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ِ ِزْدَناُه��ْم َعَذاًبا َفْوَق اْلَع��َذاِب باَِم َكاُنوْا  وْا َعن َس��بِيِل اللهّ ِذي��َن َكَف��ُروْا َوَصدُّ الَّ
ْن َأنُفِس��ِهْم  ٍة َش��ِهيًدا َعَلْيِهم مِّ ُيْفِس��ُدوَن }النح��ل/88{ َوَيْوَم َنْبَعُث يِف ُكلِّ ُأمَّ
ٍء َوُهًدى  ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِْبَياًن��ا لُِّكلِّ َشْ َوِجْئَنا بَِك َش��ِهيًدا َعَل َه��ُؤالء َوَنزَّ
َ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَس��اِن  ى لِْلُمْس��ِلِمنَي }النح��ل/89{ إِنَّ اللهّ ��ًة َوُب��رْشَ َوَرمْحَ
ُروَن  ُكْم َتَذكَّ َوإِيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َوامْلُنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَّ
ْم َواَل َتنُقُضوْا اأَلْياَمَن َبْعَد َتْوِكيِدَها  ِ إَِذا َعاَهدتُّ }النحل/90{ َوَأْوُفوْا بَِعْهِد اللهّ
َ َيْعَل��ُم َما َتْفَعُل��وَن }النحل/91{ َواَل  َ َعَلْيُكْم َكِفي��اًل إِنَّ اللهّ َوَق��ْد َجَعْلُت��ُم اللهّ
ٍة َأنَكاًثا َتتَِّخُذوَن َأْياَمَنُكْم َدَخاًل َبْيَنُكْم  تِي َنَقَضْت َغْزهَلَا ِم��ن َبْعِد ُقوَّ َتُكوُنوْا َكالَّ
َننَّ َلُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َما  ُ بِ��هِ َوَلُيَبيِّ اَم َيْبُلوُكُم اللهّ ٍة إِنَّ ��ٌة ِهَي َأْرَبى ِمْن ُأمَّ َأن َتُك��وَن ُأمَّ
ًة َواِحَدًة َولِكن ُيِضلُّ  َعَلُكْم ُأمَّ ُ جَلَ َتِلُفوَن }النحل/92{ َوَلْو َشاء اللهّ ُكنُتْم ِفيِه َتْ

َمن َيَشاء َوَيِْدي َمن َيَشاء َوَلُتْسَأُلنَّ َعامَّ ُكنُتْم َتْعَمُلوَن }النحل/93{ 

) 88 ( الذي��ن كف��روا وص��دوا عن س��بيل الل اي كفروا بع��د النبي )ص��ل الل عليه وآله 
وسلم(  وصدوا عن أمري املؤمنني . ) 89 ( ويوم نبعث يف كل أمة شهيدا عليهم يعني من 
األئمة عل هؤالء الناس .وعن االمام عيل )عليه السالم( إن الل أنزل يف القرآن تبيان كل 
شء حتى والل ما ترك ش��يئا حيتاج إليه العباد حتى ال يستطيع عبد يقول لو كان هذا انزل 
يف الق��رآن إال أنزل��ه الل فيه .) 90 ( القمي قال العدل ش��هادة أن ال إله إال الل وأن حممدا 
)صل الل عليه وآله وس��لم(  رس��ول الل واإلحس��ان أمري املؤمنني .ويف رواية س��عد عن 
االمام الصادق )عليه الس��الم( العدل حممد )صل الل عليه وآله وس��لم( فمن أطاعه فقد 
عدل واالحسان عيل )عليه السالم( فمن تواله فقد أحسن  ) 91 ( يف الكايف عن الصادق 
)عليه السالم( ملا نزلت والية عيل بن أيب طالب )عليه السالم(  وكان من قول رسول الل 
)صل الل عليه وآله وس��لم(  س��لموا عل عيل )عليه الس��الم( بإمرة املؤمنني فكان مما أكد 
الل عليهم يف ذلك اليوم قول رس��ول الل )صل الل عليه وآله وس��لم( هلام قوما فسلام عليه 
بإمرة املؤمنني فقاال أمن الل أو من رس��وله؟ فقال رس��ول الل )صل الل عليه وآله وسلم( 
من الل ومن رسوله فأنزل الل تعاىل االية ، إن الل يعلم ما تفعلون يعني به قول رسول الل 

)صل الل عليه وآله وسلم( هلام وقوهلام أمن الل أو من رسوله؟ .

سورة النحل

تفسيرالسورة

االختالُف بني البرش امر طبيعي واالختالف يف النِعم كذلك امر طبيعي، والتفكري يف االفضل 
ه��و امر طبيع��ي بحد ذاته، ولك��ن طبيعة التفكري جيب ان تكون س��ليمة وخالي��ة  من نظرات 
احلسد ، فمقارنة االنسان باالفضل منه علام رضورية حتى حيث نفسه للوصول اىل نفس املكانة 
العلمية ، وليس النظر اىل الفاش��لني ليمنحوا النفس��هم احلق يف عدم نجاحهم، واملقارنة التي 
تس��تحق الش��كر عل ماهو عليه عندما ينظر االنسان الس��ليم اىل املريض او ممن فقد جزءا من 
جس��ده فعليه ان يش��كر الل عل نعمة الس��المة البدنية التي يتمتع فيها ، واما املقارنة باالغنياء 

واصحاب املناصب الدنيوية واحلسد هلم فهذا امر مرفوض  .

المقارنُة الصحيحة التفْت



كثري من املواطنني يبحثون عن فرصة عمل ونخص منهم محلة الش��هادات فبعد اكثر من س��ت عرشة 
س��نة من الدراس��ة واجلهد ورصف االموال من احلكومة واالهل ليحصل عل ش��هادة بكالوريوس 
لكي يعتمدها يف وظيفته ، وعندما تعلن احلكومة عن وظائف ش��اغرة فان الكل يس��ارع للتقديم وملا 
كان العدد املطلوب ال يساوي 5% من عدد املتقدمني فان اهلمسات تدور بينهم عن الواسطة وبثمن ) 
رشوة( حتى يتمكن من احلصول عل وظيفة، ولالسف الشديد فان االغلب يعلم انه يتشبث برساب 

بحكم ما اعتاد عليه املواطن العراقي من تفيش الفساد االداري واملايل.
وم��ن ه��ذا املنطلق جيب ان يكون هنال��ك جهاز رقايب من اصحاب النزاه��ة لالرشاف عل عمليات 

التعيني يكون ارتباطه برئاسة الوزراء. 

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
a

اعلم رمحك الل أن لل عليك حقوقا حميطة بك يف كل حركة حركتها، أو سكنة سكنتها، أو منزله 
نزلته��ا، أو جارح��ة قلبتها أو آل��ة ترصفت هبا، بعضه��ا أكرب من بعض وأكرب حق��وق الل عليك 
م��ا أوجبه لنفس��ه تبارك وتعاىل من حقه ال��ذي هو أصل احلقوق ومنه تفرع، ث��م ما أوجبه عليك 
لنفسك من قرنك إىل قدمك عل اختالف جوارحك فجعل لبرصك عليك حقا، ولسمعك عليك 
حقا، وللسانك عليك حقا وليدك عليك حقا، ولرجلك عليك حقا، ولبطنك عليك حقا ولفرجك 
علي��ك حقا، فهذه اجلوارح الس��بع الت��ي هبا تكون األفعال. ثم جعل _عزهّ وج��ل( ألفعالك حقوقا: 

فجع��ل لصالتك عليك حقا، ولصومك عليك حقا، ولصدقتك عليك حقا، وهلديك عليك حقا، 
وألفعال��ك عليك حق��ا. ثم ترج احلق��وق منك إىل غريك م��ن ذوي احلق��وق الواجبة عليك، 

وأوجبها عليك حقا أئمتك ثم حقوق رعيتك، ثم حقوق رمحك.     *)يتبع(

التشّبث بالسراب
االفتتاحية





الموازين  األم��ة  تفقد  الصافي:عندما  السيُد 
الصحيحة في تقييم االشخاص، الحق يصعب ان 
يجد له طريقًا وسط هذه الجعجعة ووسط هذا 

الحضور الوهمي

اخويت اخوايت تناولنا فيام سبق 
مسألة االفتتان يف املال، وذكرنا 
عل  ج  ع��رهّ الكريم  القرآن  إن 
كثريًا  م��ااًل  ُاعطيت  شخصية 
وايضًا  بالغرور،  ولكنه اصيب 
الناس  من  لصنفني  فتنة  ك��ان 
عل  يكون  ان  متنى  صنف   ..
الذين  من  وصنف  شاكلته، 
يتميزون  كانوا  العلم  أوت��وا 
ان  ويعرفون  والسكينة  بالعقل 
هذا ليس هو مقياس الشخصية 
قارون  هو  الشخص  وهذا   ..
وأصبح هذا اللفظ لفظ قارون 
هي  اجلميع  اذه���ان  يف  يمثل 
بغري  ُتمع  التي  املالية  السلطة 

يرسد  وتعاىل  تبارك  والل  حق 
لنا هذه القصة ويركز عل املهم 

منها.
باأللف  فه  اعرهّ ال��ق��ارون  ه��ذا 
والالم مع انه اسم علم ..اشارة 
لكل  مصطلحًا  اصبح  انه  اىل 
الشاكلة  ه��ذه  عل  يكون  من 
املسلك..  ه��ذا  سيسلك  فانه 
ملك  انه  يدعي  القارون  هذا 
: )َقاَل  ما ملك بعلم من عنده 
َأَوَلْ  ِعنِدي  ِعْلٍم  َعَل  ُأوتِيُتُه  اَم  إِنَّ
َقْبِلِه  ِمْن  َأْهَلَك  َقْد   َ َأنَّ اللَّ َيْعَلْم 
ِمْنُه  َأَش��دُّ  ُهَو  َمْن  الُقُروِن  ِمْن 
َعْن  ُيْسَأُل  َوال  عًا  َجْ َوَأْكَثُر  ًة  ُقوَّ

ُذُنوهِبِْم امْلُْجِرُموَن )78((.

ق���ارون ي��ق��ول ان��ا ال اع��رتف 
اىل  نظري  وان��ام  اخ��رى  بجهة 
أكنز، وهذا ان  ما اجع واىل ما 
دل عل شء انام يدل عل انني 
استطعت  عظيمة  شخصية 
اج��ع  ان  وج��ه��دي  بعلمي 
اعرتف  ال  وانني  الثروة  هذه 
بموجه وال خطيب وال ناصح 
اسمع  الصدد  هذا  يف  ولست 
عل  حصلت  انا  وان��ام  كالمًا، 
وبحيلتي  بعلمي  حصلت  ما 
هذه   .. وذك��ائ��ي  وش��ط��اريت 
جيمع  ال��ذي  ال��ق��ارون  فلسفة 
من  اص��ن��اف  بالنتيجة  امل���ال. 
نظرة  اليه  ينظر  ت��ارة  ال��ن��اس 

املعترب  نظرة  وآخر  به  املعجب 
به. 

ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ي��ق��ول ه��ذا 
طيبة  جمموعة  يف  ك��ان  ق��ارون 
عليهم،  فبغى  موسى  قوم  من 
لكنه تاوز احلدود وبغى والل 
أويت  بأنه  عرض  وتعاىل  تبارك 
لتنوء  مفاحته  ان  االم��وال  من 
اآلن  ال��ق��وة.  أويل  بالعصبة 
من  االخ���رى  املقاطع  نكمل 
الحظوا   .. الرشيفة  اآلي��ات 

اخواين ما حصل:
عنده  بام  يفتخر  قطعًا  ق��ارون 
يرى ان قيمته بام جع .. الناس 
تتباهى؟  شء  ب��أي  تتباهى 

العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  ت��ح��دث 
سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام 
ُخطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة 
أقيمت  وال��ت��ي  الُجمعة  ص��الة  م��ن  الثانية 
الشريف في 14 /ذي  الحسيني  الصحن  في 
تحدث  2016/9/16م  الموافق  1437ه���  الحجة/ 

قائالً:
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رائجة  العلم  سوق  كانت  اذا 
وتقيهّم  العلم  يف  تفتخر  الناس 
املال  سوق  كانت  اذا  العلم، 
باملال  تتباهى  الناس  رائجة 
من  وهذه  به  تعتني  ال  والعلم 
امرًا  اذا كان  العلم..  ابتالءات 
تتباهى  الناس  رائج  هو  معينا 
به. ونحن االن نرى بأم اعيننا 
بحديث  تنشغل  الناس  كيف 
قد يطول ساعة او اكثر عندما 
به  يتحدثون  م��ا  اىل  تصغي 
بسيارة  التفاخر  من  نحوا  تد 
وس��ائ��ل  ب��ع��ض  او  ب��ي��ت  او 
تتفاخر..  الناس  التكنولوجيا 
الناس تشعر ان عندها جمموعة 
تسد  ان  وحتاول  النواقص  من 
االشياء..  هبذه  النواقص  هذه 
نقصه  ان  يعتقد  ك��ان  ق��ارون 
هو املال يرى ان قيمته يف املال 
فهو  اعل  مال  عنده  كان  فاذا 
البد ان يكون شخصية كبرية، 
موسى  زم��ن  يف  حتى  وه���ذا 
فرعون  ك��ان  السالم(  )عليه 
بالقرص  احلقيقية  القيمة  يرى 

واملال والذهب وغريها.
عليه  الل  )صل  النبي  زمن  يف 
مكة  أهل  ايضًا  وسلم(  وآل��ه 
ق��ري��ش اع���رتض���وا ع���ل  الل 
عليه  الل  )ص��ل  حممد  بجعل 
واال  النبي  هو  وسلم(  وآل��ه 
ينزل عل رجل  ان  ينبغي  كان 
ماله  لكثرة  القريتني عظيم  من 

وجاهه.
امل��وازي��ن  تفقد  عندما  االم��ة 
حقيقة  االش��خ��اص  تقييم  يف 
له طريقًا  ان جيد  احلق يصعب 
ووسط  اجلعجعة  هذه  وسط 
االمة  الومهي..  احلضور  هذا 
ل  ام��ة  ق��ارون  زم��ن  كانت يف 

موسى  ب  وُعذهّ احلقائق  تفهم 
عذابًا  امته  من  السالم(  )عليه 
امته  ابتل  تعاىل  الل   .. شديدًا 
عل  صعبة  حقيقة  بابتالءات 
ان  لوال  يتحملها  ان  شخص 
نبي  ال��س��الم(  )عليه  موسى 
العجل  ..يعبدون  االنبياء  من 
االل���واح  اىل  وع��ن��دم��ا ذه��ب 
اعتدوا عل اخيه هارون )عليه 
يسومونه  واصبحوا  السالم( 
الل  ان  حتى  ال��ع��ذاب  ال���وان 
يف  يتيهوا  ان  ابتالهم  تعاىل 
واملسافة  سنة  اربعني  االرض 
لعلها  وفلسطني  م��رص  ب��ني 

قليلة. 
اي��ن  ت��ع��ي  ت��ك��ن  ل  االم�����ة 
احتال  قارون  هذا  املصلحة.. 
ان  يبني  ان  واراد  االم��ة  عل 
الذي  هو  عندي  الذي  العلم 
االن   .. االم��وال  هبذه  ج��اءين 

بدأ يستعرض : 
)َفَخَرَج َعَل َقْوِمِه يِف ِزيَنتِِه َقاَل 
َيا  نَيا  الدُّ َياَة  احْلَ ُيِريُدوَن  ِذيَن  الَّ
ُه  َلْيَت َلَنا ِمْثَل َما ُأويِتَ َقاُروُن إِنَّ
َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم )79( – سورة 

القصص- .
قارون خرج عل قومه يف هذه 
قوته  يستعرض  ان  اراد  الزينة 
خروج  اخل��روج  ه��ذا  وطبعًا 
ي��رسق  ان  واراد  اح��ت��ف��ال 
االض����واء.. ث��م الح��ظ��وا هنا 
)َقاَل   : االبتالء واالفتتان  جاء 
َيا  نَيا  الدُّ َياَة  احْلَ ُيِريُدوَن  ِذيَن  الَّ
َقاُروُن(  ُأويِتَ  َما  ِمْثَل  َلَنا  َلْيَت 
ق��ارون شء  ال��ذي عند  ه��ذا 
يكتفوا  ول  عندهم  مفخرة 
قالوا  بنعت  نعتوه  وانام  بذلك 

ُه َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم( . : )إِنَّ
الشك ال خيلو احلال من بعض 

الناس  سمع  س��واء  العقالء 
لكن  يسمعوا  ل  ام  كالمهم 
االنسان عليه ان يبني ويوضح 
ان هذا هو ليس مقدار القيمة. 
اْلِعْلَم  ُأوُت���وا  ��ِذي��َن  الَّ )َوَق���اَل 
مِلَْن آَمَن  َخرْيٌ   ِ َثَواُب اللَّ َوْيَلُكْم 
إاِلَّ  اَها  ُيَلقَّ َوال  َصاحِلًا  َوَعِمَل 
س��ورة   –  )80( ��ابِ��ُروَن  ال��صَّ

القصص- .
ل  العلم  اه��ل  خطاب  الح��ظ 
ق��ارون  الن  ق���ارون  خياطبوا 
ع  جهّ ان   بعد  الكالم  يسمع  ال 
من االموال ما وصلت اىل اذنه 
لكن  احلق..  عن  اذنه  ت  فسدهّ
ان  يريدون  الذين  مع  الكالم 
يكونوا مثله عسى هذا الكالم 
مثل  ي��ك��ون��وا  وال  ينفع  ان 
قارون. ليست هذه هي القيمة 
حُيسنه  ما  امرئ  كل  قيمة  وانام 

وليس قيمة املرء ما يكنزه. 
انفاقه  يف  قيمته  امل��ال  اخ��واين 
 .. ك��ن��زه  يف  قيمته  وليست 
فاالكتناز حالة سلبية.. ليست 
باإلنفاق  اال  امل���ال  قيمة  ل��ه 
..اذن هؤالء افتتنوا بمجرد ان 
رأوا هذا السلطان عند قارون، 
اويت  مثلام  ي��ؤت��وا  ان  ومت��ن��وا 
قارون.. ونبههم اهل البصرية 
هؤالء  نبهوا  والتقوى  والعلم 
شء  ه��ذا  ان  انتبهوا  ويلكم 

زائل.. ماذا كانت النتيجة ؟
اأَلْرَض  َوبِ��َداِرِه  بِِه  )َفَخَسْفَنا 
وَنُه ِمْن  َفاَم َكاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة َينرُصُ
يَن  ِ َوَما َكاَن ِمْن امُلْنَترِصِ ُدوِن اللَّ

)81( – سورة القصص- 
االنسان  للحظات  تعاىل  الل 
و  يتكرب  وعندما  يتجرب  عندما 
وترى  كبرية..  له  شأنية  يرى 
خرب  يف  جيعله  فجأة  تعاىل  الل 

يريد  ال  تعاىل  الل  ..قطعًا  كان 
ان يسلينا فقط يف القصص كام 
يفعل القصاصون بل يريدنا ان 
كان  الذي  الكيان  هذا  ننتبه.. 
عند قارون وسحر اعني الناس 
خسفنا  يقول  تعاىل  الل  بلحظة 

به وبداره االرض. 
َمَكاَنُه  ْوا  مَتَنَّ ِذيَن  الَّ )َوَأْصَبَح 
 َ اللَّ َوْيَكَأنَّ  َيُقوُلوَن  بِاأَلْمِس 
ِمْن  َيَشاُء  مِلَ��ْن  ْزَق  ال���رِّ َيْبُسُط 
 ُ اللَّ َمنَّ  َأْن  َلْوال  َوَيْقِدُر  ِعَباِدِه 
ال  َوْيَكَأنَُّه  بَِنا  َسَف  خَلَ َعَلْيَنا 
تِْلَك   )82( اْلَكاِفُروَن  ُيْفِلُح 
ِذيَن ال  اُر اآلِخَرُة َنْجَعُلَها لِلَّ الدَّ
َوال  اأَلْرِض  يِف  ًا  ُعُلوهّ ُيِريُدوَن 

ِقنَي )83( َفَسادًا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَّ
التجربة  يرى  ان  بعد  االنسان 
امامه ويرى بأم عينيه ما جرى 
ص��ادق  م��ن  اخل��رب  يصله  او 
وهذه  ُمشاهد  كأنه  ق  مصدهّ
عبارة موجزة لنتيجة من يعتقد 
ما دام يف الدنيا عليه ان يلتفت 
اْلَكاِفُروَن  ُيْفِلُح  ال  )َوْيَكَأنَُّه 

.))82(
قد  امل���ال  اه���ل  ان  الح��ظ��وا 
وجوه  يف  انفقوا  لو  يفلحون 
ال���رب.. واالن��س��ان ال���ذي الل 
من  وخي��رج   ً م��اال  يبه  تعاىل 
ثم  فهنيئًا  بإنفاقه  امل��ال  عهدة 
وال  قطعًا  الرب  وجوه  يف  هنيئًا 
عند  االن  ينفق  مما  افضل  بر 
نرى  حتى  املقاتلني  االخ���وة 
دنس  من  مطهرًا  طاهرًا  بلدنا 

جيع الدواعش واالرهابيني.
واحلمد لل رب العاملني ..
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تجديُد التوبة واستشعاُر 
الحاجة إلى اهلل )تبارك وتعالى(

ال َيخفى على أحد أن تجديد التوبة من أفضل القربات إلى اهلل تعالى، فهذه 
العالقة بين اإلنسان وربه كيف عليه أن يشعر نفسه بالحاجة إلى اهلل تعالى 
فتجديد  على شكل عمل،  أو  قوٍل  على شكل  ذلك  يبرز  فتارة  إليه،  واإلنابة 
التوبة وطلب االستغفار أو الغفران من اهلل تبارك وتعالى من أفضل القربات.

وتعاىل(  )تبارك  الُل  مدح  لقد 
بأنهّه  وأح��ب��ائ��ه  أول��ي��ائ��ه  بعض 
اٌب، أي كثري اإلنابة والرجوع  أوهّ
إليه )سبحانه وتعاىل( وقد ورد 
جلة  ومن  وتعاىل  تبارك  الل  أن 
أن  منه  نطلب  فنحن  أدعيتنا 
عني  طرفة  أنفسنا  إىل  يكلنا  ال 
أبدًا، بمعنى أن هناك التفاتًا من 
اإلنسان إىل الل وحاجته دائام له 
أن  يمكن  وال  قدرته(،  )جلهّت 
الواقع  يعيش  أن  فضاًل  ر  يتصوهّ
)والعياذ  الل  عن  غنى  يف  وهو 
حاجة  له  حاجتنا  وإن��ام  ب��الل(، 
دائمة وفطرية مقتىض أن نكون 
بحاجة إليه، ولذلك فإن أدعية 
مضامني  تتطلهّب  التوبة  طلب 
حتهّى  أعاملنا  عل  وتؤثر  دقيقة 
يعلم  واجلميع  العبادات،  يف 
والعقيدة  العقائد  مسألة  أن 

واإلن��س��ان  العمل،  ع��ل  تؤثر 
فال  عقيدة  بال  يعمل  ك��ان  إذا 
كانت  ��ام  وك��لهّ لعمله،  قيمة 
وقوية  راسخة  اإلنسان  عقيدة 
عل  أث��ر  ام  كلهّ ذل��ك  ويستشعر 

عبادته أكثر.
يف  ربهّه  اإلنسان  خياطب  فعندما 
صالته ويقرأ احلمد )املسلمون 
وإياك  نعبد  إياك  يقرأون  جيعًا 
نستعني(، لكن واقعًا ماذا تؤثهّر 
اجلميع؛  سلوكيات  عل  ه��ذه 
خمتلفًا،  األث��ر  سيكون  فقطعًا 
يف  املسألة  هذه  ارتكاز  بحسب 
األذهان ورسوخ هذه العقيدة، 
وه����ذه امل��ض��ام��ني ال��دع��ائ��ي��ة 
)عليهم  األط��ه��ار  األئ��م��ة  م��ن 
ترسيخ  واق��ع��ًا  ه��ي  ال��س��الم( 
هلذه القضية املهمة وهي حاجة 
فالتوبة  ت��ع��اىل،  الل  إىل  العبد 

الل  إىل  واإلنابة  التوبة  وتديد 
تعاىل هي من ثامرها غري مسألة 
والتجاوز  مثاًل  الذنب  غفران 
نفسها  هي  وإنام  اخلطيئة،  عن 
ز عل مسألة احلاجة إىل الل  تركهّ
)تبارك وتعاىل( وتعل اإلنسان 
هذه  مستشعرًا  متواضعًا  دائ��اًم 

احلاجة.
ما  الرشيفة  األدعية  يف  ولدينا 
وماذا  التائب  بمنهجية  ق  يتعلهّ
)ع��زهّ  الل  م��َع  يصنع  أن  عليه 
بذنبه،  اع��رتف  أن  بعد  وج��ل( 
وهنا نجد اإلمام السجاد )عليه 
مضامني  إىل  بنا  ينتقل  السالم( 
بنا  م  تقدهّ ومما  للتوبة،  جديدة 
ُهمَّ  أنهّه )عليه السالم( قال: )اللَّ
اَم َعْبٍد َتاَب إَِلْيَك َو ُهَو يِف ِعْلِم  َأيُّ
َو   ، لَِتْوَبتِِه  َفاِسٌخ  ِعْنَدَك  اْلَغْيِب 
َفإيِنِّ   ، َخِطيَئتِِه  َو  َذْنبِِه  يِف  َعائٌِد 

َأُعوُذ بَِك َأْن َأُكوَن َكَذلَِك(.
)عليه  فيقول  املتمم  املقطع  أما 
َأْعَت�ِذُر  إينِّ  ُهمَّ  )أللَّ السالم(: 
َوَأْسَت�ْوِهُب�َك  َجْهيِل،  ِمْن  إَلْي�َك 
إىَل.  َف�اْضُمْمنِي  ِفْعيِل،  ُس��ْوَء 
يِن  َواْسرُتْ اًل،  َتَطوُّ تَِك  َرمْحَ َكَنِف 
وقد  اًل(،  َتَفضُّ َعاِفَيتَِك  بِِسرْتِ 
وردت جمموعة من املضامني يف 
املبارك،  الدعاء  من  املقطع  هذا 
اإلم��ام  اع��ت��ذار  هنا  ون��الح��ظ 
السجاد )عليه السالم( فيقول: 
فإن  وقطعًا  إليَك(  أعتذُر  )إين 
يعتذُر فالبدهّ أن  اإلنسان عندما 
وهذا  معني  عمل  منه  يصدر 
العمل منايف ملن يريد أن يعتذر 
فالنًا  استأجر  فالن  فمثاًل  منه، 
عل أن يبني له حائطًا مستقياًم، 
فلم يْبنِه بالشكل اجليهّد فخالف 
منه  يعتذر  أن  فيحاول  الرشط، 

مستقاٌة من اخلطبة األوىل لصالة اجلمعة بإمامة السيد أمحد الصايف الصحن احلسيني الرشيف بتاريخ )14 ذي احلجة 1437 هجرية( واملوافق )16/ 9/ 2016(
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أِف  ل  شيئًا  مني  طلبت  )ألنك 
فعلت  ق��د  ألين  فأعتذر  ب��ه(، 
فعاًل ال يناسب اجلهة التي أريد 

االعتذار منها. 
وه��ن��ا ن��ج��د اإلم����ام ال��س��ج��اهّد 
التي  اجلهة  يبنيهّ  السالم(  )عليه 
الل  خماطبًا  فيقول  منها  نعتذر 
إين  )اللهم  وتعاىل(:  )سبحانه 
أعتذر إليك( فواضح أن اجلهة 
تعاىل،  الل  هو  إليها  نعتذر  التي 
الذي  الفاعل(  )اسم  واملعتِذُر 
يطلب االعتذار هو أنا، لكن ما 
حتهّى  ارتكبته  الذي  اليشء  هو 

اعتذر منه؟! 
أعتذر  إين  )اللهم  أق��ول:  ت��ارة 
)اللهم  و  ذن��ب��ي(،  م��ن  إليك 
إليك من تاوزي( فهذا  اعتذر 
فأنا مذنب ومعنى  واضح جدًا 
رسم  عن  خرجت  أين  الذنب 
أن  مني  أراد  ف��الل  العبودية، 
لكني  الوسطى  اجل���ادة  أل���زَم 
فإين  ش��اماًل،  أو  يمينًا  انحرفت 
تاوز  عندي  وأصبح  أعتذر، 
يقول  وهنا  ب��ه،  ص  مرخهّ غري 

إليَك  اعتذر  )اللهم إين  اإلمام: 
االلتفات  فيجب  جهيل(،  من 

إىل هذه النكتة.
علم،  مقابله  يف  اجلهل  قطعًا 
فاإلنسان اجلاهل يقابله اإلنسان 
العال، ومن خالل ما قرأنا يبدو 
يطلب  ال��ذي  اإلنسان  هذا  أن 
جاهاًل،  يكن  ل  الل  من  التوبة 
بمعنى أنهّه يعلم أن هذه إساءة، 
من  االع��ت��ذار  يطلب  فكيف 
اجلهل  من  ي��راد  طبعًا  اجلهل، 
به  يراد  واجلهل  ذكرناه،  ما  أن 
املعنى  هذا  ولعله  آخر،  معنًى 
 ِ اللَّ َعَل  ْوَبُة  التَّ اَم  )إِنَّ املراد،  هو 
بَِجَهاَلٍة  وَء  السُّ َيْعَمُلوَن  ِذيَن  لِلَّ
ئَِك  َفُأوَلٰ َقِريٍب  ِمن  َيُتوُبوَن  ُثمَّ 
ُ َعِلياًم  ُ َعَلْيِهْم َوَكاَن اللَّ َيُتوُب اللَّ
الرشيفة،  اآلية  يف  كام  َحِكيام( 
للذين  التوبة  جيعل  تعاىل  فالل 
)بجهالة(، هذه  السوء  يعملون 
اجلهالة نتعامل معها وفق اآليت: 
األدع��ي��ة  م��ض��ام��ني  وك���ام يف 
خياطر  اإلن��س��ان  أن  ورد  ك��ام 
بارتكاب الذنب جهاًل بالعاقبة 

العاقبة  يعلم  ال  أنه  مقصود  ال 
كأنهّ  بالذنب  وإنام هذه جماهرته 
يؤثهّر  ال  عنده  الذي  العلم  هذا 
عليه  سيقع  ما  جيهل  فهو  فيه، 
من العقوبة، وال نقصد باجلهل 
أنه ال يعلم العقوبة وإنام الذنب 
قد  واملوبقات  الشهوات  من 
غرته وأصبح يف حالة ال يلتفت 
املقدار  فهذا  العمل،  جزاء  إىل 
ليس  وه��و  باجلهالة  عنه  يعربهّ 
اجلهالة  ولكن  حقيقة،  بجاهل 
علمه  م��ا  يستخدم  ال  عندما 
املقدار،  ه��ذا  ولذلك  بعمله، 
عندما  ملتفت  اإلن��س��ان  نعم 
هذ  عاقبة  أن  املعصية  يرتكب 
عندما  ولكن  ه��و؟  م��ا  األم��ر 
بمعصية  وخياطر  نفسه  يقحم 
يعلم،  ل  كأنه  وتعاىل  تبارك  الل 
قطعًا هذه املسألة نوع من أنواع 
وتعاىل،  تبارك  الل  عل  التجرؤ 
لست  بمعنى  ج��اه��ل  ف��أن��ت 
ق��اص��دًا أن��ك غ��ري ع��ال، أنت 
اقحمت  أن��ك  بمعنى  جاهل 
نفسك بمورد وأنت تعلم سوء 

كأن  سرتتكبها،  التي  العاقبة 
هذا العلم الذي عندك ال قيمة 
اإلنسان  علم  فإن  وواقعًا  له، 

ينفعه يف مورد احلاجة.
)عليه  اإلم����ام  ي��ق��ول  وه��ن��ا 
اعتذر  إين  )اللهم  ال��س��الم(: 
اجلهل  هذا  جهيل(،  من  إليَك 
ألين  الذنب  أنواع  من  نوع  هو 
بحامقة  ارتكبت  لكني  أعلم، 
ملا  االك��رتاث  وبعدم  وخماطرة 
ينتظرين من عاقبة، والشك أن 
نعم  ه��ذا،  عن  يعتذر  اإلنسان 
العلم،  مقابل  يف  اآلخر  اجلهل 
يلتفت  ال��ذي  اإلن��س��ان  وع��ل 
وامُل��ع��ربَّ  جاهل  أن��ه  نفسه  إىل 
ب� )اجلهل  العلوم  عنه يف بعض 
يلتفت  اإلنسان  أي  البسيط(، 
م ويسدهّ  أنه جاهل فعليه أن يتعلهّ
أنواع  نوع من  النقص، فاجلهل 
هذا  يسد  أن  وعليه  النقص، 
فإن  ولذلك  بالعلم،  النقص 
م فال يمكن  يتعلهّ ل  إذا  اإلنسان 
ها موافقة إىل  أن يعمل أعاماًل كلهّ

ما أراده الل )تبارك وتعاىل(.
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التقيت  مشددة،  أمنية  إج��راءات  وسط 
السيد مع حشٍد من الزائرين، اتذ القسم 
الشارع  يف  ط��وي��اًل  صفًا  منهم  األك��رب 
حلظة  بانتظار  الضيق  للزقاق  املحاذي 

اللقاء.
ما أن استقر بنا املقام يف دار السيد بالغرفة 
التي كانت تكاد تلو من أي أثاث حتى 
بيده للسالم عل احلضور مرحبًا يف  ح  لوهّ
منتهى الوقار، ل يكن حماطًا، عل خالف 
علمت  كام  طلبته،  من  بحاشية  توقعايت، 

أنه ليس للسيد حاشيٌة من األساس!
كان السيد تغمره اهليبة ويكسوه اجلالل، 
ينداح  ج  املتهدهّ صوته  احلديث،  يف  ب��دأ 
املكان،  غمر  ه��دوء  الفور  عل  ورسى 
القلوب  فتتلقاها  تنساب  السيد  وكلامت 
السيد  افتتح  وي��ق��ني؛  ب���ارد  باطمئنان 
عرشون  بالدعاء؛  وختمه  بالدعاء  حديثه 
ث فيها عن رسالة املرجعية إىل  دقيقة حتدهّ
واحلب  التسامح  مضامينها  أبرز  العال، 
دعوًة  حديثه  كان  اجل��راح،  عل  والتعايل 
اآلخر  إساءة  اإلس��اءة،  عن  اإلغضاء  إىل 
فريقًا  أو  مذهبيًا  فصياًل  تيارًا،  أو  إنسانًا 

سياسيًا.

ر من خماطر التمزيق املذهبي عل  وقد حذهّ
ضبط  ب��رورة  الشيعة  وأوىص  األم��ة، 
أع��امل  وراء  االن��ج��رار  وع��دم  النفس، 
الكراهية،  ونبذ  املضاد  والعنف  العنف 
الغري  إساءات  عن  اإلغضاء  عل  مؤكدًا 
وحتمل األذى والصرب عليها، بل ومحلها 
عل حممل اخلري والردهّ بالرفق واإلحسان، 

وأورد بيت شعر منسوب لإلمام عيل بن 
أيب طالب )عليه السالم( يقول فيه:

ولقد أمرُّ عل السفيِه يسبهّني 
                    فمضيُت ثمُة قلُت ال يعنيني

رسالة السيد كانت يف حتصني املجتمع من 
الداخل بطاقة املحبة والتسامح: »جيب أن 
جمتمعنا،  أبناء  من  اآلخرين  لنجاح  نفرح 

في ضيافِة السيد السيستاني

البّد للزائر لمدينة النجف األشرف أن يلحظ ثالثة أمور، مرقد اإلمام 
علي بن أبي طالب، والحوزة العلمية التي أّسسها الشيخ الطوسي 
بعد هجرته إليها في منتصف القرن الخامس الهجري، واستقرار 

المرجعية الدينية العليا فيها.
تقع دار المرجع األعلى في أكثر األحياء الشعبية فقرًا في المدينة 
القديمة، هناك حيث يعيش السيد علي الحسيني السيستاني )83 

عامًا( على بعد بضعة أمتار من العتبة العلوية المقدسة.

بقلم: الكاتب البحريني وسام السبع
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ففي ذلك قوة لنا، ال تنشغلوا بالرصاعات 
لكم  حيوكه  مما  حذٍر  عل  وكونوا  اجلانبية 
بفضيلة  بالتمسك  وأوىص  كام  األعداء«، 
»للمؤمن  قائاًل:  املؤمنني  بني  الرتاحم 
روايات  يف  كام  حقًا  أربعون  املؤمن  عل 
بعضنا  نؤازر  أن  وعلينا  النبوة،  بيت  أهل 
الفرقة  وننبذ  ونتعاضد  ونتامسك  اآلخر، 
ر من مغبة دعاوى الفرقة  والتفرق«، وحذهّ
بعض  دأب��ت  التي  املذهبي  واالح��رتاب 
هنار:  ليل  فيه  النفخ  عل  اإلعالم  وسائل 
من  النيل  الفضائيات  ه��ذه  ه��دف  »إن 
السليمة  الفطرة  بنقاء  والعبث  املرء  دين 

للمسلمني«.
بني  التعايش  لفكرة  العميقة  الرؤية  هذه 
فكرًة  ليست  االسالمية  املذاهب  أبناء 
بل  السياسية،  التطورات  ذهنه  يف  أثارهتا 
تنطلق من جذور دينية راسخة، فهو خريج 
الوحدة والتقريب بني  مدرسة محلت همهّ 
أستاذه  مدرسة  هي  عقود،  منذ  املسلمني 
)ت  ال��ربوج��ردي  حسني  السيد  املرجع 
1960( الذي رعى تأسيس دار التقريب 
يف  القاهرة  يف  االسالمية  امل��ذاه��ب  بني 

ستينيات القرن املايض.
السيستاين يف  السيد  دار  إىل  عندما تدخل 
السيد  يملكها  ال  داٌر  وهي  ال��رباق،  حملة 
زهيد،  سنوي  بإجياٍر  مؤجرة  دار  هي  بل 
تتغري حياته يف مرجعيته  يقول عارفوه: ل 
عن ذي قبل، فهي هي، بساطٌة يف املظهر 
نفسه،  متواضع  البيت  احلياة،  يف  ٌف  وتعفهّ
والزهد يف االعتبارات ذاته، والتوجه نحو 

الناس يف ازدياد هائل.
تقصده يف كل يوم اآلالف لإلفادة واإلفتاء 
ويدعو  هب��ذا  يرحب  باللقاء،  واحل��ظ��وة 
املستفتني،  أسئلة  ع��ل  وجييب  ل���ذاك، 
يف  يساعد  ال��ر،  ذوي  حوائج  ويقيض 

عالج مرضاهم ويعني ضعيفهم، ويشفق 
عل عائلهم، أخربين الصديق كامل سلامن 
بالعيش  عائلته  ألزم  السيد  أن  اجلبوري 
حدهّ الكفاف، واوجب عليهم االقتصاد يف 

املأكل وامللبس.
كانوا  الذين  القالئل  أحد  كان  اجلبوري 
بالكتب  السيستاين  السيد  دون  ي����زوهّ
»السيد  يقول:  اجلديدة،  واإلص���دارات 
كل  يف  يقرأ  بالكتاب،  التعلق  شديد 
الثقافات  عل  واسع  اطالع  ولديه  جمال، 
واآلراء  األفكار  عل  ومنفتح  املعارصة، 
املختلفة، وكان حريصًا عل قراءة الكتب 

التي تطرح إشكاالت جديدة«.
النجف  يف  العلمية  احل��وزة  أساتذة  أحد 
النجف األرشف عام  قال: »عندما زرت 
1997 التقيت السيد السيستاين وقال يل: 
حركة  كل  يف  االغتيال  رائحة  نشُم  نحن 
فنظام  مزحًة،  األمر  يكن  ول  نخطوها«، 
إفراغ  عل  دأب  القمعي،  حسني  صدام 
اختلطت  قاسية  دموية  بتدابري  احل��وزة 
الثقفي مع  اج بن يوسف  فيها خربة احلجهّ
األمنية  االستخبارات  أجهزة  معطيات 
احلوزة  ق��درة  إضعاف  سبيل  يف  احلديثة 
العلمية عل قيادة أي عمل سيايس مناوئ 

للنظام البعثي.
لالعتقال   1991 عام  السيستاين  تعرض 
مع جمموعة علامء عقب أحداث االنتفاضة 
لالستجواب  ض  تعرهّ وق��د  الشعبانية، 
القايس، وضيهّق عليه النظام وأغلق مكان 
 ،1993 عام  اخل��راء(  )مسجد  درس��ه 
وسعى إىل تصفيته مما أجلأه إىل التزام داره 
يف  النظام  سقوط  حتى   1997 عام  منذ 

.2003
وفاة  بعد  السيستاين  مرجعية  تبلورت 
السيد اخلوئي )ت 1992( وكان  أستاذه 

من الستة املشيهّعني جلنازته لياًل وهو الذي 
ى  تصدهّ وق��د  الطاهر،  جثامنه  عل  ص��لهّ 
وزعامة  املرجعية  وشئون  للتقليد  بعدها 
احلوزة العلمية بإرسال اإلجازات وتوزيع 
احلقوق والتدريس عل منرب اإلمام اخلوئي 

يف مسجد اخلراء.
فقهًا  اخل��ارج  البحث  س  ُي��درهّ السيد  بدأ 
وأصواًل ورجااًل منذ أربعني عامًا تقريبًا، 
تسنهّمه  ولدى  الفارسية،  اللغة  يف  وكان 
قام  طالبه  دائ��رة  واتساع  املرجعية  رتبة 
وهو  الفصحى  العربية  باللغة  بالتدريس 

جييدها إجادًة تامة.
اجلديد يف مرجعية السيستاين سياسته املالية 
ين يف  الرشيدة، التي جعلت املورسين جادهّ
وجعلت   الرشعية،  حقوقهم  استخراج 
عن  وكفاف  غنى  يف  الفقراء  من  الكثري 
االحتياج، فقد أجاز السيستاين للعراقيني 
حقوقهم  يعطوا  أن  واخل��ارج  الداخل  يف 
للفقراء يدًا بيد، وطاملا أوصاهم أن يشعر 
الفقري بأن هذا املال هديٌة من الل ورسوله 

دون منٍّ من أحد.
الرجل  حكمة  أدركت  دقيقة  عرشين  يف 
العراق  انزالق  عدم  وراء  الكامن  والرسهّ 
ام دم ال تنتهي فجائعه لو تركت  يف أتون محهّ

لألحقاد أن تطبع حياة العراقيني.
دخلتها،  كام  لسُت  السيد،  دار  غ��ادرت 
التأثري  عل  عجيبٌة  مقدرٌة  الرجل  فلهذا 
املرجع  ألنه  ليس  والعقول،  النفوس  يف 
العال  الشيعة يف  الديني األبرز للمسلمني 
فحسب؛ بل ألنه رجٌل قريٌب من الناس، 
س مشاكلهم، ويعيش  يرتفهّق هبم، ويتحسهّ
األرس  من  َضَعفتهم  مستوى  ويف  معهم 
العراق  يف  تنترش  التي  البسيطة  العراقية 

كبساط أخر يغمر أرض السواد.
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

زائر اال مليوني  دخول  يتوقع  كربالء  في  االيراني  القنصل   •

ايراني خالل زيارة االربعين للعراق ويؤكد ان وصايا السيد 

السيستاني )دام ظله الوارف( ملزمة للجميع...

• عبد الفتاح السيسي : العراق يقاتل )داعش( نيابة عن البلدان العربية 
السياسية  القوى  داخ��ل  خالفات  اث��ارة  وع��دم  عربيا  دعمه  من  والب��د 

العراقية...

• متطوعات يشاركن ألول مرة في حماية ) 18 ( مرقدا دينيا داخل محافظة ديالى...
• اللجنة القانونية النيابية: مجلس النواب سيناقش تعديل قانون المساءلة والعدالة والتصويت عليه خالل الفصل التشريعي الحالي...

•)داعش( يعلن الطوارئ داخل الموصل مذعورًا من موجة االغتياالت واستعدادات القوات العراقية لدخولها...

• مقترح إجازة الخمس سنوات براتب اسمي  يثير الجدل وموظفون يرّحبون بتوجس...

• شركات التمويل الذاتي ورواتب القضاة وأساتذة الجامعات عقبات تواجه إقرار قانون التقاعد..

نبيه بري : الحشد الشعبي المقدس قوة عربية ال شيعية

المحكمة المركزية العراقية تستثني )داعش( من العفو

• رئيس الوزراء: فتوى المرجعية الدينية بالجهاد الكفائي واستجابة ابناء البلد كان لها الدور الكبير باالنتصارات..

قال رئيس الربملان اللبناين نبيه بري إن العراق ولبنان يواجهان عدوا واحدا هو )داعش(، الفتا 
إىل أن قوات احلشد الشعبي املقدس قوات عربية عراقية وليست قوات شيعية، وهي تدافع عن 
جيع البلدان العربية من اخلطر )الداعيش( الذي يواجه بلدان الرشق األوسط، مؤكدا إن العراق 
البلد العريب الوحيد الذي يواجه )داعش( نيابية عن جيع الدول العربية ،وأشار إىل أن )داعش( 
ال تقاتل فقط الشيعة يف العراق بل هي تقاتل جيع من خيتلف معها وال ينضم إىل صفوفها سواء 

أ كان شيعيًا ام كان سنيا أم مسيحيًا أم كرديًا .

)كريم  الشعبي  احلشد  هيئة  باسم  الرسمي  املتحدث  أك��د 
لفرقة  اعتذار  وتقديم  برس  املدى  وكالة  مقاضاة  النوري(  
بني  االخرية  الترصحيات  عن  القتالية  السالم(  )عليه  العباس 
احلشد  هيئة  بني  ويقال  قيل  ما  كل  ان  مضيفا  والفرقة،  اهليئة 
كالم  هو  القتالية  السالم(  )عليه  العباس  فرقة  وقيادة  الشعبي 
الفرقة  هلذه  واالحرتام  التقدير  كل  اكن  واين  الصحة  عن  عاٍر 
دفاعا  تقاتل  التي  الفرقة  اهتام هذه  الصحيح  البطلة وليس من 
عن الوطن واملقدسات من قيادهتا وجنودها البواسل وان وكالة 
املدى برس قامت بتضخيم اخلالف اعالميا  بني الفرقة وهيئة 
اهم  السالم( من  العباس )عليه  فرقة  ان  مبينا  الشعبي،  احلشد 
فصائل احلشد الشعبي وهلا دور كبري يف حترير العديد من املناطق 
من جرف النرص وقرية البشري وأكد انني اكن  هلم االحرتام وانا 
احلشد  هيئة  بني  الذي حدثت  االعالمية  الضجة  استغرب من 

الشعبي وفرقة العباس )عليه السالم( القتالية.

ل�)داعش(  املنتمني  شمول  عدم  العراقية  املركزية  املحكمة  قررت 
بقانون العفو العام الذي صدر مؤخرا مما سيمنع تسلل االرهابيني 
اىل املجتمع، وخروجهم من السجون. وأعلن اإلعالمي والقانوين 
واخلبري األمني العراقي، فاضل أبو رغيف، عرب صفحته عل موقع 
تويرت للتواصل االجتامعي، أن املحكمة املركزية العراقية رفضت 

طلبا من أحد املدانني باإلرهاب لشموله بالعفو.

»عليه  العباس  لفرقة  اعتذاري  اقدم  النوري: 
السالم« القتالية وسأقاضي المدى برس
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الحشد الشعبي ينفي أنباء انسحاب قواته من جزيرة الخالدية

لواء علي االكبر »عليه السالم« وبمشاركة قطعات من الجيش العراقي 
يباشر بتطهير منطقة آلبو بالي في جزيرة الخالدية

العتبة الحسينية المقدسة تقدم الذبائح لقطعات الجيش 
والحشد الشعبي استعدادا لتحرير الموصل

الحشد الشعبي يصد تعرضا ل�)داعش( على حقول عجيل النفطية المحكمة المركزية العراقية تستثني )داعش( من العفو

اخلالدية  جزيرة  من  قواهتا  انسحاب  عن  حتدثت  التي  األنباء  الشعبي  احلشد  هيئة  نفت 
احلربية.  للمخلفات  تطهري  عمليات  تشهد  تزال  ال  املنطقة  بأن  مؤكدة  الرمادي،  رشقي 
وذكر املتحدث باسم هيئة احلشد الشعبي امحد االسدي : ال صحة ملا تناولته بعض وسائل 
اإلعالم حول انسحاب احلشد الشعبي من جزيرة اخلالدية كون املنطقة ال زالت يف طور 
الناسفة وخملفات املعارك. واضاف االسدي  ان احلشد الشعبي ال  التطهري من العبوات 
ينسحب من أية منطقة يشارك يف حتريرها إال بعد إكامل تطهريها من خملفات املعارك من 
االنتهاء من مرحلة  بعد  انه  الدواعش، مؤكدًا  التي يرتكها  القتل  ناسفة وأدوات  عبوات 
املناطق. مؤكدا  وأبناء  املحلية  الرشطة  إىل  املناطق  امن هذه  تسليم  الكامل سيتم  التطهري 
االسدي : ان احلشد الشعبي وبقية القطعات العسكرية مستمرة بمسك األرض يف خطوط 

املواجهة املحتملة وتأمني املناطق من إي هتديد طارئ.

الذبائح  املقدسة   احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  وفد  م  ق��دهّ
املوصل  لتحرير  استعدادا  الشعبي  واحلشد  اجليش  لقطعات 
اضافة اىل الدعم الوجستي اىل فصائل احلشد الشعبي املتواجدة 
القادمة لتحرير املوصل   يف معسكر ارشف استعدادا للمعركة 
التبليغ  شعبة  مسؤول  االبراهيمي(  فاهم  الشيخ)  ذلك  أكد 
احلشد  قطعات  اىل  الوفد  زيارة  ان  مضيفا  العتبة،  يف  الديني 
الشعبي املتواجدة يف معسكر ارشف جاء لتقديم التهاين ملناسبة 
والذبائح  اللوجستي  الدعم  وتقديم  املبارك  االضحى  عيد 
جلنودنا االبطال وهم يستعدون خلوض املعارك القادمة لتحرير 

املوصل من براثن الدواعش.

صدت قوات احلشد الشعبي تعرضا لعنارص )داعش( االرهابية 
بيان  وذكر  الدين،  صالح  حمافظة  يف  النفطية  عجيل  حقول  عل 
الشعبي  احلشد  يف  األول  اللواء  أن  الشعبي:  احلشد  إلع��الم 
لتنظيم  تعرضا  احبط  السالم((  )عليه  اجلواد  حممد  اإلمام  )لواء 
)داعش( اإلجرامي عل حقول عجيل النفطية، مضيفا أنه دخلت 

رسية االسناد ملعاجلة املوقف.

بعد االنتهاء من عمليات حترير منطقة البو بايل واملناطق املحيطة هبا يف 
القتايل  السالم(  لواء عيل االكرب)عليه  اخلالدية بارشت قطعات  جزيرة 
الناسفة  العبوات  من  املنطقة  بتطهري  العراقي  اجليش  قوات  وبمشاركة 
وتفتيش املنازل حيث عثرت القوات اثناء عمليات التطهري عل عجلة 

مفخخة واعتدة وخزانات خلزن الوقود وعرشات العبوات الناسفة.

13لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية



الشيخ  ابن  أمني  د  حممهّ الشيخ 
زين  الشيخ  اب��ن  العزيز  عبد 
ي البرصي  الدين بن عيل بن مكهّ

البحراين.
عام  الدين  زي��ن  الشيخ  ول��د 
من  خوز  هنر  بقرية  ه�   1333
حمافظة  يف  اخلصيب  أيب  قضاء 

البرصة.
د  حممهّ )الشيخ  أساتذته  وم��ن 
��د أبو  ط��اه��ر اخل��اق��اين، ال��س��يهّ
الشيخ  اخل���وئ���ي،  ال��ق��اس��م 
جواد  السيهّد  الزنجاين،  باقر 
الشيخ  التربيزي،  الطباطبائي 
الشيخ  البالغي،  ج��واد  د  حممهّ
���د ال����ربوج����ردي  ع���يل حم���مهّ

وآخرون(.
منهم  نذكر  فيه:  العلامء  أقوال 

ما ييل:
1- قال األستاذ عيل اخلاقاين: 
 ، رصينة  علمية  شخصية  )له 
ومتنطقت  بالفضائل،  تلفعت 
اإلنسان  مثال  والتقى،  بالعفة 
ومقياس  الكامل،  ينشد  الذي 
اخلري  حي��ب  ال���ذي  الشخص 
هبذه  َعرفُته  للحق،  ويسعى 
ال���ص���ف���ات، وأك���ربت���ه هل��ا، 
من  كثري  يف  بفضله  وأش��دت 
أثناء  هبا  أق��وم  التي  أحاديثي 

زياريت لألصدقاء(.
ب��زرك  آق��ا  الشيخ  ق��ال   -2  
ال��ط��ه��راين: )وه��و ال��ي��وم من 
حلقات  يف  زين  املربَّ الفضالء 
وممَّن  العرص،  أع��الم  دروس 
وحسن  الكتابة  يف  إليه  يؤرش 
جيهّدة  تصانيف  ول��ه  السرية، 

نافعة(.
اهل��ادي  عبد  الشيخ  ق��ال   -3  

األم��ي��ن��ي: )وق���د َح���َب���اه الل 
األسلوب،  يف  عالية  بموهبة 
عل  يستويل  فيه،  ق  موفَّ فهو 
األلباب الواسعة، وييمن عل 

القلوب املتحجرة(.
 4- قال السيهّد مصطفى جال 
الشيخ  ه��ذا  )وك���ان  ال��دي��ن: 
 ، اجَل���مهّ علمه  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
م،  متقدِّ ط���راز  م��ن  ش��اع��رًا، 
أس��ل��وب  ذا  ب��ارع��ًا  وك��ات��ب��ًا 
ه أقرب إىل أسلوب  متميهّز، لعلهّ

الزيَّات(.
احل���وزة:  إص���الح  يف  دوره   
ح��وزات  إق��ام��ة  ع��ل  الرتكيز 
إسالمي  بلد  ك��ل  يف  علمية 
فضالء،  دين  رجال  به  يوجد 
بعبء  القيام  يمكنهم  حيث 
املطلوبة  العلمية  املواد  تدريس 
يف  املنهجية  ال���دراس���ات  يف 

الطالهّب  انتقال  احلوزة، وعدم 
الكربى  العلمية  احل��وزات  إىل 
بعد  إالهّ  غريها،  أو  النجف  يف 
العلامء  االستفادة من  استكامل 
البالد،  تلك  يف  امل��وج��ودي��ن 

وكان يدف من هذا إىل:
املستمر  ال��ت��ج��دي��د  اًل:  أوهّ  
الفضالء،  أولئك  ملعلومات 
امل����واد  ت��ل��ك  يف  وخ���ربهت���م 
تهم،  مُلهمَّ األساسية  الرورية 
وأدائ���ه���م مل��س��ؤول��ي��اهت��م يف 

املجتمع.
عدد  أك��رب  استقطاب   : ثانيًا   
ال  الذين  ب  ال��ط��الهّ من  ممكن 
احل��وزات  إىل  السفر  يمكنهم 
بسبب   ، ال��ك��ربى  العلمية 
الظروف املعيشية أو غريها من 

املوانع.
 ثالثًا: إشاعة الثقافة اإلسالمية 

يتواجد  مكان  كل  يف  األصيلة 
ف��ي��ه م��ث��ل أول���ئ���ك ال��ع��ل��امء 
منهجي  بشكل  ب  وال���ط���الَّ
ب  ال��ط��الهّ ف��وج��ود  متكامل، 
ب���ني ذوي�����م وأص��دق��ائ��ه��م 
طرح  إىل  دائ���اًم  يدعوهم  ممهّ��ا 
بكل  املجتمع  يف  معلوماهتم 

وسيلة يستطيعون فيها ذلك.
الدراسات  تأثر  عدم  رابعًا:   
االجتامعية  بالظروف  العلمية 
هلا  التي  ة،  العامهّ والسياسية 
ب  الطالهّ سفر  يف  الكبري  أثرها 
واقاماهتم يف األقطار التي فيها 

احلوزات العلمية الكبرية.
  مؤلفاته: نذكر منها ما ييل:

1- كلمة التقوى.
2- بني املكلهّف والفقيه.

3- املسائل املستحدثة.
الشيخ  بحوث  تقريرات   -4
ض��ي��اء ال��دي��ن ال��ع��راق��ي يف 

اأُلصول.
الشيخ  بحوث  تقريرات   -5

الكمباين.
السلب  ب���ني  ال��ع��ف��اف   -6

واإلجياب.
اإلم���ام  ع��ن��د  األخ����الق   -7

الصادق )عليه السالم(.
8- إىل الطليعة املؤمنة.

ي��ن��اب��ي��ع��ه،   : اإلس�����الم   -9
مناهجه، غاياته.

10- رسائل أدبية.
حممد  الشيخ  ت���ويفهّ  وف��ات��ه:   
التاسع  يف  رسه(  )قدس  أمني 
 1419 صفر  من  والعرشين 
مدينة  يف  ب���داره  ودف���ن  ه���، 

النجف األرشف.

الشيخ محمد أمين زين الدين )قدس سره( 
)1333 ه� – 1419 ه�(
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السؤال : ما هو تعريفكم لالجارة ؟
او  كانت   ً عمال  املنفعة،  عيل  املعاوضة  هي  اإلج��ارة   : اجلواب 
اجارة  مثل  والثاين  للخياطة،  اخليهّاط  اجارة  مثل  واالول  غريه، 

الدار للسكنى.
ر واملستأجر البلوغ و العقل واالختيار والرشد،  ويعترب يف املؤجهّ
تصح  ولكن  عليها،  حجر  التي  امواله  املفلس  اجارة  تصحهّ  وال 

اجارته نفسه.

بلده ولديه  : هناك رجل مؤمن سافر مدة معينة خارج  السؤال 
أحد  إىل  البيت  أجر  قد  أباه  وجد  بلده  إىل  رجع  وملا  فارغ  بيت 
طلبة العلوم الدينية فضواًل وهو غري راض هبذا العقد .فهل يغرم 

األب مال االستئجار وهل العقد صحيح ؟
أبيه األجرة  إذا أجاز الولد عقد اإلجارة استحق عل  اجلواب : 
املعيهّنة يف العقد ، وإن ل جُيز العقد وقع فاسدًا واستحق عل أبيه 
املستأجر ولكن  التي سكنها  الفرتة  الدار طيلة  ملنافع  املثل  أجرة 
ينبغي أن ال يفوته عند مطالبته ألبيه ان يكون رفيقًا به ومؤدبًا معه 
فان ذلك من املعارشة باحلسنى واملعاملة باملعروف كام ورد األمر 

هبام يف نصوص الرشع احلنيف .

بدون   ( األخ��وة  ألحد  اجرته  ولقد  يل  عائد  حمل  يل   : السؤال 
الستة  فرتة  انتهاء  وعند  اجيارا  استلم  اشهر  ستة  كل   ) رسقفلية 
علاًم  املحل  يسلمني  ول  املحل  احتاج  بأين  املؤجر  ابلغت  اشهر 
انني اعطيته فرتة شهرين مدة إخالء املحل فام هو احلكم الرشعي 

هلذه املسألة وهل يعترب املؤجر غاصبًا للمحل ؟
اإلجارة  عقد  بتجديد  املالك  الزام  للمستأجر  حيق  ال   : اجلواب 
بعد انتهاء املدة وعليه تسليم العني املستأجرة ملالكها إالهّ إذا كان 

يستحق التجديد من جهة االشرتاط او دفع الرسقفلية .

اجاره  ويعود  ويؤجر  احلسينية  فوق  البناء  جيوز  هل   : السؤال 
ملنفعة احلسينية ؟

اجلواب : ال جيوز اجيار الطابق الثاين للحسينية القائمة بالفعل .

السؤال : الدكاكني املبنية يف االماكن املغصوبة هل يمكن التعامل 
مع اصحاهبا وبالنسبة اىل املستاجر او كان غري عال به ثم علم بعد 

ذلك فام هو االجراء املرتتب عليه لسالمة موقفه رشعًا ؟
الدكاكني  تلك  اصحاب  مع  التعامل  من  مانع  ال   : اجل��واب 
بعد  احلال  له  تبني  الذي  املستاجر  واما  فيها  الترصف  دون  من 
فان  موقفه  لتصحيح  منه  املغصوب  مراجعة  فعليه  االستيجار 
كان غائبًا وال يمكن الوصول اليه فيلزم مراجعة احلاكم الرشعي 

ليقرر ما يقتضيه مصلحة الغائب يف ذلك.

احكام ايجار المحال والبيوت 

سؤال للقراء
ماحكم من قال اّجرتك احدى مزارعي ؟

سؤال وجواب العدد السابق

هل اليمين الغموس محرم ؟
الجواب: محرم وهو من اشد المعاصي .
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حتتفل الشيعة يف يوم 18 من ذي 
احلجة يف كل عام هجري باليوم 
حممد  النبي  فيه  خطب  ال��ذي 
)صل الل عليه وآله( خطبًة عنيَّ 
موىًل  السالم(  )عليه  ا  عليًّ فيها 
يف  وذلك  بعده،  من  للمسلمني 
حجة  من  املسلمني  ع��ودة  أثناء 
الوداع إىل املدينة املنورة يف مكان 
 10 سنة  خم«  »غدير  ب�  ُيسمى 
بتلك  الشيعة  ويستدلهّ  هجرية، 
عيل  اإلم��ام  أحقية  عل  اخلطبة 
)عليه السالم( باخلالفة واإلمامة 
الل  )صل  حممد  النبي  وفاة  بعد 
اجلموع  وحت��ي��ي  وآل����ه(،  عليه 
انحاء  جيع  من  الوافدة  املؤمنة 
العال ذكرى تنصيب االمام عيل 
بن ايب طالب )عليه السالم( عل 
االغر،  الغدير  عيد  يف  الوالية 
شعبية  واهازيج  هتافات  وسط 
بالبيعة  الغامر  الفرح  عن  معربة 

املباركة سنويا.
العراق  وتشهد املدن املقدسة يف 
العراقيون  عليه  اعتاد  طقوسا 

النجف  خصوصا  عيد  كل  يف 
أهلها  اع��ت��اد  ال��ت��ي  االرشف 
يف  هبيجة  احتفاالت  إقامة  عل 
الصحن العلوي يوم الثامن عرش 
علامء  حيرها  احلجة  ذي  من 
واملحبون  ووجهاؤهم  الشيعة 
هذه  يف  االرض,  اصقاع  كل  من 
كربالء  مدينة  تشهد  االث��ن��اء 
للزائرين  كبريا  توافدا  املقدسة 
عل  االغر  الغدير  بعيد  املهنئني 
وأخيه  احلسني  االم��ام  مرقدي 
)عليهام  العباس  الفضل  ايب 

السالم(.
الشيعة  اع��ت��اد  ط��ق��وس  وث��م��ة 
ذكرى  كل  يف  عليها  العراقيون 
خطة  وسط  االغر،  الغدير  لعيد 
اصحاب  يقدمها  كبرية  خدمية 
املواكب احلسينية، حيث تنصب 
واملاء  العصائر  لتقديم  الرسادق 
كام  احللوى،  وتوزيع  والشاي 
تنترش املهرجانات واالحتفاالت 
املدن  وش���وارع  احلسينيات  يف 
شعرية  بفعاليات  امل��ق��دس��ة، 

حسينية  وجم��ال��س  وإن��ش��ادي��ة 
كام  الغدير،  يوم  ابعاد  يف  تبحث 
عامة  معايدة  عل  العادة  جرت 
األئمة  ذرية  من  للسادة  الناس 
ال��س��الم(،  )عليهم  االط��ه��ار 
وكذلك اقامة التشابيه - املشاهد 

التمثيلية حلادثة غدير خم.
العتبات  ان  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
املقدسة  ك��رب��الء  يف  امل��ق��دس��ة 
والنجف االرشف حرصت عل 
املهرجانات واالحتفاالت  اقامة 

يف هذا اليوم املبارك.
الطقوس  هذه  اقامة  تاريخ  ويف 
واالح����ت����ف����االت م���ا ي��ق��ول��ه 
ه�:   346 امل��ت��وىف  امل��س��ع��ودي 
عنه(  الل  )ريض  ع��يل  »وأب��ن��اء 
اليوم«،  هذا  يعظمون  وشيعته 
بن  الفياض  روى  ذل��ك  وقبل 
حم��م��د ب��ن ع��م��ر ال��ط��ويس عن 
السالم(،  )عليه  الرضا  اإلم��ام 
اليوم،  بذلك  حُيَتَفُل  ك��ان  أن��ه 
جملَس  »ح���رُت  ق��ال:  حيث 
ضا  الرِّ موسى  بن  ع��يلِّ  موالَنا 

الغدير  ي��وم  يف  السالم(  )عليه 
ه  خواصِّ من  جاعٌة  وبِحرته 
معُه  لإِلفطار  عندُه  احتسبُهْم  قد 
عام واْلرُبَّ  م إىِل منازهلْم الطَّ قد قدَّ
الَة والكْسَوَة حتَّى  وَألبسهُم الصِّ
اخلواتيَم والنِّعال«، وقد تواصل 
املوالني  عند  اليوم  ذلك  تعظيم 

كل عام.
وصل  امل��ت��أخ��رة  ال��ق��رون  ويف 
اصبح  حدهّ  اىل  اليوم  هذا  حال 
شعارًا  الغدير  بعيد  االحتفال 
يف  الفاطميون  فكان  للشيعة، 
مرص قد اضفوا عل عيد الغدير 
الرسمية، وهكذا االمر يف  صفة 
اليوم  بذلك  حيتفل  حيث  ايران 
وحتى  907ه��ج��ري��ة  ع��ام  منذ 
رسمية،  ب��ص��ورة  ه���ذا  ي��وم��ن��ا 
الشيعة  بالنسبة اىل  وهكذا االمر 
هي  حت��ي��ي  ح��ي��ث  ال��ي��م��ن  يف 
االخرى ذلك اليوم بكل اجالل 
الثعالبي  وص��ف  وق��د  وهب���اء، 
مكانة الغدير عند الشيعة بقوله: 

»وللشيعة به تعلق كبري«.

طقوس ومراسيم يتواصل خاللها الشيعة لتعظيم عيد الغدير االغر في كل عام
حسين النعمة 
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النجف  مدينة  ب��ه  مت��ت��از  ط��وي��ل  ت��اري��خ 
االمام عيل )عليه  منذ ظهر مرقد  االرشف 
البيوتات  فتجمعت  حمبيه  أم��ام  السالم( 
حوله وقد ازدادت بعد نمو احلوزة العلمية 
عل يد الشيخ الطويس حيث تعددت هذه 
احاطت  التي  االربع  حمالهتا  يف  البيوتات 
سكن  اذ  السالم(  )عليه  عيل  االمام  مرقد 
البيوت  فهذه  وامل��ف��ك��رون،  العلامء  فيها 
املطهر  العلوي  احل��رم  م��ن  قرهبا  بسبب 
حيث  االفاضل  العلامء  من  العديد  سكنها 
تبني كيف كانت حياهتم البسيطة فيها، مع 
اهنم قدموا لنا هذا الكم اهلائل من املؤلفات 

اىل  باإلضافة  العاملية،  املكتبات  اثرت  التي 
لتسجل  وال��ث��ورات  االنتفاضات  زع��امء 

بذلك تاريخ هذه املدينة املعطاء.
االرب��ع  املحالت  اح��دى  ال��رباق  حملة  يف 
الضيقة  للمدينة وما بني دهاليزها  القديمة 
تلك  اح��د  اىل  لنصل  دخلنا  )ال��ع��ك��ود( 
الداخل  م��ن  عليها  لنتعرف  البيوتات 
نقشت  مدينة  وتاريخ  املايض  فشممنا عبق 

اثارها عل ابواب وجدران تلك البيوت..
وحيث يبنيَّ الرتاثي النجفي مهدي الصائغ 
الذي رافقنا طوال هذه الرحلة بقوله: »ان ما 
متيزت به عامرة هذه البيوتات باهنا اهتمت 

الصحراوية  ارضها  ان  اذ  اهلنديس  بالفن 
عل  عملت  فيها  املرتفعة  احل��رارة  ودرجة 
الظروف  هلذه  ومقاومتها  البناء  نوعية  دقة 
فصل  لكل  النجفي  املعامري  وضع  حيث 
للسكن  البيوتات  هلذه  بالنسبة  يناسبه  ما 
متميز  هنديس  بشكل  البناء  فكان  فيها 
النجفية  البيوتات  اغلب  بان  نجد  وهل��ذا 
توجد يف  معامرية وهندسية ال  ملسات  فيها 
وهلذا  العراق،  مدن  من  اخرى  مدينة  اي 
نجد الغرف يف الطابق األعل مكيفة حلرارة 
والعامرة  الشتاء  فصل  وب���رودة  الصيف 
من  كثرية  دراسات  عليها  أجريت  النجفية 
انحاء  خمتلف  من  املدينة  اىل  جاؤوا  خرباء 
فن معامري واشكال  به من  تتميز  ملا  العال 
هندسية ونقوش ومن بني الذين زاروا هذه 
البيوتات احد العلامء اليابانيني، وقد وقف 
رغم  معامرية  هندسة  من  حتمله  ملا  متعجبا 

الطرق البسيطة سابقا«.
وقد امتازت ايضا العامرة بان اسسها بنيت 
كل  قاومت  وهل��ذا  الصخري  السن  عل 
هذه السنني منذ مائتني او ثالثامئة سنة عل 
الرغم من وجود املياه اجلوفية التي ل تؤثر 
عل  حافظت  منها  االغلب  ان  ونجد  فيها 
سقوفها  يف  املعقود  بالبناء  وتتميز  عمراهنا 

واالعمدة االسطوانية املثبتة عليها.
رساديب البيوتات النجفية هي واحدة من 
حيث  هبا،  اشتهرت  التي  الكثرية  ميزاهتا 
جيال  هندسيا  فنا  تضم  باهنا  الصائغ  يشري 
وقد وضعت فيها اماكن للتهوية من املنافذ 
او الشبابيك و)البادكري( او البخاري وهو 
وتلطيف  اهل��واء  تدوير  عملية  فيه  تتم  ما 
احلرارة  درج��ات  اعل  ويف  ال��رسداب  جو 
اىل  تنزل  وحينام  اهل��واء،  سموم  وهبوب 
الرساديب فانك تتأقلم مع برودة الرساديب 
ومتتزج معها كام ان هناك ميزة اخرى وهي 
ول  الصخري  السن  بحفر  قام  بعضهم  ان 
شديد  يكون  حيث  فوقه  بالبناء  يكتف 
الربودة وتوجد انواع من الرساديب حسب 
طبقاهتا من النيم سن وكذلك السن فيكون 

فيها السكن جيدا.

علي الوائلي
البيوت التراثية.. تاريخ يأبى االندثار
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تكريٌم بالدنيا قبل اآلخرة...
العتبة الحسينية ُتنهي معاناة عائلة شهيد ببناء دار سكنية لهم

األحرار/ حسين نصر

الزكية  لدمائهم  تكريمًا  قصورًا  فيها  لهم  وبنى  النعيم  بجناِت  والشهداء  المجاهدين  اهلل  وعَد 
ونفوسهم الطاهرة التي استرخصوها إلعالء كلمته، ولكن ماذا عن التكريم الدنيوي الذي تستحّقه 

عوائل هؤالء األبطال ورعايتهم؟
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للعتبة  العامة  األمانة  تضعنا 
لوجٍه  وجهًا  املقدسة،  احلسينية 
أمام صورٍة رائعٍة من صوِر هذا 
صدقْت  إذا  الدنيوي،  التكريم 
بوعدها يف رعاية عوائل وذوي 
س،  شهداء احلشد الشعبي املقدهّ
دار  ببناء  ُل  تتكفهّ فعاًل  هي  وها 
كريم  )حاكم  السعيد  للشهيد 
لواء  جماهدي  أحد  الشعالن( 
)22( بمنظمة بدر، والذي طاملا 
حلَم ببناء بيٍت له ولعائلته عل 
اشرتاها  التي  السكنية  قطعته 
استشهاده،  من  زمنية  ة  مدهّ قبل 
سة  املقدهّ احلسينية  العتبة  لتكون 
هلذا  اجلميل  ل��ردهّ  السباقة  هي 

البطل العراقي املغوار.
الرشعي  املتويلهّ  من  وبتوجيٍه 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
تمهّ  ج��دًا،  قياسيهّة  فرتة  وخالل 
)حاكم(  الشهيد  عائلة  انتشال 
كانوا  ال��ذي  اإلجي��ار  بيت  من 
يسكنونه بشقاٍء وتعب، للسكِن 
أكرمهم  الذي  اجلديد  بيتهم  يف 
مرقد  وبركات  برعاية  به  الل 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 

والقائمني عليه.
عيد  أي����ام  أول  ص��ب��اح  ويف 
كادر  ه  توجهّ املبارك،  األضحى 
من العتبة املقدسة الفتتاح بيت 
الشهيد، إذ شارك االبن األكرب 
مع  واجللوس  الرشيط  بقصهّ 

أخوته يف بيتهم اجلديد.
العام  األم��ني  م��ع��اون  وي��رسد 
بالعتبة  اإلع�����الم  ل���ش���ؤون 

الدين  سعد  السيد  احلسينية 
البناء تفاصيل بناء البيت، ويبنيهّ 
املقدسة  احلسينية  »العتبة  ان 
لعوائل  رعايتها  من  وانطالقًا 
دفاعًا  سقطوا  الذين  الشهداء 
ضدهّ  ومقدساته  ال��ع��راق  ع��ن 
اإلرهابية،  داع��ش  عصابات 
عملت عل تشييد منزل لعائلة 
الشهيد )حاكم كريم شعالن(، 
عل قطعٍة سكنيٍة تابعة للشهيد 
خالل  م2(،   100( بمساحة 
بناء  وبطراز  جدًا  قياسية  فرتة 
التي  اخلريطة  ووف��ق  حديث، 
داره  بتشييد  الشهيد  حيلُم  كان 

عليها«.
»عائلة  ان  ال��ب��ن��اء،  وأض���اف 
وضع  يف  تعيش  كانت  الشهيد 
ج��دًا،  صعب  وسكني  م��ادي 
الشهيد  أب��ن��اء  م��ع  خصوصًا 
ال��ث��الث��ة امل��ص��اب��ني ب��إع��اق��ة 
بضمور  هلم  تسبهّبت  جسدية 
النمو  ��ف  وت��وقهّ العضالت  يف 
األم��ان��ة  لتتكفل  اجل��س��دي، 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
أبيهم  لدماء  وتكرياًم  عرفانًا 
وقامت  هلم،  سكنية  دار  ببناء 
بإرسال  أيضًا  املقدسة  العتبة 
اهلند  إىل  الثالثة  الشهيد  أبناء 
وخ��اهل��م  وال���دهت���م  بصحبة 
وأجريت  عالجهم،  لغرض 
والتحاليل  الفحوصات  هلم 
اهلند،  مستشفيات  إح��دى  يف 
بعض  ح��ص��ل��ت  ق��د  أن���ه  إال 
وت��رددت  حينها  يف  ال��ظ��روف 
العمليات  ب��إج��راء  وال��دهت��م 

نسبة  لوجود  ألبنائها  اجلراحية 
سيهّام  ح��ي��اهت��م  ع��ل  خ��ط��ورة 
وبحسب  منهم  األك��رب  االب��ن 
من  ال��ص��ادرة  الطبية  التقارير 
عرضهم  وسيتم  املستشفى، 
يف  االختصاص  األط��ب��اء  عل 
العابدين  زين  اإلمام  مستشفى 
للعتبة  التابع  السالم(  )عليه 
احلسينية ملعاجلتهم، وذلك عن 
احل��وراء  مركز  تواصل  طريق 
معهم  السالم(  )عليها  زينب 
��د أح��واهل��م  واس��ت��م��رار  ت��ف��قهّ
ة  املستمرهّ امل��س��اع��دة  وتقديم 

هلم«. 
أما والد الشهيد )حاكم( الذي 
قال  فقد  كلامتِه  دمعاُته  غلبت 
»الشهيد  ان  )األح�����رار(:  ل��� 
يفدي  أن  ع��ل  أق��س��م  ح��اك��م 
روحه لوطنه ومقدساته، حيث 
استجاب لنداء املرجعية الدينية 
عدة  معارك  يف  وش��ارك  العليا 
النرص  جرف  معركة  من  ب��دءًا 
ومن ثم تكريت، حتى استشهد 
ضدهّ  مكحول  جبال  معارك  يف 

العصابات اإلرهابية«.
شعالن  كريم  احل��اج  ويصُف 
بالرجل  )حاكم(  الشهيد  ولده 

املطيع للمرجعية الدينية ولنداء 
العرض  عن  الدفاع  يف  الوطن 
شكره  عن  معربًا  واملقدسات، 
احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 
دار  ببناء  لها  »لتكفهّ املقدسة 
لعائلة الشهيد، وإهناء معاناهتم 
عن  فضاًل  اإلجي��ار،  بيوت  مع 
ل  بتكفهّ امل��رض  م��ع  معاناهتم 
املساعدة  وتقديم  عالجهم 

الالزمة هلم«.
)حاكم(  الشهيد  زوج��ة  أم��ا 
الفرحة  ارتسمت  فقد  وأطفاله 
شملتهم  مل��ا  ووجهوهم  ع��ل 
من  املقدسة  احلسينية  العتبة  به 

الرعاية الكاملة هلم.
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املوضوع  ه��ذا  تابع  مراسلنا 
ب  وكذهّ رقية،  الطفلة  أهل  مع 
)ع���يل ج����ودة ك���ت���اب( وال���د 
بأهنم  البعض  ادع��اء  الطفلة، 
بريوت  اىل  ابنته  بارسال  قاموا 
السفر  مصاريف  كافة  وحتملوا 
والعالج ملدة عرشة ايام، مشريًا 
املقدسة  احلسينية  العتبة  أن  اىل 
اج��راءات  هلم  ��رت  وفهّ من  هي 
ال��س��ف��ر ورح��ل��ة ال��ع��الج إىل 

بريوت.
ن حالة  د كتاب عل حتسهّ وقد أكهّ
طفلته املنكوبة، متقدما بالشكر 
اجلزيل لكل من ساهم بإيصال 
احلسينية  العتبة  اىل  اص��واهت��م 

املقدسة من النشطاء املدنيني«.
ابنته كانت مهددة ببرت  وبني أن 
اخر لذات اليد اثر الفحوصات 
لكن  كربالء،  يف  اجريت  التي 
التي  ب��ريوت  ال��ع��الج يف  ف��رتة 
قضيناها آلت ولل احلمد لزوال 

اخلطر«.
الكلية  السفر  أن »مدة  موضحا 

ش��ه��ر ك��ام��ل اش��ت��م��ل��ت عل 
بأفضل  ورقودنا  الطفلة  عالج 
املستشفيات فضاًل عن اطعامنا 
افضل انواع الطعام وغري ذلك 
بعد فرتة العالج التي استمرت 
العتبة  لنا  اج��رت  اي��ام  ع��رشة 
املقدسة برفقة املكلف  احلسينية 
بنا من قبلها احلاج هاين ألجراء 
اماكن  يف  قضيناها  نقاهة  جولة 
سياحية وترفيهية داخل بريوت 
وزي����ارة امل��ق��ام��ات وامل��راق��د 

املقدسة«.
من جهته قال السيد سعد الدين 
البناء مدير مكتب األمني العام 
علمنا  ان  »بعد  املقدسة  للعتبة 
بحالة الطفلة رقية من قبل بعض 
املحافظة،  يف  املدنيني  النشطاء 
تم اعالم سامحة املتويل الرشعي 
سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
ه بارساهلا فورا اىل  بحالتها فوجهّ

احدى مستشفيات بريوت«.
عملنا  »وبالفعل  البناء  وتابع 

لإلرساع  عقبة  اية  تذليل  عل 
بإجراءات السفر، وقد تعاونت 
حمافظة  ج���وازات  دائ���رة  معنا 
اليوم  نفس  يف  املقدسة  كربالء 
قليلة الستحصال  ويف ساعات 
واالم  والبنت  االب  من  كل 
ج����وازات ل��غ��رض ال��س��ف��ر«، 
السفر  قبل  ما  ف��رتة  اىل  مشريا 
تم  هنا  بقائهم  »اث��ن��اء  بقوله 
معاجلتها من قبل مستشفى زين 
التابع  السالم(  )عليه  العابدين 
للعتبة احلسينية املقدسة والعمل 
فيام  املوجود  ال��ورم  ازال��ة  عل 
وهذا  البرت،  بعد  اليد  من  تبقى 
االلتهاب كان خطرا جدًا كونه 
بحسب اراء االطباء يستلزم برت 
االلتهاب  يزول  جزء اخر لكي 
قبل ان ينترش اىل جسم الطفلة«.

تم  نفسه  اليوم  »يف  أن��ه  وأك��د 
بالطائرة،  السفر  تذاكر  قطع 
ووال��داه��ا  الطفلة  ووص��ل��ت 
استقباهلم  يف  وكان  بريوت  اىل 
احلاج هاين الذي كلفناه بمتابعة 

ادخ��ل��ت  احل��م��د  ولل  االم����ر 
هلا  واج��ري��ت  املستشفى  اىل 
وتبني  الكاملة،  الفحوصات 
واخلطوة  موجود  االلتهاب  ان 
هي  ح��ص��ل��ت  ال��ت��ي  االوىل 
واود  االلتهاب  ع��ل  القضاء 
الطفلة رقية  ان  ان اضيف شيئًا 
ع��الج  ض��د  حساسية  ل��دي��ا 
االمر  تدارك  تم  لذا  البنسلني، 
هنائيًا  االلتهاب  زال  وبعدها 
اخر  برت جزء  ونجت من خطر 
من جسمها وبعد ذلك تم زرع 
جرثومة  وجود  وتبنيهّ  للمنطقة 
وقد أجري الالزم للقضاء عل 
اي��ام  ع��رشة  وبعد  اجل��رث��وم��ة، 
املستشفى  من  الطفلة  خرجت 
وع���ادت  صحتها،  وع����ادت 
لل  واحلمد  حمياها  عل  البسمة 
من  خروجهم  وبعد  والشكر 
جولة  هلم  اجريت  املستشفى 
يف  املناطق  من  لعدد  ترفيهية 
جنوب لبنان واملناطق السياحية 
باملزارات  والترشف  االخ��رى 

بعد العودة من السفر تفاجأ والدا الطفلة رقية التي بترت ذراعها نتيجة خطأ طبي في احدى مستشفيات كربالء 
المقدسة، من ادعاء البعض تبني عالج طفلتهم، مؤكدين في الوقت نفسه ان العتبة الحسينية المقدسة هي من 
تبنت ذلك بعد مساعدة ناشطين مدنيين من المحافظة لتوفير لقاء جمعهم مع مدير مكتب االمين العام في 
العتبة الحسينية المقدسة لنقل صورة حالتها الى سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي وارسالها في رحلة العالج..

دي
الس

ء ا
ضيا

ر: 
قري

ت

بعد عودتهم من رحلة عالج طفلتهم »رقية«..
     ذووها يكشفون عن ادعاٍء كاذب
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الرشيفة املوجودة هناك«.
واضاف البناء »استقبلناهم يف 
يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة 
 2016/9/6 املوافق  الثالثاء 
برفقة  ال��دويل  بغداد  مطار  يف 
ق منتسب  االخ مصطفى مصدهّ
احلسينية  العتبة  عالقات  قسم 
الذي  الشخص  ذاته  املقدسة 
للسفر  امل��ط��ار  اىل  اوصلهم 
واحلمد  ال��ع��الج،  رحلة  اىل 
الطفلة  صحة  ان  والشكر  لل 
اضيف  ان  واحب  جدًا  جيدة 
ان االطباء اخربونا بعد ان تبلغ 
السنتني من عمرها وتدخل يف 
السنة الثالثة من املمكن وضع 
يبلغ  ان  وبعد  هل��ا  ع��ادي��ة  ي��د 
يمكن  ع��رشة  الثانية  عمرها 
وضع ذراع ذكية هلا وتستطيع 
اعامهلا  ومت���ارس  حتركها  ان 

اليومية«.
ح��دث  ال����ذي  أن  م��وض��ح��ا 
لعالجها  يمكن  ما  اقىص  هو 
هلا  ول��ي��س  االط��ب��اء  بحسب 
الوقت  يف  اخرى  عالج  دورة 
الل  وبفضل  ان��ه  حيث  احل��ايل 
التهاب وال جرثومة  ال يوجد 
بدأ  اجللد  ان  اخربونا  وايضًا 
ينمو وأكدوا زوال اخلطر عنها 

بشكل كيل«.
التي  اجل��ه��ات  ال��ب��ن��اء  ودع���ا 
وامور  مالية  بمبالغ  وعدهتم 
يوفوا  ان  وتسهيالت  اخ��رى 
لوالد  ووع��وده��م  بعهودهم 
بقوله  ن��وه  كام  رقية،  الطفلة 
وزارة  يف  فقط  ليس  اخللل  ان 
الصحة؛ أنام يف وزارات أخرى 
كالفساد املايل واالداري ونأمل 
املختصة مكافحة  من اجلهات 
هذا اخلطر الكبري وهذا الفساد 
بشكل  ال��ع��راق  ابناء  ليعيش 

طبيعي. 

تواصُل مستشفى االمام زين العابدين عليه السالم التابعة للعتبة احلسينية املقدسة يف مدينة كربالء 
اجراء العمليات اجلراحية املتخصصة من بينها عمليات نوعية ترى ألول مرة عل مستوى العراق 

واملنطقة هبدف تقليل التكاليف التي يتحملها املرىض خارج العراق.
واشار املكتب االعالمي للمستشفى ان مستشفى االمام زين العابدين )عليه السالم( شهدت اجراء 
عمليات جراحية نوعية ومميزة عل مستوى العراق واملنطقة يف عدة اختصاصات طبية باستخدام 
للعراق ألول مرة  العال وتدخل  املستشفيات يف  املوجودة يف اكرب  أجهزة حديثة تضاهي االجهزة 

حتت ارشاف كوادر طبية متخصصة وكفوءة منها عراقية واخرى تم استقدامها من خارج العراق.
واضاف املكتب االعالمي ان العمليات التي ترى يف املستشفى شملت االختصاصات التالية:

دقيقة جدا إلزالة  الفقرات وعمليات  تثبيت وتبديل  العصبية ومنها عمليات  اجلملة  1. عمليات 
االورام يف الدماغ قسم منها ترى ألول مرة يف املحافظة.

2. عمليات جراحة العظام من بينها عمليات نوعية ومميزة كتبديل املفصل والتواء الرقبة.
3. عمليات خمتلفة يف االنف واإلذن واحلنجرة.

4. عمليات تص اجلراحة العامة كعمليات الغدة الدرقية وجراحة اجلهاز اهلضمي.
واشار املكتب اعالمي ان املستشفى ستشهد قريبا افتتاح عدد من االقسام املهمة الستقبال املرىض 

وإجراء العمليات وهي:
1. قسم الوالدة الطبيعية والقيرصية.

2. قسم عمليات العيون.
واوضح املكتب االعالمي ان جيع اجلراحني يف االقسام املذكورة انفا متواصلون بفحص املرىض 
وإجراء العمليات من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء وعل شكل شفت صباحي واخر 
مسائي، فضال عن اجراء جيع التحليالت التي حيتاجها املريض داخل املستشفى وبأسعار مناسبة 

جدا مقارنة باملستشفيات االستثامرية واألهلية يف العراق.

بعد عودتهم من رحلة عالج طفلتهم »رقية«..
     ذووها يكشفون عن ادعاٍء كاذب

عمليات  تجري  السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلمــام  مستشفى 

نوعية وبأسعار مخفضة جداً
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العتبُة الحسينيُة تسعى لتأهيل كوادرها النسوية

أقامت  ه��ذه،  براجمها  وضمَن 
يف  دورة  م���ؤخ���رًا  ال���وح���دة 
وإدارة  اإلع��الم��ي  التخطيط 
وثقافة  اإلعالمية  املؤسسات 
ع  تصدير الفكر اإلعالين يف جممهّ
السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 
املدربة  فيها  حارضت  اخلدمي، 
اإلعالمية سكينة خليل إبراهيم 
امل��ن��ت��دب��ة م��ن م��رك��ز اإلع���الم 

النسوي يف البحرين.
وأوض��ح��ْت م��س��ؤول��ة وح��دة 
العتبة  يف  ال��ن��س��وي  اإلع����الم 
اجلليحاوي  ن��دى  احلسينية، 
ت  استمرهّ املقامة  »ال���دورَة  ان 
الوحدة  بني  بالتنسيق  ليومني 
النسوي  اإلع��الم��ي  وامل��رك��ز 
ورش  نت  وتضمهّ بالبحرين، 

الكوادر  قابليات  لتطوير  عمل 
ال��ن��س��وي��ة ب��ال��ع��ت��ب��ة امل��ق��دس��ة 
ان  مبينًة  إعالميًا«،  وتأهيلهن 
»عدد املشرتكات وصل ل� )30 
امرأة(، تمهّ تزويدهن بمعلومات 
األخبار  كتابة  عن  وم��ه��ارات 
اإلعالمي  التخطيط  وم��ب��ادئ 
اإلعالمية،  املؤسسات  وإدارة 
حول  موضوعات  عن  فضاًل 

ثقافة اإلعالن ونرشه«. 
وأض���اف���ْت اجل��ل��ي��ح��اوي ان 
النسوي هتدف  »وحدة اإلعالم 
إىل الرقي بواقع املرأة عرب إقامة 
والندوات  اإلعالمية  الدورات 
املختلفة  الثقافية  والنشاطات 
الطالبة  )ب��رن��ام��ج  بينها  وم��ن 
مع  بالتعاون  يقام  الذي  املثال( 

الكوفة  بابل،  جامعات )بغداد، 
وكربالء(«.

اإلعالمية  املدربة  املحارضة  أما 
فقد  اب��راه��ي��م،  خليل  سكينة 
هي  ال����دورة  »ه���ذه  أن  بينت 
ومشاركتها  حضورها  ثمرة 
ال��ش��ه��ادة  يف م��ه��رج��ان رب��ي��ع 
احلسينية  العتبتان  تقيمه  الذي 
والتعاون  املقدستان  والعباسية 
النسوي  اإلع���الم  وح���دة  م��ع 
املبارش  التنسيق  والذي نتج عنه 
النسوي  اإلع����الم  م��رك��ز  م��ع 
اخل��ربات  لتبادل  البحرين  يف 
يف  العامالت  النساء  وتأهيل 

جمال الصحافة واإلعالم«.
مت  »قدهّ ��ا  أهنهّ حديثها  وتابعت 
يف  موضوعات  يومني  خ��الل 

والتقرير  الصحفي  اخلرب  كتابة 
واملقابلة،  والتحقيق  الصحفي 
عمل  ورش  إقامة  عن  فضاًل 
وادارة  االعالمي  التخطيط  يف 
وثقافة  االع��الم��ي��ة  امل��ؤس��س��ة 
ت��ص��دي��ر ال��ف��ك��ر االع����الين«، 
العتبة  »إع����الم  انهّ  م��ض��ي��ف��ًة 
للعال  وصل  املقدسة  احلسينية 
متابعة  خالل  من  ذلك  ويتضح 
االجتامعي  ال��ت��واص��ل  م��واق��ع 
التي  واملشاركات  والتعليقات 
مميزًا  إع��الم��ًا  أص��ب��َح  إذ  ت��رد، 
كاإلعالم  املختلفة  جماالته  يف 
اإلل���ك���رتوين واإلص������دارات 

الصحفية والبثهّ الفضائي«.

أن  المقدسة،  الحسينية  العتبة  في  النسوي  اإلع��الم  وحدة  تحاوُل 
من  أكثر  بالرجال  يقترن  الذي  الصحفي  العمل  معادلة  من  تغّير 
النساء، وسط مجتمٍع بتقاليد وثقافات له نظرة خاصة لعمل المرأة 
تأهيل  إلى  المختلفة  برامجها  الوحدة وعبر  إذ تسعى  الصحافة،  في 

الكوادر النسوية العاملة بالعتبة المقدسة.

األحرار/ حسين نصر
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العديد  ال��ي��وم  يسرُي  ع��امد،  ُخطى  وع��ل 
املشاريع  ص��وَب  الكربالئي  الشباب  من 
عية، التي ابتدأْت من تنظيف الشوارع  التطوهّ
ة ذات  وتزيينها ورسم اللوحات الفنيهّة املعربهّ
جدران  عل  والعلمية  اإلنسانية  اجلوانب 
مفادها  رسالة  إليصال  احلكومية  األبنية 

احلب والسالم للجميع.
ويقول عامد ذو ال� )24 عامًا( ل� )األحرار(: 
ملامرسة  ك��اف  وق��ت  تصيص  »ح��اول��ت 
متعة  فيها  أج��ُد  فأنا  التطوعية،  األع��امل 
وفائدة يل كشاب إلظهار مهارايت وقابليايت؛ 

أحبهّها  التي  سة  املقدهّ مدينتي  خلدمة  وثانيًا 
أقوم  ما  عرَب  هلا  الَدين  أردهّ  أن  والبدهّ  كثريًا 
تدم  عية  تطوهّ مشاريع  من  أصدقائي  مع  به 

الناس«.
االجتامعي  البحث  يف  وَن  املختصهّ ويصُف 
املنترشة  الصحيهّة  باحلالة  التطوعية  األعامل 
تنمهّ  مبادراهتم  وإن  خصوصًا  الشباب،  بني 
عن روحية الشباب احلقيقية هلم والطموحة 
والفعاليات  األنشطة  عرب  الواقع  لتغيري 

والربامج املختلفة.
د )صباح أمحد( مدير إحدى منظامت  ويؤكهّ
»األع��امل  ان  ك��رب��الء  يف  امل��دين  املجتمع 
البلد،  يف  واسعًا  جم��ااًل  أخ��ذت  التطوعية 
واقعه  تغيري  إىل  العراقي  املواطن  حلاجة 
املعاش وتثقيفه وزيادة وعيه، والتي تنطلق 
وأمُل  املستقبل  بناة  فهم  طبعًا  الشباب  من 

كل الشعوب يف الرقيهّ واالزدهار«.
التي  املشاريع  »أغلب  ان  أمح��د  ويضيُف 
األع���امل  ع��ل  تعتمد  منظمته  تقيمها 
يف  املتطوعني  الشباب  وأع��داد  التطوعية، 

الذين  املشرتكني  نفس  عرب  مستمر،  تزايد 
يف  واملشاركة  لالنضامم  أصدقاءهم  يدعون 

الفعاليات والربامج املقامة«.
ان  البديري(  )باسم  املدين  الناشط  ويرى 
التطوعيهّة،  لألعامل  عة  مشجهّ كربالء  »بيئة 
من  املستمر  ال��دع��م  تتطلب  ���ا  أهنهّ س��وى 
هذه  عل  لالعتامد  احلكومية  اجلهات  قبل 
التطوعية  باألعامل  للقيام  ة  املهمهّ الرشحية 
تدم  التي  الكربى  األعامل  باتاه  البسيطة 

صورة  وتعكس  املجتمع  رشائ��ح  خمتلف 
إجيابية للعال«.

وتقول الشابة )رواء عزيز � 18 عامًا( إحدى 
ال  اليوم  التطوعي  »العمل  ان  عات:  املتطوهّ
يقترص عل الذكور فحسب، فهنالك العديد 
املدنيهّات  والناشطات  اجلامعة  طالبات  من 
أساسها  فعاليات  يف  الشباب  مع  عَن  يتطوهّ

خدمة املجتمع إنسانيًا وثقافيًا واجتامعيًا«.
وتتابع حديثها، »ليس عيبًا أن نخدم مديتنا 
وبلدنا، العيب أن نبقى مكبهّيل األيدي دون 
منهّي  دعوة  وهذه  شء،  بأبسط  نساهم  أن 

محالت  يف  يشاركوا  أن  وأخ��وايت  ألخ��ويت 
ع ويبهروا العال بإنجازاهتم«. التطوهّ

 32  � الشمري  )ص��الح  الشاب  يشرُي  فيام 
يقترص  ال  التطوعي  »العمل  ان  إىل  عامًا( 
أحيانًا عل تنظيف الشوارع مثاًل، بل القيام 
ف  التطرهّ ملحاربة  والدينية  الثقافية  بالربامج 
وتعميق  السيئة  االجتامعية  واحل���االت 
صورة  ورس��م  وحضارتنا  لبلدنا  االنتامء 

جيلة ملجتمعنا العراقي«.

لْم ُيخطئ الشاب )عماد سالم( الطريق في التطّوع بإحدى منظمات المجتمع المدني الشبابية من أجِل القيام 
بمشاريع إنسانية وخدمية لصالح مدينة كربالء، إْذ يؤّكد أن مدينته المقّدسة والبلد عمومًا بحاجة اليوم إلى 

المتطوعين الشباب للنهوض بالواقع الثقافي واالجتماعي والخدمي.

علي الشاهر العمُل التطّوعي يجذب الشباب العراقّي لمبادرات رائعة
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ا�ساَء اجلانب الغربي..
من �سياكا

فرح الكون لقدومك..
واالمالك

يا وليدًا من بيت اهلل نورك
�سّع للخافقني

فمن له هذا �سواكا
�سّق امل�ستجار الأمك حنَي..

ارادت ان تو�سع..
واخرى ُمذ راآكا

ثالث لياٍل يف �سيافة..
رّب الكعبة

املالئكة كّلهم يف ِقراك
اأطهر ج�سد يف ا�سرف بقعة

�سمت االر�ض من ُعالك
تب�سمت االكوان �سرورًا

وازدان العر�ض..
بحّلة ق�سيبة هناك

واذا خ�ست يف خبايا الزمان
فقد ُخلقت مع االنبياء..

َغوا لُهداك �سَ
.. حتّركت الُدنا.. ُولد عليٌّ

�سارت االفالك
ي الرّب رحمة ا�سمك من �َسَمّ

و�سخطًا ينزل على من ..
اراَد ِقالكا

يا �سموخًا ولدَت من رحم ..
البيت املرّحم..

فناجيتُه وناجاكا

فجاءت حتمُل التاريخ واحلا�سر..
وجمد الع�سور كلها..

ُخّطت بلواك
وت�سققت اال�سنام..

ليوكزها "حممد" بع�ساه..
اأزرك.. " ي�سدُّ  "وعليُّ

ويرعاكا

مكي كاظم عطا اهلل الجزائري تبسمِت االكواُن
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خضير البياتي 

ي����ع����وا مل  م��������ن  م�������������س������ائ������اًل  ب������ال������غ������دي������ر  ُم�����������ر 
ل���ه���ا اأم  ك��������������فٍء  غ���������ر  ت���������رون���������ه  ه���������ل  اأَو 
ال������ه������دى اهلل  اك��������م��������ل  ق���������د  ب���������ه  م���������ن  وه������������و 
وب����������ك����������ف����������ه ب�������������������اب خل����������ي����������ر زح����������زح����������ت
ي����������ا ���������س��������ائ��������اًل ��������س�������ل م����������ا ب�������������دا ل����������ك ان�������ه
ب���������س����ي����ف����ه ال��������ن��������اك��������ث��������ني  ك������������ف  واأذلَّ 
ه ي����������ا �������س������ي������ف ح����������ي����������درة ال����������������ذي م����������ن ح����������دِّ
ي����������ا ب�������������اب ح����������ي����������درة ال��������ت��������ي م����������ن ف����ي����ئ����ه����ا
ب������������ل ي������������ا ام����������������ر ف����������������وق ك�������ت�������ف�������ه غ������ل������ٌة
ق������������ال������������وا غ����������ل����������ٌو م������������ا ت����������ق����������ول ب����ح����ق����ه
ب������ظ������ّل������ه ت�����������ل�����������وذ  ال  االرام�����������������������������ل  اأي 
ع�������������ض ي��������ا اب�����������ا ح�����������س�����ن ف���������س����م���������س����ك ط������ال������ٌع
جم��������دب ���������س��������م��������اء  يف  غ��������ي��������ث  ان���������������ت  ب������������ل 
ك�������ن�������ت اخل����������ل����������ود ل�������ئ�������ن ق�������اب�������ل�������ت حم�����رف�����ا
اأاأب����������������������ا ت����������������راب ق����������د ج�������������الل �����س����ي����وخ����ه����م
������س�����اح�����ات�����ه�����م يف  ال�������ع�������م�������الق  ب���������ك  وراأوا 
اأغ�����ا������س�����ه�����م ال������غ������دي������ر  يف  م�����ك�����ان�����ك  وراأوا 
اط������ال������ه������م ال�������ق�������ي�������ا��������ض  يف  ذراع�������������������ك  ل�������ك�������ن 
ع���������س����رة وزادوا  ������س�����ب�����ع�����ي�����ن�����ًا  ������س�����ت�����م�����وك 
ّم������������������روا ع������ل������ى ج���������������دٍث ل�����ك�����ن�����ه�����ك ������س�����اخم�����ًا
ن������ب�������������س������وا ت�����������راث�����������ك ب�������اح�������ث�������ني �����س����ج����ي����ة
ي���������ا ق�������اط�������ع�������ًا ا����������س���������الء م���������رح���������َب ُع�����������د ل���ن���ا
ي����ل����ت����ق����ي ب���������غ���������رك  ان  م����������ا  ال�����������������ذي  ف�������ه�������و 
ف�������ل�������ئ�������ن ح�������ل�������ل�������ت ف�������ف�������ي�������ك ف����������ت����������ٌح اآك������������د
ف�����ان�����ه�����م ب���������������الك  او  ب������������دون������������ك  ول����������ئ����������ن 
ومي���������������ر ب�����������ي ي���������������وم ال���������غ���������دي���������ر ك�������اأن�������ن�������ي
������س�����غ�����اف�����ه ي�����������������دّي  يف  اأُالم�������������������������������ضَ  ح�������ت�������ى 
ه����������ا ق����������د ات�������ي�������ت�������ك وال����������غ����������دي����������ُر ي�������������اأزين
م������ع������ذب������ًا ه����������������واك  يف  رح��������ل��������ي  ف�����ح�����ط�����ط�����ت 
اأاأب������������������������ا ت���������������������راِب وال�����������غ�����������دي�����������ُر ي����ل����ف����ن����ي

اأاأم�����������������������ر غ��������������ُر امل�������رت���������������س�������ى ت�����ت�����وق�����ع�����وا
ك������������������ٌف وغ������������������ر امل���������رت�������������������س���������ى ي�����ت�����ط�����ل�����ع
وح���������������س�������ام�������ه ق��������������دَّ ال�������������رق�������������اب وي�����ق�����ط�����ع
وب�������ك�������ف�������ه اب����������ط����������ال ُح�������������س������ن������ه ��������س�������ّرع�������وا
ق�����������د ك���������������ان ك����������ف����������ًا ل������ل������ي������ت������ام������ى مُي���������������رُع
وب�����������س�����ي�����ف�����ه ت��������ث��������وى ال��������ع��������ت��������اة وت���������س����ج����ع
ت������خ�������������س������ى ��������س�������ي�������وف امل������������راق������������ني وت�������ه�������رع
ت�������ق�������رع ل��������ل��������ع��������ط��������اي��������ا  ح��������������ني  ك��������������ل  يف 
وي�����ه�����ج�����ع ي�����������ن�����������اُم  ال  ال���������ل���������ي���������ايل  ط���������������اف 
ارف�����������ع �������س������ف������ات������ه  يف  ع�������ل�������ي�������ًا  ون�����������������س��������وا 
ع���������وا ج���������وِّ غ�������ي�������اب�������ه  يف  ي�������ت�������ام�������ى  ب����������ل  ال 
م��������ا غ�������ّي�������ب ال��������غ��������رب��������ال ������س�����م�����������س�����ًا ت���������س����ط����ُع
ح�������ت�������ى ت���������رع���������م م�����������ن غ�������ي�������اث�������ك ُم������ق������ب������ُع
ُي�����������س�����رع ل���������س����ي����ف����ه  ان  م���������ا  ال������ف������ن������ا  وه������������و 
ف���������������������������راأوا ب������������ان������������َك ����������س���������ام���������ٌخ م��������رّف��������ع
ف������اغ������ا�������س������ه������م ج�������ي���������������ضٌ ب����������ك امل�����ت�����ج�����ّم�����ع
االذرُع ع������ل������ي������ك  م������ن������ه������م  ف������ت������ك������ال������ب������ت 
ي������ج������دع ك��������ف��������ك  ����������س���������رِّ  يف  ا���������س��������ب��������ع  ب�����������ل 
ي�����ت�����������س�����دع ال  ال���������������س�������ل�������ب  �������س������خ������ر  ل��������ك��������ن 
ف���������������������������راأوا ي�������ت�������ي�������م�������ًا ح����������ول����������ه ي��������ت��������ذرع
وج��������������������دوه م�����������������س��������م��������ارًا ي���������خ���������زُّ وي�����ب�����������س�����ع
ق�����������د ع���������������اد م����������رح����������ب ب������ي������ن������ن������ا ي����ت����ن����ط����ع
ي������ح������ك������ي ب�����������ط�����������والت وف���������ت���������ح���������ًا ُي���������زم���������ُع
وع�������ل�������ى ال�������ب�������واغ�������ي ت���������س����ت���������س����ي����ط املُ������ف������ج������ُع
خ��������������زوؤوا ال����ت���������س����ي����َع وا������س�����ت�����ب�����اح�����وا وج�����وع�����وا
ع������ط�������������س������اُن م���������ن ف������������رط ال�����������ت�����������ودد اك������������رُع
واح��������������������طُّ ���������س��������م��������اآن��������ًا وروح��������������������ي ت�����ه�����ج�����ُع
���������س��������وق��������ًا ك������ف������ات������ن������ة ال�����������ه�����������وى امت���������ّي���������ُع
وح������ل������ل������ت م��������رت��������وي��������ًا و���������س��������اُح��������ك ُم�����ه�����ي�����ُع
األ���������ّف���������ُع ر����������س���������اك  يف  ب�����ال�����������س�����ف�����اع�����ة  اَو 

في الغدير
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حيدر عاشور يا حسيُن ... يا مطَر كربالئنا...!

اإليك، وتبكي عليك،  رايات، وت�سر  الندم  �ستطلُق كربالء �سرخات جمدها بحبور يغلي، وتذرف    
والعطا�سى �سيحت�سدون يف رحاب مكانك املقد�ض، لي�سرخوا بتوحد : يا ح�سني ... يا مطر كربالئنا، لتب�سر العا�سقني 
وهم يطرقون اأبوابك، وترى مدينتك م�سباحا يتوهج يف عيونهم وهم يعيدون ذكرى فاجعتك بذات االمل، اأيها االأمني 
على االأمل، منذ ابتداأت غيمة الدم متطر على فلذات كبدك من اأوالدك واأ�سحابك واأن�سارك، واملطهرات املخدرات من 
الن�ساء.. اإن ما يتذكرونه ال يفي بالبكاء، فكلما تبعث الروح يف دوحته يبداأ ع�سرا جديدا، نغر من عامل يحتوينا 
اأو نغر من عامل نحتويه، و�سرخات ياهوانا و�سفيعنا يف كل مكان ت�ستنطق ال�سامتني، وتتوغل يف االأرواح واالأبدان، 
وتدعى رموز الكون و�سراخ االر�سني، يوم تعلو راية احلزن على قبته، فتم�سح عن عا�سقيه ومريديه غبار الذنوب، 
ترتفع  واالأ�سابع  والرثاء،  مالحمهم  بالعتاب  الناطقة  املاليني  ح�سود  ينظرون  ال�ساحلون  ومالئكته  العظيم  واهلل 
بخوف اىل احلاجر، وهم ين�سرون يف عر�ض ال�سماوات رايته، يف اأيام ال عذوبة ل�سمائها وعزاء لبنيها والدم املعا�سر 
اأر�سها وكاأن الطفوف تعيد نف�سها بذات الظلم واأالمل وال�سهيد بني ال�سهداء مل يعد ي�ستلقي وحيدا، فذكراه   يوؤطر 
واأ�سطورة  األف جملد وكتاب  العاملني مباليني االأحداث والوقائع والكرامات م�سخمة يف  التي مالأت  ك�سرخة احلياة 
ثورة الطف اأ�سبحت نبوغ العلم وال�سيف والقلم والل�سان ودم �سيد ال�سهداء االإلهي كان كالزيت الذي اأ�ساء للحرية 
الع�سق احل�سيني وينجلي عنهم  العيون يف بحر  الناعي قريبا و�سيبكون بجزع ووجع حتى تظماأ  �سي�سرخ  م�سباحا، 
حلم الفجر وفرح احلياة العذب وينهكهم قدرهم املحتوم يف �سراع عزائي ي�ستمدون من عطر ح�سرته ريحا ت�سعرهم 
باالطمئنان والر�سا، فر�ساه يعني دعاءه..فتتبخر الذنوب اىل اآخر املياه يف جمرى احلياة، فمنذ قطرة دمه االأول 
كانت كربالء تغ�سل الذنوب وترفع االأخطاء وتظلل بدعوات النفو�ض املوؤمنة بان احل�سني �سفينة النجاة وباب رحمة 

اهلل الوا�سعة  

�ض

.
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حميد كريم الكلكاويفتواَك يا أمَل الحياة 

ي�����ك�����ف�����ي ال�������������س������ك������وُت وك�������ي�������ف مي������ح������ى ال�����������داء
مل�������������������ا ت�����ط�����������������رق واح�����������������������د م���������س��������������ت����ه����دف����ًا

اأخ��������������������ذ احل�������������وار م�����را������س�����ق�����ًا م���ت���داف���ع�������������������ًا 
ف����ت���������س����اع��������������د ال���������ن���������ران ي�����ه�����ت�����ف ع����ال����ي�������������������ًا
ج�����ع�����ل�����������������وا ال����������ع����������راق خم�����������س�����ب�����������ًا ب�����دم�����ائ�����ه
الب��������������������د م��������ن ي�����������������������وم ي���������س����ي�������������������د ب���������س����رن����ا
ف��������ت��������واك ي�������ااأم�����������������������َل احل��������ي��������اة وَم��������������������ن ب���ه���ا 
ل�������������والك م������اع��������������������اد االأم��������������������������ان ب�����اأر������س�����ن�����������ا
ك��������م م��������ن �����س����ه����ي����د اأُح�����������رق�����������ت اأج�����������س�����ام�����ه�����م
ل���ي���ل�������ة يف  دب��������������رت  ال���������س����ق����ي����ف��������������ُة  ه���������������ذي 
ح�����������دث ال����������ن����������زاع واأع��������ل��������ن��������وا ����س���ف���ق���ات���ه�������م
ب�������س���اع���������������ة اأجن�����������������������������زوه  ب������اأم��������������������ٍر  واإذا 
ف�������������اإىل م������ت������ى ي�����ب�����ق�����ى ال������ع��������������������راق م����ع����ر�����س����ًا

ك���������س������������������������ف ال�������غ�������ط�������اء ف�����ك�����ل�����ه�����م ������س�����رك�����اء
و���������س��������ع ال�������ن�������ق�������اط و������س�����خ�����������س�����ت روؤ����������س���������اء
ح�����ت�����ى حل����ي��������������ن اأذي������ع��������������������ت االأ�����س������������������������م����اء
��������������اء ب������ع�������������ضٌ ي�����������س�����ف�����������������ُق ب����ع���������س����ه����م �����س����مَّ
ف�����ك�����اأن�����������������م�����ا وق�����ع�����������������ت ع����ل����ي�������������������ه ب������������������������الء
م��������ن اأ�������س������ع������ل ال�����ن�����ي�����������������������ران ف����ي�������������������ه ب����ق����اء
ه���������������ز ال���������ع���������رو����������ض وَم����������������ن ب�������ه�������م ع�������وج�������اء
واجل�����������������رُف ي�����������س�����ه�����ُد ِب����������������������ْداأُه ال����غ���������وغ��������������اء
ح���ك���������������م ال���ق�������س�����������ا ف���ل���ي���ت�����������ِق ال���ط���ل���ق�����������������������اء
ال���ظ���ل���م�������������������������������اء ب����ه��������������ا  اأع��������ل��������ى  خم������ب������اأ  يف 
ي����اوي����ح����ه������������������������م م�����ااأع�����ل�����ن�����������������وه م�������س�����������������������������������اء
ت����ع����ط����ى احل���������س��������������ان����ة ث����ان����ي��������������ًا ع���ج�����������������������الء
ل����ل����ن����ه����ب واحل�����������������������رم�������ان ي��������ا جن���ب�����������������������������������اء
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في ذكرى يوم المباهلة.. 
نفُس النبّي ونفُس علّي واحدة

بقلم: الشيخ عبد اهلل السبيتي

حادثة  ذك��رى  نعيُش  ونحن 
وكيَف  العظيمة  املباهلة(  )يوم 
الل  )ص��ل  األك��رم  النبي  م  ق��دهّ
)عليهم  بيته  أهل  وآل��ه(  عليه 
السالم( أمام الناس ليباهل هبم 
أهل نجران؛ فقد يظن الظانون 
مضت  ق��د  ال��ق��ص��ة  ه���ذه  ان 
يبَق  ول  األبدية،  إىل  بطريقها 

لعني  وال  مطمع،  فيها  الح��د 
سامعها  يف  الذن  وال  م��أرب، 
الزمن  طواها  فقد  حاجة،  من 
يومها  يف  وانقضت  طياته،  بني 
وذهبت  ف��ي��ه،  وق��ع��ت  ال���ذي 

ليومها وساعتها.
والواقع ان هذا الظن قد يتصل 
باحلقيقة من بعض جهاهتا ويف 

بعض نواحيها، وكان األوىل ان 
قصة  الن  الظن،  هذا  يكون  ال 
روحية،  اسالمية  قصة  املباهلة 
ان  املسلمني  عل  الواجب  كان 
وقعت  الذي  اليوم  ذلك  يتبنوا 
مصاف  يف  عيدا  وجيعلوه  فيه، 
وهو   – صح  ان  ألنه  األعياد، 
أمنية  االس��الم  ان   - صحيح 

املباهلة  فيوم  العاملية،  احلضارة 
سبيال  كانت  التي  األي��ام  أحد 
بام  الغالية  األم��ن��ي��ة  ه��ذه  إىل 
ومنعة،  عزة  من  لإلسالم  ظهر 
عليه  الل  )ص��ل  الل  ول��رس��ول 
وك��رام��ة،  عظمة  م��ن  وآل����ه( 
القسيسني  أول��ئ��ك  ب���ان���زواء 
والفشل  اخليبة  من  زاوي��ة  يف 
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ارت��ع��دت  آم���اهل���م، وق���د  يف 
قلوهبم  وانخلعت  فرائصهم، 
خائبني  كعبتهم  إىل  وع���ادوا 
عن  اجلزية  وأعطوا  خارسين، 
يبق  ي��د وه��م ص��اغ��رون، ول 
لنجران تلك املنزلة التي كانت 
هلا يف نفوس النرصانية، وذلك 
الشعراء  به  تغنى  الذي  السمو 
له  تدين  الذين  القدس  وذلك 

امللوك.
يزهّ  ان  املباهلة  يوم  حقهّ  ومن 
يكون  وأن  املسلمني  أعصاب 
التي ال  ذمته  له  هنائهم،  موئل 
خيفر،  ال  الذي  وعهده  تضاع، 
ومن  ينقض  ال  الذي  وموثقه 
األيام  هالة  بدر  يكون  ان  حقه 
حقه  ومن  الزاهرة،  االسالمية 
ان تتجاوب فيه اصداء الشعور 
االسالمي وتتبادل فيه التهاين، 
فإنه اختل يف ذلك اليوم توازن 
يف  النرصانية  وجهة  نجران، 
وقبلة  وكعبتها  العربية  اجلزيرة 

آماهلا.
ان  السياسة  ش���اءت  ول��ك��ن 
ينشق املسلمون نصفني صنف 
إىل  وس��ار  السياسة  م��ع  م��ال 
أخطأت،  أم  أص��اب��ت  جنبها 
الل  رس��ول  إىل  م��ال  وصنف 
فتبنى  وآل��ه(  عليه  الل  )ص��ل 
من  عيدا  فكان  املباهلة  ي��وم 
أيام  من  يوما  وكان  أعيادهم، 
ظهر  ب��ام  ورسوره���م  فرحهم 
عليه  الل  )ص��ل  الل  ل��رس��ول 
والشأن  ال��ك��رام��ة  م��ن  وآل���ه( 
عزة  م��ن  ول��إلس��الم  العظيم 
اجلانب، ويوم املباهلة عند هذا 
الصنف من الناس يوم رشيف 
الل  إىل  فيه  يلجأون  م��ب��ارك، 
عندهم  وهو  بالدعاء،  سبحانه 
بام  العظيمة  اجلليلة  األيام  من 
فتح الل عل االسالم وعل نبيه 

)صل الل عليه وآله( من الفتح 
العظيم.

م��ض��ت ال���س���ن���ون وك���رت 
املبارك  اليوم  وه��ذا  األع���وام 
هذا  عند  عظيام  جديدًا  زال  ما 
منسيا  املسلمني،  من  الصنف 
االخر  الصنف  عند  مهجورا 
ما  اال   ! شيئا  عنه  يعرفون  ال 
يثريه اجلدل املذهبي احلني بعد 
بني  الفينة  بعد  والفينة  احلني 
النهاية  ويف  الصنفني،  هذين 
خلق اجلدل العنيف عاملا مفعام 
تزال  وال  واآلراء،  ب��األق��وال 
حارة  مشبوبة  اجلدلية  املعركة 

يف  الكامن  احلقد  نارها  يسعر 
النفوس؛ اجل قضت السياسة 
ان ينشق املسلمون عل أنفسهم 
طائفتني،  إىل  ي��ف��رتق��وا  وان 
السياسة  كهذه  قاسية  وسياسة 
ع��ظ��امء  حت��ط��م  ان  تستطيع 
األمور،  عل  وتتغلب  الرجال 
حتطم  ان  تستطيع  ال  ولكن 
تقتحم  ان  ت��رؤ  وال  امل��ب��ادئ 
القلوب فاملبادئ يسريها رجال 
خلقوا الن يعملوا حتت قوارع 
الصعاب  ظلامت  يف  النكبات 
يتناوهلا  أن  م��ن  أب��ع��د  وه��ي 

السياسيون اخلياليون.
يتطور  األع�����وام  م���رهّ  وع���ل 
يشعر  ول  اجلدل  ويكثر  النزاع 
املحدق  اخلطر  بشدة  الناس 
وتفيش هذا املرض اخلبيث ول 
يمنعهم مانع من أن ينشأ عليه 
كبريهم،  ويشب  صغريهم، 
ول��ع��ل م��ا ن��ك��ب ب��ه ال��دي��ن 

كان  واملسلمون  االس��الم��ي 
املرض،  أو  اجلدل  هلذا  نتيجة 
وحتى االن ال يزال ينمو ويثمر 
وطبيعي  اخلبيثة،  الثمرة  هذه 
نصيب  املباهلة  ليوم  يكون  ان 
اجلدل  هذا  من  بالقليل  ليس 
ك��ان  وإن  ون��ح��ن  ال��ع��ن��ي��ف، 
يوم  عن  التحدث  موضوعنا 
املباهلة وعن املباهلة، ولكن ال 
النزاع  هذا  نتغمس يف  ان  نريد 
نعقب  ان  نريد  ولكن  العقيم 
ح��دي��ث امل��ب��اه��ل��ة ب���يشء من 
النوادر ملحناها حني مطالعتنا، 

وهي تتصل هبذه القصة.

يف  ال��ريض  الرشيف  ق��ال  فقد 
انهّ  ال��ت��أوي��ل(  )حقائق  كتابه 
ما  املسألة  ه��ذه  ش��ج��ون  م��ن 
سهل  بن  القاسم  عن  حكي 
النوشجاين أنه قال: »كنت بني 
مسلم  إي��وان  يف  املأمون  يدي 
الرضا  موسى  بن  وعيل  بمرو، 
)عليه السالم( قاعد عن يمينه 
اي  قاسم  يا  املأمون  يل  فقال 

فضائل صاحبك أفضل؟!
من  أفضل  شيئًا  »ليس  فقلت: 
سبحانه  الل  فان  املباهلة،  آية 
)صل  الل  رس��ول  نفس  جعل 
عيل  ون��ف��س  وآل���ه(  عليه  الل 

)عليه السالم( واحدة. 
ان  خصمك  قال  ان  يل:  فقال 
ال��ن��اس ق��د ع��رف��وا األب��ن��اء يف 
هذه اآلية والنساء وهم احلسن 
واألنفس  وفاطمة  واحلسني 
هي نفس رسول الل )صل الل 

عليه وآله( بأيهّ شء تيب؟

قال النوشجاين: فأظلمهّ عيل ما 
بيني وبينه وأمسكت ال اهتدي 

بحجة!.
)عليه  للرضا  امل��أم��ون  فقال 
أبا  يا  فيها  تقول  ما  السالم(: 

احلسن؟
فقال له الرضا )عليه السالم(: 
عنه  مذهب  ال  شء  ه��ذا  يف 
هو   - الرضا  هو  ما   - املأمون 
عليه  الل  صل  الل  رس��ول  ان 

وآله داع ولذلك
تعالوا  )قْل  سبحانه:  الل  قال 
ونساءنا  وأبناءكم  أبناءنا  ندع 
وأنفسكم(،  وأنفسنا  ونساءكم 
وإنام  نفسه  يدعو  ال  والداعي 
األبناء  دع��ا  فلام  غ��ريه  يدعو 
يدعو  ان  يصح  ول  والنساء 
دعاء  يتوجه  ان  يصح  ل  نفسه 
أيب  ب��ن  ع��يل  إىل  اال  األن��ف��س 
ل  إذ  ال��س��الم(،  )عليه  طالب 
يكن بحرته - بعد من ذكرنا 
دعاء  توجه  جيوز  ممن  غريه   -
األنفس إليه، ولو ل يكن ذلك 

كذلك لبطل معنى اآلية.
»فانجل  ال��ن��وش��ج��اين:  ق���ال 
املأمون  وامسك  ب��رصي،  عن 
احلسن  أب��ا  يا  ق��ال:  ثم  قلياًل 
انقطع  الصواب  أصيب  »إذا 

اجلواب«.
ما  املنصفة  الكلمة  هي  ه��ذه 
خاطرة  هي  وال  عابرة  جاءت 
إىل  بنطقها  قصد  م��ا  ج��رت 
منه  واع��رتاف  األلفاظ  دالل��ة 
منها،  مفر  ال  التي  باحلقيقة 
وحري  يتبع  ان  أح��ق  واحل��ق 
وراء  يندفع  ال  ان  بالعاقل 
تسوق  كانت  نفسية  ت��ي��ارات 
الكثريين إىل مناجزة رجل كل 
انه عيل بن أيب  جرمه وجريرته 

طالب؛ هذا كل جرمه!.

شاءت السياسة ان ينشق المسلمون نصفين صنف مال 
مع السياسة وسار إلى جنبها أصابت أم أخطأت، وصنف 
مال إلى رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( فتبنى يوم 
المباهلة فكان عيدا من أعيادهم، وكان يوما من أيام 

فرحهم وسرورهم...
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شــاهــر
ي الــ

ــ ــل ــة: ع ــاب ــت ك استطاعْت مدينة كربالء املقدسة أن تد هلا مكانًا رحبًا يف إنجازات 
املبدعنَي بمختلف املجاالت اإلنسانية، ومنها جمال الرسم والفن 
الذين يشار هلم  الفن  العديد من عاملقة  التشكييل، حيث أنجبت 

بالبنان بعدما سحرهتم ريشتهم الفنيهّة.
الزاجل،  احلامم  العتيقة،  والشوارع  الضيقة  الدرابني  ولوحات 
وطقوس  الصبية،  ألعاب  وأفراحهم،  وأحزاهنم  األهايل  تقاليد 
الفنان  اشتغاالت  بني  نجدها  عديدة  موضوعاٌت  ع��اش��وراء، 
رائعًا  فنيًا  إرثًا  ترَك  الذي  املعايل(  أبو  الراحل )حسني  الكربالئي 
املبدع قد محل عل  الفنان  إذا علمنا أن هذا  نتباهى به، خصوصًا 
لة )كربالء( إىل العال عرب لوحاته  عاتقه إيصال هويهّة مدينته املبجهّ
عت بني )التخطيطات، اللوحات الزيتية، اللوحات  الفنية التي تنوهّ
العراق  خارج  هجرته  خالل  واألكريليك(،  الكوالج  املائية، 
الشخصية  معارضه  عن  فضاًل  العريب،  املغرب  بالد  يف  وحتديدًا 

واملشرتكة التي أقامها يف لبنان واجلزائر واملغرب وبولونيا.
فقد كان الفنان أبو املعايل شغوفًا جدًا بمدينته التي منحته الكثري 
التي أصبحت فيام بعد مثار  ليبدَع يف لوحاتِه  من الضوء واجلامل 
اإلسالمي،  التشكييل  والفن  بالرسم  واملهتمنَي  الفنانني  إعجاب 
م يستطيعون قراءة كربالء وسريهتا  حتهّى وأن الكثريين أجزموا أهنهّ
التأثري  يف  نجَح  الذي  املعايل  أيب  لوحات  إىل  بالرجوع  وطبيعتها 

ي والناقديَن يف إيصال رسالته الفنيهّة. باملتلقهّ
يف  وغربته  كربالء  يف  حياته  خالل  املعايل  أبو  الفنان  عمل  لقد 
املغرب العريب أن جيسد كربالء احلسني )عليه السالم( يف لوحات 
زيتية عالية القيمة تتزل داخلها مواقف ومشاهد وأحداثا جرت 
هبذه املدينة املبجلة، فعاشوراء والرتاث الشعبي الكربالئي واألهل 
الطيبون والعادات الكربالئية تدها حارضة بقوة يف لوحات أيب 
عليه  نطلق  أن  لنستطيع  للعرشات،  تصل  التي  ورسوماته  املعايل 
سفري الفن الكربالئي إىل العال والذي أستطاع أن خيرب اآلخرين 
البعيدين عنها ويعرفهم بمدينته التي عشقها وأحبهّها وترجم ذلك 

عة وامللبية للذائقة الفنية. عرب لوحاته الفنية املشجهّ
والفنان أبو املعايل، من مواليد العراق � كربالء، عام 1945، خريج 
أكاديمية الفنون اجلميلة، قسم الفنون التشكيلية  - 1972، عضو 

ج��ع��ي��ة ال��ف��ن��ان��ني 
عضو   - العراقيني 
ن��ق��اب��ة ال��ف��ن��ان��ني 
اشرتك  العراقيني،  
أكاديمية  بمعارض 

أول  العراقيني،  الفنانني  جعية  بمعارض  اشرتك  اجلميلة،  الفنون 
معرض شخيص كان يف املغرب - الدار البيضاء 1983.

التشكييل، وقد  الصعيد  الفني عل  النقد  كتابات يف  املعايل  وأليب 
كثريًا يف  قرن، وساهم  ربع  الفنية ألكثر من  للرتبية  عمل مدرسًا 
واالجتامعية،  الدينية  كربالء  هويهّة  وخصوصًا  الفن  رسالة  نرش 
عام  من  نيسان(   29( ال�  بتاريخ  كربالء  يف  الل(  )رمح��ه  وت��ويف 

.2008

فـــي لـــوحـــات الــفــنــان 
حسني أبو المعالي
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املادة  أو  البضاعة  بأن  نسمُع  وعندما  دائ��اًم 
 made( الصينية  الصناعة  من  هي  الفالنية 
أهنا  سوى  لألذهان  يتبادل  فال   )in china
وغالبًا  األداء،  وضعيفة  اجلودة  سيئة  أدوات 
ذات جودة  لبضائع معروفة  تقليدًا  تكون  ما 
مؤخرًا  بالتغري  بدأ  األمر  هذا  أن  إال  ممتازة، 
الصني  يف  جديدة  تقنية  رشكات  ظهور  مع 
أصبحت حتقق نجاحًا كبريًا يف عال اهلواتف 
ثالث  مثاًل   Huawei رشكة  وُتعد  الذكية، 
بعد  ال��ي��وم  الذكية  للهواتف  مصنع  أك��رب 

.Apple و Samsung العمالقني
تتميز اهلواتف الصينية اليوم بجودة عالية جدًا 
تضاهي متامًا نظراءها من الرشكات الكربى 
)التي تصنع هواتفها يف الصني لكنها ليست 
رشكات صينية( مع فارق كبري بالسعر، حيث 
من  أرخ��ص  ع��ادة  الصينية  اهلواتف  تكون 
الكربى بحوايل %20  الرشكات  نظرائها من 

عل األقل، ويعود ذلك لألسباب التالية:
1. العاملة الرخيصة: أجور العامل يف الصني 
أقل بكثري من نظرائها يف الدول الغربية. وإن 
يف  هواتفها  تصنع  األخرى  الرشكات  كانت 
العاملة،  اليد  رخص  من  لالستفادة  الصني 
فالرشكات الصينية تستفيد من أن كل مراحل 

اختباره  حتى  تصميمه  م��ن  اجل��ه��از  صنع 
املال  يوفر كمية كبرية من  مما  الصني،  تتم يف 

للرشكات تتيح هلا تفيض سعر هواتفها.
اهلواتف  تأيت  الثورية:  غري  التكنولوجيا   .2
الصينية اليوم بمواصفات تقنية عالية مشاهبة 
حيث  متامًا.  للثورية  تفتقد  أهنا  إال  لنظرائها 
ان الرشكات الصينية ال تغامر بطرح تقنيات 
جديدة بل تكتفي باتباع خطى سابقيها للتأكد 

من أن هواتفها ستحقق املبيعات املطلوبة.
ترصف  بينام  الصغرية:  التسويق  محالت   .3
 Sonyو  Samsungو  Apple رشك��ات 
ال����دوالرات  م��الي��ني  ع���رشات   HTCو
إظهار  أو  إعالناهتا  يف  النجوم  الستخدام 
الرشكات  توفر  الكربى،  األفالم  هواتفها يف 
باتباعها  الطائلة  األم���وال  ه��ذه  الصينية 
دون  وف��ع��ال��ة  ص��غ��رية  تسويقية  حل��م��الت 

إحداث ضجة كبرية.
السنني  م��دار  عل  االنرتنت:  عرب  البيع   .4
ببناء  ال��ك��ربى  ال��رشك��ات  قامت  املاضية، 
ومراكز  البيع  نقاط  من  ضخمة  سالسل 
العال،  من  مكان  كل  يف  هبا  اخلاصة  الصيانة 
لبنائها  طائلة  أم��وااًل  تتطلب  النقاط  ه��ذه 
هذه  م��ص��اري��ف  م��ن  ي��زي��د  مم��ا  وتشغيلها 

باملقابل  هواتفها،  سعر  من  ويرفع  الرشكات 
فالرشكات الصينية تسوق للبيع عرب االنرتنت 
كل  يف  البيع  مراكز  من  سالسل  وجود  دون 
املدن حول العال مما يوفر الكثري من األموال 

عل الرشكة وبالتايل عل الزبائن أيضًا.
الرشكات  تقوم  امل��ح��دودة:  الكميات   .5
ضخمة  بكميات  هواتفها  بتصنيع  الكربى 
جيعل  مما  املاليني  لعرشات  تصل  وب��أع��داد 
احلصول عليها أمرًا سهاًل يف جيع األوقات، 
األجهزة  سعر  تفيض  عل  الرشكات  وجيرب 
أما  بيعها.  م��ن  للتمكن  ل��دي��ا  امل��رتاك��م��ة 
بأعداد  هواتفها  فتنتج  الصينية  الرشكات 
نسخة  آخ��ر  حتى  ببيعها  هلا  تسمح  قليلة 
احلسومات  نتيجة  املمكنة  اخلسائر  متفادية 

عل سعر اهلواتف القديمة.
الصينية  الرشكات  تبيع  امللحقات:  بيع   .6
باهلواتف  اخل��اص��ة  امللحقات  أن���واع  جيع 
ابتداًء من السامعات والشواحن ووصواًل إىل 
وعصا  اخلارجية  والبطاريات  احلامية  أغطية 
ر هوامش  السلفي حتى أن هذه امللحقات توفهّ
ربح جيدة تسمح هلذه الرشكات باالستمرار 
ببيع هواتفها بأسعار أقل بكثري من منافسيها.

 وانتشارها العجيب
أسباب قّلة تكلفة السلعة الصينية 
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ومن  فيزيائية  طاقة  هو  الكالم 
ال  الطاقة  ان  الفيزياء  قوانني 
للصوت)ومنه  والناقل  تنفد 
اهل��واء وق��د ورد  ال��ك��الم( هو 
جعفر  االم�����ام  ح���دي���ث  يف 
عن  السالم(  )عليه  الصادق 
لتلميذه  واألصوات)1(  اهلواء 
قال  اجلعفي,  عمر  بن  املفضل 
)وأنبئك عن اهلواء بخلة اخرى 
فأن الصوت أثر يؤثره اصطكاك 
االجسام يف اهلواء واهلواء يؤديه 
ومن  امل���س���ام���ع........(  اىل 
املعروف علميًا )2( ان الصوت 
حركة اهتزازية حتدث يف اهلواء 
من جسم اهتز فيه,والصوت اذ 
حيدث الرجات يف اهلواء تنتقل 
االذن  طبلة  اىل  الرجات  هذه 
ليحملها عصب السمع اىل املخ 
هو  الصوت  ان  عل  يدل  ومما 
اهل��واء,ان��ه لو  رج��ات حتدث يف 
ناقوس  داخ��ل  صوت  اح��دث 
حس  له  يسمع  ل  اهل��واء  مفرغ 

ابدًا. 
الطاقة  اىل   ال��ط��اق��ة  وتقسم 
واحلسد  السحر  مثل  السلبية 
)وال���ع���ي���اذ ب����الل( وال��ط��اق��ة 
الكريم  القرآن  وهي  اإلجيابية: 
بشكل مطلق ألنه نور من عند 
فالكالم  النور  منور  النور  الل 
االعتيادي هو طاقة فكيف اذن 
بالقران العظيم وهذا ما يسمى 
)ويمكن  باألولوية  االستدالل 
الدكتور )عيل  مراجعة حمارضة 
عنوان  حت��ت  ك��ي��ايل(  منصور 
ان  ذكر  وقد  القران(  )اعجاز 
فيزيائية... طاقة  ال��ق��رآن  يف 

من  مكون  االنسان  ان  وأقول 
البدن  وهو  الكيميائي  اجلانب 

وحيتاج اىل طاقة كيميائية تتمثل 
و)الدواء(  والرشب  الطعام  يف 
وهو  الفيزيائي  اجلانب  وم��ن 
قال  يدرك  ال  رس  وهي  الروح 
تعاىل )..ويسألونك عن الروح 
ام��ر ريب وما  م��ن  ال���روح  ق��ل 
قليال..(  اال  العلم  من  أوتيتم 
 85 االي����ة  االرساء  س����ورة 
وحتتاج الروح اىل طاقة فيزيائية 
ال��ق��ران  وه���ي  نوعيتها  م��ن 
وهذا  احلق(  الل  الكريم)كالم 
وهذا  تنظيم  اىل  حيتاج  البدن 
الرسول  سنة  يف  نجده  التنظيم 
عليه  الل  حممد)صل  االعظم 
الطيبني  بيته  اهل  وهنج  وال��ه( 
ال��ط��اه��ري��ن امل��ع��ص��وم��ني ويف 
الطاقة  ان  نجد  تعاىل  الل  كالم 
نظمت  والكيميائية  الفيزيائية 
الل....  ك��الم  من  البدن  ه��ذا 
وتنظيم  النفس  تربية  يف  بدايًة 
ويف  وال��رشاب  الطعام  تناول 
م��ع��ام��ل��ة ال��ك��ون ب��األخ��الق 
ومتثلت  عرفت  التي  احلميدة 
ب��ش��خ��ص ال���رس���ول االك���رم 

االطهار)عليهم  بيته  وأه��ل 
القران  فهم  والسالم(  الصالة 
الل سبحانه  الناطق( وقد مدح 
االكمل  االك��رم  االق��دس  نبيه 
بقوله  االعظم  االمح��د  االجم��د 
خلق  لعل  )وانك  قال  من  عز 
 4 االي��ة  القلم  س��ورة  عظيم( 
الل  )صل  النبي  عن  ورد  وقد 
)ادبني  قوله  وسلم(  واله  عليه 
وق��د  ت��أدي��ب��ي(  ف��أح��س��ن  ريب 
قوله  الكريم  ال��ق��ران  يف  ج��اء 
سبحانه)...وكلوا وارشبوا وال 
املرسفني(  حيب  ال  انه  ترسفوا 
سورة االعراف االية 31 وهذا 
الكيميائي  التنظيم  عل  دليل 
التحريم  امثلة  وم��ن  للبدن 
باجلانب  ويتعلق  خيص  ال��ذي 
كونه  الغناء  حتريم  الفيزيائي 
يف  التأثري  بالغة  سلبية  طاقه 
اذ  الروحية  والبواطن  املكامن 
والقسوة  النفاق  بالنفس  يعلق 
الطاقة  تنظيم  ودليل  واللهو. 
التي  والفيزيائية  الكيميائية 
اسمه  تبارك  قوله  أنفا  ذكرناها 

)وننزل من القران ما هو شفاء 
س��ورة  للمؤمنني...(  ورمح��ة 
االرساء االية 82, ولذلك نرى 
ان هذه الطاقة تتجدد وتنمو يف 
متابعة ومواصلة قراءة واستامع 
 ( تعاىل  ق��ال  الكريم  ال��ق��ران 
ذكر  اذا  ال��ذي��ن  املؤمنون  ان��ام 
تليت  واذا  قلوهبم  وجلت  الل 
وعل  ايامنا  زادهتم  اياته  عليهم 
االنفال  سورة  يتوكلون(  رهبم 
االي��ة 2..وق��ول��ه جل وع��ال ) 
كتابا  احلديث  احسن  نزل  الل 
متشاهبًا مثاين تقشعر منه جلود 
تلني  ث��م  رهب��م  خيشون  ال��ذي��ن 
الل  ذكر  اىل  وقلوهبم  جلودهم 
ذلك هدى الل...( سورة الزمر 
الطاقة  وتنظيم   ....23 االي��ة 
البدن  يف  والكيميائية  الفيزيائية 
فيبدأ  الدماغ  ايعازات  من  يأيت 
متجددة  طاقة  ع��ن  بالبحث 
أي  بمعاجلة  البدن  هذا  حلامية 
ت��وازن��ه من  خ��ل��ل حي��ص��ل يف 
االستامع  عل  احل��رص  خ��الل 
يثبت  مما  القران  قارئ  لصوت 
الروح(  )أي  البدن  حمتوى  ان 
ما  وه��و  باالطمئنان  يشعر 
يسمى بالتعادل ملستوى الدماغ 
فنالحظ  الفيزيائي  والتعادل 
اختالف الذين يعقلون والذين 

ال يعقلون.
--------------

املفضل  توحيد  كتاب  1-يف 
جعفرالصادق  االم���ام  ام��الء 

)عليه السالم( صفحة 141
للصوت  العلمي  التعريف   -2
االمام  تعريف  مع  اليتعارض 

الصادق )عليه السالم ( له .

خالد غانم الطائيالطاقة القرآنية
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انعكاس  عن  نتحدث  عندما 
االجتامعي  التواصل  وسائل 
 ، املحافظ  واملجتمع  الفرد  عل 
ال بد أن نبدأ من مقدمة بسيطة 
يف  التقني  االن��ت��ق��ال  ت��وض��ح 

جمتمعنا املحافظ.
أي  عل  ينطبق  األم��ر  اعتقد   
باحلياة  استحدثت  تقنية  أداة 
مثل التلفزيون ، لو أن األجداد 
ي��ع��ودون ون��س��أهل��م ع��ن ردة 
افعاهلم عندما ادخلوا التلفزيون 
يف  مكرر  األم��ر  لقلنا  بالبيوت 
اخلوف من كل شء جديد، بل 
حيرمون  وأجداد  آباء  مع  عشنا 
النظر إليه  واألمر اسوأ بالنسبة 

للسينام .

وتقليدي  حمافظ  جمتمع  ب��أي 
ي��ع��ي��ش يف دوائ����ر االح��ك��ام 
واحل���رام  ال��وج��وب  الرشعية 
واإلباحة  واملستحب  والكراهة 
افعاله  ردة  تكون  أن  طبيعي   ،
التي  األح��ك��ام  ه���ذه  ح��س��ب 
املسلم  ان  بمعنى  حياته  حتكم 
و  حتلل  برشيعة   مقيد  املحافظ 
حترم  ويكون املكلفون حذرين 
من قبول أي جديد ، هذا حال 
نطاق  يف  يعيش  جمتمع  أي  
ألي  وينظر  شئونه  بكل  الدين 
دينية  منطلقات  من  جديد  امر 

وعرفية .
املنفتحة  املجتمعات  بعكس   
أنظمة  ظ��ل  يف  تعيش  وال��ت��ي 

بالليربالية،  وت��ؤم��ن  منفتحة 
نفسه  ح��ر  ال��ف��رد  م��ن  جعلت 
بعيدا   وضعي  ق��ان��ون  حيكمه 
حتى  لكن  الدينية.  القيود  عن 
ال نعيش يف جو الصدمة ينبغي 
التطور  ملراحل  انفسنا  هنيئ  أن 
ال��ث��ورة  ع��ه��د  إىل  واالن��ت��ق��ال 
الذكية  واألجهزة  املعلوماتية 
التي نلجأ هلا يف حلظات ضعفنا 
نصاب  فعندما  امل��رض  وه��و 
كيفية  ع��ن  ن��س��أل  ال  ب��م��رض 
استخدمت  ل��و  حتى  ال��ع��الج 
مواد أو أدوات للكشف تعرض 
املريض للعري او ....وال نسأل 
وما  املستخدمة  األجهزة  عن 
تأثريها . التطور التقني ينعكس 

للتغيري  وي��دف��ع��ه  ال��ف��رد  ع��ل 
يف  يعيش  ك��ان  اذا  خصوصا 
يعيش يف ظروف  و  الرتابة  جو 
ينبغي  ال   . اخلناق  عليه  تضيق 
التواصل  وس��ائ��ل  ن��أخ��ذ  أن 
غري  اهنا  عل  كلها  االجتامعي 
رش ، فهي فتحت جماال اوسع يف 
النقاشات ومعرفة  و  احلوارات 
وأصبحت  االف��ك��ار  و  اآلراء 
املعلومة يف متناول اليد و حلظية 
 . سهل  املعرفة  عن  والبحث 
التودد  نسبة  كم   ، أخري  سؤال 
و الرتابط االرسي واالجتامعي 
يف املجتمعات املسلمة قبل عهد 
التواصل االجتامعي والتقني ؟.

وسائل التواصل االجتماعي

سى 
عي

لي 
ع
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كشفت احدى الرشكات عن الدراجة الذكية املجهزة بمجموعة 
والتعرف  الليزر  إشارات  ذلك  يف  بام  واألمان  السالمة  مزايا  من 
عل بصامت األصابع. وسيتم تشغيل الدراجة من خالل برجميات 
ويمكن  بوصة،   4 قياسها  عرض  بشاشة  مزودة  وهي  أندرويد، 
ال��دراج��ات  مع  ورح��الهت��م  مواقعهم  مشاركة  للمستخدمني 
 cloud ب�  متصل  الذكي  اهلاتف  عل  تطبيق  خالل  من  األخرى 
)السحابة(. كام يمكن برجمة نظام املالحة املدمج يف الدراجة من 

أجل حتديد األهداف احلالية واملستقبلية، ُصممت الدراجة الذكية 
امليزات  من  العديد  خالل  من  واألم��ان  السالمة  معايري  لتوفري 
التي يمكن أن تساعد يف محاية املستخدمني، وكذلك األشخاص 
جمموعة  الذكية  ال��دراج��ة  ل��دى  يوجد  الطريق.  عل  اآلخرين 
ذلك  يف  بام  القيادة،  يف  الراكب  ملساعدة  االستشعار  أجهزة  من 
القلب والتسارع ودرجة احلرارة، وأجهزة  رصد معدل رضبات 

استشعار الرطوبة وبوصلة. 

عرصنا  يف  األمهية  بالغ  أم��رًا  الروبوتات  وتطوير  ابتكار  يعترب 
احلديث، ولكن وجد الباحثون أنه من املمكن للروبوت ارتكاب 
 .2040 عام  بحلول  اإلرهابية  اهلجامت  يف  واملشاركة  اجلرائم 
املستقبل،  فولو من خمترب  ترييس  الباحثة  القضية  ونظرت يف هذه 
من  املستقبل  يف  التجارية  األعامل  خطة  حتديد  يف  يساعد  الذي 
خالل استشارة اخلرباء، حيث تستخدم الروبوتات يف الصناعات 
املتوقع  من  انه  ترييس   وقالت  البرش.  مكان  لتحل  كبري  بشكل 
ارتفاع اهلجامت اإلرهابية يف املستقبل، ويف حال تم اخرتاق نظام 

التفجريات  ُتستخدم يف  أدوات  إىل  تتحول  أن  يمكن  الروبوتات 
قلق  تثري  التي  الوحيدة  هي  الروبوتات  تكن  االنتحارية.ول 
اخلرباء، بل أيضا السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار، 
النشاط اإلجرامي من خالهلا.  التي من املمكن اخرتاقها وتعزيز 
ووفقًا للمركز الوطني للجريمة NCA، فإن اجلرائم اإللكرتونية 
يف ازدياد كبري، حيث شكلت حوايل 53% من جيع اجلرائم يف عام 

2015، كام جاء يف التقرير الذي أعدته عام 2016.

ــرة بــتــقــنــيــات  ــك ــت ــب م
مذهلة...!

دراجة ذكية 

)الروبوتات( ستكون أخطر تهديد إرهابي 
للبشرية بحلول 2040...!

أول عملية جراحية داخل العين
 باستخدام روبوت...!

اختراع يهدف إلى إعادة البصر للمكفوفين...!
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نجح جراحون بريطانيون، يف إجراء أول عملية داخل العني 
االستعانة  أمام  الباب  يفتح  ما  وهو  الروبوت،  باستخدام 
وأجريت  العيون.  طب  يف  مستقبال،  اآليل،أكثر  باإلنسان 
أكسفورد،  يف  راكليف(،  )جون  بمستشفى  ملريض،  العملية 
فتمكن من استعادة نظره يف العني املصابة، واستعمل األطباء 
يصل  غشاء  إزالة  ألجل  حتكم،  أداة  عرب  أداروه  ذكيا  جهاز 
سمكه إىل واحد يف املئة من املليمرت. وجيد األطباء صعوبة يف 
ملس  يؤدي  إذ  للعيون،  جراحية  عمليات  إجراء  لدى  العادة 
يستطيع  فيام  النزيف  من  نوع  إىل  العني  لشبكية  الطبيب  يد 
الربوفيسور،  وقال  رضر.  أي  دون  الغشاء  إزالة  الروبوت 

روبرت ماكالرين، الذي شارك يف العملية: ال يساورنا أدنى شك يف أننا كنا شاهدين عل رؤية جراحية للمستقبل. وأوضح ماكالرين 
أن التكنولوجيا املتاحة، خالل الوقت احلايل، بام يرافقها من أشعة ألزر، تتيح التحكم يف أمراض الشبكية عند مستويات جمهرية، لكن 

الروبوت يقدم إمكانيات فائقة تتجاوز ما يمكن أن يراه الطبيب.

الباحثون جهودًا كثريًة إلعادة حاسة اإلبصار للمكفوفني  حتى ولو  عل مدار عدة سنوات، بذل 
)بِْدَلة  أو  العني(  شبكية  ب�)ترقيع  املعروفة  االصطناعية  العني  شبكيات  خالل  – من  جزئي  بشكل 
ن العلامء من الوصول إليه – بعد سنواٍت من البحث والدراسة  ما  الشبكية(.ومع ذلك، فإن ما متكهّ
زال بعيدًا عن املأمول، تنطوي عملية )بِْدَلة الشبكية( عل 3 عنارص. أواًل؛ نحتاج إىل تثبيت كامريا 
صغرية يف النظارات اخلاصة باملرىض. يليها إضافة دائرة الكرتونية دقيقة، وهي الدائرة املسؤولة عن 
حتويل املعطيات التي تلتقطها الكامريا إلشارات كهربية. وأخريًا، يتم تثبيت مصفوفة من األقطاب 
املجهرية داخل العني تكون عل اتصال بالشبكية. من الناحية النظرية، ستساعد عملية بِْدَلة الشبكية 
املرىض املصابني بالعمى التام عل اسرتداد حاسة اإلبصار عل هيئة بقع ضوئية أو ما ُيعرف بظاهرة 
البحث،  فريق  مغلقة.أصبح  والعني  الشبكية  بإثارة  إبصاري موضوعي  إحساس  التوماض، وهي 

ُيمهد حلدوث املزيد من التحسينات الواعدة فيام يتعلق بعمليات زرع الشبكية لدى البرش.

كشف علامء األحياء الروس عن تفسري آلية 
تفاعل جسم اإلنسان مع احلرارة والدفء. 
الكمبيوتر  أجهزة  أبحاثهم  يف  مستخدمني 
الربوتني  عمل  وطريقة  وبنية  آلية  لدراسة 
العصبية،  اخلاليا  داخ��ل    )TRPV1  (
الرئييس  احلرارة  منظم  بدوره  يعد  والذي 
)أنطون  وق��ال  اإلن��س��ان.  جسم  داخ��ل 
احليوية  الكيمياء  معهد  من  تشوغونوف( 
موسكو،  يف  الروسية  العلوم  أكاديمية  يف 
اللحظة  تلك  يف  األب��ح��اث  تلك  ب��دأت 
خصائص  دراس��ة  زمالؤنا  طلب  عندما 

)TRPV1( وذلك هبدف إجياد مسكنات 
ومتكنا  لاللتهاب،  ومضادات  جديدة  أل 
برسعة،  املرجوة  النتائج  إىل  الوصول  من 
من  و  يمكننا  أنه  وجدنا  نفسه  الوقت  ويف 
عل  احلصول  يمكننا  احلسابات  خ��الل 

دقيق  كان  العمل  وذل��ك  ذل��ك،  من  أكثر 
لدرجة أننا أنفسنا دهشنا بتلك اإلمكانيات 
فريقه  أن  تشوغونوف  وأضاف  املكتشفة. 
أجهزة  طريق  وعن  مرة  ألول  و  استطاع 
حماكاة احلركة يف الكومبيوتر، آلية استجابة 
ذلك الربوتني )TRPV1( لتغريات درجة 
عل  التغريات  تلك  تأثري  وكيفية  احلرارة، 
خصائص عمله. واآلن عرف الباحثون أن 
هذا الربوتني يتحكم أيضا يف درجة حرارة 
اجلسم ردا عل إفراز األدرينالني الذي هو 

هرمون اإلجهاد.

أول عملية جراحية داخل العين
 باستخدام روبوت...!

علماء يكتشفون سر استجابة الجسم للحرارة ...!

اختراع يهدف إلى إعادة البصر للمكفوفين...!
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مكتبة االحرار

االسالمي  التاريخ  يف  كربالء  ثورة  مثهّلْت 
معرفة  يف  هنجًا  ت��زال؛  وال  قامت  أن  منذ 
حقيقة النظام اخلارج عل تعاليم اإلسالم، 
فكانت  تغيريه،  إىل  والسعي  مواجهته  ويف 
د، يف مسار الزمن، كام  تأسيسا هلجرة تتجدهّ
خاتم  خطى  تتبع  هجرة  الشمس،  ضوء 
األنبياء )صل الل عليه وآله( التي واصلها 
سبطه سيهّد الشهداء )عليه السالم( ويميض 

يف هديا املسلمون األتقياء.
بينها  م��ن  دروب،  امل��ت��ج��ددة  وللهجرة 
وهديا  للزيف  وكشفا  للحق  تبيانا  الكتابة 
للحائرين، الباحثني عن يقني، وهنا ينتمي 
للكاتب  واملأساة(  الثورة  )كربالء:  كتاب 

النوع  ه��ذا  إىل  يعقوب(  حسني  )أمح��د 
نظام  حماكمة  إىل  يدف  فهو  الكتابة،  من 
باسمه  وحكم  اإلسالم  عل  انقلب  جائر 
شكليات  عل  ويبقي  جوهره  من  ليفرغه 
فكانت  باألمة،  استبداده  ليسوغ  يتوسلها 
إىل  املفيض  االرتداد  هذا  عل  ثورة  كربالء 

االستبداد.
إىل  املوضوعية،  حماكمته  يف  املؤلف  ويعود 
التاريخ، ويستقي من كتبه حقائقه ويقدمها 
تعريف  وأمهها  قضايا  عدة  فيوضح  جمردة 
قيادة  كربالء:  يف  تواجهتا  اللتني  الفئتني 
وبيان  وأهدافا،  ومواقف  وعددا  وأركانا 
دور األمة اإلسالمية يف كربالء ، ومواقفها 

م��ن ه��ذا احل���دث، وب���دا الف��ت��ا سكوت 
جيش  يف  املقاتلني  وس��ع��ي   ، األك��ث��ري��ة 
والذهب  الفضة  إىل  االرتزاق;  إىل  يزيد 
واملناصب، عل الرغم من معرفتهم أن من 
الضوء  جيعل  ما  الناس،  خري  هو  يقاتلونه 
األقلية،  موقف  أوهلام:  أمرين،  عل  يرتكز 
الصفوة التي تبينت احلق وثانيهام: احلقائق 
عن  فضال  ال��س��امء،  أخبار  كشفتها  التي 
البحث يف أسباب ثورة كربالء، ويف رؤية 
الواقع  إىل  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
القائم ورضورة تغيريه وسبل ذلك، إضافة 
إىل تتبهّع مسار هذه السبل أو اهلجرة رحلة 

الشهادة والبحث يف وقائعها ونتائجها.

أورَد »عبد الل بن امُلقفع« يف كتابه )األدب الكبري( فرائد من احِلَكم 
ه العقل  الفارسية، نقلها بروح العريب األريب، الذي يعرف ما ُيِكنُّ
العريب، وما حتتاجه نفوس تلك الشعوب؛ فكان وكأنه ُكتَِب حتت 
ِظل خيمٍة يف بادية احلجاز، بَِيد أحد ُحكامء الزمان بعد أن َتَقلَّب يف 
سامء الدهر عقوًدا؛ فخرج علينا ِسْفًرا فريًدا حيفل بعظيم األدب، 
رئيسيَّان؛  موضوعان  وبه  التوجيه،  وُحسن  األسلوب،  وجال 
من  يصاحبها  أن  جيب  وما  اإلم��ارة،  أي  لطان«  »السُّ عن  أوهلام: 
حبة  الصُّ عليه  تقوم  وما  »األصدقاء«  وثانيهام:  وآداب،  أخالٍق 
من اللطف وحسن املعارشة. وقد جاء الكتاب يف عرٍص ازدهرت 
ر  فيه الكتابة النثرية )خالل حكم العباسيني(؛ إذ ُيَعدُّ عرَص التطوُّ

احلقيقي للنثر العريب.

في محاكاة ثورة كربالء

اخترنا لكم: كتاب األدب الكبير

مؤلف من أبناء العامة يتساءل:
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عبد  بن  محّمد   على  الوحُي  ُأنزَل  هل 
الوهاب فأشاَع فتاوى التكفير؟!

ابُن رشيق القيرواني

هوية كاتب

بن  مالك  والكاتب )حاج  املؤلف  ينطلُق 
بسؤاله  مايل؛  جهورية  من  داود(  الشيخ 
هذا اعتامدًا عل ما يشيعه اليوم الوهابيون 
من فتاوى التكفري والقتل بحقهّ املسلمني 
أيضًا،  )السنة(  العامة  وأبناء  الشيعة  من 
مالك  حاج  يقول  كام  الوهابيون  يظنهّ  إذ 
الردهّ عل  اإلسالمية يف  )احلقائق  كتابه  يف 
املزاعم الوهابية(: باملسلمني غري احلق ظنهّ 
اجلاهلية؛ ويزعمون أن من ل يكن وهابيًا 
بالشهادتني  أق��رَّ  ول��و  حتهّى  م��رشك  فهو 
شهر  وصام  الزكاة  وآتى  الصالة  وأق��اَم 
الوهابية  ألن  البيت،  وح��جهّ  رم��ض��ان 
عندهم بمثابة سنة نبوية جيب االقتداء هبا 
بالقلب والقالب وكأن الوحي اإلهلي إنام 
)املتوىف  الوهاب  عبد  بن  حممد  عل  أنزل 
سنة 206 ه�( ال عل النبيهّ األكرم  حممد 

بن عبد الل )صل الل عليه وآله(.
ليس  وأمثاهلا  املزاعم  هذه  ان  ويضيف، 
ال��داء  ه��و  ال���ذي  اجل��ه��ل  إال  مصدرها 
ال  والذي  ومكان،  زمان  كل  يف  العضال 
يقتل أعضاء اجلسم وحدها إنام يقتل معها 

أعضاء األمة جعاء.
هذه  أن  شك  »ال  أنه  مالك،  حاج  ويرى 

اخلالفات التي ُمني هبا جمتمعنا يف عرصنا 
ظاهرين  لسببني  نتيجة  ج��اءت  احل��ايل، 
يميز  ال  الذي  املركب  اجلهل  هو  أوهل��ام: 
بني  وال  والطيب  اخلبيث  بني  صاحبه 
بجهله  يعرتف  ال  ثم  واملكروه  املندوب 
بعض  فهم  عدم  هو  والثاين:  فيسكت؛ 
هلم  أتاح  مما  حقيقيًا،  فهاًم  الدينية  املسائل 
فوا بعض اآليات واألحاديث  فرصة ليحرهّ
عن مواضعها فيرتتب عليه إجرام الربيء 
تارة وإبراء املجرم تارة أخرى!!، وألجل 
بانتشار  البلوى  عمت  السببني  هذين 
اخلالفات الدينية مما أدى إىل قطع األرحام 
املفاهيم  واخ��ت��الف  املساجد  وه��ج��ران 
بالطني  الدين  اختلط  وأخ��ريًا  واآلراء، 

وانتهى األمر إىل الفوىض«. 
د حاج مالك عل »حاجتنا اليوم إىل  ويؤكهّ
السعي وراء التفقه يف الدين واالهتامم به، 
للتمسك  بنا  س؛ وما أجدر  كواجب مقدهّ
قواًل  بأحكامهام  والتقيد  والسنة  بالكتاب 
وفعاًل، وما أسعدنا لو وقفنا صفًا متحدًا 
اهلدامة  اخلالفات  هذه  ضدهّ  واحدًا  وقلبًا 
والتقسيامت الطائفية التي من شأهنا خلق 

التباغض والتقاطع بني أفراد املسلمني«.

أبو عيل احلسن بن رشيق القريواين، أديب 
الرابع  القرنني  يف  عاش  شاعر،  و  ناقد  و 
املسيلة  بمدينة  ولد  اهلجريني،  واخلامس 
اجلزائر  برشق  وتقع  باملحمدية،  املعروفة 
بجهة قسنطينة، وكان والده رشيق يعمل 
ابنه صنعته  م  علَّ وقد  الذهب،  يف صياغة 
اًل  ولكن االبن كان يميل إىل األدب مفضِّ

إياه عل صياغة الذهب. 
يبلغ  أن  قبل  الشعر  نظم  يف  ب��دأ  فقد 
ال��ق��ريوان  إىل  مدينته  غ��ادر  ث��م  احل��ل��م، 
ذلك  يف  القريوان  وكانت  406ه���،  عام 
الصنهاجيني،  ل��دول��ة  عاصمة  ال��وق��ت 
ابن  ف��درس  واألدب����اء،  بالعلامء  وتعج 
والعروض  واللغة  والشعر  النحو  رشيق 
من  عدد  عل  والبالغة  والنقد  واألدب 
نوابغ عرصه، من أمثال أيب عبد الل حممد 
بن جعفر القزاز وأيب حممد عبد العزيز بن 
إسحاق  وأيب  الرير  اخلشني  سهل  أيب 

احلرصي القريواين.
ويعدهّ القريواين أحد األفاضل البلغاء، له 
كتب عدة منها: )كتاب العمدة يف حماسن 
ذكره،  سبق  ال��ذي  وآداب��ه  ونقده  الشعر 
وهو يقع يف جزءين، وحيتوي عل خالصة 
األديب،  النقد  الذين سبقوه يف  النقاد  آراء 

كام حيتوي عل موضوعات أدبية مهمة(.
أيًضا  كتاب )ُقَراَضة  ومن كتبه املشهورة 
وديوان  العرب،  أشعار  نقد  يف  الذهب 
ياغي(،         الرمحن  عبد  الدكتور  جعُه  شعر 
ومن بني كتبه التي ل تصل إلينا: )أنموذج 
يف  الشذوذ  القريوان،  شعراء  يف  الزمان 

اللغة، قطع األنفاس، رسهّ الرسور(.

مؤلف من أبناء العامة يتساءل:
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اليس����ار: زعي����م الحوزة  م����ن 
العلمي����ة اإلم����ام الس����يد أبو 
)قدس سره(  الخوئي  القاس����م 

في ريعان شبابه

حديُث »األحرار«

التدّرج الوظيفي
احلكومية  والدوائر  املؤسسات  كربيات  تعتمُد 
ملوظفيها،  الوظيفي  ج  التدرهّ نظام  عل  العال  يف 
إىل  وص���واًل  الوظيفية  أع��امهل��م  يف  للتسلسل 
ما  بحسب  وم���دراء  ق��ادة  ليكونوا  تأهيلهم 
يكتسبونه من اخلربة واملهارات خالل عملهم، 
ولكن ما نالحظه يف العراق أن أغلب مؤسساتنا 
ج  التدرهّ مسألة  تعتمد  ال  لألسف  ودوائ��رن��ا 
لتسنهّم منصب جدير  املوظف  الوظيفي وكفاءة 
به أو )وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب( 
هذا  يف  والتملهّق  الوساطات  تتدخل  ما  فدائاًم 

املوضوع فنجد أنه قد حصل العكس متامًا.

ضه فبامذا عوضك؟ سأل ثقيل بشار بن برد قائاًل: ما أعمى الل رجاًل إال عوهّ
فقال بشار: بأن ال أرى امثالك!

------
أبي أم األمير؟

ابن  الكبري  املوظف  هلذا  وكان  موظفيه،  كبار  من  رجل  بيت  االمراء،  أحد  زار 
له:  فأراد أن خيترب ذكاءه، فقال  به األمري،  بالذكاء، وقد أعجب  »طفل« مشهور 

»بيُت أبيك أعظم أم بيت األمري«؟!
فتحريهّ الطفل بني اكرامه ألبيه وإجالله لألمري؛ وأجاب بذكاء: ما دام األمري يف 

بيتنا، يكون بيت أيب أعظم من بيت األمري.
-----

بأيِّ وجٍه تلقاني؟
اليه قباًل، فقال له السلطان: بأيِّ  دخَل عل أحد السالطني رجٌل كان قد أذنب 

وجه قد جئَت تلقاين؟!
فأجابه ذلك الرجل: بالوجه الذى سوف ألقى به الل – عز وجلهّ – وذنويب إليه 

أعظم، وعقابه اكرب.
فُأعجَب السلطان بإجابته وعفا عنه.

مع بشار بن برد
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الكثير من الحريصين على ترشيد الطاقة في كربالء المقدسة، اخذوا على عاتقهم اشاعة ثقافة 

ترشيد الطاقة، هذا ما حصل لبعض المطاعم في منطقة السعدية حيث تجمهر ابناء المنطقة 

وطالبوا اصحاب المطاعم باطفاء المصابيح المتوهجة في الساعة الثانية ظهرا بال سبب لها، 

نقطة ايجابية تحسب للمواطن الكربالئي...

نطالب مطاعم السعدية بترشيد الطاقة

الكاتبة صابرينا ميرفن والشعائر 
الحسينية

كاتبة وباحثة فرنسية ولدت ونشأت يف فرنسا، درست يف جامعتها 
املعروفة، باحثة متخصصة يف الشؤون اإلسالمية، وقد اختصت 

بالتدريس يف عدد من اجلامعات الفرنسية يف جمال اختصاصها.
هلا اهتامم خاص بالشعائر احلسينية، حيث كتبت عن هذا املوضوع 
يف بحوث عديدة نالت اهتامم معظم الباحثني واملفكرين األجانب 
والعرب الذين كتبوا عن هذه الشعائر، إذ تقول الدكتورة صابرينا: 
ل أسطورة  »إن عملية استشهاد اإلمام احلسني )عليه السالم( تشكهّ
بمأساة كربالء،  أحيا دين جده  قد  بأن احلسني  يقال  أل  أساسية، 
فهي كل سنة مُتثهّل وُتعاش وُتصاغ خالل إحياء )عاشوراء( وقد 
املثايل  السلوك  أعطته  الذي  الشيعي  املجتمع  ذاكرة  يف  لت  شكهّ
التي  األخالقية  القيم  من  وجمموعة  السياسية  للحياة  نموذجًا 
)عليه  احلسني  اإلمام  شخص  خالل  من  هذا  وكل  اتباعها  جيب 

السالم(«.
* من كتاب )اإلمام احلسني ومفكرو أديان العال( للكاتب سعيد 

رشيد زميزم

الشامتة هي أن تقول: ما أصاب فالنا من مصيبة أو بالء اال لسوء 
فيه و أن تفرح ملا أصابه.

من  خيرج  ال  الشامتة  صاحب  ان  عل  والتجارب  االخبار  وتدل 
الدنيا حتى ُيبتل بام شمت به، حتى يشمت به غريه.

روي عن الصادق )عليه السالم( أنه قال: ))ال ُتبِد الشامتة ألخيك 
بمصيبة  شمت  ))من  الكايف:  ويف  بك((،  ها  وُيصريهّ الل  فريمحه 
نزلت بأخيه ل خيرج من الدنيا حتى ُيفتن((، أذن فالعاقل الذي ال 

يأمن نفسه فأنه ال يشمت بغريه.
* من كالم للشيخ عباس القمي )رمحه الل(.

عواقُب الشماتة
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)نحن متحدون في كعبة واحدة، وصالة واحدة 
اإلمام السيستاني )دام ظّله(وصوم واحد(.. 


