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* الشمُس والريُح والماء
* الموت محطة البد منها..!
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)50 ( قللل جوابا هلللم كونوا حجارة أو حديدا . ) 51 ( عن الباقر )عليه السللالم( اخللق 
الللذي يكرب يف صدوركم املوت فسلليقولون من يعيدنا قل الللذي فطركم أول مرة فإن من 
يقدر عى اإلنشللاء كان عللى اإلعادة أقدر فيحركون نحوك رؤوسللهم تعجبا واسللتهزاء 
ويقولللون متللى ؟ هو قل عسللى أن يكون قريبا فللإن كل من هو آت قريللب . ) 52 ( يوم 
يبعثكم فتبعثون منقادين استعار هلام الدعاء واالستجابة للتنبيه عى رسعتهام وتيرس أمرمها 
بحمللده حامديللن هلل عى كامل قدرته .  ) 53 ( وقللل للمؤمنني  يقولوا للمرشكني الكلمة 
التي هي أحسللن وال خياطبوهم بام يغيظهم ويغضبهم إن الشلليطان ينزغ بينهم هييج بينهم 
املراء والرش فلعل املخاشنة هبم يفيض إىل العناد وازدياد الفساد إن الشيطان كان لالنسان 
ظاهر العداوة . ) 54 ( ربكم أعلم بكم إن يشأ يرمحكم أو إن يشأ يعذبكم قيل هي تفسري
للتي هي أحسللن وما بينهام اعرتاض أي يقولللون هلم هذه الكلمة ونحوها وال يرصحون 
بأهنللم مللن أهل النار فإن لك هييجهم عى الرش مللع أن ختام أمرهم غيب ال يعلمه إال اهلل 
وما أرسلللناك عليهم وكيال موكوال إليك أمرهم جتربهم عى اإليامن وإنام أرسلناك مبرشا 
ونذيللرا فدارهم ومر أصحابللك باالحتامل منهم . ) 55 ( عن النبللي )صى اهلل عليه وآله 

وسلم(  إن اهلل تعاىل فضل أنبياءه املرسلني عى املالئكة املقربني.

سورة اإلسراء

تفسيرالسورة

مللن حقك ان تعيش نشللوة االنتصار وانت حتقق هدفا نبيال بذلللت جهدا وماال وفكرا وعانيت ما 
عانيت حتى حتققه وجتاوزت كثري ا من الكبوات بحكم قوة ارصارك عى النجاح وحتقيق اهلدف .
حتقللق اهلدف وحتققت النشللوة بذلللك ولكن...اجعلها اخلطللوة الواثقة هذه النشللوة لغاية افضل 

ُتغنيك عام وقعت فيه من اخطاء ولربام يف هذه االخطاء ابتكارات جديد كنت غافال عنها.
نتيجة االلتفات اجعل نشوة االنتصار خطوة لالفضل .

لتكن نشوُة االنتصار خطوة لالفضل التفْت

َّا َيْكرُبُ يِف ُصُدوِرُكْم َفَسَيُقوُلوَن  ُقل ُكوُنوْا ِحَجاَرًة َأْو َحِديًدا }اإلرساء/50{ َأْو َخْلًقا ممِّ
ْنِغُضوَن إَِلْيَك ُرُؤوَسُهْم َوَيُقوُلوَن َمَتى ُهَو  ٍة َفَسلليُ َل َمرَّ َمن ُيِعيُدَنا ُقِل الَِّذي َفَطَرُكْم َأوَّ
وَن  ُقْل َعَسللى َأن َيُكوَن َقِريًبا }اإلرساء/51{ َيْوَم َيْدُعوُكْم َفَتْسَتِجيُبوَن بَِحْمِدِه َوَتُظنُّ
ْيَطاَن  تِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ الشَّ ِعَباِدي َيُقوُلوْا الَّ بِْثُتْم إاِلَّ َقِلياًل }اإلرساء/52{ َوُقل لمِّ إِن لَّ
ُكْم َأْعَلُم بُِكْم  بُّ بِيًنا }اإلرساء/53{ رَّ ا مُّ َطاَن َكاَن لإِِلْنَسللاِن َعُدوًّ لليْ َينَزُغ َبْيَنُهْم إِنَّ الشَّ
ْبُكْم َوَما َأْرَسللْلَناَك َعَلْيِهللْم َوِكياًل }اإلرساء/54{  ُكللْم َأْو إِن َيَشللْأ ُيَعذمِّ إِن َيَشللْأ َيْرمَحْ
بِيمِّنَي َعَى َبْعٍض َوآَتْيَنا  ْلَنا َبْعَض النَّ اَمَواِت َواأَلْرِض َوَلَقْد َفضَّ َك َأْعَلُم بَِمن يِف السَّ َوَربُّ
ن ُدونِِه َفاَل َيْمِلُكوَن َكْشللفَ  ِذيَن َزَعْمُتم ممِّ َداُووَد َزُبوًرا }اإلرساء/55{ ُقِل اْدُعوْا الَّ
ُِم  ِذيللنَ َيْدُعوَن َيْبَتُغللوَن إىَِل َرهبمِّ ِويللاًل }اإلرساء/56{ ُأوَلئَِك الَّ اللل�ُّمِّ َعنُكللْم َواَل حَتْ
ُذوًرا  اُفوَن َعَذاَبُه إِنَّ َعَذاَب َربمِّللَك َكاَن حَمْ َتللُه َوخَيَ للْم َأْقَرُب َوَيْرُجوَن َرمْحَ ُ اْلَوِسلليَلَة َأهيُّ
ُبوَها َعَذاًبا  ن َقْرَيٍة إاِلَّ َنْحُن ُمْهِلُكوَها َقْبَل َيْوِم اْلِقَياَمِة َأْو ُمَعذمِّ }اإلرساء/57{ َوإِن مَّ

َشِديًدا َكاَن َذلِك يِف اْلِكَتاِب َمْسُطوًرا }اإلرساء/58{ 



ق االنتصارات لشللعبك  كالفرق بني احلق والباطل ، وهناك من يسللتخدم اأُلذن لكي ينال منك وانت حتقمِّ
فيعمل االعداء عى نثمِّ اخبار كاذبة لتثبمِّط من عزيمتك وعزيمة من يدعو لك بالنرص املؤزر.

فالتكنلوجيللا احلديثة جعلللت للكذب واالفرتاء فنونلله اخلاصة وبتقنية عالية، ومهللام كانت عالية فلتكن 
ثقتك يف نفسك اعى منها .

قها القوات االمنية العراقية واحلشد الشعبي  هي حمل احباط الدواعش  من املؤكد ان االنتصارات التي حتقمِّ
ومن يقف وراءهم من الداخل او اخلارج ، فتجدهم يّتحدون عى اختالق االكاذيب سللواء بكذبة تفوق 
االعللداء او اعتداء اجليش العراقي عى احلرمللات وما اىل ذلك من اكاذيب، بالرغم من ان قواتنا وبفضل 
مللن اهلل عللز وجل ودعاء املرجعية وكل اخلريين هلم اكتسللبت خربة عالية يف التعامل مع أي مسللتَجد من 

االعامل الدنيئة سواء أ كانت عسكرية ام اعالمية .
اخللسُّ مللا ُيقِدُم عليه االعالم القبيح عندما يعتمد اخبارا  مُتسُّ رشف االخرين وهذا ان دل عى يشء فانام 

يدل عى االنحطاط اخللقي الذي حيملونه وعى االفالس الذي هم فيه .

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
حّق الرحم

a

* وأما حق ولدك فتعلم أنه منك ومضاف إليك يف عاجل الدنيا بخريه ورشه وأنك مسؤول عام وليته من 
حسللن األدب والداللة عى ربه واملعونة له عى طاعته فيك ويف نفسه، فمثاب عى ذلك ومعاقب فاعمل 

يف أمره عمل املتزين بحسللن أثره عليه يف عاجل الدنيا املعذر إىل ربه فيام بينك وبينه بحسللن القيام عليه 
واألخذ له منه وال قوة إال باهلل.

* وأمللا حللق أخيك فتعلم أنه يدك التي تبسللطها وظهرك الذي تلتجي إليلله وعزك الذي تعتمد 
عليه، وقوتك التي تصول هبا، فال تتخذه سللالحا عى معصيللة اهلل وال عدة للظلم بخلق اهلل، 

وال تدع نرصته عى نفسلله، ومعونته عى عدوه واحلول بينه وبني شياطينه وتأدية النصيحة 
إليه ، واإلقبال عليه يف اهلل فان انقاد لربه وأحسللن اإلجابة له، وإال فليكن اهلل آثر عندك 

وأكرم عليك منه.

ذُن العيُن واأُلُ

االفتتاحية



حّق الرحم



السيُد الصافي: عدد الزائرين من يوم 6 
صفر لغاية 20 منه، وفقط للمحاور الثالثة 
محور طريق بغداد وبابل والنجف، وفي 
الليل  اطراف  من  وبعض  النهار  أوقات 

وصل الى )11.210.367( زائرًا  

انتهت  لقد  هلل  احلمد   : اخللوايت  اخللويت 
وبأعداد  العام  هذا  يف  االربعينية  الزيارة 
ونللود  جلليللدة..  ظلللروف  ويف  مليونية 

االشارة اىل :
اواًل :

عوّدنا  كام  النبيل  العراقي  الشعب  ان 
انجاح هذه  بوسعه يف سبيل  ما  قّدم كل 
لكنه  وآالمه  معاناته  كل  فرغم  الزيارة، 
بذلك  مسّطرًا  عنها  وتغافل  تناساها 
تارخيًا مرّشفًا يضاف اىل سجل تأرخيه، فام 
أجوده وما أسخاه وما أصربه فهو شعب 
يندر  حيث  وجماهد..  ومضياف  معطاء 
شيوخًا  ابنائه  كل  يسعى  شعبًا  نجد  ان 
وشبابًا ونساء يف فرتة زمنية قد تصل اىل ) 
20( يومًا خلدمة بعضهم بعضًا، وخدمة 
ال  وبللسللخللاء  الللعللراق  خلللارج  ضيوفه 
يوصف.. مع الدّقة يف تنظيم هذه االمور 

التي قد يصعب تنظيمها حتى يف الدول 
ان  مالحظة  مع  اجلهة  هذه  من  املتقدمة 
اجلميع  ولكن  جللدًا   ً ثقيال  كان  العبء 
البد  ولللذلللك  صللدر،  برحابة  حتملوه 
انجاح  يف  ساهم  من  كل  نشكر  ان  من 
الزيارة بصورة افضل ما كان من االعوام 
املاضية والسيام عنارص الرشطة، وسائر 
االخوة الذين تكفلوا بحفظ االمن، فقد 
أدّوا واجبهم عى أحسن وجه، وكذلك 
وأمللا  املختلفة..  احلكومية  اجلللهللات 
اصحاب مواكب اخلدمة؛ فكان دورهم 
فجزاهم   .. الزيارة  إنجاح  االبرز يف  هو 

اهلل مجيعًا أفضل جزاء املحسنني.
ان هذا الشعب هو أرفع وأسمى وأمنع 
هناك  أكذوبة  او  هنا  إشاعة  تناله  ان  من 
نفسه،  من  وواثللق  أصيل  شعب  فهو   ..
االرهابيني  ان  عى  هويته..  عى  وحمافظ 

ملا مل يتسنَّ هلم استهداف الزوار يف الزيارة 
االمنية  الللقللوات  ليقظة  االربعينية.. 
مجعًا  استهدفوا  معهم؛  الزائرين  وتعاون 
فيا  الشوميل  يف  للوقود  حمطة  يف  منهم 
ارهاهبم  ان  ويقينًا  وخسّتهم،  لبؤسهم 
)عليه  احلسني  االملللام  ُعللّشللاق  َللليللزيللُد 
والتمسك  زيارته،  عى  ارصارًا  السالم( 
فسينالون  املجرمون  وأما هؤالء  بنهجه، 
ايدي  عى  القتال  ساحات  يف  جزاءهم 

مقاتلينا االبطال.
 ثانيًا :

يقاتلون االن،  الذين  ان االخوة االعزاء 
قبل  كان  القتال..  سوح  يف  ويرابطون 
ذلك اكثرهم يشاركون اخواهنم يف هذه 
الللزيللارة وهللم االن يف وضللع آخللر.. اذ 
يدافعون عن البالد والعباد ضد الطغمة 
استفادوا  بداعش، وقد  املسامة  االرهابية 

العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  ت��ح��دث 
سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام 
ُخطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة 
في  أقيمت  والتي  الُجمعة  الثانية من صالة 
الصحن الحسيني الشريف  24 /صفر الخير/ 
1438ه� الموافق 2016/11/25م تحدث عن زيارة 

األربعين قائال:
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الكثري  اللليء  الزيارة  هذه  بركات  من 
روح  الزيارة  هذه  عليهم  فأفاضت   ..
فحامهم  واالقللدام،  والبسالة  الشجاعة 
عى  ونرصهم  رميتهم  وسدد  تعاىل  اهلل 

عدوهم..
بأبداهنم،  الزيارة  من  ُحرموا  وإن  فهم 
ولكن نالوا من الثواب ما هو اعظم من 
ذلك .. باإلضافة اىل ان كثريًا من الزوار 
زيارهتم،  ثللواب  يف  ارشكوهم  الكرام 
فنالوا اجرًا مضاعفًا.. فيا ليتنا كنا معهم.

ثالثًا :
تعلمون  االربعينية  الزيارة  هذه  طبعًا 
اهلل  وبحمد  نظري،  هلا  ليس  زيللارة  هي 
من  الِوفادة  ومسألة  اخلدمة  مسألة  تعاىل 
الداخل واخلارج .. بحيث هذه االعداد 
اصبحت شيئًا فشيئًا يف تزايد وفعالً  هذه 
الزيارة هي زيارة مليونية، فأردنا نحاول 
وبطريقة  نستطيع  ما  بمقدار  نحيص  ان 

علمية اعداد الزائرين..
الناس  وصول  طريقة  الزيارة  هذه  طبعًا 
من  جمموعة  هناك  ختتلف  كربالء  اىل 
شهر  بللدايللة  يف  مثاًل  يللأتللون  الللزائللريللن 
ويللرجللعللون سلللواء يف  يللللزورون  صفر 
االخوة  خصوصًا  اخلارج..  ام  الداخل 
يف  يأيت  للخدمة  مواكب  عندهم  الذين 
)عليه  احلسني  االمام  يزور  مبكر  وقت 
السالم( ويرجع اىل موكبه حتى يستقبل 
ايضًا  البعض  يأتون مشيًا،  الذين  الزوار 
واجلهات  والسيارات  باحلافالت  يأيت 
او  املحلية  احلكومة  سللواء  احلكومية 
دائاًم  وغريهم  االمنية  والقوات  املركزية 
الزائرين  وصول  لتسهيل  طرقا  يوفرون 

اىل كربالء..
نحن يف الواقع نصبنا كامريات تعّد املشاة 
بغداد  فقط عى ثالثة حماور حمور طريق 
النجف  بابل وحمور طريق  وحمور طريق 
.. وبدأنا نحيص من يوم 6 صفر اىل يوم 

الكامريات يف  العرشين من صفر وهذه 
الوقت الذي هي تنظر او تعد االشخاص 
الذين يمرون طبعًا يف النهار وبعد طريف 
الليل.. وعندما كانت الظلمة تشتد كان 
هذه  وفقط  الزائرين..  عد  علينا  يعرس 
جانبية  حماور  هناك  ذكرهتا  التي  املحاور 
ومجيع  للعد..  كامريات  فيها  ننصب  مل 
ايضًا خرجت عن  السيارات واملركبات 
العّد.. فالعدد االن انا سأذكر هذا الرقم 
فقط املشاة من 6 صفر اىل العرشين من 
صفر وعى املحاور الثالثة التي ذكرهتا.. 
يف  وابقاكم  ابقانا  ان  تعاىل  اهلل  شاء  ان 
حتى  نعّد  ان  سنحاول  القادمة  السنني 
املركبات الصغرية والكبرية ومجيع املنافذ 
التي تصل اىل املدينة املقدسة، ولعله من 
يأيت من وقت  الذي  كان  اذا  ابكر  وقت 
أبكر بعنوان زيارة االربعني.. نحن نريد 
ان نوثق عدد الزائرين يف خصوص زيارة 
االربعني.. يعني الذي يأيت لألربعني قد 
يأيت قبل ذلك باعتبار العلامء يقولون هذا 
جمٍز ان يأيت االنسان يف ثالثة او اربعة او 
مخسة صفر او عرشة صفر مثال ً لكن هو 
يأيت بعنوان زيارة االربعني، وان شاء اهلل 
يف  اجلميع  سُنرشك  القادمة  السنني  يف 
العدمِّ حتى تكون عندنا ارقام نحاول قدر 

االمكان ان نستوعب اجلميع..
فقط  هو  سأذكره  الللذي  الرقم  فللإذن،   
للمحاور الثالثة التي ذكرت ويف اوقات 
كل  ليس  الليل  اطللراف  وبعض  النهار 
التي  االضاءة  قضية  بسبب  الليل  وقت 
منعت العدَّ بصورة دقيقة.. فالرقم عندنا 

وصل اىل )11.210.367( زائرًا.
نسأل اهلل تبارك وتعاىل ان ُيعيد الزائرين 
وان  ومنكم  مّنا  يتقبل  وان  اهاليهم  اىل 
يف  ينسونا  وال  االخللوة  هللؤالء  ُيشمل 
الدعاء. واخذ اهلل تعاىل بأيدينا وايديكم 

ملا فيه اخلري واحلمد هلل رب العاملني .
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العبد  هذا  من  يصدر  أن  ينبغي  كان  وما 
لألسف  ولكن  اخلللري،  إال  تعاىل  اهلل  إىل 
فالتفت  اخلطايا  تلو  اخلطايا  منه  صدرت 
إىل نفسه، وهذا اخلطاب يف الواقع يربينا إذ 
نحن يف مقام إىل أن نلتفت إىل عربة من هنا 
إىل حالة  أو حكاية من هناك، حتى نصل 
يف  الوقوع  ونتجنب  املشكلة  نشّخص  أن 
تعاىل  اهلل  إىل  نتوجه  الردى وأيضًا  مهاوي 
برصاط مستقيم وبرؤية واضحة ونميز بني 
بالسوء  األمارة  والنفس  الشيطان  عدونا 
وبني النزعات التي ال تريد بنا خريا وبني 
املصري احلتمي الذي يدعونا ألن نكون يف 
وضع أفضل يقبل اهلل فيه أعاملنا، ولذلك 
الدعاء  نجد اإلمام )عليه السالم( يف هذا 
يضع أكثر من طريقة لتثبيت هذا العبد أنه 

أن  من  سليم  وضع  يف  دائام  يبقى  أن  البد 
يرتكب ذنوبا مضاعفة وأن يتوجه الوجهة 
خفري  ال  )اللهم  قال:  فاإلمام  الصحيحة، 
إليك  يل  شفيع  وال  ك،  عللزُّ فليخفرين  يل 
خطايا  أوجبتني  وقد  فضلك،  يل  فليشفْع 

فليؤمني عفوك(.
ونحن قبل ذلك إذا مل نستشعر احلاجة إىل 
نتفاعل  أن  يمكن  فال  وتعاىل(  )تبارك  اهلل 
أن  بمعنى  جيدًا،  تفاعاًل  الدعاء  مع  حتى 
إىل  يتحول  الدعاء  من  احلاالت  بعض  يف 
جيهد  وقد  يدعو  واإلنسان  لسان،  لقلقة 
نفسه بالدعاء لكنها تتحول إىل لقلقة، ألنه 
غري ملتفت إىل أمهية الوقفة التي يقفها مع 
عمِق  إىل  يلتفت  وال  وتعاىل،  تبارك  اهلل 
تبارك وتعاىل،  التي حيتاجها إىل اهلل  املعاين 

وقد يعتقد اإلنسان أنه بمجرد أن يفرغ من 
حياته  ويللامرس  انتهى  فاملوضوع  الدعاء 
كذلك  ليست  واحلال  منه  بغفلة  الطبيعية 
وتعاىل(  )سبحانه  اهلل  إىل  احلللاجللة  ألن 
مستمرة، وقد ورد أنه ادعو ولو عى شسع 
نعلك، دليل أن حالة افتقار وحالة احتياج 
للعبد إىل اهلل تعاىل، وهذا أمر واقعي التفتنا 
إىل  حمتاجون  نحن  وواقعا  نلتفت،  مل  أم 
تكرب  النفس  بااللتفات  نعم  تعاىل؛  اهلل 
وتتحسس قيمة هذا االحتياج إىل اهلل، فهو 
وبينه  نفسه  وبني  بينه  اإلنسان  عمل  ينظم 
ال  فتجده  اآلخرين،  وبني  وبينه  اهلل  وبني 
يرتكب  وال  يكذب  وال  يرسق  وال  يظلم 
إىل  دائمة  حاجة  يف  واقعًا  ألنه  املحّرمات 
له  يعينك مع االحتياج  تعاىل، واهلل ال  اهلل 

مستقاٌة من اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة بالصحن احلسيني الرشيف بإمامة السيد أمحد الصايف بتاريخ 24 صفر اخلري 1438 هـ املوافق 2106/11/25

كان حديثنا مع اإلمام السجاد )عليه السالم( وهو يقودنا إلى اهلل )تبارك وتعالى( 
مستشفعًا وجاء تائبًا له، فيصور لنا اإلمام )عليه السالم( حال المذنب الذي جاء 
وتقشعت  التفَت  ثم  والخطايا  الذنوب  ارتكاب  على  عكف  أن  بعد  تعالى  اهلل  إلى 
فعله  ما  أن  ورأى  نفسه  إلى  فالتفت  الهدى  بصيرة  له  وانكشفت  العمى  سحابة 

وارتكبه كان عظيما في حق اهلل تعالى.
الهروُب من اهلِل إلى اهلِل
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التفكر  فإن حالة  إىل يشء خيالفه، ولذلك 
وهو  مدوحة  الكريم  القرآن  يف  والتأمل 
غالبا ما يرّكز عى قضّية )لعلهم يتفكرون( 
األلباب(  أويل  )يللا  تتفكرون(  )لعلكم 
مهمة  والتدبر هذه حالة  والتأمل  والتفكر 
ويللعللرف حللدود  اإلنللسللان  يللرجللع  حتى 
وجاه  مال  من  أوتينا  مهام  فنحن  وضعه، 
وسلطة فكل هذه األشياء هي ال يشء ألن 
فنحن عندما  الغني،  وتعاىل هو  تبارك  اهلل 
باب  من  فهو  بالغني  أحدهم  عى  نطلق 

املجاز، فاهلل تعاىل هو الغنّي.
السجاد: )اللهم ال  ونعود إىل قول االمام 
خفري يل فليخفرين عزك(، ونحن نعلم أن 
اإلنسان مهام يريد أن هيرب من اهلل، فأين 
يذهب وأن يلتجأ؟، حيث ال يوجد مكان 
فيها،  أو غري موجود  اهلل  يناهلا  أو جهة ال 
فاإلنسان  إطالقًا،  اهلل  من  مهرب  ال  فإذن 
وإين  اهلل  حدود  جتاوزت  قد  إين  يقول  قد 
أن  فالبد  يطلبني  واهلل  أسللأت  قد  أعلم 

أهرب ألنني ال استطيع املواجهة، فإىل أين 
هيرب؟

اهلل  فإن  منه  اإلنسان  هيرب  مكان  أي  إن 
إليها  يتوجه  جهة  وأي  قبله،  جيده  تعاىل 
فاهلل تعاىل موجود قبلها، وإنام هذه اجلهات 
هي مفتقرة إىل اهلل حتى املكان وكل يشء 
يوجد  ال  ولذا  قدرته(  )جلت  إليه  مفتقر 
مكان هنرب إليه من اهلل إطالقًا إال يف حالة 
اهلل،  إىل  اهلل  من  هنرب  أننا  وهي  واحللدة 
اهلل  غضب  من  هيرب  اإلنسان  أن  بمعنى 
وعقوبته إىل رمحة اهلل تعاىل، والحظوا هذه 
من  احلسنى  األسامء  يف  تعاىل  هلل  الصفات 
ملا  وفعال  العقاب  شديد  اهلل  أن  جتد  جهة 
ولكن  والدافع،  واملميت  املانع  وهو  يريد 
نالحظ إذا كان اهلل ميت فكيف أحيا، وإذا 
ولكن  ننجو،  فكيف  العقاب  شديد  كان 

فهو  املقابلة  الصفات  إىل  الرجوع  جيب 
احلي والرحيم، فأنا أفّر من هذه اجلهة إىل 
هذه اجلهة ولذلك ال يمكن أن نخرج من 
وتعاىل(  )سبحانه  ألنه  تعاىل،  اهلل  حدود 
فاهلل  حللدًا  فرضناه  ما  وكل  حد،  ه  حيللدّ ال 
تبارك وتعاىل فوق ذلك احلد؛ وهذه مسألة 
فهي  هبا  اإلنسان  يعتقد  وعندما  عقائدية 
التوّجه  كيفية  عى  وتؤثر  دعائه  عى  تؤثر 
الدعاء  فقرات  من  مىض  فام  ولذلك  إليه، 
عى  الرتكيز  وهذا  األخللرية  الفقرة  وهذه 
هذه النقطة، ونالحظ يف قول اإلمام )عليه 
السالم(: )وشّفع يف خطايا كرمك( ألنه ال 
يوجد أحد إال أنت، ثم يقول: )وعد عى 

سيئايت لعفوك( إىل آخر الدعاء.

ال يوجد مكان نهرب إليه من اهلل إطالقًا إال في حالة واحدة وهي أننا 
نهرب من اهلل إلى اهلل، بمعنى أن اإلنسان يهرب من غضب اهلل وعقوبته 

إلى رحمة اهلل تعالى، 
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

• الشيخ الكربالئي يلتقي الوفد االيزيدي.. واألخير يؤكد ان المرجع اال
الديني السيد السيستاني تعامل معنا بمنهج جده اإلمام علي...

• الصحة ُتلقي باللوم على نقابتي األطباء والصيادلة وأجور األطباء 
تصل إلى )مستويات فلكية( في بعض المناطق والمواطــن يتساءل: 

أيـــن الرقـابــة؟!....

• بعد تحرير ستة تالل مهمة في المحور الجنوبي لمدينة الموصل .. قواتنا البطلة تقطع طريق سنجار – تلعفر...

• العراق يدعو الدول العربّية  الى تشريع قوانين لـ)مكافحة اإلرهاب( وأخرى لـ)حقوق اإلنسان(..

• القائد العام للقوات المسلحة يؤكد دعم تشريع قانون الحشد الشعبي واللجنة القانونية النيابية تكشف عن مقترح لتأسيس حشٍد مواٍز له...

• الحكومة العراقية تضع خطة لمعالجة العجز المالي وتستمر باالقتراض من الخارج...

ه بتأمين البطاقة التموينية للعوائل الموجودة في المناطق المحررة... • مجلس الوزراء يوجِّ

• )120( قناة تلفزيونية عراقية وأجنبية وعربية شاركت في  تغطية مراسيم زيارة األربعين...

الزائرين املشاة، وذلك  بيانًا عن اعداد  العباسية املقدسة  العامة للعتبة  اصدرت االمانة 
االحصائية  وتعترب  الرقابة،  كامريات  تقنية  مستخدمة  حديثة  احصائية  طريقة  وفق 
كمؤرش عى أعظم جتمع مليوين يف العامل، حيتوي عى اضخم خدمات جمانية واكرب مسرية 
سلمية يف التاريخ، مبينا ان العتبة املقدسة وثقت أعداد الزائرين ، من خالل كامريات 
مراقبة متخصصة يف إحصاء الزائرين املشاة عى ثالثة حماور فقط هي )بغداد -كربالء، 
نجف – كربالء , بابل – كربالء( وللمدة من 7 صفر ولغاية 20 من صفر و لللساعات 
النهارية وبعض من طريف الليل،هو )11,210,367( أحد عرش مليونًا ومائتان وعرشة 

آالف وثالثامئة وسبعة وستون زائرًا.

إعصار عراقي قضائي يضرب صحيفة »الشرق األوسط« 

العتبة العباسية المقدسة ُتحصي علميًا أعداد الزائرين الُمشاة نهارًا في أربعينية الحسين

بحق  قضائية  دعاوى  رفع  العراق  يف  القانونية  السلطات  أعى  يف  اهليئات  أعلنت 
صحيفة »الرشق األوسط« التي نرشت تقريرًا مفضوحًا ومفربكًا وكاذبًا أساء للشعب 
وزيرها  خالل  من  العدل  وزارة  منها  األخالقية.  وقيمه  الدينية  وشعائره  العراقي 
الشيعي )عالء  الوقف  ديوان  الزاميل(، وهيئة اإلعالم واالتصاالت ورئيس  )حيدر 
املوسوي(، ورئيسة جلنة الثقافة واإلعالم النيابية النائبة )ميسون الدملوجي(، وهيئة 
رئاسة جملس النواب، من جانبه عّد اخلبري القانوين )طارق حرب( ان إقدام »الرشق 
إرهابية« وليست »جريمة إعالم  بمثابة »جريمة  الكاذب  التقرير  األوسط« عى نرش 

ونرش« فقط،، وفق القواعد العاملية او احكام املادة )38( من الدستور العراقي او القواعد الربيطانية املطّبقة يف هذا الشأن، وما حصل 
مل تكن هناك شكوى وليست جريمة حق  فيها حتى ولو  القانونية  االجراءات  »الرشق االوسط« جريمة حق عام حترك  يف جريدة 

شخيص.
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مهدي  أبللو  الشعبي  احلشد  هيئة  رئيس  نائب  اكللد 
الغريب  املحور  يف  شاسعة  مناطق  حترير  املهندس 
القوات  تدخلها  مل  اإلرهابيني  سيطرة  من  للموصل 
مل  الدويل  التحالف  أن  إىل  منذ 2003, مشريا  االمنية 
الشعبي(  موقع)احلشد  ونقل  لقواته.  دعم  اي  يقّدم 
عن املهندس قوله: ان قوات احلشد الشعبي حققت 
انجازا كبريا بتحرير مطار تلعفر غرب املوصل وبأقل 
املتبقية من  املناطق  اخلسائر وستكون منطلقا لتحرير 
سيطرة عنارص داعش، مشريا إىل ان طريان التحالف 
الدويل يقّدم الدعم واإلسناد اجلوي للقوات االمنية 
املوجودة يف املحور الرشقي للموصل فقط, ومل يقّدم 

أي دعم ملحور احلشد الشعبي.

نينوى  حترير  عملية  انطالق  منذ  مرة  وألول  الشعبي  احلشد  قوات  متكنت 
عزل  بعد  سنجار  قضاء  اىل  الوصول  من  املايض  الشهر  من  عرش  السابع  يف 
احلريب  اإلعللالم  فريق  ذلك  األخرى،أكد  العراق  مدن  عن  املوصل  مدينة 
الشعبي معلنا عن وصول قوات احلشد اىل قضاء سنجار بعد عزل  للحشد 
مدينة املوصل عن املدن األخرى. وقال الفريق يف بيان له: إن قوات احلشد 
الشعبي وصلت اىل قضاء سنجار، يف نينوى، مضيفا أن القطعات متكنت من 
عزل مدينة املوصل عن باقي املدن بشكل كامل. وأشار اىل ان  قوات احلشد 
التامس  نقاط  البيشمركة يف  ل سنجار والتقت بقطعات  تلعفر  قطعت  طريق 
عند منطقة سينو، بعد حترير العديد من القرى واملناطق شامل ناحية النمرود 

وتكبيد الكيان االرهايب خسائر فادحة يف األرواح واملعدات.

• العراق يدعو الدول العربّية  الى تشريع قوانين لـ)مكافحة اإلرهاب( وأخرى لـ)حقوق اإلنسان(..

أعلنت قيادة قوات احلشد الشعبي انطالق املرحلة الرابعة من عمليات حترير غرب املوصل. ويف الوقت الذي كشفت فيه 
مديرية االستخبارات العسكرية العراقية عن حتقيق اخرتاق يف صفوف كيان )داعش( يف داخل مدينة املوصل، مؤكدة أن 
عنارص االستخبارات أصبحوا يتجولون بحرية يف شوارع مركز املوصل ويالحقون عنارص )داعش( فيها من شارع إىل آخر 
وبني منازل تغّص بالعائالت. منوهة اىل ان قوات احلشد الشعبي متكنت من استعادة السيطرة عى الطريق الرابط بني قريتي 

زريقي والرشيعة غرب املوصل، ضمن إطار املرحلة الرابعة من عمليات استعادة املناطق الواقعة غريب املدينة. 

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

الحشد الشعبي ُيعلن  انطالق المرحلة الرابعة من عمليات 
تحرير قادمون يا نينوى

المهندس: الحشد حرر مناطق لم تدخلها 
القوات األمنية منذ 2003 

الحشد الشعبي يتمكن من الوصول الى قضاء سنجار 
بعد عزل مدينة الموصل
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بينام كانت الشمس متد ذراعها 
وتزيح ظلمة الليل وتبدد قطعه 
االرشاق  انتظر  من  همَّ  لتجيل 
بللنللور االملللل ، أبلللرصُت عني 
ومحلتني  الصغري  وجهي  أيب 
وكان  واحلنان،  العطف  أكف 
كل  يف  بالكثري  يعدين  آنللذاك 
يل  ويقول  بوعده  يل  يفي  عام 
توالت  الصابرين(  مع  اهلل  )ان 
قست  قد  ايللام  يف  السنني  عيل 
عبري  استنشق  مللن  كللل  عللى 
شظف  كللان  فقد  الوطن  هللذا 
يضيقان  واالضطهاد  العيش 
وحتى  أريض  يف  رحللب  كللل 
كربالء  مدينتي  ابناء   ، سامئي 
الللسللجللون  قللعللر  مللغلليللبللون يف 
وظالم املطامري، وانا اعاين من 
املتعبة فقد  امل استقر يف روحي 
حتصد  مناجل  االيام  يل  كانت 
كل مرتع ن� يف هذا البلد...آه 
كم متنيت لو أزداد بعض سنني  
عى  خط  يف  وبللر  يل  ينبت  لو 
فمي ، لو اقف يف عداد الشباب 
وأمحل  ساعدي،  عضد  ويشتد 
سالحا ما ، ألقف جدارا مانعا 
 ، ونفيس  غللال  كل  عن  أذود 
واخريا جاء اخلالص وهتاوت 
نذق  مل  وان  الطغاة  عللروش 
طعم االمان، فقد كتب ان نحيا 
سنابك  حتت  البلد  هذا  أجيال 

اجلهاد
حينام خيص اهلل  عبدا من عباده 
بالَطول والبسطة يف اجلسم فقد 
يف  ما  دور  لقيام  ذلللك  يكون 
حباين  حني  وانا  حياته   مسرية 
ضمن  ألكون  النعمة  هبذه  ريب 
الرشيفني   احلرمني  محاية  فوج 
الفضل  ابلللو  سللهللر  فلللللطللاملللا 
هذا  يف  السالم  عليه  العباس 
أخيه  عياالت  حلراسة  املكان 

ودافللع  السالم  عليه  احلسني 
وحفيدات  الللنللبللوة  سللرت  عللن 
بني  طغيان  ويستمر   ، الرسالة 
امية بمرشوع متزيق رداء الدين 
وهتك حرمة مقدسات العقيدة 
ليقضم  الرش  اخطبوط  ويمتد 
االخلللرى،  تلو  قطعة  وطللنللي 
؛االنفاس   يغيل  يشء  كل  كان 
الللدمللاء  وحللتللى   ، االرواح 
وبينام  رشياهنا  وتقّطع  ثللارت 
سمعت  واجبي  يف  واقللف  انا 
الرشيفتني  املئذنتني  صللوت 
والتهليل  بالتكبري  تصدحان 
الشيخ  سامحة  لصوت  كللان 
)دام  الكربالئي  املهدي  عبد 
عزه( وهو يعلن فتوى املرجعية 
العليا باجلهاد ، إنتفاضة روحية 
بالعزم  النفوس  متأل  وعقائدية 
عيل  بجهاد  القلوب  وتللذّكللر 
االكرب )عليه السالم ( وهو ال 
وقع  أم  املوت  عى  أوقع  يبايل 

املوت عليه 
الصخر(  )جللرف  كانت  فقد 

تئن حتت وطأة جاثوم الرش

لللبلليللُت اللللنلللداء وأصللبللحللت 
احلشد  يف  للمجاهدين  مدربا 
ساحات  وأشاركهم  الشعبي 
نقطع  انطلقنا  والكرامة   العز 
املسافات وراية لواء عيل االكرب 
عليه السالم ختفق فوق رؤوسنا 
اىل  اجلللرف  نعيد  أن  وقللرارنللا 
أحللضللان الللوطللن ونللزيللح عنه 
استعصت  التي  الصخور  كل 
ارجاعها،  حاول  من  كل  عى 
اهنا  بأمياهلا  الساعة  أشللارت 
صباحا   عرشة  احلادية  الساعة 
القناصة  أزيللز  اصللوات   وبني 
حتجب  التي  الدخان  وُسحب 
السامء ؛رّن جهاز هاتفي .. اهنا 

امي تتصل يب وتسأل عني....
مكان  يف  انني  تقلقي  ال  اماه  لل 
بعد  مع بعض رفقتي وسأعود 

ساعة ....
الدقائق  تللرصمللت  مللا  وبللعللد 
والنار،  الدم  برشاسة  الستون 
يتقاسامن  والرش  اخلري  ورصاع 
مرة  اهلاتف  جهاز  رن  الثواين  
فأصوات  اقول  ماذا   .. اخرى 

بعض  رجعت   ، تشتد  املعركة 
خللطللوات واضللعللا يللدي عى 
سامعة اهلاتف ، وأجبت ، كان 
يمنحني  ايب  صوت  املرة  هذه 
بعض القوة ألتكلم ما بداخيل 

من هاجس ينتابني
؟  انت  أين  كرار  )بني   : االب 
امك اخربتني بانك ستأيت بعد 

ساعة لكنك مل تأِت(
انك  هلل  احلمد  )أيب   : أجبت 
من  أمتكن  ال  فقد   ، اتصلت 
غيايب  يللطللول  وقلللد  اللللعلللودة 
أذهب اىل زوجتي وأطفايل فقد 

تركتهم دون مال أو طعام (.
سخونة  يللزداد  يشء  كل  أخذ 
ساعة  مللرت  فقد  حللويل  مللن 
اخلللرى وحتلللول الللللرتاب اىل 
حللجللارة امللطللرنللا علللدو اهلل 
كانت   ، بللوابلللللهللا  ورسللوللله 
تلطخ االرض  جثث جرذاهنم 
بسيل دمائهم القذرة ورؤوس 
تللتللدحللرج حتت  الللشلليللاطللني 
أقدامنا، ثمة عجلة مركونة عى 
بجانبها  رست  الطريق  جانب 

ان اهلل مع الصابرين
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سن الزواج بين الشرع والقانون

ابنك كرار سامي حبيب 
في يوم 2014/10/26 م

حينها  أعرف  مل  اشالء  ..فتطايرت 
ملن هي لكني أذكر جيدا كنت اسري 
ورفاقي الستة خلفي وبجانبي ، مل 
اعد أرى غري هليب امحر يقطر عطرا 
فرأيت  بطريف  رمقت   ، شذاه  فاح 
تيضء  حويل  شمعة  وثالثني  اثنتني 
شعاعا أخ� ! نعم اهنا ذكرى يوم 
من  والعرشين  السادس  ميالدي 

ترشين االول ..
عضو  كل  من  يشخب  الللدم  أخذ 
نابض يف جسدي وتثاقلت انفايس 
تنطفئ..  راحلللت  وشللمللوعللي   ،
فهم  لعائلتي  اقول  ماذا  حمرج  اين 
باحلشد  التحقت  اين  يعلمون  ال 
أعذريني  احلنون  أمللي  املللقللدس، 
اذهب واشللارك يف فك  الين كنت 
اخربكم  ال  و  آمللريل  عن  احلصار 
تراتيل  اسمع  كنت  اين  أعلمي 
دعائك فوق سامء وطني ..زوجتي 
متأكد  أمللانللة  الللثللالثللة  وأوالدي 
اكمل  عى  بحملها  ستقومني  انك 

وجه....
)أول  هي  الليلة  هللذه  الغايل  أيب 
التي  الليلة  اهنا  حمللرم(  شهر  ليايل 
سلليللُنللرش فلليللهللا قللملليللص سلليللدي 
السامء ملطخا  وموالي احلسني يف 
سامء  يف  سأكون  وانا  الشهادة  بدم 
الوطن قربانا لعشق قداسة كربالء 
، ايب اذهْب اىل املواكب التي كنت 
عرشة  ..وبعد  حراستها  يف  أخدم 
أيام ستنطلق ركضة طويريج ، قف 
أقف  كنت  حيث  العزاء  مقدمة  يف 
حسينا،  ننسى  لن  واهلل  ابد   : وناِد 
معلنا بدء مسري غرّي وجه احلياة اىل 

االبد 
انتظر  شيئا..  اخللربك  دعني  أيب 
شهرين  وستبرص عيناك وجه ابنتي 
اذهنا  يف  وأّذن  ..قّبلها  الصغرية 
وأخربها : )ان اهلل مع الصابرين(.

حرمة  يعني  الوجوب  صنف  حتت  تقع  التي  الرشعية  فاألحكام  خصوصياته  له  اجلعفري  الفقه 
الرتك والتي تقع حتت صنف احلرمة يعني وجوب الرتك، واحلالل خمرّي املكلف بالعمل فيه  او 

بالرتك .
والبالغ  القارص  املثال:  سبيل  عى  منه  يتفرع  وما  الشخصية  االحوال  قانون  دائام  جدال  االكثر 
فالشارع املقدس يرى ان سن التكليف للبنت )9( سنوات هاللية وجيب عليها الصالة والصوم 
واحلجاب، وللرجال يكون البلوغ  15 سنة هاللية مع االخذ باالعتبار عالمات البلوغ للرجل 
يف   ، آنفا  املذكور  السن  قبل  تظهر  قد  والتي  العانة  فوق  اخلشن  الشعر  وانبات  املني  خروج  من 
اىل 15 سنة  ُعدل  ثم  اجلنسني ومن  لكال  القارص هو دون سن 18 سنة  العراقي سابقا  القانون 
وهذا قانونا وليس رشعا ، نعم حيق للبنت ان تتزوج يف أي سن حال بلوغها اقل او اكثر من سنة 
اخلامسة عرشة فلو تزوجت قبل سن 15 سنة فال اشكال رشعيا بل استحباب وحث من الشارع 

املقدس عى ذلك .
فعند االشارة اىل قانون العقوبات املادة) 329( هي معاقبة من يعقد زواجا من سنة دون )15( 
سنة الغاية منه االطالع عليه وال اشكال رشعيا عى البنت التي تتزوج دون سن اخلامسة عرشة بل 

هو من املستحبات وحث عليها الشارع املقدس كام ارشنا آنفا. 
غري هذه االمور فأي اشكال بني اثنني خيتلف حكم القانون عن الرشع يكون االمر منوطا هبام ان 
او الرشع ويتحمالن االثر املرتتب عى هذا االلتزام ان ُوجد فيه اشكال  بالقانون  ارادا االلتزام 

رشعيا او تبعية قانونية.
الرجل واملرأة وهو بخالف الرشع فمن جلئ اىل  الكريم قاسم ساوى باإلرث بني  يف زمن عبد 
هذا احلكم السيام املرأة تتحمل ما يرتتب من اشكاالت رشعية بينام الرجل اذا اراد االمر بإرادته 

متنازال عن حقه ألخته فهذا ال اشكال فيه .

االلتزاُم الشرعي يختلف عن االلتزام القانوني، فااللتزام شرعي عالقة مع اهلل عز وجل اما االلتزام 
القانوني فالعالقة مع السلطة القانونية، والدول التي تتعدد مذاهب واديان شعوبها تحاول جاهدة 

ايجاد صيغة توافقية بين الجميع في تشريع دستورها.
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)1333 هـ – 1419 هـ(

العاميل  ي  مكمِّ بن  حمّمد  اهلل،  عبد  أبو  الشيخ 
بالشهيد األّول، واملولود  املعروف  يني،  اجلزمِّ
قرى  إحدى  ين،  جزمِّ بقرية  هل   734 عام  يف 

جبل عامل يف لبنان.
العلم  بيوت  مللن  بيت  يف  تللرعللرع  نشأته: 
يومذاك  -وكانت  قريته  يف  وتلّقى  والدين، 
العلوم  مللبللادئ  ا–  إسالميًّ ا  فكريًّ مللركللًزا 
العربية والفقه، فتح الشهيد األّول عينيه عى 
ريعان  يف  وارتاد  وجُمالستهم،  العلامء  خمالطة 
ُتعقد  كانت  التي  العلمية،  الندوات  شبابه 
يف أطراف جبل عامل، واشرتك يف حلقات 
واملساجد  املدارس  يف  لت  ُشكمِّ التي  الدرس 

والبيوت.
العلمية،  املحاورات  يف  كذلك  ساهم  وقد   
والطاّلب،  األساتذة  بني  تدور  كانت  التي 
فيام  له  كان  حّتى  أنفسهم،  الطاّلب  بني  أو 
بعد آراؤه يف مسائل الفقه والفكر واألدب، 
وقرحيته  الشخصية،  ثقافته  ذلك  عى  أعانته 

الفياضة، وبيئته النشطة.
األّول  الشهيد  يكتِف  مل  ودراسته:  رحالته   
ع  ين، بل راح يتطلَّ اها يف ِجزمِّ بثقافته التي تلقَّ
ي  لتلقمِّ إسالمية  مراكز  يف  ُأخللرى  آفللاق  إىل 
وكربالء  احلّلة  إىل  فرحل  اجلديدة،  املعارف 
واملدينة  املكّرمة،  ومّكة  وبغداد،  املقّدسة 

املنّورة، والشام، والقدس.
البيت  أهل  إىل  املذهبي  انتامؤه  يمنعه  ومل   

الثقافة  عى  يتعّرف  أن  من  السالم(  )عليهم 
لع  السّنية، بعد أن بلغ شأًوا يف املعارف، فاطَّ
وناظر وحاجج يف أجواء علمية رحبة، ونظر 
خمتلف  وارتللاد  الفكر،  من  خمتلفة  ألللوان  يف 
اإلسالمية،  البالد  يف  العقلية  احلركة  مراكز 
وأفاد،  فاستفاد  واألساتذة،  العلامء  وجالس 
املحقّقني  فخر  ُأستاذه  قول  ذلك  يف  ويكفي 
بن  حمّمد  تلميذي  من  استفدت  )لقد  فيه: 

مّكي أكثر ّما استفاد مّني(.
حمّمد  )الشيخ  ييل:  ما  منهم  نذكر  أساتذته:   
ابن العاّلمة احليّل، املعروف بفخر املحقّقني، 
ابن  املّطلب  عبد  السّيد  معية،  ابن  السّيد 
السّيد  ابن  اهلل  عبد  السّيد  الدين،  جمد  السّيد 

جمد الدين، الشيخ قطب الدين الرازي(.
عالقاته  خالل  من  سعى  وخدماته:  مواقفه 
ألن  العلمية  األوساط  يف  ومكانته  الواسعة 
ينجز مهاما كبرية يف جمال اإلصالح والتوجيه، 
أيللدي  عللى  والللل�ب  الكلمة،  وتوحيد 
العابثني املغرضني، فأمخد فتنة اليالوش الذي 
الطائفية،  اخلالفات  وقلَّص  النبّوة،  عللى  ادَّ
أن  فكان  آخللرون،  وعارضه  أنللاس  فوافقه 
حاكم  اعتقله  فيام  خراسان،  حاكم  استدعاه 
دمشق، واغتاله فيام بعد، ألّن حكومة بيدمر 
بدمشق كانت ختشاه، وحتسب له حسابه، إذ 
تتخلَّص  أن  فحاولت  ضعيفة،  حكومة  هي 
من الشهيد األّول وتقيض عليه، حيث ترى 

والضالل.   باالنحراف  ًدا  ُمللنللدمِّ مذهًبا  فيه 
متواصاًل  أذًى  َيلقى  األّول  الشهيد  وكللان 
يعانيه  الذي كان  مريًرا خالل أعامله، ولكن 
الفقه  عللامل  يف  هنضة  حُيللدث  أن  عن  ُيثنه  مل 
العلوم، وأن يفتح يف جبل عامل  وغريه من 
ين(،  جزمِّ )مدرسة  هي  فقهية  مدرسة  ل  أوَّ
الشيعي  الثقايف  النشاط  طليعة  فأصبحت 
ج عدًدا  ر هلذه املدرسة أن خُترمِّ هناك، وقد ُقدمِّ
رين اإلسالميمِّني فيام  كبرًيا من الفقهاء واملفكمِّ
من  متصلة  حلقات  حياته  كانت  فقد  بعد.  
حّتى  هيدأ  مل  واالجتامعي،  العلمي  اجلهاد 
يف  أدرجته  فة،  مرشمِّ خامتة  بالشهادة  ختمها 
)خالصة  ومنها  مؤلفاته:  الشاخمني.  سجلمِّ 
يف  املراد  غاية  واالعتامر،  احلجمِّ  يف  االعتبار 
الرشعية  الللدروس  اإلرشلللاد،  ُنكت  رشح 
أحكام  يف  الشيعة  ذكللرى  اإلمامية،  فقه  يف 
الرشيعة، جوابات الفاضل املقداد، اختصار 
الدمشقية(.شهادته:  معة  اللُّ اجلعفريات، 
بيدمر،  امللك  إىل  رسه(  )قللدس  بلله  ُويِشَ 
فُسجن يف قلعة دمشق سنة كاملة، فلاّم ضجَّ 
عى  وهجومهم  ثورهتم  بيدمر  خاف  الناس 
االستيالء  أو  األّول،  الشهيد  السجن إلنقاذ 
عى احلكم، فحاول التعجيل بقتل هذا العامل 
وإراحة نفسه منه، فقدم وقتل )قدس رسه(، 
الثانية  التاسع من مجادى  وكانت شهادته يف 

786 هل.

)734 هـ – 786 هـ(الشيخ محمد بن مكي العاملي )قدس سره(.. 
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السؤال : كرة القدم إحدى االلعاب الرياضية يامرسها عدد كبري من الشباب 
وُتنفق عليها مبالغ ضخمة فام هو رأي سامحتكم فيام ييل :

أ/ الغرض منها اللهو واملتعة وقضاء الوقت ؟
ب/ الغرض منها احلصول عى األموال والشهرة ؟

ج/ تنشيط اجلسم واحلصول عى اللياقة ؟
اجلواب : ال حترم مارسة لعبة كرة القدم من دون مراهنة سواًء كان الغرض 
املخّصصة  اجلوائز  عى  احلصول  أم  اجلسم  تنشيط  أم  النفس  عن  الرتويح 
للفائزين أم نحو ذلك ولكن البّد من مراعاة ان ال تؤثر مارستها عى أداء 
واهدار  الوقت  تضييع  العمر وعدم  اغتنام  ينبغي  وأيضًا  الدينية  الواجبات 
الطاقات التي وهبها اهلل تعاىل لالنسان يف غري االغراض الدينية او العقالئية 

النافعة .

ما  وغالبًا  والكبار  والصغار  الشباب  يامرسها  رياضة  القدم  كرة   : السؤال 
 ) والعشاء  املغرب  فريضة   ( املغرب  اذان  وقت  مع  مارستها  وقت  يتزامن 
مع ما هلا من فضل إذا أديت يف وقتها ، فهل هناك تأثري مضاعف يف االثم ؟

يفوت  ولكن  حرامًا  يكن  مل  وإن  وقتها  أول  عن  الصالة  تأخري   : اجلواب 
املكّلف بذلك فضيلة أول الوقت وقد عّد ذلك يف بعض النصوص املروّية 

عن أهل البيت )عليهم السالم( تضييعًا للصالة ! .

السؤال : ما هو راي سامحة السيد بلعبة )البيليارد(و ما حكم بيعها ورشائها 
واللعب هبا ؟

اجلواب : الجيوز مع الرهان بل وبدونه إن عّدت لعبة قامرية والجيوز بيعها 
ورشاؤها يف الفرض.

والكاراتيه  كاملصارعة  القتالية  املباريات  يف  املشاركة  جيوز  هل   : السؤال 
ونحوها ما يؤدي غالبًا اىل ال�ر املعتد به ؟
اجلواب : جيوز مع األمن من ال�ر البليغ .

السؤال : ما هو املوقف الرشعي للعاملني يف الصحافة الرياضيلة ) حمررين 
مصورين ( ؟

اجلواب : ال بأس بعملهم ما مل يشتمل عى حمّرم كالرتويج لاللعاب املحّرمة 
ونحو ذلك.

السؤال : ما هي االلعاب الرياضية املحللة ؟

والسلة  القدم  ككرة   ، الكروية  الرياضية  األلعاب  مارسة  جتوز   : اجلواب 
املالعب  يف  مشاهدهتا  وجيللوز   ، وغريها  اليد  وكللرة  واملنضدة  والطائرة 
أن  رشط   ، أوبدونه  مال  بدفع  املختلفة  العرض  شاشات  عى  أو  الرياضية 
ال يستلزم ذلك حراما كالنظر بشهوة ، أو ترك واجب كرتك الصالة. جتوز 
مارسة املصارعة واملالكمة بدون رهان إذا مل تؤد اىل وقوع رضر بدين بليغ .

سؤال للقراء
هل يجوز للمراة ممارسة االلعاب الرياضية

 امام جمهور مختلط ؟

سؤال وجواب العدد السابق

هل يجب ترديد صيغة التوكيل للزواج وراء الشخص الذي سوف يكون الوكيل في الزواج ؟

الجواب :كال .

األلعاُب الرياضّية
بر

ة ج
مز 

د ح
حم
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اد
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حتللّرك  عللن  عللبللارة  احلسيني  املللوكللب  يعد 
أو  املعصوم  اإلمللام  بقيادة  لألّمة  مجاهريي 
نائبه يف عرص الغيبة الُكربى من أجل حتقيق 
أهداف ثورة اإلمام احلسني )عليه السالم(، 
وللموكب احلسيني ثالثة حماور رئيسية هي 
العزائية(  املواكب  الزيارة،  املنرب،  أو  )املأتم 
حسب  احلسينية  الشعائر  تتنّوع  ما  وعللادًة 

طبيعة املجتمع الشيعي وظروفه السياسية.
وُيمكن اعتبار الدافع األول حلركة املواكب 
ألهل  والللوالء  احُلللب  عاطفة  هو  احلسينية 

البيت )عليهم السالم(.
خُمتلف  عرب  احلسينية  املواكب  لعبت  وقد 
عصور التأريخ أدوارًا بارزة يف تشكيل العقل 
وترتافق  باحلامس،  اجلامهري  وتعبئة  اجلمعي 
اإلجيابية  األعللامل  بعض  الشعائر  هذه  مع 
فّنية  مراسم  فتح  أو  بالدم  الترّبع  كحمالت 
أو عرض فنون متثيلية ومرسحية، باإلضافة 
النشاط اإلعالمي )بالصوت والصورة(  اىل 

امُلرافق للمواكب احلسينية. 
تتوارثها  ُمارسة  الشعائر  هذه  أصبحت  لقد 
ُمتعّطشة  جلامهري  إعالمية  ورسالة  األجيال 
أجل  مللن  والتضحية  والللعللدل  للحّرية 
التي وّظفها اإلمام احلسني  النبيلة  األهداف 
وتذكر  اخلالدة،  هنضته  يف  السالم(  )عليه 

)صى  حممدا  الرسول  أن  الروايات  بعض 
اهلل عليه وآله وسّلم( هو أول من زرع بذرة 
وُبكاء  ُحزن  من  احلسينية،  الشعائر  إحياء 
)عليهام  عيل  بن  احلسني  ألبنه  جيري  ما  عى 
ُمبارشة  والدته  بعد  استقبله  فقد  السالم(، 
صباحًا  عليه  يبكي  وكان  املباركة  بدموعه 
ومساًء ملّدة طويلة وُيشاركه يف ذلك أهل بيته 

األطهار )عليهم الصالة والسالم(.
قد  احلسينية  املواكب  أّن  تارخييا  واملشهور 
جرى تأسيسها بعد استشهاد اإلمام احلسني 
)عليه السالم(، فكان أول مأتم أقيم بكربالء 
يف الليلة احلادية عرشة من حُمّرم ُمبارشة بعد 
مقتل اإلمام احلسني )عليه السالم(، برعاية 
العابدين  زين  احلسني  بن  عيل  اإلمللام  ابنه 
ونساء  بيته  أهل  بحضور  السالم(  )عليهام 
أصحابه بأرض الطفوف، وقام بعدها اإلمام 
بإلقاء أول خطبة يف  السجاد )عليه السالم( 
مجاهري الكوفة التي ازدمحت حوله حينذاك، 
وفاطمة  كلثوم  وأم  زينب  السّيدة  وتبعته 
الصغرى )عليهّن السالم(، وبعد ذلك أقيم 
)عليه  معاوية  بن  يزيد  بالشام يف قرص  مأتم 
بالسبايا  جيء  عندما  اهلل(  لعنة  أبيه  وعى 
عبد  بنت  هند  زوجته  قبل  من  جملسه،  اىل 
مأتم  أقيم  وكذلك  له،  معارضته  ُرغم  اهلل، 

مقتل  خرب  وصول  بُمجّرد  املنّورة  املدينة  يف 
وأخللذت  الللسللالم(،  )عليه  احلسني  اإلمللام 
البيت )عليهم  أهل  أئّمة  برعاية  تّتسع  املآتم 
إحياء  عى  شيعتهم  حّثوا  الذين  السالم( 

الشعائر بُمختلف الوسائل امُلتعارف عليها.
إعالميًا  مظهرًا  احلسينية  املواكب  وُتعترب 
شعبيًا لتكوين رأي عام ورسالة عاملية لنرش 
كالعدل  اخلالدة  احلسينية  النهضة  أهللداف 
املواكب  أهللداف  ومن  والسالم،  واحلّرية 
وغايات  حضارية  كُمعطيات  احلسينية 
إنسانية أفرزهتا النهضة احلسينية بام هلا من آثار 
إجيابية لإلنسان وامُلجتمع، هو حتقيق وحدة 
احلركات  خُمتلف  بني  والصفوف  الكلمة 
الدينية والتيارات السياسية، فرسالة املواكب 
بام  والوطنية  اإلسالمية  الوحدة  عى  قائمة 
النبيلة  واألهداف  اإلنسانية  الغايات  حُيّقق 
التضحية  مفهوم  وجتسيد  واألّملللة،  للفرد 
والعطاء والبذل من أجل بقاء الدين وحفظ 
رسالة اإلسالم وضامن بقاء خطوط املقاومة 
يف حالة استنفار معنوي يومًا بعد يوم حّتى 
ظهور القائم باألمر اإلمام املنتظر )عجل اهلل 

تعاىل فرجه الرشيف(.

مركز الفقيه العاملي ينشر 
اقدم نص لزيارة ابي الفضل 

)عليه السالم(

عدي الحاج  ورسالة عالمية نشرت أهداف الطف
المواكب الحسينية.. تاريخ ومظهر إعالمي

16

A
 h

 r 
a 

r w
 e

 e
 k

 l 
y

ملف االربعين



بمواصفات  امللللدارس  ُبنيت 
مع  تتناسب  رفيعة  معامرية 
أمهيتها الدينية والعلمية، حيث 
ترك التجانس املتعدد بني أهايل 
احلللضللارات  بصمة  كللربللالء 
تلك  يف  املتنوعة  العمرانية 
املدارس وال يزال أثره واضحًا 
يف  القديمة  األزقلللة  مللبللاين  يف 
أيضا  الذكر  جيدر  كام  كربالء, 
ُهّدمت  قد  املللدارس  هللذه  إن 
املتعاقبة  السلطات  قبل  مللن 
فكان  الللعللراق  حكمت  التي 
حضاري  لرتاث  تقويضًا  ذلك 

وعلمي وإنساين ال يعّوض.
التي  املللللدارس  أشللهللر  وملللن 

تارخيها  خالل  كربالء  عرفتها 
العلمي:

حسن  الللرسدار  مدرسة  1لللل 
يف  املهمة  املللدارس  من  خللان: 
)1180هل  عام  ُشّيدت  كربالء 
الرسدار  قبل  من  1767م(,  لللل 
وكانت  القزويني,  خان  حسن 
علمية  مؤسسة  أكرب  وقتها  يف 
املدن  يف  نظريها  قل  كربالء  يف 
الللزاويللة  املللقللدسللة, وتللقللع يف 
لصحن  الللرشقلليللة  الللشللامللليللة 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
العلامء  كبار  منها  ختللّرج  وقللد 
وامللللفلللكلللريلللن واملللصلللللحللني 
مجال  السيد  أبرزهم  املسلمني 

والعامل  األفللغللاين,  الدين 
الللكللبللري الللشلليللخ رشيللف 
كام  املللازنللدراين.  العلامء 
العلامء  كبار  فيها  دّرس 
القرنني  خالل  واملراجع 
األخلللللرييلللللن, وكلللانلللت 
غرفة,  سبعني  عى  حتتوي 
للدروس,  قاعات  وعللدة 
وُكلللسللليلللت جلللدراهنلللا 
اهلندسية  بللالللزخللارف 
قرآنية  آيلللات  تللعلللللوهللا 
متناهية,  بللدقللة  منقوشة 
أموااًل  الرسدار  انفق  وقد 

كبرية يف إنشائها.
تولية  عللى  تعاقب  وقللد 
إداراهتلللللا علللللامء أجللالء 
كللللان آخلللرهلللم الللسلليللد 
ُهّدم  الطباطبائي.  عباس 
املدرسة  هللذه  مللن  قسم 
عام  ويف  1948م,  عللام 

1991م مل يبق هلا أثر.
املجاهد:  السيد  مدرسة  2للللل 
سوق  يف  املللدرسللة  هللذه  وتقع 
وثيقة  وهناك  الكبري,  التجار 
إىل  تشري  هبا  اخلللاص  بالوقف 
أهنا ُبنيت عام )1270هل(, وقد 
أمثال  كبار  علامء  منها  ختللّرج 
الطباطبائي,  باقر  حممد  السيد 
الطباطبائي,  عيل  حممد  والسيد 
الطباطبائي  مرتىض  والسيد 
السيد  لبيت  ينتسبون  الذين 
)صاحب  الطباطبائي  علليل 
أساتذة  أشهر  ومن  الرياض( 
عيل  حممد  الشيخ  املدرسة  هذه 
سيبويه والشيخ عباس احلائري 

سنة  املدرسة  هذه  ُهّدمت  وقد 
شارع  فتح  بسبب  )1980م( 

بني احلرمني.
األعظم  الصدر  مدرسة  3لللل 
املدرسة  هللذه  أنشأ  الللنللوري: 
الشيخ  الكبري  الديني  املرجع 
املتوىف  الطهراين  احلسني  عبد 
سكن  والذي  )1286هل(  سنة 
حيث  )1280هل(,  عام  كربالء 
القاجاري  امللك  إليه  أوكللل 
وترميم  تعمري  مهمة  إيللران  يف 
كربالء  يف  املقدسة  العتبات 
فأنفق  وسللامللراء,  والكاظمية 
الطهراين عى بناء هذه املدرسة 
من  املتبقي  اإلرث  ُثلث  من 
األمري اإليراين املريزا تقي خان 
سنة  املقتول  األعظم(  )الصدر 

..1268
سميت  الزينبية:  املدرسة  4للللل 
بجانب  لوقوعها  االسللم  هبذا 
من  أبللرز  وكللان  الزينبية,  بللاب 
فيها  الللتللدريللس  مهمة  تلللوىل 
والفقيه  اهللللر,  جعفر  الشيخ 
اخلطيب,  حممد  الشيخ  الكبري 
وهي من املدارس التي توالها 
الشريازي  تقي  حممد  الشيخ 
وبعده نجله الشيخ عبد احلسني 
الشريازي, وقد طاهلا اهلدم أثناء 
بالروضة  املحيط  الشارع  فتح 
للللل  )1368هللل  عام  احلسينية 

1948(م.
يف  ستكون  امللللدارس  وتتمة 
وامهية  لكثرهتا  القادم  العدد 

احلديث عن كل مدرسة..

من هنا وهناك  المدارس العلمية في كربالء..تاريخ المدارس العلمية في كربالء 
 تاريخ مشرق ومتجدد )2-1(
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جهوٌد استثنائية للمفرزة الطبية
 ومشاركة االعالم النسوي باإلسعافات االولية للزائرات

لنا  رصح  ذللللك،  بخصوص 
مسؤول املفرزة الطبية يف العتبة 
أمحد  االستاذ  املقدسة  احلسينية 
قائاًل:  الشمري  شمخي  جليل 
»أقامت العتبة احلسينية املقدسة 
وخللارج  داخلللل  طبية  مللفللارز 
الطرق  كافة  عى  كربالء  مدينة 
الزائرين  مدن  يف  إليها  املؤدية 
املؤدية  املحافظات  طريق  عى 
بابل،   ، النجف   ( كربالء  إىل 
بلللغلللداد( كللام تللتللوفللر يف مللدن 
جمهزة  صحية  مراكز  الزائرين 
واملستلزمات  األجهزة  بكافة 
عيادات  استحدثت  كام  الطبية 
العدة  بكامل  جمللهللزة  متنقلة 
طبية  وكلللوادر  احلديثة  الطبية 
مللدربللة عللى هلللذه األجللهللزة، 
متنقلة،  عيادات  ثالث  عددها 
وتكفي  الزائرين  خلدمة  تعمل 
مدينة  إىل  نقله  عللن  املللريللض 
احلسني الطبية أو مشفى السفري 
اجلراحي إذ تقوم هذه العيادات 
أكمل  عللى  الللطللوارئ  بخدمة 
العيادات  هذه  وضعت  وجه، 

)شارع  جودة  سيد  مدخل  عى 
قنطرة  ويف  الللصللغللري(،  محللزة 
قرب  الثالثة  والعيادة  السالم، 
)عجل  الزمان  صاحب  مقام 
الللرشيللف(،  فللرجلله  تللعللاىل  اهلل 
وقرب كل عيادة نصبت خيمة 
والصحية  الطبية  للخدمة 
وعند  الكريم،  للزائر  املبارشة 
وجود حالة طارئة ينقل املريض 
للخيمة  املرابطة  العيادة  إىل 
لتلقي العالج والعناية املطلوبة، 
دورا  املتنقلة  العيادات  وأدت 
فعاال للخدمة يف هذه الزيارات 
حديثة  جتربة  إهنا  رغم  املليونية 

يف العراق ويف وزارة الصحة.
العتبة  نصبت  الشمري«  وأكد 
داخل  مفارز  املقدسة  احلسينية 
حيث  املقدس  احلسيني  احلرم 
من  بأمر  الثابتة  املفرزة  حتولت 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
عبد  الشيخ  سللامحللة  املقدسة 
 ) عزه  دام   ( الكربالئي  املهدي 
للنساء،  خاصة  طبية  مفرزة  إىل 
قرب  مفارز  مخس  نصب  مع 

خصصت  و  الللرشيللف  املللرقللد 
الللقللاعللة  الللطللبلليللة يف  امللللفلللرزة 

الشريازية للرجال. 
وقللللالللللت امللللهلللنلللدسلللة نلللدى 
االعالم  مسؤولة  اجلليحاوي 
لرغبة  استجابة   « الللنللسللوي 
واللوايت  املثاليات  الطالبات 
املثال  الطالبة  مسابقة  يف  فزن 
االعالم  اقام  كربالء  جامعة  يف 
النسوي وبالتنسيق مع مسؤول 
امحد  االسللتللاذ  الطبية  املللفللرزة 
من  وبتوجيه  شمخي  جليل 
للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة 
عدد   بتطوع  املقدسة  احلسينية 
يرغبن يف  اللوايت  الطالبات  من 
املفرزة  داخل  احلسينية  اخلدمة 
تدريبهن  بعد  وذلللك  الطبية 
والسكر  الضغط  قياس  عللى 
وبعض  االبلللر  زرق  وايللضللا 
وكانت   ، التمريضية  االمللور 
لتدريب  بداية  هذه اخلطوة هي 
احلسينية  اخلدمة  عى  الطالبات 
عى  دراستهن  جمللال  نفس  يف 
مفرزة  هللنللاك  تللكللون  ان  امللل 

يف  املثاليات  بالطالبات  خاصة 
السنة القادمة .

مبسم  املللثللال   الطالبة  وقالت 
 ) صيدلة  رابعة  )مرحلة  عادل 
عى سعادهتا الكبرية لنيل رشف 
احلسيني،  الللركللب  يف  اخلللدمللة 
وشللاطللرهتللا زهلللللراء فللاضللل 
أشعر   « طب(:  رابعة  )مرحلة 
الزائرين  أخدم  عندما  بالفخر 
الكرام يف جمال اختصايص، هذا 
احلسني)عليه  اإلمللام  أن  يؤكد 
وحزنًا  جرحًا  ليس  الللسللالم( 
فقط بل هو منهج حلياة إنسانية 

متكاملة«
رسى  املثال   الطالبة  وأضافت 
ثالثة  )مللرحلللللة  الللكللريللم  عبد 
لعدة  »خللضللعللنللا   :) هللنللدسللة 
العتبة  يف  تللدريللبلليللة  دورات 
التمريض  يف  املقدسة  احلسينية 
واالسعافات األولية ليتم جتهيز 
املفارز  يف  للعمل  املتطوعات 
الطبية خالل الزيارات املليونية، 
عى  النسوي  اإلعللالم  ونشكر 

منحنا هذه الفرصة الثمينة.

استعدادًا للزيارة االربعينية واستقبال الحشود المليونية الذين يحملون 
أهدافا ومبادئ منبثقة من الثورة الحسينية تضافرت جهود جميع األقسام 
التابعة للعتبة الحسينية المقدسة إلنجاح مراسم الزيارة المباركة وكانت 
الحسينية  العتبة  حرصت  التي  الخدمات  أهم  إحــدى  الطبية  المفرزة 
بما  والصحية  الطبية  المستلزمات  من  احتياجاتها  توفير  على  المقدسة 
يضمن الحفاظ على حياة الزائرين وتقديم افضل الخدمات العالجية لهم.
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فريق طبي بصري اربعيني يواصل عطاءه 
وكأنه مستشفى متنقلة في كربالء المقدسة

البرصة  صحة  دائلللرة  تللواصللل 
دائللرة  مللع  باإلسناد  خدماهتا 
الطبي  عطاءها  كربالء  صحة 
عى  الللثللانلليللة  للسنة  اخلللدمللي 
االملللام  اربعينية  يف  الللتللوايل 
وذلك  السالم(  )عليه  احلسني 
الطبية  اللللكلللوادر  بتقديمها 
باملستلزمات  وجتهيزها  املميزة، 
واآلالت  واألجللهللزة  الطبية 
والللعللجللالت الللل�وريلللة...

مطرش  )فللالح  الدكتور  وقللال 
البرصة  مستشفى  مدير   ) محيد 
الطبي:  الفريق  رئيس  املتنقلة 
البرصي  الطبي  الللفللريللق  ان 
السنة يف  االربعيني متيز يف هذه 
زيادة   حيث  من  الطبية  خدماته 
 8 من)  املتكون  الطبي  الكادر 
اختصاصاهتم  ( عنارص حسب 
 10( منهم  الوظيفية   ومهامهم 
اطباء   )  3 و)  وطبيبتني  (اطباء 
أسنان اضافة اىل كوادر وسطية 
طوارئ،  ومتريضيي  فنيني  من 
مضيفا ان الفريق وفر هذا العام 

واملستلزمات  االدويلللة  كللافللة 
بأنواعها  واالدويلللللة  الطبية 
االمراض  او  املزمنة  لألمراض 
الشائعة، وأجهزة ختطيط القلب 
متكاملة  اشعة  وعربة  ومراقبته 
الطبية  االملللور  مللن  والللعللديللد 
االخرى التي ختدم الزائر بوجه 

خاص.
البرصة  صحة  دائرة  ان  »مبينا« 
حصلت  املللاضلليللة  الللسللنللة  يف 
بخدماهتا  التميز  شهادة  عى 
بدوائر  مقارنة  الطبي  وعطائها 
وسام  وهللذا  االخللرى  الصحة 
كللوادرهللا  لشعور  بلله،  حتتفظ 
وجتللاه  انفسهم  جتللاه  بالغبطة 
اهلل  عبد  ايب  لزائري  تقدمه  ما 
حيث  السالم(،  )عليه  احلسني 
وصل عدد املراجعني يف الزيارة 
املاضية حوايل 60 الف مراجع 
العدد  سيكون  العام  هذا  ويف 
الطبي  والفريق  بالتأكيد  اكثر 

جاهز لذلك بكافة كوادره. 

لوحدة  الطبية  الكوادر  مت  قدَّ
امليدان الطبية اخلامسة للجيش 
العراقي جهودا كبرية ومتميزة 
ورسعة فائقة يف عملها امليداين، 
التي تركزت عى اخالء املريض 
او املصاب او أي حالة يتعرض 
تقديم  اىل  اضللافللة  الللزائللر  هلللا 
العالجات  للمرىض وإسعاف 
اىل  حيتاجون  الذين  الزائرين 
الرائد  وقللال  إسعاف،  سيارة 
صالح(  امحللد  )وسلليللم  طبابة 
كوادر  ان  الوحدة،  آمر  معاون 
الطبية  اخلدمات  تقّدم  الوحدة 
خالل  دائللم  بشكل  للزائرين 
كربالء  يف  املليونية  الزيارات 
االخرى.. املقدسة  والعتبات 

الللوحللدة  مللوكللب  ان  مبينا 
اخلدمية تأسس منذ عام 2003 
ويعمل بتوجيهات آمر املديرية 

الفرات  عمليات  قيادة  وآمللر 
واجب  ان  مؤكدا  األوسلللط، 
اخلدمات  تقديم  هو  الوحدة 
مكان   أي  يف  كان  ألي  الطبية 
ساحات  يف  اسلللود  فللاجلللنللود 
القتال وهم يقدمون  خدماهتم 
والنازحني  للمقاتلني،  الطبية 
وهللنللا هلللم خللدمللة احلللسللني 
وزائريه  السالم(  الشهيد)عليه 
من العراق ومجيع انحاء العامل.

ضياء االسدي/قاسم عبد الهادي 

جهود كبيرة ومتميزة لموكب وحدة الميدان 
الطبية الخامسة للجيش العراقي
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قام )مركز االمام احلسني -عليه السالم- التخصيص للصم ( التابع لألمانة العامة للعتبة 
املناطق  اىل  اضافة  ذاتية  وبجهود  اليه  املؤدي  الشارع  تنظيف  بحملة  املقدسة  احلسينية 
املجاورة  له من النفايات، وذلك حفاظًا عى صحة املواطنني والزائرين القادمني لزيارة 
االمراض  اىل  التعرض  او  التلّوث  من  اخلالدة  اربعينية  يف  السالم(  احلسني)عليه  االمام 
األخرى، وقال االستاذ )باسم العطواين( مدير املركز: ان منتسبي املركز تطوعوا بجهود 
ذاتية لتنظيف ومجع النفايات وجتميعها يف مكان املخصص هلا، وذلك من اجل  كربالء 
التطوع  املنطقة يف  احلملة شجعت سكنة  ان  الكرام« مضيفا  زائرهيا  امام  »امجل وأنظف 

للتنظيف.
ودعا »العطواين« مجيع املراكز واهليئات واملواكب احلسينية اخلدمية القادمني للخدمة يف 
الزيارة االربعينية اىل تنظيف اماكنها باستمرار لضامن عدم تلوث البيئة، متمنيا من اجلميع 
ان  حيذوا حذو )مركز االمام احلسني-عليه السالم- التخصيص للصم( يف محلته التنظيفية 
الواسعة التي ان دلت فأهنا تدل عى احرتام قدسية االرض وطهارة ارض كربالء احلسني 

)عليه السالم(، وذلك من اجل مدينة أمجل وانظف..

أقام االعالم احلريب التابع ملجموعة قنوات 
ياحسني  طريق  ،عللى  الفضائية  كربالء 
بطوالت  فيه   بابل معرضًا سّطر  كربالء- 
وصللورًا  السالم(  )عليه  األكللرب  عيل  لللواء 
للحفاظ  بدمائهم  ضّحوا  الذين  للشهداء 
اىل  اضافة  واملقدسات،  الوطن  ارض  عى 
داعش  لتنظيم  األسلحةالتابعة   من  عدد 
مواجهته  خالل  فارًا  تركها  التي  االرهايب 
مع اللواء يف مناطق عدة ابرزها ) اخلالدية 
، القيارة، املوصل، جرف النرص( أكد ذلك 

مسؤول املعرض محيد حسني علوان لغرفة 
اخبار زيارة األربعني.  وأضاف علوان :« 
عى  الثانية  للسنة  املعرض  هلذا  إقامتنا  ان 
كربالء  طريق  عى  فقط  ليس  وهو  التوايل 
بابل بل عى مجيع الطرق املؤدية اىل حمافظة 
طريق  عى  وأحللدمهللا   ، املقدسة  كربالء 
بغداد،  الزائرين نجف واآلخر عى طريق 
كبري  املعرض  مع  الزائرين  تفاعل  ان  مبينا 
جدًا من خالل استفساراهتم عن مايعرض 

داخل املعرض«.

يعرض  انه  عن  فضاًل  املعرض  ان  الفتًا:« 
من  فارًا  األسلحة  من  داعش  ماتركه  فيه 
لواء  ابطال  لشهداء  وصورًا  اللواء  ابطال 
نقوم  ان  عى   حرصنا  اننا  أال  األكرب‹  عيل 
بنصب شاشة كبرية لعرض صور حية من 
اضافة  اللواء  ابطال  خاضها  التي  املعارك 
التي  والرسمية  والكتب  الوثائق  ابرز  اىل 
كان يستخدمها عنارص داعش األجرامي«.

ضياء االسدي / قاسم عبد الهادي

من اجل كربالء اجمل وأنظف امام زائريها الكرام
)مركز االمام الحسين -عليه السالم- التخصصي للصم ( يقوم بحملة كبيرة للتنظيف

ماذا أقام اإلعالم الحربي على طريق كربالء بابل. 
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العتبة  جهود جبارة لقسم املخازن يف 
الللزيللارة  خللالل  املللقللدسللة  احلسينية 
عى  أخذ  حيث  املباركة،  األربعينية 
عاتقه العديد من املهام االساسية التي 
هدفت اىل  تقديم افضل اخلدمات إىل 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  زائري 
واالمللداد  الدعم  تقديم  عن  فضاًل 
يف  احلسينية  العتبة  اقللسللام  لكافة 

الزيارات املليونية املباركة.
وقال السيد أجمد حيدر املحنه معاون 
احلسينية  بالعتبة  املخازن  قسم  رئيس 
اثناء  املخازن  قسم  »تكّفل  املقدسة: 
بافتتاح  املباركة  االربعينية  الللزيللارة 
بلغ  حيث  البطانيات  لتوزيع  مركز 
 23( له  املخصصة  البطانيات  عدد 
الف( بطانية وقد تم انشاء هذا املركز 
عمله  وبارش  الشهداء  شارع  هناية  يف 
ملا  واستمر  اخلري  صفر   )9( يوم  منذ 
 )24( وبواقع  املباركة  الزيارة  بعد 
ساعة يوميًا، وتم وضع خطة تتضّمن 

انسيابية يف العمل واستفادة اكرب عدد 
مع  املوجودة  للبطانيات  الزائرين  من 
والدفاع  املهنية  السالمة  معدات  توفر 
القسم  منتسبي  عى  وباالعتامد  املدين 

وعدد من املتطوعني«.
وأضاف ان »من االدوار األخرى التي 
يقوم هبا القسم توفري وتوزيع الزيوت 
واملتحركة  الثابتة  العتبة  آليات  عى 
بنقل  واخلاصة  الللزيللارة،  واثناء  قبل 
تم جتهيز مدن  انه »قد  مبينًا  الزائرين، 
احلسني  االملللام  ومضيف  الللزائللريللن 
)عليه السالم( ومواقع العتبة املقدسة 
األخرى باملواد الغذائية اجلافة والرطبة 
والتي تم توزيعها عى الزائرين، فضاًل 
املقدسة  العتبة  أقللسللام  تللزويللد  عللن 
املختلفة  باملعدات  هلا  التابعة  واملراكز 
وأواين  والتدفئة  التربيد  أجهزة  من 
ومللواد  الكهربائية  وامللللواد  الطبخ 
مدن  جتهيز  عللن  فضاًل  التنظيف،  
الزائرين واملواكب احلسينية واملدارس 

ضياء االسدي / قاسم عبد الهادي

باألفرشة  الزائرين  إليواء  املقدسة  العتبة  افتتحتها  التي 
والبطانيات إليواء أكرب عدد من الزائرين، حيث تّم توزيع 
القياس عى مدن  ما يقارب من )7( الف سجادة خمتلفة 
الف  اكثر من )132  األهلية وتوزيع  واملواكب  الزائرين 
العتبة ومركز توزيع  الزائرين ومواكب  بطانية( عى مدن 
الزائرين  ايللواء  ومراكز  املفقودين  ومركز  البطانيات  

واملتطوعني واملواكب االهلية«. 
بنصب  اخليم  وحللدة  كللادر  »رشع  حديثه،  املحنه  وتابع 
العتبة  موكب  عللى  القياسات  خمتلفة  خيمة   )200(
واملواكب االهلية واملفارز الطبية ومراكز ايواء الزائرين يف 
داخل املدينة وخارجها، وتقديم الدعم واالسناد بالوقت 
ولواء  السالم(  )عليه  االكرب  عيل  لواء  يف  لألخوة  ذاته 
والزيوت  بالوقود  القتال  جبهات  يف  املرابطني  الطفوف 
واملواد الغذائية، واستنفار اجلهود يف معمل غسل السجاد 
والبطانيات بغسل اكرب عدد مكن من السجاد والبطانيات 

واعادهتا للخدمة اثناء الزيارة املباركة«.

األحرار/ حسين نصر   

قسم المخازن في العتبة الحسينية المقدسة..
 جهود جبارة لتقديم افضل الخدمات
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لزائري األربعينية وبشهادة الزائرين أنفسهم

مدينُة  اإلمام الحسين »عليه السالم« للزائرين تقّدم أفضل الخدمات 

وقال احلاج عبد األمري طه، مدير 
)األحرار(:  لل  حديثه  يف  املدينة 
»بدئ االستعداد مبكرًا للزيارة 
الللعللّدة  هتيئة  وتللم  االربعينية 
الكوادر  وهتيئة  الللزيللارة  هلللذه 
لتقديم  الللزائللريللن  مللديللنللة  يف 
كام  وانلله  خصوصًا  اخلللدمللات 
الزائرين  كان متوقعًا بأن اعداد 
أعدادهم  تفوق  العام  هذا  يف 
مضيفًا،  املاضية«،  االعللوام  يف 
من  التاسع  يف   االنذار  »دخلنا 
صفر لكافة املنتسبني فضاًل عن 
األخوة املتطوعني من حمافظات 
ميسان  املللثللنللى،  )اللللبلللرصة، 
اجلميع  شللارك  حيث  وبابل(، 
للزائرين،  اخلدمات  تقديم  يف 
اإليواء  خدمات  شملت  والتي 
واإلطعام واملفارز الطبية فضاًل 
عن األنشطة التبليغية والتثقيفية 

للزائرين«.
وأشاَر طه إىل اّن »كوادر املدينة 
من  تقدمه  مللا  إجيللابلليللة  ملست 
احلسيني  الزائر  بقبول  خدمات 
الزائر  صللورة  تتغري  حيث  هلا، 
ما  وهذا  وخدماهتا  املدينة  عن 
شعورًا  املدينة  منتسبي  يعطي 
تلبية  لغرض  باملسؤولية  كبريًا 
واملتطلبات  االحتياجات  مجيع 
خالل  الللزائللر  حيتاجها  الللتللي 

دخوله وخروجه من املدينة«.
اّن  بللالللقللول:  وتللابللع حللديللثلله 
للمدينة  الللفللنلليللة  »اللللكلللوادر 
لكافة  وتأهيل  صيانة  انجزت 

الصحيات  من  املدينة  منشآت 
املركز  وقللاعللات  واحلللاممللات 
اضافية  خيم  نصب  مع  الطّبي 
عدد  اكللرب  الستيعاب  وذلللك 
من الزائرين الكرام، كام وّفرت 
اخرى  خدمية  جوانب  املدينة 
االسئلة  عللن  االجلللابلللة  مللثللل 
اجلامعة  وإقامة صالة  الرشعية، 
إقامة  مللع  والللنللسللاء  للللللرجللال 
جملس وعظ وإرشاد يومي بعد 
واتصاالت  الظهرين،  صللالة 
جمانية ومركز مفقودين وخياطة 
املالبس اضافة اىل مركز توزيع 
األخرى  واالحتياجات  الطعام 
صغارًا  الزائرون  حيتاجها  التي 

وكبارًا«.
أما عن تفاصيل أكثر بخصوص 
مدينة  قّدمتها  التي  اخلدمات 
حّدثنا  للزائرين  احلسني  اإلمام 
حيدر ثامر محزة، مسؤول شعبة 
قائاًل:  املدينة  يف  النظام  حفظ 
هتيئة  عى  كللوادرنللا  »حرصت 
األجواء األمنية العالية للزائرين 
خروجهم،  وحتى  بدخوهلم 
اخلاصة  الشعبة  وحدات  وعرب 
احلقائب  وتفتيش  بللاحلللراسللة 
والعمل  بالكامريات،  واملراقبة 
عى  حفاظًا  ساعة(   24( بواقع 
من  الزائرين  وسالمة  أرواح 
أي خطر ال سمح اهلل«، مضيفًا 
استقبلوا  العاملني  »مجيع  ان 
وضيافة  صدر  برحابة  الزائرين 
خدمتهم  عى  واحلللرص  عالية 

وتلبية احتياجاهتم«.
جعفر  موسى  بشري  قللال  فيام 
يف  املللضلليللف  شعبة  مللسللؤول 
الشعبة  »كللللوادر  ان  املللديللنللة: 
الللزيللارة  أيلللام  خللالل  عملْت 
الطعام  وجللبللات  تقديم  عللى 
)الفطور  للزائرين  املختلفة 
حيث  والللعللشللاء(،  واللللغلللداء 
ابتدئت وجباهتا يف األيام األوىل 
حتى  وجللبللة(   2000( بللواقللع 
األخللرية  األيللام  يف  تصاعدت 
أكثر  إىل  ووصلللللت  للللللزيللارة 
طعام(،  وجبة   13000( من 
هي  الوجبات  تلك  تكن  ومل 
الواحد  اليوم  خالل  الوحيدة 
هناك  تللكللون  ان  حرصنا  بللل 
الفقرات  وجبات إضافية وهي 
الصباح  فللرتة  بني  تكون  التي 
عصائر  عن  عبارة  والظهرية 
وبسكويت اما الفرتة بني الغداء 
احللويات  فيها  فتوزع  والعشاء 

والفواكه واملعجنات«.
»مجيع  أن  إىل  جعفر  ولللفللَت 
تواصلت  العاملة  الللكللوادر 
افضل  لتقديم  النهار  مع  الليل 
دون  من  للزائرين  اخلللدمللات 
نكون  ان  ونتمنى  ملل  او  كلل 
ايب  زائللري  خدمة  يف  ُوّفقنا  قد 
وهم  السالم(  )عليه  االحللرار  
راضلللون عللن مللا يللقللّدم هلللم يف 

زيارة أربعينيته اخلالدة«.
شعبة  مسؤول  بدر،  حسني  أما 
أوضح  فقد  املدينة  يف  اآلليات 

كاّفَة  استنفرْت  »املللديللنللة  أن 
اآلليات  بنرش  اخلاصة  جهوِدها 
وكابسات  احلمل  سيارات  من 
النقل  وحللافللالت  الللنللفللايللات 
اإلسعاف  سيارات  عن  فضاًل 
والتي تّم االستفادة منها خلدمة 

الزائريَن الكرام«.
وحللّدثللنللا هللاشللم حللاكللم عبد 
الرضا، مسؤول الشعبة اخلدمية 
قائاًل: »عملنا مستمر  املدينة  يف 
عى مدار ايام السنة بتوفري افضل 
اخلدمات للزائرين الكرام سواء 
خارجه  او  العراق  داخللل  من 
مضاعفة  بصورة  يكون  ولكن 
املليونية  الزيارات  فرتة  خالل 
املباركة،  االربعني  زيارة  ومنها 
بتهيئة  عملنا  يتلّخص  حيث 
الزائرين،  املبيت إليواء  قاعات 
اخلللدمللات  تللوفللري  إىل  إضللافللة 
الللصللحلليللة وهتلليللئللة احلللاممللات 
مرافق  لكافة  النظافة  وأعللامل 
توفري  والللعللمللل عللى  املللديللنللة، 
للزائرين«،  الراحة  مستلزمات 
االملللام  »خللدمللة  ان  مللضلليللفللًا 
السالم( وزائريه  احلسني )عليه 
فيام  متعاون  واجلميع  لنا  رشف 
بينهم سواء من حفظ النظام او 
غريها  او  املضيف  او  اخلدمية 
من اقسام وشعب املدينة لتوفري 
لزائرينا  الالزمة  االحتياجات 

الكرام«.
هادي  الللزراعللي  املهندس  أمللا 
مللسللؤول شعبة  حللنللون جللرب، 

أهّمية مشروع  الزائرين،  الماليين من  توافد  المباركة ومع  األربعينية  الزيارة  َبرزْت خالل 
مدينة اإلمام الحسين )عليه السالم( للزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة والكائنة 
على طريق )كربالء ـ بابل(، عبر احتضانها لهذه األعداد الغفيرة وتقديم أفضل الخدمات لهم.
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»كام  فقال:  املدينة  يف  الصيانة 
الزائرين  مدينة  أن  تعلمون 
حديثة  ُأطلللر  وفللق  ُبنيت  قللد 
عى  وحتتوي  راقية  وتكنلوجيا 
)13 قاعة( بطابقني والقاعات 
 25( بأجهزة  مكيفة  مجيعها 
املركزي  التكييف  مللن  طنا( 
عن  فضاًل  املركزية،  والتدفئة 
الصحية،  ومرافقها  خدماهتا 
هذه  تكون  ان  عى  دأبنا  وقللد 
فرتة  طيلة  مستمرة  اخلدمات 
الزيارة ليتسنى للزائر االستفادة 
منها طيلة فرتة دخوله وخروجه 

من املدينة«.
كللام قلللدم املللركللز الللصللحللي يف 
مدينة االمام احلسني للزائرين؛ 
ايب  اربعينية  لزائري  خدماته 
االحلللللرار )عللللليلله الللسللالم(، 
بللالللتللعللاون مللع دائلللريت صحة 

)كللربللالء واللللبلللرصة(، وقللال 
اللللرزاق،  عبد  أمحللد  الدكتور 
مدير املركز الصحي يف املدينة: 
وموادا  ادوية  جهز  »املركز  ان 
للزيارة  تكفي   متنوعة  طبية 
االربللعلليللنلليللة، وفللرهتللا دوائلللر 
املدينة   مللع  املتعاونة  الصحة 
اضافة اىل االدوية التي ُجهزت 
للعتبة  العامة  االمانة  من  اصال 
جهزت  فيام  املقدسة،  احلسينية 
بكافة  الطوارئ  ردهات  املدينة 
املستلزمات الطبية التي حيتاجها 
عى  عملت  والتي  الللزائللرون، 
حلني  للحياة  املنقذة  العالجات 
حتويلها  يتم  ثم  احلالة  استقرار 
الرئيسية  احلسني  مستشفى  اىل 
ان  منوها  املقدسة«،  كربالء  يف 
»الكوادر الطبية يف املركز تعمل 
املستوى مع  بكفاءة طبية عالية 

اي زائر يطرق باهبا«.
إىل ذلك عرّب عدد من الزائرين 
والقادمني  جنسياهتم  بمختلف 
قبلة  صوب  األقدام  عى  مشيًا 
اإلمام  الثوار  وإمللام  األحللرار 
الفضل  أيب  وأخلليلله  احلللسللني 
الللعللبللاس )عللللليللهللام الللسللالم( 
بكربالء  املقدسة، عن شكرهم 
مدينة  ادارة  اىل  وامللتللنللاهنللم 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
اخلللدمللات  مجلليللع  لتقديمها 
وحسن الضيافة احلسينية، طيلة 
فرتة دخوهلم املدينة وخروجهم 

منها.
ويف هذا السياق حتدث املواطن 
حسني عالوي جاسم من أهايل 
»شكرًا  قائاًل:  قار  ذي  حمافظة 
كللربللالء عللى حسن  ألهللللايل 
فرتة  طيلة  والللكللرم  الضيافة 

زيلللللارة 

من  إلينا  تقدم  وملللا  األربللعللني 
احلسينية  اخلدمة  من  خدمات 
)عليه  احلسني  اإلمام  مدينة  يف 
الللسللالم(، وبللرصاحللة فللإن ما 
استقبال  طبيعة  من  شاهدناه 
جعلنا نشعر باخلجل من اجلميع 
عنهم  أقول  جعلني  وبرصاحة 
انصار للحسني وللعراق وهذه 
اخلدمات بالنسبة إلينا حمل فخر 
باقر  زمللان  قال  واعتزاز«.فيام 
حمافظة  أهال  من  احلسني  عبد 
اىل  والتقدير  الشكر  بابل: »كل 
األخوة يف مدينة اإلمام احلسني 
للزائرين عى ما قدموه إلينا من 
االستقبال  عن  فضاًل  خدمات 
مشكورة  جهود  وهللي  الرائع 
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ظلللل  يف 
األوضللللاع 
الللللللتللللللي 
ضد  حربه  يف  الللعللراق  يعيشها 
داعش اإلرهايب، نعم هناك شتان 
العز  ساحات  يف  املقاتلني  بني 
والكرامة واخلدمة احلقيقية هنا يف 
جماهدون  فكلهم  الزائرين  مدينة 

أبطال«.
أهايل  من  حيدر  نجم  حممد  اما 
»فضاًل  فقال:  القادسية  حمافظة 
التي  الللكللبللرية  اخلللدمللات  عللن 
اصحاب  قبل  مللن  شاهدناها 
نحو  املسري  فرتة  طيلة  املواكب 
ومن  والشهادة  الثورة  كربالء 
قبل األخوة حفظهم اهلل يف مدينة 
اال  يسعني  ال  انني  اال  الزائرين 
التي  الزكية  الدماء  لوال  أقول  ان 
قدمها الشهداء من ابطال الوطن 
الللواحللد مللن اجللليللش واحلللشللد 

فصائله  بجميع  املقدس  الشعبي 
ملللا اسللتللطللاعللت هلللذه اجلللمللوع 
املسرية  هللذه  احياء  من  الكبرية 
اإلمام  اربعينية  إلحياء  الكربى 
الظروف  ظل  يف  اخلالدة  احلسني 
العراق  يعيشها  التي  االستثنائية 
ومواجهته يد الرش والظالم، وأنا 
من خالل هذه املجلة ُأهدي مجيع 
يف  األبطال  هللؤالء  اىل  خطوايت 
وندعو  والكرامة،  العز  ساحات 
وادعو  الشهداء  جلميع  بالرمحة 
يمد  ان  وتللعللاىل(  )سبحانه  اهلل 
الوطنية  اللحمة  قائد  عمر  يف 
عيل  السيد  سامحة  األعى  املرجع 
ظله  )دام  السيستاين  احلسيني 
الفتوى  ولوال  ولللواله  الللوارف( 

لكان العراق ليس كام هو اآلن«.
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جاسم   زكلللي  احللللاج  ويللؤكللد 
مركز  مللسللؤول  املللنللكللويش، 
من  »نسعى  بالقول:  املفقودين 
خالل مركز املفقودين الرئييس 
اىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
وهي  اخلدمات  افضل  تقديم 
ايللصللال املللفللقللوديللن وبللأرسع 
الزيارات  يف  ذوهيللم  اىل  وقت 
االستعداد  تم  حيث  املليونية 
ووضع  املركز  الفتتاح  املبكر 

وانسيابية  حلركة  جيدة  آليات 
دخول وخروج الزائرين حيث 
من  كبرية  جمموعة  وضللع  تللم 
تتصل  التي  النقالة  اهلللواتللف 
داخللل وخلللارج الللعللراق وتم 
االيرانية  بالقنصلية  االستعانة 
بل)50(  دعمنا  وتم  كربالء  يف 
شخصا عى مدى) 24 ( ساعة 
قسم  وجبات  ثللالث  والعمل 
منهم  وقسم  لالتصال  منهم 
احلاسبة  يف  املفقود  لتسجيل 
فهي  للحاسبات  وبالنسبة 
مرتبطة يف كل املراكز منها مركز 
بني  ومللركللز  العباسية  العتبة 
الزائرين  مدن  ومراكز  احلرمني 
وبقية املراكز االخرى«، مضيفًا 
مداخل  يف  كابينات  وضع  »تم 
كربالء يف شارع اإلمام احلسني 
وشارع العباس وبعض املناطق 

يسأل  عندما  حيث  االخللرى 
يتصلون  املكان  هذا  يف  املفقود 
بنا مبارشة، ايضًا تم فتح موقع 
ارقام  ووضعنا  للمركز  انرتنت 

هواتف لالتصال«.
وتلللابلللع املللنللكللويش، »لللديللنللا 
اىل  يتصل  املللدى  بعيد  جهاز 
وهناك  النجف  حمافظة  حدود 
مناطق  عى  توزيعها  تم  نقاط 
شخص  ُيفقد  فعندما  متعددة 
يللتللم االتلللصلللال علللن طللريللق 
بإرسال  لنقوم  اجلللهللاز  ذلللك 
األشخاص املفقودين اىل هناك 
او بالعكس«، مبينا« ان اصعب 
احلاالت يف مركز املفقودين هم 
احلاالت من ذوي االحتياجات 
اخلاصة وكبار السن واألطفال، 
اكثر  باألطفال  اهتاممنا  ويكون 
يتحمل  ال  الطفل  ألن  يشء 

لللفللرتة طللويلللللة حيث  الللبللقللاء 
خاصة  بصورة  معهم  نتعامل 
بتقديم العصائر واملعجنات هلم 
وبعض االمللور االخللرى حلني 
العثور عى أهاليهم، أما بالنسبة 
فالبعض  اإليرانيني  للزائرين 
يومني  ملللدة  هنا  يبقى  منهم 
حتى يلتقي بأهله ومن يصعب 
مع  بالتنسيق  نقوم  ذلك  عليه 
فريسلوهنم  االيرانية  القنصلية 
بسيارات اىل مهران عى حساب 
ونحن  االيللرانلليللة،  القنصلية 
يف  اجلهود  اقىص  بذل  نحاول 
اذ  الشخص  هذا  ايصال  سبيل 
اسم  او  املوبايل  بأرقام  نستعني 
مع  التواصل  يتم  حتى  املوكب 

ذوي املفقود«.

بذل مركز المفقودين التابع للعتبة الحسينية المقدسة جهودًا كبيرة وواسعة خالل زيارة األربعين المليونية؛ باتباع أفضل 
الطرق والوسائل إليصال االطفال او المفقودين بأسرع وقت ممكن الى اهاليهم.

يتبع افضل الطرق إليصال المفقودين الى ذويهم في اسرع وقت 
مركز المفقودين 

   
صر

ن ن
سي

 ح
ر/

حرا
األ
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ملف االربعين



رحيم ال�ساهر مسيٌر عبَر قارات القلوب) سلطان القلوب(!
ه�������������ذا م���������������س�������ري م������ا�������س������ع������ى ال����������ق����������دُم!

ه�����������و ح���������������س�������رن�������ا ج������ئ������ن������ا ن�����������س�����اب�����ق�����ه 
����������س���������ل���������ط���������ان ق����������ل����������ب الت����������ع����������ان����������ده 
ه������������������ذي ج������������م������������وع ج������������������اء اأول������������ه������������ا 
ح�������ت�������ى ال��������ك��������ه��������ول م���������������س�������وا ب�����ع�����اف�����ي�����ٍة 
ه��������������ذا ح�����������س�����ي�����ن�����ك ج�������ئ�������ت ت�����ن�����������س�����رُه

م��������������������������ازال ه���������ات���������ف���������ه ي������ع������ات������ب������ن������ا: 
ه���������و ح�����ك�����م�����ة اأ�����������س����������راره����������ا اخ������رق������ت 
ي����������������اع����������������اذيل ف���������ل���������م امل����������������������ام ع�����ل�����ى 
ه���������������ذا م�����������������س��������ري م��������اف��������ن��������ت ن���������ُظ���������ُم!
ن���������ك���������اب���������دُه وط������������������ن  يف  ه���������ان���������ح���������ن 
م�����������وج�����������دٌة! ل�������ل�������خ�������ي�������ل   ������������س�����������دره  يف 

اأجم�������������������������اده ب���������������دم احل�������������������س���������ن  ب����ن����ت 
اإىل امل���������������س�������ر  ق�������م�������م  ع�������ل�������ى  ف����������ازح����������ف 

ن������ح������و احل�������������س������ن ي�����ح�����ث�����ن�����ي ال������ق�������������س������ُم!
ج�������ي�������ا ف������ج������ي������ا وامل�������������������س���������ُر �������س������م������و !
ك����������ل ال�������ك�������ب�������ائ�������ر م�������������ات ف�������ان�������ه�������زم�������وا!
ي������ل������ت������ط������ُم! ج��������������اء  اآدم  ع�������ه�������د  م�����������ن 
ال�����������ق�����������دُم! ت������ت������ع������ب  مل  مب���������������س�������ره�������م 
امُم! ���������س��������اب��������ق��������ت  ق�������������د  مل�������������������س���������ره 
دُم! وال����������ع����������ت����������اُب  ع�������������ام  األ����������������ف  م����������ن 
ك�����������ل امل�����������������س��������ام��������ع زان�����������ه�����������ا احل���������ل���������ُم!
ع�������������س������ق ب�����������ه م������������ازل������������ُت اخ������ت�������������س������ُم!
ع���������ر ال�������ق�������ل�������وب حت�����ث�����ن�����ي ال������ِع�������������س������ُم!
ج��������رح��������ا ف������ج������رح������ا م��������ن��������ه  ن�����ق�����ت�����������س�����ُم!
االأمُل! ي�����������������رح  مل  وب����������ن����������ح����������ره 
جم�����������د اجل���������������������راح مل�����������ن ب�����������ه ظ������ل������م������وا!
م��������������������راأى ذب���������ي���������ح ج�������ل�������ه ال���������ِع���������َظ���������ُم!
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جناء عبد علي عمران
تعَزي يا روحي وتو�سحي بحزن املاآ�سي 

وحثي اخلطى وانحني اأمام جراحات االأكارم
دفق احلياة يحيا يف اإحياء ال�سعائر..

فا�سم احل�سن �سيبقى مدويًا باأرجاء العامل
فهنيئًا لكل من التحق بركب الع�سق مواليا 

الدماء  �سيد  يا  �سيدي..  يا  �سريحك  اأم��ام 
الزاكيات

يف  ق����درك  ع��ظ��ي��م  ال��ع��ارف��ن  بلهفة  اأق����ف 
ال�سماوات قبل االأر�سن

تت�سارع مني خطى قدمي �سوقا.. 
وتو�سا ً بوجاهتك عند اهلل

املقد�س  برابك  والثياب  القلب  اأعفر  ولكي 
بالدم 

ففي كل خطوة تتناهى ل�سمعي اأ�سوات..
كاأنها اأ�سوات نحيب.. اأنن.. تاأوهات اليتامى 

والثاكات
يثور احلزن وتتفجر ينابيع الدموع.

االآن اأقول يا ليتني كنت بركب احل�سن الحق
يدمي االأ�سى جوانحي وجوارحي

�سهيد املاء وابن الر�سول وقائم احلق 
اأهفو اإليك يا �سيدي.. يا �سيد اجلراحات

ففي كل عام نرجو الو�سول اىل ابن الب�سعة 
الطاهرة

لتهتف اأرواحنا .. وقلوبنا .. وحناجرنا
لبيك .. لبيك .. لبيك

ياح�سن
يا ح�سن
يا ح�سن

ُخطى األربعيَن
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بكاُء المرأة
�ساأَل الولد اأمه : ملاذا تبكن؟

ين امراأة! اأجابته : الأ
فقال الولد : اأنا ال اأفهم هذا !!

فاحت�سنته اأمه وقالت : و لن تفهمه اأبدًا !
ثّم �ساأل الولد اأباه : ملاذا تبكي اأمي با �سبب ؟

اأجاب اأبوه : جميع الن�ساء يبكن با �سبب. 
كر الولد واأ�سبح رجا وال زال يجهل ملاذا تبكي 

الن�ساء !!
و يف النهاية �ساأل عاملا ، حكيم ملاذا تبكي الن�ساء ؟
لها  املراأة جعل  اأجاب احلكيم : عندما خلق اهلل 
 .. الدنيا  اأحمال  اأكتافا قوية جدا لتحمل عليها 
لتعطي  وحنونتن   ، ناعمتن  ذراعن  لها  وجعل 
الراحة .. واأعطاها قوة داخلية لتحتمل والدة 
يكرون،  عندما  لها  رف�سهم  وحتتمل  طفال،  االأ
واأعطاها �سابة.. لتحتمل اأعباء اأ�سرتها وتعتني 
ودون  الظروف  اأ�سعب  يف  �سامدة  وتبقى   .. بهم 
وال  تنتهي  ال  طفالها  الأ حمبة  ..واأعطاها  تذمر 

مل .. تتغر حتى لو عادوا اإليها و�سببوا لها االأ
احلاجة  عند  لتذرفها  الدموع  اأعطاها   .. اأخرا 
 .. الكبرة  امل�سوؤولية  هذه  اأحمال  فرمي   ،
وت�ستطيع اأن توا�سل الرحلة .. وهذه هي نقطة 

�سعفها الوحيدة.
لذلك احرموا دموع ن�ساء العامل حتى واإن كانت 
ال�سري حلظة خروجك  با �سبب .. قطع حبلك 
للدنيا .. وبقي اأثره يف ج�سدك.. ليذكرك دائما 

بان�سانة عظيمة ، كانت تغذيك من ج�سدها.
جتعل  اأن  قلبي  نب�س  ما  بقدر  اأدعو  اإين  رب  يا 

اأم���������ي اإحدى ن�ساء جنتك.
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عقيل احلمداينالشمُس والريُح والماء
هَو املاُء ..

يبحُث عن �َسفتيك ..
لر�ُسَم رّيًا على َجمَرتيك ..

قبَل اإنطفاِء العط�س..
على  م��ن  ت�ساري�سِه  امن��ح��اِء  وق��ب��َل 

ثناياك ..
ُقبلَة   .. َنحرَك  على  ُتطبَع  اأن  وقبَل 

َن�سٍل اأهَوج
.. ولكنُه مل ينْل منَك َر�سَفة
اِدية وُحزنًا على الكبِد ال�سَ

يف كلِّ ُمنَتَهٍل َيلَقى َحتفه
ق�سى اهلُل جي�س اجلاِميِد

يهوي على َموِجَك النبويِّ املامِح
لتنثاَل َم�سرعٌة بعَد اأخرى

فُينَحُر جَمرى ارتوائَك
وُتهدى ال�سفاُف �سبايا

حيث باط الَعط�س
*** *** ***

هَي الريُح..
يجِرفها ال�سوُق نحَو اخِليام

ُتلقي بنف�ِسها يف االأُتون
وال همها .. ما يكون

رام َر ناَر ال�سِ ومل تدِر اأنَّ احت�ساَن خياِمَك �سعَّ
فجاءْت جترُّ ُذيوَل ُن�َسيماِتها َخجًا

ت�ستميُح االإمام
*** *** ***

هَي ال�سم�ُس..
ياء الأنَك بدٌر وبينكما اأنهٌر من �سِ

كاأحلى م�سيمِة ِع�سٍق
ماء نا وال�سَّ ما بَن اأر�سِ

َهالها قاِتُلوك ..
وفورًا َهَوْت

دوك .. َحامَلا َجرَّ
لُت�سِدَل ِمعطفها فوَق ُطهِرك..

فَعاُبوا عليها..
َجْت جذوَة العط�ِس امل�ستبدِّ وقالوا باأنَّها اأجَّ

باأوداِج َنحِرك
فها هي ت�ساألَك ال�سفَح واملغفِرة

على خطاأٍ ِقيل منها .. يف �ساعٍة ذاهلة
واإن مل ت�سيح بوجِه املامِة عنها

�سَتجلُد اأنوارها بالظام
لُت�سبَح عا�سقٌة اآفلة
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رجللاٌل  وشللبللاٌن،  شيٌب  وكللبللاٌر،  صغاٌر 
بكل  مقصدهم،  اىل  يسريون  ونللسللاء، 
اىل  اخلللطللوات  تتقدم  وحيوية،  نشاط 
أستبعد  َوال  َوالئللي،  ولقاء  إهلي  موعد 
وراء  مللا  وخملللللوقللات  اجللللللامدات،  أن 
الطيور  واجلللن،  املالئكة  اإلنللس،  عللامل 
اجلبال  والللبللحللار،  األهنلللار  واألسلللامك، 
والسحاب،  واملللزن  الغيوم  واألوديلللة، 
أهنا  لو  وتتمنى  مسريهم،  عى  تغبطهم 
هذا  ما  برفقتهم.  ومتلليض  معهم  تسري 
والفناء  امللفتة،  واملودة  الغريب،  احلب 
هذه  كل  بعد  نوعه!  من  الفريد  العشقي 
العالقة  هبذه  وإذ  مضت،  التي  القرون 
تتفرع  جذورها،  تتعمق  دًا،  َتَوطُّ تللزداُد 
ح  تتفسَّ عطورها،  أنواع  تتنوع  أغصاهنا، 
تعمقًا  تشتدُّ  مصابيحها،  ر  تتنوَّ بساتينها، 
يف غياهب عوامل عروجية ختتلف قوانينها 
ُسَنٌن  فلها  عليها،  اعتدنا  التي  تلك  عن 
اخُللَّص  اخلواص  إال  يعيها  ال  ملكوتية 
إماٍم  إهنا عالقة  ة.  النَّريمِّ البصائر  أهل  من 
ذواٌب  إنه  أحبائه،  مع  َوِويِلٍّ  أبنائه،  مع 
أيُّ  ه  تفكَّ أن  عللن  عللاٍص  إضمحاليّل 
تركيبة كيميائية، أو حماوالت هتويدية، أو 

رشذمات واهية، أو أباطيل كذائية.
»سيد  يا  مللوالي  اهلل«,  عبد  »أبللا  سيدي 
الذي  العظيم  اإلرث  هذا  ما  الشهداء«, 
أثَّرته  الللذي  التأثري  هللذا  ومللا  فته،  خلَّ
العصور،  مر  عى  دهشًة  يللزداُد  والللذي 
ملرقدك  الزاحفة  املليونية  احلشود  فهذه 
العقالء،  ألللبللاب  ت  حللريَّ قللد  الللرشيللف 
وأطاحت  املفكرين،  عقول  وأداخللت 
أبصار  وأزاغت  امُلَتيَّمني،  عشق  بقواعد 

املتحّدقني.
إجابٍة  تقديم  سللأحللاول  مللوالي،  نعم 
التأويلية،  النظريات  دهاليز  تائه يف  لكل 
سأقول هلم إنه احلسني )عليه السالم( من 

ْيُر الى الجنة السَّ أبو تراب كرار العاملي/ لبنان
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م نفَسه وعياله وأهل بيته وكل ما يملك  قدَّ
)جل  واألرض  الساموات  جبار  سبيل  يف 
وآله  نبينا  )عى  »إبراهيم«  فهذا  وعللال(، 
وعليه السالم(، نبي من أنبياء  أويل العزم، 
قد رقاه اهلل اىل مرتبة اإلمام بعد سلسلة من 
إِْبَراِهيَم  اْبَتَى  ]َوإِِذ  اإلبتالئية  اإلمتحانات 
َجاِعُلَك  إيِنمِّ  َقللاَل  َفَأمَتَُّهنَّ  بَِكِلاَمٍت  للُه  َربُّ
َيَناُل  اَل  َقاَل  تِي  يَّ ُذرمِّ َوِمن  َقاَل  إَِماًما  لِلنَّاِس 
البقرة-اآلية  سللورة   { امِلنَِي[  الظَّ َعْهِدي 
124{، والتي من أوضحها قضية ذبح ابنه 
ْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ  »إسامعيل« ]َفَلامَّ َبَلَغ َمَعُه السَّ
إيِنمِّ َأَرى يِف امْلََناِم َأينمِّ َأْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَرى 
َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُديِن إِن َشاء 
ابِِريَن[ }سورة الصافات-اآلية  ُ ِمَن الصَّ اهللَّ
102{، حيث اجته لذبحه امتثااًل ألمر اهلل 
اإلعفائي  األمر  يأتيه  أن  قبل  )عز وجل(، 
َهَذا  ]إِنَّ  الثقيل  التكليف  هذا  عنه  لُيسِقط 
الصافات-اآلية  } سورة  امْلُبنُِي[  اْلَبالء  َو  هَلُ
احلسني)عليه  بإمامنا  فكيف   .}106
السالم(، والذي شهد مرصع كّل اخُللَّص 
بيت وأصحاب  أهل  الَوفائيمِّني من حوله، 
واملآيس  يديه،  بني  وُذبِح رضيعه  وأنصار، 
التي حلت هبم من عطش وعناء  واملعاناة 
ومشقة وغريها، قبل أن يأيت الدور عى أن 
ُيذَبَح هو )بأيب وأمي(، عطشانًا ال نارص له 
وال معني، قد تكالبت عليه أعداء اهلل من 

كل حدب وصوب.

)روحي  إمامنا  من  التضحية  هذه  كل  مِل 
الفداء(؟ من أجل ماذا كل هذا العطاء  له 
من  تأكيد،  وبكل  إنه،  ذروته؟  بلغ  الذي 
كلمة  إبقاء  هبدف  اسمه(،  )جل  اهلل  أجل 
الرشيعة  عى  واحلللفللاظ  العليا،  هي  اهلل 
اإلسالمية األصيلة التي بعث اهلل هبا جده 

املصطفى)صى اهلل عليه وآله وسلم(.
أحسن  من  أن  الدنيوية،  معايرينا  يف  نجد 
، نحفظ له هذا اجلميل  إلينا بمعروف َخريمِّ
السبل  بشتى  لوفائه  الفرصة  ونتحنيَّ 
املتاحة، وكلام تعاظم هذا املعروف، تعاظم 

يف مقابله مستوى الوفاء له. 
من  بينا  ُمَقرَّ أحد  بإنقاذ  أحدهم  قام  فلو 
ل  املوت، نجد أنفسنا أننا يف موضع امُلَتَفضَّ
َمت  ُقدمِّ َمن  بمثابة  وأننا  تفضل،  أيَّام  عليه 
فيها، وأنه مهام عملنا  برمتها وما  الدنيا  له 
من  يسري  يشء  إيفاء  نستطيع  لن  وحاولنا 
حقه  تأدية  عن  فضاًل  املتفضل،  ذاك  حق 

بالكامل.
والفاقدين  املقرصين  حال  هذا  كان  فإذا 
السلوكي،  والرقي  الكامل  مراتب  ألدنى 
الكرم  وإللله  الللكللامل  رب  بحال  فكيف 
اهلل  وهو  واإلنللعللام،  والتفضل  واإلكللرام 
)عز وجل(، كيف به تعاىل وهو يرى ولّيًا 
من أوليائه وخليفته يف أرضه وإمام عباده 
وما  لديه  َمللْن  وُكلللَّ  يملك  ما  أغى  يقدم 
سنجد  فهل  شأنه(،  )جل  سبيله  يف  لديه 
كفاًّ  وأبسَط  عطاًء  وأجوَد  تعاىل  منه  أكرَم 
التي ال مثيل  الرباقة   التضحية  يف رد هذه 
أو  ُيضاَهى  أن  وعال(  هلل)جل  حاش  هلا؟ 
ُيناَفس يف إكرام عباده الباذلني واملضّحني، 
وها نحن نرى هذه الينابيع املتفجرة والكم 
يأتون  الذين  املؤمنني  اهلل  عباده  من  اهلائل 
مشيًا عى األقدام لزيارة املوىل أيب عبد اهلل 
جمالس  عن  فضاًل  السالم(،  احلسني)عليه 
ذكر احلسني التي متأل العامل وباقي أشكال 
إهلي،  َردٍّ  من  له  فيا  املبارك.  الذكر  هذا 
وهدية من اهلل تعاىل لعبده ووليه الذائب يف 
حبه، واملستميت يف الفناء ألجله. إنه عطاء 
الذي ال  الذي ال يصله عطاء، وكرمه  اهلل 
من  أوله  ُيعَلُم  ال  وسخاء  بكرم،  ُيللوازى 
آخره، وال ُتدَرك بدايته من هنايته، فام كان 
ينقطع  ينمو ويتصل، وما كان لغري اهلل  هلل 

ويضمحل.
الللرشفللاء،  الللزائللرون  أهيللا  لكم  فطوبى 
األتقياء،  العاشقون  األوفياء،  الزاحفون 
بنور  امُلْكَسْون  البصرية،  بعني  امُلدِركون 
اإلهلي  التوفيق  هللذا  لكم  هنيئًا  الللوالء. 
اإلستدعاء  امُلَكنَّز،  الرباين  التسديد  املميز، 
سالٌم  الغرام.  بزخارف  امُلتَِّشح  احلسيني 

لكم من أقىص بالد األرض، سالٌم يمتطي 
املحيطات  عللابللرًا  احلسني  عشق  مركب 
يقينًا  املمتلئة  الدافئة،  قلوبكم  لِيسُكن 
واملغمورة شوقًا. حتية ألقدامكم املتساعرة 
نعالكم  شسوع  اىل  حتية  معشوقها،  اىل 
الدائسة عى تراب كربالء الطاهر، حتية اىل 
الغبار الكامن عى أجسامكم النقية، أُخطُّ 
حرمان  عى  ُحرَقًة  ع  يتقطَّ والقلب  حرويف 
ُمغِرَقة  تنسكُب  والدموع  بينكم،  التواجد 
كسيل  يتدفق  حنني  مللن  بللأشللواق  احلللرب 
الَعِرم، من فؤاد حيرتق شوقًا وقلب يلتهب 
رشارًة، ليسكن وادي الطفوف ويرقد عند 
املرقد الطاهر فينبِت نباتًا ذا رائحة مسكية 
العامل  ذاك  من  جناٍن  اىل  عطُرها  يسيح 
ر به ِولدانًا خملدين ارَشَئبَّت أعناُقهم  َفُيَخدمِّ
أرض  من  ترابًا  َولللْو  يكونوا  ألن  طمعًا 
من  فتزيد  العابرين  أقدام  تدوسهم  نينوى 

طهرهم وترفع درجاهتم. 
زواره  خلللدام  احلللسللني،  خلللدام  اىل  أملللا 
يف  املطهرون  الِولدان  نحوه،   والسائرين 
املتوجون  السالطني  أهيللا  األرض،  جنة 
بتيجان اخلدمة اإلهلية، امللوك املرتبعة عى 
أين  األتقياء،  ومالك  الكربياء  عللروش 
نحن وإيفاء حقكم، كيف لبعض األسطر 
ونشاطكم  املللبللارك  جمهودكم  جتسد  أن 
املخلد، نحن نكتفي بمروٍر رمزي يكتيس 
َدْوِدب  رداء اخلجل ملا تبذلونه، وينحني حُمْ
رونه من مشاهد عزمِّ ال نظري  ُتَسطمِّ اهلامة ملا 
ألياديكم  فسالٌم  لرقيها،  مثيل  وال  جلامهلا 
العاملة وسواعدكم الكادحة، طبتم وطاب 
منبتكم، وال بد لكم ولزوار احلسني )عليه 
الزيارة  من  املحرومني  وألمثايل  السالم( 
من لقاء، فاىل ذلك امللتقى، هنيئًا لكم أهيا 
رْي اىل اجلنة«،  الزائرون واخلادمون هذا »السَّ
أن  الذكر  بعد  من  الزبور  يف  كتبنا  }ولقد 

األرض يرثها عبادي الصاحلون{.
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الموت محطة البد منها..!

سجاد حسين الطبطبائي

عقيل الحاج يسري بنا قطار الزمن ليقف عند حمطة قد خيتارها هو و قد نختارها نحن 
حتى  وتعمقوا  بأعينكم   املوضوع  اقرؤوا  شليء  كلل  قلبلل  البرش   بني 
عندها  سنقف  حمطة  أصعب  فاملوت  عقولكم،  و  قلوبكم  به  تشغلوا 
والبد أن نمر هبا سواء لنودع حبيبا عندها، أم ليودعك أحبابك عندها 
لينزل  هبا،  القطار  ليقف  يوم  يأيت  أن  العمر البد  مهام عشنا ومهام طال 
االنسان املسافر، ليواجه حمطات صعبة أوهلا سكرات املوت.. قال تعاىل 
املحطة  هذه  حَتِيُد(  ِمْنُه  ُكنَت  َما  لَِك  َذٰ قمِّ  بِاحْلَ امْلَْوِت  َسْكَرُة  *1)َوَجاَءْت 
واملرض  االمل  يشتدد  حيث  االحتضار،  وقت  زمنها  الن  جدًا  صعبة 
مرحلة  كانت يف  التي  اجلسد  قوة  احلركة، وذهاب  اللسان عن  وانعقاد 
الشباب  من جهة وأخرى حضور ]ابليس وأعوانه[ الذين قد اجتمعوا 
ليوقعوا اإلنسان يف الشك وهم حياولون جاهدين ان يسلبوا ايامنه ليخرج 

من الدنيا بدون ايامن. 
أمري  السالم(:أّن  )عليه  الصادق  االمام  عن  الكليني  الشيخ  *2وروى 
املؤمنني صلوات اهلل عليه اشتكى عينيه،  فعاده رسول اهلل )صى اهلل عليه 
وآله( فإذا هو يصيح فقال النبي )صى اهلل عليه وآله(: أجزعًا أم وجعًا ؟ 
فقال )عليه السالم(: يا رسول اهلل ما وجعت وجعًا قط أشّد منه. فقال 
)صى اهلل عليه وآله(: يا عيل اّن ملك املوت اذا نزل لقبض روح الكافر 
نزل معه سفود من نار فينزع روحه به فتصيح جهنم. فاستوى عيل )عليه 
السالم (جالسًا فقال: يا رسول اهلل أعد عيلَّ حديثك فقد أنساين وجعي 

ما ُقلت.
ثّم قال: هل يصيب ذلك أحدًا من امتك ؟

قال: نعم حاكم جائر، وآكل مال اليتيم ظلاًم، وشاهد زور..
فاجلدير  استعداد  اىل  حتتاج  بل  نختارها  لن  التي  الوحيدة  املحطة  هذه 
عن  واالبتعاد  النفس  وإصللالح  االخللرة  اجل  من  يعمل  ان  باملؤمن 
املعايص التي تبعدنا عن اهلل سبحانه وتعاىل قبل فوات االون. من جهة 
التي رصف كل  النفيسة  وأشيائه  وأمالكه  ومنزله  مفارقته حلاله  أخرى 
عمره العزيز من اجل احلصول عليها عائد لآلخرين وما تعلقت يف ظهره 
نفسه  عى  قوام  املؤمن  إن  الدنيا...لذلك  حياة  يف  يؤدها  مل  امانات  من 
قوم  عى  القيامة  يوم  احلساب  خفف  وإنام  وجل،  عز  هلل  نفسه  حياسب 
حاسبوا أنفسهم يف الدنيا، وإنام ُشق احلساب يوم القيامة عى قوم أخذوا 

هذا األمر من غري حماسبة.
1* اية )19( سورة ق.

2* منازل األخرة / املحّدث عباس القمي / 118.

غزا النت العامل وصار من رضورات احلياة اليومية يف جمتمعنا 
والللرشاء  والبيع  التجارة  يف  املجاالت  اكثر  يف  اساسا  ويعد 
العلم والتواصل لكن هو سالح ذو حدين  والدراسة وطلب 
يعتمد عى مستخدمه إما خري وصالح او فشل وفساد اذ يعترب 

احد فروع النفاق املستحدث للمجتمع. 
مثال التواصل مع االصدقاء اذ يقول: اصّبح عليكم احبتي او 
امجل الورود اىل مجيع االحبة بينام املفارقة أن امه متر بجواره ومل 

يصّبح عليها. 
االخ   مع  زعالن  هو  لكن  االصدقاء  كل  عى  االمل  مساء  او 

االكرب وال يوجد له ذرة امل. 
اىل اين وصلنا وما الذي يصلح حالنا ما امجل الكالم لو يكون 
بوجه واحد ُحب االم  وُحب االحبة، أو أن  أحسن عالقتي 

بالبيت ومع االخوان وانثر ورودا عى االصدقاء ال هيم. 
مجيل ان يكون االنسان ظاهره مثل باطنه ال ظاهره لطيف وباطنه 
خبيث، واألمجل أن تراه يصلح عيوب الناس واالصدقاء هذا 
جيد لكن جيب ان تعّبد طريق نفسك قبل البدء باالخرين، وكام 

قيل )يداوي الناس وهو عليُل(. 
وتنسون  بالرب  الناس  }أتأمرون  يقول:  الكريم  والللقللرآن   
فيها  نتعامل  التي  لو كانت االخالق  اقوهلا  أنفسكم{،  حقيقة 
والراقية  اللطيفة   املفردات  اختيار  من  التواصل   مواقع  عى 
اهلل  قللال   الللذي  وآللله(  عليه  اهلل  )صى  حممد  أمة  حقيقة  لكنا 
)عّز وجل( بحقه يف كتابه الكريم: )وانك لعى خلٍق عظيم(، 
فاألخالق هي روح الدين والدين هو تعامل ومفردة التواصل 
عى  تعاملنا  كان  ولو  االخرين  مع  والتعامل  الصلة  تعني  هي 
والوالدين واجلار  العميل مع االرسة  الواقع  يطبق عى  الفيس 
واملجتمع لكنا نباهي بأنفسنا األمم وأشار الينا الغرب املتح� 
فيقول هذه امة االسالم هذه امة حممد وآل حممد )صلوات ريب 
وسالمه عليهم( ألهنم هم الذين نقتدي هبم وقول امري املؤمنني 
وباطنًا  موافقًا  ظاهرًا  باإلنسان  أقبح  »ما  السالم(:  )عليه  عيل 

منافقًا«.. ولكن ماذا نقول: 
لقد اسمعت لو ناديت حيًا .. ولكن ال حياة ملن تنادي

ولو نارًا نفخت هبا اضاءت .. ولكن ضاع نفخك يف رماِد.

مواقع التواصل االجتماعي.. 
النفاْق بوك
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قيمة  يعرف  أن  عال  مهام  أحد  يستطيع  ال 
الدنيا  يف  ونتائجها  وأجللرهللا  الللشللهللادة 
اهلل  سبيل  يف  املقتول  ويكفي  واآلخلللرة، 
ما  يوجد  ال  هذا  الصالح  عمله  أن  فخرًا 
هو أفضل منه فل )فوق كل بر بر حتى ُيقتل 
الرجل يف سبيل اهلل( ، و)أول قطرة من دم 
الشهيد كفارة لذنوبه(، وقد هنى اهلل سبحانه 
واحلسبان  االعتقاد  عن  الكريم  القرآن  يف 
جهادهم  ختموا  الذين  املجاهدين  بللأن 
ِذيَن  الَّ َسَبنَّ  حَتْ بالتضحية أهنم أموات )َو ال 
ِْم  ِ َأْمواتًا َبْل َأْحياٌء ِعْنَد َرهبمِّ ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَّ
ُ ِمْن َفْضِلِه َو  ُيْرَزُقوَن * َفِرِحنَي باِم آتاُهُم اهللَّ
ِذيَن مَلْ َيْلَحُقوا هِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم  وَن بِالَّ َيْسَتْبرِشُ
فهم   ,) َزُنوَن  حَيْ ُهْم  ال  َو  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َأالَّ 
يتمتعون بحياة هي أرقى من هذه احلياة فيها 
من أنواع الكرامات بحيث يتمنون الرجوع 
واالستشهاد  أخرى  مرة  للقتال  الدنيا  إىل 
ثانية وهم يف فرح غامر من كثرة النعيم الدائم, 
يلحقوا  مل  الذين  باملجاهدين  ويستبرشون 
وأكثر من ذلك هنى  رتبة،  أو  زمانا  اما  هبم 
القرآن الكريم عن جمرد التلفظ بذلك )َواَل 
ِ َأْمَواٌت( بل هم  َتُقوُلوا مِلَْن ُيْقَتُل يِف َسبِيِل اهللَّ
أحياء حياة وال يشعر هبا البرش، وهو احلياة 
وبجوار  مقتدر  مليك  عند  األبدية  املنعمة 
فل  السابقني  والشهداء  واألولياء  األنبياء 

)من قتل يف سبيل اهلل مل يعرفه اهلل شيئًا من 
ببارقة  )كفى  فل  قربه  يف  يسأل  ولن  سيئاته( 
يكون  ال  وكيف  فتنة(  رأسه  عى  السيوف 
كذلك وقد قّدم كّل ما يملك لربه فليس له 
هدف  وهو  سبحانه  اهلل  رضوان  إال  هدف 
متحقق سواء أنترص املجاهد عسكريًا أو مل 
ينترص، فإن االنتصار احلقيقي هو الوصول 
إىل اهلدف والوصول إىل اهلل سبحانه بأقرص 
الطرق وهو هدف كبري يسعى له كل عاقل 
ففيه لقاء املحبوب سبحانه، فلذلك يتحرك 
كأمري  ويكون  اللقاء  هلذا  شوقًا  ويتحرق 
السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  الشهداء 
آنس باملوت من الطفل بثدي أمه والشهادة 
من  ولللكللن  الللصللرب،  مللواطللن  مللن  ليست 
مواطن البرشى والشكر، ويتبع ذلك الزهد 
ومقاماهتا  وزخرفها  وزينتها  الدنيا  هذه  يف 
فإهنا كلها وبكل ما تتضمن )َمتاٌع َقليٌل ُثمَّ 
ُم َو بِْئَس امْلِهاُد( ، وهذا الدرس  َمْأواُهْم َجَهنَّ
الكبري كام يوجد يف القرآن الكريم وبصورة 
للذين  علللاشلللوراء  مللدرسللة  يف  واضللحللة 
سيد  منرب  حتت  حياهتم  من  جزءا  يعيشون 
الشهداء )عليه السالم( وجيددون ذكراه كل 
سنة ما خيلق حالة ارتباط وثيقة بني األحياء 
والتصميم  اهلل,  عند  واألحلليللاء  الدنيا  يف 
والعزم عى امليض عى هذا الدرب الالحب 

النفوس  يف  خيلق  مللا  املللسللرية,  ومواصلة 
كل  ويتحول  والفداء  للتضحية  استعدادًا 
يف  للشهادة  مللرشوع  إىل  األمللة  من  واحللد 
سبيل اهلل وإلعزاز دين اهلل وإلذالل أعداء 
بل  هجومهم  وصد  عدواهنم  وايقاف  اهلل 
من  العباد  وختليص  البالد  من  وطردهم 
حتول  فإذا  ورشورهللم،  ورشهم  ضغطهم 
املجتمع كله أو من جيب عليه اجلهاد منهم 
إىل حاله )الشهيد احلي( يعني استعداد احلي 
له  ما  واملقدسات  احلق  عن  دفاعًا  للموت 
الفرد  مفاهيم  عى  الكبري  الرتبوي  األثللر 
املعنوي  األثر  وكذلك  احلياة،  يف  ومسلكه 
الكبري يف الوصول إىل عزة وكرامة املجتمع 
روح  ببث  الغاشم  للعدو  اخلضوع  وعدم 
املواجهة  عى  واجلللرأة  واإلقللدام  الشجاعة 
وقفت  ومهام  رشسللاً  كان  مهام  العدو  مع 
لكنها  عظمى  الناس  حيسبها  قوى  وراءه 
سالحها  أمة  هتزم  فلم  الظاهرية  قوهتا  مع 
به, والقتل هلا عادة وعى  الشهادة وكرامتها 
باقي األمة إحياء ذكرى وذكريات الشهداء 
أرسهم  وحفظ  وجهادهم  بطوالهتم  بذكر 
مللاديللًا  ودعمهم  ورعايتهم  وعوائلهم 
الدرب  السري عى  ومعنويًا وأهم من ذلك 

الذي ساروا عليه.

مواقع التواصل االجتماعي.. 
النفاْق بوك

    الشيخ نجم الدراجي  مع الشهداء
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 حذر عامل الفيزياء النظرية الربيطاين) ستيفن هوكينغ( من انتهاء 
إذا مل تستطع اإلنسانية  القادمة  القرون  احلياة عى األرض خالل 
إجياد موطن بديل، مؤكدا إن احلياة عى األرض قد تنتهي خالل 
1000 عام إذا مل تستطع البرشية إجياد كوكب آخر صالح للعيش، 
الكون،  فهم  عى  املاضية  عقود  اخلمسة  خالل  ابحاثه  يف   مركزا 
واصفا عام 2016 بأنه »أفضل وقت للبقاء عى قيد احلياة وإجراء 
األبحاث يف الفيزياء النظرية.منوها اىل امهية االستمرار يف السفر 
إىل الفضاء ملستقبل البرشية، أنا ال أعتقد أننا سوف نبقى عى قيد 

احلياة ألف سنة أخرى من دون اهلروب خارج كوكبنا اهلش.

هل يصمد البشر خالل الـ)1000 (
سنة المقبلة...؟!

جتريبهم  يف  البرش  مستخدمني  جينات  تعديل  عملية  بأول  الصينيون  العلامء  قام 
ف  وُيعرمِّ الرسطان،  معاجلة  يف   )9 )كريسرب/كاس  الوراثي  التعديل  لتكنولوجيا 
أداة جزئية لتعديل اجلينات يف أي خلية  بأهنا  العلامء تكنولوجيا )كريسرب/كاس 9( 
عن طريق قص ولصق سلسلة احلمض النووي. هذا وقد استخرج العلامء الصينيون 
املصاب  املريض  دم  من  البيضاء(  الدم  خاليا  من  )نوع  التائية  املناعية  الليمفاويات 
اجلني  عمل  لتثبيط   )9 )كريسرب/كاس  تكنولوجيا  طبقوا  ثم  املنترش،  الرئة  برسطان 
الذي حيتوي عيل )بروتني PD-1( املسؤول عن تثبيط االستجابات املناعية ومساعدة 
اخلاليا الرسطانية عى النمو. يذكر أن الواليات املتحدة خططت يف هناية هذا العام 
للقيام بتجربة ماثلة من أجل استخراج بروتني PD-1 ، ولكن هذه املرة باستخدام 

اثنني من العالجات القائمة  عى االجسام املضادة.

الصين تجري أول تجربة جينية على البشر...!

هل تعرف كم مرة تطالع شاشة هاتفك في اليوم..؟
الشخص  مطالعة  مرات  عدد  متوسط  أن  حديثة  دراسة  كشفت 
يعادل  ما  وهو  مرة،   85 الواحد  اليوم  يف  املحمول  الذكي  هلاتفه 
من الوقت 5 ساعات من تصفح اإلنرتنت واستخدام التطبيقات. 
وطلب الباحثون الذين أعدوا الدراسة، من املشاركني فيها وكانت 
ترتاوح أعامرهم بني 18 و33 عاما، بتقدير الوقت الذي يقضونه 
املعطيات  اليوم، وقارنوا   الذكية يف  التقاط ومشاهدة هواتفهم  يف 
عى  تثبيته  تم  ذكي  تطبيق  بيانات  مع  املشاركون  هبا  أدىل  التي 
للهاتف  مطالعتهم  مرات  حيسب  بحيث  أسبوعني،  ملدة  أجهزهتم 
أوتوماتيكيا. وأظهرت نتائج الدراسة، أن الناس يلتقطون هواتفهم 
بمعدل يصل إىل ضعفي ما كانوا يعتقدون فعليا يف اليوم الواحد، 
هواتفهم. مع  للمستخدمني  الرسيع  التفاعل  مدى  عى  مؤرش  يف 
ووجد الباحثون أيضا أن استخدام اهلواتف الذكية عادة ما يقترص 
سجله  استخدام  أطول  معدل  إن  إذ  جدا،  رسيعة  مطالعات  عى 

الباحثون بني املشاركني يف الدراسة مل يتجاوز 30 ثانية.
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العمالقة  االمريكية  االجتامعي  التواصل  شبكة  اعلنت 
)فيسبوك( اهنا ستفتح مقرا جديدا يف لندن يف 2017 وتزيد 
عدد موظفيها عرب احداث 500 وظيفة،اكدت ذلك وكالة 
الصحافة الفرنسية، مضيفة عى الرغم من الشكوك املرتبطة 
اىل  مشرية  االورويب،  االحتاد  من  املتحدة  اململكة  بخروج 
ارباب  ملنظمة  السنوي  املؤمتر  خالل  اعلن  التمدد  قرار  ان 
العمل الربيطاين يس يب آي. فيام  كشفت رشكة )فيسبوك( 
عن خطة إلعادة رشاء حصة من أسهمها، قائلة: إهنا تعتزم 
إعادة رشاء ما يصل إىل 6 مليارات دوالر من األسهم، يف 
الوقت الذي يستعد فيه املستثمرون يف الرشكة لتباطؤ متوقع 

يف النمو خالل العام املقبل.

قامت احدى الرشكات العاملية بصنع أول عصبون قابل للربجمة 
أنظمة  لتجاري  العقلية  القدرات  معززا  الدماغ  داخل  لوضعه 
يف  التذكر  مراكز  قللدرات  عى  تؤثر  التي  االصطناعي.  الذكاء 
مثل  فأمراض  والعالقات،  واألحللالم  بالذكريات  االحتفاظ 
الزهايمر وباركنسون مثال كفيالن بتجريد اإلنسان من كل ماضيه. 
ويمكن  البرشي  الدماغ  عى  االمراض  تأثريات  عى  وللسيطرة 

استخدامه إلصالح وحتسني عمله. وتبدو هذه هي البداية بالنسبة 
لرشكة، فنجاح تطبيق برجمة عى االعصاب البرشية قد يؤدي يف 
املستقبل إىل برجمة أجهزة اجلسم بشكل عام ليختار االنسان بنفسه 
أو  املستحيل  من  رضبا  اآلن  يبدو  ربام  يشء  يكون،  أن  يريد  من 

خياال علميا لكنه حتام يف الطريق.

0000

الل)زيبتوثانية( وهي أصغر جزء من  العلامء ألول مرة من اكتشاف  متكن 
باالعتامد عى قياس  الثانية  مليار من  تريليون  ُيساوي واحدا عى  الوقت 
وقت هروب االلكرتون من ذرته. وقد قام فريق من معهد ماكس بالنك 
الكهروضوئي  املفعول  بدراسة  بأملانيا  جارشينغ  يف  الكمية  للبرصيات 
هبذه  املتعلقة  التفاصيل  من  الكثري  سيوضح  ما  وهو  آينشتاين،  أللربت 
مكن  ما  وهو  الليزر  بنبضات  الذرة  بإثارة  البحث  فريق  النظرية.وقام 
الباحثني من قياس السلوك الكمي لتلك االلكرتونات، وذلك باالعتامد 
عى )إحصاء الكثري من القياسات وحساب اخلطأ املعياري املتوسط وهو 
املعلومات  هذه  باستخدام  إنه  الفريق  زيبتوثانية(.وأكد   850 حالتنا  يف 
من  حالتها  لتغيري  اإللكرتونات  تستغرقه  الذي  الوقت  قياس  يمكننا 
الكمومية إىل اإللكرتونات احلّرة )املتحررة من الذرة أي غري املرتبطة هبا(. 
ويذكر إن هذا االكتشاف سيسمح بفهم أفضل يف املستقبل لظواهر مثل 

املوصلية الفائقة واحلوسبة الكمومية.

العلماء يرصدون أصغر وحدة زمن على 
اإلطالق )زيبتوثانية(..!

)فيسبوك( 
يتمّدد ويخرج من امريكا الى لندن

برمجة الدماغ البشري ليست خياال علميا..!
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مكتبة »االحرار«

مكانة  مبينًا  لكتيبه  اخلوئي  السيد  ويمّهد 
وعظمة كتاب اهلل العزيز، قائاًل: القرآن وما 
أدراك ما القرآن، كتاب جاء به برش، مبلغًا 
يف  القوى(  شديد  )علمه  يوحى  وحي  أنه 
العرص الوحيد يف رقي الفصاحة والبالغة 
يف نوع العرب وقيام سوقهام وعموم أدهبام.
ويضيف، كانت دعوة القرآن باهظة ألهل 
مهددة  ألهوائهم،  مضادة  العرص،  ذلك 
هم  وكانوا  شؤوهنم،  مجيع  يف  لطاغوهتم 
أهل السلطة والصولة، واالقتدار والثروة، 
والبالغة،  الفصاحة  يف  اللسان  وأهللل 
بحيث  مقامه  بجاللة  ونبيه  القرآن  فاحتج 

يعجزون عن معارضته واإلتيان بمثله.
املعارضة  بطلب  ذلللك  يف  حتداهم  وكللم 
تعجيزهم  يف  تنازل  عجزوا  فلام  تعجيزًا، 
عجزوا  فلام  مثله(  مللن  سللور  )عللرش  إىل 
مثله(  )بسورة من  اإلتيان  إىل  تنازل معهم 
مندوحة  أحسن  باملعارضة  هلم  كان  وقد 
وخيلد  الغلبة  وتظهر  احلجة  هبا  هلم  تقوم 

هلم الذكر ويسمو الرشف ويسرتحيون من 
مقاساة أهوال احلروب التي طحنتهم.

مؤلف  عى  اخلوئي  املرجع  سامحة  يرد  ثّم 
الكتاب عرب ثامنية أمور، حيث بني يف األمر 
معجزًا  ورد  القرآن  أن  شبهة  ال  أن  األول 
اللسان  أهللل  مللن  وغللريهللم  واملسلمون 
احلارض  العرص  إىل  السابقة  األعصار  من 
يعرفون اعجازه، والقرآن رصيح يف ذلك، 
وأما ما جاء يف كتاب )حسن اإلجياز( من 
والناس عن  البرش  يدع عجز  مل  القرآن  أن 
عى  جار  غري  املبالغة،  سبيل  عى  إال  مثله 
يتعرض  مل  القرآن  أن  لبداهة  الفهم  طريقة 
واالستدالل  احلجة  مقام  يف  إال  لإلعجاز 
وإثبات أنه كالم اهلل ووحي منزل عى  نبيه 
وآله(،  عليه  وسالم  اهلل  )صلوات  املرسل 
مع  والبلغاء  الشعراء  عجز  صار  ثم  ومن 
كثرهتم يف تلك األعصار دلياًل قاطعًا عى 

إعجازه.
ويف األمر الثاين قال )قدس رسه(: إن أنكر 

هذا  يف  االسللالم  باسم  يلتصق  من  بعض 
العرص داللة اإلعجاز عى أن القرآن وحي 
ال  انكاره  فإن  البابية  كبعض  وكالمه،  اهلل 
به  تشبث  كام  املسلمني  عى  حجة  يكون 
)حسن اإلجياز(، ألن من البدهيي أن تلك 
اإلسالمية،  الديانة  أهل  من  ليست  الفرقة 
مذهبهم  مؤسس  ل  حممد  عيل  كتب  أن  إذ 
البنوة  وادعلللاء  باملتناقضات  مشحونة  ل 
داللة  أّن  عى  ذلللك..  وغللري  واأللوهية 
األمور  من  هو  إنام  الوحي  عى  اإلعجاز 
فال  العقل  بإدراكها  يستقل  التي  العقلية 

ي� فيه جهل فالن وإنكار فالن.
يف  إشكال  وال  كالم  ال  الثالث:  األمر  يف 
لكل  ظاهرة  تكون  وأن  البد  املعجزة  أن 
الحتامل  مانعة  واجلهالء،  العلامء  من  أحد 
اخلداع والتدليس، والقرآن الكريم كذلك 
رغاًم عى إنكار )حسن اإلجياز(، غاية األمر 
أنه بالنسبة إىل أهل اللسان بإدراكهم وبال 
باخبارهم  غريهم  إىل  وبالنسبة  واسطة، 

في إثبات إعجاز القرآن الكريم
كتَب زعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الخوئي )قدس سره( كتيبًا أسماه )نفحات 
اإلعجاز(، وعن ســـبب تأليفـــه يقول: في جملة ما وقع بيدي كتيـــب صدر من المطبعة 
اإلنكليزيـــة األمريكانية )خ ل( ببوالق مصر، ســـنة 1912، وهو يدعى )حســـن اإليجاز في 
إبطـــال اإلعجاز(، فحملني تصفح صفحاته علـــى أن حملت القلم على الفور، وكتبت هذه 
الســـطور حسب الميسور على ما أنا فيه من قصور الباع وقلة االطالع وانشغال الذهن 
وحداثة الســـن، كما عرفني تحامل كاتبه أن بضاعته بذاءة كلمه، وهفوات قلمه، فكتبت 

هذا المختصر في بعض ما عليه من الرد والنقد.

36

A
 h

 r 
a 

r w
 e

 e
 k

 l 
y



هوية كاتب
الســـّيد أبو المكارم، حمزة بن علي بن أبي المحاســـن زهرة بن أبي علي الحســـن بن أبي المحاسن زهرة بن أبي المواهب علي بن 
أبي ســـالم محمد بن أبي إبراهيم محمد النقيب بن علي بن أبي علي أحمد بن أبي جعفر مّحمد بن أبي عبد اهلل الحســـين بن أبي 
إبراهيم إسحاق المؤتمن ابن اإلمام الصادق )عليه السالم(، المولود سنة 511 للهجرة والمتوفى في حلب سنة 585 للهجرة، العالم 

والمصنف والمجتهد وصاحب التأليفات العديدة والمعرفة الغزيرة. 
من مؤلفاته:

1- االعرتاض عى الكالم الوارد من محص.
2- اجلواب عاّم ذكره مطران.

3- اجلواب عن الكالم الوارد من ناحية اجلبل.
4- جواب املسائل الواردة من بغداد.

5- مسائل يف الرّد عى املنّجمني.
6- مسألة يف أّن النظر الكامل عى انفراده كاف يف حتصيل املعارف العقلية.

7- مسألة يف نفي الرؤية واعتقاد اإلمامية وخمالفيهم ّمن ينسب إىل السّنة واجلامعة.
8- مسألة يف كونه تعاىل جّباًرا حيًّا.

9- املسألة الشافية يف رد املن زعم أّن النظر عى انفراده غري كاف يف حتصيل املعرفة به تعاىل.
10- مسألة يف أّن نية الوضوء عند املضمضة واالستنشاق.

11- مسألة يف حتريم الفقاع.
12- مسألة يف الرّد عى من ذهب إىل أّن احُلسن والُقبح ال ُيعلامن إاّل سمًعا.

13- مسألة يف الرد عى من قال يف الدين بالقياس.
14- مسألة يف إباحة نكاح املتعة.

15- نقض ُشَبه الفالسفة.
16- النكت يف النحو.

17- غنية النزوع إىل علمي األصول والفروع.

)511 هـ ـ 585 هـ(السيد ابن زهرة )قدس سره(

الللقللاطللع وإذعلللاهنلللم امللللعلللروف وهللو 
للحارضين  املشاهدة  املعجزات  كسائر 
لغريهم  واملعلومة  واسطة  بال  املعدودين 
سائر  عى  الكريم  القرآن  ويفوق  بنقلهم 
من  جلميع  ظاهر  إعجازه  بأن  املعجزات 

يعرف البالغة يف مجيع األديان!!.
قال  فيه:  وجللاء  جللدًا  مهم  الرابع  األمللر 
))يمكن  أنه  اإلجيللاز(:  )حسن  صاحب 
العبارات  بأفصح  إنسان  يأيت  أن  عقال 
بأن  حتكم  وهي  نظام  وأحسنها  وأبلغها 
كبريا،  علوًا  ذلك  عن  تعاىل  رشيللر،  اهلل 
أن  عى  دليل  اختذ  إذا  قائلها  يصدق  فهل 

الدليل  فام  وإال  اهلل؟!  وحي  من  عباراته 
عى أن ذلك حمال؟!

فإن قيل: أن نسبة الرش إليه تعاىل دليل عى 
بطالن أهنا وحي اهلل.

نسبوا  األديللان  أهل  من  كثريين  أن  قلنا: 
أمثال ذلك إليه تعاىل انتهى حمل(( احلاجة.
وهنا يقول اخلوئي: ال لوم عى هذا الرجل 
لنفسه،  البالغة فتوهم  إذا مل يعرف معنى 
كان  وإن  األلفاظ  تزويق  عن  عبارة  أهنا 
معناها فاسدًا قبيحًا يف مورده ومن تقّحم 
مثل تقحمه جدير بأن ال يعرف أن البالغة 
التي هبا يعلو قدر الكالم ويتفاخر، إنام هي 

العبارات  مطابقته ملقتىض احلال، أال وإن 
التي حتكم بأن اهلل رشير لتخسأ وتذل عى 

أن يدنس هبا أسم البالغة ومعناها.
ويف األمر اخلامس جاء: يف إبطال ما تومهه 
عى  وهو  القرآن،  بالغة  عدم  عى  دلياًل 

قسمني:
ادعائه  بل  ذلك  يوهم  ما  فيه  ليس  قسم 
دليل عى أن املدعي ال يدري بام يقول أو 

ال يبايل بام يقول.
وقسم ربام يوهم ذلك إال أنه يكشف عن 
عدم تدرب املتوهم يف فهم سوق الكالم، 

وعن عدم كونه من أهل اللسان.
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مجلـــس األعيـــان العراقي 
سنة 1933 برئاسة 
السيد محمد الصدر

االحتفاء بالرموز

االحتفاُء بالرموز الراقية من الشـــخصيات المؤثرة 
في المجتمـــع وصاحبة البطـــوالت واإلنجازات هي 
أهم شـــيء ترّكز عليه كل الـــدول واأُلمم بعّدهم 
القدوة الحســـنة لألفراد، وحســـنًا تم ما ُأعلن عنه 
مؤخرًا بتغيير اسم مطار تلعفر إلى مطار الشهيد 
)جاسم شّبر( مسؤول الجهد الهندسي في تشكيل 
الحشـــد الشـــعبي المقّدس، حيث قّدم هذا البطل 
الكثير والكثير وحرّي بنا أن نقتدي به ونجعل منه 

رمزًا عظيمًا.

حديُث »األحرار«

زائري  إليللواء  املدرسية  األبنية  كربالء  حمافظة  افتتحْت  عندما 

والوحيد  األول  مّهها  فكان  واألجانب  العراقيني  من  األربعينية 

عى  منهم  البعض  يعتدي  عندما  ولكن  الزائرين،  هؤالء  خدمة 

متلكات املدرسة من الرحالت واألثاث بحرقها وإتالفها فهذا ما 

ال ُيقبل أبدًا، حيث كانت إحدى مدارس كربالء ضحّية ملثل هكذا 

ترصفات سلبّية والتي نتمنى أن ال تتكرر.

kوصايا النبّي
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عدمـــا افتتحْت محافظـــة كربالء األبنية المدرســـية إليـــواء زائـــري األربعينية من 
العراقيين واألجانب فكان هّمها األول والوحيد خدمة هؤالء الزائرين، ولكن عندما 
يعتدي البعض منهم على ممتلكات المدرسة من الرحالت واألثاث بحرقها وإتالفها 
فهـــذا ما ال يقبل أبدًا، حيث كانت إحدى مـــدارس كربالء ضحّية لمثل هكذا تصرفات 

سلبّية والتي نتمنى أن ال تتكرر.

الحفاظ على الممتلكات أولى!!

الكريم قوله سبحانه: )فأكلُه  القرآن  الرائعة عى بالغة  ومن األمثلة 
الذئُب( يف قصة يوسف )عليه السالم(.

املقام:  نقول يف هذا  قد  البرشية,  بعقولنا  إننا  مؤّداه:  يطرأ سؤال  وقد 
أن  شأنه  من  مفرتس,  حيوان  الذئب  وأن  وبخاصة  الذئب,  فافرتسه 
هيجم عى فريسته, فيشبع بطنه, ويرد جوعته, بافرتاس ما تيرس له منها 
من شحم أو حلم, أو عظم ودم, ورسعان ما ينرصف عنها ومعنى هذا 

أن )االفرتاس( يعقبه عادة بقايا من الفريسة أو الضحية.
ويف ضوء هذا, مل يكن مكنا إلخوة يوسف وهم يكذبون عى أبيهم أن 
يقولوا له: إن الذئب قد )افرتس( أخاهم, وإاّل للسأهلم األب عام تبّقى 

من ابنه بعد حادثة اهلجوم واالفرتاس.
وهنا فقد كان هلم أن يفتضح أمرهم, حيث مل يكونوا قادرين عى إخفاء 
القرآن الكريم  جريمتهم, ولذلك فقد اختاروا-أو باألحرى- اختار 
عن  بداًل  وذلك  السياق,  هذا  يف  )أكل(  بفعل  تعبريهم  جييء  أن  هلم 
فعل )افرتس( حيث كان )األكل( يداري فعلتهم النكراء, وجريمتهم 
الشنعاء, إذ هو إتيان عى املأكول كله, دون ترك آثار منه، ومعنى ذلك 
أن التعبري باألكل, دون االفرتاس قد جاء تغطية أمينة ملوقفهم الفاضح, 

وفعلهم اجلاهل.

قضاُء حاجِة المؤمنفأكلُه الذئُب

)عليه  آدم  نظر  حني  خصائصه:  يف  التسرتي  الشيخ  يقول 
ولّقنه   ، اخلمسة  أسامء  ورأى  العرش  ساق  إىل  الّسالم( 
 ، حممد  بحّق  محيد  يا   (  : يقول  أن  الّسالم(  )عليه  جربئيل 
ويا عايل بحّق عيل ، ويا فاطر بحّق فاطمة ، ويا حمسن بحّق 
احلسني  ذكر  فلاّم   ،  ) اإلحسان  ومنك  واحلسني   ، احلسن 

)عليه الّسالم( سالت دموعه ] وانخشع [ قلبه .
وتسيل   ، قلبي  ينكرس  اخلامس  ذكر  يف   ، أخي  يا   : فقال 
 ، السبب  بيان  يف  الّسالم(  )عليه  جربئيل  فأخذ   ! عربيت 
، وآدم واملالئكة احلارضون  الّسالم(  راثيًا للحسني )عليه 
هناك يسمعون ويبكون . فقال : ولدك هذا ُيصاب بمصيبة 
؟  هي  وما   : الّسالم(  )عليه  قال   . املصائب  عندها  تصغر 
قال جربئيل )عليه الّسالم( : ُيقتل عطشاَن غريبًا ، وحيدًا 
فريدًا ، ليس له نارص وال معني ، ولو تراه يا آدم وهو يقول 
العطش  حيول  حّتى   ))  ! نارصاه  قّلة  وا   ! عطشاه  وا   ((  :
 ، بالسيوف  إاّل  أحد  فلم جيبه   ، كالدخان  السامء  بينه وبني 
ورشر احلتوف ، فُيذبح ذبح الشاة من قفاه ، وُينهب رحله 
، كذلك  النسوان  ، ومعهم  البلدان  وُتشهر رؤوسهم يف   ،

سبق يف علم الواحد املنان .

المجالس الحسينية
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لذا عليهم مراجعة شــــعبة النشــــر بالحائر الحسيني الشريف او المعهد الكائن في )كربالء المقدسة – شارع 
السعدية – الفرع المجاور لفندق الفرات(، او االتصال على االرقام : 07801112651 – 07717964640(.

نرجو من االخوة المكفوفين الذين تجاوزت اعمارهم )10( سنوات ولم تتسَن لهم فرصة التسجيل في المدرسة 
او اكمال دراســــتهم، تسجيل اســــمائهم لدى معهد االمام الحسين )عليه السالم( للمكفوفين وضعاف البصر 

التابع للعتبة الحسينية المقدسة.. 

مع تحيات إدارة المعهد

وذلك الفتتاح صفوف دراسية لليافعين والتعليم المسّرع ومحو االمية الخاص بهم 
ومعترف به رسميًا من الجهات المعنية.

خاص بالمكفوفين


