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دولة الرئيس... إِضرب بيد من َحديد.. 

)كي ال ننسى زيارة األربعني يف العام املاضي(
ملاذا غاب اإلنتاج الوطين الصناعي.. وإىل أين؟!



وُم�������ْل اىل ال����ك����رخ وان����ظ����ْر ق���ب���ًة مس��ق��ْت
وح������������يِّ ف����ي����ه����ا ج��������������وادًا م������ن ان����ام����ل����ِه
ي���اب���ن ال���ب���ت���ول وح���س���ي م����ن م��ف��اخ��ره��ا
ك���م رام م��ن��ك ب��ن��و ال��ع��ب��اس م���ا ع��ج��زوا
ج�������اؤوا و)حي����ي����ى( وح����ش����ٍد م����ن م��س��ائ��ل��ِه
م����س����أل����ًة ال�����ق�����ي�����َت  وه������ن������وا  اذا  ح����ت����ى 
وع����ن����د ق���ط���ع مي�����ن ال�����س�����ارق اخ���ت���ل���ف���وا
م����درك����ه اهلل  ووح����������ي  ال�������ص�������واب  ه������و 
ري��������ا مش���ائ���ل���ِه ال�����������روض يف  ي����ان����ف����ح����ة 
وع�����ب�����ق�����ة م�������ن اري�����������ج اجمل���������د اجن���ب���ه���ا
وخ���ف���ق���ة ال����ن����ور م����ن اش����ع����اع )ف���اط���م���ٍة(
ي��ال��ي��َت ك��ف��ًا س��ق��ت��ك ال��س��م واه��ت��ص��رت
حت������ُش م���ن���ك ن����ي����اط ال���ق���ل���ب ن���اط���ق���ًة
احٍد من  حيضرك  مل  السطح  على  ملقًى 
ح����ت����ى ق����ض����ي����َت ب����رغ����م اجمل�������د م���ن���ف���ردا

جت�����اذب�����ت�����ه�����ا ال������ث������ري������ا ف�����ه�����ي مش��������اُء
س����ح����اب����ُة ال����ف����ض����ِل واالن�������ع�������اِم وك����ف����اُء
زه�������������راُء اجمل�����������د  جم�����������ال  يف  ب������ان������ه������ا 
ب�������اؤوا خ����زي����ه����م  م�����ن  ف�����ش�����ٍل  ويف  ع�����ن�����ُه 
ف�����رح�����َت ت���وس���ع���ه���م ش�����رح�����ًا مل�����ا ج�������اؤوا
ك��������ل امل��������ف��������وه ع����ن����ه����ا ف�����ه�����و ف������أف������اُء
ف�����ك�����ان م�����ن�����َك ب�����رغ�����م ال������ق������وِم اف�����ت�����اُء
ل�������دى اب�������ي ال����ص����ل����ت م���ن���ه���ا ث�����م ان����ب����اُء
وط����ل����ع����ة ال�����ب�����در ح����ي����ث ال�����ب�����در وض�������اُء
)حم�������م�������د( و)ع��������ل��������ي( ف�����ه�����ي اش�����������ذاُء
وألالُء اش����������ع����������اع  ف�������ه�������ي  حت����������������درت 
ن�����ام�����ي ش���ب���ي���ب���ت���َك ال����ف����ي����ن����ان اش�������اُء
م����ن ال���س���م���وم وي������ري ج���س���م���َك ال������داُء
م�������اُء وال  ظ�����������لٌّ  ال  امل�����������وت  ُت���������ص���������ارُع 
واوالُء اح����������ب����������اٌء  ي�����ك�����ت�����ن�����ف�����َك  مل 

شعر : أمحد الوائلي

يابن البتول



أول الكالم
السيد ليث الموسوي

laith@almurtadha.org

م��ن من��ا ال يعرف ان احلق أصل كل خري، وصاحبه 
منصور

والباطل أصل كل شر، وصاحبه خمذول
هل��ذا ش��اء اهلل أن يك��ون يف كل عص��ر وجي��ل رج��ال 

يناصرون احلق فينتصروا به
هم امناء عيبة علم اهلل

مسددون ومؤيدون بدعاء خامت االوصياء
حكماء ال يضعون األشياء إال يف حملها، وال يبادرون 

إال يف أوانها
فُيزال بهم كل لبس وغموض

ويرفع بهم املستضعفون من جور الفاسدين
فاللبيب من اسرتشد بهم

واجلاهل اجملازف من مرق عنهم
ف�)من لزم الطاعة سلم

ومن أكثر االسرتسال ندم(
فلَتغتنم الفرص قبل فوات األوان

ولتستأصل جذور الفساد وشأفة الظلم واألدران
فيكون للحق صولة

 وال يقام للباطل وزن وال دولة
فاحلق أحق أن ُيعمل به

فهو الناصر
وهو أقوى معن

الناصر والمعين
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دولة الرئيس... إِضرب بيد من َحديد... 
اهلل.. والشعب معك

)كي ال ننسى زيارة االربعني يف العام املاضي(
ملاذا غاب اإلنتاج الوطين الصناعي.. وإىل أين؟!



يوم الحج األكبر.. 
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بعد الطلبات املتزايدة على فتح باب االشرتاك يف جملة النجف االشرف من قرائها الكرام، وبعد جناحها يف االعوام املاضية، ارتأت 
مؤسسة املرتضى للثقافة واإلرشاد فتح باب االشرتاك السنوي للمجلة.

مزايا االشرتاك السنوي: 
أواًل:- حيصل املش��رتك على نس��خة من اجمللة ش��هريا من تاريخ التس��جيل وملدة عام كامل باالضافة لدخوله ش��هريًا يف قرعة على 

)عشرة اجهزة حاسبة لوحية تابلت(.
ثانيًا: يكون االشرتاك يف شهرين من السنة )بداية شهر حمرم احلرام وبداية شهر رجب االصب(.

ثالثًا: مبلغ االشرتاك السنوي: )25000( دينار عراقي فقط.
آلية القرعة: ���� يدخل املتسابق القرعة وفق رقم وصل االشرتاك واملعلومات املدونة فيه.

��� ستكون القرعة مقسمة على عشرة  اشهر ابتداء من شهر ربيع االول اىل شهر ذي احلجة، تتضمن كل مرحلة اجراء القرعة على 
عشرة اجهزة حاسبة لوحية تابلت.

مراك��ز التس��جيل: يت��م االش��رتاك الس��نوي عل��ى اجمللة م��ن خال معرض املرتض��ى للكتاب الدائ��م التابع هل��ا يف حمافظة النجف 
االشرف، وعن طريق فروع مؤسسة املرتضى للثقافة واإلرشاد يف احملافظات.

االشرتاك السنوي 
يف جملة النجف األشرف

مؤسسة املرتضى للثقافة واإلرشاد 
النجف االشرف - نهاية شارع الرسول

صندوق بريد365

E.mail: alnajafmagazine@gmail.com
Website:www.alnajafalashraf.net

www.alnajafalashraf.org



محطات 
مهدوية

السيد محمد علي الحلو

الفرتة احلرجة.. تلك اليت عاش��ها اإلمام اجلواد عليه الس��ام وعاصر األحداث.. بل عاصرته 
أح��داث مل ت��زل ُتش��ارك يف وض��ع اللمس��ات األوىل للمش��روع احلاكم��ي ال��ذي اسس��ته الفرتة 
العباس��ية، ومل تك��د ه��ذه اللمس��ات ُتش��ارك يف صن��ع الق��رار الفاصل بن احلاكم الس��لطوي 
وبن قواعده املقهورة، أي بن املأمون احلاكم خطأ وبن القواعد الش��يعية املقهورة ممارس��ة 
ومنهجًا، وهكذا هي فرتة اإلمام اجلواد عليه السام احلرجة اليت عاشتها األمة بكل تفاصيلها 

وحيثياتها.
ومل يك��ن اإلم��ام الرض��ا علي��ه الس��ام ان ليطلق على اإلم��ام اجلواد حن والدت��ه ".. ما ولد يف 
اإلس��ام مول��وٌد أعظ��م بركًة من��ه" جزافًا ولعل ذلك يثري الكثري من التس��اؤالت اليت يثريها 
التس��اؤل حول مغزى هذا احلديث وما الذي اراده اإلمام الرضا عليه الس��ام من ذلك، والبد 
أن نس��لم أن اإلمام الرضا عليه الس��ام قد اثار انتباه الكثري حول مقصوده املبارك إال اننا مل 
نتل��ق م��ا أف��اده اإلم��ام ح��ول ذلك إال انها تبق��ى قراءات اولي��ة يف هذا اجملال تنطل��ق من رؤية 
قاص��رة حملتوى مقصوده عليه الس��ام س��وى م��ا ميكن قراءته بنظرة إمجالي��ة تتعلق بالنظرة 
املستقبلية اليت اكد عليها اإلمام الرضا عليه السام، وذلك من خال معرفة افتتاح اإلمام 
اجل��واد علي��ه الس��ام عهدًا جديدًا مباركًا، وهو عه��د اإلمامة املبكرة اليت قّدمت رؤية جديدة 
يف التعاطي مع اإلمامة، فدورة جديدة من اإلمامة س��تبدأ بإلغاء ش��رط الس��ن والذي س��يكون 
عائق��ًا لقب��ول االطروحة املهدوية بوالدة اإلمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه الش��ريف وتوليه 
اإلمامة يف فرتة مبكرة لكنها من أشد الفرتات خطورة على تلقي هذه االطروحة بالقبول سواء 
على مستوى القاعدة الشيعية أم على مستوى احلاكم، أما القواعد الشيعية فقد استلهمت 
هذه االطروحة -أي إمامة اإلمام املهدي عليه الس��ام املبكرة- من إمامة اجلواد عليه الس��ام 
الذي مّهد لألمة قبول األمر ليكون من مس��لمات العقيدة، ولعل صدمة الغيبة اليت مّرت بها 
ه��ذه اإلمام��ة وه��و به��ذا الس��ن املبكر، إال ان احداث ف��رتة إمامة اإلمام اجل��واد احلرجة أجابت 
عل��ى كل اش��كاالت احلاك��م ال��ذي اثار اش��كالية صغر الس��ن وكيف يكون اإلمام اخلماس��ي 
قد غاب ُبعيد ش��هادة أبيه العس��كري عليه الس��ام إال ان ماحم العطاء واملعارضة اليت قّدمها 
اإلمام اجلواد عليه الس��ام كانت قراءة مبكرة ذات نتائج خطرية حول امكانية املعصوم- مبا 
ه��و معص��وم- ان مي��ارس دور القي��ادة لقواع��ده يف غيبت��ه كم��ا ه��و يف حض��وره، وكان��ت فرتة 
اإلم��ام اجل��واد عليه الس��ام ذات حتديات فاصلة بن وجود اإلمام��ة وبن عدم وجودها أي هي 
فرتة تأس��يس ملرحلة الغيبة اليت س��رتافق أجيال القواعد الش��يعية واليت تتصاعد مواجهاتها 
ب��ن التصفي��ات اجلس��دية من القتل والتنكي��ل والتصفيات الفكرية من اثارة الش��بهات وطرح 
املدعي��ات املهدوي��ة على مدى فرتٍة ليس��ت بالقليلة، ولعل فرتة اإلمام اجلواد عليه الس��ام هي 
ف��رتة التحدي��ات اخلط��رية، كما ه��ي فرتة التح��والت االخطر يف مفاهي��م اإلمامة فضًا عن 
مفاهي��م الغيب��ة، وإذا امعن��ا النظ��ر فإن ه��ذه اإلمامة املباركة اس��دلت الس��تار على حماوالت 
النظام يف خلق أجواء رافضة لفكرة اإلمامة لتحيلها إىل مشروع إهلي- غيي ُييب عن كل 
التس��اؤالت ال��يت أثارها النظام، بل اثارتها العقلية املس��تلهمة رؤيته��ا من حماوالته الفكرية.. 

لكنها فاشلة على مدى تارخيها الطويل.

 Aاإلمام الجواد
fالتأسيس المبّكر إلمامة المهدي
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من هنا وهناك

تواص��ل الك��وادر اهلندس��ية والفني��ة العامل��ة 
يف ش��ركة الكوث��ر املنف��ذة ملش��روع صح��ن 
فاطم��ة الزه��راء )عليها الس��ام(، وبالتنس��يق 
العلوي��ة  العتب��ة  ادارة  جمل��س  م��ع  والتع��اون 
املقدس��ة واالقس��ام ذات العاق��ة، يف اجن��از 
االعم��ال املوكل��ة اليه��ا من اج��ل االنتهاء من 
ج��زء الزي��ارة والعب��ادة يف املش��روع والذي يعد 

قام��ت ش��عبة امل��دارس الديني��ة التابع��ة للعتبة 
احلس��ينية املقدس��ة بافتتاح م��دارس دينية يف 
دول الع��امل العرب��ي واالورب��ي. واك��د ذل��ك 
الش��يخ علي القرعاوي مس��ؤول شعبة املدارس 
الديني��ة يف العتب��ة احلس��ينية املقدس��ة بقوله: 
"عملت العتبة احلس��ينية املقدس��ة على انش��اء 
م��دارس حوزوي��ة يف دول عربية واجنبية حيث 
افتتحن��ا مدرس��ة يف س��لطنة عم��ان وايضا يف 
الدمن��ارك ويوج��د لدين��ا اكث��ر م��ن )500 ( 
طال��ب يأخ��ذون دروس��هم احلوزوية بأش��راف 
مدارس��نا الديني��ة" ، مبين��ا" مت فت��ح مدرس��ة 
يف مدين��ة كوبنهاك��ن الدمناركية، وايضا 
يف اس��راليا مت فت��ح دورة لع��دد م��ن الطلب��ة 
بل��غ عدده��م )50 طالب��ا( والع��دد يف تزاي��د 
حي��ث نقلت مجي��ع املناهج اخلاصة باملدرس��ة 
وايصاهل��ا اىل اماك��ن تواجد الطلبة. واضاف 
القرعاوي: "هناك ايضا قس��م اخر من الطلبة 
يأخذون دروسهم عرب األنرنت وهم يف بيوتهم 
من خال الغرف الصوتية وايضا املعلومات من 

اجل��زء االك��رب واالوس��ع وااله��م يف املش��روع 
حيث تبلغ مس��احته 30 ألف مر مربع. وحول 
طبيعة العمل واالجناز قال عضو جملس ادارة 
العتب��ة املقدس��ة املش��رف على قس��م الش��ؤون 
خلي��ل  مظف��ر  املهن��دس  والفني��ة  اهلندس��ية 
حمبوب��ة يف تصريح للمركز االعامي للعتبة 
العلوية املقدس��ة " يتواصل العمل يف التوس��عة 

خال االس��ئلة واالجوب��ة واحملاضرات الدينية 
ال��ي ت��درس يوميا من قبل أس��اتذة احلوزة يف 
مدرس��ة االمام احلسني عليه السام الدينية". 
وتابع القرعاوي :" هناك تفاعل كبري من قبل 
الطلب��ة يف دول اخل��ارج وخصوص��ا من الدول 
وتزاي��دًا  زمخ��ًا  موضحا"وجدن��ا   ," االوربي��ة 
يف االع��داد بش��كل س��ريع وحن��ن يف ص��دد 
توس��ع ه��ذا املش��روع الدي��ين احل��وزوي لنش��ر 
ثقاف��ة وفك��ر اه��ل البيت عليهم الس��ام اىل 
ابع��د نقطة يف هذا الع��امل". يذكر ان هناك 
الكث��ري م��ن النش��اطات والربام��ج اخلاص��ة 
باملدرس��ة حي��ث كانت هناك مس��ابقة حفظ 
خط��ب امري املؤمنني االمام علي بن ابي طالب 
علي��ه الس��ام وهناك مس��ابقات ختص خطبة 
الس��يدة زين��ب عليه��ا الس��ام وايض��ا وهن��اك 
مسابقات فقهية مبسطة للشباب هناك برامج 
اخ��رى من مؤمترات ون��دوات للطلبة يف داخل 

وخارج العراق.

العتبة الحسينية تفتتح عددا من املدارس الدينية يف دول الخارج

فاطم��ة  صح��ن  مبش��روع  املتمثل��ة  الغربي��ة 
الزه��راء )عليه��ا الس��ام( وخاص��ة م��ع انتهاء 
والب��دء  للمش��روع  الكونكري��ي  اهلي��كل 
بأعمال االنهاءات يف جزء الزيارة والعبادة ". 

وأوضح " وعدتنا اجلهة املنفذة اضافة وتهيئة 
10 آالف م��ر مرب��ع ومن املؤم��ل االنتهاء منها 
م��ع بداي��ة ش��هر حم��رم احل��رام". م��ن جانب��ه 
أك��د املهن��دس املقي��م يف املش��روع املهن��دس 
مهن��د صاح��ب " يتك��ون املش��روع م��ن ثاث��ة 
اج��زاء مبس��احة كلي��ة  60 أل��ف م��ر مرب��ع 
تقريب��ا، ويعد اجلزء االهم واالوس��ع واالكرب 
يف املشروع هو اجلزء االول، وهو جزء الزيارة  
والعب��ادة  وه��و اجل��زء االك��رب مبس��احة 30 
ألف مر مربع ويتكون من  4 طبقات يشمل 
مجي��ع اخلدم��ات  واملراف��ق الي تق��دم للزائر 
الكري��م". وأضاف املهندس املقيم للمش��روع" 
ان مجي��ع اعم��ال اهلي��كل اخلرس��اني جل��زء 
الزيارة والعبادة اكملت وبنس��بة اجناز %100 
من��ذ بداي��ة الس��نة احلالي��ة، ومت��ت املباش��رة 
بأعمال  االنهاءات اخلاصة باجلزء، وكذلك 
مت��ت املباش��رة باألعم��ال اخلاص��ة بالواجهات 
الوجه��ات  وكذل��ك  املش��روع  جان��ي  عل��ى 
الداخلي��ة ل��ه، وأيض��ا مت��ت املباش��رة بأعمال 
القب��ب الداخلي��ة وخصوص��ا يف رواق صح��ن 
فاطم��ة الزه��راء )علي��ه الس��ام ( القريب من 

رواق ابي طالب )عليه السام(". 

تواصل العمل إلنجاز جزء الزيارة والعبادة يف 
مشروع صحن فاطمة الزهراء )عليها السالم( 
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قام��ت كوكب��ة م��ن الضب��اط اجل��دد املتخرج��ني م��ن 
الكلي��ات العس��كرية العراقية بالتش��رف بزيارة مرقدي 
اإلمام احلسني وأخية أبي الفضل العباس )عليهما السام( 
وإداء العهد والتحية بصورة مجاعية أمامه، معاهدينه على 
اخلدم��ة املخلص��ة للع��راق وأبنائ��ه يف مجي��ع أرجائ��ه دون 
متييز بني أحد من ابنائه , فضا عن مشاركتهم خلدمة 

أبي الفضل العباس )عليه السام( باملمارسة العبادية. 
امل��ازم املهن��دس قاس��م عب��د الكريم العل��وي أحد هوالء 
الضباط بني من جانبه " تش��رفنا اليوم وهلل احلمد بزيارة 
مرق��د امل��وىل اب��ي الفض��ل العب��اس علي��ه الس��ام ووض��ع 
الرت��ب العس��كرية وتأدي��ة القس��م يف حضرة ه��ذا القائد 
التارخيي العظيم الذي ضرب دروسًا يف األخوة والشجاعة 
والقيادة فكان قائدا عسكريا مبعنى الكلمة وها حنن 
هن��ا الي��وم نعاه��د موالنا االمام احلس��ني وأخاه أبا الفضل 
العباس )عليهما السام( أن نكون جنودا أوفياء يف خدمة 
الوطن وان يكون هدفنا يف البداية والنهاية حفظ الوطن 

وشعبه ومقدساته " .
وأض��اف املازم املهندس باس��م عب��د اخلالق عطية طريان 
جي��ش قائ��ا " ه��ذه التحية واليمني مبثاب��ة العهد املقدس 
الصادق خلدمة البلد بأمت وجه، واحلفاظ على أمن العراق 

من خطر اإلرهاب واجملرمني.

بعد االنتهاء من مشروع إعادة تذهيب وإكساء اإليوان الكبري لطارمة 
باب املراد ووصول نس��بة اإلجناز 100% حدثتنا رئيس اللجنة املش��رفة 
عل��ى املش��روع املهندس��ة " نادي��ة ف��ؤاد األعس��م " ع��ن تفاصي��ل إجناز 
هذا املشروع املبارك واملاكات اهلندسية الي بذلت قصارى جهودها 
املتواصلة يف مسرية النهضة العمرانية الي تشهدها العتبة الكاظمية 
املقدسة قائلًة: بسبب ما تعرضت إليه الباطات الذهبية القدمية لتقادم 
الزم��ن وتأث��ري العوام��ل املناخي��ة أدى إىل تلف العديد منها واس��ودادها 
وتساقطها, عزمت األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة من خال 
ماكاتها اهلندسية على تنفيذ املرحلة األوىل من هذا املشروع املبارك 
الذي أضفى ملسات مجالية جديدة وبنقوش إسامية متناسقة وحديثة 
مائمة مع األجواء الروحانية واإلميانية للمشهد الكاظمي الشريف، 
ومراع��اة احلف��اظ عل��ى العناص��ر األثري��ة املوجودة يف واجه��ة الطارمة 
وهي إذن الدخول على جاني الباب، وكتيبة أمساء املعصومني"عليهم 
الس��ام"، مش��رية إىل النق��وش اهلندس��ية اجلدي��دة املطعم��ة " باملينا " 
ال��ي أضاف��ت ملس��ات مجيل��ة حتاكي النق��وش القدمي��ة دون أن توثر 
عل��ى الطاب��ع الراثي. وذَكرْت أن تنفيذ املش��روع مت من قبل مؤسس��ة 
الكوثر إلعمار العتبات املقدسة، وبإشراف القسم اهلندسي يف العتبة 
املقدس��ة، وبّينت أن عدد الباطات الذهبية املس��تخدمة بلغت "5800" 
قطع��ة تقريب��ًا، وكمي��ة الذه��ب املس��تخدم بلغت "40 " كيل��و غرامًا 
تقريب��ًا م��ن عي��ار "24 " فضًا ع��ن كمية النحاس املس��تخدم والبالغ 
"5000" كيلو غرام تقريبًا.  أوضحت أن املراحل الي مر بها املشروع 
انطلقت ابتداًء من إعداد التصاميم، ورفع الباطات القدمية، وأعمال 
الصيانة واملعاجلة اإلنش��ائية، وتصنيع الباطات بقياس��ات وأش��كال 
خمتلف��ة وحس��ب التصامي��م املص��ادق عليه��ا بإعتم��اد أس��لوب الط��اء 

االلكروني، وتنصيبها بالصورة احلالية. 

العتبة الكاظمية: إنجاز مشروع تذهيب 
اإليوان الكبري لطارمة باب املراد

كوكبة ضباط جدد يؤدون 
تحية العهد والوالء لخدمة 

العراق أمام مرقد قائد جيش 
Aاإلمام الحسني
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أعل��ن مدي��ر قس��م املخطوط��ات يف مكتب��ة 
العتب��ة الرضوي��ة املقدس��ة عن إه��داء أكثر 
العتب��ة  إىل  قرآني��ة  خمطوط��ة   80 م��ن 
الرضوي��ة. وف��ى ح��وار خ��اص م��ع وكال��ة 
األنباء القرآنية الدولية أنه أعلن مدير قس��م 
والنس��خ اخلطي��ة يف مكتب��ة  املخطوط��ات 
العتب��ة الرضوية املقدس��ة، ع��ن إهداء أكثر 
من 80 خمطوطة قرآنية إىل العتبة الرضوية 
املقدس��ة خال األشهر الثاثة املاضية. وبني 
أن ه��ذه املخطوط��ات تتعلق بف��رات تارخيية 
خمتلف��ة، وتوج��د بينه��ا نس��خ فري��دة منه��ا 
تفس��ري "جممع البيان" للقرآن الكريم الذي 
قد كتب خبط النسخ يف القرن الثاني عشر 
للهج��رة، وكذل��ك خمطوطة قرآني��ة متعلقة 

حذر وزير البيئة العراقي من كارثة بيئية تهدد مناطق االهوار بعد 
نف��وق اع��داد كب��رية من الثروة الس��مكية فيها وحي��وان اجلاموس 
بس��بب ش��حة املي��اه. وذك��ر بي��ان لل��وزارة  ان ال��وزارة ت��رأس خلية 
االزمة حول جفاف االهوار وأوعزت الوزارة بوضع كافة امكانيات 
الوزارة وكوادرها لتخفيف معاناة س��كان مناطق االهوار الوسطى 
واجي��اد الس��بل الكفيل��ة مبعاجل��ة ظاه��رة اجلف��اف". وق��ال الوزير 
حبس��ب البي��ان ان "موض��وع ش��حة املي��اه يف مناط��ق االه��وار يع��د 
كارث��ة كب��رية يف تل��ك املناط��ق وحتتاج اىل وقفة حقيقية وتس��خري 
كاف��ة امكاني��ات الوزارة وكوادرها وبذل اقص��ى اجلهود لتفادي 
الكارث��ة البيئي��ة الي تهدد االهوار الوس��طى". مؤكدا ان "املعاناة 
الي يواجهها س��كان االهوار اثرث بش��كل مباش��ر على املس��توى 
البيئي والصحي واالنس��اني".واوضح ان "عش��رات القرى يف مناطق 
االه��وار مه��ددة باالندثار نتيجة اجلفاف الذي يدفع بس��اكنيها اىل 
الن��زوح بع��د هاك مواش��يهم وجف��اف املياه الي يعتم��دون عليها يف 

معيشتهم وصيدهم".

م��ن املق��رر إط��اق أكرب طائرة يف العامل مطل��ع العام املقبل يف أول 
رحل��ة جتريبي��ة رائ��دة هل��ا. وه��ي قيد اإلنش��اء يف مرك��ز "موهايف" 
الفضائ��ي يف والي��ة كاليفورني��ا بالوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة، 
وسوف يصل مدى جناحي الطائرة إىل 117 مرا. وستكون الطائرة 
من الضخامة حبيث لو هبطت يف وسط ملعب لكرة القدم، ستمتد 
أجنحته��ا لتغط��ي كل املس��افة ب��ني املرميني وتزيد ب��� 3,8 مر خلف 
عارض��ة كل مرم��ى. والفك��رة وراء بناء الطائ��رة أن تكون مبثابة 
وس��ادة ناقلة هوائية عماقة يف الس��ماء، مما يسمح بنقل احلموالت 
للوصول إىل الفضاء بصورة أسرع وبتكلفة أقل من التكنولوجيات 
القائم��ة حالي��ا. وعند إمت��ام مراحل البناء س��تكون الطائرة جمهزة 
بس��تة حم��ركات من فئة-747، وس��تحلق عل��ى ارتفاعات تصل إىل 
9100 مر، ومن هذا االرتفاع س��تقوم بإطاق الصواريخ الفضائية، 
مما سيقلل بشكل هائل من تكاليف الوقود عند إطاق الصاروخ 

من األرض.

إهداء عشرات املخطوطات القرآنية والنسخ الخطية للعتبة الرضوية املقدسة  

وزير البيئة: كارثة بيئية تهدد األهوار 
واندثار قراها لشحة املياه

اطالق أكرب طائرة يف العالم عام 
2016

من هنا وهناك

بالق��رن اخلام��س للهج��رة ق��د مت إهداءه��ا 
م��ن قب��ل زعيم الش��يعة فى نيجريي��ا، ". وعن 
اي��ران،  يف  باملخطوط��ات  اإلحتف��اظ  وض��ع 
ق��ال مدي��ر قس��م املخطوط��ات إن��ه توجد يف 
املخطوط��ات  م��ن  اي��ران جمموع��ة كب��رية 
خاص��ة املخطوط��ات القرآني��ة إال أن العدي��د 
منه��ا حتف��ظ يف ظ��روف غ��ري مائم��ة، مم��ا 
ي��ؤدي إىل أن تص��اب املخطوط��ات باإله��راء 
وال��زوال تدرجييًا. مضيف��ا أن هناك مراكز 
ومكتبات كاملكتبة الوطنية متتلك معايري 
اإلحتف��اظ باملخطوط��ات إال أن العدي��د م��ن 
املخطوط��ات قي��د اإلهراء وال��زوال لكونها 
موج��ودة بأي��دي الن��اس أو يف مكتب��ات غري 

صاحلة.



ه�����ن�����اَك ع����ل����ى ك�������فِّ اخل������ل������وِد ب�����ق�����اؤُه
ِظ������اَل������ه مي����������دُّ  اآلت������������ي  إىل  ه�������ن�������اَك 
ه�����ن�����اَك ُي�����غ�����ّي ال����ف����ج����ُر م���ن���ه ق���ص���ي���دًة
وم�����ن�����ه ي����������ذوُق امل����������اُء ط�����ع�����َم ارت�������واِئ�������ِه
اّت�������ق�������اِدِه امل���ن���ت���ه���ى يف  ت�������ّوق�������َد، ط��������اَف 
ت���رى ال��ش��م��َس م���ن ع��ي��ن��ي��ه ُت��ش��ع��ُل مش��ع��ًة
ال���رُّب���ى ش���ف���ِة  م����ن  األزه����������اُر  ف����اح����ِت  إذا 
َغ�����زال�����ًة ب����احل����ن����اِن  ي����رع����ى  ال�����ذئ�����ُب  إذا 
ص�����ورًة ل���ل���ُح���ْس���ِن  األرُض  جت�����رُّ  ه����ن����اَك 
ل�����ه يف ف������ِم ال����ت����ق����وي����ِم ِك����ْل����م����ُة غ��ي��م��ٍة
ح������َره ت�������ش�������َرُب  واألوراُق  ت��������ك��������ّوَن، 
ف������ريف������ُع ش�����ك�����ُل احل�����������رِف م����ن����ه ل���������واَءه
أت�����ْت�����ه ع�����ي�����وُن ال����ش����ع����ِر َت�������ط�������ُرُق ب����اَب����ه
وي���أت���ي إل��ي��ه ال���� " ك���لُّ " ي��ب��غ��وَن َف��ْض��َل��ًة
ُي����ف����تِّ����ُش ع���ن���ه يف ال�����ظ�����اِم ص���ب���اُح���ُه���ْم
أم��������������اٌم هل�������م ش�������وق�������ًا ي������ه������زُّ ب�����أم�����ِس�����ِه
ُح���زِن���ه���م ك�����لُّ  خ���ل���َف���ه  ي��س��ع��ى  اآلن  إىل 
����ِع����ه����م ِش�����ع�����رًا ي����دي����ُر س���ك���وُت���ُه  ع���ل���ى مَسْ
حل�����ِن�����ِه ح�������بَّ�������َة  اآلذاِن  يف  وي����������������زرُع 

ول����ي����َس " ك���م���ا ق�����ال�����وا" ع��ل��ي��ه��ا ف���ن���اؤُه
رداؤُه ل�����ل�����ج�����م�����اِل  ب�����ي�����ت�����ًا  ف����ي����ص����ب����ُح 
ن�����ق�����اؤُه ال�����ص�����ب�����اِح  وْج�����������ِه  ف�����ي�����ول�����ُد يف 
ص�����ف�����اؤُه ف�����������ذاَك   ، إرواًء  س���������اَل  إذا 
ع����ل����ي����ه ب���������ن���������رياٍن ي������������دلُّ ان������ط������ف������اؤُه
ل����ك����ي، ف��������وَق خ����ّدي����ه����ا، ُي������ق������اَم ض����ي����اؤُه
ف���ي���ع���ي ع����ل����ى ال�����دن�����ي�����ا أط���������لَّ ب�����ه�����اؤُه
ف���ي���ع���ي ع����ل����ى اآلف�����������اِق ُي����ت����ل����ى ُدع����������اؤُه
مس��������اؤُه ن������ام������ْت  األل���������������واِن  ع����ل����ى  ألنَّ 
ش����ت����اؤُه ال�����ف�����ص�����وَل  غ����ّط����ى  ق�����اهَل�����ا  إذا 
ل����ت����ج����ري ب�����ش�����ري�����اِن ال�����س�����ط�����وِر دم��������اؤُه
وف����������وَق ل����������واَء احل����������رِف ي���س���م���و ل��������واؤُه
ل�����ي�����م�����ن�����َح إي�����������������������واًء هل���������������نَّ ب�������ك�������اؤُه
ف����ُي����ط����ِع����ُم����ُه����ْم م�����ن ك�������لِّ َم���������نٍّ إن���������اؤُه
م������س������اؤُه ي������دي������ه  ل�������ي�������رتَك مش������س������ًا يف 
وراؤُه ع����ل����ي����ه  أّي���������ام���������ًا  ل������ُي������س������ِق������َط 
ف�����َم�����ْه�����ٌد ألط������ف������اِل األس��������ى ك�����رب�����اؤُه
وي�����������روي ب�����س�����ات�����َن ال����ق����ص����ائ����ِد م��������اؤُه
 ف���ي���ح���ِص���ُد إع�����ج�����اَب اجل����م����ي����ِع ِغ����ن����اؤُه

شعر : زينل الصويف

وظّنوُه َزواال..



اىل  اللج��وء  وع��دم  حلقوقه��م  ورعايته��ا 
األساليب اخلشنة يف التعاطي مع مطالبهم 
به��ا  االس��تخفاف  م��ن  حم��ذرة  املش��روعة، 
االك��رتاث  وع��دم  ش��أنها  م��ن  والتقلي��ل 
دعوته��ا  املرجعي��ة  ج��ددت  كم��ا  بتبعاته��ا، 
على ضرورة مشاركة أبناء العشائر الغيارى 
مم��ن عرفوا حبميتهم وغريته��م على العراق 
ووحدت��ه وكرامت��ه وع��زة ش��عبه م��ن أبن��اء 
املناطق الغربية يف املعارك الدائرة يف مدنهم.

ج��اء ه��ذا أثن��اء اخلطب��ة الثاني��ة م��ن ص��اة 
اجلمعة )14ش��وال 1436ه�( املوافق ل)31متوز 
2015م( ال��يت أقيم��ت يف الصح��ن احلس��يي 
الشريف وكانت بإمامة مساحة الشيخ عبد 

املهدي الكربائي، حيث بن فيها:
أيها اإلخوة واألخوات أعرض على مسامعكم 

الكرمية األمرين التالين:
معظ��م  يف  املواطن��ون  يعان��ي  األول:  األم��ر 
املناطق من نقص كبري يف اخلدمات العامة 

خطبة اجلمعة بتاريخ 14 شوال 1436 هـ 
املوافق 2015/07/31 م

مساحة الشيخ عبداملهدي الكربالئي 
)دام عزه(

طالب��ت املرجعي��ة الديني��ة العلي��ا احلكوم��ة 
العراقي��ة بب��ذل قص��ارى جهده��ا يف حتقي��ق 
بأس��اليب  للمواطن��ن  املش��روعة  املطال��ب 
مناس��بة تع��ر ع��ن اح��رتام الدول��ة ملواطنيها 

مت��س  ال��يت  الكهربائي��ة  الطاق��ة  والس��يما 
احلاج��ة اليه��ا اىل ح��د الض��رورة القص��وى 
م��ع ارتف��اع احل��رارة اىل درج��ات قياس��ية يف 
م��ن  املتوق��ع  وكان  الاه��ب،  الصي��ف  ه��ذا 
احلكوم��ات املتعاقبة أن تولي اهتماما خاصا 
خطط��ا  وتنف��ذ  وتق��رر  املش��كلة  ه��ذه  حب��ل 
اخلدم��ة  ه��ذه  يف  النق��ص  لس��د  صحيح��ة 
أن كل حكوم��ة  املؤس��ف  ولك��ن  األساس��ية، 
تض��ع الل��وم عل��ى م��ا قبله��ا ث��م ال تق��وم ه��ي 
املواطن��ن  معان��اة  لتخفي��ف  يلزمه��ا  مب��ا 
مس��تقبا، ويعان��ي الكث��ري م��ن املواطنن من 
جوان��ب مهم��ة أخ��رى أيضا ومنها ع��دم توفر 
فرص العمل املناس��ب الذي حيقق هلم احلد 
األدن��ى م��ن العي��ش الكري��م، حي��ث أن هناك 
نس��بة عالي��ة م��ن البطالة يف البل��د كما هو 
معل��وم للجميع واحلكومات املتعاقبة أغفلت 
وضع خطٍط اسرتاتيجية لعاج هذه املشكلة 
بالرغ��م م��ن اإلمكان��ات الكب��رية اليت حيظى 

تقرير

دولة الرئيس... إِضرب بيد من َحديد.. 
اهلل والشعب معك

التماسك وقوة التالحم, الذي يربط الشعب 
باملرجعيــة الدينيــة هما مصــدر القوة يف 
العــراق، هذا البلد اجلريح الــذي  تدور به 
الدوائــر منذ فرتة ليســت بالقليلــة أقلها 
العقود الثالثة االخرية، وترتبص به و تريد 
بها قوى الشــر والظالم النيل من عزميته 
وكســر أرادته الصلبة, وتزداد هذه الوتري 
شراســة, من خالل خلق األزمات, وخطف 
النصــر املتحقــق ضــد داعــش االرهابية, 

وحترير العراق ..
كلمتــا ممثــل املرجعية الدينيــة العليا 
يف خطبــة اجلمعة املوافقــة 2015/07/31 
لسماحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي ومن 
بعده خطبة مساحة الســيد أمحد الصايف  
يف يوم اجلمعة املوافقة 2015/08/07 كانت 
جــادة وصرحيــة اىل احلكومــة, بإختاذ 
الفساد وحتقيق  قرارات صارمة, ملكافحة 
العدالة, والضرب بيد من حديد, حملاســبة 
كل من عبث بأمن البلد, أو أفســد وسرق 
أمــوال الشــعب, وتقدميهــم للمحاكمة 
الــوزراء حيدر  رئيس  العادلــة.. وطالبــت 
العبادي بأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" 
يف خطواتــه االصالحية، داعيــة اياه اىل 
الضــرب بيد من حديد ملــن "يعبث" باموال 

الشعب.. وفيما يلي نص اخلطبتني: 

املرجعية تطالب العبادي بأن يكون اكثر "جرأة وشــجاعة" والضرب بيد من حديد

صباح حسن الدجيلي
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به��ا العراق مما لو اس��تغلت بصورة صحيحة 
العم��ل  ل��ه  يتوف��ر  ال  في��ه  مواط��ن  بق��ي  مل��ا 
املناس��ب، وبالرغ��م م��ن كل ه��ذه املش��اكل 
باإلضاف��ة اىل الفس��اد املال��ي واإلداري ال��ذي 
ه��و أّم الباي��ا واإلره��اب واالنف��ات األم��ي 
ال��ذي تعان��ي منهم��ا مناط��ق خمتلف��ة، ف��إن 
معظم املواطنن ال زالوا صابرين حمتسبن 
ب��ل نراه��م ال يبخل��ون ع��ن تقدي��م تضحيات 
جس��يمة بأرواحه��م وأرواح فل��ذات أكباده��م 
يف حمارب��ة اإلره��اب الداعش��ي ف��داًء للعراق 
وكرامت��ه وعزت��ه، ولك��ن للص��ر ح��دودا وال 
ميك��ن أن يطول االنتظ��ار اىل ما ال نهاية له، 
واملطلوب من احلكومة املركزية واحلكومات 

املواطن��ن  طلب��ات  م��ع  تتعام��ل  أن  احمللي��ة 
باألس��اليب املناس��بة ال��يت تع��ر ع��ن اح��رتام 
الدول��ة ملواطنيها ورعايته��ا حلقوقهم، وعدم 
اللج��وء اىل األس��اليب اخلش��نة يف التعاط��ي 
م��ع مطالبه��م املش��روعة كم��ا أن عليه��ا أن 
تبذل قصارى جهدها يف سبيل حتقيق تلك 
م��ن  التخفي��ف  األدن��ى  احل��د  ويف  املطال��ب 
معان��اة املواطن��ن ول��و مرحلي��ًا، وح��ذار م��ن 
االس��تخفاف به��ا والتقلي��ل من ش��أنها وعدم 
االكرتاث بتبعاتها، إن املأمول من املسؤولن 
أن يعملوا جبد وإخاص يف متابعة تظلمات 
م��ن  لديه��م  م��ا  ب��كل  وحياول��وا  املواطن��ن 
وس��د  مطالبه��م  لتحقي��ق  العم��ل  إمكان��ات 

احتياجاته��م وليتص��وروا بع��ض الوق��ت أنهم 
يعيش��ون يف نفس الظروف الصعبة اليت مير 
به��ا عامة الش��عب عس��ى أن يتحسس��وا عمق 

وحجم معاناتهم.
األمر الثاني: تواصل القوات األمنية البطلة 
يف جه��از مكافح��ة اإلرهاب وغريه من صنوف 
القوات املس��لحة ومعه��م املتطوعون األبطال 
والغيارى من أبناء العشائر منازلة اإلرهابين 
يف مناط��ق خمتلف��ة، والس��يما يف ع��دد م��ن 
أحي��اء مدين��ة الرمادي وغريه��ا يف حمافظة 
األنب��ار، ويف الوق��ت ال��ذي نق��در ونثمن عاليًا 
إجنازاته��م وانتصاراته��م نؤك��د م��رة أخ��رى 
عل��ى ضرورة مش��اركة عدد أك��ر من أبناء 
ه��ذه املناط��ق يف هذه املع��ارك خصوصا أبناء 
حبميته��م  عرف��وا  مم��ن  الغي��ارى  العش��ائر 
ووحدت��ه وكرامت��ه  الع��راق  عل��ى  وغريته��م 
وعزة ش��عبه، كما أن مش��اركة إخوانهم من 
املتطوع��ن من مناطق أخرى يف هذه املعارك 
تزيده��م اقت��دارا عس��كريا وق��وة معنوية تعزز 
قدراتهم الفعلية وتعكس تامحا وطنيا يثبت 
وح��دة اهلدف وش��عور اجلمي��ع باالنتماء اىل 
الع��راق الواح��د املوحد ويف��وت الفرصة على 
م��ن يري��د التفرق��ة بن من هب��وا من مناطق 
متع��ددة االنتماءات يف س��بيل ختليص البلد 
من اإلرهاب الداعش��ي، والب��د من أن يتزامن 

تقرير

املرجعية تطالب العبادي بأن يكون اكثر "جرأة وشــجاعة" والضرب بيد من حديد

حيدر عبد الرضا خيون
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هذا مع حترك املس��ؤولن ومن يعنيهم األمر 
لانفت��اح عل��ى املواطنن والش��رائح الفاعلة 
واملؤث��رة اجتماعي��ا وديني��ا يف ه��ذه املناط��ق 
ال��يت ي��ري حتريره��ا م��ن دن��س الدواع��ش، 
لاط��اع عل��ى احتياجاته��م واالس��تماع اىل 
طموحاته��م ورؤاه��م ومقرتحاته��م للوص��ول 
بالثق��ة  تتس��م  وعاق��ات  أفض��ل  واق��ع  اىل 
املتبادل��ة والش��عور بوح��دة املص��ري والعي��ش 
يف  اجلمي��ع  تس��اوي  عل��ى  املب��ي  املش��رتك 

احلقوق والواجبات.

خطبة اجلمعة بتاريخ 21 شوال 1436 هـ 
املوافق 2015/08/07 م

مساحة السيد امحد الصايف )دام عزه(
طالب��ت املرجعي��ة الديني��ة العلي��ا م��ن رئيس 
الوزراء العراقي أن يكون أكثر جرأة وشجاعة 
يف خطوات��ه االصاحي��ة وال يكتف��ي ببع��ض 
اخلطوات الثانوية اليت اعلن عنها مؤخرا بل 
يس��عى اىل ان تتخ��ذ احلكومة ق��رارات مهمة 
واجراءات صارمة يف جمال مكافحة الفس��اد 
وحتقي��ق العدال��ة االجتماعي��ة فيض��رب بيد 
م��ن حدي��د ملن يعب��ث بأموال الش��عب ويعمل 
غ��ري  واملخصص��ات  االمتي��ازات  الغ��اء  عل��ى 

املقبولة .
جاء هذا يف اخلطبة الثانية من خال صاة 
آب   7( املواف��ق  1436ه���(  )21ش��وال  اجلمع��ة 
2015 م( ال��يت اقيم��ت يف الصح��ن احلس��يي 
امح��د  الس��يد  مساح��ة  بإمام��ة  الش��ريف 

الصايف )دام عزه( حيث جاء فيها:
مس��امعكم  عل��ى  اع��رض  اخوات��ي  اخوت��ي 

الكرمية االمر التالي:
" مي��ر بلدنا احلبيب الع��راق بأوقات عصيبة، 
ويعان��ي م��ن أزم��ات متنوع��ة، أث��رت بص��ورة 
املواطن��ن، وكان��ت هل��ا  جدي��ة عل��ى حي��اة 
الكثريي��ن  معيش��ة  عل��ى  كب��رية  تداعي��ات 
البل��د اإلره��اب  منه��م، فم��ن جان��ب يواج��ه 
الداعش��ي الذي بس��ط س��يطرته عل��ى أجزاء 
وال  وارتك��ب  حمافظ��ات،  ع��دة  م��ن  كب��رية 
ي��زال يرتك��ب من اجلرائم م��ا يندى له جبن 
اإلنس��انية، وقد تس��بب يف نزوح مئات اآلالف 
ويعان��ي  مس��اكنهم،  ع��ن  املواطن��ن  م��ن 
ولك��ن  أوض��اع مأس��اوية،  م��ن  الكث��ري منه��م 
املس��لحة  الق��وات  امليام��ن يف  الع��راق  ابن��اء 
بتش��كياتها املختلف��ة وكذل��ك املتطوعون 
االبطال وابناء العشائر الغيارى هبوا للدفاع 
عن االرض والعرض واملقدس��ات، وقد حققوا 

املاضي��ة،  االش��هر  خ��ال  مهم��ة  انتص��ارات 
وقدم��وا التضحي��ات اجلس��ام ف��داء للوط��ن 
العزي��ز، وال يزال��ون مس��تمرين يف منازلته��م 
اهلل  محاه��م  وبس��الة،  ق��وة  ب��كل  لألع��داء 

ونصرهم نصرًا عزيزا ".
وأض��اف" املطل��وب م��ن الق��وى السياس��ية ان 
توح��د مواقفه��ا يف ه��ذه املعرك��ة التارخيية 
ال��يت هي معرك��ة وجود للعراق ومس��تقبله، 
واملطل��وب م��ن احلكومة ان تس��تثمر خمتلف 
إمكاناته��ا إلس��ناد ودع��م املقاتل��ن، ف��ان هل��م 
االولوي��ة القصوى يف هذه الظروف، كما ان 
ش��عبنا الكري��م مل يبخل بش��يء من مس��اندة 
ابن��اءه املقاتل��ن، اذ ال يزال اه��ل اخلري والر 
يقدم��ون لدعمهم ما باس��تطاعتهم بأش��كال 
الدع��م املختلفة، جزاهم اهلل خري جزاء، هذا 
من جانب، ومن جانب اخر، فان البلد يواجه 
مش��اكل اقتصادية ومالية معقدة، ونقصان 
كب��ري يف اخلدم��ات العام��ة، وعمدة الس��بب 
وراء ذل��ك ه��و الفس��اد املال��ي واالداري الذي 

العبادي يعلن التزامه الكـــامل بتوجيهات املرجعية ويتعهد خبطة شاملة لإلصالح

تقرير
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ومؤسس��اتها  احلكوم��ة  دوائ��ر  خمتل��ف  ع��م 
خال السنوات املاضية، وال تزال ويزداد يوما 
بع��د ي��وم، باإلضاف��ة اىل س��وء التخطي��ط، 
وع��دم اعتم��اد اس��رتاتيجية صحيح��ة حل��ل 
املش��اكل، ب��ل اتباع حلول آني��ة ترقيعية يتم 

اعتمادها هنا او هناك عند تفاقم االزمات ". 
مبين��ا " ان الق��وى السياس��ية م��ن خمتل��ف 
املكونات اليت كانت وال تزال متس��ك بزمام 
الس��لطة والق��رار م��ن خ��ال جمل��س النواب 
احمللي��ة  واحلكوم��ات  املركزي��ة  واحلكوم��ة 

تتحم��ل معظ��م املس��ؤولية عم��ا مض��ى م��ن 
املشاكل وما يعاني البلد منها اليوم، وعليها 
ان تتنب��ه اىل خط��ورة االس��تمرار عل��ى ه��ذا 
احل��ال، وع��دم وض��ع حل��ول جذرية ملش��اكل 
املواطن��ن الذي��ن ص��روا عليه��ا طوي��ا, ان 
وحت��دى  الصع��اب،  حتم��ل  ال��ذي  الش��عب 
املفخخ��ات، وش��ارك يف االنتخاب��ات، واخت��ار 
م��ن بيده��م الس��لطة من الق��وى السياس��ية، 
ان  ذل��ك  ح��ق يف  عل��ى  وه��و  منه��م  يتوق��ع 
يعملوا جبد يف سبيل توفري حياة كرمية له، 
ويبذل��وا قص��ارى جهوده��م ملكافح��ة الفس��اد 

وحتقيق العدالة االجتماعية ". 
وتاب��ع الس��يد الص��ايف " املتوق��ع م��ن الس��يد 
املس��ؤول  ه��و  ال��ذي  ال��وزراء  رئي��س جمل��س 
التنفيذي االول يف البلد، وقد ابدى اهتمامه 
تنفيذه��ا،  عل��ى  الش��عب وحرص��ه  مبطال��ب 
املطل��وب ان يك��ون اكث��ر ج��رأة وش��جاعة يف 
ببع��ض  يكتف��ي  وال  االصاحي��ة،  خطوات��ه 
اخلط��وات الثانوي��ة اليت اعلن عنه��ا مؤخرا، 
بل يسعى اىل ان تتخذ احلكومة قرارات مهمة 
واجراءات صارمة يف جمال مكافحة الفساد، 
فيض��رب  االجتماعي��ة،  العدال��ة  وحتقي��ق 
بي��د م��ن حدي��د م��ن يعب��ث بأم��وال الش��عب، 
ويعم��ل عل��ى الغ��اء االمتي��ازات واملخصصات 
غ��ري املقبول��ة ال��يت منحت ملس��ؤولن حالين 
احلدي��ث  تك��رر  وق��د  الدول��ة،  يف  وس��ابقن 
الق��وى  يض��ع  ان  من��ه  املطل��وب  ان  بش��أنها، 
السياس��ية ام��ام مس��ؤوليتها، ويش��ري اىل من 
اي  ويف  كان  اي  االص��اح  مس��رية  يعرق��ل 
موق��ع كان، وعلي��ه ان يتج��اوز احملاصصات 
احلزبية والطائفية وحنوها يف سبيل اصاح 
مؤسسات الدولة، فيسعى يف تعين الشخص 
املناسب يف املكان املناسب، وان مل يكن منتميا 
اىل اي م��ن اح��زاب الس��لطة، وبغ��ض النظ��ر 
ع��ن انتمائ��ه الطائف��ي او االث��ي، وال ي��رتدد 
يف ازاح��ة م��ن ال يك��ون يف امل��كان املناس��ب ان 
كان مدعوم��ا م��ن بعض القوى السياس��ية، 
معتم��دا  واعرتاضه��م،  رفضه��م  خيش��ى  وال 
يف ذل��ك عل��ى اهلل تع��اىل ال��ذي ام��ر بإقام��ة 
العدل، وعلى الش��عب الكريم الذي يريد منه 
ذلك وسيدعمه ويسانده يف حتقيق ذلك ".

وختم الس��يد الصايف كامه بقوله " نس��أل 
اهلل العل��ي القدي��ر ان يأخ��ذ بيده وبيد س��ائر 
املسؤولن اىل ما فيه اخلري والصاح وحيقق 
حبي��اة  التمت��ع  يف  اماني��ه  املظل��وم  لش��عبنا 
كرمية يف أمن واستقرار انه مسيع جميب".

العبادي يعلن التزامه الكـــامل بتوجيهات املرجعية ويتعهد خبطة شاملة لإلصالح

تقرير
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اإلمام الرضاA غريب طوس

اإلمام علي بن موسى الرضا عليه السالم هو الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السالم الذين أذهب 
اهلل عنهم الرجس وطّهرهم تطهريًا. وهم الثقل الذي ال يفارق القرآن الكريم، وال يضل املتمسك 

بهما معًا، وهم سفينة النجاة اليت من ركبها نـجا ومن ختّلف عنها غرق.

مقال

رضا ضياء اخلفاجي
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والدته
ولد هذا اإلمام العظيم - الذي بّشر به 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
يف  )148ه�(،   سنة  املنورة  املدينة  يف 
استشهاد  وبعد  العباسي  املنصور  عصر 
يف  ونشأ  السام  عليه  الصادق  جّده 
وهو  َأال  قريش  بيوتات  من  بيت  أكرم 
اإلمامة  بيت  العلوي،  اهلامشي  البيت 
أبيه  أحضان  يف  وترعرع  والشهادة. 
الكاظم عليه السام وعاش معه أكثر 
كاًّ  فيها  وعاصر  عقود،  ثاثة  من 
والرشيد  واهلادي  واملهدي  املنصور  من 
من خلفاء بي العّباس الذين مل يألوا 

ُجهدًا يف إطفاء نور هذا البيت الرفيع.

احلياة السياسية 
على  السام  الرضاعليه  اإلمام  برز 
اإلسامّية  السياسية  احلياة  مسرح 

كأملع سياسي عرفه التأريخ اإلسامي 
الرضا  االمام   كان  لقد  عصره.  يف 
عليه السام صلبًا يف مواقفه السياسّية 
ختدعه  ومل  الصراحة.  كّل  وصرحيًا 
األساليب اخلبيثة واملزيَّفة اليت سلكها 

بنو العباس.

مدارسه الفكرية 
الرضاعليه  اإلمام  مدرسة  أسفرت 
كوكبة  ختريج  عن  العلمّية  السام 
الذين كان عددهم يناهز  العلماء  من 
اإلمام  مسند  يراجع  والذي  الثامثئة. 
النصوص  وياحظ  الرضاعليهالسام 
نشاطه  حجم  يعرف  عنه  وصلتنا  اليت 
الذي  املستوى  عمق  ويلمس  العلمي 
وما  الفكرية  اإلمام  مدرسة  بلغته 
قواعد  من  العظيم  اإلمام  هذا  أبدعه 
أهل  مدرسة  أهداف  لتحقيق  وأساليب 
كانت  اليت  القمة  إىل  للوصول  البيت 

تستهدفها حركة أهل البيت الرسالية 
يف جمالي العلم والسياسة معًا. 

استشهاده
استشهد هذا اإلمام العظيم يف السابع 
قواعد  أرسى  أن  بعد  صفر  من  عشر 
اإلسام  لفهم  احلق  واملذهب  الرسالة 
من  أجيال  عّدة  رّبى  كما  وتبليغه، 
مشعل  محلوا  الذين  النابهن  العلماء 
العصيبة  الظروف  تلك  يف  اهلداية 
اليت عانت منها األمة اإلسامّية يف ظّل 
ولد  يوم  عليه  فسام  العباسي،  احلكم 

ويوم استشهد ويوم يبعث حّيًا.

مقال
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بغض النظر عن امتناع األزهر يف تصدير بيان 
صري��ح رغ��م الضغ��ط الذي مارس��ته الس��لطة 
السياسية يف مصر، اال أن الواقع أخفى جانبا 
مهم��ا يوازي الف��وران االيديولوج��ي الذي بات 
ماكن��ة لصناع��ة االرهاب م��ن أحاديث نبوية 
موضوع��ة وتربيرات الس��لطة الدينية الس��لفية 

يف مقالة سابقة, وسيكون اهتمامنا هنا على 
اجلانب النفسي.

اجلانب النفسي للمتطرف السلفي
ينب��ع اجلان��ب النفس��ي للمتطرف الس��لفي من 
ثقلني متس��اويني وهم��ا: )احلاجة اىل االنغاق 
االدراك��ي( و)احلاج��ة اىل األهمي��ة الفردية( 
 )A. W. Kruglanski( كم��ا عرّب عن ذلك
النف��س يف  اح��د علم��اء  كروكانس��كي, 
الوالي��ات املتح��دة، يتبنى االنغ��اق االدراكي 
االجابة اىل احلقيقة النهائية وجتنب الغموض 
ال��ذي يع��ري األف��راد حول مس��تقبلهم، بعبارة 
يف  والنظ��ام  التناغ��م  تصن��ع  انه��ا  أخ��رى 
حي��اة األف��راد, وه��ذه طبيع��ة بش��رية مي��ّر بها 
اجلمي��ع، أما فق��دان ه��ذه األدوات الضرورية 
يف حي��اة ه��ؤالء املتطرف��ني يش��عرهم خب��واء 
مس��تقبلهم وغم��وض توجهاته��م االجتماعي��ة, 
الس��يما بع��د احلروب )املقدس��ة( ال��ي قادها 
أقطاب الس��لفيني يف املناطق االس��امية لنشر 
األصي��ل(,  و)اس��امهم  )النقي��ة(  أفكاره��م 
فق��د انتج��ت ه��ذه الرببري��ة ن��زوح اآلالف من 
مناط��ق س��كناهم وتدهور وضعهم املعيش��ي, 
فض��ا ع��ن الضغ��ط ال��ذي مارس��ه االقتصاد 
العامل��ي املتعثر على الطبقة املس��تضعفة، اّدت 
كل ه��ذه األزم��ات اىل مولد الغموض وغياب 
الوعي املستقبلي لألفراد, لُيركوا عائمني يف 
حريته��م وضياعه��م, جترهم املوجات اىل حيث 
التطرف النفسي يف مقابل ارضاء احتياجاتهم 
النفس��ية ملس��تقبل زاه��ر ومتناغ��م, بتأس��يس 

والية اسامية تلي حاجات رعاياها.

احلاجة اىل األهمية الفردية
أم��ا الش��ق الثان��ي من س��يكولوجية الس��لفي 
واملتط��رف هو )احلاجة اىل األهمية الفردية(، 
ت��زود االيديولوجي��ة املتطرف��ة اتباعه��ا بأوهام 
وأحام, ال يستطيعون احلصول عليها من دون 
االنضم��ام حت��ت راي��ات االره��اب ه��ذه كم��ا 
ُيتص��ور هل��م, فانه��م عن��د حماربته��م الكف��ار 
الغف��ران  ص��ّك  عل��ى  حيصل��ون  والرافض��ة 
والبطول��ة والش��هادة وال��ي بدوره��ا متنحه��م 
النشوة املفقودة يف حياتهم ما قبل اهلجرة اىل 
)الرض��وان( الدم��وي، تفاقم��ت هذه األزمة يف 
العق��ل اجلمع��ي لدى هؤالء حت��ى بدأت هيمنة 
بالزح��ف اىل األقالي��م  الس��يكولوجية  ه��ذه 
ص��رح  وق��د  لإلس��ام,  مبخالفته��ا  املعروف��ة 
س��ابق  ضاب��ط   )Richard Barret( بذل��ك 
يف املخاب��رات األمريكي��ة بأن )ع��ددًا كبريًا 
م��ن س��كان الغ��رب توجه��وا لانضم��ام اىل 
التنظيم��ات االرهابي��ة للحص��ول عل��ى ه��دف 

أصبح االرهاب السلفي الشغل الشاغر لكل القوى العاملية اىل درجة استنزفت حماربتها ميزانيات 
دول وثروات بشرية وطبيعية هائلة، مل تنثِن حتى امام الضربات اجلوية للتحالف الدولي، فعمدت 
بعض املؤسسات الدينية للمذاهب االسالمية اىل اصدار بيانات خجولة ومرتددة يف جتريم افعال 

املتطرفني يف العراق والعامل..

جمتبى حممدعلي احللو

مقال

هل��ذه العقائ��د الش��اذة والتنظري هل��ا، وهكذا 
يبق��ى الوج��ه اآلخ��ر يف ظ��ال النس��يان, رغم 
وه��و  ه��ذا اجلان��ب,  ال��ذي اكتس��به  الثق��ل 
النفس��ي, فاإلره��اب الس��لفي يط��ري  اجلان��ب 
جبناح��ي االيديولوجية والس��يكولوجية. وقد 
سلطنا بعض الضوء على اجلانب االيديولوجي 

اإليديولوجية و السيكولوجية:
جناحا االرهاب املتأسلم
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هل��م نب��ز, يقال هل��م الرافض��ة, ف��ان أدركتهم 
فعنده��ا   ). مش��ركون...  فانه��م  فجاهده��م 
يصبح هؤالء كأنهم محٌر مس��تنفرة، يبحثون 
عّم��ن أه��در )الش��رع( دم��ه، لعلهم يس��تعيدون 
هويته��م الضائعة باجملازر واملوت الذي يهبونه 

اىل الشعوب اآلمنة واملساملة.

اسرتاتيجية االقناع 
كانت س��بل االقناع لدى داعش اس��راتيجية 
ناجح��ة و مؤث��رة عل��ى ه��ؤالء الع��وام, حي��ث 
اس��تطاع التنظي��م أن جين��د ع��ددًا كبريًا من 
االرهابي��ني املغفلني خال بضعة أش��هر, ثاثة 
آالف منهم من الغرب, حسب آخر االحصائيات 
ش��به الرمسي��ة. من وجهة نظر س��يكولوجية, 
فق��د زّود التنظي��م افراده��ا بطمأنينة نفس��ية 
الس��تعادة أهميته��م املفق��ودة و س��بل احلف��اظ 
عليه��ا. يعتق��د كروكانس��كي ب��أن هناك 
ارتباطًا وثيقًا بني احلاجة اىل األهمية الفردية 

وبني التعسف واجلنس.
يعترب البحث عن األهمية الفردية حاجة غريزية 
مودعة عند مجيع البشر كأداة للنجاة, كما 
تطرقن��ا اىل ذل��ك. اال أن احلص��ول عل��ى ذلك 
يتطل��ب الص��رب و الكف��اح الفك��ري, كم��ا 
جن��ح يف ذل��ك الكث��ري من عظم��اء التاريخ. و 
عل��ى الضفة األخ��رى ُيعترب التط��رف و القتال 
أس��رع الس��بل للوص��ول اىل ه��ذا اهل��دف, و 
ه��ذا م��ا دف��ع اآلالف م��ن الش��باب يف القرون 
الوس��طى لانضمام اىل احلروب الصليبية, أو 
املقاتل��ون من أحناء العامل لالتحاق باحلروب 
للمش��اركة يف  )اجملاه��دون(  او  االس��بانية، 

ومعنى سام حلياتهم(.
كروكاس��كي   )Kruglanski( يعتق��د 
ب��أن احلاج��ة اىل اهلدف واملعنى الس��امي هي 
الغري��زة البش��رية, نتيج��ة  ب��ذرة مزروع��ة يف 
االنس��ان  ب��ه  م��ّر  ال��ذي  البيولوج��ي  للتط��ور 
املائم��ة  غ��ري  الظ��روف  يف  للنج��اة  كأداة 
ال��ي واجهت��ه ط��وال املاي��ني من الس��نني من 
عم��ر التط��ور، ولك��ن تفاقمت ه��ذه احلاجة 
لتصبح أزمة عندما تعصف باألفراد معضات 
دينية وسياس��ية واقتصادية, كما يش��ري اليها 
كروكانسكي يف الشرق األوسط والدول 
االسامية, فتثور حفيظة هؤالء املتأسلمني للثأر 
من كرامتهم واسرداد هويتهم الضائعة, بعد 
أن ُغي��ب العق��ل اجلمعي وبدأ يس��تقي معارفه 
م��ن أرباب الس��لفية حول األجم��اد الزائفة من 
فتوحات وانتصارات ُبنيت على أشاء األبرياء 
اس��تغل  عنده��ا  اآلمن��ة،  الش��عوب  وكرام��ة 
اقطاب السلفيني هذا الفراغ العاطفي املتلهف 
لتوجيهها حنو اعادة تأسيس )خافة راشدة(، 
اعتم��د هؤالء عل��ى املصادر الي ُتعترب عندهم 
أقران��ا للق��رآن يف صح��ة مروياته��ا وأحاديثها, 
كم��ا ه��و ح��ال ه��ذا احلدي��ث املوض��وع ع��ن 
الن��ي )ص( ال��ذي رواه الطربان��ي يف املعج��م 
األوس��ط, رق��م احلديث 89850 عن أم س��لمة 
قال��ت: )كان��ت ليل��ي, وكان الني صلى اهلل 
علي��ه و س��لم عن��دي, فأتت��ه فاطم��ة, فس��بقها 
عل��ي, فق��ال له الني صلى اهلل عليه وس��لم: يا 
عل��ي, أن��ت واصحاب��ك يف اجلن��ة, اال أنه ممن 
يزع��م أنه حيب��ك, أقوام يرفضون االس��ام ثم 
يلفظون��ه, يق��رؤون القرآن ال يتج��اوز تراقيهم, 

القت��ال يف افغانس��تان او مس��اندة اقرانه��م يف 
العراق و الشام.

عل��ى الرغ��م م��ن وجود طرق أخ��رى حلل هذه 
اهلوي��ة, اال أن  النفس��ية يف فق��دان  املعضل��ة 
القتال يعترب من أجنع الطرق لفرض الوجود و 
اكتساب اهليمنة, كما هو امللحوظ يف أصغر 
احليوان��ات و احلش��رات صع��ودا اىل االنس��ان 
)املتكام��ل(, و اس��تغلت داع��ش ه��ذه الغريزة 

احليوانية لتأسيس خافتها.

غريزة اجلنس
م��ن احل��االت الغريزي��ة الي اس��تغلتها داعش 
الحتض��ان و توجي��ه ه��ذا العن��ف ه��ي غري��زة 
عن��د  اساس��ية  أداة  تعت��رب  ال��ي  و  اجلن��س, 
املخلوق��ات حينم��ا حت��اول احليوان��ات التزاوج 
فإنه��ا تس��تخدم العن��ف لإلطاح��ة خبصومه��ا 
يف اختي��ار األنث��ى املناس��بة, و هكذا بّش��رت 
داعش الش��باب احملطمني نفسيا بالتزويج من 
فتي��ات تت��وق اىل معانقة )األبطال( يف )اجلهاد 
و  اجله��اد  ن��كاح  اىل  باإلضاف��ة  املق��دس(, 
اغتصاب )السبايا( الاتي خرجن من االسام 
بزعمه��م. ه��ذا و ان ُقتل��وا يف املع��ارك فق��د 
ُوع��دوا نس��اء ))مل يطمثه��ن ان��س قبله��م و ال 
ج��اّن(( ليعوض��وا بذلك االهتم��ام الذي فقدوه 

يف حياتهم البائسة.
اذن باإلضاف��ة اىل احملارب��ة العس��كرية الي 
تبنى ثقلها احلشد الشعي, اىل جانب حماوالت 
خجولة من قبل احلكومة العراقية و التحالف 
الدول��ي, جي��ب جتفيف املناب��ع االيديولوجية و 

السيكولوجية هلؤالء املتطرفني.

مقال
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مما أقض مضجع األستاذ حسن األمن، وحدا 
به األمر أن امتش��ق يراعه الش��هري يف س��ر غور 
التاري��خ، و معرف��ة لئاليه م��ن أصدافه، وانرى 
ليفض��ح تل��ك األباطي��ل و األكاذي��ب، فعم��د 
إىل األسفار وشرع فيها حبثا و تنقيبا، يف أمهات 
املص��ادر حبث��ا و حتلي��ا مل��ا فيه��ا م��ن مضامن 
رابط��ا، ب��ن معانيه��ا مكفكف��ا لزوائده��ا، فكان 
هذا الصارم البتار الذي جاء كالصاعقة على 
ظ��ام الظامين وكان كفأس إبراهيم عليه 
الس��ام حمطم��ًا ألصنامه��م ال��يت يتوهمونه��ا 
لي��ذر كهن��ة النمرود مفلس��ن حيارى ال حجة 

هلم أمام بريق ملعان حججه اليت أوردها.
وكان الباح��ث يري��د ببحثه ه��ذا اياد اجوبة 
للكث��ري م��ن االس��ئلة ال��يت حتت��اج اىل أجوب��ة 
ش��افية.. أهمها ذلك الس��ؤال الذي وضع على 
الغ��اف: )ان معرك��ة حطن أنته��ت عام 1187 
بتحري��ر الق��دس م��ن أي��دي الصليبي��ن، فم��ا 
ال��ذي دف��ع ص��اح الدي��ن القائ��د املنتص��ر اىل 
سام مع أعدائه، سام، سيمكنهم ، بعد وفاته، 
م��ن اس��رتداد املدين��ة الرم��ز؟ (.. ه��ذا الس��ؤال 
ان  الق��ول  اىل  اجلان��ح  الكت��اب  وغ��ريه يي��ب 
للحقيق��ة التارخيي��ة وألبطالنا وجهن وأكثر 

والضرر من زحزحة أبواب موصدة..

مدخل البحث
ب��دأ حس��ن االم��ن حبث��ه باس��تعراض أح��وال 
الدول��ة الفاطمي��ة وم��ا وصل��ت ألي��ه م��ن ش��أن 
يف كاف��ة املس��تويات وم��ا رافقه��ا م��ن ظ��روف 
وح��وادث، كان حري��ا بن��ا أن جن��ل ه��ذا الرق��ي 
و الرصان��ة ال��يت أبداه��ا يف حبث��ه و حتليل��ه يف 

صالح الدين االيوبي
وزحزحة األبواب الموصدة

حيدر عبد الرضا خيون

ال��يت  النتائ��ج  و ع��رض  نق��ل 
يع��رض  ث��م  إليه��ا..  توص��ل 
ب��ن  العاق��ات  لطبيع��ة 
الدول��ة الفاطمي��ة واخلاف��ة 
العباس��ية و ظه��ور األيوبي��ن 
يف تل��ك الف��رتة وم��ا رافقه��م 

من أطماع.
كم��ا يظه��ر لن��ا م��ا كان��ت 
األمة اإلس��امية حباجة إليه 
بع��ض  أظه��ره  م��ن متاس��ك 
اخلليف��ة  ومنه��م  الساس��ة 
حينم��ا  ذاك،  ي��وم  العباس��ي 
إىل  حباج��ة  الب��اد  كان��ت 
ال��روم  اس��ترياد األغذي��ة م��ن 

ث��م  العق��د  عل��ى  اتفق��وا  حي��ث  الي��وم  ذل��ك 
الش��راء ولك��ن امللك��ة توفي��ت فج��اء م��ن بعده��ا 
مل��ك أخ��ر اس��تغل حاج��ة الدول��ة اإلس��امية 
امل��واد الغذائي��ة واحملاول��ة البتزازه��م م��ن  إىل 
خ��ال اجباره��م بالتحال��ف معهم ض��د الدولة 
ال��يت كان��ت يف ع��داء و مع��ارك  الس��لجوقية 
مس��تمرة مع الروم يف بيزنطة فرفض اخلليفة 
اإلس��ام  إىل  مت��ت  ال  ال��يت  األخ��اق  تل��ك 
بصل��ة، وبالض��د م��ن ه��ذا املوق��ف ن��رى ص��اح 
الدي��ن يتف��اوض م��ع أي كان و ب��أي ش��كل و 
حت��ت أي ظ��روف مبا خيدم مصاحل��ه هو كما 
عرض حس��ن األمن يف أكث��ر من مورد كيف 
وه��م  ظهره��م  يف  الفاطمي��ن  االيوب��ي  طع��ن 
يواجه��ون الغ��زو الصليي وكي��ف فك حصار 
اجلي��ش الفاطم��ي لينقذ الصليبين ثم س��رق 

انتصاراتهم لُتسجل بامسه !

رفض متكرر.. !
وكي��ف كان يرفض وصول جيوش الس��لطان 
العباس��ي يف بغ��داد ملواجه��ة الصليب��ن وتكررت 
حماوالت��ه لثي الس��لطان عن إرس��ال اجليوش 
إىل فلس��طن والرس��ائل املتبادل��ة ب��ن ص��اح 
الدي��ن والس��لطان العباس��ي الناص��ر موج��ودة 
يف املص��در التال��ي : )الفت��ح القّس��ي يف الفت��ح 
القدس��ي( لعماد الدين األصفهاني الذي كان 
م��ن حاش��ية ص��اح الدين وم��ن أق��رب املقربن 

إليه .
وه��ذا املوقف ميثل سياس��ة ثابتة له وس��نذكر 

مثالن:
 - يقول أبو ش��امة: )وكان نور الدين قد ش��رع 
بتجهي��ز الس��ري إىل مص��ر ألخذه��ا م��ن ص��اح 
الدي��ن، ألن��ه رأى من��ه فت��ورًا يف غ��زو الفرن��ج 
م��ن ناحيته، فأرس��ل إىل املوص��ل وديار اجلزيرة 
ودي��ار بكر، يطلب العس��اكر ليرتكها بالش��ام 

قامت بعض اجلهــات اليت حتاول طمــس احلقائق التارخيية وتزويــر الوقائع اليت 
جرت يف ماضي االمة اإلسالمية، وتشويه صفحات التاريخ ، خللق واقع مرّقع مليء 
باألباطيل و األضاليل، ويراد منها والدة مســخ مشــوه يلبس ثوب اإلسالم، يهدف 
منها القائمون على ذلك - أدركوا أو مل يدركوا - ضرب اإلســالم احملمدي األصيل، 
وطعن الشريعة السمحاء يف كمال نظامها ومنطقية أحكامها وعذوبة مناهلها.
فكانت تلك احملاوالت اليت ذكرناه يف أعاله، لتمجيد بطوالت وهمية، واســاطري 

من وضع الوّضاعني، وتدليس املدّلسني..

قراءة يف كتاب حسن االمني

مقال
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ملنعه من الصليبين، ليس��ري هو بعساكره إىل 
مص��ر، وكان املان��ع لص��اح الدي��ن م��ن الغزو، 
اخل��وف م��ن ن��ور الدي��ن، فإن��ه كان يعتق��د أن 
ن��ور الدين، مت��ى ابتعد عنه خطر الفرنج، أخذ 
الب��اد من��ه، ف��كان حيتمي به��م علي��ه وال يؤثر 
أخب��ار  يف  الروضت��ن  )كت��اب(  اس��تئصاهلم 
الدولت��ن النوري��ة والصاحية- القس��م الثاني 
م��ن اجل��زء األول ص 58، لعب��د الرمح��ن ب��ن 
إمساعي��ل املقدس��ي: كان نور الدين زنكي ولي 
نعم��ة ص��اح الدي��ن، ق��د طل��ب إلي��ه أن يزحف 
من مصر، يف حن يزحف نور الدين من الشام، 
وحيصرا الصليبين بن اجليش��ن مما يس��هل 
القض��اء عليه��م، فأب��ى ذل��ك ص��اح الدي��ن، 
ألن��ه اعتقد أن��ه إذا زال الصليبيون أصبح تابعًا 
لن��ور الدي��ن، ومل��ا أدرك أن نور الدي��ن عازم على 
الق��دوم بنفس��ه إىل مص��ر ليؤدب��ه، احتمى منه 
بالصليبي��ن كم��ا نص على ذل��ك ابن األثري 

وغريه . 
أم��ا حقيق��ة واقع��ة حط��ن ع��ام 1187 وحتري��ر 
الق��دس ، فالعجي��ب إنهم يذك��رون أنه انتصر 
النظ��ر عم��ا ج��رى بع��د ذل��ك م��ن  ويغض��ون 
تن��ازالت ع��ن األراض��ي وهو املنتصرفل��م انتصر 

ومل تنازل سؤال ليس له اجابة منطقية !! 

ملاذا التنازل؟
التن��ازل للصليبي��ن ع��ن الكثري م��ن املدن اليت 
كان صاح الدين قد اسرتدها منهم باحلرب: 
حيف��ا - ياف��ا - قيس��ارية - نص��ف الل��د ونص��ف 
الرمل��ة - ع��كا - ص��ور - وس��وى ذل��ك، حت��ى 
األع��اق   / القلي��ل  إاّل  فلس��طن  هل��م  ص��ارت 

اخلطرية يف أمراء الشام واجلزيرة ص 173 .
ورف��ض جم��ئ اجلي��وش م��ن بغ��داد واحلواض��ر 
اإلس��امية ال��يت مل تفه��م س��ر تنازالت��ه وه��و 
يف موق��ع الق��وة ) ولتنك��ب األم��ة نكب��ة أخ��رى 
بتمزي��ق صفوفه��ا، وتوري��ث باده��ا كما تورث 
فتع��اد  الدي��ن،  ص��اح  لورث��ة  وامل��زارع  الق��رى 
الق��دس ال��يت س��فكت دماء املس��لمن يف س��بيل 
اس��رتدادها، تع��اد بس��بب ترتيبات ص��اح الدين 
إىل الصليبين( كتاب السيد األمن ص 158.
يف عام 1190م أصدر صاح الدين مرس��ومًا دعا 
في��ه اليه��ود إىل االس��تيطان يف القدس، وكان 
للمدين��ة  احتاهل��م  ف��رتة  أثن��اء  الصليبي��ون 
ق��د حظ��روا عل��ى اليه��ود اإلقام��ة فيه��ا، وحن 
س��ليمان  ب��ن  )يه��وذا  اليه��ودي  احلاخ��ام  زار 
فيه��ا  وج��د  1216م،  ع��ام  الق��دس  احلري��زي( 
مجاع��ة يهودية معت��رة، مكّونة م��ن مهاجرين 

من فرنسا واملغرب وسكان عسقان السابقن.
وت��رد املوس��وعة اليهودي��ة إصدار ذلك املرس��وم 
إىل نف��وذ اليه��ودي موس��ى ب��ن ميم��ون طبي��ب 

ص��اح الدي��ن، فتق��ول بش��كل صري��ح وواض��ح 
كّل الوض��وح: ))اس��تخدم اب��ن ميم��ون نف��وذه 
يف ب��اط صاح الدي��ن حلماية يهود مصر، وملّا 
فت��ح صاح الدين فلس��طن أقنع��ه ابن ميمون 
ب��أن يس��مح لليه��ود باإلقام��ة فيه��ا م��ن جدي��د 

وابتناء ُكُنٍس ومدارس((.

تقسيم البالد
قبل أن ميوت صاح الدين، قام بتقس��يم الباد 
ال��يت كان حيكمه��ا ب��ن ورثت��ه عل��ى الش��كل 

الذي حيّدده ابن كثري، كما يلي:
مص��ر- لول��ده - العزيز عماد الدين أبي الفتح، 
دمش��ق وما حوهلا- لولده - األفضل نور الدين 
عل��ي ، حل��ب وم��ا إليها- لول��ده - الظاهر غازي 
غي��اث الدي��ن ، الك��رك والش��وبك وب��اد جعر 
وبل��دان كث��رية عل��ى قاط��ع الف��رات- ألخي��ه 
- الع��ادل ، مح��اه ومعامل��ة ُأخ��رى معه��ا- البن 
أخي��ه - املل��ك املنص��ور حمّمد بن تق��ي الدين 
عم��ر ، مح��ص والرحب��ة وغريه��ا- الب��ن عّمه - 
اليم��ن- مجيع��ه   ، ب��ن ش��ريكوه  أس��د الدي��ن 
مبعاقله وخماليفه ألخيه - ظهري الدين سيف 
اإلس��ام طغتكن بن أيوب ، بعلبك وأعماهلا- 
البن أخيه - األجمد بهرام ش��اه بن فروخ ش��اه ، 
بصرى وأعماهلا- ل� الظافر بن الناصر.ويضيف 
اب��ن كث��ري بعد هذا النص قائًا: ))ثّم ش��رعت 
اأُلم��ور بعد صاح الدي��ن تضطرب وختتلف يف 

مجيع املمالك.
اإلمراطوري��ة  الدي��ن  ص��اح  )قّس��م  لق��د: 
أخوي��ه،  وأبن��اء  وإخوت��ه  أوالده  ب��ن  ممال��ك 
كأّنه��ا ضيع��ة ميلكها، ال وطنًا عربيًا إس��اميًا 

ضخمًا ميلكه مواطنوه!.(.
ث��ّم يق��ول عّم��ا آل إلي��ه احل��ال ب��ن ورثة صاح 
بعضه��م  تنافس��هم  أثن��اء  ))عمل��وا  الدي��ن: 
م��ع بع��ض، عل��ى من��ح )بقاي��ا الصليبي��ن( يف 
أنطاكي��ة وطرابل��س وع��كا امتي��ازات جدي��دة، 
فتن��ازل هل��م الس��لطان )الع��ادل( ع��ن الناص��رة 
وكان��ت بقّي��ة م��ن أه��ل مملك��ة بي��ت املق��دس 
الزائل��ة ق��د أقام��ت يف ع��كا، واستمس��كت بلقب 
)مل��وك بي��ت املق��دس(، فاع��رتف هل��م ب��ه ه��ذا 
)الع��ادل( يف ث��اث معاه��دات.. وح��اول املل��ك 
الظاه��ر غازي ب��ن صاح الدي��ن صاحب حلب، 
أن يتحالف مع الصليبين على عّمه )العادل(..
وعندم��ا أقب��ل اإلمراط��ور فريدري��ك الثان��ي 
يق��ود احلمل��ة الصليبي��ة السادس��ة ون��زل ع��كا 
املل��ك )الكام��ل( س��لطان  س��نة 1227م، أس��رع 
مص��ر وتن��ازل ل��ه ع��ن بي��ت املق��دس وج��زء م��ن 
أرض فلس��طن ميت��د م��ن الس��احل إىل البل��د 
املق��ّدس، ووّق��ع معاه��دة بذل��ك يف 18 ش��باط 

1229م..

ويف س��نة 1244م تق��ّدم أّيوب��ي آخ��ر، هو الصاحل 
إمساعي��ل صاح��ب دمش��ق، فجع��ل للصليبين 
امللكي��ة الكامل��ة لبي��ت املقدس، وس��ّلم هل��م قّبة 

الصخرة.
ويعّقب الس��ّيد األم��ن على ذلك فيقول: ))مل 
يكد صاح الدين ميوت، حّتى استقل كّل واحد 
م��ن ورثت��ه مبا ورثه عن ص��اح الدين، ومتّزقت 
الب��اد وفقدت وحدتها، وتش��ّتت الش��عب قطعًا 
قطع��ًا ال تربطه��ا رابط��ة، ومل يقن��ع كّل وارث 
مب��ا ورث��ه، بل راح كّل واحد منهم يطمع يف ما 
يف يد غريه، ويستعن على غرميه بالصليبين؛ 
ففي سنة 638ه� سلم الصاحل إمساعيل صاحب 
دمش��ق للصليبي��ن صي��دا، وهون��ن، وتبن��ن، 
والش��قيف، ليس��اعدوه عل��ى ابن أخي��ه الصاحل 
أي��وب صاح��ب مص��ر.. ويف س��نة 625ه��� ش��باط 
الع��ادل  ول��دا  واألش��رف  الكام��ل  س��ّلم  1229م 
- أخ��ي ص��اح الدي��ن - الق��دس وم��ا حوهل��ا، 
للمل��ك الصلي��ي فريدري��ك الثاني، وس��ّلماه 
يص��ل  وطريق��ًا  حل��م،  وبي��ت  الناص��رة،  معه��ا 
الق��دس وع��كا، ليس��اعدهما عل��ى أقربائهم��ا.. 
ويص��ف ابن األثري وق��ع هذه الرزية على العامل 
اإلس��امي بقول��ه: واس��تعظم املس��لمون ذل��ك 
وأك��روه، ووج��دوا له من الوه��ن والتأمّل ما ال 

ميكن وصفه.

حقائق ناصعة
فم��اذا بق��ي لص��اح الدي��ن ه��ذا مّم��ا ميك��ن أن 
يتفاخ��ر ب��ه مؤي��دوه بتحرير الق��دس، وقد أدت 
تصرفاته الرعناء ومطامعه الشخصية، إىل أن 

يعود الصليبيون إىل القدس؟!
إّن ه��ذه احلقائ��ق ع��ن خم��ازي ص��اح الدي��ن 
ومل  األم��ن  الس��ّيد  به��ا  ينف��رد  مل  األّيوب��ي، 
خيرتعه��ا م��ن عن��د نفس��ه، وإّن��ا انتزعه��ا م��ن 
بط��ون كت��ب التاري��خ، وخاّص��ة م��ن املؤّرخ��ن 
الذين عاصروا صاح الدين، والفرتة اليت تلت 
عص��ره، وكان��وا م��ن املقّرب��ن إلي��ه واألثريي��ن 
عن��ده، وق��ام مش��كورًا جبهد كبري ليكش��ف لنا 
ه��ذه احلقائ��ق الناصعة، مأخوذة م��ن مؤّرخن 
ال يرق��ى الش��ّك إىل والئه��م لص��اح الدي��ن، 
وع��ن  عن��ه  كتب��وه  م��ا  ص��دق  إىل  وبالتال��ي 
ورثته، من مث��ل: العماد األصفهاني، والقاضي 
واب��ن  األث��ري،  واب��ن  ش��داد،  ب��ن  الدي��ن  به��اء 
كث��ري، والنعمان ب��ن حمّمد، واملقري��زي، وابن 
القانس��ي، ومن إليهم، ونقله عنهم بعد ذلك 
مج��ع كث��ري م��ن املؤّرخ��ن املعاصري��ن، منهم: 
الدكت��ور حس��ن إبراهي��م حس��ن، والدكت��ور 
ط��ه أمح��د ش��رف، والدكت��ور حس��ن مؤن��س، 

وسواهم.

مقال
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العراق الغين بثرواته الكثرية واملتعددة، وبطاقاته البشرية وبإمكانياته الكبرية، ومبوقعه اجلغرايف املتميز، وحبضوره التارخيي احلضاري الثقايف، 
يعاني اليوم من هجمة بربرية شرسة على خمتلف االصعدة، منها ما كان خارجيًا وعلى أيدي االرهابيني املنفذين ملؤامرات اعدائه املستمرة، ومنها ما 

كان على يد ابناء جلدته -لالسف الشديد- والذي يظهر بأوضح صوره يف الفساد املالي واإلداري املستشري يف دوائره ومؤسساته..
 محلنا جانبًا من آالمه يف هذه الصفحات البسيطة علها جتد طريقها اىل قلوب من اسودت قلوبهم، وماتت ضمائرهم، ليصحوا بعد سبات، ويدركوا ما 

ميكن ادراكه من اهلاوية اليت اوقعوا بها هذا البلد..

أوراق من آالم بالدي
امري الربكاوي

مقال
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واقع صحي مرتدي!
رداءة  م��ن  العراقي��ون  في��ه  يعان��ي  وق��ت   يف 
اخلدم��ات يف كاف��ة اجمل��االت ويف مقدمته��ا 
اخلدم��ات الطبي��ة اليت اصبح��ت عبئًا ثقيًا 
عل��ى كاه��ل املواط��ن العراق��ي ال��ذي أصبح 
اخلدم��ات  هل��ذه  حل��ول جذري��ة  م��ن  يائس��ًا 

اإلنسانية..
تعان��ي غالبي��ة املستش��فيات احلكومية اليوم 
م��ن االهم��ال..  وب��ات واضح��ا للعي��ان ضعف 
الك��وادر  نق��ص  ع��ن  فيه��ا فض��ا  اخلدم��ات 
التمريضي��ة باالضاف��ة اىل نق��ص واض��ح يف  
االدوي��ة واملس��تلزمات الطبية االخرى.. حتى 
اضطر املواطن إىل العاج خارج املستشفيات 
احلكومية واللجوء اىل املستش��فيات األهلية 
وعيادات االطباء، أو السفر خارج العراق عله 

يد ضالته يف مستشفيات الغربة..
ويف ضل هذا الرتدي الواضح تتخبط غالبية 
الك��وادر الصحي��ة يف مس��تنقع غي��اب املعايري 
الرغ��م  ، عل��ى  املهني��ة واألخاقي��ة لعمله��م 
م��ن ان العم��ل يف املهن��ة الصحي��ة هي خدمة 

إنساني..

ردهات الطواريء
الط��واريء  رده��ات  ان  علي��ه  املتع��ارف  م��ن 
العاجل��ة  اخلدم��ات  لتقدي��م  إماك��ن  ه��ي 
للمحتاج��ن للرعاي��ة الطبي��ة الطارئ��ة، إال 
ان املأس��اة تب��دأ عن دخ��ول املواطن إىل تلك 
الرده��ة حيث ي��رى انها تعان��ي االهمال وقلة 
أبالي��ة  ال  ع��ن  فض��ا  التمريضي��ة  الك��وادر 
الكث��ري م��ن املتواجدين منهم عل��ى ندرتهم.. 
املطبق��ن  االطب��اء  كف��اءة  ان  العل��م  م��ع 
املوجودي��ن وه��م بالغال��ب من قليل��ي اخلرة 
عل��ى الرغ��م من أن احل��االت الطارئة هي من 
متابعته��ا  يس��توجب  ال��يت  احل��االت  اخط��ر 

والعناية بها .
وه��ذا دليل قاطع عل��ى مدى االهمال للواقع 
الصح��ي يف الع��راق وع��دم كف��اءة القائمن 
علي��ه وغي��اب الرقاب��ة م��ن قب��ل ال��وزارة ذاتها 
وع��دم وض��ع خطوات اصاحية ج��ادة نتيجة 
وغي��اب  واملال��ي  اإلداري  الفس��اد  تفش��ي 

االسرتاتيجية اخلاصة لوزارة الصحة.

إنقاذ سريع
والنق��اذ م��ا ميك��ن انق��اذه ي��رى املتابع��ن ان 
عل��ى اجله��ات املعني��ة يف ال��وزارة العم��ل على 

تعي��ن املؤهل��ن للخدم��ة اإلنس��انية يف وزارة 
الصح��ة م��ن خ��ال ف��رض ش��روط وضوابط 
لذل��ك م��ن قب��ول ممن تتوفر فيه��م  املعايري 
املهني��ة واالخاقي��ة وه��ذه العملي��ة تتم عند 
الطبي��ة  واملعاه��د  للكلي��ات  الطلب��ة  ترش��يح 
كاف��ة. كما يب رس��م اس��رتاتيجية بعيدة 
كاف��ة  يف  العراقي��ة  للمستش��فيات  امل��دى 
احملافظ��ات م��ن خ��ال جتهي��ز املستش��فيات 
فض��ًا  ومع��دات  وأجه��زة  متريضي��ة  بك��وادر 
ع��ن ختصي��ص االم��وال الازم��ة فض��ًا ع��ن 
امل��دراء  كف��اءة  ع��ن  س��نوي  تقري��ر  تقدي��م 
العاملن ومدراء املستش��فيات ليتم حماسبة 
املقصري��ن واحالته��م إىل جمالس حتقيقية 
وم��ن ثم اقالتهم من اج��ل االرتقاء باخلدمة 

اإلداري.  الفس��اد  عل��ى  والقض��اء  الصحي��ة 
م��ن  اخلريي��ن  ادخ��ال  إىل  باالضاف��ة 
االختصاصات املناظ��رة والعاطلة عن العمل 
احلاص��ل  النق��ص  لس��د  متريضي��ة  دورات 
بتل��ك الك��وادر وع��دم االعتماد عل��ى املعاهد 
الطبي��ة. فض��ًا عن ختصيص ك��وادر طبية 
النه��ا  الط��وارئ  لش��عب  مؤهل��ة  ومتريضي��ة 
تس��تقبل احل��االت احلرج��ة ووض��ع االطب��اء 
املطبقن يف الش��عب االستش��ارية. وال تنس��ى 
خاص��ة  جل��ان  تش��كيل  احلكومي��ة  اجله��ات 
ومس��تقلة بعيدة ع��ن الضغط ليك��ون عملها 
الطبي��ة  الك��وادر  معاقب��ة  جت��اه  مس��تقل 
والتمريضية املس��يئة واحالتهم إىل جمالس 

حتقيقية.

مقال

23 النجف االشرف عدد 133 لشهر ذي القعدة



بدءًا حدثونا عن سريتكم الفنية؟
إبراهيم علي مرزة النقاش ولدت يف مدينة 
بغداد عام 1952 يف منطقة شعبية بسيطة 
امتازت هذه املنطقة بطابع البناء البغدادي 
بالزجاج  املطعمة  الشناشيل  حيث  اجلميل 
امللون البديع, وكنت هاويًا لفن الرسم ثم 
اصابعي  وتدربت  اخلشب  مادة  مع  تعاملت 
على االزميل والقلم، كنت أفكر وقتذاك 
كيف ارسم واجسد شخصيات وحركات 
الفنان  مع  عملت  وعندما كربت  وصورًا، 

الي متثل املراقد املقدسة والقباب واملنائر 
واملعامل الدينية وآيات من الذكر احلكيم 
املعصومني  واحاديث  النبوية  واالحاديث 
)عليهم السام(، فهي تثري يف نفسي الشعور 
الذكر  آيات  كذلك  والرهبة  باجلمال 
بعدة  لوحاتي  يف  جسدتها  فقد  احلكيم 
الكويف  منها  مجالياتها  إلبراز  خطوط 
والنسخ والثلث والديواني، كما ان للوحة 
ان  نفسي  يف  خاصة  مزايا  العراق(  )رموز 
العراق  رموز  الي حتمل   )1,5×7( قياسها 
من اجلنوب والوسط والشمال وكانت هذه 
خشب  وهو  النادر  اخلشب  من  اجلدارية 
)املهوكين( وهو من اروع االخشاب بالعامل 
فكان هلا صدى واسع واعجاب من كثري 
نالت   الي  الثانية  اللوحة  اما  الناس  من 
شهرة ايضا هي )باب بغدادية( وهذه اللوحة 
الناس  من  الكثري  واعجاب  جوائز  نالت 
والي جعلت بابًا بغدادية بنقوشها االصلية 
مفتوحة ومعمارية منظورة البيت من الداخل 
حيث ارمز بهذه اللوحة اىل ان العراق مفتوح 
وانه  واخلري  والكرم  للطيبة  الناس  لكل 
بلد  اخلري  بلد  االنسانية  بلد  السام  بلد 

االميان. 

- ماهي ابرز ما قمت به من اجناز؟
برميم  قمت  وجل  عز  الباري  من  بتوفيق 
االمامني  لضرحيي  اخلشبيني  الصندوقني 
ذلك  يعد  أذ  السام(،  )عليهما  اجلوادين 
حظيت  أن  عظيمًا  وشرفًا  آهليا  تكرميا 
البداية  كان  الذي  الكبري  العمل  بهذا 
لتأسيس الشعبة الفنية للنحت والنقش على 
اخلشب يف العتبة الكاظمية املقدسة فهذا 

اكرب اجناز ووسام شرف احرزته.

وتدريب  الورشة  عن  حتدثنا  ان  ميكنك   -
للعتبة  التابعة  الشعبة  يف  الشابة  الكوادر 

الكاظمية؟
ورشة  فتح  استطعنا  تعاىل  اهلل  من  بتوفيق 
الكاظمية  العتبة  من  ومدعومة  خاصة 
باحلفر  الشابة  الكوادر  لتدريب  املقدسة 
بعد  فيما  بعضهم  حتى صار  اخلشب  على 
ممن يعتمد عليهم يف اجناز أعمال كبرية 
الورشة  هذه  خرجت  وقد  اجملال.  هذا  يف 
العديد من الشباب، ولعّل من بني األفكار 
عمل  املشغل،  يف  حاليًا  بها  نقوم  الي 
منحوتات خشبية مجيلة من خال استخدامه 
لبقايا اخلشب القديم الذي يتم تغيريه أثناء 
إىل  إضافة  العتبة  وتأهيل  تطوير،  عملية 

الفنان  الفخري )رمحه اهلل(  السيد حممود 
العراقي املعروف فمارست عنده فن الزخرفة 
ادخل يف جمال  ان  طموحي  ولكن كان 
دخلت  حينها  االكادميي  التشكيلي  الفن 
معهد الفنون اجلميلة/ اختصاص حنت على 
اىل  اعمالي  حولت  الزخرفة  فمن  اخلشب 

لوحات فنية حتمل طابع بغداد وتراثها. 

ماهي ابرز اللوحات اليت تأثرت بها؟
اللوحات  من  بالعديد  صغري  منذ  تأثرت 

يعد فن النقش على اخلشــب من الفنون االبداعية الراقية واالصيلة حيث يســتلهم خصائصه الفنية 
واجلماليــة من الفنون واحلضارات القدمية، وتعد حرفة تقليدية يدوية تعتمد على حس فين مرهف 
و على صرب كبري، إذ يعاجل الفنان مادة اخلشــب بواسطة أزاميل و أدوات حفر يدوية وكهربائية وفق 
تصاميم دقيقة  ليحصل على عمل فين متكامل، جملة النجف االشــرف التقت مسؤول شعبة النقش 

والزخرفة يف العتبة الكاظمية املقدسة الفنان ابراهيم النقاش وكان هذا اللقاء:

يف حديث خاص..

الفنان ابراهيم النقاش:
ترميمي لصندوقي ضريحي االمامين 

الجوادين )عليهما السالم( تكريم آلهي 
وشرف عظيم..
احلوار: ضياء صادق السهالوي

حوار
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البغدادية  واحملات  واألزقة 
واألشخاص، وكذلك كنت 
أتبع اسلوب احلداثة يف بعض 

االعمال.
ماهي ابرز مشاركاتكم يف جمال النقش؟

كانت حصيلة املعارض الي شاركت فيها 
أكثر من مخسة وسبعني معرضًا مجاعيًا 
وخال  شخصيا  معرضا  عشر  ومثانية 

مناسبات خمتلفة ابرزها: 
- اشركت يف معرض يف لندن مثلت فيه 
الطائفة  ومثلت  الكاظمية  ومدينة  العراق 
الشيعية يف العامل الن املعرض كان حيمل 
االسام  رموز  بغداد  رمز  العراق  رموز 
حماضرة  اقمت  وايضا  لوحاتي  خال  من 
هلم  وبينت  كثرية  شخصيات  حضرها 
ملدينة  الراثية  واالجواء  النحتية  اعمالي 
الكاظمية ايضا كان لي شرف ان ادرس 
جمموعة من الشباب ملدة عشرين يوما فن 

النحت على اخلشب
- اقمت  مخسة معارض شخصية 1987 / 

1998 / 1993 / 1992 / 1990
 / الشعي  والراث  الفلكلور  معرض   -

1983
- مشاركات عديدة يف املعارض اجلماعية 

منذ عام 1982
- مهرجان يوم الفن / 1987

والزخرفة  للخط  العاملي  بغداد  مهرجان   -
1988 /

النحت  فنون  من  خمتارات  معرض   -

بقايا الكاشي الكربائي املنقوش بألوان 
اآلخر،  هو  تأطريه  بعد  مجيلة  زخرفية 
مدينة  تزور  الي  للوفود  وتقدميه كهدايا 
الكاظمية والعتبة املقدسة، حنن فخورون 
بهذه الطاقات األبداعية وأعماهلم اجلميلة، 
للعتبة  الزائرة  الوفود  انظار  حمط  وكنا 
والراثية  الفلكلورية  باالعمال  للتمتع 
باالعمال  متيزت  وقد  اجلميلة.  النحتية 
الراثية العراقية االصيلة حيث لقبت بعاشق 
الراث اوعاشق الشناشيل كما واستخدمت 
احلداثة واملعاصرة يف الفن باستخدام رموز 
عرب  معربة  رمزية  دالالت  ذات  وأشكال 

مشاهداتنا اليومية واحلياتية.
 

- ما افضل انواع األخشاب اليت تستخدمها 
يف اعمالك؟

يف  استخدمها  الي  اخلشب  أنواع  أفضل 
والسبب  والبلوط،  الصاج  النحتية  اعمالي 
على  والحتوائها  العراق  ملناخ  ماءمتها  هو 
احلشرات  منها   تقرب  ال  دهنية  مواد 
الضارة، وخاصة حشرة االرضة، إضافة إىل 
لونها املميز الذي يضفي على العمل الفين 

رونقا ومجااًل.

هل هناك اساليب ميكن للنقاش ان يعتمدها 
يف اعماله النحتية ؟

استخدمت أسلوب النقش وجتسيد اهلندسة 
املعمارية باستخدام البعد الثالث يف النحت 
للشناشيل  الراثية  األعمال  خال  من 

والتخطيط /1991
للفنانني  الشامل  التشكيلي  املعرض   -

العراقيني/1988
التشكيليني  جلمعية   24 املعرض   -

العراقيني / 1991
 / االسامي  والزخرفة  اخلط  -مهرجان 

1993
املعاصر / فرنسا  العراقي  الفن  - معرض 

1998 /
- معرض فين أقيم يف فنزويا )كاراكاس( 

عام 2000
- معارض أخرى أقيمت يف األردن وهولندا

املقدسة يف  العتبة الكاظمية  - شاركت 
معرض الكتاب السادس من خال الشعبة 
الفكرية وشعبة النقش والزخرفة فكانت 
على  الناس  واقبال  جدا  جيدة  مشاركتنا 
اعمالنا يف جمال النقش والزخرفة بشكل 

كبري.

كلمة اخرية 
اىل  اجلزيل  بالشكر  اتوجه  اخلتام  ويف 
جملة النجف االشرف وكادرها على اتاحة 
املوفقية  هلم  وامتنى  للحديث  لي  الفرصة 
ان  امتنى  كما  واالزدهار،  التقدم  ودوام 
يسود االمن واالمان واخلري يف العراق وان 
ودعمها  باالهتمام  واألبداع  الثقافة  حتظى 

من قبل الدولة.

حوار
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وبهذا القيد ميكن أن خنرج بتعريفني للزهد 
يتف��اوت أحدهم��ا ع��ن اآلخ��ر من حي��ث درجة 
الزاه��د وه��ذا القي��د اآلخ��ر أم��ا ان يك��ون 
إىل  "الع��دول  او  اآلخ��رة"  إىل  "الع��دول  ه��و 
اهلل تع��اىل" فيك��ون التعري��ف عل��ى األول هو 
"الرغب��ة ع��ن الدني��ا والع��دول إىل اآلخرة مبا 
فيها من نعيم اجلنة، وعلى الثاني هو "الرغبة 
ع��ن الدني��ا والع��دول إىل اآلخرة مب��ا فيها من 
نعي��م اجلن��ة، وعل��ى الثان��ي وه��و "الرغبة عن 

الدني��ا والع��دول إىل اهلل تعاىل" أو قل "الرغبة 
عم��ا س��وى اهلل تع��اىل والع��دول إىل اهلل تع��اىل 
وح��ده" واألول دون الثان��ي يف الدرج��ة، ألن 
األول كان م��ن ورائ��ه غاي��ة نفعي��ة وصاحب��ه 
مل ي��رك الدني��ا إال ألجل اآلخرة ونعيمها، أما 
الثان��ي ف��إن اع��راض اإلنس��ان ع��ن الدني��ا مل 
يك��ن إال ألج��ل وج��ه اهلل تعاىل فهو ال يرضى 
بع��د رضا اهلل تعاىل بش��يء آخ��ر وهذا أكمل 
الزه��د كم��ا أن من يعب��د اهلل تعاىل ألجل انه 
أهل للعبادة يكون أكمل الناس عبادة ومما 
تق��دم يعل��م ان الزاه��د إمنا يس��مى زاه��دًا إذا 
توف��ر عل��ى امرين: االول أن يك��ون متمكنًا 
من حتصيل الدنيا ولذائذها والثاني ان له من 
وراء فعل��ه غاي��ة س��امية كوج��ه اهلل تع��اىل او 
اجلن��ة ونعيمه��ا فلو كان ترك��ه للدنيا لعدم 
مقدرت��ه على نيلها أو كانت الغاية من الرك 
غ��ري وج��ه اهلل تعاىل وغري اجلنة ونعيمها وإمنا 
كان ألجل السمعة واالشتهار بني الناس فإنه 
حينئ��ذ ال يصدق عليه انه زاهد باملفهوم الذي 

تريده الشريعة املقدسة منه.

امري املؤمنني يتحدث عن زهد رسول اهلل)صلى 
اهلل عليه وآله(

دائم��ًا ن��رى تلميذ رس��ول اهلل )صل��ى اهلل عليه 
وآل��ه( األول ووارث علم��ه ام��ري املؤمن��ني عليه 
الس��ام جيعل رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
نص��ب عين��ه يف وعظ��ه ونصح��ه، ألن��ه أكثر 
الن��اس معرف��ة وتأث��رًا به كي��ف ال وهو الذي 
بالنسبة لرسول اهلل صلى اهلل عليه كالفصيل 
بالنس��بة ألّمه فقد كان رس��ول اهلل صلى اهلل 
علي��ه وآل��ه يفت��ح له ابواب علمه ويكش��ف له 
مكنون سره لذلك فهو اعرف الناس برسول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله بل مل يعرف رسول اهلل 
صل��ى اهلل علي��ه وآله حق معرفته إال اهلل تعاىل 
وامري املؤمنني عليه السام، كما يف احلديث 
ع��ن رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وآل��ه: )يا علي 
م��ا ع��رف اهلل إال انا وأن��ت وما عرفين إال اهلل 

الشيخ حممد علي العبيدي

الصحاح  "خمتار  الرغبة  ضد  اللغة  يف  الزهد 
للرازي ويف لسان العرب البن منظور: الزهد ضد 
الرغبة واحلرص على الدنيا والزهادة يف اللغة 
الشيء  وعن  الشيء  يف  والتزهيد  الرغبة،  ضد 

خالف الرتغيب فيه.
 ويف االصطالح هو ضد حب الدنيا والرغبة إليها 
ولكن ليس مطلقًا بل ال بد أن ينظم إليه قيد 

مبني له، يفرض حسب قصد الزاهد..

مقال

الـزهد
يف نظر اإلمام أمري املؤمنني "عليه السالم"
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وأنت وما عرفك إال اهلل وأنا( "خمتصر بصائر 
الدرجات، احلسن بن سليمان احللي، 116".

 ويف هذا اجلانب وهو الزهد نرى أمري املؤمنني 
عليه الس��ام حيث الن��اس على الزهد ويطلب 
منهم التأس��ي برس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
ومن قوله عليه السام: )فتأَس بنبيك األطيب 
األطه��ر صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ف��إن فيه اس��وة 
مل��ن تأس��ى وعزاء مل��ن تعزى وأح��بُّ العباد إىل 
اهلل املتأس��ي بنبيه واملقتص ألثره قضم الدنيا 
ومل ُيعره��ا طرف��ًا أهضم أهل الدنيا كش��حًا 
وأمخصه��م م��ن الدني��ا بطن��ًا وعرض��ت علي��ه 
الدنيا فابى أن يقبلها وَعِلَم ان اهلل تعاىل ابغض 
شيئًا فأبغضه وحّقر شيئًا فحّقره وصّغر شيئًا 
فصغره( "صفوة شروح، نهج الباغة، اركان 
التميم��ي، 375"، ف��إن املاح��ظ م��ن كام��ه 
عليه الس��ام ان الني صلى اهلل عليه وآله مل 
يزه��د يف الدني��ا ألجل اجلنة ونعيمها بل ألجل 
اهلل تعاىل دون س��واه وهذا من الفرد االكمل 
للزهد الذي مّر احلديث عنه يف التعريف، ثم 
أخذ عليه السام يبني ما عليه الني صلى اهلل 
عليه وآله من الزهد والتواضع وحس��ن اخللق 
بقوله: )ولقد كان صلى اهلل عليه وآله يأكل 
عل��ى االرض وجيل��س جلس��ة العب��د وخيصف 
بي��ده نعل��ه ويرقع بي��ده ثوبه ويرك��ب احلمار 

العاري( "صفوة شروح نهج الباغة، 376".
 فإن��ه كان بوس��عه ان يلب��س الث��وب اجلديد 
ويركب اخليل املس��رجة إال انه اس��تبدل هذه 

االمور وهذا منه غاية الزهد يف الدنيا.

الزهد يف كلمات امري املؤمنني عليه السالم
 ان ض��د الزه��د طل��ب الدني��ا واحل��رص على 
ني��ل لذائذه��ا ولذل��ك ن��رى ان كل م��ن يريد 
ان حي��ث الن��اس على الزهد فإنه اول ما يبتدأ 
ب��ه م��ن كام هو ذّم الدنيا وكش��ف عيوبها 
وبي��ان صورته��ا املروع��ة وما تش��تمل عليه من 
ام��ور جتع��ل طالبه��ا م��ن اخلاس��رين ومري��د 
لذاتها من اهلالكني فلذلك نرى امري املؤمنني 
علي��ه الس��ام يف اكث��ر خطبه الش��ريفة قبل 
ان حيث الناس على الزهد يش��رع يف كش��ف 
الس��تار عن الدنيا فهو عليه الس��ام يصورها 
بص��ور ترع��ب قل��ب اللبي��ب وجتعل��ه يوجل من 
غوائله��ا وحيذر م��ن مصائدها ومن ذلك قوله 
علي��ه الس��ام: )احذرك��م الدني��ا فإن��ه منزل 
ُقلع��ة وليس��ت ب��دار جُنعة قد تزين��ت بغرورها 
وغ��ّرت بزينته��ا دار هان��ت عل��ى ربه��ا فخل��ط 
وحياته��ا  بش��رها  وخريه��ا  حاهل��ا حبرامه��ا 
مبوته��ا وحلوه��ا مُبرِّه��ا مل ُيصفه��ا اهلل تع��اىل 
ألوليائ��ه ومل َيض��ّن به��ا عل��ى اعدائ��ه خريه��ا 

زهي��د وش��ّرها عتي��د ومجعه��ا ينف��د وملكها 
ُيس��لب وعامره��ا خي��رب( "صفوة ش��روح نهج 
الباغ��ة 285"، إىل أن ينته��ي علي��ه الس��ام 
إىل مقص��وده وه��و احل��ث عل��ى الزه��د متبع��ًا 
أس��لوب اإلخب��ار ال الطل��ب الن��ه يك��ون ابل��غ 
وأوق��ع يف النف��وس حي��ث ق��ال: )إن الزاهدين 
يف الدنيا تبكي قلوبهم وأن ضحكوا ويشتد 
ُحزنه��م وإن فرح��وا ويكث��ر مقته��م انفس��هم 
وإن اغتبط��وا مب��ا ُرزق��وا( "صفوة ش��روح نهج 

الباغة 286".
 ومن ذلك أيضًا كتابه إىل س��لمان الفارس��ي 
رض��وان اهلل تع��اىل عليه ال��ذي كتبه إليه قبل 
اي��ام خافت��ه: )أما بعد فإمنا مث��ل الدنيا َمَثُل 
احلي��ة ل��نيٌِّ مّس��ها قات��ل مّسه��ا فأع��رض عّما 
يعجب��ك فيه��ا لقل��ة م��ا يصحُب��ك منه��ا وض��ع 
عنك همومها ملا ايقنت به من فراقها وتصرف 
حاالته��ا وك��ن آنس م��ا تكون به��ا احذر ما 
تك��ون منها فإن صاحبها كلما اطمأن فيها 
إىل سرور اشخصته إىل حمذور أو إىل إيناس 
إزالته عنه إىل إحياش والسام( "صفوة شروح 

نهج الباغة 737".

أمري املؤمنني خري الزاهدين
ال ت��كاد تذك��ر الش��جاعة إال وعل��ي علي��ه 
الس��ام رائدها وال الفصاحة إال وهو س��يدها 
وال العب��ادة إال وه��و رونقه��ا كذلك ال تكاد 
تذكر الزهادة إال وعليٌّ عليه السام خري من 
جس��ّدها ب��ل ال يذكر الزه��د إال وذكر علي 
علي��ه الس��ام مع��ه ال��ذي كان بي��ده جماري 
االم��ور وجتب��ى إلي��ه الصف��راء والبيض��اء م��ن 
ش��رق االرض وغربه��ا إال ان��ه م��ع ذل��ك كان 
طعام��ه دون طع��ام الفق��راء م��ن حي��ث القل��ة 
واجل��ودة ولباس��ه اخلش��ن البال��ي، ي��روى عن 
ن��وف البكالّي انه ق��ال: خطبنا أمري املؤمنني 
عل��ي علي��ه الس��ام بالكوف��ة وه��و قائم على 
حج��ارة نصبه��ا ل��ه َجْعَده بن هب��رية املخزومي 

وعليه مدرعة من صوف ومحائل بس��يفه ليف 
ويف رجلي��ه نع��ان من ليف وكأن جبينه ثفنُة 

بعري( "صفوة شروح نهج الباغة، 428".
 ولك��ن ف��ات نوف��ًا البكال��ّي ان يذك��ر لن��ا 
حال مدرعته عليه الس��ام هل كانت جديدة 
أو بالي��ة، س��املة أو مرقع��ة، نع��م امري املؤمنني 
عليه الس��ام يذكر لنا ذلك يف إحدى خطبه 
فيق��ول: )واهلل لق��د رقع��ت مدرع��ي هذه حتى 
اس��تحييت م��ن راقعه��ا، ولق��د ق��ال ل��ي قائ��ل 
أال تنبذه��ا عن��ك، فقل��ت: اغ��رب ع��ين فعن��د 
��رى( "صفوة ش��روح  الصب��اح حيم��د القوم السُّ

نهج الباغة 77".
 ول��و اردن��ا ان نتعرف عل��ى زهد امري املؤمنني 
علي��ه الس��ام اكثر فا يفوتن��ا كتابه الذي 
ارس��له إىل عثم��ان بن حني��ف االنصاري الذي 
كان عامل��ه عل��ى البصرة وق��د بلغه أنه دعي 
إىل وليم��ة ق��وم من اهلها، هذا الكتاب الذي 
يعد من روائع الكام فهو يف غاية الفصاحة 
ونهاي��ة الباغة بع��د كام اهلل تعاىل وكام 
رس��وله صلى اهلل عليه وآله يش��تمل على روائع 
احلك��م وجواه��ر املواع��ظ ال��ذي م��ا ق��رأه 
قاري، أو مسعه س��امع إال واس��تحى من نفسه 
وهو يشاهد إمامه على هذه احلال وال يتأسى 
ب��ه والكت��اب وإن كان الغاي��ة من��ه نص��ح 
وإرش��اد عثمان بن حنيف إال انه اش��تمل على 
اكث��ر من ذلك فق��د عرض فيه امري املؤمنني 
علي��ه الس��ام ظامت��ه يف ارض ف��دك وذكر 
ايضًا منزلته ومقامه من رس��ول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله إال اننا سوف نقتصر على ذكر ما 
يتعلق مبقصودنا وخنتار املقاطع الي تكشف 
ع��ن زه��ده عليه الس��ام واعراضه ع��ن الدنيا 
وزخرفها كقوله عليه السام: )اال وأّن لكل 
مأم��وم إمام��ًا يقتدي به ويس��تضيء بنور علمه 
إال وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه 
وم��ن ُطعمه بقرصي��ه... أال وإنكم ال تقدرون 
على ذلك ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفة 
وس��داد ف��و اهلل م��ا كن��زت من دنياك��م تربًا 
وال ادخ��رت م��ن غنائمه��ا وف��رًا وال اع��ددت 
لبالي ثوبي طمرًا وال حزت من ارضها ش��ربًا.. 
ألروضن نفسي رياضة تهُش معها إىل القرص 
إذا ق��درت علي��ه مطعومًا وتقنع بامللح مأدومًا( 

"صفوة شروح نهج الباغة 678".
 ه��ذا ن��زر يس��ري من زه��ده عليه الس��ام ويف 
بط��ون الكت��ب من الس��ري والتاريخ م��ا ُتنبئك 
ع��ن اضعاف ذلك وإمن��ا اكتفينا بهذا لضيق 
املق��ام وإن كان عل��ى قلت��ه يعطين��ا ص��ورة 

واضحة لزهده عليه السام.

مقال

إن الزاهدين يف الدنيا 
تبكي قلوبهم وأن 

ضحكوا ويشتد ُحزنهم 
وإن فرحوا.. ويكثر 
مقتهم انفسهم وإن 

اغتبطوا مبا ُرزقوا
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يف  منص��ف  ل��كل  الطويل��ة  التج��ارب  أثبت��ت 
التاري��خ عل��ى  متي��ز الفك��ر الدي��ي الش��يعي 
باالعتدال واملوضوعية  طوال تارخيه  مستندا 
يف ذلك اىل التعاليم القرآنية والسنة النبوية 
الشريفة املطبقة  على ارض الواقع على لسان 
املتبع��ن للس��نة  أه��ل البيت)عليه��م الس��ام( 
به��ا للوص��ول  الناطق��ن  احملمدي��ة األصيل��ة 
وف��ق  رق��ي اجملتم��ع اإلنس��اني وإصاح��ه  إىل 
الق��ران الكري��م بعي��دا ع��ن التحج��ر والتكفري 
والعل��م  الفك��ر  متخذي��ن  األخ��رى  للديان��ات 
منهجًا للوصول إىل هدفهم املنش��ود يف البناء 
العقائ��دي والتجدي��د واإلص��اح ، إذ أوجب��ت 
و  الكرمي��ة  الصف��ات  لتل��ك  الباحث��ن  عل��ى 
ال��يت  الروحي��ة  والرتبي��ة  العلمي��ة  الق��درات 
يتمت��ع به��ا رج��ال الفك��ر املصلح��ون الش��يعة 
أوجب��ت علين��ا حتمل مس��ؤولية البح��ث عنهم 
والتعري��ف بتارخيه��م وجهوده��م الرامي��ة  إىل 
رق��ي األم��ة وبنائها علمي��ا وعقائدي��ًا، إذ كّان 
هل��ؤالء الرج��ال الكب��ار يف أهدافه��م وقدراته��م 
العلمية واألخاقية مسات خاصة بهم ليس��ت 
لغريه��م  بع��د إن  حتّمل��وا م��ن العن��اء واجلهد 
واملس��ؤولية حبجم أهدافهم وغاياتهم املقدسة 
ال��يت س��خروا هلا ج��ل جهودهم ، وق��د ابتاهم 
وق��در حرصه��م  ق��در إميانه��م  خالقه��م عل��ى 
عل��ى الرس��الة اإلهلّي��ة  وق��د خصه��م الب��اري 
جل ش��انه املبارك يف آياته الكرمية ومنها قوله 
��صَ اهللَُّ الَِّذي��نَ َآَمُنوا""   وقوله  تعاىل:""َوِلُيَمحِّ
َوَلَنْبُلَونَُّك��ْم   " أي��ة مبارك��ة أخ��رى   تع��اىل يف 
اِبِري��َن  َوالصَّ ِمْنُك��ْم  َاِهِدي��َن  اجمْلُ َنْعَل��َم  َحتَّ��ى 
َوَنْبُل��َو َأْخَباَرُك��ْم ". وعن الصادق عليه الصاة 
املبارك��ة   أحاديث��ه  خص��ص  ال��ذي  والس��ام 
ح��ول  مكان��ة العلم��اء واملفكري��ن يف كام��ه 
املب��ارك قائ��ا "إّن أش��ّد الّن��اس ب��اًء األنبي��اء، 
ث��ّم اّلذين يلونهم، ث��ّم األمثل فاألمثل"،  ومن 
ذلك تع��ددت العوامل املختلف��ة إىل التعريف 
والكش��ف ع��ن جه��ود حي��اة واح��د م��ن اع��ام  
أفن��ى حيات��ه خدم��ة للعل��م والقي��م  الع��راق  
اإلنس��انية هو العامة الشهيد اجملاهد السيد 

wالشهيد املغيب السيد جواد شرب
د. علي عبد املطلب علي خان

جواد شر.
ومنه��م  ورم��وزه  الع��راق  مفك��رو  جّس��د  لق��د 
اخلطيب املثالي والشهيد املغيب  السّيد جواد 
واألخ��اق  الُعلي��ا  اإلس��امّية  األه��داف  ش��ّر 
وأج��ّل  الّص��ور  بأوض��ح  األصيل��ة  احملمدي��ة 
الصف��ات عاملن على احملافظة على األخاق 
املثالي��ة ال��يت متكنه��م م��ن حتقي��ق األه��داف 
املتمثل��ة  اجله��ا   م��ن  عاش��وا  ال��يت  الس��امية 
عل��ى  االصي��ل  التوحي��دي  اخل��ّط  مبح��راب 
رغ��م  والطغي��ان  الظل��م واالس��تبداد  حمارب��ة 
املش��اق واملخاطر خمتصرين بذلك  املسافات 
ملي��ك  ومرضات��ه جب��وار  اهلل  ليهن��وا جب��وار 
مقت��در يف أعال��ي اجلن��ان والنعي��م  فض��ًا عن 
تبوؤهم  مكانًا عاليا ومميزا يف عقول األجيال 
والباحث��ن وتك��ون ذكراه��م يف كتب التاريخ 

وقلوب املنصفن على مر التاريخ .
هو الس��ّيد جواد ابن آية اهلل الس��ّيد علي ش��ّر 
ابن الس��ّيد حممد ابن الس��ّيد علي ابن السّيد 
حس��ن اب��ن العام��ة احملّق��ق الس��ّيد عب��د اهلل 
ش��ّر ويعود نس��به اىل اإلمام احلس��ن الشهيد 

عليه الس��ام ابن اإلمام امري املؤمنن علي بن 
أبي طالب عليه الصاة و السام

ول��د الس��يد ج��واد ش��ر ع��ام 1914م يف النجف 
فيه��ا  الديني��ة  دراس��ته  ب��دأ  حي��ث  االش��رف  
عل��ى ي��د وال��ده العّام��ة آي��ة اهلل الس��ّيد عل��ي 
ش��ّر ق��دس س��ره وال��ذي نه��ل من علم��ه اجلم 
مقدم��ات الفقه واألصول وكانت أس��رته خري 
مع��ن ل��ه يف إكمال مس��ريته العلمي��ة بعد ان 
وجد يف اعامها خري مثال له يف إمتام دراسته 
احلوزوي��ة والس��ري عل��ى نه��ج أبي��ه يف ارتق��اء 
املنر احلسيي الذي وجد فيه ضالته خلدمة 
اجملتمع أوال ونش��ر الدي��ن واألخاق احملمدية 

ثانيا .
وكغريه من طلبة العلوم الدينية وجد الرغبة 
الش��ديدة يف مدارس  النجف االشرف الدينية  
قبل��ة العل��م وأهله  ليلتح��ق يف حلقات الدرس 
مبس��اجدها وحوزتها العلمية الشريفة , ليبدأ 
ج��واد  الس��يد  حي��اة  يف  جدي��دة  رحل��ة  معه��ا 
ش��ر اتس��مت باملثاب��رة واالنكب��اب على دراس��ة 
العل��وم وأدأب اللغ��ة العربي��ة واملنط��ق وأص��ول 
الدي��ن والتفس��ري والفق��ه وغريه��ا م��ن العلوم 
املتعلق��ة بإع��داد ط��اب حلق��ات الفق��ه إعدادا 
جي��دا يؤهله��م للوص��ول إىل درج��ة االجته��اد 
كم��ا  وال��يت  واخلطاب��ة  والكتاب��ة  والتألي��ف 
بش��كل  إليه��ا  وميي��ل  به��ا  مولع��ا  يب��دو كان 
كب��ري إضافة للتصدي إىل املس��ائل الش��رعية 
واالجتماعي��ة بعلمية عالي��ة وروح وثابة عالية 
متكنه من النجاح الواسع يف حياته العلمية .

فن اخلطابة
درس يف احل��وزة العلمي��ة الش��ريفة يف النج��ف 
االش��رف عل��ى ي��د إعام عصره وكم��ا ذكرنا 
نه��ل م��ن وال��ده املقدم��ات واألص��ول واس��تمر 
العام��ة  املش��هور  اخلطي��ب  مرافق��ة  عل��ى 
الش��يخ حمم��د حس��ن الفخران��ي ال��ذي وجد 
في��ه الطال��ب اجل��اد والراغ��ب باحلص��ول على 
املع��ارف اإلس��امية ومنه��ا ف��ن اخلطابة حتى 
أصبح من أش��هر اخلطباء وأكثرهم ش��هرة يف 

مقال

فارس الكلمة المجاهدة
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wالشهيد املغيب السيد جواد شرب

تاري��خ ه��ذا الفن العظي��م ودرس أيضا على يد 
أس��تاذ األس��اتذة املرج��ع األعلى اإلمام الس��يد 
البح��ث  عن��ده  حض��ر  اخلوئ��ي  القاس��م  أب��و 
اخلارج يف الفقه وااُلصول و تتلمذ عند السيد 
اهلل  نص��ر  الس��ّيد  النحري��ر  والع��امل  اجللي��ل 
املستنبط حيث حضر يف حلقة درسه متممات 
يف الفق��ه واألص��ول وغريهم م��ن اعام احلوزة 

العلمية الشريفة يف النجف االشرف.
ع��امل  يف  ش��ر  ج��واد  الس��يد  العام��ة  متي��ز 
اخلطابة حتى اعتر من اخلطباء املش��هورين 
واملوهوب��ن يف عص��ره واعت��ره املعاص��رون من 
عمالق��ة املن��ر وأمرائه ملا متّت��ع به من مواهب 
عظيمة واس��تعداد فطري وقدرة تعبوية ونرة 
صوتية مميزة وكفاءات علمّية وثقافية غزيرة 
واط��اع كب��ري عل��ى مراج��ع التاري��خ واألدب 
فه��و اخلطي��ب املوه��وب واملؤث��ر عل��ى س��امعيه 
األدي��ب  والش��اعر  الناص��ح  املصل��ح  والع��امل 
الناظم للش��عر، إذ  مجع بن الشعر واخلطابة 
ت��ه املمّي��زة أّن��ه  والتألي��ف والكتاب��ة  إاّل أّن مِسَ
وج��د نفس��ه باخلطاب��ة ون��رى صفات��ه كأن��ا 
جعلت��ه يتج��ه حن��و س��لم اخلطابة احلس��ينية 
ليك��ون خ��ري ناطق لإلص��اح وحمارب��ة الظلم 

واالستبداد.
 وع��ر الس��يد ج��واد ش��ر"قدس س��ره"  خ��ال 
الرس��الة  خطابات��ه  املمي��زة عل��ى أهمي��ة دور 
اإلصاحية يف تطوير اجملتمع واحملافظة على 
أبنائ��ه م��ن األف��كار الضال��ة اليت أخ��ذت تغزوه 
بداية القرن العش��رين وكان من بن  األحرار 
الذين اش��عروا بوجوب اللحاق بركب التطور 
ذل��ك  يف  مركزي��ن  اإلنس��اني  احلض��اري 
عل��ى املنح��ى التوفيق��ي والتمس��ك بالس��ام 
احملم��دي األصي��ل والرجوع إىل مب��ادئ الثورة 
احلسينية املعطاء  ملواكبة التطور والتحضر 

لتحقيق مقتضيات العصر احلديث.

الكتابة والتاليف
املغي��ب  الش��هيد  الس��يد  اهتم��ام  أنص��ب     
ج��واد ش��ر يف ف��رتة مبك��رة يف جم��ال الكتاب��ة 
والتألي��ف ال��ذي متي��ز بهم��ا حت��ى التصق��ت 
فعل��ى  اجلان��ب،  ه��ذا  يف  النش��اط  مس��ة  ب��ه 
س��بيل املث��ال ال احلص��ر اصدر كتابه " أش��عة 
م��ن حي��اة اإلم��ام الصادق)صل��وات اهلل علي��ه( 
 10 م��ن  تال��ف  وال��ذي  ألط��ف  أدب  وكتاب��ه" 
ولدي"وكتاب��ه"  "إىل  وكتاب��ه  جمل��دات، 
املناهج احلس��ينية"وكتابه" قصص من حياة 
وس��امه  اهلل  املؤمن��ن" صل��وات  أم��ري  اإلم��ام 
علي��ه" وكتاب��ه" ش��واهد األدي��ب " وكتاب��ه" 

مقتل اإلمام احلسن)ع( وكتب أخرى اليسع 
اجملال إىل ذكرها.

لقد متيز شهيدنا املغيب العامة السيد جواد 
ش��ر"طيب اهلل ث��راه" جبهده وفك��ره ونتاجا ته 
العلمي��ة التاليفي��ة واخلطابي��ة حتى عاش يف 
فك��ر العلم��اء واملفكري��ن يف زمان��ه وحت��ى بع��د 
رحيل��ه مم��ا دف��ع اجملتهدين وأه��ل الفضل اىل 
ذك��ره والتعب��ري ع��ن مقدرت��ه العلمي��ة ومنهم 
اإلم��ام الراح��ل روح اهلل اخلمي��ي عندم��ا عر 
بكلمات��ه املش��هورة ع��ن عظمة الس��يد الش��هيد 
وقدرته العلمية الفذة الباقية على مر التاريخ 
ومن كلماته املباركة حول ش��خصية الس��يد 
الش��هيد جواد شر ما نصه "انه رجل املرحلة" 
اجملاه��د  اإلم��ام  العلمي��ة  قدرات��ه  ع��ن  وع��ر 
السيد حممد باقر الصدر بكلماته احملفورة يف 
ذاك��رة التاري��خ وهي" إّنه من مفاخر الطائفة 
ورج��ال اجلهاد بالكلمة، وص��وت احلق والوالء 
والعقي��دة" وق��ال في��ه ش��يخ املفكري��ن املفك��ر 
املش��هور الش��يخ حممد ج��واد مغني��ة" خطيب 
العلم��اء وع��امل اخلطباء"وق��ال في��ه  العام��ة 
الكب��ري الفقيه الش��يخ حممد تق��ي اجلواهري 
اخلطي��ب  الع��امل  ق��درة  في��ه  وج��د  إن  بع��د 
واملصل��ح امليدان��ي  مانصه "الس��ّيد جواد ليس 
ل��ه نظ��رٌي يف خطابت��ه فه��و يرّك��ز العقي��دة" 
ام��ا العام��ة والباحث واألديب الش��يخ حمّمد 
ه��ادي أألمي��ي ع��ر عن��ه بعب��ارات اإلعج��اب 
والتفاخر بعد ان كانت كلمات الس��يد جواد 
ش��ر تع��ر ع��ن ش��جون اجملتم��ع ومظلوميت��ه 
ح��ول  الق��ول  إىل  دفع��ه  مم��ا  التاري��خ  ط��وال 
خطي��ٌب  فاض��ٌل  "ع��امٌل  املبارك��ة  ش��خصيته 
متكّل��م ش��اعر جمّدٌد مؤّلف م��ؤّرخ متتّبُع نَظم 
الشعَر وجاهَد بقلمِه ولساِنه يف سبيل عقيدته 

ورسالته وتشّيعه".

اجلهاد.. الكلمة الصادقة
لق��د ت��رك الس��يد ج��واد ش��ر أث��ره يف ذاك��رة 
الصادق��ة  بالكلم��ة  جاه��د  ان  بع��د  التاري��خ 
املع��رة وعم��ل عل��ى  ارتق��اء املن��ر ع��ن معرفة 
املن��ر احلس��يي رس��الة  ب��أن  كامل��ة ويق��ن 
إصاحي��ة تعم��ل عل��ى خدم��ة اإلنس��انية دون 
أبن��اء األم��ة فض��ا ع��ن  ب��ن  تفري��ق ومتيي��ز 
حمارب��ة الظلم واالس��تبداد والطغيان متخذا 
اب��ي  قائده��ا  وفك��ر  احلس��ينية  القضي��ة  م��ن 
األحرار عليه الصاة والسام منهجًا ودستورا 
ال��ذي  الطري��ق اإلصاح��ي  وإكم��ال  للس��ري 
خطه لنفس��ه الش��ريفة، وكان لتلك املواقف 
الس��يد ج��واد  املغي��ب  انتهجه��ا  ال��يت  الثابت��ة 

ش��ر ال��ذي حت��دى بكلمات��ه ومواقف��ه املبدئية 
األصي��ل  الدي��ن احملم��دي  فك��ر  م��ن  الناهل��ة 
وتعالي��م أه��ل البي��ت عليه��م الص��اة والس��ام 
مثن��ًا غالي��ًا وضريب��ة كلفت��ه حيات��ه الكرمية 
تع��رض  ال��يت  غ��ري مب��ال جبمي��ع املضايق��ات 
هل��ا م��ن قب��ل العصاب��ات البعثية الكاف��رة اليت 
تس��لطت على رقاب العراقين منذ عام 1963م  
وعمل��ت عل��ى حمارب��ة فك��ر أهل البي��ت عليهم 
ل��كل  الرافض��ن  وإتباعه��م  والس��ام  الص��اة 
ذل��ة ومهان��ة بع��د ان وج��د الس��يد ج��واد ش��ر 
نفس��ه ق��د حباه��ا اهلل س��بحانه وتع��اىل حلمل 
ص��وت الفقراء واملظلوم��ن وحتديهم بالكلمة 
وحماربته��م  س��لميًا وفكري��ًا حتديًا منه آلالت 
زنزانت��ه  يف  تنتظ��ره  ال��يت  والتعذي��ب  القت��ل 
املنتظ��رة وال��يت مح��ل إليه��ا ثاث م��رات كان 
أخرها يف عام 1981م ليكون الس��جن املظلم له 
مبثاب��ة املن��ر احل��ر املعر عن ضمري اإلنس��ان 
املصلح املتحدي إىل جبابرة الكفر واالستبداد 
املمثل��ة  واحلاملة إىل فك��ر الوحوش الضارية، 
مواق��ف بقي��ت حاض��رة يف كل ضمري منصف 
وقل��م حر يكتب بإنصاف بقيت مس��تمرة حتى 
بعد إعدامه واليت تشري بعض الوثائق املعترة 
أح��واض  الق��ي يف  ق��د  الش��ريف  ب��أن جس��ده 
ال��يت عده��ا نظ��ام ص��دام  التي��زاب احلارق��ة  
وبع��ض  ش��ر  ج��واد  للس��يد  وامللع��ون  املقب��ور 
الرم��وز الش��يعية الصاب��رة الثابتة عل��ى املبدأ، 
أس��لوب وحش��ي يدل على حقد دفن ووحش��ية 
ال توصف على إتباع أهل البيت عليهم الصاة 

والسام طوال التاريخ. 

ذكرى تتحدى الظلم
ش��ر يف  ج��واد  الس��يد  اثبت��ت كلم��ات  لق��د 
خطابات��ه املبارك��ة ومواقف��ه الثابت��ة الداعية 
إىل اإلص��اح وحمارب��ة الظلم بالكلمة والفكر 
املنفتح بأنه نوذج من ناذج املفكر اإلسامي 
املعاصر الراغب يف عرض التعاليم اإلس��امية 
الق��ران  عل��ى  املعتم��دة  األصيل��ة  احملمدي��ة 
الكري��م والس��نة الش��ريف وتعاليم ي��وم الغدير 
األغ��ر الذي رغ��ب فيه الرس��ول األعظم-صلى 
لإلنس��ان  يؤس��س  إن  وس��لم  وال��ه  علي��ه  اهلل 
ذك��رى  أصبح��ت  وبذل��ك  س��امية  حض��ارة 
املغي��ب ج��واد ش��ر  الش��هيد  الس��يد  العام��ة 
متثل الصرخة الباقية واليت تتحدى قواميس 
الظل��م واالس��تبداد ال��ذي مثل��ت زنزانت��ه اليت 
احتج��ز به��ا الكلم��ة احلرة الباقي��ة  يف ذاكرة 

التاريخ.

مقال
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الس��ؤال: أنا صيدلي يف مستش��فى حكومي، مت تنس��يي للعمل يف اجلناح اخلاص ضمن هذا 
املستش��فى )املعل��وم أن العم��ل يف اجلن��اح اخل��اص يضيف خمصصات اىل الراتب كٌل حس��ب 
جمال عمله مثا املمرض من الضماد وزرق األبر وإعطاء العاج والصيدلي من توفري العاج 
للمريض والطبيب من الزياره ووصف العاج، كل هذه األمور حتسب على املريض الراقد يف 
اجلناح اخلاص يف املستش��فى احلكومي بوصل نقدي رمسي مفصل يش��مل قيمة مجيع هذه 
اخلدم��ات يف ح��ن تق��دم جمان��ا يف اجلن��اح العام يف نفس املستش��فى ولكن الف��رق إن املريض 

الراقد يكون مستقًا بغرفته يف اجلناح اخلاص(.
الحظت أن أغلب املرضى هم أما موظف يف دائرة ما يتفق مع طبيب ليدخله اجلناح اخلاص 
ومينحه أجازة مرضيه وبذلك يستفيد املوظف باألجازه والطبيب من املخصصات احملسوبة، 
أو مريض��ة حام��ل يف ش��هرها األخ��ري تدخله��ا الطبيب��ة النس��ائية ألج��راء عملي��ة قيصري��ة 
ويف بع��ض األحي��ان يف ه��ذه احلال��ة يك��ون األم��ر ))إجباريا(( م��ن قبل الطبيب��ة لكي تزداد 
خمصصاته��ا بزي��ادة العملي��ات ال��يت جتريه��ا، وبالنس��بة لي املخصصات ال��يت متنح لي 
تأتي من األدوية اليت أوفرها هلؤالء املرضى حس��ب عملي كصيدلي، أود األستفس��ار 

عن حكم هذه املخصصات اليت متنح لي وهل يوز أن أتصرف بها؟
اجل��واب: بالنس��بة إلي��ك: علي��ك أن تعم��ل وف��ق النظ��م املفروض��ة عل��ى املوظ��ف 
مبوج��ب عق��د التوظي��ف . وإذا أمكن��ك أن حت��ّد م��ن هك��ذا تصّرف��ات غ��ري قانونية 
برفع األمر ملن يوثق به من املسؤولن من دون أن يلحقك ضرر معتدٌّ به من جّراء 

ذلك فافعل وأجرك على اهلل تعاىل.
الس��ؤال: ما حكم اغاق الصيدليات اليت حيتاجها عامة املواطنن لش��راء األدوية 
يف ايام حمرم السيما وان كثريا من الناس حتتاجها يف شراء ادوية املرضى وايضًا 

حليب األطفال؟
اجلواب: إذا مل تكن هناك تعليمات وضوابط قانونية عادلة حتكم عمل الصيدليات 
م��ن جه��ة اوق��ات عمله��ا ف��إّن األم��ر يع��ود ألصحابها، لك��ن ينبغ��ي التنس��يق بينهم يف 
املناس��بات العاّم��ة للوف��اء حباجة الن��اس، بل قد يكون ذلك ضربًا م��ن الواجب الكفائي 

فيما توقف عليه دفع ضرورات الناس . 
الس��ؤال: 1- طبيب��ة مس��لمة تعم��ل يف الغ��رب تهاون��ت يف عاج مريض غري مس��لم ونس��يت ان 
تعطيه دواء كان من املمكن ان حيس��ن حاله نس��بيًا ولكن انش��غاهلا بالعديد من املرضى ادى 

اىل ان تسوء حالة املريض وميوت فهل عليها شيء ازاء هذا التقصري؟. 
2- ثم انها تس��أل عن رفع االجهزة عن املريض امليت س��ريريًا حيث يطلب من الطبيب اعطاء 

أمر يف رفعها؟
3- واذا طلب املريض او اهله رفع االجهزة فهل يسوغ للطبيب رفعها بهذا الطلب ؟

اجلواب: 1- إذا كان موت املريض يس��تند إىل تقصريها ولو بس��بب النس��يان يب عليها دفع 
ما يرتتب عليها من التزامات مالية حبسب القانون السائد يف ذلك البلد.

2،3 - إذا مل يكن املريض مسلمًا وكان العمل املذكور جائزًا حبسب العرف والقوانن املرعية 
يف ذلك البلد، فا بأس، وأّما إذا كان مسلمًا فا يوز رفع األجهزة عن املريض حيث يؤّدي 
إىل وفات��ه حت��ى لو اس��تتبع ع��دم رفعها ضررًا أو حرجًا على الش��خص ألّنه يكون قتًا للنفس 
احملرتم��ة، ول��و كان املري��ض ميت��ًا دماغيًا حبس��ب العرف الط��ي فإن أمكن إفاقت��ه طبيًا وإن 
مل يعه��د وقوع��ه بع��ُد خارج��ًا ول��و من جهة عدم وجود أس��اليب وأدوية توج��ب ذلك يف الزمن 

احلاضر: كان حبكم احلي وإن مل ميكن ذلك ففي جواز سحب األجهزة منه إشكال.

بامسه تعاىل



بيان مكتب مساحة آية اهلل العظمى
السيد حممد سعيد احلكيم )دام ظله(

)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

مبزيد من احلزن واألسى تلقينا نبأ رحيل
حجة اإلسام واملسلمن السيد حممد باقر املهري )رمحه اهلل(

بع��د س��نوات ط��وال أمضاها يف اإلرش��اد الديي وخدمة املؤمنن واألنش��طة 
اإلجتماعي��ة والثقافي��ة املتنوع��ة، إضافة إىل حرصه وس��عيه الدؤوب جلمع 
مش��ل األم��ة والتقري��ب ب��ن أبنائه��ا، وإن��ا إذ نع��زي الفضاء وطلب��ة احلوزة 

العلمية واملؤمنن يف الكويت بهذا املصاب األليم.
ندع��و الب��اري تع��اىل أن يتغم��د الفقيد بواف��ر رمحته ويرفع��ه يف علين وأن 

يرزق ذويه وحمبيه األجر والسلوان إنه مسيع جميب.

مكتب مساحة آية اهلل العظمى 
السيد حممد سعيد احلكيم )دام ظله(
17/ شهر رمضان/ 1436ه�

بامسه تعاىل



مقال

الس��ؤال: إني مهندس أعمل يف أحدى وزارات الدولة و أرى الكثري من حاالت الس��رقة والفس��اد 
اإلداري لكي ال أس��تطيع رّد أي واحدة منها. أرجو أن ترش��دوني إىل طرق أتبعها للتقليل من 

السرقة للمال العام؟
اجل��واب: لألم��ر باملع��روف و النه��ي ع��ن املنك��ر مرات��ب: األوىل: اإلن��كار القل��ي مبعن��ى إظه��ار 
اإلنزع��اج م��ن الفاع��ل، أو اإلع��راض والص��د عن��ه وت��رك الكام معه وحن��وه. ف��إن مل تكن هذه 
املرتب��ة كافي��ة يف زج��ره ع��ن احل��رام أنك��ره بلس��انه، وه��ي املرتب��ة الثاني��ة م��ن مرات��ب األم��ر 
باملعروف والنهي عن املنكر، وهي بأن ينصح مرتكي احلرام ويذكرهم مبا أعد اهلل س��بحانه 
للعاص��ن م��ن العق��اب األليم والع��ذاب. فإن مل تكن هاتان املرتبت��ان كافيتن أنكر بيده. هذا 
كّل��ه فيم��ا ل��و كانت ش��روط األم��ر باملعروف والنهي ع��ن املنكر متوفرة. منه��ا، أن اليلزم من 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ضرر يف النفس، أو العرض، أو املال على اآلمر، أو على غريه 

من املسلمن، وإاّل مل يب.
السؤال: إني موظف يف الدولة وأعمل يف إحدى خمازن وزارة الصحة ويف بعض األحيان 
يوصي��ي األصدق��اء واألق��ارب عن بعض األدوية علمًا إن األدوي��ة ال تؤثر على املركز 

الصحي املأخوذة منه وإنها تذهب إىل من حيتاجها فعًا؟
اجلواب: إن كان عملك هذا خمالفًا للقانون والتعليمات الصادرة من قبل الدولة 

فا يوز.
السؤال: هل يوز شرعًا أن يأخذ املدرس اسرتاحة يوم يف األسبوع كمساعدة من 
قب��ل إدارة املدرس��ة لتقلي��ل أجور النقل املرتفعة نس��بة إىل رات��ب املدرس القليل مع 

تأدية كافة الواجبات الوظيفية املوكلة إليه من إدارة املدرسة بصورة جيدة؟
اجلواب: مع اإلجازة ال بأس.

السؤال: أنا صاحب سيارة أجرة تعاقدت مع إحدى دوائر الدولة لنقل موظفن من 
حمل س��كناهم إىل مقر العمل ذهابًا وإيابًا وملدة س��نة وبعد مرور )6( أش��هر وألس��باب 
طارئ��ة ق��ل العم��ل مم��ا أدى إىل تقلي��ص الذه��اب إىل مق��ر العم��ل لي��وم أو يوم��ن يف 
األسبوع حسب توجيه الدائرة املتعاقد معها. فهل يوز شرعًا أن أتقاضى أجرة السيارة 

املتفق عليها؟
اجل��واب: يف مف��روض الس��ؤال، إذا س��لمت الدائ��رة األج��رة متام��ًا إلي��ك جاز لك اس��تامها 

بإجازة احلاكم الشرعي أو وكيله بشرط أن تصرف األجرة يف احلال.
الس��ؤال: أرج��و بي��ان رأي املراج��ع العظام بش��رعية بيع الوق��ود البنزين والنف��ط وغريه بأخذه 
من احملطات بأس��م الدين أو بأس��م الس��لطة وبيعه يف األسواق بالسعر التجاري أو استخدامه 

ملتطلبات شخصية؟
اجلواب: ال جنوز كل عمل خمالف للنظام العام.

السؤال: ما حكم املوظف الذي يغيب عن الدوام ويتأخر كثريًا أو ال ينجز معامات املواطنن 
بداعي أنه صائم؟

اجل��واب: عل��ى املوظف أن يعمل بوظيفت��ه كإجناز معامات املواطنن أو غريها، وال يوز له 
اإلهمال والتأخري يف إجناز املعامات بذريعة غري مقبولة.

السؤال: ما حكم الراتب يف حالة الغياب عن الدوام الرمسي لعدة أيام؟
اجلواب: ال جنوز أخذ الراتب إزاء تلك األيام يف مفروض املسألة.

بامسه تعاىل



األب احلان��ي الكب��ري ال��ذي نقس��و علي��ه 
يف بع��ض حاالتنا فيحنو علينا.. نأخذ منه 
فيعطينا، ونعصيه أحيانًا فيربنا، ومينحنا 
با أذى.. ومهما حاولنا رد مجيله فإنا لن 
نستطيع إال أن نزداد عشقًا وحبا له، وبرا 
به، نتس��امح معه حتى يف حلظات خطئه، 
مثلما هو متسامح معنا يف حلظات خطئنا 

وتقصرينا. 
فالذي��ن ال أوط��ان هلم هم حقا مس��اكني 
ف��ا أم��ن هل��م، وال ع��ز هل��م. ب��ل الذين ال 
أوط��ان هل��م ال بواك��ي هل��م! فه��ل حن��ن 
نتعاط��ى م��ع الوط��ن كم��ا يتعاط��ى معنا. 
نبادل��ه حبا حبب ووف��اء بوفاء. فما أكثر 
الذي��ن حيلب��ون اش��طار الوط��ن، فيبن��ون 
أعشاش��ًا بعيدة عن ش��جره.. بل ما أكثر 
الذي��ن يأكل��ون مثرة، ويرم��ون باحلجارة 
ش��جره.. م��ا أكث��ر الذي��ن ال يفهمون من 
األوط��ان إال أن تك��ون أمكن��ة جباي��ة، 
نهب��وا،  الذي��ن  أكث��ر  م��ا  ب��ل  ونه��ب.. 
وتضخمت بطونهم، وحقائبهم من خرياته، 
ث��م صاروا ينظرون إلي��ه جبحود، وتنكر 
ونك��ران.. ب��ل هن��اك من هم أس��وأ منهم 
وه��م أولئ��ك الذين حياولون متزيق وحدته 
بس��كاكني  والفكري��ة  االجتماعي��ة، 

حقدهم وكراهيتهم.. 
فنس��مع لبع��ض األقام صري��رًا كصرير 
اخلناجر يف جسد الوطن طعنًا، ومتزيقا، 
كل ذلك باس��م الوطن -وهو منهم براء- 
بينم��ا ه��م يف الواق��ع ينف��ذون أجندته��م، 
ويعمل��ون على حتقي��ق مآربهم، ويكيدون 
ل��ه كيدًا، حت��ت ذرائع خمتلف��ة، وبوجوه 
خمتلف��ة، وبأقنعة خمتلفة.. يلبس��ون لباس 

املسوح وأنيابهم تقطر بالدم والسم- 
وك��م أش��عر باألس��ى واألمل بس��بب ذلك 
أذى  م��ن  وينش��رون  ينث��رون  مل��ا  الروي��ج 
ومق��ت، بل أش��عر أنن��ا اذا تركن��ا أولئك 
وه��ؤالء يف غيه��م، فإنن��ا من��ارس عقوق��ًا 
حب��ق الوط��ن، بل نرتك��ب أكرب معصية 

تارخيية يف حقه.
 وم��ن ث��م فإن��ه أصب��ح لزام��ا علين��ا وعلى 
كل املخلص��ني والغيوري��ن أن نقف بكل 
ح��زم يف وج��وه أولئ��ك الذي��ن ميارس��ون 
اإلرهاب اخلف��ي، واحلقد اخلفي.. فكل 
شيء ميكن التسامح فيه اال العبث ببيتنا 
الكبري. لقد صار حتما علينا أن نكافح 
كل األوبئ��ة واجل��رذان ال��ي حتاول ثقب 
وختريب أسس بنائه.. فهذه أبسط مبادئ 
الوطني��ة احلقة. فالوطنية تنبه وحذر وهّم 
واهتمام وحرص واستيقاظ، وليست كما 
يتوه��م البع��ض ب��أن الوطنية جم��رد عباءة 
نرتديه��ا يف املناس��بات ث��م خنلعها ونعلقها 

على مشجب االهمال والنسيان.

به��م ص��روف احلياة، فراحوا يتكس��رون 
عل��ى موانئ التغ��رب، وش��واطئ الرحيل.. 
فأولئك هم املبعدون عن اوطانهم، وأولئك 
ه��م عرفوا مكنون��ات وقيمة ذلك الوطن 

الذي تركوه.. 
تغل��ق يف وجوهه��م دروب احلي��اة كلم��ا 
أوطانه��م،  بواب��ات  وجوهه��م  يف  أغلق��ت 
فتضي��ق عليهم األرض مبا رحبت، وينغلق 
تدان��ت  ومهم��ا  اتس��ع،  م��ا  فيه��ا  عليه��م 
أط��راف الك��ون، وتقارب��ت أبع��اده، ف��إن 
الوطن دائما يشب ويكرب، ينمو، ويتسع، 
ويتط��اول يف عيون حمبيه.. إن للوطن حبا 
يلج باطن القلب، ويلج يف خبايا الذاكرة، 
ل��ه رائح��ة ال يش��مها ااّل النازح��ون عن��ه 

النازفون بالشوق واحلنني إليه.
يظ��ل الوطن جببال��ه، وخنله املتطاول عزا 
بقادت��ه  وس��رابه،  برمل��ه  يظ��ل  ومهاب��ة.. 
ورجال��ه، بأطفاله وش��يوخه، حب��ره وبرده 
خمب��أ للقل��ب، ومت��كأ للطمأنين��ة. فه��و 

مرابطت��ان  وش��يجتان  واحلي��اة،  الوط��ن 
متث��ان امت��زاج االنس��ان بأرض��ه، بطين��ه 
وتراب��ه، حب��ره وب��ربده، بغن��اه وفق��ره، ب��ل 
بظلم��ه وعدل��ه، فاحلرم��ان والبع��د ع��ن 
الوط��ن م��ن أش��د األش��ياء ش��جنا ولوع��ة 

ووجعًا على النفس والقلب. 
الوطن ذلك الوش��م الذي حفر على باطن 
الذاك��رة  يف  يل��وح  وظاهره��ا،  القل��وب 
والوجدان. هو ذلك اهلاجس اجلميل الذي 
حنمل��ه يف زواي��ا قلوبن��ا وفلذاته��ا، وخبايا 
انفس��نا وأعماقه��ا، وفوق أه��داب عيوننا، 
نغم��ض أعيننا فنش��عر أن نفوس��نا تفيض 
حنانًا، وحبًا، ورضا.. فهو يسكننا وحنن 
نس��كنه، وحن��ن ه��و وإن اقلقن��ا، وأتعبنا 
بوعثاء الس��ري يف دروبه، ومهما قسا علينا 

فا مفر منه إال إليه.
ال يع��رف ح��ب الوط��ن إال أولئ��ك الذي��ن 
أخرج��وا م��ن دياره��م، أو أولئ��ك الذي��ن 
أجربوا على الرحيل عنها، أو الذين قذفت 

وطن تتهّدم الدنيا وال يتهّدم
حممد حسن عالء



احلدود وخماطرها
لن��ا أن نفتخ��ر أميا افتخار وحنن نش��اهد هذه 
م��ن  الع��راق  دخل��ت  ال��يت  املليوني��ة  احلش��ود 
خ��ارج احل��دود به��دف الزي��ارة، ولن��ا أن نق��ف 
اج��ااًل لتلك املواكب واألس��ر العراقية اليت 
احتضنت هذه احلشود بكل رحابة صدر وفرح، 
ودون اس��تعداد مس��بق، وبك��رم منقطع النظري 
ب��ه، انطاق��ًا م��ن احملافظ��ات  ش��هد اجلمي��ع 
احلدودي��ة حت��ى وصوهل��م إىل مدينة كرباء 

املقدسة وعودتهم إىل ديارهم ساملن.
به��ذه اجله��ود  إنن��ا ينبغ��ي ان ال نكتف��ي   إال 
الذاتي��ة واإلنفعالي��ة ال��يت ص��درت م��ن ش��عب 
كري��م -بالرغ��م مم��ا مي��ر ب��ه من وضع س��يء 
ومن جوانب عدة-، فإنها إذا كانت قد حققت 
جناح��ات معين��ة، ف��ا ميكن اإلكتف��اء بها إذا 
اردن��ا هلا االس��تمرار والبقاء، ب��ل ينبغي لنا أن 
نطم��ح اىل أن تنمو وتزده��ر، وعندها ميكن أن 

نقول:
املناف��ذ احلدودي��ة،  عل��ى  التام��ة  الس��يطرة   -
وف��ق  إال  الزائري��ن  لعب��ور  الس��ماح  وع��دم 
املتبع��ة يف  القانوني��ة  واإلج��راءات  الضواب��ط 

هذه املنافذ.
ه��ذه  الس��تقبال  خاص��ة  مناط��ق  تهيئ��ة   -
املناف��ذ، م��ع توف��ري وس��ائل  احلش��ود يف ه��ذه 
الراح��ة املائم��ة، ألنه��م زوار العتبات املقدس��ة 

يف العراق وضيوف على مجيع العراقين.

- إي��اد خط��ط ناجح��ة لعملي��ة س��ريهم م��ن 
احل��دود ورجوعه��م إىل ه��ذه املناف��ذ بالش��كل 
ال��ذي يضم��ن س��امتهم وع��دم بذهل��م جلهود 

مضاعفة.
- توفري املواد الغذائية واملس��تلزمات الضرورية 
م��ع  تتائ��م  وال��يت  يف احملافظ��ات احلدودي��ة 
ارهاق��ًا  يس��بب  ال  حت��ى  الداخل��ة  األع��داد 

للمواطنن الساكنن يف تلك احملافظات.
- اجراء الفحوصات الطبية املناس��بة للحشود 
الع��راق خوف��ًا م��ن  الزائ��رة قب��ل دخوهل��ا إىل 

ان  ميك��ن  ال��يت  الس��ارية  واالم��راض  االوبئ��ة 
حتدث بشكل مقصود أو غري مقصود.

االصولي��ة  املستمس��كات  م��ن  التأك��د   -
حص��ول  م��ن  خوف��ًا  الداخل��ن،  لألش��خاص 
اخرتاقات أمنية قادمة من دول معادية للعراق.

اهل مكة ادرى بشعابها
 لق��د م��ّن اهلل تعاىل بنعم كث��رية على العراق 
وش��عبه بش��كل خاص، وعل��ى أتباع اه��ل البيت 
يف كل احن��اء املعم��ورة بش��كل ع��ام، واملتمثل��ة 

مل نــر أو نســمع بتجمع او اجتماع مليوني يف زمان واحد ومكان واحد، تزحف فيه من كل حــدب وصوب حنو غاية واحدة، كما رأها العامل بأم عينه يف 
زيارة اإلمام احلســني عليه الســالم يف ذكرى اربعينيته من العشــرين من صفر من كل عام. ومع أن هذه الزيارة تأتي وتنقضي كل عام، مع ما فيها من 
حشــود مليونية من داخل العراق وخارجه، مبد إهلي وإعجاز يكاد أن يقرتن بالالمعقول، لوال ان شــاهده احملب واملبغض على حد ســواء، بأم عينه وبلمس 
يده خالل هذه الســنوات، من استقبال هذه احلشود وضيافتها من طعام وشــراب وسكن خالل رحلة العشق احلسيين، من نقطة البداية وحتى الوصول إىل 
مدينة كربالء املقدسة.  وبالرغم من ذلك كله يبقى اهلاجس املهم واالستعداد املفروض هو من اولويات تفكرينا، بعد أن شهد العام املنصرم توافد ماليني 
الزائرين من خارج احلدود وبشــكل عفوي دون ختطيط مســبق أو استعداد يتالئم مع هذا الزحف البشري اهلائل إىل بلد حتيط به االخطار من كل حدب 

وصوب، فضاًل عن مشاكله الداخلية اليت اضحت تهدد كيانه ومستقبله..

)كي ال ننسى زيارة األربعني يف العام املاضي(

قف.. فكر.. ماذا أعددت لألربعني؟!
مازال هناك متسع..

عالء حيدر املرعيب

تقرير
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العراق من خال اس��اطيل الس��يارات املوجودة 
عنده��ا للقض��اء على ه��ذه االزم��ة، وكذلك 
اع��داد  نق��ل  يف  العراقي��ة  النق��ل  وزارة  جه��ود 
م��ن الزائري��ن، ولك��ن ه��ذا ال ميك��ن بأي ش��كل 
من االش��كال ان يتناس��ب مع االعداد املليونية 

الداخلة إىل مدينة كرباء املقدسة.
 وهن��ا ينبغ��ي لن��ا ان نوج��د البدائ��ل املناس��بة 
حملي��ة  ش��ركات  م��ع  التعاق��د  خ��ال  م��ن 
وخارجي��ة وقب��ل اش��هر من هذه املناس��بة لنقل 
الزائرين إىل مدنهم بوس��ائل مرحية حتى وإن 
كانت بأجور رمزية تتناس��ب وحالة الزائر، او 
اس��تحداث طرق وآلي��ات معينة لنقل الزائرين 
وبشكل مستمر طوال فرتة الزيارة، وما بعدها.

توصيات
 للجوان��ب الروحية اإلميانية احلصة األكر 
يف ه��ذه الزي��ارة، بل إن ه��ذه الزيارة ترتكز على 
ه��ذه اجلوانب وتنطلق منه��ا، فإذا كانت هذه 
اجله��ود اجلب��ارة ق��د بذل��ت هل��ذا الغ��رض فإن 
الث��ورة احلس��ينية ق��د حقق��ت أهدافه��ا، وإال 
ف��ا، وح��رٌي بن��ا أن نتذك��ر  وصاي��ا مساح��ة 
املرج��ع الدي��ي األعلى الس��يد علي احلس��يي 
فإن��ه  وبع��د  يق��ول:  إذ  ظل��ه،  دام  السيس��تاني 
ينبغ��ي أن يلتف��ت املؤمن��ون الذي��ن وفقه��م اهلل 
س��بحانه  اهلل  اّن  اىل  الش��ريفة  الزي��ارة  هل��ذه 
واوصي��اء  أنبي��اء  عب��اده  م��ن  جع��ل  وتع��اىل 
ليكون��وا أس��وة وق��دوة للن��اس وحّج��ة عليه��م 
فيهت��دوا بتعاليمه��م ويقت��دوا بأفعاهل��م. وق��د 
رّغ��ب اهلل تع��اىل إىل زي��ارة مش��اهدهم ختلي��دًا 
ذل��ك  وليك��ون  لش��انهم  واع��اء  لذكره��م 
تذكرة للن��اس باهلل تعاىل وتعاليمه وأحكامه 
، حي��ث إنه��م كان��وا املث��ل األعل��ى يف طاعت��ه 

اخلدم��ة  ومث��ال  املتكام��ل،  التنظي��م  بذل��ك 
احلقيقية والوالء احملمدي املعروف مبواكب 
اخلدمة احلس��ينية، اليت اس��تطاعت وبقدرات 
عن��ه  عج��زت  م��ا  حتق��ق  أن  ذاتي��ة  وإمكان��ات 
تنظيمات ودول يف حتقيق االنس��يابية الكبرية 
ومعان��ي اخلدم��ة والضياف��ة العربي��ة االصيلة 
ط��وال ش��هر كام��ل، ومن خال مج��ع اهلدايا 
املالية والعينية للمؤمنن استعدادًا الستقبال 
ه��ذه احلش��ود املليوني��ة والس��هر لي��ًا والعم��ل 
نه��ارًا عل��ى توف��ري اخلدم��ة احلقيقي��ة هلم مع 
دون  للجمي��ع  الراح��ة  س��بل  وتوف��ري  ايوائه��م 

استثناء.
ه��ذا  املس��ؤولة يف  فعل��ى اجله��ات  هن��ا  وم��ن   
البل��د أن تراع��ي ه��ذه املكان��ة العظيمة لتلك 

املواكب من خال مراعاة النقاط اآلتية:
- اج��راء تنس��يق ع��ال م��ع اصح��اب املواك��ب 
واهليئ��ات احلس��ينية يت��م م��ن خاهل��ا تزوي��د 
والبش��رية  املادي��ة  املواك��ب باإلمكان��ات  ه��ذه 
ف��رتة  ط��وال  باخلدم��ة  اس��تمرارها  لضم��ان 

الزيارة اليت تستمر قرابة الشهر.
- احلف��اظ عل��ى أمن هذه املواك��ب ومحايتها 
م��ن اخل��ارج وتكليف املواكب نفس��ها حبماية 
الزائري��ن الس��ائرين عل��ى درب احلس��ن علي��ه 

السام.
- التأكيد على قضية االستقالية وعدم رفع 
اي ش��عارات طائفية ميكن ان تسبب تصادمات 
الش��عار  وليك��ن  اجله��ات،  م��ن  جه��ة  أي  م��ع 
خمصوصًا بأهل البيت عليهم السام حصرًا.

مأساة إعادة الزائرين
ان م��ن مُيض��ي أيام��ًا مس��تمرة يف املس��ري اىل 
وصول��ه  بع��د  ق��واه  أن خت��ور  ب��د  ال  كرب��اء 
إىل كرب��اء، ويعان��ي م��ن اجه��ادات جس��دية 
ونفس��ية نتيج��ة ذل��ك، وهذه نتيج��ة طبيعية 
اعل��ى  املس��ؤولون يف  يتعام��ل معه��ا  ان  ي��ب 

مراكز الدولة بإهتمام كبري.
 إذ إن من غري املعقول ان حياول الزائر ان يعود 
إىل مدينت��ه م��ن خال وس��ائل النق��ل املعروفة 
فا يدها، بل ميش��ي لساعات طوال من أجل 
ان ي��د وس��ائل نقل ول��و بدائي��ة للوصول إىل 

اقرب نقطة من مدينته.
أي  ح��ق  أو خب��س  االس��اءة  نقص��د  ال  وهن��ا   
إنس��ان س��عى بإجتاه القضاء على هذه املشكلة 
م��ن خ��ال جهود خاص��ة يقومون م��ن خاهلا 
باس��تخدام س��ياراتهم الش��خصية او دراجاتهم 
اق��رب  م��ن  الزائري��ن  نق��ل  س��بيل  يف  الناري��ة 
إىل  كرب��اء  يف  املقدس��ة  للمراق��د  النق��اط 
املناف��ذ اخلارجي��ة للمدين��ة وبش��كل جمان��ي، 
يف  املقدس��ة  العتب��ات  س��عي  إىل  باإلضاف��ة 

س��بحانه واجلهاد يف س��بيله والتضحية ألجل 
دين��ه القوي��م. وعلي��ه ف��إّن من مقتضي��ات هذه 
الزي��ارة : ����� مضاف��ًا إىل إس��تذكار تضحي��ات 
اإلم��ام احلس��ن )علي��ه الس��ام( يف س��بيل اهلل 
تع��اىل ����� ه��و اإلهتم��ام مبراع��اة تعالي��م الدين 
واإلص��اح  واحلج��اب  الص��اة  م��ن  احلني��ف 
الطري��ق  وحرم��ات  واالدب  واحلل��م  والعف��و 
وس��ائر املعان��ي الفاضل��ة لتك��ون ه��ذه الزي��ارة 
تربي��ة  س��بيل  يف  خط��وة  تع��اىل  اهلل  بفض��ل 
النف��س عل��ى ه��ذه املعاني تس��تمر آثارها حتى 
الزي��ارات الاحق��ة وما بعده��ا فيكون احلضور 
التعلي��م  فيه��ا مبثاب��ة احلض��ور يف جمال��س 

والرتبية على اإلمام )عليه السام(.
م��ن  األئم��ة  حمض��ر  ن��درك  مل  وإن  إنن��ا 
الس��ام( لنتعل��م منه��م  البي��ت )عليه��م  أه��ل 
ونرتب��ى عل��ى أيديه��م اإّل أّن اهلل تع��اىل حف��ظ 
زي��ارة  إىل  ورّغبن��ا  ومواقفه��م  تعاليمه��م  لن��ا 
مشاهدهم ليكونوا أمثااًل شاخصة لنا واختر 
بذلك مدى صدقنا فيما نرجوه من احلضور 
معه��م واإلس��تجابة لتعاليمه��م ومواعظه��م ، 
كم��ا اخت��ر الذي��ن عاش��وا معه��م وحض��روا 
عنده��م ،فلنح��ذر ع��ن أن يك��ون رجاؤن��ا أمنية 
غري صادقة يف حقيقتها ، ولنعلم أننا إذا كّنا 
كم��ا أرادوه )صل��وات اهلل عليه��م( يرج��ى أن 
حنش��ر م��ع الذين ش��هدوا معهم، فق��د ورد عن 
أم��ري املؤمن��ن )عليه الس��ام( أّنه قال يف حرب 
اجلم��ل: أن��ه )ق��د حضرن��ا ق��وم مل يزال��وا يف 
أصاب الرجال وأرحام النساء(. فمن صدق يف 
رجائ��ه منا مل يصعب علي��ه العمل بتعاليمهم 
واإلقت��داء به��م ، فتزّك��ى بتزكيته��م وت��أدب 

بآدابهم.

تقرير
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احلج جمموعة من املناسك والشعائر، ومجلة 
م��ن االفعال واالقوال.. تنتظم مجيعها يف أطر 
زمني��ة، ومكانية حم��ددة، لتجس��د مبجموعها 
معن��ى تعبدي��ًا، وعم��ًا تربوي��ًا يس��اهم يف بن��اء 
ش��خصية املس��لم، ويعمل على إعادة تنظيمها، 
وتصحيح مس��ريتها يف احلياة، ويسدد وجهتها 

ومسارها إىل اهلل.
        فعبادة احلج بصيغتها العامة من االقوال 
واالفعال التعبدية اليت ميارس��ها احلاج توحي 
جب��ال  فتش��عرها  كث��رية  مبع��ان  للنف��س 
املوقف، وروعة اخلش��وع والعبودية هلل سبحانه، 
إىل  وتقوده��ا  االخ��اق،  م��كارم  فيه��ا  وت��زرع 
اس��تقامة الس��لوك وحسن املعاش��رة. ففي كل 
فع��ل، ون��داء، ومناجاة يف مناس��ك احلج- رمز 
يوح��ي إىل النف��س مبعنى، واداء يعرِّ عن س��ّر 

وغرض تستوحيه النفس يف تعاملها معه.
        فاالح��رام، والتلبي��ة، والط��واف، والس��عي، 
ذات  أفع��ال  كّله��ا  اخل،  بعرف��ات...  والوق��وف 
مغ��زى، ومش��اعر ذات معن��ى عمي��ق ي��ب أن 
حيّس��ها احلاج، ويتمّثل معانيه��ا.. وقد ورد عن 
اإلمام الباقر عليه الس��ام : "ُبِيَ اإلساُم على 
مخ��ٍس: الص��اُة، والص��وُم، وال��زكاة، واحل��جُّ 
والوالية " وعن الس��ّيدة الزهراء عليها السام: 
"وُجِع��َل احل��جُّ تش��ييدًا للّدي��ِن".. م��ن هن��ا ال 
غراب��ة إّن كان��ت فريض��ة احل��ّج ه��ي الفريضة 
الوحي��دة، ال��يت أراه��ا اهلل تعاىل لرس��وله رؤيًة، 
حي��ث مّثله��ا املل��ك األم��ن جرائي��ل متثيًا، 

قال تعاىل: )َوَأِرنا مناِسَكنا(.

احلج يف كتاب اهلل
ورد يف كت��اب اهلل العزي��ز الكث��ري م��ن أالي��ات 

البينات حول فريضة احلج، منها: 

��َة  ِبَبكَّ َللَّ��ذي  ِللنَّ��اِس  ُوِض��َع  َبْي��ت  َأوََّل  )ِإنَّ   -1
ُمَب��اَركًا وُه��دًى ِلْلَعاملِ��ن * ِفي��ِه آي��اٌت َبيِّن��اٌت 
َمَق��اُم ِإْبَراِهيَم َوَمْن َدَخَل��ُه كاَن آِمنًا، َوهللِِ َعَلى 
النَّ��اِس ِح��جُّ اْلَبْي��ِت َم��ِن اْس��َتَطاَع ِإَلْي��ِه َس��ِبيًا، 
َوَم��ْن َكَف��َر َفِإنَّ اهلَل َغ��ِيٌّ َعِن اْلَعاملن (.)س��ورة 

آل عمران/ 96 � 97(.
2- )احَل��جُّ َأْش��ُهٌر َمْعلوم��اٌت َفَم��ْن َف��َرَض فيِه��نَّ 
 ، احَل��جَّ َف��َا َرَفَث َواَل ُفُس��وَق َوال ِج��َداَل يف احَلجِّ
َوَم��ا َتْفَعل��وا ِم��ْن َخ��رْي َيْعَلْم��ُه اهلُل، َوَت��َزوَّدوا َفِإنَّ 
َخ��رْيَ ال��زَّاِد التَّقوى، َواتَُّقوِن ي��ا ُأولي ااَلْلباِب * 
َلْي��َس َعَلْيُكْم ُجَن��اٌح َأْن َتْبَتغوا َفْض��ًا ِمْن َربُِّكم، 
َف��ِإذا َأَفْضُت��ْم ِم��ْن َعَرف��ات َفاْذُك��روا اهلَل ِعْن��َد 
امَلْش��َعِر احَل��َراِم، َواْذُك��روُه كم��ا َهَداُك��م َوِإْن 
الِّ��ن * ُث��مَّ َأفيُض��وا  ُكْنُت��م ِم��ْن َقْبِل��ِه ملِ��َن الضَّ
ِم��ْن َحْي��ُث َأفاَض النَّاُس َواْس��َتْغِفروا اهلَل ِإنَّ اهلَل 
َغُفوٌر َرحيٌم * َفِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكم َفاْذُكروا 
اهلل َكِذْكِرُكم آباَءُكْم َأو َأَش��دَّ ِذْكرًا ، َفِمَن 
ني��ا َوما َلُه يف  النَّ��اِس َم��ن َيُق��وُل َربََّنا آِتنا يف الدُّ
االِخ��َرِة ِم��ن َخ��اق * َوِمْنُه��م َم��ْن َيُق��وُل َربََّن��ا 
ني��ا َحَس��َنًة َويف االِخ��َرِة َحَس��َنًة َوِقَنا  آِتَن��ا يف الدُّ
ا َكَسُبوا  َعَذاَب النَّاِر * ُأْول�ِئَك هَلُم َنِصيٌب مِمَّ
واهلُل َس��ريُع احِلس��اِب * واْذُك��روا اهلَل يف َأيَّ��ام 
َل يف َيْوَمِن َفَا ِإْثَم َعَلْيه،  َمْع��دودات، َفَمْن َتَعجَّ
��َر َفا ِإْث��َم َعَلْيِه ملَِن اتَّق��ى، َواتَُّقوا اهلَل  َوَم��ْن َتَأخَّ
َش��ُرون (. )س��ورة البقرة/  َواْعَلُم��وا َأنَُّكم ِإَلْيِه حُتْ

.)203 � 197
ِرج��ااًل  َيْأُت��وَك  ِباحَل��جِّ  النَّ��اِس  يف  )َوَأذِّْن    -3
َوَعَل��ى ُكلِّ ضاِم��ر َيأتَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعميق * 
ِلَيشَهُدوا َمَناِفَع هَلُم َوَيذُكروا اْسَم اهلِل يِف َأيَّام 
َمْعُلوم��ات َعَل��ى َم��ا َرَزَقُه��م ِم��ْن َبهيَم��ِة االْنعاِم، 
َفُكُل��وا ِمنه��ا َوَأطِعم��وا الباِئ��َس الَفق��رَي * ُث��مَّ 
وَّف��وا  َوْلَيطَّ ُنذوَرُه��م  َوْلُيوُف��وا  َتَفَثُه��م  ْلَيقُض��وا 

��ْم ُحُرَماِت  ِبالَبي��ِت الَعِتي��ِق * ذِل��َك َوَم��ن ُيَعظِّ
اهلِل َفُه��وَ َخ��رٌي َل��ُه ِعن��َد َربِّ��ه... (. )س��ورة احل��ج/ 

.)27
وَأْمن��ًا،  ِللنَّ��اِس  َمثاَب��ًة  الَبْي��َت  َجَعلن��ا  )َوِإْذ   -4
ذوا ِمْن َمَقاِم ِإبراِهيَم ُمَصلَّى، َوَعِهدنا ِإىَل  َواخّتِ
اِئفَن  ��را بي��يَت ِللطَّ ِإبراِهي��َم َوِإمساعي��َل َأن َطهِّ
)س��ورة   .) ��ُجوِد  السُّ ��ِع  َوالرُّكَّ والعاكِف��َن 

البقرة/ 125(.
فا َوامَلْرَوَة ِمن َش��عاِئِر اهلِل، َفَمْن َحجَّ  5- )ِإنَّ الصَّ
وََّف ِبِهما،  الَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَا ُجناَح َعَليِه َأْن َيطَّ
َوَمن َتَطوََّع َخريًا َفِإنَّ اهلَل َش��اِكٌر َعليٌم(.)س��ورة 

البقرة/ 158(. 
6- )َوَأمِتُّوا احَلجَّ َوالُعمَرَة هلِلِّ، َفِإن ُأحِصرمُت َفَما 
ِلُقوا رؤوَس��ُكم َحتَّى  اْسَتيَس��َر ِمَن اهَلْدي، َوال حَتْ
لَّ��ه، َفَمْن كان ِمنُك��م َمريضًا  َيبُل��َغ اهَل��ْدُي حَمِ
َأو ِب��ِه َأَذًى ِم��ن رَأِس��ِه َفِفْدَيٌة ِمن ِصيام َأْو َصَدَقة 
َأْو ُنُس��ك، َف��ِإَذا َأِمنُت��م َفَمْن مَتَتَّ��َع َبالُعْمَرِة ِإىَل 
ْد  احَل��جِّ َفم��ا اْسَتْيَس��َر ِمَن اهَل��ْدِي، َفَم��ْن مَلْ َيِ
َعة ِإَذا َرَجْعُتْم،  جِّ َوَس��بْ َفِصَي��اُم َثَاَثِة َأيَّام يِف احْلَ
ِتْل��َك َعَش��َرٌة َكاِمَل��ٌة، ذِلَك ملَ��ْن مَلْ َيُك��ْن َأْهُلُه 
��َراِم، وْاتَُّق��وا اهلَل َواْعَلُموا  َحاِض��ري امْلَْس��ِجِد احْلَ

َأنَّ اهلَل َشِديُد اْلِعَقاِب (.)سورة البقرة/ 196(.
7- )َواْلُب��ْدَن َجَعْلَناَه��ا َلُك��ُم ِمْن َش��َعاِئِر اهلِل َلُكُم 
 ، ِفيَه��ا َخ��رْيٌ َفاْذُك��ُروا اْس��َم اهلِل َعَلْيَه��ا َص��َوافَّ
َوَأْطِعُم��وا  ِمْنه��ا  َفُكُل��وا  ُجُنوُبَه��ا  َوَجَب��ْت  َف��ِإَذا 
ْرَناَها َلُكْم َلَعلَُّكْم  اْلَقاِن��َع َوامْلُْعرَتَّ، َكذِلَك َس��خَّ
وُمَها َواَل ِدَماُؤَها َولِكْن  َتْشُكُرون، َلْن َيَناَل اهلَل حُلُ
َرَها َلُك��ْم  َيَناُل��ُه اْلتَّْق��وى ِمْنُك��م، َكذِل��َك َس��خَّ
ِْسِنْن(. ِر احملُْ ُوا اهلَل َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشِّ ِلُتَكرِّ

)سورة احلج/ 36(. 
8- )َوَأذاٌن ِمَن اهلِل َوَرُسوِلِه إىل النَّاِس َيْوَم احَلجِّ 
ااَلْكَرِ إنَّ اهلَل َبِريٌء ِمَن امُلْشِرِكَن َوَرُسوُلُه (. 

احلج رحلة الروح والبدن، وهجرة االنسان إىل اهلل، ووفادته عليه.. وهو هجر لألهل، واملال، وامللذات، واحتمال للمتاعب 
واملشاق، والعناء.. حّبًا هلل وشوقًا إليه، واستجابة لندائه: )وأذِّْن يف النَّاِس باحَلجِّ يْأُتوَك ِرَجااًل َوَعَلى ُكلِّ ضاِمر َيْأتنَي 

ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميق(. )احلج/ 27(
واحلج عبادة تشرتك يف أدائها عناصر متعددة.. يشرتك فيها اجلسم واملال، وتساهم فيها النفس واملشاعر، لذا كان 
املال، واجلهد، واحتمال املشاق واملتاعب، قربة إىل اهلل  احلج عبادة مالية بدنية، يتعّبد بها االنسان عن طريق بذل 

سبحانه، واظهارًا للعبودية اخلالصة له، وتأكيدًا للتحّرر من كل قّوة عداه سبحانه.

يوم الحج األكبر.. 
ابو إحسان حسني فائق

مقال
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م��رة ال ح��ول و ال ق��وة إال باهلل، رزق��ه اهلل تعاىل 
احل��ج ف��إن كان ق��د ق��رب أجل��ه أخ��ره اهلل يف 

أجله حتى يرزقه احلج ". )احملاسن(.  
طل��ب  م��ن  و  أطل��ب حاج��يت  من��ك  الله��م   "
حاجت��ه إىل أح��د م��ن الن��اس فإن��ي ال أطل��ب 
حاج��يت إال من��ك وح��دك ال ش��ريك ل��ك، 
أس��ألك بفضل��ك و رضوان��ك أن تصلي على 
حمم��د و أه��ل بيت��ه، و أن جتع��ل ل��ي يف عام��ي 
ه��ذا إىل بيت��ك احل��رام س��بيا، حج��ة مرورة 
متقبل��ة زاكي��ة خالص��ة ل��ك تق��ر به��ا عي��ي 
وترف��ع به��ا درج��يت و ترزق��ي أن أغ��ض بص��ري 
مجي��ع  ع��ن  أك��ف  وأن  فرج��ي  أحف��ظ  وأن 
حمارم��ك، حت��ى ال يك��ون عن��دي ش��ي ء آث��ر 
م��ن طاعتك وخش��يتك، والعم��ل مبا أحببت 
والرتك مبا كرهت و نهيت عنه و اجعل ذلك 
يف يسر منك و عافية و أوزعي شكر ما أنعمت 
ب��ه عل��ي، و أس��ألك أن جتع��ل وفات��ي قت��ا يف 
س��بيلك حتت راي��ة حممد نبي��ك مع وليك 
ب��ي  تقت��ل  أن  أس��ألك  و  عليهم��ا،  صلوات��ك 
أعداء و أعداء رسولك و أن تكرمي بهوان من 
ش��ئت م��ن خلق��ك وال ته��ي بكرام��ة أح��د من 
أوليائ��ك، اللهم اجعل لي مع الرس��ول س��بيا 
حس��ي اهلل ما ش��اء اهلل وصلى اهلل على س��يدنا 
حمم��د رس��وله خ��امت النبين و آل��ه الطاهرين 

  ."

بعض آداب لقاء القادم من مكة 
حاج��ًا  لق��ي  "م��ن  اهلل)ع(:  عب��د  أب��ا  ع��ن 
فصافح��ه كان كمن اس��تلم احلج��ر". )ثواب 

األعمال(.  
قال: " رسول اهلل )ص( ال وليمة إال يف مخس.. 

)التوبة/ 3(.
 

فضائل وآثار
للحّج فضائل وآثار كثرية نذكر منها:

1- إك��رام احل��اّج باملغف��رة: ع��ن أم��ري املؤمنن 
اهلِل،  َوْف��ُد  واملعتم��ِر  "احل��اجُّ  الس��ام:  علي��ه 
بوُه  وح��ٌق عل��ى اهلل تع��اىل، أّن ُيْك��ِرَم وف��َده، وحَيْ

باملغفرِة".
2- سعادة الدنيا واآلخرة: قال رسول اهلل صلى 
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم: "م��ن أراد دني��ا وآخ��رة، 
َفْلَي��ُؤمَّ ه��ذا البيت، ما أتاه عبد فس��أل اهلل دنيًا، 
إاّل أعطاه منها أو سأل آخرة إاّل اّدخر له منها، 
أّيه��ا الّن��اس عليك��م باحل��ّج والعم��رة فتابع��وا 
بينهما، فإّنهما يغس��اِن الذنوَب، كما يغس��ُل 
َرَن، وينفي��اِن الفق��َر كما تنف��ي الناُر  امل��اُء ال��دَّ

َخَبَث احلديِد".
3- وع��ن اإلم��ام الصادق عليه الس��ام: "عليكم 
حبجِّ البيِت َفَأْدِمنوُه، فإنَّ يف إدماِنُكُم احلجَّ دفُع 

مكاِرِه الّدنيا َعْنُكْم وَأْهواُل يوِم القيامِة".
4-  تس��كن القل��وب: فع��ن اإلم��ام الباق��ر علي��ه 

السام: "احلجُّ تسكُن القلوَب".
5- ع��دم الفق��ر: وعن��ه علي��ه الس��ام أّن��ه ق��ال: 

"احلّج ينفي الفقر".
6- اس��تجابة الدع��اء: ويف موض��ع آخ��ر، ق��ال 
علي��ه الس��ام: "احل��اّج واملعتم��ُر، وف��ُد اهلل، إن 
س��ألوُه أعطاُهم، وإن دَعْوُه أجاَبُهم، وإن ش��فُعوا 
وُيَعوَّض��وَن  ابَتَدَأُه��م،  س��كتُوا  وإن  َعُهْم،  ش��فَّ

رَهِم ألَف ألَف ِدْرَهٍم". بالدِّ
اإلم��ام  ع��ن  ال��رزق:  وس��عة  الب��دن  صّح��ة   -7
الصادق عليه الس��ام: "كان علّي بن احلسن 
أجس��اُمكم  تص��حُّ  واعتم��ُروا،  ��وا  حجُّ يق��ول: 
وَتْكُف��وا  إمياُنك��م،  وَيْصُل��ُح  أرزاُقك��م،  وتّتس��ُع 

مؤونُة الّناس ومؤونَة عياالِتُكم".

الدعاء لطلب احلج
ع��ن عب��د اهلل ب��ن الفضل ق��ال: قل��ت ألبي عبد 
اهلل )ع( إن عل��ي دين��ا كث��ريا و ل��ي عي��ال و ال 
أقدر على احلج فعلمي دعاء أدعو به .. فقال: 
" قل يف دبر كل صاة مكتوبة اللهم صل على 
حمم��د و آل حمم��د، و اقض عي دين الدنيا و 
دي��ن اآلخ��رة ".. فقل��ت له أم��ا دي��ن الدنيا فقد 
عرفته فما دين اآلخرة ؟ .. فقال: " دين اآلخرة 

احلج ".)معاني األخبار( .
 وع��ن أب��ي عب��د اهلل )ع( ان��ه ق��ال: " م��ن قال ما 
ش��اء اهلل أل��ف م��رة يف دفع��ة واح��دة رزق احل��ج 
م��ن عام��ه فإن مل يرزق أخره اهلل حتى يرزقه ". 

)احملاسن(.  
وع��ن أب��ي عب��د اهلل )ع( انه قال: " م��ن قال ألف 

يف ع��رس أو خ��رس أو ع��ذار أو ركاز أو وكار 
.. فأم��ا الع��رس فالتزوي��ج ، و اخل��رس النف��اس 
بالول��د، و الع��ذار اخلت��ان، و ال��وكار الرج��ل 
يش��رتي ال��دار، و ال��ركاز ال��ذي يق��دم من مكة 

". )اخلصال(.  
وق��ال أم��ري املؤمن��ن )ع(: " إذا ق��دم أخ��وك م��ن 
مك��ة فقب��ل ب��ن عيني��ه، و ف��اه ال��ذي قب��ل ب��ه 
احلج��ر األس��ود ال��ذي قبل��ه رس��ول اهلل )ص(، 
والع��ن ال��يت نظ��ر به��ا إىل بي��ت اهلل ع��ز و جل، 
و قب��ل موضع س��جوده و وجه��ه.. و إذا هنيتموه 
فقولوا قبل اهلل نسكك ورحم سعيك و أخلف 
علي��ك نفقت��ك و ال يعله آخر عهدك ببيته 

احلرام ". )اخلصال(.  
 وعن الصادق )ع( قال: " قال علي بن احلس��ن 
)ع( البن��ه حمم��د )ع( حن حضرته الوفاة إني 
ق��د حجج��ت عل��ى ناق��يت ه��ذه عش��رين حج��ة 
فل��م أقرعها بس��وط قرعة، ف��إذا نفقت فادفنها 
ال ت��أكل حلمه��ا الس��باع فإن رس��ول اهلل )ص( 
قال ما من بعري يوقف عليه موقف عرفة س��بع 
حجج إال جعله من نعم اجلنة و بارك يف نسله 
.. فلما نفقت حفر هلا أبو جعفر )ع( و دفنها ". 

)ثواب األعمال(.  
وع��ن أب��ي عب��د اهلل )ع( ان��ه ق��ال: " كان عل��ي 
ب��ن احلس��ن )ع( يق��ول ي��ا معش��ر م��ن مل حيج 
استبش��روا باحلاج وصافحوهم وعظموهم فإن 
ذل��ك ي��ب عليك��م تش��اركوهم يف األج��ر ". 

)احملاسن(.  
 وعن��ه ايض��ا )ع( ع��ن آبائ��ه )ع(: " أن رس��ول اهلل 
)ص( كان يق��ول للق��ادم م��ن مك��ة تقب��ل اهلل 
من��ك و أخلف علي��ك نفقتك و غفر ذنبك 

". )احملاسن(.

مقال
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صنع يف العراق.. احللم الغائب

لماذا غاب اإلنتاج الوطني الصناعي.. 
وإلى أين ؟! 

العراق بلد السواد .. هكذا كانت تسميته قدميا ، بسبب خضرة وخصوبة أراضيه ، وبعد أن دخل العامل طور الصناعة وتطورها 
وازدهارها يف العامل البعيد عنا، حاول هذا البلد بعد العام 1958 م أن يبدأ يف تطوير صناعته لتكون رفيقة الزراعة اليت كانت يف 

مرحلة متقدمة  جدا قياسا ملا حيصل اآلن   -إنتاجا ووفرة - حد التصدير إىل الدول األخرى.. 

تقرير

تربع��ت منتج��ات الصناع��ة العراقي��ة لع��دة 
عقود للمعروض من السلع يف أسواق العراق 
مس��تحوذة عل��ى اهتم��ام وثق��ة املس��تهلك 
العراقي بعد ان اس��تطاعت املصانع واملعامل 
احمللي��ة توفري املواصف��ات واخلصائص اليت 
وكان��ت  اجلي��د  واألداء  بالكف��اءة  متيزه��ا 
تع��ي يف دالالته��ا  الع��راق(  عبارة)صن��ع يف 
ال��يت  الفاخ��رة  والصناع��ة  والق��وة  اجل��ودة 
توازي االنتاج العاملي، حتى اذا سلبت ونهبت 
املصانع يف مرحلة الفوضى وفتحت احلدود 
عل��ى  الرخيص��ة  االجنبي��ة  الصناع��ة  ام��ام 
مصراعيه��ا وراحت الصناع��ة احمللية تواجه 
مش��كات ع��دة بينه��ا ضع��ف التخصيص��ات 
واالس��تثمارات.. والس��ؤال ال��ذي حيت��اج اىل 

اجابة ما الذي جرى .. وملاذا أصبحنا موطنا 
استهاكيا .. ومن يعيد للمستهلك عبارة 

)صنع بالعراق(..؟

حقائق
* يق��ّدر ع��دد املش��اريع املتوقف��ة ع��ن العمل 
حاليًا بأربعن ألف مشروع منها 80% متوقفة 
منذ عام 2003 وذلك بس��بب العقوبات اليت 
م��ن  التس��عينيات  الع��راق يف  عل��ى  فرض��ت 
القرن املاضي وسلسلة احلروب العبثية اليت 
خاضه��ا النظام الديكتات��وري واليت كلفت 
االقتص��اد العراق��ي مبال��غ هائل��ة من ش��راء 
األسلحة واملعدات العسكرية ، ومن القروض 

اليت ال زلنا نعاني منها اىل اآلن.

* عان��ى القط��اع الصناع��ي م��ن االضطهاد 
وهم��ش  املاض��ي  العه��د  خ��ال  والتعس��ف 
دوره يف املس��اهمة ببن��اء االقتص��اد الوط��ي 
وبع��د  الصناع��ة  لعس��كرة  نتيج��ة  العراق��ي 
املعام��ل  معظ��م  توقف��ت  النظ��ام  س��قوط 
واملصان��ع فضا ع��ن فتح احلدود امام تدفق 

البضائع والسلع االجنبية الرخيصة.

للقط��اع  واملس��اندة  الدع��م  توف��ري  *ع��دم 
الصناعي العام واخلاص ، يف رس��م السياسة 
لاس��ترياد  ضواب��ط  ووض��ع  االقتصادي��ة 

امحد عقيل علي
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تقرير

لضواب��ط  املس��توردة  البضائ��ع  واخض��اع 
السيطرة النوعية والرقابية.

*غي��اب املس��تثمرين العراقي��ن وتفضيلهم 
العمل خارج العراق بسبب عدم توفرالشروط 
املوضوعي��ة لقي��ام صناع��ة وطني��ة عراقي��ة 
واهم��ال الدول��ة هل��ا وع��دم تقدي��م املس��اندة 

والدعم هلذا القطاع احليوي.

تدمري مصانع االنتاج احمللي
فق��د ش��هد الع��راق كارث��ة كب��رية نتيج��ة 
اغراق االس��واق باملنتجات املستوردة النافدة 
حي��اة  املعرض��ة  الصن��ع  والرديئ��ة  املفع��ول 
العراقي��ن للخط��ر ال��يت اث��رت س��لبا عل��ى 
نش��اط االنتاج احملل��ي .  وتتحمل  احلكومة 
مس��ؤولية اغراق السوق بهذه السلع الرديئة 
غ��ري املطابق��ة للمواصف��ات العاملي��ة، نتيجة 
لع��دم تفعيله��ا القوان��ن املهم��ة لاقتص��اد 
امل��واد  دخ��ول  م��ن  حت��د  وال��يت  الوط��ي 
اس��تريادها  يت��م  وال��يت  البل��د  اىل  الرديئ��ة 

من مناش��ئ غري معروفة، بس��بب عدم فرض 
املناف��ذ  عل��ى  الكامل��ة  احلكوم��ة  س��يطرت 
القانوني��ة  التش��ريعات  وغي��اب  احلدودي��ة 
اليت حتد من اتس��اع هذه الظاهرة، كجهاز 
التقييس والسيطرة النوعية وقانون محاية 

املستهلك والتعريفة اجلمركية.
املنت��ج العراق��ي عان��ى الكث��ري م��ن الظ��روف 
اليت جعلته بعيدًا عن االس��واق احمللية منذ 

مثانين��ات الق��رن املاض��ي واىل االن نتيج��ة 
احل��روب واحلص��ار ال��ذي م��ّر عل��ى الع��راق، 
والب��د م��ن اع��ادة تأهي��ل املعام��ل العراقي��ة 
املنتج��ة لغرض ط��رح منتوجات حملية ذات 
نوعية جيدة ومطابق��ة للمواصفات العاملية 
اىل االس��واق العراقي��ة لك��ي تناف��س املنت��وج 

االجني وتتفوق عليه.. 
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كيف نعرفكم للقراء؟
الفلس��فة  يف  بروفيس��ور  جح��ا  ميش��ال 
والتكميل��ي  الثان��وي  يف  دّرس��ت  واآلداب، 
اذاعي��ة،  برام��ج  ول��ي  وجامعت��ن، 
وحماض��رات يف دول عربي��ة وغ��ري عربي��ة، 
اس��تاذ جامع��ي يف احلق��وق )ف��ن املرافع��ة 
للمحامن ( ويف االدب الشعي والتجويد 
وش��اعر،  احل��روف،  وخم��ارج  القران��ي 

وصحفي.

موهبتك��م الش��عرية كي��ف ومت��ى ب��دأت؟ 
ويف أي جمال تنظمون الشعر؟

بالثقاف��ة والبع��د  ان��ا م��ن عائل��ة تتمت��ع 
القرحيي القريضي يف الشعر، ويف العائلة 
وعم��ي  الش��عر،  يق��ول  كان  فأب��ي  رواد، 
أّث��رت،  والبيئ��ة  ش��عراء،  كان��وا  وخال��ي 
العام��ة  اس��اتذة كب��ار، منه��م  وعلم��ي 
)مصطف��ى  واالس��تاذ  جب��ور(  )ج��ران 

صليب��ة(  )ميش��ال  واالس��تاذ  االيوب��ي( 
واالس��تاذ )حس��ن دندش��ي( واالس��تاذ )بكر 
ابو بكر(، بدأت بكتابة الشعر يف عمر عشر 
سنوات، كتبت يف شتى اجملاالت النظمية 
وجبميع االلوان احملكية يف العامل العربي 
وجبمي��ع االجتاه��ات، مل ات��رك مذهب��ا يف 
الش��عر مل��ا طرقت��ه، ومل ات��رك قافي��ة م��ن 
االل��ف اىل الياء اال ما طرقتها، ومل اترك 
حب��را من الش��عر اال وعاجلت��ه، حتى اني 
اضف��ت حبرا جدي��دا منذ عام��ن اطلقت 
عليه )حبر الرحا(، ونلت لقب امري الشعر 
ج��دا  مس��رور  وان��ا   ،2004 ع��ام  العرب��ي 
لتنعمي باعط��اء الكلمة حقها لتصل اىل 
القل��وب وليس اىل االذان، فاملوضوع الذي 
اود معاجلت��ه اعطي��ه كام��ل حقوقه غري 
منقوص��ة، واحي��ط ب��ه م��ن كل اجلوانب 
حت��ى يأت��ي تاما كام��ا، فالكلمة اليت ال 
جت��رح مت��وت، والكلم��ة اليت جت��رح تبقى، 

الكلم��ة هل��ا صدى، هلا عم��ق، هلا بعد، هلا 
تاث��ري، وم��ن وصاي��اي باللهج��ة اللبناني��ة 

البي:

لتكون خايف من حده
خل�����������ي احلده خيافك 

ان ما زرعت شفافك
صدى ال حترك شفافك

اياه��ا  وهب��ي  العامل��ن  ل��رب  نع��م  وه��ذه 
االنس��اني  جمتمع��ي  يف  خادم��ا  الك��ون 
االمم��ي بصورة عام��ة، وجملتمعي احلبيب 

يف لبنان بصورة خاصة.

ما مشاعركم يف زيارتكم هذه للعراق؟
هذه الزيارة االوىل للعراق، وسبق ان دعيت 
م��رات عدي��دة، منه��ا دع��وة اىل مهرج��ان 
املرب��د يف 1988 لك��ن يف وقته��ا ارادون��ي ان 

لقاء

لعل من اهم االســئلة اليت تطرح يف الوقت احلاضر داخل اجملتمع 
العربي هــو: كيف ميكــن أن نعيش ســوية مع تنــوع األعراق 
واختالف املعتقدات والرؤى حنو العامل؟، واجلواب االمثل هو: برابط 
)احلضارة االنســانية(، ذلك الشــيء القادر على إلغاء التناقضات 
القائمــة بني اجملموعات البشــرية ذات االنتمــاء الديين والعرقي 
والثقايف املختلف، وكذلك بني الشــعوب املتطــورة وغري املتطورة، 
ولتحقيق ذلك نـجد الكثري من الشخصيات الواعية املهتمة باالمر 
تعقد املؤمترات العلمية واجللسات البحثية وموائد احلوار يف بلدان 
ومناســبات متعددة كال حســب ختصصه، وهذا ما دعا الدكتور 
الشاعراللبناني املسيحي ميشــال جحا اىل التواجد يف كربالء مع 
اخوته لتبادل االفكار والرؤى يف هذا اجلانب، وكان جمللة النجف 

االشرف معه هذا اللقاء:

لقاء : علي حممد الوندي

يف حديثه مع "النجف االشرف"

الجواهري أمير شعراء 
العرب دون منازع 

أمري الشعر العربي لعام 2004
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او  منص��ب  يف  )رغب��ة  االش��خاص  بع��ض 
العظيم��ة  االم��ة  هل��ذه  فاس��اءوا  م��ال( 
)االم��ة العربي��ة( ال��يت منها الني موس��ى 
علي��ه الس��ام، ومنها الس��يد املس��يح عليه 
الس��ام، ومنها الرس��ول حمم��د صلى اهلل 
علي��ه وآله وس��لم، ومنها االم��ام علي عليه 
السام امري احلكمة، واعطتنا روح املسيح 
علي��ه الس��ام وأع��ي ب��ه االم��ام احلس��ن 

عليه السام.

كيف تصف االمام احلسن عليه السام 
وكرباء؟

االمام احلس��ن عليه الس��ام اتوسم وارى 
يف تعاطي��ه االنس��اني مع اخللق )املدرس��ة 
املس��يحية الصحيح��ة(، وارى يف تقاس��يم 
وجه��ه )اهليبة املقدس��ة( اليت جتس��دت يف 
وجه السيد املسيح عليه السام، وقد قلت 

فيه:

يا اْبَن الِكراِم.. َوَوْجَه َخرْيِ ُفُتوٍَّة
آَثْرَت ما ُنْبَل املواِقِف َأْشَعا

َهاَرُة ِمْن ِدماِئَك َكْوَكَبْت فِإذاالطَّ
ُأمَمًا.. ِبها اإِلْساُم َأجمادًا َعا

يف َشْرِع أيِّ ِدياَنٍة َعْرَ اْلَوَرى
ِإْبُن امَلكاِرِم والتُّقى َأْن ُيْقَتا

اميان��ي  وم��ن  الكب��ري  الش��رف  م��ن  وان��ا 
بقل��ب  هن��ا  حض��رت  املطل��ق  املس��يحي 
قل��ي، الني س��بقت ذات��ي يف الوصول اىل 

كرباء الذي اقول هلا:

اكون موجودا يف عيد االستقال للبنان، 
وحينه��ا كتب��ت للع��راق احلبي��ب قصيدة 

قلت فيها:
ما ِجْئُت ُأْنِشُد ال.. َيأبى الَضمرُي َأَجْل

َكْيَف الَنشيُد وِمّي َبْسَميت َسَلبوا
ُت ِللتاريِخ َمْلَحَمًة َفِجْئُت َأحْنَ

َوَأغ��ُْرُف الَبْح��َر ِفيها والُعلى اأَلَرُب
يت ما َقنََّعْت ُزَمٌر َأزيُح َعْن ُأمَّ

ال ُتْكَسف الَشمس مهما ِزيَدِت الُنُقُب
صدي��ق  م��ن  دعي��ت  املاض��ي  الع��ام  ويف 
يف  مهرج��ان  حلض��ور  عراق��ي  حبي��ب 
النج��ف االش��رف ومنع��ي م��ن احلض��ور 
ب��كاء حفي��دي الصغ��ري خوف��ا عل��ي م��ن 
ال��ذي  وان��ا  وب��كل صراح��ة،  التفج��ريات، 
الق��دس  وال  امله��د  كنيس��ة  بع��د  ازر  مل 
الشريف، يف هذه الزيارة احسست بنفسي 
يف العتب��ة احلس��ينية العظيم��ة وكان��ي 
الق��دس  العتب��ات املقدس��ة يف  ام��ام ه��ذه 
ووض��ع  وه��ب  ال��ذي  فس��بحان  الش��ريف، 
االنس��انية والقداس��ة والطه��ارة فيمن هم 

مثل عليا لبي البشر.

كمثقف لبناني مسيحي ما هي نظرتكم 
جتاه العراق؟

لبن��ان  ترب��ط  بعي��دة  إنس��انية  عاق��ات 
بالعراق، والرابط اإلنس��اني االساس��ي هو 
العاق��ات  وه��ذه  االنس��انية(،  )احلض��ارة 
االنس��انية ال��يت تض��ج باحملبة والتس��امح 
االبن��اء  وعل��ى  علين��ا  امتن��ى  والس��ام 
اللحم��ة  تعي��د  ان  املس��تقبلية  واالجي��ال 
اىل  تتق��رب  وان  الطوائ��ف،  مجي��ع  ب��ن 
بعضه��ا، وان ته��دي بعضه��ا اىل الص��راط 
القوي��م حت��ى نص��ل به��ذا الش��رق العربي 
اىل ب��ر االم��ان، وان��ا ش��خصيا من احملبن 
ج��دا ج��دا للع��راق، ه��ذا الوط��ن العظيم، 
وط��ن احلضارات، وطن دجل��ة والفرات، ام 
اللغات املش��رقية من االرامية والس��ريانية 
واالشورية والبابلية والكلدانية اىل جانب 
اللغة العربية، بلد كبار الشعراء واالدباء 
والعط��اء الفك��ري االنس��اني املمي��ز، لك��ن 
لاس��ف يف الع��راق )األن��ا( س��يطرت عل��ى 

ِمْن ُرُبوِعي يا َكْرَباُء َسامًا
َطيََّبْتُه َعناِدٌل وُخزاما

ُكلَّما ضاْع َأو َتَسنَّ َشذاُه
تاَق ُلْبناُن ِلْلِعراِق ُهياما

ما مؤلفاتكم الشعرية وغري الشعرية؟
ل��ي مخس��ة دواوين ش��عرية ه��ي )بنت 14( 
و)كم��ا الطي��ب واش��هى( و)اع��ام مطالع 
وتواري��خ( و)مسر واجبدي��ة القمر( وديوان 
يف الرثاء، وقصائد )هلن(، وقصائد لبنانية 
)مقال��ع ن��ار(، ول��ي مؤلفات منه��ا )النطق 
واملنط��ق بن اللغة واحل��رف( و)علم نفس 

الكلمة( و)فن املرافعة للمحامن(.

ه��ل لك��م قصائ��د ع��ن اه��ل البي��ت عليه��م 
السام؟

علي��ه  احلس��ن  االم��ام  ع��ن  قصي��دة  ل��ي 
وع��ن  الش��هادة(،  )ش��رف  بعن��وان  الس��ام 
االم��ام عل��ي عليه الس��ام كتبت ملحمة 
تتضم��ن 1200 بي��ت وهي جاه��زة للطبع، 
يذك��ر يف  مب��ا مل  تارخي��ه  في��ه  ذك��رت 
التاري��خ عن��ه ليومنا هذا، وه��و ما يرتبط 
علي��ه  عل��ي  االم��ام  ب��ن  بعاق��ة صداق��ة 
يف  مس��يحي  عراق��ي  وبطري��رك  الس��ام 
زمان��ه امس��ه )ماْر َأّم��ا(، كان االمام عليه 

السام يقوم بزيارته واالطمئنان عليه.

ما رأيك بالشعر والشعراء العراقين؟
من معن االصالة شعراء العراق، يغردون 
من اعم��اق اعماق االصالة العربية ش��عرا 
وباغ��ة،  وصرف��ا  وحن��وا  ولغ��ة  وحب��ورا 
فالعراقي��ون يف ادبه��م وش��عرهم حيلقون، 
وان��ا احبب��ت مجي��ع الش��عراء العراقي��ن، 
وكانت لي عاقة طيبة بالشاعر العراقي 
امحد الصايف النجفي رمحه اهلل، وحممد 
مه��دي اجلواهري رمحه اهلل كان ابلغهم 

وامريهم، بل كان امري شعراء العرب. 

كلمة اخرية
جملتك��م  واش��كر  واحييك��م  لك��م  حتي��ة 
واعامك��م وامتن��ى ان نلتق��ي جم��ددا يف 
ه��ذا البلد احلبيب الع��راق إن يف كرباء 

او يف النجف.

لقاء

لي قصيدة عن االمام 
احلسني عليه السالم 

بعنوان )شرف الشهادة(، 
وعن االمام علي عليه 
السالم كتبت ملحمة 

تتضمن 1200 بيت وهي 
جاهزة للطبع..
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والدته ونشأته:
قاع��د  ب��ن  احلس��ن  عب��د  الش��يخ  ه��و 
الواس��طي الش��هري باحلي��اوي نس��بة اىل 
وه��و  الك��وت  مدين��ة  يف  احل��ي  منطق��ة 
م��ن العلم��اء الكبار والش��عراء املرموقن 

واألدباء املعروفن.
ول��د يف س��نة 1295ه���  ونش��أ يف مدين��ة 
الدراس��ة  االش��رف متدرج��ا يف  النج��ف 
العلمي��ة وحاض��را عل��ى علم��اء عص��ره 

البارزين.
يقول عنه الشيخ اخلاقاني يف موسوعته 
شعراء الغري يف اجلزء اخلامس صفحة 
200 : واحلياوي عامل معروف يف النجف 
واحلي ومش��هور بالفض��ل واألدب الرفيع 
ول��ه مكانة س��امية يف األندي��ة األدبية له 
قص��ص مع��روف فيه��ا م��ع أع��ام األدب 
ومش��اخيه أمثال الش��بيي الش��يخ جواد 
واهلن��دي وأع��ام كاش��ف الغط��اء وق��د 
ب��رع  يف معرف��ة بع��ض العل��وم الغريب��ة 
كث��ري  عل��ى  الوق��وف  يف  توس��ع  كم��ا 
م��ن كت��ب اهلندس��ة واهليئ��ة القدمي��ة 
ومعرف��ة األف��اك مم��ا كان غري مألوف 

عند طاب العرب.

الشيخ عبد الحسين 
الواسطي

حيدر رزاق مشران

كان يوصف بقوة الديباجة ورصانة الســبك ولقد القى شعره اعجابا من قبل ادباء عصره 
حيــث كان اديبا ميتاز ببســاطة املفــردة يف صياغة الصورة الشــعرية اليت كان يرمسها 

بتلقائية وعفوية.
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شهادة معاصريه:
ذكر ش��اعرنا الشيخ النقدي يف الروض 
يف  ل��ه   : قائ��ا   258 صفح��ة  النض��ري 
الفضل مكان شامخ ويف اجملد قدم راسخ 
ويف األدب بن��ات أف��كار حتمر خدود الورد 
خجا من أنفاسها وتهتز غصون الروض 
ه��و  ال��ذي  باحل��ي  ول��د  بنش��رها  طرب��ا 
قطعة من واس��ط العراق نشأ يف النجف 
وهو اليوم يرتدد بن احمللن مرتٍد برداء 
الفض��ل والكمال يف س��ن يناهز األربعن 

له شعر يستلب األلباب ويبهر العقول.
جزئ��ه  يف  احلص��ون  صاح��ب  وذك��ره 
التاس��ع صفحة 320 قائا : عامل فاضل 
مست همته إىل كسب الفضائل فهاجر 
االش��تغال  عل��ى  وعك��ف  النج��ف  إىل 
إمل��ام  ول��ه  واألص��ول  الفق��ه  بتحصي��ل 
بباق��ي العل��وم وأدي��ب أري��ب وش��اعر بارع 
حس��ن احملاض��رة حل��و املذاك��رة حس��ن 
الس��رية ص��ايف الس��ريرة يذه��ب يف بعض 
الس��نة إىل قريته لتحصيل معيش��ته ثم 
يع��ود اىل النج��ف ولن��ا مع��ه صحبة وله 

فينا بعض املدايح.

وفاته:
تويف الش��يخ عبد احلس��ن الواس��طي يف 
احل��ي يف رج��ب م��ن ع��ام 1345 ه��� ونق��ل 
االش��رف  النج��ف  مدين��ة  إىل  جثمان��ه 
حي��ث مث��واه األخ��ري وق��د كان لرحيله 

صدى واسع يف أجواء املدينتن.
هلفي عليه ..

وم��ن قصي��دة ل��ه يس��تنهض به��ا  اإلمام 
احلج��ة اب��ن احلس��ن أرواحنا ل��ه الفداء 

اخرتنا منها هذه األبيات..

يا كالئ الدين احلنيف ِ 
واألمن من خطر الظروفِ 

وجمّليًا داجي الظام
بنور رشٍد منه موفِ 

بك يرجتى ضعف القوي 
وقوة العاني الضعيفِ 

أترى تقّر على اهلوان
وأنت من ُشمِّ األنوِف

وترى حقوقك يف يدي
قومٍ  على وثٍن عكوف

والدين كوكب رشده
الدري آذَن باخلسوف

فأجلو بطلعتك املنرية
للورى ظلم السدوف

وأمأل بصاعقة الضبا
وجه البسيطة بالرجيف

واترك خيول اهلل تعطف
بالذميل على الوجيف

جبحاجحٍ  تزن اجلبال
الشم  يف اليوم املخوف

واحلْظ بنيك بعطفٍة
أفلسَت خري أٍب عطوف

حنت إليك حنن ذي
إلٍف على فقد األليف

أفا علمَت وأنت اعلم
ما جرى يوم الطفوف

حيث احلسن درّيٌة
للسمهرية والسيوف

جاءت تزّف اميٌة
والغدر منها بالرفيف

حشدت عليه جحافا
غّصْت بهّن هُلى الشنوف

رامت بأن ينقاد طوَع
إرادة العلج العسوف

هيهات اخطأ ظنها
يف ذروة اجملد املنيف

فسطا عليها راجعا
يف كل مقداٍم زحوف

وقفوا بها فاستوقفوا
األفاك يف ذاك الوقوف

حتى دعا داعي العلى 
لنعيم فردوِس وريف

خّفوا وهم هضب اجلبال
لنيل دانية القطوف

هلفي عليه وطفله
بيديه ما بن الصفوف

هلفي عليه مدى املدى
لو كان يديي هليفي

إن شئَت عّزًا خذ مبنهج مسلمٍ 
ومن قصيدة له يف رثاء مس��لم بن عقيل 
)عليه السام( اخرتنامنها هذه االبيات..

لو مل يكن لك من ضباك قوادُم
ما حّلقت للعز فيك عزائُم

يبي الفتى بالذل دار معيشٍة
والذل للمجد املؤثل هادُم

إن شئَت عّزًا خذ مبنهج مسلمٍ 
من قد نته للمكارم هاشُم

شهٌم أبى إال احلفائظ شيمةً 
فنحى العلى واملكرمات سامل

فمضى مياضي عزمه مستقبا
أمرا به ينبو احلسام الصارم

لقد اصطفاه السبط عنه نائبا
وحسام حٍق للشفا هو حاسم

فأتى ليثبت سنة اهلادي على
علٍن ومتحى يف هداه مظامل

أبدت له عصب الضالة حبها
والكل للشحنا عليه كامت

قد بايعته ومذ أتى شيطانها
خّفت إليه ومجعها متزاحم

واهلفتاه ملسلٍم يرمى من ال�
�قصر املشوم وليس حينو راحم

ويّر يف االسواق جهرًا جسم من
تنميه للشرف الصراح ضراغم

قد هّد مقتله احلسن فأسبل ال�
�عرات وهو لدى امللمة كاظم
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املصطفى )صلى اهلل عليه واله وسلم( وما املرء 
ِإال بعمله، ولئن س��كت ع��ن بيان حاله فأعماله 

ترمجان ذاته .
وب��كل م��ا تق��دم ميك��ن الق��ول إنَّ��ه وبالرغم من 
العصم��ة التكويني��ة ال��يت كان��ت متجلي��ة ب��ه 
)عليه الس��ام(، يض��اف اليها النش��أة الرتبوية 
الس��ليمة ال��يت تلقاه��ا االم��ام م��ن بي��ت النبوة  
كل ذل��ك مك��ن اإلم��ام )علي��ه الس��ام( م��ن 
تكوي��ن منه��ج اصاح��ي تس��ري علي��ه البش��رية 
الس��جايا  اب��رز  وم��ن   ، اإلمامي��ة  وباألخ��ص 

وس��ّيد  وس��لم(  وال��ه  األنبياء)صل��ى اهلل علي��ه 
األوصياء)علي��ه الس��ام( وأبنائهم��ا احلكم��اء 
عليه��م مجيعًا س��ام اهلّل، ول��و أمعن الناظر يف 
البح��ث  لع��رف أن أفضل مصدر لعلم األخاق 
بعد الكتاب احلكيم كام َمن كان على خلق 
عظيم، وكام من ورثوا عنه كّل علم وفضل، 
ذل��ك  م��ن كام الص��ادق )علي��ه الس��ام ( يف 

هذا املبحث.
)علي��ه  اهلّل  عب��د  أب��ي  س��رية  يس��تقص  وم��ن 
الس��ام( يع��رف أن��ه الش��خصّية املثالّي��ة ألبي��ه 

اخللق احلس��ن صفة س��يد املرسلن واهل بيته 
عليهم السام وأفضل أعمال الصديقن ، وهو 
- على التحقيق - شطر الدين ومثرة جماهدة 
املتق��ن ورياض��ة املتعبدين ، واألخاق الس��يئة 
ه��ي الس��موم القاتلة واملخ��ازي الفاضحة اليت 

تؤدي اىل انهيار االمم وزواهلا .
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر  أن عل��م األخ��اق مل 
كان��ت  وِإن��ا  مبّوب��ًا،  األم��ر  بداي��ة  يف  يك��ن 
األخ��اق تلتق��ط م��ن تل��ك اآلي��ات الكرمي��ة 
د  اليت جاء بها الكتاب احلكيم ومن كام س��يّ

ُيعد التمسك باألخالق احلميدة والدعوة إليها أحد أبرز أهداف الدين اإلسالمي قال الرسول حممد صلى اهلل عليه واله وسلم " امنا ُبعثت 
ألمتم مكارم األخالق" لذا فقد تعددت النصوص الشرعية اليت حتث على التمسك بها، واملوضحة ألجر امُلتحلي بها وثوابه يف الدنيا واآلخرة.. 

وكثرت االحاديث والنصوص النبوية املبينة ملنزلة االلتزام ببعض من هذه األخالق احلميدة يف اإلسالم ومنها انه ُسِئَل َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ 
ُلِق (. نََّة ؟ َفَقاَل : )َتْقَوى اهللَِّ َوُحْسُن اخْلُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأْكَثِر َما ُيْدِخُل النَّاَس اجْلَ

التواضع
وحماسبة النفس 
Aيف وصايا اإلمام الصادق

الدكتور حسني لفته حافظ
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نص��وص  يف  تظه��ر  ال��يت  االخاقي��ة 
االمام الرتبوية نذكر ما يلي : 

اوال : التواضع : 
أن  متتب��ع  باح��ث  كل   يس��تطيع 
االم��ام  نراس��ًا يف  م��ن حك��م  يع��ل 
صن��وف احلي��اة وذل��ك بع��د االبتع��اد 
ال  فمث��ًا   , األعم��ى  التعص��ب  ع��ن 
نس��تكر من��ه أن يك��ون ب��ن أصحاب��ه 
كأحده��م ال تظه��ر علي��ه آث��ار الع��ّزة 
وحشمة اإلمامة، )فقد خرج يومًا وهو 
يري��د أن يع��ّزي ذا قراب��ة بفق��د مول��ود 
فانقط��ع  أصحاب��ه  بع��ض  ومع��ه  ل��ه، 
شس��ع نعل��ه، فتن��اول نعل��ه م��ن رجل��ه، 
ث��ّم مش��ى حافي��ًا، فنظ��ر اليه اب��ن أبي 
يعف��ور فخل��ع نع��ل نفس��ه م��ن رجل��ه 
وخله الشسع منها وناوهلا أبا عبد اهلّل 

)عليه الس��ام(، فأعرض عن��ه كهيئة املغضب 
ثّم أبى أن يقبله، وقال ال صاحب املصيبة أوىل 
بالص��ر عليها، فمش��ى حافي��ًا حّتى دخل على 

الرجل الذي أتاه ليعّزيه(.
عل��ى األكل  املائ��دة حّثه��م  بس��ط  اذا  وكان 
بع��د  بالش��يء  يأتيه��م  ولرمّب��ا  في��ه،  ورّغبه��م 
الش��بع، فيعت��ذرون فيقول : ) ما صنعتم ش��يئًا 
إن أش��ّدكم حّب��ًا لن��ا أحس��نكم أكًا عندن��ا، 
ث��ّم ي��روى هل��م عن الن��ي )صل��ى اهلل عليه واله 
وس��لم(أمثال ذل��ك لتطيب نفوس��هم باألكل 
وترغ��ب بالزيادة، ويروي هل��م هذا القول، أعي 

)أشّدكم حّبًا لنا أحسنكم أكًا عندنا(.
بأج��ود  يأتيه��م  أصحاب��ه  أطع��م  اذا  وكان 
الطعام، قال بعضهم : ) كان أبو عبد اهلّل )عليه 
الس��ام( رمّب��ا أطعمنا الفران��ي واألخبصة، ثّم 
أطعمنا اخلبز والزيت فقيل له، لو دّبرت أمرك 
حّتى يعتدل يوماك، فقال ِإنا نتدّبر بأمر اهلّل 

اذا وّسع وّسعنا واذا قرّت قرّتنا(.
وق��ال أب��و مح��زة : ) كّن��ا عن��د أب��ي عب��د اهلّل 
)علي��ه الس��ام( مجاع��ة فُاتين��ا بطع��ام م��ا لن��ا 
عهد مبثله لذاذًة وطيبًا، وُاتينا بتمر ننظر فيه 

وجوهنا من صفائه وحسنه(.
وكان مع ذلك الشأن والسّن مينع ضيفه من 

القيام لبعض احلوائج فإن مل يد أحدًا 
ق��ام هو بنفس��ه، ويقول: نهى رس��ول اهلّل )صلى 
اهلل عليه واله وسلم( عن أن يستخدم الضيف.
ال  كان  عن��ده  الضي��ف  بق��اء  يف  ولرغبت��ه 
يس��اعده عل��ى الرحي��ل عنه، كم��ا صنع ذلك 
م��ع ق��وم  م��ن جهين��ة ) فإن��ه أم��ر غلمان��ه أال 
يعينوهم على الرحلة، فقالوا له: يا ابن رسول 
اهلّل )صل��ى اهلل علي��ه وال��ه وس��لم( لق��د أضفت 
فأحسنت الضيافة، وأعطيت فأجزلت العطّية، 

ث��ّم أم��رت غلمان��ك أال يعينون��ا عل��ى الرحلة، 
نع��ن  ال  بي��ت  أه��ل  ِإّن��ا  الس��ام(  فقال)علي��ه 

أضيافنا على الرحلة من عندنا(.
لل��ّر واإلطع��ام والت��زاور أن  ُحّب��ه  وكان م��ن 
يأم��ر به��ا أصحاب��ه تصرحي��ًا وتلوحي��ًا، ولرمّبا 
بالعم��ل،  الرتغي��ب  يف  أمج��ل  التلوي��ح  كان 
حي��ث خير عن حّبه لتلك اخلصال الكرمية، 
فيق��ول : ) لئ��ن آخذ مخس��ة دراه��م وأدخل اىل 
سوقكم هذه فأبتاع بها الطعام وأمجع نفرًا من 
املسلمن أحّب ِإليَّ من أعتق نسمة، ويقول لئن 
أطع��م مؤمن��ًا حمتاجًا أح��ّب ِإليَّ م��ن أن أزوره، 
ولئ��ن أزوره أح��ّب ِإليَّ من أن أعتق عش��ر رقاب(. 

وما أكثر ما جاء عنه من أمثال ما أوردناه.
وِإخ��ال أن الس��ّر يف تقدي��م بع��ض ه��ذه ااُلم��ور 
على بعض هو رعاية ااُللفة والتوادد فما كان 

أدخل يف االجتماع كان أفضل.
الصنيع��ة  حس��ن  ل��ك  يق��ّرب  كي��ف  وانظ��ر 
واالفض��ال ليحملك على هذا العمل اجلميل 
فيقول :) ما من ش��يء أس��رَّ ِإليَّ من يد أتبعتها 
ااُلخرى، ألن من األواخر يقطع شكر األوائل(.

ثانيا: حماسبة النفس:
ينبغ��ي عل��ى العب��د أن يراق��ب نفس��ه يف مجيع 
أعمال��ه، وياحظه��ا بالعن اخلالص��ة ألنها إن 
ترك��ت ب��ا مراقبة فس��دت وأفس��دت. ثم عليه 
أن يراق��ب اهلل يف كل حرك��ة وس��كون، وذلك 
ب��أن يعل��م ب��ان اهلل مطل��ع عليه وعل��ى ضمريه، 
قائ��م  أعمال��ه،  عل��ى  رقي��ب  بس��رائره،  خب��ري 
عل��ى كل نف��س مب��ا كس��بت، وأن س��ر القلب 
عن��ده مكش��وف كم��ا أن ظاهر البش��رة للخلق 
مكشوف، بل أشد من ذلك قال اهلل تعاىل: )ِإنَّ 

اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا(.
ب��ن  اهلل  لعب��د  الس��ام(  )علي��ه  ولع��ل وصيت��ه 

جندب يف ربط العبد خبالقه وتوضيح 
م��ن  العب��د  علي��ه  يك��ون  أن  م��ا ي��ب 
األم��ارة  النف��س  وحماس��بة  اخلل��ق 
بالس��وء فهي حبق وأقوهلا مبليء الفم 
لو ان البشرية سارت على هذه الوصية 
لكان��ت الي��وم يف دع��ة وس��رور وحتاب��ب 
،وأصبح��ت يف قم��ة مثله��ا لك��ن م��اذا 
أق��ول امسع��ت ل��و نادي��ت حي��ًا ولكن ال 

حياة ملن تنادي.
فق��د روي أنه )عليه الس��ام( ق��ال: ) يا 
عب��داهلل لق��د نص��ب إبلي��س حبائله يف 
دار الغ��رور فما يقصد فيها إال أولياءنا 
ولق��د حل��ت اآلخرة يف أعينهم حتى ما 

يريدون بها بدال(.
ث��م ق��ال:) آه آه على قلوب حش��يت نورا 
وإن��ا كان��ت الدني��ا عنده��م مبنزل��ة 
الش��جاع االرقم والعدو االعجم، أنسوا 
ب��اهلل واستوحش��وا مم��ا ب��ه اس��تأنس املرتف��ون، 
أولئ��ك أوليائ��ي حق��ا وبه��م تكش��ف كل فتنة 
وترف��ع كل بلي��ة. يا اب��ن جندب حق على كل 
مس��لم يعرفن��ا أن يع��رض عمل��ه يف كل ي��وم 
وليلة على نفس��ه فيكون حماس��ب نفس��ه، فإن 
رأى حسنة استزاد منها. وإن رأى سيئة استغفر 

منها لئا خيزى يوم القيامة.
وقال ايضا : )طوبى لعبد مل يغبط اخلاطئن 
عل��ى م��ا أوتوا م��ن نعيم الدني��ا وزهرتها طوبى 
لعب��د طل��ب اآلخ��رة وس��عى هل��ا، طوب��ى ملن مل 

تلهه االماني الكاذبة(.
ث��م قال )عليه الس��ام(:) رحم اهلل قوما كانوا 
س��راجا ومن��ارا، كان��وا دع��اة إلين��ا بأعماهل��م 

وجمهود طاقتهم، ليس كمن يذيع أسرارنا.
ي��ا ابن جندب إنا املؤمنون الذين خيافون اهلل 
ويشفقون أن يسلبوا ما اعطوا من اهلدى، فإذا 
ذكروا اهلل ونعماءه وجلوا وأشفقوا. وإذا تليت 

عليهم آياته زادتهم إميانا (.
واض��اف قائ��ا : )ي��ا اب��ن جن��دب قدمي��ا عم��ر 
اجله��ل وق��وي أساس��ه وذل��ك الختاذه��م دي��ن 
اهلل لعبا حتى لقد كان املتقرب منهم إىل اهلل 

بعلمه يريد سواه أولئك هم الظاملون(.
حماس��بة  ت��رِك  ان  جي��دا  ادرك  اذا  فاإلم��ام 
النف��س ي��ؤدي اىل تس��لط الش��يطاُن الذي دعا 
إىل املعصية ، وحّذر من الطاعة ، وزيَن الباطل 
، وثب��ّط ع��ن الَعمِل الصاحل وصّد عنه . وبرتِك 
حماس��بة النف��س متكن��ت الغفل��ُة م��ن الناِس ، 
فأصب��َح هل��م قل��وٌب ال يفقه��وَن بها وهل��م أعٌن 
ال يبص��روَن به��ا ، وهل��م آذاٌن ال يس��معوَن به��ا ، 
أولئ��َك كاألنع��اِم ب��ل ه��م أض��ل ، أولئَك هم 

الغافلون .
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ُأخرك��م خب��ري نس��ائكم ؟ قالوا بلى. ق��ال: إنَّ 
خ��ري نس��ائكم الولود ال��ودود الس��ترية العفيفة، 
العزي��زة يف أهله��ا، الذليلة م��ع بعلها، املتّرجة 
مع زوجها احلصان عن غريه، اليت تس��مع قوله 
وتطي��ع أم��ره وإذا خا بها بذلت له ما أراد منها 

ومل تتبّذل له تبّذل الرجل(. 
علي��ه  الباق��ر  اإلم��ام  يق��ول  الص��دد  ه��ذا  ويف 
الس��ام : )النس��اء أربع��ة أصناف: فمنه��نَّ ربيع 
مرّب��ع ، ومنه��ن جام��ع جمّم��ع، ومنه��ن ك��رب 

مقّمع ، ومنهن غّل قّمل.
فأم��ا الربي��ع املرّبع : فال��يت يف حجرها ولد ويف 
بطنه��ا آخ��ر ، واجلامع اجملّم��ع : الكثرية اخلري 
اخلل��ق  الس��يئة   : املقّم��ع  والك��رب   ، احملصن��ة 
م��ع زوجه��ا ، وغ��ّل قّم��ل : ه��ي اليت عن��د زوجها 
كالغ��ل القم��ل ، وه��و غ��ّل م��ن جل��د يق��ع في��ه 
القمل فيأكله ، فا يتهيأ أن حيّل منه ش��يئًا ، 

وهو مثل للعرب 
وعن اإلمام الرضا عليه السام قال: )هنَّ ثاث 
: فام��رأة ول��وٌد ، ودود ، تع��ن زوجه��ا على دهره، 
وتس��اعده عل��ى دني��اه وآخرت��ه، وال تع��ن الدهر 
ُخل��ق  وال  ذات مج��ال  وام��رأة عقي��م ال  علي��ه، 
وال تع��ن زوجه��ا عل��ى خ��ري، وام��رأة صّخاب��ة، 
واّلجة، خّراجة، هّمازة، تستقل الكثري وال تقبل 

اليسري(. 
الس��ام  عليه��م  البي��ت  أه��ل  أّن  جن��د  وهك��ذا 
يؤك��دون عل��ى ضرورة االختي��ار احلر والواعي 
لش��ريكة العم��ر، قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 
وآل��ه: )تنكح املرأة عل��ى أربع خال: على ماهلا، 
وعل��ى حس��بها  وعل��ى مجاهل��ا،  دينه��ا،  وعل��ى 
ونس��بها، فعلي��ك ب��ذات الدي��ن(، وق��ال صل��ى 
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم موصيًا: )من ت��زوج امرأة 
ال يتزّوجه��ا إاّل جلماهل��ا مل ي��َر فيه��ا م��ا حيّب، 
وم��ن تزّوجه��ا ملاهل��ا ال يتزّوجه��ا إاّل وّكل��ه اهلل 
إليه، فعليكم بذات الدين(. وعن اإلمام الصادق 
عليه الس��ام ق��ال: )إذا تزوج الّرج��ل املرأة ملاهلا 
أو مجاهل��ا مل ُي��رزق ذلك، ف��إن تزوجها لدينها 

رزقه اهلل مجاهلا وماهلا(. 
مّم��ا تق��ّدم يّتضح لن��ا أّن االقرتان ب��ذات الدين 
ه��و قط��ب الرح��ى يف توجه��ات القرآن والُس��ّنة، 
وذلك إلرس��اء ُأس��س متينة تقوم عليها احلياة 
ااُلس��رية، وب��دون ذل��ك يصب��ح البناء ااُلس��ري 

متزلزاًل كالبناء فوق رمال متحركة. 

املخلص��ة ل��كلِّ م��ن استش��ارهم يف ه��ذا الش��أن، 
فعندم��ا استش��ار داود الكرخ��ي اإلم��ام الصادق 
علي��ه الس��ام قائ��ًا ل��ه : إنَّ صاحب��يت هلك��ت 
وكان��ت ل��ي موافقة وقد همم��ت أن أتزوج، قال 
اإلمام عليه الس��ام : )ُانظر أين تضع نفس��ك 
وم��ن تش��ركه يف مال��ك وتطلعه عل��ى دينك 
وسّرك ، وأمانتك فإن كنت البّد فاعًا فبكرًا 

تنسب إىل اخلري وإىل حسن اخللق(. 
وم��ا يب��دو مث��ريًا لاهتم��ام أن الرس��ول صل��ى 
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم وأهل بيته األطه��ار عليه 
الس��ام يقدمون رؤيتهم املعرفية للش��باب اليت 

تكشف النقاب عن طبائع النساء، 

طبائع النساء
لق��د كش��ف الرس��ول األك��رم صل��ى اهلل عليه 
وآله وسلم وأهل بيته عليهم السام ومن خال 
ع��ن طبائ��ع  ه��ذا اجمل��ال  أحادي��ث كث��رية يف 
النس��اء املختلفة ، وذلك لتنمية وعي الش��باب 
وتعمي��ق خرته��م الختي��ار األنس��ب واألفض��ل 

. منهنَّ
قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم : )أال 

الع��اج،  م��ن  الوقاي��ة خ��رٌي  أّن  اإلس��ام  ي��رى   
لذل��ك ُيس��دي نصائح��ه بس��خاء لل��زوج حيثه 
فيه��ا عل��ى التثب��ت والتأني عن��د االختيار، وقد 
كش��ف ل��ه عن خطأ النظ��رة األحادية اجلانب 
امل��ال فحس��ب،  أو  اجلم��ال  عل��ى  ترّك��ز  ال��يت 
مؤك��دا عل��ى النظ��رة الش��مولية ال��يت تتجاوز 
الظواهر املادية، بل تغوص حنو العمق لتبحث 
عن املواصفات املعنوية من دين وأخاق وما إىل 

ذلك.
ويف ه��ذا الص��دد يق��ول اإلم��ام الص��ادق علي��ه 
الس��ام : )إّن��ا امل��رأة ق��ادة فانظ��ر م��ا تتقّل��د، 
وال  لصاحلته��نَّ  ال  خط��ر،  للم��رأة  ولي��س 
: فأم��ا صاحلته��نَّ فلي��س خطره��ا  لطاحلته��نَّ
الّذهب والفضة، هي خري من الذهب والفضة ، 
وأم��ا طاحلتهن فليس خطرها الرتاب ، الرتاب 

خري منها (.
وق��د أوىل األئم��ة م��ن ع��رتة املصطف��ى عليه��م 
الس��ام عناي��ة خاص��ة ملس��ألة اختي��ار الزوج��ة، 
وكان��وا م��ع مس��ّو مقامه��م ورجاح��ة عقله��م 
وكث��رة جتاربهم، يستش��ريون اآلخرين يف هذا 
الشأن، وكان عليهم السام يسدون النصيحة 

كامهمنـــــــــــــــــــور
قال النبيJ:  )من سعادة املرء الزوجة الـــــصالحة(. الكايف: ج5/ ح9471/ ص327

الزوجة الصالحة
يف فكر أهل البيت عليهم السالم

االسرة
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قال النبيJ:  )من سعادة املرء الزوجة الـــــصالحة(. الكايف: ج5/ ح9471/ ص327

ِحرصًا على كرامة اآلباء مْن أن ُتهَدر(.
يف  التس��بب  اعت��ر  فق��د  ذل��ك  وف��وق 
ش��تم الوالدي��ن م��ن خ��ال ش��تم الول��د 
لآلخري��ن كب��رية من الكبائر، تس��تحق 

اإلدانة والعقاب األخروي.
عل��ى  يقتص��ر  ال  بهم��ا  ال��ر  إن  ث��م 
حياتهم��ا، فيس��تطيع الول��د املطي��ع أن 
يرَّ بوالديه من خال تسديد ديونهما، 
أو م��ن خال الدعاء واالس��تغفار هلما ، 

وغري ذلك من أعمال الر.
وآل��ه(  علي��ه  اهلل  )صل��ى  الن��ي  إن  ث��م 
��د ه��ذه التوصي��ات على مس��رح  ق��د جسَّ
احلي��اة، فف��ي الوق��ت ال��ذي كان حي��ثُّ 
املسلمن على اهلجرة ليشكِّل منهم نواة 
اجملتم��ع التوحيدي اجلديد يف املدينة، 
ويف الوق��ت ال��ذي كان في��ه املس��لمون 
قائ��ل باآلح��اد، ت��روي كت��ب الس��رية: 
اهلل  )صل��ى  الن��ي  إىل  ج��اء  رج��اً  أنَّ 
علي��ه وآل��ه( فق��ال: جئ��ُت أبايعك على 
اهلج��رة، وترك��ُت أب��وي يبكي��ان. فق��ال 
الن��ي )صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه(: )ِارج��ْع 

إَليِهَما َفأضِحْكُهَما َكَما أْبَكْيَتُهَما(.

 احتلَّت مس��ألة احلقوق عمومًا وحقوق 
الوالدي��ن على وجه اخلصوص مس��احة 
الن��ي  ووصاي��ا  أحادي��ث  م��ن  كب��رية 
األك��رم )صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه(، فق��د 
رب��ط الن��ي )صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه( بن 
رض��ا اهلل تع��اىل ورض��ا الوالدي��ن ، حتى 
د  يعطي للمس��ألة ُبعَده��ا العبادي. وأكَّ
) صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه( أيضًا بأن عقوق 
 ، الكبائ��ر  أك��ر  م��ن  ه��ي  الوالدي��ن 
ورَب��ط بن ح��ب اهلل ومغفرت��ه وبن حب 

الوالدين وطاعتهما.
فعن اإلمام زين العابدين ) عليه السام 
( : ) إنَّ َرُج��اً ج��اَء إىل الني ) صلى اهلل 
عليه وآله ( فقال : يا رسول اهلل ، ما ِمن 
َعم��ٍل قبي��ح إال ق��ْد عملُت��ه ، فهل لي من 
توب��ة ؟ فق��ال ل��ه رس��ول اهلل ) صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه ( : ) فَه��ْل ِمن َواِلَدي��َك أَحٌد 
َح��ي؟(، قال: أب��ي. فقال )صلى اهلل عليه 
َف��ِرَّه(، فلم��ا وىلَّ ق��ال  وآل��ه(: )فاْذَه��ْب 
رس��ول اهلل ) صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه(: )َل��ْو 

ه!( . َكاَنْت أمُّ
ويف التوجي��ه النب��وي: )ِم��ْن َح��قِّ الواِل��ِد 
َعَل��ى الَوَل��ِد أن خيش��ع له عن��د الغضب، 

يعطى الشباب اولوية يف كل حديث ، وذلك 
لس��بب مع��ني ألنهم هم الذي��ن يعول عليهم يف 
املهمات ألنهم طاقة متفجرة ألنهم ثروة تس��ري 
عل��ى االرض-طاق��ة متفجرة بالعل��م والفكر 
والعم��ل ال��دؤوب. ول��كل ش��اب عل��ى االرض 
طاق��ة يس��تطيع م��ن خاهل��ا أن حيق��ق م��امل 
يستطع حتقيقه الشباب قبله وذلك ألن لكل 
زم��ن متطلبات��ه ال��ي م��ن خاهلا يس��تطيع ان 
يس��خر ه��ذه الطاق��ة هل��ا, فم��ن هنا ن��رى بأن 
الواقع املتجدد الذي حييط بكل شاب له من 
األث��ر املباش��ر الكثري من املعان��ي الي عليها 
تقتضي هذه احلالة او تلك فالقيادة مبفهومها 
العام الش��امل لو اعطيت اىل الش��باب بتوجيه 
وحكم��ة ألصب��ح اجملتم��ع ال��ذي نس��ري عليه 
تزوي��ج  مث��ا حي��ث عل��ى  مثالي��ا, فاالس��ام 
الش��باب بس��ن مبك��ر وذل��ك حت��ى يك��ون 
قياديا يف اسرته, قياديا يف بيئته فنجده يقود 
ه��ذه االس��رة ضم��ن تعالي��م وش��روط حمددة 
عل��ى أثره��ا وواقعه��ا ميك��ن ل��ه أن جيس��د 
ه��ذه الفكرة ال��ي تعطي اليه, فزمام القيادة 
جع��ل  إذا  وخاص��ة  الصع��ب,  بالش��يء  لي��س 
الش��اب حم��رزًا لفك��رة القي��ادة مبصاديقه��ا 
املتع��ددة وهنا املعنى لكلمة )القيادة( هي أن 
يكون الشاب قائدا لنفسه أي ان يعتمد على 
ش��خصيته يف بن��اء م��ا يريد بن��اءه يف اجملتمع 
وكذل��ك يس��ري وف��ق مع��ان اكث��ر مشولي��ة 
حبي��ث يبع��د نفس��ه ع��ن مزال��ق اهلاوي��ة وم��ا 
يق��وده اىل ع��دم حتقي��ق الش��خصية كامل��ة 
ولدليل قوله تعاىل: ))ان النفس ألمارة بالسوء 
اال م��ا رح��م ربي(( س��ورة يوس��ف / اية )53(. 
وباالح��رى جي��ب على الش��اب ان يقود نفس��ه 
ألن قي��ادة النف��س ه��ي أعظ��م قي��ادة تعرضه 
على مر السنني, وهنا عليه أن يكون شجاعا 
ض��د كل هجم��ة ش��يطانية تعري��ه ويك��ون 
حازم��ا بصدده��ا وأن يأخ��ذ املوقف الش��جاع 

ازاءها.

من حقوق الوالدين

االسرة

الشباب
وبناء الذات

د. حسنني جابر احللو 
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منتدى المفيد
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واحة القران - ساحة املفاهيم- السيد املوسوي

    واحة احلديث - نهج البالغة - الكلمات القصار

هذا الباب هو اطاللة سريعة على منتدى املفيد..لذا هـــي دعـــوة تقدمها جملـة الـنجف االشرف لزيــارة هذا املنتدى فال تفوتكم املتابعة

قال تعاىل: بسم اهلل الرمحن الرحيم )َوِإَذا سَأَلك ِعَباِدى َعنى َفِإنى َقِريٌب ُأِجيب 
اع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيس��َتِجيُبوا لي َو ْلُيْؤِمُنوا بى َلَعلَُّهْم َيْرش��ُدوَن( قال صاحب  َدْعَوَة الدَّ
املي��زان )اآلي��ة تنب��ىء باالهتمام يف أمر اس��تجابة الدعاء والعناي��ة بها، مع كون 
اآلي��ة ق��د ك��رر فيه��ا -على إجيازه��ا- ضمري املتكلم س��بع م��رات، وهي اآلية 
الوحيدة يف القرآن على هذا الوصف) وذكر قدس س��ره س��بعة نكات لطيفة 

وصفها بأحسن بيان وأرق اسلوب وهي:
1- إن أس��اس األس��لوب بين على التكلم وحده دون الغيبة وحنوها، وفيه داللة 

على كمال العناية باألمر.
2- قوله: )عبادي( و مل يقل: الناس وما أشبهه يزيد يف هذه العناية.

3- حذف الواسطة يف اجلواب حيث قال: )فإني قريب(ومل يقل )فقل إنه قريب( 
كما هو مقتضى الركيب.

4- ثم التأكيد بإن.
5- اإلتيان بالصفة دون الفعل الدال على القرب ليدل على ثبوت القرب ودوامه.

6- الدالل��ة عل��ى جت��دد اإلجاب��ة واس��تمرارها حي��ث أت��ى بالفعل املض��ارع الدال 
عليهما.

7- تقيي��ده اجل��واب أع��ين قوله: أجيب دعوة الداع بقوله: إذا دعان، وهذا القيد 
ال يزي��د عل��ى قول��ه: دعوة الداع املقيد به ش��يئا بل ه��و عينه، وفيه داللة على أن 
دعوة الداع جمابة من غري شرط و قيد كقوله تعاىل: "ادعوني أستجب لكم": 

املؤمن -60.

بسم اهلل الرمحن الرحيم
اخوتي يف اهلل الس��ام عليكم ش��رعنا بعونه تعاىل يف 
ذك��ر مجل��ة من الكلمات القصار ألمري املؤمنني)عليه 
السام( مع بيان موجز هلا عسى اهلل ان ينفعين واخواني 

بها ويوفقنا للعمل مبضامينها انه مسيع عليم.
ق��ال علي��ه الس��ام: ))افعل��وا اخل��ري، وال حتّق��روا من��ه 
ش��يئا ، ف��إنَّ صغ��ريه كب��ري ، وقليل��ه كث��ري وال يقولنَّ 
أحدك��م : إنَّ أح��دا أوىل بفع��ل اخلري مّن��ى ، فيكون 

واهلل كذلك ((.
الشرح : القليل من اخلري خرٌي من عدم اخلري أصا فان 
قلي��ل اخل��ري عن��د اهلل عز وجل كث��ري وصغريه كبري ؛ 
النه تعاىل يعاملنا بلطفه ومنه ورمحته، فينبغي للمؤمن 
ان اليس��تصغر قلي��ل اخل��ري فيرك��ه وبذل��ك حيرم من 

فضل اهلل تعاىل.
ثم قال عليه السام : )ال يقولن أحدكم إن احدا أوىل 
بفع��ل اخل��ري منى ، فيك��ون واهلل كذلك (، مثاله قوم 
موسرون يف حملة واحدة، قصد واحدا منهم سائل فرّده 
، وق��ال ل��ه : اذه��ب إىل ف��ان ، فه��و أوىل بأن يتصدق 
عليك منى ، فإن هذه الكلمة تقال دائما ، نهى )عليه 
الس��ام ( ع��ن قوهل��ا وق��ال: )فيك��ون واهلل كذل��ك(، 
أي أن اهلل تع��اىل يوف��ق ذلك الش��خص الذي أحيل ذلك 
الس��ائل علي��ه ، وييس��ر الصدق��ة عليه، ويق��وي دواعيه 
إليها ، فيفعلها فتكون كلمة ذلك االنس��ان األول قد 
صادف��ت ق��درا وقضاء، ووقع االم��ر مبوجبها، وصحيح 
ال��دال عل��ى اخل��ري كفاعله ولك��ن ينبغ��ي للمؤمن ان 
يتسابق يف فعل اخلريات ويبادر هو اىل فعل اخلري وّفق 

اهلل اجلميع لفعل اخلريات.

  الكلمات القصارنفحة قرآنية
Aألمري املؤمنني
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WWW.ALMURTADHA.ORGWWW.ALMURTADHA.ORGWWW.ALMURTADHA.ORG منتدى املفيدمنتدى املفيدمنتدى املفيد
هذا الباب هو اطاللة سريعة على منتدى املفيد..لذا هـــي دعـــوة تقدمها جملـة الـنجف االشرف لزيــارة هذا املنتدى فال تفوتكم املتابعة

مس��ألة احلس��اب واملي��زان م��ن املس��ائل الي 
نعتقد بها، اما كيفية احلس��اب يوم القيامة 
ه��ل يك��ون م��ن اهلل تع��اىل وكي��ف يك��ون 
م��ع ان��ا نعتق��د امتن��اع الرؤي��ا ل��ه تع��اىل يف 
الدني��ا واالخ��رة، فكي��ف يك��ون احلس��اب 
ه��ل يك��ون م��ن املائك��ة، ام م��ن الرس��ل، 
ام يس��اق االنس��ان س��وقا ذاتي��ا ام��ا للجنة او 
للنار،ام هناك تفاوت بني الناس، قال الش��يخ 
اب��و جعف��ر )رض��ي اهلل عن��ه ( -: اعتقادن��ا 
فيهم��ا أنهم��ا ح��ق من��ه م��ا يت��واله اهلل تعاىل، 
ومن��ه م��ا يت��واله حجج��ه. فحس��اب األنبي��اء 
والرس��ل واألئمة -عليهم الس��ام - يتواله اهلل 
عز وجل، ويتوىل كل ني حس��اب أوصيائه، 

ويتوىل األوصياء حساب األمم.
واهلل تعاىل هو الش��هيد على األنبياء والرسل، 
وهم الش��هداء على األوصياء، واألئمة شهداء 

على الناس.

ش��بهة ذكره��ا الش��يخ آص��ف حمس��ين يف 
مش��رعة البح��ار ج1 ص311 حيث قال معلقا 
مبح��ث  اجمللس��ي يف  العام��ة  تبوي��ب  عل��ى 
االمام��ة: ان االمام��ة ال تك��ون اال بالن��ص 
وجي��ب عل��ى االم��ام ان ينص على م��ن بعده . 

انتهى كام اجمللسي.
ق��ال احملس��ين: رمب��ا يق��ال ان الرواي��ات ال 
تك��ون يف عن��وان الب��اب وامثال��ه حج��ة وان 
توات��رت ع��ن االئم��ة عليه��م الس��ام ؛ اذ ال 
معن��ى للتعب��د بقول من يدعي منصبا لنفس��ه 
او يدع��ي احنص��اره يف حق��ه فان��ه م��ن الدور 

الباطل.  فكيف جنيب على هذه الشبهة؟
احل��ر  ذك��ره  جواب��ا  وج��دت  احلقيق��ة  يف 
العامل��ي رض��وان اهلل علي��ه يف كتاب��ه اثبات 

وذل��ك قوله عز وجل: )لتكونوا ش��هداء على 
الن��اس ويك��ون الرس��ول عليك��م ش��هيدا( 
.وقول��ه ع��ز وجل: )فكيف إذا جئنا من كل 
أم��ة بش��هيد وجئن��ا بك عل��ى هؤالء ش��هيدا(.
وقال عز وجل: )أفمن كان على بينة من ربه 

ويتلوه شاهد منه(. والشاهد أمري املؤمنني.
وق��ال ع��ز وجل: )إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا 

اهلداة ج1 ص12 
واليكم بعض ما ذكره رضوان اهلل عليه: 

النص��وص  عل��ى  موقوف��ة  امامته��م  ان   -1
واملعجزات وثبوت تلك النصوص موقوفة على 

ثقتهم وصدقهم ال على امامتهم فا دور.
2- ان تل��ك النص��وص وان كان��ت تتضم��ن 
اليه��ا  نض��م  فان��ا  لإلمام��ة  منه��م  الدع��وى 

معجزاتهم فيتم الدليل
3- ان��ا نض��م اليه��ا النص��وص ال��ي رواه��ا 
غريه��م م��ن غ��ري طريقهم وخصوص��ا ما رواه 

اعداؤهم وحنوهم
4-  ان رواي��ة كل واح��د منه��م اذا مل تعت��رب 
بالنس��بة لنفس��ه كم��ا زع��م املع��رض قبل��ت 
بالنس��بة اىل م��ن ع��داه مم��ن تقدم��ه او تاخر 

عنه.
5- ان االم��ة اجتمع��ت عل��ى ثقته��م وصدقهم 

حسابهم(.
وس��ئل الص��ادق - علي��ه الس��ام -: ع��ن قول 
اهلل: )ونض��ع املوازي��ن القس��ط لي��وم القيام��ة 
فا تظلم نفس ش��يئا( ق��ال: )املوازين األنبياء 
واألوصياء( .ومن اخللق من يدخل اجلنة بغري 

حساب.
هذا احلساب اما السؤال فهل كذلك يفصل 
يف املس��اءلة ام ان الس��ؤال واق��ع عل��ى مجي��ع 
اخلائ��ق، ال��كام عن��ه يأتي يف مش��اركة 
الحقة ان شاء اهلل تعاىل، وأسألكم الدعاء

فوج��ب علين��ا قب��ول روايتهم يف حق انفس��هم 
ويف حق غريهم.

6- انهم غري متهمني يف رواية تلك النصوص 
لقدرته��م عل��ى اثبات دعواه��م باملعجزات اىل 

غري ذلك.

احلساب وامليزان

النص على االئمة والدور

 واحة العقائد - ساحة املعاد - املؤمل

واحة العقائد -ساحة الشبهات -أمحد الزينيب 
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الحاسوب

م . صــــالح املـرعيب

أطلقت ش��ركة مايكروس��وفت رمسيا نظام 
التش��غيل ال��ذي ط��ال انتظ��اره "وين��دوز 10" 
ليكون اإلصدار األحدث واألخري يف سلس��لة 

نظم ويندوز التابعة هلا.
وين��دوز 10،  وأوضح��ت مايكروس��وفت أن 
ال��ذي يأت��ي بع��د قراب��ة ث��اث س��نوات م��ن 
إطاق آخر إصدار من نظام التشغيل ويندوز، 
س��يكون متاح��ا يف 190 بل��دا ومنطقة حول 
الع��امل كرقي��ة جماني��ة ملس��تخدمي النس��خ 
األصلي��ة م��ن أنظم��ة وين��دوز 7، ووين��دوز 8، 

وويندوز 8.1.
وتس��عى مايكروسوفت من اسراتيجية توفري 
نظام ويندوز 10 جمانا إىل وضعه على أكرب 
عدد ممكن من األجهزة. لتقوم الشركة بعد 
ذل��ك بتعوي��ض أي عائدات مفق��ودة عن طريق 

بيع اخلدمات، مثل حزمة أوفيس السحابية.
وُصم��م نظ��ام التش��غيل اجلدي��د ليعم��ل عل��ى 
احلواسيب الشخصية، واحلواسيب احملمولة، 
الذكي��ة،  واهلوات��ف  اللوحي��ة،  واحلواس��يب 
التنفي��ذي  الرئي��س  خط��ة  م��ن  ج��زء  وذل��ك 
لكس��ر  نادي��ا،  س��اتيا  ملايكروس��وفت، 
س��يطرة ش��ركي آب��ل وجوج��ل عل��ى س��وق 

األجهزة الذكية.
وتواج��ه مايكروس��وفت منافس��ة ش��ديدة من 
نظام التش��غيل آي أو إس التابع لشركة آبل، 
ونظام أندرويد من جوجل، مع العلم أن األخري 
يس��تحوذ على حصة األس��د من سوق اهلواتف 

الذكية واألجهزة اللوحية.
ويأت��ي وين��دوز 10 ُمعي��ًدا زر قائم��ة “اب��دأ”، 
مم��ا ق��د يس��اعد الش��ركة عل��ى اس��رضاء 
نظ��ام  هل��م  ي��رق  مل  الذي��ن  املس��تخدمني 
وين��دوز 8. كم��ا أن��ه يأت��ي جمه��زا مبتصفح 
.Edge ”مايكروسوفت اجلديد كليا “ايدج

مميزات ويندوز 10:
- حاف��ظ وين��دوز 10 على قائمة ابدأ لكنها 
أتت بش��كل موسع أكثر فأصبح بإمكانك 
مثا تثبت تطبيقاتك اهلامة لسهولة الوصول، 
يأت��ي ه��ذا االص��دار من ويندوز مبيزة س��رعة 
البدء واالستئناف، مزيد من احلماية واالمان، 
باإلضاف��ة لتصميمه حت��ى يتوافق مع االجهزة 
والربامج احلالية، ما مييز ويندوز 10بشكل 
كب��ري هو أنه باختص��ار مجع بني قوة ويندوز 

7 وويندوز 8.
 Microsoft( يأتي م��ع ويندوز10 متصفح -
Edge( اجلديد كلًيا ليحقق جتربة مستخدم 
مباش��رة  أفض��ل، دون ماحظات��ك، اكت��ب 
عل��ى صفح��ة الوي��ب، حفظ ما تري��د لتعود له 
الحًق��ا، باإلضاف��ة لتمكني املس��اعد الرقمي 
الوص��ول  م��ن  ميكن��ك  ال��ذي   )Cortana(
دون  امله��ام  واجن��از  الوظائ��ف  م��ن  للعدي��د 
احلاج��ة ملغادرة الصفحة املفتوحة، فاملس��اعد 
الرقم��ي )Cortana( يتفاع��ل معك من خال 

مايكروسوفت تطلق نظام التشغيل ويندوز 10 رسميا
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الحاسوب

االوام��ر الصوتية وبإمكانه قراءة االش��عارات 
والتبليغات.

- ميكن��ك وين��دوز10 م��ن ع��رض نواف��ذ4 
تطبيقات يف نفس الوقت على س��طح املكتب 
ومش��اهدة كل املهام املفتوحة بكل س��هولة، 
مكت��ب  س��طح  إنش��اء  إمكاني��ة  وبإضاف��ة 
افراضي ليعطيك املزيد من املساحة والتنظيم 
يف ح��ال أردت عم��ل جمموع��ة لكل مش��روع 

تعمل عليه.
- جاء متجر ويندوز اجلديد ضمن ويندوز10 
جه��از  كل  ع��رب  موح��ده  تس��وق  جترب��ة 
م��ن مجي��ع  تصف��ح  إمكاني��ة  ويندوز10م��ع 
االجهزة املختلفة، يتميز بسهولة عملية الشراء 
وحمتوى رقمي مميز مبا يف ذلك من تطبيقات، 

ألعاب، موسيقى، أفام، مسلسات.
- يعمل )Cortana( كمس��اعد رقمي خاص 
بك خال يومك والعمل على االجهزة اخلاصة 
ب��ك ملس��اعدتك يف إجن��از االم��ور وم��ع مي��زة 
تعلم��ه م��ع الوق��ت ليصب��ح أكث��ر ختصيًص��ا 
وأق��رب لش��خصيتك، وإذا كنت من أصحاب 
املهام الكثرية ولديك مش��كله يف التذكر، 
)Cortana( ممت��از ج��دا يف التذك��ري فق��ط 
أخ��ربه مبوع��د التذك��ري فبالتال��ي تقل نس��بة 

النسيان وتنجز أكثر.
- مل��س، كتاب��ة، طباع��ة، اخلي��ار ل��ك أصبح 
بإمكان��ك اختي��ار بيئ��ة العم��ل املناس��بة لك، 

باختصار مرونة يف العمل أكثر.

املتخصص��ة   Imperva ش��ركة  نش��رت 
يف جم��ال األم��ان، دراس��ة جديدة، كش��فت 
ع��ن إمكانية تنفيذ هجمات تس��مح بس��رقة 
ملفات املستخدم املخّزنة يف مزودات التخزين 
الس��حابي مث��ل "دروب بوك��س"، و"غوغ��ل 
دراي��ف"، وون درايف وبوكس باإلضافة إىل 
إصابة جهاز املستخدم بربجميات خبيثة دون 

أن ترك أي أثر.
Man-in-the- باس��م  اهلجم��ات  ُتع��رف 
الوص��ول إىل  يت��م  وم��ن خاهل��ا   ،middle
احلس��اب دون احلاج��ة إىل اس��تخدام اس��م 
املس��تخدم وكلم��ة امل��رور، وذل��ك من خال 
جه��از  عل��ى  املخ��زن  األم��ان  رم��ز  س��رقة 
املس��تخدم وخداع مزّود اخلدم��ة عرب اإليهام 
بأن جهاز امُلخرق هو نفسه جهاز املستخدم، 
وبالتال��ي الوص��ول إىل البيانات وقفلها مقابل 

مبلغ مادي أو سرقتها وتسريبها.
وأكدت الدراس��ة احلديثة أن هذه اهلجمات 

جيجاباي��ت  م��ن  اجلدي��د  املصغ��ر  احلاس��وب 
ال��ذي   "RIX GB-BACE-3000" وه��و 
يأت��ي باملعاجل "إنتل س��لريون N300 "من جيل 
"Braswell" ويس��تهلك فق��ط حوال��ي 4 واط 
من الطاقة. ويأتي احلاسوب املصغر بالذاكرة 
 "8GB of DDR3L-1600" العش��وائية 
 802,11ac "ويدع��م االتص��ال ب��ال "واي ف��اي
و"بلوت��وث" 4.0 ويدّع��م االتص��ال باإلنرنت من 

خال الكيبل.

العادي��ني فق��ط،  ال تس��تهدف املس��تخدمني 
فه��ي موجه��ة أيضا حن��و الش��ركات وقطاع 
األعمال الذي بدأ يعتمد بشكل كبري على 
التخزين السحابي من أجل مشاركة ملفات 

حتوي على بيانات هامة جًدا.
ع��ن  الراه��ن  الوق��ت  املخرق��ون يف  يبح��ث 
األجه��زة  عل��ى  أث��ر  أي  ت��رك  ال  هجم��ات 
املس��تهدفة، وه��ذه اهلجم��ات تف��ي بالغرض، 
وس��ببها عيب يف تصميم هيكلية اخلدمات 
ولي��س نقص��ًا يف قابلي��ة االس��تخدام أو نظام 
محاي��ة مزودات التخزين الس��حابي. ال يوجد 
حل عملي حتى اآلن هلذه املشكلة، ألن آلية 

العمل صممت بهذا الشكل.
وعل��ى الرغ��م م��ن وجود ميزات مثل تس��جيل 
الدخول خبطوتني، إال أن معظم املستخدمني 
يتجاهل��ون التنبيه��ات الواردة عند اس��تخدام 
مواق��ع  أو  جدي��دة  أجه��زة  م��ن  حس��اباتهم 

جغرافية غري معروفة.

Dropbox و google drive معرضان لالختراق 
بكل سهولة

BRIX جيجابايت ُتعلن عن الحاسوب المصغر
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تق��ع مندل��ي عن��د اس��فل اجلبل عند س��هل 
خص��ب عل��ى بع��د 160 ك��م مش��ال ش��رق 
بغ��داد ومندلي القدمية تتكون اربع قاع او 
حمات: قلعة مريجان، قلعة مجيل بيك، 
قلع��ة بوياخ��ي، قلع��ة النقي��ب .. وكذلك 
تض��م مندل��ي ع��ددًا كبريًا م��ن القيصرات 
واحلص��ي  الط��ن  م��ن  املبني��ة  واخلان��ات 
تاري��خ  ويع��ود  والن��ورة  واجل��ص  واخلش��ب 

بنائها اىل فرتة العثمانن ...

تعرض��ت مندل��ي إىل النس��يان بس��بب ازم��ة 
املي��اه واحل��رب العراقي��ة اإليراني��ة بع��د أن 
املاضي��ة..  العق��ود  طيل��ة  مزده��رة  كان��ت 

وكان��ت بس��اتن املدين��ة تنت��ج أفخ��ر أنواع 
التم��ور وأندره��ا، إال أن الس��د ال��ذي أنش��أه 
ش��اه إيران يف ثاثينيات القرن املاضي على 
وادي نه��ر كنكري حرمها املياه الكافية مما 
أحلق دمارًا كبريًا بالنخيل وتس��بب ذلك 
بهج��رة غالبية أبناء املدينة حينذاك. وبعد 
1982أصبح��ت مندل��ي اخل��ط األمام��ي يف 
جبه��ة احل��رب العراقي��ة اإليراني��ة مما أدى 
إىل ن��زوح اهله��ا منه��ا إىل م��دن أخرى مثل 
بل��دروز وبعقوب��ة وبغ��داد. ومت تنزيله��ا م��ن 
قض��اء إىل ناحي��ة بع��د أن كان��ت م��ن أوىل 

األقضية يف العراق..

أصل التسمية:
يف  وحديث��ا  قدمي��ا  املؤرخ��ون  اختل��ف 
منش��أ اس��م مندل��ي فذهب��وا مذاه��ب ش��تى 
تغ��ريات  اىل  تع��رض  االس��م  ان  وامجع��وا 
وتط��ورات وحتريفات. ق��ال ياقوت احلموي، 
البندجن��ن لفظه لفظ التثنية والادري ما 
مفرده��ا...؟ وإن مح��زة االصفهاني قال: يف 
ناحي��ة الع��راق موض��ع يس��مى )وندني��كان( 
وعرب على البندجنين ومل يسفر معناها.. 
البندجن��ن  القزوي��ي  املس��تويف  وق��ال 
جمل��ة  يف  وج��اء  ايض��ا  بندي��ان  وتلف��ظ 
)الظاه��ر  الكرمل��ي  انس��تاس  ق��ال  س��ومر 

مندلي.. مدينة األهل الطيبين 
تقــع حمافظة دياىل باجلهة الشــرقية من العراق و تبعــد عن العاصمة بغداد 57 كم من ناحية الشــمال ومير بها نهر دياىل 
الــذى يصب بنهر دجلة وهى من احملافظات التى تشــتهر بزراعة احلمضيات.. من توابعها قضــاء بلد روز وقضاء املقدادية الذي 
كان يســمى ايضا )شهربان (الذى يشتهر بزراعة الرمان وقضاء اخلالص ويسمى ايضا )تلتاوة ( ومن النواحى التابعه هلا ناحية 
مندىل احلدودية وناحية قزانية وتشتهر كذلك احملافظة بسلسلة جبال محرين وحوضها اجلميل ويوجد فيها ايضا سد دياىل 

باالضافة إىل حبرية محرين ونهر دياىل الذي ينبع من داخل اراضيها.

مدن عراقية

عالء حمسن االعرجي
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مدينة  عراقية

الفاصل��ة بينها وبن قضاء خانقن وش��رقا 
ساس��ل تل��ول جب��ل محري��ن املتفرع��ة م��ن 
جبال )بشتكوه( الفاصلة بن العراق وايران 

وجنوب قضاء )بدرة( وناحية )العزيزية(.
 

أحداث تارخيية
خضع��ت مندل��ي للميدي��ن فاالمخيني��ن 
فالساس��انين  فالرثي��ن  واملكدوني��ن 
وفتحه��ا يف العه��د االس��امي )هاش��م ب��ن 
معظ��م  مندل��ي  وش��هدت  صلح��ا  عتب��ة( 
مع��ارك االم��ام عل��ي )ع( م��ع اخل��وارج ويف 
العص��ر احلديث حروب��ًا طاحنة بن الدولة 
جعل��ت  العثماني��ة  والدول��ة  الفارس��ية 
مندل��ي حمتل��ة تارة من الفرس واخرى من 

العثمانين.
وبع��د انهي��ار الدول��ة العثماني��ة وانس��حاب 
اجلي��ش العثماني م��ن املدينة ش��كل اهالي 
االم��ور  لتس��يري  مصغ��رة  حكوم��ة  مندل��ي 

ان االس��م االصل��ي ه��و )وندني��كان( كأن��ه 
مج��ع )وندني��ك( على الطريقة الفارس��ية 
ومعن��اه املاك��ون الطيب��ون فظنه��ا الناس 
مثن��ى وندني��ك اما كيف حتول��ت )الواو( 
وندني��كان باء عربية وكافه��ا جيما عربية 
وهذا من باب التعريب وهو كثري االمثلة.

تط��وره  تقدي��ر  عل��ى  مندل��ي  اس��م  وإن 
او  بندنيج��ان  اىل  املعرب��ة  بندني��كان 
)بندانكي��ن( املعرب��ة اىل بنديين ناش��ئة 
من سدود اجلداول والسواقي املوجودة فيها 
بكثرة وإن االسم مركب من )بندانه( السد 
احلاص��ر للم��اء، املتط��ور يف اللغ��ة الكردية 
اىل بناوانه مردكان او الحقه )كن( اليت 
تفيد معنى الصاحب، املالك، الرب، كما 

يف شرمكن- صاحب احلياء.
 

جغرافية مندلي قدميا وحديثا
ق��ال اب��ن خرداذب��ه )كان��ت ه��ي بندينج��ن 
وب��راز ال��روز يف ك��وره واحدة( وق��ال ياقوت 
احلموي )بندينجن بلدة مش��هورة يف طرف 

النهروان من ناحية اجلبل(.
احل��رب  ان��دالع  قب��ل  مندل��ي  وكان��ت 
العراقي��ة االيرانية مدينة عامرة بس��اتينها 
ومزارعها تتألف من س��ت حارات اربع منها 
متصل��ة البني��ان ه��ي قلع��ة بال��ي )باالئ��ي( 
قلعة )مجيل بيك بوياقي( والسوق الكبري 
واثن��ان منه��ا منفصل��ة ع��ن بقي��ة احمل��ات 

هما حملة )النقيب( و)قلم حاج(.
تقع مندلي على احلدود العراقية االيرانية 
بش��تكوه  )جب��ل  م��ن  الغربي��ة  اجله��ة  م��ن 
حتده��ا مشاال سلس��لة تلول )جبل قش��قة( 

االمني��ة واملعاش��ية وتتأل��ف ه��ذه احلكوم��ة 
والع��رب  الك��رد  م��ن  املدين��ة  وجه��اء  م��ن 
والرتكم��ان، ان مدينة مندل��ي وان كانت 
راق  ن��وذج  انه��ا  اال  كردس��تانية  مدين��ة 
وت��زاوج  والتس��امح  للتآخ��ي  رائ��ع  ومث��ال 
االلس��ن  اخت��اف  ان  املختلف��ة  الثقاف��ات 
اىل  ي��ؤد  واملذاه��ب مل  والعقائ��د  واالدي��ان 
س��يطرة  ولك��ن  بينه��م  والتناح��ر  الفرق��ة 
الش��وفينين على مقاليد االمور يف العراق 
ادت  االيراني��ة  العراقي��ة  احل��رب  وبس��بب 
اىل تدم��ري ه��ذه املدين��ة بالكام��ل وتش��ريد 
واحرق��ت  االخ��رى  امل��دن  اىل  مواطنيه��ا 
بس��اتينها ومزارعها وس��ويت قراها باالرض 
واالن بعد س��قوط الصنم يتأمل املواطنون 
بتقدي��م الدعم امل��ادي واملعنوي هلم وذلك 
بأنش��اء اجملمع��ات الس��كنية واع��ادة احلياة 
املص��ادر  وتطوي��ر  االروائي��ة  املش��اريع  اىل 

االقتصادية فيها.
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صورة
وتعليق

زيادة حاالت اإلصابة بالسكري 60 يف املئة العقد املاضي

احتفاالت اإليرانيني باالتفاق النووي

مظاهرات يف الربازيل للمطالبة بتنحي رئيسة البالد

عامل التلسكوبات واحلياة

حرائق الغابات يف اليونان



لوحة بيكاسو املسروقة الكوافيز تعود إىل فرنسا بعد 14 عاما

70 عاما على إلقاء القنبلة الذرية فوق هريوشيما

الثريان تقتل سبعة أشخاص يف مهرجانات بإسبانيا



مرفأ القارئ

قالت دراس��ة اجريت يف الس��ويد إن الرجال والنس��اء 
الذين يتناولون وجبات من األمساك رمبا يعيشون عمرا 
أطول ممن ال يتناولون هذه األطعمة. وقالت الدراس��ة 
إن أكثر من أربعة آالف من الرجال والنساء- يبلغون 
م��ن العم��ر 60 عام��ا ممن توجد لديه��م يف الدم أعلى 
نس��ب من الدهون العديدة غري املش��بعة الي حتتويها 
األمس��اك - ه��م أقل عرضة بواقع حنو 15 مرة للوفاة 
جراء أمراض القلب وغريها وذلك باملقارنة مبن لديهم 
مستويات أقل من هذه الدهون، وتقول اإلرشادات إنه 
يتع��ني أال يتن��اول البالغون أكثر من 20 إىل 35 باملئة 
من السعرات احلرارية اليومية من الدهون. وجيب أن 
تكون هذه الدهون غري مش��بعة على أال تزيد نس��بة 
الدهون املشبعة على 10 % عاوة على نسبة أقل بقدر 

اإلمكان من الدهون املتحولة.

ألياف الخضار تحافظ على القدرات اإلدراكية

أظه��رت دراس��ة أن تن��اول وجبات 
غنية باخلضروات الورقية احملتوية 
على األلياف عاوة على البقوليات 
أن  ميك��ن  الكامل��ة  واحلب��وب 
يس��اعد يف اإلبط��اء م��ن التده��ور 
الطبيع��ي يف الق��درات اإلدراكية 
الس��ن.  يف  بالتق��دم  املرتب��ط 
وأوضح��ت الدراس��ة للباحث��ني يف 
املرك��ز الطي جبامع��ة “راش” يف 
ش��يكاغو أن الش��رحية املتقدم��ة 
يف العمر من البالغني ممن يراعون 
بدق��ة احلمي��ة الغذائي��ة املعروف��ة 

إدراكي��ة  بق��درات  ينعم��ون  “ماين��د”  باس��م 
أفض��ل بواق��ع 7,5 ع��ام على م��دى حنو مخس 
يتبع��ون  الذي��ن ال  بأولئ��ك  باملقارن��ة  س��نوات 
ه��ذه احلمي��ة. وأوض��ح الباحثون يف دراس��ات 
س��ابقة أن احلمية الي يش��رف عليها املركز 
الط��ي جبامع��ة راش رمب��ا تقل��ل م��ن خماطر 
اإلصاب��ة بالزهامي��ر، ومحي��ة “ماين��د” خلي��ط 
م��ن أغذي��ة منطق��ة الش��رق األوس��ط الغني��ة 
بزي��ت الزيت��ون واخلض��روات إىل جانب محية 
“داش” املخصصة للس��يطرة على ارتفاع ضغط 
ال��دم. وتتأل��ف محي��ة “مايند” م��ن 15 مكونا 
غذائي��ا وتوص��ي بتن��اول ثاث م��رات يف اليوم 
م��ن احلب��وب الكامل��ة والس��لطة ون��وع م��ن 
اخلض��روات م��رة يف الي��وم م��ع ض��رورة تناول 
البقولي��ات والدج��اج مرت��ني يف األس��بوع عل��ى 

األقل واألمساك مرة يف األسبوع.

ُمسكنات االالم تعد خطرة لمرضى 
ارتفاع الضغط الدموي

اك��د الباحث��ون فح��ص بيان��ات  أكث��ر من 30,000 ش��خص مصابني 
بارتف��اع ضغ��ط الدم ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا مس��كنات االالم 
مل��دة ثاث��ة أش��هر عل��ى األق��ل كان��وا 32% أكث��ر عرض��ة لإلصاب��ة 
مبرض الكلى املزمن من املشاركني الذين مل يستخدموا مسكنات 
األمل املعروف��ة م��ن عائل��ة العقاق��ري املضادة لالتهاب غري الس��تريويدية 
)NSAIDs(. وباإلضاف��ة إىل ذل��ك، ف��إن املش��اركني الذي��ن تناول��وا 
العقاق��ري املض��ادة لالتهاب غري الس��تريويدية )NSAIDs( أكثر من 
م��رة يف الي��وم كان��وا أكث��ر عرض��ة  بنس��بة 23% لإلصاب��ة مب��رض 
الكل��ى املزم��ن من األش��خاص الذي��ن مل يتناولوها.  وجدت الدراس��ة  
أيض��ًا أن��ه حت��ى لو اس��تخدم املرض��ى العقاق��ري املض��ادة لالتهاب غري 
الس��تريويدية )NSAIDs( مل��دة تق��ل عن ثاثة أش��هر، ال ي��زال لديهم 

خطر أعلى بنسبة 18% لإلصابة مبرض الكلى املزمن.
 هلذا جيب على األطباء توخي احلذر عند إعطاء املسكنات لألشخاص 
الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومراقبة وظيفة الكلى عن كثب.

دهون األسماك تحافظ 
على الصحة
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علي��ه   ( اإلم��ام  احلس��ن  ق��ال   -
َواْل��َرُئ  آِم��ٌن،  اأْلم��ُن   :) الس��ام 
َج��ريٌء، َواخْلاِئ��ُن خاِئ��ٌف، َوامْلُس��ُئ 
ُمْس��َتْوِحٌش، ِإذا َوَرَدْت َعَلى اْلعاِقِل 
��ْزِم،  ِباحْلَ ��ْزَن  احْلُ َقَم��َع  ملَََم��ٌة   ملَّ��ةٌ  

وَقَرَع اْلَعْقَل ِلْاْحِتياِل. 
- وق��ال ) علي��ه الس��ام (: اْلعاِق��ُل 
ُث َم��ْن خَي��اُف َتْكذيَبُه، َوال  ��دِّ ال حُيَ
َيْس��َأُل َم��ْن خَي��اُف َمْنَع��ُه، َوال َيِثُق 
مِبَْن خَياُف َغْدَرُه، َوال َيْرُجو َمْن ال 

ُيوَثُق ِبَرجاِئِه. 
- وق��ال) علي��ه الس��ام (: ال َيْكُمُل 

 . قِّ اْلَعْقُل ِإاّل ِبِاتِّباِع احْلَ
ِم��ْن   :) الس��ام  علي��ه   ( وق��ال   -
ُلوُس  َدالِئ��ِل َعام��اِت اْلَقُب��وِل: اجْلُ
ِإىل َأْه��ِل اْلُعُق��وِل، َوِم��ْن َعام��اِت 
ْه��ِل امْلُم��اراُة ِلَغ��رْيِ َأْهِل  َأْس��باِب اجْلَ
اْلِفْكِر، َوِم��ْن َدالِئِل اْلعامِلِ اْنِتقاُدُه 
ُفُن��وِن  قاِئ��ِق  حِبَ َوِعْلُم��ُه  ديِث��ِه  حِلَ

النََّظِر. 
َأنَّ  َل��ْو   :) الس��ام  علي��ه  وق��ال)   -
اْلعامِلَ ُكلَّ ما قاَل َأْحَسَن َوَأصاَب 
اْلُعْج��ِب،  ِم��َن  ��نَّ  ُيَ َأْن  أَلْوَش��َك 

ا اْلعامِلُ َمْن َيْكُثُر َصواُبُه. َ َوِإنَّ
وقال) عليه الس��ام (: اْلِعْلُم ِلقاُح 
امْلَْعِرَف��ِة، َوُطوُل التَّج��اُرِب ِزياَدٌة يِف 
َرُف التَّْقوى، َواْلُقُنوُع  اْلَعْقِل، َوالشَّ
راَحُة اأْلْبداِن، َوَمْن َأَحبََّك َنهاَك، 

َوَمْن َأْبَغَضَك َأْغراَك. 
��ٌس  - ق��ال ) علي��ه الس��ام (: مَخْ
في��ِه  َيُك��ْن  مَلْ  في��ِه  َتُك��ْن  مَلْ  َم��ْن 
َكثرُي ُمْس��َتْمِتع: اْلَعْقُل، َوالّديُن، 
ْلِق.  ياُء، َوُحْسُن اخْلُ َواأْلَدُب، َواحْلَ

الس��ام  علي��ه   ( وم��ن كام��ه   -
( ح��ن ق��ال ل��ه رج��ٌل: م��ن أش��رف 
الناس؟ فقال)عليه الس��ام (: َمْن 
اتََّع��َظ َقْب��َل َأْن ُيوَعَظ، َواْس��َتْيَقَظ 
َقْب��َل َأْن ُيوَق��َظ . فق��ال : أش��هد أّن 

هذا هو السعيد ! 

كلمات فيها حكمة

مرفأ القارئ

"الترام الطائر" قد يصبح وسيلة لنقل الركاب

دراسة تكشف أسرارا جديدة عن النمل 

العثور على أضخم ثعبان في فلوريدا

قد يظهر يف شوارع مدينة سان بطرسبورغ الروسية ترام يسري على وسادة مغناطيسية، 
كواس��طة لنق��ل ال��ركاب يف املدين��ة أطل��ق عليه��ا مصمموه��ا اس��م "ال��رام الطائ��ر".
عرض مهندس��و أحد مصانع القاطرات يف س��ان بطرس��بورغ منوذجا لواسطة مواصات 
مستقبلية على عمدة املدينة. هذا النموذج عبارة عن قاعدة يركب عليها جسم شاحنة 
لنق��ل ال��ركاب ال تس��ري عل��ى قضب��ان يف األرض، وإمن��ا حت��وم يف اهل��واء عل��ى وس��ادة 
مغناطيسية وتستطيع السري بسرعة عالية أيضا. يساوي الوزن الكلي للنموذج 28 طنا.

يذك��ر أن مس��افة الف��راغ بني األرض وأس��فل القاعدة تس��اوي 25 ميليم��را، ويبلغ وزن 
احلمول��ة املس��موح به��ا على القاعدة 80 طنا، بينما تس��اوي الس��رعة القص��وى ل� "الرام 
الطائ��ر" 250 كيلوم��را يف الس��اعة.جتدر اإلش��ارة إىل أن أش��هر مث��ال على املواصات 
ال��ي تس��ري عل��ى الوس��ادة املغناطيس��ية هو خط القط��ار الذي أنش��ئ يف اليابان منذ 15 
عاما، يس��ري به قطار لنقل الركاب بس��رعة 580 كيلومرا يف الس��اعة. وحاليا جتري 
هناك أعمال إلنشاء خط هلذا القطار العامل بالوسادة املغناطيسية طوله 300 كيلومر.

كش��فت دراس��ة علمي��ة مدى الق��درة العجيبة للنمل يف التع��اون اجلماعي حلمل األثقال 
الي تفوق أحجامها أضعافا مضاعفة مببادرة فردية. فقد أظهرت جتارب الباحثني مدى 
انسجام 12 أو أكثر من النمل يف العمل حلمل شيء ما مثل حشرة كبرية، حيث قامت 
بتعدي��ل مس��ارها بن��اء عل��ى ذكاء جديد زودتها به منلة واح��دة انضمت إىل هذا اجلهد 
اجلماعي. "النمل من بني عدد قليل جدا من احلشرات الي تنظم العمل اجلماعي فيما 
بينها لنقل األمحال األثقل بكثري من الفرد الواحد يف فصيلتها " وأشار الباحثون إىل أن 
النملة "الكشافة" الحظت بطريقة ما أن اجلماعة حادت عن مسارها أو كانت تتجه 
إىل م��أزق، وعنده��ا أش��ارت لبقية النمل بض��رورة تغيري االجتاه والس��ري بزاوية خمتلفة، 
وب��دال م��ن املقاوم��ة تبعه��ا بقي��ة النمل يف مس��ارها. والعجيب أيضا أن نف��س النملة الي 
أخذت زمام املبادرة س��لمت هذا الدور بعد عش��ر إىل عش��رين ثانية إىل قادم جديد لديه 

معلومات أحدث. 

مت إلق��اء القب��ض عل��ى الثعبان 
البورم��ي العم��اق يف احلديقة 
الوطني��ة ايفرجلي��دز يف والي��ة 
يك��ون  أن  ويعتق��د  فلوري��دا. 
الثعب��ان الضخ��م ثان��ي أك��رب 
حي��وان من نوع��ه مت إجياده يف 
الوالي��ة، حيث يص��ل طوله إىل 
18 قدم��ا و3 إنش��ات، وحيت��اج 
أش��خاص.  مخس��ة  إىل  رفع��ه 
ويبل��غ وزن��ه 130 باون��دا. وق��د 
مت اكتشافه من قبل الباحثني 

على طول وادي القرش.
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هذه  استغل  وقد  ثابتة(  فهي  الضوء  سرعة  عدا  ما  نسي  شيء  )كل  الكافر  انشتاين  يقول 
الفضاء.  احباث  يف  علميًا  استغااًل  )ناسا(  وكالة  يف  باملخ  املعبأة  الرؤوس  اصحاب  النظرية 
أما وكالة )ناسنا( اإلسامية فقد استغلت السرعة الضوئية يف احباثها اللصوصية يف ابتكار 
اساليب حديثة يف جعل خزينة الدولة خاوية على عروشها وبالسرعة الضوئية يسافر اخلامطون 
وجبواز دبلوماسي ومن مطار املخموطن ال إىل جماهل افريقيا ويضيع اثرهم وإنا إىل بورصة 

العقارات يف عواصم آكلي حلوم اخلنازير الستثمار االموال اإلسامية.
اللقالق  إال  قريش  ألياف  كرحلة  رحلتها  املهاجرة  اللقالق  إن  احليوان  عامل  يف  واملعروف   
العراقية ال يف متوز تنضح عرقًا أو فجًا وال تشعر بوخزات دبابيس شباط )األزرك( ألن جلدها 

ال توجد فيه مسامات تشعرها باحلر والقر.
 وبالسرعة الضوئية يف باد الكفرة والزواج املثلي وباملناسبة يقال أن الرئيس املوزمبيقي عرض 

الزواج من اوباما على سنة البيت االبيض وال زالت الوساطات مستمرة!
 يف هذه الباد تتحول النفايات إىل امسدة وتنمي الزرع والضرع، أما يف بادنا فالنفايات أعلت 
البلدية مقامها حتى تسمح للكاب وأبناء الكاب بالتسوق اجملاني منها وهذا باب من ابواب 

الرعاية االجتماعية.
 وبالسرعة الضوئية تعقد الصفقات املشبوهة باسم الوطن وتباع املواقف باسم الوطنية وبترير 
كامل الدسم ترر اخليانة بانها عمل وطي ومن أجل وحدة الوطن املمزق وكما تتحكم الفأرة 
العبقرية )بالابتوب( يتحكم سياسي سارق بشعب مسروق ومن مسلخ اخلافات خترج اإلشاعة 

بثيابها األنيقة يتبعها رجال مل يصدقوا ما عاهدوا اهلل عليه لتسقيط اآلخرين.
 وكلما حاولت السرعة السلحفاتية اخلروج من صندوقها احلجري يعرتض طريقها أما كامت 
االنفاس وأما لغة االرصفة على صفحات )الفيس بن أبي بوك( اليت ال تفرق بن )الشخاطة 
والشحاطة( فالشخاطة تشعل احلرائق يف وجدان اجلماهري حتى تزحف على االعشاب الضارة 
وحتوهلا إىل رماد، أما الشحاطة فتستعمل يف دورات املياه والسري بأصحاب العقلية االنهزامية 

بعيدًا عن مواجهة الواقع.
للحكمة من  االنصياع  )والامتوقع هو عدم  افتتاحية اجمللة  املوسوي يف  ليث  السيد  ويقول   
العقاء( وسؤالي هل الذي ال ينصاع للحكمة اللقمانية عاقل؟ وهل الذي عقد صفقة مع النوم 
على وسادة االخطاء عاقل وهل الذي يتوسل باألحام أن تهديه مصباح عاء الدين السحري 

ليأمر اجلي بتصحيح االخطاء عاقل أم خريج املصحات العقلية.
 وهل من الذكاء غلق النوافذ بوجه نسيم احلكمة وفتح االبواب بوجه الغبار املستورد واحمللي 
هو  الرهيب هل  بالصمت  ومواجهتها  الغبار  مع  تدخل  اليت  املكروهة  للتغاضي عن احلشرات 

عاقل من يعشق الشفافية ولكن يف مابس النساء فقط.
)لقد طمى اخلطب حتى غاصب الركُب(

 لقد إبيضَّ الشعر واسودت املشاعر فمتى يتحول احلصى إىل حجر كريم ومتى ننتج حبًا أكثر 
مما ننتج دمًا ودمعًا ونفطًا ومتى نستطيع أن نلوي عنق األشياء واألمساء ونعشق الوطن بذمه 
وضمري. ومتى نكتب على صفحات واقعنا حبروف العطر وبرومانسية ونتخلص من الرتاجيديا 

اليومية. وهل سنبقى كنافخ الزجاج ينفخ حتى يكر وحبجارتنا نهشمه ونروح على نغمات
شلها غرض بينا الناس( )وبيتنه او نلعب بيه  

النفوس  ترتقي  فبالوعي  النظيف  باهلواء  الوعي ونأل صدورنا  أن خنرج إىل حدائق  نتمنى   
وتتسامى العقول أما الذين أهلاهم التكاثر فنتمنى أن تأخذهم املقابر بالسرعة الضوئية.

السرعة الضوئية
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ــا ذخــــــَر احلـــســـنِي ــ ــأِر ي ــ ــثـ ــ ــيـــُف الـ ــلـ حـ
أتــــــــاَك الـــــدهـــــُر يــــا مــــــــوالُه يــســعــى
ــوا مــــــــــرواَن فــيــنــا ــ ــن ــ ــت ب ــاطــ ــد حــ ــقـ لـ
أرٍض ــِل  ــ ــك ــ ب الــــــرمــــــاُح  ــا  ــ ــارُدنـ ــ ــطـ ــ تـ
أدرى أنـــــت  و  الـــــديـــــاَر  ــا  ــن ــب ــســل ت و 
جـــــــراٌح اهلــــــــــادي  جـــــــــدَك  ــُة  ــ ــبـ ــ قـ و 
ــوا الــبــقــيــَع فــنــحــَت قبال كــمــا هـــدمـ
ــًا عــبــيــطــًا ــ ــ ــاُء دمـ ــمــ ــســ ــ ــكـــت ال ــد بـ ــقـ لـ
إلــــيــــنــــا أيـــــهـــــا الـــــــثـــــــاوي بــــربــــوى
ــن فـــــــرٍج قـــريـــٍب ــ ــاك مـ ــ ــن ــ فـــلـــيـــس ه

ــنِي ــِل عـ ــ ــك ــ ــَم اخلــــــــالِص ب ــ ــل و يــــا حــ
ــوَل الـــيـــديـــِن ــ ــل ــ ــغ أســـــــَر الــــــــــروِح مــ
وعــــصــــبــــُة مـــــن أبــــــــــاَح الـــقـــبـــلـــتـــنِي
ــنِي ــ ــرتـ ــ ونـــــقـــــتـــــُل كـــــــــَل يـــــــــــوٍم مـ
الـــغـــيـــبـــتـــنِي يف  ــا  ــ ــن ــ ب صـــنـــعـــت  مبـــــا 
ــِح الــكــوكــبــنِي ــ ــري ــ تـــســـيـــُل عـــلـــى ض
ــنِي ــ ــت ــ ــال ــ احل يف  ــٌد  ــ ــ ــاه ــ ــ ش ــك  ــ ــ ــع ــ ــ ودم
ــنِي ــتـ ــلـ ــقـ مبـ نـــــــــــاَح  اهلِل  وعـــــــــــــرُش 
ــنِي ــقـ ــافـ ــا قــــد ضـــــــاَق صـــــــدُر اخلـ ــنـ بـ
ــنِي ــ ــرق ــ ــش ــ امل رِب  حـــــــِق  و  ســـــــــواك 

شعـر:  مهدي جناح الكاظمي

صاحب األمر ضاقت الصدور فينا
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