


رئيس التحرير / سامي جواد كاظم
هيئة التحرير /  طالب عباس الظاهر-عيل الشاهر-حسني النعمة - حيدر عاشور العبيدي

املراسلون / حسني نرص- قاسم عبد اهلادي - ضياء االسدي
االخراج الفين / منتظر التميمي

التصميم /  عيل صالح املرشفاوي -حسنني الشاجلي 
التنضيدااللكتروين/  حيدر عدنان

االرشيف / حممد محزة- ليث النرصاوي
العالقات العامة/ عامر هاشم حبيب

االشراف اللغوي / عباس عبد الرزاق الصباغ
التصوير / وحدة املصورين

االستطالع / عيسى اخلفاجي - حسني الطباطبائي
خطوط/ رسحان اخلفاجي

توزيع املجلة / شعبة الطبع والتوزيع
الطباعة / مطابع دار الوارث

اأ�سرة التحرير

جملة اسبوعية تصدر عن شعبة النرش - قسم االعالم - العتبة احلسينية املقدسة  *رقم األعتامد يف نقابة الصحفيني العراقيني )896(رقم االيداع 
يف دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009   *لألستفسار يمكنكم زيارة مقر املجلة يف احلائر احلسيني أو عن طريق هاتف املجلة

         07801112651/07717964640  
   a h r a r w e e k l y @ y a h o o . c o m إرسال مشاركاتكم عرب الربيد االلكرتوين*

www.a h r a r .imamhussain.org من موقع املجلة  )pdf(حتميل املجلة االلكرتونية*

22

16

39 30

36



ْم  ��وَء باَِم َصَددتُّ ا َوَتُذوُقوْا اْلسُّ وْا َأْياَمَنُك��ْم َدَخاًل َبْيَنُكْم َفَتِزلَّ َقَدٌم َبْعَد ُثُبوِتَ َواَل َتتَِّخ��ذُ
ِ َثَمًنا َقِلياًل  وْا بَِعْه��ِد اللهّ ُ ِ َوَلُكْم َعَذاٌب َعِظيٌم }النحل/94{ َواَل َتْش��رتَ َعن َس��بِيِل اللهّ
ُكْم إِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن }النحل/95{ َم��ا ِعنَدُكْم َينَفُد َوَما ِعنَد  ِ ُهَو َخْيٌ لَّ ��امَ ِعن��َد اللهّ إِنَّ
وْا َأْجَرُهم بَِأْحَس��نِ َما َكاُن��وْا َيْعَمُلوَن }النحل/96{  ِذيَن َصرَبُ ِ َب��اٍق َوَلَنْجِزَينَّ الَّ اللهّ
ُهْم  َب��ًة َوَلَنْجِزَينَّ ُه َحَي��اًة َطيِّ ��ن َذَكٍر َأْو ُأنَث��ى َوُهَو ُمْؤِم��ٌن َفَلُنْحيَِينَّ ا مِّ َم��ْن َعِمَل َصاحِلً
 ِ َأْجَرُهم بَِأْحَس��ِن َم��ا َكاُنوْا َيْعَمُلوَن }النح��ل/97{ َفإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْس��َتِعْذ بِاللهّ
ِْم  ِذيَن آَمُنوْا َوَعَل َربِّ ُه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن َعَل الَّ ِجيِم }النحل/98{ إِنَّ ��ْيَطاِن الرَّ ِمَن الشَّ
ُكوَن  ِذيَن ُه��م بِِه ُمرْشِ ْوَنُه َوالَّ ِذي��َن َيَتَولَّ اَم ُس��ْلَطاُنُه َعَل الَّ ُل��وَن }النحل/99{ إِنَّ َيَتَوكَّ
اَم َأنَت ُمْفرَتٍ َبْل  ُل َقاُلوْا إِنَّ ُ َأْعَلُم باَِم ُيَنزِّ َكاَن آَيٍة َواللهّ ْلَنا آَيًة مَّ }النحل/100{ َوإَِذا َبدَّ
قِّ لُِيَثبَِّت  بَِّك بِاحْلَ َلُه ُروُح اْلُقُدِس ِم��ن رَّ َأْكَثُرُه��ْم اَل َيْعَلُموَن }النح��ل/101{ ُقْل َنزَّ

ى لِْلُمْسِلِمنَي }النحل/102{  ِذيَن آَمُنوْا َوُهًدى َوُبرْشَ الَّ

وا أْياَمَنُك��ْم َدَخ��اًل َبْيَنُكْم { ترصيح بالنهّهي عن��ه بعد التهّضمني تأكيدًا  } )94( َواَل َتتَِّخ��ذُ
��ا { عليها أي  ة اإِلس��الم } َبْعَد ُثُبوِتَ ومبالغ��ة يف قب��ح املنهي عن��ه } َفَتِزلَّ َق��َدٌم { عن حمجهّ
ر للداللة  ��د ونكهّ ش��د بعد أن تكون��وا عل هدًى وامل��راد أقدامهم إنهّام وحهّ ��وا عن الرهّ فتضلهّ
كم  ��وَء { يف الدنيا بصدهّ ع��ل أنهّ زلل قدم واحدة عظيم فكيف بأقدام كثية } َوَتُذوُقوا السُّ
ة يس��تنهّ با } َوَلُكْم َعَذاٌب  ذ نقضها س��نهّ َ وا التهّ م لو نقضوا العهد وارتدهّ غيكم عنها ألنهّ

َعِظيٌم { يف اآلِخرة.
وا بَِعْه��ِد اللِ { وال تس��تبدلوا عه��د الل وبيعة رس��ول الل } َثَمنًا َقِلياًل {  ُ  )95( }َواَل َتْش��رتَ
عرض��ًا يس��يًا من متاع الدنيا } إِنَّ َم��ا ِعنَد اللِ { من الثواب عل الوف��اء بالعهد } ُهَو َخْيٌ 
ُك��ْم إِن ُكنُت��ْم َتْعَلُم��وَن {.)97( يف نج البالغة أنهّه )عليه الس��الم( س��ئل عنها فقال هي  لَّ
ا القناعة والرضا بام قسم الل  القناعة ويف املجمع عن النبي )صلَّ الل عليه وآله وسلم( أنهّ
ُهْم أْجَرُهم بِأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن { من الطاعة. } )98( َفإِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن {  } َوَلَنْجِزَينَّ
ِجيِم { فاسأل الل أن ُيعيذك من وساوسه  ��يَطاِن الرَّ إذا أردت قراءته } َفاْس��َتِعْذ بِاللِ ِمَن الشَّ
لئالهّ يوسوس��ك يف القراءة. العيايش عن الصادق )عليه الس��الم( قيل له كيف أقول قال: 

جيم أخبث الشياطني. تقول أستعيذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الرهّ

سورة النحل

تفسيرالسورة

قد متر دقائق كثية يف حياتك يوميا وانت ال تش��عر با فلو اس��تثمرت بعضا منها بشكل سليم 
فانا ستعود عليك باخلي ، فلو مثال تردد ذكر الل يف لسانك ، او تكرر الصالة عل حممد )صل 
الل عليه وآله(، او تقرأ كتابا ، صلِّ ما امكنك من صلوات مس��تحبة ، هذه الدقائق لربام تش��فع 
رتا ، واملؤكد بانا ستهذب حياتك نحو االفضل وتعطيك رغبة قوية  لك عن الدقائق التي بذهّ

يف االفضل وتشعر بسعادة تامة لعدم اهدارك هذه الدقائق هباء منثورا.

للدقيقة ثمن التفْت



يف تفس��ي الكش��اف 1/ 193 يف تفس��ي قوله تعاىل : ﴿ ... َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدُع َأْبَناءَنا َوَأْبَناءُكْم َونَِس��اءَنا َونَِساءُكْم 
َوَأنُفَس��َنا وَأنُفَس��ُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل ... ﴾  ، فأتى رس��ول الل ) صلَّ الل عليه و آله ( و قد غدا حمتضنا احلس��ني ، آخذا 
نوا » فقال أس��قف نجران : يا  بيد احلس��ن ، و فاطمة متيش خلفه و عيل خلفها ، و هو يقول :« إذا أنا دعوت فَأمهّ
معرش النصارى اين ألرى و جوها لو ش��اء الل أن يزيل جبال من مكانه ألزاله با فال تباهلوا فتهلكوا و ال يبقى 

عل وجه األرض نصارى إىل يوم القيامة ...«.
السؤال ماذا رأى اسقف نجران ؟ رأى واحدا من ثالثة:

االول انه ملا رأى اهل بيت النبي )عليهم افضل الصالة والس��الم( وقال ألرى فانه تأكيد ملنزلة هؤالء اخلمس��ة 
ب��ني الق��وم من خالل االيات النازلة بحقهم او من خالل ما ظهر منهم من كرامات واملعلوم ان النصارى كانوا 

يتابعون دقائق االمور فيام خيص املسلمني ال سيام القران الكريم فلو اصطحب غيهم رسول الل لباهلوه
الثاين: انه راى كرامة معينة حفهم با الل عز وجل وجعلها مكشوفة السقف نجران فتعقل وتراجع عن املباهلة

الثالث : ان الل القى يف قلب اسقف نجران مما جعله يرتدد ويرتاجع لعلمه بام كان يشعر به من تدخل اهلي 
والنتيج��ة أي اخلي��ارات وان كانت كلها ممكنة فهذا يعني ان منزلة اهل الكس��اء )عليهم الس��الم( يف هذه االية 

ليست حجة عل املسلمني فقط بل وحتى غي املسلمني..
..

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
a

فهذه حقوق يتش��عب منها حقوق فحقوق أئمتك ثالثة أوجبها عليك حق سائسك بالسلطان، 
ثم حق سائسك بالعلم، ثم حق سائسك بامللك وكل سائس إمام وحقوق رعيتك ثالثة أوجبها 
عليك حق رعيتك بالس��لطان ثم حق رعيتك بالعلم فان اجلاهل رعية العامل وحق رعيتك بامللك 
م��ن األزواج وما ملك��ت من االيامن وحقوق رمحك كثية متصلة بق��در اتصال الرحم يف القرابة. 
فأوجبها عليك حق أمك ثم حق أبيك، ثم حق ولدك، ثم حق أخيك ثم األقرب فاألقرب واألول 
ف��األول، ثم حق م��والك املنعم عليك، ثم حق م��والك اجلاري نعمته عليك، ث��م حق ذي املعروف 
لديك ثم حق مؤذنك بالصالة، ثم حق إمامك يف صالتك، ثم حق جليسك، ثم حق جارك، ثم حق 

صاحب��ك ثم حق رشيكك، ث��م حق مالك، ثم حق غريمك الذي تطالب��ه، ثم حق غريمك الذي 
يطالب��ك، ثم حق خليطك، ثم حق خصمك املدعي عليك ثم حق خصمك الذي تدعي عليه، 

ثم حق مستش��يك، ثم حق املش��ي عليك ثم حق مستنصحك، ثم حق الناصح لك، ثم حق 
من هو أكرب منك، ثم حق من هو أصغر منك، ثم حق سائلك، ثم حق من سألته، ثم حق 

من جرى لك عل يديه مساءة بقول أو فعل أو مرسة بذلك بقول أو فعل عن تعمد منه 
أو غي تعمد منه ثم حق أهل ملتك عامة، ثم حق أهل الذمة، ثم احلقوق 

احلادثة بق��در علل األح��وال وترصف األس��باب فطوبى 
ملن أعانه الل عل قض��اء ما أوجب عليه من 

حقوقه ووفقه وسدده.

َلأرى....ماذا رأى؟
االفتتاحية





الشيُخ الكربالئي يأمُل من وزارة التربية توفير 
اآلباء  ويدعو  والتعليم،  الدراسة  مستلزمات 
ألبنائهم  التعليم  فرصة  إتاحة  الى  واالمهات 
ألنها من ضروريات الحياة وليس من كمالياتها 

ان االندفاع والرغبة لدى المعلم واالستاذ تنعكس بكل تأكيد على التالميذ الذين 

يتولى تربيتهم وتعليمهم وبذلك ينّشط التالميذ ويجعلهم يقبلون على الدرس 

بجد واشتياق

الدرايس  العام  بداية  اق��رتاب  بمناسبة 
االساتذة  ألعزائنا  نذكر  ان  نود  اجلديد 
بعض  ال��ط��الب  وأول��ي��اء  واملعلمني 

االمور :
اواًل:

اجلامعات  يف  االساتذة  االخ��وة  ليعلم 
التعليم  مهنة  ان  واملعلمون  واملدرسون 
جوانبهام  بعض  يف  مت��ث��الن  وال��رتب��ي��ة 
)عليهم  واالئمة  االنبياء  ملهنة  امتدادا 
وتربيتهم  الناس  تعليم  يف  ال��س��الم( 
لديكم  والباعث  مقصدكم  فأجعلوا 
ليكون  تعاىل  لل  اخلالصة  النية  ه��ي 
ولتجعل  يف عملكم  االجر  بذلك  لكم 
ساعات تعليمكم يف ميزان حسناتكم..

ثانيًا :
املأمول من االخوة االساتذة واملعلمني 
امانة يف  الطلبة  يلتفتوا اىل ان هؤالء  ان 
املجتمع  بل  واالمهات  فاآلباء  اعناقهم 
موا اليكم عقول وقلوب  بأكمله قد سلهّ
افكاركم  تشاؤه  بام  تصوغونا  هؤالء 
وتعاليمكم فأعيدوا هذه االمانة صاحلة 
من  مصونة  الرفيع  واخللق  باملبادئ 

اجلهل واالنحراف..
عل  تقترص  ال  مهمتكم  ان  وت��ذك��روا 
اختصاصاتكم  جمال  يف  املهني  التعليم 

عل  والرتبية  التعليم  هي  مهمتكم  بل 
الصاحلة  واملواطنة  الفاضلة  االخالق 
االخالق  بدون  للتعليم  ثمرة  فال  معًا 
وتربية النفس عل هذه القيم – واالستاذ 
يبدأ  ال��ذي  هو  طلبته  يف  تأثيًا  االكثر 
حماسن  ع��ل  وي��ؤدب��ا  فيبيها  بنفسه 
االخالق وحمامد الصفات ويرتمجها اىل 
سلوك فعيل امام طلبته ومن ذلك حسن 
التعامل مع الطلبة بالتواضع هلم وعدم 
والتحمل  الصدر  وسعة  عليهم  التعايل 
احيانًا  اخلاطئ  وسلوكهم  هلفواتم 

العليا  الدينية  المرجعية  ممثُل  ت��ح��دَث 
الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة 
خطيب وإمام الُجمعة في كربالء المقدسة 
في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي 
الشريف  الحسيني  الصحن  ف��ي  أقيمت 
الموافق  الحرام/ 1437ه�  الحجة  /ذي   21 في 
خطبته  في  سماحته  تحدث  2016/9/23م، 

قائال:           
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»تذكروا ان مهمتكم ال تقتصر على التعليم المهني في مجال اختصاصاتكم بل 

مهمتكم هي التعليم والتربية على االخالق الفاضلة والمواطنة الصالحة معًا« 

»على المعلم ان يحترم جميع الطلبة وال يهين من ال يمتلك الذكاء العالي لتلقي 

العلم بل يحاول ان يعلمه كيفية تطوير قابلياته ليتقدم في مسيرته العلمية«

واملوعظة  باحلسنى  بإرشادهم  وذلك 
وتنبيههم  الصحيح  السلوك  اىل  احلسنة 
بأخالقهم  االه���ت���امم  رضورة  ع��ل 
عل  باحلصول  كاهتاممهم  وسلوكياتم 

الدرجات املتقدمة يف دروسهم ..
الطلبة  مجيع  حي��رتم  ان  املعلم  وع��ل 
العايل  الذكاء  يمتلك  ال  من  هيني  وال 
كيفية  يعلمه  ان  حياول  بل  العلم  لتلقي 
مسيته  يف  ليتقدم  قابلياته  تطوير 
ان  للطلبة  يوضح  ان  وعليه  العلمية، 
النجاح يف الدراسة مهم لكنه جزء من 
اال  احلياة  يف  املطلوب  االك��رب  النجاح 
الل  مع  الصحيحة  العالقة  بناء  وه��و 
وامتالك  املجتمع  افراد  بقية  ومع  تعاىل 
كان  موقع  أي  يف  باملسؤولية  الشعور 
فيه  النجاح  عل  والقدرة  التخرج  بعد 
املجتمع  الصاحلة وخدمة  وبناء االرسة 

بصورة صحيحة.
ثالثًا :

تذكر اهيا االستاذ واهيا املعلم ان لديك 
مثلك  ومعلمون  اساتذة  يدرسهم  ابناء 
لتالميذك  والرتبية  التعليم  فأحسن 
واب����ذل ك��ل م��ا ب��وس��ع��ك ل��الرت��ق��اء 
تعاىل  الل  يقيض  العلمية  بمستوياتم 
ألبنائك معلمني حيسنون اليهم فاجلزاء 

من جنس العمل..
املستقبل  جيل  يديك  بني  ان  وتذكر 
فأشعرهم  جمتمعك  ام��ل  ه��و  ال���ذي 
بذلك وبث يف روحهم العزيمة واهلمة 
واالندفاع للتعلم وحبب اليهم وطنهم 
ليكونوا  واحلمية  النخوة  فيهم  وايقظ 
بناة صاحلني هلذا الوطن وقادة امناء هلذا 

الشعب.

وتذكر ان اوقات الدوام هي حق للطلبة 
والتالميذ وعليك استفراغها لتعليمهم 
من  تنتقص  ان  لك  وليس  وتربيتهم 
ال��دوام  عن  تأخرك  ان  شيئًا.  حقهم 
ولو قليال او خروجك من املدرسة قبل 
عن  غيابك  او  للتعليامت  خالفًا  نايته 
بعض احلصص التعليمية من دون عذر 

والوفاء  توظيفك  عقد  عن  تلفًا  يعترب 
بالعقود واجب رشعًا واخالقًا .

رابعًا :
توفر  ان  الرتبية  وزارة  م��ن  امل��أم��ول 
جلميع  والتعليم  الدراسة  مستلزمات 
تطوير  ع��ل  وتعمل  لذلك  املؤهلني 
قدرات املعلمني واملدرسني واالستفادة 
الباحثني  م��ن  املقدمة  البحوث  م��ن 

امل��ت��خ��ص��ص��ني ل��ت��ح��دي��ث اس��ال��ي��ب 
اس��ب��اب هبوط  ال��ت��دري��س، ودراس���ة 
نسب  وانخفاض  العلمي  املستوى 
النجاح بصورة حادة يف بعض املدارس.
خلق  املعنية  الرتبوية  االجهزة  وع��ل 
عل  حقًا  قادر  وتربوي  تعليمي  جهاز 
اداء هذه الرسالة العظيمة وذلك بتوفي 
للمعلمني  واحلقيقية  الصادقة  الرغبة 
العلم  برسالة  واالي��امن  التعليم  ملهمة 
والقدرة عل محلها واالخالص يف اداء 
لدى  والرغبة  االندفاع  فان  الواجب 
املعلم واالستاذ تنعكس بكل تأكيد عل 
التالميذ الذين يتوىل تربيتهم وتعليمهم 
ط التالميذ وجيعلهم يقبلون  وبذلك ينشهّ

عل الدرس بجد واشتياق..
خامسًا :

من  االم���ور  ألول��ي��اء  كالمنا  ون��وج��ه 
االباء واالمهات فنقول ان توفي فرصة 
احلياة  رضوريات  من  ألبنائكم  التعليم 
ان جيعل  وليس من كاملياتا وال يصح 
الدخل  وحمدودية  االمكانات  ضعف 

الفرصة  هذه  توفي  لعدم  م��ربرًا  امل��ايل 
منه  واطلبوا  تعاىل  الل  عل  توكلوا  هلم، 
حتمل  عل  ليعينكم  والتسهيل  العون 
لتعلم  امامكم  السبل  وفتح  ذلك  اعباء 
ابنائكم – فان الل تعاىل عند حسن ظن 
عبده به وهو رازقكم ومعينكم يف ذلك.
عمل  تستلزم  ال���رورة  كانت  واذا 
ابنائكم لفقد رب االرسة او عجزه عن 
فرصة  فامنحوهم  ذلك  ونحو  العمل 
للعمل  بعضها  وجعل  اوقاتم  تقسيم 
حال  عليه  كان  كام  للدراسة  وبعضها 

الكثي من العوائل يف العقود السابقة.
وعليكم بالتواصل مع ادارات مدارس 
لنجاحهم  رضوري  ف��ان��ه  اوالدك����م 
امهال  الصحيح  من  وليس  وتقدمهم 
الكسب  بأمور  االنشغال  بعذر  ذلك 
ومهوم احلياة، بل ان من اهم واجباتكم 
وتوجيههم  اوالدك���م  سلوك  متابعة 
مع  عالقاتم  يف  الصحيح  باألسلوب 
االخرين وماذا يقرأون وماذا يشاهدون 

ومن يصاحبون..
النافع  للعلم  يوفقنا  ان  تعاىل  الل  نسأل 
والعمل الصالح وان جيعل ذلك سبياًل 
انه  واالخرة  الدنيا  يف  والفالح  للهداية 

سميع جميب.
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نقُف مرة ثانية عند خطبة اإلمام علي )عليه السالم( التي يصف فيها 
َوُشُروُرُهْم  َمْحُزوَنٌة،  )ُقُلوُبُهْم  لهم:  صفات  خمس  ويذكر  المتقين 

َمْأُموَنٌة، َوَأْجَساُدُهْم َنِحيَفٌة، َوَحاَجاُتُهْم َخِفيَفٌة، َوَأْنُفُسُهْم َعِفيَفٌة(.

ْم  ويف قوله )عليه السالم( ُقُلوُبُ
لغلبة  وح��زن��م  أي:  ���ُزوَن���ٌة  حَمْ
تعاىل  الل  م��ن  عندهم  اخل��وف 
باالتيان  التقصي  من  وخشيتهم 
خوفًا  او  الرشعية  بوظائفهم 
مظلوم،  ح��ق  يف  التقصي  م��ن 
ال  فهم  منهم،  ظلم  ص��دور  او 
ورسور  بفرح  حياتم  يعيشون 
مهمومون  مغمومون  هم  بل 
بسبب مافاتم من امور آخرتم 
واما مافات من امور دنياهم فال 
فان  ممدوحًا  عليها  احلزن  يكون 
لعدم  له  قيمة  فيها ال  وما  الدنيا 
بقائها ودوامها والعاقل ال حيزن 
ع��ل ال��يشء ال��ف��اين ب��ذات��ه وام��ا 
فليست كذلك  االخرة ونعيمها 
احلزن  فينبغي  دائمة  باقية  فهي 
هذا  ألج��ل  وزواهل��ا  فوتا  عل 
احلزن من  السالم(  )عليه  جعل 

اوصاف املتقني فانم حمزنون يف 
وخطيئاتم  غفالتم  عل  الدنيا 
فهم  احيانًا  عنهم  صدرت  التي 
يضحكون قليالً  ويبكون كثيًا.

ث���م ذك����ر ال��ص��ف��ة ال��ث��ان��ي��ة 
َم��ْأُم��وَن��ٌة( أي ان  وُرُه����ْم  )َورُشُ
رشورهم  من  مأمونون  الناس 
وآفاتم سواء أكانت باللسان او 
بالرجل او باليد او بغي ذلك.. 
للغي  اي��ذاء  كل  لرش  ويشمل 
الل  رس��ول  ق��ال   .. اتفق  كيف 
 : وسلم(  وآل��ه  عليه  الل  )صل 
انهّ رش الناس منزلة عند الل يوم 
ه،  رشَّ الناس  خياف  َمْن  القيامة 
تتضمن  كثية  احاديث  وهكذا 
بأي  املؤمن  اي��ذاء  من  التحذير 
وبصورة  االن��ح��اء..  من  نحو 
يف  خيتزنون  ال  فاملتقون  عامة 
سوى  منهم  يصدر  وال  انفسهم 

اخلي والربكة للجميع.
)َوَأْجَساُدُهْم  الثالثة  الصفة  أما 
وذل��ك  ضعيفة  أي  َن��ِح��ي��َف��ٌة( 
بالصيام  انفسهم  أتعبوا  النم 
وقناعتهم  والعبادات  والقيام 
وهم  الطعام  م��ن  ب��ال��روري 
وال  ب��أج��س��اده��م  ي��ع��ت��ن��ون  ال 
وبطونم،  شهواتم  بإشباع 
ولذاتم ليست يف لذائذ الطعام 
الل  مناجاة  يف  بل  وامل��أك��والت 
تعاىل وعبادته وذكره فاعتناؤهم 

بالروح اكثر من اجلسد.
وهذا ال يعني ان تتالزم التقوى 
هناك  فربام  اجلسد  نحافة  م��ع 
متقون ليسوا كذلك بل املقصود 
من  الزهد  يفيد  الذي  الضعف 
جانب التقوى ويدل من جانب 
يف  واالستعداد  اخلفة  عل  اخر 

إتيان الوظائف الرشعية.

ث��م ي��ق��ول )ع��ل��ي��ه ال��س��الم(: 
هم  أي  َخِفيَفٌة(  ��ْم  )َوَح��اَج��اُتُ
الدنيا  يف  وزه��ده��م  لقناعتهم 
وذلك  يسية  قليلة  فحاجاتم 
فيها  وما  بالدنيا  اعتنائهم  لعدم 
فال  احلاجة والرورة  بقدر  إالهّ 
يكون هلم فيها حاجة كثية فانم 
والغذاء  اللباس  من  يقنعون 
االحتياجات  وبقية  واملسكن 
به  ال��ت��ع��يهّ��ش  يمكن  م��ا  ب��أق��ل 
الذين  الدنيا  اصحاب  بخالف 
بأي  يقنعون  وال  املزيد  يطلبون 
الدنيا..  حاجات  من  مستوى 
اخلفيفة  واحل��اج��ات  فالقناعة 
من  الكثي  من  االنسان  لتصون 
وباله  فكره  وت��ري��ح  ال��ذن��وب 
سلوك  عن  تصده  ال  وبالتايل 
االم���ام  ذك���ر  ك��ام  احل���ق  سبيل 
احدى كلامته  السالم( يف  )عليه 

اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 21/ذي احلجة احلرام/1437هـ املوافق 2016/9/23م 

صفاُت المتقين
 لدى أمير المؤمنين
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 – َتلَحُقوا(  ُوا  ففَّ )َتَ  : القصار 
خطبة 21- .

فهي  األخ�����ية  ال��ص��ف��ة  أم����ا 
قال  وقد  َعِفيَفٌة(،  )َوَأْنُفُسُهْم 
عن  مصونة  أي  اح  ال��رشهّ بعض 
م��ات ل��ك��رسه��م س��ورة  امل��ح��رهّ
محله  ول��ك��ن  الشهوية  ال��ق��وة 
العام  املعنى  عل  آخرون  اح  رشهّ
أي  أنفسهم  يعفون  ان��م  وه��و 
يمنعونا عن االفراط والتفريط 
سواء أ كان يف املحرمات أم كان 
حصول  العفة  ف��ان  احل��الل  يف 
غلبة  عن  با  متتنع  للنفس  حالة 
املتعاطي  واملتعفف  الشهوة 
ل��ذل��ك ب���رب م��ن امل��امرس��ة 
القرآنية  واآلي���ات   .. والقهر 
الواردة يف التعفف أكان بحسب 
بحسب  أم  كاملحرمات  الرشع 
جيري  وه��و  وال��ُع��رف  العقل 
النكاح  م��ن  ال��ش��ؤون  مجيع  يف 
وال��س��ؤال واالك���ل وال��رشب 
العفيف  فان  وغيها  واللبس 

من صان نفسه.
السالم(  )عليه  االمام  يقول  ثم 

َأيَّامًا  وا  ُ )َص��ربَ اخلطبة:  هذه  يف 
َطِويَلًة،  َراَحًة  َأْعَقَبْتُهْم  َقِصَيًة 
م(،  ُ ْم َربُّ َها هَلُ َ اَرٌة َمْربَِحٌة، َيرسَّ ِتَ
الدنيا  دار  يف  صربوا  انم  يعني 
ع��ل ط���وارق امل��ص��ائ��ب وعل 
لذات  وع��ن  الطاعات  مشاق 
املعايص بل احتملوا مجيع مكاره 
الدنيا من الفقر واملرض واملحن 
الصرب  واستعملوا  والشدائد 
ذلك  فأوجب  اهواهلا  مجيع  يف 
السعادة الدائمة يف اآلخرة، وال 
يسع احٌد الظفر بأي غاية كانت 
يتحل  مل  م��ا  م��ادي��ة  ام  معنوية 
فقد  ول��و  واالستقامة  بالصرب 
خياطر  فانه  الصفة  هذه  االنسان 
ورشف��ه  وع��زت��ه  واي��امن��ه  بدينه 
وربام خيرس االهداف التي يروم 

الوصول اليها.
)راحة  السالم(:  )عليه  وقوله 
طويلة( فهي اشارة اىل ان املتقني 
فيها  متنعمني  اجلنة  يف  خالدون 
الراحة  م��ن  ل��ه  ناية  ال  م��ا  اىل 
التنعيم  اي��ام  وليست  والنعيم 
بل  الدنيا  ك��أي��ام  قصية  فيها 

الل  شاء  ما  اىل  مستمرة  طويلة 
اُؤُه��ْم  )َج��زَ  : تعاىل  قال   ، تعاىل 
ِري  َتْ َع��ْدٍن  َجنَّاُت  ِ��مْ  َربِّ ِعْنَد 
ِفيَها  َخالِِديَن  ��اُر  اأَلْنَ تَِها  حَتْ ِمْن 
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه  َأَبدًا َرِضَ اللَّ
َذلَِك مِلَْن َخيِشَ َربَُّه )8( – سورة 

البينة- .
وعن ايب عبد الل )عليه السالم(: 
الل  عند  له  ليكون  العبد  )ان 
فيبتليه  بعمله  يبلغها  ال  الدرجة 
او  بامله  يصاب  او  جسد  يف  الل 
صرب  هو  ف��ان  ول��ده  يف  ُيصاب 
اَرٌة  )ِتَ قوله:  إياها(.و  الل  بلغه 
مربحة  التجارة  كون  َمْربَِحٌة(، 
عل  الصرب  م��دة  قرص  باعتبار 
املكاره وطول مدة الراحة وفناء 
واللذائذ  الدنيوية  الشهوات 
السعادات  وب��ق��اء  النفسانية 
خساسة  اىل  مضافة  االخروية 
وح��ق��ارت��ا  نفسها  يف  االوىل 
واكدهّ  ورشافتها.  الثانية  ونفاسة 
ربم(  هلم  ها  )يرسهّ بقوله  ثالثًا 
النعمة  بتلك  فوزهم  ان  يعني 
قد  الدائمة  والسعادة  العظمى 

وتأييده  تعاىل  الل  بتوفيق  حصل 
ولطفه ففيه إيامء اىل توجه العناية 
الربانية اليهم وشمول األلطاف 
بعني  كونم  واىل  عليهم  االهلية 
رمحة الل تعاىل وكرامته.. أي ان 
هم  الدنيا ارادت ان تفتنهم وتغرهّ
ولذائذها  متعها  فأقبلت بجميع 
اليهم فلم يريدوها أي ان املتقني 
يقبلوها  فلم  الدنيا  ي��ري��دوا  مل 
وتركوها وراء ظهورهم لعلمهم 
بعدم بقائها، فال يغرت با املتقون 
حقيقتها  ان  يعلمون  ال��ذي��ن 
رساب وهم يرون بعني البصية 
فهم  وكذبا..  وحيلتها  مكرها 
الدنيا  غرتم  كالذين  ليسوا 
واجلاه  والثروة  املال  طريق  عن 
والسلطة والشهرة فأرسهم املال 
والشهوات ونحو ذلك وبحيث 
املتع  ه��ذه  اج��ل  م��ن  يضحون 
االنسانية،  بكرامتهم  الدنيوية 
اخذها  عل  وقدرتم  واملتقون 
الزهد  ه��و  وه��ذا  ب��ا  والتمتع 

احلقيقي.
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هذه هي حقيقة مرجُع انتصاراتنا

موقٌف واحد من بني العديد من املواقف 
تكفي  العليا  املرجعية  تتخذها  التي 
ممثلها  أرسلت  عندما  األم��ر،  إليضاح 
بيت  لزيارة  الصايف  أمحد  السيد  سامحة 
أبناءه  م  ق��دهّ ال��ذي  العظامء  اآلب���اء  أح��د 
الوطن...  لرتاب  شهادة  قرابني  اخلمسة 
وهم  معهم  وبكى  واحتضنه  عليه،  م  سلهّ
ي��س��ت��ذك��رون ب��ط��والت ه���ؤالء األب��ن��اء 
وفاًء  تذرُف  التي  الدمعة  وهي  الغيارى، 
تويف  ال  كانْت  وإن  لدمائهم  وعرفانًا 
أعتى  ضد  القتال  ساحات  يف  موه  قدهّ ما 
احلضور  أنهّ  إال  اإلرهابية،  العصابات 
والزيارة ومواساة األب بفقد أبنائه يمكن 
رحيلهم  عل  ُه  ويصربهّ جراحه  د  يضمهّ أن 
)أبو  املفجوع  األب  أن  حتهّى  امل��وج��ع، 
أحسسُت  الواحد:  باحلرف  قال  سالم( 
بدخولكم عيلهّ كأنهّ أوالدي من زاروين!، 

وأضاف، فخٌر يل أن أكوَن أبًا لشهداء.
وحسنًا فعل سامحة السيد الصايف بزيارته 

أليب سالم الذي يقطن يف منطقة اهلاشمية 
ملحافظة  التابع  احلمزة  قضاء  نواحي  من 
العليا  املرجعية  تبعثها  رسالة  وهي  بابل، 
ا تقف مع أبنائها وحترص عل رعايتهم  أنهّ
سامحته  م  ق��دهّ حيث  ال��الزم��ة،  الرعاية 

السيد   األع��ل  املرجع  ومواساة  تعازي 
لعائلة  ال���وارف(  ظله  )دام  السيستاين 
بدمائهم  العراق  ف��دوا  الذيَن  الشهداء 

وأرواحهم الطاهرة.

عن  للدفاع  جميعًا  العراقييَن  لتحشيد  وحكمتها  العليا  الدينية  المرجعية  فِم  من  الجهاد  فتوى  انطلقْت 
التي  الزكية  الدماء  الرشيدة لتلك  الفتوى، وكيف تنظُر المرجعية  أعراضهم ومقدساتهم، ولكْن ماذا بعد 

استرخصها األبناء دفاعًا عن الوطْن؟
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رافد الخير
الشهادة ليست مصادفة، مجلة استوقفتني 
يف  مصاديقها  عن  ابحث  كنت  كثيا، 
يف  االخ��ر.  تلو  واح��دا  الشهداء  بيوت 
خيتص  الذي  التوفيق  لفهم  مني  حماولة 
االبد  كرامة  يمنحهم  وهو  عباده  به  الل 
فرج  الواحد  عبد  رافد  ترد.  ال  وشفاعة 
الفتوى  درب  عل  اخ��ر  شهيد  الالمي 
ادرك  شهيد  واملقدسات،  الوطن  حلفظ 
قيمة طريقه وهو يويص من بعده بالثبات 
احلسني  درب  ومالزمة  الفتوى  واسناد 
مل  صغي  متواضع  بيت  السالم(..  )عليه 
حاجات  ثمة  بعد..  بنائه  نواقص  تكمل 
ال  فالوقت  انجازها  اغفل  وهناك  هناك 
يسمح له بالكثي.. ها مها اخواه احدمها يف 
احلشد واخر رابط مع قوافل الدعم التي 
للمتطوعني  واملتربعون  اجلامع  جيهزها 
عزمه  امرأته  من  اسمع  السواتر..  عل 
الذي ال يلني حتى بعد تعرضه الصابة يف 
ان  ما  رسيعا  التحاقه  ثم  املعارك،  احدى 
كان  ذلك  كل  رغم  رافد  للشفاء..  متاثل 
هوان  ببصيته  وعى  قد  كان  الل،  يشكر 
الذي  ذا  من  واال  االخرة،  وعظم  الدنيا 

يرتك ولده اليافع الذي مل يبلغ احللم بعد 
وحيدا يف هذه احلياة، ربام هي ثقته بالل عز 
وجل وهو يسمع ان الل يتوىل رعاية اوالد 
الشهداء، اذن فولده بأمان.. عيل الصغي 
كان ولدا مجيال بكل ما للكلمة من معنى، 
انيقا بكلامته الوالئية وصدق تعبيه وهو 
وفخرا..  عزما  فيزيدهم  املعزين  يستقبل 
ولد هذا الولد لرافد بعد اثنتي عرشة سنة 
زواج ومل يرزق غيه، وكأن الل عز وجل 
قد ذخر له هذه الدرة الثمينة.. كنت انظر 
اليه يلوذ بوالدته كعصفور صغي يالمس 
املنهك باحلزن والدموع، هيمس  جسدها 
ال  ف��ورا..  الدمع  فتمسح  بكلامته  باذنا 
لكنها  منه  تجل  ام  عليه  أتشفق  اعرف 
يتحمل  ال  كوالده  »ه��و  تقول..  كانت 
اكرب  كان  عيل  ولكن   ، امامه«  ابكي  ان 
قرأت  حني  عرفته  بكثي..  تصورت  مما 
احدى  يف  امامي  سطرها  التي  الرسالة 
زوايا املنزل باعثا با مع وفد مركز احلوراء 
احلسينية..  للعتبة  السالم«  »عليها  زينب 
كلامت والئية ال جييدها غي رجل وقف 
عل ساتر القتال.. سألته من اين لك هذا 

من  والدك  عل  تاف  كنت  اما  العزم؟! 
 « قال  حني  ابلغ  بسؤال  اجابني  املوت؟ 
يرتدي  وكان  طريقه،  يعرف  والدي  كان 
زيه يف ليلة االلتحاق ليصبح به مهيأ وال 
هذا  ابعد  واللحظات«،  الدقائق  تؤخره 
ان  حقا؟  اجلملة  تلك  استغرب  ان  عيل 
تليق  كرامة  بل  مصادفة،  ليست  الشهادة 
كلامت  ب��ع��زم...  روح��ه  يف  حيملها  بمن 
تلك الرسالة شغلتني عام كان يدور حويل 
اال  حديث،  من  دار  ما  لكل  انتبه  فلم 
مدانا  كان  انه  تعقب  والدته  سمعت  اين 
بمبلغ من املال البن خالته وزوج اخته مل 
من  كان  فام  لردها،  والوقت  احلال  يسعه 
بعربة  النعش  يستقبل  ان  اال  االخي  هذا 
أمام  ليعلن  ال��ف��راق  وح��رسة  االع��ت��ذار 
امللئأان »دين الشهيد وصل«، مربئ الذمة 
تصعد  وانت  يشء  هم  حتمل  فال  رافد  يا 

اىل الل....

لبنى مجيد حسين / مركز الحوراء زينب »عليها السالم«
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

المسلحة اال القوات  قيادة  تطالب  المقدسة  كربالء  محافظة   •

بـتوضيح اسباب هبوط مروحيتين اميركيتين في صحرائها...

ل عودة )800( ألف نازح.. واألنبار وصالح الدين  رة ُتسجِّ • المناطق المحرَّ
فـي الصدارة...

• محللون: قادة )داعش( يتهّربون من االعتراف بالهزيمة.. وانهيار )الخالفة( وشيك..
• العراق ُيعلن االكتفاء الذاتي من التمور بإنتاج )850(  ألف طن خالل 2016.

• الشرقاط تعود ألحضان الوطن.. والعبادي يكشف عن برنامج متكامل لتحرير الموصل..

• وزارة النفط تعلن تصديرها أكثر من )100( مليون برميل في شهر آب الماضي بإيرادات بلغت )4( مليارات دوالر...

• العتبة الحسينية المقدسة تخّرج الدورة االولى لمقاتلي لواء الطفوف بعد تدريبهم على حرب الشوارع في كربالء...

المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة لوفد تربوي: التربية والتعليم مهمة االنبياء

لواء علي األكبر »عليه السالم«
 يقيم حفال تأبينيا على ارواح الشهداء في كرمة الفلوجة

• كربالء تطالب بإلغاء عناصر الصحوة المتواجدين غرب المحافظة لعدم امتثالهم لقيادة عمليات الفرات االوسط....

اطلقت االمانة العامة للعتبة احلسينية  املقدسة)مؤسسة االمام احلسني »عليه السالم«  
لإلعالم الرقمي( ملواكبة التطور االعالمي لنرش تعاليم ومفاهيم ثورة االمام احلسني 
العتبة  ان  الصفار(  )والء  املؤسسة  مسؤول  وقال  اخلالدة.   وأهدافها  السالم(  )عليه 
التطور اهلائل يف مجيع املجاالت  اثبتت خالل عملها الدؤوب مواكبة عجلة  املقدسة 
العتبة  ادارة  ان  مضيفا  وغيها،  والعلمية  واخلدمية  واإلعالمية  اهلندسية  س��واء 
هذا  يف  اللحظي  التطور  مواكبة  رضورة  وأدركت  الرقمي  االعالم  امهية  استشعرت 
تكاليفه  وانخفاض  جهة  من  املجتمع  فئات  كافة  إىل  ووصوله  انتشاره  لسعة  املجال 
من جهة اخرى، فضال عن تأثيه الكبي، مؤكدا  ان املؤسسة تقوم حاليا بإنجاز عدة 
يف  ستطلقها  العراق  مستوى  عل  الرقمي  االعالم  جمال  يف  نوعها  من  فريدة  مشاريع 

القريب العاجل.

استقبل املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة  سامحة الشيخ )عبد املهدي الكربالئي( 
والتعليمية  االداري��ة  الشؤون  يف  املختصني  من  عددا  ضم  الرتبية  وزارة  من  وفدا 
تؤدونه من  ملا  الوفد: نشكر جهودكم  الكربالئي خالل حديثه مع  واهلندسية، وقال 
ملهمة  امتداد  وهو  والتعليم  الرتبية  وهو  اال  املجتمع  يف  حساس  جمال  يف  مسؤولية 
االنبياء، ان االنبياء مهمتهم تربية وتعليم املجتمع كام تشي اليه اآليات القرآنية واملناهج 
الساموية، وان اخطر جمال يعمل فيه اإلنسان هو الرتبية والتعليم كام هو معروف لكونه 
يسعى إلصالح النفوس والعقول والقلوب واألرواح لذلك االنبياء اكثر البرش تأذوا 
يف سبيل اداء هذه املهمة، وورد عن النبي األكرم: )ما أوذي نبي مثل ما أوذيت( وكل 
ذلك من أجل اصالح املجتمع، مؤكدا للوفد عليكم ان تبذلوا ما بوسعكم للحصول 
عل النتائج املرجوة وهذا يعتمد عل كفاءة الكادر الرتبوي وحرصه عل تقديم أفضل 

اخلدمات الرتبوية والتعليمية التي تبني الطالب البناء السليم.

كربالُء ُتطلق مؤسسة لإلعالم الرقمي باسم اإلمام الحسين »عليه السالم« 
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لواء علي األكبر »عليه السالم«
 يقيم حفال تأبينيا على ارواح الشهداء في كرمة الفلوجة

الوقف الشيعي في كربالء المقدسة يرسل مساعدات غذائية للقوات األمنية والحشد الشعبي

مكتب السيد السيستاني يبني )300( وحدة سكنية للعوائل النازحة من تلعفر وسهل نينوى

قوة كربالء المقدسة تلقي القبض على )9( عناصر 
من  عصابات )داعش( في صالح الدين

اقام لواء عيل االكرب حفل تأبينيا عل ارواح شهداء لواء عيل االكرب »عليه 
السالم« وخصوصا عل روح الشهيد )ابو عقيل البدري( بذكرى أربعينيته 
)عيل  اللواء  السالم«  »عليه  األكرب  عيل  لواء  آمر  وقال  الفلوجة.  كرمة  يف 
واملهرجان  احلفل  هذا  يقيم  السالم«  »عليه  األكرب  عيل  لواء  ان  احلمداين( 
استذكارا  الشعبي  احلشد  من  وفصائل  االمنية  القوات  بمشاركة  الشعري 
اللواء  ان  مضيفا  البدري،  عقيل  ابو  القائد  الشهيد  السيام  اللواء  لشهداء 
يعاهد الشهداء من هذا املكان ان يسي عل خطاهم إما النرص او الشهادة اىل 
ان يتحرر العراق بالكامل من االرهاب. يذكر ان الشهيد ابو عقيل البدري 
)رمحه الل( سطر اروع البطوالت يف معارك الرشف التي خاضها لواء عيل 

االكرب »عليه السالم« وكان يشغل منصب مسؤول كتيبة االسناد.

أرسلت مديرية الوقف الشيعي يف كربالء املقدسة قافلة مزودة بمواد غذائية وعينية لقواطع القوات 
املسلحة الباسلة واحلشد الشعبي يف عمليات منطقة جزيرة اخلالدية  يف حمافظة االنبار  .

وقال مدير الوقف الشيعي يف كربالء املقدسة األستاذ فارس الطيار : بتوجيه من معايل رئيس ديوان 
الوقف الشيعي سامحة السيد عالء املوسوي, أرسلت أوقاف كربالء قافلة مساعدات غذائية وعينية 
دعام ملقاتيل احلشد الشعبي املقدس يف قاطع عمليات جزيرة اخلالدية يف حمافظة االنبار، مضيفًا ان 
وفد املديرية تفقد القطعات العسكرية املرابطة يف اخلطوط األمامية للمواجهة مع عصابات داعش 
مؤكدا  العسكرية  النقاط  عل  االخرى  العينية  واملواد  الغذائية  املواد  توزيع  تم  انه  مبينا  اإلرهابية، 
ان وفد املديرية نقل حتيات ودعاء سامحة السيد عالء املوسوي وكافة العاملني بالديوان للمقاتلني 

الذين يذودون عن حرمات ومقدسات العراق.

أكد القيادي يف احلشد الشعبي، وعضو جملس حمافظة كربالء حامد صاحب 
الكربالئي، إن قوة تابعة جلناح بدر العسكري من كربالء متكنت من إلقاء 
يف  مسلحني  اإلرهابية  )داعش(  عصابات  من  عنارص  تسعة  عل  القبض 
منطقة الفتحة بصالح الدين من بينهم عرب وأجانب كانوا حياولون التسلل 
بعمليات  للقيام  والتخطيط  إرهابية،  خاليا  لزرع  املدينة  وقرى  مناطق  إىل 
بعمليات  قيامهم  تبني  التحقيق  وبعد  الدين،  صالح  حمافظة  يف  إرهابية 
اىل  اضافة  الشعبي  واحلشد  والرشطة  اجليش  قطعات  استهدفت  إرهابية 

خطف بعض  العوائل نازحة وقتلها.

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

نفذت مؤسسة العني اخليية التابعة ملكتب املرجع الديني االعل آية الل العظمى السيد عيل السيستاين )دام ظله( مرشوعا لبناء )300( 
وحدة سكنية للعوائل النازحة من تلعفر وسهل نينوى.  وقال مسؤول املرشوع املهندس فراس اللبان: ان املؤسسة راعت الظروف 
الصعبة التي يمر با النازحون وقامت بتنفيذ هذا املرشوع وتوفي اخلدمات العامة اضافة اىل توفي مضخة ماء  Ro ومركز صحي فضال 
عن املنظومة الكهربائية، مبينا ان اغلب سكنة املجمع من ذوي الشهداء واألرامل. ومن جانبهم ثمن النازحون دور املرجعية الدينية 
العليا وعطفها االبوي الحتوائهم ومراعاة ظروفهم مطالبني احلكومة املركزية ببناء مدارس كون ابنائهم مقبلني عل عام درايس جديد.
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)1333 هـ – 1419 هـ(

ابن  د  حممهّ السيهّد  ونسبه:  اسمه 
املعروف  اليزدي،  جعفر  السيهّد 
والدت���ه:  ال���دام���اد.   باملحقق 
عام  الداماد  ق  املحقهّ السيهّد  ولد 
يف  أردك���ان  بمدينة  ه�   1325
ب��دأ بدراسة  إي���ران.  دراس��ت��ه: 
مات عل الرغم من املعاناة  املقدَّ
مدينة  يف  يعيشها  ك��ان  ال��ت��ي 
مدينة  إىل  سافر  ث��مهّ  أردك���ان، 
سافر  ثمهّ  دراسته،  إلك��امل  يزد 
سة،  املقدهّ قم  مدينة  ح��وزة  إىل 
التشكيل  ط��ور  يف  كانت  التي 
أساتذتا  عند  ف��درس  آن���ذاك، 
عبد  الشيخ  ومنهم  املعروفني، 
الكريم احلائري، فكان يعتني به 
ابنته،  َجه  زوَّ حتهّى  ة  خاصهّ عناية 
بونه  وشيًئا فشيًئا أخذ الناس يلقهّ
تعني  الداماد  ولفظة  بالداماد، 

الصهر.
 أساتذته: نذكر منهم )السيهّد عيل 
أمحد  السيهّد  الكاشاين،  اليثريب 
الواعظ،  حييى  السيهّد  س،  امل��درهّ
السيهّد حسني باغ كندمي، الشيخ 
مي  السيهّد  اليزدي،  رضا  غالم 
تقي  د  حممهّ السيهّد  ال��ك��اش��اين، 

اخلونساري وآخرون(.

تدريسه: بعد وفاة ُأستاذه الشيخ 
عبد الكريم احلائري اليزدي قام 
دراسية،  علمية  حوزة  بتشكيل 
تنمو  احل����وزة  ه���ذه  وأخ����ذت 
أصبحت  حتهّى  رسي��ع  بشكل 
ع الطلبة والفضالء،  مكاًنا لتجمهّ
بشأن  الداماد  السيهّد  اعتنى  وقد 
ة، حتهّى أنهّه  التدريس عناية خاصهّ
كان يلقي دروسه يف أيهّام العطل.
)الشهيد  منهم  نذكر  تالمذته:   
ري، الشهيد  الشيخ مرتىض املطههّ
احلسيني  حسني  حممد  السيهّد 
عبد  الشيخ  الشهيد  البهشتي، 
الرحيم الربهّاين الشيازي، السيهّد 
الشيخ  الشهيد  الصدر،  موسى 
الشهيد  اهلمداين،  املفتهّح  د  حممهّ
الشيخ  ويس،  ال��ق��دهّ عيل  الشيخ 
نارص مكارم الشيازي وغيهم 
العديد(.  صفاته وأخالقه: كان 
السيهّد الداماد رصحًيا يف كالمه، 
الئ��م،  ل��وم��ة  الل  يف  ت��أخ��ذه  ال 
اب،  ج��ذَّ كالمه  املعرش،  َحَسن 
والرئاسة،  باملناصب  هيتم  ال 
متواضًعا للجميع، وكان يمتلك 
قلًبا عطوًفا رحياًم، ولكالمه َوقٌع 
كبي يف نفوس ساِمِعيه، حتهّى أنَّ 

الكثي من الذين كانوا حيرون 
واإلرش���اد  ال��وع��ظ  يف  جمالسه 
اإلم��ام  جمالس  األخ��ص  وع��ل 
وذكر  السالم(  )عليه  احلسني 
د  مِلُجرَّ يبكون  كانوا  مصائبه، 

سامعهم كالمه املؤثهّر.
به: وكان ال   ويقول فيه أحد طالهّ
احلارضين  ب  الطالَّ بعدد  هيتم 
أيهّ  هناك  فليس  ال���درس،  يف 
الدرس  امتالء  بني  عنده  فرق 
ب أو حضور اثنني منهم،  بالطالهّ
به اهتامًما كبًيا،  وكان هيتمهّ بطالهّ
عليهم  ويعطف  وحي��رتم��ه��م، 
عل  احلنون  األب  يعطف  كام 
دنياه،  يف  زاه��ًدا  وكان  أوالده، 
عن  بعيدة  بسيطة،  حياة  يعيش 
ال��رتف  أش��ك��ال  م��ن  شكل  أي 

ة الفارغة. َ واأُلبَّ
ة  شدَّ اأُلخ���رى:  مميهّزاته  وم��ن   
علم  وتدريس  باملطالعة،  قه  تعلهّ
الفقه واأُلصول، وتربية وإعداد 
ب، وهل���ذا ن��ج��ده ك��ان  ال���ط���الهّ
الليل  يف  أوقاته  أغلب  ص  خيصِّ
ُعدَّ  حتى  الغرض،  هلذا  والنهار 
من  للكتب  املطالعني  أكثر  من 
يف  العلمية  احل���وزة  علامء  ب��ني 

سة. مدينة قم املقدهّ
 أقوال العلامء فيه: نذكر منهم ما 

ييل:
ري:  1- قال الشهيد الشيخ املطههّ
يف  معجزة  الداماد  السيهّد  )كان 
عبد  الشيخ  ق��ال   -2 الفقه(.  
)كان  اليزدي:  احلائري  الكريم 
ق الداماد من  آية الل السيهّد املحقهّ

يب، وأبعدهم نظًرا(. أوعى ُطالَّ
 مؤلفاته: نذكر منها ما ييل:

1- تقريرات بحثه يف الفقه كتبها 
الشيخ عبد الل اجلوادي اآلميل.

علم  يف  بحثه  ت��ق��ري��رات   -2
نارص  الشيخ  كتبها  اأُلص���ول 
مكارم الشيازي. 3- تقريرات 
 -4 ال��ط��ه��ارة.  بحث  يف  بحثه 
تقريرات بحثه يف بحث الصالة 
مؤمن  ��د  حم��مهّ ال��ش��ي��خ  كتبها 
العروة  عل  حاشية   -5 ي.  القمهّ
السيهّد  ت��ويفهّ  وف��ات��ه:  الوثقى.  
الداماد )قدس رسه( يف  ق  املحقهّ
ة 1388 ه�،  الثاين من ذي احلجَّ
ودفن يف الصحن الرشيف ملرقد 
السيهّدة فاطمة املعصومة )عليها 

سة. السالم( يف مدينة قم املقدهّ

السيد محمد اليزدي )قدس سره( )1325 هـ – 1388 هـ(
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السؤال : ما حكم استثامر األموال يف البنوك ، علاًم أن االستثامر 
عل قسمني :

القسم األول : ال يضمن يل ال الربح وال رأس املال يف اخلسارة .
الربح لكن يف صورة اخلسارة يقوم  الثاين : ال يضمن يل  القسم 

البنك بتسليمي مقدارًا مساويًا لرأس املال الذي دفعته ؟
اجلواب : جيوز إذا كان ضمن معاملة صحيحة رشعية كاملضاربة 
أو الرشكة أو اجلعالة فالبدهّ من ذكر كيفية االستثامر واملعاملة التي 

يتم عل أساسها ورشوطها .
 

السؤال : هل جيوز االستثامر بالعمالت االجنبية � أي � الدوالر 
= 3.75 ريال وعندما يرتفع الدوالر يصبح الدوالر = 4 ريال ؟
اجلواب : إذا كان االستثامر بأن تشرتي الدوالر حني الرخص ثم 

تبيعه حني الغالء فال مانع منه .
 

السؤال : هل جيوز اخذ قرض بغرض استثامره ويرجع بدخل يل 
يساعدين يف حيايت ؟

اجلواب : جيوز بدون فائدة واما ان كان بفائدة فان كان من رشكة 
او بنك فيه نسبة للحكومة جاز باذن املرجع وسامحة السيد يأذن 

بذلك لعامة املؤمنني وان كان من رشكة اهلية فال جيوز.
 

السؤال : لدي مبلغ من املال واريد استثامره يف القروض وذلك 
بالطريقة التالية :

 6000 بمبلغ  لدي  موجودة  معينة  سلعة  املقرتض  يشرتي  ان 
االف ريال وملدة سنة بحيث يدفع يل كل شهر)500( ريال وبعد 
ان يمتلكها ونكتب عقد البيع يبدأ بيعها بمبلغ )5000( االف 
ريال نقدًا وبذلك اكون قد استفدت الف ريال هل جيوز ذلك ؟ 
ويف حالة عدم اجلواز هل توجد طريقة يف مثل تلك االستثامرات 

؟
اجلواب : جيوز ذلك برشطني :

ثم  منك  اشرتى  لو  بحيث  صوريًا  ال  واقعيًا  البيع  يكون  ان   �1
رفض البيع او رفضت انت الرشاء تكونان ملتزمني بالبيع االول 
.2� ان ال يشرتط البيع الثاين يف البيع االول فال تقول له ابيعك 

برشط تشرتهيا مني والهو يشرتط عليك ذلك.
 

السؤال : ماحكم الصناديق األستثامرية يف البنوك ؟
بني  عليها  املوقع  الرشكات  يكن من ضمن  مامل  : جيوز  اجلواب 
الطرفني رشكة معامالتا حمرمة كام لوكانت تتعامل بالربا أوتتاجر 

باخلمور .
 

أحكاُم استثمار األموال

سؤال للقراء
هل يجوز استثمار األموال في معمل للسكائر ؟

سؤال وجواب العدد السابق

ماحكم من قال اجرتك احدى مزارعي ؟
الجواب: التصح.
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األحرار/ حسين النعمة 

التاريخية والدينية عبر  الحضارية اإلسالمية، واكتسبت اهميتها  المدن  النجف األشرف كواحدة من أشهر  برزت مدينة 
الزمن من احتضان ثراها جسد اإلمام علي بن ابي طالب )عليه السالم(، وقد لعبت دورًا حضاريًا في تاريخ العراق والعالم 
اإلسالمي، وكانت وال تزال مركزًا لإلشعاع الحضاري والديني والثقافي، ولقرون عدة على رغم تعرضها خالل العقود الثالثة 

األخيرة للكثير من الظلم واالضطهاد واالهمال المتعمد ومحاوالت تعطيل دورها الديني والحضاري المتميز.

أشهُر المدارس الدينية في النجف االشرف بين الحكمين الصفوي والعثماني 

العلمية  وامل��ع��اه��د  امل���دارس  اشهر  أم��ا 
واالسالمية يف النجف فهي:

مدرسة الصحن الكربى: كانت جزءًا من 
صحن الروضة احليدرية، وحني زار الشاه 
الصفوي  الشاه عباس  الدين حفيد  صفي 
)1633م(،  1042ه�  سنة  النجف  مدينة 

أمر بتوسيع صحن الروضة احليدرية.. 
م��درس��ة ال��ص��در: تقع ه��ذه امل��درس��ة يف 
السوق الكبي وهو السوق الطويل املستقيم 
وتعد  احليدرية،  الروضة  بصحن  املتصل 
من املدارس العلمية القديمة وتتكون من 
وهي  غرفة،   30 عل  حيتوي  واحد  طابق 
مرت   900 حوايل  مساحتها  وتبلغ  واسعة 
الصدر  الكبي  املحسن  شيهّدها  م��رب��ع، 
حسني  حممد  احلاج  الدولة  نظام  االعظم 
السلطان  وزير  االصفهاين  العالف  خان 
فتحعيل شاه القاجاري بعد اكامل بناء سور 

وذلك  واألخي،  السادس  النجف  مدينة 
سنة 1226ه� )1806م(، وقد اعيد ترميم 
هذه املدرسة من قبل احلاج الشيخ نرص الل 

اخللخايل.
حممد  الشيخ  مدرسة  املعتمد:  مدرسة 
مة  العالهّ شيدها  الغطاء،  كاشف  حسني 
كاشف  آل  عيل  الشيخ  ابن  مهدي  الشيخ 
الغطاء وبتمويل من معتمد الدولة )عباس 
قيل خان( وزير حممد شاه القاجاري املتوىف 
هذه  وتقع  )1833م(،  1249ه����  سنة 
مساحتها  وتبلغ  العامرة،  حملة  يف  املدرسة 

حوايل 800 مرت مربع..
املدرسة املهدية: تقع هذه املدرسة يف حملة 
النجف  مدينة  ح��ارات  اح��دى  امل��رشاق 
مقابل مرقد العامل السيد حممد مهدي بحر 
الطويس،  الشيخ  الطائفة  وشيخ  العلوم 
الشيخ  شيهّدها  )القوام(،  ملدرسة  جماورة 

جعفر  الشيخ  ابن  عيل  الشيخ  ابن  مهدي 
سنة  ال��غ��ط��اء(  )كشف  صاحب  الكبي 

1284ه� )1867م(.
حملة  يف  املدرسة  هذه  تقع  القوام:  مدرسة 
وتقابل  املهدية  للمدرسة  جماورة  املرشاق 
مرقد الشيخ الطويس والسيد بحر العلوم، 
إىل  نسبة  الفتحية  باملدرسة  ايضًا  وُتعرف 
قوام  ال��ش��يازي(  خ��ان  )فتحعيل  بانيها 
1300ه���.  سنة  تشييدها  تمهّ  وقد  امللك، 
وكانت حتتوي عل 26 غرفة، وقد مالت 
إىل االندام ايضًا، فقام بإعادة بنائها الشيخ 

نرص الل اخللخايل.
يف  املدرسة  هذه  تقع  االي��رواين:  مدرسة 
حملة العامرة بجانب دار املرجع الكبي ابو 
طابقني  من  وتتألف  االصفهاين،  احلسن 
وحتتوي عل 19 غرفة، ويف الطرف الشاميل 
احلاج  مؤسسها  مقربة  تقع  املدرسة  من 
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1307ه�  سنة  شيهّدت  االي��رواين،  مهدي 
من قبل الشيخ مال حممد االيراوين.

هذه  تقع  الشيازي:  حسن  امليزا  مدرسة 
ابواب  من  الطويس  باب  بجانب  املدرسة 
صحن الروضة احليدرية من جهة الشامل، 
السيد  الكبي  املرجع  قبل  من  شيهّدت  وقد 
1310ه���  سنة  ال��ش��يازي  حسن  م��يزا 
عل  األرض  الطابق  وحيتوي  )1893م(، 
االول  الطابق  اما  الشيازي  السيد  مرقد 
فيحتوي عل عدد من الغرف يسكنها طلبة 

العلوم الدينية.
مدرسة احلاج ميزا حسني اخللييل الكربى: 
وتقع يف بداية شارع السالم يف حملة العامرة، 
وتعرف عند عامة الناس بمدرسة القطب، 
اخللييل  حسني  ميزا  احلاج  مؤسسها  ألن 
عيل  السيد  صاحبها  من  اشرتاها  قد  كان 

القطب.
مدرسة البخاري: تقع هذه املدرسة يف حملة 
احلويش بجانب مدرسة اآلخوند الكربى، 
قبل  شيهّدت سنة 1319ه� )1901م( من 
البخاري وهو من اصحاب  يوسف  حممد 
بناؤها  جدد  وقد  م��يزا(،  )خ��ان  الوزير 
سنة 1380ه� )1960م( وحتتوي عل 18 

غرفة وهي عل طراز معامري حديث.
احلويش  حملة  يف  وتقع  الرشبياين:  مدرسة 
يف ناية الشارع الذي تقع فيه مدرسة حممد 
)بشارع  سابقًا  واملعروف  اليزدي  كاظم 
يف  الشهية  امل��دارس  من  وُتعد  اهلنود(، 
من  1320ه�  سنة  شيهّدت  النجف،  مدينة 
من  وتتألف  الرشبياين،  حممد  الشيخ  قبل 

طابق واحد وحتتوي عل 20 غرفة.
هذه  تقع  ال��ك��ربى:  اخل��راس��اين  م��درس��ة 
مدرسة  وهي  احلويش،  حملة  يف  املدرسة 
مرموقة،  علمية  مكانة  وذات  واس��ع��ة 
الفكر  أه��ل  م��ن  الكثي  تضم  وك��ان��ت 
والعلم، وحتتوي عل 48 غرفة موزعة عل 
طابقني، وحتتوي عل مكتبة عامرة بالكتب 
)1903م(  1321ه�  سنة  شيهّدت  القيمة، 
من قبل الوزير الكبي للسلطان عبد األحد 

اخلراساين  كاظم  املال  من  بأمر  البخاري 
املرجع الكبي يف عرصه.

مدرسة القزويني: تقع هذه املدرسة يف حملة 
العامرة بالقرب من مسجد اهلندي، شيهّدت 
سنة 1324ه� )1906م( عل ارض كانت 
عل  وأنفق  للمسافرين،  خانًا  ذلك  قبل 
القزويني،  األمني  آغا  حممد  احلاج  بنائها 
وحتتوي عل 33 غرفة موزعة عل طابقني، 
وقد جدد بناؤها سنة 1384ه� )1964م( 

من قبل احد املحسنني من أهل الكويت.
مدرسة البادكويب: تقع هذه املدرسة يف حملة 
وشيهّدها  العابدين،  زين  شارع  يف  املرشاق 
احلاج عيل نقي البادكويب، وحتتوي عل 28 

فيها  وي��درس  طابقني،  عل  موزعة  غرفة 
من  وات��راك  بخارى  من  ب  طالهّ ويسكنها 

قفقاسيا.
هذه  تقع  ال��وس��ط��ى:  اآلخ��ون��د  م��درس��ة 
الصادق  شارع  يف  الرباق  حملة  يف  املدرسة 
احلديث، وهي من املدارس العلمية املهمة 
موزعة  غرفة   36 عل  وحتتوي  النجف  يف 
ألنا  بالوسطى  سميهّت  وقد  طابقني،  عل 

املساحة  متوسطة 
وهذه  والصغرى  الكربى  امل��درس��ة  بني 
املال  الكبي  للمرجع  ال��ث��الث  امل���دارس 
1326ه�  سنة  شيهّدت  اخلراساين،  كاظم 
وزي��ر  البناء  بتمويل  وق��ام  )1908م( 

السلطان البخاري عبد االحد.
هذه  تقع  اليزدي:  كاظم  السيد  مدرسة 
املدرسة يف حملة احلويش، وتعد من الناحية 
املدارس  اشهر  إحدى  واجلاملية  املعامرية 
النجف وحتتوي عل 80 غرفة  العلمية يف 
موزعة عل طابقني، وامام كل غرفة ايوان 
صغي يعلوه قوس مدبب الشكل واجهته 
شيهّدها  القاشانية،  الزخارف  بأروع  مزينة 

اليزدي  كاظم  حممد  السيد  املرجع  االمام 
سنة 1327ه� )1909م(.

حملة  يف  املدرسة  هذه  تقع  اهلندي:  مدرسة 
اهلند  من  خان  عيل  نارص  شيهّدها  املرشاق، 
وخصصت  )1910م(  1328ه����  سنة 
عل  وحتتوي  اهلند،  من  القادمني  للطالب 

22 غرفة موزعة عل طابق واحد.
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الشيخ الكربالئي يفتتح ثانوية )أسباط الوارث( 
 ويؤّكد : إن من مهام العتبة الحسينية االرتقاَء بالمستوى التعليمي 

دي
ها

د ال
عب

سم 
 قا

ير/
تقر

تزامنًا مع أعياد األضحى املبارك 
والغدير االغر وبجهود استثنائية 
للعتبة  ال��ع��ام��ة  االم��ان��ة  تبذهلا 
بالنهوض  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
ب��ال��واق��ع ال��ع��ل��م��ي وال��رتب��وي 
للعتبة  الرشعي  املتويل  وبحضور 
الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية 
وامينها  الكربالئي  املهدي  عبد 
جعفر  ال��س��ي��د  س��امح��ة  ال��ع��ام 
رسمية  وشخصيات  امل��وس��وي 
الكرام،  االساتذة  رائعة من  وثلة 
الوارث  اسباط  ثانوية  افتتاح  تم 
الرتبية  لقسم  التابعة  النموذجية 
احلسينية  العتبة  يف  والتعليم 

املقدسة. 
ح��ي��ث اب��ت��دئ احل��ف��ل ب��ت��الوة 
احلكيم  الذكر  من  بينات  آي��ات 
احلسينية  العتبتني  مقرئ  تالها 
والعباسية املقدستني احلاج اسامة 
الكربالئي ثم قراءة سورة الفاحتة 
عامة  العراق  شهداء  ارواح  عل 
الرشعي  امل��ت��ويل  ألقى  وبعدها 
سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
عل  خيفى  »ال  فيها:  ج��اء  كلمة 
من  والتعليم  للرتبية  ما  اجلميع 
وجمتمع  كفرد  حياتنا  يف  امهية 

خ��ص��وص��ًا يف ال��وق��ت احل��ارض 
الذي يمر به بلدنا العزيز العراق, 
اىل  نظرتنا  ان  اب���ني  ان  واود 
الذي  ودوره��ا  املقدسة  العتبات 
العامة  احلياة  يف  تؤديه  ان  ينبغي 
العراق  خ��ارج  يف  او  العراق  يف 
اخلدمات  تقديم  عل  يقترص  ال 
العتبات  هذه  ألن  الزائرين  اىل 
حلقة  متثل  مقدسة  كيانات  هي 
وصل بني افراد املجتمع ومبادئ 
عل  املحافظة  منها  يراد  االسالم 
من  ضحى  التي  امل��ب��ادئ  إب��ق��اء 
اجلها االئمة )عليهم السالم(«. 

»واحدًة من  أن  وأضاف سامحته 
املبادئ املهمة هي توفي االجواء 
يتمكنوا  لكي  للزائرين  واخلدمة 
من اداء الزيارة عل الوجه الذي 
من  ج��زء  ه��ذا  ولكن  يناسبهم 
عل  جيب  بانه  نعتقد  التي  املهام 
تضطلع  ان  املقدسة  العتبات 
االدوار  م��ن  وواح���د  مجيعًا,  ب��ا 
وتثبيت  وترسيخ  زرع  هو  املهمة 
املبادئ والقيم لدى املجتمع ويف 
اخلدمات  تقديم  الوقت  نفس 
)عليهم  االئمة  ان  باعتبار  ايضًا, 
السالم( كان هلم الدور االسايس 
والفرد  الصاحلة  اجلامعة  بناء  يف 

الصالح«،  واملجتمع  الصالح 
التي  اخل��دم��ات  »ه��ذه  ان  مبينًا 
ان  خالهلا  من  نريد  ال  نقدمها 
املؤسسات  ًع��ن  ب��دي��ال  ت��ك��ون 
املهام  بذه  تقوم  التي  احلكومية 
نكرره  الذي  املبدأ  بحسب  وانام 
دائاًم هو انه ينبغي ان يكون لدى 
اجلميع شعور واعتقاد بان طبيعة 
املسؤولية امللقاة عل عاتق اجلميع 
طبيعة  هو  الوقت  يف  العراق  يف 
وليست  التضامنية  املسؤولية 
من  الب��د  اذ  الفردية,  املسؤولية 
اجلميع ان يفكر ويسعى يف تقديم 
اخلدمات التي يستطيع تقديمها«.
انهّ  إىل  الكربالئي  الشيخ  وأشاَر 
مدارس(   6( يضم  ع  املجمهّ »هذا 
لإلناث  وث��الث  للذكور  ث��الث 
وت��م إن��ج��از م��درس��ة واح���دة، 
خاصة  حصة  هنالك  وستكون 
يتم  أن  بعد  األي��ت��ام،  للطالب 
املتبقية  اخلمس  امل��دارس  إنجاز 
املالية  السيولة  قلة  سببت  والتي 
عن  معربًا  إنجازها«،  تأخر  يف 
»تساهم  أن  ذات��ه  بالوقت  أمله 
امل���دارس  وبقية  امل��درس��ة  ه��ذه 
لألخوة  ومساند  معاضد  كجهد 
احلكومية  االخ��رى  امل��دارس  يف 

بمستوى  ننهض  لكي  واالهلية 
الذي  املستوى  طلبتنا االعزاء اىل 

نطمح اليه مجيعًا«.
وم���ن ج��ه��ت��ِه ق���ال مم��ثهّ��ل رشك��ة 
عالء  الدكتور  السبطني  خيات 
للمرشوع،  املنفذة  عجام  الدين 
املشاريع  من  املرشوع  هذا  »يعدهّ 
تساهم  التي  الكربى  العمرانية 
لرشحية  كبية  خدمة  تقديم  يف 
وتبلغ  امل��ج��ت��م��ع,  م��ن  واس��ع��ة 
 55( ح���وايل  امل���رشوع  مساحة 
ثالث  ويضم  م��رب��ع(  م��رت  ال��ف 
وهي  الرئيسية  لألبنية  جماميع 
مدارس  وثالث  املركزية  االبنية 
للبنات,  م��دارس  وث��الث  للبنني 
تصيصه  تم  للرسداب  بالنسبة 
وللخدمات,  للسيارات  كمرأب 
فتحتوي  العليا  ال��ط��واب��ق  ام��ا 
ومكتبة  املختربات  قاعات  عل 
صحية  وجم��م��ع��ات  وك��اف��ت��يي��ا 
وم��ل��ع��ب��ني خ��ارج��ي��ني وغ��رف 

خدمات اخرى«.
رشكة  »قامت  عجام،  وأض��اف 
كل  بتسخي  السبطني  خ��يات 
بكوادرها  اهلندسية  امكاناتا 
املرشوع  هذا  إلنجاز  املتخصصة 

املهم وبفرتة قياسية«.
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ُأقيمْت عل قاعة خاتم االنبياء )صل الل عليه 
بمناسبة  الرشيف  احلسيني  الصحن  يف  وآله( 
)فرحة  مهرجان  االغ��ر  الغدير  عيد  حلول 
النسوي  االع��الم  وح��دة  نظمته  ال��ذي  يتيم( 
من  اكثر  بحضور  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
االيتام  مدارس  من  وتلميذة(  تلميذًا   345(
التابعة ملمثلية املرجعية الدينية العليا يف كربالء 

املقدسة.  
الدين  سعد  السيد  )االح���رار(  جملة  التقْت 
للعتبة  العام  األم��ني  معاون  البناء؛  هاشم 
ق��ال:  وال���ذي  اإلع���الم  ل��ش��ؤون  احلسينية 
أقيم  االغ��ر،  الغدير  عيد  ذك��رى  مع  »تزامنًا 
مدرسة  تالميذ  لتكريم  املبارك  االحتفال  هذا 
االبتدائية   ال��س��الم(  )عليها  رقية  السيدة 
للصفوف  تلميذة(   235( وعددهم  لأليتام 
السادس  الصف  وحتى  األول  الصف  من 
االبتدائي، و )110 تلميذًا( من مدرسة السيد 
عيل األصغر )عليه السالم( لأليتام من الصف 
مهرجاننا  وضمن  ابتدائي،  الثالث  إىل  األول 
»التكريم  ان  مضيفًا  يتيم(«  )فرحة  السنوي 
والقرطاسية  املدرسية  احلقائب  توزيع  شمل 
أجل  م��ن  التالميذ،  ع��ل  امل��الب��س  وك��ذل��ك 
االيتام  االطفال  وجوه  عل  االبتسامة  رسم 

واالهتامم بم من كافة املجاالت«. 
الرضا  اإلم���ام  »مؤسسة  ان  البناء  وت��اب��ع 

السيد  مكتب  ملمثلية  التابعة  السالم(  )عليه 
بتعليم  لت  تكفهّ الوارف(  )دام ظله  السيستاين 
التعليمية  املراحل  إكامل  حتهّى  األيتام  هؤالء 
وتزوجيهم  بعد  فيام  لتوظيفهم  وترجهم 
وحسب  املجتمع  يف  ��ه��م  زجهّ ع��ل  والعمل 
هناك  »ك��ان  انه  مبينًا  املتاحة«،  اإلمكانيات 
للصف  اقيم  تعبوي  تنموي  ثقايف  اسبوع 
ال��راب��ع واخل��ام��س وال��س��ادس مل��درس��ة عيل 
واالول  االبتدائية  السالم«  »عليه  االصغر 
ترفيههم  اجل  من  وجوالت  للثانوية  والثاين 

واالرتقاء بم يف جمال الثقافة العامة«.
وإنجاح  لتنظيم  شكره  عن  البناء  وأع��رَب 
هذا املهرجان الذي تضافرت فيه جهود عدة 
وحدات يف العتبة املقدسة وعل رأسها وحدة 
إقامة  عاتقها  عل  كان  التي  النسوي  اإلعالم 
هذا  »يساعد  ان  متمنيًا  املهم،  الربنامج  هذا 
إفراح  يف  اسمه  من  وانطالقًا  فعاًل  املهرجان 

اإليتام ورسم البهجة عل وجوههم«.
اجلليحاوي،  ندى  الست  قالت  جهتها  من 
»انطالقًا  النسوي:  اإلع��الم  وحدة  مسؤولة 
من مسؤولية االنتامء للنبع املحمدي االصيل، 
العتبة  يف  النسوي  االع��الم  وح��دة  اقامت 
لتكريم  خاصًا  مهرجانًا  املقدسة  احلسينية 
االطفال االيتام يف مدرسة السيدة رقية )عليها 
السالم(  )عليه  االصغر  عيل  والسيد  السالم( 

الغدير االغر  واهلدف  لأليتام يف مناسبة عيد 
البسمة عل شفاه  املهرجان هو رسم  من هذا 
املهرجان  »هذا  ان  مبينًة  االيتام«،  االطفال 
ببعض  األيتام  لتكريم  التوايل،  الثاين عل  يعد 

املستلزمات املدرسية الرورية«.
سفي  سلامن  هاشم  الفنان  ق��ال  جهته  من 
يف  وش��ارك  حر  وال��ذي  العراقية  الطفولة 
املهرجان: »يفتخر كل عراقي اليوم بإنجازات 
افضل  توفر  التي  املقدسة  احلسينية  العتبة 
اخلدمات اىل الزائر الكريم واملواطن العراقي 
بصورة عامة باخلصوص رشحية االطفال عامة 
واالطفال االيتام بشكل خاص، وبذكرى عيد 
عل  االبتسامة  رسم  عل  نعمل  االغر  الغدير 

وجوه االطفال االيتام«.
يف  املشاركون  التالميذ  أع��رب  جهتهم  من 
مهرجان )فرح يتيم( عن رسورهم بإقامة هذا 
سجاد  مرتىض  الطالب  بنيهّ  حيث  التكريم، 
لالهتامم  جاَء  اجلميل  التكريم  »هذا  أن  كريم 
)عليه  الرضا  اإلمام  مؤسسة  قبل  من  الكبي 
يف  قنا  ولتفوهّ األيتام،  برشحية  اخليية  السالم( 
يف  نجح  املهرجان  أن  لل  واحلمد  دراستنا، 
يف  زمالئي  وقلوب  قلبي  عل  الفرحة  إدخال 

املدرسة«.

بمناسبة عيد الغدير األغر..
العتبة الحسينية المقدسة ترسُم االبتسامة على وجوه )345 تلميذًا 

وتلميذة( في مهرجان )فرحة يتيم(

األحرار/ حسين نصر 
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املتويل  سامحة  ألقاها  كلمة  ويف 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة 
املهدي  عبد  الشيخ  س��امح��ة 
عل  خ��الهل��ا  أك��د  الكربالئي 
بعوائل  الدينية  املؤسسة  اعتزاز 
نفتخر  »ان��ن��ا  مبينا  ال��ش��ه��داء 
التي  العوائل  ب��ذه  ونترشف 
الذين  الشهداء  أولئك  انجبت 
بذلوا اعز ما يملكه االنسان اال 
سبيل  يف  وجسده  روحه  وهي 
احلفاظ عل هذا البلد وكام ذكر 
رفعها  التي  اللوحات  هذه  يف 
ابناء الشهداء ونشعر من خالهلا 
فضال  وعوائلهم  للشهداء  ان 
ومنهّة علينا مجيعًا باعتبار ان هذه 
الدينية  املرجعية  وفتوى  الدماء 
العليا هي التي حفظت لنا بلدنا 

عل  وحافظت  بلدنا  وحررت 
مقدساتنا واعراضنا..«.

»ال��ع��وائ��ل  سامحته  واض���اف 
واالمهات  االباء  من  الكريمة 
وحزينة  مفجوعة  قلوبم  لعل 
ب��ف��ق��د ال��ش��ه��داء ول��ك��ن لو 
حياة  هي  ما   ً قليال  يتصورون 
الشهداء االن يف هذه اللحظات 
هذه  ويف  االن  فيها  نحن  التي 
نعيشها  التي  واالوضاع  االيام 
الدنيا  ه���ذه  ويف  ال��ع��راق  يف 
بصورة عامة.. حقيقة المتألوا 
عليه  ملا  فرحًا ورسورًا وسعادة 
ان  هم  ولتمنوا  الشهداء  حياة 

يكونوا شهداء..«.
ان  الكربالئي  الشيخ  وت��اب��ع 
مجيعًا  علينا  مكتوب  »امل��وت 

موت  بني  فرق  ولكن  حمالة  ال 
فبعضنا  نموت،  فكلنا  وموت، 
وبعضنا  ف��راش��ه  ع��ل  ي��م��وت 
املؤمنني  وامي  شهيدًا..  يموت 
نج  يف  يبني  ال��س��الم(  )عليه 
البالغة قيمة القتل يف سبيل الل 
فيقول )عليه السالم(: »والذي 
رضبة  ألل��ف  بيده  ع��يل  نفس 
بالسيف أهون من موتة واحدة 

عل الفراش«.
الكربالئي  الشيخ  وت��س��اءل 
هذه  »مل���اذا  الشهداء  لعوائل 
يقتل  للذي  العظيمة  املنزلة 
يف  ألن��ا  ت��ع��اىل؟  الل  سبيل  يف 
العظيمة  امل��ن��زل��ة  اي  ال��واق��ع 
للشهيد تفف من واقع اهلموم 
ذوو  يعيشها  التي  واالح���زان 

هي  م��ا  فالحظوا  ال��ش��ه��داء.. 
قيمة الشهيد عند الل تعاىل حتى 
الل  ال��ق��ديس  احل��دي��ث  يف  ورد 
تعاىل يقول: )انا خليفة الشهيد 
فقد  ارض���اه���م  م��ن  اه��ل��ه  يف 

تواصال للمؤسسة الدينية مع عوائل الشهداء، كرمت األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، عوائل الشهداء من داخل 
وخارج محافظة كربالء، على قاعة سيد االوصياء «عليه السالم« في  الصحن الحسيني الشريف.

العتبة الحسينية المقدسة تقيم برنامجًا لتكريم )100( عائلة شهيد في الحائر الحسيني
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فقد  اسخطهم  وم��ن  ارض��اين 
اسخطني( لذلك علينا مجيعًا ان 
ال يصدر منا أي ترصف او قول 
الشهيد  يغضب ويسخط عائلة 
وكذلك اويص عوائل الشهداء 
ان يالحظوا هذه املكانة للشهيد 
من  جعل  تعاىل  الل  ان  بحيث 
نفسه خليفة للشهيد يف اهله..«.
تال كلمة املتويل الرشعي للعتبة 
املقدسة عرض فيلم وثائقي من 
االمام  اعداد وارشاف مؤسسة 
احلسني )عليه السالم( لألعالم 
)عوائل  عنوان  محل  الرقمي 
احلسينية  العتبة  ب��ا  تتكفل 
حرصت  وق��د  ه��ذا  املقدسة( 
تسليط  ع��ل  »االح����رار«  جملة 
التكريم  اكثر عل حفل  الضوء 
االمني  مكتب  مدير  والتقت 
العام يف العتبة احلسينية املقدسة 
البناء  الدين هاشم  السيد سعد 
من  »بتوجيه  قائاًل:  واوض��ح 
للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة 
احلسينية املقدسة والسيد االمني 
العام للعتبة اقيم هذا الكرنفال 
شهداء  وعوائل  ايتام  لتكريم 

مبينا  االبطال«،  الشعبي  احلشد 
املقدسة  احلسينية  »العتبة  ان 
هذه  م��ع  بالتواصل  مستمرة 
التضحيات  لوال  التي  الرشحية 
ال��ك��ب��ية ألب��ن��ائ��ه��ا ورج��اهل��ا 
فهم  العراق   بقي  ملا  االبطال 
وال��ع��رض  االرض  ح��ف��ظ��وا 

واملقدسات«.
وتابع البناء »تم تصيص مبالغ 
وكذلك  العوائل  هل��ذه  نقدية 
مؤكدا  االيتام  لألطفال  هدايا 
املقدسة  العتبة  استمرار  عل  
برعاية هذه الرشحية وداعيا مجيع 
املواطنني يف كل حي وارض يف 
يوجد  كان  اذا  احلبيب  الوطن 

يتم  ان  شهيد،  عائلة  ه��ن��اك 
والتكاتف  والتكافل  التالحم 
بجمع  العوائل  هذه  وم��ؤازرة 
احتياجاتم  وت��وف��ي  امل��ب��ال��غ 

وزيارتم وتفقدهم«.
وأض��اف »ي��أيت اهل��دف االول 
هكذا  مثل  اقامة  من  واالخ��ي 
ن��ش��اط��ات الش��ع��ار االط��ف��ال 
تواصال  ه��ن��اك  ب��أن  وذوهي���م 
هناك  ول��ي��س  معهم  مستمرا 
انقطاع وما يقدم اليهم هو اليشء 
القليل مقارنًة بالتضحيات التي 
قدمت من قبل ابنائهم وابائهم، 
والتكريم مل يشمل فقط حمافظة 
شمل  وان���ام  املقدسة  ك��رب��الء 
ابرزها حمافظة  اخرى  حمافظات 

بابل وبغداد«.
املقدسة  »العتبة  أن  اىل  واش��ار 
داخل  من  عائلة   100 كرمت 
وخارج حمافظة كربالء املقدسة 
 170 من  اكثر  كرمت  وكذلك 
طفاًل، مبينا أن التواصل مستمر 
عل  القائامت  االخ���وات  م��ن 
)عليها  زينب  احل���وراء  مركز 
عدد  مع  ومتواصل  ال��س��الم( 

حمافظة  ومنها  املحافظات  من 
بابل وبغداد والنجف االرشف 
التوسع  الل  ش��اء  ان  النية  ويف 
لزيارة  االخ��رى  للمحافظات 
برنامج  العوائل، موضحا  باقي 
زي���ارة ك���ادر امل��رك��ز  وشعب 
املقدسة  العتبة  م��ن  أخ���رى 
احدى  بقيام  الشهداء  لعوائل 
منتسبات مركز احلوراء »عليها 
السالم« بتالوة آيات من الذكر 
احلكيم ترمحا عل الشهيد البطل 
جملس  بإقامة  ت��ق��وم  واخ���رى 
عزاء وثالثة تقدم اهلدايا واملبالغ 
بكتابة  تقوم  واالخرى  للعائلة 
هذا  استشهاد  كيفية  عن  قصة 

البطل«.
كاشفًا انه يف النية »إصدار كتاب 
يسطر فيه بطوالت وتضحيات 

هؤالء االبطال«.
اجلدير بالذكر ان حفل التكريم 
ح����ره ش��خ��ص��ي��ات دي��ن��ي��ة 
حمافظة  داخ��ل  من  واكاديمية 
عن  فضاًل  هذا  املقدسة  كربالء 
للوحات  الشهداء  اطفال  محل 
تعرب عن الفخر بام قدمه اباؤهم 
الوطن  ارض  حرمة  حفظ  يف 
وامل��ق��دس��ات وم���ن ب��ني اب��رز 
حترر  )بدمائكم  اللوحات  تلك 
تدل  اخ��رى  وعبارات  بلدي( 
للشهداء  والفخر  اهليبة  ع��ل 

االبرار.
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اآلباء  دور  هو  وما  السالم«  «عليه  الحسين  بحب  يتوحدون  كيف 
واالمهات والمختصين لتأهيل اطفال التوحد ودمجهم بالمجتمع؟

املتويل  فيها  توجه  كلمة  ويف 
احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
بالشكر  الكربالئي  امل��ه��دي 
اجلزيل والثناء الوافر لألخوات 
احلسني  االم���ام  معهد  م��دي��رة 
للتوحد  ال���س���الم(  )ع��ل��ي��ه 

امل��ع��ل��امت عل  واالخ������وات 
والنوعية  ال��ك��ب��ية  اجل��ه��ود 
هؤالء  بأيدي  باألخذ  املتميزة، 
الل  شاء  ان  للوصول  االطفال 
الوصول  يمكن  التي  للمرتبة 
اليها من تأهيل هؤالء االطفال 
يف  ناشطني  اف����رادًا  ليكونوا 

املجتمع.
مشيا   حمورين،  سامحته  وذكر 
يف  االحتفال  شعار  اىل  فيهام 
فرحة  يف  وهو  االول،  املحور 
خرجيي  حفل  ملشاركته  غامرة 
)عليه  احلسني  اإلم���ام  معهد 
ال���س���الم( ل��ل��ت��وح��د، ق��ائ��ال: 
الشاشة:  عل  املكتوبة  »العبارة 
احلسني  ب��ح��ب  )م��ت��وح��دون 
عبارة  هي  ال��س��الم((،  )عليه 
مجيلة وكبية يف معانيها ونرجو 
ودع��ا  واق���ع،  اىل  تتحول  ان 
املقولة  ه��ذه  لتحقيق  سامحته 
من  اب��ت��داًء  اجل��ه��ود  بتضافر 
االخت مديرة املعهد واملعلامت 
واالخوة اعضاء اهليئة التعليمية 

هلؤالء  االرس  ارب��اب  وكذلك 
االطفال وربات االرس«.

بحب  »لنبدأ  سامحته  وت��اب��ع 
احل��س��ني )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( يف 
اهل��دف،  اىل  وص���وال  العمل 
يبذلن  االخ��وات  ان  والش��ك 
هذا  يف  وكبية  شاقة  ج��ه��ودًا 
قادر  الذي  الطفل  ألن  املجال 
يبتيل  ان  وت��ع��اىل  سبحانه  الل 
فتعليمه  احلالة،  هذه  يف  عائلته 
يستطيع  لكي  وتدريبه  وتأهيله 
سهاًل،  ام���رًا  ليس  يتعلم  أن 
وانا  انسان،  حلياة  انقاذ  هو  انام 
االخ��وات  مع  اتكلم  ان  اود 
اهلمة وهذا  يواصلن هذه  حتى 
ت��أه��ي��ل ه��ؤالء  االن���دف���اع يف 

000

تقرير: ضياء االسدي

سماحة الشيخ الكربالئي ُيعّرف بالسبيل الى ذلك..

برعاية كريمة من لدن االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وتحت شعار )متوحدون بحب الحسين »عليه السالم«( 
شهدت قاعة سيد االوصياء »عليه السالم« في الحائر الحسيني اقامة حفل تخرج )30( طفاًل من الدورة الرابعة لتالميذ 
معهد االمام الحسين )عليه السالم( للتوحد. وبهدف بيان مديات تحسن التالميذ المتوحدين ومشاركتهم الفرحة بيوم 

تخرجهم وانتقالهم الى المدارس االكاديمية.
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التعليم  هذا  ويكون  االطفال 
انقاذ  بمثابة  ه��و  وال��ت��أه��ي��ل 
االنسان  هذا  ألن  انسان  حلياة 
املرضية  حالته  عل  يبقى  حينام 
له  يكون  ال  فأنه  با  ابتيل  التي 
حتى  املجتمع  يف  وقابلية  تأثي 
يكون  رب��ام  اهله  اىل  بالنسبة 
وهذه  اجلهود  تأيت  لذلك  متعبًا 
اجلهود الشاقة والكبية لتأهيله 
انسان،  حياة  انقاذ  بمثابة  هو 
يتمكن  ال  يكرب  الذي  والطفل 
باحلياة  فعالياته  ي���امرس  ان 
ربام  العادي  باإلنسان  مقارنة 
بذل  ل��ذل��ك  م��ي��ت؛  شبه  ه��و 
السنوات  هذه  خالل  اجلهود 
وايصاهلم اىل مرحلة ولو ملرتبة 
هو  التعلم  عل  القدرة  ملراتب 

انقاذ حلياة هذا االنسان«.
هذا  مثل  ان  واوضح »ال شك 
له ثواب عظيم عند الل  العمل 
نأمل  هنا  ومن  وتعاىل  سبحانه 
بنظر  يأخذن  ان  االخوات  من 
االعتبار مسألة رضا الل سبحانه 
وتعاىل واالجر وثواب عل هذا 
اجلهد الشاق حيث نحن اطلعنا 
التأهيل  لقضية  اطلعتم  وانتم 
الكثي  وحتتاج  وشاقة  متعبة 
من التحمل للحاالت املختلفة 
لألطفال كون كل طفل له حالة 
والتحمل  االخ��ر  عن  خمتلفة 
التعليم  وم��واص��ل��ة  وال��ص��رب 
والتأهيل حتتاج اىل عملية شاقة 
فضل  ه��و  ذل��ك  مقابل  ج���دًا 
وتعاىل  سبحانه  الل  عند  عظيم 

وكام جاء يف احلديث 
ال��رشي��ف )اف��ض��ل االع��امل 

اكثرها  هو  وامحزها  امحزها( 
فيه  العمل  ك��ان  وكلام  مشقة 
االج��ر  ك��ان  كلام  اكثر  مشقة 
نحن  لذلك  اعظم  وال��ث��واب 
نذكر االخوات يف هذه املعاهد 
انه كلام كان حتملهم وجهدهم 
التالميذ  هؤالء  واوصلوا  اكرب 
والتعليم   التأهيل  مرحلة  اىل 
عند  واجره  ذلك  ثواب  يكون 
الشكر  منا كل  افضل وهلم  الل 

والتقدير عل هذه اجلهود«.
وتوجه سامحته يف املحور الثاين 
قائال:  واالم��ه��ات  االب���اء  اىل 
»نحن ندرك متامًا ونعيش هذه 
االب  معاناة  هي  كم  يف  احلالة 
واالم مع امثال هؤالء االطفال 
تعاىل  الل  من  هذا قضاء  ولكن 
وتعاىل  سبحانه  الل  وان  وقدر 
الطفل بذه  يكون هذا  ان  قدر 
يف  واالم  لألب  وابتالء  احلالة 
مدى حتملهم يف مثل هذه احلالة 

االب���ت���الئ���ي���ة؛ 
من  ن���أم���ل  ل���ذل���ك 
يكونوا  بأن  واالمهات  االب��اء 
اكثر التصاقًا من الطفل، واكثر 
قربًا منه وتواصاًل، فهو بطبيعة 
من  اكثر  االم  اىل  يلجأ  احل��ال 
احتياجاته،  لتحقيق  االب 
يكن  ان  االمهات  من  ونأمل 
اك��ث��ر حت��م��اًل وص����ربًا هل��ؤالء 

االطفال«.
ووج����ه ال��ش��ي��خ ال��ك��رب��الئ��ي 
ب������رورة ت���واص���ل االب����اء 
املعهد  ادارة  م��ع  واالم��ه��ات 
كيفية  وب��ي��ان  الطلبة  لتأهيل 
هو  وم��ا  الطفل  م��ع  التعامل 
ابنائهم  مع  يتبع  الذي  السلوك 

وبناتم«.
تربويا عن بعض  ونوه سامحته 
دون  ت��دم  ق��د  التي  االف��ع��ال 
اخلطوات  معرفة  لعدم  قصد، 
ورعاية  متابعة  يف  الصحيحة 
تعاون  وليكون  التوحد،  طفل 
االم مع ادارة املعهد تقوم بتقدم 

ب��ال��وص��ول  للطفل  ارسع 
هذا  املطلوب،  املستوى  اىل 
يشء  هناك  يكون  ان  والب��د 
م��ن ال��ص��رب وامل��ق��اوم��ة حتى 
يمكن ان يتأهل هذا الطفل ولو 
بمقدار معني ويكون افضل من 

احلالة التي هو فيها.
الرشعي  املتويل  سامحة  وأشار 
يف  املجتمع  »ت��أه��ي��ل  أن  اىل  
عل  يقترص  ال  املتقدمة  ال��دول 
االب واالم وادارة املعهد وانام 
عل املجتمع ذاته، لكيفية معرفة 

تعامل العائلة مع الطفل«..
اجلدير بالذكر ان حفل التخرج 
الفعاليات  من  العديد  شهد 
وثائقي  فلم  ع��رض  اب��رزه��ا 
ب���ني م���دى حت��س��ن االط��ف��ال 
مقارنًة  للمعهد  دخوهلم  بداية 
باحلالة التي يعيشونا يف الوقت 
احل����ارض، ف��ض��اًل ع��ن اب���راز 
بينهم  املعهد  خلرجيي  املواهب 

الرسام واخلطاط.
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في يوِم
االدم��������ع ت��������ُل  ع�������اش�������ورا  ي����������وِم  يف 
ي���������وم ب�������ه ك�������ل اخل�������ط�������وب ت���م���ع���ت
ي���������وم ب�������ه ي����ب����غ����ي ي������زي������د ي���������ذل م���ن 
ج����ده وامح����������د  ي��������رىض  ان  ح������اش������اه 
خ��ل��ق ن�����س�����اء  اج���������لهّ  ف����اط����م����ة  واالم 
ف�����أب�����ى وارخ�����������ص ل�����ل�����ص�����وارم ن��ف��س��ه
ي���س���ت���ق���م مل  حم�����م�����د  دي����������ن  ل�������������واله 
هل�����ف�����ي ع����ل����ي����ه غ�����������داة خ�������ط رح�����ال�����ه
ف���ت���ج���م���ع���ت ف��������رق ال������ض������الل حل���رب���ه
ل�����ق�����ت�����ال�����ه ت������ب������ًا هل��������م م��������ن م����ع����رٍش
ال���������ورى خ�������ي  وه���������م  اه���������يل  يف  الل 
ن�����ق�����ض�����وا ع��������ه��������ودًا ل����ل����ن����ب����ي حم���م���د
ف��������دم احل�����س�����ني ب�����ك�����رب�����الء م���ط���ال���ب
ف���ي���ه اس����ت����ق����ام ال�����دي�����ن ب���ع���د ت��ض��ع��ض��ع
اب����ك����ي����ك ح�����زن�����ا ي������ا ب������ن ب����ن����ت حم��م��د
ذك���������ر امل�������ح�������رم ي����س����ت����ث����ي ش���ج���ون���ن���ا
ذك������������راك ي������ا س����ب����ط ال����ن����ب����ي ع���ق���ي���دة

امل����وج����ع ال�����ش�����دي�����د  االمل  وي����ع����م����ن����ا 
وع�������ل اب�������ن ف����اط����م����ة غ��������دْت ت��ت��ج��م��ع
خي��ض��ع ال  وح����ك����م����ه  االل����������ه  ل�����س�����وى 
واب������������وه ح������ي������درة ال����������ويص االن��������زع
وارف�����������ع االن����������������ام  يف  ط�����������را  الل 
رشع وال���������ع���������وايل  حي�������������ارُب  وم���������ىض 
ي��س��ط��ع ال�����رشي�����ع�����ة  ح����ك����م  وال  ك������ال 
ي������ت������درع وب�������دي�������ن�������ه  ك�������رب�������ال  يف 
وهل�������������ا ع������ل������ي������ه حت�������ش�������د وت�����م�����ع
ي���س���م���ع���وا مل  ل����ن����ب����ي����ه����م  ف�����ك�����أن�����م 
ي��ت��ب��ع او  وع�������ى  مل�����ن  ال����ن����ج����اة  س����ف����ن 
وحل����������رب ع�����رتت�����ه ال�����زك�����ي�����ة ارسع��������وا
ي���ت���ت���ب���ع حم������م������د  آل  ظ������ل������م  ع���������ن 
ي��ت��ض��ع��ض��ع ال  س�������وف  ال����ق����ي����ام����ة  واىل 
ول�������رزئ�������ك ال�����ث�����ق�����الن ي����ب����ك����ي امج����ع
وع����ل����ي����ه م������ن ف�������رط ال�����ك�����آب�����ة ن���ج���زع
ت����رف����ع ال  م�����ط�����ب�����وع�����ة  ب����ق����ل����وب����ن����ا 

هادي جبار سلوم
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فيُض مشاعَر

قلٌب يحبو اليك

خالد غانم الطائي

حسن حمزة نجم الحميري

فاَح طيب ذكرك موالي يا ابا االحرار.. ويا سيد الشهداء، 
فأطلقت الجفون العنان للدموع. وقالت لها ال تبقي حبيسة 

في محجر العين.. فانسابت متحررة.. دمعة بأثر اخرى.
 لتجيبها بلسان الحال انا رخيصة جدًا من اجل ذبيح اهلل ابي 

 .. الحيارى  دليل  الغيارى،  ملهم  العظيم..  الحسين  اهلل  عبد 
مشكاة الهداية .. قاموس الحرية.. في مدرسة الحياة الكبرى.

انه فيض مشاعر يحكي حكاية عشق نبيل وطاهر، واي عشق هو؟
انه عشق النور.. فيض يرسم لوحة شغف سام .. فجذوة حبك متوقدة في 

جذور روحي، لن تنطفئ فهي عنواني.. 
معشوقي  يا  فأنت  روحــي..  وشفاه  شفتي  ترددها  سلوتي  )حسين(  يا  اسمك 

شغلي الشاغل، وذكرك ال يفارقني مثل ظلي.. وأراك طيفًا في منامي .. وليس 
بـ )رشيد( من عذل والم عابسا.. اذ جننه حبك .. انت نبض قلبي وشالل مشاعري.

ترجمة  عن  ومقصرة  قاصرة  فهي  عرقا..  ونضحت  والحروف،  الكلمات  خجلت  وقد 
خادمًا  أرجــوك  فاقبلني  سيدي..  حبك  بحر  ساحل  على  وانا  أحاسيسي،  وتجسيد 

لخدامك فذاك مطلبي.. وطامعًا في شفاعتك غدًا في المحشر.

خذني اليك..
على همس االثير؟

شدني من كثافة الطين..
لنور قدسك؟

فانا من مدٍن..
سلة الشريف فيها،

يهرب منها الرغيف..
هروب االطفال..
من عبث الجن.

وحيد انا ارتل احزاني..

اطفال يتسورون االماني.
في ليلة بؤس..
ارتل اوجاعي.

اغنية حزينة يشربها المدى..
مدن تفرش الغرباء على الطرقات.

خذني اليك يا سيد الفداء
أوجز احالمي،

لفافة تبغ  وكوخًا يلفه النخل.
كوزًا من الماء، ورغيفًا من الخبِز؟

وقلبًا يهفو اليك.
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على أعتاب قدسية الضريح..
 أضع أحمال التعب،

وأنفث آهات االغتراب الروحي،
وتراكمات أدران العمر..

باستطالة هذي الغربة في الوطن،
فأجلي صدأ الغفلة والنسيان،

للحضور البهي من أزمنة الغياب، 
 ألن مرقده الشريف..

جنة األرض..
 سيبقى مالذ العاشقين،  

فمن.. من يملك كل هذا الجالل .. 
ويأسى؟

ومن يملك كل هذا اليقين.. 
ويقلق؟!

***
سيدي يا أبا  الشهداء..

من أين لي بلغة تفي كل هذا الجمال،
وتبوح بأسرار هذا المشهد المقدس؟

إنه جنة أرضية غناء.. 
تنفتح على أنهار وأشجار وأطيار،

وتحّف بها المالئكة،
وتترى عليها أرواح األنبياء،

فأسمع بغير سمعي خرير الماء الدافق..
عيونا وأنهرًا وبحيراٍت،

وأبصر بغير عيوني زهورًا تتفتح فيها توًا،
بكل األلوان واألشكال..

تفوح بعبق أريجها اآلسر،  
والــهــديــل  الــزقــزقــة  أصــــوات  ــب سمعي  ــداع وت

والتغريد.
عجبًا ألرض الحرب تتحول الى سل-ام؟

والدم يتحول الى جمال؟
وتتحول ثورة الجراح الى سكينة؟!

ثورة الجراح
طالب عباس الظاهر
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" عندما يرحل شاعر يوصد بابا من ابواب بوحنا االبدي الى الشاعر الراحل محمد رضا القزويني ، عزاء 
من قصيدة رثاْء!"

رحيم الشاهر
مليَك الرحيل

ي�����ام�����ن ه������وي������َت ف����ش����ع����رن����ا ب�����ك�����اُء!
ال�������ده�������ر خم������ت������رٌص ب�����ع�����م�����رك واف���������ٌر
ش����اع����ٌر ش�����ع�����رك  ارك����������ان  يف  الذ  ك�����م 
م�������ن ك�������ل زاه��������������رة ق����ط����ف����ت م����زي����ة 
ن��ج��م��ه��ا ان��������ك  ت����ع����ل����م  ق�������زوي�������ن(   (
م��ت��غ��رب��ا  ت�������زل  ومل  ال����غ����ري����ب  ع����ش����َت 
ق��اف��ه��م  ش���ع���رك  ب���ك���اف  )ع(  احل���س���ني  ف����اق 

االرساُء! ف����ش����ع����رك  ع������رج������َت  ف����ب����ه 
ت�����ن�����ي ب�������ه م�������ا ق�������رص ال������ش������ع������راء!
ل���������وال م�����������داك ل�����ط�����ال�����ه االق���������������واُء!
ب���خ���ط���ى امل������زاي������ا ي����رت����ق����ي ال����ن����ب����الُء!
ف����������إذا ه�����وي�����ت ف�����إن�����ك اجل��������������وزاُء!
وك���������ذا ال����غ����ري����ب والُت����������هُ غ������رب������اُء!
ف����م����دح����ت����ه ك������ي مُت����������دح ال�����ع�����ظ�����امُء!

اعداد : بدري الغزاليمفاهيُم لغويٌة

وما  ويقولون  والنار  والجنة  الرب  ينفون  الذين  هم  الدهرية: 
يهلكنا اال الدهر وهو دين وضعوه ألنفسهم باالستحسان منهم 

على غير تثبت.
الثنوية: هم الذين يثبتون مع القديم قديمًا غيره قبل المجوس 
النور  وهما  الشر  ومبدأ  الخير  مبدأ  مبدأين  يثبتون  الذين 
وقيل  السالم(  )عليه  الخليل  ابراهيم  بنبوة  ويقولون  والظلمة 

هم طائفة يقولون ان كل مخلوق مخلوق للخلق االول.
طوباك: طوبى لك، وطوبى اسم للجنة وقيل شجرة فيها.

الِوقر: بكسر الواو الحمل الثقيل.
الرضراض: مادّق من الحصى.

الجحفة: كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق مكة على اربع 
مراحل وكان اسمها مهيعة وسميت الجحفة ألن السيل جحفها، 

وبينها وبين البحر ستة اميال.
الوغر: الحقد والضغن والعداوة والتوقد من الغيظ.

النامة: الصوت، يقال " اسكت اهلل نامته" أي نقمته وصوته.

النجوى : السر.
الطبين : الفطن الحاذق العالم بكل شيء.

الَمصران : الكوفة والبصرة.
السائمة : الماشية من الحيوان.
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وصناعة االقتدار اإلسالمي 

ر الحكيم 
: السيد جعف

بقلم
بن  احلسني  اإلم��ام  ق��ال  عندما 
مل  )اين  ال��س��الم(:  )عليهام  عيل 
ظاملا  وال  بطرا  وال  ارشا  اخرج 
وال مفسدا وانام خرجت لطلب 
حممد(،  جدي  امة  يف  االصالح 
السؤال:  ه��ذا  ألذهاننا  يتبادر 
انتهت كربالء ومل يستلم احلسني 
)عليه السالم( السلطة؟، انتهت 
الشهداء  سيد  يقِض  ومل  كربالء 
عل دولة اخلالفة بل بقيت دولة 

اخلالفة مستمرة؟ 
منسوب  بنفس  السلطة  فبقيت 
الظلم واجلربوت وربام ازداد يف 
كربالء  وانتهت  املراحل  بعض 
ومل يوحد احلسني )عليه السالم( 
ب���ني امل��س��ل��م��ني ب���ل ال��ت��اري��خ 
عموما  واالن��س��اين  االس��الم��ي 
والترشذم  باالنقسامات  م��يلء 
فعل  م��اذا  اذن  ه��ذا  يومنا  واىل 

احلسني )عليه السالم( اواًل.
الشهداء  سيد  يبغي  ماذا  وثانيا: 
من كسب مؤيدين له عل طول 
الشعائر  خ��الل  م��ن  ال��ت��اري��خ 
واحياء الذكرى؟ ما هي النتيجة 

التي كان يتوخاها سيد الشهداء 
م��ن ه���ذه احل��رك��ة ال��ت��ارخي��ي��ة 
بالسلطة  تطح  مل  التي  الضخمة 
االروق���ة  يف  تغيي  حيصل  ومل 
كام  االم��ور  بقت  بل  السياسية 

هي؟! 
عامًا  خطًا  هناك  أن  واجل��واب: 
مستوى  يف  راهنة  حلظة  وهناك 
صعيدان  ه��ن��اك  ال��ع��ام  اخل���ط 
واخل��الص  االخ��روي  الصعيد 
الدنيوي  والصعيد  وال��ن��ج��اة 
اع��ن��ي ال��س��ي��ايس واالج��ت��امع��ي 

والثقايف... الخ.
الصعيد  عل  االول  املستوى  يف 
ألتباعه  احل��س��ني  ���ر  وفهّ االول 
بلور  ال��ذي  فهو  النجاة  فرصة 
بعد  الناجية  الفرقة  امتياز  به  ما 
لالختالط  ع��رض��ة  ك��ان��ت  ان 
نفسه  حد  يف  وه��و  الضياع  او 
مكسب  ك��م��ؤم��ن��ني(  )ون��ح��ن 
ي��ك��ن ه��ن��اك اي  مل  ل���و  ح��ت��ى 
يف  سيايس  او  اجتامعي  م��ردود 
معذبة  فئة  تبقى  بل  الدنيا  عامل 
ثمنها  وهذه  ومهمشة  ومطاردة 

اجلنة  هذا يف مستوى االخرة.
يمكن  اقول:  الدنيا  مستوى  يف 
اخلصوصيات  من  مجلة  تأشي 
ال���واق���ع  يف  ظ���ه���رت  ال���ت���ي 
ثورة  نتيجة  االنساين  االجتامعي 
اخلصوصية،  ال��ش��ه��داء  س��ي��د  
يف  االس���الم  اس��ت��م��رار  االوىل 
والنموذجية  املقبولة  صيغته 
كان  حيث  اخللود  له  قدر  الذي 
اهل البيت واتباعهم هم احلملة 
له والذي كان عرضة للتحريف 
االمة  جيعل  وبمستوى  مرتني 
مرة  جديد  نبي  استحقاق  امام 
احلسني  فانقذه  ع��اش��وراء  قبل 
عاشوراء  بعد  وم��رة  بشهادته 
ومن  واخ��وات��ا  زينب  فأنقذته 
واتباعهم  البيت  اه��ل  بعدها 
ضممنا  اذا  عاشوراء  بتوظيف 
الدين  ان  فهمنا  النقطة  ه��ذه 
الرساالت  يف  والتعدد  واح��د 
يعني احلسني حفظ هذا املرشوع 
ابتدأ من آدم واستمر عرب  الذي 
حممد،  اخلاتم  النبي  اىل  االنبياء 
والرسول االعظم قال اال انه ال 

نبي من بعدي فكانت ثورة سيد 
الشهداء هي تصديق هلذه النبوة 
لكانت  احلسني  ولوال  اخلامتة.. 
االمة امام استحقاق نبوة جديدة 
تكاذب  يف  االس���الم  ول��دخ��ل 
احلسني  ث��ورة  ولكن  نفسه  مع 
ه��ي ال��ت��ي اع���ادت االم���ور اىل 
والتمييع  االختالط  هذا  نصابا 
الشهداء  سيد  متكن  والتذويب 

من تفكيكيه. 
الثانية: تشكل كيان  اخلصوصية 
الكيان  من  نسبيته  له  اجتامعي 
واالس��الم��ي  عموما  االن��س��اين 
ويؤمنون  حيملون  خصوصا 
ورسالته  الشهداء  سيد  بإمامة 
البيت  اه��ل  اتباع  ك��ان  ان  بعد 
عبارة عن وجود مبعثر يف داخل 
بات  الكبي  االسالمي  اجلسم 
جغرافيته  الشهداء  سيد  ملجتمع 
وبيئته  الثرهّ  واقتصاده  املميزة 
ومفكروه  وشخوصه  وارسه 
ورأيه العام فهي جمتمعة دالالت 
لتشكل  معا  مه��ا  او  اسبابا  او 

كيانية لالتباع. 
العقالنية  الثالثة:  اخلصوصية 
سيد  ات��ب��اع  متكن  فقد  املكثفة 
ال��ش��ه��داء م���ن مح���ل خ��ط��اب 
ينسجم ويتجاوب مع احدث ما 
توصلت اليه الفلسفة احلديثة يف 
مفتوح  خطاب  السيايس  الفكر 
ابائي(  ودين  ديني  )التقية  عل: 
من هذا الطرف اىل )اما والل اين 
ال ارى املوت اال سعادة واحلياة 
ذلك  من  برما(  اال  الظاملني  مع 
اخلالدة  زينب  مقولة  اىل  الطرق 
تقبل  اللهم  مجيال  اال  رأيت  )ما 
يعني  وه��ذا  القربان(  ه��ذا  منا 
فيام يعنيه ان فكرة سيد الشهداء 
وما  واجلهاد  التقية  من  جعلت 
للدفاع  وادوات  وسائل  بينهام 
ومل  املوضوعي  للظرف  تضع 

تعلها معتقدات وثوابت.
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بقلم: حيدر عاشورالمثّقف االعالمي 

اإلعالم  جمال  يف  العاملني  خاصة  املثقفون 
وثقافية  فكرية  أزمة  يف  اغلبهم   والصحافة 
ويفتقدون  ودينية،  واجتامعية  وسياسية 
ال��رأي  عن  والتعبي  التفكي  مستلزمات 
الفردية،  واحل��ري��ات  واملناقشة  واحل���وار 
ورشوط  ورضورات  الصحافة  وح��ري��ة 
عشوائية  نتيجة  الناضج  الفكري  اإلنتاج 
واألديب  واإلع��الم��ي  الصحفي  العمل 
الظلم  وراء  وانحيازهم  اليه  ينتمون  الذي 
دينهم  وعقائد  مبادئ  وترك  واالستبداد، 
كوطنيني،وأصبحوا  لوطنهم  وحبهم 
موقف  بافتعال  الفاسدة  لألنظمة  رون  ينظهّ
والتملق والتقرب من السلطة التي تسيهم 
والتي هم أصال بمعيتها ويروجون هلا الغث 
األحيان  من  الكثي  يف  ويطبلون  والسمني 
فهم بذلك ينسلخون عن حميطهم العام بني 
إزاء  مسؤولني  ،لكونم  والوطن  املجتمع 
جمتمعهم ووطنهم  لتحقيق األهداف النبيلة 
أجلها،  من  يناضلوا  ان  املفرتض  من  التي 
والقيم  واحلرية  وامل��س��اواة  العدالة  وه��ي 
األزمات  ونعيش  نمر  االن  اإلنسانية.نحن 
الشارع  يف  املميتة  والضغوطات  املتعاقبة، 
العراقي واغلبها من اجلهالء يف معرفة دينهم  
واملواطنة،  الوطني  احلس  عن  والبعيدين 
وتوجهاتم الثقافية واإلعالمية تتجه صوب 
عالقة خضوع وخنوع واستسالم، ومع كل 
االستسالم  ثقافة  ينرشون  ب��دأوا  األس��ف 
من  النوع  التملق،وهذا  وثقافة  والرضوخ، 
املثقفني يطلق عليهم بأشباه املثقفني ،بعد أن 

غيوا مسار مبادئهم. ال مستقبل ألمة بدون 
ويشخصون  ينتقدون  ومثقفني  مفكرين 
ال��ب��اط��ل وال��ف��س��اد وحي���ارب���ون اع��وج��اج 
احل��روف  عل  النقاط  ويضعون  ساستهم 
بكشفهم نقابم املتخفني خلفها، ويدافعون 
ع��ن احل���ق ،وي��ك��ش��ف��ون آل��ي��ة اإلره���اب 
ينادي  التي  الفكري  أو  امل��ادي  أو  النفيس 
النرصة،  جبهة  من)القاعدة،  املتطرفون  به 
اجلامعات  من  وغيها  املسلمون(  اإلخوان 
التي تدعي اإلسالم وهي نامذج تتخذ مقولة 
تصفيته  وعلينا  ضدنا(  فهو  معنا  ليس  )من 
أي قتله  ... يعملون بكل وقاحة عل القتل 
عزوجل،هؤالء  الل  من  خمافة  بال  الشامل 
لإلعالم  املتاحة  السبل  بكل  فضحهم  علينا 
واإلعالميني  املثقفني  ب��أق��الم  وخ��اص��ة  
والن   ... املتطرفة  أفكارهم  يفضحوا  لكي 
علني  بشكل  فضحهم  يواكب  مل  اإلع��الم 
الفشل  أزمات  أزمة من  ،إذن هي  وواقعي  
التي تقود الصحافة اىل التبعية واخلصوصية 
ال صحافة حرية وفكر وعدالة وديمقراطية 
التخلف اإلعالمي والصحفي  .ال شك أن 
ال����ذي ت��ع��ان��ي��ه ال��ك��ث��ي م��ن امل��ؤس��س��ات 
وسوء  االختيار  سوء  إىل  االعالمية،يعود 
اختيارهم  يتم  التوظيف،فاألشخاص 
العمل  أداء  عل  وقدراتم  كفاءاتم  حسب 
املكلفني به،ووضعهم يف املواقع األقرب إىل 
تتغي  امليداين  بالواقع  االحتكاك  مسؤولية 
واملؤسسة   علنا  ويفشلون  قدراتم  وترتبك 
حرفة  جييدون  لكونم  تبقيهم  اإلعالمية 

ومهنية الكذب والتصنع  .. أي بمعنى آخر 
وضعه  ثم  املناسب،  غي  الشخص  اختيار 
إمكاناته!يف  عن  يكون  ما  أبعد  مكان  يف 
االعالمية  املؤسسات  ك��ل  ف��إن  املقابل، 
من  نجاحها  يبدأ  إنام   ، عراقنا  يف  املتفوقة 
العنرص  وأوهلا  لوسائلها،  السليم  التوظيف 
الالزمة  واملعايي  الضوابط  البرشي،ووضع 
العمل  الضوابط، ضاع  فإذا غابت  لذلك.. 
وض���اق األم����ل. ل��ذل��ك ن��ق��ول:اإلع��الم 
هناك  طاملا  مستمر  تطور  يف  والصحافة 
نجد   .. والتقدم  التطوير  غايتها  جهات 
إعالمية  مؤسسات  املقدسة  كربالء  يف  مثال 
وتسعى  ك��وادره��ا  وتنشط  تنشط  ب��دأت 
للحضور يف معرتك اإلعالم املرئي والصويت 
وال��دورات  والكتب  والنرشات  واملقروء 
واستقطاب  املتقدمة  إالعالمية  والشبكات 
العامل  اىل  إض��اف��ة  ك��ف��اءات  ذوي  مثقفني 
فكانت  وامل���رسح..  الطفولة  يف  اخل��اص 
والصحافة  ل��إلع��الم  املتحر  النموذج 
ونخص بالذكر العتبتني احلسينية والعباسية 
املقدستني .. حيث احتفلت العتبة احلسينية 
اىل  لتصل  إذاعاتا  مدايات  بتوسيع  مؤخرا 
البرصة وقد تتوسع لتشمل العراق مستقبال 
ومؤثر  جديد  ماهو  كل  بحيادية  تبث  وهي 
عل الساحة اإلعالمية والصحفية يف عراقنا 
مرتبطا  يكون  إذن  ،فاملثقف  لذلك  احلبيب 
بواقعه وبمجتمعه، يتفاعل معه، يؤثر ويتأثر 
اإلعالمية  اخلدمة  متطلبات  هي  وهذه  به 

والصحفية احلقيقية والفعالة.
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حيُث استطاعْت عدسُة )ناظم رمزي( أن 
اللحظات  ألهمهّ  هائلة  بذاكرة  لنا  حتتفَظ 
التي مرهّ با العراق، حيث جاَل بكاميته يف 
اجلنوب،  إىل  الشامل  من  العراق  حمافظات 
ر أناره وطبيعته وآثاره ومدنه وقراه  فصوهّ
الناس وتقاليدهم  سة وحياة  املقدهّ ومراقده 

وتراثهم اجلميل.
عام  بغداد  يف  رم��زي(  )ناظم  الفنان  ُولِ��د 
احلقيقي  واسمه  كردية,  عائلة  من   1928
باشا  حممد رمزي بن سعيد بك بن حممود 
الكورد  عشائر  من  اجل��اف،  آغا  أمحد  بن 
وكركوك  السليامنية  مناطق  يف  املنترشين 

وكفري وكالر وخانقني.
عاش ناظم رمزي طفولته وشبابه يف بلده 
الذي أحبهّه كثيًا، وكان لتجواله يف خمتلف 

مدنه وحمافظاته أثره الكبي يف تعميق تربته 
األخرى  التجارب  عن  ومتيهّزها  ونضجها 
عجيبًا  شيئًا  متثل  الكاميا  كانت  وقٍت  يف 
يف  واملهم  امللح  حضورها  وهل��ا  وغريبًا 
لدى  خصوصًا  والفنية؛  الثقافية  الساحة 
فنان مل هيدأ له بال إال وهو يقتنص يف كل 
حلظة صورًا تعربهّ عن ذاته وعالقته باألشياء 
يبحث  مرهفًا  فنانًا  فعاَش  للعراق،  وحبهّه 
عن اجلامل يف كل مكان رغم ما كان يعيشه 
ت  مرهّ وتقلبات  أح��داث  من  جيله  كأبناء 
ومجهوري،  ملكي  حكم  بني  العراق  عل 
مهجية  ونتيجة  الثامنينات  يف  اضطر  حتهّى 
حزب البعث املقبور للسفر خارج العراق 
ليستقر به املطاف يف لندن ليعيش آخر أيام 

حياته ويتوىفهّ فيها.

الفوتوغرايف  التصوير  فعليًا  ناظم  بدَأ  وقد 
الرواد  معرض  يف  واش��رتك   ،1954 عام 
يف  م��ش��ارك��ة  ول��ه   ،1956 ع��ام  ب��ب��غ��داد 
ببيوت  املعارص  العراقي  الفن  معرض 
1957، وأقام معرضا شخصيًا ببغداد عام 
للكاريكاتي  شخيص  ومعرض   ،1958
عام 1970، ومعرضا فوتوغرافيا - املركز 
عن  فضاًل   ،1977 عام  لندن   – الثقايف 
أعامله األخرى التي أشتهر با والتي أسس 
هلا يف العراق كالتصميم الطباعي وإخراج 

الكتب واملجالت.
األرض   � )ال��ع��راق  كتابه  خ��الل  وم��ن 
وال��ن��اس( ال��ذي مج��َع فيه ال��ع��رشات من 
تستطيع  اجلميلة،  الفوتوغرافية  الصور 
الرجل  هذا  ومهنية  حرفية  ن  بتمعهّ تقرأ  أن 

أحد  أو  المشهورين  أحد  يقول  كما  كلمة«  ألف  من  أبلُغ  »الصورُة 
المحترفين  المصورين  من  العديد  عند  ونجدها  الصينية،  األمثال 
تعادل مليون كلمة، كما هو شأن الصورة الفوتوغرافية عند المصّور 
العراقي الراحل ناظم رمزي )رحمه اهلل(، والذي ترَك إرثًا فنيًا عاليًا 
تتصُل  شّتى  موضوعات  فيها  تناول  التي  الرائعة  صــورُه  اختزنتُه 

بجغرافية األرض والطبيعة والحياة اإلنسانية والعادات والتقاليد.

هر
شا

 ال
لي

: ع
بة

كتا

من أرشيف ناظم رمزي.. الصورُة بألِف قّصة
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ما  أو  الفنيهّة  اللقطة  من  ومتكنهّه 
)صيهّاد  عليه  نطلق  أن  يمكن 

اللقطة اجلميلة(.
)العراق  كتابه  مة  مقدهّ يف  يقول 
»مهام  وال���ن���اس(:  األرض   �
املوضوع  ف��إن  املصور  ح��اول 
جعله  يمكن  ال  الفوتوغرايف 
م���وض���وع���ًا )جم�������ردا(، كل 
الذي  املصور  وحتى  التجريد، 
تبحث  الرسام،  كعني  عني  له 
ال  وال��ن��س��ج،  التشكيل  ع��ن 
املعاين  يستثني  أن  يستطيع 
تتعلق  التي  العديدة  اخلارجية 
أنه  تعلقًا عنيدًا بموضوعه، كام 
حيب  حقا  كان  إن  يستثنيها  لن 

موضوعه«.
عدة  »بعد  رم���زي،  ويضيف 
تراكمت  العمل  من  سنوات 
الصور  من  مئات  بضع  ل��دي 
الفوتوغرافية كسجل الهتاممي 
والظالل  ب��األض��واء  الشديد 
الل  هبة  ال��ع��راق  يف  والطبيعة 
الرؤية  يطلب  ال��ذي  للفنان 
الغنية الكثيفة عن طريق أقىص 
الضوء وأقىص الظل، ولشدة ما 
دهشت عندها للصفة اخلارجية 
التي تلت يف صوري، لقد كان 
فيها بحث يف األوليات، ونزول 
من  األسايس  السفيل  البناء  إىل 
ال��ذي  أن  يل  ب��دا  لقد  احل��ي��اة، 
املادة  هذه  هو  الناس  يف  هيزين 
ال��ك��ام��ن��ة يف األس��س  اخل����ام 
يف  فعل  فالذي  املجتمع،  من 
مرتامي  كالعراق  بلد  يف  نفيس 
التنويع،  ش��دي��د  األط����راف، 
العامل  ك��ان  ال��ت��غ��ي،  رسي��ع 
قد  فهو  فيه:  األك��رب  امل��ش��رتك 
يتغنى  شاعرا  هيز  قد  كام  هزين 
ب��األس��ى، أو ك��ام هي��ز رس��ام��ًا 
خاص  أس��ل��وب  ع��ن  يبحث 
شكله  أسلويب  وجد  قد  ببلده، 
األساسية  احلقيقة  يف  النهائي 
املهملة  األرض  البلد،  هذا  يف 
جنة  يومًا  كان  أنه  قيل  بلد  يف 

عدن، ووجوه أناس بقوا بفعل 
يف  الطويل  التاريخ  تغاىض  من 

حالة من الرباءة والفقر«.
ويستطرد قائاًل: »بالطبع، ليس 
هذا  احل��ب،  تعليل  اليسي  من 
يدفع  الذي  احلب  من  الرب 
ط��واًل  التجوال  إىل  بصاحبه 
وقد  البلد  أرج��اء  يف  وعرضا 
كمصباح  تصويره  آالت  محل 
االحتجاج  أن  غي  دي��وج��ني، 
أيرس،  تربيره  ذلك  يف  الضمني 
فهو إنام جزء ال يتجزأ من احلب 
ممكنة  كهذه  صورا  جيعل  الذي 
بالصورة  أهتم  فأنا  الوجود، 
التلقائية،  وحركتها  العراقية، 
عن  العراق  به  يتميز  ما  وكل 
غيه، فبني جبال الشامل وتالله 
وس��ه��ول اجل��ن��وب وأه���واره، 
ترى الوجوه واأليدي واألزياء 
يف تباين مستمر كتباين األضواء 
فالناس  املستمر،  وال��ظ��الل 
والطبيعة يعكس كالمها اآلخر 
تكثر  التي  الساحرة  األزقة  ويف 
يف بغداد أو املوصل أو أي بلدة 
ما  بكل  املرء  يصطدم  أخ��رى، 
نكن  )وإن  وعميق  أصيل  هو 
تركيب  يف   ) دائ���امً نالحظه  ال 

الناس«.
عام  رم��زي  ناظم  الفنان  ُت��ويفهّ 
عامًا(   84( عمر  عن   2013
مقربة  يف  هناك  وُدف��ن  لندن  يف 

املسلمني.
 

عل  القدرة  تعطيك  فهي  جدا  مهمة  اجتامعية  مهارة  اجلسد  لغة 
قراءة املتحدثني من حولك وبيان بعض اجلوانب من شخصياتم، 
بعضنا يتمكن من قراءتا بشكل طبيعي وبعضنا يصعب عليه هذا،  
لكن من حسن احلظ أنه مع االنتباه قليال يمكن قراءة لغة اجلسد، 

ومع املامرسة فإنا تصبح سهلة.
اخلطوات:

1- إنتبه كيف يقرتب منك أحدهم جسديا: إن قرب األشخاص 
منك يعنى دفء العالقة وأنم يفكرون مثلك ، جرب أن تقرتب 
من الشخص فإذا ابتعد عنك فهو ال يريد التفاعل معك وإذا زاد 

اقرتابه منك فإنه مرتاح للحديث معك.
مفرط  بشكل  متيل  التي  الرؤوس  رؤوسهم:  حركة  2-مشاهدة 
مع  يبتسم  الشخص  كان  وإذا   ، تعاطف  عالمة  تكون  أن  يمكن 
أن  تعنى  الرؤوس  تنخفض  أنه يمزح، وحينام  يعنى  اإلمالة فهذا 

الشخص خيفي شيئا أو ربام هي تعرب عن اخلجل .
3- النظر يف عيونم: األشخاص الذين ينظرون إىل اجلانبني كثيا 
تعنى أنه عصبي أو كاذب  أو مشتت ، ومع ذلك إذا كان الشخص 
يبدو بعيدا عن اإلتصال اللغوي يمكن أن يكون غرضه فقط ان 

يرتاح .
اتساع حدقة العني يعني أن الشخص من املهتمني وعلينا أن  نضع 

يف اعتبارنا أن بعض املواد قد تسبب متدد العينني .
يكون  أن  إىل  عادة  يشي  بعيدا،  ما  نقطة  يف  عيونم  ركزت  إذا 
أنه ال يصغي للحديث  أو  العميق  التفكي  الشخص يف حالة من 

معك .
صاحبها  أن  تعني  املتقاطعان  فالذراعان  أذرعهم:  5-إفحص 
صاحب نفوذ اجتامعي، عل الرغم من أن بعض الناس تستخدم 
تقاطع الذراعني كعادة وقد يكون جمرد حماولة إلخفاء يشء ما عل 
قمصانم إذا كانوا يفركون أيدهيم معا  بيئة خاصة بم، هذا قد 
يشعرهم براحة ما، أما إذا كانت أيدهيم عل أردافهم، فهو دليل 

عل أنم يف وضع االنتظار أو قد تكون بدافع التعب.

ماذا تعرف عن لغة الجسد؟
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شعائر  عام  كل  يف  نحيي  مل��اذا 
استشهاد  ذك��رى  يف  اإلس���الم 
)عليه  احل��س��ني  الل  ع��ب��د  أيب 
هذه  تتجدد  وملاذا  السالم(؟.. 
السنني  م���رور  م��ع  ال��ذك��رى 
وبأفاق جديدة  عام  وتتسع كل 
هذا السؤال دائام يطرح من قبل 

املشككني بالشعائر؟ 
اجلواب: هو ألن األمام احلسني 
شخصا  ليس  السالم(  )عليه 
ومدرسة  وقيمة  قضية  هو  بل 
عندما  ومسية.لذلك  ومنهج 
تسيد   هو  الشعائر  بذه  نقوم 
السالم(  )عليه  احلسني  ملدرسة 
التي هي مدرسة القيم والتقوى 
امل��روي  احلديث  يف  ج��اء  وق��د 
)عليه  ال��ص��ادق  االم���ام  ع��ن 
أمرنا رحم الل  السالم( )أحيوا 
أحياؤنا  أذن  أمرنا(  أحيا  من 
ل��ع��اش��وراء مل ي��أت م��ن ف��راغ 
وقواعد  أس��س  اىل  يستند  بل 
وفقهية  رشعية  ورؤي��ة  رصينة 
وضعها لنا أئمتنا األطهار وهو 
استجابة لنداء األئمة واالقتداء 
نجهم  عل  والسي  بسيتم 
هذه  نحيي  كيف  ثانيا-  الني 
الشعائر أن طريقة أداء الشعائر 

العزاء  جمالس  وإقامة  احلسينية 
هلا دور أسايس يف إيصال رسالة 
احلسني )عليه السالم( لألجيال 
بل أظهار عظمة الثورة احلسينية 
ومبادئها السامية وقيمها ومثلها 
العليا ولكن يتوقف هذا بشكل 
للعامل  طرحها  طريقة  عل  كبي 
أن  ينبغي  حيث  ول��ألج��ي��ال 
وحضارية  مثل  بطريقة  تكون 
تشوبا  ال  وهادفة  ومدروسة 
شائبة أو مثلبة بحيث أن نكون 
ح��ري��ص��ني ك��ل احل���رص عل 
التي  الناصعة  الصورة  أعطاء 
تسد فعال تلك امللحمة اخلالدة 
ومن هذه الشعائر العظيمة : 1 
البكاء عل االمام احلسني )عليه 
مصاب  ع��ل  البكاء  ال��س��الم( 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
أهم  من  األط��ه��ار  بيته  وأه��ل 
القلوب  تغسل  التى  الشعائر 
وحتلق  واألوس��اخ  األدران  من 
امللكوت  ع��امل  اىل  ب��اإلن��س��ان 
والنور وقد وضح ذلك يف عدة 
املعتربة  احلديثة  ومنها  مصادر 
ال��زي��ارات  ك��ام��ل  ك��ت��اب  مثل 
أورده  كام  مضمونه  ما  مسندًا 
حممد  الشيخ  اجلليل  الفقيه 

الفقهي  النجفي يف كتابه  حسن 
يف  الكالم  )جواهر  االستداليل 
أن  واحل���رام(،  احل��الل  أحكام 
السالم  عليه  الصادق  موالنا 
ك��ان إذ ه��ل ه��الل ع��اش��وراء 
عل  بكاؤه  وعظم  حزنه،  اشتد 
)عليه  احل��س��ني  ج��ده  م��ص��اب 
إليه  يأتون  والناس  السالم(، 
يعزونه  ومكان  جانب  كل  من 
ب��احل��س��ني )ع��ل��ي��ه ال��س��الم(، 
عل  معه  وينوحون  ويبكون 
السالم(  )عليه  احلسني  مصاب 
أعلموا  السالم:  عليه  يقول  ثم 
أن احلسني عليه السالم حي عند 
ربه يرزق من حيث يشاء، وهو 
ومرصعه،  معسكره  اىل  ينظر 
الشهداء،  م��ن  فيه  ح��ل  وم��ن 
وال��ب��اك��ني  زواره  اىل  وي��ن��ظ��ر 
وهو  عليه،  ال��ع��زاء  واملقيمني 
وأسامء  وبأسامئهم  بم  أعرف 
ومنازهلم  وبدرجاتم  آبائهم 
يبكي  من  ليى  وأنه  اجلنة.  يف 
جده  ويسأل  له،  فيستغفر  عليه 
يستغفروا  أن  وأخاه  وأمه  وأباه 
واملقيمني  مصابه  عل  للباكني 
يعلم  لو  ويقول:  عليه،  العزاء 
من  ماله  عيلهّ  والباكي  زائ��ري 

األجر عند الل تعاىل لكان فرحه 
زائ��ري  وأن  جزعه.  من  أكثر 
أهله  إىل  لينقلب  عيل  والباكي 
جملسه  من  يقوم  وم��ا  م��رسورا 
وص��ار  ذن���ب،  عليه  وم��ا  إال 
والدمعة  أم���ه.  ول��دت��ه  ك��ي��وم 
عل  ..وال��دم��ع��ة  القلب  تلني 
السالم(  )عليهم  البيت  اه��ل 
يتجه  وبالتايل  أكثر  القلب  تلني 
القلب أكثر فأكثر نحو من بكى 
بأفكارهم  النفس  فتغذي  عليه 
فكرا  الدمعة  فتكون  ومبادئهم 
)عليه  احلسني  واإلمام  ومبدءا 
ومن  وعربة  عربة  هو  السالم( 
خواص الدمع اجلاري يف عزاء 
السالم(  )عليه  احلسني  األمام 
1_أنا   : الروايات  مخس  وهي 
2_ان  الل  اىل  القطرات  أحب 
قطرة منها لو سقطت يف جهنم 
ألطفأت حرها 3_ أن املالئكة 
لتلقى تلك الدموع وتمعها يف 
خزنة  اىل  تدفع  4_أنا  قارورة 
احليوان  بامء  فيمزجونا  اجلنان 
يف  فيزيد  اجل��ن��ة  يف  ه��و  ال���ذي 
أنه   _5 ضعف  ال��ف  عذوبته 
له  يشء  فكل  لثوابا  تقدير  ال 

تقدير إال أجر الدمعة.

بقلم / زينبية المنهج

رسالة قيم ومبادئ

احياء الشعائر 
الحسينية ... 
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عل  تعمل  ومثبطات  عراقيل  حياتم  يف  شبابنا  يصادف  ما  عادة 
إصابتهم باإلحباط خصوصًا ونحن نعيش ظروفًا ال تضع حلسابات 
منطقية أو بعيدة عن التسلسل الطبيعي لألحداث، وهذا األمر جيب 
أن ال يلقي يف نفوس الشباب اليأس والقنوط وال االستسالم ألي 
نكون  أن  عل  السالم«  »عليهم  البيت  أهل  منا  علهّ فقد  مرير،  واقع 
إجيابيني أينام حللنا وأن نؤثر يف بيئتنا بطريقة تدفعنا إىل بناء املجتمع 
ملا للشباب من أثر ملموس يف البناء والرغبة يف التغيي يف شتى مواقع 
احلياة، ورأس هذه األشياء وأوهلا هو الثقة بالل والتوكل عليه. فالثقة 
بالل هي مادة احلياة ونعيمها التي تؤدي إىل الشعور بالطمأنينة كلام 
التوفيق  نحو  وتأخذنا  بنا  تتلطف  الغيب  يف  يدًا  هناك  بأن  شعرنا 
والسداد، ولكن برشط أن نكون عند ُحسن ظن الل تعاىل بنا ونسعى 
يف سبيل االرتقاء نحو الكامل ال أن نتكل من غي عمل، فاالنطالق 
والتغيي عادة يكون من أنفسنا نحن، ومن صور الثقة والتوكل التي 
ُعوْا َلُكْم  ُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد مَجَ ِذيَن َقاَل هَلُ نتحدث عنهام أولئك )الَّ
َفانَقَلُبوْا  اْلَوِكيُل،  َونِْعَم   ُ اللهّ َحْسُبَنا  َوَقاُلوْا  إِياَمنًا  َفَزاَدُهْم  َفاْخَشْوُهْم 
حممد  إلمامنا  واستذكار  ُسوٌء(،  َيْمَسْسُهْم   ْ ملَّ َوَفْضٍل   ِ اللهّ َن  مِّ بِنِْعَمٍة 
اجلواد »عليه السالم«  الذي نراه قد أكد عل الثقة بالل والتوكل عليه 
إال  فيه  يتحصن  ال  حصن  بالل  الثقة   « قائاًل:  حياتنا  يف  أثرمها  مبينًا 
املؤمن« وقال: )إنه َمن وثق بالل أراه الرسور( و)َمن توكل عل الل 
كفاه األمور( وقال عليه السالم: )التوكل عل الل نجاة من كل سوء 

وحرز من كل عدو(.

بعد أن واصل املقاتلون األشاوس يف قواتنا األمنية وقوات احلشد الشعبي يف حترير الرقعة 
تلو الرقعة يف نرٍص مستمر باذلني الغايل والنفيس يف سبيل كتابة النرص واسرتجاع األراض 
املغتصبة وانتزاعها من سيطرة قوى الرش الدموية التي يدعمها الشيطان األكرب والصهيونية. 
وأثبت مقاتلونا قوة اإلرادة والثبات والصمود وحسن مقاتلة األعداء ونيل الظفر مستمدين 
العون من الل تعاىل ومتأسني بالقدوة احلسنة حممد وآل الطاهرين صلوات الل عليهم أمجعني. 
اليوم مل يبق لنا إالهّ حسم املعركة وطرد آخر داعيش من أرض العراق وذلك عن طريق حترير 

املوصل احلدباء التي جلأ إليها التنظيم اإلرهايب لتكون آخر معاقل الشيطان وجنوده. 
واشتياق  عزم  وكلهم  املعركة  هذه  خلوض  والتحضيات  االستعداد  أهبة  عل  املقاتلون 
التأريخ عل كتابتها بأحرِف من القدسية واالمتنان  عل حسمها بشكل يرفع الرأس وجُيرب 
واالحرتام، ويف نفس الوقت أن مجيع الناس تنتظر هذه املعركة وتتطلع إىل ما يقدمه أبطالنا 
يف ساحات الوغى وكتابة الفصل األخي ملعركة الرشف والكرامة، ورفع راية النرص عالية 

ترفرف عل ربوع العراق العظيم.

الثقة باهلل تعالى

الموصل نهاية الطريق

 أ.د. جمال عبد الرسول الدباغ  

    الشيخ طه العبيدي  
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غالبا ما نعتقد أن االستحامم اليومي قد يقلل من اجلراثيم العالقة عل اجللد، لكن األمر ليس بذه املثالية، وال عالقة له بإزالة روائح 
البرشة  يعرض  ضارا  يكون  أن  يمكن  يومي  بشكل  االستحامم  أن  واألخصائيون  األطباء  يرى  واجلراثيم،  كالعرق  الكرهية  اجلسم 
للجفاف ويفتح املسامات التي تسمح للجراثيم املسببة للعدوى بالولوج داخل اجلسم ما قد يزيد من احتامالت إضعاف نظام املناعة 
ألن االستحامم بشكل متكرر جيرد البرشة من الزيوت الطبيعية التي تفرزها. وقال الدكتور إلني الرسون، وهو خبي يف األمراض 
املعدية يف جامعة كولومبيا: إن  الناس يعتقدون أن االستحامم للنظافة ولكن هذا غي صحيح. فيام يويص األطباء باالستحامم مرة أو 
مرتني باألسبوع للحفاظ عل سالمة اجلسم والصحة اجليدة، ومع ذلك يمكن االستحامم بشكل يومي لكن من دون الصابون أو أية 
منتجات تنظيف أخرى، كام يشي اخلرباء إىل أنه يمكن االكتفاء بغسل اليدين بشكل دوري واملناطق التي تفرز بعض الروائح الكرهية 

من اجلسم لتجنب اآلثار الصحية السلبية عل اجلسم.

طور باحثون أقمشة ذات تقنيات 
عالية قد تسمح بشحن األجهزة 
التعرض  ب��م��ج��رد  امل��ح��م��ول��ة 
ألشعة الشمس وذلك باستخدام 
الشمسية.  اخل��الي��ا  م��ن  م��زي��ج 
نسيج  بتصميم  الباحثون  وق��ام 
الكهرباء  يولد  ال��ذي  )الطاقة( 
للشمس  التعرض  خ��الل  م��ن 
والرياح، وذلك عرب جمموعة من 
اخلاليا الشمسية وأدوات حتويل 
كهربائية،  إىل  احل��راري��ة  الطاقة 
اجلديدة  للتكنولوجيا  ويمكن 
املتوفرة يف قطعة قامش صغية أن 
وحتى  والستائر  اخليم  يف  تدمج 

باحثون  يقول  حيث  املالبس، 
من معهد جورجيا للتكنولوجيا:  
امل��ب��ت��ك��رة  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ذه  إن 
للمالبس  تسمح  أن  يمكن 

ويأيت  الذكية،  اهلواتف  بشحن 
 320 بسمك  احل��ايل  التصميم 
مع  منسوج  وه��و  ميكرومرًتا، 
تقدم  حيث  ال��ص��وف،  خيوط 

قطعة القامش الصغية هذه حال 
ثوريا جديدا لشحن األجهزة من 
خالل التعرض للرياح يف األيام 
الباحثون  نسج  كام  املشمسة. 
آلة  باستخدام  معا  امل��واد  ه��ذه 
قطعة  لتصميم  التجارية  النسيج 
ضوء  امتصاص  يمكنها  رقيقة 
األقطاب  وُصَنعت  الشمس. 
الكهربائية بتكلفة منخفضة نسبيا 
لتناسب كل االستخدامات، كام 
للنسيج توليد طاقة كبية  يمكن 
عندما  غائام  اجل��و  ك��ان  ح��ال  يف 

تب رياح قوية.

احذروا 
اليومي..! االستحمام 

قريًبا.. المالبس قد تشحن األجهزة الذكية...!

الدماغ البشري يحفظ المعلومات أثناء النوم لكن بشرط...!
وجد باحثون يف جامعة سوانيس أنه خالل النوم ال يدخل الدماغ خربات جديدة يف الذاكرة فقط، وإنام يربط املخ 
الناتة عنها، اعتامدا عل أمهية هذه املعلومات للشخص. وأجرى باحثون من جامعة  بني املعلومات واالنطباعات 
الويلزية، كانت لغتهم األم هي اإلنكليزية. هذا ومل يكن أي  اللغة  سوانيس دراسة عل 80 طالبا وطالبة يدرسون 
طالب منهم قد درس هذه اللغة من قبل أو عاش يف ويلز. وقد قسم الطالب إىل جمموعتني تقوم املجموعة األوىل 
بدراسة الكلامت اجلديدة فقط قبل النوم، بينام تقوم املجموعة بالتعلم بالطريقة العادية. وتبني أن الطالب الذين ناموا 
عل الفور بعد الدراسة كان حفظهم للكلامت أفضل بكثي من طالب املجموعة الثانية. كان يعتقد لفرتة طويلة أن 
النوم يساعد عل ترسيخ املعلومات، إال أن الدراسة أثبتت أن أمهية هذه املعلومات للشخص هي التي تؤثر بشكل 

أكرب عل عملية احلفظ يف الذاكرة.
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مناقشة  بعد  احلاسبات  بعلوم  الدكتوراه  البرصة شهادة  الرصفة جامعة  للعلوم  الرتبية  كلية  عراقيا من  االملانية طالبا  اجلامعة  منحت 
مرشوعه املوسوم )روبوت قادر عل فهم االنسان( من خالل تعابي وجه ) كرجل ايل( بعد دراسة وبحوث وحتضيات استمرت 
ألربع سنوات. املثي لالنتباه ان اساتذته والذين هم بدرجة بروفسور والذين ناقشوا مرشوعه ورسالته وضعوا طالبهم الذي اجتاز 
املناقشه بنجاح يف عربه وطافوا به )يسحبونا( يف اروقة اجلامعة وسط اجواء احتفال تكريام وتثمينا ألي طالب ينجح عندهم وهذا 

بروتوكول معمول به من قبلهم

انشأت منظمة ايطالية غي حكومية نامذج مطابقة لثالثة من الكنوز االثرية املدمرة او املتررة يف العراق وسوريا، عل ان تعرضها 
اعتبارا الشهر القادم يف الكولوسيوم، بحسب ما اعلن املنظمون اخلميس. وهذه املعامل االثرية هي الثور املجنح يف مدينة نمرود االثرية 
يف العراق، ووثائق دولة ايبال القديمة يف سوريا ، ومعبد بل يف مدينة تدمر السورية، وقد دمرت هذه االثار جزئيا او كليا عل يد كيان) 
داعش( املتطرف االرهايب. وبنيت نامذج مطابقة متاما هلذه املعامل وأحجامها االصلية بفضل مجلة من التقنيات احلديثة منها الطابعة 

باألبعاد الثالثة.
وقال فرانشيكو روتيليل الرئيس السابق لبلدية روما ورئيس مجعية )تالقي احلضارات( : ثمة هدفان هلذا املرشوع ان اعادة بناء هذه 

املعامل ممكنة، والتمهيد لرتميم هذه االثار فعال.

عليهم  وتسهل  البرش  تدم  بحيث  تطويرها  عل  الروبوتات  مطورو  يعمل 
حياتم، وربام يظهر ذلك بشكل جيل من خالل استحداث وظيفة جديدة هلا 

بالوقوف يف الطابور لساعات بدال من البرش.
إذ شهدت نيوزيلندا االسبوع املاض )جيشا( من الروبوتات الصغية ألول 

مرة بالعامل، مصطفني يف طابور طويل أمام متجر آبل للحصول عل هاتف آيفون 7. تزامنا مع إطالق اهلاتف اجلديد من آبل أطلقت 
احدى الرشكات يف نيوزيلندا، روبوتات صغية للوقوف بدال من الزبائن البرش يف طوابي االنتظار أمام متاجر آبل. وال تعد هذه 
املرة األوىل التي يعتمد فيها املستخدمون الروبوتات للوقوف بدال منهم يف طوابي االنتظار، حيث شهد العام املاض استخدام امرأة 
أسرتالية روبوتا للوقوف بدال منها يف طابور انتظار إطالق هاتف آيفون اس 6 يف سيدين. لكن هذه هي املرة األوىل التي يتم فيها اعتامد 

100 روبوت )Alpha 1( والذي قامت بتصنيعة رشكة  صينية، للوقوف نيابة عن العمالء يف طوابي االنتظار.

الجامعة االلمانية تحتفي بطالب عراقي نال الدكتوراه عن مشروع 
)روبوت قادر على فهم االنسان(

جيش من الروبوتات لخدمة البشر 

اثرية  لكنوز  مطابقة  نماذج  تنشئ  روما 
متضررة في العراق...!
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مكتبة »االحرار«

وقفة مع محمود أبو رية وكتابه )أضواء على الُسّنة المحّمدية( ح1
تسليط  املقال  ه��ذا  خ��الل  من  سنحاوُل 
الضوء عل بعض املوضوعات التي أثارها 
كتابه  يف  ريهّة  أبو  حممود  املرصي  الكاتب 
دية – دار املعارف  )أضواء عل السنهّة املحمهّ
النبي  بأحاديث  ق  تتعلهّ والتي   ،)5 ط   –
األكرم حممد )صل الل عليه وآله( وتدوين 
ي  السنهّة النبوية وحفظها وبنَي أحاديث تدعهّ

حرمة تدوين السنة.
د أبو رية يف البداية عل أمهية تعريف  وقد أكهّ
)السنة(، إذ يقول: نرى من احلق علينا قبل 
أن نتناول أطراف احلديث الذي أخذنا عل 
أنفسنا القيام به أن نمهد بصدر صالح من 
لغة واصطالحا  »السنة«  القول يف تعريف 
وبيان حكم القولية منها التي هي أحاديث 
يف  نميض  ثم  الدين؛  من  ومكانا  النبي، 

السنة  عرفوا  حيث  الل،  ش��اء  إن  سبيلنا 
لغة: بأنا الطريقة املعبدة، والسية املتبعة، 
وذك��روا  سنن،  ومجعها   - املتبع  املثال  أو 
واىل  إذا  املاء  سن  قوهلم:  من  مأخوذة  أنا 
املستقيمة  الطريقة  العرب  فشبهت  صبه؛ 
باملاء املصبوب، فإنه لتواىل جريانه عل نج 

واحد يكون كاليشء الواحد )ص 38(.
يتحراها،  كان  التي  طريقته  النبي  وسنة 
حكمته  لطريقة  تقال  قد  تعاىل  الل  وسنة 
الذين  يف  الل  »سنة  نحو:  طاعته،  وطريقة 
تبدياًل«،  الل  لسنة  تد  ولن  قبل  من  خلوا 

»ولن تد لسنة الل حتوياًل« )ص 39(.
ويذكر أبو ريهّة يف كتابه ما يدعو له البعض 
من  الثالثة  الدرجة  يف  القولية  السنة  بأن 
تيل  وهذه  العملية،  السنة  تيل  وأنا  الدين، 

القرآن يف املرتبة، ذلك بأن القرآن قد جاء 
إليه  يتطرق  ال  بحيث  متواتر  طريق  من 
الشك، فهو من أجل ذلك مقطوع به مجلة 
وتفصياًل، أما السنة فقد جاءت من طريق 
غي متواتر، فهي مظنونة يف تفصيلها، وإن 
يف  هو  الذي  وأما  بجملتها،  مقطوعا  كان 
الدرجة الثانية من الدين فهو السنة العملية 

)ص 40(.
ثمهّ يقُف أبو ريهّة عل موضوع )حكم كالم 
من  ويناقشه  الدنيوية(  األمور  يف  الرسول 
ما  هذا  ويقول:  والشيعة،  السنة  منظاري 
رأينا إيراده من كالم كبار األئمة من حيث 
بيان درجة كالم الرسول يف األمور الدينية 
األمور  يف  عليه  الل  صلوات  كالمه  أما   -
املحضة  اآلراء  من  قالوا  كام  فإنه  الدنيوية 

بيــــَن »وجــــوب« و«منــــع« تدوين 
الُسّنة النبوية..

36



الجرجاني.. مؤسسة علم البالغة

هوية كاتب

حممد  بن  الرمحن  عبد  بن  القاهر  عبد  بكر  أبو 
الفارسية  جرجان  مدينة  يف  املولود  اجلرجاين، 
سنة )400 هجرية( وعاش فيها دون أن ينتقل 

إىل غيها حتى تويف سنة )471 ه�جرية(. 
احلسني  أيب  عن  العلم  أخذ  م  متكلهّ نحوي  وهو 
حممد الفاريس ابن أخت الشيخ أيب عيل الفاريس 
وقرأ  اجلرجاين  القاض  يد  عل  األدب  أخذ  كام 
كتابه الوساطة بني املتنبي وخصومه، واىل ذلك 
يشي ياقوت احلموي فيقول: »وكان الشيخ عبد 
القاهر اجلرجاين قد قرأ عليه واغرتف من بحره، 
وكان إذا ذكره يف كتبه شمخ بأنفه باالنتامء إليه« 

)معجم األدباء: 16/14(. 
وقد تتلمذ عبد القاهر عل آثار الشيوخ والعلامء 
الذين أنجبتهم العربية، فنحن نراه يف كتبه ينقل 
وابن  الفاريس  عيل  وأيب  واجلاحظ  سيبويه  عن 
والقاض  واآلم���دي  جعفر  بن  وق��دام��ة  قتيبة 
أمحد  وايب  العسكري  ه��الل  وأيب  اجل��رج��اين 
اهلمداين  عيسى  بن  الرمحن  وعبد  العسكري 

واملرزباين والزجاج.
الشعر  آثارًا مهمة يف  القاهر اجلرجاين  ترك عبد 
ذلك  م��ن  ال��ق��رآن،  وع��ل��وم  والنحو  واألدب 
ديوان يف الشعر وكتب عدة يف النحو والرصف 
وكتاب  النحو«  يف  »اإليضاح  كتاب  منها  نذكر 
»اجلمل«، أما يف األدب وعلوم القرآن فكان له: 
»إعجاز القرآن« و«الرسالة الشافية يف اإلعجاز« 
و »دالئل اإلعجاز« و«أرسار البالغة« وقد أورد 
يف كتابيه األخيين، معظم آرائه يف علوم البالغة 

العربية.
س علم البالغة، أو أحد املؤسسني  ويعترب مؤسهّ
هلذا العلم، ويعد كتاباه: دالئل اإلعجاز وأرسار 
هذا  يف  ُألفت  التي  الكتب  أه��م  من  البالغة 

املجال.

أن  أي  إرش��اد«،  أمر  العلامء«  ويسميه 
يف  وسلم(  عليه]واله[  الل  )صل  أمره 
أي يشء من أمور الدنيا يسمى إرشادا 

- وهو يقابل« أمر التكليف«. 
ومن القواعد األصولية أن العمل بأمر 
اإلرشاد - ال يسمى واجبا وال مندوبا، 
معنى  فيه  وال  القربة  به  يقصد  ال  ألنه 
التعبد!!، ومن املعلوم أنه: ال دليل عل 
خاص،  بدليل  إال  ن��دب  أو  وج��وب 
ألن  هو  إنام  ذلك  يف  العلامء  ذكره  وما 
الرسل غي معصومني يف غي التبليغ!.
قاَل ابن عقيل يف اإلرشاد: إنم عليهم 
السالم مل يعتصموا يف األفعال - بل يف 
الكذب  عليهم  جيوز  وال  األداء  نفس 
تعاىل،  الل  عن  يؤدونه  فيام  األقوال  يف 
وهذا ينكره علامء الشيعة فإنم أمجعوا 
عل أن األنبياء ال خيطئون وال يعرتهيم 
عل  جممعون  وهم   - والنسيان  السهو 
والصغر  الكرب  يف  معصومون  أن��م 

حتى يف أمور الدنيا )ص 42(.
حديث  موضوع  ��ة  ريهّ أب��و  وأث��ار  كام 
من  األحاديث  كل  ليجعلوا  يروونه 
وح��ي الل ك��ال��ق��رآن ال��ك��ري��م، وه��ذا 
احلديث هو: »أال وإين أوتيت الكتاب 
ومثله معه«، ويف رواية:« أال إين أوتيت 

القرآن ومثله معه«.
من  ريهّة  أبو  ح  يرصهّ كام  احلديث  وهذا 
أغرب ما قذفته الرواية يف سيلها! ألن 
»الكتاب«  مثل  أويت  قد  كان  إذا  النبي 
قد  أنه  ذلك  فمعنى  القرآن«  »مثل  أو 
القرآن  عل  متاما  ليكون  ذل��ك  أويت 
وإذا   - دينه ورشيعته  لبيان  له  وإكامال 
النبي  يعن  مل  فلم  كذلك  األم��ر  ك��ان 
عندما  حياته،  يف  املثل«  ه��ذا«  بكتابة 
تلقاه عن ربه، كام عني بكتابة القرآن؟ 
ومل مل جيعل له كتابا يقيدونه عند نزوله، 
يف  اقترص  ومل  كتابا؟  للقرآن  جعل  كام 
النهي عن كتابة غي القرآن وأغفل هذا 
غي  شيئا  عني  تكتبوا  »ال  فقال:  املثل 
القرآن« ومل يقل - وغي ما أوتيته معه 

وهو »مثله!«. 

وهنا جيوز لسائل أن يسأل: هل يصح 
إليه  النبي نصف ما أوحاه الل  أن يدع 
يمسكه  قيد،  بغي  األذه��ان  بني  يغدو 
هذا، وينساه ذاك، ويتزيد فيه ذلك! مما 
حمفوظ؟  كتاب  يف  املدون  غي  يصيب 
قد  ه��ذا  بعمله  الرسول  يكون  وه��ل 
بلغ الرسالة عل وجهها، وأدى األمانة 
هذا  ك��ان  وأي��ن   ! أهلها!  إىل  كاملة 
مرضه  يف  النبي  قال  عندما  احلديث 
ربه،  إىل  بعده  انقلب  ال��ذي  األخ��ي 
أكملت  اليوم   « اآلية:  نزلت  أن  وبعد 
نعمتي،  عليكم  وأمتمت  دينكم  لكم 
ورضيت لكم اإلسالم دينا«: إين والل 
إال  أحل  مل  إين  بيشء،  عيل  كوا  متسهّ ما 
ما حرم  إال  القرآن، ومل أحرم  ما أحل 
القرآن، ثم أين كان هذا احلديث عندما 
قال أبو بكر للناس: بيننا وبينكم كتاب 

الل فاستحلوا حالله وحرموا حرامه!
النبي  طلب  عندما  عمر  قال  وعندما 
وهو  وسلم(  عليه]واله[  الل  )ص��ل 
لن  كتابا  للناس  يكتب  أن  حيتر 

يضلوا بعده: حسبنا كتاب الل!
ه��ذا«  ضياع  م��ن  عمر  يشفق  مل  ومِلَ 
املثل«، وهو بزعمهم نصف ما أوحى 
الل به إىل النبي، فيذكره أليب بكر عندما 
فزع إليه يف أن جيمع القرآن ويكتبه بعد 

وقعة الياممة؟!
أجابت  عندما  املثل  هذا  كان  أين  ثم 
عليها  كان  إذ  النبي،  خلق  يف  عائشة 
ومثله  ال��ق��رآن  خلقه  ك��ان  تقول  أن 
معه؟ ولكنها اكتفت بقوهلا: كان خلقه 

القرآن!
بذا«  الصحابة  عناية  ذهبت  وأي��ن 
يف  القرآن  كتبوا  كام  يكتبوه  فلم  املثل« 
عهد  يف  نسخ  وعندما  بكر  أيب  زم��ن 
عثامن ووزعت نسخه عل األمصار؟، 
إال إنم بإمهاهلم هذا األمر اخلطي إنام 
الوحي«  »نصف  تركوا  قد  يكونون 
مجيعًا  بذلك  ويصبحون  تدوين،  بغي 

من اآلثمني! )43(.
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آية اهلل الســــيد حســــن الواعظ 
أبنــــاءه  يتوســــط  الشــــيرازي 

وأحفاده

حديُث »األحرار«

أماَم أنظار المسؤولين
ُيعاين أهايل حي العسكري أحد األحياء الشعبية 
والكبية يف حمافظة كربالء من عدم إكامل بعض 
الشوارع الرئيسية والفرعية فيه، عل الرغم من 
الشوارع  تعبيد  أن بعض قطاعاته شهدت محلة 
وإكامل مشاريع املجاري واملياه، ولكن لألسف 
يكتمل  مل  ج��دًا  واحليوي  اآلخ��ر  البعض  بقي 
للساكنني،  وامل��ع��ان��اة  األذى  يسبب  وال���ذي 
بداية  يربط  الذي  احليوي  الشارع  مثاًل  ومنها 
والشارع  الداخيل،  األمن  بحي  العسكري  حيهّ 
احلي  بداية  يربط  ال��ذي  )السايدين(  اخللفي 
بنهايته وصواًل إىل حي العامل وحي القادسية، 
ى من  تبقهّ ما  املوضوع وإكامل  النظر بذا  نتمنهّى 

الشوارع يف أقرب وقت.

بحر:
سأل بعُض اإلعراب آخر عن اسمه فقال : بحر

قال ابن من؟ : قال ابن فياض
قال ما كنيتك: قال ابو الندى

فقال األعرايب ال ينبغي ألحٍد لقاؤك إال يف زورق !
----------

النحوي المريض وجاره:
مرض رجٌل من اهل النحو ، كان مولعا باللغة والسجع ، فعاده جاره يف مرضه 

وسأله ما بَك ؟
 ، واهية  االعضاء  منها   ، حامية  نارها   ، شديدة(   ( جاسية  محى   : النحوي  فقال 

والعظام بالية !
فقال له جاره وكان أميًا : ليتها كانت القاضية !

----------
وجهك إلى ثيابك:

فإىل  أغتسل  النهر  ودخلُت  ثيايب  نزعُت  إذا  له:  وقال  العارفني  أحد  رجل  سأل 
القبلة اتوجه ام إىل غيها ؟

فقال له العارف: بل األفضل أن يكون وجهك إىل جهة ثيابك لئال ُترسق!
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نتفاجـــُأ أحيانـــًا وعلى الرغم من صدور قرار اجتثاث البعث، أن من كان في الســـابق مطّباًل 
وعمياًل لهذا الحزب الغاشـــم، ال يزاُل يمرُح ويتبوأ المناصب العليا في البلد، وأحدهْم أصبح 
اليـــوم في منصٍب عاٍل بمديرية تربية كربالء، ال يتذكرُه الطلبُة ســـوى أنه كان يزّجهم زجًا 
وعنوًة في مســـيراِت التحشـــيد للقائد الضرورة، وكان ال يقســـم باهلل أبدًا، فقد كان قســـمه 
األعظم )وحق راس الســـيد القائد(.. أال فلعنـــُة اهلل على البعث والبعثيين والخزي لهم في 

الدنيا واآلخرة.

ال لعودِة البعثيين

في حضرِة علٍي )عليه السالم(

من كالٍم للشهيد محمد باقر الصدر )قّدس سره(
وأعلنت عن رضاها  ة عيلهّ  فتوهّ امتدحت  قد  امء  السهّ كانت  لئن   *
 ، عيلهّ إالهّ  فتى  وال  الفقار  ذو  إالهّ  سيف  ال  املنادي:  قال  إذ  عليه 
ة عيلهّ وحدها هي الرجولة الكاملة الهّتي  ا عنت بذلك أن فتوهّ فإنهّ
األبطال  بطولة  أفقها  إىل  ترقى  وال  إنسان  مداها  إىل  يرتفع  ال 

وإخالص املخلصني!!
الل  )صل  الل  رسول  نفس  عليًا  جعل  قد  تعاىل  الل  كان  لئن   *
امتداد  أنه  املسلمون  يفهم  أن  فألجل  املباهلة  آية  يف  وآله(  عليه 
م وشعاع متألهّق من روحه  د صل الل عليه وآله وسلهّ طبيعيهّ ملحمهّ

العظيمة!!
عليًا  ته  أمهّ يف  خلهّف  قد  وآل��ه(  عليه  الل  )صل  النبيهّ  كان  لئن   *
والقرآن، فإنهّام مجع بينهام ليكون القرآن تفسيًا ملعاين عيلهّ العظيم، 

ولتكون معاين عيلهّ نموذجًا ملثل القرآن الكريم!!

فقهاء  من  الل(،  )رمحه  الكابيل  حجت  أمحد  السيد  الل  آية  يقول 
أفغانستان: حينام كنت أدرس يف بداية شبايب وعمري )15 - 16( 
سنة يف حوزة مشهد املقدسة، كنُت لشدة الفقر واجلوع أمجع قشور 

الرقي املرمية يف الطرق فأغسلها وآكلها.
وذات يوم لشدة اجلوع وعدم حصويل عل طعام ملدة يومني جئت 
إىل الصالة يف مسجد گوهرشاد، فلم أستطع الوقوف عل قدمي 
لشدة الضعف، فجلست أصيل، وإذا برجل وكان يبدو عليه ثريًا 

رآين بتلك احلالة فسألني: أنت شاب وتصيل من جلوس؟..
ولو كنت أقول له: أن هذا بسبب اجلوع والضعف، لكان يمنحني 
مااًل من دون شك، ولكن عزة نفيس وكرامتي أبت اإلفصاح عن 

. واقع األمر، فأجبته بأين أعاين من أمل يف قدميهّ
قال بعض احلكامء: »لو بيع ماء احلياة بامء الوجه مل يشرته العاقل، 

ألن املوت بعلة خي من احلياة بذلة«.

عّزُة النفس
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* المحافظـــة على الفرائض، التي أوجبها اهلل )ســـبحانه 
وتعالـــى( علينـــا، وتذّكر أن أئمـــة أهل البيـــت )عليهم 
الســـالم( ومن بينهم إمامك الحسين )عليه السالم( قد 
قتلوا واستشهدوا دفاعًا عن اإلسالم الحنيف وإعالء كلمة 

الدين.
* أن تكون ملتزمًا في حياتك ومعطاًء، بدءًا مع نفســـك 
ومن ثّم األســـرة فالشـــارع فالعمـــل، وأن تكون مصلحًا 

عاداًل مع الجميع وبدون استثناء.
* األمـــُر بالمعـــروف والنهي عن المنكـــر، وال تقل يومًا 
)األمر ال يعنيني(، فكّلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته.

* االلتزام باآلداب العامة التي يحتمها الشارع المقّدس 
والعرف والقوانين، وأن ترسَم صورًة مشرفًة، حّتى يقال 

عنك )هذا هو الحسيني الحقيقي(.
* أن ال نتعامل بالرشـــى أبدًا، ونحارب سويًة كل أشكال 

الفساد.
* علينا أن نصون أعـــراض الناس، وممتلكاتهم، ونتذكر 

دائمًا )مثلما تدين ُتدان(.

معنى أن تكون حسينيًا


