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قال اإلمام الحسن المجتبى:
كّل معاجٍل يسأل الّنظرة، وكّل مؤّجٍل يتعّلل بالتسويف

a

) 73 ( ويعبدون من دون اهلل ما ال يملك هلم رزقا من السمماموات واألرض شيئا 
يعنممي ال يملك أن يرزق شمميئا من مطر ونبات وال يسممتطيعون أن يملكوه أو ال 
اسممتطاعة هلم قيل وجيوز أن يكون الضمري للكفار يعني وال يسممتطيعون هم مع 
أهنم أحياء شمميئا من ذلك فكيف باجلممامد . ) 74 ( فال جتعلوا له مثال ترشكون به 
أو تقيسممون عليه فإن رضب املثل تشممبيه حال بحال قيل كانمموا يقولون إن عبادة 
عبيد امللك أدخل يف التعظيم من عبادته إن اهلل يعلم كنه األشياء ورضب األمثال 
وأنتممم ال تعلمممون. ) 75 ( رضب اهلل مثممال عبدا مملوكا ال يقممدر عىل يشء  ومن 
رزقنمماه منا رزقا حسممنا فهو ينفممق منه رسا وجهرا هل يسممتوون؟ قيل معناه إذا مل 
يسممتِو هذان مع تشمماركهام يف اجلنسممية واملخلوقية فكيف تسممتوي األصنام التي 
هي أعجز املخلوقممات والغني القادر عىل كل يشء وجيوز أن يكون متثيال للكافر 
املخذول واملؤمن املوفق أو اجلاهل والعامل املعلم احلمد هلل ال يستحقه غريه فضال 
عممن العبممادة ألن النعم كلها منه بل أكثرهم ال يعلمممون فيضيفون النعم إىل غريه 
ويرشكون به .) 76 ( ورضب اهلل مثال  رجلني أحدمها أبكم ولد أخرس ال يفهم 
وال يفهممم ال يقدر عممىل يشء من الصنايع والتدابري لنقصممان عقله وهو كٌل ثقيل 
وعيال عىل مواله عىل من ييل أمره ويعوله أينام يوجهه حيثام يرسممله مواله يف أمر 
ال يأيت بخري بنجح وكفاية مهم هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل ومن كان سليم 

احلواس نفاعا كافيا ذا رشد وديانة فهو يأمر الناس بالعدل واخلري.

مماَمَواِت  َن السَّ ممْم ِرْزًقا مِّ ِ َممما اَل َيْمِلُك هَلُ َوَيْعُبممُدوَن ِمممن ُدوِن اهللهّ
 ِ ُبوْا هلِلهّ َواأَلْرِض َشممْيًئا َواَل َيْسممَتِطيُعوَن }النحل/73{ َفمماَل َتْضِ
 ُ َب اهللهّ َ َيْعَلُم َوَأنُتْم اَل َتْعَلُموَن }النحل/74{ رَضَ اأَلْمَثمماَل إِنَّ اهللهّ
ا  ا ِرْزًقا َحَسممنً َزْقَناُه ِمنَّ ٍء َوَمن رَّ ُْلوًكا الَّ َيْقِدُر َعىَل يَشْ َمَثمماًل َعْبًدا ممَّ
ِ َبممْل َأْكَثُرُهْم  ْمُد هلِلهّ ا َوَجْهًرا َهْل َيْسممَتُووَن احْلَ َفُهممَو ُينِفُق ِمْنممُه رِسًّ
ا  ُجَلممنْيِ َأَحُدمُهَ ُ َمَثمماًل رَّ َب اهللهّ اَل َيْعَلُممموَن }النحممل/75{ َورَضَ
ههُّ اَل  ٍء َوُهَو َكلٌّ َعىَل َمممْوالُه َأْيَنمماَم ُيَوجِّ َأْبَكممُم اَل َيْقممِدُر َعممىَلَ يَشْ
اٍط  َيْأِت بَِخرْيٍ َهْل َيْسممَتِوي ُهَو َوَمن َيْأُمُر بِاْلَعممْدِل َوُهَو َعىَل ِصَ
َواِت َواأَلْرِض َوَما َأْمُر  ممامَ ِ َغْيُب السَّ ْسممَتِقيٍم }النحل/76{ َوهلِلهّ مُّ
ٍء َقِديٌر  َ َعىَل ُكلِّ يَشْ مماَعِة إاِلَّ َكَلْمِح اْلَبرَصِ َأْو ُهَو َأْقَرُب إِنَّ اهللهّ السَّ
َهاتُِكْم اَل َتْعَلُموَن  ن ُبُطمموِن ُأمَّ ُ َأْخَرَجُكم مِّ }النحممل/77{ َواهللهّ
ُكْم َتْشُكُروَن  ممْمَع َواأَلْبَصاَر َواأَلْفئَِدَة َلَعلَّ َشممْيًئا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّ
ء َما  ممامَ َراٍت يِف َجوِّ السَّ رْيِ ُمَسممخَّ }النحممل/78{ َأمَلْ َيَرْوْا إىَِل الطَّ
َقْوٍم ُيْؤِمُنوَن }النحل/79{  ُ إِنَّ يِف َذلَِك َلَياٍت لِّ ُيْمِسُكُهنَّ إاِلَّ اهللهّ

�سورة النحل

التف�سري

ابكم: االبكم هو االخرس الذي ال ينطق وقيل من ولد كذلك
: الكلهّ هو الثقل، العالة عىل الغري َكلهّ

ُمسخرات: مذلالت ألمر اهلل

ال تتحدْث بالدين
 بل تصرْف وفق الدين

التفت

ان االنسممان اذا ادعممى بانه حيمل مبممادئ معينة فان 
اثباهتمما ال يكون اال من خالل ترصفاته مع االخرين 
وفق ما يدعممي من املبادئ ، واالسممالم جاء ليقول 
لنمما اعبدوا ، اعدلمموا ، اعملوا ، وغريهمما من اوامر 
االفعال ، فاذا كنا نؤمن باالسالم دينا لنا فعلينا تنفيذ 
هممذه االوامر بالفعممل ال بالقول فقممط ، فالترصف 
السليم هو ابلغ رسالة لتبليغ االخرين ماهية الدين 
االسالمي ونسممتطيع من خالهلا  ان نكسب عقول 

وقلوب االخرين.
اممما االدعمماء من غري العمممل وفق ما يدعممي به من 
مبادئ االسممالم  فانه سمميكون حمل انتقاد االخرين 
بممل حتى يوصممف بانه منافممق ولربام يمميء ملبادئ 
االسالم ملن قد يعتقد بان هكذا نامذج متثل االسالم.
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ان اهلل )عممز وجممل(  يؤكممد لرسمموله ) صىل اهلل عليممه واله( 
ان يصفممح ويعفو عممن املخطئني وهذا بذاته مممن افضل نَِعم 
االسممالم التممي بسممببها اعتنق الكثممري ممن جيهل االسممالم؛ 
االسالم، وكم من موقف لرسممول اهلل )صىل اهلل عليه واله( 
يعفو فيه عمن اساء له يف مكة قبل اهلجرة وحتى بعد اهلجرة،  
وهممذا العفو يكون وفممق رشوط وظممروف ال يرتتب عليها 
ضياع حقوق االخرين من عباد اهلل، نعم ان اهلل غفور رحيم 
يعفممو عن عبممده اذا اخطأ بحقه ولكن ال يعنممي ذلك انتهاك 

حقمموق االخريممن، والعفو ال يكون عرب صفقات مريبة بني اصحاب الشممأن وال يمكن ان يشمممل ممن 
اوغممل يف اجلريمممة  وال يمكن ان هيدر حقمموق املظلومني ، وهذا ال يعنممي ان هنالك حاالت خاصة ال 
تسممتحق العفممو ، وكذلك هنالك من ال تتوفر ادلة عىل ادانته فالعفو خيدمممه ، وبني هذا وذاك يبقى امن 
البلد وسممالمة املواطن وضامن احلقوق وفق الشارع املقدس هو اهلدف االسمى من أي خطوة ختطوها 

اجلهات ذات العالقة.   

قال االمام علي 

عن الناس آخر الزمان

a

، َومَلْ َيْقَو َمْن َقِوَي  ، َومَلْ هَتُِنوا َعْن َتْوِهممنِي اْلَباِطِل، مَلْ َيْطَمْع ِفيُكْم َمْن َلْيَس ِمْثَلُكمممْ قِّ مماُس، َلْو مَلْ َتَتَخاَذُلمموا َعْن َنرْصِ احْلَ مما النَّ َ َأهيُّ
قَّ َوَراَء  ْفُتممُم احْلَ يُه ِمْن َبْعممِدي َأْضَعافًا)1(، ]باَِم[ َخلَّ َفنَّ َلُكممُم التِّ ائِيممَل. َوَلَعْمِري، َلُيَضعَّ ُتْم َمَتمماَه َبنِي إرْسَ ُكممْم هِتْ َعَلْيُكممْم، لِكنَّ

ُظُهوِرُكْم، َوَقَطْعُتُم ااْلْدنى، َوَوَصْلُتُم ااْلْبَعَد.
ْقَل اْلَفاِدَح)2( َعِن  ُسوِل، َوُكِفيُتْم َمُؤوَنَة االْعتَِساِف، َوَنَبْذُتُم الثِّ اِعَي َلُكْم، َسَلَك بُِكْم ِمْنَهاَج الرَّ َبْعُتُم الدَّ َواْعَلُموا َأنَُّكْم إِِن اتَّ

ااْلْعَناِق.
____________

َفنهّ لكم التيُه: لتزاَدنهّ لكم احلريُة أضعاف ماهي لكم االن. 1. ليضعهّ
ْيُن إذا أثقله. 2. الفاِدُح: من فدحه الدَّ

العفو ال يحتاج الى صفقة
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لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

فرقة العباس »عليه السالم« القتالية : االوضاع االمنية في قضاء عين التمر مستقرة بشكل كامل

أعلن رئيس هيئة احلشد الشعبي فالح الفياض عن تعيني قائد للحشد الشعبي لعمليات حترير مدينة املوصل 
مدينة  يف  االعالميني  من  جمموعة  مع  لقائه  خالل  الفياض  وقال  اإلجرامية.  داعش  عصابات  سيطرة  من 
الكاظمية املقدسة:  إن احلشد الشعبي يعد جتربة رائعة يف العراق ويعد القوة االوىل يف دحر اإلرهاب والذي 
كرس ظهره يف عدة معارك وهو االن حيمل صورة براقة يف اذهان العراقيني وجيب ان يستغل من احلكومة 
واحلفاظ عليه واعالن تشكيل يليق باحلشد واعتباره جهازا يشبه األجهزة األمنية وبدون متييز او هوية اي 
يصبح حتت راية العلم العراقي فقط وان يعمل بأمر وزارة الدفاع، وتابع الفياض: هناك اتفاق مع مسعود 
بارزاين عىل عدم دخول قوات البيشمركه اىل مركز املدينة والدخول فقط لقوات اجليش العراقي والرشطة 

واحلشد الشعبي للمحافظة.

كشفت هيئة احلشد الشعبي، عن تعرض ما ال يقل عن )11( من مقاتليها اىل اإلصابة 
الرمادي.  السامة خالل مشاركتهم يف معارك حترير جزيرة اخلالدية، رشقي  بالغازات 
وأكدت اهليئة ان بعض املصابني )حالتهم خطرة(...وقال حسن الرشع، منسق مديرية 
الشعبي  منتسبي احلشد  مقاتاًل من  نحو )11(  ان   : البرصة  الشعبي يف  جرحى احلشد 
منها  السام  بالغاز  خمتلفة  إلصابات  تعرضهم  بسبب  العام  البرصة  مستشفى  دخلوا، 
خطرة واخرى خفيفة يف معارك حترير جزيرة اخلالدية، رشقي مدينة الرمادي، من دون 

حتديد نوع الغاز. 

قام مهندس من اهايل حمافظة البرصة بصنع روبوت حيمل سالح BKC يمكن التحكم به عن بعد وحيقق  إصابة دقيقة جدا وقام 
املهندس بإهداء الروبوت اىل لواء عيل االكرب )عليه السالم(.

اكد املرشف عىل فرقة العباس »عليه السالم« القتالية الشيخ ميثم الزيدي : ان الوضع 
االمني يف قضاء عني التمر الذي يبعد مسافة 80 كم غريب مدينة كربالء املقدسة مستقر 
بشكل كامل ، مضيفا إن أحداث عني التمر خرق امني وليس عسكريا وان قواتنا متأهبة 
ألي طارئ مؤكدا لن يؤثر مثل هذا اخلرق عىل اجلهود العسكرية واألمنية املبذولة عىل 
احلدود  يف  القتالية  السالم«  »عليه  العباس  فرقة  واجبات  ان  كربالء،موضحا  حدود 
اخلارجية للمحافظة، وال تتدخل يف الشأن األمني الداخيل إطالقا اال بطلب من قياديت 

العمليات او الرشطة.

الفياض يعلن تعيين قائد للحشد الشعبي لعمليات تحرير الموصل

الحشد يكشف عن تعّرض مقاتليه إلى غازات ساّمة خالل معارك جزيرة الخالدية

مهندس من أهالي البصرة يصنع روبوت يحمل سالح BKC ويقدمه هدية للواء علي االكبر »عليه  السالم«
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• التعيينات الحكومية تطلق شرارة الغضب وخريجو كركوك يحرقون شهاداتهم..

•  مجلس الوزراء يمّرر موازنة العام المقبل ويقّدم تعدياًل على الخطف واإلرهاب في مسودة قانون العفو..

• االستخبارات تؤكد انسحاب )داعش( من أطراف الموصل وتمركزه في الوسط...

• الحكومة تستعد إلنشاء )25 ألف( وحدة سكنية إليواء نازحي نينوى...

• الجنائية المركزية المتخصصة بقضايا اإلرهاب والجريمة )تقرع ناقوس الخطر( وتحّذر من داع�ش...

• كربالء تعتقل المساهمين في إدخال ارهابيين من االنبار باتجاه المدينة المقدسة..

• وزارة التربية ترفع مقترحًا لمجلس الوزراء لترقية الموظفين من حملة شهادة الدبلوم والبكالوريوس..

• مصرف الرافدين يطلق سلف ال� )10 ماليين( والتسديد خالل )5( سنوات والرشيد يمنح قروض البناء بواقع  )75 ( مليون دينار...

اجلامعات والكليات  العيسى  الرزاق  العلمي عبد  العايل والبحث  التعليم  وجه وزير 
األهلية بتعيني واستقطاب محلة الشهادات العليا غري املعينني، فيام قرر منع التدريسيني 

احلكوميني من العمل فيها. 
دوائر  يف  والعقود  التعيينات  وإيقاف  التقشف  سياسة  إن  األهيل،  العايل  التعليم  جملس  اجتامع  عقب  عقد  صحفي  بيان  يف  العيسى  وقال 
الدولة تستدعي إجياد منافذ خلدمة رشحية كبرية من محلة الشهادات العليا غري املعينني ولفسح املجال أمامهم للعمل يف اجلامعات والكليات 
األهلية، موجهًا بمنع تدريسيي اجلامعات احلكومية من العمل وإلقاء املحارضات يف اجلامعات والكليات األهلية باستثناء محلة الشهادات 

العليا الذين يامرسون العمل اإلداري وبعض احلاالت املتعلقة بالتخصصات النادرة لدى بعض التدريسيني. 

الفياض يعلن تعيين قائد للحشد الشعبي لعمليات تحرير الموصل

الحشد يكشف عن تعّرض مقاتليه إلى غازات ساّمة خالل معارك جزيرة الخالدية

الجنسية: كربالء تعلن ايقاف العمل بدائرة احوال الجدول الغربي
أعلن مدير اجلنسية العام اللواء مهدي نعمة الوائيل يف ترصيح صحايف عن ايقاف 
العمل يف دائرة احوال اجلدول الغريب، التابعة ملديرية جنسية كربالء، عازيًا ذلك 
اىل العمل عىل اصدار البطاقة الوطنية، مضيفا أن اهلدف من االغالق هو الصدار 
البطاقة الوطنية للمواطنني يف الدائرة املذكورة اعتبارا من الثامن من ايلول املقبل.
العمل يف عدد من  ايقاف  املاضية  الفرتة  الداخلية قررت خالل  ان وزارة  يذكر 
اجلارية  االستعدادات  ضمن  وذلك  املحافظات  يف  اجلنسية  ومديريات  الدوائر 

الصدار البطاقة الوطنية.

الحكومية  الجامعات  تدريسيي  بمنع  توّجه  التعليم 
من العمل في الجامعات األهلية 
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السيُد الصافي يستعرض قصة قاروَن في القرآن 
الكريم ويدعو لالعتبار بها 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي 
خطيب وإمام الُجمعة في كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من 
صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 29/ 
ذي القعدة الحرام / 1437هـ الموافق 2016/9/2م تحدث قائالً: الشك 
القران الكريم فيه ِعبر كثيرة وفيه قصص وفيه حكمة وفيه  ان 

اوامر وفيه نواٍه وبالنتيجة تبيان لكل شيء..

لعل القصة التي يتناوهلا القران الكريم 
الِعربة  وهي  مهمة  مسألة  اىل  هتدف  قصة 
القران الكريم  التي يذكرها  وان يف القصص 
العربة  من  املقصود  فام  لنا.  كبرية  عربة  واقعًا 

واالعتبار؟ 
معني  موضوع  يل  ينقل  عندما  اين  االعتبار 
 .. سلوكيتي  عىل  تؤثر  ان  البد  معينة  وقصة 
بالرزق  تتعلق  مسألة  يل  ينقل  احد  لو   ً مثال 
العبد  ويقال يل كذا وكذا وان اهلل تعاىل رزق 
..البد  للرزق  يكون  ما  احوج  وهو  الفالين 
هو  انه  تعاىل  باهلل  الثقة  القصة  هذه  تعزز  ان 

الرازق .. وامثال ذلك.
القران الكريم عندما يتحدث عن حِمن االنبياء 
االنبياء  وواجه  االنبياء  به  مرهّ  الذي  والتاريخ 
اختالف  عىل  الطغاة  من  جمموعة  املقابل  يف 
جمموعة  بالنتيجة  لكن  والضعف،  القوة 
 ً مثال  فتجد  االنبياء..  يواجهون  الطغاة  من 
تعاىل  اهلل  خليل  وهو  السالم(  )عليه  ابراهيم 
الطغاة  من  طاغية  مقابله  جيعل  تعاىل  اهلل   ..
يف  يفشل  عندما  يسخر  وحيمماول  كالنمرود 
النار  يف  السالم(  )عليه  ابراهيم  يرمي  احلجة 
ابراهيم )عليه السالم(  النبي  ينقذ  واهلل تعاىل 

وهكذا بقية االنبياء عليهم السالم.
اليوم نستعرض قصة فيها ِعربة وقد تستغرق 
اكثر من ُخطبة .. طبعًا يستفيد منها االخالقي 
يرتب  ما  بمقدار  وغريهم  والفقري  والغني 
يف  كانت  قصة  عن  نتحدث  نحن  االثمممر.. 
قصة  وهي  أال  السالم(  )عليه  موسى  زمن 
قارون.. ماذا اراد القران الكريم ان يبني لنا يف 
قصة قارون .. وقارون يمثل الرمز لكل غني 
ولكل من يكتنز املال ويمثل الرمز ايضًا لكل 
كان  قارون  وهذا  الكريم  القرآن  بنص  فاسد 
يف حالة من الزهو والغرور بحيث يرى ان ما 
املقابل  ايضًا يف  فيه هو باستحقاق عمله هو، 
قارون  عند  بام  ُاعجبت  طائفة  طائفتان  هناك 
ان  وشعرت  تنبهت  عاقلة  اخممرى  وطائفة 
هذا الذي عند قارون ليس هو مقياس القيمة 

احلقيقية .. قيمة كل امرئ ما حُيسنه.
يوجد  حقيقة  قممارون  ر  يصوهّ عندما  القرآن 
بقارون  يتشبه يف زماننا  من حقيقة يوجد من 
والذين  معه  والذين  قمماروين  نفس  والنفس 
ارادوا واحبوا ايضًا هؤالء نفس من كان مع 
ان  ترى  عاقلة  فئة  هناك  املقابل  يف  قممارون.. 

امليزان ليس هذا ايضًا هذه الثلة موجودة.

قال اهلل تبارك تعاىل يف القران الكريم يف سورة 
ُموَسى  َقْوِم  ِمْن  َكاَن  َقمماُروَن  )إِنَّ   : القصص 
ُه  َمَفاحِتَ إِنَّ  َما  اْلُكُنوِز  ِمْن  َوآَتْيَناُه  َعَلْيِهْم  َفَبَغى 
ال  َقْوُمُه  َلُه  َقاَل  إِْذ  ِة  اْلُقوَّ ُأويِل  بِاْلُعْصَبِة  َلَتُنوُء 

َ ال حُيِبُّ اْلَفِرِحنَي )76( َتْفَرْح إِنَّ اهللَّ
السالم(  )عليه  موسى  النبي  قوم  من  قارون 
ارسائيل  بني  من  هو  ولكن  يؤمن  مل  وهممو 
النبي  اقارب  من  انه  يقول  املفرسين  وبعض 

موسى )عليه السالم(.
عليه  اهلل  )صىل  النبي  قضية  السابق  يف  ذكرنا 
وآله وسلم( وكم من الناس كان له اعداء .. 
طبعًا الكثري .. والنبي جاء ودافع عن الرسالة 
كان  واصحابه  محزة  بيته  اهل  من  واستشهد 
ولكن  واملنافقني  االعممداء  من  جمموعة  عنده 
لكن  االسامء..  يذكر  ال  غالبًا  الكريم  القران 
اهلل  )صىل  النبي  ان  اىل  النوبة  وصلت  عندما 
عليه وآله وسلم( يعاديه من اهل بيته، القران 
ابو هلب  محا رسوله وذكره باالسم من هو ؟ 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  عم  هلب  وابممو   ،
وسلم(، والقران ذكر ابو هلب باالسم ..ملاذا؟ 
وآله وسلم( ألن  اهلل عليه  للنبي )صىل  محاية 
وآله  اهلل عليه  النبي )صىل  بيت  اهل  هذا من 
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عند  اكثر  مسموعًا  سيكون  كالمه  وسلم( 
عندما  والقران  يفرتي..  ان  وممكن  االعممداء 
انزل فيه سورة ال زلنا اىل اليوم نقول تبت يدا 

ايب هلب.
السالم(   موسى)عليه  خالة  ابن  لعله  قارون 
وهو يف بيت فرعون فلعل كالمه يكون اوقع 
قممارون  ذكممر  فالقران  غممريه  من  موسى  عىل 
ُذكر  فقارون  فرعون  عند  مركزه  اىل  اضافة 
الفرعونية  احلالة  االن  واصبحت  باالسم 
يف  خصوصًا  حالة  القارونية  واحلالة  حالة 
 ً مثال  قممارون  اصبح  واالرساف  البذخ  حالة 
عىل  دخلوا  وهارون  موسى  بينام  االمثلة  من 

فرعون بمدارع الصوف ال يملكون شيئا..
َقاُروَن  ))إِنَّ  يستعرض..  الكريم  القران  يأيت 
َكاَن ِمْن َقْوِم ُموَسى َفَبَغى َعَلْيِهْم( أي ظلمهم 

واعتدى.
ِمْن  )َوآَتممْيممَنمماُه   : قممارون  ُاعطي  ممماذا  الحظوا 
ُأويِل  بِاْلُعْصَبِة  َلَتُنوُء  ُه  َمَفاحِتَ إِنَّ  َما  اْلُكُنوِز 
قارون  اعطينا  اننا  تبني  الرشيفة  الية  ِة(،  اْلُقوَّ
وصل  بحيث  ذلك  من  ومكنهّاه  الكنوز  من 
أي  بالعصبة  لتنوء  املفاتح  هذه  ان  حالة  اىل 
املجموعة وهي قد تكون عرشة او اكثر لتنوء 
القوة  اويل  من  هم  العصبة  وهذه  هبم  وتثقل 
َلُه  َقاَل  )إِْذ  هنا  التفتوا  عصبة..  أي  وليست 

َ ال حُيِبُّ اْلَفِرِحنَي )76(. َقْوُمُه ال َتْفَرْح إِنَّ اهللَّ
ان  اراد  مممن  عليه  اجممرتأ  لكن  طغيانه  مممع   
ينصحه قالوا له ال تفرح هذا اليشء الذي انت 
اىل زوال..  ان مصريه قطعًا  تفرح  به ال  اتيت 
قالوا له عليك ان تنهج منهجا آخر ، انت ال 
تفرح هبذه االموال عليك ان تنهج منهجًا آخر 
فيه نجاة لك، ما هو ؟ ابتغ واسَع فيام آتاك اهلل 

الدار االخرة.
الدار االخرة كيف نطلبها؟! مع قارون كل منا 
.. كيف  الدار االخرة  اهلل  اتاك  فيام  ابتِغ  عنده 

نبتغي الدار االخرة؟
ر  نعمهّ ان  ونريد  اثاث  هلا  االخرة  الدار  قطعًا 
وحقيقة  االخرة  الدار  اطلب  االخرة..  الدار 
الدار  وقطعًا  االخرة..  الدار  يطلب  ملن  هنيئًا 
العاقل  واالنممسممان  منهجها  واضممح  االخممرة 
الذي مكنهّه اهلل ماليًا يستطيع ان يشرتي اخرته 
)وحتبون  احلممب  هممذا  مممن  خيممرج  ان  بمجرد 
سيارة  به  تشرتي  املال  هذا  كام  ًا(  مجهّ حبًا  املال 
االخرة  املال  هبذا  اشرِت  والءات  به  وتشرتي 
اىل  انفقه  لكن  املممال  تنفق  بالنتيجة  وانممت 

االخرة.
آَتاَك  ِفياَم  الرشيفة:)َواْبَتِغ  الية  تبني  حيث 
ْنَيا  الدُّ ِمْن  َنِصيَبَك  َتنَس  َوال  الِخَرَة  اَر  الدَّ  ُ اهللَّ
ُ إَِلْيَك َوال َتْبِغ اْلَفَساَد يِف  َوَأْحِسْن َكاَم َأْحَسَن اهللَّ

َ ال حُيِبُّ امْلُْفِسِديَن )77( اأَلْرِض إِنَّ اهللَّ
اهلل  اليك،  اهلل  احسن  كام  قممارون  يا  واحسن 
والصحة  املال  واعطانا  الينا  حُيسن  دائاًم  تعاىل 
يف  الفساد  تبِغ  وال  قارون  يا  فاحسن  وغريها 
االرض وابتِغ االخرة ملاذا ؟ )ان اهلل ال حُيب 
املفسدين(، الحظوا الية هنا مل تقل ان اهلل ال 
املفسد  ولكن  هو  فالفاسد  الفاسدين،  حيب 
بالفساد  ايضًا  االخرين  يرشك  ان  حياول  هو 
يشرتي  ان  ويستطيع  اممموال  عنده  فهذا   ..
وغممريه  سيتلوث  هممذا  وستجد  المممموالءات 
فهؤالء  الفساد..  شاع  وبالنتيجة  سيتلوث 
يف  الفساد  تبِغ  ال  قممارون  يمنعون  الُنصحاء 

االرض إياك.
حيب  ال  قممارون  وامثال  املفسد  عادة  اخممواين 

كالم  والحظوا  عنده  عامهّ  ويدافع  النصيحة 
آمنك  تعاىل  اهلل   .. ينصحونه  اذ  معه  هممؤالء 
عىل هذه االموال فال تبِغ الفساد واهلل تعاىل ال 
حيب املفسدين فال تكن مفسدًا حتى ال تكون 

مشمواًل بمبغوضية او عدم حمبة اهلل لك.
ثروته  توسعت  ان  بعد  قارون  الحظوا  لكن 
بباطل او بحق بعد ان توسعت هو يف غنى عن 
ان يسمع وال يمكن ان يرى ما يمكن ان يراه 
الوضع تبدل واالن  قبل ان يكون غنيًا فاالن 
بمنظار  االمور  ويرى  آخر  بشكل  نفسه  يرى 

آخر.
ِعنِدي  ِعْلٍم  َعىَل  ُأوتِيُتُه  اَم  إِنَّ )َقاَل   : قال قارون 
َ َقْد َأْهَلَك ِمْن َقْبِلِه ِمْن الُقُروِن  َأَومَلْ َيْعَلْم َأنَّ اهللَّ
عًا َوال ُيْسَأُل َعْن  ًة َوَأْكَثُر مَجْ َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه ُقوَّ

ُذُنوهِبِْم امْلُْجِرُموَن )78(
انام اوتيت هذا املال بجهدي وبذكائي وبشغيل 
وبحيلتي .. ومل ينسب أي يشء اىل اهلل تعاىل .. 

وال حيق لكم ان تنصحوا..
َ َقْد َأْهَلَك ِمْن َقْبِلِه ِمْن الُقُروِن  )َأَومَلْ َيْعَلْم َأنَّ اهللَّ
عًا َوال ُيْسَأُل َعْن  ًة َوَأْكَثُر مَجْ َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه ُقوَّ

ُذُنوهِبِْم امْلُْجِرُموَن )78(
التهديد-  – الحظوا  حقيقة هذه الية مرعبة 
اهلل  ..لكن  العباد  بعجلة  يعجل  ال  تعاىل  اهلل 
بان  يعلم قارون  او مل  القاعدة  تعاىل ذكر هذه 
اهلل قد اهلك واباد من قبل قارون من هو اشد 

منه قوة واكثر مجعًا.. فأين ذهبوا.
نسأل اهلل تعاىل التوفيق .. اللهم اغفر لنا ذنوبنا 
وجلميع املؤمنني واملؤمنات واستجب دعواتنا 
واخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني وصىل 

اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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مستقاٌة من اخلطبة الدينية من صالة 
اجلمعة لسامحة السيد أمحد الصايف 

يف الصحن احلسيني الرشيف. 
29 ذو القعدة 1437 هـ

2016 /9/2 

اإلمممام  ف  ُيممعممرهّ عندما  طبعًا 
اجلواد )عليه السالم( بأكثر من 
جتد  املؤرخني  طرق  من  طريق 
الثناء اهلائل عليه، ولعل سريته 
وهممذه  عممديممدة،  وقممفممات  فيها 
ل عندما  الوقفات حتتاج إىل تأمهّ
من  إلينا  وصل  ما  بعض  نتابع 
)عليه  اجلمممواد  اإلممممام  سممرية 
السالم( فهي حتتاج إىل تطبيق، 
ما  دائام  الذي  اليشء  هو  وهذا 
اجلممواد،  اإلمممام  حياة  يف  يممربز 
هو أن يقوم مقام والده اإلمام 
وهو  الممسممالم(  )عليه  الرضا 

تقريبًا  العمر  من  يبلغ  يزل  مل 
هذا  وقطعًا  سنوات(،  )مخس 
عرصه،  يف  استغرابًا  يثري  األمر 
بدور  الصبيهّ  يقوم  كيف  أي 
هبذا  ينهض  وكيف  جدًا،  كبري 
بضع  يتجاوز  ال  صبيٌّ  األمممر 

سنني؟! 
السلسلة  بمممأن  نعتقد  نممحممن 
البيت  أهل  أئمة  من  الكريمة 
سلسلة  هي  السالم(  )عليهم 
بالنبي  مبارش  بشكل  مرتبطة 
)صىل اهلل عليه وآله( بمعنى أن 
عندنا،  من  ليست  األمور  هذه 

َفُخُذوُه  ُسوُل  الرَّ َآَتاُكُم  )َوَممما 
أي  َفاْنَتُهوا(  َعْنُه  اُكْم  هَنَ َوَممما 
لسانه  من  بممرز  االمممر  هممذا  أنهّ 
ارتباط  هناك  فإذن  الرشيف، 
بمماهلل )تممبممارك وتممعمماىل( وذلك 
الممميشء املمملممفممت لمملممنممظممر؛ أن 
األطهار  األئمة  من  أحممد  أي 
كان  عندما  السالم(  )عليهم 
تعاىل،  اهلل  إىل  احلكم  ينسب 
ُيطالُب  ال  بل  معرتضًا  جتد  ال 
اإلمام بالدليل حتى باألوساط 
يأيت  فهو  طولب  وإذا  العامة، 

بآية من القرآن الكريم. 

اجلواد  حممد  لإلمام  وبالنسبة 
بعمر  وهممو  الممسممالم(  )عليه 
الصبا وحيمل مسؤولية اإلمامة 
اإلمام  حياة  يف  بارز  أمر  فهذا 
وإذا  السالم(،  )عليه  اجلممواد 
)تبارك  باهلل  مرتبطا  األمر  كان 
اهلل  إىل  نممأيت  فأيضًا  وتممعمماىل( 
)جممل وعمممال( وأنممبمميممائممه نرى 
غريبة  ليست  املسألة  هذه  أن 
قد  نعم  السلسلة،  هممذه  عممىل 
وأفرادها  دائمماًم،  حتصل  ال  هي 
مممعممدودة يف المموضممع الممعممام، 
ولممكممن يف وضممع الممرسمماالت 

مّرْت علينا في األسبوع الماضي، ذكرى أليمة أال وهي ذكرى استشهاد اإلمام محمد الجواد )عليه السالم( تاسع أئمة 
أهل البيت )عليهم السالم(، ولعّل هناك سؤاال يراوُد الكثير مّنا حول الجريرة التي ارتكبها اإلمام الجواد )عليه السالم( 

حّتى ُيدس له السم ويقتل؟

اإلمام الجواد »عليه السالم« ومسؤولية األّمة

10



كالنبي  واضحة  أمثلتها  نجد 
الذي  السالم(  )عليه  عيسى 
التهمة  ورفممع  املهد  يف  م  تكلهّ
العذراء  السيدة  والممدتممه  عن 
هو  ما  وبنيهّ  السالم(،  )عليها 
حييى  اهلل  نبي  وكذلك  تكليفه، 
خذ  حييى  )يا  السالم(  )عليه 
ة( والقرآن الكريم  الكتاب بقوهّ
احلكَم  )وآتيناه  ايضًا  يقول 
عندما  السلسلة  فهذه  صبيهّا(، 
وتعاىل(  )سبحانه  باهلل  ترتبط 
مثار  بالواقع  هنالك  يكون  ال 
هي  نعم  لكن  السممتممغممراب، 
فهذا  تأمل،  إىل  حيتاج  مطلب 
سنوات  اخلمس  بعمر  الصبي 
يممتممحمممممل همممذه املممسممؤولمميممة، 
أراد  عممنممدممما  آخمممر  وممموقممف 
ابنته  تزوجيه  العبايس  املأمون 
بنو  الفضل( اعرتض عليِه  )أم 
العباس فأراد أن يفهمهم بجهة 
اجلواد  اإلمام  حيمله  وما  علمه 
سنجلس  وقمممال  العلم،  مممن 

بالعلم،  واختربوه  عامًا  جملسًا 
وفعاًل وقع االختيار عىل قايض 
القضاة يف وقته حييى بن أكثم، 
وجلسوا جملسًا عامًا وبدأ حييى 
يسأل اإلمام )عليه السالم( يف 
مسألة تقول: )ما تقول يف حمرم 
اإلمممام  بممدأ  حتى  صيدًا(  قتل 
حتى  املسألة  ع  ويممفممرهّ يشقق 
وأعمماد  القضاة،  قممايض  أذهممل 
واملقابل  السؤال  عليه  اإلمممام 
معروفة  والقصة  شيئًا  يفهم  مل 
الغاية إظهار  للجميع، وكانت 
)عليه  اإلممممام  ومكانة  هيبة 
السؤال  يبقى  ولكن  السالم(، 

قائاًم: ملاذا ُقتَل اإلمام؟
فهو )عليه السالم( قد استشهد 
بعمر الم )25 سنة( بعد أن ُدسَّ 

إليه السم.
املوضوع  هذا  أن  احلقيقة  ويف 
من  كثريًا  نبذل  أن  منهّا  يستحق 
المموقممت لممه، واإلممممام اجلممواد 
عليه  تممؤرشهّ  مل  السالم(  )عليه 

أي حالة من احلاالت التي فيها 
عبارة  فهو  باهلل،  والعياذ  نقص 
وعادة  الكامل،  الشخص  عن 
يكشف  الكامل  الشخص  هذا 
نقص الخرين، ولذلك حاول 
أن  الوسائل  بشتهّى  الخممرون 
اجلممواد  حممد  اإلممممام  جيعلوا 
منهم وكام  أقلهّ  السالم(  )عليه 
مثلام  وأوالده  أبيه  مع  صنعوا 
اإلمام  ولده  شهادة  مع  حصل 
وبعمره  السالم(  )عليه  اهلادي 
فالشخص  ولذلك  الصغري، 
ويكشف  دائممماًم  يثري  الكامل 
فأنت  الخمممريمممن،  سمممموءات 
منتهى  يف  بمميشء  تممأيت  عندما 
بجنبه  وجتعل  والروعة  الكامل 
شيئا آخر فطبعًا مل يلتفت أحد 
لممذلممك الممميشء، وإنمممام يصب 
املتكامل،  اليشء  هبذا  االهتامم 
اجلواد  لإلمام  كانت  ولذلك 
كل  يف  ة  احلجهّ السالم(  )عليه 
العلم  يف  األولهّ  فهو  يشء، 

والنسب  والممعممبممادة  والممزهممد 
وبالنتيجة  الفكرية  ة  والممقمموهّ
يبتعد  ملاذا  الناس  ستقول  إذًا 
اإلمام عن هؤالء؟، فالبد من 
ولذلك  عندهم،  مثلبة  وجود 
هذا  أن  األحممبممة  أهيمما  نالحظ 
بنفسه  لإلمام  س  املقدهّ الوجود 
لآلخرين،  مثلبة  عممن  عممبممارة 
السالم(  )عليه  اإلمام  دام  وما 
أن  ذلممك  فمعنى  عنهم  بعيدًا 
الخرين،  عند  نقصًا  هنالك 
وإذا مل ينضم إىل هذه املجموعة 
بينه  كبرية  الفجوة  فستبقى 
وبني الخرين ما دام اإلمام يف 
سيكونون  هؤالء  إذن  جانب 
عىل  قضوا  ولذلك  مشكلة  يف 
الصالة  أفضل  )عليه  اإلمممام 
من  يتخلهّصوا  حتهّى  والسالم( 

املشكلة.
إمامنا حممد اجلواد  فسالٌم عىل 
ويوم  ُاستشهَد  ويوم  ولَِد  يوم 

يبعُث حيهّا.
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اخذ  للمراة  جيوز  هل   : السؤال 
ابنها للحج عمره 13 سنة ؟

باعامل  ويمممايت  جيمموز  اجلممممواب: 
العمرة .

 
عليه  وجب  شخص   : السؤال 
لذلك،  منه  إمهااًل  احلج ومل حيج 
ينوي  فهل  الذهاب  يريد  والن 

قضاء أم أداء ؟
اجلواب : ينوي أداء .

 
السؤال : شخص قدم يوم العيد 
حجته  فهل  وحممج  اضمممطمممرارًا 

صحيحة أم ال ؟
اجلواب : حجه باطل .

 
التي  الزوجة  حكم  ما   : السؤال 
تذهب اىل مكة ألداء احلج بدون 

موافقة زوجها ؟
اجلواب : جيوز مع األمن .

 
تأدية  يل  جيمموز  هممل   : الممسممؤال 
علاًم  الثانية  للمرة  احلج  فريضة 
مؤسسة  لدى  رشوطمما  هناك  ان 
االوقاف ومن ضمنها ان مل حيج 

مرة سابقة ؟
اجلواب : اذا كانت الدائرة املعنية 

احلجاج  ايفاد  يف  العدالة  تطبهّق 
فالبدهّ من رعاية ضوابطها املقررة 

لذلك .
 

للشاب  افضل  اهيممام   : الممسممؤال 
احلج ام الزواج ؟

عدم  مممن  يممامممن  اذا   : اجلمممواب 
الوقوع يف احلرام مع االستطاعة 

فاحلج افضل .
 

احلاج  عىل  جيب  هل   : السؤال 
قبل سفره ان يربئ ذمته ؟

اجلواب : ينبغي فعل ذلك .
 

السؤال : هل جيوز رشعًا الذهاب 
للحج بطرق غري مرشوعة ؟

يف  القانون  كممان  اذا   : اجلممواب 
صالح احلجيج فال جتوز خمالفته 
بنفسها  احلكومة  كانت  اذا  االهّ 

تتساهل يف ذلك .

عن  العدول  جيوز  هل   : السؤال 
العمرة املفردة إىل عمرة التمتع ؟

يف  العمرة  أدى  اذا   : اجلمممواب 
بقصد  اشهر احلج وبقي يف مكة 
احلج إىل يوم الرتوية فان عمرته 

وجيب  متتع  عمممممرة  تنقلب 
عليه احلج .

السؤال : ما حكم من رجع 
ومعه  احلممج  مممن  بمملممده  اىل 

حصيات ؟
اجلواب : ال مانع منه .

السؤال : ما حكم النظر اىل املرأة 
االجنبية يف احلج أو العمرة ؟

اجلواب : اليشء عليه إذا مل يكن 
بشهوة ومل يكن النظر إىل ما عدا 
حرام  فهو  وإال  والكفني  الوجه 
وال  الكفارة  اليمموجممب  ولكن 

يبطل حجه وال عمرته بذلك .

السؤال : هل يكفي احلج بالدين 
عن حجة االسالم ؟

كان  اذا  اال  اليكفي   : اجلممواب 
واالعيان  االمممموال  من  مالديه 
التي يمكن صفها يف أداء الدين 
الدين  مايغطي  حرج  دون  من 

املذكور .

السؤال : ما حكم االختالف يف 
رؤية اهلالل يف شهر ذي احلجة ؟

سامحة  ملقلدي  جيوز   : اجلممواب 
اجزاء  مسألة  يف  الرجوع  السيد 
من  غممريه  اىل  معهم  المموقمموف 
اجمممزاء  يمممرى  ممممن  املجتهدين 
الوقوف معهم مع مراعاة االعلم 

فاالعلم .

اىل  سافر  من  حكم  ما   : السؤال 
يعلم  ال  وهو  االرث  بامل  احلج 

هل خيمس هذا املال ام ال ؟
يف  اخلمس  جيممب  ال   : اجلمممواب 
ويعترب  صحيح  فحجه  االرث 

حجة االسالم .

يقال  ممما  يصح  هممل   : الممسممؤال 
حجر  يف  الصالة  الجتوز  أنه  من 

اسامعيل ؟
اجلواب : ال أساس له .

سؤال للقراء
هل يجب الحج على البالغ اذا كان قد ادى الحج قبل البلوغ ؟

سؤال وجواب العدد السابق

هل أن الزواج األجباري في شريعتنا األسالمية جائز ؟
الجواب : ال يجوز .

اعداد: محمد حمزة جبر



هدوء يسود املكان السامء تكتي باللون االسود املفحم ظالم دامس 
جيعله يعدد النجوم ويرسم احالمه وحدها السامء قادرة عىل حتقيق 
سمري  عن  حيدثها  السامء  اىل  نظره  يطيل  طريقه  ينري  وهج  حلمه 
الليلة موجعة  العاشقني وانيس املحبني اغمضت عينيه موجة هذه 
البكاء تراتيل يرتلها ودموعه هتل كل يشء مؤمل هذا املساء  لدرجة 
هو احلزن الذي خيم عىل قلبه دموعاً  ترتقرق يف عينيه سمعت انينها 
لقد مللم احاسيسه من شتى بقاع الغربة ورسمها خريطة ملونة بلون 

احلب!!
وتركها لتغفو فوق النجوم فاختذ زاوية وقبع فيها مالمح رسم عليها 
رة يف املآقي غريب ينتظر العودة نسمة صيف  االشتياق دموعا متحجهّ
شاحبة وارض قاحلة رائحة البارود تنترش يف كل مكان اخذ نفسا 
عميقا رحل اىل عامل االحالم السعيدة لكن اصبحت شحيحة عىل 
املال واثمن  املال لكنه يملك ما هو اغىل من  مقاتل فقري ال يملك 
وقوة  الواهنا  تتغري  السامء  فيها  راى  احالمه  رحلة  انتهت  ولكنها 
نحو  ترسل  املرتمجة  وترانيمه  الدعاء  احلان  التفاؤل  منه  تستدعي 
يسمع  يكاد  متثاقلة  متر  االيام  هذه  شاحبة  صفراء  هي  كم  االفق 
انينها ويتنهد الوقت متأملا لقصة هذا املقاتل خيرج من جيبه االيمن 
قطعة خضاء باهتة علق عليها امنياته ثقل يمأل راسه ربط القطعة 
اخلضاء من رضيح العباس )عليه السالم( عىل يده يراقب املعسكر 
وروحه تراقب السامء احدى امنياته ان ينال الشهادة ويبقى الصمت 
خميام عىل احللم ممددا جسده عىل تلك االريكة ال يستطيع النوم فاجلو 
شديد احلر ومىض الليل وهو يقلب افكاره عىل نار حامية، بزغ الفجر 
هبدوء  الصبح  تنفس  الفجر  بصالة  مهومه  غسل  الذهبية  خيوطه 
عذب شعر بان هذا الصباح يبرشه بتلك البشارة زقزقة عصافري مع 
الدخان املتصاعد ترسم لوحة رغم احلرب الن العصافري ما زالت 
حتلق يف حضن السامء رن هاتفه كان يعلم من املتصل ذيلت كلامته 
سنوات  مخس  بعد  والسعادة  الفرح  مالحمه  عىل  اعتلت  بالبرشى 
يتمناه  ما  لينال  الغربة  اعباء  وحتمل  واالنتظار  الصرب  اتعبه  عجاف 
القلب االن يبرشونه ان ما طلبته هو لك برشوط تعجيزية وافق عىل 
 !! وافقوا  يردد  زال  وما  اهلاتف  اغلق  تردد  دون  من  الرشوط  كل 

وافقوا!!
القطعة  قبهّل  اهلل  يا  خلطبتها  تقدمه  مرة  من  اكثر  اهلها  رفض  بعدما 
الشمس يف عينه  ابتسمت  يده يف االمس  التي ربطها عىل  اخلضاء 
اكمل صوالته البطولية يف املعركة، اياما وهو يعمل ليوفر الرشوط 
التي كانت تشد عىل رقبته فهم من عائلة عرفت باملال واجلاه واملكانة 
تسجيل  وجهاز  كامريا  سوى  يملك  ال  هو  املرموقة،  االجتامعية 
اصابته  بأن  يعلم  كأنه  املعارك،  ابطال  وصور  احلقائق  لنا  لينقل 
اكثر  اهلها  رفض  بعدما  والقدمني،  الكفني  كقطع  القادمة  ستكون 
من مرة تقدمه خلطبتها يا اهلل قبهّل القطعة اخلضاء التي ربطها عىل 
يده يف االمس ابتسمت الشمس يف عينيه اكمل صوالته البطولية يف 
التي كانت تشد عىل رقبته  ايام وهو يعمل ليوفر الرشوط  املعركة، 
املرموقة،  االجتامعية  واملكانة  واجلاه  باملال  عرفت  عائلة  من  فهم 
هو ال يملك سوى كامريا وجهاز تسجيل لينقل لنا احلقائق وصور 
ابطال املعارك، كأنه يعلم بأن اصابته ستكون القادمة كقطع الكفني 
والقدمني، ليوايس مواله قمر العشرية )عليه السالم( دخل املعركة 
بغرية عراقية وشهامة عباسية، وشارك يف معارك كثرية، وبعد حترير 
املناطق من يد االرهاب عاد بعد عناء وجهد طال شهورا منصورا 
وفرحة  النرص  فرحة  فرحتني  لتكون  كتفيه،  عىل  العلم  يرفرف 
زهراء  ليكمل  اجمد  خلق  االزل  فمنذ  اخلطوبة  حصلت   ، اخلطوبة 
السامء  بثمرها االرض بطبيعتها  الشجرة  الزهرة بعطرها  كام تكمل 
بقمرها اكملت زهراء اجمد، وبعد ايام التحق باملجاهدين وشاءت 
االقدار ان يتعرض اىل اصابة بليغة )فقطعت رجاله( وبلغ اهله انه 
يعتذر من اهل خطيبته ملا اصابه لتعيش حياهتا، وتنتهي قصة مخس 

سنوات بيوم املعركة لكنه لن ينال زهراء..
ولكن املفاجأة ان خطيبته واهلها جاءوا اىل املشفى إلجراء العقد ما 
بينها وبني املقاتل االعالمي وخاطبوه انت رشف لنا وقد ضحيت 

من اجل العراق فكيف نتخىل عنك..!
اكتملت قصتهام بحلقة ذهبية ، وعرفت زهراء بالزينبية، تكفل هبام 

كافل اللواء وجعلهم حتت رايته جيتمعون..

ارواح عاشقة يحتضنها العباس
الجريح امجد عبد سالم

مروة حسن الجبوري
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مصحف يعود الى القرون الهجرية الثمانية االولى
تراث وآثار

من  االوىل  الثامنية  القرون  احد  اىل  يعود  كريم  مصحف  املقدسة  العلوية  العتبة  نفائس  بني 
اهلجرة النبوية الرشيفة خمطوط باللغتني: العربية و الفارسية، بعدد صفحات: 254 وأسطر: 

10 وبقياس: 29.9×23، وبخط الثلث.
ناسخه جمهول وكذللك سنة النسخ جمهولة، ونرشت جملة الوالية الصادرة عن اعالم العتبة 
العلوية يف عددها )94( أن املصحف الكريم يبدأ بسوريت الفاحتة والبقرة الكريمتني، ويتبني 
مزخرفة،  طرر  وعليه  اهلجرية،  االوىل  الثامنية  القرون  اىل  يعود  لعله  قديم؛  املخطوط  ان 
وعالمات التالوة فيه باللون األمحر، وبعض الكلامت يف حاشية الورقة، وفواصل اليات 
فيه عىل شكل طرة مرسومة بالذهبي، وكذا هي أسامء السور مكتوبة بالذهبي، وعليه ترمجة 

فارسية لبعض الكلامت«.

االولمميمماء  مممثمموى  األرشف  النجف 
األنبياء  أجساد  ومستقر  والصاحلني 
التاريخ  كتب  تدون  هكذا  والرسل، 
سرية هذه املدينة املقدسة، ومن الثار 
الرشقي  الشامل  يف  املوجودة  القديمة 
وصالح  هود  النبيني  مرقد  للمدينة 
يف  يقعان  اللذين  الممسممالم(  )عليهام 

جبانة النجف الكبرية.
النبي هود )عليه السالم( الذي ارسله 
اهلل تعاىل اىل قوم عاد فكذبوه، ونسبوا 
بنزول  يعدهم  كان  حينام  اجلنون  إليه 
تعاىل  اهلل  فممأنممزل  عليهم،  الممعممذاب 
ليايل  عاتية سبع  صصًا  عليهم رحيا 
فيام  وأبممادهتممم،  حسوما  أيممام  وثامنية 
نجى هودا ومن آمن معه من العذاب.
أما نبي اهلل صالح )عليه السالم( فقد 
ارسله سبحانه اىل قوم ثمود، فنهاهم 
عن عبادة األوثان وأمرهم بتوحيد اهلل 

عز وجل وعبادته.
حرز  حممد  الشيخ  املحقق  ويممقممول 
)عليهام  وصالح  هود  »مرقد  الدين: 
السالم  بمموادي  الغري  يف  الممسممالم( 
سور  خلف  االرشف  النجف  مقربة 

عليه  واحممد  حرم  يف  كالمها  املدينة، 
قبة متوسطة احلجم واالرتفاع فرشت 
قربهيام  أمام  وكان  األزرق،  بالقاشاين 

صحن دار صغري فيه نخلة..«.
ويروى ان »اول من وضع عىل قربهيام 
صندوقا من اخلشب هو العامل الرباين 
بحر  الطباطبائي  مهدي  حممد  السيد 
)عليهام  مرقدهيام  عىل  وكان  العلوم، 
طوهلا  قديمة،  محراء  صخرة  السالم( 
كتبت  واحد،  يد وعرضها شرب  ذراع 
هذا  بممان  ترصيح  فيه  الكويف  باخلط 
املرقد هو مرقد هود وصالح )عليهام 

السالم(«.
االنكليز  حمماص  1336همممم  سنة  يف 
مدينة النجف االرشف وهدموا قربي 
حاهلام  السالم(  )عليهام  وصالح  هود 
التي عبثوا  الكثري من االماكن  كحال 

هبا وهدموها.
وعند االحتالل الربيطاين عام 1337 
)عليهام  قربهيام  عىل  تغيريات  طرأت 
اىل  املاثلة  نفسها  العامرة  هي  السالم( 

اليوم.

االنكليز يهدمون
مرقد انبياء اهلل هود وصالح )عليهما السالم(
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مصحف يعود الى القرون الهجرية الثمانية االولى
تراث وآثار

واعرافه  تقاليده  شعب  لكل 
وتوارثها  عليها  تممربممى  الممتممي 
وللعراقيني  جيل،  بعد  جيال 
تأثري  هلا  كان  توارثوها  تقاليد 
ديموغرايف وسيكولوجي، ومما 
الشك به ان بعضها كان ُيامرس 
ليس يف حيز عراقنا احلبيب بل 
ولنتحدث  أوروبممما،  يف  حتى 
املنترشة  وتقاليدنا  عاداتنا  عن 
كفأل  بعضها  تممؤخممذ  الممتممي 
أو  احلاسد  عني  لممرد  أو  سيئ 
الممعممني المممرشيمممرة.. المممخ، كام 
والبابليون  السومريون  ذكرها 
والشمموريممون،  والكلدانيون 
كعلم  علومهم  ُتممدرس  والتي 
اإلنسان  )علم  األنثروبولوجي 
بلدان  يف  القديمة(  ومعتقداته 
متطورة وسواء كانت خرافات 
ام معتقدات صحيحة يف النهاية 
هممي مممموروث مممن ممموروثممات 
فيها  ان  الرغم من  شعوبنا عىل 
االقل  عىل  تبقى  محيدة  صفات 

ذكريات من زمن مجيل.
الزرقاء(  عيون  سبع  )أم  ومنها 
التي  الممفممرس(  )نعل  وحممدوة 
احلائط  أو  الممبمماب  عممىل  تممدق 

ابعاد  بغية 
احلاسد  عني 

ح  ا و ر أل ا و
الرشيرة؟

ايضا  العراقية  الممعممادات  مممن 
السكارة  يدخن  ال  االبممن  ان 
بحضة والده حتى لو كان ذاك 
اوالد.  وعنده  متزوجا  الولد 
االكممرب  ألخيه  بالنسبة  وكممذا 
زيادة يف االحرتام، كام ال جيدر 
رجل(  عىل  )رجال  يضع  ان  به 
جيمعه  جملس  يف  اجللوس  اثناء 
أن  او  سنا،  منه  اكرب  هو  بمن 
اكرب  رجل  دخول  عند  ينهض 

منه سنا؟
فقد  الممسممدرة  قطع  من  احلممذر 
جرت العادة ان قتلتها أو آذيتها 
أو  املنزل  أفممراد  احد  سيموت 
يصاب بأذى شديد وان أردت 
آخر  شخصا  فاجعل  قطعها 
برشط  عنك  نيابة  ذلك  يفعل 
عىل  دممما  وجتممري  تضحي  أن 

جذعها أو ساقها؟
واذا سكنت عائلة بجوار عائلة 
تكريم  الواجب  فمن  اخممرى 
الطعام  بارسال  اجلديد  اجلممار 

هلممممم؛ 
وفحواه 
يوم  غممذاء  ان 
بيت  من  سيكون  الغد 
)التنزيلة(،  تعرف  ما  فممالن.. 
اللطيفة  الممعممادات  مممن  وهممي 
التعارف  اسباب  توطد  وعادة 
)اجلممريان(  بني  منه  البد  الذي 
اجلديدة  العائلة  تبقى  وهكذا 
واجلممريان  اكثر  او  اسبوع  مدة 
الطعام  ارسمممال  يف  يتناوبون 

احلافل بكل ما لذَّ وطاب؟
ومن عاداتنا ايضا ال جيوز كنس 
لكي  الغروب  وقت  الدار  فناء 
ال تزول النعمة؟، وعندما يأيت 
فالناس تضع قطعة  شهر صفر 
وتكرسها  الممرشبممة   يف  نقدية 
هذا  ميض  وبعد  المممدار,  بباب 
الشهر وجميء شهر ربيع االول 
تممقممول الممنمماس: »ذهمممب صفر 
شفيع«،  يا  حممد  يا  ربيع  واجه 

كاعتقاد منهم لدفع البالء؟
للعمل  البيت  ابممو  خممرج  واذا 
خلفه  والدته  او  زوجته  تلقي 
يفيد  ذلممك  بممان  اعتقادا  املمماء 
كام  بسالمة  وعممودتممه  بممالممرزق 

املسافر  االعتقاد مع  جرى هذا 
جبهات  اىل  يذهب  كان  ومن 

القتال؟
حترك  اي  العيمممن  رفيممممف 
جفن العني العلوي عدة مرات 
فيعتقدون ان حترك جفن العني 
عزيز  شخص  يممأيت  ان  البممد 
العني،  صاحب  عىل  وغائب 
فباعتقادهم ان العني تعلم ألهنا 
النساء  الرؤيا ولذلك نجد  اداة 
ان  من  البد  عيني  )رفت  يقلن 

يأيت عزيز عيل(؟
البلعوم،  يف  اللقمة  ووقمموف 
لألكل  الشخص  يتقدم  عندما 
لقمتني  او  لقمة  يأكل  ان  وبعد 
البلعوم  يف  احدامها  تدخل  ال 
يف  صعوبة  يالقي  اي  بسهولة 
ابنائه ان  بلعها فيعتقد بان احد 
يكن  مل  اذا  له  املقربني  احد  او 
عادة  وحتدث  جائعا،  متزوجا 
يكون  عندما  احلالة  هذه  مثل 
او بعيدا  ذلك الشخص مغرتبا 

عن اهله؟.

بين الخرافة والمعتقد.. تقاليد يتوارثها العراقيون 
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ورئيس قسم المشاريع الهندسية يؤّكد أن المشروع سيوفر مساحات كبيرة الستيعاب الزائرين

الشيخ الكربالئي يّطلع على المخطط النهائي لصحن العقيلة 

أطلَع سماحُة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي مع عدٍد من 
لمشروع  النهائي  المخّطط  على  البناء،  مجال  في  مختصين  ومهندسين  المطهرة  العتبة  مسؤولي 
صحن العقيلة زينب )عليها السالم(، إذ تمت مناقشته ودراسته بصورة مستفيضة من أجل الوصول الى 

التصميم االمثل الذي يخدم الزائرين الكرام وخصوصًا في الزيارات المليونية.

األحرار/ حسين نصر 

العطاء الحسيني

b
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قسم  رئيس  به  َح  صهّ ما  هممذا 
العتبة  يف  اهلندسية  املشاريع 
املهندسني  رئيس  احلسينية، 
حممممممد حممسممن كمماظممم، الممذي 
هممذا  »إنمممجممماز  ان  أوضمممممَح 
بداية  يمثل  الكبري  املمممرشوع 
جزءًا  بوصفه  الكبرية  التوسعة 
للتجديد  الكبري  املممرشوع  من 

احلضي ملركز مدينة كربالء«.
»التصميم  ان  كاظم،  وأضاف 
ن عناص ملحمة  النهائي يتضمهّ

وسنحرص  اخلممالممدة،  الممطممفهّ 
بني  مبارشة  عالقة  إجيمماد  عىل 
الزينبي  والتل  احلسيني  املخيم 
)عليه  احلسني  االمممام  ومرقد 
املوقع  اىل  باإلضافة  السالم( 
وهو  )الفسطاط(  وهو  االخر 
شهداء  فيها  جُيمع  كان  خيمة 
التل  بممني  تممقممع  الممتممي  الممطممف 
احلسيني  املخيم  وبني  الزينبي 
معركة  معامل  من  معلم  وهممي 
الممطممف وسمميممتممم إبمممرازهممما يف 
إجياد  إىل  إضافة  املنطقة،  هذه 
دخول  يف  الكبرية  االنسيابية 
بني  عالقة  إجياد  مع  الزائرين، 

رساديممممب الممصممحممن اجلممديممد 
والرساديب املوجودة يف احلائر 
احلسيني  والصحن  احلسيني 
مع  ربطها  وكيفية  الرشيفني 
القصوى  لالستفادة  بعضها 
مممنممهمما، فممضمماًل عمممن دراسممممة 
وحتويالت  الكهرباء  موضوع 
مستمر  والعمل  واملجاري  املاء 
وتذليل  املممرشوع  هذا  إلنجاِز 

كافة العقبات«.
بممالممقممول: إنهّ  وتممابممع حممديممثممه 

»ممممدة املممممرشوع تممصممل لممم )6 
سنوات( وهو مرشوع عمالق 
مبارش  بمممإرشاف  إنممجممازه  يتم 
اهلندسية  املشاريع  قسم  مممن 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
الكوثر اخلريية  وتنفذه مؤسسة 
طور  يف  نحُن  وهمما  االيرانية، 
النهائية  التصاميم  إنممجمماز 
مرحلة  ثمممهّ  ومممن  لمملمممممرشوع 
املممرشوع  ممر  وسمميمموفهّ التنفيذ، 
للزائرين  كممبممرية  مممسمماحمماٍت 
املليونية  املناسبات  يف  وخاصة 
حيث  طبعًا،  االربعني  كزيارة 
مساحة  عممىل  املمممرشوع  سيقع 

مربع(  مرت  ألف   52( بحدود 
بعد أن تم استمالك املباين التي 
كانت موجودة يف هذا املوقع«.

»مرشوع  أن  إىل  كاظم  وأشممار 
)عليها  زينب  العقيلة  صحن 
طابقني  مممن  يتألف  الممسممالم( 
فوق  وطابقني  األرض  حتممت 
املساحة  وستكون  األرض، 
الممكمملمميممة لمملمممممرشوع بممحممدود 
مممربممع(،  ممممرت  ألمممف   200(
الستيعاب  كممبممرية  ومممسمماحممة 

الزائرين الكرام قياسًا بمساحة 
الصحن احلسيني الرشيف التي 
تصل إىل )6 آالف مرت مربع(«، 
اجلديد  »الصحن  ان  مضيفًا 
سيحتوي عىل خدمات مكملة 
ملممراسمميممم الممدعمماء والممزيممارة، 
بأربعة  مكتبة  تشييد  عن  فضاًل 
طوابق، ومتحف بأربعة طوابق 
أيضًا، باإلضافة إىل تشييد مقام 
بمساحة  الزينبي  للتل  أكممرب 
اضعاف  لممعممرشة  تصل  اكممرب 
ويراعى  احلممايل،  املقام  مساحة 
والطراز  املعامرية  التصاميم  فيه 
بالعتبات  اخلمماص  االسالمي 

سة واالعتامد عىل الفلسفة  املقدهّ
مممة بمماملممراقممد  املممعممامريممة اخلممماصهّ

الدينية«. 
أوضممح  متصل  صعيد  وعممىل 
حسن  حممد  املهندسني  رئيس 
مرحلة  أمممام  »الن  اننا  كاظم 
جدار  انشاء  وهو  جممدًا  صعبة 
وبعمق  مممرت  بممعممرض  قمماطممع 
املساحة  )40 مرتا( لكي حيجز 
املطلوبة داخل الصحن املقدس 
ومنع  اجلوفية  املمميمماه  بسحب 

مستمر  والعمل  الرتبة،  اهنيار 
لمميممال ًوهنمممممارًا بمماالعممتممامد عىل 
حفارات عمالقة ويتم التسليح 
اخلاص  الكونكريت  وصممب 

باجلدار يف نفس املوقع«. 
»العتبة  أن  إىل  كاظم  ولفت 
إنممجمماز  عممىل  تعمل  املممقممدسممة 
يف  القبلة  بمماب  بني  يربط  نفق 
ساحة  وبني  اجلمهورية  شارع 
خاص  النفق  وهممذا  الشهداء، 
بحركة السيارات، وأيضًا هناك 
عموديًا  الصحن  يقطع  نفق 

ص لنقل املواد وغريها«. خيصهّ

العطاء الحسيني
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العطاء الحسيني

الثقة التي كسبتها رشكة خريات 
الشهادة  هلذه  ونيلها  السبطني 
مضنية  جممهممود  بممعممد  جمممماءت 
رغَم  حققتها  باهرة  ونجاحات 
قياسًا  جمممدًا  القصري  عمرها 
بممالممرشكممات الممعمماملمميممة وكمموهنمما 
املحلية  الممرشكممات  أوائمممل  مممن 
)العراقية( التي حتظى بمثل هذه 
وهو  العاملي،  واالهتامم  املكانة 
استحسان  نمماَل  الممذي  اإلنجاز 
ومباركة سامحة املتويل الرشعي 
الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
داعيًا  الكربالئي،  املهدي  عبد 
ر يف  إىل مزيد من النجاح والتطوهّ

العمل.
ح املدير املفوض للرشكة؛  وصهّ

لم  عبد  حمسن  فمموزي  املهندس 
العليا  »اإلدارة  بان  )األحممرار( 
قد  السبطني  خمممريات  لممرشكممة 
أمهية  مبهّكر  وقممت  يف  أدركممت 
احلممصممول عممىل شممهممادة االيممزو 
العمليات  تنظيم  يف  العاملية 
اإلدارية والفنية داخل الرشكة، 
للمؤسسات  تممعممطممى  كمموهنمما 
أسلوبًا  تعتمد  التي  الرصينة 
كافة  سممري  يف  ممنهجًا  علميًا 
الممعممممملمميممات واإلجمممممممراءات 
مممما متكن  الممداخمملمميممة، وهمممي 
أيممضممًا الممرشكممة مممن االشمممرتاك 
التخصصية  املممنمماقممصممات  يف 
الرسمية  املتطلبات  أحد  ها  بعدهّ

للمناقصات العاملية«.

جادين  كنهّا  »لقد  حديثه،  وتابع 
الشهادة  هذه  عىل  احلصول  يف 
باحلصول  العمل  ابتدئ  التي 
 ،2015 عام  هناية  منذ  عليها 
اإلداري  املعاون  تكليف  وتم 
األستاذ عبد الرسول امليايل هبذه 
»الرشكات  ان  مضيفًا  ة«،  املهمهّ

الرصينة ال يمكن أن حتصل عىل 
شهادة االيزو بعد أن متر بسلسلة 
واإلجمممراءات  العمليات  مممن 
مة  واملتطلبات التي حددهتا منظهّ
إدارة اجلودة العاملية iso وهو ما 
الشهادة  لننال هذه  فعاًل  حدث 

العاملية«.

بعد حصولها على شهادة االيزو
شركُة خيرات السبطين تنافس الشركات 

العالمية

دخلْت شركُة خيرات السبطين االستثمارية والتابعة للعتبة الحسينية المقدسة، منعطفًا جديدًا ومهما يجعلها من أوائل الشركات 
االيزو  البناء والعمران، بعد حصولها على شهادة  التعاقد معها في مجال  العالمية وتمكّنها من  الشركات  التي تنافس  المثلى 

)ISO( التي تعّد من الشهادات العالمية لتقييم كفاءة الشركات.

م. فوزي محسن عبد 

األحرار/ علي الشاهر
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العطاء الحسيني
وأشممار األسممتمماذ فمموزي حمسن 
أجممرت  »الممرشكممة  أن  إىل  عبد 
عىل  للحصول  جديهّة  خطوات 
تأهيل  إجمممراء  عممرب  الممشممهممادة، 
داخيل ملوظفي وأقسام الرشكة، 
التخصصية  الممدورات  وإقامة 
وإجراء  اجلممودة،  إدارة  جمال  يف 
التدقيق الداخيل عىل عملية سري 
الوثائق،  وضبط  اإلجمممراءات 
فمممضممماًل عمممن تممشممكمميممل جلممان 
أقسام  موظفي  مممن  ختصصية 
العمليات  سري  ملتابعة  الرشكة 
وهمممي جلممنممة الممفممريممق الممرديممف 
التنسيق  عملية  عن  املممسممؤول 
وجلنة  واخلمممارجمممي  المممداخممميل 
عن  املسؤول  اخلارجي  التدقيق 
عملية التدقيق الداخيل الدوري 
وتسجيل  األقمممسمممام  جلممممميممع 
مجيع  أن  د  والتأكهّ املالحظات 
نظام  بتطبيق  ملتزمة  األقسام 
»قد  أنه  مضيفًا  اجلممودة«،  إدارة 
تمهّ تكليف اللجان بوضع خطط 
فصلية لعملية ضبط اإلجراءات 
إجممراء  عممن  فضاًل  والمموثممائممق، 
عليه  مممرشف  تأهييل  امتحان 
ممممن رشكمممة مممرخممصممة عمماملمميممًا 
املممواد  بكافة  املختارة  للجان 
تدريسها  تم  التي  واملممفممردات 
للموظفني وتم اجتيازه من قبل 
تم  بنجاح ولقد  اللجان  أعضاء 
األخوة  عىل  الشهادات  توزيع 

املشرتكني«.
التأهيل  »عملية  أن  وأوضمممَح 
والممتممدريممب لممكممادر الممرشكممة 
أشهر،   6( مممن  ألكثر  استمر 
التقييس  بجهاز  استعنا  أن  بعد 
ورشكممة  النوعية،  والسيطرة 
جمال  يف  املتخصصة  )املبدعون( 
إدارة  لنظام  املؤسسات  تأهيل 

اجلودة«.
خممريات  رشكمممة  تممتمموقممْف  ومل 

اخلطوات  هممذه  عند  السبطني 
العملية للحصول عىل الشهادة، 
قممائمماًل:  مديرها  يمموضممح  وكممام 
خاصة  اجمممراءاٍت  »هناك  بممأنهّ 
تتمثل  اخلمممارجمممي  بممالممتممدقمميممق 
يقوم هبا  أن  تدقيق جيب  بعملية 
طرف ثالث من خارج املؤسسة 
التأهيل،  ليصادق عىل عمليات 
رشكة  مع  التعاقد  فعاًل  تم  وقد 
وهي  التدقيق  لعملية  رصينة 
 ISC )international رشكة
 s t a n d a r d i z a t i o n s
company(، كرشكة معتمدة 
املؤسسات  من  عممدد  قبل  من 
االهلية  والرشكات  احلكومية 
آخرها  وكممان  تدقيقية،  كجهة 
العامة  الرشكة  م  النقل  وزارة 
ورشكة  اخلمماص  النقل  إلدارة 
باينري لصناعة األدوية وغريها«.
من  املعد  التقرير  عىل  واعتامدًا 
اخلارجي  التدقيق  جهة  قبل 
رشكة  ملدير  مستمر  واحلديث 
قامت  »فقد  السبطني  خممريات 
الممربيممطممانمميممة   LMS رشكممممة 
من  سلسلة  عقد  بعد  العاملية 
مع  والنقاشات  االجتامعات 
جهة التدقيق اخلارجي املعتمدة 
للتأكد من سري كافة اإلجراءات 
وفمممق املممعممايممري الممعمماملمميممة، وقممد 
عىل  باملوافقة  الرشكة  أوصممت 
االيممزو  شممهممادة  رشكتنا  منح 
 )2008  :9001( الممعمماملمميممة 
الشهادة  متطلبات  نيل  لتكامل 
السبطني«،  خريات  رشكة  لدى 
أن نجتاز  باننا »استطعنا  مضيفًا 
عملية التدقيق اخلارجي آخذين 
املالحظات  مجيع  االعتبار  بنظر 
بعملية  إلينا  توجيهها  تم  التي 
التدقيق وتم جتاوزها واستطعنا 
والتي  الشهادة«  هذه  نمنح  أن 

وصفها »باإلنجاز املبهر«.
جانب من المحاضرات التأهيلية التي أقيمت في مقر الشركة وألقاها 

المعاون اإلداري السيد عبد الرسول الميالي لتثقيف الموظفين.

جانب من االمتحان التأهيلي للموظفين

على  اإلداري  المعاون  وحصول  الموظفين،  على  الشهادات  توزيع 
شهادة تقديرية من قبل شركة )المبدعون( لجهوده المتمّيزة.
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ويقول سامي جواد كاظم مدير 
االطفال  احممد  »طلب  املعهد 
الشيخ  سامحة  من  املكفوفني 
املتويل  الكربالئي  املهدي  عبد 
افتتاح  املقدسة  للعتبة  الرشعي 
باملكفوفني  خمماصممة  مممدرسممة 
خمممالل حممفممل اخلممتممام لمممدورة 
نظمتها  التي  الثانية  املكفوفني 
شعبة النرش التابعة لقسم اعالم 
باسم  املقدسة  احلسينية  العتبة 
)دورة عبد اهلل بن عفيف( حيث 
اقيم حفل الدورة يف قاعة خاتم 
احلسيني  الصحن  يف  االنبياء 

الرشيف«.
»سامحته  أن  كاظم  ويممواصممل 
هذه  متطلبات  بتهيئة  اوعمممز 
املمممدرسمممة وجممعمملممهمما مممدرسممة 
املبتالة  الرشحية  هلذه  نموذجية 
اقامة  عىل  العمل  بدأ  وبالفعل 
البداية مع  املدرسة وكانت  هذا 
خاصة  بناية  الستحصال  سعينا 
يف  وفقنا  هلل  واحلمد  باملدرسة 
العتبة  اىل  تابعة  بناية  ختصيص 
وبمساحة  املقدسة  احلسينية 

400 م2 وبناء حديث«.
ويتابع »قمنا بتجهيزها واعدادها 

مدرسة  لتأسيس  توفره  يلزم  بام 
املمموافممقممات  وألن  نممممموذجمميممة، 
العمل  وزارة  يف  االداريمممممة 
والشؤون االجتامعية تقتيض ان 
مدرسة،  من  بدال  معهدا  يكون 
فتمت املوافقة عىل معهد اإلمام 
لرعاية  السالم(  )عليه  احلسني 
البرص«،  وضعاف  املكفوفني 
املعهد  ادارة  »سعي  عن  منوها 
املعنية  الدولة  بدوائر  لالتصال 
املوافقات  استحصال  لغرض 
العمل  وزارة  ومنها  الرسمية 
ووزارة  االجتامعية  والشؤون 

كربالء  صحة  ودائمممرة  الرتبية 
ومديرية  كربالء  بلدية  ومديرية 
عىل  خمتصة  جلان  واطالع  البيئة 
من  هتيئته  بعد  البناية،  موقع 
يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  قبل 
سبيل ان تكون الدراسة متميزة 
الدولة،  قبل  من  هبا  ومعرتفا 
يتخرج  من  حلمماق  اعتبار  عىل 
االبتدائي  السادس  مرحلة  من 
من املعهد اىل املدارس املتوسطة 

التابعة لوزارة الرتبية«.
ويضيف »هلل احلمد االقبال كثري 
عىل هذه املدرسة، لكن لصعوبة 
الذي  العصيب  املادي  الظرف 
يمر به البلد، يستصعب علينا ان 
تقديم  او  داخلية  اقساما  نفتتح 
الطعام جمانًا واقترص العمل عىل 

حمافظة كربالء فقط«.
 مبينا »اما بقية االخوة الوافدين 
ممن  العراقية  املحافظات  من 

قد يتساءل البعض عن سبب اهتمام العتبة الحسينية المقدسة بجميع الشرائح البشرية وكافة 
الفئات العمرية؟، ولماذا تفتتح مراكز ومؤسسات تعنى بتوفير الخدمات لتلك الشرائح؟، ليس فقط 
ايمانا منها بتقديم هذه الخدمات، والنهوض بهذه الشرائح مجتمعيا وقيميا واشراكها بالحياة؛ 
يوصلهم  جسر  او  رابط  وجعل  احتياجاتهم  وتفقد  بهم،  للعناية  الشرائح  هذه  حاجة  ألن  بل 
للعيش واالنخراط في المجتمع، وكذلك هنالك اسرار اخرى يكشف عنها مدير معهد المكفوفين 
تأسيسه، ومن هي  رافقت  التي  واالحداث  المعهد؟  هذا  تأسيس  كيفية  عن  فضال  البصر  وضعاف 

الفئات العمرية المشمولة للدارسة فيه؟. 

قبل حفل االفتتاح 
خفايا تكشفها ادارة معهد المكفوفين

األحرار/ ضياء االسدي
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املعهد،  يف  التسجيل  يرومون 
عىل  احلصول  استطاعوا  فممأن 
كربالء  حمافظة  داخممل  السكن 
باملجان  النقل  هلم  هنيئ  نحن 
املعهد  اىل  سكنهم  مكان  ومن 

وبالعكس«.

ويمممموضممممح كممماظمممم مممممن هممم  
قائال:  بالتسجيل  املشمولون 
يف  بالتسجيل  »املممشمممممولممون 
الذكور  االطفال من  املعهد هم 
واالناث من ترتاوح اعامرهم ما 

بني 6 سنوات اىل 12 عامًا«.
هؤالء  »معاملة  أن  عىل  وأكممد 
دور  كمعاملة  ستكون  الصغار 
اىل  باإلضافة  االطفال،  رياض 
ذلك اقامة دورات لألخوة ممن 
سنة   )12( الم  اعامرهم  تتجاوز 
العطلة  فرتة  يف  املعهد  نفس  يف 
الرسمي  المممدوام  ايممام  وايممضممًا 
العطلة  او  املسائية  الفرتة  ضمن 
»جتهيز  عن  منوها  الربيعية«، 
املممعممهممد بممأجممهممزة احلمماسمموب 
احلديثة وتثبيت الربامج اخلاصة 
الربنامج  ومنها  باملكفوفني 
الممنمماطممق وعممممملمميممة االتممصممال 

باألنرتنت  وما شابه«.
سيوفره  ما  ضمن  من  ان  ويبني 
الفحص  نظام  هو  ايضًا  املعهد 
املجاين هلم اضافًة اىل توفري وجبة 

افطار تشمل العصائر واحلليب 
الصباحية  االسرتاحة  فرتة  اثناء 
وباملجان مع هتيئة النقل املجاين 
افتتاح  من واىل املعهد كام سيتم 
للتي  مشاهبة  خاصة  سجالت 
االبتدائية  املمممدارس  يف  تفتتح 

املعلومات  كافة  لتدوين  )قيد( 
ناحية  من  باملكفوف  اخلاصة 
واالجممممراءات  وسكنه  عمممممره 
التي تصدر  به  اخلاصة  الصحية 
من املراكز الصحية املعتمدة مع 
التي تصاحب  متابعة  الظروف 

التلميذ«.
املكفوف  الهتاممات  ورعممايممًة 
كاظم  يشري  لسلوكياته  ومتابعة 
التفتت  املعهد  إدارة  »أن  اىل 
اىل  التدريس  عملية  اىل  إضافة 
يتابع  اجتامعي  باحث  تنسيب 
وكيفية  االجتامعية  احممواهلممم 
وكيفية  معهم،  االرسة  تعامل 
وما  الدراسية،  للامدة  تقبلهم 

شابه ذلك«.
ويأمل كاظم »ان يشهد املستقبل 
توسعة هذه مساحة البناية كوهنا 
ال تممسممع الممعممدد املممطمملمموب يف 
مرحلة  وانتقال  ازديممماده  حممال 
الصف االول اىل الثاين وكذلك 
ان  مبينا  جدد  تالميذ  استقبال 
مساحة  اىل  ستسعى  »االدارة 

نستطيع  لكي  اخمممرى  وبناية 
من  ممكن  عممدد  اكممرب  استقبال 
التسجيل يف  التي تروم  االعداد 

املعهد«..
يركز  ممما  »اهمممم  ان  اىل  مممشممريا 
التواصل  هممو  املعهد  يف  عليه 
الكفيف  للطفل  االجممتممامعممي 
البيت  داخل  احيانًا  الذي حيس 
من  ملسناه  ما  بحسب  بالعزلة 
خالل الدورات التي اقيمت من 

قبل العتبة احلسينية املقدسة«.
الذين  »التدريسيني  ان  ويبني 
خمتلفة  حمممافممظممات  مممن  قممدممموا 
ومممنممهمما املمموصممل وحمممافممظممات 
سمماخممنممة اخممممرى وجمممدنممما ان 
روح  عزز  قد  معهم  التواصل 
مدينة  يف  والممتممواصممل  االخممموة 
اقامة  اثناء  وهذا  الشهداء  سيد 

الدورات«.
بالشكر  املعهد  مدير  وتممقممدم 
معهد  يف  االخمموة  اىل  والتقدير 
مهم  دور  هلم  كان  الذين  النور 
االعممداد  يف  فاعلة  ومسامهات 
للمعهد، باإلضافة اىل االخوة يف 
قسم العوق املدين بوزارة العمل 
والشؤون االجتامعية لتسهيلهم 
خمتتام  االجممراءات،   من  الكثري 
االمممام  معهد  ان  بذكر  حديثه 
لرعاية  السالم(  )عليه  احلسني 
البرص  وضممعمماف  املممكممفمموفممني 
العراق  يف  نوعه  من  االول  هو 
هكذا  مثل  افتتاح  يتم  مل  حيث 
مركز للدراسة االبتدائية بشكل 
وكل  اخلاص(  )القطاع  خاص 
ومجيع  والتعليامت  االنظمة 
موظفي املعهد ستكون خاضعة 
اىل ادارة العتبة احلسينية املقدسة 
واوقممات  الممرواتممب  ناحية  من 
الممدوام واالجممازات، وخاضع 
للنظام االداري التي تتبعه العتبة 

املقدسة«.

ويذكر ان افتتاح املعهد سيكون 
وبتاريخ  الدرايس  العام  بدء  مع 
مخس  وبواقع   2016/10/1
وفق  الممواحممد  لليوم  سمماعممات 
واعتبارًا  احلكومية  املمممدارس 
الواحدة  اىل  الثامنة  الساعة  من 
مناهج  »مممواد  ان  مبينا  ظهرا، 
برايل  بطريقة  االبتدائي  االول 
نظرية  حمممارضات  شكلني  عىل 
الرتكيز  يكون  ان  عىل  وعملية 
والعلوم  الفنية  الرتبية  مادة  عىل 

والرياضة«.
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واشرتى ارض املسجد بالذراع 
بالعملة  وعممموض  املممرت  بممدل 
الروبية بدل الدينار وقام السيد 
االرض  تسييج  بناء  يف  اوال 
واللبن  والممطممني  السعف  مممن 
ويسمى  الممنممخمميممل  وجممممذوع 
اجرى  ان  بعد  )الطوفة(  بناء 
عىل  الرشعية  الوقفية  الصيغة 
االرض واصبحت وقفا رشعيا 
قاعة  اىل  بالنسبة  هذا  ومسجدا 
الطارمة  اممما  املسجد  مصىل 
وبممماحمممة املممموتمممى واملممغمماسممل 
باملسجد  ملحقة  فاهنا  والدكان 
جتري  ال  مؤبدا  حسينيا  وقفا 
وبعدها  املساجد  احكام  عليه 
بالطابوق  بالبناء  اهلل  رمحه  قام 

عام  بالقاشاين  اكامله   )2( ارخ 
وارشف  هممجممريممة   )1340(
وتشييده  ختطيطه  عىل  بنفسه 
معامري  هنديس  بفن  وذلممك 
كام  لليسار  منحرفة  غري  بقبلة 
زاد  مما  الزوراء  بغداد  قبلة  هي 

املسجد هبجة ورونقا.

الداء  املسجد  السيد  واختمممذ 
الديني  واالرشممممماد  التبليغ 
والدراسات  احلسنة  واملوعظة 
حوزة  وبنى  اخلاصة  الدينية 
علمية مصغرة واختذ دكة قضاء 
حلل املشاكل بني الناس واقامة 
صالة اجلامعة وكان يدرس فيه 
احلسينية  الشعائر  وتقام  ايضا 

قام سماحة السيد جواد السيد محسن الغريفي ببناء مسجد 
الكرخ مركز بغداد عام )1340( هجرية الموافق  الشواكة في 
المنطقة بوجوده وتشرفت بموقعه  )1920( ميالدية وازدانت 
مما زاد المسجد بهجة وروعة ورونقا، وقد بذل جهودا كبيرة 
في شراء ارض المسجد من مالكيها قطعة قطعة من بستان 
وتسلسل متصل وباسماء مشترين متعددة وبتحفظ ووقَف 

بعض المالكين حصته محبة .

مسجد الشواكة ماٍض مجيد وحاضٌر تليد 
ذكرى مرور قرن على بناء مسجد الشواكة في بغداد )1 – 2(
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فيه.
فهو مرشد ديني حمبوب وحمرتم 
وادبه  بسلوكه  اجلميع  قبل  من 
فاصبح  الكثريون  بممه  فتعلق 
املساجد  من  الشواكة  مسجد 
وفائدته  عامة  منفعته  املشهورة 
الناس  صممار  اذ  وكبرية  كثرية 
جانب  كل  من  اليه  يتوجهون 
ومكان ومن كل صوب وحدب 
وخصوصا  االوقممات  مجيع  يف 
واوقات  الصلوات  اوقات  يف 
اقممماممممة المممممدروس واوقممممات 
فيه  وحيض  احلسينية  التعازي 

ومساء  صباحا  بغداد  وجمموه 
وخصوصا اهايل الكرخ.

واملعرفة  العلم  اهممل  واخمممذ 
والممفممضممل وطممالبممه حيممضون 
فكان  واملطالعة  للدراسة  فيه 
طالب  من  مجاعة  فيه  يممدرس 
املناهج  وفممق  واملعرفة  العلم 
اساطني  من  املعدة  احلمموزويممة 
فقهية  دروسا  )رض(  الفقهاء 
وادبية  واخالقية  وعقائدية 
وقرآنية كل يوم صباحا ومساء 
عامة وشاملة ملختلف الطبقات 
االنفة  املطالب  حممول  تمممدور 
من  غفري  مجع  حيضها  الذكر 

اهايل بغداد وهبذا فقد تربى مجع 
اخالقية  تربية  بغداد  من  كثري 
رجاال  فكانوا  اجتامعية  دينية 
)بينت(  وضممحممت  صمماحلممني 
لعبه  الذي  الدور  عظمة  مدى 
خمتلف  من  املنطقة  يف  املسجد 
جوانب احلياة الرتبوية والعلمية 
والممعممقممائممديممة واالجممتممامعمميممة 
االحكام  يف   البت  وباالخص 
مثل  واالخممالقمميممة  الممرشعمميممة 
رشح ايات القرآن واالحاديث 
)صىل  االكممرم  للنبي  الرشيفة 
بيته  والهممل  وآلمممه(  عليه  اهلل 

)عليهم السالم( ورشح رسائل 
الرتاث  لنرش  العلمية  الفقهاء 
االسالمي  والروحي  الفكري 
الدين  حممول  الشبهات  ودفممع 
االعظم  النبي  سرية  عن  فضال 
حممممممد املممصممطممفممى )صمممىل اهلل 
البيت  اهل  وآله(  وسرية  عليه 
وقد   ) السالم  )عليهم  الكرام 
طبقات  املذكور  املسجد  شهد 
والفضل  العلم  اهل  من  كثرية 
والممفممالح  والممصممالح  والتقى 
والدرس  اجلامعة  صالة  القامة 
فكان  والممتممدريممس  واملطالعة 
املسجد املذكور معهدا ومنتدى 
واملؤلفني  والكتاب  للعلامء 
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والشعراء  واخلطباء  واملفكرين 
ثقافية  مكتبة  فيه  تأسست  كام 
عممامممرة حتممتمموي عممىل امممهممات 
التارخيية  الفقهية  املممصممادر 
املطبوعة  وغممريهمما  االدبممميمممة 
تعد  والمممنمممادرة  واملممخممطمموطممة 
املطالعة  قاعة  وفيها  بمماالالف 
ينتفع  اخلطب  والقاء  والكتابة 
العلوم  وطلبة  املثقفون  منها 
الدينية والشعراء والكتاب وقد 
خترج من هذه املدرسة العلمية 
احلوزوية نخبة كبرية من خطباء 
املساجد  وائمة  احلسينية  املنابر 
ومرتيل  بغداد  انحاء  مجيع  يف 
الممقممرآن الممكممريممم والمموعمماظ 
خطباء  اشهر  وكان  والشعراء 
املنرب احلسيني بالعراق يرتادون 
للخطابة  املممذكممور  املممسممجممد 
طمممول الممسممنممة وخممصمموصمما يف 
املممبممارك  رمممضممان  شهر  لمميممايل 
احلرام وليايل  وليايل شهر حمرم 
اجلمع  وليايل  اخلري  صفر  شهر 
املعصومني  مناسبات  واحياء 
ووالداهتمممم ووفمماهتممم واوهلممم 
النبي  سمميممدنمما  والدة  احمميمماء 
االعظم ))صىل اهلل عليه وآله( 

( وذكرى وفاته.

)قممد(  جممواد  السيد  وسممامحممة 
بالفضل  معروفة  عائلة  مممن 
وهي  قممرون  عدة  منذ  والعلم 
هو  السابع  وجده  الغريفي  آل 
احلمزة  املممقممدس  امحممد  السيد 
الممرشقممي ومممرقممده مممعممروف، 
وحمبوبية  احممرتام  موضع  وهو 
ودرس  لممه  الممنمماس  وتبجيل 
والعلامء  الفقهاء  كبار  عند 
وخترج  عممرصه  يف  والفضالء 
بعلمه  اشادوا  وقد  ايدهيم  عىل 
وفضله وورعه وتقواه وحسن 
بالغا  اهتامما  اهتم  ولقد  ادائممه 

العلوم  وكسب  بالتحصيل 
الدينية والفضائل املعنوية وكان 
االجتهاد  ناهز  وقد  الثقاة  من 
وحمبة  روحانية  له  واجتهد. 
وخصوصا  الناس  قلوب  يف 
اهتم  وقمممد  حممولممه  الممقممريممبممني 
ليكونوا  اوالده  وتربية  بتعليم 
للدين  ودعمماة  لالخرين  قدوة 
واخلمممري ومممروجممي االخممالق 
الدينية  للدراسة  نذرهم  وقد 
خترجت  وقد  نفسه،  عاهد  كام 

العلامء  مممن  كوكبة  يممده  عممىل 
االفاضل يف خمتلف املواضيع.

مسجد  يف  الممديممنمميممة  الممقمميممادة 
الشواكة

الديني  التوجيه  تمموىل   -  1
مسجد  يف  الدينية  والممقمميممادة 
جواد  السيد  سامحة  الشواكة 
اللبنة  وضع  ان  منذ  الغريفي 
لبناء  االسممماس  حلجر  االوىل 

صالة  يقيم  كممان   ، املسجد 
اجلمممامعمممة ويمممقممموم بممالممدرس 
طبقات  ملختلف  والتدريس 
هذا  باالفتاء  ويقوم  املجتمع 
وتعليم  حمممرام  وذاك  حممالل 
كام  الرشعية  االحكام  الناس 
للقضاء  جيلس  اهلل  رمحممه  كممان 
بعقود  ويقوم  املنازعات  وحل 
الزواج وكان ولده السيد حميي 
جنب  اىل  جنبا  الغريفي  الدين 
والتدريس  الممدراسممة  يف  معه 

التوجيهية  اخلممطممب  والممقمماء 
وادارة شؤون املسجد واملكتبة 
وتعليم احكام الرشيعة وبعدها 
االرشف  النجف  اىل  همماجممر 
الكممامل دراسممتممه ونممال درجممة 
االمممام  كلفه  وقممد  االجممتممهمماد 
بادارة ملف االنتفاضة  اخلوئي 
رأس  عىل   )1991( الشعبانية 

جمموعة علمية حوزوية.
فقد قىض السيد جواد الغريفي 

مخسني سنة يف املسجد املذكور 
خمتلف  من  حمبوبا  دينيا  مرشدا 
حممود  وكان  املجتمع  طبقات 
وافر  السعي  مشكور  الذكر 
يف  تويف  وقد  مواظبا،  العطاء 
– 1974 م فمىض   12 –  21
جثامنه  شيع  وقممد  نقيا  طاهرا 
مهيبا حضه مجع غفري  تشييعا 

يمثل كافة طبقات املجتمع.

2 - ومنذ نحو قرن من الزمان 

السيد جواد  وبعد وفاة سامحة 
توىل  رسه(  )قدس  له  اهلل  غفر 
السيد  نجله  الديني  التوجيه 
تويف  الذي  الغريفي  الدين  عز 
وقد  1991م   –  5  –  25 يف 
ذاع صيته احلسن يف بغداد من 
والده  املرحوم  هنج  عىل  السري 
يف امممامممة اجلممامعممة واالرشممماد 
الممديممنممي وتممدريممس الممطممالب 
واخلطب احلامسية الدينية، ومر 

تحقيقاتالعطاء الحسيني
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السابق  العهد  يف  خانقة  بازمة 
بسبب  بحياته  تممودي  كممادت 
املستقيمة  الدينية  توجهاته 
وتوجيه الشباب نحو االفضل.

بعده  االمممماممممة  وتمممموىل   -  3
شقيقه  الممديممنممي  والممتمموجمميممه 
الغريفي  الممديممن  كممامل  السيد 
بغداد  يف  عالية  شهرة  نال  وقد 
اجلامعة  امامة  اىل  اضافة  حيث 
خطيبا  كان  الديني  والتوجيه 
اجلميع  عند  وحمبوبا  حسينيا 
التسعينيات  اوخر  انتقل  الذي 
يف  الممديممنممي  للتوجه  املمماضمميممة 
حملة  يف  الواقعة  الكرخ  حسينة 
الدوريني اال ان االرهاب لعنه 
قممطممف روحممه  مممن  اهلل متممكممن 
 2005  –  7-  1 يف  الطاهرة 
الطائفي  العنف  اشتداد  اثناء 
القيادة  لتؤول  وقتذاك  املقيت 
يف  الكرخ  حسينة  يف  الدينية 
السيد  نجله  اىل  الدوريني  حملة 
امحد ابن السيد كامل الدين ابن 
ودعيت  الغريفي  جواد  السيد 
حملة  استشهاده  بعد  املحلة 

السيد كامل الدين الغريفي.

املرحوم  استشهاد    وبعد   -  4
لتؤول  الغريفي  الدين  كممامل 
مسجد  يف  الممديممنمميممة  الممقمميممادة 
نفسها  املحلة  ويف  الممشممواكممة 
الدين  ضياء  السيد  شقيقه  اىل 
توجيهات  حسب  الغريفي 
يف  العليا  الدينية  املرجعية 
سامحة  ومن  االرشف  النجف 
اهلل  حفظه  السيستاين  االمممام 
املنطقة  اهمممايل  مممن  وبممطمملممب 
الدين  ضياء  والسيد   ، نفسها 
الممغممريممفممي الممممذي اشممغممل يف 
حسينية  املاضيات  التسعينات 
الممشمميممخ بممشممار الممكممبممرية يف 

اجلامعة  وامامة  الديني  التوجيه 
واخلممطممابممة وارشممممماد الممنمماس 
وقد  فيها  عامرة  مكتبة  واسس 
االكاديمية  الدراسة  بني  مجع 
والممدراسممة  التجاري  وعمله 
بني  االصممالح  ومهمة  الدينية 
المممنممماس حممسممب تمموجمميممهممات 
يف  العليا  الدينية  املرجعية 
التبليغ  الداء  االرشف  النجف 

واالرشاد درسا وتدريسا.
قام  اهلل  لعنه  االرهمماب  ان  اال 
املدعو  احلسينية  حارس  بقتل 
ورسقة  الشمري  كاظم  جممواد 
االثاث  من  احلسينية  حمتويات 
والمممفمممراش وغممريمهمما وحممرق 
العنف  اثناء  واملكتبة  احلسينية 
وقد  وقتئذ  املقيت  الطائفي 
ببناء  املؤمنني  بمممممؤازرة  قمت 
فممراش  ورشاء  الممصممالة  حممرم 
ومممممرواح جممديممديممة وكممرايس 
)وعممادت  وكتب   ومصاحف 
الصالة فيها( وقد رُسقت سابقا 
ايام االنتفاضة الشعبانية واعدنا 
اليها اثاثا جديدا لتعود الصالة 
فيها وكان العهد السابق ناصب 
وافرج  واعتقل  للسيد  العداء 

عنه بشق االنفس.
عند  وقفة  الممقممادم،  الممعممدد  يف 
املسجد  ونسبة  الشواكة  ة  حملهّ
هلممما، املممحممالت املممحمميممطممة هبا 

واملشرتكات فيام بينها..
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املرحوم  البارع  املؤلف  علينا  يطل  حيث 
الشيخ باقر رشيف القريش، بكتابه )العمل 
وحقوق العامل يف اإلسالم(، متحدثًا عن 
العاملني الكادحني وما رشعه هلم اإلسالم 
العيش  هلم  ر  توفهّ التي  العادلة  احلقوق  من 
يمنحهم  مستقر  رفيع  نظام  الرغيد يف ظلهّ 
ومصاعب  آالمهم  عىل  ويقيض  السعادة، 

حياهتم.
الكتاب  هممذا  تأليف  ان  القريش  ويؤكد 
اطالع  إىل  امللحة  »للحاجة  نظرًا  جاء  قد 
الترشيعات  عممىل  االسممالمممي  املجتمع 
ورشعها  االسممالم  سنهّها  التي  العظيمة 
ومقارنتها  والعاملني  العمل  ميدان  يف 
ما  أبعد  هي  التي  األخممرى  بالترشيعات 
اختذته  فقد  العامل؛  مصلحة  عن  تكون 
وال  وأطممامعممهمما،  مممآرهبمما  لتحقيق  وسيلة 
حاًل  مشاكله  حتمملهّ  أن  حممال  بممأي  يمكن 
جذريًا شاماًل أو حتقق أهدافه العريضة يف 

العزة االجتامعية واحلياة املرفهة«.
الفظيعة  األخطاء  عن  الكتاب  ويكشف 
املناوئة لإلسالم  التي اتصفت هبا األنظمة 

والتي شهد العامل اهنيارها وافالسها 
وال  وغريه،  االقتصادي  امليدان  يف 
هذه  مثل  يف  للمسلمني  منجاة 

املراحل احلاسمة من تأرخيهم إال بالتمسك 
بأهداف االسالم وتطبيق مثله السليمة عىل 
واقع حياهتم واقصاء املبادئ املستوردة عن 

بالدهم«.
إىل  اإلسممالم  نظرة  الكتاب  أوضممح  وقممد 
مل  فهو  لإلنسان،  الطبيعية  واحلياة  العمل 
بدعوهتا  ت  ُفممرسهّ كام  أو  كاملسيحية  يكن 
والعبادة،  للرتهب  واجللوس  احلياة  لرتك 
إىل  دعممت  التي  اليهودية  كالديانة  وال 
اإلنسان  وجتريد  والثروة  األموال  تكديس 
هيمل  مل  فاإلسالم  اإلنسانية،  عواطفه  من 
املادة أو الروح بل نظر إليهام نظرة واحدة 
موصاًل  طريقًا  ترشيعه  يف  لالنسان  وهيأ 
إليهام وال خيتص بأحدمها دون الخر، فال 
متع  ويرتك  يرتهب،  أن  املسلم  من  يصح 
املادة  الدنيا، كام ال يصح منه أن يقبل عىل 
وهييم يف طلبها بأي طريق كان، واىل ذلك 
يشري احلديث الرشيف: )ليس منا من ترك 

دنياه لخرته، وال آخرته لدنياه(.
العمل  عىل  احلث  آخر  حديث  يف  وجمماء 
عليه  اهلل  )صىل  يقول  معًا  والخرة  للدنيا 
أبدًا،  تعيش  كأنَك  لدنياك  »اعمل  وآله(: 
عىل  غممدًا«  متوت  كأنك  لخرتك  واعمل 
هذا التوازن بنى االسالم حضارته اخلالدة 
إىل  ونفذت  التأريخ  أجممواء  ت  شقهّ التي 
من  االنممسممان  وأنممقممذت  القلوب  أعممامق 

رضاوة املادة ومخول الرهبانية.
أداة  فاعتربها  املادة  إىل  االسالم  نظر  لقد 
أن تكون هي  استهالكية ال غري ومنع من 
مهه  قرص  بمن  ندد  حيث  لالنسان  الغاية 
عىل املعيشة املادية من طعام ورشاب فقال 
ويلههم  ويتمتعوا  يأكلوا  )ذرهممم  تعاىل: 

األمل فسوف يعلمون(.
هذا  عممن  للبحث  ندعوكم  اخلممتممام  ويف 
يتناول  فهو  وقمممراءتمممه،  املممهممم  الممكممتمماب 
العمل  ختص  جممدًا  حساسة  موضوعات 

والعاملني. 

قْد ال نعجُب من مؤلّفي الش���يعة اإلمامي���ة من يأتي بكتاب جديد في الفقه والعقائد 
وسيرة أهل البيت )عليهم السالم(، ولكن يأتيك أحد أولئَك المؤلفين البارعين ويوجه 
رس���الته وكلماته لش���ريحة )العاملين( ويصفهم بالمتعطش���ين للعدل االجتماعي، 

فيقّدم لهم مجهودًا كبيرًا فهذا ما نعجب به وغيرنا.  

كاتٌب وكتاٌب
اخترنا لكم.. 

)كتاب العمل وحقوق العامل في اإلسالم(
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بن  عيلهّ  لإلمام  ما  إنكار  عىل  أحٌد  جيرُؤ  ال 
أيب طالب )عليه السالم( من الفضائل التي 
وكثريًا  هبا،  وتعاىل(  )سبحانه  اهلل  اختصها 
األحاديث  تلك  ترسُد  كتبًا  حمبوه  يؤلهّف  ما 
املصطفى  النبي  من  صدرت  التي  الوضاءة 
)صىل اهلل عليه وآله( بحقهّ ابن عمه ووصيه 
وخليفته من بعده، بل وأن تدوينها قد سبقنا 
بكثري، ومن بينها كتاب )الروضة يف فضائل 
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب( ملؤلفه البارع 
ابن شاذان )سديد الدين شاذان بن جربئيل 

القمي( املتوفهّ )660 هجرية(.
واملؤلف هو شاذان بن جربئيل بن إسامعيل 
أبو  الدين(  بم )سديد  ب  امللقهّ أيب طالب،  بن 
ودار  اهلل  وحي  مهبط  نزيل  القمي،  الفضل 
وآلممه(،  عليه  اهلل  )صممىل  اهلل  رسممول  هجرة 
ترمجته  عند  اسمه  من طرق  عليه كل  وأثنى 

أو يف وريقات اإلجازات ووصفوه بالفقيه.
واحلر  العلامء،  ريمماض  يف  األفممنممدي  فهذا 
اجلليل  الشيخ  قاال:  المل  أمل  يف  العاميل 
فقيهًا،  فاضاًل،  عاملًا،  كان  الفضل  أبو  الثقة 

عظيم الشأن، جليل القدر.
ويف روضات اجلنات للخونساري قال: هو 
البارع،  املحدث  املتقدم،  الكامل،  الفاضل 

الثقة اجلليل.
املستدرك:  خامتة  يف  النوري  العالمة  وقال 
هو الشيخ اجلليل أبو الفضل... العامل الفقيه 
اجلليل، املعروف بصاحب املؤلفات البديعة.

وقال الشهيد يف الذكرى: هو من أجالء 
البن  إجممازتممه  يف  ووصممفممه  فقهائنا، 
وصفه  وكام  العامل،  بالشيخ  اخلممازن، 
لبني  الكبرية  إجازته  العالمة احليل يف 

زهرة بالفقيه.
فهو  )الممفممضممائممل(،  كتابِه  عممن  أممما 
أمري  فضائل  طياته  يف  ن  يتضمهّ

هذه  ومعظم  الممسممالم(  )عليه  املممؤمممنممني 
دة مع كتابنا )الروضة( وهل  األحاديث مرتدهّ
ال؟  أم  جربئيل  بن  لشاذان  الكتابان  هذان 
جيمع  علامئنا  من  كثريًا  إن  منها  أقوال  وفيه 
)الفضائل( هو من مصنفات  كتاب  أن  عىل 
شاذان، وفريٌق أكد أن الكتابني املشار إليهام 
الخر  والبعض  لشاذان،  وكليهام  متحدان 

ينفي ذلك، إال أنه ضعيف.
الذي  أن  أساس  عىل  املوضوع  هلذا  وتبيانًا 
بنيت عليه هذه األقوال: هو ما جاء به املؤلف 
يف ديباجة كتابه )إزاحة العلة( حيث قال إنه 
والفضائل  الروضة  ويف   ،558 سنة  ألفه 
الكتاب:  هممذا  جامع  قممال  معا:  للمصنف 
سابع  اجلمعة  يوم  بواسط  اجلامع  حضت 
الدين  وتاج   )651( سنة  القعدة  ذي  شهر 

نقيب اهلاشمني خيطب.
قال  فقد  الرتاجم،  أصحاب  أقوال  عن  اما 
اخلونساري عند ترمجته لشاذان أن الفضائل 
والروضة - متحدان، ومن رجل واحد، غري 
إنهّام  والنقصان،  الزيادة  يف  بينهام  املغايرة  أن 

التفاوت  جهة  من  من هي  غالبًا  احلاصل 
اخلارجة  مممن املممسممودات النسخ 

النظم ومممممممممممممع  قمملممة 
بمميممنممهممام والنسبة 

عمومًا مطلقًا.
أيضا  ولممه  لممه:  ترمجته  عند  األفندي  وقممال 

كتاب الفضائل.
موسوعة  يف  رسه(  )قممدس  املجلي  وقممال 
وكتاب  الكتاب:  ملصادر  ذكره  عند  البحار 
لبعض  والفضائل  املعجزات  يف  الروضة 
علامئنا، وأخطأ من نسبه إىل الصدوق، ألنهّه 

يظهر منه أن ألهّفه نيف ومخسني وستامئة. 
مقدمة  يف  كتب  فقد  نفسه  شمماذان  ابممُن  أما 
كتايب  يف  مجعت  قد  فمماين  بعد  »أممما  كتابه، 
ويشتمل  »الروضة«،  ب   سميته  الذي   - هذا 
عىل فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 
الثقاة، واتفقت  نقلته عن  ما  السالم(  )عليه 
يوفقنا  أن  تعاىل  اهلل  فأسأل  الروايات،  عليه 
ونعم  حسبي  وهو  األئمة  وطاعة  ملرضاته، 

الوكيل«.
ابن  ينقلها  التي  واألحاديث  الفضائل  ومن 
ويل  عيل  حديث  الرطب،  )حديث  شمماذان 
اهلل، عيل خري من أترك بعدي، املؤاخاة، عيل 
اإلمام املبني، آية التطهري، معجزة لعيل، حب 
نور واحد، من  النبي وعيل من  عيل حسنة، 
الالت  قاتل  عيل  النار،  يف  ألقي  عليا  سب 
عيل،  بفضائل  معاوية  اعرتافات  والعزى، 
الدري،  الكوكب  عيل  األوصياء،  خري  عىل 
يكسى  عيل  عيل،  بفضل  بكر  أبو  اعرتافات 
عيل  النبوة،  علم  عيبة  عيل  أبيضني،  ثوبني 
خريهم وأفضلهم، عيل هو الشاهد واملنادي 
واملؤذن، عيل يف التوراة، حديث رد الشمس 
من  والممعممديممد  الممطممري(،  منطق  وحممديممث 
 200( الم  تفوق  التي  األخممرى  األحاديث 
أمري  فضائل  عن  تتحدث  كلها  حديث( 

املؤمنني )عليه السالم(.

اخترنا لكم.. 
)كتاب العمل وحقوق العامل في اإلسالم(

من هو )ابن شاذان( وعالقته بفضائل أمير المؤمنين »عليه السالم«؟
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حامد عبد خشان لك سيدي يا أبا الشهداِء

خ����ف����ي ل�������ط�������ف  م����������ن  هلل  ك����������م 

وك�������م اأم���������ر ت���������س����اء ب������ه ����س���ب���اح���ا

ي�������دق ث����ن����اي����اه ع�����ن ف����ه����م ال����ذك����ي

ال���ع�������س���ي يف  امل�����������س�����رة  وت�����اأت�����ي�����ك 
�سالما لك �سيدي اأبا ال�سهداء 

�سالما نكتبه يف حدقات العيون .. بع�سقنا الذي اأغلقنا عليه اجلفون... �سالما لك 
�سيدي  لك  �سالما  والأ�سدقاء..  والأهل  الأحبة  كل  اجله  من  تركنا  الذي  بع�سقنا 
من عا�سق .. باع نف�سه راجيا خدمتك بع�سقه املجنون..  �سالما لك من ارتعا�سات 

وخفقات قلبي يف �ساعات ال�سجون..
اكتب لك رغم كل احلنني عن ال�سعادة التي ترت�سم على حمياي، وقبولك �سيدي 

هذا العطاء .. لتغمرين بعطفك ياحبيب . 
ولتعلن للمالأ اأين قد كتبت ا�سمي يف قائمة خدام احل�سني يف ح�سرتك �سيدي 

اأبا ال�سهداء.. 
�سالما لك منا يف حدقات العيون .. �سالما من عا�سقني ل يعرفون غري 

الال  احلب  لوحة  جوفها  يف  اأرقدت  التي  �سدورنا  يف  املرتامي  حبك 
متناهي..

 �سالما لك �سيدي اأبا ال�سهداء يف اأ�سواتنا ويف هم�سات القلوب.. 
�سالما امتزج بع�سق الهي..

يف  ط��را  اخللق  تركت   : قلت  ال��ذي  ان��ت  وان��ت  ل؟  كيف 
يف  قطعوين  لو  اأراك���ا..  لكي  العيال  وايتمت  هواكا.. 

احلب اربا اربا.. ما مال الفوؤاد اىل �سواكا؟
ونقولها كلنا للح�سني عا�سقون ل ي�ساهي ع�سقنا اإل 

من كان معه.. وبذل فيه مهجته.
بركب  لنلتحق  �سيء  كل  تركنا   .. �سيدي  يا   

الع�سق الإلهي، وبحبال �سفينتك التي تنجينا. 
نكتب يف ح�سرتك �سالما بالدموع..

بدم  ح��روف��ن��ا  مقامك  قد�سية  يف  نكتب 
قلوبنا .. نكتب اإننا متيمون بع�سق احل�سني 

من دون اأن نعلم كيف؟ ومتى؟ واىل اأين؟ 
�سالما نبثه من حرارة اأنف�سنا .. و�سوقنا 

لأن نكون من الفائزين معك.. 
اأبا  �سيدي  لك  وم�ساء  �سباحا  �سالما 

ال�سهداء.
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الشاعر خضير البياتي 

َّ������ة الأط�������ه�������ار ق����������ْف ب�����ال�����ب�����ق�����ي�����ع  وج������ن�������
م����ن����ح����ة ال�����������ولي�����������ة  اإنَّ  �����������ه  وت�����������ولَّ
�����س����م���������س ت����ك����ف����ل����ه����ا الإل���������������ه و�����س����ان����ه����ا
ال����ه����دى �����س����ب����ط  ج��������ده  م������ن  ال����ت����ق����ى  ورث 
ب�����دم�����ائ�����ه الإ����������س���������الم اأ������س�����ب�����ح ����س���اخم���ا
ب�����ق�����ر ال������ع������ل������وم ال������ب������اق������ي������ات ك����ح����ي����در
م�����ع�����رة ف������ت������ل������ك  جت������ه������ل������ه  ك�������ن�������ت  اإن 
ل�������وله�������م �������س������اخ ال���������وج���������ود ف�����ه�����ل ت�����رى
م�����������س�����ك�����اة ب����ه����ج����ت����ه����ا وم��������وط��������ن ن�����وره�����ا
ل�����ك�����ن�����م�����ا اإب�������ل�������ي���������������س ه��������ي��������اأ ج�����ن�����ده
ف�������ع�������دا ه�������������س������ام اجل������اه������ل������ي������ة ب����اع����ث����ا
م���������س����ريه ال�����ب�����ق�����ي�����ع  ن������ح������و  ب��������ه  واإذا 
وك�������اأن�������ه�������ا ال����������زه����������راء ن�������������ادت اإب�����ن�����ه�����ا
وب���ي���ن���ن���ا ال����ق���������س����اء  اإىل  ن�����ق�����وم  ف������غ������دًا 
ق���ت���ال���ن���ا اأراد  م��������ن  م������وط������ن  ف�����ه�����ن�����اك 

وان�����������������َع امل�������ط�������ه�������َر ب���������اق���������َر الأن�����������������وار
ل����������ذوي ال�����ع�����ق�����ول م������ن ال�����ع�����زي�����ز ال�����ب�����اري
والأوزار الأوه����������������������ام  ظ�����ل�����م�����ة  ع��������ن 
الأح���������������رار و������س�����ع�����ل�����ة  احل�����������س�����ني  ذاك 
ف���������وق ال������ط������ب������اق ال���������س����ب����ع والأ�������س������ت������ار 
م�����������الأ ال��������دن��������ى ع������ل������م������ًا ك�������������س������وء ن����ه����ار
ه�������و ح������اف������ظ ال������دن������ي������ا م�������ن الأخ�������ط�������ار
�����س����ي����ئ����ا ي������ق������وم ب�����غ�����ري وج����������ه ال������������ذاري
وب���������ي���������ان اأم���������������ر ال�����������واح�����������د اجل������ب������ار 
ل������ق������ت������ال ن�����������س�����ل امل�������ر��������س�������ل امل�����خ�����ت�����ار 
ب�����ال�����������س�����م اإي�����������������ٍه ع�����������س�����ب�����ة ال�������غ�������دار 
ج�����ن�����ب�����ا ب�����ج�����ن�����ب م��������راق��������د الأخ����������ي����������اِر
اأب���������ُ��������ن��������يَّ دع������ه������ا وا��������س�������ك�������نَّ ج����������واري
ح������ك������م الإل������������������ه ال�����������واح�����������د ال�����ق�����ه�����ار
ال�����ن�����ار يف  ������س�����اف�����ل  ب������اأ�������س������ف������ل   ج����م����ع����ا 

» قْف بالبقيِع وجن�َّة األطهار«
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حيدر عاشور سفينٌة تحمُل الكون في أعماق ربان ...! 

ال�سريف،  ال��راأ���س  ق��رب  كلمًة  يقْل  مل 
عليه،  ج��واب  ل  ���س��وؤال  فح�سب  ي�ساأل 
والقلق ي�سق لنف�سه طريقا بني ال�سلوع، 
وب����داأ ي��ح��ف��ر ب��اجل��ل��د ن��واف��ري اأح���الم 
نظرة  تكفي  ���س��ف��اه،  ب�سمت  تتو�سل 
خفيفة  مل�سة  تكفي  النور..  يف  خاطفة 
تدليني  دائما  اأنك  القلق..موؤمن  تبدد 
ال��ق��دمي...  كياين  �سدى  من  وتنقيني 
اأ�ساأل  ما  ه��ذا  و�سارتك  و�سياوؤك  ان��ت 
متو�سال  املوت،  اأ�سارع  واأنا  اأناديك  عنه، 
الكون  اأ�سكتت  ال��ت��ي  ال�سرخة  بتلك 
وك�سته  احل���رام،  حم��رم  من  العا�سر  يف 
الكثري  على  �ساهدا  ليكون  احلزن  ك�ساء 
اأن  بها،...اأاأمل  مير  التي  الأح��زان  من 
اأر���س��ك،  اأدمي  على  جاثيا  ت�ساهدين 
اأترقب بزوغ حياة جديدة بعد هروبي 

زوائد  ج�سدي  عن  لغيا  مياثلني،  مما 
اأ�سع  اأن  م�سمما  وال��ع�����س��ي��ان..  ال�سر 
ال�سم�س  اأ�سيل  م��ن  ال��داف��ئ  كال�سوء 
امل�سحور  ���س��داك  نحو  وارمت���ي  احل���رة، 
على  وقعه  ويعذب  �سمعي،  يطّب  ح�سنا 
القلب، وما اأحاله من وقع..! يف احلالني 
اأنهم  اأخ��رك،  رح��ت  ما  اإذا  �ساأب�سرك 
ي�ساألون عن عظيم ع�سقك، فاأرد ولهانا، 
اأحاله  وما  ارمتى،  بالهوى  قلبي  وي�سهد 
اأن ارمتى ينتظر اأن تب�سره يوما من بني 
ع��دد...  من  لها  ما  اإليك  تهوى  ماليني 
وحني ارفع عيني اأجدك �سوءا يف اأكرث 
عيونهم  ويف  بالزائرين  ت�سع  مكان،  من 
واأج�����س��اده��م  ع�سقك،  اأث����ار  ال��غ��ائ��رة 
الدين  ترغب بجوارك، مل يبق لهم من 
ج��اءوك  اأن  بعد  �سفينتك،  غري  القيم 

من الأر�س ال�سالة، عميانهم وقفوا لهم 
مل  بقتلهم...  كفيلة  ح��ادة  ك�سكاكني 
اأمان مدينتك املحاطة باأمواج  يبق غري 
عند  �سابرين  فيها  رق���دوا  ال��رح��م��ة، 
هروب  ل  اإليك،  منك  يهربون  قدميك، 
عاليني  دائما  واجلزر  كاملد  اإليك،  منك 
وجود  مو�سوع  واحل��ظ  دائ��م  واخلطر 
و�سرخاتي  اأ�سابعي  اأن  اأعرتف  وكيان، 
ولكن  ع�سقك  مي  يف  كفاية  تن�سج  مل 
م���وؤم���ن مت��ام��ا يف الإب����ح����ار ع��ل��ى منت 
�سفينتك، �سفينة حتمل الكون يف اأعماق 
ربان... اأيها ال�سيد الأب البعيد القريب 
نطالبك  وامليتة  النفو�س احلية  �سيد  يا 
بال�سفاعة حلظنا البائ�س نحن الفانني، 

وهي ا�سعف الإميان.   
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هنا ينطُق القلم مناجيًا ب�سوت القلوب
ويحكي ق�سة اإبداع العقول

واياٍد حفرت يف �سخر الأماين لت�سل اىل اليوم املوعود.. 
اليوم امل�سهود اليوم هو يوم احل�سود .. �سفينة الأمل

تغدو اأرواح واأرواح بفي�س الدماء الزاكية
انا وانت ح�سديا

تكتب ون�سمع �سوت .. يا اأمي نفدي اأرواحنا طوعا وعزمًا 
لل�سمود

اليوم يا اأمي تفدي عيونك اأروع دم ودموع ..
اليوم يا اأمي ي�سل �سوتك اىل ابعد حدود

اليوم يا اأمي تبقى قبلتك على اخلدود تالطف الورود
انا وانت عندما نوؤدي جهادا ذات يوم

قلُت يف نف�سي وجدت فر�سة العمر فقد كان �سليبًا 
وجدت العمر فقد كان بعيدًا .. فيك اليوم من�سي  
ووداع الأهل بريق يف العيون .. �سوت غري م�سموع

انا وانت
ودع����ن����ا ق��ي��ود 

والهزمية  الح��ت��الل 
والتخاذل والرتدد

يف  الأغ����الل  �سال�سل  وك�����س��رن��ا 
اأحرارنا

لدحر طغاة ل تعرف لهم حدود 
طغاة تلب�س راياتهم قول ل اله اإل اهلل

وهم يف �سالل بعيد
انا وانت حطمنا �سواد راياتهم كقلوبهم

وجعلنا اأرواحنا يف اأكفنا.. وو�سعنا امللح يف عيوننا
لكيال تنام قبل اإزاحة الظلم عن الأبيات من الأمهات

انا وانت حطمنا جميع القيود ..اأمي اأبي اأخي.. 
هم كلهم ح�سدنا .. اأبطالنا.. اأحرارنا..

انا وانت �سنم�سي للخلود.

انا وانت يا حشُد
نجالء عبد علي عمران
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كنز الحاج ..

 معرفة حدود اهلل
ثمينة  هدية  عىل  االنسان  حيصل  عندما 
فمن الطبيعي حفظها بعناية خاصة تضمن 
إبعادها عن اخلطر بأبعد ما يكون، وتتعلق 
فال  وثمنها،  اهلدية  بحجم  العناية  درجة 
كقلم  منه  سقطت  هدية  عىل  املرء  يتأسف 
متامًا  سيختلف  احلال  ولكن   ،ً مثال  كتابة 
فام  الكبري،  الثمن  اهلدية هلا  تلك  اذا كانت 
بالكم بكنز عظيم يساوي ثمنه قبول ركن 
من اركان االسالم اضافة اىل ثوابه العظيم 
فضالً  عن مغفرة ال يمكن تصورها من لدن 
هدية  وحفظ  الذنوب.  غفار  املنعم  املنان 
كهذه أمر بدهيي وان كان يف غاية االمهية، 
التكليف  مرحلة  اىل  املسلم  يصل  فعندما 
)املممقممدرة  الرشعية  الناحية  مممن  بمماحلممج 
واالستطاعة( فيفرتض به ان يكون قد أتم 

كالصالة  االخرى  العبادية  الفرائض  كل 
يتوقف  وال  واخلمس،  والزكاة  والصيام 
بالرشع  فالتقيد  فقط،  احلد  هذا  عند  االمر 
االستطاعة،  بحدود  اهلل  وتقوى  الساموي 
)فالدين املعاملة( كام يرد يف احلديث النبوي 
العيال  مع  ورأفممة  تسامح  من  الرشيف 
من   .. اجلميع  مع  بل  واألقارب  واجلريان 
ان  واحد  مثال سيئ  الكثري، ولكن  هؤالء 
وجد فإنه يبعث احلزن االستنكار للجميع، 
)مكتسبات(  مجيع  فقد  احتامل  عىل  عالوة 
الثوب  ُتفسد  سوداء  فنقطة  حجه،  رحلة 
االبيض.. فمن قصص الواقع مثاًل ان احد 
احلجاج وعند عودته من رحلة احلج وجد 
هلم  اخوان  مع  صلحًا  عوا  وقهّ قد  اقاربه  ان 
يف الدين وقد أهنوا بذلك خصامًا عشائريًا 

حتاًم  كهذا  خممربًا  لممسممنمموات...ان  استمر 
مستوى  عن  النظر  بغض  اجلميع  سيسعد 
تقواهم، فهو من احب االعامل اىل اهلل بال 
ولكن  االجتامعية،  ملنافعه  اضافة  شك، 
)احلاج( ألغى ذلك الصلح، مفضاًل العودة 
الرصيح  الدليل  نجد  هنا   .. القطيعة!!  اىل 
اعامله  بل  فقط،  حجه  ليس  ادخل  قد  بانه 
فمماألوىل  اخلطر،  دائممرة  يف  كلها  الصاحلة 
يف  البقاء  فقط،  احلجيج  وليس  باجلميع 
أمجعها،  احلياة  أمممور  يف  تعاىل  اهلل  حممدود 
وعليهم التحيل باملعاين الزاهية هلذا االسم 
داموا  وما  العمر  من  هلم  تبقى  ما  املقدس 
مكائد  عن  االبتعاد  عليهم  رضاه  ينشدون 

واصفاد وقيود الشيطان التي ترقبهم.. 
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مممن الممظممواهممر الممتممي رافممقممت 
وبقت  نشوئها  منذ  البرشية 
هي  وجودها  طول  عىل  معها 
ظاهرة اللباس فال نجد جمتمعًا 
برشيًا مهام أوغلنا يف املايض أو 

من  بقعة  أية  يف  اجتهنا 
نعم  األرض  بقاع 
بممعممد االتممفمماق عىل 

هناك  املسألة  أصممل 
بالتفاصيل  اخممتممالف 
لباسا  قمموم  لكل  فممرتى 
يتعدى  بل  هبم  خاصا 
الممتممنمموع واالخممتممالف 

الممواحممد  املممجممتمممممع  إىل 
ساكن  زي  فيختلف 
ساكن  زي  عممن  املدينة 
الممقممريممة وخيممتمملممف زي 

املراة وزهيام  الرجل عن زي 
ويف  األطفال  زي  عن  خيتلف 
اللباس  يبقى  األنواع  هذه  كل 
وهي  جدا  مهمة  أهدافا  يلبي 
مما  اإلنممسممان  عممورة  أوال سممرت 
يساعد عىل احلفاظ عىل احلشمة 
والعفاف وهبذا خيتلف اإلنسان 
العاقل عن احليوان غري العاقل 
ومهمة ثانية هي وقاية االنسان 
مممن المممربد واحلمممر وغممري ذلك 
ومهمة ثالثة هي الزينة واجلامل 
أشار  الثالث  املهام  هذه  وإىل 
قوله تعاىل )َيا َبنِي َآَدَم َقْد َأْنَزْلَنا 
َسْوَآتُِكْم  ُيَواِري  لَِباًسا  َعَلْيُكْم 
َذلَِك  ْقَوى  التَّ َولَِباُس  َوِريًشا 
ُهْم  َلَعلَّ  ِ اهللَّ َآَياِت  ِمْن  َذلَِك  َخرْيٌ 
ُروَن( . ويف آخر الية انتفال  كَّ َيذَّ
يغطي  الذي  الظاهر  لباس  من 
عورة اإلنسان إىل التقوى وهو 

لمممبممماس 
يغطي  الممذي  الباطن 

عمممممورات املمممعمممايص كممبممريهمما 
وصغريها ولذلك نجد الترشيع 
فائقة  عناية  أوىل  قد  اإلسالمي 
ما  حممدود  هممي  وممما  باللباس 
أو  الممرجممل  جسم  مممن  يغطى 
به  املسموح  احلد  هو  وما  املرأة 
واالختالف  للناظر  خيرج  أن 
بممني نمماظممر وآخمممر وغممري ذلك 
التي  الرشعية  األحممكممام  مممن 

هبا  فااللتزام  باللباس  ختتص 
متسك  شدة  عن  بالتأكيد  يعرب 
عن  ويعرب  باإلسالم  صاحبه 
هممويممة صمماحممب المملممبمماس فأن 
ثقافة  عممن  يعرب  اللباس  نمموع 
الرؤية  بالثقافة  ونعني  صاحبه 
هبا  ينظر  التي  الشاملة  العامة 
واإلنسان  العامل  إىل  اإلنسان 
واسعة  الرؤية  وهذه  واملجتمع 
القيم  كممل  تستوعب  وممممتممدة 
الممفممرديممة واالجممتممامعمميممة وال 
مدخلية  الرؤية  هلذه  أن  شك 
كبرية يف أشكال وصور وأنواع 
كالصناعة  خمتلفة  وممميمماديممن 
والفن  واهلندسة  واالقتصاد 
امليادين  تلك  ومممن  والممعممامرة 
ميدان األزياء فاالختالف فيها 
نابع من اختالف مناشئها فمن 
)اعتقاد(  كونية  رؤية  يملك  ال 
أو  جمتمعه  أو  هممواه  إىل  يميل 
تقليد أعمى الخ أما من يملك 
االعتقاد ويفعل ويرتك وفقا له 

فعليه أن يلتزم بام يمليه اعتقاده 
املعتقد  وغممري  هو  أصبح  وإال 
حكم  وهلمممم  واحمممد  صممف  يف 
املؤسف  ومممن  تقريبا  واحمممد 
كونية  رؤيممة  صاحب  أن  جممدا 
صحيحة وسليمة يرتك ما متليه 
عن  جاء  ما  ليقلد  عقيدته  عليه 
عىل  كانوا  إذا  وخاصة  األخيار 
غري عقيدته وأكثر من ذلك أهنم 
أعداء عقيدته وهذا ما نالحظه 
يف  كبرية  وبممصممورة  ولممألسممف 
األسواق والطرقات واملدارس 
األماكن  كل  ويف  واجلامعات 
العامة أن هناك من يضيع هويته 
اختياره  خالل  من  اإلسالمية 
لنوع اللباس الذي خيرج به إىل 
الناس أو الذي يلبسه وعليه أن 
حيتفظ هبذه اهلوية يف الزي ويف 
ويفتخر  يعتز  أو  عليه  بل  غريه 
إليها  الناس  اهلوية ويدعو  هبذه 
احلسنة  واملمموعممظممة  باحلكمة 

واجلدال بالتي هي أحسن.
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حول العالم

باحثون : تناول الرمان بكثرة يحافظ على شبابك...!

علماء يكتشفون لغزا مخيفا لدى أسماك الزينة...!

00

الفنون  مدرسة  يف  األحمميمماء  علامء  متكن 
التوصل  من  لوزان  يف  االحتادية  التطبيقية 
يف  الرمان  فوائد  حول  أولية  معطيات  إىل 
عىل  بناء  فالرمان  الشيخوخة.  مكافحة 
مادة  عىل  حيتوي  الباحثون  إليه  توصل  ما 
حتصل  التي  التغريات  تبطيء  يف  تسهم 
السن.  يف  التقدم  مع  العضالت  خاليا  يف 
يف  تتحول  الرمان  جزيئات  أن  مؤكدين 

عليها  يطلق  مممادة  إىل  الدقيقة  األمممعمماء 
محاية  يف  كبريا  دورا  تلعب  )يوروليتني(، 
اخلاليا من التلف ومن التعرض للتغريات 
العلامء  العمر. وأجرى  بالتقدم يف  املرتبطة 
دراسة عىل الفئران فتوصلوا من خالهلا إىل 
الكبار  الفئران  مادة )urolitin( لدى  أن 
يف السن أكسبتهم طاقة أكرب كام أهنا رفعت 
لدهيم القدرة عىل التحمل خالل ركضهم 

يف حلقة مفرغة بنسبة %42.
الم)يوروليتني(  مممادة  أن  العلامء  وذكممر 
املوجودة يف الرمان تنشط عمل اخلاليا عن 
مركزا  تعترب  التي  العضيات  محاية  طريق 
توليد الطاقة للخلية، وخيطط العلامء حاليا 
الرمان  املوجودة يف  املادة  من  دواء  إلنشاء 

ملكافحة الشيخوخة.

اكتشف علامء من جامعتي مردوخ وجيمس 
يتلخص  خميفا  لغزا  األسرتاليتني  كمموك 
إىل  غولدفيش  أسامك  إطالق  استحالة  يف 
أحواض طبيعية وينصح أصحاهبا بإعادهتا 
رصد  وقد  بالرمحة.  بإماتتها  أو  املتاجر  إىل 
أطلقها  التي  الغولدفيش  أسامك  الباحثون 
كاملة  سنة  خالل  فايس  هنر  إىل  أصحاهبا 
مواقع  يف  وكامريات  صوتية  أجهزة  وضع 
أن  فتبني  وروافده.  النهر  جمرى  من  خمتلفة 
هذه األسامك تقطع مسافات كبرية باملقارنة 
تقطع  حيث  األصلية  السمك  أنممواع  مع 
عادة) 300( مرت يف جمرى النهر يوميا بينام 
)  230 من)  أكثر  واحممدة  سمكة  قطعت 

كيلومرتا أثناء عام. تتغذى الغولدفيش عىل 

كل أنواع الغذاء يف النهر مما يض بالكائنات 
املختصون  ينصح  هلذا  النهر.  يف  األخرى 
الغولدفيش  أسامك  من  التخلص  يريد  من 
منزله  يف  الزينة  سامك  حوض  يف  املوجودة 
بإعادهتا إىل حمل جتاري خمتص أو بوضعها 
يف غرفة اجلليد يف الثالجة. علام ان أسامك 

الغولدفيش تعود إىل فصيلة الشبوط .
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ثعبان  شكل  عىل  روبمموتممًا  باحثون  طممور 
غرفة  يف  اجلممراحممني  يساعد  أن  يمكن 
الفم  عرب  االنممزالق  خالل  من  العمليات 

عناء  األطممبمماء  ليجنب  احللق  أسفل  إىل 
العمليات اجلراحية. ويعترب نظام الروبوت 
عمليات  يف  األنممسممب   )  Flex املمممرن) 
االنزالق  يمكنه  حيث  اجلراحية،  التنظري 
اجلراحني  عىل  يصعب  التي  املناطق  إىل 
إليها، ويأيت مزودا بكامريا عالية  الوصول 
عصا.  شكل  عممىل  حتكم  ووحمممدة  الممدقممة 
من  )فليكس(  الممروبمموت  نظام  ويتكون 
قدرته،  لتمكني  وخارجية  داخلية  آليات 
عرب  الروبوت  بتوجيه  اجلراح  يقوم  حيث 
الداخيل  املكون  ليخلق  اخلارجية  اللية 

املنصة اجلراحية للعملية. ويمكن للجراح 
عرب نظام الروبوت فليكس، حتديد أماكن 
العملية  مناطق  إىل  والوصول  الترشيح 
أفضل  بشكل  الكشف  أجل  من  اجلراحية 
وحدة  باستخدام  وذلممك  العقبات،  عن 
حتكم تشبه العصا لتوجيه اجلهاز عرب الفم 
يصعب  الممذي  املكان  احللق،  أسفل  إىل 
الوصول إليه يف داخل جسم اإلنسان. هذه 
التقنية طريقة أكثر فعالية لعالج األمراض 

من خالل العمليات اجلراحية التنظريية.

اكتشف علامء الفلك خالل العام املايض املجرة )الشبح( 
فأطلقوا  املظلمة  املادة  من  تقريبا  كامل  بشكل  املتكونة 
بعد)  عىل  تقع  وهي   )44  Dragonfly  ( اسم  عليها 
أن  حديثة  دراسة  وكشفت  ضوئية.  سنة  مليون   )  330
هذه املجرة الضخمة مساوية تقريبا ملجرتنا )درب التبانة( 
بينام  الكتلة، ويتكون) 1% ( منها نجوم وغبار وغاز،  يف 
الم)99% (املتبقية عبارة عن تشكيالت من املادة املظلمة. 
مل  التي  الكونية  األرسار  من  واحدة  املظلمة  املادة  وتعترب 
الكشف  يمكن  لذا ال  الضوء  تعكس  بعد، وهي ال  حتل 
العلم.  يف  معروفة  وسيلة  بأي  مبارشة  مضموهنا  عن 
املوضوع،  حول  النظريات  من  عدد  وجود  من  وبالرغم 
ما تزال الطبيعة احلقيقية للامدة املظلمة جمهولة حلد الن. 
وما حيري العلامء أن) 68% ( من الكون تشكل مما يسمى 
للجاذبية  املضادة  القوة  من  نوع  وهو  املظلمة(،  )الطاقة 
بمعدل  بعض  عن  بعضها  بعيدا  املجرات  لصد  وجدت 
متسارع، وهذا األمر له تداعيات كبرية عىل دراسة املادة 

املظلمة.

حول العالم

حياة  يف  أصدقاء  وجممود  عممدم  أن  إىل  حديثة  أمريكية  دراسممة  توصلت 
األشخاص قد يكون سببا من أسباب املوت املبكر متاما كالتدخني. ومتكن 
الباحثون من جامعة هارفرد من الربط بني الوحدة التي يشعر هبا اإلنسان 
نتيجة عدم امتالكه أصدقاء، وبني ارتفاع خطر اإلصابة باجللطات الدموية 
القلبية  بالنوبة  اإلصابة  تسبب  أن  شأهنا  من  التي   Blood-clotting
القتال  إشارات  تنشيط  عىل  االجتامعية  العزلة  وتعمل  الدماغية.  والسكتة 
املعروف  الربوتني  نسب  من  يزيد  ما   ))or )Fight( flight اهلروب  أو 
أو  )عامل من عوامل جتلط  للذوبان  قابل  بروتني  فيربينوجني  وهو  باسم 
ختثر  عملية  يف  النهائية  اخلطوة  إىل  الوصول  عند  إفممرازه  ويتم  الدم(  ختثر 
الدم. وقد توصل الباحثون إىل هذه النتائج من خالل مقارنة مستويات هذا 
الربوتني مع عدد أصدقاء الشخص ومع أرسته، حيث وجدوا عالقة بينها. 
فكلام انخفض عدد أصدقاء املرء ارتفع مستوى هذا الربوتني، فعرض حياة 

الشخص للخطر وللوفاة املبكرة.

قلة األصدقاء قد تكون قاتلة 
كالتدخين...!

)روبوت ثعبان( ينزلق عبر الفم إلجراء 
عمليات جراحية..!

بداية  تكون  قد  المجرة)الشبح( 
كشف أسرار الكون...!
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أهم  من  اخلممروف  أو  الدجاج  كبد  ويعترب 
األجزاء التي يويص األطباء وخرباء التغذية 
العالية  الغذائية  لقيمتها  نممظممرًا  بتناوهلا، 
العناص  من  عالية  نسبة  عىل  واحتوائها 
املغذية للجسم وقدرهتا عىل عالج األمراض 
املختلفة، فالكبدة حتتوي عىل كمية وفرية من 
أضعاف  ثالثة  تعادل  التي   )B12( فيتامني 
الفيتامني،  هذا  من  اليومي  اإلنسان  احتياج 
أكثر  من  وهي  باعتدال،  بتناوهلا  ينصح  لذا 
األغذية احتواًء عىل معدن احلديد، إضافة إىل 
 )B( وفيتامينات  فيها،   )A( فيتامني  ارتفاع 
املركبة كفيتامني B2 و B9 ومحض الفوليك، 
غني  الكبد  أنهّ  كام  والسيلينيوم،  والفسفور، 
جدًا بالربوتينات والدهون والزنك، وغريها 

من العناص األخرى.. 
الكبد  تناول  يف  االعممتممدال  من  البممد  لكن 
الكوليسرتول  من  عالية  نسبة  عىل  الحتوائه 
مرىض  لدى  بحذر  تناوله  جيب  لذا  الضار، 
والسكري  الممرشايممني  وتصلب  الضغط 

وأمراض القلب.
أكل  فوائد  اهم  من  ان  اىل  يشريون  االطباُء 

الدم  فقر  مرض  عالج  يف  يساعد  انه  الكبد 
 ،)B12(وفيتامني باحلديد،  لغناه  »األنيميا« 
يعزز  أنممه  ايضا  فمموائممده  من  أنهّ  ويضيفون 
النساء، ويساعد عىل احلمل،  اخلصوبة لدى 
وفوائد  بالعقم،  اإلصابة  فرص  ويضعف 

اخرى كثرية.
الكبدة  تناول  فوائد  عىل  االطاللة  هذه  بعد 
الشعبي  الوسط  يف  عليها   متعارف  كام  او 
يف  »االحممرار«  جملة  مراسل  جتول  )املعالَك( 
االسواق الشعبية ويف مناطق كربالء القديمة 
امتهن  من  بعض  عند  حمطات  له  وكانت 
تركي  انور  السيد  مع  اوهلا  )املعاليَك(  بيع 
باب  منطقة  يف  القصابني  سوق  يف  املوسوي 
تشكل  التي  السبعة  املناطق  احممدى  اخلممان 

مدينة كربالء القديمة..
والدي  من  املهنة  »اكتسبت  املوسوي:  وقال 
حملنا  كممان  مذ  الطفولة  منذ  رافقته  حيث 
كربالء  اسممواق  احممد  القديم-  املمميممدان  يف 
والدي  مع  اخرج  »كنت  وتابع  القديمة«، 
املدرسة  اىل  اذهب  ثم  للعمل،  الفجر  وقت 
صباحًا واعود بعدها للعمل معه وقد استمر 
يب احلال هكذا يف هذا العمل اىل ان اصبحت 

صاحب حمل«.
اكله يف هذه  واوضح »يوجد بعض ما حيرم 
شعبيا  عليه  متعارف  كام  الصباحية  االكلة 

»اجلغدة« وكذلك الطحال«.
االكلة؟  هذه  عىل  مدمنني  او  هواة  من  هل 
حيرص   » »املعالَكَ أكلة  ان  املوسوي  اجاب 
متنوعة،  فهي  الكربالئيون  تناوهلا  عممىل 
اخر  وقسم  الكبدة  تناول  يفضل  والبعض 
اجلالوي  يفضل  واخر  القلب  تناول  يفضل 

)الكىل(«.
النفر  كلفة  اكتشفنا  مراسلنا  جتمموال  ومممع 
الشعبية  املناطق  يف  دينار   )6000( الواحد 
وطامطم  معالك  شيش   6 من  يتكون  حيث 

»المعالك«..
 أكلة كربالئية شعبية يدمنها 

الكربالئيون ومن زار كربالء
ال يخفى عن بعضنا وعلى الخصوص َمْن يحرص على تناول اللحوم بأنواعها ما لها من فوائد صحية عظيمة في تغذية العضالت 

والعظام واألعصاب، وتقوية بنية األجسام الضعيفة، وتزويد الجسم بالطاقة والحيوية ألداء االعمال  بكفاءة.

األحرار/ ضياء االسدي 
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النواب  جملس  تصويت  أمممام  كبريين  وختبط  حرية  يف  نممزاُل  ال 
العراقي عىل قانون العفو العام الذي فهمه الكثريون بأنهّه سُيعفي 
منذ  سقطْت  التي  والضحايا  األبرياء  دماء  من  واملجرمنَي  القتلة 
2003 وحتى الن، ناهيَك عن السارقني والفاسدين من احليتان 
الكبرية والصغرية، فال ندري كيف ستؤول عليه األمور وتشاؤم 

العراقيني وقلقهم من رجوع عهد الدموية من جديد.
وثيقة قانون العفو العام اختتمت بعبارة )بغية إتاحة الفرصة ملن 
جنَح من العراقيني إىل ارتكاب بعض اجلرائم يف العودة إىل رشده 
التسامح وإصالح  االجتامعية وإشاعة روح  احلياة  واالندماج يف 
من زلهّ عن الطريق السوي بالعفو عنه ولقيام مجيع العراقيني ببناء 
هذه  أماَم  كبرية  استفهامات  وهناك  القانون(،  هذا  رشع  وطنهم 
العبارة، حيث من هم املشمولون فعاًل بالعفو العام، ومن سيستفيد 
يف  عاداته  إىل  ويعود  جديد  من  لنا  فيخرُج  القانون  هذا  من  ا  رسهّ
إىل  واملجرمون  السفاحون  يعود  أن  املمكن  من  وهل  العلن؟!، 

رشدهم ويشيعوا روح التسامح؟!
د تساؤالت بانتظار من جييب عليها. ما نطرحه هنا جمرهّ

اجلدير بالذكر ان املرجعية الدينية العليا حددت يف إحدى خطب 
الصايف،  أمحد  السيد  سامحة  ممثلها  لسان  وعىل  السابقات  اجلمعة 
جملس  اقممره  الممذي  العام  العفو  قانون  تفعيل  اجل  من  رشوطمما 

النواب:
اوال: البلد يعيش ضمن اجندة ارهابية هلا خمطط وسجناء االرهاب 

مل يعلنوا توبتهم ، ولذا العفو سيكون  انجازا ملخططهم.   
بحق  ارتكبت  التي  اجلرائم  عن  تعفو  ان  للدولة  حيق  ال  ثانيا: 
الشعب، و من حقها العفو عن جرائم التي ارتكبت بحقهّ الدولة.  
ثالثا: العفو حني يكون املجرم مرهّ يف حالة مراجعة وحني يعفى عنه 
ان تعيده  الدولة  ارادت  الدولة و متى  ان يكون حتت رقابة  جيب 

للسجن تعيده.  
رابعا: جيب ان يكون العفو عند املقدرة ال عند الضعف.  

اي  النواب  جملس  اعضاء  ل  حتمهّ العليا  الدينية  املرجعية  خامسا: 
خرق امني حيدث نتيجة قانون العفو العام.  

وبصل وشيش شحم، فيام تكون 
العمل لدى اصحاب هذه  ذروة 
والنصف  السادسة  من  املحال 

صباحًا حتى التاسعة صباحًا.. 
شهرة  صاحب  بممات  من  منهم 
ويممتممواعممد الممكممثممري بممالممفممطممور 
تقديمه  وحسن  لنظافته  عنده 
بعضهم  ان  جتد  فيام  للمعالك، 
االخر ال جيلس يف مطعمه سوى 
املنطقة،  يف  اجلديد  او  الغريب 
بالنظافة  اهتاممه  عممدم  بسبب 

ورعاية زبائنه..
أنه  اوضممح  املمموسمموي  صاحبنا 
الرشاء  عند  اجليد  املعالك  ينتقي 
رغم  والعروق  احلب  من  خللوه 
بالزبائن  منه  اهتامما  اهبممظ،  انممه 
لدى  مراسلنا  رصممده  ممما  وهممو 
املحال  هذه  اصحاب  من  الكثري 
املستمرة  الصحة  متابعة  بناًء عىل 

هلم..
االكلة  »هذه  ان  املوسوي  وتابع 
بل  فقط  العراقيني  اكلة  ليست 
ممن  اخلليجيني  مممن  الكثري  أن 
يأيت  املقدسة  كربالء  يمممزورون 
خصوصا  كبري  وبشكل  لطلبها 
ألن  ذلك  ويرجع  كربالء«،  يف 
االكلة  هذه  يف  االقممدم  »كربالء 
يف  الكاظمية  تممأيت  بعدها  ومممن 

بغداد«.
مع  كانت  الثانية  املراسل  حمطة 
نايف عبود، صاحب  احلاج عيل 
سمموق  يف  املممعممالك  لبيع  حممممال 
اخلان،  باب  بمنطقة  القصابني 
 30 منذ  املهنة  هممذه  يف  ويعمل 

يف  العمل  »ان  قوله  أول  سنة، 
الصيف يكون اكثر من الشتاء«.

بأن  االهتامم  »رضورة  اىل  واشار 
يكون املعالك طازجا ألنه اذا مر 
بطرح  يقوم  يوم؛  من  اكثر  عليه 
لذا جتد طعمه  ويفقد طعمه  دمه 

الذ عند شويه يف نفس اليوم«..
قديمة  »اسمممامء  عممبممود  ويممتممذكممر 
يف  منهم  املهنة  هممذه  يف  عملوا 
ابو  املمممايض  الممقممرن  سبعينيات 
وابو  الصفار  عادل  وابو  فاضل 
السالملة  باب  منطقة  يف  احلياية 
كربالء  مممركممز  مناطق  احمممدى 
انتشار  رس  عن  منوها  القديمة«، 
وكثرة  الطيب  ملذاقها  املهنة  هذه 

االقبال عليها..
مراسلنا  كان  اجلولة  اهناء  وقبل 
احممد  رأي  اخمممذ  عممىل  حممريممصمما 
الزائر  مع  لقاء  له  فكان  الزبائن 
اهايل  من  مهدي  يوسف  مهدي 
قال  والمممذي  االرشف  النجف 
لزيارة  قدومي  عند  مرة  كل  »يف 
االمام احلسني واخيه ايب الفضل 
العباس )عليهام السالم(  احرص 
شواء  ألنممه  املعالك  تناول  عىل 
وقليل الدهون عكس ما موجود 
من  حيمل  وملا  الكباب،  أكلة  يف 
فقر  مرض  االنسان  تقي  فوائد 

الدم اضافة اىل طيب مذاقه«.

عن المجرمين؟
هل فعالً سُيعفى 
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واا كالٌم أغلى من الذهب

 

 

عمل خالد آخر وعظيم ابتدأ به الفنان الدكتور أياد احلسيني عام 1985 وقد 
شاهدت والدته آنذاك, عندما كنت مع الفنان أياد يف شعبة الفنون التشكيلية 
أياد    الفنان  ولنرتك  آنممذاك,  وعباقرهتم  العراق  فناين  خرية  تضم  كانت  التي 

التي  الكريس  آية  قصة  لنا  عىل شكل )النقطة أو الدمعة(.حيكي 
حماولة  يف  احلسيني:  املعنى يقول  جممالل  اىل  للوصول 

يف  اجلمماللممة  بلفظ  يكون بمممدأت  ان  دون  االعمممىل 
يشء  التفرد بمممجمممانمممبمممهممما  عممىل  داللمممة 

اخطط والممموحمممدانممميمممة  وكنت 
المممرصممماص بممممالممممقمممملممممم 

كمممممثمممممرية ممممسمممودات 
ان  اجد لكل ألجمممل 
مممكممانممه حممممممممرف 
فممممنمممميمممما املممنمماسممب 
ليا ولمممغمممويممما  مجا و

صحيحا وتممسمملممسممال 
المممقمممراءة  ما يف  وكمممثمممريا 

صممممعمممموبممممة كممممنممممت اجممممد 
احممد  مممكممان  او يف  احلمممممممروف 

من  وكان  فضل اهلل ان اجد الكلامت 
احلل يف املنام يف ذات الليلة فاهنض مرسعا الخطط ذلك ... حتى استغرق 

خمطط اللوحة )اسكيج( ستة اشهر واستقر عىل حالة.
وكان اخلوف والرتدد كبريا الن قوة اللوحة عندما تكتب بقلم القصب واحلرب 
العريب مرة واحدة دون خطأ او تصحيح عىل الورق ، وليس كام اعتاد كبار 

اخلطاطني بجمع وانتقاء حروف قوية من مسوداهتم يف لوحة واحدة.
جيل  ودون  توقف  دون  متواصلة  ساعة  عرشة  تسع   19 كتابتها  واستغرق 

حروفها وكان عرض حروفها 10 ملم.
وقوة  املنتظم  توزيعها  اهلدف  كان  اذ  حروفها  بعض  تصغري  يالحظ  وربام 
برصية  كموسيقى  املستمر  التناغم  من  نوع  واثارة  توازهنا  واكتامل  متاسكها 
الصرب  من  الالمعقول  طريق  عن  كانت  وان  حتى  املعنى  جالل  مع  تتامهى 

واجلهد، وهي تعتمد استلهام معنيني اساسيني :
القران  آية الكريس والكريس يعني عرش الرمحن ويف  االول: بسبب اسمها 
الكريم استوى عرشه عىل املاء - االية الكريمة - واملاء سبب اخللق واحلياة 
وتكفي قطرة ماء للداللة عىل اخللق واحلياة التي ترتبط بعرش الرمحن فكانت 

اللوحة عىل شكل قطرة ماء .
الثاين: كانت وما زالت آية الكريس تثري يف ويف الكثريين خشوعا كبريا وغالبا 
ما ينتاب اشد اخلشوع دمعة ، فكتبت اية الكريس عىل شكل دمعة الرتباطها 
العظيم  بالعيل  وانتهت  اهلل  باسم  بدات  املؤمن، هكذا  بأشد حاالت خشوع 

للداللة عىل االلوهية املطلقة اوال وآخرا ذلك من فضل اهلل .

لنا  التاريُخ  لها  سجهّ التي  واملواقِف  الطرائِف  من 
أن  يروى  حيث  طبعًا،  الفائدِة  من  ختلو  ال  والتي 

: أتوصيني بشيئًا؟ رجاًل قال لنحويهّ
ألِف  وحممذِف  اهلل،  بتقوى  نعم،  النحوي:  فقال 
شيئًا!... حيث كان يقصد النحوي بأَن الصحيح أن 

يقاَل بيشٍء.. وليس بشيئًا..
ويروى أنُه قد قدَم عىل أيب علقمة النحويهّ ابُن أٍخ 

لُه، فقاَل لُه: ما فعَل أبوك؟
قال: ماْت.

قال: وما علُتُه؟
قال: ورمْت قدميْه

قال ابو علقمة: قل: قدماه..
قال: فارتفَع الورُم إىل ركبتاه..

قال أبو علقمة: قل: ركبتيه..
فردهّ عليِه: دعني يا عم، فام موُت أيب بأشد عيلهّ من 

نحوَك هذا..!
الدين حممد  الطاهر جمد  أيب  وممهّا حيكى من غرائب 
صاحب  أبممادي  الممفممريوز  الممشممريازي  يعقوب  بن 
اإلمام  قول  معنى  عن  ُسئل  أنه  املحيط  القاموس 
)ألِصْق  لكاتبه:  السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل 
املِْسَطَر بشناترك، واجعل  باجَلُبوب، وخذ  روانَِفك 
حندورتيك إىل قيهيل، حتى ال أنغي َنِغيَّة إال وعيتها 

بحامطة ُجلجالك(.
وَعِلَم اإلماُم أن السائل إنام أراد أن خيتربه يف حفظه 
فيها،  اللغة ووفور حافظته  ومعرفته وقوة متكنه يف 
ومعاين  املممرتادفممات  استحضار  يف  ذهنه  وحممدة 

األلفاظ، فكان جوابه هلذا السائل:
املِممْزَبممر  وخممذ  ة،  لَّ بالصَّ طممك  ُعممْضُ )ألمممِزق  معناه 
ُأثُعباين، حتى ال  ُجْحَمتيك إىل  بأباِخِسك، واجعل 

أنُبس َنْبسة إال أودعتها بُلْمظة ِرباطك(!
معنى هذا الكالم هو: )مكن مقعدك من األرض، 
وتناول القلم بأصابعك، ووجه عينيك إىل صفحة 
وجهي، لكي ال أقول كلمة إال استوعبتها بسويداء 
قلبك( والكلمة تضب لعلو اهلمة يف طلب العلم!!

النقطة أو الدمعة.. أعمال خالدة 
طرائف وغرائب مفيدة إعداد: الفنان صادق حمزة
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واا

صورة وتعليق

موٌت في كل مكان

ما فائدُة الدعاء؟

بعد  حتمية  نتيجة  من  تتوقع  أن  يمكُن  ماذا 
أخذك )إبرة دواء( حتتوي عىل حرشة ميهّتة؟!، 
هذا  تسمم  بسبب  املوت  هي  النتيجة  بالطبع 
ثه عىل أقل درجة، والنتيجة هي  الدواء أو تلوهّ

املوت دائاًم!.
بنا  ار الدواء أن يصلوا  اليوم جتهّ هذا ما حياوُل 
رادع،  وال  رقيب  من  هنالك  فليس  اليوم، 
والصيدليهّات  األدويممة  مذاخر  آالف  وتممرى 
أكثر  ال  املال  ها  مههّ أصبح  وهناك،  هنا  تنترش 
عىل حساب صحة املواطن العراقي وحياته... 

فهل من جميب؟

يتساءل البعض عن فائدة الدعاء إذا كان اهلل ُيعطي املؤمن 
ما فيه صالحه دعا أم مل يدُع؟!

احلسني  عبد  السيد  الشهيد  الممسممؤال  هممذا  عىل  وجيممب 
املقدرات  كل  ليست  ويقول:  رسه(  )قممدس  دستغيب 
الدعاء  عىل  رفعه  ومتوقف  ق  معلهّ بعضها  ان  بل  حتمية، 
فقوم  مصلحة،  والصدقة  الدعاء  ففي  إذن  والصدقة، 
يونس  عليه السالم مثاًل رفع اهلل عنهم البالء الوشيك، 
الذي  البداء  بعد تضعهم ودعائهم وتوبتهم، وهذا هو 

البدهّ من االعتقاد به.
يموت  أن  بدهّ  وال  عمماٍل،  مكاٍن  من  شخص  يقُع  فمثاًل 

بسقوطه حسب العادة، لكنه لصلته لرمحه، أو دفعه الصدقة ال يموت ويتأخر أجله.
ع أحد  وعىل العكس من ذلك يموت شخص آخر فجأة وهو يف كامل عافيته، وال يتوقهّ

موته، فيكون التعجيل بموته بسبب قطع الرحم، أو كثرة ارتكاب الذنوب والكبائر.
وكال احلالتني مها بداء وظهور أمر مل يكن متوقعًا.

كربالء المقدسة  1953
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تقوُم شعبة النشر في العتبة الحسينية المقدسة بإعداد دراسة الفتتاح مدرسة 
ذلك  وألجل  الجسدي(  )العوق  الخاصة  االحتياجات  لذوي  خاصة 
نرجو من األخوة المعنيين من ذوي االحتياجات الخاصة مراجعة 
الشعبة لغرض تسجيلهم ولكافة المراحل الدراسية على أن يتم 

تبليغهم بموعد الدوام حال افتتاح المدرسة.
لالستفسار االتصال على األرقام التالية:

أو مراجعة مقر شعبة النشر � الحائر الحسيني � جهة باب الرأس الشريف � الطابق األول........ مع التقدير

07717964640 – 07801112651
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