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) 97 ( وم��ن هي��دي اهلل فهو املهتد ومن يضل��ل فلن جتد هلم أولياء من دون��ه هيدونه ونحرشهم 
ي��وم القيام��ة عى وجوهه��م . يف املجمع عن النبي ص��ى اهلل عليه وآله وس��لم أن رجال قال يا 
نب��ي اهلل كيف حيرش الكاف��ر عى وجهه يوم القيامة قال إن الذي أمش��اه عى رجليه قادر عى 
أن يمش��يه عى وجهه يوم القيامة  ) 98 ( ذلك جزاؤهم بأهنم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا 
عظام��ا ورفاتا أئنا ملبعوثون خلقا جدي��دا أي فنفنيهم ونعيدهم ليزيد ذلك حترسهم عى 
التكذيب بالبعث ..  ) 99 ( أو مل يعلموا أن اهلل الذي خلق الس��اموات واألرض قادر 
عى أن خيلق مثلهم فإهنم ليس��وا أش��د خلقا منهن كام قال أأنتم أش��د خلقا أم السامء 
وال اإلعادة أصعب عليه من اإلبداء كام قال بل هو أهون عليه وجعل هلم أجال ال 
ريب فيه هو املوت القيامة فأبى الظاملون مع وضوح احلق إال كفورا إال جحودا .
) 100 ( ق��ل ل��و أنتم متلكون خزائ��ن أرزاق اهلل ونعمه عى خلق��ه لبخلتم خمافة 
النف��اد باإلنف��اق إذ ال أحد إال وخيتار النفع لنفس��ه ولو آثر غريه ب��يء فإنام يؤثره 
بع��وض يفوقه فال جواد إال اهلل الذي يعطي بغري عوض وكان االنس��ان قتورا بخيال 

ألن بناء أمره عى احلاجة والضنة بام حيتاج إليه ومالحظة العوض فيام يبذل .
 ) 101 ( ولقد آتينا موس��ى تس��ع آيات بينات .. ويف املجمع أن هيوديا س��أل النبي صى 
اهلل عليه وآله وس��لم عن هذه اآليات فقال هي أن ال ترشكوا به ش��يئا وال ترسقوا وال تزنوا 
وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال باحلق وال متش��وا بربيء إىل س��لطان ليقتل وال تس��حروا 
وال تأكل��وا الرب��ا وال تقذف��وا املحصنة وال تولوا للف��رار يوم الزحف وعليك��م خاصة يا هيود 
أن ال تعتدوا يف الس��بت فقبل يده وقال أش��هد أنك نبي فاسأل بني إرسائيل إذ جاءهم قيل يعني 
فاس��أل يا حممد بني إرسائيل عام جرى بني موس��ى وفرعون عن اآليات ليظهر للمرشكني صدقك 
فقال له فرعون إين ألظنك يا موس��ى س��حرت فتخبط عقلك . ) 102 ( قال لقد علمت يا فرعون 
ما أنزل هؤالء يعني اآليات إال رب الس��اموات واألرض بصائر بينات تبرصك صدقي ولكنك معاند 
وإين ألظنك يا فرعون مرصوفا عن احلق أو هالكا قابل ظنه املكذوب بظنه الصحيح ..  ) 103 ( فأراد 
أن يس��تفزهم من األرض أن يستخف موس��ى عليه السالم وقومه وينفيهم من األرض باالستيصال ويف 

رواية القمي من أرض مرص فأغرقناه ومن معه مجيعا فاستفززناه وقومه باإلغراق .
 ) 104 ( وقلنا من بعد فرعون وإغراقه لبنى إرسائيل اس��كنوا األرض التي أراد أن يس��تفزكم منها فإذا جاء 

وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا خمتلطني ثم نحكم بينكم واللفيف اجلامعات من قبائل شتى .

سورة اإلسراء

تفسيرالسورة

ىىَ ُوُجوِهِهْم  ِة عىَ ُهْم يىَْومىَ اْلِقيىَامىَ نىَْحرُشُ ْولِيىَاء ِمن ُدونِِه وىَ ْم أىَ ُ ِدىَ هلىَ لىَن جتىَ ن ُيْضِلْل فىَ مىَ ُهوىَ امْلُْهتىَِد وىَ ُ فىَ ِد اهللهّ ْ ن هيىَ مىَ وىَ
ْم  ُ هنهَّ آُؤُهم بِأىَ زىَ لِ��كىَ جىَ ��ِعرًيا }اإلرساء/97{ ذىَ بىَْت ِزْدنىَاُهْم سىَ امىَ خىَ ��ُم ُكلهَّ نهَّ هىَ اُهْم جىَ ْأوىَ ُصاماًّ مهَّ ُبْك��اًم وىَ ُعْمًي��ا وىَ
ىَ  ْوْا أىَنهَّ اهللهّ ْ يىَرىَ ملىَ ِديًدا }اإلرساء/98{ أىَوىَ ْلًقا جىَ ىَْبُعوُثونىَ خىَ ا ملىَ إِنهَّ اًتا أىَ ُرفىَ اًما وىَ ا ِعظىَ ا ُكنهَّ ئِذىَ اُلوْا أىَ قىَ اتِنىَا وىَ ��ُروْا بِآيىَ فىَ كىَ
امِلُونىَ  بىَى الظهَّ أىَ ْيبىَ ِفيِه فىَ اًل الهَّ رىَ ْم أىَجىَ ُ لىَ هلىَ عىَ جىَ ُهْم وىَ ُلقىَ ِمْثلىَ ْ ىىَ أىَن خيىَ اِدٌر عىَ ْرضىَ قىَ األىَ اِت وىَ وىَ ��امىَ قىَ السهَّ لىَ الهَِّذي خىَ
انىَ  كىَ اِق وىَ ةىَ اإِلنفىَ ْش��يىَ ُتْم خىَ ��كْ ْمسىَ ىَ بيِّ إًِذا ألهَّ ِة رىَ مْحىَ آئِنىَ رىَ زىَ ِْلُكونىَ خىَ نُتْم متىَ ْو أىَ إىَالهَّ ُكُف��وًرا }اإلرساء/99{ ُقل لهَّ
اءُهْم  ائِيلىَ إِْذ جىَ ْل بىَنِي إرِْسىَ اْسأىَ نىَاٍت فىَ ييِّ ى تِْس��عىَ آيىَاٍت بىَ ْينىَا ُموسىَ ْد آتىَ قىَ لىَ ُتوًرا }اإلرساء/100{ وىَ ��اُن قىَ اإلنسىَ
ُؤالء إاِلهَّ  لىَ هىَ ا أىَنزىَ ِلْمتىَ مىَ ْد عىَ قىَ الىَ لىَ وًرا }اإلرساء/101{ قىَ ْس��حُ ��ى مىَ ُظنُّكىَ يىَا ُموسىَ ىَ وُن إيِنيِّ ألىَ ُه ِفْرعىَ الىَ لىَ قىَ فىَ
ُهم  ِفزهَّ ادىَ أىَن يىَْستىَ رىَ أىَ ْثُبوًرا }اإلرساء/102{ فىَ وُن مىَ ا ِفْرعىَ ُظنُّكىَ يىَ ىَ إيِنيِّ ألىَ آئِرىَ وىَ ْرِض بىَصىَ األىَ اِت وىَ وىَ ��امىَ بُّ السهَّ رىَ
ْرضىَ  ائِيلىَ اْسُكُنوْا األىَ ُقْلنىَا ِمن بىَْعِدِه لِبىَنِي إرِْسىَ ِيًعا }اإلرساء/103{ وىَ ُه مجىَ عىَ ن مهَّ مىَ اُه وىَ ْقنىَ ْغرىَ أىَ ْرِض فىَ نىَ األىَ ميِّ

ِفيًفا . ا بُِكْم لىَ ِة ِجْئنىَ ْعُد اآلِخرىَ اء وىَ ا جىَ إِذىَ فىَ



د ال فرقىَ بني الش��يعي والُسني واملسيحي وال  ال خيتلف اثنان  يف ان الش��عب العراقي ش��عب واحد موحهَّ
فرقىَ بني العرب والكردي والرتكامين ، وان ما يثريه البعض من اصحاب النفوس املريضة بغية التفرقة بني 

ابناء الوطن فاهنم مدفوعون من قوى خارجية تعمل عى التفرقة .
فوحدة الش��عب العراقي مقرونة بمدى منع تدخل االيادي اخلارجية االجنبية من خالل اصحاب القرار 
، ومن��ع التدخل خيتلف عن معاهدات التع��اون التي ُتربمها احلكومة العراقية مع من تراه اهال ملس��اعدة 

العراق وفق آلية قانونية سليمة تضمن سيادة ووحدة البلد .
وح��دة البلد تتأثر باخلطاب الس��يايس ملن لديه تأثري عى القرار الس��يايس والوض��ع العراقي وهنا تتضح 
حجم املس��ؤولية امللقاة عى عاتق احلكومة والربملان يف الدقة يف اختيار الكلامت واخلطوات التي ال تأخذ 
مس��ارا تفريقي��ا بني ابناء البلد الواح��د ، فاذا ما حافظوا عى وحدة الش��عب العراقي ف��ان بقية االزمات 

سيكون ميسورا حُلها .
ويف سؤال اىل املرجعية العليا يف النجف االرشف حول توحد ابناء املذهب يف البلد ، والن اهتامم املرجعية 
بعم��وم الع��راق والعراقيني ذكر س��امحته )دام ظل��ه(  » اذا مل تتدخل االيادي االجنبية يف الش��أن العراقي 

فسيكون كل الشعب يف العراق اكثر انسجاما وتقاربا ال خصوص الشيعة«.

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
a

* وأم��ا ح��ق إمامك يف صالتك فأن تعلم أنه قد تقلد الس��فارة فيام بينك وب��ني اهلل والوفادة إىل ربك، 
وتكلم عنك ومل تتكلم عنه ودعا لك ومل تدع له، وطلب فيك ومل تطلب فيه، وكفاك هم املقام بني يدي 

اهلل واملس��ألة ل��ه فيك ومل تكفه ذلك فان كان يف يشء من ذل��ك تقصري كان به دونك، وإن كان آثام مل 
تكن رشيكه فيه، ومل يكن لك عليه فضل، فوقى نفس��ك بنفسه، ووقى صالتك بصالته، فتشكر 

له عى ذلك وال حول وال قوة إال باهلل.
* وأم��ا ح��ق اجلليس فأن تلني ل��ه كنفك، وتطيب ل��ه جانبك وتنصفه يف جم��اراة اللفظ، 

وال تغ��رق يف نزع اللحظ إذا حلظت وتقص��د يف اللفظ إىل إفهامه إذا لفظت وإن كنت 
اجلليس إليه كنت يف القيام عنه باخليار وإن كان اجلالس إليك كان باخليار وال تقوم 

إال بإذنه وال قوة إال باهلل. 

التدخُل الخارجيُّ

االفتتاحية





اإلنفاق  مسألة  يتناول  الكربالئي  الشيُخ 
في اإلسالم ويدعو القوى السياسية  إلى 
أخذ الِعظة والِعبرة من التجارب المّرة 

واالليمة السابقة 

األمُر االول: نظام االنفاق يف االسالم
ْبِل  قىَ ِمْن  ْقنىَاُكْم  زىَ رىَ ا  مىَ ِمْن  ْنِفُقوا  أىَ )وىَ  : تعاىل  قال 
نِي  ْرتىَ بيِّ لىَْوال أىَخهَّ يىَُقولىَ رىَ ُكْم امْلىَْوُت فىَ دىَ ْأِتىَ أىَحىَ أىَْن يىَ
احِلِنيىَ  الصهَّ ِمْن  أىَُكْن  وىَ قىَ  دهَّ أىَصهَّ فىَ ِريٍب  قىَ ٍل  أىَجىَ إىِلىَ 
 ُ اهللهَّ ا وىَ ُلهىَ اءىَ أىَجىَ ا جىَ ُ نىَْفسًا إِذىَ رىَ اهللهَّ خيِّ ْن ُيؤىَ لىَ )10( وىَ

ُلونىَ )11( – سورة املنافقون- . برٌِي باِمىَ تىَْعمىَ خىَ
وورد يف احلديث الرشيف : )من أنفق نفقة يف 
سبيل اهلل كتبت له سبعامئة، وألن أعول أهل 
وأكسو  جوعهم  وأشبع  املسلمني  من  بيت 
عورهتم وأكف وجوههم عن الناس أحبُّ إيلهّ 

من أن أحج حجة وحجة وحجة(.
من مجلة االنظمة التي قنهّنها االسالم ورشعها 
والكيان  واملجتمع  للفرد  ت��ع��ود  ملصالح 
عى  فحث  للامل  االنفاق  نظام  هو  االسالمي 
ق  وشوهّ ذلك  يف  ب  ورغهّ وانفاقه  للامل  البذل 
تركه  من  وح��ذر  االساليب  بمختلف  اليه 

والتعلق باملال وامساكه عن النفقة..
الكريمة  اآليات  من  الكثري  ذلك  عى  ويدل 
ذلك  يف  وردت  التي  الرشيفة  واالح��ادي��ث 
وتناولته من مجيع جوانبه كنظام متكامل حيقق 
وليتضح  منه.  ة  املرجوهّ واأله��داف  الغايات 
لعدة  بالتعرض  بأس  ال  جلية  بصورة  ذلك 

حماور يف هذا النظام :

األول: الدواعي لترشيع هذا النظام واملشاكل 
التي يعاجلها.

االسالمية  الرشيعة  يف  االنفاق  فضل  الثاين: 
وبتعبري آخر املعطيات الدنيوية واألخروية له.

للحث  املتعددة  القرآنية  االساليب   : الثالث 
عى اإلنفاق وهي ثالثة :

1- الرتغيب والتشويق
2- التأنيب عى عدم االنفاق

3- التخويف والرتهيب عن عدم االنفاق
الرابع : رشوطه وآدابه

اخلامس : موانع االنفاق.
الواجبة  املتعددة  االنفاق  صور   : السادس 

واملستحبة.
املحور االول: دواعي الترشيع :

متعددة  وألسباب  يتعرض  جمتمع  أي  ان   -1
املشكلة  وه��ذه  والفقري،  الفقر  مشكلة  اىل 
وجمتمعه  الفقري  الفرد  عى  خطرية  آث��ار  هلا 
وال��ذي  واملعوز  احلاجة  صاحب  فاإلنسان 
ترك  اذا  او طعام يسد حاجاته  له مأوى  ليس 
اىل  سيتحول  املتعددة  حاجاته  سد  دون  من 
انسان يشعر بالظلم واحليف من جمتمعه فيرتك 
ذلك آثارًا نفسية واجتامعية خطرية عى حياته 
ه الفقر عن االنتاج والتفكري واملسامهة يف  ويشلهّ

بناء جمتمعه وقد يتحول اىل انسان جمرم يرتكب 
خمتلف اجلرائم بحق جمتمعه.

يف  املتعدد  االن��ف��اق  نظام  االس���الم  فوضع 
ويعالج  الفقراء  هؤالء  حاجة  ليسد  وجوهه 
الفقري وملجتمعه  للفرد  املذكورة صيانة  اآلثار 

من تداعياهتا وخماطرها.
التي  الكربى  االجتامعية  املشكالت  من   -2
التباين  مشكلة  هي  دومًا  االنسان  منها  يعاين 
املالية لدى  الثروة  الناشئة من تكدس  الطبقي 
من  حيتاجونه  مما  األغلبية  وحرمان  قليلة  فئة 

رضورات احلياة بسبب عوزهم املايل.
القلق  اىل  املجتمع  ستقود  املشكلة  هذه  ومثل 
ومن  الظن  وس��وء  واخل��وف  واالض��ط��راب 
طبقات  بني  وال��رصاع  العداء  يف  الوقوع  ثم 

املجتمع املختلفة.
ولذلك وضع االسالم نظام االنفاق ليزيل هذه 
الفوارق غري العادلة والناشئة من عدم التوازن 
يف توزيع املال والذي يتبعه الظلم االجتامعي 
للطبقة  وليوفر  والفقرية،  الغنية  الطبقتني  بني 
رضورات  من  األدن��ى  احتياجها  املحتاجة 
لدى هذه  بالظلم  الشعور  بذلك  فريفع  احلياة 
بني  االنسانية  االخوة  لروح  ويؤسس  الطبقة 

الناس ويعزز روح التعاون والتكافل.

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ 
في  الُجمعة  وإمام  خطيب  الكربالئي  المهدي  عبد 
كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة 
في  الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي 
تحدث  2016/12/30م،  الموافق  1438هـ   / األول  /ربيع   30

سماحته في أمرين كما يلي:            
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بني  االجتامعي  التكافل  لنظام  التأسيس   -3
مل  االنفاق  نظام  الن  وذل��ك  املجتمع  عموم 
ورد  بل  الفقراء  حاجات  اشباع  عى  يقترص 
وهذا  تعاىل  اهلل  سبيل  يف  االنفاق  استحباب 
يشمل مجيع املشاريع اخلريية سواء أكانت ذات 
األيتام  كدور  اجتامعية  ام  عبادية  م��ردودات 
الطبية  كاملراكز  طبية  أم  كاملدارس  تعليمية  أم 
واجلسور  ال��ش��وارع  أم  خدماهتا  يف  املتعددة 

وغريها.
باالعتامد   ً كفيال  املجتمع  جيعل  االنفاق  وهذا 
عى نفسه ولو نسبيًا يف حتقيق اخلدمات العامة 
له لو التزم املجتمع هبذا النظام بصورة واسعة 

وشاملة كام خطط له االسالم.
نفسية  رذائ���ل  ع��دة  م��ن  النفس  تطهري   -4
املال  وح��ب  والُشح  البخل  منها  وأخالقية 
تعاىل  اهلل  غضب  اىل  االن��س��ان  تقود  وال��ت��ي 
الدنيوية  آثارها  اىل  اضافة  االخرة  يف  واهلالك 
البذل والعطاء حيققان للنفس  املقابل فان  ويف 
واجلود  الكرم  من  ممدوحة  فضائل  االنسانية 
ونحو  واالحسان  والشفقة  والرمحة  والسخاء 
ذلك والذي يقود اىل رضا اهلل تعاىل واستقرار 

املجتمع وسعادته وتكامل النفس االنسانية.
والتآلف  وال��ت��وادد  املحبة  روح  اشاعة   -5
حينام  الفقري  ألن  وذلك  الناس  بني  والتقارب 
وسعادته  حاجاته  لسد  ماله  يبذل  الغني  يرى 
لو  ما  بعكس  واملحبة  باملودة  سيقابله  فانه 
فإنه  الفقري  به  يشعر  الذي  حقه  عنه  يمنع  رآه 
سيورث الكراهية والعداء وربام حتى ارتكاب 

اجلريمة بحقه.
6- تقوية القدرة الدفاعية للمجتمع االسالمي 
اذ  اخلارجية  االعتداءات  خماطر  هتدده  حينام 
الدفاع ال يستلزم فقط توفري الرجال القادرين 
بل  واالسلحة  باملعدات  وجتهيزهم  ذلك  عى 
البد من توفر االموال لدعم املقاتلني واملعركة 
يقوى  وبالتايل  متعددة  نفقات  من  تستلزمه  بام 
يف  الناجحة  الدفاع  أركان  توفري  عى  املجتمع 
احلفاظ عى املجتمع امام خماطر االعداء إضافة 
اىل ما يوفره من فرصة للمشاركة يف اجلهاد ملن 

ال يتمكن ببدنه من ذلك.
املحور الثاين :

رصح���ت ال��ك��ث��ري م���ن اآلي�����ات ال��ق��رآن��ي��ة 
واالحاديث الرشيفة بفوائد تعود عى املنفق يف 

الدنيا والبعض اآلخر فيام خيص آخرته :
ِكتىَابىَ  ْتُلونىَ  يىَ ِذينىَ  الهَّ )إِنهَّ   : تعاىل  قوله  منها   -1

ًا  رِسهّ ْقنىَاُهْم  زىَ رىَ مِمهَّا  ُقوا  ْنفىَ أىَ وىَ الةىَ  الصهَّ اُموا  أىَقىَ وىَ  ِ اهللهَّ
ُبورىَ (سورة فاطر-  ْن تىَ ًة لىَ ارىَ ًة يىَْرُجونىَ جِتىَ النِيىَ عىَ وىَ

اهلل  رزقهم  مما  امواهلم  ينفقون  الذين  فهؤالء 
تبور  لن  جتارة  يرجون  والعلن  الرس  يف  تعاىل 
وال يكتب هلم فيها اخلرسان فان طرف املعاملة 
هو اهلل تعاىل وليس هو فردًا من البرش وبالتايل 
فال  تعاىل  اهلل  هو  التجارة  هلذه  الضامن  فان 
خسارة فيها بل كلها ربح وجزاء من ثالثة امور 
: 1- يوفيهم اجورهم وهذه الكلمة تدل عى 

عدم وجود أي نقص يف احلساب.
الرمحة والعطف عى  الروعة يف  ثم تتجى   -2
املنفق من قبل اهلل تعاىل ولذلك ورد يف احلديث 
الرشيف : )ما نقص مال من صدقة قط فأعطوا 

وال جتبنوا( البحار 131/96.
3- يف الثالثة يزيدهم اهلل تعاىل باملغفرة لذنوب 
املنفق جراء قيامه هبذا العمل االنساين وحتسسه 
بآالم غريه الذي دفعه لإلنفاق اضافة اىل ذلك 
شكر  عن  خيتلف  الذي  تعاىل  اهلل  من  الشكر 
االنسان فشكره تعاىل عطاء متواصل ال ينقطع 

وجزاء مضاعف من اجلنة ونعيمها الدائم.
ُينِفُقونىَ  ِذينىَ  الهَّ ��ُل  ��ثىَ مىَ )وىَ  : تعاىل  قوله  منها   -
ْنُفِسِهْم  أىَ ِمْن  ْثبِيتًا  تىَ وىَ  ِ اهللهَّ اِة  ْرضىَ مىَ اءىَ  اْبتِغىَ ْم  ُ اهلىَ أىَْموىَ
ا  هىَ ُأُكلىَ آتىَْت  فىَ ابِ��لٌ  وىَ ا  ىَ اهبىَ أىَصىَ ٍة  ْبوىَ بِرىَ ٍة  نهَّ جىَ ثىَِل  مىَ كىَ
باِمىَ   ُ اهللهَّ وىَ لٌّ  طىَ فىَ ابِ��ٌل  وىَ ا  ُيِصْبهىَ  ْ ملىَ ��إِْن  فىَ نْيِ  ِضْعفىَ

ُلونىَ بىَِصرٌي )265( – سورة البقرة- . تىَْعمىَ
اخرى  وت��ارة  ضعفني  يتضاعف  النامء  فتارة 

يتضاعف حتى يصل اىل سبعامئة.
مِلىَْن  اِعُف  ُيضىَ  ُ اهللهَّ )وىَ تعاىل:  قوله  بمقتىض  بل 
اُء( ان كرمه ولطفه قد جيعل ثواب صدقته  يىَشىَ

واحسانه اضعافًا مضاعفة اكثر من سبعامئة.
ويف آية اخرى جتعل االنفاق قرضًا يضاعفه اهلل 
نًا  سىَ حىَ ْرضًا  قىَ ىَ  اهللهَّ ُيْقِرُض  الهَِّذي  ا  ذىَ ْن  )مىَ  : تعاىل 

ًة(. ثرِيىَ افًا كىَ ُه أىَْضعىَ ُه لىَ اِعفىَ ُيضىَ فىَ
هو  املال  من  انفاقه  ان  حيث  املنفق  فليطمئن 
عى نحو القرض وسيضاعف اهلل تعاىل ربحه 
عى هذا القرض بأضعاف كثرية.. فامله الذي 
ينفقه ال يتصور املنفق انه خرسه وأتلفه بإنفاقه 
فيه  أودع  مرصفًا  يشبه  هو  بل  الفقراء  عى 
امواله بصورة مضمونة وسيضاعف له ارباحه 
اىل  احلاجة  بأمسيِّ  هو  وقت  يف  كثرية  اضعافًا 

هذا املال.
اننا نعيش االيام االخرية للعام    : الثاين  األمُر 
عامًا  اي��ام  بعد  ونستقبل   2016 امل��ي��الدي 
بميالد  بالتهنئة  نتقدم  املناسبة  وهبذه  جديدًا، 

افضل  وعليه  وآل��ه  نبينا  )عى  املسيح  السيد 
من  الكرام  املواطنني  جلميع  والسالم(  التحية 
مسيحيي  من  ولغريهم  املسيحية  الديانة  ابناء 
العامل آملني ان يكون عامًا سعيدًا هلم وللبرشية 
املحبة  قيم  لتثبيت  اجلميع  فيه  يعمل  مجعاء، 
احلقوق  رعاية  عى  املبني  السلمي  والتعايش 
االديان  خمتلف  اتباع  بني  املتبادل  واالح��رتام 
اىل  االس��اءة  عن  والتجنب  الفكرية  واملناهج 
رموز االخرين ومقدساهتم التي تؤدي بطبيعة 
والرصاع  للتوتر  مناسبة  بيئة  خلق  اىل  احلال 
عى  نفسه  ال��وق��ت  يف  مؤكدين  وال��ع��ن��ف.. 
اختالف  عى  ابنائه  جلميع  وطن  العراق  ان 
ومن  الفكرية  واجتاهاهتم  ومذاهبهم  ادياهنم 
الرضوري متكني اجلميع من حقهم يف العيش 
فيه بأمن وكرامة.. داعني اىل ان يشرتك اجلميع 
العراقيون من  اليه  العمل لتحقيق ما يصبو  يف 
واالجتامعي  واالم��ن��ي  السيايس  االستقرار 
والتقدم واالزدهار.. بعيدًا عن اثارة النزاعات 
والرصاعات وممارسة العنف لتحقيق مصالح 

سياسية او طائفية او مناطقية ضيقة.
وبانتهاء هذا العام يضاف عام آخر اىل االعوام 
باآلالم  مليئة  وهي  العراقيني  عى  مرت  التي 
تعرضوا  م��ن  اىل  بالنسبة  والس��ي��ام  وامل���آيس 
ومن  العزل  املدنيني  من  االرهابية  للعمليات 
يزال  وال  سكنهم  وأماكن  مدهنم  من  روا  ُهجهّ
قاسية  اخليم يف ظروف  منهم يف  الكثري  يعيش 
جدًا، كام كانت هذه االعوام مليئة بالتحديات 
من  والسيام  اجلسيمة  والتضحيات  الكبرية 
اعزائنا املقاتلني يف جبهات املنازلة مع االرهاب 
من  االالف  عرشات  قدموا  الذين  الداعي 
واملقدسات،  للوطن  فداًء  واجلرحى  الشهداء 
ونحن اذ نشري اىل ذلك ندعو مرة اخرى مجيع 
املتمكنني ماليًا ان ال ينسوا اخواهنم واخواهتم 
يف خميامت النزوح ويوفروا هلم ما خيفف عنهم 
ان  اىل  املواطنني  كافة  ندعو  كام  معاناهتم، 
يف  امليامني  مقاتلينا  واسناد  دعم  يف  يستمروا 
جبهات القتال حتى حتقيق النرص الكامل بإذن 

اهلل تعاىل..
سبقه  مما  أفضل  القادم  العام  يكون  ان  آملني 
بام  والعربة  العظة  السياسية  القوى  فيه  وتأخذ 
ة واالليمة السابقة  فيه الكفاية من التجارب املرهّ
وآمن  مستقر  ع��راق  اج��ل  من  فيه  ويعملوا 

ومزدهر.
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حيبون  غالبيتهم  يف  الناس  إن 
وهذا  والثناء  واملدح  االطراء 
يلبي رغبات النفس يف الشعور 
والغالب  والكامل  بالنجاح 
وراء  ينساق  ايضًا-   – منهم 
من  حالة  فتصيبه  امل��دح  هذا 
واالع��ت��داد  بالنفس  ال��رض��ا 
اىل  ب��ه  ي���ؤدي  وق��د  بصفاهتا 
والعجب  الغرور  يف  الوقوع 
او  تعاىل  اهلل  لسخط  املوجب 
بالرضا  الشعور  االق��ل  عى 
بأدائه وعمله وصفاته فيقع يف 
والربود  االسرتخاء  من  حالة 
م  التقدهّ حماولة  عن  والكسل 
والعمل  الصفات  يف  والرقي 
يبالغ  حينام  االكرب  واملشكلة 

بوصف  امل��داح��ون  وي��غ��ايل 
بصفات  املمدوح  الشخص 
له  وينسبون  هب��ا  يتصف  ال 
ادى  وق��د  يفعلها  مل  ام����ورًا 
من  والتملق  امل��دح  هذا  مثل 
واالم��راء  للحكام  املتملقني 
غرور  اىل  النفوذ  واصحاب 
بأنفسهم  واعجاهبم  احلكام 
ال  بحيث  هل��ا  وتعظيمهم 
يقبلون اىل نصيحة او موعظة 
خطئهم  ع��ى  هل��م  تنبيه  او 

وزالهتم..
ينساقون  ال  املتقني  ول��ك��ن 
هم  بل  واالط���راء  امل��دح  مع 
آثار عى  له من  ملا  خيافون منه 
النفس سلبية ومنها ما ذكرناه 

اخلوف  حالة  يعيشون  فهم 
بان  يعتقدون  املدح الهنم  من 
وأفعاال  باطنية  صفات  هلم 
وأعامال مل يطلع عليها أحد اال 
تعرفها  منها  وبعض  تعاىل  اهلل 
عليها..  ومطلعة  انفسهم 
مدحهم  ح��ني  ف��ه��م  ل��ذل��ك 
يلتفتون اىل انفسهم فيقولون: 
غرينا  من  بأنفسنا  اعلم  نحن 
ولنا بواطن واعامل ال يعلمها 

اال اهلل تعاىل.
للمتقي  ي��ص��ح  ال  ول��ذل��ك 
من  امل���دح  وراء  ينساق  ان 
من  حالة  ويصيبه  االخرين 
والرضا  واالرت��ي��اح  النشوة 
يوقعه  قد  ذلك  الن  بالنفس 

عى  او  والغرور  الُعجب  يف 
فيوقفه  بأعامله  الرضا  االقل 
وشعورها  النفس  حماسبة  عن 
نفسه  ُيشعر  بل  بالتقصري.. 
ومن  تعاىل  اهلل  من  باخلوف 

ذنوبه ومعاصيه وعيوبه.
اهلل  هنى  ايضًا  النكتة  وهل��ذه 
النفس  تزكية  ع��ن  سبحانه 
��وا  كُّ ���ال ُت��زىَ ف��ق��ال ت��ع��اىل: )فىَ
ى  قىَ اتهَّ ْن  بِمىَ ُم  أىَْعلىَ ُهوىَ  ُكْم  أىَنُفسىَ
النجم- ، أي  – سورة   )32(
العمل  بزكاء  عليها  تثنوا  ال 
من  والطهارة  اخل��ري  وزي���ادة 
يعلم  فانه  والرذائل  املعايص 
ان  قبل  منكم  وغ��ريه  باملتقي 

خيرجكم من صلب آدم.

اخُلطبة االوىل لصالة اجُلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 30/ربيع االول/1438هـ املوافق 2016/12/30م

َي َأَحٌد ِمْنُهْم َخاَف  ورَد في ُخطبة المتقين ألمير المؤمنين )عليه السالم(: )ِإَذا ُزكِّ
ُهمَّ  ي ِبَنْفِسي اللَّ ي َأْعَلُم ِبي ِمنِّ ا ُيَقاُل َلُه َفَيُقوُل َأَنا َأْعَلُم ِبَنْفِسي ِمْن َغْيِري َوَربِّ ِممَّ
وَن َواْغِفْر ِلي َما َلا َيْعَلُموَن َفِمْن  ا َيُظنُّ َلا ُتَؤاِخْذِني ِبَما َيُقوُلوَن َواْجَعْلِني َأْفَضَل ِممَّ
ًة ِفي ِديٍن َوَحْزمًا ِفي ِليٍن َوِإيَمانًا ِفي َيِقيٍن َوِحْرصًا  َك َتَرى َلُه ُقوَّ َعَلاَمِة َأَحِدِهْم َأنَّ

ِفي ِعْلٍم َوِعْلمًا ِفي ِحْلٍم َوَقْصدًا ِفي ِغًنى َوُخُشوعًا ِفي ِعَباَدٍة(. اهلُل يزّكي األنفس
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ال  أي   : ال��ب��ي��ان  جم��م��ع  ويف 
بام  متدحوها  وال  تعظموها 

ليس هلا فاين اعلم هبا.
بام  تزكوها  ال  معناه   : وقيل 
أقرب  ليكون  اخلري  من  فيها 
وأبعد  واخلشوع  النسك  اىل 
برهّ  بمن  اعلم  هو  الرياء  من 

واطاع واخلص العمل..
نهَّ��كىَ  أىَ ��ِدِه��ْم  أىَحىَ ِة  مىَ الىَ عىَ ِمْن  )فىَ
ْزمًا يِف  حىَ ًة يِف ِديٍن وىَ ُه ُقوهَّ ى لىَ تىَرىَ

نًا يِف يىَِقنٍي( إِيامىَ لنٍِي وىَ
النقوي  تقي  حممد  السيد  قال 
رشح  يف  السعادة  )مفتاح  يف 

هنج البالغة(: 
واملراد  عالمات  ثالث  فهذه 
التصلهّب  ال��دي��ن  يف  بالقوة 
ال��ت��زل��زل  ع���دم  بمعنى  ف��ي��ه 
واالضطراب يف قلبه فال يؤثر 
وال  املشككني  تشكيك  فيه 
وحيث  الناس  بخداع  ينخدع 
اىل  وصل  احلقيقي  املؤمن  ان 
مقام اليقني فهو ثابت راسخ.

قويًا  دينه  يف  ثابتًا  تراه  فاملتقي 
الشيطان  وس���اوس  ي��ق��اوم 
يؤثر  ال  واالن���س  اجل��ن  م��ن 
وال  املشكك  تشكيك  فيه 
املنحرفني  ب��خ��داع  ينخدع 
الدنيا  خطوب  بإمكان  وليس 
وابتالءاهتا ومصاعبها زعزعة 

ايامهنم..
اهنم  أي  لِ���نٍي(  يِف  ��ْزم��ًا  حىَ )وىَ
امورهم  يف  باحلزم  يتصفون 
الدينية والدنيوية فال يرتددون 
مواقفهم  يف  يضعفون  وال 
وآرائ����ه����م وت��وج��ي��ه��اهت��م 
منها  التثبت  بعد  واوام��ره��م 
عى  حزمهم  يكون  ال  ولكن 
نحو يؤدي اىل احتقار وتصغري 
االخرين بل يصاحب حزمهم 
الليونة واملرونة وحسن اخللق 
او  يرافقهم  م��ن  ويعاملون 
حتقيق  يف  بأوامرهم  يأمترون 
وغريها  االجتامعية  االهداف 

بالرفق واملحبة..

نًا يِف يىَِقنٍي( فان االيامن اذا  إِيامىَ )وىَ
مل يكن يف قلب متصف باليقني 
يف  مستودعًا   ً متزلزال  يكون 
القلب ال ثابتًا مستقرًا وبالتايل 
اىل درج��ة  ل��ل��وص��ول  ف��الب��د 
االي��امن  حتصيل  م��ن  املتقني 
املستقر يف القلب غري املتزلزل 
ويتوقف هذا عى جمموعة من 
املقومات منها التوكل عى اهلل 
والرضا  هلل  والتسليم  تعاىل 
اهلل  اىل  والتفويض  اهلل  بقضاء 
وردت  الصفات  وهذه  تعاىل 
يف  كام  اليقني  معنى  بيان  يف 
ويمكن  االح��ادي��ث  بعض 
خ��الل  م��ن  ال��ي��ق��ني  حتصيل 
التأمل يف آيات اخللق والصنع 
تعاىل ومن  االهلي ويف صفاته 
والنقلية  العقلية  االدلة  خالل 
اهلل  خم��ل��وق��ات  يف  وال��ت��أم��ل 
تعاىل العجيبة ونظامه املحكم 

واملتقن..

وق��ول��ه )ع��ل��ي��ه ال���س���الم( : 
يِف  ِعْلاًم  وىَ ِعْلٍم  يِف  ِح��ْرص��ًا  )وىَ
ُخُشوعًا  ْصدًا يِف ِغًنى وىَ قىَ ِحْلٍم وىَ

ٍة( يِف ِعبىَادىَ
حريصون  املتقني  ان  يعني 
من  الربانية  العلوم  تعلم  يف 
املعنى  هب��ذا  واحل��رص  اهلها 
فهو  منه  املذموم  واما  ممدوح 
امل��ال  حتصيل  ع��ى  احل���رص 
والرئاسة  واجل���اه  والشهرة 
واجلامع  وغريها  واملناصب 
فيها  وما  الدنيا  عى  احل��رص 
وصول  عى  احلرص  واما  هلا 
اىل ما ينفعه يف االخرة فال ذم 
فيه اصال ً .. وبتعبري آخر فانه 
رغم ان مفردة احلرص حتمل 
لكنها  ع��ادة  السلبي  اجلانب 
بمنتهى  اهن��م  اىل  تشري  هنا 
اجلدية يف كسب العلم وذلك 
ألنه ال عبادة وال تقوى بدون 

علم..
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

• التحالف الدولي ينفي مشاركته فـي عمليات )قادمون يا نينوى( ضّد )داعش( والقوات اال

العراقية بصنوفها ستحرر الموصل...

• مواطنون: ضعف الرقابة على الصيدليات يسمح بتفشي األدوية المغشوشة ووزارة الصحة تؤكد جوالتها التفتيشية للحد من هذه الظاهرة..

•األمطار وترّدي البنى التحتية يتحالفان ضد شوارع وبساتين مدينة كربالء والحكومة المحلية تؤكد ان بعض شبكات الصرف 
الصحي وتصريف مياه األمطار ما تزال )قيد اإلنشاء(...

• وزارة التعليم العالي: لن نتهاون بحماية أساتذة الجامعات ولجنة التعليم النيابية تؤكد انها بصدد تقديم مقترح قانون حماية حقوق التدريسيين...

• السلطة القضائية االتحادية العراقية تنظر بـ)5 آالف( دعوى حول جرائم )داعش( بحق االيزيديين...

•الكويت تستورد الغاز العراقي وتبحث مشكلة الحقول النفطية المشتركة في الحدود المرسومة بين البلدين.. في الموصل..

حكومة كربالء المحلية تعتزم اقامة نصب تذكارية تخليدًا لتضحيات الشهداء

الوقف الشيعي في كربالء يقدم الدعم اللوجستي 
لمقاتلي الحشد الشعبي

عزمت احلكومة املحلية ملدينة كربالء املقدسة اقامة نصب تذكارية ختليدًا لتضحيات 
الشهداء، أعلن ذلك) نصيف جاسم اخلطاب( رئيس جملس املحافظة، خالل افتتاحه 
السنوية  الذكرى  السابق، يف  احلسينية  ناحية  مدير  الرشيفي(  الشهيد )محيد  نصب 
الستشهاده، مؤكدا ان املجلس سيعمل عى اقامة نصب تذكارية يف مركز املحافظة 
ان  اىل  اخلطاب  وأشار  االبطال،  الشهداء  تضحيات  لتخليد  ونواحيها،  واقضيتها 
الكبرية  للتضحيات  املحلية  احلكومة  وتقدير  اعتزاز  حمط  هم  وعوائلهم  الشهداء 

التي ُبذلت يف سبيل الدفاع عن العراق من التنظيامت االرهابية.

أرسلت مديرية الوقف الشيعي يف كربالء املقدسة قافلة مزودة بمواد غذائية وعينية 
البعاج  تلول  مناطق  عمليات  قاطع  يف  الشعبي  واحلشد  االمنية  القوات  لدعم 
وقضاء بيجي ومنطقة املزرعة. أكد ذلك )فارس الطيار( مدير الوقف يف كربالء، 
الشعبي هو أمل  ان احلشد  املبادرة هي رسالة للمجاهدين مفادها  مضيفا ان هذه 
الشعب العراقي بتحرير كافة األرايض املغتصبة من التنظيامت اإلرهابية، موضحا 
املديرية تواصل دعمها اإلعالمي واللوجستي للمجاهدين وتعمل عى شحذ  ان 
إدامة  اجل  من  احلشد  دعم  يف  دائام  سباقة  املديرية  ان  اىل  منوها  للمقاتلني،  اهلمم 

املعركة وحترير املدن العراقية من الزمر التكفريية واإلرهابية.

ووزارة  العالمي  التراث  الئحة  من  األهــوار  بإخراج  يهّدد  )الفالمنغو(  طائر  •صيد 

الموارد المائية تؤكد أن صيده مخالف اللتزامات العراق الدولية..
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البلدين  بني  املشرتكة  اللجنة  اجتامعات  حمرض  عى  والكويت  العراق  ع  وقهّ
التعاون يف جماالت متنوعة  أثمرت عن االتفاق عى  التي  السادسة،  للدورة 
يف )28( قطاعا والتوقيع عى )4( وثائق حمورية يف جماالت الثقافة الصناعة 
بيان  وأفاد  البلدين.  بني  التفاهم  مذكرة  اىل  اضافة  اجلوي،  والنقل  واألمن 
عى  تأت  الزيارة  ان  مفيدا  الكويتي،  الوفد  استقبل  الدولة  رئيس  ان  رئايس 
تعزيز التقدم يف العالقات بني البلدين اجلارين الشقيقني يف خمتلف املجاالت 
املنطقة  عموم  تواجه  التي  الظروف  هذه  يف  األمني  املجال  يف  وخصوصا 
والعامل، فيام ابدى الوفد ثقته ب�قدرة العراقيني عى دحر االرهاب هنائيا يف مجيع 
جمال  يف  للتعاون  دولته  استعداد  الكويتي  الوفد  أكد  حيتلها.كام  التي  املناطق 
جهود  تعزز  التي  اجلهود  كل  تأمني  يف  واملساعدة  املحررة  املدن  اعامر  اعادة 
العراق وسعيه يف هذا املجال. كام بحث رئيس الوزراء مع املسؤول الكويتي 
»تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين الشقيقني يف مجيع املجاالت وجهود حماربة 

االرهاب وأفكاره اضافة اىل معركة حترير املوصل والتطورات يف املنطقة«.

نظمت مديرية رشطة كربالء املقدسة محلة للتربع بالدم دعام للقوات 
)داعش(  عصابات  ضد  اجلارية  املعارك  يف  الشعبي  واحلشد  االمنية 
االرهاب، أكد ذلك اعالم وزارة الداخلية، مضيفا ان املديرية تواصل 
لدائرة  التابع  الرئييس  الدم  مرصف  مع  والتعاون  بالتنسيق  محلتها 
املجاهدة  العسكرية  القطعات  املحافظة، وذلك من أجل رفد  صحة 

يف سوح القتال ضد العنارص اإلرهابية.
عمليات  يواصل  القتايل  االول  كربالء  ط��وارئ  فوج  ان   ويذكر   
يف  البطلة  الشعبي  احلشد  وفصائل  االمنية  للقوات  منتظمة  اسنادية 
املدن املحررة ملدينة املوصل، ودعمها بشكل ميداين من خالل محالت 

للتربع بالدم إلسعاف وإنقاذ اجلرحى واملصابني. 

أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية التابعة لوزارة 
ثالثًا  اخرتاقًا  عنارصها  تنفيذ  عن  العراقية  الدفاع 
للمناطق اخلاضعة لسيطرة عصابات داعش االرهاب 
يف مدينة املوصل، يف بيان هلا، انه قد سجلنا بالصوت 
يف  وجتولنا  لصفوفهم  اخرتاقنا  وملرتني  وال��ص��ورة 
يف  امل��وت  جرس  قارعني  ومعاقلهم  حصوهنم  عقر 
الباطل. عى  واجتامعهم  مجعهم  ومشتتني  حظائرهم 

ارباكا ورعبا يف  االخرتاق  احدث    : البيان   وأضاف 
من  الصعبة  املهامت  عنارص  ان  اىل  مشريًا  اوصاهلم 
الثالثة وبشكل  املديرية كرروا االخرتاق للمرة  رجال 
وأكد  الوريد،  حبل  من  اليهم  اق��رب  وكانوا  اوس��ع 
البيان انه »سيكرر الرجال الغيارى اخرتاقهم هلم متى 

ما يشاءون وال يمنعهم من ذلك شيئًا. 

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

م حملة للتبرع بالدم دعما للقوات االمنية والحشد الشعبي شرطة كربالء تنظِّ

عمق  الثالثة  للمرة  تخترق  االســتــخــبــارات 
المناطق الخاضعة لسيطرة )داعش( بالموصل

القوات المشتركة تبدأ المرحلة الثانية لتحرير الساحل األيسر للموصل 
املرحلة  تنفيذ  بالرشوع يف  الشعبي واجليش والرشطة االحتادية وقوات مكافحة اإلرهاب  ابطال احلشد  املشرتكة من  القوات  بدأت 
الثانية لعملية )قادمون يا نينوى( لتحرير الساحل األيرس ملدينة املوصل بالكامل، أكدت ذلك خلية اإلعالم احلرب، مشرية اىل إن قائد 
الرشطة االحتادية الفريق )رائد شاكر جودت(  اعلن انطالق العمليات عى نطاق واسع . فيام أكد قائد عمليات نينوى اللواء الركن 

نجم اجلبوري، ان القوات العراقية حتقق يف املرحلة الثانية تقدما كبريا يف مجيع حماور املعركة.

العراق والكويت يدشنان عهدًا جديدًا 
من التعاون المشترك
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من أرض النخيل والشهداء.. البصرة الفيحاء
محطات من حياة الشهداء، يوثقها مركز الحوراء )عليها السالم( )ج 1(

)عليها  زينب  احل���وراء  مركز  ي��ت��وانىَ  مل 
سة  املقدهّ احلسينية  للعتبة  التابع  السالم( 
زيارة  عن  االجتامعية،  نشاطاته  وضمنىَ 
الشعبي  احلشد  ش��ه��داء  ع��وائ��ل  وتفقد 
س، ال��ذي��نىَ ن��ذروا أرواح��ه��م ف��داًء  امل��ق��دهّ
للوطن األهبى وأرضه وعرضه ومقدساته، 
بزيارة  العامالت  األخ��وات  تكتِف  ومْل 
هتا  تعدهّ وإنام  كربالء  يف  الساكنة  العوائل 
برحاهِلن  ليحطنهّ  العراقية،  للمحافظات 
هذه املرة يف حمافظة البرصة التي زفهّت خريةىَ 

شباهِبا.
الشهيد )أمحد عيل  البداية كانت مع عائلة 
السهيل( من مواليد )1968(، من منطقة 
والذي  اخلصيب،  أب  بقضاء  طويل  باب 
التحق باحلشد الشعبي ضمن تشكيل لواء 
رشف  ون��ال  السالم(،  )عليه  األك��رب  عيل 
بتاريخ )19/ 12/  بلد  الشهادة يف قاطع 

.)2014
عى  غيور  عراقيٍّ  كأي  السهيل  كان  لقد 

اجلهاد  فتوى  لصدور  املنتظرين  من  بلده؛ 
بصفوف  بااللتحاق  سارع  لذا  الكفائي، 
التحرير،  معارك  يف  واملشاركة  املجاهدين 
وفرحته هناك يف اجلبهات ال تعادهلا فرحة 
الكربى  الفرحة  فهي  للشهادة  نيله  سوى 
من  تكون  ان  ربه  دعا  ولطاملا  له  بالنسبة 
التي  احلسينية  املجالس  ختام  ففي  نصيبه، 
يدعو  ك��ان  فيها  العزاء  ق��راءة  عى  اعتاد 
يكتِف  مل  بالشهادة،  حياته  خيتم  ان  لنفسه 
احلسني يف سنيهّ شبابه  االمام  عزاء  بقراءة 
اىل  وقصائده  كتبه  رافقته  بل  بعدها  وما 
القتال ففي وقت االسرتاحة كان  جبهات 
الشجاعة  يلهمهم  احلسني  مصاب  ذك��ر 
والقوة للميض قدمًا يف طريق اجلهاد، فرثى 
بعد  استشهد  حتى  أعداءه  وقاتل  احلسني 
لإلرهاب  مواجهتهم  عند  أشهر  )ستة( 
اجلبان يف قضاء بلد، وترك لكل من يعرفه 
فالتسجيالت  خ��اص  ن��وع  م��ن  ذك���رى 
زالت  ما  بصوته  العزاء  ملجالس  الصوتية 

ترفع يف حسينيات املنطقة.
ولدها  تستذكر  املسنة  املرأة  الشهيد  والدة 
البار هبا وبوالده منذ صغره ومواالته حلبيبه 
امنيته  باتت  حتى  السالم(  )عليه  احلسني 
فيها  العزاء  جمالس  واقامة  حسينية  تشييد 
ولفقده أثر كبري عليها فهو من كان يأخذها 
دومًا لزيارة االمام احلسني )عليه السالم(.
مواليد  )جعفر(  للشهيد  االكرب  االبن  أما 
عى  وع��زم  إرصار  فله  )2000م(  ع��ام 
حلفظ  اجلهادية  والده  بمسرية  االستمرار 

الوطن واملقدسات. 
العطاء  يستمر  الشباب  إىل  الشيبة  ومن 
واجلهاد، وكام جاء يف ملف مركز احلوراء 
عائلة  زيارة  متْت  حيُث  السالم(،  )عليها 
عبود  )م��اه��ر  ال��ش��اب  السعيد  الشهيد 
من   ،)1973( م��وال��ي��د  م��ن  م��ع��ارج(، 
اخلصيب،  أب  بقضاء  خوز  هنور  منطقة 
العباس )عليه السالم(  وأحد مقاتيل فرقة 
��ت��ه م��ع س��ي��د ال��ش��ه��داء  ال��ق��ت��ال��ي��ة، وق��صهّ
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من  غ��ريه  عن  ختتلُف  ال  السالم(  )عليه 
عى  املواظبني  من  كان  فلقد  املجاهدين، 
خدمة زوار االمام احلسني )عليه السالم( 
وخاصة يف الزيارة االربعينية، حيث اعتاد 
عى البقاء مدة )20( يومًا سنويًا يف كربالء 
خلدمة الزائرين، وغالبًا ما كان يقرتض من 
م ما يستطيع تقديمه  أصدقائه ما يكفيه ليقدهّ
بعد  فيام  للزائرين، ويسدد ذلك  من طعام 

بام جينيه من عمله يف حمل بسيط.
وعن جهاده، فام ان اصدرت فتوى اجلهاد 
املجاهدين  م��ع  التحق  حتى  الكفائي 
تدريب  عى  جهاده  فرتة  ط��وال  وع�ىَم�ِد 
بعده  م��ن  امل��س��ؤول��ي��ة  لتحمل  زوج��ت��ه 
د  ُيردهّ واالعتامد عى نفسها، وكثريًا ما كان 
عى مسامعها قوله تعاىل )يوم ال ينفع مال 
وال بنون( عندما كانت حتاول ابقاءه معهم 
فال معيل هلم من بعده، اال اهنا كانت جتده 
اجلبهات،  اىل  ذهابه  عند  سعادته  أوج  يف 
لذا تراجعت عن طلبها وبدأت بمساندته 
برعايتها ألطفاله االربعة، والذين اصبحوا 
 4  /10( بتاريخ  استشهاده  بعد  )مخسة( 
/2016(؛ حيث ولد االبن االصغر ومحل 

نفس اسمه )ماهر(.
مواليد  من  للشهيد  االكرب  االبن  )حمسن( 
ان  االطفال  كباقي  حيلم  كان  )2005م( 
ثم  اخته  فولدت  معه،  يلعب  اخ  له  يكون 
االخ  ول�ِد  ثم  الثالثة،  ثم  الثانية  االخت 

الذي طاملا انتظره، اال انه االن وكام سمعنا 
منه، يشعر كأنه أبوه وأخوه يف الوقت ذاته، 
فعمره  آخر،  امرًا  ينتظر  )حمسن(  زال  وما 
يكرب  ان  ينتظر  باجلهاد،  له  يسمح  ال  اآلن 

قلياًل ليحل حمل أبيه يف جبهات القتال!!
ان  انه  اوضح  فقد  كبرية،  أحالم  وملحسن 
القضاء  شارك يف اجلهاد ومل يستشهد وتم 
عى اإلرهاب فانه سيكمل دراسته وحلمه 
عونًا  ليكون  نفط(  )مهندس  يكون  ان 
لوالدته يف رعايتها ألخواته وأخيه الوحيد.
ويستمر )حمسن( يف حديثه عن والده بكل 
شجاعة دون ان نرى ولو دمعة واحدة يف 
جدًا،  صعب  ابيه  فقد  ان  فيقول:  عينيه.. 
وال يعلم كيف سيتحمل السنوات القادمة 
فراقه  عليه  يصعب  كان  الذي  وهو  بدونه 
خدمة  يف  يقضيها  التي  يومًا   )20( ال�  يف 
طاملًا  االربعينية،  ال��زي��ارة  خ��الل  ال��زوار 
يأت اليه والده يف املنام يسأل عنه ويوصيه 
امللتقى  هي  األحالم  فأصبحت  بأخوته، 

الوحيد هلم.
فداًء  أعامرهم  والشيبة  الكباُر  م  قدهّ ومثلام 
من  هنالك  ك��ان  فلقد  ال��غ��ايل،  للوطن 
إنه  ومم��اهت��م،  حياهتم  يف  ق��دوًة  يتخذهم 
حلُم الشهادة الذي يراود األبطال كبريهم 
املرة مع الشهيد حسني  وصغريهم، وهذه 
طاهر عبد من مواليد )1997(، من قرية 
معقل  اخلصيب  أب  بقضاء  النعمة  فية 
عمره  يمنع  ومل  والتضحيات،  األبطال 
الغض من أْن يكتسح ساحة الوغى بعزيمة 
القتال  أشد  اإلرهابيني  ويقاتل  الشباب 
جبال  منطقة  يف  الشهادة  رشف  ينال  حتى 

مكحول بتاريخ )29/ 10/ 2015(.
الشهيد  ك��ان  فلقد  حياته،  عى  وتعرجيًا 
نداء  ولبى  بوالديه،  البار  االبن  )حسني( 
املرجعية الرشيدة بعد ان أكمل تدريبه عى 
محل السالح، استمر يف جهاده وتزوج فيام 
زواجه،  عى  قصرية  فرتة  إال  متِض  مل  بعد 
حتى عاود االلتحاق مع رفاقه يف جبهات 
الصد  س��وات��ر  يف  موقعه  ليأخذ  القتال 
االمامية حتى استشهد يف جبال مكحول.. 
والدته سمعت الكثري والكثري من عبارات 
مل  لكوهنا  جي��اوروهن��ا  ممن  والعتب  اللوم 
تعارض رغبة ولدها يف اجلهاد والدفاع عن 
املقدسات، اال اهنا كانت جتيبهم بكل فخر 
للحسني  فداًء  شهيدا  االول  قدمت  باهنا 
عليه السالم والثاين ما زال يقاتل ال هياب 
الثالثة  املوت، وان تطلب االمر فأوالدها 
الزهراء  يدي  بني  تقدمهم  أيضًا  اآلخرون 
أوالدها  مراقد  عن  دفاعًا  السالم  عليها 

املعصومني...
وتتحدث والدة الشهيد عن عالقة ولدها 
انه  وكيف  السالم(  )عليه  احلسني  باالمام 
من  مشيًا  الذهاب  عى  املواظبني  من  كان 
االربعينية،  الزيارة  يف  كربالء  اىل  البرصة 
العام  ط��وال  ادخ���اره  يمكن  ما  خ��ر  وي��دهّ
احلسني  االمام  زوار  عى  بعد  فيام  ليرصفه 

)عليه السالم(.

محطات من حياة الشهداء، يوثقها مركز الحوراء )عليها السالم( )ج 1(
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دراسته: درس الشيخ احليلهّ عند أبيه مبادئ 
الدراسات  حيرض  بدأ  ثمهّ  والكتابة،  القراءة 
أساتذة  والفقهية، واأُلصولية عند  األدبية، 
احلوزة لسنني طوال، حتهّى نبغ نبوًغا باهًرا، 
يف  العليا  املراتب  بالًغا  أقرانه،  بني  ومتيهَّز 

العلم.
 أساتذته: نذكر منهم: )الشيخ ضياء الدين 
الغروي  حسني  د  حممهّ الشيخ  العراقي، 
املوسوي  احلسن  أب��و  السيهّد  النائيني، 
احليلهّ  الشيخ  الزم  تدريسه:  األصفهاين(. 
وكان  دراسته،  يواصل  كان  منذ  التدريس 
العايل،  السطح  مرحلة  يف  درس��ه  يلقي 
ة من الطلبة املشتغلني  وكان حيرض درسه ُثلهَّ
فكانوا  األص��ي��ل،  املنبع  من  بالتحصيل 
الغزير، ويستقون من  يستفيدون من علمه 
فنهّية  طريقة  له  وكان  الكبري،  فضله  معني 
عندما  أنهّه  وهي  نظريها،  قلهَّ  التدريس  يف 
أو  الفقهية  املسألة  يتناول  البحث  يرشع يف 
اأُلصولية، فيقليِّب فيها وجوه النظر، ويبنيهّ 
أقوال العلامء املؤيهّدين واملفنيِّدين، ثمهّ يناقش 
عى  املناقشة  تستحق  التي  األق��وال  بعض 

ضوء األدلهّة والقواعد العلمية.
يذكر  ال  أنهّه  البحث  يف  طريقته  من  وكان   
عنها،  املبحوث  املسألة  يف  الرصيح  رأي��ه 
به  وعندما ينتهي من إلقاء بحثه جيتمع طالهّ
فكان  املسألة  يف  رأيه  عن  فيسألونه  حوله، 

جييبهم بقوله: هذا عملكم.
صفاته وأخالقه: نذكر منها ما ييل:

كان  نفسه:  يضع  حيث  اإلن��س��ان   -1
النافعة،  الرتبوية  املقولة  يستشهد دائاًم هبذه 

فكل  نفسه،  يضع  حيث  اإلنسان  وه��ي: 
املوضع  يف  نفسه  يضع  أن  يمكن  إنسان 
الذي يريده، فكام يمكنه أن يكون صادًقا، 
يمكنه أن يكون كاذًبا، وكام يمكنه أن يكون 
ا للخري له ولآلخرين، يمكنه أن يكون  حمباًّ

ا للرش، والخ. حمباًّ
أبعد  إىل  متواضًعا  ك��ان  التواضع:   -2  
البساطة، فقد  احلدود، وبسيًطا بكل معنى 
كان متواضًعا يف مسكنه، وملبسه، ومأكله، 
ومشيته، فكان يملك بيت متواضع يسكن 
ة  فيه هو وعائلته، وكان ال حيبهّ املىَظاهر بكافهّ
أشكاهلا، لذلك جتده ال يعتني بمظهره، وال 

هيتم بقيافته.
 3- الزهد: كان زاهًدا بكل معنى الزهد، 
ال  فكان  املحدودة،  إمكانياته  رغم  وكرياًم 
الفقراء  به  يوايس  أن  إالهّ  ِقيمة،  للامل  جيد 
مصداًقا  وك��ان  واملحتاجني،  واملساكني 
ْو  لىَ وىَ ْنُفِسِهْم  أىَ ىىَ  عىَ ُيْؤثُِرْونىَ  )وىَ تعاىل:  لقوله 

ٌة( احلرش: 9. اصىَ صىَ انىَ هِبِْم خىَ كىَ
يف  ب��ه  حُي��ت��دى  م��ث��ااًل  فكان  ال���ورع:   -4  
اهلداية  يف  طييِّبة  وُأس��وة  والصالح،  الزهد 
ة ورعه واحتياطه  واالقتداء، وكان من شدهَّ
كانت  التي  الدينية  للزعامة  يتصدهَّ  مل  أنهّ��ه 
من  وكم  منها،  ب  يتهرهَّ فكان  إليه،  ه  تتوجهَّ

ة دفعها عن نفسه، وثنى طرفه عنها. مرهّ
قامت  عندما  االستعامر:  ضد  جهاده   -6
مدينة  باحتالل  الربيطاين  االحتالل  ات  قوهّ
العاملية  احل��رب  إب��ان  ال��ع��راق  يف  البرصة 
واستقالل  أم��ن  د  هت��ديِّ وأخ���ذت  اأُلوىل، 
ني  امُلنضميِّ من  احل��يلهّ  الشيخ  كان  العراق، 
ميادين  إىل  هني  املتوجهّ املجاهدين  مُجوع  إىل 
ذكرت  وقد  العدو،  ضد  والقتال  اجلهاد 
بعض املصادر أنهّه يف تاريخ الرابع من صفر 
عن  البرصة  إىل  الشيخ  ه  توجهَّ ه�   1333
علامء  من  الكثري  معه  وكان  بغداد،  طريق 

الدين وطلبة العلم.
 مؤلفاته: نذكر منها )تقريرات بحث الشيخ 
النائيني يف الفقه واأُلصول، تقريرات بحث 
الشيخ العراقي يف الفقه واأُلصول، تعليقة 
التقريرات،  أج��ود  من  ل  األوهّ اجل��زء  عى 
تعليقة عى اجلزء الثاين من فوائد اأُلصول، 
رسالة يف إحلاق ولد الشبهة بالزواج الدائم، 
رسالة يف حكم بيع جلد الضب وطهارته(.
يف  رسه(  )قدس  احليلهّ  الشيخ  تويفهّ  وفاته: 
ال 1394 ه� بمدينة النجف  الرابع من شوهّ
األرشف، وصىهّ عليه السيهّد اخلوئي، ودفن 
بالصحن  النائيني  الشيخ  ُأستاذه  بمقربة 

احليدري لإلمام عيل )عليه السالم(.

الشيخ حسين الحلي )قدس سره(
)1309 هـ – 1394 هـ(

ال�سيخ ح�سني ابن ال�سيخ علي بن ح�سني احلِلّي النجفي، وينتمي اإىل اأُ�سرة عربية اأ�سيلة، وهي ع�سرية 
الطفيل، التي تقطن الأرياف اجلنوبية من ق�ساء الهندية بالعراق.
 ولدته: ولد ال�سيخ احلّلي عام 1309 هـ مبدينة النجف الأ�سرف.
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السؤال : ما هو املعترب يف اجلبرية ؟
اجلواب : يعترب يف اجلبرية أمران :

يمسح  ان  يصلح  مل  نجسة  اجلبرية  كانت  فإذا   ، ظاهرها  طهارة   )1(
عليها  طاهرة  خرقة  بوضع  ولو  تبديلها  أو  تطهريها  امكن  فان  عليها 
 ، اطرافها  ويغسل  عليها  فيمسح  ذلك  وجب  منها  جزءًا  تعد  بنحو 
وان مل يمكن اكتفى بغسل أطرافها ، هذا إذا مل تزد اجلبرية عى اجلرح 
بأزيد من املقدار املتعارف ، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها 
رها  أو طههّ  ، الطاهرة  املقدار الصحيح ثم وضع عليها اجلبرية  وغسل 
ومسح عليها ، وإن مل يمكن ذلك الجيابه رضرًا عى اجلرح مسح عى 
اجلبرية ، وإن كان ألمر آخر كاالرضار باملقدار الصحيح وجب عليه 
التيمم إن مل تكن اجلبرية يف مواضع التيمم ، وإالهّ � فاألحوط لزومًا � 

اجلمع بني الوضوء والتيمم.
إذا مل تكن مباحة ، ولو مسح مل  إباحتها ، فال جيوز املسح عليها   )2(

يصح وضوؤه عى � األحوط وجوبًا � .

السؤال : ما هو املعترب يف جواز املسح عى اجلبرية ؟
اجلواب : يعترب يف جواز املسح عى اجلبرية أمور :

) األول ( : ان يكون يف العضو كرس أو جرح أو قرح ، فإذا مل يتمكن 
من غسله أو مسحه ألمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم 
الرضر من استعامل املاء أو لصوق يشء � كالقري � بالعضو ومل يتمكن 
بل جيب  اجلبرية  ففي مجيع ذلك ال جيري حكم  بغري حرج  ازالته  من 
التيمم ، نعم إذا كان الالصق بالعضو دواًء جيري عليه حكم اجلبرية ، 
ولو كان الالصق غريه وكان يف مواضع التيمم تعني اجلمع بينه وبني 

الوضوء.
) الثاين ( : ان ال تزيد اجلبرية عى املقدار املتعارف ، واال وجب رفع 
املقدار الزائد وغسل املوضع السليم حتته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا 
كان مما يمسح ، وان مل يتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج ، أو رضر عى 
املوضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمم إذا مل تكن اجلبرية 
يف مواضعه ، وإالهّ � فاالحوط وجوبًا � اجلمع بينه وبني الوضوء ، ولو 
كان رفعه وغسل املوضع السليم ، أو مسحه يستلزم رضرًا عى نفس 

املوضع املصاب مل يسقط الوضوء فيمسح عى اجلبرية.
) الثالث ( : ان يكون اجلرح أو نحوه يف نفس مواضع الوضوء فلو كان 
يف غريها وكان مما يرض به الوضوء تعني عليه التيمم ، وكذلك احلال 
فيام إذا كان اجلرح أو نحوه يف جزء من اعضاء الوضوء وكان مما يرض 
به غسل جزء آخر اتفاقًا ، كام إذا كان اجلرح يف اصبعه واتفق انه يترضر 

بغسل الذراع ، فانه يتعني التيمم يف مثل ذلك أيضًا .

سؤال للقراء
اذا كان الشـــخص مجنبًا واغتسل غسل الجبيرة ثم برئ 

من الكسر او غيره فهل يجب عليه اعادة الغسل ؟

سؤال وجواب العدد السابق

الجواب : كاّل .

اشترى المكلف خزانًا بمال غير مخمس فاذا ملئ الخزان بالماء فهل يعتبر الماء 
مغصوبًا اذا استعمل في الوضوء والغسل وغيرهما ؟

الجبيرة
بر

ة ج
مز 

د ح
حم

 م
اد

عد
ا
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اليونسكو ُتدرج مجموعة من المصاحف المملوكية ضمن التراث 
الوثائقي في سجل »ذاكرة العالم« 

الَمتحف العراقي سنة 1932 من أكبر وأقدم الَمتاحف العراقية

قامت اللجنة االستش���ارية الدولية لبرنامج 
ذاك���رة العال���م، املنعقدة ف���ي الفترة من 
18 إل���ى 21 حزيران/ يوني���و املنصرم، 
في مدينة غوانغج���و )جمهورية كوريا(، 
بفحص 84 طلبًا إلدراج مواد في س���جل 
ذاك���رة العال���م قدمتها 54 بل���دًا وإحدى 

املنظمات الدولية.
وتش���مل ملفات الترشيح لغرض اإلدراج 
في الس���جل موادا م���ن بينها، على وجه 
اخلص���وص، مجموعة مخطوطات القرآن 
الكرمي الت���ي تعود إلى العص���ر اململوكي 

واحملفوظة في املكتبة الوطنية مبصر.

وس���ترفع اللجن���ة املؤلف���ة م���ن 14 عضوًا 
توصياتها إلى املديرة العامة لليونس���كو التي 
تق���رر إدراج امل���واد في الس���جل. وجدير 
بالذك���ر أن أعضاء هذه اللجن���ة هم خبراء 
دولي���ون تتول���ى املدي���رة العام���ة اختيارهم 
بصفتهم الشخصية نظرًا ألن كال منهم ُيعتبر 
ُحجة ف���ي مجال حفظ الت���راث الوثائقي.  
يستهدف س���جل ذاكرة العالم، الذي ُأنشئ 
عام 1997، حماية عناصر التراث الوثائقي 
التي تتس���م باألهمية، ويضم هذا الس���جل 
حاليًا 245 من املمتلكات التي تخص طائفة 

عريضة من التراث الوثائقي.

بع���د احلرب العاملي���ة األولى، 
ب���دأ علماء اآلثار م���ن أوروبا 
بع���دة  املتح���دة  والوالي���ات 
تنقيب���ات ف���ي جمي���ع أنح���اء 
العراق، وجمع���وا العديد من 
اجملموع���ات والقط���ع األثري���ة 
للحف���اظ عليه���ا ف���ي َم���كان 
آمن حفاظ���ًا جلهودهم، وقام 
واالستكش���افات  باحلفري���ات 
العدي���د من الرحالة البريطانيني 
الباحثة  وعلماء اآلثار وكذلك 
)غيرترود  الس���يدة  البريطاني���ة 
بي���ل( حي���ث ُجمع���ت جميع 
القطع األثرية في مبنى السراي 
ببغ���داد ف���ي حي���ز صغير من 

املبنى. 
العراقي أو  الوطن���ي  واملتحف 
متح���ف بغداد، ه���و من أقدم 
وأكب���ر املتاحف ف���ي العراق، 
بغ���داد،  العاصمة  ف���ي  َيق���ع 

ويعود تاريخ إنش���ائه بش���كل 
غير رس���مي إلى عام 1923-
1924 حي���ث جمع���ت عاملة 
اآلث���ار البريطاني���ة )غيرت���رود 
بيل( آثار العراق ووضعتها في 
حيز صغير في مبنى الس���راي 
أو القش���لة، وفي عام 1926 
بس���بب جتميع الكثير من اآلثار 
وضيق املساحة افتتح َمبنى آخر 

في ش���ارع املأمون وَنقلت إليه 
جميع اآلثار، وُعينت الس���يدة 
)غيرترود بيل( ُمديرة للَمتحف 
ثم تالها )ر.س كوك(، وفي 
ع���ام 1966 ونتيج���ة لضي���ق 
امَلس���احة أيضا قررت احلكومة 
العراقي���ة بناء َمتحف ُيناس���ب 
مواصف���ات املتاح���ف العاملي���ة 
ويك���ون في مكان ُمناس���ب، 

فبني املبن���ى اجلديد في منطقة 
العالوي، وبسبب هذه املُناسبة 
سمي باملتحف الوطني العراقي 
بعدم���ا كان يع���رف ب��متحف 

بغداد لآلثار.
يحت���وي املُتح���ف عل���ى قطع 
أثري���ة ثمينة م���ن حضارة بالد 
وادي الرافدي���ن أو بالد ما بني 
النهري���ن، ولق���د ُنهبت أجزاء 
وقط���ع من مجموعات املتحف 
األثري���ة أثن���اء وبع���د الغ���زو 
األمريكي للعراق عام 2003، 
وبعدها ساهمت اجلهود الدولية 
في اس���تعادة وإرج���اع العديد 
م���ن القطع األثرية املس���روقة، 
للزائرين،  مفت���وح  واملَتح���ف 
ولقد افتتح املَتحف رسميًا في 
فبراير/ش���باط 2015 من قبل 
رئيس الوزراء العراقي الدكتور 

حيدر العبادي.
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أصدرت مؤسس���ة دار التراث 
النجف األش���رف  في مدين���ة 
اصداره���ا التراثي )مالحظات( 
م���ن تألي���ف الدكت���ور مهدي 
اخملزومي أش���هر علم���اء اللغة 
العربية وهو اإلص���دار الثالث 
ضمن سلسلة »دراسات تراثية« 
التي سبق وأطلقتها املؤسسة.

ويق���ع الكت���اب ف���ي )199( 
صفحة م���ن القط���ع الوزيري 
يض���م نقودا أدبي���ة تراثية على 
بعض املؤّلفات والتحقيقات متت 
طباعتها في بعض اجملالت وقد 
جمعها املؤلف بنفس���ه لتخلص 
ف���ي هذا الكت���اب الذي تضمن 
مالحظ���ات على أربع���ة كتب 
هي: )ابو زكريا الفّراء( و)نحو 
الفعل( و )بغداد مدينة السالم( 
و)الفع���ل زمان���ه وأبنيته( فضاًل 
عن مالحظات على مقالة )ألنا 

مدارس نحوية ؟!(.
وبحسب ما أفاد به تلميذ املؤلف 

الدكت���ور ط���ارق اجلنابي الذي 
كت���ب مقدمة الكتاب قال: »ان 
الكتاب يتضمن فوائد جّمة ينفذ 
منها الى تاريخ النحو وفلس���فته 
ومناهجه وتطّلعات الكاتبني فيه 
وقد يكون فيها مجال لناقد آخر 

يراجع ويوازن ويحاور«.
مشيرًا الى ان: »الكتاب أصبح 
مفتاح القارئ لباب يلج منه الى 
عالم اخملزومي النحوي واسلوبه 
ومن���ه يلج الى عوالم أس���اتذة 

اخري���ن، حيث ان ق���راءة هذه 
املالحظ���ات تفتح لنا نافذة تطل 
منها عل���ى حياة مفعمة باحلركة 
والتنوير م���ن غير ان نعاني من 

قراءة البحث السرد«.
االث���ر  وُيع���د صاح���ب  ه���ذا 
»الدكت���ور اخملزوم���ي« - مواليد 
مدينة النجف األشرف )1910م 
النق���اد  م���ن   - 1994م(   –
املش���هورين في مج���ال االدب 
واللغة الذي له ذخيرة من املادة 

التي حّصلها باجتهاد وسهر بني 
النجف والقاهرة وُيعد من اشهر 
علماء اللغة العربية، حيث كان 
رصين���ًا ف���ي مؤلفات���ه ال يطلق 
الكالم اال بعد اس���تقراء أقوال 
ائمة هذا الش���أن، وال يس���تند 
اال على دلي���ل واضح ومصدر 
صحيح ولم تكن قراءاته للتراث 
قراءة مس���تهلكة أو ق���راءة ناقد 
فق���ط ، بل كانت قراءة ابداعية 

وجتديد«.
يذكر ان مؤسسة دار التراث في 
النجف االشرف أطلقت سلسلة 
» دراسات تراثية » وصدر منها 
حل���د االن ثالث���ة كت���ب هي: 
احلياة الفكري���ة في احللة خالل 
القرن التاس���ع الهج���ري، لّب 
اللباب فيما جرى على املكتبات 
كت���اب  واخيره���ا  والكت���اب، 

مالحظات.

)مالحظات( اصدار تراثي نقدي للمخزومي تصدره 
دار التراث في النجف االشرف
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لقائه  خ��الل  سامحته  وأك���د 
تطوير  أمه��ي��ة   ع��ى  ب��ال��وف��د 
يف  للطلبة  العلمي  املستوى 
هذه الكليات واالهتامم بقابلية 
االنجاز  يف  العراقي  الطالب 
خالل  من  العلمي؛  واالب��داع 
توفري عوامل االجواء العلمية 
والرتبوية واملساعدة عى ذلك 
العلمي   امل��س��ت��وى  ومتابعة 
الرتبية  ب��ج��ان��ب  وااله���ت���امم 
أن  سامحته  وبني  الصحيحة. 
االساتذة  عى  ظروفًا  »هناك 
تكون  ال  وان  ي��راع��وه��ا  ان 
العلمي  املستوى  حساب  عى 
اإلج���راءات  وبعض  للطلبة 
املستوى  ختفض  ان  حت���اول 

ال��ع��راق��ي  للطالب  ال��ث��ق��ايف 
الكفة من  ان توازنوا  وعليكم 
البحوث  من  يبذل  ما  خالل 
واملعامل  واملختربات  واملنهج 
ترفع  التي  االخ��رى  واالم��ور 
والثقايف  العلمي  امل��س��ت��وى 
»ع��ى  ان  مضيفًا  ل��ط��ل��ب��ة«، 

يعمل  أن  التدرييس  ال��ك��ادر 
استغالل  عى  االم��ك��ان  ق��در 
الفراغات واالجراءات ضمن 
م��س��ؤول��ي��ات��ه ل��ل��ح��ف��اظ عى 

املستوى العلمي للطلبة«.
»اليوم  اننا  إىل  سامحته  ولفت 
تعاىل  اهلل  بفضل  ال��ع��راق  يف 

الطاقات  م��ن  الكثري  لدينا 
اهل��ن��دس��ة وال��ط��ب  يف جم���ال 
واالخ��ت��ص��اص��ات االخ��رى 
متاحة  غ��ري  ال��ف��رص  ول��ك��ن 
الطاقات  وتوظيف  الستفراغ 
فلألسف  العراق  يف  العلمية 
بدأنا نالحظ كثريًا من الطاقات 

الأحرار/ ح�سني ن�سر 
استقبَل المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي، وفدًا ضمَّ 
عددًا من عمداء وتدريسيي كليات الهندسة في جامعات العراق في مكتبه بالصحن الحسيني الشريف.

 يستقبل وفد عمداء كليات الهندسة في العراق
الشيخ الكربالئي
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الأحرار/ �سديق الزريجاوي

اهل��ن��دس��ي��ة م��وج��ودة خ��ارج 
أن  األجدر  من  وكان  العراق 
أمثل  توظيف  هنالك  يكون 
للطاقات املوجودة يف الداخل 

لنعيد للبلد مكانته العلمية«.
جلنة  رئ��ي��س  ب��ني  جانبه  م��ن 
ع���م���داء ك��ل��ي��ات اهل��ن��دس��ة 
بالعراق الدكتور رياض حسن 
جاء  اللقاء  »هذا  ان  االنباري 
جامعة  يف  اللجنة  اجتامع  بعد 
»امهية  عى  مؤكدا  كربالء«، 
قبل  من  السديدة  التوجيهات 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
ال��ك��رب��الئ��ي ن��ح��و االرت��ق��اء 
كليات  يف  العلمي  بالواقع 

اهلندسة بالعراق«. 
وبني االنباري أن »هذه اللجنة 
كليات  ع��م��داء  ك��اف��ة  تضم 
بمختلف  العراق  يف  اهلندسة 
لكربالء  قدموا  ختصصاهتم 
خاص  اجتامع  عقد  أجل  من 
وتطويرها  املناهج  ل��دراس��ة 
واس���ت���ح���داث ال��ك��ل��ي��ات 
التسميات  بعض  وت��ع��دي��ل 
مواضيع  ادخ���ال  ومناقشة 
التدريب  وم��واك��ب��ة  ج��دي��دة 
ومواكبة  واملختربي  الصيفي 
خ��ارج  تذهب  التي  ال��وف��ود 
ال���وزارة  ال��ع��راق وت��رف��ع اىل 
اجل  من  عليها  نعمل  لكي 
العلمية  العراق  مكانة  اع��ادة 
املجتمع«.  خيدم  عاملي  بشكل 
صالح  الدكتور  أوض��ح  فيام 
الكرعاوي،  معارج  مهدي 
رئيس قسم هندسة احلاسبات 
ان  التكنولوجية  باجلامعة 
»امل��ج��ت��م��ع��ني ح��رص��وا عى 
وما  العلمية  االم��ور  مناقشة 
باملستوى  النهوض  يتطلبه 

اهلندسة  كليات  يف  العلمي 
العراق،  جامعات  عموم  يف 
العمداء  جلان  من  اهلدف  ألن 
الرصانة  موضوع  دراس��ة  هو 
مع  التعامل  وكيفية  العلمية 
يف  واالس��ت��ح��داث��ات  الطلبة 
العلمية«،  االخ��ت��ص��اص��ات 
»توجيهات  ان  إىل  م��ش��ريًا 
الكربالئي  الشيخ  س��امح��ة 
كانت سديدة جدًا يف احلرص 
للطلبة  العلمي  املستوى  عى 
معهم،  الصحيح  والتعامل 
املادة  بإعطاء  فقط  نكتفي  وال 
اخالقية  نضخ  وان��ام  العلمية 
الصحيح  وال��س��ل��وك  املهنة 
عى  إجيابًا  ينعكس  مما  للفرد 
خدمة املجتمع وبناء الوطن«.

حديثه  ال��ك��رع��اوي  واختتم 
بعض  زرت  »ل��ق��د  ق���ائ���اًل: 
مشاريع العتبة احلسينية ومنها 
العمل  ورأيت  الزائرين  مدن 
اهتامم  يعكس  ال��ذي  الناجح 
بالزائرين  امل��ق��دس��ة  العتبة 
وضيوف االمام احلسني )عليه 
السالم( بتوفري املكان والراحة 
املكان  وهذا  للزائرين  املناسبة 
من  امل��ه��ن��دس  ذوق  يعكس 
والرتتيب  التصميم  ناحية 
من  املكان  وق��رب  والنظافة 

مركز املدينة«. 

احلسينية  للعتبة  التابع  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  أكد 
التي  انجازه )40( جزءا من موسوعة كربالء احلضارية  املقدسة 

تضم معلومات مهمة عن مدينة كربالء وفقًا لوثائق خطية.
حماور  2013م  العام  منذ  إعدادها  بدئ  التي  املوسوعة  وتتناول 

تارخيية وجغرافية وسياسية واقتصادية واجتامعية للمدينة.
املوسوعة  »خضعت  القريي:  األم��ري  عبد  املركز  مدير  وق��ال 
للمعايري البحثية الدولية يف كتابتها ضمن املنهج األكاديمي الدويل 

املعتمد, وقد عرضت بحوثها عى مقومني أكاديميني«.
وأصيلة  أكاديمية  بحوث  هي  املوسوعة  بحوث  »مجيع  وأضاف 

وحقيقية, فضال عن تعدد وكثرة مصادر معلوماهتا«.
يسبق  مل  جديدة  معلومات  »تضم  املوسوعة  ان  القريي  وأكد 
عى  باالعتامد   , عليها  احلصول  أو  نرشها  مؤرخني  أو  لباحثني 
الوثائق اخلطية التي حصل عليها مركزنا من األرشيف العثامين يف 
اسطنبول الرتكية«. ولفت اىل اهنا »تضم أيضا ضمن اجلزء األول 

للمحور اجلغرايف دليال ملا كتب عن كربالء«.
تاريخ  يتناول  التارخيي  »املحور  فإن  القريي  لترصحيات  ووفقا 
مدينة كربالء منذ هنضة اإلمام احلسني عليه السالم وحتى سقوط 
1920م  اىل  وصوال  تلتها  التي  باملراحل  مرورا  العباسية  الدولة 
للمساجد  دليال  املوسوعة  تضم  كام  2003م«.  بالعام  وانتهاء 
والقضاة  واألطباء  والصيادلة  لألكاديميني  ودليال  واحلسينيات, 
واملحامني واملدارس الدينية وعلامء كربالء والصحافة يف كربالء 
للدراسات  كربالء  مركز  ملدير  وفقا  هذا,  يومنا  اىل  نشأهتا  منذ 
املوسوعة  من  املكتملة  األج��زاء  »إن  أيضا  وق��ال  والبحوث. 
ان  نأمل  كام  تباعا,  األخرى  األج��زاء  هبا  وستلحق  قريبا  ستطبع 
تصل املوسوعة اىل )100(جزء, والعمل مستمر فيها ضمن الفرتة 

الطبيعية له التي ترتاوح بني 5-7 سنوات«.
ويرى خمتصون, ان املوسوعة اذا ما اكتملت فإهنا ستكون مرجعا 
يسهل للباحثني احلصول عى املعلومات الالزمة عن مدينة كربالء 

ممن تتناول بحوثهم املدينة من خمتلف املحاور, .

في 40 مجلدًا.. معلومات
 عن مدينة كربالء لم ُيسبْق نشرها
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الفني  اجل���امل  آي���اِت  م��ن  آي���ٌة 
أي��ادي  صنعتها  اإلب���داع���ي، 
بردُة  إهنا  والعاشقني،  املحبني 
)عليه  احلسني  اإلم���ام  شباك 
التي ستعانق  السالم( اخلرضاء 
صرٍب  بعد  الرشيف،  قربه  شبهّاك 
واشتياق استمرهَّ خلمس سنواٍت 

من اجلهِد والعمل.
التحفة  ه���ذه  وص��ل��ت  وق���د 
احلسينية  العتبة  إىل  الفنيهّة 
سامحة  مها  ليتسلهّ امل��ق��دس��ة، 

املقدسة  للعتبة  الرشعي  املتويل 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
املحبهّني  للعاملنيىَ  وي���ب���ارُك 
األح��رار  أب  إلمامهم  حمبتهم 
هلذه  وإتقاهنْم  السالم(  )عليه 
ُزينت  التي  ال��رائ��ع��ة،  ال���رُبدُة 
قرآنية  وآيات  إسالمية  بنقوش 
باستخدام أفضل أنواع القامش 
استخداِم  عن  فضاًل  واخليوط، 
الذهب  من  كيلوغرامات(   3(
ة  الفضهّ من  كيلوغراما(   11( و 

بالصورة  وإظهارها  لتزيينِها 
سيد  بقرب  تليُق  التي  اجلميلة 

ال��ش��ه��داء )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( 
وقبلة  ال��ك��رام  املالئكة  مهبط 

تحفة فنّية صنعتها أيادي المحّبين
ُبردة شباك ضريح اإلمام الحسين )عليه السالم(

000000

الأحرار/ ح�سني ن�سر
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تحفة فنّية صنعتها أيادي المحّبين

الشيخ الكربالئي : ما يمّيز البردة 
هو االبداع في خياطتها ونسجها وما 

حوته من نقوش إسالمّية رائعة

العاشقني.
هنا سامحة الشيخ  ويف كلامت دوهّ
الزيارة  سجل  يف  الكربالئي 
يف  ��ج��اد  ال��سهّ بمخزن  اخل��اص 
العتبة املقدسة، اخترص سامحته 
هذا  بحقهّ  يقال  أن  يمكُن  ما 
التي  واألي���ادي  الرائع  املنجز 
اطلعت  »لقد  قائاًل:  صنعته، 
ع��ى ُب���ردة ش��ب��اك ق��رب االم��ام 
التي  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 
السيد  ج��ن��اب  عليها  ي��رشف 
فوجدهتا  ��ة  ش��قهّ آل��ب��و  ع��ب��اس 
وزخرفتها  تصميمها  يف  رائعة 
ونقوشها وما حوته من اجلواهر 
والزبرجد  والزمرد  والياقوت 
وك���ذل���ك ال��ق��ط��ع ال��ذه��ب��ي��ة 
اخلالص  الذهب  من  املصنوعة 

املخطوطة  القرآنية  واآلي��ات 
ما  وك���ان  ال��ذه��ب،  بخطوط 
يميزها هو االبداع يف خياطتها 
نقوش  من  حوته  وما  ونسجها 

إسالميهّة رائعة«.
وت��اب��ع ب��ال��ق��ول، »ف��ج��زى اهلل 
الوجيه  االخ  ج��ن��اب  ت��ع��اىل 
من  شقة  ال��ب��و  ع��ب��اس  السيد 
العامل  وفريقه  الكويت  دولة 
بذلوه  ما  عى  اجل��زاء  خري  معه 
مخس  خالل  جبارة  جهود  من 
س��ن��وات إلن��ج��از ه��ذه ال��ربدة 

التي ترشفت وترشفنا مجيعًا مع 
وخدمة  للربدة  العامل  الفريق 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
الرشيف  القرب  ع��ى  بوضعها 
االج��ر  هل��م  تعاىل  اهلل  واج���زل 

والثواب«.
السيد عباس  من جهته أوضح 
الغالبي  ��ة  ش��قهّ ال��ب��و  ه��اش��م 
امل���وس���وي، رئ��ي��س جل��ن��ة اب 
الفضل العباس )عليه السالم( 
يف دولة الكويت واملرشف عى 
عمل الرُبدة، »بعد أخذ املوافقة 
الرشعي  امل��ت��ويل  س��امح��ة  م��ن 
الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
لعمل  الكربالئي  املهدي  عبد 
احلسني  االم���ام  لشباك  ب���ردة 
)عليه السالم( تناسب الرضيح 

بالعمل  فعليًا  بارشنا  اجلديد، 
وت��م  دول  ارب���ع  ويف  ي��دوي��ًا 
سنوات(،   5( خالل  إنجازها 
العمل  ه��ذا  يف  ش��ارك  حيث 
ن من )12 شخصا(  فريق مكوهّ
هلم خربة كبرية يف هذا املجال، 
رائعان  خطاطان  بينهم  وم��ن 
ومها )فراس البغدادي ورضان 
القرآنية  اآلي���ات  بخط  هبية( 

الرشيفة«. 
املوسوي،  ة  شقهّ آلبو  وأض��اف 
»قمنا برشاء خيوط الذهب من 

الذهب  صياغة  وعمل  فرنسا 
أشهر،   )8( واستغرق  لبنان  يف 
يف  احلرير  نسج  عمل  تم  فيام 
سوريا«، مبينًا ان »نسبة الذهب 
احلسني  اإلمام  رضيح  ُبردة  يف 
 3( ل�  وصلت  السالم(  )عليه 
الفضة  ونسبة  كيلوغرامات(، 
)11 كيلوغراما(؛ باإلضافة اىل 

األحجار الكريمة«.
إنشاء  ت��مهّ  »ق��د  ان��ه  إىل  وأش��ار 
م��ص��ن��ع خ���اص يف مج��ه��وري��ة 
عمل  إلن��ج��از  العربية  م��رص 
احل��ي��اك��ة ع��ى ق���امش احل��ري��ر 

واستغرق ملدة عامني، اما املبالغ 
فقد  ال��ربدة  هذه  إلنجاز  املالية 
متربعني(   10( من  مجعها   تمهّ 
من )الكويت، السعودية، اهلند 
ال��ربدة  ه��ذه  وتعد  وإي����ران(، 
املقدسة  للمراقد   )18( رق��م 
ونختمها يف بردة لشباك االمام 

عيل )عليه السالم(«.
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وأنَت تدخُل إلى شارِع حي اإلسكان الخاص بالمجّمعات الطبية من جهة حّي البلدية في كربالء، وعندما تصل إلى نصف مسافة الطريق 
تشاهد بأمِّ عينيَك منجزًا طبيًا رائعًا أنجزتُه العتبة الحسينية المقّدسة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى في ظلِّ الحاجة الفعلية 
لمحافظة كربالء للمستشفيات والمراكز الصحّية باختالف التخصصات والخدمات، إّنها مستشفى الشيخ أحمد الوائلي )رحمه اهلل( التي 

ُتعّد إحدى منجزات العتبة المقّدسة وحلَم الكثيرين الذي جعلْت منُه النفوس المخلصُة حقيقة.

مستشفى الشيخ أحمد الوائلي )رحمه اهلل( الجراحية..
أهمُّ مشروع طبي جعلت منه العتبة الحسينية 

حقيقة على أرض الواقع

الأحرار/ قا�سم عبد الهادي

ثالث  ع��ن  ع��ب��ارة  املستشفى 
وثالثة  منجزتان  )اثنتان  بنايات 
إنشاؤها  تم  قيد اإلنشاء(، وقد 
اهلندسية  املواصفات  بأحدث 
التعليامت  ووف����قىَ  ال��ع��امل��ي��ة 
��ة امل��ت��ب��ع��ة، أم���ا عن  ال��ص��ح��يهّ
لنا  فيبني  ومكونتها  تفاصيلها 
ذلك املهندس املقيم مغيث عيل 
محزة قائاًل: »تضمهّ البناية األوىل 
ط��واب��ق(،  و)7  رسداب  ع��ى 
عى  فتحتوي  الثانية  البناية  أما 
فيام  ط��واب��ق(،  و)10  رسداب 
)اخلاصة  الثالثة  البناية  ستكون 
قيد  وه��ي  الطبية(  بالعيادات 
 10( من  وستتكون  اإلن��ش��اء 
طوابق( ومن املؤمل العمل هبا 
القادمة وبمساحة  خالل األيام 
أن  ك��ام  م��رب��ع��ا(،  م��رتا   740(
املستشفى  توسعة  املؤمل  من 
اخلاصة  الرابعة  البناية  بإضافة 

تبلغ  التي  الطبية  بالعيادات 
مربعا(  مرتا   850( مساحتها 
ط��واب��ق(،   10( م��ن  ن  وتتكوهّ
ل��ت��ك��ون امل���س���اح���ة ال��ك��ل��ي��ة 
العيادات  بناية  مع  للمستشفى 

الطبية )11000 مرت مربع(«.
ان »املستشفى ستضم  وأضاف 
وغرف  رقود  وغرف  خمتربات 
زة،  اإلفاقة، ووحدة العناية املركهّ
فضاًل عن )8 صاالت جراحية( 
تمهّ بناؤها وفقًا للمعايري الدولية 
ال��ص��ح��ة  وزارة  ورشوط 
ص��االت  وتشمل  ال��ع��راق��ي��ة، 
والكسور  العامة  للجراحة 
واالذن  واالن����ف  وال�����والدة 
ال��ط��وارئ،  وقسم  واحلنجرة 
مجيع  املستشفى  وستضم  كام 
باالضافة  التشخيصية  االجهزة 
اىل قسم املختربات احلديثة التي 
تسُع لكافة املتطلبات الطبية, وتم 

استحداث قسم جديد هو قسم 
الكرتونيًا  الطبية  العينات  نقل 
بأرسع  فحصها  يضمن  ال��ذي 
وقت وعدم تلوثها، فضاًل عن 
والكادر  األطباء  إسكان  مبنى 
املمرضني  من  الوسط  الطبي 
وامل���م���رض���ات، م���ع وج���ود 
املرافقة  اخلدمات  من  العديد 
مع  والكافيرتيا،  املسجد  مثل 
لتسهيل  مصاعد  ثامنية  توفري 
وصاالت  غرف  بني  االنتقال 

املستشفى«.
جاسم  املهندس  بنيهّ  جهتِه  من 
إدارة  رئيس  العاريض،  حممد 
الشيخ  »مستشفى  ان  امل��رشوع 
جراحي  مستشفى  هو  الوائيل 
احلسينية  العتبة  ب��إرشاف  عام 
رشكة  قبل  من  وتنفيذ  املقدسة 
 8( ويضم  الرتكية،  ب��ال  ت��ور 
خمتلفة(  ع��م��ل��ي��ات  ص���االت 

وصالة  والدة  صالة  بينها  من 
إنجاز  تمهّ  وقد  نسائية،  جراحة 
األول  ل��ل��م��ب��ن��ي��ني   )%83(
املرشوع  إكامل  ونأمل  والثاين، 
بدعم  امل��رىض  أم��ام  وافتتاحه 
للعتبة  الرشعي  املتويل  لدن  من 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
املهدي الكربالئي خدمة لكافة 

أهايل كربالء وزائرهيا«.
»بناء  ان  ال��ع��اريض  ويضيف 
املستشفى جاء وفق مواصفات 
ع��امل��ي��ة، وس��ي��ت��م اس��ت��غ��الل 
البنى  ألغ���راض  ال��رسادي��ب 
مثل  للمستشفى  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
م��ض��خ��ات وخ���زان���ات امل���اء، 
ومنظومات  التربيد،  وجلرات 
اي��ض��ًا هناك  اط��ف��اء احل��رائ��ق، 
م��ن��ظ��وم��ات ض��خ ال��غ��ازات 
لغرف   ضخها  وال��ت��ي  الطبية 

املستشفى«.
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أقامت 
وح���������دة 
النسوي  االع����الم 
العام  االمني  ملكتب  التابعة 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف 
وس��ام  الشهيد  ق��اع��ة  وع���ى 
يف  العليا  للدراسات  املوسوي 
كلية العلوم االسالمية بجامعة 
ك��رب��الء امل��ق��دس��ة، حم��ارضة 
تنموية محلت عنوان »التخطيط 
املدرب  قدمها  االسرتاتيجي« 
الشمري،  عيل  االستاذ  الدويل 
معاون  بحضور  ذل��ك  ج��اء 
االداري����ة  ل��ل��ش��ؤون  العميد 
ال��دراس��ات  وطلبة  واس��ات��ذة 

العليا يف اجلامعة.
حتدثت  املوضوع  هذا  وح��ول 
املهندسة  ال��وح��دة،  مسؤولة 

ن���دى اجل��ل��ي��ح��اوي ل��ألح��رار 
جاءت  الندوة  »هذه  انهّ  قائلة: 
للطلبة  املاسة  للحاجة  نظرًا 
كبري  ومتتع  جانب  من  فيها  ملا 
التي  امل��ه��ارات  م��ن  بالعديد 
كل  يف  النجاح  عى  تساعدهم 
وخصوصًا  احل��ي��اة،  جم���االت 
ألي  تأت  ال  املهارات  هذه  ان 
مل  ما  يتعلمها  ان  دون  شخص 
خربات   من  يستفاد  أن  يستطع 
مثل  اق��ام��ة  وألن  االخ��ري��ن، 
د  وحيدهّ ينمي  حم��ارضات  هكذا 
نحن  مستقباًل  امل��ب��ادرة  مسار 
وستكون  ديمومتها  اىل  نسعى 
للبدء  االوىل  الرشارة  اهلل  انشاء 
بشكل  امل��رشوع  هذا  وتوسيع 

اوسع«.
من جهتِه حتدث املدرب الدويل 
وق��ال:  الشمري  عيل  االستاذ 

»جيب عى كل  انسان أن يضع 
لتنفيذها  وخ��ط��وات  أه��داف��ًا 
ضمن  األه��داف  هذه  وتكون 
تكون  وقد  ُمعيهّنة  ٍة  زمنيهّ ف��رتٍة 
من  وذل��ك  قصرية  أو  طويلًة 
وبطبيعة   ، التخطيط  خ��الل 
ينقسم إىل  التخطيط   ان   االمر 
التخطيط  وه��و:  أقسام  ثالثة 
وضع  يتم  وفيه  األجل  طويل 
خالل  حتقيقها  امُلراد  األهداف 
سنوات  مخس  بني  ترتاوح  فرتة 
التخطيط  اما  سنة،  عرشين  إىل 
م��ت��وس��ط األج����ل: وي��ت��م من 
من  التي  اخلطط  وضع  خالله 
ة  مدهّ خ��الل  تنفيذها  املفرتض 
مخس  إىل  ثالث  بني  ما  ترتاوح 
التخطيط  واخ��ره��ا  س��ن��وات، 
قصري األجل: الذي ال تتجاوز 
مدة  فيه  األه��داف  تنفيذ  ف��رتة 

سنتني وال تقل عن سنة، ».
من جهة اخرى حتدثت الطالبة 
االس��الم��ي��ة  ال��ع��ل��وم  كلية  يف 
مروة  املقدسة  كربالء  بجامعة 
موضوع  كان  وقالت:«  عادل 
ومفيد  ج��دًا  مهم  امل��ح��ارضة  
كثريًا  استفدت  شخصيًا  وان��ا 
النقاش  ب��اب  ك��ون  ذل��ك  م��ن 
ك���ان م��ف��ت��وح��ًا ب��ني االس��ت��اذ 
واحل����ارضي����ن  وف���ض���اًل عن 
االستفادة من املحارضة بشكل 
وبشكل  سامهت  االاهن��ا  ع��ام 
اعى  بمستوى  بالنهوض  كبري 
اجلامعي  الطالب  ق��درات  من 
خاللكم  م��ن  خ��اص   بشكل 
هناك  ي��ك��ون  ان  ن��أم��ل  نحن 
ديمومة ملثل هذه املواضيع التي 
قدراهتم  تطور  كبري يف  تأثري  هلا 

نحو االفضل .

وحدة االعالم النسوي ترفد طلبة جامعة كربالء
بمهارات التخطيط االستراتيجي

دي
ل�س

ء ا
سيا

� /
رار

لأح
ا
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المودة والمحبة
صفحة في عداد الطّي

تقبل  ع���ى  ال��ن��ف��س  إرغ�����ام 
يزال ديدن  الصعاب، كان وما 
الذين  األح��رار  العراق  رجال 
عن  يتقاعسوا  أو  يعجزوا  مل 
الضارية  املعارك  غامر  خوض 
والوطن،  الدين  أع��داء  ضد 
وببسالِة  بقوة  العدوان  جاهبوا 
األم��م  أب��ن��اء  ب��ني  هل��ام  مثيل  ال 
��وا ن��داء  األخ�����رى، وق���د ل��بهّ
اهلل  آية  لسامحة  العليا  املرجعية 
السيستاين  عيل  السيد  العظمى 
الكفائي،  اجلهاد  يف  ظله(  )دام 
اإلنسانية عن  نيابة عن  معلنني 
وخمططات  دابر  لقطع  حرهبم 
دحر  عرب  العاملي،  اإلره���اب 
أذنابه الدواعش يف بعض مدن 
هلم  املجاهدون  فكان  الوطن، 
اغلب  أجهضوا  وقد  باملرصاد 
يتبقهَّ  ومل  اللعينة،  خططهم 
صفحته  سوى  امللف  هذا  من 
التي  امل��وص��ل  األخ���رية وه��ي 
 ، الطيهّ ع��داد  يف  األخ��رى  هي 
باجلهاد  الغيارى  هؤالء  وإيامن 

إنام لكونه السبيل الذي اختاره 
براثن  من  للخالص  ال��ب��اري 
العداء اخلارجي إذ ما تفاقم يف 
أرض، وهو رغم صعوبته عى 
أىَن عاقبته جيدة يف  إال  الرجال 
مجيع األحوال، إذ يقول عزهَّ من 
ُهوىَ  ْيُكُم اْلِقتىَاُل وىَ لىَ قائل: )ُكتِبىَ عىَ
ُهوْا  تىَْكرىَ أىَن  ى  سىَ عىَ وىَ ُكْم  لهَّ ُك��ْرٌه 
ى  سىَ عىَ وىَ ُكْم  لهَّ ��رْيٌ  خىَ ُه��وىَ  وىَ ْيًئا  شىَ
ُكْم  لهَّ  ٌّ رشىَ ُه��وىَ  وىَ ْيًئا  شىَ وْا  حُتِبُّ أىَن 
 .) ُمونىَ ْعلىَ تىَ الىَ  نُتْم  أىَ وىَ ُم  ْعلىَ يىَ  ُ اهللهّ وىَ
يف  مريرا  الواقع  أصبح  قد  و 
اخلاضعة  العراقية  املدن  بعض 
فهؤالء  ال��دواع��ش،  لسيطرة 
بمفاهيم  عبثوا  ق��د  األرشار 
الفتن  بأبواق  وأعلنوا  السامء 
جديد  دين  بروز  عن  واإلحلاد 
الساموية  ل��ألدي��ان  ي��م��تُّ  ال 
وهابية  صنيعة  من  وهو  بصلة 
صهيونية وغريها ممن هلم أطامع 
خلريات  واستنزافية  توسعية 
تكفريي  فكر  وه��و  ال��ع��راق، 
بحت يكفر البرش، وهيدف إىل 

والقضاء  الدينية  اهلوية  طمس 
ع��ى األع�����راف االج��ت��امع��ي��ة 
الديني  امل���وروث  من  النابعة 
العراق  اإلس��الم��ي.  للتاريخ 
بعراقته  متيز  قد  تعددي  وطن 
بني األمم والشعوب، وما كان 
هيبة  إعادة  إال  املجاهدين  من 
املفسدين  هؤالء  وردع  الوطن 
ودكهم يف معاقلهم ليالىَ وهنارًا، 
وقد شهد اجلميع من أبناء هذا 
الوطن ومن الشعوب اإلنسانية 
إجالال  وقفوا  إذ  بصوالهتم، 
منهم،  االب��رار  للشهداء  و  هلم 
جديد  فجر  عن  اإلع��الن  وتم 
آمن  فجر  امل��ح��ررة  امل���دن  يف 
يتبق  مل  الدواعش،  من  وخال 
والتي  املوصل،  صفحة  سوى 
الغيارى  األبطال  أهلها  ناشد 
من أبناء الوطن إلنقاذهم، كي 
يتنفسوا عبق احلرية املنبعث من 
بارود  ومن  الكريمة  صوالهتم 
اإلعالن  بالفعل  وتم  بنادقهم، 
القرى  من  العديد  حترير  عن 

أشادت  وقد  للموصل,  التابعة 
اجلهود  هبذه  العليا  مرجعيتنا 
ممثلها  ل��س��ان  وع��ى  امل��ب��ارك��ة 
املهدي  عبد  الشيخ  س��امح��ة 
خطب  اح��دى  يف  الكربالئي 
اجلمعة قائاًل: )ونأمل أن تكونوا 
النهائي  النهّرص  من  اقرتبتم  قد 
ع��ى اإلره��اب��ي��ني ال��دواع��ش، 
العراقية  األرايض  مجيع  بتطهري 
وإبعاد  وج��وده��م  نىَ���س  دىَ م��ن 
الوطُن  ليعودىَ  عنها،  خطرهم 
إىل  النازحون  ويعود  دا  حهَّ ُموىَ
مني،  ُمكرهَّ ين  ُمعززهَّ مناطقهم 
الذي  اليوم  إىل  نتطلع  أننا  كام 
املؤملة  الصفحة  فيه هذه  تطوى 
بإراقة  املليئة  العراق  تاريخ  من 
وآهات  الديار  وخراب  الدماء 
وأنني  اليتامى،  ودموع  الثكاىل 
وتفتح  وامل��ص��اب��ني،  اجل��رح��ى 
األمن  فيها  أخرى حيل  صفحة 
واالس��ت��ق��رار ع��ى رب��وع هذا 

البلد الطيب(. 

ميادة قهرمان  

24
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y

مشاركات



حتمله  ملا  والقرآنية  اللغوية  الناحية  من  بينهام  والفرق  واملحبة  املودة  مفهوم  ان 
املودة:  اللغوي.  املعنى  حيث  من  هلام  نتطرق  سامية  معاٍن  من  الكلمتان  هاتان 
فاحلب  نفسية،  صفة  فهي  املحبة  أما  ووده،  شخصا  أحب  من  عملية  صفة  هي 
، عالقة احلب  املودة  أثر للحب، واملحبة البد من ورائها  املؤثر واملودة هي  هو 
هو املودة ..اذن يتضح لنا من هذا الرشح امللخص أن احلب او املحبة هي صفة 
نفسية عاطفية قلبية، وأما املودة فهي أثر سلوكي أي أثر عميل متفرع عى احلب او 
املحبة، وقد لوحظ ذلك عندما حتدث اهلل سبحانه وتعاىل عن عالقة الزوج بزوجة 
مل يعربهّ باملحبة وإنام عربهّ باملودة قال تعاىل:}ومن آياته أن خلق من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة {، ذكر اهلل كلمة املودة يف االية املباركة: يريد هبا 
أن يقول عالقة الزوجة ليست عالقة عاطفية حمضة بل عالقة سلوكية ليس جمرد 
حب الزوجة حرارة داخلية وانام حب الزوجة عاطفة وعمل .أيضا حب الزوجة 
لزوجها ليس جمرد حرارة عاطفية وانام عمل وسلوك .اذن املودة سلوك متبادل 
بني الزوجني وكذلك القرآن حيدثنا عن عالقة االنسان املؤمن بأهل البيت )عليهم 
السالم( حيث عرب باملودة ومل يعرب باملحبة، حيث قال تعاىل:}قل ال أسألكم عليه 
{، وهذا تبيان واضح املعنى واملضمون يريد أن يقول  أجرا اال املودة يف القربى 
ليس املطلوب من املؤمن اجتاه أهل البيت )عليهم السالم( جمرد حرارة عاطفية 
او جمرد إقبال عاطفي وإنام املطلوب من اإلنسان املؤمن اجتاه أهل البيت )عليهم 
السالم( أكثر من ذلك السلوك العميل املطلوب هو املودة وليست املحبة، حيث 
انتم الشيعة حتبون  الكثري من املسلمني عندما يتحدثون يقولون ليس فقط  نرى 
البيت)عليهم السالم(... السؤال الذي  البيت وانام نحن أيضا نحب أهل  أهل 
البيت ؟ ليس املطلوب من  يطرح نفسه ..!أين السلوك العميل يف حبكم ألهل 
هو  املطلوب  وإنام  البيت  اهل  اجتاه  عاطفي  اقبال  أو  عاطفي  حب  جمرد  املسلم 
سلوك عميل باملودة وليس املحبة عندما أبدي املودة ألهل البيت )عليهم السالم( 
جيب أن أذكر فضائلهم ومناقبهم واالقتداء هبم وبطريقهم وحضور مآتم وفياهتم 
وأفراحهم هذه هي املودة هلم وليس جمرد حمبة عاطفية خالية من السلوك العميل .

كل مؤمن متقي وخاصة من مدرسة اهل البيت 
)عليهم السالم( يتمنى ويسعى ان يكون خادمًا 
خلدام  خادم  بل  السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام 
االمام احلسني، ولكن هذا الرشف وهذه املنزلة 
اليها هو  نفسه  ُتنال جزافًا وال كل من نسب  ال 
فعالً  متقمص هبا فهي منزلة جليلة القدر وخدمة 
ايام  او  ألشهر  او  موسمية  هي  ليست  االم��ام 
من  السنة  ايام  مدار  عى  تكون  وانام  معدودات 
ل وال تتغري اخالق ذلك  دون استثناء، اذ ال تتبدهّ
اخلادم فنراه يف املناسبات الدينية وباخلصوص يف 
ارتقى  قد  مالكًا  صفر  وشهر  احلرام  حمرام  شهر 
 ،ً قليال  اال  مستواه  يف  احد  اليه  يصل  وال  عاليًا 
خيدمهم  بأن  الزائرين  عى  وُيقسم  يتوسل  فنراه 
املناسبة  انتهاء  وبعد  اليه  ما حيتاجون  وُيلبي كل 
من  السيئة  طباعه  اىل  ويعود  انيابه  عن  ُيكرش 
دون ان ُيغريهّ ولو ب� )ذرة( او يتقدم ب� )شرب( نحو 
اليهم  ينظر  الذين  اخل��دام  هكذا  ما  االفضل.. 
خدمتهم  ويقبل  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
بالبنان  اليه  ُيشار  الذي  ان  قليلة..  قلة  وهؤالء 
البيت  بآل  يقتدي  ان  جيب  احلقيقي  اخلادم  بأنه 
عبادته..  ُخلقهم..  من  ُخلقه  السالم(  )عليهم 
سعيه  حلمه..  ايثاره..  للناس..  حبه  كالمه.. 
جل..  لعمل اخلري.. نيته الصادقة اخلالصة هلل عزوهّ
يعمل  ان  الراغب  الفرد  ان  اىل  االش��ارة  واود 
خادمًا يف أي حمال او عند شخص ما فسُيقال له: 
م طلبًا وبعد ذلك تكون حتت االختبار ملدة من  قدهّ
الزمن قد تكون لستة اشهر او اكثر او اقل وبعد 
ذلك ُيقرر: هل ُيقبل أم ال..؟ ومثال ذلك خدمة 
يرومون  فالذين  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
ذلك يقدمون طلبًا لإلمام وهذا الطلب يبدأ من 
من  هي  االختبار  ومدة  اخلدمة  يف  له  يوم  اول 
احلياة وتكون  يفارق  الذي  اليوم  اىل  اليوم  ذلك 
النتيجة هناك بعد الرحيل من عامل الدنيا.. فهنيئًا 

ملن قبلُه االمام وأصبح خادمًا حقيقيًا له.

الخادم الحقيقي 

زينبية املنهج 

حممد عبد العظيم الكعبي

المودة والمحبة
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فلقد كان اليوم الذي رشع فيهىَ السيد جواد 
يومًا  الشواكة  مسجد  بتشييد  الغريفي 
من  غفري  مجع  ح��رضه  بغداد  يف  مشهودًا 
كافة طبقات املجتمع ووضع بيده الرشيفة 
الوقف  صيغة  وأنشأ  االرض  يف  لبنة  أىَول 
كبري  بحشد  اجلامعة  صالة  واقام  الرشعي 
من خمتلف طبقات املجتمع واجلميع كانوا 
يف  مسجد  اول  ببناء  ومستبرشين  فرحني 
البيت  اهل  مدرسة  التباع  الكرخ  بغداد 
)ابنوا  هلم  وقال  ووعظهم  فيهم  وخطب 
عى بركة اهلل( فارسعوا يف البناء وكان ذلك 
امل��واف��ق)1918(  هجرية  س��ن��ة)1336( 
أوائ��ل  م��ن  ج��واد  السيد  وك��ان  ميالدية 
التبليغ  ألداء  حيث  بغداد  يف  الدين  رجال 
سكنًا  الكرخ  منطقة  من  واختذ  واالرش��اد 
عرف  حتى  الدينية  العلوم  يبث  وبقي  له 
حلقات  وص���ارت  ال��ع��امل  ج��واد  بالسيد 
الدرس والبحث واملواعظ تعقد يف املسجد 
فهو من اوائل فقهاء بغداد يف القرن املايض 

صيته  واخذ  واجتهد  االجتهاد  ناهز  وقد 
ودوره يمأل االفاق .

ولد السيد جواد وابوه السيد حمسن وجده 
حملة  يف  االرشف  النجف  يف  حممد  السيد 
عى  السيد  اهلل  اي��ة  ج��ده  دار  يف  احلويش 
جامع  خلف  يقع  ال��ذي  االول  الغريفي 
الدار  زال  وال  السبزواري  السيد  اهلل  اية 
قائاًم يسكن بعض أحفاده يف قسم من هذا 
الدار الواسع بعد تقسيمه وجعله عدة دور 
السيد  نشأ  لقد  الورثة  بني  قسمت  صغرية 
النجفية  البيئة  يف  وج��ده  واب��وه  هو  ج��واد 
وحلقاهتا  ون��وادهي��ا  جمالسها  يف  وتقلبوا 
منذ  االرشف  النجف  م���دارس  ودخ��ل 
نعومه اظفاره وتدرج فيها وحرض حلقات 
الدراسة العليا والتدريس وخترج عى كبار 
مراجع التقليد والتدريس والبحث اخلارج 
واصبح استاذًا وعلاًم يف التقوى واالصالح 
وكان مكبًا عى الدرس والتدريس مما اهلُه 
مسجد  يف  حينها  يف  العلمية  احلوزة  لفتح 

ويفتح  س  وي��دريِّ ي��درس  وبقي  الشواكة 
الطبقات  ملختلف  خمتلفة  دروس  حلقات 
رصوح  من  رصح��ا  املسجد  اصبح  حتى 
واخلطب  اجلامعة  ص��الة  واق��ام��ة  العبادة 
ومنبعا  والفكر  والثقافة  والدراسة  الدينية 
من منابع املعرفة فقد قىض سائر اوقاته يف 
واالفادة  والتدريس  واالستفادة  املطالعة 
فهو  احلافظة  لقوي  وانه  والعبادة  واهلداية 
الفقهاء  اراء  خمتلف  حيفظ  سنه  كرب  عى 
النحويني  واق��وال  وادلتهم  واالصوليني 
روحية  بمكانه  يتمتع  وكان  وشواهدهم 
بني الناس وهو معروف بالوثاقة والسمعة 
احلمزة  كجده  باهرة  كرامات  وله  الطيبة 
عريق  رفيع  علم  بيت  من  وهو  الرشقي, 
الغريفي  بآل  يعرف  والسيادة  الرشف  يف 
النجف  يف  املعروفة  العلمية  البيوت  من 
يتصل  قرون  عدة  منذ  وخارجه  االرشف 
سابع  الكاظم  موسى  اهلامم  باإلمام  نسبه 
جده  السالم(  )عليهم  البيت  اه��ل  ائمة 

مسجد الشواكة ماض مجيد وحاضر..
 محطات من حياة ُمشّيِدِه

تتمًة ما نشرتُه )األحرار( في أعدادها السابقة عن تاريخ بناء مسجد )الشواكة( 
في بغداد، هنا نقف مرًة ثانيًة لتدوين محطات جديدة لهذا التاريخ العريق 

والوقوف على أحداثه وشخصياته وبعض المواقف المرافقة له.

األحرار/ المهندس موسى شمسي شيخ الشريعة 
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السابع هو الرشيف الطاهر الشهيد السعيد 
الغريفي  هاشم  بن  امحد  املقدس  السيد 
يف  املستشهد  الرشقي  باحلمزة  املعروف 
الديوانية  يف  للهجرة  عرش  احلادي  القرن 
الرشيف  باسمه  تيمنًا  املدينة  وسميت 
كرامات  وله  مشهور  عامر  م��زار  مرقده 
اساتذة  التقليد  مراجع  ب��ارك  وقد  كثرية 
وقع  وق��د  للمسجد  ب��ن��اءه  ج��واد  السيد 
اختيارهم عليه فأنه ال يقع اختيار املراجع 
العليا اال عى ذوي الكفاءات العلمية ممن 
يعتمد عليهم يف دينهم وتقواهم وعقلهم، 
فيه  ي��رون  واالص���الح  العلم  اه��ل  وان 
الفقهاء  وشهادات  واالستاذية  العلمية 
واالج��ازات   الوكاالت  اعطائه  يف  القيمة 
دليل  خري  فهي  الرشعية  االحكام  بث  يف 
والديني  العلمي  مقامه  ع��ى  وب��ره��ان 
واالجتامعي وامانته وخلوص نيته واهليته 
اجلميع  ثقة  موضع  كان  حيث  املقام  هلذا 
وعى هذا االساس انتدبه املغفور له احلجة 
السيد الصدر عام )1339(ه� ثم وكله كل 

ابو  والسيد  النائيني  الشيخ  احلجتني:  من 
وفاة  وبعد  رسمها  قدس  املوسوي  احلسن 
وكله  املوسوي  احلسن  ابو  السيد  املرحوم 
احلكيم  حمسن  السيد  احلجتني:  من  كل 
والشيخ حممد رضا ال ياسني طاب ثرامها 
اخلوئي  القاسم  ابو  السيد  احلجة  وكله  ثم 
وفضله  لعلمه  تبيان  وفيها  مقامه  اهلل  اعى 

ومكانته.
الكبري  الديني  املرجع  سامحة  1-وكالة 
املتوىف  الدين  صدر  حسن  السيد  اهلل  اية 
سنة)1354(ه� املوافق)1935( م وتاريخ 
)1939(ه�  سنة  القعدة  ذي   28 الوكالة 

املوافق سنة )1921(م.
الديني  امل��رج��ع  سامحة  وك��ال��ة    -2
املحقق اية اهلل الشيخ حممد حسني الغروي 
املوافق  1355ه����  سنة  املتوىف  النائيني 
احلجة  ذي   23 الوكالة  وتاريخ  1936م 

احلرام )1345(ه� املوافق )1927( م.
3- وكالة سامحة املرجع الديني االعى اية 
اهلل السيد ابو احلسن املوسوي املتوىف سنة 

املوافق  1365ه� 
تاريخ  1946م 
الوكالة 23 حمرم 

احلرام )1346(ه� املوافق )1927( م.
اهلل  اية  الديني  املرجع  سامحة  وكالة   -4
العظمى الشيخ حممد رضا ال ياسني املتوىف 
سنة 1370 هجرية املوافق 1951م تاريخ 
الوكالة 10 ربيع الثاين )1366(ه� املوافق 

)1947( م.
اية  الديني  املرجع  سامحة  وكالة    -5

اهلل فقيه العرص السيد حمسن احلكيم
امل��واف��ق1970م  امل��ت��وىف سنة 1390ه���� 
الثاين )1366(ه�  تأريخ الوكالة 25 ربيع 

املوافق )1947( م.
اهلل  اية  الديني  املرجع  سامحة  6-وكالة 
القاسم  ابو  السيد  العلمية  احل��وزة  زعيم 
املوافق  اخلوئي املتوىف سنة 1413 هجرية 
1992م تاريخ الوكالة 2 ربيع االول سنة 

)1390(ه� املوافق )1970( م.
جواد  السيد  سامحة  املرحوم  وف��اة  وبعد 

شتاء  هجرية   1394 له  اهلل  غفر  الغريفي 
التوجيه  مسجده  يف  توىل  ميالدية   1974
اوالده  والروحية  الدينية  والقيادة  الديني 
ب��ال��رتت��ي��ب حسب  ف���األرش���د  االرش����د 
ضياء  السيد  ول��ده  االن  واصبح  وصيته 
والقانوين  الرشعي  املتويل  الغريفي  الدين 
العليا  الدينية  املرجعية  توجيهات  حسب 
االمام  رأسها  وعى  االرشف  النجف  يف 
اقامة صالة اجلامعة  السيستاين دام ظله يف 
واخلطب الدينية وتعليم االحكام الرشعية 
التوجيهات  وادارة شؤون املسجد حسب 
جواد  السيد  وال��ده  يد  عى  تتلمذ  حيث 
موضع  وكان  الدين  حميي  السيد  وشقيقه 
اهتاممهام فيه حتى احبه اجلميع وهنج هنج 
خري  فأصبح  قيام  خري  بوظائفه  قائام  ابيه 
خلف خلري سلف مثااًل لألخالق الفاضلة 
سيدًا  حسنة  شهرة  له  التعريف  عن  غنيا 
شديدة  ملضايقات  تعرض  مهذبًا  جلياًل 
السابق  العهد  يف  عديدة  م��رات  واعتقل 

بسبب توجيهاته الدينية.

مسك الختام 
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تحقيقات 



وعا�سقا  مفتونا  �سريحه،  �سطر  ــاءك  دع وعِمد  اأمنياتك  رتــْل 
وجمنونا، واعرتف عند عتبته انك تتغذى من قمح اأر�سه وتغت�سل 
اقرب  عنده  واكت�سفت  توفيقي،  واتاين  قربه،  ومن  ترابه  ب�سوء 
وع�سقي  واإخــا�ــســي  عملي  اإن  واأيقنت  اهلل،  جنة  اىل  الــطــرق 
اأن  بب�سرية  وفرحت  )الل�سان(،  املــاء  �سيوف  تبايعها  )عقيدة( 

الفقراء ل يدخلون قامو�س املدائح، فاطمئن قلبي..  
رتل اأمنياتك وعِمد دعاءك �سطر �سريحه، وتخيل املكان ج�سدا، 
ترنيمة  �سفتك،  يف  اجلــدث  �ساحب  وابــق  املكان،  ج�سد  من  يولد 
رماد،  الظل دعوة ولي�س يف اجلمر من  فلي�س يف  دعاء ل ينقطع، 
ولي�س لك فيها اأي اختيار، اإل اأن حتكم م�سري قلبك وت�سري باجتاه 
بالدم،  مفعما  يراه  يعرفه  فمن  يكون،  من  بحق  عارفا  ال�سريح، 
وي�سمعه بو�سوح وقوة، ويح�س بيده تام�س يده، والقريب منه ل 
ميل من القرتاب..يعمد ذاته كل يوم يف حمراب قدا�سته، ويلب�س 
يف �سريحه ملب�س العهد على البقاء ح�سينيا ما دام الكون يح�سن 

جدثه احلي.. 
يوجب  الــويف  دمه  �سريحه،  �سطر  دعــاءك  وعِمد  اأمنياتك  رتل 
العهد  وكرر  �سدرك،  يف  ما  بوح  يف  الإ�سراق  اأول  فاأدمن  الوفاء، 
مو�سولة  روحك  واجعل  عنده،  احلزن  �سورة  ورتل  ا�ستطعت  ما 
اأن  يجروؤ  ل  فالزمان  املكان،  وبروحانية  وبالزائرين  بال�سريح، 
الفرح  حاملة  �ستاأتي  حتما  الإجابة  روحانيتها..وانتظر  يخمد 
ومعها الهدية املنتظرة، كل من يدخل بابه يعرتف له بالعبودية، 

ويطالب اأمريه بالتحرر منها وهي اغلى هدية..
 اأرتل اأمنياتي واعمد دعائي �سطر �سريحه، وكاأنني اأحمل ج�سدي 
على كتفي واعدو و�سياط الكلمات تلهب ظهري، و�سريحه يخفف 
من عامل يحتويني، ويجرفني ب�سمت نحو عامل يحتويه، فريحل 
عام ويقدم عام وعيوين تب�سر النور بعمق، وقمر يطرق بابي كلما 
زارين الهم واأوجعني امل، وتبعث الروح يف دوحته لتمار�س طقو�س 

العهد يف كل �سباح، وما زلت انتظر مع املنتظرين هدية حترري.  

ْل أمنياِتك وعِمد دعاءك شطر ضريحه حيدر عا�سور رتِّ
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االدبية



احلاج مو�سى جعفر املعمار الكربائي

ــــــــــــــــادى الـــــقـــــمـــــرا َعــــــ�ــــــســــــَعــــــ�ــــــسَ الــــــلــــــيــــــل ون
ـــــــــــــــــــوار الــــــهــــــدى خـــــ�ـــــســـــبـــــت مـــــــــن فـــــيـــــ�ـــــس اأن
ــــــرت ــــــس ــــــ� ـــــــــا ُن ـــــــــزن ــــــم الآيـــــــــــــــــــــــــات ح ــــــك ــــــل ت
وهـــــــــــــــوى جــــــــربيــــــــل والــــــــ�ــــــــســــــــوت ارتــــــقــــــى
ــــــــــــــوت ـــــــــد بـــــــــــالـــــــــــدم ارت ـــــــــج كـــــــــــربـــــــــــاء امل
ــــــــوت ــــــــــــنــــــــــــداء الـــــــــــــــــــــــروح اأمـــــــــــــــــــــــاك ه ل
وهــــــــــــــــــــــــــوى هــــــــــــــــــــــــــودج نـــــــــــــــــــــور حمـــــــــــزن
ـــــــــــــــــاَم مــــــ�ــــــســــــرعــــــًا ـــــــت ه ـــــــي ـــــــب وولـــــــــــيـــــــــــد ال
روحـــــــهـــــــا ــــــــت  ــــــــاف ط ـــــــــــــزهـــــــــــــراء  ال واإذا 
ــــــــــــــه بــــــــــ�ــــــــــســــــــــوت مـــــــرهـــــــف ــــــــــــدبــــــــــــت ط ن
ــــــــًا ــــــــورق يــــــنــــــظــــــر الــــــــــذكــــــــــر هـــــ�ـــــســـــيـــــمـــــًا م
ــــــاخمــــــًا ــــــس ولــــــــــــــــــــواء احلـــــــــمـــــــــد يـــــ�ـــــســـــمـــــو �
ـــــًا ـــــع ــــــــي احلــــــــــــــــــــــوراء والــــــــ�ــــــــســــــــرب م ــــــــرجت ي
ــــــا ــــــوف ال اأم  ـــــــــا  ي ــــــر  ــــــس ــــــ� احل يــــــــــــوم  حــــــــــــان 
ــــــــــًا دم ــــــــــام  ــــــــــه ال ــــــب  خــــــ�ــــــس ــــــــــن  م ـــــــم  تـــــــل ل 
ـــــــا ـــــــس واحلـــــــــــــــــــــُر دن ـــــــ� ـــــــاب ـــــــع وانـــــــــــــــــــــربى ال
ــــــــًا خـــــجـــــًا ــــــــن ــــــــزي طــــــــــــاأطــــــــــــاأ الــــــــــهــــــــــام ح
ــــــــــا ــــــــــُدن ــــــــــدح احلــــــــــــــــق بــــــــــــــاآفــــــــــــــاق ال �ــــــــــس
ـــــــــقـــــــــائـــــــــم حمــــــــيــــــــي اأمــــــــــرنــــــــــا بــــــــــهــــــــــدى ال

نــــــ�ــــــســــــرا اآيـــــــــــــــــــــــا  اهلل  كــــــــــــتــــــــــــاب  ذا 
ـــــرا ـــــه ـــــط ي اأن  الــــــــعــــــــلــــــــى  ـــــــــاء  ـــــــــس � ودم 
ـــــــــــــذرا ــــــاهــــــا ال ــــــــــــــــذا الأجـــــــــــــــــــــــــزاء غــــــ�ــــــس وك
اخلــــــــــــــــــربا الــــــــــــــثــــــــــــــقــــــــــــــان  وروى 
ـــــرا ـــــس ـــــ� ـــــع ـــــــار يــــ�ــــســــفــــي املُ ــــــــد �ـــــــس ُتـــــــربـــــــهـــــــا ق
ـــــــــــــــــــــــــات والـــــــــــــدمـــــــــــــع جــــــــرى ـــــــــس الآي ـــــــــر� حت
ــــــــــــا والــــــــــــــرى ــــــــــــّري ــــــــــــار ال ــــــــــــم ــــــحــــــمــــــي اأق ي
ـــــرا ـــــم ـــــق ــــــو ار�ـــــــــــــــس الــــــــطــــــــف يــــــــرعــــــــى ال ــــــح ن
وّذرا ذبـــــــــــــيـــــــــــــح  ــــــــــــــــــــوق  ف وهـــــــــــــــــــــــــوت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــّدرا وعــــــــــــــــلــــــــــــــــي ملـــــــــــــ�ـــــــــــــســـــــــــــاب ُك
ــــــــــا تـــــــرى ـــــــــــــن ي ـــــــــــــــــــــــــــــزاوؤه َم ــــــــرت اأج ــــــــ�ــــــــس ُن
ـــــــــزهـــــــــرا ـــــــري ُم ـــــــج ـــــــه ــــــو رمــــــــ�ــــــــســــــــاء ال ــــــل ــــــع ي
الــــــــــــورى خـــــــــري  ـــــــى  ـــــــه ـــــــُن ال اآل  ــــــــي  ــــــــس اإحــــــــر�
فـــــــاأعـــــــيـــــــنـــــــي ُمـــــــ�ـــــــســـــــتـــــــجـــــــريًا �ـــــــســـــــابـــــــرًا
كـــــــــــي يـــــــــوا�ـــــــــســـــــــي دامـــــــــــــيـــــــــــــًا مـــــنـــــتـــــ�ـــــســـــرا
ـــــــذرا ـــــــت ـــــــع ــــــبــــــط املــــــ�ــــــســــــطــــــفــــــى ُم ـــــــحـــــــو �ــــــس ن
ــــــه الأثـــــــــــــــــــرا ــــــي ــــــق ــــــاب ــــــس يــــــقــــــتــــــفــــــي مـــــــــــن �
الــــــنــــــظــــــرا يــــــجــــــلــــــي  اهلل  نــــــــــــــــــوُر  لَح 
ـــــــرى ـــــــر ي ـــــــ�ـــــــس ـــــــن ـــــــــارات وال ـــــــــث ـــــــــل ــــــي ل منــــــ�ــــــس
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ـــــني ـــــس ـــــ� ـــــــــــــس ح ـــــــــــــد� ـــــــــــــُق ـــــــــــــــــُة ال رو�ـــــــــــــــــس
ــــــــــس ــــــــــد� وبـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا اأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار ق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات تــــــــــبــــــــــدو ــــــــــــــــا الآي ــــــــــــــــه وب
ــــــــــس اإنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا رو�ــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــة قــــــــــد�

اهلل  اأذن  بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــوت  يف 
ــــــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــــــّب ــــــــــــــــــــــا ق ــــــــــــــــــــــه وب
ـــــــــــــــــــــّداعـــــــــــــــــــــي فــــــيــــــهــــــا ويــــــــــــــــجــــــــــــــــاب ال
ـــــــــاء ـــــــــف ـــــــــس تـــــــــــــــــربـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــطـــــــــــــــــف �
جـــــئـــــت اإن  الــــــــــــــــزائــــــــــــــــر  ــــــــــــــــهــــــــــــــــا  اأّي
ـــــــــا ــــــــــــة طـــــــــوًع واقــــــــــ�ــــــــــســــــــــد الــــــــــــرو�ــــــــــــس
ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــوادي ال ــــــــــــع الــــــــــّنــــــــــعــــــــــل ب ــــــــــــل واخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــارف يف  مـــــــــــــــــــــن اأت
ـــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــّل مـــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــان حمـــــــــــبًّ
ـــــل ــــــــطــــــــفــــــــى ه ــــــــ�ــــــــس يـــــــــــــــا �ــــــــســــــــلــــــــيــــــــل امل
ــــــــــــــــــــدا كـــــفــــــ ـــــــــــــــــــــــــس ن ــــــــــــغــــــــــــي رو� ــــــــــــت اأب
ـــــــــــــــــــــــــك كـــــــــفـــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددُت ل وم
هـــــــــــــــــــــــــــــــذه اأبـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــدح
لـــــــــــــــــــك اأهـــــــــــــــــديـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا بـــــــــ�ـــــــــســـــــــدق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاإين ــــــــــــا ف ــــــــــــه ــــــــــــل ــــــــــــب ــــــــــــق ــــــــــــت ف
ــــــى ــــــس ــــــ� ــــــــــــر حت وبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــوم احلــــــــــــ�ــــــــــــس
ــــــري ــــــق ــــــــــــي ف ــــــــــــا�ــــــــــــس ــــــــــــع عـــــــــــــــبـــــــــــــــدك ال
يـــــــرجـــــــو الــــــــــــــــــــــــــوّد  ــــــــــــايف(  ــــــــــــ�ــــــــــــس )ب و 
ــــــــــــه ــــــــــــي ــــــــــــــــــوم اإل ــــــــــــــــــي ــــــــــــر ال ــــــــــــظ ــــــــــــان ف
�ــــــــــــــــســــــــــــــــام اهلل  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــه اأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك تـــــــــــطـــــــــــوع فـــــــــــــــي
ــــــع ــــــل ــــــط ـــــــــــــــــــــــال املـــــــــــــــجـــــــــــــــد ت مــــــــــــــــــن ج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار تــــــ�ــــــســــــطــــــع وبــــــــــــــهــــــــــــــا الأن
ـــــع حــــــــــولــــــــــهــــــــــا الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُك تـــــخـــــ�ـــــس
ـــــــــــــع ـــــــــــــرف ـــــــــــــا لــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــر�ــــــــــــس ُت ـــــــــــــه ل
ـــــمـــــع مــــــــــــــن �ـــــــــســـــــــعـــــــــاع الـــــــــــعـــــــــــر�ـــــــــــس تـــــل
ـــــــــــع مبـــــــــــدم اهلل  دعـــــــــــــــــــــــــــــا  لــــــــــــــــــــــو 
مـــــــــــــــن جــــــــمــــــــيــــــــع الــــــــــــــــــــــــــــــــــّداء ُتــــــــنــــــــع
ــــــــع ـــــــــــــــف فــــــــاخــــــــ�ــــــــس ـــــــــــــــط ــــــــــــــــــــــــــــــوع ال رب
ــــــع ــــــس ــــــ� ــــــاخ وعــــــــــــلــــــــــــى الأعـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاب ف
ــــــــع ــــــــوق ـــــــــــقـــــــــــد�ـــــــــــس تـــــــــعـــــــــظـــــــــيـــــــــًمـــــــــا ي ـ
حـــــــــــــــــــــــّقـــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــو ميــــــــــتــــــــــع
ـــــــــــع ـــــــــــرف ــــــــــبــــــــــط ُي ــــــــــ�ــــــــــس حلـــــــــ�ـــــــــســـــــــني ال
ــــــع ــــــي ــــــه ـــــــــــــــــن �ـــــــــســـــــــبـــــــــيـــــــــل فــــــــــــيــــــــــــك م م
ــــــع ــــــب ــــــن ــــــــــــك بــــــــــــــــــالأنــــــــــــــــــعــــــــــــــــــام ت ــــــــــــي ـ
هـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــالآمـــــــــــــــــــــــــال تـــــــــ�ـــــــــســـــــــرع
مــــــــــــــــن �ـــــــــــســـــــــــعـــــــــــار احلــــــــــــــــــــــــــّب تــــــطــــــبــــــع
ــــــــــع ــــــــــــــــــاء مــــــــــتــــــــــنــــــــــ�ــــــــــسّ ــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــس و�
لـــــــــــــــــــــك عــــــــــــــبــــــــــــــد اأتـــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــســـــــــــــــــّرع
ـــــــــــع ـــــــــــدم ــــــــــــــــــــــك ت ـــــــــــــــــــــــــــــّل عــــــــــــــــــــــني ل ك
وافـــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــاخلـــــــــــــلـــــــــــــد يـــــــطـــــــمـــــــع
لـــــتـــــ�ـــــســـــفـــــع ــــــــــر  ــــــــــس ــــــــــ� احل يف  ــــــــــك  ــــــــــن م
ــــــــــــــــربع وعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا فــــــــــــــــت
ــــــــــــــــك مــــــــــــــــا لـــــــلـــــــ�ـــــــســـــــمـــــــ�ـــــــس مــــــطــــــلــــــع ل
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ح�سن ال�سباغ الكعبي
ــــــــــــا حــــــ�ــــــســــــُد ــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــاداك ي ــــــــــًا مل ــــــــــب ت
يـــــــــردعـــــــــه ـــــــــــيء  �ـــــــــــس ل  اّنـــــــــــــــــــــه  اأو 
ــــفــــت ــــكــــ�ــــس ــــــــره ومــــــــــــا ان ــــــــرائ ــــــــس ــــــت � ــــــس ــــــا� غ
ـــــــت ـــــــق ـــــــــــــــــاح اأ�ـــــــــــســـــــــــودكـــــــــــم حَمَ هــــــــــــــذي رم
مــــــوعــــــدكــــــم الــــــنــــــ�ــــــســــــر  اأن  حـــــــيـــــــث  مــــــــــن 
تـــــــــــبـــــــــــًا ملـــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــاداك يـــــــــــــا حـــــ�ـــــســـــد
ــــــــــا ثـــــقـــــة ــــــــــّزن ــــــــــه ــــــــــار ي ــــــــــه ــــــــــن وجـــــــــــــــــه ال
ـــــــا ـــــــرن ـــــــك ـــــــن ــــــا وُي ــــــح ــــــب ــــــس ــــــــــــا � اأيــــــــــــقــــــــــــّرن
ــــطــــت ــــبــــ�ــــس ـــــــــا ان ـــــــــــــــولك م ـــــــــــــــذي ل ــــــــــــو ال وه
ـــــــــٌة ـــــــــل ـــــــــَبّ ـــــــــَك ـــــــــــــــــــارت ُم ـــــــــــــــــــولك مــــــــــــا ط ل
ــــــــــــت بـــــــابـــــــلـــــــه لــــــــــــــــــــــــــــولَك مــــــــــــــا غــــــــــــنَّ
ـــــــــــــــــــــاأت خـــــــــزائـــــــــنـــــــــُه ـــــــــــــــــــــولك مـــــــــــــا م ل
ـــــــُه ـــــــاأُل ـــــــس ـــــــ� ت ـــــــت  جـــــــئ ــــــــــا  م اإذا  ُحـــــــــــــــــرُّ 
ـــــــــــــــُه ـــــــــــــــادُع لـــــــــــــــــــولك مــــــــــــا طــــــــــالــــــــــت اأخ
ـــــــه ـــــــب ـــــــوان ـــــــــــــــــــــــــولَك مـــــــــــــا حـــــــــــّطـــــــــــت ج ل
اأقـــــــنـــــــعـــــــٌة احلــــــــــــــــــرب  يف  ــــــاقــــــطــــــت  ــــــس تــــــ�
ــــــوى ه فـــــ�ـــــســـــحـــــت  الـــــــــــزاهـــــــــــي  عــــــــهــــــــدك  يف 
بــــــــقــــــــادتــــــــه حــــــــ�ــــــــســــــــد  يــــــــــــــا  والآن 
�ـــــــــســـــــــيـــــــــُف وعـــــــــــــــــــــنٌي لـــــــلـــــــحـــــــمـــــــى ويـــــــــــــٌد
ــــــــــن جتــــ�ــــســــمــــهــــا ـــــــــواعـــــــــُد م ـــــــــس ــــــْت � ــــــم ــــــل ــــــس �
ـــــــــــت �ـــــســـــوامـــــعـــــهـــــم ـــــــــــدم بــــــــريــــــــاحــــــــهــــــــا ُه
ــــــــا �ــــســــنــــعــــوا ـــــــعـــــــم الأ�ـــــــــــســـــــــــود وِنــــــــــعــــــــــَم م ِن
ـــــــًا  ـــــــرف ـــــــس ـــــــون لــــــنــــــيــــــلــــــه � ـــــــق ـــــــاب ـــــــس ـــــــ� ـــــــت ي
ول الــــــــثــــــــغــــــــور  ـــــــى  ـــــــل ع ـــــــــاهـــــــــرون  ـــــــــ�ـــــــــس ال
ـــــــدٌة ـــــــوق ــــــقــــــوا الــــــــكــــــــواكــــــــب وهـــــــــــي م ــــــ�ــــــس َع
ــــكــــنــــوا ــــــــــديــــــــــار وُحـــــــــــــــــُب مـــــــــن �ــــس ــــــــــــــُب ال ُح

ـــــــةٌ  ـــــــغ ل وحــــــــــ�ــــــــــســــــــــَدُه  ــــــــــــراق  ــــــــــــع ال اإن 
ـــــك يـــــــــــا حـــــ�ـــــســـــُد ـــــي ـــــب ـــــس ـــــ� ـــــت ـــــن طــــــــــوبــــــــــى مل
�ــــــســــــاقــــــيــــــًة ـــــــَك  ـــــــي ـــــــّط ـــــــس � يف  اأنــــــــــــهــــــــــــرت 
ـــــــــدُّ ـــــــــس مـــــــــــن كـــــــــــل لــــــــــــــــــوٍن يـــــــنـــــــ�ـــــــســـــــوي اأ�

ـــــُد ـــــع ـــــــعـــــــمـــــــى ب ـــــو ال ـــــك ـــــس ـــــ� ــــــــــُه ت ــــــــــون ــــــــــي اأع
ملّــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــــاُه الـــــــــــــقـــــــــــــرُب والـــــــــُبـــــــــعـــــــــُد
ـــــــــــــُد ـــــــــــــُرْب ال اأحـــــــــــــــامـــــــــــــــُه  راأى  ـــــــــــا  مم
اأ�ـــــــــــــســـــــــــــوارُهـــــــــــــم وتـــــــــ�ـــــــــســـــــــاَعـــــــــَد املـَـــــــــــــدُّ

ــــــــــرُّ يـــــ�ـــــســـــتـــــُد  ــــــــــك والــــــــــــــعــــــــــــــزُم حـــــــــيـــــــــُث ال
ـــــــُد واحلـــــــق الــــــُبــــــغــــــ�ــــــسُ  كــــــــفــــــــاُه  مــــــــا  اأوَّ 
ـــــــــدُّ ـــــــــلَّ ــــــى فــــــــــعــــــــــدّونــــــــــا ال ــــــس ــــــ� ـــــــــــــــــــــاإذا م ف
ــــــــُد ــــــــرت ي قــــــــــــــــــــاَل  ــــــــــــــا  ــــــــــــــّم وَع ــــــــا ً  ــــــــي ل
ـــــــــــــــــــــــــــــــورد اخلــــــــــــــــدُّ اأوداجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وت
ـــــُد ـــــع ـــــسَّ ـــــ� وانــــــــ�ــــــــســــــــاع يـــــــــطـــــــــرُق بــــــابــــــهــــــا ال
ــــــدو ــــــس ــــــ� ـــــــــــــــوره ت ـــــــــــــــي ـــــــــــــن حلـــــــــــنـــــــــــِه وط م
َعــــــــــــــدُّ ـــــــــــهـــــــــــا  مـــــــــــاَل كــــــــــــــثــــــــــــــاٌر  رزٌم 
عــــــــبــــــــُد ــــــــــِه  ــــــــــع ــــــــــب ط يف  ـــــــــا  ـــــــــم ـــــــــّن ـــــــــك ل
ـــــــم الـــــــــزنـــــــــُد ـــــــّخ ـــــــ�ـــــــس ـــــــى وت ـــــــل ـــــــع ـــــــحـــــــو ال ن
ــــــم واأ�ــــــــــــــــســــــــــــــــرَق اخلـــــــــــدُّ ــــــي ــــــع ــــــن ـــــــى ال ـــــــل ع
ـــــــــرتهـــــــــا عــــــهــــــُد ـــــــــــا كـــــــــــــــان يــــــهــــــتــــــك �ـــــــــسِ م
ـــــدُّ ـــــت ـــــع ــــــــــسِّ والــــــتــــــ�ــــــســــــقــــــيــــــط ي ــــــــــد� ــــــــــال ب
ـــــــُد ـــــــر�ـــــــس ال واأمــــــــــــــكــــــــــــــَن  زاَل  ــــــــــيُّ  ــــــــــغ ال
ــــــــُد ــــــــق ــــــــِع ــــــــــــــاألأ ال ــــــــــــــت ـــــــا ي ـــــــه ــــــــــــن حتـــــــت م
ــــــــُد ــــــــرع ـــــر دونــــــــــهــــــــــا ال ـــــف ـــــس ـــــ� حــــــــــمــــــــــراء ي
ـــــــدُّ ـــــــسَ ــــــــــــــــــــــــدَك مـــــــــــن �ـــــــســـــــربـــــــاتـــــــهـــــــم � وان
جمـــــــــــــــــــدًا ُيـــــــــــحـــــــــــّلـــــــــــُق فــــــــــــوقــــــــــــُه جمــــــــُد
ـــــــــــــرُد ب ول  َحـــــــــــــــــــــرٌّ  عـــــــــاقـــــــــهـــــــــم  ـــــــــــــا  م
ورُد ول  ـــــــــــــدٌر  �ـــــــــــــسَ بـــــــهـــــــم  ـــــــــــغـــــــــــري  ُي
والــــــــعــــــــ�ــــــــســــــــُق لــــــيــــــ�ــــــس لـــــــــــــنـــــــــــــارِه حــــــــدُّ
ــــــــــُه وقـــــــــــــــُد ــــــــهــــــــا وكــــــــــــــــــــــــٌل قــــــــــبــــــــــل ــــــــي ف
ـــــــرُد الـــــــ�ـــــــس ـــــي  ـــــه ـــــت ـــــن ي ل  ــــــا  ــــــرحــــــه ــــــس � يف 
فــــــــــرُد يــــــــــا  الـــــــــ�ـــــــــســـــــــاِح  يف  واحـــــــــــــــــــٌد  يــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــا ُبــــــــــــدُّ ــــــم وروده ــــــمــــــي مــــــــــــا مــــــــــــن �ــــــس
ـــــــــــواء وهــــــــــكــــــــــذا الأ�ــــــــــســــــــــُد ـــــــــــل يــــــحــــــمــــــي ال

الحشُد فوَق المحتشديَن
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 عام جديد من االنتصارات واألمنيات
حسابات  يف  يدخل  جديد  ع��ام 
 ، ب��ه  حيتفل  م�ن  منا   ، ع��رصن��ا 
ب���ه، الن  وم��ن��ا م��ن ال ي��ك��رتث 
ال  وه��و  م��ىض،  عمره  م��ن  عاما 
فيه  طموحنا  جديد  ع��ام  يعلم. 
ما  يكلف  وال  مستحيال،  ليس 
طموح  وإن��ام  احل���روب،  تكلفه 
واملوضوعية،  امل��رشوع،  من  اقل 
طموح حيمل أروحنا عى أجنحة 
وهي  احلاملة،  امللونة  الفراشات 
ان  ط��م��وح  ح��دائ��ق��ن��ا،  يف  تطري 
أية  ويف  الناس،  باقي  مثل  نعيش 
بقعة آمنة من ارض اهلل الواسعة، 
واملنترشة يف القارات السبع، فوق 
بالتأكيد  وليس  اليابسة،  او  املاء، 
وأم��ان،  س��الم  يف  القمر،  ف��وق 
انفجار  دوي  نسمع  ال  وان 
وان  الباكستان،  يف  كان  لو  حتى 
وال��ده  م��ات  يتيام  طفال  ن��رى  ال 
ظهرها  احلكومة  وأدارت  غدرا، 
نتنقل  وان  األرم��ل��ة.  وألم��ه  ل��ه 
يف  ال���رأس  مرفوعي  ه��وان��ا  ع��ى 
نتذوق  ان  بلدنا.  من  مكان  أي 

م��اءن��ا ومت��رن��ا وي��ذه��ب اوالدن���ا 
وبناتنا اىل مدارسهم وجامعاهتم، 
والوئام  السالم  بأريج  معطرين 
وأثبتنا  ف��ات،  ما  كفانا  واحل��ب. 
احده  حيب  شعب  اننا  للجميع 
الساسة  نظرة  عن  بعيدا  اآلخ��ر، 
شعب   ) التعبانة   ( ونظرياهتم 
استطاع  جل��ذوره،  لنفسه،  ينتمي 
حيرر  وان  ب��ذات��ه،  ذات��ه  حيقق  ان 
والتكفرييني  املتعصبني  من  ارضه 
رسمت  سمحاء  قيادة  ظل  حتت 
له طريق النرص بفتواها )الكفائية 
انشودة  حقا  فكانت  املقدسة،   )
من  حتى  بعظمتها  تغنى  ربانية 
ه��م يف غ��رب��ة ال��وط��ن، ان��ش��دوا 
وبدموع  الشجن،  بلحن  لبلدهم 
اجلديد  العام  يكون  ان  سخية، 
الشعبي  حلشدنا  انتصارات  عام 
وقواتنا االمنية وجيشنا الشجاع..
عن  صديقي  قاله  ما  أنسى  لن   
صديق له يعيش يف الغربة، عندما 
نه أمانة وهي وصية عند رجوعه  أمهّ
ما  كل  عنه  يقبل  ان  العراق،  اىل 

وأبطال  االرض  عيناه،  عليه  تقع 
نيابة  يغتسل  وان  الشعبي،  حشد 
والذكريات،  اخلري  فرات  يف  عنه 
من  غ��ري  معناه  يعرف  ال  وه��ذا 
فيها رغام عنه  الغربة وكابد  عانى 
وهو حيب وطنه وغادره لسالمته 

نتيجة ظرف ما.
هنا  الباقني   ( مجيعا  دفعنا  لقد 
رضيبة   ) ال��غ��رب��ة  يف  وامل��اك��ث��ني 
االنتامء واحلب، هلذا الوطن وهذه 
ثامر  نجني  ان  وبقي  منة،  ليست 
االنتامء واحلب والثامر وهذه  هذا 
نتيجة  ليست مستحيلة، وإنام هي 
جلهد من يوصل الليل بالنهار من 
خال  وع��راق  مستتب  امن  اجل 

من املوت الزؤام .
نتفاءل  ان  اىل  يدفعنا  جديد  عام 
بصربنا  نفتخر  وان  بالقادم،  أوال 
ال  صعاب  مواجهة  يف  وجلدنا 
املجبول  العراقي  غري  يتحملها 
اما  ثانيا.  وتارخيه  العراق  بطينة 
نعيش  ان  وعارشا   ، ورابعا  ثالثا، 

بسالم ....!
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ولكْن هال أثبتم أنكم عراقيون ؟!
ال��ع��امل,  دس��ات��ري  معظم  تنص 
أعراف  من  حملها,  يقوم  ما  أو 
تأسيسية,  نظم  أو   , دستورية 
بأن  حتديدا,  ختصص  فقرة  عى 
من يتوىل شأنا عاما, أو دورا يف 
السلطات, يف تلك الدولة, جيب 
جنسيتها  محلة  من  يكون  أن 

حرصا.
إط��ارا  متثل  ن��ص��وص  ه��ك��ذا 
روح  لكن  للموضوع..  عاما 
هذا النص, تستهدف أن حتمي 
من  العام,  بالشأن  املكلف  هذا 
أكثر  إن محل  ال��والءات,  تنازع 

من جنسية بلد.
للوطن,  ال��والء  إثبات  عملية 
ال  واق��ع��ي��ا,  ال��وص��ف  وليكن 
وث��ي��ق��ة,  حت��دده��ا  أن  ي��م��ك��ن 
عى  تطلق  وص��ف��ة,  ورق��ة  أو 
الشخص, متنح بقرار من حاكم, 

حتديد  لكن  رسمية..  جهة  أو 
للمواطن  اجلنسية,  إكتساب 
قانونيا  إطارا  ببلد واحد, يضع 
ربام  ضمني  وبشكل  للحالة, 
أكثر أمهية, يضع  تصورا ذهنيا 
خيدم  من  أن  للمجتمع,  وإحياًء 
يكون  أن  جيب  عامة,  بوظيفة 

عراقيا, باهلوية والوالء.
رغم أن مرشوعا هلكذا قانون, 
ليست  ف��رتة  م��ن  تقديمه  ت��م 
يعرض  مل  لكنه  ب��ال��ق��ص��رية, 
يعرض  لن  أنه  ويبدو  إلقراره, 
النسيان..  سيطويه  وربام  قريبا, 
رغم أن الدستور العراقي, نص 
رصاحة, عى حتديد جنسية من 
الرئاسات  مسؤولية  ي��ت��وىل 
السلطات,  بقية  لكن  الثالث, 
ب��ق��ي��ت م��س��ك��وت��ا ع��ن��ه��ا.. 
وبعضها ربام أكثر أمهية وأشد 

الصالحيات  حيث  من  أث��را, 
ظاهرها  أن  رغم  والسلطات, 
عن  وظيفيا  بصغرها  يوحي, 

تلك السلطات.
ال���ت���ج���ارب امل���ري���رة ال��ت��ي, 
فساد  كشف  حوادث  رافقت 
مرتكبيها,  وه���روب  ك��ب��رية, 
متحصنني بجنسيتهم األخرى, 
الدولة,  تلك  بحامية  ومتتعهم 
وس���ك���وت ح��ك��وم��ت��ن��ا عن 
أن  رغ��م  بتسليمهم,  املطالبة 
أموال  من  إس��رتداده,  سيتم  ما 
أزمتنا  سيحل  رب��ام  م��رسوق��ة, 
يكفي إلعامر  وقد  اإلقتصادية, 
رسق  كم  يعرف  فمن  البلد, 
هذا  جعل  ه��ؤالء؟!..  أمثال 

املوضوع مهام جدا.
يف مقال مجيل, للكاتب املعروف, 
عند  العجرش,  قاسم  السيد 

من  أن  يرى  املوضوع,  تناوله 
الطبقة  من  قانون,  هكذا  سيقر 
 , الشعب  ون���واب  السياسية 
جنسيتني  حيمل  منهم  كثري 
سيرتكون  وبالتايل  أك��ث��ر,  او 
أدراجهم..  القانون كام هو يف 
بإبدال  هو  البديل,  احلل  وأن 

طبقتنا السياسية.
الوحيد؟!  احلل  هو  هذا  هل 
تنفيذه؟!  عن  املسؤول  ومن 
ننتظر  أم  ك��ن��اخ��ب��ني,  ن��ح��ن 
بإحتالل  لتزحيهم  مثال,  أمريكا 
إحتامل  هناك  وهل  جديد؟! 
أن ينجح املوجودون حاليا, يف 
باجلنسية  عراقيون  أهنم  إثبات 

والوالء حقا؟!

املهند�س زيد �سحاثة
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قد يصبح األشخاص غري قادرين عى استخدام اهلاتف املحمول يف أثناء 
التي من شأهنا  التكنولوجيا اجلديدة  املستقبل من خالل  السيارة يف  قيادة 
حظر إشارة اهلاتف يف السيارة. تدرس وزارة النقل احلكومية املسؤولة عن 
التي تسمح  احلديثة  التكنولوجيا  ( حاليا   DfT( اإلنجليزية  النقل  شبكة 
بقطع إشارة اهلاتف املحمول ضمن السيارة يف أثناء قيادهتا، وسيمنع نظام 
الربيد  ورسائل  املكتوبة  النصوص  اسرتجاع  من  املستخدمني  الربجميات 
االلكرتوين أيضا. وقال متحدث باسم )DfT(: نحن عازمون عى اختاذ 
القيادة. مشريا  أثناء  املحمول يف  اهلاتف  استخدام  إجراءات صارمة ضد 
اىل انه توجد خطط لفرض عقوبات عى جريمة استخدام اهلاتف املحمول 
يف أثناء القيادة، وجيب أن يكون هذا األمر رادعا قويا ضد هذه املامرسات، 
منوها ان احلكومة أدخلت بالفعل عقوبات شديدة عى استخدام اهلاتف 
املؤبد يف  السجن  السائق عقوبة  ُيفرض عى  السيارات، وقد  املحمول يف 

حال وفاة شخص ما نتيجة استخدام اهلاتف يف أثناء القيادة.

طور باحثون من املعهد الفدرايل السويرسي للتكنولوجيا من ابتكار جهاز حياكي حركات الطيور يف أثناء الطريان جلعل طائرات 
)الدرون( أكثر قدرة عى املناورة ومقاومة الرياح العاتية. وأوضح )ماتيو دي لوكا ( أحد الباحثني أن اجلهاز الذي حيمل اسم 
)robo-birds( مستوحى من الطيور، جيعل الطيور تغيري حجم وشكل أجنحتها جذريا ألن لدهيا هيكال عظميا مفصليا يتم 
التحكم به عن طريق العضالت املغطاة بالريش الذي يتداخل عندما يتم طي اجلناح. عمل عى تطويرها علامء املعهد،من خالل 
أجنحة مغطاة بريش تشبه أجنحة الطيور مما جيعل الطائرة تتعامل بشكل أفضل مع الرسعات العالية والرياح القوية واملنعطفات 
احلادة. وأكد »ماتيو« إن الشكل املستوحى من أجنحة الطيور يسمح للطائرة من دون طيار من التحرك بسالسة يف املساحات 
الضيقة وجتاوز العقبات،مبينا ان حماكاة الطبيعة ليس سهال لذلك واجه الباحثون عددا من التحديات بام يف ذلك إجياد التوازن 

بني وزن اجلناحني واخلصائص الديناميكية اهلوائية.

استخدام الهواتف داخل السيارات 
قد ُيحظر في المستقبل

باحثون يطورون جهاز يحاكي الطيور في حركتها
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تم العثور عى خريطة كاملة لشبكة إنرتنت، يعود تارخيها 
إىل سنة 1973 بني جمموعة من األوراق القديمة يف كلية 
كارنيجي ميلون لعلوم الكمبيوتر يف بيتسربغ. ويف ذلك 
الوقت كانت شبكات اإلنرتنت تعرف باسم )أربانت( 
ظهور  إىل  أدت  التي  احلقيقية  النواة  الباحثون  يعتربها 
املكتشفة  اخلريطة  هذه  إنشاء  بمجرد  احلايل،  اإلنرتنت 
حديثا، فإن اإلنرتنت خرج عن نطاق الواليات املتحدة 
بوصالت  االستعانة  عرب  العامل،  يف  أخ��رى  دول  إىل 
األقامر االصطناعية، بحيث بات بإمكان املستخدمني يف 
لندن والنرويج استخدام شبكة »األربانت« وأصبحوا 
ضمن نطاق املحتوى األمريكي. عثر عى هذه اخلريطة 
ملبادرة تعرف باسم  الذي يعمل مطورا  نيوبري،  ديفيد 
تاريخ  ويعود  كارنيجي،  متحف  يف  الفن«  »مسارات 
اخلريطة إىل سنة 1974 ونرشها مركز األبحاث اميس 
الوضع  ظل  فقد   1990 عام  وإىل  بكاليفورنيا.  ناسا 
بحثية  منشأة  يف  عامل  يل(  برينرز  )تيم  قام  أن  إىل  عاديا، 
تعرف باسم سرين CERN يف سويرسا، باخرتاع أول 
موقع ويب يف العامل تتم استضافته عرب الشبكة الدولية 
للمعلومات، وهبذا يعترب تيم هو خمرتع الويب احلديث.

حالة  مراقبة  الربيطانية  املستشفيات  من  عدد  يف  األطباء  بوسع  سيكون 
رشكة  تدعمها  التي  مايند(  )ديب  رشكة  طورته  تطبيق  عرب  مرضاهم 
األعضاء  وظائف  عن  معلومات   )Streams  ( تطبيق  وجيمع  غوغل. 
منخفضة.  أو  مرتفعة  القراءات  تكون  عندما  حتذيرا  ويصدر  األساسية، 
وتصل األطباء - عرب هواتفهم الذكية - تنبيهات خاصة باملرىض الذين 
اتفاق  بناء عى  لتدهور مفاجئ يف صحتهم. وجاء ذلك  يكونون عرضة 
مليون   1.6 لسجالت  الوصول  لغوغل  يتيح  فري  رويال  مستشفى  مع 
مريض. وبحسب االتفاق، سيتلقى األطباء يف ثالثة مستشفيات يف لندن، 
عى  التحديثات  ك��روس،  وتشريينغ  وهامرسميث  ماري  سانت  وهي 
وغريها  الدم  اختبارات  من  املستمدة  املعلومات  بشأن  الذكية  هواتفهم 
من التدابري املتعلقة بحالة الفرد. وقال فيل بوث، املنسق بمجموعة »ميد 
إىل  بحاجة  االتفاق  إن  الطبية،  البيانات  بخصوصية  املعنية  كونفدنشال« 
مزيد من التدقيق كي يعرف املرىض كيف يتم استخدام سجالهتم الطبية.

00000

باحثون نجحوا في التوصل إلى طريقة يمكن من خاللها قراءة األحالم ..!

تطبيق هاتفي لمساعدة األطباء بمستشفيات 
بريطانية على مراقبة صحة المرضى..!

اكتشاف أوراق أقدم خريطة 
إنترنت في العالم..! 000000

أشارت دراسة علمية إىل أن علامء نجحوا يف التوصل إىل طريقة يمكن من خالهلا قراءة 
األحالم من خالل املسح الضوئي عى املخ »MRI« للكشف عن الصور التي يراها 
تقارب  النتائج  دقة هذه  نسبة  أن  الباحثون  النوم، وذكر  من  مبكرة  مراحل  الناس يف 
60 %، واستخدم العلامء النتائج لبناء قاعدة معلومات، حيث تم تصنيف الصور مع 
بعضها يف جمموعات متشاهبة، مثال الفنادق والعامرات واملباين تم تصنيفها حتت مسمى 
)هياكل(. وقال يوكيسو كاميتاين من معامل يابانية شهرية للعلوم العصبية احلاسوبية: 
أصبحنا قادرين عى معرفة حمتوى احللم من خالل النشاط املخي أثناء النوم، بام يتفق مع 
التقرير الشفهي للمتطوع. وعلق الدكتور مارك ستوكس أستاذ علم اإلدراك العصبي 
قراءة األحالم«،  »ماكينة  إنتاج  إمكانية  يقربنا من  مثري  بأنه بحث  أوكسفورد  بجامعة 
ولكنه أضاف أن نظام قراءة األحالم ال يصلح لكل األشخاص، مضيفا ال يمكنك بناء 

جهاز قادر عى قراءة خواطر الناس ما مل يكن الناس أنفسهم عى علم هبذه اخلواطر.
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مكتبة »االحرار«

عليًا  اإلم���ام  امل��ؤل��ف  يصف 
صاحب  السيايس  بالرجل 
)عليه  ان��ه  وي��ق��ول  امل��ب��ادئ، 
السالم( بعد توليه احلكم كان 
ترصف  فقد  وخمتلفًا،  مغايرًا 
بإخالص كام كان متوقعًا منه، 
االحتياطي  كل  بعناية  ع  ووزهّ
واملتقاعدين،  ال��ف��ق��راء  ع��ى 
عملة  قطعة  ع��ى  ي��ب��ِق  ف��ل��م 
لقد  اخلزانة،  يف  واحدة  فضية 
بمجتمع  العودة  يقصد  كان 
اهلل  كرم  يف  الثقة  إىل  املسلمني 
أكثر من االعتامد عى الرواتب 
وامل��ع��اش��ات امل��ت��وق��ف��ة عى 
االمرباطورية  اإلدارة  كفاءة 

)الدولة(.
أول  امل��ؤل��ف ع��ن��د  وي��ق��ُف 
السالم(  )عليه  ألقاها  خطبة 

مبايعته  بعد  املؤمنني  مجوع  يف 
من  فقط  يومني  بعد  باخلالفة 
يستقرئها  والتي  عثامن،  موت 
ويصفها باخلطبة غري املعسولة، 
»فلم تكن خطبة رجل يسعى 
سيايس  إمج��اع  عى  للحصول 
لقد أطلق حتذيرات  عريض.. 
التواكل  أخطار  عن  شديدة 
الوالء وقص  واإلمهال وعدم 

اإلخالص يف دين اهلل«.
املسؤولني  أس��امء  »وتشري  كام 
إىل  عيل  عيهّنهم  الذين  اجل��دد 
استوعب  جديد  نظام  ميالد 
برصف  العرب  املسلمني  كل 
للعشائر  انتامئهم  عن  النظر 

النبيلة يف قريش«.
سياسة  حقيقة  يظهر  ومم���ا 
السالم( كام  اإلمام عيل )عليه 

تعامله  )روج��رس��ون(،  يبني 
بن  للمغرية  ك��الم  عى  ه  وردهّ
األخري  ح��اول  عندما  ُشعبة 
)عليه  لعيل  النصيحة  توجيه 
خالفة  توليه  بعدىَ  ال��س��الم( 
املسلمني حيث قال له بسياسة 
عى  يرسل  أن  )مكيافيلية( 
الوالة  لتثبيت  رسائل  الفور 
القائمني فعاًل، قائاًل: »واكتب 
هلم وداهنهم وارِض أطامعهم 
وعودًا  واعطهم  وكربياءهم، 
ذ يف املستقبل حتهّى لو مل تكن  تنفهّ
اخلطابات  ويف  تنفيذها،  تنوي 
نفسها التي تثبتهم فيها وتقوي 
مراكزهم أصدر تعليامتك بأن 
وال��والء  البيعة  قسم  يتلقوا 
اجل��ن��ود«،  م��ن  ع��يل  للخيلفة 
مطيعني  سيكونون  ساعتها 

فقال عيل  خانعني كاخلراف«، 
هذه  عى  ردًا  السالم(  )عليه 
النصيحة  هذه  إن  النصيحة: 
لكن  ومؤثرة  فعالة  تكون  قد 
أن  يمكن  ال   � واهلل   � ه���ذا 
ملتزمًا  عيل  كان  فلقد  يكون، 
بام هو حق وصحيح ومرتبطًا 
بتعاليم  وملتزمًا  دينية  بمهمة 
القرآن، واستمع املغرية ملا قاله 
عيل، فلقد استمع إىل رجل ال 
إىل  استمع  مساومته،  يمكن 
 � املغرية  لكن  مبادئ،  رج��ل 
من  خارجًا  انسل   � ذلك  بعد 
دابته  وركب  )الواحة(  املدينة 
الشامل؛  إىل  ش��اماًل  هًا  متوجهّ
معاوية  أن  يعرف  ك��ان  ألن��ه 
لتثمني  استعدادًا  أكثر  سيكون 

نصائحه!!.

ورقة من مؤلفات كاتب غربي ينصُف فيها عليًا )عليه السالم(..

من كتاب )الفضائل( ألبي عبداهلل أحمد بن محّمد بن حنبل )ت 241 هـ(

مــــن بين الكتب التي تحّدثت عما حدث بعــــد وفاة النبي األكرم )صلى اهلل عليه وآله(، بعيون مغايرة وفهم آخر، هو كتاب )ورثة محمد.. 
جذور الخالف الُســــني الشــــيعي(، للمؤّرخ األنثروبولوجي )برنابي روجرســــون(، وألّن ما بين المذهبين اإلسالميين اختالفات دينية وليست 
خالفات كما يحاول تصويرها البعض، فإّن ما يعنينا أكثر في هذا الكتاب، كيث قرَأ المؤلف حياة اإلمام علي )عليه الســــالم( ما بعد توّليه 

خالفة المسلمين.
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من إصدار قسم الشؤون الفكرية بالعتبة الحسينية..

عن  أب  ثني  حدهّ قال:  عبداهلل،  ثنا  حدهّ  �  1
إسامعيل، قال : سمعت وهبًا أبا جحيفة، 
قال: رأيت رسول اهلل صىهّ اهلل عليه)واله( 

وسلم وكان احلسن بن عيل يشبهه.
ثني أب، قال:  ثنا عبداهلل، قال: حدهّ 2 � حدهّ
بن  اهلل  عبيد  ثني  حدهّ قال:  سفيان،  ثنا  حدهّ

أب يزيد، عن نافع بن جبري.
عليه  اهلل  صىهّ  النبي  عن  هريرة،  أب  عن 
أين  اللهم  حلسن:  قال  أنه  وسلم  )وال��ه( 

أحبه فأحبه وأحب من حيبه.
ثني أب، عن  ثنا عبداهلل، قال: حدهّ � حدهّ  3

أب حازم.
اهلل  صىهّ  النبي  نظر  قال:  هريرة،  أب  عن 
احلسن  و  ع��يل  اىل  وسلم  )وال���ه(  عليه 
واحلسني وفاطمة عليهم السالم فقال: أنا 

حرب ملن حاربكم وسلم ملن ساملكم.
نا  أب،  ثني  حدهّ قال:  عبداهلل،  ثنا  حدهّ  �  4
بن  عمر  نا  الزبري  بن  عبداهلل  بن  حممد 
أخربين  قال:  مليكة،  أب  ابن  عن  سعيد، 
أب  مع  خرجت  ق��ال:  احل��ارث  بن  عقبة 
بكر من صالة العرص بعد وفاة النبي صىهّ 
بليال وعيل يمي  )واله( وسلم  اهلل عليه 
مع  يلعب  عيل  بن  بحسن  فمر  جنبه،  اىل 

يقول:  وهو  رقبته  عى  فاحتمله  غلامن، 
قال:  بعيل  شبيهًا  ليس  النبي  شبه  وابيبي 

وعيل يضحك.
نا  أب،  ثني  حدهّ قال:  عبداهلل،  ثنا  حدهّ  �  5
حييى بن سعيد، عن التيمي، عن أب عثامن.
النبي صىهّ  كان  قال:  زيد،  بن  اسامة  عن 
واحلسن  يأخذين  وسلم  )وال��ه(  عليه  اهلل 

فيقول: اللهم أين أحبهام فأحبهام.
نا  أب،  ثني  حدهّ قال:  عبداهلل،  ثنا  حدهّ  �  6
بن  عدي  عن  شعبة،  نا  جعفر،  بن  حممد 

ثابت
عن ال��رباء ق��ال: رأي��ت رس��ول اهلل صىهّ 
اهلل عليه )واله( وسلم واضعًا احلسن بن 
عيل عى عاتقه وهو يقول: اللهم اين احبه 

فأحبه.
أبى،  ثني  حدهّ ق��ال:  عبداهلل،  ثنا  حدهّ  �  7
سمعت  قال:  موسى  أب  عن  سفيان،  نا 
وقال   � بكر  أب��ا  سمعت  ق��ال:  احلسن، 

سفيان مرة: عن أب بكرة �
عليه  اهلل  ص��ىهّ  اهلل  رس��ول  رأي��ت  ق��ال: 
)واله( وسلم عى املنرب وحسن معه وهو 
يقبل عى الناس مرة وعليه مرة ويقول: ان 
ابني هذا سيد ولعل اهلل يصلح به بني فئتني 

من املسلمني.
نا  أب،  ثني  حدهّ قال:  عبداهلل،  ثنا  حدهّ  �  8
حممد بن أب عدي، عن ابن عون عن أنس 
يعني ابن سريين � قال: قال احلسن بن عيل 
يوم كلم معاوية: ما بني جابرس وجابلق 
نبي غ��ريي، واين رأي��ت أين  رج��ل ج��ده 
اصلح بني امه حممد صىهّ اهلل عليه )واله( 
قد  وانا  أال  بذاك،  أحقهم  وكنت  وسلم 
لكم  فتنة  لعله  أدري  )وال  معاوية  بايعنا 

ومتاع اىل حني(.

للباحث الدكتور حيدر محمود شاكر الجديعكتاب )التلقي للصحيفة السجادية( دراسة تطبيقية في النقد العربي الحديث

ما روَي عن اإلمام الحسين )عليه السالم( من فضائل..
من كتاب )الفضائل( ألبي عبداهلل أحمد بن محّمد بن حنبل )ت 241 هـ(

النقدية  النظريات  الُبْعد املركزيهّ يف قلب  النظرية ذوات  ًا مهاًم من املوضوعات  الدراسة عى عاتقها موضوعًا نقديهَّ لقد أخذِت هذه 
ي مساحًة واسعًة يف فرضياهتا اإلجرائية، وحساباهتا التنظريية، فجعلت له مركزًا  ي(، التي أعطِت امُلتلقهّ املعارصة، أىَال وهو )نظرية التلقهّ
رئيسًا مرموقًا، كان له طابع الغلبة يف عمومياهتا االصطالحية، وخصوصياهتا املفهوماتية. كام منحته حرية وصل هبا األمر أن جتعل 
ي احلضور  منه قارئًا عبثيًا، ومفرسًا مسيئًا, وشارحًا متعصبًا..!,- يف كثري من األحيان -, ويف بعضها أحسن وأجاد. فكان لنظرية التلقهّ
ة. إْذ خاضِت الدراسة  ة؛ والنقد العربهّ بخاصهّ الواضح, واألهم املشهود له من بني النظريات يف النقدين احلديث واملعارص, الغربهّ بعامهّ
ي يف الكتب النقدية العربية احلديثة واملعارصة، ويف البحوث, واملقاالت املوجودة يف املجالت, والدوريات العربية،  باحثة عن نظرية التلقهّ

ي وتعميقها. ه، هو تعزيز رؤيتها النقدية حول التلقهّ فضاًل عى بعض املراجع األجنبية املرتمجة، وكان هدفها من وراء هذا كليِّ
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صورة نادرة ألول مدرســـة 
لتعليـــم األوالد في كربالء.. 
ســـائح  بعدســـة  التقطـــت 

بريطاني عام 1930

حقائق غريبة عن الذئاب..

تظهُر في الصورة المرفقة مجموعة من الذئاب تسير في قطيع، 
الحيوانات،  سلوك  بتحليل  المختصة  المجالت  أحد  نشرت  وقد 
سير  طريقة  بخصوص  جــدا  المثيرة  التفسيرات  من  مجموعة 
القطيع  من  المرضى  هم  المقدمة  في  الثالثة  فالذئاب  الذئاب، 
غير  أي هجوم  للتضحية بهم في حال حدث  بالمقّدمة  يكونون 
متوقع على القطيع، وسوف تالحظ في الصورة مسافة كافية بين 

هذه المجموعة وباقي القطيع.
 )5( الدفاع، وهو مكون من  فريق  يأتي  األولى  المجموعة  وخلف 
ذئاب قوية للقيام بعملية الدفاع في حالة الهجوم على القطيع، 
يليهم في الصف باقي القطيع، والذي تتم حراسته أيضا من الخلف 
من خالل مجموعة أخرى قوية، وفي نهاية القطيع يأتي رئيسهم، 
للتحّكم  الخلف مع إعطاء األوامر  الجميع من  والذي يدافع عن 

في مسار القطيع.

يقودون  الطائشني،  الشباب  من  واملرتفني  األثرياء  أبناء  بعُض 
عالية  أص��وات  وإص��دار  جنونية  بصورة  الشخصية  سيهّاراهتم 
حاالت  عن  ناهيك  بالضوضاء،  وتتسبب  اآلخرينىَ  تؤذي  منها 
من  والبائسون  الفقراء  ضحيهّتها  يذهب  التي  والردم  االصطدام 
رادع  أيهّ  دون  كربالء  يف  ازدادت  احلالة لألسف  هذه  املواطنني، 
ل  تتجوهّ أْن  لكىَ  املرور ويكفي  هلا وعى مرأى ومسمع من رجال 

لثالث دقائق يف شارع السناتر وترى العجائب!!

فون إال يف ثالثة: ال  ُيعرىَ لقامن البنه: ثالثة ال  قالىَ 
جاُع إال يف  ُف احلليُم إال عند الغضب, وال الشُّ ُيعرىَ

احلرب, وال تعرُف أخاك إال عند احلاجة إليه .

طيش وجنون

من حكِم لقمان..
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لقد زكى اهلل تعاىل نبينا )صى اهلل عليه وآله( تزكية ما زكاها ألحد 
من اخللق:

ٰى(. وىَ ا غىَ مىَ اِحُبُكْم وىَ لهَّ صىَ ا ضىَ اه يف عقله فقال تعاىل: )مىَ * زكهّ
ى(. غىَ ا طىَ مىَ ُ وىَ اغىَ اْلبىَرصىَ ا زىَ اه يف برصه فقال: )مىَ * زكهّ
أىَى(. ا رىَ اُد مىَ بىَ اْلُفؤىَ ذىَ ا كىَ اه يف فؤاده فقال: )مىَ * زكهّ
.) كىَ ْدرىَ ْح لىَكىَ صىَ ْ نىَرْشىَ اه يف صدره فقال: )أىَملىَ * زكهّ

.) كىَ ْعنىَا لىَكىَ ِذْكرىَ فىَ رىَ اه يف ذكره فقال: )وىَ * زكهّ
.) كىَ ْنكىَ ِوْزرىَ ْعنىَا عىَ ضىَ وىَ اه يف طهره فقال: )وىَ * زكهّ

ٰى(. ِديُد اْلُقوىَ ُه شىَ مىَ لهَّ مه فقال: )عىَ اه يف معلهّ * زكهّ
ى(. ِن اهْلىَوىَ ا يىَنِطُق عىَ مىَ اه يف صدق حديثه فقال: )وىَ * زكهّ

ِحيٌم(. ُءوٌف رهَّ اه يف حلمه فقال: )بِامْلُْؤِمننِيىَ رىَ * زكهّ
ِظيٍم(. ىىَ ُخُلٍق عىَ إِنهَّكىَ لىَعىَ ه فقال )عزهّ وجل(: )وىَ اه كلهّ * زكهّ

ُ لُِيْذِهبىَ  * وقال تعاىل يف أهل بيته )عليهم السالم(: )إِنهَّامىَ ُيِريُد اهللهَّ
ُكْم تىَْطِهرًيا(. رىَ هيِّ ُيطىَ ْيِت وىَ ْجسىَ أىَْهلىَ اْلبىَ نُكُم الريِّ عىَ

قوية،  رائحة  وله  واجلاملية  الطبية  األعشاب  من  البابونج  ُيعترب 
اجللدية  االلتهابات  ومنها:  الصحية  املشاكل  من  العديد  ويعالج 
يف  البابونج  بخار  ويستعمل  كام  واألظافر،  الفم  هبا  يصاب  التي 
االستنشاق يف حاالت التهاب القصبة اهلوائية واحلنجرة، وكذلك 
هيدئ األعصاب، كام يعالج البابونج آالم الظهر واملفاصل وذلك 
عن طريق وضع كامدات من منقوع البابونج عى مكان األمل. وهو 
يدخل ايضًا يف صناعة مستحرضات التجميل، فضاًل عن معاجلته 

حلاالت اإلجهاد والشعور بالقلق.

فن النحت على قلم الرصاصِنعَم النبيُّ المرسُل..

فوائد البابونج
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