدينية لسامحة 
السيد أمحد الصايف يف الصحن 
احلسيني الرشيف يف 19/ 8/ 

.2016

إىل  يرجع  أن  الب��دهّ  فاإلنسان 
ا متارًا وإما  إمهّ اهلل )عز وجل( 
امل��وت  ق��ان��ون  م��ك��ره��ًا، ألن 
جي���ري ع��ىل ك��ل أح���د، واهلل 
يستثِن  مل  وت��ع��اىل(  )سبحانه 
أحدًا )ُكلرُّ َنْفٍس َذائَِقُة امْلَْوِت(، 
وبالنتيجة البدهّ وأنهّنا يف حلظة ما 
عاملٍ  عىل  نفد  ثم  الدنيا،  نرتك 
متلفة،  وتقييامت  بقوانني  آخر 
فال  ومنازله  عطاياه  وكذلك 
البدهّ  ولذلك  هذا،  عاملنا  يشبه 
ما  بمقدار  يتهيهّأ  أن  لإلنسان 
وتعاىل(  )تبارك  واهلل  وسعه، 
إذا  اإلنساَن  هيدي  بأن  كفيٌل 
مطالب  حتصيل  يف  فعاًل  ج��دَّ 
ِفيَنا  َجاَهُدوا  ِذيَن  )َوالَّ اهلداية 
مَلََع  اهلَل  َوإِنَّ  ُسُبَلَنا  ُهْم  َلَنْهِدَينَّ

امُلْحِسننَِي( فلقد كتب اهلل تعاىل 
ذلك.

الدنيا  هب��ذه  اإلن��س��ان  وي��م��ررُّ 
عليه  لكن  ومعصية،  بذنب 
إذ  عليها،  ًا  مكبهّ يكون  ال  أن 
نفسه  ينقذ  أن  ر  يفكهّ أن  عليه 
جثت  ما  إذا  إزعاجها  وحياول 
قلقة  فيجعلها  املعايص،  عىل 
النفس  فتشعر  مطمئنة  غ��� 
اليليق  ال��ك��ذائ��ي  الفعل  أن 
ونفس  تغلب  قد  فشهوٌة  هبا، 
ولكن  ُيضل  وشيطان  تضعف 
يستسلم،  ال  أن  اإلنسان  عىل 
السجاد  اإلم��ام  عن  ورد  وقد 
ر  يصوهّ عندما  السالم(  )عليه 
هذا التائب، فهو يصور الذنب 
والتوبة يف نفس الوقت، حيث 

يستشعر التقص� ثم يبدأ بحل 
هذه املشكلة.

ال��س��الم(  )عليه  دع��ائ��ه  ففي 
َقْد  َتبِعاٌت   َّ َوَعيَل  ُهمَّ  يقول: )اللهّ
َنِسيُتُهنَّ  َقْد  َوَتبِعاٌت  َحِفْظُتُهنَّ 
َتناُم(،  ال  الَّتي   بَِعينَِك  ُهنَّ  َوُكلرُّ
عندما  الداعي  هذا  أراد  فامذا 
واآلثار  التبعات  هبذه  يعرتف 
واحلقوق؟.. فبعضها أنا نسيتها 
كل  ولكن  تذكرهتا،  وبعضها 
وع��ال(،  )ج��ل  اهلل  بعلم  يشء 
غ�  لوحده  االع��رتاف  وه��ذا 

كايف فام هي اخلطوة القادمة؟
ْض  )َفَعومِّ السالم(:  )عليه  قال 
َعنمِّي  َواْح��ُط��ْط  أْهَلها  ِمْنها 

ْف َعنمِّي ثِْقَلها(. ِوْزَرها َوَخفمِّ
يقف  ك��ي��َف  ن��الح��ظ  وه��ن��ا 

من  ال��س��الم(  )عليه  اإلم���ام 
علينا  فهي  ال��ن��اس،  ح��ق��وق 
إذا  مالية  حقوق  ومنها  كث�ة، 
أحد  من  امل��ال  بعض  أخ��ذت 
ولكني  نسيان  أو  عمد  ع��ن 
أو  اسرتجاعها،  عن  تراخيت 
وليس  م��ااًل  أحد  من  غصبت 
وضع  يف  وأن��ا  شاهد  ع��يلهّ  له 
يمكنني من أن استغله كنصب 
وال  ال��ن��اس  فيصدقني  معني 
اليشء  هذا  فسلبته  يصدقونه، 
وقال  وتركني  من دون حجة، 
أخذت  أو  عليك،  اهلل  حسبي 
قصد  ع��ن  ال  األش��ي��اء  ه���ذه 
ولكن طمعت هبا بعد ذلك، ثمهّ 
أنكرهتا، فكانت أمانة وطمعت 
احلقوق  من  ذلك  وأمثال  هبا، 

قد مرَّ الحديث فيما مضى مع اإلمام زين العابدين )عليه السالم( وهو يعرض حالة التائب عندما 
يفد على اهلل )تبارك وتعالى( بعدما غرق بالذنوب وقادته وأصبَح أسيرًا لها، ثّم بعد ذلك قرر هذا 

العبد التائب أن يرجع إلى اهلل تعالى. 

المسارعُة للتوبة
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املالية الكث�ة التي أصبحت يف 
التبعات  عيل  وتراكمْت  رقبتي 
وهناك من يشجعني عىل ذلك، 
ثم بعد ذلك انتبهت ورأيت أن 
ها كانت يف غ�  هذه األشياء كلهّ
جتاوزت  قد  كنت  وأن��ا  ها  حملهّ
واعتديت عىل حمارم اهلل تعاىل، 

فامذا أفعل؟
اهلل  إىل  التوبة  هي  يشء  أه��مرُّ 
أين  ولكن  وت��ع��اىل(،  )تبارك 
أج���د ه���ؤالء ال��ن��اس ال��ذي��ن 
ولذلك  عليهم!!،  جت���اوزت 
إىل  اإلن��س��ان  يسعى  أن  قبل 
ر، ولذلك  الفعل فعليه أن يفكهّ
الوقاية خٌ� من العالج، فليَس 
أطاهلا،  التوبة  طلب  من  ك��لرُّ 
فلذا عليه أن يتعظ عن الذنب، 
ألهنا  للتوبة!  ��ق  الي��وفهّ فقد 
حالة  الذنب  أن  فكام  توفيق، 
ووسوسة  التوفيق  ع��دم  م��ن 
توفيق  التوبة  فكذا  الشيطان 
اشتغاله  أثناء  فيمكن  اهلل،  من 
ب��احل��رام ه��ل��ك وم���ات وك��م 
يرشق  فقد  ه��ؤالء،  أمثال  من 
بغصة  ب��اهلل  والعياذ  اإلن��س��ان 

أن  نفسه  ي��ؤم��ن  وه���و  مخ���رٍة 
فاحشة  ارتكاب  يف  أو  يتوب، 
َأَجُلُهْم  َجاء  )َفإَِذا  مال  وسلِب 
وال  َس��اَع��ًة  َي��ْس��َت��ْأِخ��ُروَن  اَل 
اإلمام  يبني  وهنا  يْستقدموَن(، 
السجاد )عليه السالم( ويقول 
والتبعات  احل��ق��وق  ه��ذه  ان 
أدري  ال  ولكن  ذنبها  ارتكبت 
ْض  )َفَعومِّ فيقول:  أفعل،  ماذا 
َعنمِّي  َواْح��ُط��ْط  أْهَلها  ِمْنها 

ْف َعنمِّي ثِْقَلها(.  ِوْزَرها َوَخفمِّ
وحقيقة أن هذه الصورة بليغة 
جدًا فاألثقال واألوزار وصٌف 
حيمل  عندما  فاإلنساُن  دقيق، 
شيئًا ثقياًل عىل ظهره يكون يف 
يصبح  فهو  مستوية  غ�  حالة 
ويرسع  يئن  الظهر  حم��دودب 
ه��ذه  حُت���ط  أن  ف��ق��ط  وي��ري��د 
لثقلها  كاهله  عن  )األث��ق��ال( 
أن  ُأِم��رن��ا  فنحن  ول��ذا  عليه، 
عنها،  ونتبعد  املعايص  نتجنب 
وقد يضعف اإلنسان يف حلظة، 
ولذا عليه أن ينتبه، ويبتعد عن 
الذنوب، فإذا مل يوفق فعليه أن 
يتوب إىل اهلل، وأن يلتفْت ال أن 

يتامدى بحيث يتوب فورًا واهلل 
تعاىل حيب التوابني واملتطهرين 
واألوابني الذين يرجعون دائاًم 

إليه.
تعاىل  اهلل  رمح���ة  أن  صحيح 
ون��ح��ن  يشء  ك���ل  وس���ع���ْت 
يف  ولكن  ل��ذل��ك،  مطمئنون 
مؤترون  فنحن  الوقت  نفس 
فإذا  املعايص،  عن  بالتجنب 
غفلة  عن  باملعصية  وقعنا  ما 
أن  فالبد  ضعف  أو  شهوة  أو 
تشمل،  ال��رمح��ة  ه��ذه  أن  نثق 
أنفسنا  أمام  الطريق  نقطع  فال 
ليس  الذنوب  هذه  أن  ون��رى 
اهلل  فاليأس من رمحة  هلا غافر، 
فالرمحة  الكبائر،  يعد من  تعاىل 

تسع كل يشء.
دعاء  مقاطع  نقرأ  ونحن  ولذا 
نرتهّب  أن  فعلينا  امل��ع��ص��وم، 
الدعاء  عملية  وننظم  تفك�نا 
وتعاىل(  )تبارك  اهلل  وبني  بيننا 
عندنا  الذهنية  املطالب  فنرتب 
بحيث كيف نترصف إذا مررنا 
لإلنسان  حيبب  ول��ذا  بذنب، 
بينه وبني  أن جيد حلظات فراغ 

ومهم  وتعاىل(؛  )سبحانه  اهلل 
يكثر  ال  أن  اإلنسان  عىل  جدًا 
حتى  الدنيوية  اشتغاالته  من 
يتأمل  وإنام  الراحة  أوقات  يف 
بحكم  فنحن  نفسه،  ويراجع 
واملعيشة  ال��دن��ي��ا  ت��ط��ورات 
تعاىل،  اهلل  عن  كث�ًا  ابتعدنا 
)عز  واهلل  كب�  خطأ  هذا  لكن 
فنا أكثر من طاقتنا  وجل( ال يكلهّ
والبد من وجود حلظات يومية 
فيها  نراجع  منهّا  ك��لٍّ  حياة  يف 
اليوم،  هذا  يف  فعلنا  ملا  وننتبه 
فعند اسرتجاع الرشيط اليومي 
ات  حمطهّ اإلنسان  سيجد  قطعًا 
وسيجد  نظر،  إعادة  إىل  حتتاج 
حتتاج  عنده  وقفات  هناك  أن 
إىل إعادة العالقة بينه وبني اهلل 
القيامة  فيوم  وتعاىل(،  )تبارك 
أمام  استثناء  بال  مجيعًا  سنقف 
وقفة  وتلك  وع��ال(  )جل  اهلل 
)والَت حنَي مندم(، بال أم وال 
إال  أح��د  وال  عش�ة  وال  أب 

رمحة اهلل )تبارك وتعاىل(.
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السؤال : ما حكم قراءة الكف؟ 
وما حكم إعطاء وأخذ األجرة 

عىل ذلك ؟
اعتبار  ال  أن��ه  ب��ام   : اجل���واب 
لتنبؤاته فال جيوز له االخبار هبا 
بنحو اجلزم كام ال جيوز لآلخر 
ترتيب األثر عليه إذا كان مما ال 
جيوز ترتيبه إال بحجة عقلية أو 
املبلغ  بأخذ  بأس  وال  رشعية 

املدفوع .

أو  الكف  قارئ  يتنبأ   : السؤال 
للشخص  جي��ري  بام  الفنجان 
فهل   ، ومستقبله  ح��ارضه  يف 
صاحب  كان  إذا  ذلك  له  جيوز 
قراءة  عىل  أثرا  يرتب  الفنجان 

فنجانه ؟
اعتبار  ال  أن��ه  ب��ام   : اجل���واب 
اإلخبار  له  جيوز  فال   ، لتنبؤاته 
جيوز  ال  كام   ، اجل��زم  بنحو  هبا 
إذا   ، عليه  األثر  ترتيب  لآلخر 
كان مما ال جيوز ترتيبه إال بحجة 

عقلية أو رشعية .

عن  خترب  نساء  هناك   : السؤال 
او  ب��االح��ج��ار  األم���ور  بعض 

بالقرآن  او  الكف  او  الفنجان 
خترب  ال��ت��ي  األم���ور  ه��ذه  فهل 
عنها هلا واقعية وما حكم الثمن 
، وما حكم  التي تقبضه لذلك 
النساء  م��ن  إليها  يذهب  م��ن 
النساء  تلك  ان  وخ��ص��وص��ًا 
هلا  ليس  ذل��ك  ع��ن  خت��رب  التي 
تعرف  حتى  وال  ديني  اط��الع 
عنها  وسئلت  ال��دي��ن  اص��ول 
الاليت  للنساء  نصيحتكم  فام 
يصدقن هبا يف مسألة )اجلبسة( 
والغسل  وغ�ها  )الدوسة(  و 

بطاسة اخلالص ؟
باخبارهن  عربة  ال   : اجل��واب 
مطلقًا وال ينبغي الرجوع إليهنهّ 
حيرم  كام  أحيانًا  ذلك  حيرم  بل 

. أخذ األجرة من قبلهنهّ

بام  العالج  جيوز  هل   : السؤال 
ي بالطب الروحاين ؟ يسمهّ

يكن  مل  إذا  جي��وز   : اجل���واب 
سحرًا .

مايكتب  شخص   : ال��س��ؤال 
للمرىض   بالطالسم  ال��رق��اع 
نقودًا  ذل��ك  مقابل  يف  وياخذ 

ويكتب ايضًا لطرد اجلن، 
يف  سامحتكم  راي  هو  ما 

صحتها ورشعيتها ؟
يف  ل���ي���س   : اجل�������واب 
صحتها  عل  دليل  الرشع 
باخلصوص فاذا مل يشتمل 
عنه  هني  ما  عىل  يكتبه  ما 
عمله  من  يلزم  ومل  رشعًا 

هذا ارضارا بمن حيرم االرضار 
به وكان له منفعة معتد هبا عرفًا 

جاز اخذ االجرة عليه .

السؤال : ما هو رأيكم يف كتابة 
الطالسم و االحراز و محلها أو 
احلصول  هب��دف  مائها  رشب 

عىل غاية مثل الشفاء ؟
اجلواب : ال مانع منه ان مل يكن 

سحرا .

السحر  عمل  ه��ل   : ال��س��ؤال 
الرشيعة  يف  امل��ح��رم��ات  م��ن 

االسالمية ؟
فعله  ، حرام  السحر   : اجلواب 
مه والتكسب به . وتعليمه وتعلهّ

السحر  تعليم  هل   : ال��س��ؤال 
والتكسب به حرام ؟

ال��س��ح��ر  ع��م��ل   : اجل������واب 
والتكسب  وتعلمه  وتعليمه 
لدفع  كان  وإن  مطلقا  حرام  به 
نعم   ، األح���وط  السحرعىل 
إذا توقفت عليه  جيوز بل جيب 
النفس  كحفظ  أه��م  مصلحة 
وامل��راد   ، املسحورة  املحرتمة 
يف  الوقوع  يوجب  ما  بالسحر 
أو  البرص  عىل  بالغلبة  الوهم 
كون  ويف   ، غ�مها  أو  السمع 
أو  املالئكة  أو  اجل��ن  تسخ� 
 ، إشكاال  السحر  من  اإلنسان 
مضا  كان  ما  حتريم  واألظهر 
دون  ب��ه  اإلرضار  حي��رم  بمن 

غ�ه .

سؤال للقراء
هل يجوز استخدام السحر في عمل الخير ودحر الشيطان في بعض النفوس؟

سؤال وجواب العدد السابق

فتاة يتيمة األب وليس لها عم وجدها متوٍف ولها اخ يبلغ من العمر ما يقارب )13 (
سنة فمن هو ولي امرها ؟
الجواب : ال والية الحد عليها اعداد: محمد حمزة جبر



مؤلٌم هو الرحيل!!

آهات وانني ودموع صامتة وذكريات مجيلة 
ما بني فرح وحزن هكذا سوف اكمل بقية 
حيايت مع فلذة كبدي اطفايل بعد استشهاد 
رفيق دريب وركن بيتي )زوجي امحد هادي 
واملحطات  دريب  رفيق  احل��زن  سلامن(.. 
الصعبة كث�ة لكن بالرغم من ذلك واكثر 
منه عيلهّ ان اهنض ملواجهة مس�ة حيايت انا 
دفاعا  استشهد  واطفايل أِلحيي ذكر رجل 
عن االرض واملقدسات لبى نداء املرجعية 
العليا ونال رشف الشهادة باع حياة الفناء 
لينتقل اىل حياة البقاء فطوبى له، رزقني اهلل 
يرهم   عيل(مل  و  مها)يوسف  بنجلني  واياه 
ويفتخر  دراستهم  يكملون  االب��اء  كبقية  
تالحقه  كانت  فالشهادة  الناس،  امام  هبم 
مرًة تلو اخرى، ُجرح امحد مرتني ويف كل 
مرة كنت اعرتض عىل  عودته اىل ساحات 
القتال، لكن ال جدوى من ذلك ففي كل 
وب��إرصاٍر  الذهاب  عىل  عازمًا  أجده  مرة 

أكثر من السابق.
السامء  أرى  ك��أين  استيقظُت  ي��وٍم  ذات 
عىل  القلق  انتابني  حينها  بعيني  ًة  ُم��غ��رَبَ

واذا  قليلة  سويعات  إال  ألَبث  مل  زوجي، 
هباتٍف يرن لينبئني بأن امحد ُزفهّ شهيدًا إىل 
ارض اجلنان، كان ذلك يوم  28/  12/  
2014م يف قضاء بلد، هنا اختلطت املعاين 
بالفرح  وتبعثرت احلروف وانتابني شعور 

والفخر واحلزن واالمل معًا .
مل اعد أصدق ماذا حدث!!!!!

ُأصبت بصدمة مؤملة جعلتني استسلم لألمل 
رسيعًا، ولكن بفضٍل من اهلل تعاىل وقدرته 
ودعوات االهل واملحبني عدت ألقف من 
وابصم  ألربيهم  اوالدي  اجل  من  جديد 
حيث  حية،  والدهم  ذك��رى  اذهاهنم  يف 
والدهم  ص��ور  من  ارشيفًا  هلم  صنعت 
وابقيته متاحا هلم يعودون اليه متى شاءوا 
إنه يف  ذلك، كان يوصيني هبم كث�ًا حتى 
د يل عىل حسن تربيتهم  اجازته االخ�ة أكَّ
لن  انه  يعلم  يتحدث وكأنه  كان  غيابه،  يف 
عن  كث�ًا  تكلم  ثانيًة،  ليحتضنهم  يعود 
حينها  أعلم  أكن  مل  اطفاله  وعن  الشهادة 
ينتهي يف  أن احلياة تدعونني  إىل نضال ال 

مهبهّ الرياح واملخاطر.

أخي  له:  وقال  اخوانه  بأحد  أمحد  اتصل 
له:  وقال  رصيدا  منه  وطلب  لك  مشتاق 
بعد قليل سندخل معركة مع العدو، وبعد 
نكن  مل  هاتفه،  ُغِلَق  اتصاله  من  حلظاٍت 

نعلم بأن رصاصة الغدر قد اصابته.
اصنع  لكي  الغياب  مع  تصاحلت  حينها 
منه خبزًا ألطفايل وارضا ينبت فيها رجال 
كام  عليائه  من  هبم  والدهم  يفتخر  ونساء 
هم يفتخرون بشهادته، سوف تكون احلياة 
اشعرهم  ول��ن  مل  لكني  م��ا؛  نوعًا  صعبًة 
غ�هم  م��ن  اق��ل  او  االب  أي��ت��ام  ب��أهن��م 
الوحيد  وشقيقي  والديت  بمساعدة  بيشء، 
أشعر  حيايت...  كل  هم  باتوا  وزوجته، 
للحياة  البد  لكن  داخيل  يف  عميق  بحزٍن 
اخلسارة،  أمل  من  الرغم  عىل  تستمرهّ  ان 
سوف ُأكمل مس�ة حيايت هذا ما اوصاين 
االخ�ة،  اجازته  يف  ذهابه  قبل  زوجي  به 
أعتدت غيابه الدائم عن املنزل لكني احيانًا 
يريد  خ��رج  فقد  معنا!!!  بوجوده  اشعر 
يناهلا  وال  اياها  اهلل  فرزقه  بصدره  الشهادة 

إال ذو رزق عظيم. 

سرى الجليحاوي  / مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات

وحُي
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ويذكر أن الشيخ احليل )قدس رسه( من أكابر علامء الشيعة وفقهاء اإلمامية يف القرنني الثامن والتاسع 
اهلجريني، وكان )قدس رسه( جامعًا لآلداب والكامالت الظاهرية والباطنية والعلم والعمل وملاًم 

باملعارف العقلية والنقلية.
حيث  العلمية،  كربالء  حوزة  إىل  الدينية  املرجعية  به  وانتقلت  املقدسة  كربالء  إىل  هاجر  بعدما 

ازدهرت احلوزة باملئات من طلبة العلم والفضالء والفقهاء الذين جاؤوا إليها من متلف األقاليم 
اإلسالمية كإيران واهلند ودول آسيا الوسطى )داغستان، آذرباجيان، طاشقند( وغ�ها من املناطق 

اإلسالمية. 
وقد أشار )ابن بطوطة( يف رحلته إىل كربالء املقدسة سنة 737ه� إىل وجود مدرسة علمية كب�ة إىل 

جانب الضيح املقدس لإلمام احلسني )عليه السالم(.
يف  العلمية  احلركة  تنشيط  يف  رسه(  )قدس  فهد  ابن  الشيخ  مرجعية  دور  أمهية  مدى  يعرف  هذا  ومن 

كربالء، السيام وأهنا أصبحت يف ظل تشيع حاكم العراق عىل يد الشيخ، أكثر أمنًا واستقرارًا، وأصبحت 
بذلك كربالء املقدسة مركزًا للمرجعية الدينية عند الشيعة، بعد أن تراجع دور جبل عامل باستشهاد الشهيد 
العلمية يف  احلوزة  بأن  علاًم  البقاع،  تلك  العلمي يف  دورها  تارس  بقيت مدرسته  وإن  اهلل(،  األول )رمحه 
كربالء املقدسة تأسست قبل حوزة النجف األرشف، حيث أسسها الفقيه املحدث محيد بن زياد النينوي 
املتوىف سنة 310ه� وهو من مشايخ الشيخ الكليني وفرات الكويف، أما حوزة النجف األرشف فقد أسسها 

الشيخ الطويس )رمحه اهلل( )460-385(.
هي  كام  الفاحتة  لقراءة  مرقده  »دخلنا  ه�،   1329 سنة  ويف   :) املعارف  )مراقد  صاحب  وقال 
عادتنا يف كل عام نأيت لزيارة احلسني )عليه السالم( يف النصف من شعبان � فوجدناه عىل سعته 
الصيف، واملعروف  أيام  فيه  تقيم  الزوار  الذي كانت  الوقف  بستانه  بالزائرين حتى يف  مكتظًا 
واملشهور انه )رمحه اهلل( اوقف داره التي فيها جدثه عىل ان تكون قربًا ومزارًا له، ومأوى للزائرين 

الضيوف، وكذا البستان املحيطة بداره وقربه، املعروفة ببستان ابن فهد احليل هي وقف عليه«.
االسدي  فياض  ابن  السميع  عبد  كالشيخ  جمتهدين  صاروا  تالمذته  وجلهّ  الكث�  عليه  وتتلمذ 

حافلة  س�ته  كانت  الذي  املشعشعي  احلويزي  املوسوي  فالح  بن  حممد  السيد  واملوىل  احليل، 
الدين  الدامية، والشيخ ريض  باحلوادث والوقائع 

حسن املعروف بابن راشد القطيفي اىل غ�هم.
وذكر مؤلف )مراقد املعارف(: »مرقده يف كربالء 
املقدسة بداره التي تقع يف قبلة مرقد االمام احلسني 
قبة  عليه  مشيد  وقربه  منه،  قريبة  السالم(  )عليه 
اسطوانات  حتوطه  دار  صحن  قربه  وحول  قديمة 
الشهداء  أيب  مرقد  لزائري  مأوى  كانت  وغرف 

احلسني بن عيل )عليهام السالم(.

اول مرجعية في كربالء
ورد في »كتاب االوائل االمام الحســـين )عليه الســـالم( وكربالء«، ان الشـــيخ أحمد بن فهد االســـدي الحلي )756 – 841هـ(، هو 

المؤســـس األول للمركز المرجعـــي في مدينة كربالء التي كانت قبـــل انتقاله من الحلة اليها، المدينـــة العامرة بالعلماء 
والحركة العلمية، وقد تجاوزت مرجعيته الدينية وزعامته العلمية حدود كربالء والعراق الى حدود الشام غربا والخليج 
الفارســـي والجزيرة العربية جنوبا وســـائر بلدان الشـــيعة في العالم، وكانت وفاته كما ذكرت كل المصادر في مدينة 

كربالء المقدسة وفيها دفن في مكان يعرف ببستان النقيب.

تراث وآثار
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بزيارة كربالء  العربية واالسالمية  الدول  ام�ات  ترشفت بعض 
بنات  من  السالم( وهن  )عليه  احلسني  اإلمام  زيارة  ونيل رشف 
امللوك وزعامء الدول اضافة اىل عدد منهن كن زوجات للعديد من 
مسؤويل الدول العربية واالسالمية، ويرد مجلة من هذه االم�ات 

املؤرخ سعيد رشيد زميزم يف »الزعامء الذين زاروا كربالء« :
اوهلن االم�ة اهلندية )تاج دار باهو( زوجة السلطان اهلندي حممد 
ه�   1258 سنة  كربالء  وزارت  أوده  مملكة  ملك  الدولة  من�  بن 
وترشفت بزيارة مرقد اإلمام احلسني )عليه السالم( واستقرت يف 

كربالء حتى موهتا.
الثانية هي االم�ة )يب يب شمس امللوك( والدة السلطان حممد شاه 
زعيم االغا خانية احدى فرق الشيعة اإلسامعيلية، وزارت كربالء 

سنة )1335 ه�(.
الثالثة كانت زوجة رئيس وزراء باكستان االم�ة )ليقات خان(، 
السالم( بصحبة زوجها سنة  اإلمام )عليه  بزيارة  والتي ترشفت 

)1366 ه�(.
الرابعة، كانت االم�ة )نور آل محادة( رئيس املجمع االعىل املتحد 
اللبنانية  الشخصيات  احد  محادة  آل  أمني  بصحبة شقيقها  العريب 

وترشفا بزيارة االمام سنة )1372 ه�(.
هبلوي  رضا  حممد  امللك  والدة  امللوك(  )تاج  االم�ة  اخلامسة، 

وترشفت بزيارة االمام )عليه السالم( سنة )1373 ه�(.
السادسة، االم�ة العراقية )فاضلة( خطيبة فيصل الثاين والتي مل 

يتم زوجها منه بسبب اغتياله سنة )1958م(.
وترشفت  القاجاري،  عيل  فتح  السلطان  زوجة  االم�ة  السابعة، 
»زميزم«  جعلها  ملاذا  نعرف  وال  ه�(   1232( سنة  كربالء  بزيارة 

السابعة مع اهنا اقدم من ترشف من االم�ات املار ذكرهن بزيارة 
االمام احلسني )عليه السالم(.

الثامنة، يقول زميزم اهنن جمموعة ام�ات من اقرباء امللك االفغاين 
أمان اهلل خان وترشفن بزيارة كربالء سنة )1348 ه�(.

التاسعة، االم�ة )فاطمة هبلوي( ابنة امللك رضا هبلوي، وكانت 
زيارهتا سنة )1381 ه�(.

العارشة هي االم�ة ملياء ابنة امللك املغريب حممد اخلامس وشقيقة 
ملك املغرب احلسن الثاين،، وقد زارت كربالء سنة )1386 ه�(.
احلادية عرشة، هي االم�ة )فرح هبلوي(، من ارسة الشاه االيراين 

وقد زارت كربالء سنة )1387 ه�(.
الثانية عرشة، وكانت شقيقة الشاه االيراين وهي االم�ة )ارشف 

هبلوي( وترشفت بزيارة كربالء سنة )1397 ه�(.
الثالثة عرشة، االم�ة عالية والدة امللك فيصل الثاين وقد ترشفت 

بزيارة كربالء سنة )1369 ه�(.
أزواجهن  رافقهن  االم���ات  هذه  من  قسام  ان  »زميزم«  يرد  كام 
برفقة  رسمي  وفد  يف  العراق  اىل  جئن  اخر  وقسام  اخواهنن  او 
املسؤولني  لدن  من  حارا  ترحابا  لقني  وقد  دوهلن  من  مسؤولني 

العراقيني وخدام العتبتني وقتها.
وترشف  كربالء  زار  البائد،  النظام  سقوط  بعد  أن  بالذكر  جدير 
بزيارة اإلمام احلسني واخيه أيب الفضل العباس )عليهام السالم( 
العديد من الوفود منهم نساء يتولني مسؤوليات يف بالدهن وقد 
احلسينية  العتبتني  وخ��دام  مسؤويل  من  هبن  كب�  اهتامم  جرى 

والعباسية املقدستني.

أميرات تشّرْفن بزيارة كربالء

تراث وآثار
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العقيدية  والبحوث  للدراسات  »الدليل«  مؤسسة 
تقيم ندوة تنموية للشباب

العطاء الحسيني

��م��ْت م��ؤس��س��ُة ال��دل��ي��ل  ن��ظهّ
للدراسات والبحوث العقيدية 
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة، 
هتدف  هلا  تنموية  دورة  ل  أوهّ
وتسليحهم  الشباب  دعم  إىل 
حتت  وأقيمت  وثقافيًا،  دينيًا 
الفكرية  الرتبية  )أسس  عنوان 
يف التعليم الديني(، وذلك عىل 
قاعة سيد االوصياء يف الصحن 
وحضها  الرشيف  احلسيني 
للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة 
عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية 
نخبة  مع  الكربالئي  املهدي 
والرتبوية  الدينية  الكوادر  من 

والثقافية.
عبد  الشيخ  س��امح��ة  وأش���ار 
كلمٍة  يف  الكربالئي  امل��ه��دي 
ان  اىل   ال��دورة  افتتاح  عند  له 
»هناك خلاًل يف معرفة وظائف 
والتعليمية  الرتبوية  النشاطات 

من  ال��ك��ث���  ويف  ال��ع��راق  يف 
معاجلة  اىل  ونحتاج  املناطق، 
ه���ذا اخل��ل��ل ح��ت��ى ن��ص��ل اىل 

اهلدف الذي ننشده«. 
وقال الكربالئي: انهّ »املطلوب 
م���ن االس����ات����ذة وامل��رشف��ني 
بالدروس  يعتنوا  ان  الرتبويني 
التخصصية  األك���ادي���م���ي���ة 
جهودهم  ك��ل  ي��ب��ذل��وا  وان 
االكاديمي  باملستوى  لالرتقاء 
احد  وهذا  للطلبة  التخصيص 
»أننا  مضيفًا  املهمة«،  املهام 
مج��ي��ع��ًا م��س��ؤول��ون ع��ن ه��ذه 
من  اهل��دف  بيان  وه��و  املسألة 
وجودنا وان حسن العمل هذا 
مجيعًا  ننشده  الذي  اهلدف  هو 
الغاية  هي  ما  نحدد  ان  فالبد 
هلل  العبودية  وه��ي  واهل���دف، 
العمل  )تبارك وتعاىل( وحسن 
بناء  عىل  يتوقف  الذي  للحياة 

املجتمع  وبناء  للفرد  ال��ذات 
البناء الصحيح«.

إىل  الكربالئي  الشيخ  ولفت 
رشحية  مع  نتعامل  »اآلن  أننا 
وخصوصًا  اخلطورة  يف  غاية 
اعامر  وه��ي  احل��ارض  وقتنا  يف 
واع��امر  وامل��راه��ق��ة  الطفولة 
الشباب، ونحن بحاجة هنا يف 
نواجهها  التي  التحديات  ظل 
اعتناًء  الرشحية  هبذه  نعتني  ان 
توجيه  نستطيع  وكيف  اك��رب 
ل��الس��ت��ف��ادة من  ال��ش��ب��اب 
مضيفًا  وق��دراهت��م«،  طاقاهتم 
هبا  يقوم  التي  »التضحيات  ان 
املعارك  املجاهدون يف  الشباب 
وتلبيتهم لنداء املرجعية الدينية 
الوطن  عن  ال��دف��اع  يف  العليا 
فراغ  من  ت��أِت  مل  واملقدسات 
اثمرت  متعددة  وسائل  وهناك 
هذا  من  املخلصة  النتيجة  هذه 

الرتبية  واوهل��ا  املؤمن  الشباب 
االجتامعية والرتبية الدينية«.

ث الشيخ صالح  من جهته حتدهّ
مؤسسة  م��س��ؤول  ال���وائ���يل، 
انهّ  قائاًل:  )األحرار(  ل�  الدليل 
بالدراسات  ُتعنى  »املؤسسة 
بشكل  والفكرية  العقائدية 
شعب  عدة  عىل  وحتتوي  عام، 
شعبة  التعليم،  )شعبة  منها 
الرتمجة، شعبة  البحوث، شعبة 

االحرار/ حسين نصر 
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العطاء الحسيني
االدارة(  وشعبة  ال��ع��الق��ات 
وه��ي هت��دف إىل اجي���اد رؤي��ة 
اجلانب  تأهيل  إلع��ادة  َعقدية 
ظل  يف  وال��ف��ك��ري  ال��ع��ق��دي 
اهل��ج��امت ال��ت��ي ي��ت��ع��رض هلا 
اإلس���الم م��ن أف��ك��ار اإلحل��اد 

والعلامنية«.
وأض����اف ال���وائ���يل، »ه��ن��اك 
لتطوير  تعليمي  م����رشوع 
امل��دارس  يف  الديني  التعليم 
يعرف  فجميعنا  األكاديمية، 
التعليم  يف  مشكلًة  هناك  أن 
التعليمي،  املنهج  يف  خصوصًا 
املنهج  نوصل  ان  نحاول  وهنا 
عن طريق الكادر التدرييس يف 
واملتوسطة  االبتدائية  مراحل 
بالوقت  مش�ًا  واالعدادية«، 
ذاته إىل ان »عمر املؤسسة عام 
العديد  هنالك  ولكن  واح��د 
م��ن األن��ش��ط��ة وال��ن��ت��اج��ات 
ال��ت��ي حت��ق��ق��ت خ���الل ه��ذه 
ال���ف���رتة ال���ق���ص����ة، وم��ن��ه��ا 
الكتب  م��ن  جمموعة  إص���دار 
فضاًل  املعرفية،  واملوسوعات 
)ال��دل��ي��ل(  جملة  إص���دار  ع��ن 
ان  مضيفًا  للمؤسسة«،  التابعة 
»هناك رؤيًة اسرتاتيجية لتطوير 
الندوات  خ��الل  من  التعليم 
وامل����ؤت����رات وال������دورات 

التطويرية«.
سعد  الدكتور  ق��ال  ذل��ك  إىل 
شعبة  م���س���ؤول  ال����غ����ري، 
ان  الدليل:  التعليم يف مؤسسة 
بالتعاون  استطاعْت  سة  »املؤسهّ
انتاج  من  احلكمة  مؤسسة  مَع 
عىل  ستساعد  أكاديمية  مناهج 
االول  من  فكرية  تربية  بناء 
متوسط،  الثالث  اىل  ابتدائي 
السادس  ملنهج  بالنسبة  أم��ا 
االكامل،  طور  فهو  االع��دادي 
عىل  املناهج  ه��ذه  وستعمل 
املعرفية  باألسس  الطلبة  رفد 
يف  احلديثة  واملناهج  والطرائق 

التعليم«.         

هبدِف رفع املستوى الديني والثقايف لرشحية النساء يف كربالء، تضافرت جهود مركز احلوراء زينب 
)عليها السالم( لرعاية الفتيات عىل إقامة منتدى ثقايف نسوي أسبوعي، تضمن إقامة برامج ثقافية 

ومعرفية متلفة من بينها الندوات واملسابقات. 
املركز:  عىل  العام  واملرشف  اإلعالم  لشؤون  العام  األمني  معاون  البناء،  الدين  سعد  السيد  وقال 
احلوراء  مركز  يقيم  للمرأة،  والديني  الثقايف  املستوى  برفع  تساهم  التي  الثقافية  نشاطاته  »ضمن 
فيها  تقدم  متنوعة  ومسابقات  وإرشادية  دينية  حمارضة  يتضمن  أسبوعيا  منتدى  السالم(؛  )عليها 
)عليه  احلسني  لإلمام  املقدس  الضيح  هبا  ُزين  التي  الورود  منها  معنوية  واخرى  حتفيزية  هدايا 
السالم(، وهتدف إىل إحياء املناسبات من والدات ووفيات األئمة األطهار )عليهم السالم( وغ�ها 
من املناسبات الواقعة ضمن األسبوع«، مبينًا ان »العتبة احلسينية املقدسة مل تعد مركزا دينيا وعباديا 
فحسب وإنام أصبحت مركَز إشعاٍع ثقايف للتواصل مع متلف رشائح املجتمع الكربالئي بصورة 

خاصة واملجتمع العراقي عمومًا ورفده باملهارات واملعارف املختلفة«.
دت املهندسة سارة حممد، مسؤولة مركز احلوراء انهّ »هذه النشاطات هتدف اىل حتصني املرأة  فيام أكهّ
ثقافيًا ودينيًا وإعدادها لتكون إنموذجًا للمرأة املسلمة؛ وهلا القدرة عىل مواجهة من حياول ان يث� 
الشبهات حول املفاهيم اإلسالمية من خالل تكثيف مثل هذه املحارضات املطروحة من قبل شعبة 
التبليغ الديني يف العتبة احلسينية املقدسة واملجالس اإلرشادية التي تعد يف الوقت ذاته جمالس لطلب 
العلم وللحارضين فيها األجر العظيم يف ذلك فضاًل عن األجر األعظم هلن وهن يف رحاب اإلمام 

احلسني )عليه السالم(«. 
وتابعت حديثها، »فضاًل عن املحارضات الدينية فهناك مسابقة أسبوعية تقام ضمن فعاليات املنتدى 
األسبوعي ملركز احلوراء )عليها السالم( املقام صباح كل سبت يف احلائر احلسيني الرشيف والذي 
يشهد حضورًا واسعًا من الزائرات من داخل وخارج العراق«، داعيًة بالوقت ذاته، »كافة األخوات 
من  لينهلن  فيها  واحلضور  دينية  نسوية  جتمعات  هكذا  اغتنام  اىل  العراقية  واملحافظات  كربالء  يف 

تعاليم أهل البيت )عليهم السالم(«.

مركز الحوراء »عليها السالم« يدعو نساء العراق لحضور منتداه األسبوعي
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عبد  الشيخ  س��امح��ة  استقبل 
امل���ه���دي ال��ك��رب��الئ��ي امل��ت��ويل 
للعتبة  العامة  لألمانة  الرشعي 
مكتبه  يف  امل��ق��دس��ة،  احلسينية 
الرشيف،  احلسيني  بالصحن 
مح��زة  خ��ال��د  ال��ش��ه��ي��د  ذوي 
بابل  حمافظة  اهايل  من  العوييس 
ناحية املدحتية )احلمزة الغريب(، 
التي  االحتياجات  لالطالع عىل 
موجهًا  الشهيد  عائلة  تصاحب 
بالوقت ذاته العديد من النصائح 
رعاية  كيفية  يف  الشهيد  اخ  اىل 
افراد عائلته ومتابعة احتياجاهتم، 
الدين  سعد  السيد  ذل��ك  اك��د 
مكتب  م��دي��ر  ال��ب��ن��اء  ه��اش��م 
احلسينية  للعتبة  العام  االم��ني 
بني  من  »ان  واض��اف:  املقدسة 
االحتياجات التي ستلبيها العتبة 

بناء  الشهيد، هي  لعائلة  املقدسة 
حرص  عن  منوها  لعائلته،  دار 
عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة 

متابعة احتياجاهتم بالكامل«.
البناء »كام وجه سامحة  واضاف 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
ب���إرس���ال ط��ف��ل��ة ال��ش��ه��ي��د اىل 
)عليه  العابدين  زين  مستشفى 
املقدسة  للعتبة  التابعة  السالم( 
الفحوصات  اج���راء  ل��غ��رض 
ب�  اصابتها  نتيجة  هلا  الكاملة 
وتقديم  اللمفاوية(  )ال��غ��دد 

افضل انواع العالج لشفائها«.
سامحة  لقاء  »ان  البناء:  وب��نيهّ 
الشيخ الكربالئي بعائلة الشهيد 
بل  فقط؛  ذكر  ما  عىل  يقترص  مل 
قدَم بعض اهلدايا العينية ألوالد 

الشهيد«، اضافة مبلغ مايل دفعه 
تشييد  الك���امل  ختصص  ثانية 
ان  وت��اب��ع  الشهيد  لعائلة  دار 
املستمرة  باملتابعة  سامحته أوىص 
ألن  ال��ش��ه��داء،  ع��وائ��ل  جلميع 
بقيت  ملا  االب��رار  شهداؤنا  لوال 
االن  هي  كام  العراق  حمافظات 
وهم قدموا الكث� وما نقدمه هلم 

يشء يس� جدًا«.
لعوائل  ُيقدم  ما  كل  عن  منوهًا 
ال��ش��ه��داء ل��ي��س ب��ك��اٍف وه��و 
االن  جيري  والعمل  ج��دًا  قليل 
وزارة  يف  االخوة  مع  وبالتنسيق 
رئيس  السيد  ومكتب  ال��دف��اع 
انجاز  عىل  ب���اإلرساع  ال���وزراء 
للشهداء،  التقاعدية  املعامالت 
وك���ذل���ك ان���ج���از م��ع��ام��الت 

خت��ص��ي��ص روات������ب ش��ه��ري��ة 
حريصون  ون��ح��ن  للجرحى 
تكون  ان  ع��ىل  احل����رص  ك��ل 
هذه  كون  مستمرة  متابعة  هناك 
العوائل حتتاج اىل رعاية مستمرة 

ودعم كب�«.  
وحتدث فاضل محزة عبد اهلل اخو 
العوييس(  محزة  )خالد  الشهيد 
»}َواَل  الكريمة:  باآلية  مستهال 
َسبِيِل  يِف  ُقتُِلوْا  ِذيَن  الَّ َسَبنَّ  حَتْ
ِْم  َرهبمِّ ِعنَد  َأْحَياء  َبْل  َأْمَواًتا   ِ اهللهّ
ُيْرَزُقوَن{، )آل عمران/169(«، 
وقال: »مع انطالق فتوى اجلهاد 
العليا  املرجعية  فم  من  الكفائي 
واملتمثلة  االرشف  النجف  يف 
احلسيني  ع��يل  السيد  بسامحة 
الشهيد  اخي  التحق  السيستاين، 

العطاء الحسيني

العتبة الحسينية المقدسة تتكفل ببناء دار 

لعائلة الشهيد خالد حمزة

وتعالج طفلته في مستشفى زين العابدين
تقرير: ضياء االسدي
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العتبة الحسينية المقدسة تتكفل ببناء دار 

لعائلة الشهيد خالد حمزة

وتعالج طفلته في مستشفى زين العابدين
خالد ليكون واحدا من املدافعني 
ع���ن ال���ع���رض وامل��ق��دس��ات 
املجرمة  للعصابات  ومواجهًا 
االرهايب  داعش  بكيان  املتمثلة 
له  مشاركة  اول  كانت  حيث 
ليشارك  ال��ن��رص(  )ج���رف  يف 
م��رورًا  التقسيم  بناظم  بعدها 
صالح  بمحافظة  )بتكريت( 
جبال  اىل  بعدها  لينتقلوا  الدين 
من  حتريرها  اجل  من  مكحول 
حينها  حيث  ال��دواع��ش  دن��س 
يف  االب��ط��ال  بني  معارك  دارت 
السالم«  »عليه  االكرب  عيل  لواء 
الشعبي  احلشد  فصائل  وبقية 

املقدس ضد العصابات املجرمة 
ثالثة  ي��ق��ارب  م��ا  واس��ت��م��رت 
فصل  يف  الربودة  مع شدة  اشهر 

الشتاء«.
الشهيد  »ان  العوييس:  واضاف 
مرضه  ي��ص��اح��ب��ه  ك���ان  خ��ال��د 
اضافة اىل اصابة زوجته واوالده 
اوالده  واح��د  شتى،  ب��أم��راض 
دار  وحينها  املستشفى  يف  يرقد 
لغرض  ه��ات��ف��ي  ات��ص��ال  م��ع��ه 
اللتزامه  ذل��ك  رف��ض  امل��ج��يء 
ليصلنا  املقدس،  بواجبه  الشديد 
بعد ذلك نبأ استشهاده يف املنطقة 
مكحول(  )ج��ب��ال  وه��ي  ذاهت��ا 
ليلتحق   2016/2/2 بتاريخ 
ضحوا  الذين  الشهداء  بركب 
هذا  حرمة  عن  دفاعًا  بأنفسهم 
لفتوى  وتلبيته  املقدس  الوطن 

اجلهاد الكفائي املقدس«.

يف سياق متصل اكدت املهندسة  
مسؤولة  ع���يل(  حم��م��د  )س����ارة 
»عليها  زينب  احل���وراء  مركز 
قائلة:  الفتيات  لرعاية  السالم« 
احل��وراء  مركز  برنامج  »ضمن 
املعد  ال��س��الم(  )عليها  زينب 
تت  ال��ش��ه��داء  ذوي  ل��رع��اي��ة 
شهداء  من  عوائل   )8( زي��ارة 
السالم«  »عليه  االكرب  عيل  لواء 
ملحافظة  التابعة  االقضية  يف 
الشهيد  عائلة  بينهم  ومن  بابل 
املدحتية  ناحية  يف  محزة(  )خالد 
جيرى  وكام  )العويسات(  قرية 
فقد  العوائل،  جلميع  بالنسبة 
املعايش  الوضع  صورة  نقل  تم 
حاجتهم  يف  ومعاناهتم  للعائلة 
الشهيد  ألبناء  العالج  لتوف� 
اىل  االحتياجات  م��ن  وغ���ه��ا 
للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة 

احلسينية املقدسة، وحظيت تلك 
ورعايته  باهتاممه  االحتياجات 
للجهات  ال��ف��وري  واالي��ع��از 
املعنية لتنفيذها كام عهدنا سامحته 
يف تلبية كافة احتياجات العوائل 

املتعففة من ذوي الشهداء«.
وت��اب��ع��ت »ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 
تلبيتها  تم  التي  االحتياجات 
دار  بناء  منها  الشهداء  ل��ذوي 
تعود  ارض  قطعة  عىل  سكنية 
داره،  وترميم  للشهيد،  ملكيتها 
بعد متابعة دقيقة للحالة، اضافة 
منهم  للمرىض  عالج  توف�  اىل 
التي  االحتياجات  من  وغ�ها 
مهام بلغت فأهنا ال تساوي قطرة 
التي  الزكية  الدماء  تلك  من  دم 
وحررت  هيبته  للوطن  اع��ادت 

اراضيه«. 
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احلاج  )األح��رار(  جملة  التقت 
ابراهيم،  الكريم  عبد  زه��� 
للعتبة  ال��ع��ام  االم���ني  م��ع��اون 
احلسينية املقدسة والذي أعرب 
يف البدء عن شكره لرجال الدين 
القديمة  املجزرة  عىل  لتحركهم 
للتعرف عىل الية وطريقة الذبح 
والتذكية الصحيحة للحيوانات 
واالغ��ن��ام(،  )االب��ق��ار  املاشية 
االخطاء  بعض  وج��دوا  حيث 
طريقة  يف  اجلزارين  بعض  عند 
الطريقة االسالمية  التذكية عىل 
وتعريفهم  توجيههم  وت���م 
الصحيحة، فضاًل عن  بالتذكية 
يف  املسؤولني  مع  لقاء  إج��راء 
دائرة الطب البيطري والبلدية«، 
عىل  اتفقا  »الطرفني  ان  مبينًا 
التثقيفية  ال��ن��دوة  ه��ذه  عقد 
الصحيحة  االل���ي���ة  وط����رح 

إىل  إض��اف��ة  التذكية،  لعملية 
تعيق  هامة  موضوعات  طرح 
عمل املجزرة القديمة من بينها 
الصحي  الرصف  مياه  مشاكل 
حراسة  وجود  وعدم  واإلن��ارة 
التي  امل��ش��اك��ل  م��ن  وال��ع��دي��د 
إلجياد  الندوة  هذه  يف  طرحت 

احللول الناجعة هلا«.
ولفَت إبراهيم إىل ان »عددًا من 
إىل  بطلبات  موا  تقدهّ اجلزارين 
املجزرة  لصيانة  املقدسة  العتبة 
هذه  »مثل  ان  مبينًا  القديمة«، 
يف  نافعة  غ�  الرتقيعية  احللول 
كربالء  جمزرة  افتتاح  عدم  ظل 

احلديثة التي مل تفتتح حتهّى اآلن 
من قبل جملس املحافظة«.

ي  الشيخ عيل مكهّ من جهته بنيهّ 
ان  ال��ن��دوة،  م  منظهّ العصامي، 
مراقبة  يف  دؤوبًا  عمال  »هنالك 
من  الكثر  استمرهّ  الذبح  جمازر 

شهر ملتابعة التذكية الرشعية يف 
املجزرة احلكومية وباخلصوص 
العتبة  م��وايش  تذكية  متابعة 
لقسم  التابعة  املقدسة  احلسينية 
التنسيق مع احلاج  فتم  املضيف 
زه���� ع��ب��د ال��ك��ري��م واحل���اج 

أقامت مدرسة االمام الحسين )عليه السالم( في العتبة الحسينية المقدسة، ندوًة فقهيًة 
الحسيني  الصحن  في  االنبياء  خاتم  قاعة  وعلى  شريعتنا(   ُنحيي  )بتذكيتنا  عنوان  تحت 
الشريف، بحضور مسؤولين من البيئة واإلشراف الصحي على المجازر والبلدية باإلضافة الى 

شخصيات دينية واجتماعية واعالمية.    

العتبة الحسينية تقيم
 ندوة فقهية تحت عنوان )بتذكيتنا نحيي شريعتنا(

بهدف تقويم عمل القصابين في محافظة كربالء..

صر 
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قسم  رئيس  دكة  ابو  مصطفى 
جلنة  تشكيل  بضورة  املضيف 
لزيارة موقع الذبح وهو املجزرة 
احلكومية فتمت الزيارة فوجدنا 
جانبني:  من  بخ�  يبرش  ال  ما 
مسألة  وه��و  االول  اجل��ان��ب 
الرشعية  الضوابط  مراعاة  عدم 
عدد  عند  الذباحة(  )ضوابط 
الثاين  واجلانب  القصابني  من 
هو جانب عدم مراعاة السالمة 
بحسب  الصحية«  او  املهنية 

قوله. 
»بعد  حديثه،  العصامي  وتابع 
هذه الزيارة تم رفع مذكرة هبذا 
اىل  القضية  وتفاصيل  املوضوع 
للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة 
العام،  االمني  والسيد  احلسينية 
لالستمرار  تشجيع  هناَك  فكان 
جلنة  وتشكيل  امل��وض��وع  هب��ذا 
مضيفًا  الغرض«،  هلذا  دائمية 
بمسؤول  االتصال  تم  »قد  بأنه 
هو  والذي  البيطري  املستشفى 
احلكومية  املجزرة  عىل  املرشف 
من حيث الصحة وتم التوصل 
اقامة  منها  النقاط  من  عدد  اىل 

وايضًا  اخلصوص  هب��ذا  ن��دوة 
مسامهة العتبة احلسينية املقدسة 
حيث  من  امل��رشوع  هذا  بدعم 
التذكية  ادوات  وتوف�  الصيانة 
فيها  يشرتط  حيث  الرشعية 
هي  ال��ذب��ح  ادوات  تكون  ان 
كانت  واي��ض��ًا  احل��دي��د،  م��ن 
الكادر  لتوف�  مسامهة  هناك 
ال��دي��ن��ي ل���إلرشاف ع��ىل ذبح 
احلسينية  العتبة  موايش  وتذكية 

املقدسة«. 
»ع���ددًا  ان  العصامي  ���د  وأكهّ
هبذا  بوا  رحهّ القصابني  من  كب�ًا 
الندوة  ه��ذه  وإق��ام��ة  النشاط 
التعريفية لتحقيق الغاية املرجوة 
مضيفًا  التذكية«،  عملية  يف 
وضع  تم  ن��دوة  ختام  »يف  ان��ه 
املتابعة  بينها  م��ن  ت��وص��ي��ات 
املستمرة ملجازر الذبح وإرشاك 
القصابني يف دورات تعريفية يف 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  مدرسة 

السالم(«.
ا املهندس حازم حممد حسني،  أمهّ
كربالء  بلدية  يف  البيئة  مسؤول 
اقامة  »ت��م  ق��ال:  فقد  املقدسة 
املجزرة  الندوة بخصوص  هذه 
املؤقتة لتطويرها وتطوير العمل 
والذبح  اجل��زر  حيث  م��ن  هب��ا 
الرشعي كذلك تم طرح مسألة 
ل��إلرساع  النموذجية  املجزرة 
ألهنا  هب��ا  وال��ع��م��ل  بتشغيلها 
جمزرة حديثة تقوم عىل الرشيعة 
الذبح   طريقة  يف  اإلس��الم��ي��ة 
الصحية،  الناحية  من  وكذلك 
ان  جيب  امل��ج��زرة  ه��ذه  ولفتح 
الوزارة  بني  تنسيق  هناك  يكون 
حمافظة  يف  االس��ت��ث��امر  وهيئة 

كربالء«.
جميد  محيد  الدكتور  طالب  فيام 
االرشاف  م��س��ؤول  اهلل،  ج��ار 
ال��ص��ح��ي ع��ىل ش��ع��ب��ة جم��ازر 
ب��اإلرساع  اآلخ��ر  هو  كربالء، 

النموذجية  امل��ج��زرة  بافتتاح 
عدم  ظلهّ  يف  كربالء  يف  احلديثة 
املجزرة  استخدام  عىل  »القدرة 
بالصورة  الذبح  ألعامل  املؤقتة 
لبعض  ن��س��ب��ة  ال��ص��ح��ي��ح��ة 
بينها  ومن  املوجودة  السلبيات 
الفضالت  ت��رصي��ف  صعوبة 
واملياه اخلاصة بالذبح وافتقارها 
مبينًا  غ��ات«،  وامل��ف��رهّ لآلليات 
تم  النموذجية  »امل��ج��زرة  ان 
ومل   )2012( عام  منذ  إكامهلا 
بسبب  االن  حتهّى  افتتاحها  يتم 
مشاكل ادارية يف جملس حمافظة 

كربالء املقدسة«. 
»العتبة  انهّ  اهلل،  جار  وأض��اف 
احل��س��ي��ن��ي��ة امل��ق��دس��ة اب���دت 
ك��رب��الء  لبلدية  م��س��اع��دهت��ا  
حد  ابعد  اىل  معها  وال��وق��وف 

خدمة للصالح العام«.

العتبة الحسينية تقيم
 ندوة فقهية تحت عنوان )بتذكيتنا نحيي شريعتنا(
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حياة  حت��رتم  إنسانية،  مهنة  التضميد  يعدرُّ 
آالمه  وختفف  وحقوقه  وكرامته  اإلنسان 
ممارسيها  يف  ويشرتط  والنفسية،  اجلسدية 
خريج  يكون  أن  مقدمتها  يف  أمور،  جمموعة 
صحي(  )ممرض  وبعنوان:  تريض  اعدادية 
الصحة  وزارة  هتا  عدهّ دورات  متخرج  او 
خيفى  وال  اجلنسني،  كال  ومن  للتمريضني 
عىل الكث�ين ان التضميد يشمل العديد من 
وتضميدها،  احلروق  )تداوي  ابرزها:  املهام 
عن  فضاًل  الصبيان،  وختان  )االب��ر(،  زرق 
اقامة احلجامة التي أكدت عليها السنة النبوية 
الرشيفة، ملا فيها من فوائد عديدة ختص جسد 
سلسلة  وضمن  »االحرار«  جملة  االنسان(.. 
عىل  امل��رة  ه��ذه  حرصت  املتنوعة  لقاءاهتا 
تسليط الضوء نحو هذه اخلدمة االنسانية من 
للممرض  وهل  فوائدها،  ابرز  معرفة  اجل 
العملية  اثناء  األطباء  مرافقة  يف  اسايس  دور 

يف  الصحية  الرقابة  دور  هو  وما  اجلراحية؟، 
دور  يأخذون  الذين  املضمدين  حمال  متابعة 

للمريض؟  وصفة  تقديم  يف  احيانا  الطبيب 
كل هذا واكثر كشفت عنه »االحرار«.

ما الفرق بني املضمد واملمرض؟
املالكي«  غازي  »عالء  مع  االول  اللقاء  كان 
وال��ذي  ال��ع��راق  يف  الصحية  املهن  نقيب 

ليبني  بوك«  »الفيس  موقع  عرب  معه  تواصلنا 
مهنة  »تعد  واملمرض:  املضمد  بني  الفرق 
ضمن  لنقابتنا  التابعة  املهن  من  التضميد 
عنوانا،  ب20  املتمثلة  الوظيفية  العناوين 
كام تعدرُّ من املهن االساسية يف متابعة وعالج 
ارواح  مع  مبارش  تاس  عىل  الهنم  امل��رىض 
خرجيي  م��ن  اغلبهم  أن  مبينا  امل��واط��ن��ني، 
اقيمت  دورات  وخرجيي  املتوسطة  الدراسة 
يف فرتة الثامنينيات من القرن املنرصم، وذلك 
بسبب عدم كفاية املالكات الطبية والصحية 
اقامة  اىل  دعاهم  مما  امل��ع��ارك،  اثناء  حينها 
دورات  عليها  يطلق  وفنية  صحية  دورات 
تضميد  م��ن  ب��ه  يقومون  مل��ا  )التضميد(، 

اجلرحى يف املعارك«.
ويستدرك احلديث قائال: »لكن سادت هذه 
الوقت احلايل،  الناس يف  اغلب  التسمية عىل 
املمرض  بني  فرقا  هنالك  ألن  خطأ  وه��و 

تقف على مهام المضّمد في المستشفى..

عيادات التضميد ال تتعّدى االسعافات االولية!

)األحرار( 

تحقيق: ضياء االسدي 
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الوظيفي  التصنيف  حسب  ذلك  واملضمد؛ 
لكل عنوان اذا ان املمرضني هم من خرجيي 
التمريض(،  وكليات  ومعاهد،  )اعداديات، 
العليا  ال��ش��ه��ادات  اص��ح��اب  ع��ن  ف��ض��اًل 
ذاته  االختصاص  يف  والدكتوراه  املاجست� 
وهذا هو االختالف بني املضمد واملمرض، 

من حيث الشهادة والعنوان« .

بالدرجة  تصنيفها  »ان  املالكي:  ويضيف 
بحسب  ب��امل��م��رض��ني  اس���وة  ي���أيت  االوىل 
يعمل  املمرض  كون  وشهاداهتم  اصنافهم 
العناية  وتقديم  املرىض  ملعاجلة  الردهات  يف 
من  زمالئه  كحال  حاله  والعالجية  الصحية 

بقية العناوين اخلاصة باملهن الصحية«.
الوقت  ويش� اىل »عدم وجود مضمدين يف 
عموم  يف  ج��دا  قليلة  نسبة  س��وى  احل��ارض 
بشكل  كربالء  وحمافظة  عام  بشكل  العراق 
خاص، الن اغلبهم من كبار السن واحيلوا 

للتقاعد«.
مهام وصالحيات

تقوم  »النقابة  ان  الصحية:  املهن  نقيب  يبني 
التفتيش  قسم  مع  وبالتعاون  دوري  بشكل 

بأجراء  كربالء  صحة  دائ��رة  يف  والشكاوى 
ومراقبة  ملتابعة  رسمية  تفتيشية  ج��والت 
القانونية  االط��ر  يتجاوز  من  كل  وحماسبة 
النقابة  تقوم  كام  بمهنته  اخلاصة  والتعليامت 
للعيادات  املهنة  ممارسة  اج��ازة  بمنح  ايضًا 
الصحية ويشرتط يف ذلك ان يكون له خدمه 
وظيفية ال تقل مدهتا عن ثالث سنوات وقد 
مهامه  واما  والصحي،  الطبي  التدرج  اكمل 
ختان  والتداوي،  االبر،  زرق  يف  فتتلخص 
الدم والسكر وهذا  االطفال، فحص ضغط 
يف حالة عدم وجود طبيب يف املناطق النائية«.
للمضمد  صالحية  وجود  »عدم  عن  منوها 
وص��ف��ات  وك��ت��اب��ة  امل���رض  تشخيص  يف 
يعرضون  ذلك  يف  الهنم  للمريض،  عالجية 

انفسهم للمساءلة القانونية وحياسبون ضمن 
القانون«.

املضمد »طالب عجمي عطية البهاديل« الذي 
يف  لوالده  مرافقته  نتيجة  املهنة  هذه  عشق 
ان يكمل  اثر ذلك  فقرر عىل  التضميد،  حمل 
دراسته يف هذا املجال، ليامرسها بحب خلدمة 

املواطنني«.
مهنة  »ان  قائال:  وامهيتها  املهنة  عن  حتدث 
الطب  جمال  يف  مهاًم  عنرصًا  تشكل  التضميد 
اجلراحني  االطباء  مرافقة  يف  امهية   من  ملاهلا 
اثناء العمليات الصغرى والكربى التي تنفذ 
وزارة  مؤسسات  يف  الصحية  املرافق  داخل 
الصحة، فضاًل عن دورها يف خدمة املواطن 

الصحي  للمرض  الرسمي  ال��دوام  خ��ارج 
صحيًا  املجازة  التضميد  عيادات  خالل  من 
الصحية  والرقابة  الصحة  وزارة  قبل  من 
متوافقة  تكون  ان  رشيطة  حمافظة  كل  داخل 
يف  الصحي  النظام  ينصها  التي  الرشوط  مع 
املضمد  ان يكون لدى  العراق وهي: »جيب 
ممارسة للمهنة داخل مؤسسات الدولة بفرتة 
ال تقل عن ال� )مخس سنوات( ليحق له فتح 

املحل )العيادة(«.
كاظم  ج��واد  »نعمة  املضمد  يضيف  فيام 
عيادة  أي  فتح  سابقا  »ك���ان  االس����دي«: 
قبل  من  جم��ازا  تكون  ان  تشرتط  للتضميد 
فهي  االن  اما  املحافظة،  يف  التفتيش  دائ��رة 
ضمن صالحيات نقابة املهن الصحية فضاًل 
سالمة  تشرتط  التي  الصحية  املوافقات  عن 
املضمد، يف ان ال يكون حامال ألي مرض«.

ما الفرق بني مساعد الطبيب واملضمد؟
ال��دك��ت��ورة »م��ي حسن ع��ل��وان«،  ت��وض��ح 
مستشفى  يف  ع��ام��ة  ج��راح��ة  اخ��ت��ص��اص 

»فمساعد  االث��ن��ني  ب��ني  ال��ف��رق  الكفيل، 
اح له مهام كب�ة، حيث يكون لديه املام  اجلرهّ
الدموية  االوردة  ويعرف  اجلراحي  بالوسط 
مهمة  ويسهل  اجلسم،  يف  املهمة  واالعضاء 
بمسك  اجل��راح��ي  العمل  خ��الل  الطبيب 
االعضاء الداخلية كاألمعاء كالكبد وغ�ها 
اح  اجلرهّ الطبيب  استطاعة  عدم  عن  منوهة 
يف  خصوصا  الطبيب،  مساعد  دون  العمل 

العمليات اجلراحية«.. 
عىل  قارصا  يكون  املضمد  »عمل  أن  وتبني 
زرق االبر وتبديل الضامد اخلارجي واالشياء 
اح  اجل��رهّ مساعد  بينام  االخ���رى..  البسيطة 
وحيض  تستعمله  ال��ذي  اخليط  ن��وع  حيض 
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ويمسك  اجلسم  يف  بالعملية  اخلاص  املكان 
جهاز شفط الدم«،

الطبي  املعاون  الدكتورة »مي« دور  وتوضح 
الطبي  »املعاون  قائلًة:  اجلامعي  واملمرض 
دبلوم معهد تريض، والعملية  حيمل شهادة 
ب��دون  تقوم  ال  متكاملة  عملية  الصحية 
فكل  املعني  حتى  او  املمرض  او  الطبيب 
واحد منهم له دوره يف العملية .. فهو فريق 
اح  اجلرهّ مها  فيه  اهلرم  ورأس  متكامل  عمل 
املعاون  هو  يساعدمها  وال��ذي  ر..  وامل��خ��دهّ
الطبي الذي يقوم بجلب االجهزة واالنابيب 
له  فالكل  االم���ور..  من  وغ�ها  واخليوط 

دوره يف العملية«.. 
ان  عجمي«  »طالب  املضمد  يوضح  فيام 
»استخدام ادوات املمرض يشرتط ان يكون 
استخداما واحدا، وحيافظ يف الوقت ذاته عىل 
نظافة اليدين، كام يفضل يف بداية العمل رفع 
الضامدة امللوثة ببطء، ومراعاة أن تظل اجلهة 
نظر  عن  بعيدًا  لألسفل  للضامدات  املتسخة 
املريض، وإذا كانت الضامدة ملتصقة باجلرح 
عليه ان يعمل عىل ترطيبها بمحلول معقم«.

اجلرح  فحص  »رضورة  عىل  عجمي  ويؤكد 
للتأكد أن حوافه متقاربة بانتظام، واالنتباه اىل 
العالمات الدالة عىل وجود التهاب )سخونة، 
يف  انفصال  أو  رائحة(  أمل،  ت��ورم،  امح��رار، 
املريض  لوحظ ذلك وأعرب  فان  األنسجة، 
عن وجود أمل يف مكان اجلرح عىل املمرض ان 

يقوم بإشعار الطبيب بذلك«.
املضمد »نعمة جواد كاظم االسدي«، والذي 
»املهنة  أن  بشأن  البهاديل  إليه  أشار  ما  يؤكد 
لإلنسان  خدمة  تقدم  ألهنا  ورشيفة  انسانية 
تكون  وممارستها  للمريض  خاصة  وبصورة 

برغبة افضل من ان تكون بدون رغبة«. 
يبني: »ان ابرز العالجات التي يقوم بتقديمها 
واحلساسية،  االالم  ملسكن  االبر  زرق  هي 

االبر  زرق  او  الوبائية  األنفلونزا  وام��راض 
لاللتهابات، وهذه كلها اسعافات اولية وان 
كنا عىل معرفة بتقديم بعض العالجات، اال 
اننا ال نجازف بذلك كون القانون ال يسمح 

بذلك«.
مالفات قانونية جتري يف عيادات التضميد 

يقول احلاج »صباح لعيبي«، من اهايل البرصة 
البرصي،  حينا  يف  »يوجد  املهندسني:  حي 
يكتب  انه  حيث  الطبيب  بدور  يقوم  مضمد 

صغرى  عملية  وجي��ري  للمريض،  وصفة 
جيري  املضمد  »ان  ذاك��را  عيادته«،  داخ��ل 
العيادة،  يف  الدهني  الكيس  ازال��ة  عمليات 
احلي،  أله��ايل  األدوي��ة  من  الكث�  ويصف 

ويزود مراجعه باملضادات احليوية«.
وينوه لعيبي عن »اجلشع لبعض االطباء ممن 
التحليل  متربات  او  الصيدليات  مع  يتفق 
حاالته  وص��ف��ات��ه  ع��ن  للعمولة  وغ���ه��ا 
اىل  امل��رىض  التجاء  سببا  راجعا  املرضية، 
رخص  عن  فضال  اجلشع  لذلك  املضمدين 

كلفة فحص املضمد«.. 
ويضيف أن »بعض الناس يلجأ اىل املضمدين 
خلتان االطفال وذلك لقلة الكلفة التي يطلبها 
حصلت  لكن  االطباء؛  اىل  بالنسبة  املضمد 
منها  االطفال  ختان  يف  املشاكل  من  العديد 
غ�  او  اخلتان  عملية  اثناء  الوريد  اصابة 

ذلك«..
حمافظة  يف  املواطنني  من  العديد  يرجع  كام 
كربالء، اسباب التجائهم اىل املضمد بدال من 
بالرشح  أكثر االحيان كإصابتهم  الطبيب يف 
ألن  اب��رة،  ألخ��ذ  باإلنفلونزا،  االصابة  او 
الطبيب يكتب وصفة فيها الكث� من االدوية 

كشف  اىل  اضافة  الثمن  باهظة  تكون  وعادة 
الطبيب بالنسبة للمرىض.

اهايل  من  عليوي«  »حسني  املواطن  ويقول 
التي  املشاكل  ابرز  بني  »من  كربالء:  حمافظة 
اصدقائي  اح��د  اصابة  هي  معي،  حدثت 
تشخيص  وك��ان  اره���ايب،  تفج�  بشظايا 
جراحية  عملية  اىل  حتتاج  احلالة  ان  االطباء: 
ألن الشظية هي يف مكان خطر بالساق وهذه 
مبالغ كب�ة، ما دعاه للجوء  تتطلب  العملية 
وازالة  العملية  إلجراء  املضمدين،  احد  اىل 
عىل  صديقه  ان  باالمر  والغريب  الشظية«، 
حدمِّ قوله »قد شفيهّ بمدة قص�ة، وكانت كلفة 

العملية ال تتجاوز ال� )25000(  دينار«.
النشطاء عىل  انتباه  التي لفتت  ومن االخطاء 
مواقع التواصل االجتامعي والنشطاء املدنيني 
من  أشهر  السبعة  ابنة  )رقية(  الطفلة  حالة 
برتت  التي  كربالء،  بمحافظة  اهلندية  قضاء 
يمينها نتيجة خطأ مضمد مل يلتفت اىل خطئه 
يف وضع الكانونة يف مكاهنا الصحيح مما أدى 
بالتهاب  واصابتها  الطفلة،  ذراع  تورم  اىل 
الصحيح  من  ليس  بابر  حقنها  نتيجة  تسبب 
ما  البنسلني  من  حتسسا  لدهيا  ألن  هبا  حقنها 
بالكنكري  باسوداد ذراعها ألصابتها  تسبب 
)الغرغينيا( الذي استوجب برت الذراع نتيجة 

خطأ طبي.  
قانون  من   )22( امل��ادة  ان  بالذكر:  اجلدير 
لسنة  الصحية رقم )11(  املهن  نظام ممارسة 
بمامرسة  تسمح  العراق،  يف  املعدل   1962
دورة  خريج  يكون  ان  برشط  التضميد  مهنة 
او تعرتف هبا،  الصحة  تعدها وزارة  تضميد 
الدراسة  بعد  كاملة  سنة  عن  مدهتا  تقل  وال 
مؤسسة  يف  مستخدم  موظف  او  االبتدائية، 
صحية حكومية او اهلية مارس مهنة التضميد 
مدة ال تقل عن ثالث سنوات عىل ان يكون 
الصحية  السلطة  من  مصدقة  بوثيقة  مزودا 
تؤيد ممارسته هذه املهنة يف املؤسسة الصحية 
امتحانا جتريه  ان جيتاز  املذكورة وعىل  للمدة 
جلنة يؤلفها رئيس صحة اللواء وجيوز اعادة 
امتحان من يرسب منهم بعد تدريب اضايف 

مدة ثالثة اشهر يف كل حالة رسوب.
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تقريرالعطاء الحسيني

وأوضح الوائيل ان »وفدًا مكونًا 
الصحة،  السيد وكيل وزير  من 
حمافظة  صحة  مدير  والسيد 
الوزراء  رئيس  ومستشار  بابل، 
ل��ش��ؤون ال��ش��ب��اب، ورئ��ي��س 
رئيس  مكتب  يف  التقاعد  جلنة 
ال����وزراء ت��وج��ه ل��زي��ارة ذوي 
العائلة  تفقدنا  وق��د  الشهيد، 
هلا  وقدمنا  سكنها،  مكان  يف 
منحة مالية، وتم تنفيذ طلباهتا، 
الشهيد  بأطفال  وفدنا  والتقى 
املشاكل  الذين عانوا من بعض 
مدير  السيد  وتكفل  الصحية، 
صحة بابل بعالجهم ويف حالة 
حمافظة  يف  العالج  توفر  ع��دم 
مدينة  اىل  نقلهم  سيتم  بابل 
يتوفر  مل  واذا  بغداد،  يف  الطب 
فستوفر  البلد   داخل  عالجهم 
السفر  مستلزمات  ك��ل  هل��م 

والعالج«.
قال  التقاعد  اجراءات  وبصدد 
رئيس اللجنة ان »هنالك تنسيقًا 
لرتويج  التقاعد  دوائ���ر  ب��ني 
معامالت تقاعد شهداء احلشد، 
وقد اختذت  االجراءات وتت 
فتح  عىل  الرسمية  املوافقات 
مكاتب تنسيقية يف سبيل تسهيل 
وخ��الل  التقاعد،  اج����راءات 
تنطلق  سوف  تقريبا  اسبوعني 
اخلاصة  االلكرتونية  الشبكة 
خالهلا  ومن  الشهداء،  بعوائل 
ج معامالت التقاعد ويتم  سرتوهّ

انجازها خالل فرتة قص�ة«.
وأض�����اف »ت����مهّ اس��ت��ح��ص��ال 
الالزمة  القانونية  املوافقات 
االعىل  القضاء  جملس  قبل  من 
ووزارة الصحة والدوائر املعنية 
وسينطلق  الداخلية,  وزارة  يف 

املرشوع  بشكل جتريبي يف اربع 
حمافظات هي )الديوانية، املثنى، 
وسيجري  والبرصة(،  قار  ذي 
االع���ت���امد ع���ىل ث����امن حم��اك��م 
احوال  دوائر  وثامن  استئناف، 
اجل  م��ن  ب��غ��داد  يف  شخصية 
تفادي االخطاء ان حصلت لذا 
لكي  امل��رشوع  ينجح  ان  نأمل 

يعمم يف املحافظات كافة«.
وعىل صعيد متصل أكد معاون 
اإلعالم  لشؤون  العام  االم��ني 
احلسينية  العتبة  يف  والطفولة 
الدين  سعد  السيد  املقدسة، 
استقباله  وخالل  مهدي  هاشم 
لرئاسة  العامة  األمانة  من  وفدًا 
احلسينية  »العتبة  ان  ال��وزراء، 
مع  امل��ب��ارش  بالتنسيق  ستقوم 
ملتابعة  ال���وزراء  جملس  رئاسة 
وسيتم  الشهداء،  ذوي  شؤون 

العتبة  قبل  من  شخصني  حتديد 
حمافظة  يف  األمر  ملتابعة  املقدسة 
»العتبة  ان  مبينًا  ك��رب��الء«، 
املقدسة مستمرة يف زيارة عوائل 
شهداء احلشد الشعبي ملعرفة ما 

حيتاجونه«.
الوفد  »اع��ض��اء  ان  وأض���اف 
معامالت  بمتابعة  تكفلوا 
بدورنا  ونحن  الشهداء  عوائل 
كام  الشهداء،  بأسامء  سنزودهم 
اسامء  عىل  احلصول  يمكنهم 
اجلهات  من  اآلخرين  الشهداء 

األخرى«.
يذكر ان الشهيد خالد محزة من 
اهايل قرية العويسات يف حمافظة 
بابل استشهد يف قاطع مكحول 
ت��ارك��ًا   ،2016 ش��ب��اط   2 يف 
الدفاع  اطفاله املرىض من أجل 

عن ارض الوطن ومقدساته.

ي 
ود

سع
لم

د ا
مو

مح
ر/ 

حرا
األ

قال مقرر لجنة الشهداء في رئاسة الوزراء احمد الوائلي اثناء زيارته ألسرة الشهيد خالد حمزة » ان مكتب رئيس 
الوزراء وّجه بتشكيل وفد لزيارة أسرة الشهيد، وذلك عقب تطرق المرجعية الدينية العليا الى قصته خالل خطبة 

الجمعة في الصحن الحسيني الشريف«.

بعد ان تطرقت المرجعية الدينية العليا الى قصته.. 

مكتب رئيس الوزراء يتفقد اسرة الشهيد خالد حمزة 
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أمهات  من  الفلسفة  علم  ُيعدهّ 
أقواها  ب��ل  العقلية،  العلوم 
برهانا وأعالها منزلة وأرشفها 
ل بمعرفة احلق  يتكفهّ غاية، فهو 
العليا  وصفاته  وج��ل(  )ع��زهّ 
رصف  وهلذا  احلسنى،  وأسامئه 
مهمهم  امل��ح��ق��ق��ني  م��ن  ك��ث��� 
وألفوا  وحتقيقه،  حتصيله  يف 

مؤلفات قيمة.
الكب� واملفرس اخلب�  والعالمة 
الطباطبائي  السيد حممد حسني 
أولئك  م��ن  أح��د  اهلل(  )رمح��ه 
جهده  ب��ذل  فإنه   ، املحققني 
وحتقيق  الفلسفة  حتصيل  يف 
كتبا  فألف  اإلهل��ي��ة،  امل��ع��ارف 
قيمة وآثارا نفيسة، ومنها كتاب 
احلكمة  يف  احلكمة«  »ب��داي��ة 
هناية  يف  ألفه  ال��ذي  املتعالية، 
ال��دق��ة واإلت��ق��ان وحسن  م��ن 
متجنبا  البيان،  وقوة  األسلوب 
واإلجي��از  اململ  اإلطناب  عن 

املخل.
يبحث  علم  اإلهل��ي��ة  احلكمة 
بام  امل��وج��ود  أح��وال  عن  فيه، 
هو موجود، وموضوعها الذي 
الذاتية  فيه عن أعراضه  يبحث 

موجود،  هو  بام  املوجود  هو   ،
وغايتها معرفة املوجودات عىل 
ليس  مما  وتييزها  ك��يل،  وج��ه 

بموجود حقيقي.
اإلنسان  أن  ذل��ك،  لتوضيح 
جيد من نفسه، أن لنفسه حقيقة 
حقيقة  هناك  وأن  وواق��ع��ي��ة، 
له  وأن  نفسه،  وراء  وواقعية 
شيئا  يطلب  فال  يصيبها،  أن 
إال  يقصده  وال  األش��ي��اء،  من 

من جهة، أنه هو ذلك اليشء يف 
الواقع، وال هيرب من يشء وال 
يندفع عنه، إال لكونه هو ذلك 

اليشء يف احلقيقة.
الضع  يطلب  ال��ذي  فالطفل 
مثال، إنام يطلب ما هو بحسب 
بحسب  هو  ما  ال  لبن،  الواقع 
كذلك،  واحل��س��ب��ان  ال��ت��وه��م 
واإلن��س��ان ال���ذي هي��رب من 
سبع، إنام هيرب مما هو بحسب 

بحسب  ال  س��ب��ع  احل��ق��ي��ق��ة، 
ربام  لكنه  واخل��راف��ة؛  التوهم 
ليس  ما  فرأى  نظره،  يف  أخطأ 
اخل��ارج،  يف  واقعا  حقا  بحق 
ما  اعتقد  أو  والغول،  كالبخت 
هو حق واقع يف اخلارج، باطال 
خرافيا كالنفس املجردة والعقل 
بادئ  احلاجة،  فمست  املجرد، 
بدء إىل معرفة أحوال املوجود ، 
بام هو موجود اخلاصة به ، ليميز 
هبا ما هو موجود يف الواقع ، مما 
الباحث  والعلم   ، كذلك  ليس 

عنها هو احلكمة اإلهلية.
العلم  ه��ي،  اإلهل��ي��ة  فاحلكمة 
املوجود،  أحوال  عن  الباحث 
أيضا  ويسمى  موجود،  هو  بام 
وال��ع��ل��م  األوىل،  ال��ف��ل��س��ف��ة 
املوجود  وموضوعه  األع��ىل، 
تييز  وغايته  موجود،  هو  بام 
امل���وج���ودات احل��ق��ي��ق��ي��ة من 
العالية  العلل  ومعرفة  غ�ها، 
العلة  وب��األخ��ص  ل��ل��وج��ود، 
األوىل، التي إليها تنتهي سلسلة 
احلسنى  وأسامئه  املوجودات، 
وصفاته العليا، وهو اهلل )تبارك 

وتعاىل(.

كاتٌب وكتاٌب
كتاب يبحُث في بداية الحكمة
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»املدينة الفاضلة« هي ذلك التعب� الذي يستدعي إىل األذهان أحالم احلكامء والفالسفة 
منذ »أفالطون« حتى »توماس مور« وصواًل إىل العرص احلديث، ولكلٍّ نظرته اخلاصة 

حيال تلك احلياة اليوتوبية املأمولة. 
ب »املعلم الثاين« كان أول من تبلور لديه مفهوم  ب  و«الفارايب« الفيلسوف العريب امللقَّ

متكامل للمدينة الفاضلة من منظوٍر عريبٍّ إسالمي، وهو موضوع هذا الكتاب الذي بني أيدينا. 
لًة يف املوجود األول،  ويشتمل الكتاب عىل سبعٍة وثالثني فصاًل، تناوَل فيها املؤلمِّف مخسة موضوعاٍت رئيسية، هي: الذات اإلهلية ممثَّ
والعامَل بام حيتوي من موجودات؛ مجادات وكائنات حية وأجرام ساموية، والنفس اإلنسانية، واألخالق ومبادئها األساسية، وأخً�ا 

حاجة اإلنسان إىل االجتامع. 
نهم  وهنا يصوغ الفارايب صورًة ُمثىل للتعاون بني أفراد املجتمع من أجل مدينٍة فاضلٍة يسود فيها العدل، وينعم سكاهنا بالسعادة، وُتكمِّ

فضائلهم من الصمود يف مواجهة املدن اجلاهلة.

آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها

المؤّلف الدكتور هادي نهر في سطور..

أبو نصر محمد الفارابي

كتاب يبحُث في بداية الحكمة

هو أحُد أعالم العراق، ومن مؤلفيه البارعني، حاصل عىل شهادة بكالوريوس آداب 
من جامعة بغداد وماجست� يف أدب القرون الوسطى من جامعة القاهرة ودكتوراه 
لغويات بمرتبة الرشف االوىل من جامعة القاهرة ودكتوراه يف الرتاث العريب من 
معهد احتاد املؤرخني العرب؛ وإجازة يف احلقوق ودبلوم عايل يف الصحافة، حصل 

عىل االستاذية من اجلامعة املستنرصية عام 1990.
عمل استاذًا يف اجلامعة املستنرصية وجامعة قسنطينة وجامعة اجلزائر وجامعة عدن 

وجامعة تعز وجامعة الرافدين وجامعة الكوفة. 
واالصوات  الداللة  وعلم  والنقد  واالدب  اللغويات  يف  كتابًا  اربعون  له  صدَر 
والرصف العريب واللسانيات االجتامعية والصحافة واالعالم وله اكثر من مخسني 
مة، وقد أرشف عىل أكثر من ستني رسالة للدكتوراه  بحثًا منشورًا يف املجالت املحكهّ

واملاجست� يف جامعات العراق والعامل  العريب.
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حم����ل����ه ال���������غ���������ري���������ب  ال����������ق����������ر  اأُي��������������ه��������������ا  األ 
 

ب��������ك ال�����ع�����ل�����م وال�������ت�������ق�������وى ب��������ك احل�������ل�������م واحل�����ج�����ى
 

ف������ارت������ق������ى ال������ن������ب������ي������ن  خ����������ري  يف  امل����������������وت  ج�������������رى 
 

وم������������ن ق������ب������ل م������و�������س������ى ك���������م ب������������دت م������ن������ه اآي���������ة
 

ف����������ي����������ا ل�������ق�������ت�������ي�������ل�������ي غ������������������������درة ������س�����ق�����ي�����ت�����م�����ا
 

�������س������اب������ك������ي������ك������م������ا ع����������م����������ري وال�����������ع�����������ن غ���������������ادرا
 

ب��������ط��������و���������س ع�������ل�������ي�������ك ال���������������������س����������اري����������ات ه������ت������ون
 

ب�����������ك ال�����������دي�����������ن وال����������دن����������ي����������ا وان������������������ت �����س����م����ن
 

ول���������ك���������ن���������ن���������ي ف���������ي���������م���������ا ده�������������������������اك ������س�����ن�����ن
 

ف�������اأم���������������س�������ى ي���������ع���������اين ال���������������س�������م وه��������������و �����س����ج����ن
 

ب���������ه���������ا ال�������������������س���������م وامل�������������ك�������������ر اخل�����������ف�����������ي ي�����ب�����ن
 

وم��������������ا ك��������������ان اأوح��������������������ى واحل������������دي������������ث ������س�����ج�����ون

لقب�ُر أال أيُّه�ا  ا

الغريب محله 
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الحب االلهي 
كربالء الحسين 

مم�����ات�����ي  ف������ي������ك  ك������������ان  اإن  م�������رح�������ب�������ًا  ي���������ا 
�������ف�������ي�������ت ب��������ه��������ا ع��������اّلت��������ي  ي�����������ا ت���������رب���������ة ��������سُ
و��������������س�������������رادق ال������������اله������������وت وال�������������س������ب������ح������ات
�������س������م������دي������ة اجل��������������������روت وال��������ع��������ظ��������م��������ات ِ
ل�������ل�������ت�������ائ�������ب�������ن وم������������ع������������دن ال��������������رك��������������ات ِ
اآت ِ ه����������و  مل����������ا  ال��������ب��������اق��������ي  اأي����������ه����������ا  ي����������ا 

ي������������ا م�������ه�������ب�������ط الم�����������������������الك والي���������������������������ات ِ
ال���������������س�������ج�������دات ِ يف  احل������������ق  ن������������ور  ي������ع������ل������وه 

اأع����������ي����������ت ح�������ق�������ائ�������ق ���������س��������ّره��������ا ك����ل����م����ات����ي 
ل������ك������ن������ه������ا خ������ف������ي������ت ع�����������ن ال��������ل��������ح��������ظ��������ات ِ
م�����ب�����������س�����وط�����ة ج�������ل�������ت ع����������ن ال������ق������ب�������������س������ات ِ
ال�������ل�������ه�������وات  يف  الرواح  ب����������ه  وق���������������س�������ت 
وامل�������������������وت م����������وق����������وف ع�������ل�������ى ال���������������س�������رب�������اِت
ال���������������س�������ج�������رات ِ يف  وال���������زي���������ت���������ون  وال���������ت���������ن 
اخل���������ل���������واِت يف  اخل�����������ط�����������رات ِ  ع������������امل  ي���������ا 
ب��������������ال��������������ذات ِ ذات������������ه������������ا  يف  م�������ك�������ن�������ون�������ة 

اأج�������ري�������ت�������ه�������ا ب���������ح���������رًا ع������ل������ى ال�������وج�������ن�������اِت
������ت ب������ه������ا ال�������دن�������ي�������ا ب�������������س������ِط ف��������������رات ِ غ�������������سّ
ذك����������������������راك خ�����������ال�����������دة ب���������رغ���������م ع��������دات��������ي 

اجل����������ن����������ات ِ يف  ال�������ق�������د��������س�������ي  وال���������ك���������وث���������ر 
ع��������رات��������ي اع��������ت��������اب��������ه��������ا  ع��������ل��������ى  جت���������������ري   
ال��������ف��������ل��������وات ِ  يف  الح�����������ب�����������اب  ك�����ع�����ب�����ة  ي���������ا 
ي���������ت���������ج���������اذب���������ون احل��������������������زن وال������������ع������������رات 
ف����ل����ت����ن����ق���������س����ي ح����������زن����������ًا ع������ل������ي������ك ح�����ي�����ات�����ي 

ح�����ي�����ات�����ي  ح�������������س������ن  ي����������ا  راأي�����������ت�����������ك  اإين 
ل��������ك رو���������س��������ة ي���������س����ف����ي ال�����ع�����ل�����ي�����ل ت�����راب�����ه�����ا 
ل��������ك ق������ب������ة ع�������ر��������س الل�������������ه ب������ه������ا ان������ط������وي 
ارك�����������������ان ق������د�������س������ك ل�������ل�������وج�������ود ه������ي������اك������لٌ 
ف���������ردو����������س���������ك امل��������ل��������ك��������وت ب��������اب��������ك ح����ط����ة
������س�����رم�����د  ����������س���������رك  الزيل  اأي����������ه����������ا  ي����������ا 
������س�����ع�����������س�����اع ن��������������ورك ب������ال������ب������ه������اء م����ه����ي����م����ٌن
اأق�������د��������س خ�����������ٌد  ال������ع������ل������ي������اء  ذرى  يف  ل��������ك 
خ������زان������ة  اأي  ال�������������س������������رار  ح��������ام��������ل  ي���������ا 
ب�����ن�����وره�����ا  ال�������ط�������ف�������وف  يف  جت������ل������ت  �����س����م���������س 
ك����ف����ه يف  ذرة  اإل  ال������������ك������������ون  م������������ا 
ح���ت���ف���ه  غ�����������س�����ة ِ  احل�������ت�������ف  اذاق  ح�������ت�������ٌف 
حل�������������س������ام������ه ِ خ���������������ادمٌ   امل�������ن�������اي�������ا  م������ل������ك 

ي����������ا ك��������������اف ت�������ك�������وي�������ن ال������������راي������������ا ك����ل����ه����ا 
ي���������ا ع������ل������ة الي�����������ج�����������اد ���������س��������رك ������س�����ّره�����ا 
ي���������ا ن�����ق�����ط�����ة ال���������ب���������اء امل�����������ّج�����������رد ذات������ه������ا 
م������������������راآة وج��������ه��������ك ي���������ا ح�����������س�����ن ح���ق���ي���ق���ة
ي����������وف ال������ط������ف������وف وي����������ا ل�����ه�����ا م��������ن غ���������س����ةٍ 
ي���������ا واح���������������������دًا ج������م������ع الل������������������وف ب����ح����ب����ِه
ي���������ا �������س������ام������ئ������ًا ع������ج������ب������ًا وك��������ف��������ك زم���������زم
ك������رب������الء يف  م���������ن���������ارة  احل�������������س������ن  ع�������ر��������س 
ج���������ذب���������ت ق���������ل���������وب ال������ع������ا�������س������ق������ن حل����ب����ه 
ب�����ط�����ف�����ِه ال���������وال���������ه���������ن  رح�������������ل ُ  وان�������������������اخ 
ي���ن���ق�������س���ي ل  م���������وؤب���������دٌ   ع�����ل�����ي�����ك  ح������������زين 

سلطان الكاظمي الطائي
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سالمًا لشوِس الرجال بإسِم عشِقك المرتمي...فوق بوح العيون
يغمرين  و���س��وت  اأوج��اع��ي،  �سمت  يكفل  ك��الم  ع��ن  اب��ح��ُث 
الوهم،  ح��دود  كل  تتخطى  واأجنحة  والأع���ذار،  بالرحمة 
بنياط  يعلقني  خيطا  او  للبقاء،  تكفي  نظرة  اأن��ال  حتى 
�سماوات  نحو  يحملني  �سوتا  او  ب�سيائه،  بحرمه،  ح�سرته، 
مل يب�سرها ب�سر، وترتاع�س اكفي وت�سطرب جوانحي ويبداأ 
فمي برتاتيل الدعاء بدون هواه يف اأي لفظة دعاء ي�سكبها 
�سدري، تنبع من �سميم قلبي وهي تقرتب من ال�سوء، لتكتب 
�سطرا لروحه، لنف�سي التي ارت�ست خدمته، عطاء حتى اأنال 
فوق  املرمتي  وع�سقي  وحلمي،  دمائي  يف  �سيء  كل  يف  نظرة 
العيون، وا�سطفيت جل�سمي من حبه املتقد جمرا عليه ينام..
يبقى  ولكن  الزمن  نخ�سر  م��ّر،  امل��وت  من  بع�س  الع�سق  ففي 

احلزن ح�ستنا، واملدى رحب ملن ميتد من جرحه م�سافات...
بال�سالم،  علّي  واأفا�س  القبول،  اأب��واب  يل  فتحت  فرحتي  يا 
اأحت�س�سه راحة، وا�سعر به ك�سمري، وكل من يف ف�ساءات حرمه 
مالئكة يب�سرونك با�سراقات وجوههم انك يف اخلط امل�ستقيم 
وكاأنك  م��رة  لأول  ت�ساهدها  وج��وه  ال�سحيح،  النهج  وعلى 
ال�سهداء،  �سيد  حب  عليك  تق�س  و�سنن،  ده��ور  من  تعرفها 
الكل،  لي�س  الواحد  اأن  ويعلمونك  حلظة،  كل  يف  معه  وكاأنها 
فاملحب املخل�س لإمامه والعارف لعقيدته واملبحر يف فكره هو 
من جنده خلدمته، بتوفيق ُيكتب على جبن املخل�سن، فكل 
خادم يف ح�سرته ي�سهد اأن عمله مع الإمام مل ياأت من فراغ 
اأن يكون خادما  اإل  التوفيق، فال جمال  واإمنا جاء عن يقن 

مميزا يف عطائه وخدمته...
الهّم  يتملكني  فقد  القلوب  الأفعال  تطفئ  حن  حزين  ويا 
واأتعرث بالنظر ملن يعرفون قد�سيتك ول يخافون، ويذكرون 
كل  بعيدون  واأعمالهم  اأ�سرارهم  ويف  الفواجع  ببكاء  ا�سمك 
البعد عن ا�سمك عن عقيدتك عن فكرك، وكان الأمر يهون...  
لول ت�سميتهم با�سمك...وياأتي دائما ال�سوت املر�سد ليدخل 
بوح  فوق  ما  وابقي  اأخطئ،  ل  لكي  كفي  مي�سك   ، حزين  ليل 
وحت�سد  مهددة  الطف  مدينة  الأم��ر..  يهون   : بقول  العيون 
عنها  تدفع  خال�سة  ح�سينية  واكف  ال�سم،  نياب  كل  عليها 
اجلروح  ي�سكنون  والزاهدون  ع�سر،  باأ�سواأ  الأحقاد  غائلة 

التي تنه�سها الغربان... اأ�سر اإن يف ال�سر انت�سارا.         

حيدر عاشور 
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النبوية  والسنة  العزيز  الكتاب  اكد  لقد 
معاجلة  قبل  النفوس  معاجلة  عىل  الرشيفة 
معاجلة  ع��ىل  كالمها  عمل  اذ  االب����دان، 
اسلوب  ط��ري��ق  ع��ن  املريضة  النفوس 
دون  اليها  ينفذ  الذي  والرتهيب  الرتغيب 
استئذان فعن ام� املؤمنني )عليه السالم( 
)صىل  اهلل  رس��ول  ب��ه  يصف  حديث  يف 
اٌر  دوَّ )»طبيب  قال  وسلم(  واله  عليه  اهلل 
مواِسَمه،  ُه، وأمحى  مرامِهَ أحكَم  قد  بطبِه، 
قلوٍب  ِمن  إليِه  احلاجة  حيُث  ذلَك  يضُع 
متتبٍع  ُبكم..  وألسنٍة  ُصٍم،  وآذاٍن  ُعمٍي، 
احل�ة(  ومواطِن  الغفلِة،  مواضِع  بدوائِه 
 .  »108 اخلطبة   18/1 البالغة  هنج   «
القرآن  استخدمها  التي  االساليب  ومن 
والرسول )صىل اهلل عليه واله وسلم( هو 
اسلوب الرتغيب والرتهيب الرتبوي وهو 
النفوس  معاجلة  يف  واللني  الشدة  اسلوب 
الصادة  بالشهوات  تعلقت  التي  املريضة 
وكذلك  تعاىل  اهلل  ألوام��ر  االنقياد  عن 
اليقني  علم  يف  القادحة  الشبهات  أمراض 

الرغبة يف  اىل  يدعو  فهو    ، احلقة  بالعقيدة 
اخل� والرهبة من الرش وقدم مراد اهلل عىل 
مراد النفس ويصبح رضا اهلل احب للعبد 
والسنة  العزيز   فالكتاب  نفسه  شهوة  من 
الرشيفة مها الشفاء لألمراض التي تصيب 
العباد. لذلك فاألسلوب القرآين الذي يتبع 
منهج التصوير احلسن يف التعب� عن املعاين 
وقوة دالله  دقه وعمقا وشموال   ليعطيها 
ورسوخا يف النفس اكثر مما تعطيه االلفاظ 
والكلامت ذات الداللة املبارشة.. حيث ان 
عامل غ� حمدود  اىل  السامع  ينقل  التصوير 
عن  يعجز  والفزع  والرعب  اخل��وف  من 
فتتكون  العبارة  عنه  وتقرص  اللفظ  وصفه 
صورة شاخصة ال تغيب  وتكون راسخة 
َتُعد  يف االذهان ال تحى. فالقرآن والسنة 
الرذيلة  والصفات  اخللقية  االنحرافات 
حصىل  األمراض  هذه  زالت  فإذا  أمراضًا 
والرتهيب  والرتغيب  للقلب.  الشفاء 
عن  يبعد  ما  كل  عن  والزجر  الوعظ  هو 
رضوان اهلل واملنع عن ما يشغل القلب بغ� 

اخُللق  ظواهر  تطه�  فاملوعظة  تعاىل  اهلل 
العقائد  عن  البواطن  تطه�  هو  والشفاء 
الفاسدة واألخالق الذميمة وهذا يش� اىل 
ظهور نور احلق يف قلوب الصديقني وهذه 
احلقيقة والرمحة االهلية هي اشارة اىل كوهنا 
بالغة يف الكامل واإلرشاق اىل حيث تصبح 
النبوة  هي  وهذه  االخالق  ملكارم  مكمةه 
إقران  اجلارية هي  اإلهلية  والسنة  الساموية, 
الناس من ال جيد  بالوعيد ألن من  الوعد 
يه التخويف و منهم عكس ذلك, وكذلك 
تقابل  والَقْبح يف  احُلْسن  يضع  القرآن  فان 
باملقايسة  منهام  كل  وض��ع  يتضح  حتى 
وهذه الطريقة احلكيمة من شاهنا ان تذكر 
الشئ وضده ليكون الوعد مقرونا بالوعيد 
أبدا فيحصىل تام الكامل النفيس والروحي 
مرضاة  اىل  االرت��ف��اع  سلم  اىل  ص��ع��ودًا 
باآلخرة  الفوز  وبالتايل  وتعاىل  تبارك  اهلل 
وسنة  الكتاب  هدف  هو  وهذا  ونعيمها 

أهل البيت )عليهم السالم( .

                      
                       االسلوب القرآني
فــــــــــــــــي 

،

التربية والتعليم 

السيد بدري عباس االعرجي
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• أحمد الهالل 

من  هي  واح��دة  لغة  باتت  هل 
وبالتايل  وع��ي��ن��ا؟  يف  تتحكم 
اآلخ��ر،  ع��ن  مفهومنا  تشكل 
س��واء ك��ان ذل��ك اآلخ��ر بعيدا 
احلارضة  فاللغة  قريبا،  أم  عنا 
ال��ع��ام  يف امل��ش��ه��د اإلع��الم��ي 
لغة  الرأي،  لبعض كتاب  اليوم 
واملفردة  باالنفعال  مشحونة 
لغة  التامهي،  حد  االنطباعية 
الضوء(  فوق  )ما  برسعة  تس� 
منفعلة،  ه��ي  م��ا  ك��ث��رة  م��ن 
كل  يف  للمجتمع  وم��ب��اغ��ت��ة 
ليس  خطاهبا  تصنع  لغة  وقت، 
يف مركز دراسات يعتمد اجلدية 
والرصامة يف حديثه عن ظواهر 

أو  اآلخ���ر،  وق���راءة  املجتمع 
اجتهاد باحث احدودب ظهره 
والتنقيب  البحث  كثرة  م��ن 
عرب  وجدها  إن  ما،  حقيقة  عن 
هادئة،  ولغة  بموضوعية  عنها 
الصمت  التزم  جيدها  مل  وإن 
الكلمة،  لقيمة  احرتامه  لشدة 
املتسائل  لغة  تقدير  أقل  أو عىل 
الذي يضع سؤاله قبالة القارئ 
البحث  عملية  يف  ل��ي��رشك��ه 
ال��س��ؤال،  لذلك  ج��واب  ع��ن 
بكثرة  عليها  يشوش  أن  دون 
املفردات االنفعالية، التي جتعله 
ال��س��ؤال  ج��وه��ر  ع��ن  ينشغل 
الكاتب...العيب  بانفعاالت 

منزوعة  أهنا  اللغة  هلذه  األب��رز 
اللغة  لوظيفة  احلقيقية  القيمة 
يؤزم  خطاهبا  ألن  املتحضة، 
املجتمع وجيعله يف حالة سجال 
والعيب  ينتهي،  حيث  من  يبدأ 
يقل  ال  رب��ام  ال���ذي   - ال��ث��اين 
من  أن   - األول  عن  خطورة 
ينتجها،  ومن  اللغة  هلذه  يروج 
أنفسهم  يسوقون  م��ن  بعض 
وقادة  املجتمع،  نخبة  أهنم  عىل 
اجلامعات  كأساتذة  فيه،  الرأي 
العلم،  وط���الب  وامل��ث��ق��ف��ني 
الوعي  تدعي  أخرى  ورشائ��ح 
هم  وبالتايل  املجتمع،  قراءة  يف 
يف ظني جزء من أزمة اخلطاب 
وليس احلل، جراء ما يروجونه 
هلذه اللغة، سواء علموا بذلك أم 
مل يعلموا. ثانيا املشكلة هنا من 
فيها  يتخىل  الرأي،  حيمل لوالء 
الرأي،  صناعة  أبجديات  عن 
احلالة  تشخص  متزنة  لغة  من 
بموضوعية، تراعي فيها طبيعة 
املجتمع ومكوناته، ناهيك عن 
ما  بخالف  الواقع  تصور  أهنا 
هو عليه، وتقدم صورة مشوهة 
وحقيقة  مسلمة  أهن��ا  عىل  عنه 
كثرة  م��ن  املنطق.!  جتانب  ال 
الكلامت  فيها  استخدمت  ما 
للقارئ،  واملستعطفة  التعبوية 
اخلارجة عن سياق املوضوعية. 
بشكل  حارضين  جتدهم  هل��ذا 
دائ���م ع��رب وس��ائ��ل اإلع���الم 
قنوات  يسمى  وما  التقليدي، 

احلديث  االجتامعي  التواصل 
ألهنم  ربام  وأخواته،  تويرت  من 
حي��دث��وا  أن  ي��س��ت��ط��ي��ع��ون  ال 
يف  حديثهم  ك��ان  لو  زوبعتهم 
جل  جت��د  هل��ذا  أخ���رى،  أمكنة 
املفردات  املزايدة يف عدد  مههم 
والرسعة  بالعاطفة  املندفعة 
تقرأ  أن  بمجرد  فأنت  نفسها، 
عبارة من هذه اللغة النارية جتد 
بنفس  تتبعها  األخرى  العبارة 
درج��ة االن��دف��اع، وك��أن أحدا 
يصاب  البعض  بل  يالحقها، 
أن  بمجرد  باهلوس  أشبه  بحالة 
حارضا  اللغة  هذه  صدى  جيد 
كان  وإن  حتى  املجتمع،  يف 
اليوم  فأنت  سلبيا،  حضورا 
صديقك  تسأل  أن  م��ن  ب��دال 
تسأله  ق���رأه،  كتاب  آخ��ر  ع��ن 
عليه،  م��رت  تغريدة  آخ��ر  عن 
مل  صحفي  مقال  آخ��ر  عن  أو 
يدع فيه كاتبه مفردة ملتهبة إال 
اللغة  هذه  وكأن  واستخدمها، 
ذات��ه.  حد  يف  مطلب  املنفعلة 
بعنقه  يرشئب  الذي  والسؤال 
الكتاب  ملاذا يتخىل هؤالء  هنا: 
التعب�  يف  احلقيقية  القيمة  عن 
وراء  وينجرفون  ال��رأي،  عن 
هلا  ليس  التي  واملفردة  العاطفة 

حمل من اإلعراب؟
إضاءة:

إذا  بني  يا   : لولده  لقامن  ق��ال 
كالمهم،  بحسن  الناس  افتخر 

فافتخر أنت بحسن صمتك.

الرأي قبل شجاعة الشجعان
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يرفع بعض الرياضيني األمريكيني املشاركني يف أوملبياد) ريو دي جان�و( 
أداءهم عن طريق تنشيط أدمغتهم بالتيار الكهربائي األمر الذي ال حتظره 
الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات. واختلفت أراء العلامء حوهلا منذ القرن 
تبلغ  مستمر  تيار  ملصادر  سطحي  تطبيق  حول  احلديث  ويدور  ال���)19(، 
إىل  يؤدي  ما  الرأس  عىل  معينة  أماكن  عىل  أمب�  مييل   )  2-1.5 شدته) 
حتفيز جمموعة من اخلاليا العصبية يف املخ وتشكيل مسارات عصبية جديدة 
أمريكية  رشكة  وختترب  العقيل.  أو  البدين  النشاط  من  متلفة  بأنواع  مرتبطة 
فعالية هذه الطريقة أثناء األلعاب األوملبية اجلارية، وذلك عن طريق ارتداء 
رياضيني خالل التدريب، قبعات مزودة بقطبني )Halo Sport( يف أعىل 
رؤوسهم عىل تاس مع منطقة اجلزء املسؤول عن حركات اجلسم يف قرشة 
الدماغ، ما يزيد من فعاليتهم ويساعدهم عىل اكتساب املهارات املطلوبة. 
هيتمون  الرياضيون  وليس  أشهرًا.  وحتى  أسابيع  ظاهرا  مفعوهلا  ويبقى 
العسكرية  القيادة  أظهرت  بل  فحسب،  بالكهرباء  املخ  تنشيط  بطريقة 

األمريكية اهتاممها ومن املتوقع استخدامها يف التدريبات القتالية.

حول العالم

تقليد خط يدك...؟

السكتة الدماغية أصبحت نادرة باإلقالع عن التدخين...!
أظهرت دراسة جديدة أجريت يف فنلندا أن أحد أكثر أشكال 
متزايد  نحو  عىل  احلدوث  نادر  أصبح  فتكا  الدماغية  السكتة 
يف  حاد،  انخفاض  حدث  املدخنني.فقد  عدد  انخفاض  مع 
املدخنني، يف عدد  أعداد  انخفاض يف  فيها  التي حدث  الفرتة 
العنكبوتية )يف  األم  يعانون من نزف حتت  الذين  األشخاص 
املنطقة الواقعة بني الغشاء العنكبويت أو األم العنكبوتية واألم 
النزف  وهذا  بالدماغ،  املحيطة  الرقيقة  الطبقة  وهي  احلنون 
رشيان  يف  حيدث  لفتق  نتيجة  عفوي  بشكل  حيدث  أن  يمكن 
الدماغية:  السكتة  من  نوعان  وهنالك  الدماغ(.  داخل  حمتقن 
الدموي. ويتجىل نقص الرتوية  بالدم والنزيف  نقص الرتوية 
إىل  الوصول  من  الدم  يمنع  الدموية  األوعية  أحد  بانسداد يف 
جزء من الدماغ. كام حتدث السكتات الدماغية النزفية عندما 
يف  الدم  من  وفائض  إشباع  فيتكون  الدموية،  األوعية  تنفجر 
التغذية  من  أخرى  مناطق  حترم  بينام  الدماغ،  من  معني  جزء 
عىل  املدخنني  حتفيز  عىل  املتقدمة  احلكومات  املناسبة.تسعى 

اإلقالع عن التدخني. 

رياضيون ينّشطون أدمغتهم بالكهرباء...!
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لندن(  )كوليدج  جامعة  يف  باحثون  ط��ور 
ألي  ال��ي��د  خ��ط  لتقليد  كمبيوتر  برنامج 
ش��خ��ص. واب��ت��ك��ر ال��ب��اح��ث��ون خ��وارزم��ي��ة 
)لوغاريتم( قادرة عىل فحص سامت عينة من 
نص مكتوب بخط اليد، ومن ثم تقليد نفس 
ويوجد  آخ��ر.  نص  أي  كتابة  يف  األسلوب 
حاليا أساليب متلفة يف برامج معاجلة الكتابة 
بأسلوب  نصوص  إنتاج  يمكنها  )وورد( 
كتابة باليد موحد إىل حد ما. لكن توم هاينز 
ابتكروا  لندن  كوليدج  جامعة  يف  وزم��الءه 
التفاصيل  استنساخ  يعيد  إنه  قالوا  برناجما 
شخص  أي  يكتبه  نص  ألي  املنتظمة  غ� 
اسم  اجلديد  نظامهم  عىل  وأطلقوا  بيده، 

نصوص  عىل  وج��رب��وه  ي��دك(  بخط  )ن��يص 
مكتوبة بخط يد شخصيات مشهورة تارخييا 
لينكولن  اب��راه��ام  األمريكي  الرئيس  مثل 
دويل  كونان  آرث��ر  اإلنجليزي  والكاتب 
ربام  هوملز.  رشلوك  املحقق  شخصية  مؤلف 
تعتقد أن االستخدام املحتمل اآلخر سيكون 

إىل  للتوصل  حماولة  يف  املجرمني  جانب  من 
الباحثني  بحسب  صعب  أمر  وهو  توقيعك. 
املجهر  باستخدام  الدقيق  الفحص  ألن 
يد  بخط  الكتابة  كشف  عىل  ق��ادرا  ي��زال  ما 

اإلنسان واألخرى املكتوبة بالكمبيوتر

إىل  )ناسا(  علامء  توصل  للحياة،  صاحلا  الزهرة  كوكب  كان 
للمناخ  الكمبيوترية  بالنمذجة  قيامهم  بعد  االستنتاج  هذا 
)غودارت(  معهد  يف  الباحث  )ناسا( عن  ونقلت  الزهرة،  يف 
نستخدمها  التي  الكث�ة  األدوات  إن  قوله:  الفضائية  للعلوم 
عند نمذجة التغ�ات املناخية عىل األرض يمكن أن تستخدم 
عند دراسة املناخ يف كواكب أخرى يف الوقتني احلارض واملايض 
عىل حد سواء، وأشارت »ناسا« إىل أن النمذجة الكمبيوترية 
مكنت العلامء من اخلروج باستنتاج مفاده بأن الزهرة امتلكت 
منذ ملياري عام بحارا مائية غ� عميقة ويابسة صاحلة للحياة. 
رسعة  باحلسبان  الكمبيوترية  النمذجة  أثناء  يف  العلامء  وأخذ 
الرسعة  تعادل  أن  يفرتض  التي  حمورها  حول  الزهرة  دوران 
 117 حاليا  تساوي  التي  الزهرة  يوم  مدة  تغ�  وعدم  احلالية 
يوما أرضيا. كام أخذ العلامء باحلسبان أن الشمس كانت أقل 
النامذج  إعدادهم  لدى  العلامء  وانطلق   .%30 بنسبة  سطوعا 
الكمبيوترية من فرضية تفيد بوجود بحار غ� عميقة عىل سطح 
الكوكب منذ ملياري عام. وأعاد خرباء »ناسا« إىل األذهان أن 
الغالف الغازي للزهرة يتألف حاليا من ثاين أكسيد الكربون 

بدرجة احلرارة 462 درجة مئوية، وغياب بخار املاء.

هل يمكن للكمبيوتر 

حول العالم

ذوي  من  األشخاص  أن  إىل  ش�اي(  )يوشيكازو  الياباين  الباحث  توصل 
البعوض  يفضل  إذ  للبعوض،  مرغوبا  هدفا  يكونون  معينة،  دم  فصيلة 
البعوض  حرشات  أن  الباحثون  ويعلم  غ�هم،  من  أكثر  دمهم  امتصاص 
هالة  األمونيا  أو  واليوريا  اللبنيك  وحامض  الكربون  أكسيد  ثاين  يف  جتد 
جتذهبا إىل حتديد مكان ضحيتها، لكنهم فوجئوا بأن احلرشات تلدغ بعض 
نفسها،  دمهم  فصيلة  يف  يكمن  هذا  وسبب  غ�هم،  من  أكثر  األشخاص 
وتوصل »ش�اي« من خالل جتاربه إىل أن البعوض يفضل رشب الدم من 
فصيلة O، فاألشخاص الذين حيملون دمًا من هذه الفصيلة تعبق أجسادهم 

برائحة، جتتذب البعوض بشكل كب�.
وهنا ال يمكن هلم التخلص من اللدغات حتى باستخدام أقوى البخاخات، 
وعمومًا تعرف احلرشات ضحاياها من خالل انبعاث ثاين أكسيد الكربون 
الرياضة  ممارسة  بعد  حتدث  اللدغات  أغلب  فإن  ولذلك  اجلسم،  وحرارة 
مثاًل. وللتخفيف من حدة اللسعات ُينصح بارتداء مالبس فاحتة اللون، ألن 

البعوض يفضل املناطق الغامقة اللون.

باحثون توصلوا لفصيلة 
الدم المحببة للبعوض... ؟!

تقليد خط يدك...؟

السكتة الدماغية أصبحت نادرة باإلقالع عن التدخين...!

كوكب الزهرة كان 
صالحا للحياة..!
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األحرار/ علي الشاهر

مل 
ي���م���ِض 

س�������������وى 
للمواطن  شهرين 

)س��ع��د اجل��ن��ايب( عىل 
الشخصيهّة  سيارته  صيانة 

كب�ًا  ماليًا  مبلغًا  فته  كلهّ التي 
عديدة  ملرات  للتلف  ضت  تعرهّ بعدما 

التي تأُل شوارع  ات(  بسبب احلفر )الطسهّ
حمافظة كربالء يف أغلب أحيائها وشوارعها 
معه  حيصل  مل  الذي  األمر  وهو  الرئيسية، 
فقط وإن��ام م��ع ع��رشات غ���ه، ول��و كان 
)النجدة..  لنادت  ثت  وحتدهّ لسان  للسيارة 

النجدة من إمهال احلكومة(.
من  دقائق(  )عرش  مقدار  للجنايب  ويكفي 
ل من بيته إىل مكان عملِه، إال  الوقت للتنقهّ
طريقه  ات  والطسهّ احلفر  تعيق  ما  كث�ًا  أنه 
تقف  فيام  سيارتِه،  بقوى  ينخر  أخذ  الذي 
إعادة  عىل  عاجزة  شبه  املحلية  احلكومة 
ة  واملهمهّ الرئيسية  ة  وخاصهّ الشوارع  تعبيد 
ح اجلنايب ل� )األحرار(  ا كام يوضهّ منها، إال أهنهّ
ات( بامدة االسمنت  »تكتفي برتقيع )الطسهّ
د األمر أحيانًا، وكان  تعقهّ وبمظهٍر وطريقة 
األجدر هبا إزالة التبليط القديم عن الشارع 
ة ثانية باإلسفلت بصورة كاملة  وإكساؤه مرهّ
طائلة،  أم��وااًل  الدولة  يكلهّف  ال  وال��ذي 
وجتنيب  هبا  الالئق  باملنظر  املدينة  إلظهار 
واخلسارات  األذى  السيارات  أصحاب 

املالية التي يدفعوهنا يف احليهّ الصناعي!!«.
املحليهّة ال  للحكومة  الرتقيعية هذه  احللول 
ات(، وإنهّام هناك حلول  تشمُل ترقيع )الطسهّ
تعجيزية وليست جذرية، كام يقول املواطن 

حممد  (
ده��ش(، 

وال�������ت�������ي 
ل�  يبنيهّ  كام  تشمل 

»أعامل  )األح���رار( 
مرشوعًا  نشهد  مل  اآلن  وحتهّى  النظافة، 
يف  األزبال  من  املدينة  أحياء  لتنظيف  جادًا 
والذي  وساكنيها  املدينة  أحياء  تزايد  ظل 
يتطلهّب ختصيصات مالية إضافية وخدمات 
متكاملة تشمل مجيع املواطنني الساكنني يف 
مركز املدينة وحتهّى أبعد نقطة من املحافظة 
قًا بسخرية »هناَك  كلرُّ عىل حٍد سواء«، معلهّ
ها لتالل أثرية، بينام نحُن  بلدان حتتفي بضمهّ

نعيُش حياتنا بني تالٍل من النفايات!!«.
وترى املواطنة )أم شيامء( أنهّ »جلوَء احلكومة 
ة  قلهّ ألسباب  يعود  ال  الرتقيعية  للحلول 
استلمت  وقد  سبَق  فقد  املالية،  امليزانية 
جيهّدة  ميزانية  املاضيهّة  السنوات  يف  كربالء 
وتقديم  االسرتاتيجية  املشاريع  إلقامة 
مل  ولكن  للمواطننَي،  الالزمة  اخلدمات 
الرتقيعية(  )احللول  فُسنهّة  يشء،  أي  حيدث 
موجودة وال تزال هي احللول امُلثىل للحكومة 

احلالية«.
)أمح��د  امل��واط��ن  كالمها،  ع��ىل  ويضيف 
)الرتقيعية(  احل��ل��ول  »ه��ذه  ب��أنهّ  دخ��ي��ل( 
املهمة  القطاعات  أغلب  تشمُل  أصبحت 
والتعليم  والصناعة  كالزراعة  البلد،  يف 
أصابه  قد  »اجلميع  ان  مبينًا  والصحة«، 
اإلحباط ومل يعْد للحياة أي معنى لدهيم يف 

ة«. ظلمِّ افتقار املحافظة للخدماِت املهمهّ
الدول  من  م  نتعلهّ ال  »ملاذا  بالقول:  ويتابع 
إمكاناتنا  ف  نوظهّ أن  ونحاول  األخ��رى، 
رة إلجياد فرصٍة  ومواردنا االقتصادية املتوفهّ
كربالء  يف  الدينية  فالسياحة  هانئ،  لعيٍش 
لوحدها يمكن أن تدرَّ أموااًل ضخمة عىل 
املحافظة لو استثمرت بالصورة الصحيحة 
عن  فضاًل  نجاحها  مات  مقوهّ وُوج���دت 
من  للعمل  للمتطلهّعني  استثامرية  بيئة  هتيئة 

الرشكات الكربى«.

الحلوُل الترقيعّية.. 
تبدُأ من ُحَفِر الشوارع إلى أهمِّ الخدماِت الحياتّية
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إىل  )احلنني  يعني  كمفهوم  املصطلح  وهذا 
عن  بعيدًا  حتديدًا  املثايل  واملايض  املايض( 
ويمكن  هبا،  مررنا  التي  والعقبات  اآلالم 
اسرتجاع  فيها  يتم  عملية  بأهنا  وصفها 
مشاعر عابرة وحلظات سعيدة من الذاكرة 

وطرد مجيع اللحظات السلبية. 
من   )%80( نسبة  ف��أنهّ  اخل��رباء  وبحسب 
عىل  م��رة  بالنوستاجليا  يشعرون  الناس 

األقل أسبوعيًا!
آلية  هي  )النوستاجليا(  ان  اخلرباء  ويقول 
دفاع يستخدمها العقل لرفع املزاج وحتسني 
حاالت  يف  تكثر  فإهنا  لذا  النفسية،  احلالة 
امللل أو الشعور بالوحدة خاصة عند كبار 
حياته  بأن  اإلنسان  شعور  عند  أي  السن، 
لألسوأ،  تتغ�  وأصبحت  قيمتها  فقدت 
املايض  ذكريات  باستدعاء  العقل  فيقوم 
تلك  فتعطيه  وعواطفها،  بدفئها  الطيبة 
للتعامل  حيتاجها  التي  الدفعة  الذكريات 
هي  فالنوستاجليا  احلالية،  التحديات  مع 
ليستعيدوا  الناس  فيه  هيبط  نفيس  م��ورد 
حياهتم ويشعروا بقيمتهم، وهي من السبل 

الناجحة يف صد االكتئاب )وقتيًا(، فتشعر 
بأن حياتك البائسة كانت ذات قيمٍة )يومًا 
النوستاجليا  نحب  نحن  وببساطة..  ما(!، 
ألهنا جتعلنا بطريقة )غامضة( نشعر أفضل!
دائاًم احلنني إىل املايض، ولكن  نحن نحب 
هذه احلالة ليست جيدة كام نظن، وليست 
نقول  أن  األسلم  من  ولكن  أيضًا!  سيئة 
العودة  يتمنى  معظمنا  أن  أو  مجيعًا  إننا 
دائاًم  ونمر  مررنا  مجيعًا  وأننا  امل��ايض،  إىل 
احلزن  مشاعر  يشبه  ال��ذي  الشعور  ب��ذاك 
والسعادة، كلام زاد رضانا عن واقعنا يقل 
ذلك الشعور ولكنه ال خيتفي! النوستاجليا 
بالسعادة  يمدنا  أجسامنا  يف  آخر  جهاز 
ال  منه  أخذنا  ومهام  ال��راح��ة،  وحلظات 

بأشخاٍص  ويربطنا  جيمعنا  شعوٌر  نكتفي، 
مألوفة،  وروائ��ح  دافئة  وأماكن  معينني 
فهي تعطينا دفعة نحو املستقبل وحتسن من 
التواصل  يف  رغبتنا  وتزيد  النفسية  حالتنا 
االج��ت��امع��ي خ��ص��وص��ًا م��ع األش��خ��اص 
الذين يرتبط املايض هبم كاألهل وأصدقاء 
الطفولة، احلنني جيعلنا أكثر أمنًا وأكثر دفئًا، 

فهي إذًا حالة نافعة وليست سيئة أبدًا!

هل قرأَت يومًا عن )النوستالجيا(؟

األحرار/ علي الشاهر

كثيرًا ما نحنُّ إلى الماضي، للذكريات القديمة التي نشتاُق إليها بعد أن 
مررنا  التي  واألحداث  الجميلة،  الطفولة  أيام  إلى  عالقة،  صورًا  أصبحت 
زرناها  أماكن  نزوُر  عندما  يطاردنا  يبقى  شعور  فهو  العام،  تلو  عامًا  بها 
فيما مضى مع أحّبائنا، أو نشمُّ رائحًة وفورًا تأخذ بنا إلى الماضي، كل هذه 

األمور تصّنف علميًا تحت تسمية )النوستالجيا(.
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رجل أعامل أرمني وصاحب أعامل خ�ية، عمَل يف 
لرشكة  رئيسًا  وأصبح  العراق،  يف  متعددة  وظائف 

نفط العراق عام 1929.
كان  ألنه   »Mr Five Percent« ب�  أيضًا  ويسمى 
يتقاىض نسبة )5 %( من عائدات النفط عىل إثر دوره 
األوسط  الرشق  يف  البرتول  حقول  إتاحة  يف  املهم 
لالستثامر والتطوير الغريب، وأصبح من أغنى رجال 
أكرب  من  هي  الفنية  األع��امل  من  وجمموعته  العامل 

املجموعات الفنية عىل مستوى العامل.
منه  هدية  العراق  يف  ال��دويل  الشعب  ملعب  يعترب 
أكرب  الطب  مدينة  بناء  يف  مسامهته  إىل  باإلضافة 
الرصوح الطبية يف بغداد والعديد من املشاريع للبنى 
التحتية، اضافة اىل اهدائه جمموعات كب�ة من الكتب 

اىل املكتبات العراقية.

لترصيف  الوحيد  امل��ي��زاب  وه��و 
تتجمع  التي  وغ�ها  األمطار  مياه 
والقبة  الَعَلوي  احل��رم  سطح  عىل 
معجزات  م��ن  وي��ع��د  امل��ط��ه��رة، 
أبدعها  التي  العمراين  التصميم 

الشيخ البهائي.
لإليوان  املقابل  االيوان  فوق  ويقع 
سعيد  حممد  السيد  ملقربة  الكب� 
احلبويب )قدس رسه(، كام انه يناظر 
اجلهة  يف  يقع  ال��ذي  العلامء  إي��وان 

الشاملية للعتبة العلوية املقدسة.

البعِث  جرائِم  من 
المقبور

حلَق البعثيون شعره وأهانوه بربطه مع الكالب 
أه��داه  ال��ذي  الباركر  قلمه  وك��رسوا  اجل��رب��اء، 
من  تعلمون  فهل  بالبكاء،  فأجهش  له،  انشتاين 

هذا الرجل؟
عبد  اجلبار  )عبد  الربفسور  العراقي  العامل  إنه 
عام  العامرة  حمافظة  يف  صالح  بقلعة  املولود  اهلل( 
فيزياء  علامء  أربعة  أحد  أصبح  الذي   ،1911
انشتاين،  يد  عىل  تتلمذوا  العامل  يف  جوية  وأنواء 

وقد أعجب به األخ� وأهداه قلمه الباركر.
املقبور  البعث  م  تسلهّ قبل  وظائف  ة  ع��دهّ د  تقلهّ
الطاقة  هيئة  رئيس  منصب  شغَل  حيث  للسلطة 
الكريم  عبد  وعينه   ،1958 عام  العراقية  الذرية 
بغداد،  جلامعة  رئيسًا  حكمه  فرتة  خالل  قاسم 
فوشى الواشون وقالوا لعبد الكريم هذا الرجل 
)صابئي(، فأجاهبم: هذا الرجل عراقي، وأنا قد 

عيهّنته رئيسًا للجامعة وليس إماَم جامع!.
حيرتم  ال  ال���ذي  الغاشم  البعث  جم��يء  وب��ع��د 
العامل  هذا  بمطاردة  أزالمه  قام  والعلامء،  العلم 
السفر  إىل  اضطره  ال��ذي  وتعذيبه،  واعتقاله 
وأصبح  فأبدع  األمريكية،  املتحدة  للواليات 
صاحب الفضل يف العديد من النظريات العلمية 
أنه  حيث  اجلوية  األن��واء  جم��ال  يف  وخصوصًا 
األعامل  من  العديد  يف  الكب�  الفضل  له  ُينسب 
فيزياء  من  وال��زواب��ع  األعاص�  بفرع  اخلاصة 
اجلو، وقد قلده الرئيس األمريكي هاري ترومان 
وسام »مفتاح العلم« جلهوده العلمية املتميزة، كام 
ر عام 2009م تسمية إحدى قاعات جامعة  تقرهّ

بغداد وأحد شوارع بغداد باسمه تكرياًم له.
وللعامل )عبد اجلبار عبد اهلل( العديد من املؤلفات 
ويتقن  العربية،  باللغة  والعلوم  الفيزياء  جمال  يف 
ة لغات ومنها االنكليزية واألملانية والفرنسية  عدهّ
التي يعتزهّ ويفخر هبا،  العربية  واآلرامية مع لغته 
وقد تويفهّ )رمحه اهلل( عام )1964 م( تاركًا خلفه 

إرثًا علميًا كب�ا.

من هو كالوست كولبنكيان؟ 

تعّرف 
على ميزاب الذهب

المصداقية
ما جيُب عىل الفرد املؤمن واملسلم عىل حٍد سواء أن يتحىلهّ باملصداقية يف كل تعامالته، 
فإذا ضاعت املصداقية ضاع كل يشء ومل يتم التوصل إىل احلقيقة وإحقاق احلق وإبطال 
املحمودة  نفسك من األعامل  الصدق وقول احلق حتى ولو عىل  فالنجاُة يف  الباطل، 

لدى اهلل )تبارك وتعاىل(.

حبيب وهيلة
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لقاءات عابرة ال أكثر!
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صورة  يأخذ  ثم  ويبتسم،  معهم  جيلُس 
)لقاٌء  ويكتب:  بوك  الفيس  عىل  لينرشها 
الدولة  م��ن  ال��ف��الين  بالفالن  مجعنا  ه��ام 
تطوير  اسرتاتيجيات  ملناقشة  ال��ك��ربى 
العمالقة  امل��ش��اري��ع  وإق��ام��ة  اخل��دم��ات 
بتوقيع  خرجنا  وقد  العراقيني  ختدم  التي 
هذا  كلرُّ  الطرفني(،  بني  الكربى  االتفاقية 
فال  ال��واق��ع  أرض  عىل  أم��ا  منشور  د  جم��رهّ

يشء، هذا هو حال مسؤولينا هذه األيام. 

قد يبدي الكث�ون استغراهبم عن ماهية العالقة 
أيب  بشخصية  كألبانيا  أوربية  دولة  تربط  التي 
هنالك  ولكنهّ  السالم(  )عليه  العباس  الفضل 

ح هذه العالقة.  ة مجيلة توضهّ قصهّ
بينام  )تيمور(،  يسمى  جباًل  ألبانيا  دولة  تضمرُّ 
أيب  إىل  نسبة  عيل(،  )عباس  اجلبال  قمة  ى  تسمهّ
أيب  بن  عيل  املؤمنني  أم�  ابن  العباس  الفضل 
له نصبًا  الذي صنعوا  السالم(،  طالب )عليهم 
وموقفه  املسلم  البطل  ه��ذا  شخصية  م  يعظهّ
أخيه  عن  ذودًا  وشهادته  الطف  يوم  ف  امل��رشهّ

الطوائف  املسلمون واملسيحيون ومن  يأيت  السالم(، حيث  اهلل احلسني )عليه  أيب عبد 
ِك بالرتاب الذي ُجلب يف فرتة سابقة من قرب  ة والتربهّ واألديان األخرى لزيارة هذه القمهّ

ة اجلبل.    العباس )عليه السالم( وتمهّ دفنها يف قمهّ
ه كل سنة أكثر من )200 الف زائر( خالل شهر آب لزيارة مكان دفن الرتاب  ويتوجهّ
املقدس، لطلب احلوائج والربكات، كام ويشارك يف هذه الزيارة أغلب رجاالت الدولة 

بام فيهم رئيس اجلمهورية.

معهد إعداد المعلمين في كربالء.. ذكريات عام 2002
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