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)34( وكان له ثمر أنواع من املال سوى اجلنتني من ثمر ماله إذا كاثره وقريء بفتحتني 
وبضم الثاء وس��كون امليم فق��ال لصحابه وهو حياوره وه��و يراجعه يف الكالم من 

حار إذا رجع أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا أوالدا وأعوانا.
)35( ودخ��ل جنته بصاحبه يطوف به فيها ويفاخره هبا وهو ظامل لنفس��ه ضار 
هل��ا بعجبه وكفره قال ما أظن أن تبيد أن تفني هذه يعني هذه اجلنة أبدا لطول 

أمله ومتادي غفلته وإغرتاره بمهلته.
)36( وم��ا أظن الس��اعة قائمة كائنة ولئ��ن رددت إىل رب��ى بالبعث كام 

زعمت الجدن خريا منها منقلبا مرجعا وعاقبة وقريء منهام.
)37( ق��ال له صاحب��ه وهو حياوره أكفرت بالذي خلق��ك من تراب فإنه 
أصل مادتك ومادة أصلك ثم من نطفة فإهنا مادتك القريبة ثم س��واك رجال 

ثم عدلك وكملك إنسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال.
)38( لكن��ا هو اهلل ريب أصله لكن أن��ا وقريء باأللف يف الوصل والوقف مجيعا 

وال أرشك بريب أحدا.
)39( ول��وال إذ دخل��ت جنتك قلت وهال قلت عند دخوهلا ما ش��اء اهلل كائن إقرار 
بأهنا وما فيها بمشية اهلل إن شاء اهلل أبقاها وإن شاء أبادها ال قوة إال باهلل وقلت ال قوة 
إال ب��اهلل إعرتافا بالعجز عىل نفس��ك والقدرة هلل وإن ما تيرس ل��ك من عامرهتا وتدبريها 

فبمعونته واقتداره إن ترن أنا أقل منك ماال وولدا.
)40( فعسى ريب أن يؤتني خريا من جنتك يف الدنيا أو يف اآلخرة أليامين ويرسل عليها عىل 

جنتك لكفرك حسبانا من السامء مرامًى من عذابه كصاعقة ونحوها.
وقيل هو بمعنى احلس��اب واملراد ب��ه التقدير بتخريبها فتصبح صعيدا زلقا أرضا ملس��اء يزلق 

عليها باستيصال نباهتا وأشجارها .
القمي حمرتقا .

)41( أو يصبح ماؤها غورا غائرا يف األرض فلن تستطيع له طلبًا.

سورة الكهف 

تفسيرالسورة

َتُه َوُهَو  اِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمنَك َماال َوَأَعزُّ َنَفًرا )34( َوَدَخَل َجنَّ َوَكاَن َلُه َثَمٌر َفَقاَل لَِصاِحبِِه َوُهَو حُيَ
ِددتُّ إىَِل َريبيِّ  ��اَعَة َقائَِمًة َوَلئِن رُّ َنْفِس��هِ َقاَل َما َأُظنُّ َأن َتبِيَد َهِذِه َأَبًدا )35( َوَما َأُظنُّ السَّ َظامِلٌ ليِّ
اِوُرُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمن ُتَراٍب  ْنَها ُمنَقَلًبا )36( َقاَل َلُه َصاِحُب��هُ َوُهَو حُيَ ا ميِّ ِج��َدنَّ َخرْيً أَلَ
ا )38( َوَلْوال إِْذ  ُك بَِريبيِّ َأَح��دً ُ َريبيِّ َوال ُأرْشِ ا ُه��َو اهللَّ ِكنَّ اَك َرُجاًل )37( لَّ ْطَفٍة ُثمَّ َس��وَّ ُث��مَّ ِم��ن نُّ
ِ إِن َتَرِن َأَنا َأَقلَّ ِمنَك َماال َوَوَلًدا )39( َفَعَس��ى  َة إاِلَّ بِاهللَّ ُ ال ُقوَّ َتَك ُقْلَت َما َش��اء اهللَّ َدَخْلَت َجنَّ
اَمء َفُتْصبَِح َصِعيًدا َزَلًقا )40( َأْو  َن السَّ تَِك َوُيْرِس��لَ َعَلْيَها ُحْسَباًنا ميِّ ن َجنَّ ا ميِّ َريبيِّ َأن ُيْؤتنَِيِ َخرْيً

ُيْصبَِح َماُؤَها َغْوًرا َفَلن َتْسَتِطيَع َلُه َطَلًبا )41( 



النصيحُة خترج من الناصح بشكل تلقائي وأخوي ووفق معطيات ما حيمله الناصح من اخالق وعلم 
واال اذا طلبن��ا م��ن الناصح نصيحة معّينة وفق اطار معني وش��كل خاّص فاهن��ا ال تكون نصيحة ألن 
ال��ذي طلبه��ا يعلم هبا فل��ام اذن النصيحة ؟ واالمر اآلخ��ر النصيحة ال يكون معها ام��ر الزامي بل  ان 

االلزامي عندما تقتنع هبا تنّفذها بحذافريها ال ان تأخذ مايروق لك وترتك ما ال يروق لك .
املرجعية اجهدت نفس��ها يف سبيل تقديم النصح واالرش��اد ملن يطرق باهبا وملا تّطلع عليه من الوضع 
العراقي فان نصيحتها تكون ُعصارة افكار سامحة السيد السيستاين )دام ظله الوارف( وفق ما اختزنه 
من علم وتقوى وورع واخالق حتى تكون نصيحته ذات ثمرة اجيابية ملن يبتغيها وخيتمها بالقول واهلل 

العامل.
واذا ترّتب��ت نتائج غري س��ليمة بعد النصيحة فاخلل��ل بمن نّفذ النصيحة او اختي��ار من هو غري مؤهل 

لرتمجة النصيحة عىل ارض الواقع فاخللل يكون باملنّفذ والتنفيذ وليس بالناصح .
النصيحة ليست مزاجا يف القول والتنفيذ.

.

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
a

َعاُء َلُه ِفيَم�ا  نَت ِصْدَقُه َوَقَدْرَت َعىَل َسديِّ َحاَجتِِه، َوالدُّ ��ائِِل َفإْعَطاُؤُه إذا َتَيقَّ * َوأّما َحقُّ السَّ
ْهَمُة َلُه َومَلْ َتْعِزْم َعىَل  نَزَل بِه، َوامْلَُعاَونُة َلُه َعىَل َطِلَبتِِه، َوإن َشَكْكَت يِف ِصْدِقِه َوَسَبْقَت إَليِه التُّ

وَل َبْيَنَك وَبنَي  َك وحَيُ َك َعِن َحظيِّ ��ْيَطاِن َأَراَد َأْن َيُصدَّ َذلِ��َك مَلْ َتْأَمْن َأْن َيُكوَن ِمْن َكْيِد الشَّ
ا مَجِياًل. َوإْن َغَلبَت نْفَسَك يِف َأْمِرِه َوَأْعَطيَتُه  ْكَتُه بِسرِتِه َوَرَددَتُه َردًّ ب إىَل َربَك َفرَتَ َقرُّ التَّ

َعىَل َم�����ا َعَرَض يِف نْفِسَك ِمْنُه، فإنَّ ذلَِك ِمْن َعْزِم اأُلُموِر.
��ْكِر َلُه َواملَْعِرَفِة  ��ُه إْن َأْعَطى ُقبَل ِمْنُه َما َأْعَطى بالشُّ *  َوأّما َحقُّ املَس��ئوِل َفَحقُّ

ُه إْن َمنَع  . َواْعَلْم أنَّ نَّ لَِفْضِلِه َوَطَلَب َوْجِه اْلُعْذِر يِف َمنِعِه، َوَأْحَس��َن ب��ِه الظَّ
ثِريُب يِف َمالِه، َوإْن َكاَن َظامِلًا َفإنَّ اإلنَساَن َلظُلوٌم  َفاَمَلُه َمَنَع، َوَأْن َلْيَس التَّ

اٌر. َكفَّ

إّنها نصيحٌة واهلُل العالُم
االفتتاحية



إّنها نصيحٌة واهلُل العالُم



السيُد الصافي ُيعّزي ذوي األحبة ممن 
وعدوانًا  ظلمًا  الزكية  دماؤهم  أريقت 
في البياع، ويورد قصة موسى وفرعون 

للعبرة واالتعاظ     

اخويت اخوايت:
يف البداية نقّدم التعازي واملواساة اىل ذوي 
الزكية ظلاًم  أريقت دماؤهم  الذين  االحّبة 
وعدوانًا يوم امس يف البياع وقبل ذلك يف 
ونسأل  اخرى..   ومؤملة  مؤسفة  حوادث 
اهلل العيل القدير ألولئك املظلومني الرمحة 
والسلوان،  الصرب  ولذوهيم  والغفران، 
وألصحاب  العاجل،  الشفاء  وللجرحى 
يعملوا  لكي  باملسؤولية..  الشعور  القرار 
حفظ  يف  مسؤولياهتم  عليهم  توجبه  بام 

االمن، ورعاية حقوق املواطنني.
عدة  مرة  قلنا  كام  يتحدث  الكريم  القرآن 
االث��ار  بعض  هلا  املواطن  وه��ذه  مواطن 
وتعلمون  منها،  االستفادة  يمكن  التي 
قصص  ليست  الكريم  القران  قصص  ان 

تسلية وانام هي قصص عربة، من مجلة ما 
الذي  املنهج  ذلك  هو  الكريم  القران  يف 
مقابله  ويف  السالم(  )عليه  موسى  وضعه 

كان املنهج الذي ُعرف به فرعون.
فرعون  وأص��ب��ح  حالة  موسى  وأص��ب��ح 
حالة، لكن واقع موسى كنبي من االنبياء، 
وواقع فرعون كطاغية من الطغاة هذا واقع 
يف زمان معني، وخط موسى وخط فرعون 
عن  خيتلف  أحدمها  يلتقيان  ال  خطان  مها 
اشار  ما  بعض  نستعرض  اليوم   .. االخر 
اليه القران الكريم يف هذه اخلصيصة التي 
هبا  يتميز  والتي  فرعون  مسلك  هبا  يتميز 

اخلط احلق االخر.
َجاَءُهْم  )َفَلامَّ   : القصص  س��ورة  يف  ورد 
َناٍت َقاُلوا َما َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر  ُموَسى بِآَياتَِنا َبييِّ

لنَِي  اأَلوَّ آَبائَِنا  يِف  َذا  هِبَ َسِمْعَنا  َوَما  ى  ُمْفرَتً
))36(

فيها  ليس  اآليات واضحة  الحظوا كانت 
الغاز ألن هذا خالف الغرض انا آتيك بآية 
بينة واضحة، لكن هؤالء مل يؤمنوا وقالوا 
به  ج��اء  ال��ذي  وه��ذا  مفرتى  سحر  ه��ذا 
موسى عبارة عن سحر وكذب وما سمعنا 

هبذا يف آبائنا االولني.
نفسه  ينّصب  ان  يريد  ال  موسى  الحظوا 
مكانه،  يأخذ  ان  يريد  وال  فرعون،  مكان 
هبذه  فجاء  املستضعفني  هلؤالء  جاء  وانام 
السالم(  )عليه  موسى  البينات..  اآليات 
احتّج  حتى  ابقى  ان  املحاججة  مقتىض 
َريبيِّ  ُموَسى  )َوَق��اَل  تعاىل:  قال   .. عليكم 
َوَمْن  ِعْنِدِه  ِمْن  بِاهْلَُدى  َج��اَء  بَِمْن  َأْعَلُم 

تحدًث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد 
كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي   أحمد 
المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي 
أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 19 جمادي 

األول/ 1438ه� الموافق 2017/2/17م تحدث قائالً:
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امِلُوَن  اِر إِنَُّه ال ُيْفِلُح الظَّ َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّ
..)37(

ج��دًا  ال��س��الم(  )عليه  موسى  رس��ال��ة 
واضحة بآيات بينات وأوكل االمر واهلل 
الدار والذي  بعقبى  يعلم، وأيضًا نؤمن 
يؤمن بعقبى الدار ال يظلم.. وأنا هنا ال 
أقصد االيامن اللساين وانام اقصد االيامن 
الذي يصل اىل القلب، فاملؤمن ال يظلم 
ألنه يعلم ان هناك جزاء وكتاب سينرش 

فرتاه ال يظلم.
تعالوا اىل املسلك االخر واملنهج املقابل، 
امْلأَل  ا  َ َأهيُّ َيا  ِفْرَعْوُن  )َوَق��اَل   : تعاىل  قال 
ِل  َفَأْوِقْد  َغرْيِي  إَِلٍه  ِمْن  َلُكْم  َعِلْمُت  َما 
حًا  َصْ ِل  َفاْجَعل  نِي  الطيِّ َعىَل  َهاَماُن  َيا 
ُه ِمْن  ِلُع إىَِل إَِلِه ُموَسى َوإيِنيِّ أَلُظنُّ َلَعيليِّ َأطَّ

اْلَكاِذبنَِي )38(
فرعون سلطان متمّكن، كالمه بحسب 
دليل  فيها  له، اصاًل ال  قيمة  موازيننا ال 
وال عقل وال يقبلها احد لكنه متّكن من 
املستضعفني..  هؤالء  عىل  يستحكم  ان 
فرعون يرى ان االله منصب يقول للمأل 
انا ربكم  اله غريي،  ما علمت لكم من 
فقط، وهذا منصب فيه منصب وسيطرة 

عىل املقدرات..
نِي( الحظوا  )َفَأْوِقْد ِل َيا َهاَماُن َعىَل الطيِّ
سخافة  والح��ظ��وا  االستهتار  قمة  يف 
فرعون  ف��رع��ون؟  يريد  م��اذا  العقل، 
شيئا  يفهم  ومل  املادة  غري  يعقل  مل  رجل 
هبذه  القيمة  ي��رى  امل���ادي  ال��وض��ع  اال 
إىَِل  ِلُع  َأطَّ َلَعيليِّ  حًا  َصْ ِل  )َفاْجَعل  املادة 
اْلَكاِذبنَِي(.  ِمْن  ُه  أَلُظنُّ َوإيِنيِّ  ُموَسى  إَِلِه 

اله  عنده  موسى  ان  يبدو  يقول  فرعون 
واريد ان اطلع عىل اله موسى يتصور ان 
فرعون  قدرة  مثله،  شخص  موسى  اله 
يمكن  ال  املطلب  ه��ذا  هيضم  ان  عىل 
ال  االنسان  ان  مشكلة  هذه  يفهمه..  ان 
بأدلة  تأتيه  الواقع هناك غاممة مهام  يرى 
وبراهني ال يقتنع، وما اعظم كلمة أمري 
اذا  نّيام  الناس  السالم(:  )عليه  املؤمنني 

ماتوا انتبهوا.
موسى  ان  نفسه  قرارة  يف  يعلم  فرعون 
اتبعه  ان  يصنع؟  ماذا  ولكن  كاذب  غري 
والسلطان،  االهبة  هذه  كل  منه  ستنتهي 
اضعف  فهو  ذل��ك  ع��ىل  ي��ق��در  ال  ه��و 
اجل��رأة  ه��ذه  يملكون  ال  الشيطان  من 
يداهن  يبقى  ف��رتاه  باحلق  واالع���رتاف 
)َواْسَتْكرَبَ  ويغالط  ويكاذب  ويفرتي 
وا  قيِّ َوَظنُّ ُهَو َوُجُنوُدُه يِف اأَلْرِض بَِغرْيِ احْلَ

ْم إَِلْيَنا ال ُيْرَجُعوَن )39((. ُ َأهنَّ
( تارة االنسان  الحظوا العبارة )َواْسَتْكرَبَ
حالة  واالستكبار  يستكرب،  وتارة  يتكرب 
يظلم  بآخر فرتاه  او  القوة بشكل  اظهار 
الحظوا  وي���رسق،  ويقتل  ويضطهد 
القران الكريم ال حيّمل فرعون املسؤولية 
فهؤالء  وجنوده  هو  استكرب  بل  فقط 
 .. وراءه  هم  يفعل  ماذا  معذورين  غري 
وا  )َوَظنُّ  : الكريم  القران  دقة  الحظوا 

ْم إَِلْيَنا ال ُيْرَجُعوَن(. ُ َأهنَّ
ممكن  الكالم  وه��ذا  منهج  الفرعونية 
االنسان يف بيته يكون فرعون يف مدرسة 
يكون فرعون او يف معمل يكون فرعون 
ليس الفرعونية اال ان يكون ملكًا .. هذا 

املنهج الذي يستكرب ويستحقر وهذا من 
اخطر االشياء فيها ظلم لآلخرين.

موسى جاء هبداية وكلمة طيبة ماذا اريد 
واحلياة  تعاىل  باهلل  تؤمنوا  ان  ؟  منكم 
احلياة  نفس  الكفر  يف  تقضوهنا  التي 
منكم  اريد  ماذا  االيامن،  يف  ستقضوهنا 
ارشدكم  اجليدة  غري  الترصفات  هذه  ؟ 
اىل افضل وأحسن منها وبالنتيجة اجلزاء 
احلسن لكم )َفَأَخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُهْم 
امِلنَِي  الظَّ َعاِقَبُة  َكاَن  َكْيَف  َفانُظْر  اْلَيميِّ  يِف 

.))40(
االنسان واقعًا اخواين ال يستحي من اهلل 
االستصغار  الحظوا  ويتحدى،  تعاىل 
( كام  بفرعون وجنوده )َفَنَبْذَناُهْم يِف اْلَيميِّ
قيمة  له  ليست  شيئا  يرمي  اإلنسان  إن 
اجلنود  قيمة،  له  ليست  حقيقة  وفرعون 
العقل  استعامل  وع��دم  قيمة  له  جعلوا 
قيمته  وان  قيمة  له  جعل  اهلوى  واتباع 
 ً اصال  له  قيمة  ال  احلقيقة  يف  احلقيقية 

امِلنَِي(.  )َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّ
هذا املقطع من اآلية الرشيفة دقيق مل تقل 
عاقبة  تقل  ومل  الظاملني  عاقبة  كان  كيف 
مجيع  يسلب  و  يدّمر  والظامل  الكافرين، 
له  حول  ال  مسكني  واملظلوم  احلقوق، 
وال قوة فقط ينظر اىل رمحة اهلل تعاىل متى 
يأيت وعد اهلل تعاىل حتى ينترص من هذا 

املظلوم ضد هذا الظامل..
من  جيعلنا  ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  نسأل 
ظلم  عن  واياكم  يبعدنا  وان  املعتربين 
الظاملني وان ال جيعلنا من الذين يركنون 

اىل الظاملني.. واحلمد هلل رب العاملني.
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إن ألمري املؤمنني قدرة خاصة وهذه القدرة 
للنظر،  ملفت  بشكل  األم��ور  دقائق  تبني 
فهو ربيب النبي وتلميذ القرآن، وقد علمه 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ألف باب 
باب،  ألف  يفتح  باب  كل  ويف  العلم،  من 
املنبع  هذا  من  منه  وصلنا  ما  أن  شك  وال 
النبي  نفس  وهو  املؤمنني  فأمري  الصايف، 
األكرم  النبي  أن  كام  بنا  يرأف  أنه  ةالشك 
أيضًا  املؤمنني  وأمري  للعاملني؛  رمحًة  ُأرسل 
ألمر  واخل��وف  علينا،  فيخاف  بنا  ي��رأف 
اإلنسان  أن  احلزن،  خالف  عىل  املستقبل 
ف��ات وأم��ر وق��ع، واإلنسان  حي��زن ألم��ر 
خياف ألم��رٍ سيقع، واخل��وف واحل��زن من 
سنخ الغرائز، فالنبي خياف وحيزن واإلمام 
خياف وحيزن، وليس من سنخ الرذائل، فإن 
الرذيلة ال يمكن أن تلصق بالنبي )صىل اهلل 
عليه وآله( فاجلبن من الراذئل؛ أما اخلوف 

واجلوع  كالعطش  الغرائز  سنخ  من  فهو 
املؤمنني  أمري  يقول  وهنا  والكره،  واحلب 
تفيد  )إّنام(،  ال�  وهذه  عليكم(  أخاف  )إنام 

احلرص ألمهية ما يبني من أمهية اخلصلتني،
هذه  لبيان  التعريض  ه��ذا  هنا  ونالحظ 
فيه  ال��ذي  املؤمنني  ألم��ري  فيه  اخلصاصة 
ومل  علينا  خياف  عليه  اهلل  سالم  فهو  رقة، 
وقعنا  أننا  ذلك  ومعنى  نفسه،  عىل  خيف 
هذه  وق��ال  ال��س��الم(،  )عليه  اهتاممه  يف 
املخوفة ناشئة من جنبتني مهمتني، واحدة 
هلا آثار معينة واألخرة كذلك، ولكن كلتا 
الصفتني ال ينبغي أن تكونوا من أهِلها ومها 
من  وطبعًا  األم��ل(،  وطول  اهلوى  )إتباع 
قبله النبي )صىل اهلل عليه وآله( ذكر مجلة يف 
غاية األمهية وبني أن حب الدنيا رأس كل 
منشأ وعندما  فلها  اإلنسان،  تنتاب  خطيئة 
هو  اخلطايا  هذه  منشأ  أن  نرى  إليها  نصل 

حبُّ الدنيا، وهاتان اجلملتان متفرعتان عن 
املعني الذي صدر عن النبي )صىل اهلل عليه 
وآله(؛ وأمري املؤمنني يوّضح هذا املطلب، 
حني قال: اتباع اهلوى وطول األمل، فام هو 

األثر الذي يؤثره إتباع اهلوى؟
وجييب أمري املؤمنني قائاًل )فأما اتباع اهلوى 
حاجزًا  سيكون  اي  احل��ق(،  عن  فيصدُّ 
عن  ُصّد  إذا  واإلنسان  احلق،  عن  وص��اّدًا 
بينه  بعد ذلك، ألنه قد صار  احلق ال جيده 
فيمنع  الرؤية،  عن  مانع  جداٌر  احلق  وبني 
أو هذا  يأيت إىل احلق، فهناك مصد  أن  عن 
اجلدار يصّدين عن رؤية ما خلفه، وال أرى 

ما خلفه، وبالنتيجة سأخرس.
اتباع اهلوى أيضًا هو حقيقة خطرية ويندر 
اإلنسان  أن  منها، واهلوى معنى  يسلم  من 
يميل، ويرتك قياده لرغباته وأمزجته وميوله، 
بال أن يتأمل وأن يتفحص، لعله استئناسًا 

مستقاٌة من اخلطبة األوىل لصالة اجلمعة بإمامة السيد أمحد الصايف بالصحن احلسيني الرشيف بتاريخ 17/ 2/ 2017

ورَد عْن أمير المؤمنين )عليه السالم( قال: )إنما أخاف عليكم 
اثنتين، اتباع الهوى وطول األمل، فأما اتباع الهوى فهو يصد 

عن الحق، وأما طول األمل فينسي اآلخرة(.
َك عن الحقِّ  فعٌل يصدُّ

وآخر ُينسيَك اآلخرة
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باملطلب، 
ك����ان ب��ع��ض ال��ق��ض��اة 
أراد  عندما  واخلري  املعرفة  أهل  من  وهو 
أن  بعد  ق��ال:  زوجته،  أوىص  يموت  أن 
فال  وأغّطى  عيناي  وتغمض  يداي  تسبل 
الزوجة  التزمت  وفعاًل  وجهي،  تكشفي 
كشفت  ولكنها  القايض،  زوجها  قال  بام 
مل  شيئًا  ش��اه��دت  ُي��ق��رب،  أن  قبل  وجهه 
يرّسها وارتعبت من ذاك احلال، ومل تعرف 
غض  مع  رؤيا  أخربها  ذلك  بعد  السبب، 
النظر مع مواطن صدق الرؤيا، قال هلا ما 
كشفتيه وما رأيته قد أفزعك، وهذا بسبب 
له  خصٍم  مع  أخوك  جاءين  حيث  أخيِك، 
حتى أقيض بينهام، فأنا قلُت مياًل ألخيِك، 
ختاصام  وعندما  معه،  احلق  اجعل  اللهم 
له، وهذا  فأنا حكمت  معه،  احلق  أن  تبني 
احلق،  بغري  أحكم  مل  أنني  مع  امليل  جزاء 
القرابة  صدتني  حيث  امليل..  جزاء  ولكن 
عن احلق، والحظ أمثال هذه املسألة كثرية 
نَر  ومل  الغطاء  لنا  يكشف  مل  فنحن  ج��دًا، 
حقيقة أعاملنا، وهنالك آثار لبعض الذنوب 
تكون وضعية فتحجب عنا احلقائق، واهلل 
ولكن  عنه  ُنحجب  ال  وتعاىل(  )سبحانه 
رمحته حُتجب عنا بسبب ما فينا من اخلطايا 

وال���ذن���وب، ول��وال 
آدم  ولد  إىل  حيومون  الشياطني  أن 
واألرض،  الساموات  ملكوت  إىل  لنظروا 
ليست  املؤمنني  أم��ري  من  اجلملة  وه��ذه 
مجلة عابرة وإنام هو فعال خياف علينا فهو 
إنام  رمح��ة،  وهو  والشفيق  واإلم��ام  االب 
اهلوى  تتتبعون  أنتم  إذا  خياف علينا، وقال 
هذا  وطبعا  احل��ق،  عن  ذل��ك  سيصّدكم 
واألخ��الق  والفقه  وال��ف��روع  العقائد  يف 
واألفعال أن اإلنسان يتبع اهلوى فسيكون 
هناك مصد بينه وبني احلق، وال يمكنه أن 
وهذا  املصد  هذا  يرفع  أن  إال  احلق  يرى 
عملية  فهي  اهلوى،  اتباع  برتك  إال  يتم  ال 
تراتبية واإلمام عيل وهو الصادق يف قوله، 
احلق..  فأصيب  اهلوى  أتبع  أن  يمكن  فال 
هيهات ثم هيهات.. بل البد أن نتجرد من 

اهلوى.
األمل،  طول  عن  نبتعد  وأن  البّد  وأيضًا 
املؤمنني  أمري  علينا  منه  خياف  ما  ثاين  وهو 

)عليه السالم(.
مذموم،  أمل  تارة  ممدوح  أمٌل  هناك  فتارة 
وأمل املمدوح ان اإلنسان يذنب ثم يلتفت 
أن يوفقه للحسنات، فمثلام  فيأمل من اهلل 
يتدارك  أن  منه  يأمل  باآلثام  العمر  صف 
من  ويطلب  يمرض  فهو  باحلسناِت،  له 
اهلل الشفاء، ولعل الكثري من األدعية التي 

ن��دع��و 
إلطالة  تعاىل  اهلل  هبا 

أمل  عىل  مبنية  فهي  األع��امر 
املذموم،  األمل  هذا  ليس  ولكن  بقائنا، 

ولدًا  ارزقني  اللهم  ويقول  يدعو  اإلنسان 
سرتزق،  باّنك  تعاىل  اهلل  فيبرشه  صاحلًا، 
ستأيت  إضافية  وأيام  أجل  هناك  أن  يعني 
وإنام  املذموم  األمل  من  ليس  وهذا  إليك 
سيامء  م��ن  وال��رج��ال  ال��رج��اء،  م��ن  نحو 
رمحة  م��ن  ييأس  ال  فاإلنسان  املؤمنني، 
وحيث  تعاىل  اهلل  إىل  يتوجه  أن  والب��د  اهلل 
طول  أما  الصاحلني،  بسرية  ليلحق  اخلطى 
املتعلقة  اآلم��ال  تلك  هو  املذموم  األم��ل 
السالم(  )عليه  اإلمام  قول  بقرينة  بالدنيا 
أن طول األمل ينيس اآلخرة، فهذا األمل 
له  الذي  األمل  بل  باآلخرة،  مربوط  غري 
هو  وإن��ام  ينسيها  ال  فهو  باآلخرة  عالقة 
منها، كام يف رواية تقول أن أحدهم جاء إىل 
إين  وقال:  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام 
أحب الدنيا، فقال له اإلمام: ما تصنع هبا، 
فأجاب: أصوم وأصل أرحامي وأتصدق، 
الدنيا  أع��امل  ليست  هذه  اإلم��ام  له  فقال 
يأمل  الذي  األمل  طول  بل  اآلخرة،  وإنام 
الدنيا،  يف  خالد  وكأنه  أفعااًل  اإلنسان  فيه 
وهذه أخواين من االبتالءات الكثرية التي 

ُيبتىل هبا اإلنسان والعياذ باهلل.
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

اال

• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة يفتتح ممثليُة لواء علي 
االكبر عليه السالم القتالي في كربالء المقدسة ..

• وفد شعبة التبليغ الديني للعتبة الحسينية المقدسة  يساهم بحل مشكلة بين فصائل الحشد الشعبي التركماني والكرد في محافظة كركوك ..

• األمين العام لألمم المتحدة ) غوتيريس( يؤكد ان نتائج حرب العراق ضد اإلرهاب باهرة جدًا وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعمه..

• هيئة التقاعد العامة تكشف عن )50 % ( من المتقاعدين يستلمون رواتبهم الكترونيا .. وتستعد للبدء بالنظام اإللكتروني لتسلم الرواتب ..

• الحكومة العراقية تبحث عن شركاء لتمويل 4500 مشروع متلّكئ ومتوقف تتجاوز قيمتها 5 تريليونات دينار..

• المرجعية الدينية العليا تعد انفجارات العاصمة بغداد مؤخرًا بـ )المؤسفة( وتصف ضحايا احداثها بالمظلومين ..

• وزارة االتصاالت تعلن عن قرب إطالق القمر الصناعي العراقي السيادي لتعزيز البنى التحتية الفضائية والجانب االمني.

التي حققها  الكبرية  باالنجازات واالنتصارات  العريب  الربملان  أشاد 
نينوى.  اجليش والقوات االمنية يف حترير اجلانب االيرس من حمافظة 
البيايت خالل مشاركته  العريب والعراقي، عباس  الربملان  وقال عضو 
يف اجللسة الرابعة من دور االنعقاد االول للفصل الترشيعي الثاين: ان 
اعضاء الربملان العريب يقفون مع العراق يف حربه العادلة ضد تنظيم 
)داعش( االرهايب. من جانبه، أشاد رئيس الربملان العريب )مشعل بن 
فهم السلمي( بدور الشعب العراقي يف مواجهة عصابات )داعش( 
االجرامية، وما ترتكبه من جرائم وانتهاكات ضد املدنيني، معربا يف 
كلمته عن رفضه التدخالت االجنبية يف العراق، مبينا ان العراق بلد 
فصائل  مجيع  بني  احلوار  اىل  داعيًا  شقيق،  عريب  بلد  وهو  سيادته  له 
الشعب العراقي العالء مصلحة العراق، وطالب مجيع الدول العربية 

بمساعدة العراق لتجاوز حمنته.

• مدير مكافحة المتفجرات في كربالء يؤكد إن استخدام عجالت )الرابسكان( 

أسهم باستقرار المدينة امنيا اضافة للجهد البشري واألمني ...

موعد  حتديد  عن  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  كشفت 
أكد ذلك مسؤول شعبة  ملنتسبيها،  السكنية  االرايض  تسليم قطع 
اتوزيع سيكون يف  إن  إدريس عالوي(، مضيفا  )توفيق  األرايض 
تيمنًا  وذلك  االوىل،  كوجبة  القادم  رجب  شهر  من  عرش  الثالث 
بمناسبة والدة اإلمام عيل )عليه السالم(، الفتًا اىل ان عدد القطع 
هي )3045( قطعة بمساحة )200( مرت مربع، مشريا اىل ان رسم 
بدل القطعة، بحدود )8,000,000( دينار، منوها ان االمانة العامة 
للعتبة احلسينية املقدسة تلزم املستلم القطعة ببنائها وفق التصاميم 
الثالثة التي وضعتها ، وخالل فرتة أقصاها )6( سنوات، كاشفا 
بمساحة  للمنتسبني،  الثانية  الوجبة  توزيع  عن  ايضا  ع��الوي 
كربالء،  جامعة  خلف  )الزبيليه(  منطقة  يف  تقع  دونم،   )1300(
للعتبة  العامة  االمانة  باسم  ومسجلة  املعلنة،  التصاميم  ضمن 

احلسينية املقدسة.

البرلمان العربي يشيد باالنتصارات 
الكبيرة للقوات العراقية

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تكشف
 عن موعد تسليم قطع االراضي لمنتسبيها 

الحشُد الشعبي أجهض أعنف هجوم لـ)داعش( غربي الموصل 
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بأنه  ُوصف  املوصل،  غريب  )داعش(  لتنظيم  هجومًا  الشعبي  احلشد  قوات  احبطت 
احلشد  هليئة  بيان  ذلك  أكد  للمدينة،  االيرس  الساحل  حترير  إعالن  منذ  )األعنف( 
الشعبي  احلشد  ابطال  يمسكه  الذي  الصد  استهدف خط  اهلجوم  ان  الشعبي، مضيفا 
لفتح ثغرة والعبور من تلعفر باجتاه البعاج وسوريا، واستغرق اهلجوم نحو 6 ساعات، 
شارك فيه) 200 ( مسلح باستخدام الدروع والدبابات، حاول فيها عناص )داعش( 
ضمن  من  كبرية  قيادات  هناك  ان  السيام  البعاج  باجتاه  اهلرب  تلعفر  يف  املحاصون 
احلشد  ألوية  من  كاًل  ان  اىل  البيان  واشار   سوريا.  نحو  الفرار  تنوي  كانت  املهامجني 
الشعبي) 53، 11، 16، 5، 45(، بالتنسيق مع طريان اجليش العراقي واللواء اخلامس 
يف اجليش  قاموا بصد اهلجوم. بدوره وصف النائب أمحد االسدي، املتحدث باسم هيئة 

احلشد الشعبي اهلجوم: بأنه )األعنف(.

• األمين العام لألمم المتحدة ) غوتيريس( يؤكد ان نتائج حرب العراق ضد اإلرهاب باهرة جدًا وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعمه..

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

رئيس الوزراء يؤكد على 
وجوب ضمان حقوق مقاتلي 

الحشد الشعبي

العتبة الحسينية تقّدم راية اإلمام الحسين )عليه السالم(
 الى مقاتلي الحشد الشعبي في الموصل

زار وفد من شعبة رعاية ذوي الشهداء واجلرحى التابعة لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة القطعات االمامية للواء 
الطفوف يف قرية حجف جنوب تل عبطة، افاد بذلك مراسل االعالم احلريب، مضيفا ان الوفد قّدم اىل املقاتلني راية االمام 
احلسني )عليه السالم( وترابا من القرب الرشيف وبعض اهلدايا املعنوية، مبينا ان الوفد نقل اىل املقاتلني سالم املتول الرشعي 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي. يذكر ان لواء الطفوف   يسيطر عىل مساحة واسعة يف املحور 

الغريب للموصل.

العام  القائد  ال���وزراء  جملس  رئيس  أّك��د 
عىل  العبادي  حيدر  املسلحة  للقوات 
احلشد  مقاتيل  ح��ق��وق  ض��امن  وج���وب 
سامهت  التي  التشكيالت  وبقية  الشعبي 
بتحرير األرايض. وقال  املكتب اإلعالمي 
ترأس  العام  القائد  ان   : ال��وزراء  لرئيس 
بحضور  الشعبي  احلشد  قادة  مع  اجتامعا 
القادة األمنيني والعسكريني ملناقشة تنظيم 
سليمة  اسس  عىل  به  والسري  احلشد  عمل 
احلشد  قانون  يف  الديواين  األمر  ضوء  يف 
الشعبي. وأضاف  اننا يف املراحل االخرية 
هلزيمة عصابات )داعش(، وتابع ان احلشد 
جيب ان يمثل كل العراقيني، مؤكدا اننا لن 
نسمح باستخدام اسم احلشد لإلساءة اليه 

وملقاتليه األبطال.

الحشُد الشعبي أجهض أعنف هجوم لـ)داعش( غربي الموصل 

11
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



جسوٌر من أبطال الشهادة تمتّد بموازاة جسرها الحالم..

الشهيد حممد من مواليد )1994( متزّوج 
وله بنت واحدة، وبعد صدور فتوى اجلهاد 
حُمدثًة  وأخوته  به  االم  اجتمعت  الكفائي 
احلسني  االم��ام  نرصة  يوم  هذا  بأن  إياهم 
)عليه السالم( فمن يستطيع منكم نرصته 
جمالس  يف  لرّددنا  فلطاملا  بدمه  يبخل  فال 
الفوز  يريد  كنا معكم، فمن  ليتنا  يا  العزاء 
عليهم  بيته  وأهل  احلسني  فلينرص  منكم 

السالم.
كالم الوالدة كان امُلحفز االساس ل� )أمحد 
و حممد( ليلتحقا بصفوف احلشد الشعبي، 
استمّر )حممد( يف اجلهاد مع أخوته يف لواء 
عيل األكرب )عليه السالم( فيام عاد )أمحد( 
طوال  اهلندسة،  كلية  يف  دراسته  إلك��امل 
فرتة جهاد ولدها كانت تدعو اهلل ان يرزق 
من  فهي  منيته  حانت  ان  الشهادة  ولدها 
أشد املؤمنني بأن )كل نفٍس ذائقة املوت(.

املنام  يف  رأت��ه  استشهاده  قبل  ليلة  وذات 
)نخلة(  دارهم  ويف  بيضا  مالبس  يرتدي 
أخربت  متراهتا،  من  بضعًا  ناوهلا  كبرية 

حني  وشعرت  منامها  يف  رأت��ه  بام  ولدها 
وان  فهي  األخري  وداعها  هذا  بأن  توديعه 
فراقه  ان  إال  الشهادة  له  تتمّنى  كانت 
وتوديعه حيرق قلبها خاصًة وانه كان أكثر 
أوالدها برًا هبا وبوالده، متّنت لو انه اساء 
هذه  اىل  به  تتعلق  ال  كي  حياته  يف  اليها 

الدرجة.
مغادرته،  قبل  ولدها  حتتضن  هي  وبينام   
متّسكت )رقية( طفلته الصغرية بحقيبته يف 
حماولة يائسة منها الستبقائه، عالقة روحية 
فأجهشت  ووالدها،  )رقية(  تربط  قّوية 
اليوم عىل غري عادهتا يف كل  ذلك  بالبكاء 
وداع واحتضنت جدهتا قائلة بأن أباها لن 
استشهاده  خرب  يصل  مل  اخرى،  مرة  يعود 
إال  استشهاده،  ي��وم  نفس  يف  العائلة  اىل 
بنبأ  عمها  أخ��ربت  الصغرية  )رق��ي��ة(  ان 
قائلًة  بالفطرة  به  عرفت  الذي  استشهاده 
لعمها وهي تبكي )عمو، بابه ماكو بعد(، 
اليوم  الطفلة إال يف  قالته  العّم ما  مل يعرف 
التال حيث احرض جثامن الشهيد، وضع يف 

غرفة دارهم وبعد ان أخرجوه منها بقيت 
فيه  وضعت  الذي  املكان  يف  تبكي  )رقية( 
آالم  ومازالت  هناك،  نامت  حتى  اجلنازة 
ذهبوا  كّلام  تتجّدد  والدها  لفقدان  )رقية( 
لزيارة قربه، فتقيض الوقت تبكي وحتتضن 

القرب وتأبى مغادرته.
وعن دوره اجلهادي: تذكر والدته إحدى 
املجاهدين  أحد  إنقاذ  يف  البطولية  مواقفه 
املعركة وقد رافقه  الذين أصيبوا يف أرض 
عند عودته اىل كربالء وذهب به اىل مكان 
سكنه ثم عاد مرسعًا اىل اجلبهة، اتصل به 
وقال  بعودته  عرف  ان  بعد  معاتبًا  والده 
تأيت  وال  كربالء  اىل  تعود  ان  لك  كيف  له 
كانت  عودته  بان  فأجاهبم  علينا،  لتسلم 
يسرتّق  ان  من  يتمكن  ومل  واجبه  ضمن 
الدقائق لرؤيتهم ساحات القتال اوىل بذلك 
إلصابة  تعّرض  الشهيد  ان  كام  الوقت، 
ومل  اهلجومات  إحدى  يف  صدره  يف  بليغة 

تزده إال قوة وثباتًا.

بوجه �ساحك، ��ستقبلت �سورة �لبطل )حممد عماد عطية( من �أهايل ق�ساء طويريج مبحافظة كربالء �ملقد�سة، �ملعلّقة يف بيت �أهله، 
وفد  مركز �حلور�ء زينب َ)عليها �ل�سالم( بالعتبة �حل�سينية عند زيارته لعائلته، �طمئنانًا عليها وللوقوف على �حتياجاتها �ل�سرورية.

مواقُف وبطوالٌت لشهداء مدينة طويريج..

الشهيد محمد
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املرشف  هاشم؛  الدين  سعد  السيد  وب��نّي 
)عليها  زي��ن��َب  احل���وراء  مركز  ع��ىل  ال��ع��ام 
السالم( ان »هذا املعرض هيدف اىل التحفيز 
عىل اقتناء الكتب واحلّث اىل املطالعة وتنمية 
اليدوية  املهارات  وتطوير  الثقافية  املدارك 
بام  باملعرض  الزائرين  وتعريف  النسوية 
مّجة  تضحيات  من  االب��رار  الشهداء  قّدمه 
من  وم��ق��دس��ات��ه  ال��وط��ن  أرض  حفظت 
مبّينًا  بالشهداء«،  خاصة  إصدارات  خالل 
ميدانية  زي��ارات  جيري  احل��وراء  »مركز  اّن 
مستمّرة لعوائل الشهداء االبرار يتّم خالهلا 
م��ن تضحيات  ق��ّدم��وه  م��ا  ال��ت��ع��ّرف ع��ىل 
يبَق  ومل  النرص  حتقق  ملا  لوالها  وبطوالت 
سوى القليل لتحرير كامل الرتاب العراقي 

من دنس هذه العصابات املجرمة«.
ويف السياق ذاته عرّب السيد جعفر املوسوي 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  ال��ع��ام  األم���ني 
هبذه  رسوره  عن  للمعرض  زيارته  أثناء 

النشاطات النوعية التي يسعى مركز احلوراء 
لالنفراد هبا، ُمبينًا ان »معرض )بذار زينبية( 
الثقايف  باملستوى  ُيعّد خطوة مهمة لالرتقاء 

للمرأة العراقية«.
فيام أوضحت املهندسة سارة حممد، مسؤولة 
ملدة  استمّر  قد  »املعرض  ان  احلوراء،  مركز 
أول  وُيعّد  أيام يف منطقة بني احلرمني  ثالثة 
تضّمن  وقد  املجال،  هذا  يف  نسوية  جتربة 
بتضحيات  )التعريف  أمهها  فقرات  عدة 
وبطوالت احلشد الشعبي، استبدال الكتب 
وهدايا  مسابقات  ة،  احل��رّ املطالعة  جمانًا، 
املهارات  الذهنية،  القدرات  تنمية  متنوعة، 
اليدوية والرسم عىل الزجاج(، كام شاركْت 
بإهداء  االجتامعية  للرعاية  العني  مؤسسة 

ختامت قرآنية لشهداء احلشد الشعبي«.
توافد  َشِهد  »املعرض  ان  حديثها،  وتابعت 
الزائرين من مجيع املحافظات العراقية ومن 
اخلطوة  هبذه  اجلميع  وأشاد  العراق  خارج 

فائدة  من  هلا  ملا  هبا  االستمرار  آملني  البّناءة 
ذاته  بالوقت  مقّدمة  للمجتمع«،  عظمى 
شكرها لكل »من ساهم بنجاح هذا العمل 
من كادر مركز احلوراء زينب )عليها السالم( 
واالخوات من قسم تطوير املوارد البرشية - 
شعبة التدريب النسوية ومشاركتهن املتميزة 
الشكر  الذهنية، وكذلك  القدرات  تنمية  يف 
ملن قّدم العون واملساعدة من مركز اإلرشاد 

األرسي بالعتبة املقّدسة«.

مواقُف وبطوالٌت لشهداء مدينة طويريج..

اختتم مركز الحوراء زينَب )عليها السالم( بالعتبة الحسينية المقدسة، معرضه المعرفي الفني الموسوم 
)بذار زينبية( والذي استمّر لمدة ثالثة أيام بمنطقة بين الحرمين الشريفين. 

ِوســـط نجاح باهر لتجربة فريدة من نوعها..
مركز الحوراء زينَب يختتم فقرات معرضه الفني )بذاٌر زينبيٌة( 
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هو السّيد حمّمد ابن السّيد رضا ابن السّيد إسامعيل الوحيدي.
ولد عام 1334 ه� بمدينة شبسرت يف إيران.

دراسته: بدأ دراسته األولية وهو يف سن السابعة من عمره، ويف سن الثانية عرشة بدأ بدراسة 
املقّدمات احلوزوية يف مدينة شبسرت، ثّم سافر إىل مدينة تربيز إلكامل دراسته، وكان عمره مخسة 
عرش عاًما، ودخل مدرسة الطالبية للعلوم الدينية، وبقي فيها مّدة سنتني، ويف عام 1351 ه� 

سافر إىل مدينة قم املقّدسة إلكامل دراسته.
ويف عام 1356 ه� سافر إىل مدينة النجف األرشف إلكامل دراسته، حّتى نال درجة االجتهاد، 

ويف عام 1360 ه� عاد إىل مدينة قم املقّدسة ملواصلة دراسته احلوزوية.
 أساتذته: نذكر منهم ما ييل:

1- أبوه، السّيد رضا الوحيدي.
2- السّيد أبو احلسن املوسوي األصفهاين.

3- السّيد حمّمد حّجت الكوهكمري.
4- الشيخ حمّمد عيل احلائري.

5- السّيد حمّمد تقي اخلونساري.
6- السّيد عيل اليثريب الكاشاين.

7- السّيد حسني الطباطبائي الربوجردي.
8-  الشيخ عبد الكريم احلائري اليزدي.

9- الشيخ حمّمد حسني الغروي األصفهاين، املعروف بالكمباين.
كثري من  دروسه  النجف األرشف، وكان حيرض يف  مدينة  كان يف  أن  منذ  العالية  السطوح  بتدريس  الوحيدي  السّيد  تدريسه: رشع 
ج عىل يديه كثري من الفضالء  الفضالء والعلامء، أّما بعد عودته إىل مدينة قم املقّدسة فقد استمر عىل تدريس مرحلة السطوح، وخترَّ
والطاّلب، وبعد عام 1380 ه� بدأ يلقي دروسه يف البحث اخلارج، وكان درسه يف الفقه االستدالل الذي يلقيه يف املسجد األعظم 

من الدروس املعروفة بني العلامء.
ال يف خمتلف امليادين،  مواقفه السياسية: منذ انتفاضة الشعب اإليراين ضدَّ النظام امللكي )1381ه�(، كان للسّيد الوحيدي حضور فعَّ
– حول  اخلميني  اإلمام  – باخلصوص  الدين  والتنسيق مع علامء  النظام،  البيانات ضد  اخُلطب، وإصدار  بإلقاء  وقد جتىلَّ حضوره 

ية الذي أصدره الشاه. معارضة نظام االنتخابات العاّمة واملحليِّ
ز البيان عىل التهم  ويف عام 1398 ه� قام السّيد الوحيدي بإصدار بيان استنكر فيه ممارسات الشاه حمّمد رضا ضد علامء الدين، وركَّ

هة إليهم عرب الصحف واملجاّلت. الباطلة التي ُألصقت بالعلامء، وكذلك اإلهانات املوجَّ
 له مؤلفات كثرية منها : جممع الفوائد يف رشح ُدَرر الفرائد،  اهلداية يف مسائل اإلجارة، الآلل املنتظمة يف املسائل املستحدثة، حاشية 

عىل العروة الوثقى، وغريها
 وافته املنية يف العارش من ربيع الثاين 1421 ه� بمدينة قم املقّدسة، ودفن بجوار مرقد السّيدة فاطمة املعصومة )عليها السالم(.

السيد محمد الوحيدي )قدس سره(
)1334 هـ – 1421 هـ(
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السؤال : ماهو حكم الصالة خلف النساء إذا كانت هناك مسافة ام ال 
واذا كانت املسافة يتخلها )يتخللها( مصلون من الرجال أو النساء ؟

اجلواب : ال اشكال فيها اذا كانت املسافة ) 4/5  امتار  تقريبًا ( وإال 
فال جيوز عىل األحوط إال مع وجود احلائل بينهام. وال يكفي الفصل 

باملصلني .

السؤال: هل جيوز الصالة يف حجرة مليئة بالصور املوجودة عىل احلائط 
وشخصيات  قدم  كرة  العبي  مثل  مشاهري  عىل  حتتوي  الصور  وهذه 

معروفة ؟
اجلواب : جيوز عىل كراهة .

السؤال : ما حكم الصالة أمام املرايا الزجاج والنظر اليها ؟
اجلواب : جيوز عىل كراهة .

صورة  عليها  ترسم  التي  السجادات  يف  سامحتكم  رأي  ما   : السؤال 
وما  السالم(؟  )عليهم  االئمة  قباب  صور  احدى  او  املرشفة  الكعبة 

حكم اجللوس عليها ؟
عىل  املقدسة  والقباب  املعظمة  الكعبة  صورة  برسم  البأس  اجلواب: 

السجاد واما اجللوس عليه فغري جائز مع استلزامه اساءة االدب..

السؤال : هل جتوز الصالة وسائر الترصفات يف مال الغري؟
اجلواب : ال جتوز الصالة وال سائر الترصفات يف مال الغري إاّل برضاه 

وطيب نفسه ، وهو يستكشف بوجوه:
)1( اإلذن الرصيح من املالك .

)2( اإلذن بالفحوى ، فلو أذن له بالترصف يف داره � مثاًل � باجللوس 
بالصالة  لالذن  مالزمًا  بكونه  وقطع   ، فيها  والنوم  والرشب  واألكل 

جاز له أن يصيل فيها ، وان مل يأذن للصالة صحيًا.
)3( شاهد احلال ، وذلك بأن تدل القرائن عىل رضا املالك بالترصف 
يف ماله ولو مل يكن ملتفتًا إليه فعاًل لنوم أو غفلة بحيث يعلم او يطمئن 

باّنه لو التفت ألذن.

السؤال : ما حكم صالة املراة يف موقع العمل املختلط ؟
اجلواب : صحيحة ، وإن وجب عليها التسرت .

السؤال : هل جيوز ان يصيل املرء وزوجته يف غرفة واحدة ؟
اجلواب : جيوز مع تاخر املرأة .

سؤال للقراء
هل يجوز الصالة

 في األماكن الحكومية غير معروفة المالك ؟

سؤال وجواب العدد السابق

الجواب : ال بأس بما ذكر .

التربة الحسينية المعّدة للصالة إذا تقادمت كيف يتم التخلص 
منها ) هل يجوز إذا اذبتها بالماء او دفنتها باألرض ( ؟

مكان المصّلي
بر

ة ج
مز 

د ح
حم

 م
اد

عد
ا
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تبّنت مؤسسة دار التراث في النجف األشرف نشر وثيقة 
تاريخية مهمة تش����ير الى التالح����م والتعاضد التاريخي 
ووحدة الرأي والفتوى بني علماء املس����لمني شيعة وسنة 
ف����ي العراق في التص����دي حلفظ بيضة اإلس����الم، وقد 
صدرت بش����أن دعوة علي محمد الش����يرازي املعروف ب� 

)الباب(.
وقال حس����ن األعس����م مدير العالقات العامة واإلعالم 
ف����ي املؤسس����ة: »مت إحياء وثيقة ال����رد على دعوة الباب 
والتي ُوّقعت من كافة علماء املس����لمني ش����يعًة وُسّنة في 
العراق عام 1844م املوافق 1260ه� مبؤمتر ُعقد ملواجهة 
اإلحل����اد والتكفير«، مبي��نا: »تعود هذه الوثيقة التاريخية 
الى األرش����يف العثماني لرئاس����ة الوزراء في اجلمهورية 
التركية، وتعّد من الدالئل املهمة على وحدة املس����لمني 

حيث توثِّق التعايش السلمي املتأصل في اجملتمع«.

وثيقة تاريخية مهمة توّثق وحدة الرأي بين علماء المسلمين 
سنة وشيعة في التصدي لحفظ بيضة اإلسالم

العتبة العلوية المقدسة تنجز ترجمة كتاب )اإلسالم( باللغة االنكليزية

باشر مركز أمير املؤمنني )عليه السالم( للترجمة التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة 
العلوية املقدس����ة بإجناز ترجمة كتاب )االس����الم( للعالمة محمد أمني زين الدين )قدس س����ره( 

باللغة االنكليزية.
وحتدث األستاذ حسنني شبع مسؤول التنسيق واملتابعة للمركز اإلعالمي للعتبة املقدسة: »مواكبة 
ملسيرة العتبة العلوية املقدسة في نشر فكر اهل البيت )عليهم السالم( عامة, وفكر أمير املؤمنني 
)علي����ه الس����الم( خاصة ق����ام مركز امير املؤمنني )عليه الس����الم( للترجمة بإجن����از الكتاب باللغة 
االنكليزي����ة والذي ُترجم من قبل االس����تاذ محم����د املنصوري, والكتاب يتحدث عن االس����الم 
وينابيع الفكر فيه واالصول التي يستمد منها, والغايات التي يصبو إليها وفيه مناقشات لكثير من 
النظريات الفلسفية واالجتماعية واالقتصادية احلديثة ومقارنتها باإلسالم وبيان علو منزلة االسالم 

ألنه مستمد من مصدر إلهي سماوي.
جدير بالذكر ان الشيخ محمد أمني زين الدين )1333 - 1419 ه�( )قدس سره( مرجع ديني 
راحل، س����كن في النجف االشرف، وهو الش����يخ محمد أمني بن الشيخ عبد العزيز بن الشيخ 
زي����ن الدين بن علي بن الش����يخ زين الدين بن علي بن مك����ي البصري ثم البحراني، كان أبوه 
الش����يخ عبد العزيز –- املتوفى س����نة 1347ه�، من علماء محافظ�ة البصرة، وكذلك كان جده 
األدن����ى الش����يخ زين الدين –- وهو أول من هاج����ر من البحرين إلى البصرة، أما جده األعلى 

الشيخ زين الدين بن علي األول فقد كان من علماء البحرين املعروفني في عصره.
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تق����ع أوروك عل����ى بع����د 250 كلم جنوب بغداد، ويطلق عليه����ا في العراق وركة. 
وكانت أوروك إحدى أهم املدن السومرية التي بنيت في القرن اخلامس قبل امليالد، 

ومركزا دينيا كبيرا.
وأشهر ملوكها كلكامش الذي تلف حياته الكثير من األساطير.

ومت حتديد موقع أوروك جغرافيا س����نة 1849 بواس����طة عالم اآلثار البريطاني ويليام 
لوفت����س. وكانت عمليات البحث األساس����ية عن آث����ار املدينة عن طريق فريق علماء 

أملان في الفترة قبل احلرب العاملية األولى.
واس����تمرت احلفري����ات إلى حدود س����نة 1954 حيث اكتش����فت العديد م����ن الوثائق 

التاريخية املكتوبة، والزال الكثير من آثار املنطقة لم يكتشف.
وقد ضعفت أوروك تاريخيا بصعود جنم مدينة أور فيما بعد.

واشتهرت بصناعة الفخار واألوعية املعدنية، وعرفت بالكتابة املسمارية، وهي عبارة 
عن صور لألش����ياء على ألواح طينية. وبها كذلك بقايا زقورات، وتوجد بعض آثار 

من أوروك حاليًا في متحف اللوفر بفرنسا.

والس����ياحة  الثقاف����ة  وزارة  أعلن����ت 
واالث����ار عن تس����لم أجه����زة ومع����دات من 

اليابان، واوضح الس����يد قيس حس����ني رشيد وكيل وزير 
الثقافة لش����ؤون اآلثار انَّ »الهيئة العامة لآلثار والتراث تس����لمت من 

اليابان أجهزة ومعدات ضمن خطة العمل الطارئة لليونسكو حلماية التراث الثقافي 
العراقي واملنعقدة في 2014/7/17 في باريس، ملسح وتوثيق املناطق احملررة من داعش ابتداء 

باألنبار وصالح الدين وقريبا املوصل«.
وأضاف أنَّ »اخلطة تضمنت محورين: األول توثيق آثار املتحف العراقي اخلاصة بقاعات العرض، والثاني مسح املواقع 

األثرية التي ستقوم بها دائرة التحريات والتنقيبات وبالتعاون مع املفتشيات«.
واشار الوكيل إلى أنَّ »املعدات تضمنت أجهزة كمبيوتر محمولة وطابعات لالستنساخ الضوئي وطابعات ملونة للخرائط وذاكرات للتخزين 

وكاميرات للتوثيق ستستخدم جميعها في التوثيق واملسح«.

في رحاب أوروك

العراق يتسلم أجهزة من اليابان لمسح وتوثيق المناطق

ــررة  ــح ــم ال
في الموصل

نسخة نفيسة من مخطوط التورات )الكتاب 
المقدس عند اليهود( كتبت سنة 754 هجرية
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مسؤول  اخلزاعي  ع��امر  وذك��ر 
إن  التعبوي:  القرآين  اإلع��الم 
»املحفل يأيت ضمن سلسلة من 
املحافل القرآنية التي ُيقيمها دار 
للعتبة  التابعة  الكريم  القرآن 
بالتعاون  املقدسة  احلسينية 
واحلشد  األمنية  ال��ق��وات  م��ع 
الشعبي«، وأوضح أن »مقاتلني 
شاركوا  والرتكامن  الشبك  من 
احلكيم  الذكر  من  آيات  بتالوة 
خالل املحفل وقد أبدوا تفاعاًل 
بعقد  لالستمرار  ودعوة  كبريًا 
هكذا حمافل قرآنية ملا هلا من تأثري 

روحي إلعداد املجاهدين«.
حمفل  بإقامة  املقاتلون  وطالَب 
احل��رم  يف  وواس���ع  كبري  ق��رآين 
شرب  آخر  تطهري  بعد  احلسيني 

من دنس اإلرهاب.
ال���دار هت��دف من  أن  وي��ذك��ر 
الزخم  إدام��ة  إىل  املحافل  هذه 
للمقاتلني  واملعنوي  الروحي 

عرب تالوة القرآن الكريم.
ب����دوره ق���ال امل��ج��اه��د ع��الء 

ف��اض��ل دخ��ي��ل آم���ر »رسي���ة 
والرتكامن:  للشبك  الثالثون« 
حمافل  يف  املقاتلني  »مشاركة  إن 
تقيمها  دينية  وممارسات  قرآنية 
العتبة احلسينية املقدسة تزيد من 
إصارهم وعزيمتهم وثباهتم«. 

يف  الصف  وح��دة  عىل  م��ؤك��دًا 
واالنسانية  العراق  عدو  مقاتلة 
شيعي  ب��ني  ف���رق  »ال  ق��ائ��ال: 
وسني شبكي كان أو تركامين.. 
وهنا  واحد  ونبينا  واحد  قرآننا 
نحن اليوم نقاتل يف ساتر واحد 
السواتر  ه��ذه  وع��ىل  أيضا، 
من  سوية  دماؤنا  امتزجت 

أجل حترير أراضينا«.
وك��ان��ت وح����دة اإلع���الم 
أقامت  قد  القرآين  التعبوي 
وأمسية  حمفاًل   )50( نحو 
القتال  جبهات  يف  قرآنية 
الصد  خطوط  يف  غالبيتها 
تنظيم  عناص  ضد  األمامية 

داعش اإلرهايب.

تقرير: حممد رحمن �مل�سعودي
يواصل اإلعالم القرآني التعبوي إقامة المحافل القرآنية في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية والتي تمَّ تحريرها 

مؤخرًا، وآخر المحافل اقيَم في الساحل األيسر للموصل بعد تحريره بشكل كامل من سيطرة داعش االرهابي..

دار القرآن الكريم ُتقيم محفاًل قرآنيًا في الساحل 
األيسر للموصل فور تحريره
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التابع  النسوي  اإلع��الم  أق��ام 
ندوة  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
النظرية  بني  )احلجاب  بعنوان 
الكربى  القاعة  عىل  والتطبيق( 
كلية  يف  العربية  اللغة  قسم  يف 
الرتبية للعلوم االنسانية بجامعة 
الذي  الوقت  ذات  يف  كربالء، 
بعنوان  أخرى  ندوٍة  فيه  ُأقيمت 
عىل  العفة(  شعار  )احل��ج��اب 
يف  والندوات  املناقشات  قاعة 
الرتبية  بكلية  االح��ي��اء  قسم  
بحضور  ال���رصف���ة(,  ل��ل��ع��ل��وم 
الدكتورة  االحياء  قسم  رئيس 
وعدد  الغانمي  خضري  ياسمني 
يف  والطالبات  التدريسيات  من 

القسم.
مياسة  ال��ب��اح��ث��ة  وأوض��ح��ت 
ال��ن��دوات   « أن  شبع،  مهدي 
أمهها  حماور  ثالثة  عىل  استندت 
املرتتبة  واآلث��ار  العفة  تعريف 
الثاين  املحور  وتضّمن  عليها، 
الشبهات  بعض  عىل  االج��اب��ة 
ترمي  التي  باحلجاب  املتعّلقة 
وهل  عادة،  كونه  اىل  باحلجاب 
هو عبادة، وهل إن العفة قضية 

أم  بالنساء  متعّلقة 
تشمل الرجال أيضًا، أما املحور 
رشوط  تضّمن  فقد  ال��ث��ال��ث 
ُتثبت  التي  واألدل���ة  احلجاب 

مرشوعية احلجاب«.
»ب��ع��ض  أن  اىل  وأش�������ارت 
بالعفة  تتعّلق  التي  الُشبهات 
العفة  ب��أن  تّدعي  التي  ومنها 
جيوز أن تقترص عىل القلب دون 

االلتزام باحلجاب الظاهري. 
احلقيقي  »امل��ع��ن��ى  أن  وبينت 
وأحكامها  ومصاديقها  للعفة 
البرص  عفة  هي:  التي  وأنواعها 
العفة  وكذلك  والزينة  والكالم 
يف املعارشة واالختالط وغريها 

من األنواع األخرى«.
 من جهتها أوضحت الست ندى 
اإلعالم  مسؤولة  اجلليحاوي؛ 
وورش  »الندوات  أّن  النسوي 
بناًء  اجلامعات  يف  تقام  العمل 
الرشعي  املتول  توجيهات  عىل 
سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
بالطالبات  االه��ت��امم  ب��رضورة 
اجلامعيات«، مضيفًة ان »الدور 

الذي جيب أن تضطلع به الطالبة 
اجلامعية يف إفشال أدوات الغزو 
بالقيم  وال��ت��م��ّس��ك  ال��ف��ك��ري 
التي حّث  الرتبوية واالخالقية  
متّثل  وال��ت��ي  اإلس���الم  عليها 
لألجيال،  تربويًا  فكريًا  إرث��ًا 
احلجاب  موضوع  أن  سيام  ال 
م��ن أه���ّم امل��واض��ي��ع ال��ت��ي ال 
داخ��ل  عنها  التغايض  يمكن 
من  املزيد  وبذل  اجلامعي  احلرم 
اجلهود يف توعية الطالبات حول 
األفكار  وراء  االنجرار  خطورة 

االجنبية الدخيلة عىل جمتمعنا.
حسني  يقني  الطالبة  وأردف��ت 
قائلة: أن »مثل هكذا حمارضات 
ذات  يف  الدينية  بخلفياتنا  ُتثري 
هلذه  فيه  نفتقر  ال��ذي  ال��وق��ت 
يف  ُط��رح��ت  ال��ت��ي  املعلومات 
انسجامها  مدى  مؤكدة  الندوة، 
وتأثرها هبذه الندوة التي ستغرّي 
حد  عىل  حياهتا  جمرى  من  كثريًا 
شكرها  بجّل  متقّدمة  تعبريها, 
وامتناهنا للعتبة احلسينية املقدسة 
نشاطات  هكذا  تقديمها  عىل 

واهتاممها هبم«.

بين النظرية والتطبيق..
عنو�ن ندوة ناق�سها �لإعالم �لن�سوي مع طالبات جامعة كربالء

تقرير: �لفت �لفتالوي   ت�سوير: �سرى �جلليحاوي 
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تقع املدائن جغرافيا ضمن احلدود االدارية 
ملدينة بغداد حيث تعترب من االقضية الستة 
يضّم  الذي  املزار  عىل  وحتتوي  هلا  التابعة 
سلامن  اجلليل  للصحايب  الطاهر  اجلسد 
من  وواح���د  عنه(  اهلل  )ريض  املحمدي 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  حممد  النبي  ح��وارّي 
وعندما  الصحابة  افضل  وم��ن  وسلم( 
مقدمتهم  يف  سلامن  ُيذكر  الصحابة  يذكر 
اهلل  رسول  عند  ومكانة  منزلة  من  لديه  ملا 
واهل بيته, ، والكثري من الباحثني كتبوا عن 
وموقع  وعلمي  ديني  اثر  من  هلا  ملا  املدينة 
جغرايف متميز ... جملة »االحرار« سّلطت 
حياة  وعن  عام  بشكل  املدينة  عىل  الضوء 
بشكل  املحمدي  سلامن  اجلليل  الصحايب 
من  التالية  باحلصيلة  وخرجت  خ��اّص 
سلامن  ملزار  اخلاص  األمني  لقائها  خالل 
املصاحلة  جلنة  املحمدي)رض(ورئيس 
والتعايش السلمي يف املدائن حسن هادي 

اجلبوري والذي اوضح لنا ما يأيت:� 

نبذة تاريخية عن �ملد�ئن
العراق  يف  امل��دن  اق��دم  م��ن  امل��دائ��ن  تعد 
وبغداد او هي اسّست قبل بغداد بأكثر من 
)1400( عام بمعنى ان تاريخ املدينة يعود 
حتكم  كانت  عندما  الساسانية  الدولة  اىل 
بالد النهرين او الدولة التي ُتعرف بالدولة 
هي  السياسية  عاصمتها  كانت  الفارسية 
هي  الصيفية  والعاصمة  املناذرة  يف  احلرية 
وطبيعة  معتدل  ج��وّ  من  متتاز  ملا  املدائن 
وهنر  جزيرة  شبه  يف  تقع  واملدائن  خاّلبة, 
وكانت  جهات،  ثالث  من  حييطها  دجلة 
ومنها  م��دن  سبع  عن  عبارة  السابق  يف 

تارخييا  تسمى  فيها  نحن  التي  امل��دائ��ن 
باهنا  متتاز  املدائن  ومدينة  ب)طيسفون(، 
ان  وحتى  والكوفة  البرصة  بني  ما  تقع 
الكوفة اختريت من قبل سلامن املحمدي ان 
تكون معسكرا للجيوش تنتقل بني املدائن 
واملدينة املنّورة وايضا ما بني املدائن والشام 
زار  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  ان  حيث 
املدائن اكثر من مرة ومنها يف حرب اجلمل 
اخلوارج  ضد  النهروان  حرب  يف  وكذلك 
التي  النهروان  مدينة  يف  حارهبم  الذين 
ملدينة  االداري��ة  الوحدات  ضمن  من  هي 
)عليه  احلسن  االم��ام  وكذلك  امل��دائ��ن، 

00
المدائن من اقدم مدن العراق واحدى اهم0
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استشهاد  بعد  االمر  تّوىل  عندما  السالم( 
ابيه امري املؤمنني )عليه السالم( عسكر  يف 
البيت,  ألهل  بوالئها  ُعرفت  التي  املدائن 
الرشق  يف  كنيسة  اقدم  عىل  املدائن  حتتوي 
االوسط وتسمى كوخا والتي  مّر هبا امري 
ان  تذكر  والرواية  السالم(  )عليه  املؤمنني 
امري املؤمنني اراد ان يصيّل فطلب ماًء كي 
ُأرشك  لطاملا  اصحابه  احد  له  فقال  يتوضأ 
باهلل هنا فرّد عليه امري املؤمنني )لطاملا ُعبد 
اهلل هنا( وهبذا يعطينا درسا بان العبادة جيب 
ان تكون مع اهلل سبحانه وتعاىل وليس مع 
االشخاص اي ان رسالة املسيح هي رسالة 
توحيد وان رسالة االنبياء هي رسالة السامء 
واحد  وهب��دف  واح��د  بخّط  ج��اءت  التي 

ولكن االدوار متعّددة لألنبياء.
�ملز�ر �ل�سريف )�ق�سامه وطبيعة �لعمل فيه(

للمزار  الشيعي  الوقف  ادارة  ت��ّول  بعد 
حدث  ال��ذي  التغيري  خالل  من  الرشيف 
والواقع اجلديد الذي اصبح يعيشه العراق 
من  متكّونة  امل��زار  ادارة  اصبحت  اليوم 
االمانة اخلاصة امني ونائب وثالثة معاونني 
من  جمموعة  يضّم  الذي  الكادر  اىل  اضافة 
املنتسبني تشمل اقسام املزار بكل تشكيالته 
يعيشه  ملا  جدا  قليل  عدد  وهو  منتسبا   50
الوضع العام من تقشف ونعتمد يف الكثري 

من االحيان عىل املتطوعني.
تق�سيمات �ملز�ر 

ب��إدارة  اخلاصة  االداري���ة  الوحدة  تشمل 
املزار الذي يتكّون من االقسام التالية)قسم 
قسم  القانونية،  الشؤون  قسم  االدارة، 
الفكرية والثقافية، قسم االعالم،  الشؤون 
قسم  النظام,  حفظ  قسم  املضيف,  قسم 
ويف  والصيانة(  اآلليات  قسم  اخلدمات, 
تتعلق  اق��س��ام  لدينا  ستكون  املستقبل 
للظرف  طبعا  ال��دوام  طبيعة  باالستثامر، 
الذي تعيشه املدائن لدينا دوام عىل قسمني 
صباحا  الثامنة  من  ساعات  ثامن  صباحي 
يبدأ  الذي  واملسائي  عرصا  الثالثة  وحتى 
من بعد العرص اىل اليوم الثاين، املزار يبقى 
الزائرين  يستقبل  ساعة   24 ال�  مدار  عىل 

االمن  وتوفري  املنتسبني  تواجد  خالل  من 
واخلدمات هلم.

مؤمترات دولية وندوات دينية وعلمية
طبعا من اهم املؤمترات التي تقام يف هذا املزار 
وخصوصا  املقدسة  وللعتبات  الرشيف 
فيه  مميز  وحضور  دور  والعباسية  احلسينية 
الذي  االدي��ان(  ملتقى  )سلامن  مؤمتر  هو 
سنويا  ويقام  العام  هذا  يف  دوليًا  اصبح 
حيث يعنى بتاريخ سلامن املحمدي وتاريخ 
االج��الء  والصحابة  ال��ي��امن  ب��ن  حذيفة 
املدائن,  تاريخ  وكذلك  بجواره  املدفونني 
الشهر  يف  السادسة  بنسخته  املؤمتر  سيقام 
الرابع من هذا العام والذي من املؤمل  ان 

تتيلقي  فيه جمموعة 
من الباحثني الذين 

اجلمهورية  من  املحمدي  سلامن  عن  كتبوا 
وكذلك  وغريها,  تونس  ودولة  االسالمية 
السلمي  التعايش  ح��ول  مؤمترات  لدينا 
فتوى  وحول  باملجتمع  املرجعية  وعالقة 
اىل  اضافة  االم���ور،  من  وكثري  املرجعية 
النشاطات الدينية والعلمية والدعم املقدم 
من املزار اىل املواكب والشعائر احلسينية يف 
ايام حمرم وصفر ففي هذين الشهرين يكون 
هناك نشاط واسع للمزار الرشيف بتغطية 
مدينة  يف  تقام  التي  احلسينية  املواكب  كل 
املدائن ويف جنوب بغداد الن املزار له تأثري 
بشكل  بغداد  جنوب  عىل  وديني  معنوي 
عام ولديه مقبولية يف نفوس مجيع املسلمني, 
سواء  البلدان  كل  من  للزوار  توجه  هناك 
جنوب او رشق اسيا او من اوروبا وكذلك 
العربية  البلدان  كل  من  الشام  ب��الد  من 

واالسالمية.
�لق�ساء على �لع�سابات �لرهابية

عامي  يف  امل��دائ��ن  ان  اجلميع  يعلم  مثلام 
يد  حت��ت  اص��ب��ح��ت   2006  –  2005
الذين هّجروا وقتلوا  العصابات االرهابية 
مجيع اتباع اهل البيت )عليهم السالم( من 
املعتدلني  العامة  ابناء  وحتى  املدينة  هذه 
تم  والذين  ُهّجروا  والذين  ُقتلوا  الذين 
 2007 عام  بداية  يف  لكن  منازهلم  تفجري 
االجهزة  مع  املؤمنني  من  جمموعة  تصّدى 
املجرمة  االرهابية  العصابات  هلذه  االمنية 
من  والسيطرة  عليهم  القضاء  تم  وبالفعل 

جديد عىل املزار الرشيف.
فتوى �جلهاد �لكفائي

اما دور املزار يف تأدية واجبه يف تنفيذ هذه 
الفتوى ، لنا قوة يف املزار الرشيف من قبل 
الشعبي(  احلشد  )قوة  تسمى  املنطقة  اهال 
االوىل,  االي��ام  يف  امل��زار  عن  دافعت  التي 
االهال  قبل  من  الفكرة  استقبال  وحقيقة 
وبتفاعل  ج��دا  وس��ل��س  النظري  منقطع 
هناك  ان  حتى  االطياف  كل  من  مستمر 
شهداء من املدينة من ابناء العامة والشيعة 

المدائن من اقدم مدن العراق واحدى اهم
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اس���ت���ش���ه���دوا يف 
العمليات,  قواطع 

االخوة وكان  مع  تنسيق  لدينا 
عيل  لواء  مع  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
االكرب عليه السالم وشاركنا بقوة عددها 
مع  تّؤمن  ان  استطاعت  متطوع   300
االجهزة االمنية يف معارك عدة, باإلضافة 
اىل الدعم اللوجستي الزالت لدينا قوافل 
مساعدات من اهال املنطقة ُخصصت اىل 
رجال اجليش واحلشد الشعبي املرابطني يف 

ساحات القتال.
تو�سعة �ملز�ر ومر�حل �عمار متعددة

الفني  املعاون  حت��ّدث  اخ��رى  جهة  ومن 
يف  االع��امر  جلنة  وعضو  اخل��اص  لألمني 
املحمدي )رضوان  الصحايب سلامن  مزار 
اهلل عليه( املهندس عبد الرزاق محد عطية 
عىل  حيتوي  املحمدي  سلامن  مزار  قائال: 
املحمدي  سلامن  )رضيح  ارضحة  اربعة 
وهو اول من ُدفن يف هذا املرقد، ورضيح 
حذيفة بن اليامن، ورضيح عبداهلل بن جابر 
حممد  بن  الطاهر  ورضي��ح  االن��ص��اري، 
املزار  استالم  بعد  السالم(،  عليهم  الباقر 
املساحة  كانت   2008 عام  يف  قبلنا  من 
مربع،  مرت  ال��ف   12 بحدود  له  الكلية 
وبعد التوسعة التي شهدها املزار اصبحت 
 43 بحدود  املستملكة  الكلية  املساحة 
ت��ّم وم��ن خالل  م��رب��ع حيث  م��رت  ال��ف 
والوقف  للمزارات  العامة  االمانة  دائرة 
املنطقة  من  مساحات  استمالك  الشيعي 
وكذلك  البلدية  لدوائر  التابعة  املجاورة 
املساحة  وهذه  املواطنني،  بعض  بمسامهة 
االضافية مل تستغّل اىل االن بشكل كامل، 
ومن املؤمل ان تكون هناك محلة اعادة بناء 

واعامر بعض األواويني.
ت�ساميم ��سالمية جديدة

يف السابق كانت هناك الية جديدة إلعادة 
بناء األواويني بالكامل اال ان هذا املرشوع 

وبسبب التقشف احلال مل يكتمل حيث تّم 
تقديم عدة تصاميم يف هذا السياق، خالل 
مؤسسة  اخ��ذت  السابقة  القليلة  االي��ام 
الكوثر إلعامر العتبات املرشوع عىل عاتقها 
وحصل  والتنفيذ  التصميم  ناحية  من 
الشيعي,  الوقف  وبني  بينها  اتفاق  هناك 
والتنفيذ  املبارشة  انتظار  بصدد  ونحن 
قريبا,  العمل  وسيكتمل  التصاميم  باجراء 
التصاميم  عىل  معتمدة  اجلديدة  التصاميم 

االس��الم��ي��ة امل��ن��ت��رشة يف ك��ل امل���زارات 
والعتبات واخذت فيها العامرة االسالمية 
يف املناطق القريبة يف بغداد واملدائن حيث 
اضافة  الشناشيل  تصاميم  ادخ���ال  ت��م 
االسالمية  والعامرة  القباب  تصاميم  اىل 

والزخرفة وغريها.
ملحقات و�سوق بطابقني

مرت  ال��ف   20 ح��وال  الصحن  مساحة 
اثنتان  ابواب   4 فيه  احلال  الصحن  مربع، 
)امل��دخ��ل  ال��ش��امل  جهة  م��ن  رئيسيتان 
ب��غ��داد( وج��ه��ة اجلنوب  م��ن  ال��ق��ادم��ني 
من  القادمني  بالزائرين  اخلاص  )املدخل 
للمزار  ملحقات  اضافة  وتم  اجلنوب(, 
الغربية  اجلهة  عىل  يكون  سوق  عن  عبارة 
جتاري  سوق  فيه  االول  الطابق  بطابقني 
اضافة  امل����زار،  إلدارة  ي��ك��ون  وال��ث��اين 
ال��ن��ذورات  مكتب  م��ن  امللحقات  اىل 
ومستوصف صحي وفندق وهناك شارع 
يرتبط مع ايوان كرسى, حسب املعلومات 
للمزار  االعامر  مراحل  آخر  فان  املتوفرة 
كانت يف السبعينيات حوال 1972م، ويف 
للصحابة  القباب  جتديد  تم   1997 عام 

املجاورين لسلامن املحمدي.
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املوضوع  عن  اكثر  ولتفاصيل 
املجاهد  االح���رار  جملة  التقت 
لواء  آم��ر  مصلح  قاسم  احل��اج 
ال��ط��ف��وف: »ض��م��ن اآلل��ي��ات 
امن  بحفظ  اخل��اص��ة  واخل��ط��ط 
الطفوف  ل��واء  عمل  ك��رب��الء، 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع 
بمسافة  أمني  خندق  حفر  عىل 
م   )  2  ( وب��ع��م��ق  ك���م(   80  (
االلية  بجهود  م(   3 وبعرض) 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  تابعة 
للواء  ومقاتلة  فنية  وب��ك��وادر 
مبينًا  انجازه«  اجل  الطفوف من 
يف  اهلندسية  ال��ك��وادر  »متكنت 
طريق  إنشاء  من  الطفوف  لواء 
اخلندق  بمحاذاة  املركبات  لسري 
االمني يف صحراء كربالء ويبلغ 
 )65( اآلن  اىل  الطريق  ط��ول 
كوادرنا  عملت  حيث  مرت  كيلو 
اشهر  سبعة  طول  عىل  اهلندسية 
واي��ض��ا شق  اخل��ن��دق  ع��ىل حفر 
من  العسكرية  للمركبات  طريق 
لضامن  وذل��ك  ك��رب��الء  جانب 
سهولة تنقل املركبات عىل طول 

اخلندق االمني«.

الطريق  شق  »تم  حديثه،  وتابع 
التابع  اهلنديس  اجلهد  باليات 
عىل  والعمل  الطفوف  ل��ل��واء 
املركبات  سري  يالئم  ما  حدله 
اخلندق  طول  عىل  تامة  بسهولة 

االمني«. 
لواء  دور  »ان  مصلح  واض��اف 
حفر  ع��ىل  يقترص  ال  الطفوف 
عىل  يعمل  وان��ام  فقط  اخل��ن��دق 
بتنسيق  الصحراء  عمق  تأمني 
ع���اٍل م��ن ع��م��ل��ي��ات ال��ف��رات 
نوعية  عمليات  يف  االوس���ط 
نقطة  ابعد  يف  الصحراء  لكشف 
تم  ق��د  »أن��ه  اىل  م��ش��ريًا  ممكنة« 
املدرعة  باآلليات  العمل  تعزيز 
التابعة  العسكرية  وال����زوارق 
ستعمل  حيث  الطفوف،  للواء 
ايضا  ال��رزازة  بحرية  تأمني  عىل 
ساتر  عىل  مراقبة  اب��راج  ون��رش 

اخلندق«.
م��ن ج��ه��ت��ه ب��ني ال��س��ي��د مج��ال 
مسؤول  الشهرستاين  ال��دي��ن 
احلسينية  بالعتبة  االع��الم  قسم 
وفد  مع  زيارته  خالل  املقدسة، 
م��ن إع��الم��ي حم��اف��ظ��ة ك��رب��الء 

لإلطالع عىل اعامل حفر اخلندق: 
منذ  انتهى  الطفوف  »ل��واء  إن  
اخلندق  حفر  من  اشهر  سبعة 
االمني يف صحراء كربالء بنسبة 
) 80% ( وبطول) 65( كيلو مرت 
حيث يفصلهم عن حدود مدينة 
النجف االرشف )15 ( كيلو مرت 
التحوطات  اكامل  يضمن  وهذا 
مضيفًا  كربالء«  بمدينة  االمنية 
كربى  امهية  يشكل  »اخلندق  اّن 
اي  م��ن  ك��رب��الء  مدينة  حلفظ 
تسلل ارهايب السيام وان كربالء 
داعش  تنظيم  لعصابات  هدف 
اخلندق  حفر  وامت��ام  االرهابية، 
اإلرهابيني  تسلل  من  سيؤّمنها 

إليها«.

»بعد  الشهرستاين  وأض���اف   
قبل  من  النجف  خندق  اك��امل 
حمافظ  أجرى  املحلية،  احلكومة 
احلاج  باملجاهد  اتصااًل  الساموة 
لواء  يستلم  حتى  مصلح  قاسم 
خندق  حفر  أع���امل  ال��ط��ف��وف 
ال��س��اموة حتى ح��دود  ص��ح��راء 
حمافظة ذي قار وهذا يضمن امن 
واجلنوب  الوسطى  املحافظات 

من تسلل االرهاب اىل املدن«.
وموظفي  املعامل  اصحاب  اما 
معمل سمنت كربالء فقد اكدوا 
منُذ  االمني  اخلندق  نجاح  عىل 
انشاء اخلندق مل يتم خرق املنطقة 
االرهابية  العصابات  قبل  من 
حسني  ق��ال  حيث  املنطقة،  يف 
صاحب  ال��زام��يل،  رح��م  جبار 
هذا  »سيكون  امل��ع��ام��ل:  أح��د 
أم��ام  وحصينًا  مانعًا  اخل��ن��دق 
يريدون  الذين  اإلرهابيني  تسلل 
أن يعيثوا فسادًا يف مدننا اآلمنة، 
واجلهد  للدور  يعود  كله  وهذا 
الذي قام به لواء الطفوف بحفر 
العمليات  وإفشال  اخلندق  هذا 

اإلرهابية«.

لواء الطفوف ُينجز) 80% ( من الخندق األمني لـ كربالء 
وصوال الى ربطه بخندق النجف

عمل لواء الطفوف التابع للعتبة الحسينية المقدسة على تحصين صحراء 
كربالء امنيا ومنع عصابات داعش االرهابية من التسلل الى مدينة كربالء 
المقدسة وذلك بحفر خندق امني بطول) ٨3 ( كيلو متر على طول الحدود 

�لحر�ر/ ح�سني ن�سر   ت�سوير:ح�سن خليفة االدارية المحاذية لحدود محافظة األنبار. 

23
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



مقربة  عىل  وكانت  داره  فقصدت 
من احدى سفارات الدول الغربية 
الباب فخرج ال خادمه  ، فطرقت 
فسألته عن االستاذ فأجاب نعم هو 
موجود يف الدار ، فطلبت مواجهته 
رآين  أن  وم��ا  االس��ت��اذ  ال  فخرج 
اخذ يفكر يف الرس الذي دعاين اىل 
زيارته ، مِلَ قصد هذا العامل الشيعي 
يف  للتوسط  بحاجة  أهو  ؟  زياريت 
قبول ابنائه يف اجلامعة ؟ أم للتوسط 
يف توظيف أحد منسوبيه يف احدى 
 : وقلت  بالسالم  فبدأته  ؟  الدوائر 
أنا أخ لك يف الدين ، فان كنت يف 
شك من اسالمك فأنا قبل كل شئ 
اعرتف باسالمك وايامنك ملا سربته 
يف قصيدتك العصامء يف رثاء سيدنا 
السبط الشهيد أيب عبد اهلل احلسني 
)ع( من نزعة دينية . وإن كنت يف 
شك من اسالمي فأنا أشهد أن ال 
إله إال اهلل وأن حممدا عبده ورسوله 
أرسله باهلدى ودين احلق . فخرج 

يده  ومد  الدار  خارج  إىل  االستاذ 
له  بسطت  ذلك  عند   ، للمصافحة 
ذراعي واحتضنته فتبادلنا القبالت 
اخل��اص��ة  ال��غ��رف��ة  اىل  يب  وس����ار 

باستقبال زائريه.
ع��ن��د ذل���ك اف��ت��ت��ح��ت احل��دي��ث 
، وتطرقت  بالكالم حول قصيدته 
عىل  التعليق  يف  إليه  اش��ار  ما  اىل 
حول  مؤلفا  له  وأن  ابياهتا  بعض 
أيب ط��ال��ب )ع(  ب��ن  االم���ام ع��يل 
وانني قصدته من النجف األرشف 
ألشكره عىل قصيدته ورؤية مؤلفه 

.
عبارات  وتبادل  املصافحة  وبعد 
الرتحيب ، اغتنم االستاذ األعظمي 
ميزان  يستخرب  أن  واراد  الفرصة 
من  به  أحتىل  وما   ، وعلمي  ثقافتي 
العلوم االسالمية فقال : شيخنا ما 
رأيكم حول كتاب ) عبقرية االمام 
عباس  امل��رصي  االستاذ  تأليف   )
حممود العقاد ؟ ومل يكن مىض عىل 

التجارية  عرض كتابه يف االسواق 
القى  وق��د   ، عديدة  اشهر  س��وى 
العريب  الشباب  بني  كبريًا  إقبااًل 
أن  اخال  ال   : قلت   . واالسالمي 
يشفي  م��ا  كتب  العقاد  االس��ت��اذ 
الغليل ، إذ ليس بوسعه وال بوسع 
شخصية  ع��رف��ان  أمثاله  م��ن  أم��ة 
جدوا  مهام  حقيقتها  عىل  االم��ام 

واجتهدوا يف ذلك .
عند ذلك سألت االستاذ األعظمي 
قائال : هل يسعنا أن نقيس االستاذ 
العقاد يف الفكر والنظر بواحد من 
العلامء امثال : أيب نعيم االصفهاين 
 ، عساكر  اب��ن   ، ال��رازي  الفخر   ،
أخطب  أو   ، الشافعي  الكنجي 
خوارزم وارضاهبم ممن كتبوا حول 
مؤلفًا  )ع(   املؤمنني  أم��ري  اإلم��ام 
من  ناحية  اىل  تطرقوا  أو  خاصًا، 
حياته يف تآليفهم ؟ أجاب االستاذ 
بحق  اجلفاء  من   ، شيخنا   : قائال 
من  مائة  نقيس  ان  والعلامء  العلم 

مفارقات الشيخ االميني مع موسوعته الغدير 
االميني في االعظمية بحثا عن مصادر 

�سهر حمرم على ق�سيدة ع�سماء  �ل�سادرة يف  �لبغد�دية  �ل�ساعة(  �نه وقفت يف )جريدة  �لأميني  �ل�سيخ  ذكر 
لال�ستاذ ح�سني علي �لأعظمي وكيل عميد كلية �حلقوق ببغد�د يف رثاء �حل�سني )ع(  و��سار يف �لتعليق على بع�ض 
�أبياتها �إىل �أن له موؤلفا يف حياة �لمام �أمري �ملوؤمنني )ع(  فاأحببت �أن �قف عن كثب على تاأليفه و�أ�سرب طريقته 

يف ذلك . و�إن وجدت لديه نظما يف و�قعة )�لغدير( جعلته �سمن �سعر�ء �لقرن �لر�بع ع�سر �لهجري .
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ذكرتم  بواحد ممن  العقاد  امثال 
العلم  اساطني  اولئك  ان  إذ   ،
 ، االسالمي  الفكر  وجهابذة 
ما  يسرب  أن  النسان  يتسنى  وال 
يف  سامية  مكانة  من  عليه  كانوا 
واحلكمة  والتفسري  احل��دي��ث 
وال��ف��ل��س��ف��ة وس��ائ��ر ال��ع��ل��وم 

االسالمية .
أن  يف  ال���رس  م��ا  إذن   : ق��ل��ت 
ذكر  اىل  يتطرقون  حينام  اولئك 
االمام )ع( مل يتفوهوا يف وصفه 
 ، اخلاصة  بآرائهم  شفة  ببنت 
الوحي  وصفه  بام  يذكرونه  بل 
النبي  ع��ن  روي  وم��ا  االهل���ي 
قال  ؟  حقه  يف  )ص(  األعظم 
االستاذ األعظمي : هذه نظرية 
كي  توضيحها  نرجو  مبتكرة 
الرس  عىل  ونقف  منها  نستفيد 
نكن  أمل   : قلت   . فيها  الكامن 
قول  قرأنا  للمنطق  دراستنا  يف 
أن  ف  املعرَّ يف  يشرتط   : علامئه 
 . ؟  امل��َع��ِرف  م��ن  أج��ىل  يكون 
فالصحابة وأئمة احلديث حيث 
األعظم  النبي  قول  عىل  وقفوا 
بذات  ممسوس  )ع��يل   : )ص( 

اهلل(.
عرف  ما  عيل  )يا  )ص(  وقوله 
عرفني  وما   ، وانت  انا  اال  اهلل 

اال  عرفك  وما  وان��ت،  اهلل  اال 
اهلل وأنا(، اهتدوا اىل أن وجودا 
، هذا جزء يسري من خصائصه 
وصفاته ، من العسري عىل االمة 
وصفه  بام  اال  حقيقته  عرفان 
املوىل عز وجل به . فاعلنوا اىل 
بقوله  املعنيني  من  عليا  أن  املأل 
لُِيْذِهَب   ُ اهللَّ ُيِريُد  ��امَ  ]إِنَّ  : تعاىل 
اْلَبْيِت  َأْه��َل  ْج��َس  ال��ريِّ َعْنُكْم 

َرُكْم َتْطِهرًيا[ َوُيَطهيِّ
)ع(  لالمام  معرف  خري  وان 
وخصائصه الذاتية هو ما صح 
به النبي االعظم )ص( من قوله 
» من كنت مواله فعيل مواله ، 
من  وعاد  وااله  من  وال  اللهم 
عاداه وانرص من نرصه واخذل 

من خذله »
وقوله )عيل مع احلق واحلق مع 
حيثام  عيل  مع  احلق  ي��دور  عيل 
البرش  خري  )عيل   : وقوله  دار( 
من أبى فقد كفر( وقوله : )عيل 
ال   ، معه  وال��ق��رآن  القرآن  مع 
يفرتقان حتى يردا عيل احلوض( 
ونرى االستاذ العقاد قبل اشهر 
الشاعر  حول  كتابا  نرش  عديدة 
اب��ن ال��روم��ي وه��و م��ن رج��ال 
حيث   ، اهلجري  الثالث  القرن 
عليه  واالس��ات��ذة  العلامء  أخ��ذ 

شطحات كثرية ، ونرشوا حوهلا 
عرفانه  لعدم  مسهبة  مقاالت 

بسرية الرجل وسلوكه.
قد  االستاذ  أهيا  أنت  كنت  وان 
اتبعت يف تأليفك طريقة العقاد 
فأراين يف غنى عن مطالعته ، وان 
السلف  سرية  كتابك  يف  اتبعت 
واعتمدت يف بحثك عىل كتاب 
شاكرًا  فسأكون  نبيه  وسنة  اهلل 

لك لو سمحت ل بمطالعته .
قائاًل  االعظمي  االستاذ  اجاب 
يف  رست  ان��ا   ، شيخ  ي��ا  ك��ال   :
كتايب عىل كتاب اهلل وسنة نبيه ، 
وسأكون شاكرا لك مدى احلياة 
وأخذت  بدقة  كتايب  سربت  لو 
افضته عيل  ما  فاتني مع  ما  عيل 

من حديثك العلمي 

ذكر الشيخ عبد اهلل املراغي و هو من أعالم علامء السنة يف القرن السابع اهلجري يف كتابه » السالفة يف أمر اخلالفة » روايتني 
يمكن الوصول من خالهلام إىل تاريخ البدء بذكر الشهادة الثالثة يف األذان .

فأنكر ذلك بعض   ، الثالثة  الشهادة  بزيادة  أّذن   ) الفاريس   ( املحمدي  الصحايب اجلليل سلامن  أن  : مضموهنا  الرواية األوىل 
الصحابة و رفعوا الشكوى إىل النبي ) صىلَّ اهلل عليه و آله ( ، لكنه ) صىلَّ اهلل عليه و آله ( مل يأبه هبذه الشكوى بل جاهبهم 

بالتأنيب و أقّر لسلامن هذه الزيادة و مل يعرتض عليه ذلك .
الرواية الثانية : إن الصحايب اجلليل أبا ذر الغفاري أّذن بعد يوم الغدير فزاد الشهادة الثالثة و شهد بالوالية لعيل بن أيب طالب 
الم ( ، فثار مجع ممن سمع األذان و هرعوا إىل رسول اهلل ) صىلَّ اهلل عليه و آله ( و شكوا إليه ما سمعوه من أيب ذر ،  ) عليه السَّ

إال أن الرسول ) صىلَّ اهلل عليه و آله ( مل يأبه هبم بل و ّبخهم بقوله : » أما و عيتم خطبتي يوم الغدير لعيل بالوالية ؟! » .
ثم عّقب كالمه ) صىلَّ اهلل عليه و آله ( قائاًل : » أما سمعتم قول يف أيب ذر : ما أظّلت اخلرضاء و ال أقّلت الغرباء عىل ذي هلجة 

أصدق من أيب ذر ؟! » .

الشهادة الثالثة
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السنين  حنكته   ، السالم  عليهم  البيت  اهل  علوم  يدّرس  والزال  الطغاة  ومقارعة  والتدريس  الدراسة  في  افناه  عمر 
والتجارب فكان ضمن خبراء مجلس القيادة في ايران في دورته الرابعة انه الشيخ عباس محفوظي، التقيناه في كربالء 

ليحّدثنا على سيرته المعطاء  بالعلم والجهاد والصبر ، ومما الشّك فيه يكون اول الحديث عن المولد والنشأة 

العباس عليه  الفضل  ليلة والدة ايب  ولدت 
عام  )عباس(  باسم  ُسميت  لذلك  السالم 
قمري،   1349 تقريبًا   ، شميس   1307
ايران  شامل  رودرس  مدينة  يف   ، م   1927

جيالن 
االبتدائية  احلكومية  امل����دارس  دخ��ل��ت 
بالدراسات  اللتحق  تركتها  ثم  واالعدادية 
نشطة  تكن  ومل  رودرس  حوزة  يف  احلوزوية 
بسبب حماربة حكومة رضا خان للحوزات 
الدراسة  عن  حيجمون  الطلبة  فكان  الدينية 
يف  سنتني  ملدة  الدينية  العلوم  تعّلمت  فيها، 
بحوزة  التحقت   1945 سنة  املدينة،  هذه 
او   15 عمري  وك��ان  دراستي  الك��امل  قم 
16 سنة يف هذا الوقت، درست يف قم عىل 
العاّلمة   ، ال��ربوج��ردي  حسني  السيد  يد 
السيد   ، والفلسفة  التفسري  يف  الطباطبائي 
الشيخ  االص��ول،  علم  ال��دام��ادي  املحقق 
مرتىض احلائري، الشيخ كريم احلائري، اية 
اهلل سلطاين الطباطبائي ابو زوجة السيد امحد 
اخلميني،  االمام  قرب  دفن يف  الذي  اخلميني 
االم��يل  هاشم  م��ريزا  عند  درس��ت  اي��ض��ًا 
حكمة  االراك���ي،  والشيخ  والكلبايكاين 

الفلسفة من العالمة الطباطبائي، ويف خالل 
جمتهدًا  اصبحت  وتدريس  تعليم  سنة   40
اعطوين  االساتذة  فهؤالء  ومفرسًا  فقيهًا 
االم��ام  ان  اىل  باالضافة  االجتهاد  مرتبة 

اخلميني اعطاين ايضا مرتبة االجتهاد.
ثم هاجرت اىل النجف االرشف وكنت من 
واملريزا  احليل  حسني  الشيخ  طالب  ضمن 
باقر الزنجاين والسيد عبد اهلادي الشريازي 
والسيد  الكبري  الشاهرودي  حممود  والسيد 
جمموعة  ضمن  من  وكنت  احلكيم  مرتىض 
رجعت  ث��م  وم��ن  احلكيم  حمسن  السيد 
التدريس  كريس  عىل  وجلست  اي��ران  اىل 
اىل  سنة   50 خالل  قم  يف  اخل��ارج  للبحث 

االن الفقه واالصول واالخالق والعرفان.
حكم  ضد  النضال  مستوى  عىل  نشاطاتك 

الشاه كيف كانت؟
من  اب��ع��ادي  ت��م  النشاطات  ه��ذه  بسبب 
احد  وكنت  كام  رفسنجان،  اىل  الشاه  قبل 
ومن  امل��درس��ني  الفقهاء  جامعة  مؤسيس 
رفسنجاين  اهلاشمي  كان  املؤسسني  ضمن 
املنتظري  وال��ش��ي��خ  البهشتي  والشهيد 
والشيخ املشكيني.ُاسست هذه اجلامعة قبل 

ثورة السيد اخلميني.
ثقافية  اجتامعية  نشاطات  لك  هل  س/ 

اخرى؟
نعم لقد بنيت مدارس وحسينيات وجوامع 

محفوظي عضو مجلس الخبراء لقيادة ايران ...

جهاد مع العلم ضدَّ الطغاة
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ائمة اجلامعة واجلمعة  يف رودرس وكثري من 
البوشهري والسيد  هم من تالمذيت ومنهم 
من  وكثري  العراقي  واملحمدي  االهب��ري 

االخرين. 
س/ تارخيك مع الشيخ هبجت ؟

ترأست مكتب الفقهاء للشيخ هبجت قدس 
هبجت  الشيخ  وكان  سنة،   17 حوال  رسه 
حمفوظي  الشيخ  حكم  عىل  احكم  مل  يقول 
مل  لكنني  عملية  رسالة  بكتابة  واوص��اين 

اكتبها احرتامًا للشيخ هبجت.
العلامء  من  الكثري  هبجت  الشيخ  وفاة  بعد 
فقمت  الرسالة  كتابة  مني  طلبوا  واتباعه 
كانت  الشيخ  وفاة  وبعد  الرسالة،  بكتابة 
مقامه  اق���وم  ب��ان  هبجت  الشيخ  وص��ي��ة 
بالصالة وتدريس اخلارج  واالخالق بدال 

عن الشيخ هبجت .
س/ البد ان يكون لقلمك حضور لنرش فقه 
اهل البيت عليهم السالم ماهي مؤلفاتكم؟
مؤلفات خمتلفة يف اللغة العربية والفارسية، 
منها االمام احلسني عليه السالم وعاشوراء، 
عرفان وعبادات، اخالق االسالم، اخالق 
باللغة  الكافر  نجاسة  رس��ال��ة  الشباب، 
العربية، الشباب والعقائد باللغة الفارسية، 
العربية  باللغة  جملدات   5 احلج  موسوعة 
حلد  يطبع  مل  منها  تبقى  وما  حاليًا  مطبوعة 
الفؤادي  للعالمة  املنظومة  رشح  االن. 
وكتاب  الطهارة  ]ك��ت��اب   ، ال��س��ب��زواري 
القران  تفسري   ، االن[  حلد  تطبع  مل  الصالة 
بالفارسية، هذه كانت من املؤلفات املطبوعة 

وغري املطبوعة للشيخ.
س/ االجازات الروائية من منحها للشيخ 

والشيخ ملن منح اجازة الرواية ؟
ال  انا  املكتوبة  االج��ازات  بخصوص  ج/ 
الكالمية  باالجازات  واعتقد  اليها  اميل 

ولدينا بعض االجازات املكتوبة .
هي  م��ا  حياتكم  س��رية  خ��الل  م��ن  س/ 
وعندما  هب��ا  او  فيها  تعتز  التي  امل��واق��ف 

تتذكرها هلا تاثري شخيص يف حياتكم؟

ام��ور  هناك  ل  املنرب  اوائ���ل  زم��ن  يف  ج/ 
بعض  عن  اتكلم  جعلتني  حدثت  سياسية 
املنرب حيث اخذت عىل عاتقي  االمور عىل 
يف  املوجودة  املواضيع  بعض  عىل  االنتقاد 
املدينة ويف الدولة وهذا االمر يف زمن الشاه 
وكنت اتكلم عن املواضيع التي مل يكن فيها 
حكم  زمن  يف  تعلمون  وكام  وحقوق  حق 
رضا شاه بعد ابيه الناس انقسموا اىل قمسني 
قسم مؤيد وقسم خمالف للشاه حممد رضا، 
وانا دخلت يف قسم املخالفني للشاه وانتقد 
عدم  مسائل  منها  املوجودة  االشياء  بعض 
ومنها  االموال  ومسالة  باحلجاب  االلتزام 
مثل  اطرح  كنت  حيث  والعصابات  الربا 

هذه االمور عىل املنرب يف ذلك الوقت.
الفقه  حمفوظي  الشيخ  ي��رى  كيف  س/ 
احل��ارضة  العرص  خطابات  م��ع  الشيعي 
نستطيع  وكيف  وغريها  العلامنية  فيها  بام 

مواجهة هكذا افكار؟
ج/ الفقه الشيعي هو الفقه اخلالص وحتى 
للفقه  خمالفون  ل��ه  ك��ان  االئ��م��ة  زم��ن  يف 

الشيعي ويف كل زمان هناك اختالفات بني 
طبقات املجتمع التي كانت تؤثر وتصطدم 
كانوا  الشيعة  العلامء  ولكن  الشيعي  بالفقه 

يتصّدون هلذه االمور.
االئمة  لنا  رس��م��ه  ط��ري��ق  عندنا  ون��ح��ن 
مستقيم  صاط  )وهذا  عليه  نسري  االطهار 
الذي  املستقيم  ال��رصاط  وطريق  فاتبعوه( 
ذكره القران هو طريق الوالية الهل البيت 

عليهم السالم.
واله  عليه  اهلل  صىل  النبي  زمن  بعد  ومن 
وسلم انقسم املسلمون اىل قسمني عدد كبري 
منهم ذهب اىل طريق الُسنة والقسم االخر 

ذهب اىل طريق الشيعة الوالئية..
النبي صىل  املسألة كانت واضحة منذ زمن 
اهلل عليه واله عندما قال يف حديثه : اين تارك 
امري  هم  النبي  وعرتة   ،  ..... الثقلني  فيكم 
املعصومني  االئمة  من  وساللته  املؤمنني 
الغيبة الصغرى  اىل   ً عليهم السالم وصوال 
والكربى وصوالً  اىل املراجع الكبار الشيعة 
الذين هم صلة الوصل بني الناس وما تركه 

محفوظي عضو مجلس الخبراء لقيادة ايران ...

جهاد مع العلم ضدَّ الطغاة

الشيخ محمد تقي بهجت: ال 
احكم على حكم الشيخ محفوظي
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لنا االئمة االطهار..
ويف الوقت احلارض حياول البعض ان يقوم بفصل او ابعاد الناس 
الضعف وتقويض  السالم الدخال  البيت عليهم  اهل  عن والية 
ان  نفتخر  ان  جيب  ..ونحن  يبغونه  ما  لتحقيق  الشيعي  املذهب 
عليه  اهلل  النبي صىل  والعرتة هي عن  الطاهرة  العرتة  من  رواياتنا 

واله وهذا منحنا قوة احلجة والعقيدة ..
فنحن مادمنا عىل طريق العرتة ومتمسكني به لن ننحرف ان شاء 

اهلل اىل طريق اخر.
س/ هل هنالك دراسة لفقه احلديث ففي بعض االحيان االمام 
املعصوم يروي حديثا قد يكون اجابة عن سؤال او رأى شيئا ما 
بصيغة  الصحابه،  جديدا  علام  يعطي  ان  اراد  او  احلديث  وقال 
 ً مثال  املعصوم،  من  احلديث  لقول  املعينة  االج��واء  هي  ما  ثانية 
ايضًا  الطعام  وبعد  مستحب  الطعام  قبل  الوضوء  املعصوم  يقول 
مستحب، فالوضوء هنا ال يقصد الوضوء بحد ذاته وانام قصد فيه 
الغسل .. فكيف نستطيع ان ندرس احلديث ومتعلقاته يف ضمن 

الفقه الشيعي االن ؟
نعرض  ان  بطريقة  وال��رواي��ات  االح��ادي��ث  دراس��ة  طريق  ج/ 
واله  عليه  اهلل  صىل  النبي  لنا  بّينه  ما  عىل  والروايات  االحاديث 
وسلم وما بّينه القران الكريم حيث نعرض اجلزء عىل الكل حيث 

ان الطريق الرئييس هو القران الكريم والعرتة الطاهرة..
عىل  نعرضها  احاديثنا  ان  حيث  العرتة  وبينهم  بيننا  الفرق  ويبقى 
احاديث العرتة ملعرفة صحتها او عدم صحتها بينام هم احاديثهم 

من فالن وفالن بدون سند رئييس معترب..
عن  يتّم  احلياة  عىل  االصول  وتطبيق  االصول  اعطونا  االئمة  و 
طريق العلامء واالحاديث املوجودة هي تعترب االصول والتفاصيل 
يعرضون  والفقهاء  والفقهاء،  العلامء  طريق  عن  تتّم  اجلزئية 
االحاديث عىل االصل والذي هو القران الكريم والسرية النبوية 

ومن ثم يكون معرفة صحة احلديث وتفسريه..
فمثال ً يف زمن الشيخ هبجت طرحت عليه مسألة بخصوص قطع 
يد السارق هل جيوز ختدير اليد قبل قطعها؟ فاجاهبم بان التخدير 
ليس فيه مشكلة ألن عملية قطع اليد ستتم وهي املطلوبة وليس 

هناك إشكال بخصوص التخدير وجوده من عدمه.

 ، 1307 شمسي  عباس محفوظي  الشيخ  اهلل  آية  ُولد 
تقريبًا 1349 قمري، 1927 م ، في مدينة رودسر شمال 
ايران جيالن في شعبان ليلة مولد ابي الفضل العباس 

عليه السالم
التحق  ثم  مدينته  في  والثانوية  االبتدائية  درس 

بالدراسات الحوزوية في حوزة رودسر
سافر الى قم والتحق بحوزتها سنة 1945 مع مضايقة 
فيها  اكــمــل  الــديــن  ورجـــال  للدين  الــشــاه  حكومة 

المقدمات والسطوح في فترة وجيزة.
اساتذته السّيد هادي الروحاني ، الميرزا علي الراسخي، 
والشيخ حسين زرندي والشيخ نعمة اهلل صالحي، آية 
اهلل صدوقي، والسّيد محمد حسين درچه اي والشهيد 

آية اهلل بهشتي وآية اهلل منتظري.
يد  على  فيها  تلّمذ  فقد  األنصاري  الشيخ  رسائل  أّما 
الشيخ عبد الجواد األصفهاني، وكتاب المكاسب على يد 
الشيخ مرتضى الحائري والمرحوم مجاهدي تبريزي. 
و آية اهلل سلطاني طباطبائي. اما أبحاث الخارج فكانت 
على يد كل من السّيد البروجردي، والسيد الخميني، 
السّيد  الداماد،  المحقق  آملي،  هاشم  ميرزا  الشيخ 
الفقه  في  الشاهرودي  علي  عباس  الشيخ  الكلبايكاني ، 
واألصول درس على يد السّيد اإلمام رحمه اهلل. أّما 
يد  على  فيها  تلّمذ  فقد  العقلية  والمباحث  الحكمة 
العالمة الطباطبائي، وشرح المنظومة على يد آية اهلل 

المنتظري.
محاضرات  لعقد  يزال  وما  طويلة  سنين  منذ  تصّدى 
، كما تصدى  الفقه واألصول  البحث الخارج في مادتي 
السبزواري  منظومة  كشرح  الفلسفية  الكتب  لتدريس 

التي ما يزال مواصال تدريسها.
خّص  الكتب  من  العديد  المحفوظي  اهلل  آيــة  صّنف 
الكثير من  الفقيه وما زال  البعض منها ببحث والية 

كتبه في طريقه للطباعة.
الشيخ محفوظي: لم اكتب رسالتي 

احتراما للشيخ بهجت في حياته
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من عطاء الحسين )عليه السالم( الفكري
فكري  ع��ط��اء  ال��س��الم  عليه  للحسني 
وجسدي من اجل رسالة جده وان كانت 
الطف مزجيا من العطاءين اال ان حياته قبل 
فكري  عطاء  بعضها  فصوال  كانت  الطف 
اجلسدي  فالعطاء  جسدي  عطاء  وبعضها 
هو مقارعة الناكثني لبيعة ابيه عليه السالم 
بل وحتى يف مواضع اخرى يستخدم يده يف 
الرضب ملن حياول ان يغمط حقه او يتفّوه 
بكلامت باطلة بحقه كام فعل مع مروان بن 

احلكم يف عدة مواقف.
والذي هيّمنا هو تسليط الضوء عىل عطائه 
الفكري وهل هنالك خري من القران عندما 
والذي  السالم  عليه  احلسني  عنه  يتحدث 
اهلل  )صىل  اهلل  رسول  حلديث  ترمجانا  جاء 
باهنم  بيته  اهل  عن  قال  عندما  واله(  عليه 
القران الناطق، ومن الطبيعي جدا ان يكون 
للقران منزلة عند اهلل عز وجل يف حفظه او 
وهذه  اليه  االستامع  او  ختمه  او  قراءته 
اعامل هلا اجر عظيم عند اهلل عز وجل وكان 

للحسني عليه السالم كلامت هبذا الشان
عيل   بن  احلسني  قال  غالب  بن  برش  يقول 
عليه السالم : من قرأ آية من كتاب اهلل عز 
وجل يف صالته قائام يكتب له بكل حرف 

مائة حسنة، فإذا قرأها يف غري صالة كتب 
وإن  حسنات،  ع��رش  ح��رف  بكل  ل��ه  اهلل 
حرف  بكل  له  اهلل  كتب  ال��ق��رآن  استمع 
عليه  صلت  ليال  القرآن  ختم  وإن  حسنة، 
هنارا  ختمه  وإن  يصبح،  حتى  املالئكة 
صلت عليه احلفظة حتى يميس، وكانت له 
دعوة جمابة، وكان خريا له مما بني السامء إىل 

األرض.
؟  يقرأ  مل  فمن  القرآن،  قرأ  ملن  : هذا  قلت 
قال : يا أخا بني أسد ! إن اهلل جواد ماجد 

كريم، إذا قرأ ما معه أعطاه اهلل ذلك.
يتعلق  ما  كل  ان  يتضح  ه��ذا  حديثه  من 
بالقران قراءة وسامعا وختام فيه اجر عظيم 
من  كثري  لدى  االسف  مع  نالحظ  واليوم 
الناس القران مرتوك عىل الرفوف سيكون 
له لسان يوم القيامة يذكر من امهله بالرغم 
من انه االمان لنا مما حيدث بنا من مصائب 
ومظامل وكوارث، فباالضافة لالجر العظيم 
فانه  القران  اعاملنا بخصوص  املرتتب عىل 

حيفظنا من رش االزمان.
التي جاء استفسارا من برش  هناية احلديث 
به  فكيف  القران  يقرأ  مل  عّمن  االس��دي 
رائعة  السالم  عليه  احلسني  اجابة  فكانت 

القران احدى منافذ االجر  حيث ان قراءة 
العبد  عليه  احلصول  يروم  الذي  العظيم 

واهلل جواد ماجد كريم.
امام  حصلت  التي  احلادثة  هذه  لكم  اذكر 
عيني عندما كنت اخدم العسكرية يف زمن 
الطاغية قام اجلنود ببناء غرفة هلا شباك تم 
عرشين  من  اكثر  قبل  من  وتنصيبه  رفعه 
رف  نفسه  احلائط  عىل  وكان  لثقله  جنديا 

صغري من خشبة رفيعة السمك تسمى
 ) معاكس ( وضع عليه قران مغلف بقطعة 

قامش خرضاء.
اغلب  اقتلعت  عاصفة  هبت  الليل  ويف 
االبنية يف املعسكر بل حتى ان بعض املدافع 
اقتلع  الغرفة  وهذه  مواضعها  من  سقطت 
شباكها الثقيل جدا مع الباب وسقفها اسوة 
ببقية الغرف اال مساحة صغرية من اجلدار 
الذي عليه الرف الذي فوقه القران مل يتاثر 
مكانه  من  القران  يتزحزح  ومل  بالعاصفة 

مليمرتا واحدا بالرغم من شدة العاصفة.
قلييل  اجلنود  بعض  جعلت  احلادثة  هذه 
االيامن ترجتف قلوهبم من هول هذا املنظر 
قراءة  عىل  واملواظبة  الصالة  اىل  فاهتدوا 

القران.
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التربية وصناعة الجيل لجديد
ال  احلياة   ، تطور  صناعة  أي  تواكب  لكي 
تلك  تواجه  واملعوقات،  املشاكل  ختلو من 
التي  البلدان  من  الكثري  ونالحظ  املواكبة، 
ألهنا  أفلحت  قد  املجال  ه��ذا  يف  سبقتنا 
وضعت اخلطط االسرتاتيجية هلذا الغرض 
التي  املعطيات  خالل  فمن  سنوات،  منذ 
جعلتهم  اخلطط  تلك  بنتائج  ت��واف��رت 
طريق  ستعرتض  التي  املشاكل  يتّوقعون 
نمو مشاريعهم فّوفرت جهد اليوم لضامن 
فجنينا،  )خّططوا   : كقول  فغدت  الغد 

ونخّطط ليجنوا..(.
والتعليم،  الرتبية  ميدان  هو  هنا  املقصود 
معّوقات  طبيعي-  ام��ر  وه��ذا   – فهناك 
اجليل  )صناعة(  تربية  عملية  تعرتض 
ويف  املنشودة  الرتبوية  الرؤية  وفق  اجلديد 
الذي  للحّد  كبرية  معضلة  توجد  الواقع 
تأجيل  او  عليها  ال��س��ك��وت  م��ن  جيعل 
من  سيزيد  القادمة  السنوات  اىل  معاجلتها 
تفاقمها ويعّقد إمكانية حلها، فهي كحال 
تضاعف  دارت  كلام  الثلج،  ك��رة  دف��ع 

بسبب  امل��ايض  وريثة  اهنا  نعم  حجمها.. 
هذا  ولكن  للمستقبل،  التخطيط  انعدام 
التارخيية ألصحاب  املسؤولية  أبدًا  ال خييل 
املدرسية مقارنة  املباين  فقلة  اليوم..  الشأن 
املسجلني  التالميذ  من  املتزايدة  باألعداد 
سُيفاقم  احلال  هذا  عىل  والسكوت  اجلدد 
من  الكثري  نجد  حيث  أكرب  بشكل  الواقع 
منها  يتطّلب  مما  ال��دوام  ثالثية  امل��دارس 
مع  مقارنة  الواحد  الدرس  زمن  ختفيض 
حذف  كذلك  اح��ادي،  دوامها  م��دارس 
من  التلميذ  حرمان  ان  اخ��رى،  حصص 
أرضارًا  سيفرز  املحذوفة  ال��دروس  تلك 
ال يمكن إنكارها، اضافة اىل واقع تكّدس 
التالميذ يف الصف الواحد بعدد يتجاوز يف 
يستطيع  تلميذًا، فكيف   ) ال�) 60  الغالب 
العلمية  مستوياهتم  عىل  االط��الع  املعلم 
وتطويرها بظرف درس مدته 30 دقيقة ؟، 
احلال  املدارس  عدد  ان  الكثري  حيسب  ومل 
للتناقص ال حمالة، بحكم  مرشح مستقباًل 
وجود عدد غري قليل منها ُمصنف ب� )آيل 

وحينها  اغالقها  يتطلب  مما  للسقوط(، 
سيصبح التناسب عكسيًا!

قطعًا سيكون احلال أفضل لو تراوح العدد 
بحدود ال�) 24( تلميذا وهو عدد الصف 
املستوى  ضعيف  تلميذ  من  فكم  املثال؟ 
أوىل  أليس  ال��واق��ع؟  ه��ذا  ضحية  حاليًا 
باعتبار  حلول  وضع  يف  التفكري  باجلميع 
املجهود  بعد  الثانية  باملرتبة  يأيت  املوضوع 

احلريب؟
كانت  مهام  ذل��ك  ع��ن  النظر  غ��ّض  ان 
مركب  تسيري  عىل  ُي��رصّ  كمن  االسباب 
ازداد  املسري  حاول  كلام  الرمال  يف  غاص 
غوصًا، ويف ظل اإلبقاء عىل عدد املدارس 
االعداد  الحتواء  وقتئذ  سبيل،  فال  احلال 
املتزايدة اال اللهم اذا جعل الدوام )رباعيًا( 
وربام التفكري جديًا بخيار الدوام اللييل يف 
اهل  عند  وهذا  القادمة!  السنوات  ظرف 

القرار .. ليس ببعيد ..

عامر �لي�ساري
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الشموخ ابتدئ بأرقى الكالم وإليه أمزج كلاميت باحلب والوئام والسالم الذي طاملا قلبي يف كل حلظات يرسل هلذا 
الشموخ امجل عبارات العشق اجلميلة التي تفتخر عواطفي وهواجيس ان ترسل اليها هذا الكالم والسالم وكيف ل 

أن ال أفتخر وأنا أرسل هذ احلب ودموع احلنني اىل جبل الصرب اىل من ارعبت الطغاة يف جملسهم وذّلت طواغيت 
العرص آنذاك واىل اليوم كلامهتا ترعبهم وهتتز منها عروشهم وجربوهتم ألهنا بخطبتها قالت إليهم وجها لوجه 

عندما قالت إليهم ) فو اهلل لن متحو ذكرنا ( اهلل هلذه البالغة الرائعة التي هيتز هلا شغاف القلب كأهنا ابوها أمري 
املؤمنني )عليه السالم( اذا خطب ، فعال سيديت ومواليت يا بنت أمري املؤمنني هم مل يمحوا ذكركم وكيف 

ا بذلوا دماءهم من أجلكم وساروا بخطاكم سيديت  هلم أن يمحوا هذا الذكر اخلالد وأنتم متلكون أسود 
ورحلوا من كتبوا عىل جدارك ارحيل هم رحلوا وسريحلون وستبقني أنت شاخمة بمنائرك املضيئة التي 

تبهر الناظر بمنظرها اجلميل يا زينب احلوراء إليك أشتاق يا كافلة األيتام وإليك أبكي يا أم املصائب 
كلام جاء ذكرك يف املجالس واألذهان وأقول كيف للقلب أن ال خيشع وكيف للعني أن ال تدمع ملثل 

هذا الصرب اجلميل.. أي صرب صربك سيديت وأي جبل شامخ أنت مواليت وأي أخت فجعت بمثل 
ما فجعت به ، سالم عليك يامن سامك اهلل زينب وهو اختيار من اهلل شأنه، وهو اسم لشجر مجيل 

املنظر أسمه )زين أب ( حذف االلف لكثرة االستعامل سالم عليك وانت بيديك تبعدين السياط 
عن األطفال وحتملت أنت رضب السياط لكي تتكفيل بذلك عيال احلسني )عليه السالم( فحقا 

وحني  حلظة  كل  يف  ابعثه  عليك  سالم  أشباهلا  مللمت  لبوة  من  هلا  فيا  شعرا  قيل  كام  لبوة  انت 
اذا رأيت  إال  تنتهي  لن  ابكيها  العبارات والسنني ودموع عليك  تقدره  إليك مني ال  وشوق 

األخذ بثأر احلسني ع سالم ابعثه إليك إىل منائرك الشاخمة يف الشام يا أخت احلسن واحلسني 
)عليهم السالم( وحامل لوائك سيدي وموالي ايب الفضل العباس )عليه السالم( سيديت 

والكالم بحقك كثري ال تسعه االوراق  و لكنني سأقول سيديت رزقنا اهلل شفاعتك وجعلنا 
اهلل من املواسني إليك يف حزنك ورزقنا اهلل التربك بزيارة مرقدك الرشيف سالم عليك 

يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعثني حية ...  

شموخ حّطم الطغاة
عروبة �خلفاجي
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�أياد �حلفارعــذُت بـالخــــالق

ت�����س�����������������ك��و  �ل���ل���������������ِه  �إىل  ����س�������ك�����������������������و�ي  ه���������������ِذ 

ع����ال������������������������م �ل����غ����ي������������������������ب م����ط����ل����ع وي������������������������دري

ع�����������������ذت ب���������اخل������������������������ال����ق �ل�����������ذي ي�������س���ط���ف���ي���ن���ي

�����س�����������������������������ارح ف�������������������ي �ل�����ف�����������الة �أرج�������������و جن�����اة

�إن������ن������ي م��������������ن غ����ط����������ّ���������ى �خل�����ط�����اي�����ا دم���وع�����������ا

ج�����������ّرع�����ت�����ن�����������ي �حل���ي���������������اة ه��م�����������������ا وغ��م�����������ا 

ط������������������������رت ف���ي���ه�������������������ا ف��������وق �لأم��������������اين ك���م���غ���ٍن 

�أذه�������������������ب �ل���ل�����������ه ك�����������ل ق��������ل��������������ب جت��اف�����������������ى 

و�ين  ن���������������دم�����������ت  ح�������ق���������������ا  ورب�����������������������������ي  �إي 

ن���ف���ح���������������ة م�������������������ن �أ����س�����������ع�������������������ة �ل����������روح ح��ط��ت 

ل���ف���ح���������������ة ت�����ب��������ه�����������ر �ل����ف�������������������وؤ�د ب�����س��������ح��������������ر 

���س��������������ِك  دوِن  م�����������ن  ���س��م��ي�����������ع  رب���������������ي  ح�����س�����������ب 

���س�����������ن��������������������������ك �أي  �أ���س�����������اب��ن�����������������������ي  ���س�����������ر  �أي 

م��ط�����ل��ق ح��������������������ق ب�����������������ل وم�����ط��������ل�����������ق م�����������ل�����������ك 

يح�����كي  ن��������������ور  ع��ن��������������ده  �ل�����س�����������دق  ف��������������������������������اإذ� 

�أن��ن��������������������������ي ن��������������������ادم ع��ل��������ى ك��������������������������ل �ف��������������������������ك

م��ن��������������������ِك  ن��ف��������������ض  ي�����������������ا  �آه  �ل��ن��ف��������������������������ض  ب��ه��������������وى 

ن��س����ك���ي �أن��������س�����������ي��������ت  �ل��ه��������������و�ن  �أل��ب��������س�����ت�����ن�����������ي 

ج�����������اح�����������د� ن��������ع�����م��������������ة �لإل�����������������������ه ب�����س��������������������������������رِك

ك�����������ّل��م��������������ا �أذك�����������������ر �ل��ذن��������������������وب ف�����������اأب�����������������������������ك��ي

و���س�����������ط ن��ف�����س��������������ي ب��ط��ي�����ب م��������ن ط�����ي��������ب م�����س�����������ك��ي 

ط�����������ار م�����������ن ب��������ي�����������ن ج��ان��������ب�����������ي��������������������ه ل��ي�����������������ذك��ي
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سيدي الى الجّنِة سائرون
حامد عبد خشان

�ل�سائروَن على خطاك فائزون
�ىل جمد ثر�ك �سائرون

لأننا ل نعلم متى ر�حلون
ون�سرب يف عمق �أنفا�سنا �سوق �للقاء
ولنلملم جر�حاتنا ونقطع �مل�سافات

من �ألف عام ونيف و�لدم ينزف
لأنهم يعلمون �إننا للح�سني عا�سقون

وطريقنا نحو قبلتك �سيدي ملوؤه �لأ�سو�ك
تزرعه �كف �حلاقدين

�ل�سائرون على ثرى خطاك قادمون
لو قطعو� �أرجلنا و�ليدين

ناأتيك زحفًا �سيدي يا ح�سني
لو قطعو� كل �أو�سالنا

ورّملو� كل ن�سائنا ويّتمو� �أطفالنا
لكننا نعلن لهم �إننا للح�سني �سائرون

يف كل عام يجّددون حقدهم �لأعمى �لدفني
وليزرعو� يف طريقنا �ملوت �ملحّقق

قد خ�سئو� ل و�ألف ل لأننا للح�سني فد�ء ذ�هبون
لنجّدد �لبيعة لك �سيدي ونقولها لبيك يا ح�سني

وليعلمو� كيف �مل�سري م�سري �لعا�سقني
هذ� هو زحفنا �ملقد�ض

�سريو� لنعلن للمال ع�سرين مليونا �و يزيدون
�سيبا �سبابا كل فرد حتى طفلنا �لر�سيع

ينطق ب�سمت ويف �لعيون بريق يعلن �أننا للح�سني �سائرون
على ثرى جمد خطاك �سيدي �ىل �جلنة �سائرون
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عراُق فاتحة القصيدِة والنهايات
ناهدة الحلبي

ها �أنا �لآن �أ�سّليك �سالة �ل�سهد�ء..
وطني هذ� تر�بك

�سوف ترويه �لدماء
كل �آمال �لغيارى �أن تعود

ما�سينا
وطن �خللود

نخلك �لبا�سق ما ز�ل يغّني
�إذ� ر�أى ر�يتك �حلّرة قد �أّدى �لتحية

�ساخما يعلو ينادي
بني �فياء �لبالد

ها �أنا �لآن �أ�سلّيك �سالة �ل�سهد�ء
هذي جموع �حلب من خري �سبابك

زحفو� فوق ه�سابك
كذبو� �ملوت و�أعطوك �سالما وند�ء
ها هم �لآن ي�سّلونك �سالة �ل�سهد�ء

وطني تلك �سماوؤك
طريها �حلر �لغيور

ين�سد �لأحر�ر يف كل �لثغور
وينادون باأهليك بان �ل�سبح

هاهم �لآن ي�سّلون �سالة �ل�سهد�ء

حسن البياتي بالفخِر

ن����ازح����ٌة �ل����ق����ي����ِد  ����س���ج���لِّ  يف  ����ت����ي  ه����ويَّ

ُمقلي يف  �ل���ن���اِر  ِب���َوق���ِد  ج��ف��ن��ي  �ه���ت���زَّ  م���ا 

ب������َدٍن �ل���ق���ه���ِر يف  َه�����ب�����اَب  �أه���������اُب  ف����ال 

�أن�������ا �ل������ع������ر�ُق �ن������ا �ل����ت����اري����َخ �أك���ت���ب���ُه

ح����ب����اِئ����ُل �ل��������ودِّ م����ا ذرذرت������ه������ا م����َزًق����ا

��ع��ًة ��ِب �ل���ده���َر و�لأق���������د�َر ط��يِّ م���ن ي��ح�����سَ

����س��ُت��ِل��ب��ْت �أج���ف���ان���ه���ا  �إذ�  �ل���ع���ي���وَن  �إنَّ 

ي���ا ب��ن��ت دج���ل���َة ي���ا ب��ن��ت �ل�����ُف�����ر�ِت ُه��ن��ا

ُب َ َُ ���س��اق��ْت ع��ل��ى ج�����س��دي �لأوط������اُن و�ل�����

��ط��ِرُب ت�����سْ َع��ْي��ن��اَي  َن���َظ���رْت  �إن  فال�سم�ُض 

�ل��ع��ط��ُب ِب�����ِه  ُي��خ�����س��ى  �إذ�  َج���ُب���ْن���ُت  ول 

���وُب ِب����َن����ب����اأَِة �ل�������س���وِت ل���و ت���ع���ت���اُم���ُه �ل���نُّ

خ�����ِرُب ����س���رح���ه���ْم  ب�����اأه�����ٍل  خ���ل���ي���ُت  ول 

ك����ح����اك����ٍم ُم�������س���ت���ب���ٍد ظ�����ه�����رُه ح�������ِدُب

���ُب ُق�������سُ �أث�����و�ب�����ُه  �إْن  �ل����ق����دِّ  ك���م���اي�������ِض 

ُن���ق���ري �ل����ك����ر�َم وم����ن ب����غ����د�دِك �ل��ن�����س��ُب
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 ينقُل �خلطيب �ل�سهري �ل�سيخ �لفل�سفي )قد�ض �سره( عن �سحف 
ت�سكن  و�لتي  زيد�ن(  �سليم  �مر�أة  تدعى )فوزية  لبنانية ق�سة 
�أ�سيبت  حيث  )جوية(  لها  يقال  عامل  جبل  قرى  من  قرية  يف 
خمتلفة  جر�حية  عمليات  �إج��ر�ء  �ىل  ��سطّرها  ع�سال  ب��د�ء 
ب�سلل  �أ�سيبت  �أن  فكان من جر�ء ذلك  �للبنانية،  �مل�ست�سفيات  يف 
�إل زحفا م�ستعينة بيديها  يف قدميها فلم تعد ت�ستطيع �حلركة 
وهي  �سنة  وع�سرين  خم�ض  ملدة  ذلك  على  �حلال  بها  فا�ستمّر   ..
�سابرة حمت�سبة ويف يوم من �أيام عا�سور�ء زحفت هذه �ملر�أة �إىل 
بيت جماور ملنزلها تقام فيه �لتعزية على م�ساب �سّيد �ل�سهد�ء، 
فلما ��ستمعت للتعزية ودعت �هلل �لعلي �لقدير �أن ي�سفيها كر�مة 
تبكي  ليلتها  وباتت  منزلها  �إىل  عادت  ثم  �ل�سهيد  �ملقتول  لهذ� 

وت�ستجري حتى غلب عليها �لنعا�ض وعند �لفجر �نتبهت كعادتها 
�لفجر وهي يف  لينجلي  �نتظرت قليال  �ل�سبح ثم  لتقيم فري�سة 
هذه �حلال، و�إذ� بيد تقب�ض على ذر�عها وقائل يقول: )قومي يا 

فوزية( فنه�ست و�قفة على رجليها بن�ساط.
تهّلل  �أمها  نحو  فاجّتهت  �أح��د�  تَر  فلم  وي�سرة  مينة  �لتفت  ثم 
وتكرّب و�سمع كل من يف �لبيت و�جلري�ن �لنباأ �ل�سار فتعالت �أ�سو�ت 
�لتهليل و�لتكبري و�ل�سلو�ت على �لر�سول و�آله و�سرى �خلرب �إىل 

�لقرى �ملجاورة مل�ساهدة �لو�قعة وما ز�ل بيتها ملتقى �لزو�ر.
 �إنها وبهذه �ملنا�سبة كان �ل�سيخ حممد تقي �ل�سادق �لعاملي �أحد 
�ل�سحف  بع�ض  وعرب  للنا�ض  �آنذ�ك  �لب�سرى  يزّف  لبنان  م�سايخ 

على معجزة �أبي �لأحر�ر �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم.

ابتغوا إليه الوسيلَة 
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 ثم تبّدل اس���م السوق الى سوق النواشي، 
ورمبا يكون محّرفا من كلمة )مواش���ي(،او 
من اس���م قدمي محلي، والنواشي كما يقول 
عبدال���رزاق احلس���ني فخذ من عش���ائر بني 
اس���د، فلما نزل آل س���عدون هذه السوق 
ايام مشيخة عبد الله احملمد املانع »الذي هو 
اخو س���عدون الذي اشتهرت باسمه االسرة 
- اشتهرت السوق املذكورة بسوق الشيوخ، 
الن آل الس���عدون كانوا ش���يوخ املنتفق اي 
زعماءه، فلما حّل ثويني العبدالله السعدون 
محل ابيه في املش���يخة على املنتفق في سنة 
1175ه�  امر ان تكون هذه السوق ثابتة. 
يقول يعقوب س���ركيس في مباحث عراقية 
ان س���وق الش���يوخ لم تش���ّيد اال بعد سنة 
1196ه����، فما انتهت املش���يخة الى حمود 
الثام���ر الس���عدون تظإه���ر باالرتي���اب من 
احلواضر، وكان���ت احلكومة العثمانية تعمل 

يومئ���ذ على توس���يع احلرك���ة العمرانية في 
جنوب���ي العراق لتقضي عل���ى النفوذ القبلي 
، فانته���ز الوالي مدحت باش���ا ذلك فرصة 
فأس���س لواء املنتفق وجعل »سوق الشيوخ 
» مرك���ز قضاء تابعا لها منذ عام 1287 ه� 
فلم تزل في تقّدم وتوّسع حتى غدت مدينة 
كبيرة يقطنها زهاء عش���رة آالف نس���مة من 
النجديني وحضر من العراقيني املتجمعني من 
هنا وهناك طلبا للرزق ورغبة في الكسب.
ثم اتّس���عت رقعة الس���كن فنجد مثال محلة 
النجادة نسبة للنجديني القادمني من جند عبر 
الصحراء ثم محلة البغادة وأهلها جاءوا من 
بغداد، وه���ذه محلة احلويزه للذين هاجروا 
م���ن االحواز وما جاوره���ا، ومحلة احلضر 
وس���كانها الذين ج���اءوا من م���دن متفرقة 
وبعض االرياف اجملاورة للمدينة وكانت هذه 
احملالت االربع متجاورة على التل الذي عليه 

املدينة التي سّورت وفتحت فيها االبواب في 
العه���د العثماني التي تس���مى )القول( جمع 
)قولة( وذلك في والية مدحت باش���ا والتي 
اصبحت وسميت بقضاء سوق الشيوخ عام 
1870م وعّين حس���ني باشا قائمقاما فيها. 
. . وفي القرن العش���رين توسعت، فهناك 
عبر النه���ر محلة الصابئة الذين جاءوها من 
ميس���ان والعمارة وبعدد كبير من احلرفيني، 
وعمل���وا في احلدادة والنج���ارة والصناعات 

املعدنية كاحللي وصناعة الزوارق .
وعي����ّن أول قائمق���ام عراقي بع���د تكوين 
الدول���ة العراقية ع���ام 1921م وهو صالح 
احلجاج. ومازالت املدينة حتتفظ مبس���ميات 
ملعال���م اندثرت مثال خ���ان العجم، وحينما 
من���ّر اليوم في بداية الزق���اق املؤدي الى دار 
العرف���ج في محلة النجاده جتد آثار الكنيس 
يتذّكرون  الناس  اليهودي)التوراة(،وم���ازال 

سوق الشيوخ تاريخ حافل بالمآثر 

تقع في محيط ورث أرض سومر في الصميم. لقد سّماها السومريون 
)سوك مارو( أي سوق الحكيم وها هي أطاللها )ايشان( كبقية المدن 
السومرية المندثرة في جنوب العراق. يقول الرواة ان سوق الشيوخ 
اليشن  إحدى  وعلى  كبير  تل  او  االرض  من  واسع  مرتفع  على  نشأت 
السومرية القديمة حيث وجد بعض الباعة من ابناء االرياف القريبة منه 
خير ساحة لمبادلة البضائع المختلفة وكان يعرف بتل االسود ثم بعد 

ان بنيت عليه عدة دكاكين من الطين او القصب.
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ش���يخهم املدعو الياهو يعق���وب القّماش. 
وكان لس���وق الش���يوع أخبار خ���الل ثورة 
العشرين وأش���تهر بعض أعالمه ممن شارك 
فيها مثل الشيخ باقر حيدر و الشيخ محمد 

حسن حيدر.
 وفي ع���ام 1935م كان���ت االنتفاضة في 
املدينة دعما ومس���اندة ملا حصل في الفرات 

األوسط . 
كانت في )س���وق ا لش���يوخ( س���وق قدمية 
أحرقه���ا الثوار في انتفاض���ة عام 1935 م 

فجّدده���ا اصحابه���ا كما أنش���ئت فيها في 
اخلمسينيات دوائر حكومية للشرطة واالدارة 
املالي���ة والطابو واحملكم���ة، ومدارس، وناٍد 

للموظفني الخ.
وعّج���ت املدينة بحرك���ة فكرية وجتاذب بني 
جانب محافظ وآخر ثوري منعتق. وُحسبت 
املدينة طائفيا وسياس���يا ضد سلطة البعث، 
حي���ث عانت املدين���ة بعدها م���ن اإلهمال 
خ���الل احلقب الالحقة. ورمب���ا يكون هذا 
س���ببا كافيا ألن تش���تعل بها شرارة إنتفاضة 

ش���عبان عام1991م، وهكذا دفعت املدينة 
الثمن غاليا بأبنائها وعمرانها، 

وثمة ش���خصيات عامة علمي���ة وإجتماعية 
خرجت من صلب هذه املدينة مثل االساتذة 
عب���د القادر اليوس���ف و حس���ن الهداوي 
وطال���ب الطالقاني و حلمي احلمدي و أبو 

طالب محمد سعيد وغيرهم .
ويقول العالمة السيد مصطفى جمال الدين 

شعرا بحق هذه املدينة

س����وق الش����يوخ وك����م طوي����ت بضاع����ة      للمج����د من����ه وك����م نش����رت متاع����ا
ك����م وقف����ة ش����هد الع����دو بفضله����ا             فيه����ا جتاه����د ع����ن ع����الك دفاع����ا
وصحائ����ف منش����ورة، ف����ي طيه����ا               أب����دى جالل����ك لل����ورى وأذاع����ا

� س����نة 369 ه� حدثت غارة ضّبة بن محمد 
االس����دي على كربالء عندما كان اميرا لعني 

التمر. 
 � س����نة 479 ه� غارت خفاجة على كربالء 

في زمن امارة سيف الدولة. 
 � س����نة 795 ه� وقع����ت هجمات تيمورلنك 

على كربالء. 
� س����نة 1013 ه� غزت قبيلة آل مهنا كربالء 
بزعام����ة اميره����ا املدعو » ناصر ب����ن مهنا » 
وبس����طت زعامتها على املدينة 40 عامًا إلى 

سنة 1053 ه�. 
 � سنة 1216 ه� أغار الوهابيون على مدينة 
كربالء بقيادة س����عود بن عب����د العزيز وقتلوا 
اغلب اهلها في االس����واق والبيوت، وهدموا 
قبة مرقد االمام احلسني )عليه السالم( ونهبوا 
جمي����ع ما ف����ي املدينة واملرقد الش����ريف من 
اموال وس����الح ولباس وفضة وذهب وكانت 

تسمى بحادثة )الطف الثانية(. 
 � س����نة 1534 م احت����ل العثمانيون العراق 

وقام الس����لطان س����ليمان القانوني بحفر نهر 
من الفرات سمي )النهر السليماني( وهو نهر 

احلسينية احلالي. 
 � س����نة 1241 ه� / 1825 م وقعت حادثة 
املناخ����ور ف����ي عهد الوالي داود باش����ا حيث 
حاصرت قوات داود باشا كربالء بقيادة امير 
خيالته )س����ليمان ميراخ����ور( حيث حاصرها 

واستباح حماها ملدة 8 اشهر. 
 � س����نة 1258 ه� / 1842 م وقعت حادثة 
محمد جنيب باشا اذ اجبر سكان مدينة كربالء 

بقوة السالح للخضوع حلكم العثمانيني. 
� س����نة 1638 م حاصر الس����لطان العثماني 

مراد الرابع مدينة كربالء. 
 � سنة 1293 ه� / 1876 م حدثت حركة 

علي هدلة املناوئة للحكومة العثمانية. 
 � سنة 1923 م هاجم الوهابيون مدينة كربالء 
مرة ثانية.    � سنة 1920 م اندلعت الثورة 
العراقية املس����ماة » ثورة العشرين العظيمة »، 
وكان اندالعها من مدينة كربالء التي اتخذت 

معقال للثوار وعلى راس����هم املرحوم الش����يخ 
محمد تقي احلائري الشيرازي واصداره فتواه 

بتحرمي انتخاب غير املسلم حلكم العراق. 
 � ف����ي 29 / حزيران 1920 م القي القبض 
على الشيخ محمد رضا جنل االمام الشيرازي 
مع تسعة من الشيوخ واالعالم اجملاهدين ومت 

تسفيرهم الى هنكام. 
 � س����نة 1980 م وفي مراسم احياء اربعينية 
االم����ام احلس����ني )عليه الس����الم( اصطدمت 
مواكب املش����اة من جميع احملافظات العراقية 
م����ن انص����ار احلس����ني )علي����ه الس����الم( مع 
الس����لطات العراقي����ة عندما حاول����ت القوات 
منعهم م����ن زيارة احلس����ني )عليه الس����الم( 
وح����دوث انتفاض����ة رجب اخلال����دة في زمن 

نظام البعث اجملرم. 
 � سنة 1990 م قصفت قوات النظام احلاكم 
في العراق قبة املش����هد احلس����يني الش����ريف 
فدم����رت ج����زءًا منها وذلك خ����الل احداث 

انتفاضة شعبان اخلالدة.

هجمات تعّرضت لها مدينة كربالء
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المفتاح اإللكتروني يقضي

يصيب  الذي  الزرق  لتشخيص مرض  نظارات خاصة  تصنيع  اليابانية من  كانساي  التابعني جلامعة  العلامء  من  متكنت جمموعة 
العيون. وتعليقا عىل االخرتاع اجلديد قال أحد العلامء املسامهني يف تصميمه: الزرق أو )الغلوكوما( أصبح أحد األمراض الشائعة 
التي تصيب العيون يف يومنا احلال، األساليب احلالية يف تشخيص هذا املرض تستغرق فرتات طويلة عادة، ويف الكثري من األحيان 
ال يمكن تشخيص املرض يف مراحله املبكرة، ما يضطر املريض للخضوع للعمليات، مضيفا ان االخرتاع يشبه النظارة، يساعد 
التي  النقاط  حركة  ويراقب  املريض  يرتديه  أن  يكفي  دقائق،  بضعة  خالل  للعني  الالزمة  بالفحوصات  القيام   اجلهاز عىل  هذا 
ستظهر عىل الشاشات الصغرية املوجودة أمام العينني، ليقم اجلهاز بتحديد حالتيهام. ووفقا إلحصائيات العاملية واحدا من كل 

20 شخصا يعاين من الزرق بعد عمر األربعني، وحوال 20% من الذين يصابون هبذا املرض يفقدون برصهم متاما.

طورت احدى الرشكات البلجيكية املتخصصة يف جمال التسويق الرقمي مفاتيح إلكرتونية صغرية احلجم، تزرع حتت اجللد، تغني 
املستخدم عن املفاتيح التقليدية. وبينت الرشكة املصنعة ان االخرتاع اجلديد عبارة عن )كبسوالت إلكرتونية( بحجم حبة األرز، 
يمكن زراعتها حتت جلد املوظفني يف الرشكات، ليستخدموها كبديل ملفاتيح األبواب املزودة بأقفال إلكرتونية، كام حتتوي تلك 
الكبسوالت عىل كافة البيانات املتعلقة باملوظف، لذلك يمكنه استخدامها حتى لتشغيل الكمبيوتر اخلاص به. موضحة ان كلفة 
التقنية، ويف حال  تلك  مثل  الرشكات ستعتمد  كانت  إذا  فيام  متأكدين  نحن غري  يورو،  ال� 100  قرابة  تبلغ  الواحدة  )الكبسولة( 

اعتامدها ستكون تلك اخلطوة األوىل من نوعها يف بلجيكا.

 على المفتاح التقليدي...!

ــون نـــظـــارات  ــع ــن ــص ــاء ي ــم ــل ع
لتشخيص زرق العين...!
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قام فريق علامء من أسرتاليا والواليات املتحدة بدراسة عن 
متوسط عدد ساعات النوم يف دول خمتلفة، اذ استخدمت 
الفريق  وتوصل  سنوات.   6 مدى  عىل  مجعها  تم  بيانات 
إىل نتيجة بأن اليابانيني أقل الشعوب نوما و يبلغ متوسط 
عدد ساعات نومهم 7 ساعات و16 دقيقة ،االرجنتينيون 
احتلوا املرتبة األوىل بني أكثر الشعوب نوما بوقت وقدره 
سكان  أن  إىل  البيانات  دقيقة.وتشري  و16  ساعات   10
وعادة  دقيقة،  و20  ساعات   9 ينامون  االحتادية  روسيا 
يبدأ السكان الروس يومهم يف ال�8 صباحا وينتهي يف متام 

ال�11 ليال.

علماء يحددون أقل شعوب 
العالم وأكثرها نومًا

العالم سيشهد ظاهرة )القمر 000000
الثلجي( الشهر الحالي

سيشهد العامل ظاهرة فلكية فريدة ُتعرف باسم )القمر الثلجي( حتدث، يف 
هناية شهر شباط احلال، وتستمر مدة 4 ساعات تقريبا. وبعد بضع ساعات 
فقط من حدوث خسوف القمر )القمر الثلجي(، الذي يظهر عندما تكون 
األرض والشمس والقمر يف حالة اقرتان كوكبي كامل، سيكون املذنب 
األرض.  كوكب  من  له  نقطة  أقرب  يف  اجلديدة(،  السنة  )مذنب   45P
لظل  اخلارجية  املنطقة  من  القمر  يمر  عندما  القمري  اخلسوف  وسيظهر 
قد ُيالحظ خفوت ظاهري  الظل(، حيث  باسم )شبه  املعروفة  األرض، 
لن  ولكن  اخلسوف.  منتصف  العظمى  الذروة  توقيت  عند  القمر  لربيق 
الشمس  أشعة  ألن  الفريدة،  الظاهرة  هذه  يف  كيل  بشكل  القمر  خيتفي 
هذا  مراحل  كافة  يف  بالكامل  مضاء  القمر  سيبقى  لذا  سطحه،  ستيضء 
اخلسوف ليبدو وكأنه كتلة من الثلج. ويمكن للمتابعني يف أوروبا وأفريقيا 
وقت  يف  السامء  من  اجلنوبية  اجلهة  عىل  الظاهرة  هذه  رصد  آسيا  وغرب 
 45P متأخر من الليل، وقالت ناسا عرب موقعها الرسمي: سيكون املذنب
يف أقرب نقطة له من كوكب األرض، شباط، وذلك عىل بعد 7.4 أميال، 

ويتحرك برسعة عالية، وسيظهر جمددا يف عام 2022.

المفتاح اإللكتروني يقضي

فوق  األش��ع��ة  باستخدام  طباعته  يمكن  ورق  باحثون  ط��ور 
البنفسجية، مما يلغي احلاجة إىل احلرب، ويمكن مسح هذا الورق عن 
ألكثر  عليه  الكتابة  وإعادة   ،120 حرارة  درجة  إىل  تسخينه  طريق 
من 80 مرة، وحماولة للحد من آثار إنتاج الورق يف إزالة الغابات. 
وراء  الرس  أن  الصني:  يف  شاندونغ  جامعة  من  الباحثون  وأوضح 
إىل  وحتوهلا  اللون  تغري  كيميائية  مادة  يف  يتمثل  التكنولوجيا،  هذه 
الضوء.  خالل  من  عليه  والطباعة  استخدامه  إعادة  يمكن  إصدار 
وقال الربوفيسور )يادونغ يني( أستاذ الكيمياء يف اجلامعة: ان أعظم 
فائدة من عملنا هو تطوير فئة جديدة من نظام حتويل األلوان إلنشاء 
الورق  مظهر  نفس  وله  بالضوء،  طباعته  يتم  احلرب  من  خال  ورق 
العادي، يمكن طباعته ومسحه مرارا وتكرارا، دون احلاجة إىل حرب 
إضايف، وحتتفظ الورقة بالنص ملدة 5 أيام، ثم تبدأ بالتاليش تدرجيًيا 
يساعد  دقائق،   10 ملدة  الورقة  تسخني  أن  إال  األزرق،  اللون  إىل 
عىل مسحها برسعة أكرب، ويتوقع الباحثون أن يكون الورق اجلديد 

رخيص الثمن عند إنتاجه عىل نطاق جتاري. 

باحثون يطورون ورقة سحرية يمكن مسحها وإعادة استخدامها...!
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 2003 ع��ام  بعد  الزمنية  ال��ف��رتة  تعّد 
العراقية  للصحافة  بالنسبة  ذهبيًا  عرصًا 
بصورة عامة، حيث أتاحت الديمقراطية 
اجلديدة وحرية الرأي التي حققها الوضع 
من  العديد  إص���دار  ال��راه��ن  السيايس 
واملتخصصة  العامة  واملجالت  الصحف 
احلكومية  املؤسسات  عن  تصدر  والتي 
منظامت  ع��ن  ف��ض��اًل  احلكومية  وغ��ري 
العراقية  واجل��ام��ع��ات  امل��دين  املجتمع 
املقدسة،  والعتبات  الدينية  واملؤسسات 
وكانت مدينة كربالء صاحبة احلظ األوفر 
يف إصدار العديد من الصحف واملجالت 
السياسية  املوضوعات  بني  توزعت  التي 
والثقافية والدينية وإن كانت األخرية هي 
يف  اإلعالمية  املراكز  سعت  حيث  الغالبة 
املقدستني  والعباسية  احلسينية  العتبتني 
واملؤسسات  العلمية  احل��وزات  وكذلك 
إلص��دار  هلا  التابعة  والدينية  الثقافية 
الديني  باجلانب  تعنى  وجمالت  صحف 
املشكالت  تفحص ومعاجلة  وتعمل عىل 
ديني،  جانب  من  واألحداث  واملواضيع 
ما عدا بعض املجالت التي حاولت قدر 

والعرصية  باحلداثة  تتسم  أن  اإلمكان 
وتعالج املوضوعات من جانب اجتامعي.
يف  الصحفية  املطبوعات  زخ��م  وب���نَي 
أصبح  من  منها  القليل  أن  إال  كربالء 
وخاصة  الكربالئي،  املواطن  إىل  قريبًا 
وه��ذا  والدينية،  الثقافية  املطبوعات 
تعدد  بينها  من  عديدة  أسباب  إىل  عائد 
املطبوعات الصحفية الصادرة يف العراق 
القراء  من  واسع  مجهور  هلا  أصبح  والتي 
وسائل  تطور  وثانيًا  وكربالء،  العراق  يف 
اإلعالم ومنها انتشار الفضائيات العربية 
مع  األنرتنت،  عامل  ودخ��ول  والعراقية 
البحث  يف  الكربالئيني  القراء  أكثر  رغبة 
عن املادة الصحفية التي تتوازن فيها املادة 
واالجتامعية  والدينية  والسياسية  الثقافية 

دون غلبة جمال عىل آخر.  
من  العديد  إصدار  كربالء  شهدت  وقد 
كان  التي  النسائية  واملجالت  الصحف 
يف  النساء  رشحي��ة  عىل  واض��ح  تأثري  هلا 
املدينة، وخصوصًا تلك املوجهة للفتيات 
من  أكثر  رواجًا  تلقى  فهي  واملتزّوجات 
موضوعات  من  تناقشه  ما  مع  غريها، 

واملراهقة  والفتاة  امل��رأة  ختّص  حساسة 
وخصوصًا  اجلامعة،  وطالبة  واملتزوجة 
املوضوعات  ه��ذه  تناقش  ال��ت��ي  تلك 
يصل  جدًا  بسيط  وديني  اجتامعي  بإطار 
هذه  أن  ننسى  وال  كبرية،  بسهولة  إليهن 
كانت  وإن  كربالء  يف  الصادرة  املجالت 
مؤسسات  أو  دينية  جهات  من  تصدر 
هتم  موضوعات  تغفل  مل  أهنا  إال  ثقافية 
املرأة مثل الطبخ واألزياء وشؤون الطفل 

واملواضيع الرتفيهية وغريها.
النسائية  واملجالت  الصحف  أس��امء   -

الصادرة يف كربالء بعد 2003
عام  منذ  كربالء  مدينة  يف  ص��درت  لقد 
 10( مدة  وهي   )2013 وحتى   2003(
جمالت  عدة  بالقليلة،  ليست  سنوات( 
استطعنا  حيث  والفتاة،  للمرأة  موجهة 
وحتليل  ومطالعتها  املجالت  هذه  تدوين 

موضوعاهتا والتي نذكر منها: 
1. جملة )عفاف(.. جملة ثقافية عامة تعنى 
من  وفيها  املسلمة،  والفتاة  املرأة  بشؤون 
الفتيات  بتثقيف  تعنى  التي  املوضوعات 
وصدر  موضوعات  إىل  إضافة  املسلامت 

�لأحر�ر/ علي �ل�ساهر

مْن تاريخ

المجالت النسوية 
في كربالء بعد عام2003
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العدد )صفر( منها يف شهر ترشين الثاين 
)األول(  عددها  أما  2003م،  عام  من 
فقد صدر يف شهر كانون األول من عام 

2003، وما تزال تواصل الصدور.
اجتامعية،  شهرية  جملة  )برشى(  جملة   .2
وكانت  صاحب،  زينب  التحرير  رئيسة 
إىل  انتقلت  ث��م  ال��ع��راق  خ��ارج  تصدر 
 ،2003 لسنة   )79( العدد  منذ  كربالء 

وال تزال تواصل الصدور.
3. جملة )بنت اهلدى( جملة ثقافية شهرية 
صدر  واملجتمع،  امل��رأة  بشؤون  تعنى 
العدد األول منها يف بداية عام 2004 م، 
ذات  وهي  شهريًا،  بالصدور  واستمرت 
مواضيع ثقافية عامة ختدم املرأة واملجتمع 

عىل حدٍّ سواء.
نصف  ثقافية  جملة  )الزينبية(  جملة   .4
املسلمة،  امل���رأة  ب��ش��ؤون  تعنى  شهرية 
العتبة  يف  اإلع���الم  قسم  ع��ن  وت��ص��در 
صدر  وقد  بكربالء،  املقدسة  احلسينية 
ومل   ،2005 ع��ام  يف  منها  األول  العدد 
وهي  ع��ددًا،   )15( س��وى  منها  يصدر 
وقتها  يف  املتطورة  النسائية  املجالت  من 
وكانت  واملضمون  الشكل  حيث  من 
 20( وبواقع  )وزي���ري(  بحجم  تصدر 
صفحة( بغالف ملون وصفحات داخلية 

باألبيض واألسود .
)أم  السيدة  املجلة  حترير  ترأست  وق��د 
زهراء( كام دّون يف املجلة، وتقوم جمموعة 
الرجال  عن  فضاًل  املثقفات  النساء  من 

بتحرير مواضيع املجلة.
شهرية  جملة  وه��ي  )م��ش��ريات(  جملة   .5
حوزة  عن  تصدر  عامة،  ثقافية  إسالمية 
التجريبي  العدد  النسوية، وصدر  كربالء 
هلا يف شهر أيلول من عام 2006، وكان 
الغرض من إنشائها من أجل »دعم املرأة 
إرشاد  يف  مشاركتها  عىل  واحلث  املسلمة 
املجتمع وتثقيفه بثقافة اإلسالم« كام جاء 
الرسول  مؤسسة  نرشته  ال��ذي  اخلرب  يف 

األكرم عىل موقعها اإللكرتوين .
جملة  وه��ي  ال��زه��راء(  )ري��اض  جملة   .6
شهرية تعنى بشؤون املرأة املسلمة وتصدر 
عن وحدة النساء التابعة لشعبة املكتبة يف 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة 
)ليىل  حتريرها  ورئيسة  املقدسة،  العباسية 

)صفر(  العدد  صدر  وقد  اهلر(؛  إبراهيم 
ه�   1428 سنة  شعبان  شهر  يف  منها 
بواقع  م،   2008 عام  أب  لشهر  املوافق 
)نصف  الكبري  احلجم  من  صفحة   16
ومنها  وحم��ددة،  قليلة  وأب��واهب��ا  بّطال( 
الذاكرة،  يف  مواقف  إسالمية،  )مفاهيم 
اهلداية,  أنوار  اجتامعيات,  والطفل,  األرسة 
زاهرة,  نجوم  نور,  من  شذرات  إض��اءات, 

واحة األدب واسرتاحة املجلة( .
جملة  وه��ي  املسلمة(  )العائلة  جملة   .7
املرأة والعائلة  شهرية تعنى بموضوعات 
املسلمة، وتصدر عن شعبة النرش يف قسم 
املقدسة بصورة  احلسينية  بالعتبة  اإلعالم 
منتظمة، وصدر العدد األول منها يف شهر 
آب من عام 2010 وبواقع )36( صفحة، 
والصحفي  الكاتب  حتريرها  ورئيس 
سامي جواد كاظم، وتضم كوادر نسوية 
اإلسالمية  املجالت  من  وتعد  ورجالية، 
وهي  املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  اهلادفة 
العراقيني  الصحفيني  نقابة  لدى  معتمدة 

بالرقم )1226( لسنة 2012 .
وتّم إصدار حتى اآلن )69( عددًا منها، 
والتحقيقات  التقارير  عىل  حتوي  وهي 
والثقافية،  واألدبية  الفكرية  واملقاالت 
امل��رأة  مواضيع  عىل  األض���واء  وتسّلط 
والعالقات  والفتيات  والشباب  املسلمة 
إسالمية  معاجلة  ومعاجلتها  األرسي���ة 
النبوية  الكريم والسنة  القرآن  تعتمد عىل 
)عليهم  البيت  أهل  وروايات  وأحاديث 
أحد  قصة  ت��ن��اول  ع��ن  ال��س��الم(ف��ض��اًل 
يف  قراءة  وموضوع  العامل  يف  املستبرصين 

التسال  املجلة جانب  تغفل  كتاب، كام مل 
البيت  وش���ؤون  العلمية  وامل��واض��ي��ع 

والطبخ.
نسخة(   5000( بحدود  املجلة  وتطبع 
املحافظات  مجيع  يف  وت���وزع  ش��ه��ري��ًا 

العراقية.
شهرية  جملة  وهي  اخل��ري(  )فتاة  جملة   .8
بثقافة  تعنى  م،   2012 عام  يف  صدرت 
الفتاة من سن البلوغ )9 سنوات( إىل سن 
مدرسة  عن  وتصدر  سنة،  عرشة  مخس 
مدينة  يف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
 )16( اآلن  حّتى  منها  وص��در  كربالء، 
الكتب  دار  يف  التسجيل  ورق��م  ع��ددًا، 

والوثائق العراقية 1672 لعام 2012.
الزيدي  ال��دي��ن  صفاء  الشيخ  وي��ت��وىل 
هيئة  أما  للمجلة،  التحرير  مدير  منصب 
طالبات  م��ن  جمموعة  فتضم  التحرير 
احلسني  اإلم��ام  ملدرسة  النسوي  القسم 
وتضم  للمجلة،  املصدرة  السالم(  )عليه 
)صفحة  بينها  من  متنوعة  موضوعات 
ال��واح��ة  ح��ك��اي��ة،  هب��ا  ق��ص��ة  األرسة، 
صحتِك،  احلسني،  مع  نساء  األخالقية، 
قصة من الواقع، نساء شجاعات، الواحة 
املهدوية، واحة املعرفة � حكايا واسرتاحة 
املجلة  مواضيع  كتابة  ويتم  املجلة(، 
وامل��ق��االت  امل��ص��ورة  القصص  بجنس 
واخلواطر األدبية وتطبع بحدود )3000 
نسخة( شهريًا وتوزع يف مجيع املحافظات 

العراقية .
شهرية  جملة  وهي  )القوارير(،  جملة   .9
الوحدة  عن  تصدر  امل��رأة  بشؤون  تعنى 
الفكرية  ال��ش��ؤون  قسم  يف  النسوية 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  والثقافية 
وصدر العدد األول منها بتاريخ 1 كانون 

الثاين عام 2013 م.
شهرية  جملة  وهي  )حواؤنا(،  جملة   .10
يف  املسلمة  امل���رأة  بموضوعات  تعنى 
عن  وتصدر  اإلسالمي،  والعامل  العراق 
املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  املرأة  مؤسسة 
أع���داد  ث��الث��ة  س���وى  منها  ت��ص��در  ومل 

وتوّقفت عن الصدور.

41
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



صورة لواجهة مكتبة السعادة 
فـــي كربالء وصـــورة لصاحبها 

السيد سعيد زيني

حُيكى أّنه كانت هناك نملة صغرية ال تفقه يف أمور الّدنيا شيئًا، ومل 
تتعلم أّي يشء أبدًا، وكانت متيش يف طريقها إىل بيت الّنمل، فإذا 
بقطرة من العسل تعرتض طريقها، وتسقط أمامها عىل األرض. مل 
تدِر الّنملة ما هذا اليشء الذى سقط أمامها فرتكته، واستمّرت يف 
طريقها، ولكن مهال .. قالت لنفسها، ملا ال أقف وأكتشف ما هذا 
اليشء! رجعت إىل مكان قطرة العسل وأخذت تقرتب منها بحذر، 
وحاولت تذّوقها، فإذا هبا تكتشف طعاًم مجياًل جّدًا، مل تذقه من قبل. 
وأخذت ترتشف من العسل رشفًة وراء األخرى، ثّم تذّكرت أهّنا 
البّد أن تعود رسيعًا إىل بيت الّنمل قبل أن حيّل الظالم، ومضت يف 
طريقها، ولكّنها مل تستطع أن تنسى طعم قطرة العسل، فرسعان ما 
عادت أدراجها، ورجعت هلا مّرًة أخرى، وأخذت ترتشف منها، 
بل مل تكتِف بأن ترشب وهى واقفة عىل حاّفة القطرة، وإّنام دخلت 
فلم تستطع،  منها،  أن شبعت حاولت اخلروج  إىل وسطها، وبعد 

وماتت غريقًة يف القطرة نتيجًة جلشعها.

نستمع بني حني وآخر أن املحافظة الفالنية قامت بفتح أحياء جديدة 
لتوزيع قطع أرايض سكنية عىل املواطنني مع تقديم اخلدمات الكاملة 
التي  كربالء  يف  ولكنا  املجاري،  وشبكات  والكهرباء  املاء  من  هلم 
شهدت توزيع أحياء سكنية ولكن من دون أن يتم شملها باخلدمات 
وبقيت كأرض جرداء، فهي تعاين من عدم مد أنابيب املاء واملجاري، 
باخلدمات  شملها  يتم  فمتى  النظامية،  الكهرباء  أسالك  عن  ناهيك 

وتقليل معاناة ساكنيها؟

ث من ُيخاُف َتكذيُبه ، و ال َيسأُل َمن ُيخاُف َمنُعه  العاقُل ال ُيحدِّ

، وال َيِثُق ِبمن ُيخاُف َغدُره ، َوال َيرجو َمن ال ُيوَثُق ِبرَجاِئه .

من ِحكم اإلمام الحسين )عليه السالم(

من أروقة الحياة أحياء ســــكنية 
بال خدمات

قصة النملة الجشعة 
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* كل يشء تكتشفه بتقادم العمر هو موجود قباًل ولكنك كنت 
أصغر من أن تراه.

* املغرور كالطائر كلام ارتفع يف السامء صغر يف أعني الناس.
صمتًا  أكثر  جيعلنا  يشء  وال  كالتجربة،  كبار  جيمعنا  يشء  ال   *

كخيبة األمل.
* تذّوق كالمك قبل أن خترجه من فمك وتؤذي به اآلخرين.

* حياة يقودها عقُلك أفضل بكثري من حياة يقودها كالم الناس.
بأقدام  عقيل  إىل  بالدخول  ألحد  أسمح  لن  غاندي:  يقول   *

متسخة.
* الصوُت اهلادئ أقوى من الرصاخ!

املقدسة  كربالء  مدينة  أهل  بأن  الفرنسية  املصادر  إحدى  تذكُر 
اهلدايا  من  بالعديد  تربعوا  خارجها  من  اآلخرين  واملسلمني 
الثمينة لتعويض ما رسقه النجديون الوهابيون من خزائن رضيح 
اإلمام احلسني )عيل السالم( خالل هجومهم عىل املدينة املقدسة 
اهلدايا  زادت  حتى  قصرية  مّدة  سوى  متِض  ومل  م،   1801 سنة 

اجلديدة عىل ما رسقه الغزاة من كنوٍز وأموال.

من أروقة الحياة

من بطوِن الكتب..

خالد غانم الطائي
شارع العمر

أو غالء سعره..  الصيدليات  توّفر عالجك يف  * يف حال عدم 
اسأل الصيدل عن البديل، فهو اخلبري األول بالدواء وسيعطيك 

نفس العالج بنفس املكونات ونفس الفعالية.
* بعض أوراق الطبيب اليوم )الكشفيات( يصعُب فهمها، وكأّن 

الطبيب يكتبها لنفسه.
واملسكني  بالفقري  اهلل(  )اهلل  الصيدليات  أصحاب  أخ��واين   *
وذوي الدخل املحدود، فأسعار بعض األدوية أصبحت خيالية.

من متابعات الفيس بوك

اسم الشارع / االسالم العظيم 
بداية املسري فيه / بلوغ التكليف الرشعي

وسيلة النقل / االيام التي حيياها املرء
املطبات واملزالق يف الشارع/ الوساوس واالغواء الشيطاين 

القوانني املرورية / احكام الرشع احلنيف
عالمات االستدالل / االئمة االطهار املعصومون )عليهم 

السالم(
نقاط التفتيش/ حماسبة النفس ومراقبتها

جهاز التفتيش )السونار( / معرفة النفس )َمن عرف نفسه 
عرف ربه(

ضابط التفتيش/ العقل
حمطة الوقود / العمل الصالح

الصيانة للخلل/ التوبة واالنابة
ختام املسري/ الوفاة )او االستشهاد(

غاية املسري وهدفه/ نيل ثواب اهلل والنجاة من عقابه
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يعلن مركز الحوراء زينب  في العتبة الحســــينية المقدسة عن إقامة 
)مسابقة حفظ خطبة السيدة الزهراء في المسجد النبوي(

 لجميــــع األعمــــار من الذكور واإلنــــاث ولكافة المحافظات وســــيكون 
االختبــــار تحريريًا فــــي األيــــام )16-17-1٨/ آذار/2017م( في الحائر 
الحسيني الشريف لجهة باب السلطانية، في الساعة التاسعة صباحًا .

هناك جوائز خاصة للمشاركين من أبناء شهداء الحشد الشعبي، ويستلزم تسليم 
نسخة من شهادة الوفاة عند إجراء االختبار

b

b

الجوائز الخمس االولى : تذاكر سفر )ذهاب وإياب( لزيارة المراقد المقدسة في مشهد.
الجوائز الخمس الثانية : مصوغات ذهبية.
الجوائز الخمس الثالثة : أجهزة موبايل.

الجوائز الخمس الرابعة  : برادات ماء كهربائية.
الجائزة الخمس الخامسة :خواتم من مرمر الحرم الحسيني المطهر.

جائزة ادارة المدرسة : براد ماء كهربائي ذو أربع حنفيات مع منظومة تصفية الماء .  

تطلب النسخة المعتمدة من : قــسم اإلعالم داخل الصحن الــحسيني الشريف

مركز مبيعات الحسيني الصغير في شارع الجمهورية. 

لالستفسار يمكنكم االتصال على الرقم )07٨22632527( من الساعة )الثامنة صباحًا ولغاية الثالثة ظهرًا(

)خمس وعشــــرون( جائزة للفائزين األوائل وجائزة مع شــــهادة تقديرية إلدارة 
المدرسة التي يكون منها أكبر عدد من المشاركين.


