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)29( وق��ل احل��ق من ربكم هو احلق م��ن ربكم أو احلق ما يكون م��ن جهة اهلل ال ما 
يقتضيه اهلوى فمن ش��اء فليؤمن ومن شاء فليكفر فلم يبق إال إختياركم لنفوسكم 
ما شئتم من األخذ يف طريق النجاة ويف طريق اهلالك، العيايش عن الصادق عليه 
الس��الم قال وعيد إن��ا أعتدنا أعددن��ا وهيأنا للظاملني نارا أح��اط هبم رسادقها 
فس��طاطها ش��به به ما حييط هبم من النار وإن يستغيثوا من العطش يغاثوا بامء 
كاملهل ك��دردي الزيت وقي��ل كالنحاس املذاب يش��وي الوج��وه إذا قدم 
ليرشب من فرط حرارته بئس الرشاب املهل وس��اءت النار مرتفقا متكئا 

من املرفق وهو يشاكل قوله وحسنت مرتفقا .
يف الكايف عن الباقر عليه السالم نزل جربئيل عليه السالم هبذه اآلية هكذا 
وقل احلق من ربكم يف والية عيل عليه الس��الم فمن ش��اء فليؤمن ومن شاء 
فليكف��ر إنا اعتدن��ا للظاملني عىل آل حممد ن��ارا )30( إن الذي��ن آمنوا وعملوا 
الصاحلات إنا ال نضيع أجر من أحس��ن عم��ال . ) 31 ( أولئك هلم جنات عدن 
جتري من حتتهم االهنار حيّلون فيها من أس��اور من ذهب ويلبسون ثيابا خرضا من 
س��ندس وإس��تربق مما رّق من الديباج وما غلظ منه متكئني فيه��ا عىل االرائك عىل 

الرسر كام هي هيئة املتنّعمني .
يف القمي عن الباقر عليه السالم االرائك الرسر عليها احلجال نعم الثواب اجلنة ونعيمها 

وحسنت األرائك مرتفقا .
) 32 ( وارضب هل��م مث��اًل للكاف��ر واملؤمن رجلني ح��ال رجلني، يف القم��ي قال نزلت يف 
رجل كان له بس��تانان كبريان عظي��امن كثريا الثامر كام حكى اهلل عز وج��ل وفيهام نخل وزرع 
وماء وكان له جار فقري فافتخر الغني عىل الفقري جعلنا الحدمها جنتني بستانني من أعناب من 
الكروم وحّففنامها بنخل وجعلنا النخل حميطة هبام وجعلنا بينهام وسطهام زرعا ليكون كل منهام 
جامعا لألقوات والفواكه عىل شكل حسن وترتيب أنيق . )33( كلتا اجلنتني آتت أكلها ثمرها ومل 
تظلم منه ومل تنقص من اكلها شيئا كام يكون يف سائر البساتني فإن الثامر تتّم  يف عام وتنقص يف عام 

غالبا وفجرنا خالهلام هنرا ليدوم رشهبام ويزيد هباؤمها .

سورة الكهف 

تفسيرالسورة

امِلنَِي َناًرا َأَحاَط هِبِْم  ا َأْعَتْدَن��ا لِلظَّ بُِّكْم َفَمن َش��اء َفْلُيْؤِمن َوَمن َش��اء َفْلَيْكُفْر إِنَّ قُّ ِمن رَّ َوُق��ِل احْلَ
اُب َوَساَءْت ُمْرَتَفًقا )29(  َ اِدُقَها َوإِن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا باَِمء َكامْلُْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الرشَّ رُسَ
ْم َجنَّاُت  اِت إِنَّا ال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمال )30( ُأْوَلئَِك هَلُ احِلَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ إِنَّ الَّ
ن  ا مِّ ْوَن ِفيَها ِمْن َأَس��اِوَر ِم��ن َذَهٍب َوَيْلَبُس��وَن ثَِياًبا ُخرْضً لَّ اُر حُيَ تِِهُم اأَلهْنَ ِري ِم��ن حَتْ َع��ْدٍن جَتْ
ْب هَلُم  َواُب َوَحُسَنْت ُمْرَتَفًقا )31( َوارْضِ ِكئنَِي ِفيَها َعىَل اأَلَرائِِك نِْعَم الثَّ تَّ ٍق مُّ ُسنُدٍس َوإِْسَترْبَ
ا بَِنْخ��لٍ َوَجَعْلَنا َبْيَنُهاَم َزْرًعا )32(  َتنْيِ ِمْن َأْعَناٍب َوَحَفْفَنامُهَ ا َجنَّ َحِدمِهَ ِ َجَعْلَنا أِلَ ُجَل��نيْ َث��ال رَّ مَّ

ًرا )33( اَم هَنَ ْرَنا ِخالهَلُ َتنْيِ آَتْت ُأُكَلَها َومَلْ َتْظِلْم ِمْنُه َشْيًئا َوَفجَّ نَّ ِكْلَتا اجْلَ



ال حّريَة ألحٍد لو تس��بب موقٌف له أو كالٌم بإهانة قدس��ية مدينة، احلريُة تلك املفردة الشفافة البيضاء، 

ال ينبغي أن تكون يف قبضة املتعنتني بالرأي والس��وداويني، احلريُة ليس إباحة القبيح من األمور أو أن 

تقول أنا حٌر وأفعل ما أشاء، إهّنا أهيا األخوة أن نشارك مع اآلخرين بصناعة احلياة، أن نعّظم من قيِمنا 

العليا ونحث عىل األخالق احلسنة،  البّد من حرية الفكر وااللتزام والثبات عىل املبدأ.

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
a

* وأم��ا ح��ق الكبري فان حق��ه توقري س��نة وإجالل إس��المه إذا كان من أه��ل الفضل يف 
اإلسالم بتقديمه فيه وترك مقابلته عند اخلصام، ال تسبقه إىل طريق وال تؤمه يف طريق وال 

تستجهله وإن جهل عليك حتملت وأكرمته بحق إسالمه مع سنه فإنام حق السن بقدر 
اإلس��الم، وال ق��وة إال باهلل. * وأما حق الصغري فرمحت��ه وتثقيفه وتعليمه، والعفو 

عنه والس��رت عليه، والرفق به واملعونة له، والس��رت عىل جرائر حداثته فانه سبب 
للتوبة واملداراة له وترك مما حكته فان ذلك أدنى لرشده. 

حرّيتنا وحرّيتكم
االفتتاحية



حرّيتنا وحرّيتكم



الشيُخ الكربالئيُّ يتناوُل خمسَة مبادَئ 
وأسٍس عامٍة لبناِء األسرِة الصالحِة لما 
لألسرِة من أهميٍة في المجتمِع     

تنشئة  كيفية  اىل  اخُلطبة  ه��ذه  يف  نتعّرُض 
ان  خالهلا  من  يمكن  التي  الصاحلة  األرسة 
وجمتمعًا  صاحلًا  وف��ردًا  صاحلًا  مواطنًا  نبني 
العامة  واألس��س  املبادئ  هي  وما  صاحلًا، 

لتنشئة االرسة الصاحلة؟ 
ال  سنذكرها  التي  املبادئ  هذه  االخ��وة  اهيا 
نعني هبا الشباب والشابات فقط املقلبني عىل 
الزواج .. بل نعني هبا اجلميع شبابًا ورجاال 
ً صغاًر وكبارًا اجلميع معنيون هبا، ألهنا هي 
ُطبقت  لو  التي  واالرك��ان  واألسس  املبادئ 
ارسة  ويُنشئ  يبني  ان  منا  واحد  كل  ألمكن 
الشباب  هم  اكثر  هبا  املعنّي  ولكن  صاحلة، 

والشابات املقبلون عىل الزواج. 
هي  االرسة  لنظام  العامة  واالس��س  املبادئ 

مخسة:
املبدأ األول: مبدأ احلقوق والواجبات :

دور  عليه  املجتمع  يف  فرد  كل  ان  الحظوا 
يمكن  حتى  ادوار  عليهم  االف���راد  وبقية 
االدوار  هذه  هدفه،  اىل  يصل  ان  للمجتمع 
اىل  نصل  ان  يمكن  حتى  تنظيمها  من  البد 
هناك  سيكون  تنظيم  دون  وم��ن  اهل���دف، 

من  عليه  بام  انسان  كل  معرفة  وعدم  فوىض 
احلقوق والواجبات حتى يمكن ان يصل اىل 
النتيجة، كذلك االرسة هي كيان اجتامعي.. 
عليهم  واالوالد  والزوجة  دور  عليه  الزوج 
ادوار، البد من تنظيم االدوار والعالقة بينهم 
يعرّب  وهذا  اهلدف،  اىل  نصل  ان  يمكن  حتى 

عنه نظام احلقوق والواجبات.
يطالب  ال��زوج  االحيان  من  كثريًا  الحظوا 
بحقوقه، ولكن ال يعتني وال هيتم بالواجبات 
تطالب  ال��زوج��ة  ال��زوج��ة،  جت��اه  عليه  التي 
التي  الواجبات  اىل  تلتفت  ان  دون  بحقوقها 
دون  بحقوقه  يطالب  االب  للزوج،  عليها 
لألبناء،  عليه  التي  الواجبات  اىل  يلتفت  ان 
االبناء يطالبون بحقوقهم دون ان يلتفتوا اىل 
الواجبات التي عليهم لالب واالم واالرسة.

اي ارسة ال يمكن ان تعيش سعيدة متامسكة 
املبدأ  هبذا  إال  احلياة  يف  دوره��ا  ت��ؤدي  قوية 
من احلقوق والواجبات املتبادلة، فال حقوق 
بدون واجبات وال واجبات من دون حقوق، 

وهذا مبدأ مهم علينا ان نلتفت اليه.
اوالده  م��ن  حقوقًا  يريد  ك��ان  اذا  ال���زوج 

وزوجته عليه ان يؤدي الواجبات التي عليه، 
ان تؤدي  ارادت احلقوق عليها  اذا  والزوجة 
وقد  االوالد..  وكذلك  والواجبات  احلقوق 
السبب  ان  االحصائيات  من  كثري  يف  ُوجد 
الطالق  وح��دوث  األرس  بعض  تعاسة  يف 
املبدأ،  هذا  رعاية  عدم  هو  االرسة  وتفكك 
االرسة  صنع  يف  االوىل  الركيزة  هو  لذلك 
هو  دوره��ا  ت��ؤّدي  ان  عىل  القادرة  الصاحلة 

مالحظة  احلقوق والواجبات.
رشعي  واج���ب  بعضها  احل��ق��وق  راج��ع��وا 
وبعضها مستحّب الحظوا يف كتاب الرسالة 
العملية يف املنهاج ُيذكر يف باب النكاح مسألة 
احلقوق الزوجية، حقوق للزوج عىل الزوجة 
واجبة وبعضها مستحّبة، حقوق للزوجة عىل 
مستحّب،  وبعضها  واج��ب  بعضها  ال��زوج 
ان  يف  االس��اس  هو  املبدأ  ه��ذا  يف  اإلخ��الل 
قدرة  وع��دم  االرسي،  التفكك  جو  يشيع 

االرسة عىل ان تؤّدي دورها.
يوم  اخ��واين  ربام  منكم  الواحد  عىل  لذلك 
الصالة  ع��ن  ُي��س��اءل  ك��ام  ُي��س��اءل  القيامة 
والصوم ُيساءل هذا احلق لزوجته ملاذا مل تؤِده 

تطّرق ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ 
في  الُجمعة  وإمام  خطيب  الكربالئي  المهدي  عبد 
كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة 
والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 12/ 
إلى  2017/2/10م تطّرق  الموافق  األول/ 1438هـ  جمادي 

خمسة مبادَئ لبناء األسرة الصالحة قائال:
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احلق  هذا  الزوجة  ايتها  عليك؟  واجب  وهو 
هذا  تؤدي  مل  ملاذا  عليك  لزوجك  الواجب 

احلق؟
املقبلني  خصوصًا  اخواين  مجيعًا  علينا  لذلك 
بعد  املشاكل نجدها  الزواج.. فكثري من  عىل 
عدم  بسبب  تنشأ  اكثر  او  شهرين  او  شهر 
عليه  االخر  حلقوق  الزوجني  من  كل  معرفة 
والواجبات التي عليه لآلخر.. لذلك البد ان 

نالحظ هذا االمر وااللتزام من الطرفني.
املبدأ الثاين : مبدأ احلب واملودة والرمحة :

وبعد  ال��زواج  قبل  حينام  االنسان  تالحظون 
الزواج ما هي مشاعره جتاه ما قّدره اهلل تعاىل 
احلب  ينبعث  جتد  احلياة  يف  له  رشيكة  من 
اين جاء هذا؟  واملودة جتاه رشيكة حياته من 
جاء من اهلل تعاىل من آيات اهلل تعاىل ان اودع 
يف قلب الرجل املودة والرمحة ويف قلب املرأة 
التي قّدر اهلل تعاىل ان يكون هذا الرجل رشيكا 
 : تعاىل  قال  والرمحة  املودة  ايضًا  هلا  أودع  هلا 
)َوِمن آياتِه أن َخَلَق َلُكم ِمن أنفِسُكم أزواجًا 

ة وَرمحةً (. لِتسكُنوا إليَها وَجَعَل بينكم مودَّ
اذن اين تكمن املشكلة فيام بعد: تتحول هذه 
املودة واحلب والرمحة تتحّول ربام اىل مشاعر 
تسّبب  التي  والكراهية  واحلقد  البغضاء  من 
كثريا من املشاكل، لذلك اخواين للحفاظ عىل 
وتعاىل  تبارك  اهلل  اودعها  التي  العالقة  هذه 
وهي سبب مهم لسعادة االرسة واستقرارها 

ومتاسكها نالحظ هذه االمور :
اهيا الشاب اهيا الرجل وحتى كبري السن هذه 
النفيس  السكينة واالطمئنان  زوجتك مصدر 
احلرام  من  تصونك  التي  هي  زوجتك  لك 
وهي التي حتمل ارسارك وهي التي تشاركك 
مهوم احلياة ومصاعبها هي الوعاء الذي حيمل 
امتدادًا لك يف هذه  ويمّثل  احلياة  اىل  أوالدك 
تستحّق  اجلها  العوامل من  احلياة.. كل هذه 
احلب  مشاعر  هل��ا  حتمل  أن  ال��زوج��ة  امل���رأة 
واملودة والرمحة وتعيش معها معرّبًا عن هذه 

املشاعر.
الزوجة كذلك هذا الرجل رشيكك يف احلياة 
يوّفر  الذي  الذي يصونك عن احلرام هو  هو 
خالهلا  من  تكتمل  التي  االج��واء  ه��ذه  لك 
الزوج  هذا  تتحّميل  ان  عليك  لذلك  االرسة 

وحتميل له مشاعر املودة والرمحة واحلب لكي 
االج��واء  هذه  يف  تعيش  ان  االرسة  تستطيع 
من االنسجام وكذلك تنتقل هذه املشاعر اىل 
مشاعر  بينهم  فيام  يعيشون  واألوالد  األوالد 
تنتقل  املشاعر  وهذه  والرمحة  وامل��ودة  احلب 

بينهم اىل افراد املجتمع.
بغضاء  األرسة  أفراد  يف  الشائع  اجلو  كان  ان 
االوالد  من  تنتقل  ومشاكل  وكراهية  وحقدا 
اىل عالقة مع املجتمع .. لذلك البد ان حيافظ 
الزوج والزوجة عىل هذه املشاعر طوال فرتة 

احلياة لكي يتمكنوا من اداء هذه املهام.
املبدأ الثالث : مبدأ التعاون واالحرتام :

بدور  يستهني  الشديد  األس��ف  مع  البعض 
املعاملة  يعاملها  ال  احلياة  يف  ومكانتها  املرأة 
التي تستحّقها عىل ضوء دورها يف حياته ويف 
االرسة  تقوم  ان  البد  وجمتمعه،  اوالده  حياة 
البد  للمرأة  خطاب  ايضًا  التعاون  مبدأ  عىل 
والتقدير  باالحرتام  الرجل  مع  تتعامل  ان 
املجتمع،  وأم��ام  أوالده���ا  ام��ام  واالج���الل 
يوّفر  أن  من  يتمّكن   ال  قد  أحيانا  فالرجل 
ال  وهذا  املرأة  تريدها  التي  احلياة  متطلبات 
احيانًا  املرأة زوجها،  ان ال حترتم  يمّثل مربرًا 
قد يكون للمرأة موقع اجتامعي اعىل من موقع 
الرجل االجتامعي قد يكون هلا وظيفة وعمل 
وعمل  وظيفة  من  املجتمع  يف  تقديرًا  اكثر 
االحرتام  منها  هلا  يكون  ال  وبالتايل  الرجل 
عىل  السلبية  تأثرياته  كبري  خطأ  هذا  للرجل 
االرسة، احيانًا الرجل قد ال يتمّكن من توفري 
وتشاركه  وتعاونه  تأيت  فاملرأة  املطلوبة  النفقة 
يف حتّمل اعباء احلياة هذه املسألة مهمة لذلك 
يف  احرصوا  ونساَء   ً رجاال  اوصيكم  اخواين 
داخل البيت فيام بينكم الزوج مع زوجته مهام 
واوالدكم  الشباب  علّموا  العمر  من  بلغتم 
وبناتكم عىل ان الزوج حيرتم زوجته والزوجة 
فأحيانًا  الزوج  موقع  كان  مهام  زوجها  حترتم 
موقع الزوج ادنى اجتامعيًا من موقع الزوجة 
إما ملال او وظيفة او لشأن اجتامعي ال يكون 
احد  لزوجها  ال��زوج��ة  م��ن  اح���رتام  ه��ن��اك 
االحرتام  عدم  هو  لألرسة  املهدمة  العوامل 
وشيبًا  شبابًا  احرصوا  لذلك  الزوجني  بني 
ً ونساًء أن يكون هناك احرتام متبادل  رجاال 

قدر  من  تنتقص  ان  احذر  الزوج  أهيا  بينكام، 
زوجتك ايتها الزوجة مهام كان لك شأن ديني 
احذري  ذلك  غري  او  وظيفي  او  اجتامعي  او 
احد  ه��ذا  ف��ان  زوج��ك  ق��در  من  تنتقيص  ان 

االسباب املحّطمة للكيان االرسي.
املبدأ الرابع : مبدأ القوامة :

النساء  عىل  ِقوامة  للرجل  جعل  تعاىل  اهلل 
َعىَل  اُمون  َقوَّ َجاُل  )الرِّ  : تعاىل  قال  الرجال، 
َوباَِم  بعٍض  عىل  َبْعَضُهم  اهلُل  َل  َفضَّ باَِم  النِّساِء 

أنفقوا من أمواهلِْم( – النساء 34- .
هذا أمر طبيعي البد منه يف احلياة البعض من 
واعتباره  قيمته  املبدأ  هذا  يعطني  ال  النساء 
والعمل بمقتضياته، االن تالحظون يف احلياة 
الدائرة  ويف  مدير  يكون  ان  البد  املدرسة  يف 
البد ان يكون مدير واالمة البد ان يكون هلا 
يكون  ان  البد  مكان  كل  يف  ورئيس..  قائد 
هناك قائد ومدير يدير شؤون هذه املجموعة 
وصالحها..  وخريها  هدفها  إىل  ويوّجهها 
االرسة كذلك البد أن يكون هلا رّبان ومدير 
ورب أرسة يقودها ويوّجهها اىل ما فيه خريها 
وصالحها والبد من التزام ورعاية هذا املبدأ 
ان ال  الوقت عىل  وهذا احلق ولكن يف نفس 

يكون الرجل متعسفًا يف استعامل هذا احلق.
للرجل  والقيادة  املبدأ  هذا  اعطى  تعاىل  اهلل 
استعامل  يف  ومتعسفًا  ظاملًا  يكون  ال  ولكن 
هذا احلق فأحيانا جتد الرجل يمنع زوجته من 
او  مرضاهم  عيادة  او  اقارهبا  او  اهلها  زيارة 
القيام ببعض الشؤون املتعلقة هبا.. تعّسف يف 
العدل  يراعى  ان  استعامل هذا احلق البد من 

واالنصاف يف استعامل هذا احلق.
عن  والعفو  التسامح  مبدأ  اخلامس:  املبدأ 

االخطاء:
احيانًا  واالقتتال  النزاعات  من  االن  كثري 
املشاكل  م��ن  وك��ث��ري  بريئة  دم���اء  وس��ف��ك 
هبذا  االلتزام  عن  ابتعادنا  بسبب  واالزم��ات 
والنبي  الكريم  القران  اليه  دعا  الذي  املبدأ 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( واألئمة األطهار 
ترسيخ  نعمل عىل  أن  السالم(  البد  )عليهم 
بيننا  فيام  االجتامعية  حياتنا  يف  املبدأ  ه��ذا 

وكذلك يف داخل االرسة.
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عن النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( : فاطمة 
. قلبي وروحي التي بني جنبيَّ

املنهج  السالم  عليها  الزهراء  سرية  من  نتعلم 
الواضح واحلق يف كيفية اداء املرأة لدورها يف 
وكيف  واملجتمع  للفرد  السعيدة  احلياة  صنع 
املجتمع  بناء  يف  طاقاهتا  توظيف  تستطيع 
ما  منها  نتعلم  صحيحة..  بصورة  وخدمته 
ينبغي ان تكون عليه املرأة من عالقة العبودية 
مع اهلل تعاىل وعالقتها مع أفراد ارسهتا ودورها 
يف هذه االرسة وكيف تدير شؤوهنا بام جيعلها 
الصاحلات  والنساء  الصاحلني  الرجال  تصنع 
افراد ارسهتا  وتساهم بدور أسايس يف سعادة 
وحجاهبا  عفتها  يف  تكون  وكيف  وجمتمعها.. 
وعلمها.. وما هو دورها اجلهادي للدفاع عن 
االسالم ونرصة احلق حينام يتطلب املوقف ان 

تدافع عن االسالم..
من  وختّفف  ت��ؤازره  الرجل  مع  تقف  وكيف 
معاناته يف احلياة وآالمه وجراحه حينام يؤدي 
دوره يف احلياة ودوره يف نرش الرسالة والدفاع 

عنها.. خصائص الزهراء عليها السالم: 
خصائص  السالم  عليها  الطاهرة  للزهراء 
والتاريخ  السرية  كتب  عنها  حتدثت  كثرية 
 : االول  النوع   : نوعني  اىل  تقسيمها  ويمكن 
التي اكرمها اهلل  اخلصائص االجتبائية : وهي 
تعاىل هبا ملا كانت عليه من االستعداد للتحيل 
هبذه الصفات فهي التي يطلق عليها الصفات 
الصفات  من  مجلة  بمنحها  وذلك  االجتبائية 
بعض  عنها  كشفت  التي  السامية  واملقامات 
والسيدة  والبتول  كفاطمة  والقاهبا:  تسمياهتا 
واملباركة  واحل����وراء  وال��زه��راء  وال��ع��ذراء 
والصديقة  وامل��ح��ّدث��ة  وال��زك��ي��ة  وال��ط��اه��رة 
الكربى وغري ذلك.. وهذه التسميات ليست 
من  مناشئ  هلا  بل  والتعظيم  التكريم  ملجرد 
وغريها  وتقوائية  وعبادية  عقائدية  ملكات 
سنام  ترتقي  السالم  عليها  فاطمة  جعلت 
هذه الصفات.. فمثال ً لقبها الزهراء فقد ورد 
مل  فاطمة  عن  عبداهلل  ابو  ُسئل   : احلديث  يف 

ُسميت زهراء ؟

َزَهَر  حمراهبا  يف  قامت  اذا  كانت  ألهنا   : فقال 
ال��س��امء. ف��ام سبب ذل��ك مع  ن��وره��ا أله��ل 
حمراب  يف  يقمن  كثري  النساء  من  غريها  ان 
الصالة.. الشك انه الجل مقّومات العبودية 
التي مل تتوّفر يف غريها من النساء من انقطاعها 
العظيم  اخالصها  ون��ور  تعاىل  هلل  الكامل 
أثرها  للزهراء  اخلاصة  الصفات  هلذه  فأصبح 

التكويني يف ان يزهو نورها ألهل السامء..
الذاتية  واخلصائص  الصفات   : الثاين  النوع 
املكتسبة والتي تعرّب عن عمق ايامهنا باالسالم 
تفّردت  بحيث  واخ��الق��ًا  ورشي��ع��ة  عقيدة 
حتى  الكامل  يف  القمة  وبلغت  الصفات  هبذه 
اصبحت سيدة نساء العاملني عىل االطالق ال 
ألهنا املجتباة من رب العاملني فقط بل الهنا امرأة 
من سائر املسلمني اصبحت قدوة ومنارًا وعلاًم 
ايامهنا  مرتبة  بسبب  به  يستضاء  ون��ورًا  للحق 
االروع  املثل  السالم  عليها  فكانت  العالية.. 
)صىل  ولرسوله  لرهّبا  حّبها  يف  القدوة  وقدوة 
اهلل عليه وآله وسلم( ويف سلوكها االخالقي 

اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 12/مجادي االول/1438هـ املوافق 2017/2/10م

اخوتي المؤمنين اخواتي المؤمنات.. تذّكروا وال تغفلوا انكم تعيشون هذه 
االيام ذكرى االحزان الفاطمية باستشهاد حبيبة نبيكم )صلى اهلل عليه وآله 
وسلم( وثمرة فؤاده ومهجة قلبه فأحيوها بقلوبكم قبل ألسنتكم وبأعمالكم 
تعالى ممتزجة  بحقوق اهلل  التفريط  على  الندم  بدموع  الصالحة مشفوعة 
باللوعة واالسى على مصاب آل البيت باستشهاد جدتهم الصديقة الطاهرة 

فاطمة الزهراء عليها السالم..

األيام الفاطمية.. 
عزاٌء واقتداٌء
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مع 
زوج���ه���ا 
واوالدها وخادمتها، ويف عبادهتا وتقواها 
وزهدها وتعّففها وجهادها يف سبيل اهلل تعاىل. 
الزهراء  حياة  من  اجلوانب  بعض  مع  ولنقف 
احلق  واداء  ووفاء  اقتداء  وقفة  السالم  عليها 
لبضعة املصطفى )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 
شخصيتها  جوانب  بعض  عرض  خالل  من 
املقدسة: دورها مع ابيها )صىل اهلل عليه وآله 

وسلم( :
تكن  مل  امها  فقد  بعد  السالم  عليها  ففاطمة 
بل  ابيها  عىل  عبئًا  تشّكل  التي  اليتيمة  تلك 
ملهمة  املدركة  الواعية  العاملة  موقف  وقفت 
وخطر الرسالة التي يدعو هلا وما حييط به من 
بيته  رّبة  فصارت  وع��داوات  وأهوال  شدائد 
التي تكفيه التفكري بمشاغل البيت ومسؤوليته 
االم  خّلفته  الذي  الفراغ  بعض  يسّد  وكيف 
موقف  جنبه  اىل  ووقفت  برحيلها،  والزوجة 
براحتها  واملضحية  املكافحة  البطلة  امل��رأة 
تقديره  عن  تعرّب  كلمة  ثمة  وليس  ورفاهيتها 
ابنته  من  لقيه  ملا  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 

الصغرية يف مواقفها افضل من )ام ابيها( .. 
املقام  الزهراء عليها السالم هذا  تبّوأت  ولقد 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  ابيها  قلب  من  العظيم 
اراد اهلل عزوجل  ابنته وانام  وسلم( ال لكوهنا 
مواقفها  عىل  زي��ادة  املحمود  املقام  ذلك  هلا 

كانت  الفريدة..فقد 
اهلل  )صىل  اهلل  رسول  اىل  الناس  احب 
عليه وآله وسلم( وهي هبجة قلبه وبضعة منه 
ما  يغضب لغضبها ويرىض لرضاها ويغضبه 
يغضبها ويبسطه ما يبسطها ويؤذيه ما يؤذهيا، 
عىل  دخلت  اذا  وكانت  يرّسها..  ما  وي��رّسه 
اليها  قام  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
فقّبلها واجلسها يف جملسه، وكان النبي )صىل 
قامت  عليها  دخل  اذا  وسلم(  وآله  عليه  اهلل 
من جملسها فقّبلته واجلسته يف جملسها. وكان 
من  يكثر  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
زيارهتا ويقول هلا : » فداك ايب وامي« ويقّبل 

رأسها فيقول : فداك ابوك.
اما تعامل الزهراء عليها السالم مع ابيها )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( فقد كانت هتتّم به اهتامم 
االم بولدها فمنذ ايام طفولتها كانت تدفع عنه 
اذى املرشكني، وختّفف آالمه وتضّمد جروحه 
ومتسح الدم من وجهه يف احلرب واذا عاد من 
سفٍر بادرت اىل استقباله واعتنقته وقّبلت بني 
فقد  عليه..  وحتنو  حلاله  تتأثر  وكانت  عينيه 
ورد يف بعض مصادر التاريخ : كان رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( اذا قدم من سفر 
صىّل يف املسجد ركعتني ثم أتى فاطمة فتلّقته 
وعينيه  فاه  تلثم  فجعلت  البيت،  باب  عىل 
أراك   : فقالت  ؟  يبكيك  ما  فقال:  وتبكي، 
ثيابك.. فقال هلا :  شعثًا نصبًا، قد اخلولقت 
يبقى  بأمر ال  اباك  اهلل قد بعث  فان  تبكي،  ال 
حجر  وال  مدر  وال  بيت  االرض  وجه  عىل 

وبر  وال 
وال شعر اال ادخله اهلل 

حيث  يبلغ  حتى   ً ذال  او  عزًا  به 
بلغ الليل. الصرب واملواساة : لقد تعّرضت 

الزهراء عليها السالم اىل الكثري من الصعاب 
ذلك  حياهتا،  م��راح��ل  مجيع  يف  واالزم���ات 
فاطمة  تكون  ان  اقتضت  االهلية  احلكمة  الن 
الفاضلة  للمرأة  وق��دوة  رم��زًا  السالم  عليها 
انواع  املرأة  يسوم  جمتمع  يف  االنساين  ولكامهلا 
ان  القدوة  هلذه  فالبد  والقهر  والكبت  الظلم 
واملعاناة حتى  واملحن  للمصائب  تكون حمطة 
املصاعب  وجتاوز  الصرب  دروس  غريها  تعّلم 
االنبياء  ان  نجد  هنا  وم��ن  وال��ع��ق��ب��ات.. 
أشد  كانوا  املعصومني  واالئمة  واالوصياء 

الناس حمنة وبالًء..
من  النساء  أكثر  بأهنا  الرسول  اخربها  ولقد 
فقد ورد عن  معاناة ومصيبة ورزية  املسلمني 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( انه قال 
اخربين  جربئيل  »ان  السالم:  عليها  لفاطمة 
رزية  أعظم  املسلمني  نساء  امرأة من  ليس  انه 
ص��ربًا«  منهن  ام��رأة  ادن��ى  تكوين  فال  منك، 
حيث  صباها  منذ  عليها  الزهراء  وعانت   .
االح��داث  م��ن  ذل��ك  ت��ال  وم��ا  امها  فقدت 
اجلسيمة والقاسية التي مّر هبا ابوها )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم( وهو يؤدي رسالته وكان من 
افدح املصائب التي منيت هبا حبيبة املصطفى 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( هي فقدها ألبيها 

فهي البنت الوحيدة التي بقيت بعده.
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

اال

• هيئُة الحشد الشعبي ُتنجز)90%( من مشروع الخندق االمني 
في بادية النجف األشرف.. 

• رئيس ديوان الوقف الشيعي يؤكد ان الحشد الشعبي أسمى من شائعات )دواعش( السياسة ورسالة المرجعية الدينية هي رسالة المحبة والسالم...

• مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يعلن عودة نحو 30 ألف نازح إلى الساحل األيسر لمدينة الموصل..

• العراق ومصر يبحثان زيادة حجم التبادل التجاري ورئيس مجلس النواب يدعو المجتمع الدولي الى استمرار دعمه للعراق...

• وزارة التربية تعلن عن عودة 100 الف طالب في الموصل ووضع خطة المتحاناتهم..

• وزارة الدفاع ُتعلن تدمير معمل لتصنيع العبوات الناسفة ومحطة تحّكم للطائرات المسّيرة في تلعفر...

• رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يوافق على تخصيص قطع اراٍض لمنتسبي القوات األمنية...

ليمتد(  )كوبرجيس  رشكة  ان  بغداد،  يف  الربيطانية  السفارة  اكدت 
االقتصاد  بدعم  ستسهم  ال��دويل  كربالء  مطار  انشاء  عىل  املرشفة 
اململكة  يف  قانونيا  هبا  ومعرتف  رصينة  رشكة  اهنا  معتربة  العراقي، 
املتحدة، يف حني اعربت عن أسفها من الدعايات السلبية التي تيسء 
لعمل الرشكة. وبحسب بيان منسوب للسفارة الربيطانية ببغداد، ان 
وغري  السلبية  الدعايات  لبعض  األخرية  اآلونة  يف  تعرضت  الرشكة 
املناسبة لنجاحها يف تأمني مرشوع مطار كربالء الدويل وقد شككت 
هذه الدعايات املسيئة عىل وجه التحديد بوجود الرشكة يف بريطانيا 
البيان، أن  كرشكة فعالة ويف كوهنا تدفع مستحقاهتا الرضيبية. وأكد 
الرشكة رصينة ومعرتف هبا قانونيا يف بريطانيا حيث تم تأسيسها منذ 
العام 1990 وتعمل يف جماالت الطريان واإلنشاءات واملطارات وقد 

عملت يف عدد من مشاريع احلكومة الربيطانية.

صحيفة )واشنطن بوست( االميركية تؤكد ان ضراوة قتال الحشد الشعبي   •

والقوات االمنية دفعت عناصر )داعش( األجانب للتهّرب من القتال..

القوُة الصاروخية للواء الطفوف ّتبيد تجّمعا لداعش غرب الموصل

يواصل فريق أممي، بمساعدة 7 جلان حكومية وبرملانية وقضائية، 
مساعيه الستعادة األموال العراقية املهربة خالل االعوام املاضية. 
كل  ملسح  املساعدة،  العراقية  واللجان  املكّلف،  الفريق  ويسعى 
امللفات التي تتعلق بدخول وخروج األموال من العراق يف غضون 
املهّربة وحتديد اجلهات  عامني فقط، متعهدًا بكشف كل األموال 
العراق  اىل  األممي  الفريق  وحرض  بذلك.  املتورطة  والشخصيات 
تولت  التي  املتحدة  االمم  من  تفاهم  مذكرة  احلكومة  توقيع  بعد 
سيتعني  التفاهم،  مذكرة  وبواسطة  الفريق.  أعضاء  اختيار  مهمة 
عىل كل الدول التعاون مع الدولة العراقية السرتجاع هذه االموال 
عىل  وتأثريها  املتحدة  األم��م  والي��ة  بحكم  وامل��رسوق��ة،  املهربة 
املستوى الدويل. وأكد )مظهر حممد صالح( املستشار املايل لرئيس 
جملس الوزراء أن االدعاء العام العراقي سيتحرك لفتح التحقيقات 

وإقامة الدعاوى ضد اجلهات والشخصيات املتورطة هبذا امللف.

السفارُة البريطانية تؤكد ان الشركة 
المشرفة على مطار كربالء ستسهم 

بدعم االقتصاد العراقي

فريٌق دولي وسبع لجان رفيعة تالحق 
بة األموال العراقّية المهرَّ
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نظم جماهدو  لواء الطفوف التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة قصفا بالصواريخ لرضب جتمع  كبري لعنارص تنظيم )داعش( 
معلومات  ورود  بعد  مضيفا  مصلح(،  )قاسم  للواء  أمر  ذلك  أكد  االرهابيني،  من  عدد  قتل  عن  مسفرا  املوصل  غرب  اإلرهايب 
استخباراتية عن جتمع ألفراد )داعش( مع آلياهتم كانوا يرومون اهلجوم عىل قرية )حجف( يف تل عبطه غرب املوصل، مبينا ان 
املجاهدين قاموا بتحديد املوقع ومن ثم قصفه بدقة من قبل القوة الصاروخية، حمققة إصابة دقيقة وإفشال اهلجوم عىل القرى، مشريا 
اىل إن التنسيق عال بني قوات وألوية احلشد الشعبي بتبادل املعلومات الرسية التي تساعد يف حتقيق النرص إضافة إىل التنسيق بتوفري 

اإلسناد املدفعي لقوات املحررة.

• مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يعلن عودة نحو 30 ألف نازح إلى الساحل األيسر لمدينة الموصل..

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

القوُة الصاروخية للواء الطفوف ّتبيد تجّمعا لداعش غرب الموصل

الحشُد الشعبي ُيمسك 
األراضي القريبة من 

الحدود السورية

سماحة السيد احمد الصافي يتفّقد مقر فرقة العباس)عليه السالم(  
مّطلعا على الخطط المعّدة للمعارك القادمة 

السيد  املقدسة سامحة  العباسية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  تفّقد ممثل 
التابع  أمحد الصايف مقر فرقة العباس )عليه السالم( القتالية يف جممع العلقمي للزائرين، 
الفرقة ومستوى االطالع  وانجازات  أعامل  لغرض االطالع عىل  املقدسة، وذلك  للعتبة 
القادمة، وتقديم االسناد والدعم املعنوي واملادي للفرقة...  عىل اخلطط املعدة للمعارك 
وكان باستقبال سامحته والوفد املرافق له املرشف العام عىل الفرقة الشيخ )ميثم الزيدي( 

وجمموعة من املجاهدين ومرشيف األقسام ومسؤويل الوحدات.  

فالح  الشعبي  احلشد  هيئة  رئيس  أوضح 
الشعبي  احل��ش��د  ق���وات  أن  ال��ف��ي��اض، 
احلدود  من  القريبة  االرايض  ستمسك 
وجود  إىل  مشريا  السورية،   - العراقية 
)اجندة إعالمية( حتاول تشويه اداء احلشد 
فكرة  عىل  اعرتاضها  خالل  من  الشعبي 
نقل  نفسه..  عن  العراقي  الشعب  دفاع 
ذلك اعالم احلشد الشعبي يف بيان له عن 
مدينتي  بني  الطريق  ان  الفياض،مؤكدا 

املوصل والرقة السورية قد تم قطعه. 
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العتبة الحسينية تستمّر في تقديم دعمها 
لعوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي

وضمن نشاطات الشعبة، استضافة عوائل 
العتبات  لزيارة  املثنى  حمافظة  من  الشهداء 
وكربالء  االرشف  النجف  يف  املقدسة 
املقدسة والذين بلغ عددهم عرش عوائل بام 
الزيارة  برنامج  وتضمن  زائرًا،   45 يعادل 
االمام  مدينة  يف  استقباهلم  االول  اليوم  يف 
وبعد  للزائرين  السالم«  »عليه  احلسني 
االسرتاحة التوجه للعتبة العباسية املقدسة 
للمجاهدين  والدعاء  والترضع  للزيارة 
االبرار  ولشهدائنا  املؤزر  بالنرص  االبطال 
بالرمحة واملغفرة ثم التوجه للعتبة احلسينية 
»عليه  الشهداء  سيد  مرقد  لزيارة  املقدسة 
العشاءين  صالة  ألداء  واحلضور  السالم« 
والتربك  عشاء  وجبة  تناوُل  بعدها،  مجاعة 

بمضيف العتبة املقدسة ومن ثم  املشاركة 
االب��رار  لشهدائنا  ترمحا  ع��زاء  جملس  يف 
العودة  ثم  الرشيف  احلسيني  الصحن  يف 
مساء ملدينة الزائرين لالسرتاحة، ويف اليوم 
االرشف  النجف  ملدينة  ال��ذه��اب  التايل 
السالم«  »عليه  املؤمنني  امري  مرقد  لزيارة 
االبرار  الشهداء  قبور  لزيارة  الذهاب  ثم 
العلوية  العتبة  بمضيف  التربك  بعدها 
معهم  حاملني  ملدينتهم  والرجوع  املقدسة 

عبق ارضحة أئمة اهلدى »عليهم السالم.
شهداء  لعوائل  دعوة  الشعبة  قّدمت  كام 
لواء  ممثلية  مع  وبالتنسيق  الشعبي  احلشد 
حمافظة  يف  ال��س��الم«  »عليه  االك��رب  ع��يل 
املالية   امل��ن��ح  ل��ت��وزي��ع  امل��ق��دس��ة  ك��رب��الء 

ماليني  ثالثة  بقدر  وذلك  هلم  املخصصة 
هيئة  من  دينار  ال��ف  ومخسني  وسبعامئة 
47(عائلة  وبواقع)  واملضحني  الشهداء 
حيث  السالم«  »عليه  االكرب  عيل  لواء  من 
احلسني  االم��ام  مدينة  يف  باستقباهلم  كان 
جملس  عضو  للزائرين  ال��س��الم«  »عليه 
إدارة العتبة احلسينية املقدسة احلاج فاضل 
عوز ومسؤول شعبة رعاية ذوي الشهداء 
وبرفقة  رس���ول  امح��د  احل���اج  واجل��رح��ى 
»عليه  االكرب  عيل  لواء  ممثلية  يف  االساتذة 
السالم« يف حمافظة كربالء املقدسة، حيث 
فاضل  للحاج  بكلمة  التوزيع  حفل  افُتتح 
االب��رار  شهدائنا  عظمة  خالهلا  بنّي  عوز 
لبّوا  الذين  املجاهدين  وأجر  القيامة  يوم 

بتوجيٍه مبا�ضر من املتويل ال�ضرعي للعتبة احل�ضينية املقد�ضة �ضماحة ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي ب�ضرورة زيارة وتفّقد عوائل 
ال�ضهداء االبرار والوقوف على احتياجاتهم اخلا�ضة، ت�ضتمّر �ضعبة رعاية ذوي ال�ضهداء واجلرحى التابعة للعتبة املقد�ضة باإجراء 
اأُخر من بينها ح�ضور جمال�س الفاحتة  زياراتها التفّقدية للعوائل وتلبية احتياجاتها ال�ضرورية، ف�ضاًل عن امل�ضاركة يف ن�ضاطات 

االأحرار/ قا�ضم عبد الهاديترحمًا على اأرواح ال�ضهداء االأبطال.
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لعوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي

ابتهجت  العليا، وقد  الدينية  املرجعية  نداء 
عوائل الشهداء االبرار باملبادرة القّيمة من 
العتبة املقدسة لتنسيقها مع اهليئات والدوائر 
تعترب  التي  املنحة  هذه  لتخصيص  العامة 
اجلسيمة  بالتضحيات  قياسا  بسيطًا  شيئًا 
ساحات  يف  االب��رار  شهداؤنا  قّدمها  التي 
العز والرشف ضد قوى الظلم والضاللة. 
وفد  أج��رى  امليدانية،  ال��زي��ارات  وضمن 
)نايف  الشهيد  لعائلة  زي��ارة  الشعبة  من 
رشف  نال  ال��ذي  احلجيمي(  كريم  جبار 
سنجار  حترير  عمليات  قاطع  يف  الشهادة 

ما  حسب  مسرّية  بطائرة  جوي  قصف  إثر 
حتّدث به والده للوفد الزائر إذ قال )ولدي 
الشهيد ليس اعز من اوالد االمام احلسني 
بعد  للجهاد  خ��رج  وه��و  السالم«  »عليه 
يف  وشارك  املباركة  املرجعية  فتوى  صدور 
ضد  البالد  مناطق  بمختلف  املعارك  كل 
بركب  التحق  حلينام  التكفريية  العصابات 
يف  مضحيا  شهيدا  السالم«  »عليه  احلسني 
ان  الدفاع عن وطنه ومقدساته علام  سبيل 

ولدي الشهيد كان قد تزّوج قبل شهرين 
من شهادته( يف حني قّدم الوفد الزائر راية 
السالم«  »عليه  الشهداء  بقبة سيد  متربكة 
يف  ولده  لتضحيات  إكراما  الشهيد  لوالد 

سبيل نرصة الدين واملقدسات.
خاصة  زي���ارة  الشعبة  وف��د  أج��رى  ك��ام 
ملحافظة بابل لالطالع عىل سري بناء الُدور 
احلسينية  العتبة  بنائها  يف  سامهت  التي 
مع  وبالتنسيق  الشهداء  لعوائل  املقدسة 

السالم«  »عليه  االك��رب  ع��يل  ل��واء  ممثلية 
ورسايا بابل للدعم اللوجستي يف املحافظة، 
حيث ختللت الزيارة تفقد عوائل الشهداء 
والوقوف  املحافظة  ونواحي  اقضية  يف 
الشعبة  برامج  حسب  احتياجاهتم  عىل 
احلشد  من  الشهداء  لعوائل  دور  بناء  يف 
جمريات  عىل  واالط��الع  املقدس  الشعبي 
لتلك  مأوى  ليكون  اكامله  ومراحل  البناء 
ضحوا  الذين  للعوائل  الكريمة  الرشحية 
كلمة  إع��الء  سبيل  يف  والنفيس  بالغايل 
والضاللة  الكفر  عصابات  بوجه  احل��ق 
تضحياهتم  أمام  بسيطًا  شيئًا  يعترب  وهذا 
العليا.  املرجعية  لنداء  وتلبيتهم  اجلسيمة 
كام شاركت الشعبة بمجلس فاحتة الشهيد 
الزبيدي(  غيالن  حسوين  صعيب  )محيد 
ضمن  اسُتشهد  الذي  النجف  حمافظة  يف 
حيث  نينوى(  يا  )قادمون  عمليات  قاطع 
القادم مشيدين  بالوفد  الشهيد  رّحب ذوو 
التي  املتواصلة  واملتابعة  القّيمة  باملواقف 
املقدسة  احلسينية  العتبة  إدارة  هبا  تقوم 

من  واجلرحى  الشهداء  لعوائل  بمتابعتها 
احلشد الشعبي املقدس بشكل مستمر، ويف 
الوقت ذاته كّرم الوفد القادم أوالد الشهيد 
»عليه  الشهداء  سيد  بقبة  متربكة  براية 
التي  اجلسيمة  للتضحيات  إكراما  السالم« 

قدّمها والدهم نرصًة للدين واملقدسات.
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من  العارش  ليلة  يف  ولد  ونشأته:  مولده 
1354ه����  سنة  امل��ب��ارك  رم��ض��ان  شهر 
سنة  األول  كانون  من  للسادس  املوافق 
إحدى  العرب(  )صبخة  بقرية  1935م 
القرى القريبة من البرصة بالعراق . ونشأ 
يف البرصة نشأة علمية دينية عالية برعاية 

والده آية اهلل املريزا حمسن الفضيل.
الفضيل  الدكتور  مجع  العلمي:  حتصيله 
بني الدراسة التقليدية احلوزوية والدراسة 
للقب  مستحّقا  فكان  املنّظمة  األكاديمية 
الدرجات  أعىل  من  يعترب  والذي  اهلل  آية 
العلمية يف عرف احلوزات العلمية بعدها 
حصل عىل بكالوريوس من كلية الفقه يف 

النجف يف اللغة العربية والعلوم اإلسالمية 
عىل  حصل  ث��م   ،1962 ع��ام  يف  وذل��ك 
بغداد  بجامعة  اآلداب  كلية  يف  املاجستري 
وذلك يف عام 1971 يف اللغة العربية. ثم 
القاهرة  بجامعة  اآلداب  كلية  إىل  ابُتعث 
وختّرج فيها وذلك يف عام 1976 بدرجة 

الدكتوراه يف اللغة العربية.
األرشف  النجف  غادر  1391ه�  سنة  يف 
إىل مدينة )جدة( حيث عنّي مدرسًا هناك .

عاّلمة  الفضيل  الدكتور  العلمية:  مكانته 
صغر  منذ  وكان  معروف،  وكاتب  شهري 
ذكائه  لقوة  الكثريين  إعجاب  مورد  سنه 
الواضح  وتفوقه  العلم  طلب  يف  ومثابرته 
احلوزوية  دروس��ه  أتقن  وقد  أقرانه،  عىل 
وبجدارة  نسبيًا  قصري  وقت  يف  واجلامعية 

عالية.
الطهراين  بزرك  آغا  الشيخ  دعا  ما  وهذا 
يف  يصفه  أن  )الذريعة(  كتاب  صاحب 
1374ه���(  )املؤرخة  له  الروائية  إجازته 
»الشيخ  بقوله:  سنة  عرشين  اب��ن  وه��و 
يف  الواصل  املقبل,  الشاب  البارع,  الفاضل 
حداثة سنه إىل أعىل مراقي الكامل, والبالغ 
من الفضائل مبلغًا ال ينال إال بالكد األكيد 
من كبار الرجال املدعو بالشيخ عبد اهلادي 
ابن الشيخ مريزا حمسن ابن الشيخ سلطان 
ق��ال:  أن  إىل  ال��ف��ض��يل.......  حممد  ب��ن 
فاستخرت  لذلك  أهاًل  فرأيته  استجازين 
اهلل وأجزته أن يروي عني مجيع ما صحت 

يل روايته وساغت يل إجازته.........«.
باقر  حممد  السيد  ثقة  الفضيل  والشيخ 
الصدر وقد أشار الصدر يف بعض رسائله 

احل��وزة  مفاخر  من  بأنه  الفضيل  للشيخ 
يف  الصدر  ق��ال  حيث  بالنجف  العلمية 
رسالته للشيخ الفضيل بعد أن غادر الشيخ 
األكاديمية  دراسته  إلكامل  احلوزة  الفضيل 
نفيس  يف  حيّز  مما  إن  »الواقع  القاهرة:  يف 
يف  يزهد  بشكل  احلوزة  أوضاع  تكون  أن 
اإلقامة فيها أمثالكم ممن يرفع الرأس عاليًا 
احلية عىل عظمة  األرقام  رقاًم من  ويشكل 
هذه احلوزة التي تتيح رغم كل تبعثرها أن 
ينمو الطالب يف داخلها بجهده اخلاص إىل 
فضاًل  املرموق  املستوى  هذا  إىل  يصل  أن 
وأدبًا وثقافة وعىل أي حال سواء ابتعدت 
عن احلوزة مكانًا أو قربت فأنت من آمال 

احلوزة ومفاخرها.......«.
يف  عليه  تتلمذ  النجف  يف  ك��ان  وح��ني 
املقدمات والسطوح كثري من طلبة العلوم 
الدينية، كام شارك أيضًا يف التدريس بكلية 

الفقه ومتوسطة وثانوية منتدى النرش.
كام إنه وضع بعض الكتب املقرر دراستها 
العلمية  احل��وزات  يف  األوىل  املراحل  يف 
و  املنطق(  )خالصة  كتاب  مثل  الشيعية 

)مبادئ أصول الفقه(.
الشيخ عبد اهلادي الفضيل يف  وفاته: تويف 
رصاع  بعد   2013 نيسان   8 اإلثنني  يوم 
طويل مع املرض. ودفن يف مدينة سيهات 
بمحافظة القطيف - رشق السعودية - يف 
تشييع مهيب حرضه اآلالف من املشيعني.

العّلامة الشيخ عبد الهادي الفضلي
الف�ضلي  بالعاّلمة  امل�ضهور  �ضلطان  ال�ضيخ  ابن  حم�ضن  مريزا  ال�ضيخ  ابن  الهادي  عبد  الدكتور  ال�ضيخ  هو 

والدكتور الف�ضلي، رجل دين واأكادميي عراقي.

)رحمه اهلل(
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السؤاُل : هل جيوز التداوي بالرتبة احلسينية بقدر احلمصة أو أكثر ؟
اجلواب : نعم جيوز أكل الرتبة احلسينية للتداوي بمقدار ال يزيد عىل 
القرب  تربة  عىل  االقتصار  وجوبًا  واألحوط  احلجم  متوسطة  احلمصة 

الرشيف وما يقرب منه عىل وجه يلحق به عرفًا .

السؤال : ماهو االفضل من الرتاب يف السجود ؟
 ، غريها  عىل  السجود  من  أفضل  األرض  عىل  السجود   : اجل��واب 
والسجود عىل الرتاب افضل من السجود عىل غريه ، وافضلها الرتبة 

احلسينية عىل مرّشفها االف التحية والسالم .

السؤال : ماهو املقدار املستحب من الرتبة احلسينية يف السجود ؟
من  اخذ  ما  هو  عليه  السجود  يستحب  مما  املتيقن  القدر   : اجل��واب 
القرب الرشيف ولو من الرتاب املتجدد عليه وكذا ما يؤخذ من اطرافه 
من  يصدق  بام  فالعربة  التنجيس  حرمة  يف  واما  عرفًا  به  يلحق  بحيث 
اهلتك فالرتب املأخوذة من الطني املأخوذ ولو من االماكن البعيدة عن 
القرب املقدس الذي يطلق عليها الرتبة احلسينية وحترتم لذلك فال جيوز 

تنجيسها ملا يف ذلك من اهلتك.

السؤال : هل يستثنى طني قرب احلسني عليه السالم يف االكل ؟
السالم  عليه  احلسني  ااِلم��ام  قرب  طني  الطني  من  يستثنى   : اجل��واب 
احلمصة  قدر  عن  زاد  ما  أكل  وال  لغريه،  اكله  جيوز  وال  لالستشفاء، 
متوسطة احلجم، وال يلحق به طني قرب غريه حتى قرب النبي صىل اهلل 
عليه وآله وسلم وااَلئمة عليهم السالم ، نعم ال بأس بان يمزج بامء أو 
املاء  بذلك  باالستشفاء  والتربك  فيه  يستهلك  نحو  عىل  آخر  مرشوب 

وذلك املرشوب .

السؤال : هل جيوز اكل الطني واملدر ؟
اجلواب : حيرم اكل الطني واملدر وكذلك الرتاب والرمل عىل االحوط 
لزومًا ، ويستثنى من ذلك مقدار محصة متوسطة احلجم من تربة سيد 
الشهداء عليه السالم لالستشفاء ال لغريه ، واالحوط وجوبًا االقتصار 
فيها عىل ما يؤخذ من القرب الرشيف أو مما يقرب منه امللحق به عرفًا ، 
وفيام زاد عىل ذلك يمزج بامء ونحوه بحيث يستهلك فيه ويستشفى به 

رجاًء .

السالم( فهل  الرتاب من قرب احلسني )عليه  بأن  اذا شككنا   : السؤال 
جيوز تناوله ؟

اجلواب : ااَلحوط وجوبًا يف غري صورة العلم واالطمئنان وقيام البينة 
تناوله ممزوجًا بامء ونحوه بعد استهالكه فيه.

سؤال للقراء
ة للص���الة إذا تقادمت كيف يتم التخلص   التربة الحس���ينية المعدَّ

منها ) هل يجوز إذا اذبتها بالماء او دفنتها باألرض ( ؟

سؤال وجواب العدد السابق

الجواب : يجوز اال مع الجنس االخر .

هل الضحك والمزاح وتبادل النكت عبر الجوال او في 
المنتديات محظور شرعي ؟

التربة الحسينية
بر

ة ج
مز 

د ح
حم

 م
اد

عد
ا
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اما الترجمة فهي تختص باألش����خاص الذين 
احدثوا التاريخ، وشّيدوا له االعمدة وهيؤوا 
له صفحات مشرقة بيضا او مسودة ظلماء.

وللترجمة فوائد التاريخ نفس����ها باإلضافة الى 
احياء ذكرى أعالم االمم وكبار الش����خصيات 
التاريخية من واجب اجليل املتأخر كي يكون 
مدع����اة للقادمني في اتب����اع اثارهم الكرمية، 
واجتن����اب االخطاء املؤدية الى الضرر كما انه 
اكبار ومتجيد فيه افتخار ويعطي وجوده قابلية 
مؤهلة ملن ينتمي اليهم الشخص لبلوغ الرتب 

في مختلف اجملاالت.
تلك ُس����نة الله في احلياة وما جاء في القران 
الكرمي واحلديث الشريف من قصص االولني 
ليس اال جريا على هذه الس����ن )عبرة ألولي 

االلباب(.
وتأت����ي االهمية املذكورة مرّكزة اذا كانت في 
تراج����م العلماء الذي حملوا مش����اعل العلم 
واالدب والفك����ر ف����ي التاري����خ واذا كان����ت 

مح����دودة مبوق����ع جغراف����ي خ����اص مقدس 
فاألهمية تتضاعف.

شروط الترجمة:
ومن هن����اك كانت العناية بالبالد االس����المية 
املقدس����ة وخاصة التي احتوت على احلوزات 
العلمية مثل النجف االشرف وكربالء املقدسة 
والكاظمي����ة املش����رفة وقم املش����رفة ومش����هد 
املش����رفة وغيرها، من هم����وم اصحاب القلم 
واملؤلف����ني اخملتصني بهذا الفن الرفيع، كما ان 
للمؤلف في حقل التراجم البد له ان يتحّلى 
باألدب م����ع االش����خاص، وان يوفي كالما 
يس����تحق وما ال يس����تحق وما له م����ن املقام 
العلمي واالجتماعي، وان ال يغمط حق احٍد 
ألغراض ش����خصية من قبل البلدية واملذهبية 
واخلالف����ات الفكري����ة والعلمي����ة والسياس����ية 
والتعصب����ات احلزبي����ة والعش����ائرية واالقليمية 
وم����ا الى ذلك كما هو ش����أن ع����وام الناس 
وارذل الشعوب ال العلماء والكتاب املنصفني 

اصحاب الدين والتقوى والورع.
كم����ا ان االمان����ة العلمية ف����ي النقل وضبط 
املعلومات وخاصة التواريخ بالس����نني وااليام 
ه����ي من اهم ما يطلب ف����ي هذا الفن حيث 
ان اهم اغراضه حتديد طبقات االزمنة كي ال 
تتداخل العناوين خصوصًا عند االشتراك في 
االس����ماء وااللقاب وعرضها على اهل الفن 

والتخصص واستشارتهم.
ولكنن����ا نالحظ في هذا العصر قد ظهر اناس 
لي����س له����م خب����رة وال تخص����ص وال تورع 
وزيف����وا احلقائق م����ن اجل مصال����ح خاصة 

وتهميش اهل احلق والفضيلة.
بلدات مقدسة..

فالبعض م����ن ضعاف النفوس صاروا يكتبون 
م����ن دون ت����ورع وجعلوا التدلي����س والتهمة 
ذريع����ة له����م من اجل تس����قيط اه����ل اخلبرة 
واملعرف����ة والبعض خان����وا التاريخ بالس����رقة 
جله����ود االخري����ن وصاروا يكتب����ون عن هذا 

قواعد الترجمة في التأريخ
علُم الترجمة من فروع علم التاريخ ويتميز هذا العلم عن سائر فروع التاريخ بأن التاريخ هو تحديد الوقائع الزمانية الحادثة متعاقبة 
والتفصيل في المجريات وضبط الحوادث بالدقة في الوقت والمكان واالشخاص وكذلك الحوادث الكونية والطبيعية مما يستفيد منه الجيل 

القادم خبرة ومعرفة وتكون عبرة لهم يدفعون مآسي تكرارها وتكون ذكرى يكّرمونها وما الى ذلك من فوائد وآثار.

بقلم: الشيخ احمد الحائري االسدي

16
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y

اثار وتراث



االحرار: عدي احلاج

العلم وليس لهم معرفة او خبرة 
واطالع.

ومل����ن يري����د ان يدخ����ل س����لك 
الترجمة واملترجمني شروط منها:

1- االمانة العلمية في النقل.
2- ذكر املصادر كي يعرفها اهل 

التحقيق.
3- االلتزام باألدب واالخالق.

4- يفّض����ل ان يك����ون خريج����ا 
من احل����وزة العلمية حتى )يعرف 
العلمي����ة  والطبق����ات  االوزان 
ويعرف معنى الفقيه عن الفاضل 

واخلطيب عن احملقق(.
5- االلت����زام بالتدي����ن وال����ورع 
وغيرها من الشروط املعروفة في 
قواعد الترجمة واملترجمني حسب 

املوازين املعروفة.
ونصيحة للذين يحبون ان يدخلوا 
في هذا السلك الشريف واملنهاج 
باملق����ررات  االلت����زام  اللطي����ف 
املذكورة، وعل����ى املتطفلني على 
اهل اخلب����رة، ان ال يتدّخلوا في 
غي����ر تخصصه����م، وعل����ى كل 
انس����ان ان يعرف قدر نفسه وان 
ال يتدّخ����ل فيم����ا ال يعنيه، حتى 
تبق����ى االمور كم����ا هي من دون 
خيان����ة وتدليس وتزوي����ر ويبقى 
االختص����اص خال����دا ف����ي حقه 
من غير جت����اوزات على االخرين 
على غير اختصاصهم وان يرمي 
بأدعي����اء العلم واالدب في س����لة 

املهمالت.
وفي اخلت����ام ندعو الله عزَّ وجل 
ان يخّلصنا من املتلبس����ني باس����م 
الدي����ن واالبتع����اد ع����ن اخليان����ة 
والتدليس  والتهمي����ش  والس����رقة 
وهذه االمور ال تخفى  على اهل 

اخلبرة واملعرفة واالختصاص.
كم����ا قال الله العزي����ز احلكيم : 
}َفَأمَّ����ا الزََّبُد َفَيْذَهُب ُجَفاء..{، 

)الرعد/17(.

مبب���ادرٍة وطني���ٍة مباركٍة أطلقها ُنخبة من مثقفي محافظة كربالء املقدس���ة تض���م أكادمييني وأدباء وكّتابا 
ومس���رحيني وفنانني وتشكيليني ومصورين وإعالميني وُصحفيني وخطاطني ورسامني ومبدعني في شّتى 
حقول املعرفة، إلطالق مهرجان خان النخيلة الثقافي األول حتت شعار )من عبق املاضي وأريج احلاضر 
جنف(  كربالء حتتفل والعراق ينتصر( يومي )10-11 شباط 2017( مبوقع اخلان على طريق )كربالء – 

14 كم جنوب غربي احملافظة.
وأكد املنّسق اإلعالمي للمهرجان، كرمي السيالوي، »بهدف إبراز الوجه التراثي حملافظة كربالء املقدسة 
الت���ي ُتمّثل إش���عاعًا فكريًا ومنجمًا إبداعي���ًا ثّرًا، عزمت ُنخبة من مثقفي احملافظة ومبدعيها في ش���ّتى 
حق���ول املعرف���ة، بإعادة إحياء تراث املواقع األثرية في احملافظة واالحتفاء بها من خالل إطالق مهرجان 
خان النخيلة الثقافي األول«، مضيفًا إّن »النش���غال الدولة بكل مؤسساتها ومفاصلها بالتصّدي لداعش 
وفكره املُنحرف تأثيرًا كبيرًا في تأّخر دعم الوجه اآلخر للحياة الثقافية واإلبداعية التي متّيز بها العراقيون 
كونهم ُصّناع حضارة، ولكن ُرغم كل هذه احلروب اجملنونة فإّن حركة الثقافة استمَر ألقها، فكان ملدينة 
سيد الشهداء )عليه السالم( إسهام كبير في هذا النشاط املُبهر، لذا بادرت هذه الُنخب وبعمل طوعي 

وبالتعاون مع اجلهات ذات العالقة إلقامة هذا املهرجان«.
وبّي���ن الس���يالوي إّن »املهرج���ان يتضّمن إقامة معارض للفنون التش���كيلية واخل���ط والزخرفة والكتاب 
والتصوي���ر الفوتوغرافي والفلكلور واألزياء والتراث الكربالئي ومعارض لصور مالحم النصر جليش���نا 
وقواتن���ا األمنية وحش���دنا املق���ّدس وغنائمهم من داع���ش، وكذلك إقامة معرض للرس���م املتنّوع احلر 
للطاقات العمرية الصغيرة والواعدة، وعروض مسرحية وسينمائية وقراءات في الشعر وندوات أكادميية 
متخّصصة، وعروض للنشاط املدرسي، وعروض لنشاطات منظمات اجملتمع املدني وعروض وفعاليات 
متنّوعة أخرى منها ُركن املرأة«، مش���يرًا الى »اقامة جميع هذه األنش���طة والفعاليات في إيوانات اخلان 

األثري البالغ عددها )200( إيوان وعلى امتداد املوقع«. 
ُيذك���ر إّن خ���ان النخيلة )خ���ان الربع( األثري ُيعتبر أحد أبرز اخلانات الت���ي تقع على طريق )كربالء � 
جنف(، وهناك خانان آخران يقعان على الطريق نفسه وهما خان احلماد )خان النص( وخان امُلصّلى، 

ومن الناحية التاريخية تعود تلك اخلانات الى فترة احُلكم الصفوي والعثماني للعراق.

كربالء ُتعيد إحياء تراثها
إحتفاًء بخان النخيلة األثري
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عبد  الشيخ  س��امح��ة  وأل��ق��ى 
كلمة  ال��ك��رب��الئ��ي  امل��ه��دي 
فيها:  ق��ال  املناسبة  ب��ذك��رى 
)عليها  زينَب  السيدة  يف  »لكم 
حتّملت  فيام  أس���وة  ال��س��الم( 
املصائب  ام  وهي  مصائَب  من 
الصرب؛  من  هنجها  عىل  وانتن 
ان  الصابرين  اهلل   وعد  ولقد 
حساب  بغري  األج��ر  يوفيهم 
ال  )من  احلديث  يف  ورد  فكام 
)والصرب  له(,  ايامن  ال  له  صرب 
ال��رأس  بمنزلة  االي���امن  م��ن 
بال  اجلسد  ان  كام  اجلسد(  من 
راس ال قيمة له ال يستطيع ان 
كذلك  احلياة  يف  وظائفه  يؤدي 
االيامن من دون صرب ال يمكن 
وظيفة  ي���ؤدي  ان  ل��إن��س��ان 

املؤمن دون الصرب«. 
»الصرب  ان  إىل  سامحته  وأشار 
ع��ىل ث��الث��ة اق��س��ام وه���و ما 

)عليها  زينُب  احلوراء  جّسدته 
ال��س��الم(، وه��ي ال��ص��رب عند 
الطاعة  عند  والصرب  املصيبة 
مضيفًا  املعصية«،  عند  والصرب 
ي��ك��ون ص��اب��رًا  »االن��س��ان  ان 
هذه  ويتحّمل  الصرب  وحيسن 
املصيبة حتّماًل حسنًا، فال جيزع 
وال  يضَجر  وال  ي��ت��ّذم��ر  وال 
يصيبه يشء من االعرتاض عىل 

قضاء اهلل تعاىل«.
الشيخ  س��امح��ة  واس��ت��ش��ه��د 

باحلديث  كلمته  يف  الكربالئي 
)ف��م��ن ص��رب عند  ال��رشي��ف 
عزائها  بحسن  ورّدها  مصيبته 
ما  درج��ة  ثالثامئة  له  اهلل  كتب 
بني  ما  والدرجة  الدرجة  بني 
االرض والسامء, ومن صرب عىل 
الطاعة كتب اهلل تعاىل له ستامئة 
درجة ما بني الدرجة والدرجة  
ومن  والعرش  األرض  بني  ما 
اهلل  كتب   املعصية  عند  صرب 
ل���ه  ت��س��ع��امئ��ة درج���ة م��ا بني 

ختوم  بني  ما  والدرجة  الدرجة 
ال��ع��رش(،  ومنتهى  االرض 
هو  منكن  »املطلوب  ان  مبينًا 
)طاعة  ال��ط��اع��ة  عند  ال��ص��رب 
وتعب  مشقة  وفيه  تعاىل(  اهلل 
وعناء واجهاد  للنفس فلذلك 
صار أجره عظياًم، وأيضًا صرٌب 
عىل  فحافظوا  املعصية  عند 
بالتحمل  واملرتبة  املنزلة  هذه 
أداء  واستمرار  العزاء  وحسن 
واالم  امهات  فإنكن  املهمة، 
تتحّمل مسؤولية مضاعفة البد 
وتتحّمل  بأطفاهلا  تعتني  ان 
هبا  متّر  التي  الصعبة  الظروف 
االبن  فقد  او  املعيل  فقد  بعد 
عليها  زينَب  السيدة  فتتذّكر 
السالم كيف كانت حتّب االمام 
احلسني عليه السالم وكانت ال 

تستطيع ان تفارقه«. 
يف  ورد  »هكذا  حديثه،  وتابع 

أحي����ا مركز الحوراء زينَب )عليها السالم( للفتيات بالعتبة الحسينية المقدسة؛ ذكرى الوالدة المباركة للسيدة زينَب 
)عليها السالم( بحضور سماحة المتوّلي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي وجناب األمين 

العام للعتبة المقدسة السيد جعفر الموسوي، وبمشاركة عدد من النساء والفتيات الزينبيات.

االأحرار/ قا�ضم عبد الهادي

الشيخ الكربالئي ُيثّمن دور النساء الزينبيات
في رعاية أبنائهن واالقتداء بالعقيلة زينَب)عليها السالم( في مواجهة الصعاب
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اهلل  سالم  سريهتا  عن  احلديث 
وبيئتها  بيتها  وتركت  عليها 
املدينة  يف  فيها  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
املنورة وقّدمت اوالدها قرابني 
عليه  احلسني  لالمام  وشهداء 
تفكريها  ك��ّل  وك��ان  ال��س��الم 
احلسني  االم��ام  هو  مهها  وكل 
املسرية  واكملت  السالم  عليه 
عليها  زينب  السيدة  وم��ق��ام 
يف  هو  ان��ام  الصرب  يف  السالم  
استشهاد  بعد  املسرية  اك��امل 
السالم  عليه  احلسني  االم��ام 
واوالدها  الفضل  ايب  واخيها 
هذه  حتّملت  الشهداء،  وبقية 
وظيفتها  واّدت  ال��رس��ال��ة 
وج��ه«،  اكمل  عىل  الرسالية 
الزينبية هي  الفتًا إىل ان »املرأة 
املبادئ  هذه  فيها  تتجّسد  التي 
الصعب  ال��وض��ع  وتتحّمل 

هبا  متّر  التي  النفسية  واملعاناة 
وتواصل مسريهتا وتقوم برتبية 
وال  بعائلتها  والعناية  اوالدها 

يظهر منها اجلزع«.
وأكد سامحة الشيخ الكربالئي 
بام  ج��دًا  نعتز  »نحن  بالقول، 
ولوال  تضحيات  من  قدمتموه 
والفتوى  التضحياُت  ه��ذه 
العظيمة لسامحة املرجع األعىل 
السيد عيل احلسيني السيستاين 
بدون  والفتوى   - ظله  دام   -
هلا  يبقى  ال  مضحني  رج��ال 
قّدمت  التي  الدماء  فهذه  أثر، 
املقدسات  ه��ذه  لنا  حفظت 
األع��راض  هذه  لنا  وحفظت 
يتصّور  ان  عليه  واالن��س��ان 
كيف  التضحياُت  ه��ذه  ل��وال 
تقرأون  لعلكم  حاله؟،  ك��ان 
وضع  هو  كيف  تشهدون  او 
عليها  التي سيطر  املناطق  هذه 
داعش ُسبيت النساء وُعرضن 
باالسواق فكام ان احلاجة تباع 
تباع  هكذا  االس��واق  يف 
النساء ، فكيف يكون 
ح���ال ال��ن��س��اء ال 
لون  اهلل  ق��در 
داع��ش  ان 
من  مت��ك��ن 

هذه املدن وكيف سيكون حال 
مقدساتنا والرجال أيضًا كانوا 
ُيذبحون وُيقتلون .. لكن هذه 
هي  اآلن  )ال��ش��ه��ادة(  الَقتلة 
رأس،  رفعة  ورشف  عز  َقتلة 
هذه  قيمة  ما  تصّوروا  لذلك 
وحياة  حياتنا  يف  التضحيات 
أصحاب  فهم  لذلك  اجلميع 
فضٍل علينا والبد ان نقّدر هذه 
مكانتهم  ونحفظ  التضحيات 

يف أوالدهم وأهلهم«.  
وت����ق����ّدم س���امح���ة ال��ش��ي��خ 
حديثه  خ��ت��ام  يف  الكربالئي 
احلوراء  ملركز  والثناء  بالشكر 
يقمن  »ملا  السالم  عليها  زينَب 
االخوات  مبارك ومجيع  بجهٍد 
وأشكركم انتم عوائل الشهداء 

ملا قّدمتم من تضحيات«.
من جهتها، بّينت مسؤولة مركز 
احلوراء زينَب )عليها السالم( 
املهندسة )سارة حممد( ان »هذا 
احلفل الذي اقيم الحياء مولد 
السالم(  )عليها  زينَب  السيدة 
تّم فيه تثمني الدور املميز لعدد 
من االمهات من ذوي الشهداء 
االيتام  ابناءهن  اوصلن  الاليت 
متقدمة،  علمية  م��راح��َل  اىل 
من  بعدد  االحتفاء  تم  وأيضًا 
توجّن  ال��اليت  الشهداء  بنات 
احلفل  وحرض  )زينب(  بإسم 
الشهداء  عوائل  من  جمموعة 
بغداد،  من حمافظات )كربالء، 

ال��ن��ج��ف 
االرشف، 

ب������اب������ل(«، 
يأيت  احلفل  »ه��ذا  ان  مضيفًا 
ل��ت��ش��ك��ي��ل ح��ل��ق��ة ت��واص��ل 
احلسينية  العتبة  بني  اجتامعية 
وع��وائ��ل ال��ش��ه��داء األب���رار 
معنويا  دع��م��ه��م  اج���ل  م��ن 
والتواصل معهم وفاًء ملا قّدمه 
الغيارى من بطوالت  أبناؤهم 
األرض  حفظت  وتضحيات 

والوطن واملقدسات«.
أشادت  متصل؛  صعيد  وعىل 
مجعية  مدير  انفال(  )ام  احلاجة 
باالستقبال  النسوية  الزهراء 
احلسينية  للعتبة  ال��ك��ري��م 
اىل  واالمتنان  الشكر  وقّدمت 
للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة 
مبينة  العام،  وأمينها  احلسينية 
ان »هذا الدعم املعنوي له آثار 
عوائل  نفوس  يف  مّج��ة  اجيابية 
من  يزيد  إذ  وااليتام  الشهداء 
حتّمل  عىل  وارصاره��م  قوهتم 
املعيل  فقد  بعد  احلياة  أعباء 
ُقدم  ما  العوائل  ه��ذه  وتنقل 
اليوم من ترحيب وحفاوة  هلم 
بغداد  حمافظة  يف  اآلخرين  اىل 
رعاية  م��دى  اجلميع  ليعرف 
من  الفئة  هلذه  احلسينية  العتبة 

املجتمع«. 
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للعتبة  الرشعي  املتويل  أج��رى 
احل��س��ي��ن��ي��ة امل��ق��دس��ة س��امح��ة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
الثقايف والفكري  زيارة للمركز 
السالم(  )عليه  احلسني  لإمام 
للعتبة  والتابع  بابل  حمافظة  يف 
امل��ق��دس��ة م��ن أج��ل اإلط��الع 
كافة  وإزالة  البناء  مراحل  عىل 
استكامله  أج��ل  م��ن  العقبات 

وافتتاحه بالقريب العاجل.  
ح��ي��ث ي��ع��د امل���رك���ز ال��ث��ق��ايف 
املهمة  املشاريع  من  والفكري 

احلسينية  العتبة  ُتنجزها  التي 
الثقافة،  ملسرية  دع��اًم  املقدسة 
يف  مهاًم  ثقافيًا  معلاًم  وليكون 
واٍع  جيل  بناء  أجل  من  البلد، 
مواجهة  يستطيع  وم��ث��ق��ف  
املخاطر التي تواجه املجتمع يف 

ظل الثقافات الدخيلة.
املوضوع  عن  اكثر  ولتفاصيل 
حت����ّدث مل��ج��ل��ة »االح������رار« 
حسن  حممد  املهندسني  رئيس 
املشاريع  قسم  مسؤول  كاظم، 
العتبة  يف  والفنية  اهلندسية 

»يعّد  قائاًل  املقدسة  احلسينية 
من  جزءًا  الثقايف  املرشوع  هذا 
العتبة  هبا  تقوم  التي  املشاريع 
احلسينية املقدسة يف حمافظة بابل 
دعاًم للثقافة واملثقفني، وليكون 
مركز  اشعاع لنرش ثقافة االمام 

احلسني )عليه السالم(«.
»مساحة  ان  ح��دي��ث��ه،  وت��اب��ع 
مرت   3000( ل�  تصل  امل��رشوع 
فهي  البنائية  املساحة  اما  مربع( 
مربع(  م��رت   2000( ب��ح��دود 
واملساحة املتبقية ستكون اماكَن 

للجلوس ومناطَق خرضا«.
»سيكون  ك��اظ��م،  وأض����اف 
يتألف  نموذجيا  ثقايف  املركز 
من رسداب و 5 طوابق حيث 
حي��ت��وي ع��ىل ق��اع��ات إلق��ام��ة 
أما  والوطنية  الدينية  املناسبات 

الشيخ الكربالئي يّطلُع شخصيًا على مراحل بناء
 المركز الثقافي لإلمام الحسين )عليه السالم( في بابَل ويحثُّ على إكماله

االأحرار/ ح�ضني ن�ضر 
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ُصّمم  ال��ذي  األريض  الطابق 
ع��ىل م��س��اح��ة إمج��ال��ي��ة تصل 
ُخّصص  فقد  م2  ل�����1580 
ويضم  للطفل،  مكتبة  ليكون 
سينام  ومكتبة  لالستقبال  قاعة 
أطفال خاصة لألطفال، فضاًل 
عن قاعة مطالعة ومخس ورش 
لألطفال،  مجيعها  ّخصصت 
خمزنا  األريض  الطابق  وض��ّم 
وغرف  عامة  ومحامات  للسينام 
»الطابق  ان  مضيفًا  خدمات«، 
عامة  مكتبة  سيضم  األول 
مربعا(  مرتا  بمساحة )1750  
بمساحة  مطالعة  ق��اع��ة  م��ع 
كبرية وتصميم يتسم باحلداثة، 
خاصة  مكاتب  ايضًا  وليشمل 
املخزن  وغرفة  املكتبة  ألم��ني 
وق��اع��ة  التسجيل  ووح����دة 
الباحثني ومكتبا ألمني القاعة، 
اخلدمات  غرف  إىل  باإلضافة 

املتنوعة واحلاممات الصحية«.
واحلديث  ال��ث��اين  الطابق  ام��ا 
املشاريع  قسم  لرئيس  مستمر 
»عىل  فهو  احلسينية  بالعتبة 
مربعا(  مرتا   1750( مساحة 
املكتبة  إلنشاء  ختصيصه  وتم 
العامة  واملكتبة  اإللكرتونية 
من  ع��دد  ع��ىل  شملت  وال��ت��ي 
املطالعة  ك��ق��اع��ة  اخل��دم��ات 
وم��ع��رض ال��ك��ت��اب ال��دائ��م 
وم��ك��ت��ب ألم����ني امل��ع��رض 
احتوت  فيام  للكتب،  وخم��زن 
قاعة  عىل  االلكرتونية  املكتبة 

إنرتنت وغرفة للمونتاج وقاعة 
اىل  إضافة  وللبرصية  للسمعية 
وغرفة  والباحثني  للطلبة  غرفة 

اخلدمات واحلاممات العامة«.
ولفت أيضًا إىل انه »قد تّم وضع 
الثالث  للطابق  مميزة  تصاميَم 
م��رتا   1750( م��س��اح��ة  ع��ىل 
للشعبة  ليكون خمّصصًا  مربعا( 
لالحتفاالت  وقاعة  اإلداري��ة 
ش��خ��ص(   400( ل����  ت��س��ُع 
للرجال  مقعدًا   )286( بواقع 
و)114( مقعدا للنساء، فضاًل 
عن غرف للخدمات واملرسح، 
فيام ُخصص يف الطابق ذاته هبو 
وآخر  للمدير  ومكتب  القاعة 
للسكرتارية والذاتية واإلدارة، 
لالجتامعات  قاعة  إنشاء  مع 
ومطبخ وكافترييا وخمزن متعدد 
االستخدامات وغرفة خدمات 
ومح���ام���ات ع��ام��ة ل��ل��رج��ال 

والنساء«.
االخري  قبل  ما  الطابق  وي��أيت 
»متميزًا من حيث احتواؤه عىل 
عدد كبري من النشاطات املهمة 
التي هيتّم هبا املركز الثقايف بدءًا 
النشاطات  وشعبة  املصىّل  من 
ووحدات  واالرشيف  الثقافية 
الثقايف،  اإلعالم  )املبيعات،  ل� 
ال����ن����دوات ووح�����دة إق��ام��ة 
املتحف  إىل  إضافة  املعارض( 
ومح���ام���ات ع��ام��ة ل��ل��رج��ال 
وال��ن��س��اء وغ��رف��ة خ��دم��ات 
م��ت��ع��ددة االس��ت��خ��دام��ات، 

امل���رشوع  ق��ّم��ة  إىل  وص����واًل 
اخلامس؛  بالطابق  واملتمثلة 
فقد ضّم العديد من الفعاليات 
النرش  كوحدات  وال��وح��دات 
واإلص���������دارات األج��ن��ب��ي��ة 
عن  فضاًل  الثقايف،  واملنتدى 
والبحوث  ال��دراس��ات  شعب 
والفهرسة والتحقيق، مع غرفة 

خدمات ومحامات صحية«.
اسامعيل  حقي  بنّي  جهته  من 
لرشكة  املفوض  املدير  سعيد، 
للمرشوع  املنفذة  املرمر  ارض 
املركز  يف  اإلنجاز  »نسبة  ب��أن 
ال��ث��ق��ايف وال��ف��ك��ري ل��إم��ام 
احلسني )عليه السالم( وصلت 
من  وك��ان   )%70( ح��وايل  إىل 
املفرتض إكامله وبنسبة متقدمة 
التي  امل��ال��ي��ة  ال��ض��ائ��ق��ة  ل���وال 
أص��اب��ت ال��ب��الد وأث���ّرت عىل 

بأن  مؤكدًا  امل��رشوع«،  إنجاز 
»املؤّمل إنجازه بعد ثامنية أشهر 
أمام  الفتتاحه  تعاىل  اهلل  ب��إذن 
والباحثني  الطلبة  من  املرتادين 

لالستفادة منه«.
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الشامي،  افضل  السيد  وق��ال 
»هذا  ان  احلسينية  العتبة  ممثل 
حتضرييًا  ملتقًى  ي��ّع��د  امل��ؤمت��ر 
سُيقام  ال��ذي  ال��ث��اين  للمؤمتر 
يف  املقدسة  ك��رب��الء  مدينة  يف 
الرشيف،  النبوي  املبعث  اي��ام 
العتبات  ممثلو  فيه  شارك  حيث 
ال��ع��راق واي���ران  امل��ق��دس��ة يف 
وسوريا«، مبينًا ان »الغرض منه 
الزائرين  خلدمة  اجلهود  تكثيف 
العتبات  هذه  اهداف  ولتحقيق 
من الدفاع عن االسالم ونرصة 
املظلومني وخدمة الزائر الكريم 

ومحايته من األذى«. 
وتابع الشامي حديثه، »ستكون 
حقوق  عن  للدفاع  آلية  هنالك 
ال��زائ��ري��ن ال��واف��دي��ن ل��زي��ارة 
فالكثري  امل��ق��دس��ة،  العتبات 
خالل  ل��ألذى  يتعّرض  منهم 
أن  والب���د  السلمية  زي��ارت��ه 
حلفظ  حمّددة  آلية  هنالك  تكون 
الكريم«،  ال��زائ��ر  ه��ذا  حقوق 

اجتامعات  »هناك  أن  موضحًا 
اخرى متواصلة ملناقشة اللوائح 
وامللتقى  املؤمتر  هلذا  الداخلية 
هذا  ختدم  التي  االعامل  لتنظيم 
املرشوع الذي هيدف اىل توحيد 
الزائرين  خدمة  باجتاه  ال��رؤى 
وزي�����ادة اع���داده���م وت��وف��ري 
خلدمتهم  ال��اّلزم��ة  اخل��دم��ات 

ومحايتهم«.
م���ن ج��ه��ت��ه أوض�����ح ال��س��ي��د 
العتبة  ممثل  احلسيني،  ج��الل 
»من  ب��أّن  املقدسة،  الرضوية 
التي  والنتائج  التوصيات  اهم 
املؤمتر  ه��ذا  يف  اليها  توّصلنا 
ه��و خ��دم��ة ال��زائ��ري��ن وض��امن 
املشرتكات  وتوضيح  حقوقهم 
بني العتبات املقدسة التي تعترب 
االسالمي  ال��ع��امل  لكل  خيمة 
اسالم  بانه  اليوم  يظهر  ال��ذي 

دموي«. 
اليوم  »نريد  احلسيني،  وأضاف 
ان  االج��ت��امع  ه��ذا  يف  نبنّي  ان 

االسالم هو اسالم صلح وحمّبة 
هو  علينا  وم��ا  التطرف  وض��د 
تتحّدث  التي  احلقيقة  اظهار 
ال��ذي  احلقيقي  االس���الم  ع��ن 
واملحبة  والصلح  التوحيد  يقيم 
والتطرف«،  العنف  وحم��ارب��ة 
مبينًا ان »من النتائج املهمة التي 
خرج هبا املؤمتر ايضا هو ضامن 
حقوق الزائر التي تشمل االمور 
والصحية  والتعليمية  البحثية 
الزائر  حقوق  وضامن  واخلدمية 

دوليًا«. 
»هذا  ان  إىل  احلسيني  وأش��ار 
الكفيلة يف  السبل  امللتقى ناقش 
بام  املجاالت  بجميع  االرتقاء 
ومنها  الكرام،  الزائرين  خيدم 
مشرتكة  قرآنية  جمموعة  تشكيل 
جلميع  اق���رتاح���ات  ووض����ع 
عمال  وج��ع��ل��ه��ا  ال��ن��ش��اط��ات 
قرآنيا موحدا، وجمموعة خمتّصة 
وعمل  وامل��ي��دي��ا،  باألنرتنيت 
موقع  اىل  باالضافة  عام  موقع 

والعتبات  العسكرية  العتبة 
جمموعة  وتشكيل  س��وري��ا  يف 
احل��اس��ب��ات  وب��رجم��ة  تصميم 
واملوبايل وبرامج اخرى، فضاًل 
بالتدريس  خاصة  جمموعة  عن 
االنرتنيت  عرب  التدريس  منها 
وم���دارس  ال��ل��غ��ات  وتعليم 
حوزوية ودورات تنمية برشية، 
وتأليف  التحقيق  جم��م��وع��ة 
نشاطات  ع��ن  خ��اص  ك��راس 
وجمموعة  املقدسة،  العتبات 
االنتاج املرئي واالعالم وفورمة 
خاّصة  اع��امل  الن��ت��اج  خاصة 
خاّصة  وجمموعة  باملناسبات 
وجمموعة  والشباب   باألطفال 
خاّصة  وجمموعة  الُسنة  اخواننا 

باالجانب والسياح«.
واجلدير بالذكر أن املؤمتر االول 
العتبات  ألمناء  اي��ران  يف  ُعقد 
الرشيفة  وامل����زارات  املقدسة 
االرتقاء  كيفية  ناقش  وال��ذي 

بخدمة الزائرين.

االأحرار/ ح�ضني ن�ضر 

عقدت األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة يوم االربعاء الموافق 
مؤتمرًا  السالم(،  )عليه  الشهداء  سيد  مجمع  قاعة  وعلى  2017/2/1م 
من  الشريفة  وال��م��زارات  المقدسة  العتبات  ممثلو  حضره  تحضيريًا 
الخدمات  افضل  تقديم  باتجاه  الرؤى  لتوحيد  وإيران(؛  )العراق، سوريا 

للزائرين وتهيئة األجواء المناسبة واآلمنة لهم.

 بالتعاون مع مؤسسة العين للرعاية االجتماعية

العتبة الحسينية المقدسة تحتضن ملتقًى خاصًا بالعتبات المقدسة
 في داخل العراق وخارجه
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احل��وراء  مركز  ب��ني  بالتعاون 
يف  ال��س��الم(  )عليها  زي��ن��َب 
العني  ومؤسسة  احلسينية  العتبة 
شهدت  االجتامعية،  للرعاية 
الصحن  يف  األنبياء  خاتم  قاعة 
حفل  إقامة  الرشيف،  احلسيني 
اليتيامت؛  الفتيات  سن  تكليف 
وسط حضور شخصيات دينية 
وأكاديمية واجتامعية واعالمية.  
وأوض���ح���ت ال���س���ت س���ارة 
مركز  م��س��ؤول��ة  ع���يل،  حم��م��د 
ان  ال��س��الم(،  )عليها  احل��وراء 
»ه���ذا احل��ف��ل ي���أيت اس��ت��ك��اماًل 
املستمرة  النشاطات  لسلسلة 
برعاية  اخلاصة  املؤسسات  مع 
باعتبار  الشهداء  وذوي  االيتام 
أخ��ذ  ق��د  احل����وراء  م��رك��ز  أن 
املعنوية  ال��رع��اي��ة  عاتقه  ع��ىل 
ل����ذوي ال��ش��ه��داء وزي���ارات���ه 
والتعرف  مل��ن��ازهل��م  املستمرة 
ع���ىل اح��ت��ي��اج��اهت��م وحم��اول��ة 
الكثري  اق��ام��ة  كذلك  تلبيتها, 
والنشاطات  االحتفاالت  من 
واهلدف  العوائل  هبذه  اخلاصة 

املعنوية  ال����روح  رف���ع  م��ن��ه��ا 
ه��ن��اك  ان  وإش���ع���اره���م  هل���م 
م��ن ي��ت��اب��ع ام���وره���م وي��ق��ّدر 
ل��ل��ح��ف��اظ عىل  ت��ض��ح��ي��اهت��م 
واملقدسات«.وتابعت  االرض 
االحتفال  »ه��ذا  ان  ب��ال��ق��ول: 
اثره  له  سيكون  التكليف  لسنِّ 
هنج  عىل  للسري  الفتيات  عىل 
فاطمة  العظيمتني  السيدتني 
زينَب  العقيلة  وابنتها  الزهراء 
ايامها  يف  ال��س��الم(  )عليهام 
احلفل  »هذا  ان  مبينًة  املباركة«، 
من  فتاًة(   60( مشاركة  شهد 
الشعبي  احلشد  شهداء   بنات 
اليتيامت  وال��ف��ت��ي��ات  امل��ب��ارك 
العني  مؤسسة  ترعاهّن  اللوايت 

للرعاية االجتامعية«.
أمحد  األس��ت��اذ  ق��ال  جهته  م��ن 
مؤسسة  فرع  مدير  املعموري، 
امل��ق��دس��ة:  ال��ع��ني يف ك��رب��الء 
املقدسة  احلسينية  العتبة  »نشكر 
نشاطاتنا  لكل  احتضاهنا  عىل 
األيتام«، مضيفًا  ورعاية رشحية 
يف  مستمرة  العني  »مؤسسة  أن 

الدروس  وباخلصوص  براجمها 
وتنظيم  والفقهية  العقائدية 
التكليف  لسّن  دورية  احتفالية 
الفتيات  عىل  احلجاب  وتوزيع 
ان  نستطيع  ح��ت��ى  ال��ي��ت��ي��امت 
فيها  كّلفنا  التي  الرسالة  نوصل 
السيستاين  عيل  السيد  سامحة 
أن  مبينًا  ال��وارف(«،  ظله  )دام 
جوائز  االحتفال  ضمن  »هناك 
املجاهدات  لالمهات  مقّدمة 
رعاية  أعباء  يتحّملن  اللوايت 
للزوج  فقدهن  بعد  أطفاهلن 
واملعيل، فضاًل عن فقرة تكريم 

الطالبات املتيمزات«. 
»املؤسسة  أن  املعموري  وأك��د 
مستمر  تواصل  عىل  ستكون 
مع مركز احلوراء زينَب )عليها 

وضع  ع��ىل  والعمل  ال��س��الم( 
برامج مشرتكة لالرتقاء يف كافة 
لرعاية  ُت��ق��ّدم  التي  اخل��دم��ات 
االط���ف���ال ون��ش��ك��ر ال��ع��وائ��ل 
ال��ك��ري��م��ة ع��ىل االل���ت���زام مع 

مؤسسة العني«.

االأحرار/ ح�ضني ن�ضر 

 بالتعاون مع مؤسسة العين للرعاية االجتماعية
العتبة الحسينية تحتضن حفل سّن تكليف الفتيات اليتيمات
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الثروات  اهم  من  واح��دة  الزراعة  تعترب 
االرتقاء  شأهنا  من  والتي  البالد  يف  املهمة 
اهلائلة  املبالغ  وتوفري  االقتصادي  بالواقع 
امل��واط��ن  وض��ع  بتحسني  تساعد  ال��ت��ي 
سامهت  ذلك  خالل  ومن  عامة,  العراقي 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
ذاتية  بصورة  املهم  اجلانب  ه��ذا  بتوفري 
اخلارجي  االسترياد  عىل  االعتامد  وع��دم 
االح��رار  ايب  مدينة  م��رشوع  بتهيئة  لتقوم 
»عليه السالم« الزراعية لتكون ضمن أهم 

املشاريع الزراعية عىل مستوى البلد.
تقع املدينة يف منطقة الكرطة وتبلغ مساحتها 
بزراعة احلنطة  5499 دونام، وهي خاصة 
والشعري والذرة, من خالل تسهيل االمور 
الرتبية  عىل  واالعتامد  واملستحيلة  الصعبة 

النباتات من علف  بام ختّلفه هذه  احليوانية 
الغذاء,  يف  احلاصل  النقص  بسد  يساعد 
وحتتوي هذه املدينة عىل كادر فني وخدمي 
يعمل عىل مدار ال 24 ساعة بلغ عددهم 

26 عاماًل.
التقت  »االح���رار«  جملة  االط��ار  هذا  ويف 
املرشف العام عىل مشاريع التنمية الزراعية 
الزراعي  اخلبري  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
احلاج عدنان عوز الشمري والذي حتدث 
ح��وايل  مدينة  مساحة  »تبلغ  ان  ق��ائ��ال: 
5500 دونم فيها اراٍض متوسطة اخلصوبة 
املياه  ارت��ف��اع  بسبب  ماحلة  منها  وقسم 
اجلوفية، اال انه يف اآلونة االخرية تم نصب 
حمطة ضخ جديدة بمضخات صاروخية تم 
وقد  األرض،  ملعاجلة  عراقية  وبأيٍد  نصبها 

تم زراعة حوايل 2500 دونم من حماصيل 
احلنطة والشعري هلذا املوسم، وكانت نتائج 
انتاجا  املوسم  هلذا  ونتوقع  جيدة  العمل 
يف  طن،   1000 اىل  يصل  للحبوب  عاليا 
حوايل  املايض  العام  يف  االنتاج  كان  حني 
453 طنا، والعام الذي قبله 20 طنا فقط«. 
ال��ذرة  زراع��ة  ت��ّم  »اي��ض��ًا  حديثه،  وتابع 
لقطيع  كعلف  تستخدم  التي  واالع��الف 
االغنام حيث اعتمدنا عىل الزراعة الذاتية 
اننا  وبام  االعالف  رشاء  وليس  لألعالف 
الكلفة  فان  لذلك  للامشية  االعالف  ننتج 
ستكون اقل لرتبية املاشية واالغنام«، مبينًا 
املدينتني  يف  االغنام  رؤوس  »أع��داد  ان 
)عليه  احلسني  االم��ام  مدينة  الزراعيتني 
االح��رار  ايب  ومدينة  الزراعية  ال��س��الم( 

 عطاء مستمر وإنتاج مضاعف

مدينة أبي األحرار الزراعية..
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راس   4000 ح��وايل  اىل  وصل  الزراعية 
احلمداين  ان��واع  من  االغ��ن��ام  وه��ذه  غنم 
اهلل  شاء  ان  ونأمل  جيدة،  اخ��رى  وان��واع 
 5000 من  اكثر  اىل  العدد  يصل  ان  تعاىل 
ويوّضح  ال��ق��ادم«.   العام  يف  غنم  راس 
املدينة  مكان  الگرطة  »منطقة  ان  الشمري 
صاحلة  وغري  ماحلة  منطقة  كانت  الزراعية 
أن  وبعد  الكرطة،  هبور  وتسمى  للزراعة 
عملنا  األرض  احلسينية  العتبة  استلمت 
نسبة  اىل  ووصلنا  االرض  استصالح  عىل 
حوايل 70% من االرايض، حيث تّم مفاحتة 
الوزارة لتنفيذ مبزل جانبي طوله 6 كم مع 
تعديل وتسوية مساحة 2500 دونم وهذا 
سنوات   3 حوايل  فرتة  اىل  حيتاج  املرشوع 

إلكامل استصالح االرايض«. 
ويشري الشمري بالوقت ذاته إىل ان »الواقع 
الزراعي يفتقر لالهتامم والدعم الالزم من 
هناك  يكون  ان  جيب  حيث  احلكومة  قبل 
بعض  استرياد  ومنع  املحيل  لإنتاج  دعم 

املحاصيل الزراعية حتى يكون هناك دعم 
للزراعة املحلية واال فسيكون هناك عزوف 
من الفالحني وسيتم امهال القطاع الزراعي 

وتدهور الزراعة يف العراق«.
وم���ن ج��ه��ة اخ���رى حت���ّدث ال��س��ي��د عيل 
املوسوي، مدير مرشوع مدينة ايب االحرار 
»مدينة  ان  قائاًل:  الزراعية  السالم«  »عليه 
ايب االحرار عليه السالم« الزراعية تعّد من 
املشاريع املهمة التي أنجزهتا للعتبة احلسينية 
يتم  حيث  انتاجي  م��رشوع  وهو  املقدسة 
زراعة املحاصيل االنتاجية احلنطة والشعري 
بدأنا  الشتوي  املوسم  هذا  ويف  وال��ذرة، 
حوايل  وزرعنا  والشعري  احلنطة  بزراعة 
يستخدم  وال��ذي  الربسيم  من  دون��اًم   40

كأعالف لألغنام واملاشية«.
املدينة  تقسيم  »ت��م  امل��وس��وي،  ويضيف 
الزراعة،  يف  الستغالهلا  قواطع  ثالثة  إىل 
وتصل  والشهري،  احلنطة  بقواطع  وتتمثل 
دون��م(«،   9000( إىل  قاطع  كل  مساحة 
مبينًا ان »املدينة أصبحت تستخدم الطرق 
املرشات  استخدام  عرب  بالري  احلديثة 

اخلطية وحمركات السقي املتطورة«. 
نجحت  »املدينة  أن  إىل  املوسوي  ويلفت 
بزراعة الذرة، لالستفادة منها يف استخراج 
)الطحني  الدقيق  صناعة  أو  ال��زي��وت 
خطوط  بطريقة  زراعتها  وت��م  الصفر(، 
خاصة  آليات  عرب  جنيها  لتسهل  اجلني، 
تقوم بفصل حبات الذرة عن )العرنوص( 
وقد  كعلف،  األخ���ري  يستخدم  حيث 
حوايل  للذرة  االنتاجية  املساحة  وصلت 

)400 دونم(«.
الزراعية  »املدينة  بأن  املوسوي  ويضيف 
دونام   40 ح��وايل  زراع��ة  عىل  عملت  قد 

هتيئة  مع  االغنام  قطيع  لتغذية  باألعالف 
حظائر خاصة لرتبيتها«، مؤكدًا ان »مدينة 
باخلطوات  ب��دأت  الزراعية  االح��رار  ايب 
بقطيع  العمل  ت��ط��ّور  حيث  الصحيحة 
اللحوم  من  املحيل  الناتج  لدعم  االغنام 
استصالح  وهناك  واحلليب،  والصوف 

حيث  ل�����ألرايض 
ه����ن����اك ت��ن��م��ي��ة 

احليوانية،  للثروة  وتنمية  احلديثة  للزراعة 
اىل  موسم  من  االن��ت��اج  يف  تطور  وهناك 
مع  مستمرًا  تعاونًا  هناك  وأن  كام  اخ��ر، 
مديرية  وخصوصًا  احلكومية  اجل��ه��ات 
تواصل  وهناك  ال��ري  ومديرية  ال��زراع��ة 
حسب  واالسمدة  البذور  لتجهيز  معهم 
خطة  وحسب  عندهم  املتوفرة  االمكانات 
ايب  مدينة  تكون  وهب��ذا  معهم«.  التعاقد 
التابعة  الزراعية  السالم«  »عليه  االح��رار 
اهم  من  واح��دة  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
بشكل  سامهت  التي  الزراعية  ال��رواف��د 
»عليه  احلسني  االم���ام  مدينة  م��ع  فعال 
بالواقع  النهوض  يف  الزراعية  السالم« 
االم��ام  وزائ��ري  عامة  بالعراق  ال��زراع��ي 
خاصة  كربالء  يف  السالم«  »عليه  احلسني 
املدعومة  املبارشة  البيع  اسعار  خالل  من 
العلني مقارنة مع  بالتسويق  البيع  وكذلك 

املدينتان  االسترياد اخلارجي, وكالمها »اي 
الزراعيتان« يف تطور مستمر يوما بعد يوم 
وعاما بعد عام بتضافر مجيع اجلهود املبذولة 

من قبل القائمني عليها.

مدينة أبي األحرار الزراعية..

نجاح العملية الزراعية يعتمد بصورة كبيرة على التخطيط والية 
تنفيذ الخطة الزراعية
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مكتسبات كثرية يستمدها املرء من األرض 
مكنونًا  يصبح  ما  ومنها  إليها,  ينتمي  التي 
يف ذاته, فيصبح مدينا هلا باإليفاء, فهي األم 
منذ  أذرع��ه��ا  بني  احتضنته  التي  احلنون 
من  الدين  بعض  بإيفاء  ملزم  وهو  الصغر, 
خالل الوالء هلا, ذاك الذي انغمس يف دمه 

فأصبحت  اجلمة  خرياهتا  من  وحواسه 
رحيق  وأَلن  ال��ب��دن,  يف  للقوة  مواطن 

ذا  رجال  منه  جعلت  الرحبة  ضفافها 
الرجال مكتوف  عزيمة ال يقف بني 
اليدين, إذا ما تعرضت دياره للخطر, 
وال خالف أن أفضل مكتسبات أبناء 
بني  جليًا  ظهر  العراق  العزيز  وطننا 

الشعبي  احلشد  جماهدي  صفوف 
يملكون  ما  أعز  الذين وهبوا 
فداًء  الزكية  دماؤهم  ومنها 

أهنم  فاظهروا  وحرماته,  وملقدساته  للوطن 
نبع  املقاتل  اندفاع  وأن  للمسؤولية,  أهل 
العدو  عىل  للنرص  املتشوقة  ذاته  سمو  من 
وضحاها  ليلة  بني  تسلل  ال��ذي  ال��رشس 
وتوجهاته  أفكاره  غرس  وحاول  لديارهم, 
خرق  قد  التسلل  هبذا  وهو  فيها,  العدائية 
واإلنسانية  السامء  ومفاهيم  قوانني  مجيع 
وهلذا  اآلخرين,  عىل  االعتداء  م  جُت��رِّ التي 
كانت ثورة املجاهد من أبناء احلشد املقدس 
أشبه بثورة الربكان الثائر الذي حيرق بلهيبه 
يف  ولكنه  األعداء,  من  إليه  يقرتب  من  كل 
املعادن  هناية ثورته وهيجانه ترتسب عنده 
الثمينة, وسلسلة البطوالت القتالية خلفت 
حماربة  ورضورة  اإلب��اء  مفاهيم  لألجيال 
مردة العرص والطغاة يف كل زمان, ومازالت 
املعركة خملدة يف  النقية من ارض  صورهم 
ذاكرة التاريخ, وأصبحت مرئية للعيان من 
العاملني اإلسالمي والغريب, حتى أهنم ُذهلوا 
أمام جسامة ووضوح تلك الصور الرائعة 
املعركة,  أرض  من  حية  بلقطات  املوثقة 
مربع  أهن��ا  عىل  الغريب  العامل  إليها  ينظر 

وخماوف  املوت, 
ت��ل��ك ال��ق��وى 

ال��ع��ظ��م��ى 
قوة  ع��ن 

أب��ن��اء 

وم����س����ك����ه����م احل��ش��د 
اجليوش  قادة  ابرز  أحد  أظهرها  لألرض 
رأيه  يف  ب��رتاي��وس  ديفيد  املدعو  الغربية 
بطوالت  من  خماوفه  عن  يعرب  بام  الرصيح 
احلشد الشعبي يف أحد االنتصارات املهمة 
للجيش قائال: ) إن هزائم تنظيم )داعش( 
األخرية يف كل من الرمادي وسنجار بدلت 
الشعبي  احلشد  قوات  القوة لصالح  ميزان 
العمليات  من   %70 ح��وايل  ق��ادت  التي 
العسكرية هناك( , فال شك أن مهمة القضاء 
اليسرية  باملهمة  ليس  اإلرهاب  فلول  عىل 
هذه  تبنوا  الغيارى  العراق  أبطال  َأنَّ  غري   ,
اجلهاد  رداء  يأتزرون  وهم  بامتياز  املهمة 
املخاطر,  مجيع  به  حتدوا  الذي  )الكفائي( 
الكرامة  أرض  عن  الدفاع  يف  وإقدامهم 
واملقدسات إنام هو لتحقيق الرغبة الكريمة 
خالهلا  من  يرتقي  التي  الشهادة  نيل  يف 
بكرامة  وحيظى  املراتب  أسمى  املجاهد 
الدنيا ونعيم اآلخرة كام روي عن اإلمام أيب 

عليه  ( جعفر
 : قوله  ال��س��الم( 
) أتى رجل رسول )صىل 
اهلل عليه وآله( فقال : إين راغب 
يف  فجاهد  ق��ال:  اجلهاد  يف  نشيط 
سبيل اهلل فإنك إن تقتل كنت حيا عند 
اهلل ترزق، ولئن ُمتَّ فقد وقع أجرك عىل 
الذنوب إىل  اهلل، وإن رجعت خرجت من 
أصبحت  املجاهدين  هؤالء  وبفضل   , اهلل( 
األرض عصية عىل املعتدين, فهم من ساللة 
الثورات  من  وغريها  العرشين  ثورة  أبناء 
واالنتفاضات العراقية التي تركت لتارخينا 
بتضحيات  والبصامت  اآلثار  أمجل  املرشق 
ة,  احلرَّ وإرادهت��م  األش��داء  الرجال  أولئك 
رغم  االنتصارات  حتقيق  عىل  عزموا  فقد 
الكريمة  مآرهبم  ونالوا   , هم  عدوِّ رضاوة 
يف  الفادحة  اخلسائر  أع��داءه��م  ��دوا  وك��بَّ
أصحاب  أهنم  واثبتوا  واملعدات,  األرواح 
املواقف  يف  صلبٍة  وإِرادٍة  حكيمٍة  رؤًى 
يمر  التي  اخلطرية  واملنعطفات  املصريية 
العزيز, فهاهم قد بسطوا إرادهتم  هبا وطننا 
لألحرار  ورسموا  املحررة,  األرايض  عىل 
وللمستقبل خارطة طريق احلرية والسالم 
تصدق  من  وهم  اجلسيمة  تضحياهتم  عرب 
فيهم املقولة املشهورة: ) إن األدوار ُترسم 

بالدم والنفوذ ُتفرض بالتضحيات(.

أرض األحرار
    ميادة قهرمان  
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نبينا  ) عىل  آدم  االهلية خلق واستخالف  املشيئة  اقتضت  عندما 
وآلِه وعليِه السالم ( يف االرض فضلُه ورشفُه بالعمل فقد جاء 
يف احلديث القديس : ان اهلل عز وجل حينام ُخلق العقل قال لُه ) 
أِقبل فأقبل ثم قال لُه : أدبر فأدبر, ثم قال سبحانُه فوعزيت وجاليل 
بك أثيب وبك أعاقب ( وان أول امر نزل يف القرآن الكريم هو : 
اقرأ بقولِه عز من قائل                        ) اقرأ باسم ربك ... ( للداللة 
االنسان  يرتقي  فبِه  للعلم  القصوى  واألمهية  املكانة  عظيم  عىل 
مراقي السمو والرفعة حتى ان الدين االسالمي جعل من ضمن 
فرائضِه عىل املسلم لزوم طلب العلم فقد ورد عن النبي االعظم 
)صىل اهلل عليِه وآلِه ( قوله ) طلب العلم فريضة عىل كل مسلم 
واحاديث  النبوية  واألحاديث  القرآنية  واآلي��ات   ) ومسلمة 
اآلية  املجال ومنها  ( كثرية يف هذا  السالم  ) عليهم  البيت  اهل 
من  تنفذوا  ان  استطعتم  ان  واالنس  اجلن  معرش  يا   (  , الكريمة 
 ) بسلطان  اال  تنفذون  ال  فأنفذوا  واالرض  السموات  اقطار 
سورة الرمحن اآلية    فاهلل سبحانه جعل العلم يف اآلية السابقة 
هو الطريق لبلوغ اقطار السموات واالرض اذن ال بد لألنسان 
ان يتحىل بصفة العلم ويطلبُه حثيثًا متواصاًل ممالُه األثر البالغ يف 
تطور حياته وتقدم بالده وُيقاس مدى تطور االمم بمقدار عدد 
التطور ويدفع هبا  لذي حيرك عجلة  العلم  ونبوغهم يف  علامئها 
اىل األمام بعكس االمم التي يسودها اجلهل فهي باقية تدور يف 
مدار التخلف فاالنسان احلريص عىل تقدم جمتمعِه وتطوره عليه 
ان يطلب العلم الذي هو بمثابة مراقي او درجات الُسلم الذي 

يرتقي بِه يف حضارتِه .

العلم ودورُه 
في تقّدم البالد

حكمة المصائب في القرآن

َأْيديُكم ( الشورى  َكَسَبْت  َفباِم  ِمْن ُمصيَبٍة  قال تعاىل )َو ما َأصاَبُكْم 
30  الشك إن اإلنسان يرى حال الدنيا منذ أن قامت اخلليقة إىل ما 
شاء اهلل يراها حمفوفة باملصائب والنوائب وبام يكدر حال اإلنسان. 
والسؤال املطروح بقوة هو إن اهلل تعاىل هو الغفور الرحيم الودود 
الرؤوف بعباده فهل تتناسب هذه الصفات مع ما نراه من املصائب 
والنوائب يف الدنيا ؟  اجلواب : إن املصائب والنوائب والكوارث 
جزء من عامل الوجود وفيها حكمة دقيقة إذا تدبرها اإلنسان وأحسن 
الترصف جتاهها فستكون حالة اجيابية وتربوية يف حياته ألهنا توقظه 
قسمني  اىل  عامة  بصورة  تنقسم  وهي   . والتسويف  الغفلة  من 
كاألمراض  السيئة  اإلنسان  أعامل  عاقبة  بسبب  يأيت  االول  القسم 
اىل  يرجع  لعله  اإلنسان  يرعب  مما  وغريها  والزالزل  والفيضانات 
رشده ويقلع عن املعايص والذنوب وهذه تقع ألهل املعايص وملن 

خلط عمال صاحلا وآخر سيئا.
املصائب فهي ال تكون بسبب أعامل االنسان  الثاين من  القسم  أما 
وإنام تقع جلميع الناس حتى لألنبياء واألولياء واألئمة والصاحلني 
من الناس وهذه ال يمكن دفعها والبد ان تقع، وعىل  املبتىل هبا ان 
يف  وكرامته  درجته  رفع  تكون  العاقبة  ألن  دائاًم  اهلل  ويشكر  يصرب 
الدنيا واآلخرة،  وهذا ما حصل لألنبياء واألئمة )عليهم السالم( 
التكوين  عامل  يف  مقّدرة  املصائب  هذه  ألن  الناس  من  والصاحلني 
قبل ان خيلق اهلل تعاىل اخللق وال عالقة هلا بعمل اإلنسان سلبًا أو 
إجيابًا.  وإنام هي جزء من عامل الوجود وفيها كرامة ومنزلة عظيمة 
ملن يصاب هبا وليس هلا ربط بسوء عمل االنسان كام اسلفنا وهذا ما 
ْرِض َو  حتدث عنه القران يف قوله تعاىل) ما َأصاَب ِمْن ُمصيَبٍة يِف اأْلَ
ِ َيسري(  َأها إِنَّ ذلَِك َعىَل اهللَّ ال يف  َأْنُفِسُكْم إاِلَّ يف  ِكتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنرْبَ

احلديد: 22 
والقرآن الكريم  وروايات  أهل البيت ) أماطت اللثام عن القسمني 
فقال  الدنيا  هذه  يف  والنوائب  باملصائب  واملتعلقني  معا  املذكورين 
ُ ال  اهللَّ َو  آتاُكْم  باِم  َتْفَرُحوا  َو ال  فاَتُكْم  ما  َعىل   َتْأَسْوا  )لَِكْيال  تعاىل: 
تاٍل َفُخور( احلديد 23  وعن أئمة أهل البيت ) َعْن َأِمرِي  حُيِبُّ ُكلَّ خُمْ
ْنبَِياِء  لأِْلَ َو  اْمتَِحاٌن  لِْلُمْؤِمِن  َو  َأَدٌب   امِلِ   اْلَباَلَء لِلظَّ إِنَّ  َقاَل:  امْلُْؤِمننَِي ( 

ْولَِياِء َكَراَمٌة. َدَرَجٌة َو لأِْلَ
وهذا يعني ان الغرض من املصائب والنوائب التي يراها الناس يف 
وبذلك  اآلخرة  وينسوا  هبا  يتعلقوا  وال  الدنيا  يف  يزهدوا  ان  الدنيا 
يتناسون اهلدف الذي أوجدهم اهلل تعاىل من أجله وهذا من أفضل 

أساليب الرتبية يف القرآن .

ال�ضيد بدري عبا�س االعرجي

ئي 
طا

من ال
غا

لد 
خا
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ثم اجبتاَك الى الِجنان
ُت�������������ق�������������ال ق�������������������د  مل�����������ث�����������ل�����������ك  اآه 

ان������������������������ت ال������������ن������������ب������������ي امل���������������ض�������ط�������ف�������ى 
ان������������������ت ال����������������������ذي ُرْم�������������������������������َت ال��������ُع��������ل��������ى
ال������������������ورى اىل  ُب���������ع���������ث���������ت  َم������������������ن  ي��������������ا 
.. ال������ث������م������ني ي��������������ا اأي��������������ه��������������ا ال�����������������������������������درُّ
ال�����������������ض��������الم اىل  ان�������������������ت  اأف����������������دي����������������ك 
ان�������������������ت ال�������������ر��������������ض�������������ول وان�����������������������ت ِم��������������ْن
اأن�����������������ق�����������������ذت اأه������������������������ل ال���������������ك���������������ون م�����ن
.. ال���������������ذي ي���������������ا اأي���������������ه���������������ا ال�������������������ف�������������������ذُّ
ي�������������ا خ�����������������رَي اأب���������������ن���������������اء ال�������������ري�������������ة ي�����ا
ي������������ا ���������ض��������ي��������دي ق������������د ج����������ئ����������َت ل�����ل�����دن�����ي�����ا
������������َدق������������َت وان������������������������َت َم������������ْن ف�������ل�������ق�������د �������������ضَ
ال��������رف��������ي��������ِع اخُل��������������ل��������������ِق  يف  وب����������ل����������غ����������َت 
ب�����������������ل ِن�����������������ل�����������������َت ق����������������������������وَل ال����������������������رِب
ال��������ك��������م��������ال اىل  و�����������ض����������ل����������ت  ح����������ت����������ى 
اجل����������ن����������ان اىل  اج������������ت������������ب������������اك  ث���������������م 
ُح��������������������زٍن يف  ب���������������ع���������������دَك  ال������������������ُك������������������ُل 
ل��������ل��������روح ال����������ع����������ر�����������سِ  رِب  ف�������������������ض���������الُم 
و���������ض��������الُم��������ن��������ا دوم��������������������������ًا.. ع������ل������ي������ك اأي����������ا

ت���������������ب���������������ًا ل������������ب������������ع������������دك م�����������������ن م�����������������اآل
اجل�������������الل وذو  ال�������������ر��������������ض�������������وُل  ان�����������������ت 
ك��������م��������ال يف  ال�������������������ري�������������������ِة  ل���������ب���������ن���������ي 
وَح�����������������ب�����������������اَك رُب����������������������������������َك.. ب���������اخل���������الل
وك������������ال������������ُزالل  .. َع��������������ُذب��������������َت  َم��������������ن  ي����������ا 
����������ض���������الِل يف  وغ�����������������������������رُيَك  َدَع���������������������������������وَت 
امل���������ع���������ايل ع�����������������ايل   .. ل�������������ه  َن���������������������ض����������ٍل 
ال�����������������ض��������الِل يف  ال��������ت��������خ��������ب��������ِط  ب����������ل����������وى 
زواِل ِم��������������ن  ال��������ر���������ض��������ال��������ة َ  ������������ض�����������اَن 
امل��������ع��������ايل  .. ح���������������ُب  ُح��������������ُب��������������ُه  َم�������������������ْن 
ل��������ت��������دع��������و اأه���������ل���������ه���������ا ل��������ع��������زي��������ز ح������������اِل
َح�������������ِف�������������َظ ال����������ع����������ه����������وَد ب�����������ال اح������ت������ي������ال
اح��������ت��������ي��������اِل  .. يف  ب���������ل���������وغ���������َك  وم���������������ا 
اأب�����������������ض��������ر ب��������ال�����������������ض��������ع��������ادِة وال������������ن������������واِل
ال�������ك�������م�������ال  .. ذا  ي������������ا  ودع�����������وت�����������ن�����������ا 
اجل��������������������الِل اىل  ُرف������������������ع������������������َت  وق��������������������د 
امل����������ع����������ايل اىل  ُرف������������������ع������������������َت  وق��������������������د 
امل�������ع�������ايل يف  وط����������اف����������ت  ط���������اب���������ت  ال���������ت���������ي 
ل������ل������ج������م������اِل رٌب  وان������������������������َت  ج��������م��������ي��������ُل 

�ضليم كرمي كرمي�س
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الى موالي صاحب العصر والزمان يف منت�ضف كل �ضعبان،
يطل وجهك القد�ضي الدافئ

على �ضرفات املنازل
على �ضرفات القلوب

وهو يحمل بع�ضًا من وجلنا
وي�ضرب كلَّ تف�ضيالتنا

ال�ضوُق اإليَك
نتال�ضى متامًا من هيبة احل�ضور

نت�ضّمر منذ ع�ضور، بني قلبك
املت�ضور باالنتظار،

واأحالمنا امللطخة بطني احلروب
ما بني اأول الدجالني

واآخر ال�ضديقني
م�ضاحات من املوت والظالم

والعوز والت�ضريد
نحن فيه تيه منذ ال�ضرخة االأوىل

مع اأولئك الذين تلهج األ�ضنتهم املراوغة
بالظهور

نتو�ضل بطيفك العابر يف اخللوات
قبل اأن تتحول جراحنا اىل غابة �ضف�ضاف

تنوح على �ضفاف نهر الكوفة
ولفرط اجلراح

نهفو �ضراعًا، عند اأ�ضري الكربات
فكل املدن قد هربت من خارطة الوقت

اإاّل كربالء
ترقد اآمنة على كف التاريخ

نحن معك يا �ضيدي
يدبغ جلودنا ال�ضمر

خوف كل الع�ضور
نحن معك 

فهل انت معنا
مبا ك�ضبت اأيدينا

حسن حمزة نجم الحميري

رسالٌة حزينٌة 
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وانت يا وطني اجلريح،
يف �ضورة احلرية احلمراء.. 

ما زلت الذبيح..
بكربالء،

بكربالء... بكربالء !
ماذا ن�ضرت من الدماء !

الفجر.. 
عني الفجر،

حني تخلدت تلك ال�ضهادة،
و�ضراخ عاب�س " قد جننا"

بع�س اأ�ضداء العبادة..
اإيه ح�ضني، حيث موتك..

�ضوت نحرك،

يبتدئ  االأح������رار  م���واط���ن 
الوالدة.
خذين..

وخذ روحي..
وتاريخي..

وكل دموع عيون،
وابتهايل فيك..
ذا نف�ضي العليل،

انا فيك اخت�ضر العراق،
جراحه ترثي جراحك،

مهاًل �ضالم اهلل ..
حيث ثراك، 

لبيت وداعك.

حسن البياتي الحريُة الحمراُء

�ضالت فر�ضمت ُحبًا خطُه القدُر
عليك يا اأبا االأحرار دموع هي اأم درُر

�ضالت فاختلط ال�ضمت باالأمل
منذ اأن تلقفت ال�ضماء روح الر�ضيع وقبلُه الدم

احمّر قر�س ال�ضم�س حياًء من نورها
والقمر مع ال�ضم�س اأ�ضبح خجال

اإن بانت �ضع نور ال�ضوق والهيام
وان نطقت �ضرخ القلب قبل الل�ضان

اآه ثم اآه يا اإمام
هي ر�ضائل مرتجمة تبعثها بكل اللغات

اإن االإن�ضانية هي امتداد احلياة
هي فرا�ضات تطري من بني اجلفن والهدب

حتمل على اأجنحتها ر�ضائل �ضالم وُحب
هي دمعة لها وقُع اأبكت كل َمْن راآها

ت العامل وت�ضاءل فحريَّ
اأين حدود مداها ؟

فكان اجلواب من ال�ضماء
1. اأن اأمطري على االأر�س �ضداها

محمد عبد العظيم الكعبيدموٌع أم ُدرر ؟

30
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y

االدبية



حيدر عا�ضور 
لي�ضبح  الكلمات..!  كل  ت�ضمت  ح�ضرتك  يف  ع�ضقا  يكر  حني 
مكتوبة  ر�ضائل  العيون  من  جتعل  للتعبري،  عميقة  بلغة  ع�ضقا 
...وحني  ف�ضاءاتك  اأرجاء  كل  يف  ووجع  وجزع  وت�ضرع  بتو�ضل 
يف  وتغرق  ال��ذات  م�ضاحلة  عن  تبحث  بق�ضور  االرواح  ت�ضعر 
اأعماق ج�ضدها ال �ضيء يوقفها، ال م�ضدات وال اأي من الت�ضاوؤالت 
القلب  ،فينطلق  ال�ضلوع  يف  �ضائدا  عنوانا  احلزن  ليبقى  احلريى، 

طوعا لنداءات الروح بان�ضياب حر يداوي احلزن باحلزن .. 
هذا اأنا �ضيدي وموالي اأعود بيوم الفاطميات اإليك نادما بعد اأن 
حلظات  وغفلت  ال�ضيطان  وغلبني  ينابيعي  وجفت  الياأ�س  قتلني 
عن ذكرك...اأنارت االأ�ضواء فجاأة يف كياين كله يف تظاهرة حب 
وع�ضق خلدمتك، فكل دقيقة يف ح�ضرتك لها يف را�ضي توهج نحو 
التي  اخلفية  القوى  هي  بدمعي...وهذه  دمي  فيختلط  طيفك 
اردد  واأنا  وكرت  عظمتك...  اأب�ضرت  اأن  ..منذ  بروحي  ت�ضري 
وجهي...تعلقت  اأدمي  على  عيوين  تر�ضمها  دمعة  كل  مع  ا�ضمك 
ا�ضمك على كل  واأنا احفر  الر�ضد  ،وتكونت منها وبلغت  بطينتك 
من  لهم  ،واهدي  اأعدائك  اأحفاد  با�ضمك  اأغي�س  ،وكنت  اأ�ضيائي 
�ضنع يدي م�ضبحة حباتها نق�س ا�ضمك يذكرونك دون اأن ي�ضعروا، 
وذات يوم قرر احدهم اأن يتحدى نف�ضه ،ويدخل �ضريحك مبت�ضما 
كي يغي�س حزين الدائم فيك، كان ي�ضتعد للذهاب وجمل نف�ضه 

اإليك وعيوين  اأجملها، وتوجهنا  الثياب  وعطر ج�ضده ولب�س من 
ن�ضي  اأعتاب بابك حتى  اأن و�ضع قدمه عند  ما  تراقب حركاته 
نف�ضه ،واأبطاأ من حركته وقام يردد مع الذين ي�ضلون على حممد 
بخطوات  ،وتقدمني  ال�ضوت  وذات  النف�س،  ب��ذات  حممد  وال 
كل  تتفح�س  وعيونه  ال�ضريف،  حائرك  عند  ووق��ف  ثقيلة، 
�ضيء ب�ضمت ويبحث عني بلطف وهو يت�ضاءل بهم�س ما اأعظمه 
ي��رددون:  م�ضيعون  يحملها  حدباء  بجانبه  مرت  ق��ره؟    فاأين 
)اهلل اكر(.. �ضعق وابي�ضت عيناه وعرق جبينه وام�ضك بيدي 

ف�ضعرت بعظيم دقات قلبه وهي تت�ضارع يف نب�ضها بال هوادة.
فيها،  الولوج  ،وقبل  الزيارة  اأدعية  وحملنا  ال�ضريح  اأمام  وقفنا 
عليك  ال�ضالم   (: جزعه  وروح  باكية  وع��ني  ع��ال  ب�ضوت  نطق 
�ضلى  وق��ال:   ركبتيه  ... وجثم على   ) اأبا عبد اهلل احل�ضني  يا 
واأبكى  اأبكاين  حتى  ،ونحب  احل�ضني  اهلل  عبد  اأبا  يا  عليك  اهلل 
له يوما...  اأهديتها  التي  ،واخرج من جيبه م�ضبحتي  من حولنا 
اأبي ما عاد  ليقول: �ضيدي هذه هي �ضر وجودي هنا من حباتها 
كال�ضابق باغ وعا�س بعد اأن اأعطته اأمي حبة منها واأنا يا �ضيدي 
ذو  �ضوته  كان  ح�ضرتك...  يف  اإ�ضالمي  اإمتام  واأعلن  بجهلي  اقر 
بحة ممتلئة باحلزن، و�ضكنت نف�ضي وفا�س وجعي، وكرت ثالثا 

فقد فاجئني �ضديقي مبا يحمله من حب الإمامنا ال�ضهيد..

العيون رسائل مكتوبة بتوّسل ...بمكان مذبحك 
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ويقول  األفراد.  عند  الشخصية  والسامت  الصحية  باحلالة  متعلقة  أدلة  تقدم  قد  اليدوية  الكتابة  أن  توضح  دراسة  اخلرباء  أجرى 
الباحثون إن هنالك تفاصيل صغرية يف طريقة الكتابة التي نتبعها، قد تشري إىل حاالت مرضية معينة، بام يف ذلك ارتفاع ضغط الدم 
ومرض الزهايمر والفصام. وقد يكشف حتليل خط اليد )دراسة اخلط( عن أكثر من 5 آالف من السامت الشخصية، وذلك تبعا 
حلجم وشكل الكلامت وطريقة رسم األحرف وكذلك التباعد بني الكلامت. وأشار الباحثون إىل أن الضغط املتغري يف الكتابة، وتغري 
شدة لون احلرب، قد يكون مؤرشا عىل ارتفاع ضغط الدم. وإذا كانت احلروف يف نفس اجلملة مائلة يف اجتاهات خمتلفة، فقد يكون 
ذلك مؤرشا عىل مرض انفصام الشخصية. يؤكد الباحثون إن من املمكن الكشف عن مرض الشلل الرعايش من خالل أسلوب 
الكتابة، فاخلط الصغري أو احلروف شديدة الصغر تعترب مؤرشا عىل اإلصابة هبذا املرض. وسلطت دراسات أخرى الضوء عىل فوائد 
الكتابة اليدوية مقارنة بالطباعة، حيث يتميز أولئك الذين يدونون املالحظات عىل ورقة بدال من طباعتها عىل الكمبيوتر، بكوهنم 

أكثر قدرة عىل التفكري وتذكر األشياء.

الكتابة اليدوية تكشف 
حالتك الصحية..!

متكن خرباء صينيني من صنع أول روبوت )صحايف( يف العامل قادر عىل كتابة 
املقاالت. ووفقا للموقع “استطاع الروبوت اجلديد الذي أطلق عليه اسم 
أول روبوت )صحفي(  ليصبح  مقالة صحفية  أول  (كتابة   )Xiao Nan
 300 من  مؤلفا  نصا  وكتب  إليه  املوكلة  املهمة  إنجاز  من  متكن  العامل  يف 
رمز كتايب يف ظرف ثانية واحدة فقط.. تعليقا عىل اإلنجاز اجلديد قال أحد 
العلامء الذين سامهوا يف صناعة الروبوت: إن هذا التطور اجلديد ال يعني 
اآلالت  فهذه  الصحفية،  األعامل  يف  اإلنسان  حمل  ستحل  الروبوتات  أن 
قادرة عىل كتابة الكلامت والرموز، كام أهنا تقوم بكتابة النصوص القصرية 
أو طرح  الصحفية  املقابالت  إجراء  قادرة عىل  لكنها غري  أيضا،  والطويلة 
أن  فقط” وأكد  البسيطة  باملهامت  للقيام  مربجمة  فهي  الناس،  عىل  األسئلة 
الروبوتات،  صناعة  تكنولوجيا  جمال  يف  مهام  تطورا  يعد  اجلديد  اإلنجاز 

وهي خطوة أوىل لتطوير تقنيات الطباعة اآللية املربجمة

يكتب مقالته األولى في ثانية واحدة...!
روبوت )صحافي(
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ذكر تقرير جديد أن حوايل 165 مليون طن من البالستيك 
يف  األك��رب  اهل��رم  من  أثقل  مرة   25 أي  املحيطات،  تغزو 
اجليزة، وبحلول عام 2050 سيفوق عدد قطع البالستيك 
أعداد األسامك يف املحيطات. وأوضح التقرير الصادر عن 
االقتصادي  املنتدى  مع  بالرشاكة  آرثر  ماك  إلني  مؤسسة 
العاملي، أن السبب يعود إىل استخدام البالستيك عىل نحو 
املاضية. مما يؤدي  ال� 50  السنوات  متزايد )20 ضعفا( يف 
إىل ارتفاع نسبة تلوث املحيطات. وحتقق التقرير من مدى 
حجم البالستيك امللوث للمحيطات، ويمكن مقارنة األمر 
يف  دقيقة  كل  بالبالستيك  مليئة  شاحنة  حمتويات  إلقاء  مع 
املحيط. ويمكننا احلد من كميات البالستيك الكبرية امللقاة 
البالستيك  نفايات  تدوير  إعادة  خالل  من  املحيطات  يف 
عىل  دوالر  مليار   80 نحو  إنفاق  يتم  حيث  أكرب،  بشكل 
الصفر سنويا.  البالستيكية اجلديدة من  املواد  األقل لصنع 
يمكننا احلد من استخدام البالستيك يف حياتنا اليومية، مما 
يقلل من نفايات البالستيك التي ينتهي أمرها يف املحيطات.

البالستيك يغزو
 المحيطات ويزيح األسماك...!

000000

علماء يصنعون كمبيوترا بحجم ملعب كرة قدم...!
أكد فريق من العلامء الربيطانيني أهنم بصدد تصنيع كمبيوتر كّمي عمالق 
العامل. مبينني  ان اجلهاز العمالق اجلديد  سيكون )األكرب و األرسع( يف 
موضوعة  ستكون  واألجزاء  واملعاجلات  الدارات  من  عدد  من  سيتكون 
حركة  آلية  عىل  التأثري  شأهنا  من  والغازات،  اهلواء  من  مفرغة(  )بيئة  يف 
آلية  تعتمد  أن  مسبقا  فكرنا  موضحني  اجلهاز.  أجزاء  داخل  األيونات 
الربط بني أجزاء اجلهاز عىل األلياف والكوابل الضوئية التي ستمر عربها 
التقنية،  الناحية  من  ما  نوعا  معقدا  كان  األمر  هذا  ولكن  الفوتونات، 
األلياف لن تكون مستقرة،  تلك  الفوتونات برسعات كبرية عرب  فحركة 
الكهربائية  احلقول  عىل  واالعتامد  الفكرة،  عن  االستغناء  قررنا  لذلك 
حركة  من  يرسع  مما  األي��ون��ات،  حلركة  معينة  مسارات  ستشكل  التي 
البيانات داخل اجلهاز بمقدار 100 ألف مرة. قمنا بصنع نموذج  تبادل 
قدم،  كرة  ملعب  بحجم  اصلية  بنسخة  اجلديد،  للكمبيوتر  مصغر  أويل 
سيكون قادرة عىل القيام بالعمليات احلسابية املعقدة التي تعجز مليارات 

الكمبيوترات عن القيام هبا.

والية  يف  السيليكون  جمال  يف  الناشئة  الرشكات  إحدى  صممت 
كاليفورنيا، سرتة )ذكية( مزودة بشقوق عرضية تفتح وتغلق تلقائيا 
الذكية  السرتة  فتحات  وتساعد  اجلسم.  ح��رارة  ضبط  أجل  من 
املوجودة عىل الوجه األمامي واخللفي، يف حتسني عملية التنفس يف 
خمتلف احلاالت، بام يف ذلك أثناء التزلج أو الشعور باحلر الشديد 
ضمن يف األماكن املزدمحة. ويمكن تشغيل هذه الفتحات يدويا مع 
وجود الذكاء االصطناعي، القادر عىل ضبط درجة احلرارة تلقائيا. 
)مسامات(  ثغرات  أساس  عىل  السرتة  هذه  الرشكة،  وصممت 
النباتات التي تسمح بدخول الغازات وخروجها. وُزودت السرتة 
الالزم  الوقت  وحيدد  يضبط  احلرارة،  لدرجات  بمستشعر  الذكية 
وذلك  واخللف،  األمام  يف  املوجودة  الفتحات  وانغالق  التساع 
تبعا لدرجات احلرارة اخلارجية. وتقول الرشكة إهنا سُتطلق السرتة 
الذكية قريبا بعد احلصول عىل متويل كيك ستارتر من أجل تصنيعها، 
كام اختربت الرشكة هذه السرتة يف خمتلف املجاالت الرياضية، بام يف 

ذلك اجلري وركوب الدراجات والتزلج وتسلق اجلبال.

سترة ذكية تتكّيف مع الطقس 
لتتحّكم بدرجة حرارة الجسم ..!
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العراق  شهده  الذي  الكبري  االنفتاح  بعد 
فيه،  احلكم  نظام  وتغيري   2003 عام  بعد 
كبريًا  تطورًا  العراق  يف  الصحافة  شهدت 
انترشت  التي  النسائية  الصحافة  شمل 
برسعة يف معظم املحافظات العراقية ومنها 
الصحافة  تناولت  وقد  كربالء،  حمافظة 
الصحف  وع��رب  عامة  ب��ص��ورة  العراقية 
مكّثف  بشكل  املرأة  موضوعات  اليومية 
خصوصًا مع ظهور منظامت املجتمع املدين 
التي طالبت بحقوق املرأة العراقية ودافعت 
عنها وشّجعت عىل ظهور صحافة نسوية 
من  املئات  دخ��ول  عن  فضاًل  متخصصة 
وتشهد  واإلع��الم،  الصحافة  عامل  النساء 
الساحة الصحفية أسامء المعة لصحفيات 
تطوير  يف  كبرية  مسامهة  سامهن  عراقيات 
ومناقشة  جهة  م��ن  العراقية  الصحافة 
وموضوعاهتا  العراقية  امل��رأة  مشكالت 
والرؤى  واألفكار  باملعلومات  وتزويدها 
علميًا  تطويرها  يف  تسهم  التي  اجلديدة 

وفكريًا وثقافيًا.
 2003/4/9 يف  احلكم  نظام  تغيري  وبعد 
متخصصة  ون���رشات  جم��الت  ص���درت 
للمرأة ومنها املجالت والصحف املستقلة 
الثقافية  امل��ؤس��س��ات  ع��ن  ال��ص��ادرة  أو 
واألخ��ري��ات  امل��دين  املجتمع  ومنظامت 

السياسية  األح��زاب  قبل  من  املدعومات 
التي اجتاحت البالد.

الصادرة من حزب  )املرأة(  وُتعد صحيفة 
صحيفة  أول  بغداد  يف  اإلسالمية  الدعوة 
من  الثاين  كانون  شهر  يف  صدرت  نسائية 
عام 2003 بثامن صفحات وطباعة ملونة، 
)األخبار  ومنها  ثابتة  أبوابا  تضّم  وكانت 
حتقيقات،  األرسة،  ش��ؤون  والتقارير، 

الرشيعة واحلياة، فضاءات، تالوين( .
وكتبت الصحيفة يف مقدمتها )أول جريدة 
يف العراق ناطقة باسم املرأة( وهي اسبوعية 

عامة تصدر كل يوم اثنني.
ومحل العدد )23( من الصحيفة والصادر 
يف 31 آيار 2004 العديد من املوضوعات 
مشكلة  عن  خرب  ومنها  ب��امل��رأة،  اخلاصة 
املرأة يف الرشق والتقاليد واألعراف خالل 
وأيضًا  بأملانيا،  عقد  مؤمتر  يف  مناقشتها 
بعنوان  الرابعة  الصفحة  يف  حتقيقًا  تناولت 
املتواصلة  احل��روب  بني  العراق  )أطفال 

واحلصارات الظاملة والمباالة املحتلني( .
موضوعات  عدة  عىل  الضوء  سّلطت  كام 
ال��ع��راق،  يف  املسلمة  امل���رأة  هت��م  دينية 
العراقية  امل��رأة  دور  حول  رأي  ومقاالت 

ورضورة املطالبة بحقوقها الضائعة.
اإليامن(  )صوت  جملة  ذلك  بعد  وحلقتها 

وهي جملة شهرية عامة صدرت بمحافظة 
كربالء يف أيلول من عام 2003 وصاحبتها 
ورئيسة حتريرها )بنت الزهراء(، وصدرت 
بستة أعداد فقط وتعد من الصحف الدينية 

التي انترشت يف العراق بعد عام 2003.
كام أصدرت منظمة حرية املرأة يف العراق، 
صحيفة شهرية )غري منتظمة الصدور( يف 
عام 2003 باسم )صحيفة املساواة( بثامن 
ينار  حتريرها  ورئيس  ملونة،  صفحات 
النسوي للمنظمة،  الكادر  حممد، وحيررها 
وتسلط  ع��ددًا،   )17( حتى  منها  صدر  و 
العراقية فضاًل عن  املرأة  الضوء عىل واقع 

نشاطات املنظمة النسوية.
ظهور  الصحفية  الساحة  شهدت  وق��د 
جمالت وصحف نسائية متخصصة ناقشت 
متحرضة  بطريقة  العراقية  املرأة  مشكالت 
بمواضيع  تزويدها  عن  فضاًل  وعرصية 
منها  وأخ��رى،  جملة  بني  اختلفت  متنوعة 
حقوقها  وض��امن  امل��رأة  حترير  إىل  دعا  من 
امل��رشوع��ة، وجم��الت أخ��رى ص��ادرة عن 
املنظامت الثقافية اإلسالمية فهي إىل جانب 
النهوض  أن  اهلامة، جتد  املوضوعات  هذه 
ظل  يف  رضوري  أمر  وعلميًا  ثقافيًا  باملرأة 
عن  وأحكامه  احلنيف  اإلس��الم  تعاليم 
االرتقاء  إىل  بذلك  تطمح  وه��ي  امل���رأة، 

االأحرار/ علي ال�ضاهر

مْن تاريخ
النسوية في العراق )2 - 2(
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وإجياد  للمرأة  والعلمي  الثقايف  باملستوى 
ببناء  املتمثل  احلياة  يف  احلقيقي  دوره��ا 
النسائية  الشخصيات  إب��راز  مع  املجتمع 
الرائدات والقدوات لتقديمها مثااًل حيتذى 
االحتذاء  من  بداًل  النساء  بقية  قبل  من  به 
بالفنانات والراقصات وممثالت السينام مع 
التي ختص  املواضيع األخرى  إغفال  عدم 

عامل املرأة.
فالصحافة احلقيقية للمرأة ال تعني إصدار 
صفحات ملونة بأحدث صيحات املوضة 
مستحدثات  أو  بالبرشة  االعتناء  ونصائح 
التجميل، وإنام العمل عىل االرتقاء بواقع 
امل���رأة يف ال��وط��ن ال��ع��ريب وال��ع��امل وحل 
يف  املرشوعة  بحقوقها  واملطالبة  مشكالهتا 
لتأخذ  والتعلم  الثقافة  نحو  ودفعها  احلياة 

مكانتها احلقيقية يف احلياة .
يف  صدرت  التي  النسائية  املجالت  ومن 
عام  بعد  كربالء  حمافظة  عدا  ما  العراق 

2003 نذكر:
1. جملة )الصّديقة(، جملة شهرية صدرت 
عن   )2004( سنة  النجف  حمافظة  يف 
شهيد  مؤسسة  يف  امل��رأة  ش��ؤون  منظمة 
املحراب، وعرفت املجلة نفسها )أول جملة 
تعترب  ولذلك  فقط(،  نسوية  بأقالم  تصدر 
وعىل  املجال  هذا  يف  الرائدة  املجالت  من 

نطاق الصحافة العراقية والعربية.
يف  املرأة  بشؤون  )الصّديقة(  جملة  وتعنى 
كافة جماالت حياهتا )الثقافية، االجتامعية، 
السياسية والدينية(، ورقم االعتامد يف نقابة 
ورئيسة   ،)204( العراقيني  الصحفيني 
املوسوي،  كاظم  اهلل  عبد  زينب  حتريرها 
وصدر منها حّتى اآلن )80( عددًا وبواقع 
وبطباعة  ال��واح��د  للعدد  صفحة   )64(

ملونة ومجيلة .
جملة  أول  وُتعد  اإلس��الم(  )ن��ور  جملة   .2
املرأة  بشؤون  متخّصصة  عراقية  إسالمية 

املسلمة، وصدرت عام 2004.
3. جملة )بنت اإلسالم( وهي جملة شهرية 
عن  تصدر  عامة   ثقافية  إسالمية  نسائية 
املؤسسات  دائرة  السني/  الوقف  ديوان 
االرش���اد  قسم  واخل��ريي��ة/  االس��الم��ي��ة 
يف  منها  االول  العدد  ص��در  االس��الم��ي, 

ايلول عام 2004 م.
مستقلة  شهرية  جملة  وهي  )نون(  جملة   .4

وتصدر  العراق،  يف  النساء  بقضايا  تعنى 
املستقل  العراقي  النسائي  التجمع  عن 
اإلنامئي  املتحدة  بدعم من صندوق األمم 
عام  يف  صدرت  وقد  )اليونيفم(،  للمرأة 
ميسون  السيدة  حتريرها  ورئيسة   ،2004
الدملوجي، وهيئة حتريرها عضوات  سامل 
اإليداع  ورقم  املستقل،  العراقي  التجمع 
لسنة   803 الوطنية  املكتبة  يف  هبا  اخلاص 

.2005
شهرية  نسائية  جملة  )الفردوس(  جملة   .5
تصدر عن مجعية الفردوس النسوية التابعة 
العدد  صدر  وقد  العراقية،  الثقافة  لوزارة 
املجلة  وب��دأت   ،2005 عام  منها  األول 
هي  أبواب,  عرشة  يتضمن  ورقي  بمطبوع 

بغداد  ذاك��رة  ح��وارات-   - العدد  )كلمة 
يف دار الكتب والوثائق- أطاريح- روافد 
كنوز  حتقيقات-   - نسوية  صحافة   -
فنانة-  حياة  القضاء-   ساحة  من  مكتبة- 
الفردوس  اسرتاحة   - الفردوس  مطبخ 
الثقافية- صحتك- فرس حلمك- عامل   -
عامل   - ال��ف��ردوس  براعم  الكومبيوتر- 

الكرة(.
املجلة اىل إصدار  ويف عام 2008 حتولت 
الكتب  دار  موقع  يف  يصدر  إل��ك��رتوين 
وأصبحت  االنرتنت  شبكة  عىل  والوثائق 
تتضمن أبوابًا متنوعة وهي )حوار وحتقيق 
� مبدعات � صحافة نسوية � نساء يف الذاكرة 
�  نتاج نسوي � أخبار � اسرتاحة الفردوس 

وأبواب منوعة أخرى(.
6. جملة )نصف املجتمع( وهي جملة نسائية 
 2005 عام  املوصل  يف  ص��درت  شهرية 

وتوقفت بعد ذلك بسنة واحدة.
عن  ال��ص��ادرة  القمر(  )نصف  جملة   .7

سكينة  ومؤسستها  العراقية  األم  رابطة 
عبد  نجاة  حتريرها  ورئيسة  الصميدعي 
إسالمي  إلعالم  أوىل  خطوة  وهي  اجلبار 

حديث متوازن . 
شهرية  جملة  وه��ي  )ال���رائ���دة(  جملة   .8
الرابطة  ع��ن   2005 ع��ام  يف  ص���درت 

االسالمية لنساء العراق.
9. صحيفة )بنت الرافدين( وهي صحيفة 
الرافدين  بنت  منظمة  عن  تصدر  شهرية 
حتريرها  ورئيسة  بابل،  حمافظة  يف  النسوية 
زينب  التحرير  ومدير  األنصاري  علياء 
منها  األول  العدد  صدر  وقد  الشمري، 
نقابة  ل��دى  معتمدة  وه��ي  2008؛  يف 

الصحفيني العراقيني حتت الرقم )454(.
نسوية  جملة  وهي  )امل���وروث(  جملة   .12
ورئيسة   2008 عام  العراق  يف  ص��درت 
حممد  أس��امء  العراقية  الصحفية  حتريرها 

مصطفى.
13. صحيفة )نضال املرأة( صحيفة بأربع 
صفحات تصدر يف بغداد عن رابطة املرأة 
يف  وكتبت  منتظمة،  غري  بصورة  العراقية، 
جهود  )بتوحيد  األوىل:  الصفحة  مقدمة 
أجل  من  النضال  نواصل  النسوية  احلركة 
الكاملة  حقوقها  العراقية  امل��رأة  تنال  أن 
منها  وصدر  ديمقراطي(،  مدين  عراق  يف 

العدد )12( حتى اآلن.
16. جملة )أماليد( وهي جملة نسائية شاملة 
شهرية، أصدرهتا جمموعة من الصحفيات 
امل��رأة  بموضوعات  وهتتم  العراقيات 
الضوء  تسليط  مع  العراقية  املرأة  وخاصة 
عىل النساء الرائدات يف البالد، وقد صدر 
العدد األول منها بتاريخ )2012/1/1( 

يف بغداد وال تزال مستمرة بالصدور .  
17. جملة )أهل العراق( وهي جملة شهرية 
منوعة، أصدرهتا يف حمافظة البرصة جمموعة 
من الفتيات املثقفات، وهي تسلط الضوء 
اضافة  بالفتيات  اخلاصة  املوضوعات  عىل 
إىل موضوعات أخرى ذات صلة، وصدر 
العدد األول منها بتاريخ )2013/2/5( 

ورئيسة حتريرها )وردة الصحراء(.

35
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



مكتبة »االحرار«

هلا  آهلة  قبيلة  كّل  واختاذ  اآلهلة  تعّدد  وما 
إذ  الطموح،  ذلك  مظاهر  من  مظهر  إاّل 
يمّثل  جوانبه  بعض  يف  عندهم  الدين  أّن 
أو  الذاتية  بالسلطة  واالنفراد  االستقالل 

احلكم الذايت مقابل سلطات اآلخرين.
الشكل  برز هذا  الركيزة  ومن خالل هذه 
من أشكال التعاطي مع الرسالة املحّمدية 
� إذ إن عتبة بن  املباركة  البعثة  � ومن أول 
اّتفاقه مع قريش جاء ليفاوض  ربيعة بعد 
ما  يف  وكان  وآل��ه(،  عليه  اهلل  )صىل  النبّي 
يا  النزاع، قال:  طرحه من بنود حلّل ذلك 
من  علمَت،  قد  حيث  مّنا  إنك  أخي!  بن 
النسب،  يف  واملكان  العشرية،  يف  السلطة 
عظيم...  بأمر  قومك  أتيت  قد  وإّن��ك 
تنظر  ُأم��ورًا  عليك  أعرض  مّني  فاسمع 

فيها، لعّلك تقبل منها بعضها.
فقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: ُقْل 

يا أبا الوليد أْسَمْع.
بام  تريد  إّن��ام  كنت  إن  أخ��ي!  بن  يا  ق��ال: 
لك  مجعنا  م��ااًل  األم��ر  ه��ذا  من  به  جئت 
وإن  مااًل،  أكثرنا  تكون  حّتى  أموالنا  من 

كنت تريد به رشفًا سّودناك علينا حّتى ال 
نقطع أمرًا دونك، وإن كنت تريد به ُملكًا 

مّلكناك علينا.
وملا تال عليه النبّي آيات من الِذكر احلكيم 
رجع عتبة وقال لقريش فيام قال: أطيعوين 
الرجل  هذا  بني  وخّلوا  يب..  واجعلوها 
تصبه  فإن  فاعتزلوه...  فيه  هو  ما  وبني 
يظهر  وإن  بغريكم،  كفيتموه  فقد  العرب 
عىل العرب فُملكه ملككم، وعّزه عزكم.

زعامء  نفسها  املطالب  هذه  عليه  وأع��اد 
ربيعة،  بن  وشيبة  ربيعة،  بن  عتبة  قريش: 
وأبو سفيان بن حرب، والنرض بن احلارث 
ب��ن هشام،  ال��ب��خ��رتي  ب��ن ك��ل��دة، وأب���و 
بن  وزمعة  أسد،  بن  املّطلب  بن  واألسود 
األسود، والوليد بن املغرية، وأبو جهل بن 
هشام، وعبداهلل بن أيب ُأمّية، والعاص بن 
بن  وُأمّية  احلّجاج،  ابنا  ونبيه ومنبِّه  وائل، 

خلف ومن اجتمع منهم.
وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  النبّي  راح  وملّ��ا 
إىل  ويدعوهم  القبائل  عىل  نفسه  يعرض 
صعصعة  بن  عامر  بنو  ح��اول  اإلس��الم، 

ضامن رئاستهم وجمدهم مقابل دخوهلم يف 
اإلسالم، فقد قال بيَحَرة بن فراس: لو أين 
النبّي )صىل اهلل  � يعني  الفتى  أخذت هذا 
عليه وآله( � من قريش ألكلُت به العرب، 
نحن  إن  أرأي��ت  له:  وقال  للنبّي  جاء  ثّم 
من  عىل  اهلل  أظهرك  ثّم  أمرك  عىل  بايعنا 

خالفك، أيكون لنا األمر من بعدك؟
اهلل  إىل  األمر  وآله(:  عليه  اهلل  فقال )صىل 

يضعه حيث يشاء.
فقال له: أفتهدف نحورنا للعرب دونك، 

فإذا أظهرك اهلل كان األمر لغرينا؟!
ال حاجة لنا بأمر ; فأبوا عليه.

بل  األنصار،  عند  نجدها  النعرة ال  وهذه 
بال  بقائهم  من  يتخّوفون  األنصار  نجد 
أعوان، فحني بايعوا رسول اهلل بيعة العقبة 
الثانية، قالوا: يا رسول اهلل! إن بيننا وبني 
الرجال حبااًل وإنا قاطعوها � يعني اليهود 
ثّم  ذل��ك  فعلنا  نحن  إن  عسيت  فهل   �

أظهرك اهلل أن ترجع إىل قومك وتدعنا؟!
فتبّسم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، ثّم 
قال: بل الدم الدم، واهلدم اهلدم، أنا منكم 

كراهة قريش واجتماع النبّوة 
والخالفة في بني هاشم
لقد كان الجاهلّيون حريصين أش����د الحرص على احتالل مواقع اجتماعية 
وقيادية، راكضين وراء السلطة والرئاسة، وقد ساعد على تلك النعرة عدم 
وحدة القيادة آنذاك، وطموح كّل شخص باالستقالل بما يمكنه من ُحكم.

من كتاب )تاريخ الحديث النبوي( للسيد علي الشهرستاني
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���م لغ���ة جدي���دة  تعلَّ
بسرعة وسهولة

وأنتم مّني، ُأحارب من حاربتم، 
وُأسامل من ساملتم.

وب��اي��ع األن��ص��ار ال��رس��ول عىل 
رشوط كان منها »أن ال ينازعوا 

األمَر أهَله«.
رّبه  أمره  ما  اهلل  رسول  بّلغ  وملّا 
الغدير، وشاع ذلك  يوم  يف عيلٍّ 
وطار يف البالد، بلغ ذلك احلارث 
بن النعامن الفهري، فأتى رسول 
اهلل وقال له: يا حمّمد! أمرتنا عن 
اهلل  إاّل  إل��ه  ال  أن  نشهد  أن  اهلل 
منك،  فقبلناه  اهلل  رسول  وأّنك 
فقبلناه  مخسًا  نصيّل  أن  وأمرتنا 
فقبلناه  بالزكاة  وأمرتنا  منك، 
شهر  نصوم  أن  وأمرتنا  منك، 
وأمرتنا  منك،  فقبلناه  رمضان 
هبذا  ترَض  مل  ثّم  فقبلناه،  باحلّج 
عّمك  ابن  بضبَعي  رفعت  حّتى 
»من  وق��ل��ت:  علينا،  ففّضلته 
فهذا  مواله«،  فعيلٍّ  مواله  كنُت 
يشء منك أم من اهلل عّز وجّل؟!

وآل��ه(:  عليه  اهلل  )ص��ىل  فقال 
والذي ال إله إاّل هو! إن هذا من 

اهلل.
يريد  النعامن  بن  احل��ارث  ف��وىّل 
إن  اللهّم  يقول:  وه��و  راحلته 
فأمطر  حّقًا  حمّمد  يقوله  ما  كان 
ائتنا  أو  السامء  من  علينا حجارة 

بعذاب أليم.

اهلل  رم��اه  حّتى  إليها  وص��ل  فام 
بحجر فسقط عىل هامته وخرج 
عّز  اهلل  وأن��زل  فقتله،  دب��ره  من 
وجّل: }َسَأَل َسآئُِل بَِعَذاب َواِقع 

ْلَك�ِفِريَن َلْيَس َلُه َداِفٌع {. * لِّ
بإسالمه  رّصح  الرجل  هذا  فإن 
وق���ب���ول ال��ش��ه��ادت��ني وب��اق��ي 
قاله  ما  أبى  أّن��ه  إاّل  الفرائض، 
النبّي يف »ابن عّمه«، مّتهاًم النبّي 
)صىل اهلل عليه وآله( بأّنه إنام دعا 
إىل ذلك من قبل نفسه ال من اهلل، 
بدعوى أّنه يريد حرص امللك يف 
وكان  وأقربائه،  عمومته  أبناء 
أواخ���ر حياة  احل��دث يف  ذل��ك 
مّما  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  النبّي 
اجلاهلية  النظرة  تلك  بقاء  يؤّكد 
حّتى  املسلمني  من  طائفة  عند 
عليه  اهلل  )ص��ىل  حياته  أواخ���ر 
اعرتاضات  إىل  مضافًا  وآل��ه(، 
مواقف  يف  قريش  من  آخرين 
م��ش��اهب��ة، م��ّت��ه��م��ني ال��رس��ول 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  األعظم 

بنفس هذا االهّتام الواهي!
يف  تتفاعل  كانت  النظرة  فهذه 
مع  يتعاملون  وكانوا  نفوسهم، 
عليه  اهلل  )صىل  النبوّية  السلطة 
وآله( واخلالفة اإلسالمّية تعامل 
فقد  عشائري،  وسلطان  ملك 
مشاركة  ل��زوم  يعتقدون  كانوا 
يف  اأُلخ��رى  والفصائل  القبائل 
احلكم وعدم حتديد ذلك يف قوم 
أو أشخاص بأعياهنم وأسامئهم.

أحّقية  مقولة  ظهرت  هنا  ومن 
اآلخرين،  من  باخلالفة  قريش 
هم  النبّي  بيت  أه��ل  ك��ان  ومل��ا 
أص���ح���اب احل�����ّق ال��رشع��ي 
قريش،  من  السامية  واملؤّهالت 
قبول  »ع���دم  مقولة  ط��رح��ت 
واخلالفة  النبّوة  باجتامع  قريش 

يف بني هاشم«!

أجل  من  مها  تتعلَّ أو  املدرسة،  يف  أجنبية  لغًة  م  تتعلَّ كنَت  إذا 
فر، أو حتى ملجرد االستمتاع؛ فال غنى لك عن  العمل أو السَّ

ُم الشهري بيل هانديل: هذا الكتاب الذي يرشح لك فيه املعلِّ
* كيف تبني حصيلَة مفرداتك يف وقت قيايس.

. * كيف تفهم القواعد النحوية بسهولٍة وُيرْسٍ
م  لتعلُّ درايس  كتاٍب  من  بأكثر  االستعانة  عليك  يتعنيَّ  ملاذا   *

اللغة.
تكن  مل  الذي  الوقت   — ائع«  »الضَّ الوقت  تستغل  كيف   *

م اللغة. تعرف أنك متلكه — يف تعلُّ
* ماذا تفعل عندما تراودك الرغبة يف االستسالم.

يف  بام  اللغات،  م  لتعلُّ فعاليًة  الطرق  أكثَر  الكتاب  يتناول  كام 
والتعلم  السلبي  م  التعلُّ مثل  غموًضا؛  الطرق  هذه  أكثر  ذلك 
اللغات  يف  الكتابة  وُنُظم  األبجدية  حفظ  وكيفية  ال،  الفعَّ
استغالل  وكيفية  لة،  امُلسجَّ املواد  استخدام  وطريقة  املختلفة، 
سيجعلك  األمثل.  االستغالَل  اإللكرتونية  اللغوية  املصادر 
ث اللغَة اجلديدة يف غضون بضعة أشهر؛ إنه  هذا الكتاُب تتحدَّ

م اللغة أشبه برحلٍة َمِرحة ومُمتعة. مفتاحك جلعل تعلُّ
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مرق���د اإلمام الحس���ين � عليه 
� وباب قبلته المباركة..  السالم 

فترة الستينيات

كانت حافلة الركاب في صعود وهبوط مستمر طول الطريق . 
وعلى أحد المقاعد ثمة راكب عجوز نحيل يحتضن باقة زهور 
الى  االلتفات  من  تكثر  فتاة  هناك  كانت  المقدمة  وفي  طرية. 
الوراء عبر الممشى بين صفي الكراسي وتطيل النظر الى تلك 

الباقة .
النحيل.  العجوز  لينزل  الحافلة  توقفت  الطريق  منتصف  وفي 
وقبل ان ينزل توقف عند الفتاة وانحنى ليضع باقة الزهور بين 

يديها قائاًل:
؛  زوجتي  من  لِك  هدية  فتقبليها  الزهور  هذه  أعجبتِك  إن   «
سأخبرها بذلك .« تقبلت الفتاة هديتها مبتسمة وراحت تراقب 
مقبرة  نحو  ويتجه  اليدين  فارغ  الحافلة  يغادر  وهو  العجوز 

صغيرة تقع على جانب الطريق.

لألسف الشديد فإّن الكثريين نسوا أو تناسوا قدسية حمافظة كربالء 
الدينية، فرتاه يلهو ويلعب كيفام شاء، بل ويفتح  وأمهيتها ومكانتها 
أهل  االهتامات عىل  ويلقي  فيأيت  العكر  باملاء  املتصيدين  أمام  الباب 
املدينة الطيبني، فاهلل اهلل يا ساكنيها هبذه األرض املباركة التي رّشفها 

اهلل تعاىل بقداسته ودم سبط نبّيه.

* َرُسوُلَك َتْرُجَماُن َعْقِلَك، َوِكَتاُبَك َأْبَلُغ َما َيْنِطُق َعْنَك! 

َعاِء  ِذي َقِد اْش���َتدَّ ِبِه اْلَباَلُء، ِبَأْحَوَج ِإَلى الدُّ * َما اْلُمْبَتَلى الَّ

ِذي اَل َيْأَمُن الَباَلَء! الَّ

من حكم اإلمام علي � عليه السالم �

قْل وال تقْل أي���ن قدس���ية 
المدينة؟

الهدية
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* ُقل: نِفذ إذا انتهى اليشء وفنى )نِفذت املؤونة( وال تقل نَفَذ 
)نَفذ السهم أي مّر ونَفذ املاء من الصنبور أي مّر(. والدليل من 
ِ َباٍق َوَلَنْجِزَينَّ  كتاب اهلل تعاىل يف نِفد )َما ِعْنَدُكْم َيْنَفُد َوَما ِعْنَد اهللَّ

وا َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن )96 النحل(  ِذيَن َصرَبُ الَّ
أي  باآلخر  اليشء  )أحاط  باملحادثات  الكتامن  أحاطوا  ُقل:   *
بالكتامن  املحادثات  أحاطوا  تقل  وال  والسور(  كاحلائط  جعله 
)أي جعلوا املحادثات كاحلائط حلفظ الكتامن وهذا قلب املعنى 

الذي ال جيوز(.
* ُقل: بائسون وال تقل بؤساء ألن بؤساء تعني الشجعان ذوو 
فُيسّمى  احلظ  منقوص  مال  له  ليس  الذي  الرجل  أما  العزم. 

حُمارف ومجعها حمارفون.

أعمال فنيةقْل وال تقْل
 من الخشب

من  شفهيًا  تتعلمها  حيث  ما،  مجاعة  ختص  سلوكية  أنامط  هي 
اجلامعة السابقة مثل تقليد أو احتفال بعيد معني.

القانون  من  ج��زءًا  معني  جمتمع  يف  العادات  بعض  تصبح  قد 
التي جيب عىل  اجلهة  مثل عادة  الدستور  تؤثر عىل  أو  الرسمي، 
املركبات أن تسري عليها من الشارع، وال تكون العادات مكتوبة 

غالبًا.
الفرق بني العادات والتقاليد :

املجاالت  شتى  يف  سبقه  جليل  جيل  تقليد  من  تنشأ  التقاليد: 
وباحلذافري.

العادات  وتؤدي  التقاليد..  يف  ذكرنا  كام  يشرتط  ال  العادات: 
االجتامعية  الروابط  تقّوي  أهنا  إذ  اجتامعية  وظيفة  والتقاليد 

والوحدة وحتيي املناسبات واألعياد أو الفولكلور.

ين
حس

ي 
عل

سيس���يولوجيا العادات 
والتقاليد االجتماعية
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