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ها يف اجلو ونجعلها هباء منبثا وترى األرض بارزة  47 ( يوم نسّيّييرّ اجلبال نسيرّ
مّيّين حتت اجلبال ليس عليها ما يسّيّيرتها وحرشناهم ومجعناهّيّيم إىل املوقف فلم 
نغّيّيادر فلم نرتك منهم أحدا . ) 48 ( وعرضوا عىل ربك صفا ترى مجاعتهم كام 
يّيّيرى كل واحد منهم ال حيجب أحّيّيد أحدا .  ) 49 ( ووضع الكتاب صحايف 
األعامل فرتى املجرمني مشّيّيفقني مما فيه خائفني مّيّين الذنوب ويقولون يا ويلتنا 
ينّيّيادون هلكتهم ما هلذا الكتاب تعجيبا من شّيّيأنه ال يغّيّيادر صغية هنة صغية 
ها وضبطها ووجدوا  وال كبّيّيية عبارة عن اإلحاطة باجلميع إال أحصاها إال عدرّ
مّيّيا عملوا حارضا مكتوبّيّيا يف الصحف وال يظلم ربك أحّيّيدا فيكتب عليه ما مل 
يفعل أو ال ينقص ثواب حمسن وال يزيد يف عقاب ميسء .  ) 51 ( ما أشهدهتم 
خلق الساموات واألرض ما أحرضت إبليس وذريته خلق الساموات واألرض 
اعتضّيّيادا هبّيّيم وال خلق أنفسّيّيهم وال أحرضت بعضهم خلّيّيق بعض وما كنت 
متخّيّيذ املضلني عضّيّيدا أعوانا يعني فام لكّيّيم تتخذوهنم رشكائّيّيي يف العبادة أو 
صتهّيّيم بعلوم ال  الطاعّيّية أو املعنّيّيى ما أشّيّيهدت املرشكني خلّيّيق ذلك وما خصرّ
يعرفهّيّيا غيهم حتى لو آمنّيّيوا اتبعهم الناس كام يزعمون فّيّيال تلتفت إىل قوهلم 
طمعّيّيا يف نرصهتم للديّيّين فإنه ال ينبغي يل أن أعتضّيّيد باملضلني لديني ويعضده 
قّيّيراءة مّيّين قرأ وماكنت عّيّيىل خطاب الرسّيّيول .  ) 52 ( ويوم يقّيّيول اهلل نادوا 
رشكائّيّيي الذين زعمتم أهنم رشكائي أضاف الّيّيرشكاء إليه عىل زعمهم توبيخا 
هلّيّيم واملّيّيراد ما عبد من دونه من اجلّيّين واألنس وغيمها فنادوهّيّيم لإلغاثة فلم 
يستجيبوا هلم فلم يغيثوهم وجعلنا بني الكفار وآهلتهم مهلكا يشرتكون فيه وهو 

واد من أودية جهنم.

َناُهّيّيْم َفَلْم ُنَغاِدْر  ْرَض َبّيّياِرَزًة َوَحرَشْ َبّيّياَل َوَتَرى اأْلَ َوَيْوَم ُنَسّيّييرُِّ اجْلِ
َقّيّيْد  ّيّيا لَّ ِمْنُهّيّيْم َأَحّيّيًدا }الكهّيّيف/47{ َوُعِرُضّيّيوا َعّيّيىَل َربرِّّيّيَك َصفًّ
ْوِعًدا  ٍة َبْل َزَعْمُتْم َألَّن نَّْجَعَل َلُكم مَّ َل َمّيّيرَّ ِجْئُتُموَنا َكاَم َخَلْقَناُكْم َأوَّ
ِفيِه  مِمَّا  ِقنَي  ُمْشّيّيفِ امْلُْجِرِمنَي  ى  َفرَتَ اْلِكَتاُب  }الكهف/48{ َوُوِضَع 
َوَيُقوُلّيّيوَن َيّيّيا َوْيَلَتَنا َماِل َهّيّيَذا اْلِكَتاِب اَل ُيَغاِدُر َصِغّيّيَيًة َواَل َكبَِيًة 
َك َأَحًدا  ا َواَل َيْظِلّيّيُم َربُّ إاِلَّ َأْحَصاَهّيّيا َوَوَجّيّيُدوا َمّيّيا َعِمُلوا َحّيّيارِضً
}الكهّيّيف/49{ َوإِْذ ُقْلَنا لِْلَماَلئَِكِة اْسّيّيُجُدوا ِلَدَم َفَسّيّيَجُدوا إاِلَّ 
َتُه َأْولَِياء  يَّ ِه َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذررِّ إِْبِليَس َكاَن ِمَن اجْلِنرِّ َفَفَسّيّيقَ َعْن َأْمّيّيِر َربرِّ
امِلنَِي َبّيّيَداًل }الكهف/50{ َما  ِمّيّين ُدويِن َوُهْم َلُكْم َعّيّيُدوٌّ بِْئَس لِلظَّ
ْرِض َواَل َخْلَق َأنُفِسِهْم َوَما ُكنُت  َواِت َواأْلَ ّيّيامَ ْم َخْلَق السَّ ُ َأْشّيّيَهدهتُّ
َكائَِي  َم َيُقوُل َناُدوا رُشَ نَي َعُضًدا }الكهف/51{ َوَيّيّيوْ ِخّيّيَذ امْلُِضلرِّ ُمتَّ
ْوبًِقا  ْم َوَجَعْلَنّيّيا َبْيَنُهم مَّ ِذيّيّيَن َزَعْمُتّيّيْم َفَدَعْوُهْم َفَلْم َيْسّيّيَتِجيُبوا هَلُ الَّ
َواِقُعوَها َومَلْ  م مُّ ُ وا َأهنَّ ّيّياَر َفَظنُّ }الكهّيّيف/52{ َوَرَأى امْلُْجِرُموَن النَّ

ًفا }الكهف/53{  َيُِدوا َعْنَها َمرْصِ
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االفتتاحية

يتبادر اىل اذهاننا ان العفو يكون املخطئ وهذا معنى من ثالثة معاٍن ويف هذا احلديث ال حيتاج اىل تعقيب سّيّيوى بيان ما 
كان عليه الرسول صىل اهلل عليه واله وكيف يب ان نكون يف امتثالنا له .

ب نبيّيّيه ) صىل اهلل عليه وآله ( أحسّيّين األدب ، فقال : )  قّيّيال موالنّيّيا احلسّيّين ) صلوات اهلل عليّيّيه ( : إن اهلل عز وجل أدرّ
خّيّيذ العفّيّيو وأمر بالعرف وأعرض عّيّين اجلاهلني ( فلام وعى الذي أمره قال تعاىل ) ما آتاكم الرسّيّيول فخذوه وما هناكم 
ن  عنه فانتهوا (، فقال جلربئيل ) عليه السّيّيالم ( : وما العفو ؟ قال : أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك وتعفو عمرّ

ظلمك ، فلام فعل ذلك أوحى اهلل إليه ) إنرّك لعىل خلق عظيم ( .
من هذا املعنى للعفو وكانه حيثرّنا عىل العمل قبل ان نخطئ بخصوص عدم القطيعة حتى مع الذي يقاطعنا وعدم حرمان 
مّيّين حيرمنّيّيا حقوقنا أي انك ليس فقط  تربئ ذمة من حرمك من حقرّ معنيرّ بل انت تعطيه وهذه قمة االخالق التي التزم 

ه كام يف هناية احلديث . هبا نبينا االكرم حممد صىل اهلل عليه واله فجاءت االية الكريمة بحقرّ

من اخطر األسلحة التي يستخدمها كام يقال ) الطابور اخلامس( هي االشاعة 
ّيّيى وسط رشحية  او األقاويل او  القال والقيل، وهذه تأخذ مداها عندما تتفشرّ
سّيّياذجة  او قليلّيّية الوعي ، ومن جانّيّيب آخر من يعتمد هذا االسّيّيلوب فإنه 
يعتمده بمهارة عالية بحيث انه ينتقي الكذبة وسط ظروف تؤثرّر عىل املجتمع 
، عىل سّيّيبيل املثال عندما يكون للمرجعية بيان ما ويأخذ صداه وجتد وسائل 
ثون عن املرجعية ومركزية وامهية دورها  االعالم والشارع االسّيّيالمي يتحدرّ
يف ظروف العراق يأيت من يشّيّييع أكذوبة عن صحة السيد السيستاين دام ظله 
ى للمرجعية ومن هييّيّيئ له ، واما يف اوقات  ّيّين يريد ان يتصدرّ او احلديّيّيث عمرّ
احلروب والتفجيات فاهنا تكون احلطب ووقود النار املسّيّيتعرة يف اجلبهة او 
البلد من خالل تضخيم اخلسّيّيائر او اختالق روايات اخليانة واهلروب، هذه 
االقاويّيّيل كاملعاويّيّيل فإهنا هتدم بلّيّيدا  وثقافة .من هذا املنطلّيّيق مهام ُتبثرّ من 
أخبار يب ان يكون اإلنصات اليها بشكل ايايب والتعامل معها بشكل اكثر 

ساتنا ورموزنا . ايابية للحفاظ عىل بلدنا ومقدرّ

االقاويل معاويل

التقية والنهي عن املنكر
مبّيّيدأ التقيّيّية مبّيّيدأ عظيم فلّيّيواله ملا 
حفظت الشيعة االمامية عرب القرون 
، والنهّيّيي عّيّين املنكر ايضّيّيا امر مهم 
لتقويّيّيم املجتمّيّيع ، وبني هّيّيذا وذاك 
هنالّيّيك من ختتلّيّيط عليّيّيه االمور يف 
السّيّيكوت عّيّين املنكر تقيّيّية او النهي 
عّيّين املنكّيّير باسّيّيلوب غّيّيي صحيح 
فيولّيّيد عنّيّيه منكرات ، وهنّيّيا املقارنة 
املطلوبة يف كيفيّيّية التعامل مع حجم 

املنكر الذي يعرتضنا.
املسّيّيائل العقائديّيّية مسّيّيائل ال تقبل 
اجلدل واالجتهاد وعىل املسّيّيلم ان ال 
يتهّيّياون فيها او تّيّيرك االمر عىل غيه 
ليستسّيّيلم من غّيّيي مربر امّيّيام املنكر 

حتت برقع التقية.

المستحبات 

 للعفو ثالثة معاٍن

المجتمعية



أسرار من عظمة السّيدة
فاطمة الزهراء

الحياة  وهذه  خاصة،  حياة  السالم(  )عليها  الزهراء  حياَة  إّن 
كان  السالم(  )عليها  عمرها  أن  باعتبار  الزمني،  قصِرها  رغم 
عمرًا زمنيًا قصيرا، لكنها كأحداث مهمة جداًء سواء كانت أحداثا 
تاريخية أو أحداثا مرتبطة بالعقيدة، أو أحداثًا ما قبل الخلقة 

التكوينية ولكل واحدة منها تفاصيل مختلفة ومتعّددة.

ولّيّيّيّيّيذا فّيّيّيّيإن احلّيّيّيديّيّيّيث عن 
هو  السالم(  )عليها  الزهراء 
ال  واألشّيّييّيّياء  طويل،  حديٌث 
الزمني،  العمر  بمقدار  تؤخذ 
العطاء  بمقدار  ُتلحظ  وإنّيّيام 
فمثاًل  واألثّيّيّيّير،  واإلحّيّيسّيّيان 
إن  وقلنا  سابقًا  ذكرنا  نا  لعلرّ
)عليه  املّيّيؤمّيّينّيّيني  أمّيّيي  رضبّيّية 
األحّيّيزاب  واقعة  يف  السالم( 
عّيّينّيّيدمّيّيا أصّيّيبّيّيحّيّيت املّيّيعّيّيركّيّية 
معركة مصيية، ما بني اإليامن 
الكفر  فارس  م  وتقدرّ والكفر، 
اخلندق  وعرب  الوقت  ذلك  يف 
وبدأ يتحدى املسلمني؛ فالعمر 
بعض  احلّيّيادثّيّية  هلّيّيذه  الزمني 
أمي  م  تقدرّ عندما  ولكن  اليوم، 
وأهنى  السالم(  )عليه  املؤمنني 
مّيّيوضّيّيوع هّيّيّيذا املّيّيتّيّيحّيّيدي، مل 
مسألة  زمنية  املسألة  هذه  تكن 
اهلل  )صّيّيىل  فالرسول  طويلة، 
يربز  أن  قبَل  ذكر  وآلّيّيه(  عليه 
السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمي 

الرشك  أمام  كله  اإليّيّيامن  )برز 
أمي  متكن  أن  وبّيّيعّيّيد  كّيّيلّيّيه(، 
الفارس  هذا  قتل  من  املؤمنني 
)عمر بن ود العامري(، فالنبي 
اخلندق  يوم  عيل  )رضبة  قال: 
اذن  الثقلني(،  عمل  تّيّيعّيّيادل 
الزمني؛  بالعمر  ليس  املقياس 
من  له  وما  احلدث  بتأثي  وإنام 

آثار مستقبلية.
الّيّيّيزهّيّيّيراء )عّيّيلّيّييّيّيهّيّيا الّيّيسّيّيالم( 
وهنا  جّيّيدًا،  عظيمة  شخصية 
موردين  عّيّيىل  الّيّيوقّيّيوف  نريد 

مهمني خاصني بشخصيتها:
نعلم  نّيّيحّيّين  األول:  املّيّيّيّيورد 
أن األسّيّيّيامء قّيّيد تّيّيأيت مّيّين غي 
مناسبة، بمعنى أن االسم يشء 
آخّيّير،  يشء  يّيّيكّيّيون  واملسمى 
واإلنسان قد يسمي ولده مثاًل 
)كريم(، ولكن الولد ال يكون 
املتعارف  األسامء  وهذه  كرياًم، 
بني  مناسبة  توجد  ال  أهنا  عنها 
الذي  االسم  الذات وبني  هذه 

اإلنسان  أن  نعم  عليها،  نطلق 
يسمي ولده عىل اسم شخص 
حيبه، عىل تسمية والده أو جده 
يقولون  ولذلك  صديقه،  أو 
هي  الشخصية  األسّيّيّيامء  إن 
أسامء ارجتالية، فطبيعة األسامء 
إىل  نّيّيأيت  عندما  لكن  هّيّيكّيّيذا، 
أن  نّيّيرى  الشخصيات  بعض 
القرآن الكريم هو من تبنى أن 
ل يف قضية األسامء، فمثاًل  يتدخرّ
يف قضية حييى )عليه السالم(، 
فّيّيّيالّيّيّيقّيّيّيرآن الّيّيكّيّيريّيّيم عّيّينّيّيدمّيّيا 
يتحدث: )مل نجعل له من قبل 
سميرّا(، فهذا االسم كام أنه ولد 
)عليه  زكّيّيريّيّيا  مّيّين  باإلعجاز 
االسم  فهذا  كذلك  السالم( 
ولكن  خاصة،  عناية  له  كانت 
ى  يسمرّ أن  يفرتض  كان  االسم 
العناية  هذه  لكن  اتفق،  مثلام 
املخلوق  أن  عىل  تدل  اخلاصة 
فّيّييّيّيه شّيّيأنّيّييّيّية حمّيّيبّيّيبّيّية، وكّيّيذلّيّيك 
عندما  السالم(  )عليه  عيسى 

كان يبرش بالنبي الذي من بعده 
فاذن  يقول اسمه )أمحد(،  كان 
هذا االسم له عناية وإال يمكن 
األوصّيّياف،  بقية  عىل  يعتمد 
ويذكر  يتدخل  عندما  ولكن 
هنالك  أن  ذلك  معنى  االسم 
القضية،  هذه  يف  خاصة  عناية 
مع  أيّيّيضّيّيًا  تكرر  األمّيّير  وهّيّيذا 
فهذا  السالم(،  الزهراء )عليها 
االسم وهو اسم )فاطمة( فهو 
ارجتالية،  قضية  وليد  يكن  مل 
وإنام هذا االسم، توجد مناسبة 
بني  وما  األحّيّيرف  هذه  بني  ما 
الّيّيزهّيّيراء  هلّيّيا  ُأعّيّيّيدت  وظيفة 
فّيّياالسّيّيم  الّيّيّيسّيّيّيالم(،  )عليها 
عفويًا  اساًم  يكون  أن  يفرتض 
أو ارجتاليًا، ولكن عندما تكون 
بعض األسامء حمط عناية، فهذا 
بالوظيفة  عّيّيالقّيّية  لّيّيه  االسّيّيّيم 
الشخص  هّيّيذا  الّيّيذي جّيّياء هبا 
سواء كان نبيًا أو كان شخصية 
)عليها  كّيّيالّيّيزهّيّيراء  معظمة 
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العمر  هبّيّيذا  فهي  الّيّيسّيّيالم(، 
حمددة  شأنية  فإلسمها  القصي 
تستوجب منا معارش املسلمني 
اخلصوصية  هذه  عىل  نركز  أن 
التي جاءت هبا الزهراء )عليها 
فاطمة  يت  فلامذا سمرّ السالم(، 
هبّيّيّيذا االسّيّيّيّيّيم؟.. وهّيّيّيل هّيّيذا 

االسم قضيرّة ارجتالية؟
قطعًا أن النبيَّ ال يسمي االسم 
عىل  الرتكيز  ولكن  ارجتّيّيّيااًل، 
بعض  يف  عّيّيالقّيّية  لّيّيه  االسّيّيّيم 
الوظيفة،  بطبيعة  احلّيّيّياالت 
أكثر  شخصًا  نعرف  ال  فنحن 
من النبي )صىل اهلل عليه وآله( 
نقول  فعندما  تعاىل،  اهلل  حيمد 
مرتبط  االسّيّيم  أن  معنى  أمحد 
عىل  والثناء  احلمد  قضية  يف 
معنى  وتّيّيعّيّياىل(،  )تّيّيبّيّيارك  اهلل 
يولد  أن  قبل  كّيّيان  االسّيّيم  أن 
اهلل  عبد  مّيّين  رسّيّيمّيّيي  بشكل 
وهذه  السالم(،  )عليهام  وآمنة 
األسامء أسامء مهمة، والزهراء 
هذا  دخلت  السالم(،  )عليها 
فاطمة  اسم  يكن  فلم  املدخل، 
ارجتاليًا أبدًا، حيث يقول النبيرّ 
)صىل اهلل عليه وآله(: )شقرّ اهلُل 
أسامئه،  من  اساًم  فاطمة  يا  لِك 
فاطمة(،  وأنّيّيِت  الفاطر  فهو 
األخوة  بعض  ُيشكل  قد  طبعًا 
العربية  اللغة  بعلوم  املختصني 

بني  مّيّيا  املناسبة  هّيّيي  مّيّيا  عّيّين 
نحو  عىل  فهو  وفاطمة،  فاطر 
االشتقاق يب أن تكون مجيع 
املشتق  بني  موجودة  احلّيّيروف 
بعض  ولّيّيكّيّين  مّيّينّيّيه،  واملشتق 
النحويني يقولون ان االشتقاق 
األكرب ال يشرتط فيه ذلك وإنام 
أغلب احلروف موجودة، وهذا 

فاطر وهذا فاطم أو فاطمة.
ا أمي املؤمنني )عليه السالم(  أمرّ
فاطمة،  سميت  )إنّيّيام  فيقول: 
عن  أحبها  من  فطم  اهلل  ألن 
يف  املؤمنني  أمي  وهنا  النار(، 
أعظم  وهّيّيو  يفتخر  أن  مقام 
اهلل  )صىل  النبي  بعد  شخصية 
الفضائل  وهّيّيذه  وآلّيّيه(،  عليه 
يفتخر  فهو  فيه،  التي  الكثية 
)عليها  لفاطمة  زوجًا  كان  أنه 
د هّيّيذا  الّيّيّيسّيّيّيالم(، ألنّيّيّيه جمّيّيّيّيررّ
االسّيّيم وهّيّيذه الّيّيّيذات هّيّيي يف 
علينا  يطل  وهنا  خّيّياص،  حمل 
السالم(،  )عليه  املؤمنني  أمي 
النحو،  هبذا  االسم  زاوية  من 
حني يقول )اهلل فطَم( والفطام 
نقول  كّيّيّيأن  الّيّيقّيّيطّيّيع،  يّيّيعّيّينّيّيي 
قطعته  أي  الرضيع  فطمت 
يشء  أي  فعن  الرضاعة،  عن 
فطم فاطمة، قال: )فطمها من 
نأيت  النار(، وعندما  أحبرّها عن 
هذه  يف  فاطمة  شخصية  إىل 
من  العناية  هذه  أن  نجد  املدة، 
اسم  بقضية  واألئّيّيمّيّية  النبي 
معارش  يا  يعني:  فهذا  فاطمة، 
شأنية  له  االسم  هذا  املسلمني 
به  املسمى  أن  فالشكرّ  كبية 
كبية،  شأنية  له  الكيان  وهذا 
نتفش  أن  منا  يستدعي  وهّيّيذا 
يف  العظمى  األمهية  هّيّيذه  عن 

فاطمة. 
أمّيّيّيا املّيّيّيّيورد الّيّيثّيّياين: فّيّياإلمّيّيام 
ايضًا  السالم(  )عليه  الصادق 
)عليها  الزهراء  ذكر  عىل  ج  عررّ
الّيّيسّيّيالم( مّيّين جّيّيانّيّيب آخّيّير، 
فيقول يف حديث: )فمن عرَف 

أدرَك  فاطمة حقَّ معرفتِها فقد 
بني  الربط  هو  فام  القدر(،  ليلَة 

فاطمة وليلة القدر؟ 
فّيّيّياإلمّيّيّيام الّيّيّيصّيّيّيادق )عّيّيلّيّييّيّيه 
جدته  عن  ث  يتحدرّ الّيّيسّيّيالم( 
وعن  السالم(  )عليها  فاطمة 
القدر(،  )ليلة  تكوينية  قضية 
جانب  فيها  الليلة  هذه  ولكن 
جعلها  اهلل  أن  كبي،  ترشيعي 
ليلة فيها أعامل خاصة، والذي 
فاز  كّيّيأنّيّيه  الّيّيقّيّيدر  ليلة  يّيّيّيدرك 
، فام هو الربط بنَي  بالقدح املعىلرّ
السالم(  )عليها  فاطمة  عرفان 

وإدراك ليلة القدر؟
أغلب  يف  القدر  ليلة  أن  طبعا 
ليلة  أهنّيّيا  الرشيفة  الّيّيروايّيّيات 
بحيث  الليلة  وهّيّيذه  جمهولة، 
اإلمّيّيّيّيام  إىل  شّيّيخّيّيص  يّيّيّيّيأيت 
الّيّيّيصّيّيّيادق ويّيّيسّيّيألّيّيه هّيّيل هي 
من  والعرشين  الّيّيواحّيّيد  ليلة 
الثالث  ليلة  هي  أو  رمضان 
)عليه  واإلمّيّيّيام  والّيّيعّيّيرشيّيّين، 
عن  جّيّيوابّيّيًا  ييبه  ال  الّيّيسّيّيالم( 
حتديد هذه الليلة، ولكن يقول 
له ما أيرس ما تطلب يف ليلتني، 
وما  أراد  ما  السائل عىل  فأبقى 
أن  له  بنيرّ  اإلمام  يهل، ولكن 
ما  يف ذلك مصلحة لك، وهو 
أيرس ما تطلب من اهلل يف ليلتني 
تطلبه  الّيّيّيذي  الّيّيّييء  أن  أي 
أدركته  ما  إذا  عظيم  يشء  هو 
فأنت  منك،  مطلوب  ما  بتامم 
يشء  إزاء  قليل  بّيّييء  جئت 
فليلة  اهلل،  من  ستطلبه  عظيم 
القدر هي ليلة جمهولة بكنهها، 

والزهراء كذلك!
هذه  الّيّيسّيّيالم(  )عليها  فهي 
كنِه  يف  املرضية  الطاهرة  املرأة 
ما  وإال  جمهولة،  هي  تقول  ما 
الزهراء  عند  التي  العظمة  هي 
عندما تستشهد )عليها السالم( 
ويدخالن  احلسنان  ويأتيها 
أمي  يّيّيأيت  ثم  ويبكيان  عليها 
املؤمنني )عليه السالم( ويقول 

له جربائيل يا عيل نحرِّ احلسنني 
السامء،  أبكيا واهلل مالئكة  فقد 

فمن يعرف قدر الزهراء؟
أن  إىل  يشي  الّيّيصّيّيادق  اإلمّيّيام 
)عليها  فاطمة  قدر  يعرف  من 
قدر،  ليلة  عرف  قد  السالم(؛ 
أن  االشّيّيرتاك  جهة  أن  باعتبار 
هو  كّيّيام  لفاطمة  عظياًم  قّيّيّيدرًا 
القدر،  لليلة  العظيم  الّيّيقّيّيدر 
ولذلك تصلح هذه العالقة ما 
بني الزهراء وليلة القدر، وهذا 

احتامل.
واحتامل آخر أهنا يف ليلة القدر 
ُق كل أمر حكيم، والزهراء  يفررّ
احلق  بني  مائزًة  كانت  كذلك 
هي  الّيّيزهّيّيراء  فّيّيإذن  والباطل، 
التي  القدر  ليلة  كام  مقياس 
نزل فيها القرآن وهو مقياس ملا 
يصح وما ال يصح حلق وباطل 
بني  فارقة  فهي  الزهراء  كذلك 
احلّيّيق والّيّيبّيّياطّيّيل، ولّيّيذلّيّيك كام 
قلنا ان الروايات الرشيفة هتتم 
بقضية الزهراء )عليها السالم( 
رغّيّيّيم الّيّيعّيّيمّيّير الّيّيقّيّيصّيّيي الّيّيذي 

عاشته.
ليلة  أن  ثالث  احتامل  وهنالك 
الّيّيقّيّيدر قّيّيد حّيّيوت عّيّيىل مجيع 
من  )خٌي  ليلة  ألهنا  الربكات، 
األشهر  هذه  وكل  شهر(  ألف 
هي أشهر خي ولكن ليس فيها 
خيها  هو  ما  أما  القدر،  ليلة 
كذلك،  والزهراء  مددها،  أو 
كام كانت ليلة القدر وعاًء ألن 
ينزل فيها اخليات )كتاب اهلل( 
هي  السالم(  )عليها  فالزهراء 
)عليها  وهّيّيي  اإلمّيّيامّيّية  وعّيّياء 
السالم( كانت ظرفا أن تستقر 
كانت  وهّيّيي  اإلمّيّيامّيّية،  فيها 
عن  اإلمامة  النتقال  واسطة 
اهلل  )صّيّيىل  النبي  أبيها  طريق 
ملجأ  هنا  فّيّيإذن  وآلّيّيّيه(  عليه 
وظرف زماين للربكات، وهذه 
الفيوضات  لكل  مكاين  ظرف 

اإلهلية وهي اإلمامة.
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السيُد الصافي ُيشيُد ببسالِة جرحى 
وبطوالِتهم النادرِة، وُيورُد بالشرِح 
آيًة شريفًة منّبهًة للنفِس وموقظًة 

لرؤيِة الحّق البّيِن

الذي  الوقت  يف  االول:  األمُر 
الباهرة  االنتصارات  ق  تتحقرّ
من قبل ابطال العراق املدافعني 
ومقدساته  وِعرضه  ارضه  عن 
الشعبي  واحلشد  اجليش  من 
االحتادية  والرشطة  والطيان 
االمنية..  القوات  افراد  ومجيع 
ايّيّيامن  وكلنا  تعاىل  اهلل  ندعو 
هذه  ن  سيمكرّ تعاىل  انّيّيه  وثقة 
البطلة من دحر وطرد  القوات 
مجعاء،  أراضينا  من  االرهابيني 
وسّيّييّيّيزفرّ هّيّيؤالء األبّيّيطّيّيال اىل 
النرص  بشائر  مجيعًا  العراقيني 

بعونه تعاىل.
القوات  ابناء هذه  فلألعزة من 
التسديد  وجلهودهم  الثناء  كل 
اهيا  فإنكم  القريب..  والنرص 
مستقبال  تّيّيرسّيّيمّيّيون  االحّيّيبّيّية 

ًمّيّيّيرشقّيّيّيًا لّيّيبّيّيلّيّيدكّيّيم وأبّيّينّيّيائّيّيه، 
وتدافعون بأرواحكم ودمائكم 
ارخصتموها  الّيّيتّيّيي  الغالية 
بكم  وستفتخر  الّيّيبّيّيلّيّيد،  هلّيّيذا 
نفتخر نحن بكم،  االجيال كام 
االستقرار  نعمة  وسيعيشون 
هذه  بفضل  واالمّيّيان  واالمّيّين 

الدماء الزكية.
وأعزكم  النرص  لكم  اهلل  كتب 
يف الّيّيدنّيّييّيّيا والخّيّيّيّيرة، وانّيّيزل 
عىل  رمحته  شآبيب  تعاىل  اهلل 
عىل  ومّيّينرّ  اء،  االعّيّيّيزرّ الشهداء 
وال  العاجل،  بالشفاء  اجلرحى 
التي  الكريمة  العوائل  ننسى 
أبناءها  وحتثرّ  تدفع  زالت  ال 
الرشف  معركة  خلوض  الربرة 
متناسية  والوجود..  والكرامة 
التي  الصعبة  الّيّيظّيّيروف  مجيع 

العوائل  هّيّيذه  اغلب  هبّيّيا  متّيّيررّ 
ّيّية  مّيّين شّيّيظّيّيف الّيّيعّيّييّيّيش، وقّيّيلرّ
اىل  الثناء  وكذلك  اليد،  ذات 
ال  الذين  امليسورين  االخّيّيوة 
األحبة  هؤالء  يواكبون  زالّيّيوا 
مؤونة ودعم  يتيرّرس هلم من  بام 
مّيّيادي ومّيّيعّيّينّيّيوي.. أحّيّيبرّ ان 
انقل لإلخوة قصة من قصص 
كانت  وان  االبّيّيطّيّيال  هّيّيّيؤالء 
نذكر  ولكن  كثية  القصص 

البعض خلصوصيتها.
بعض  لزيارة  ايام  قبل  توفرّقت 
اجلّيّيّيرحّيّيّيى ممّيّيّين جّيّيّيرحّيّيّيوا يف 
املوصل  يف  االخّيّيّيية  املّيّيعّيّيارك 
الذين  اجلّيّيرحّيّيى  مجلة  مّيّين   ..
اجلريح  هو  بزيارهتم  فت  ترشرّ
وهو  حسني(  منذور  )رحيم 
ومن  الديوانية  اهل  من  رجل 

قّيّيضّيّياء عّيّيفّيّيك ومّيّيّين مّيّيوالّيّييّيّيد 
ُبرتت  اجلريح  هذا   ..  1966
تعرفون  وطبعًا  ساقيه..  كلتا 
رت  تّيّيكّيّيررّ احلّيّيّيالّيّيّية  هّيّيّيّيذه  إن 
وكّيّيفّيّيا،  سّيّياقّيّيا  يفقد  شّيّيخّيّيص 
عندما  واقّيّيعّيّيًا  سّيّياقّيّيني..  يفقد 
نّيّيّيزور جّيّيرحيّيّيا ومّيّيعّيّيك بعض 
اهلدايا  بعض  م  تّيّيقّيّيدرّ األخّيّيّيوة 
معنوياهتم،  سنزيد  اننا  نعتقد 
متامًا  معاكسة  اهنّيّيا  واحلقيقة 
إن  معاكسة..  الكلمة  بمعنى 
هؤالء هم يزيدون معنوياتنا .. 
ضاحك  هو  وإذا  عليه  تدخل 
األقدام  هذه  ويعل  مستبرش، 
هبذا  رمحه  اهلل  اهلل..  من   رمحة 
املوقف وعنده طلب واحد، انه 
االطراف  بقضية  ُيستعجل  اذا 
بإخوته  يلتحق  حتى  الصناعية 

العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  ت��ح��دَث 
خطيب  ال��ص��اف��ي   أح��م��د  السيد  سماحة 
في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام 
والتي  الُجمعة  ص��الة  م��ن  الثانية  ُخطبته 
أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 
4 /جمادي اآلخر 1438ه�/ الموافق 2017/3/3م 
على  اع��رض  اخ��وات��ي  اخوتي  ق��ائ��الً..  تحّدث 

مسامعكم الكريمة امرين:
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ولدي  ان  قال  باألمر  واجلميل 
ولّيّيده  أن  وتّيّيبّيّينيرّ  اخلّيّيّيارج،  يف 
وكانت  فرتة  منذ  ُمصاب  ايضًا 
اصابته بالغة وُنقل اىل اخلارج.. 
حالة  اتمرّ  يف  وهو  م  يتكلرّ وكان 
الفرح .. واقعًا االنسان عندما 
يرى هؤالء يسكت .. ال توجد 
تعربرّ عن حالة  الكلامت  كلمة، 
الكلامت  من  ارقى  حالة  هذه 
هلذه  ترقى  كلامت  اىل  فنفتقر 

احلالة. 
اهلجري  رشيد  قصة  رت  تذكرّ
التارخيية  الشخصيات  مّيّين 
أعداء  ده  ترصرّ الذي  املعروفة 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمي 
ثه  وحدرّ له  قال  املؤمنني  وامي 
ب  من مجلة العذاب الذي سُتعذرّ
انه ستقطع كلتا رجليك وفعاًل 
ُقطعت كلتا رجليه وابنته كانت 
الرجالن  ُقطعت  عندما  عنده 
قال:  ؟  بأمل  تشعر  هل  وسألته 

كأنه زحام بني الناس. 
نراهم  عليهم  ندخل  هّيّيؤالء 
بِّيّيرشًا  عّيّيرسّيّيه  ليلة  يف  كّيّيأهنّيّيم 
وضحكة  وابتسامة  وانطالقة 
منرّا  وكلهم امل وهم يعتذرون 
م  يقدرّ ..مّيّياذا  هذه  املشكلة   ..
هؤالء؟ هذا النموذج انا اطلب 
مّيّين كّيّيل اجلّيّيهّيّيات ان هّيّيؤالء 
تنا وهم  النامذج هم فخرنا وعزرّ
أملنا .. هؤالء هم مفخرة للبلد 
عمومًا .. وحتى هذه الكلامت 

واقعًا قليلة يف حق هؤالء. 
انه  هو  االخر  اجلميل  واالمّيّير 
حسني(  منذور  )رحيم  اسمه 
ان  معنى  فيه  االسّيّيم  هذا  كأن 
هذا منذور، وهو حقيقة يتمترّع 
ان  اهلل  اسأل  عالية  بمعنويات 
يمنرّ عليه بالعافية وان شاء اهلل 

الصناعية  أقدامه  تكون  عندما 
ال  تعاىل  اهلل  شّيّياء  إن  متيرّرسة 
البلد  ويكون  يذهب  ان  حيتاج 

حمررا من كيد الكائدين.
تبارك  اهلل  قال  الثاني:  األم��ُر 
َربرُِّكْم  ِمْن  قُّ  احْلَ )َوُقْل  وتعاىل: 
َشاَء  َوَمّيّيْن  َفْلُيْؤِمْن  َشّيّياَء  َفَمْن 
امِلنَِي  لِلظَّ َأْعَتْدَنا  ّيّيا  إِنَّ َفْلَيْكُفْر 
َوإِْن  اِدُقَها  ُسَ هِبِْم  َأَحّيّياَط  َنارًا 
َكامْلُْهِل  بِّيّياَمٍء  ُيَغاُثوا  َيْسَتِغيُثوا 
اُب  َ الرشَّ بِْئَس  اْلُوُجوَه  َيْشِوي 
َوَساَءْت ُمْرَتَفقًا )29( – سورة 

الكهف- .
هّيّيّيذه اليّيّيّيّية كّيّيبّيّيقّيّييّيّية اليّيّيّيات 
أنفسنا  يف  توقظ  ان  الرشيفة 
َربرُِّكْم(  ِمْن  ّيّيقُّ  احْلَ )َوُقّيّيْل  شيئا 
أخواين عادة احلقرّ واضح أبلج 
املشكلة  كالشمس،  واضّيّيح 
يف  املشكلة  احلّيّيق  يف  ليست 
واالنسان   ، احلقرّ يرى  ال  الذي 
ممكن ان يطبع عىل قلبه بحيث 
مشكلة  ليست  وهذه  يميرّز،  ال 
بل اعقد املشاكل أن اإلنسان ال 
وإال  والباطل،  احلق  بني  يميرّز 
انا  إن  علينا  به  حيترّج  اهلل  احلق 
الرشيفة  الية   .. احلقرّ اظهرت 
ّيّيقُّ  احْلَ )َوُقّيّيّيْل  احلجة  بّيّياب  من 
َفْلُيْؤِمْن  َشاَء  َفَمْن  َربرُِّكْم  ِمْن 
تعاىل  اهلل  َفْلَيْكُفْر(  َشّيّياَء  َوَمّيّيْن 
الكافر  وكفر  معصية  ه  ترضرّ ال 
املؤمن..  ايامن  ايضًا  ينفعه  وال 
اهلل  بالنسبة له يتساوى االمران 
عليه ال هذا يزيد يف ملكه، وال 
يقلرّل من ملكه، فمن شاء  هذا 
يكفر  شاء  ومن  فليؤمن  يؤمن 

فليكفر. 
أن  هلنا  يؤرّ ما  ى  ادرّ تعاىل  اهلل 
الطريق  ّيّيح  وضرّ باعتبار  نؤمن 
فليؤمن  شاء  فمن  إيضاح  اشدرّ 

يأيت  ثّيّيم  فليكفر،  شّيّياء  ومّيّين 
وهو  املهم  االخّيّيّيروي  اجلّيّيزاء 
الحظوا  امِلنَِي(  لِلظَّ َأْعَتْدَنا  ا  )إِنَّ
التي  السابقة  اليّيّيات  اخّيّيواين 
كان  خدمتكم  يف  عرضناها 
من  وموسى  فرعون  قضية  يف 
الكافرين  من  كان  فرعون  ان 
وكان  اهلًا،  نفسه  يرى  كان  بل 
يعاقب وحياسب الذي مل يتخذه 
بعض  نمررّ  عندما  لكن  اهلّيّيًا.. 
وانام  الكفر  تذكر  ال  اليّيّيات 
يكفر  الذي  نعم  الظلم،  تذكر 
هناك  لكن  لنفسه،  ظاملا  يكون 
عندما  ذلّيّيك  ى  تتعدرّ حّيّياالت 
ومتعديًا  لخرين،  ظاملًا  يكون 
ن من  عىل آخرين، عندما يتمكرّ
ليست  وهذه  ويظلم  يظلم  أن 
شجاعة اطالقًا وانام هذا منتهى 
الصغية  النفس  ألن  اجلبن، 
التي  والنفس  تظلم،  التي  هي 
هي  نقصها  سّيّيدرّ  عّيّين  تبحث 
ال  التي  والنفس  تظلم،  التي 
ومعايي  اخالق  ضمن  ترتبرّى 
 .. تظلم  التي  هّيّيي  صحيحة 
تبنيرّ  الرشيفة  اليّيّية  ولّيّيذلّيّيك 
َأَحاَط  َنارًا  امِلنَِي  لِلظَّ َأْعَتْدَنا  ا  )إِنَّ
اِدُقَها( )الرسادق خيمة  هِبِْم ُسَ
حماطة من كل جهة.. كناية عىل 

انه ال يوجد منفذ وخمرج.
الرشيفة  اليّيّيات  هذه  اخّيّيواين 
وأمثاهلا منبرّهة وموقظة وال يقل 
 .. افهم  ال  اعلم..  مل  اين  قائل 
مِلَ مل تتعلْم ؟ فال حجة  ُيقال له 
تعاىل  اهلل  بل  تعاىل  اهلل  امام  لنا 
الذي حيترّج علينا كام ذكرنا  هو 

سابقًا.
بِّيّياَمٍء  ُيَغاُثوا  َيْسَتِغيُثوا  )َوإِْن 
بِْئَس  اْلُوُجوَه  َيْشِوي  َكامْلُْهِل 

اُب َوَساَءْت ُمْرَتَفقًا( َ الرشَّ

ان  املشكلة  ولكن  يستغيث 
هؤالء مل يستغيثوا يف الدنيا وانام 
خرجت  وضّيّيع  يف  يستغيثون 
االستغاثة عن موضعها، وهذه 
االنّيّيسّيّيان  ان  الّيّيبّيّيرش  مشكلة 
ف له نفسه انه ال زال األمر  تسورّ
استغاثة  يستغيث  ال  را  مبكرّ
وانام  الدنيا،  يف  دام  ما  حقيقية 
جعل  اهلل  موضع  يف  يستغيث 
يعل  مل  لعذابه،  املوضع  هذا 
اهلل  الستغاثته..  املوضع  هذا 
لكن  مفتوحة  ورمحاته  رمحة  له 
ختتلف..  مواطن  عن  مواطن 
العايص  ب  يعذرّ ان  رمحته  من 
م املطيع، اهلل  ومن رمحته أن يكررّ
تعاىل جعل هؤالء يستغيثون يف 
غي مورد اإلغاثة انه انتم كنتم 
من  ما  تفعلوا  مل  ملاذا  الدنيا  يف 

شأنه أن ينقذكم.
بّيّيعّيّيض الّيّيّيّيروايّيّيّيّيات تّيّيقّيّيول : 
امُلهل  يقول  البعض  )َكامْلُْهِل( 
نحن  طبعًا  الذائب،  النحاس 
نّيّيدرك ان عّيّيذاب االخّيّيّيرة ال 
لنتصور  نحن  عّيّيذاب،  يشبهه 
هذا  نفس  الذائب  النحاس  ان 
املعنى  لّيّيو  املّيّيّيذاب  الّيّينّيّيحّيّياس 
ينطبق هو هذا النحاس الذائب 
االسم  جمرد  له  يتحمرّ الذي  من 
اعوذ  يشء  العذاب  هذا  وإال 

باهلل ال يطاق ؟!
ُمْرَتَفقًا( بعض صور  )َوَساَءْت 
عىل  النار  م  يقدرّ أخواين  القرآن 
االنسان  هتيئة  بّيّياب  من  اجلنة 
.. وهذان  ترغيبه  قبل  وترهيبه 
ترهيب  بني  معروفان  اسلوبان 
سبحانه  اهلل  نسأل  وترغيب.. 
وان  للجميع  التوفيق  وتعاىل 
هلل  واحلمد   .. مجيعًا  حيميكم 

رب العاملني.
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اعضاء  احد  من  طلبًا  بولندا  يف  العراقية  السفارة  ت  تلقرّ
الثقافات  حلوار  )ايكار(  منظمة  ورئيس  البولندي  الربملان 
احلشد  بطوالت  من  بصور  لتزويدمها  البولندية  واألديّيّيان 
االرهايب،  )داعّيّيش(  ضد  يقودها  التي  معاركه  يف  الشعبي 
لوزارة  بيان  ذلك  أكد  البولندي،  الربملان  مبنى  يف  لعرضها 
بولندا  لدى  العراق  سفي  ان  مضيفا  العراقية،  اخلارجية 
البولندي  الربملان  عضو  استقبل  كلل(  ابو  سلطان  )اسعد 
وارشو،  بالعاصمة  السفارة  مبنى  يف  سكوتسكي(  )باول 
خيدم  بام  تعزيزها  وسبل  الثنائية  العالقات  اجلانبان  وبحث 
مصلحة الشعبني الصديقني ومناقشة القضايا ذات االهتامم 
املشرتك. وأعرب السفي ابو كلل عن  شكر حكومة وشعب 
العراق ملواقف بولندا الداعمة للعراق يف حربه التي يقودها 

ضد االرهاب.

أعلنت وزارة العدل يف بيان هلا عن حصول موافقة رئاسة الوزراء 
االوىل  الدرجة  من  الشهداء  ذوي  بإعفاء  اخلاص  مقرتحها  عىل 
االرهّيّياب  وضحايا  الشعبي  واحلشد  املسلحة  القوات  ضمن 
املادة )25(  تنفيذ  املستحصلة من  اخلدمة  أجور  والنازحني، من 
لتضحياهتم  تثمينا   ،2016 لعام  االحتادية  املوازنة  قانون  من 
الكبية. يشار اىل ان اجور اخلدمة تستوىف من معامالت املواطنني 
يف الدوائر العدلية )التسجيل العقاري، الكتاب العدول، التنفيذ، 
املعهد القضائي، جملس شورى الدولة(، التي اقرها جملس النواب 

وصادقت عليها رئاسة اجلمهورية.

صور  ع��رض  يعتزم  البولندي  البرلمان 
لبطوالت الحشد الشعبي داخل مبناه

وزارة العدل تعلن موافقة رئاسة الوزراء على مقترح اعفاء ذوي الشهداء من اجور الخدمة
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اخبار
ومتابعات

* الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق تعلن اكمال تعاقداتها مع السعودية )مبكرا( 
لموسم الحج المقبل...

* االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تستلم اجازة استثمار مطار كربالء والشيخ 
الكربالئي يحدد عام )2018( موعدا لهبوط اول طائرة على ارضه ..

* مديرية اعالم الحشد الشعبي في محافظة صالح الدين تعلن عن وصول جميع اجزاء 
شباك اإلمامين العسكريين )عليهما السالم( وسيتّم تنصيبه في المرقد الشريف.

* وفد )اليونيسيف( يبحث مع المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة حقوق االطفال 
المنتهكة من قبل )داعش( ويشيد بدور العتبات المقدسة ..

الجنوبية  والمحافظات  االوسط  الفرات  مناطق  من  السالح  لنزع  كبرى  حكومية  حملة   *
والنجف تصدر أمرا يقضي بتسليم جميع األسلحة خالل 10 أيام...

إلى تحقيق  الجديد لبيع العملة األجنبية أدى  النظام  المركزي يؤكد ان تطبيق  *البنك 
انخفاض في سعر الصرف للدوالر مقابل الدينار العراقي...

االخبار موجز



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

عقدت ادارة اجلودة الشاملة والتطوير املؤسيس يف دائرة صحة 
باالختصاصات  الصحية  لكوادرها  ندوة  املقدسة  كربالء 
يف  الصحية  السالمة  مبدأ  تطبيق  اجل  من  وذلّيّيك  كافة، 
مؤسساهتا. وذكر معاون مدير عام الدائرة الدكتور )معتصم 
غازي املحنه(: ان موضوع تطبيق اجلودة مسؤول عىل تقديم 
افضل اخلدمات الطبية للمواطنني وفق معايي عاملية، مؤكدا 
ان املحافظة هي اوىل املحافظات العراقية تعمل عىل تطبيقه، 
الصحية  املؤسسات  كافة  يف  به  سيعمل  التطبيق  ان  منوها 
سواء يف املستشفيات او املراكز الصحية وفق تعليامت وزارة 

الصحة.

فصائل  إن  هلا:  بيان  يف  الشعبي  احلشد  إعالم  مديرية  أكدت 
التاسعة يف  املدرعة  الفرقة  احلشد من لواء 26 باالشرتاك مع 
)بادوش(  ناحية  رت  طهرّ منه،    71 واللواء  العراقي  اجليش 
بالكامل من عصابات )داعش( االرهابية، مضيفا ان القوات 
قامت ايضا  بتطهي سجن بادوش، ولفت البيان اىل ان قوات 
احلشد متكنت من قتل عدد من عنارص )داعش( االجرامية فيام 

الذ ما تبقى منهم بالفرار.

والّيّيقّيّيوات  الشعبي  احلّيّيشّيّيد  اسّيّيتّيّيخّيّيدم 
بتقنية  احلّيّيراريّيّية  الّيّيكّيّيامّيّييات  االمنية 
مع  االشتباك  مواقع  يف  ومتطورة  حديثة 
عصابات )داعش( االرهابية يف عمليات حترير اجلانب االيمن من املوصل. وذكرت وزارة الدفاع العراقية: ان املنظومة تتيح مراقبة 
ضها عىل  ل العنارص اإلرهابية وتعررّ ومتابعة حتركات العدو  ملسافات بعيدة لياًل وهنارًا وتقديم املعلومات للقوات األمنية حول تسلرّ
فر  للقطعات . وأضافت: ان هذه اإلمكانية حتقق فرز اإلرهابيني عن املدنيني من قبل أبطال القوة اجلوية وطيان اجليش وأيضا تورّ
دقة عالية إلصابة األهداف ، فضال عن تقديم املعلومات الدقيقة للقوات األمنية من أجل حتقيق النرص الناجز بالرسعة املطلوبة.

الطيارين  الضباط  من  نخبة  املقدسة  احلسينية  العتبة  مت  كرَّ
ف يف التصدي لإلرهابيني يف معارك عمليات  لدورهم املرشرّ
)قادمون يا نينوى(، واملشاركة الفعلية بتحرير قاعدة القيارة 
الديني  التبليغ  شعبة  مسؤول  وذكر  املوصل.  بمدينة  اجلوية 
التكريم جاء  :ان  اإلبراهيمي  فاهم  الشيخ  املقدسة  العتبة  يف 
احلسينية  للعتبة  العامة  لالمانة  الرشعي  املتويل  من  بتوجيه 
امِلقدسة الشيخ )عبد املهدي الكربالئي(، مضيفا ان التكريم 
شمل 100 من الضباط الطيارين من ضمنهم الفريق الركن 

حامد املالكي قائد طيان اجليش.

كربالء المقدسة
 أول محافظة تطّبق نظام الجودة

م نخبة من  تكرِّ المقدسة  الحسينية  العتبة 
الضباط الطيارين في 

قاعدة القيارة بالموصل

الحشد الشعبي يباشر بتطهير ناحية )بادوش( من عصابات داعش االرهابية

الحشد الشعبي والقوات االمنية
 يستخدمان الكاميرات الحرارية لمتابعة تحركات الدواعش 
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السؤال : هل يجوز الصالة من جلوس بالنسبة الى الصلوات المستحّبة من النوافل اليومية وغيرها ؟
الجواب : يجوز اإلتيان بجميع الصلوات المندوبة جالسًا اختيارًا وكذا ماشيًا وراكعًا وفي المحمل والسفينة .

السؤال : من كان حكمه الصالة من جلوس ، اذا شّك بين الثالث واالربع واستقّر شّكه ، ثم بنى على االربع وأتّم صالته ، فهل يجب 
عليه ان يصلي ركعة واحدة من جلوس ، أو ركعتين من جلوس ؟

الجواب : يصلي ركعة من جلوس .

السؤال : امراة تصلي من جلوس النها تعاني من الم في المفاصل، فهل يجوز لها ان تكّبر وهي جالسة ؟
الجواب : يجب ان تكّبر قائمة مع التمّكن بل تقوم قدر ما تستطيع .

السؤال : امراة حامل في شهرها الثاني اصيبت بنزيف رحمي وفي اليوم الثالث من النزيف بدأ الجنين بالسقوط واستمر النزيف 
اكثر من عشرة ايام ، رأى الطبيب ان هذه الحالة التي تعاني منها المرأة مرضية وليست بحيض وال بنفاس، فكيف يمكن لهذه 
المرأة القيام بواجباتها الدينية واحيانًا اذا سمح لها بالصالة فربما لم تستطع وقوفًا خوفًا من الدم المتدفق الذي يرافقه قطٌع 

كبيرة متجمدة من الدم ؟
الجواب : الدم الذي يقذفه الرحم مع خروج السقط او بعد خروجه يجري عليه حكم دم النفاس مع صدق الوالدة على خروج 

السقط واال فان لم يكن دم حيض وال دم قرح او جرح جرى عليه حكم دم االستحاضة وغير الحائض والنفساء تجب عليها 
الصالة وفي مفروض السؤال اذا لم تتمكن من الصالة اال جالسة صلت كذلك، وإن اضرها الجلوس صلت مضطجعة او 

مستلقية حسب التفصيل المذكور في الرسالة العملية.

السؤال : رجل يصلي وهو جالس على كرسّي مرتفع عن األرض فهل يصلي بحكم الراكب على الدابة أم بحكم الجالس ؟
الجواب : إذا لم يكن متمّكنًا من القيام ألداء الركوع عن قيام انحنى له وهو جالس على كرسيه بمقدار يصدق عليه 

الركوع في حق الجالس فإن لم يتمّكن منه اومًا بداًل عنه . وأما في السجود فان أمكنه وضع شيء مرتفع أمامه 
ليضع جبهته عليه مع االنحناء بمقدار يصدق عليه السجود في حقه فعل ذلك ووضع كفيه على المسجد أيضًا . وإن 

لم يتمكن مما ذكر أومأ بداًل على السجود واالحوط األولى أن يضع شيئًا مما يصح السجود عليه على جبهته .
سؤال العدد 

اذا كان شخص ال يستطيع ان يصلي معتدل القامة اال عندما يستند على جدار وذلك بسبب المرض وكبر 
السن فهل صالته صحيحة ؟

سؤال العدد السابق
 هل يجوز سرقة الكهرباء ؟

الجواب : ال يجوز .

الصالة من جلوس
استفتاءات 
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فه  هو الشيخ سعد الدين أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن الرباج الطرابليس، يعررّ
الشيخ منتجب الدين بأنه: )وجه األصحاب وفقيهم وكان قاضًيا بطرابلس( املولود بمرص عام 400 

عىل ما ذكره بعض العلامء.
وقد كان الشيخ ابن الرباج حماًل لنظر كلامت الثناء من علامء الطائفة فقد أثنى عليه كل من تأخر عنه 
كالعالمة احليل يف إجازته لبني زهرة والشهيد األول يف بعض جماميعه وابن فهد يف مهذبه واملحقق 
الثاين يف اجازته والشهيد الثاين يف اجازته كذلك إىل غي ذلك من أئمة الفقه تراهم اثنوا عليه ثناًء بليًغا 

كاماًل، ومنهم:
1- قال الشهيد يف بعض جماميعه يف بيان تالمذة السيد املرتىض: )ومنهم أبو القاسم عبد العزيز بن 

ه القايض جالل امللك )رمحه اهلل( وكان أستاذ أيب الفتح الصيداوي(. نحرير بن الرباج وكان قايض طرابلس والرّ
 2- وقال الشيخ احلر العاميل يف أمل المل: )… وجه األصحاب وفقيهم وكان قاضًيا بطرابلس وله مصنفات(.

 3- وقال التسرتي يف املقابس: )الفاضل الكامل املحقق املدقق احلائز للمفاخر واملكارم وحماسن املراسم الشيخ سعد الدين 
ر اهلل مرقده السامي وهو من غلامن املرتىض وكان  وعزرّ الدين أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن الرباج الطرابليس الشامي نورّ

خصيًصا بالشيخ وتلمذ عليه وصار خليفته يف البالد الشامية(.
مؤلفاته: لقد ترك املرتجم له ّي وكام هو ديدن علامء الطائفة ّي آثاًرا ومؤلفات يف غاية الدقة واملتانة وقد استفاد منها كل من تأخر 

عنه )قدس سه( نذكر بعًضا منها:
 1- املهذب يف الفقه ّي طبع يف جملدين ّي وهو أبسط كتاب فقهي استداليل بعد كتاب املبسوط للشيخ الطويس )رمحه اهلل(.

2- جواهر الفقه يف الفقه: ّي وطبع يف جملد واحد ّي وهو كتاب فقهي اقترص فيه املصنف عىل ذكر الفتوى ولعله رسالة عملية.
3- روضة النفس.

4- املنهاج وعامد املحتاج يف مناسك احلج.
5- رشح مجل العلم والعمل: وهو رشح كتاب مجل العلم والعمل للسيد املرتىض عىل وجه موجز وقد ألقى فيها األصول 
والقواعد يف فني الكالم والفقه وقد توىل شيخ الطائفة رشح القسم الكالمي وقد نرش باسم متهيد األصول بينام توىل القايض 

أبن الرباج رشح القسم الفقهي.
تويف الشيخ ابن الرباج يف حدود سنة 481 هّي. ق.

الفقيه األقدم القاضي ابن البراج 
الطرابلسي

من أعالم القرن الخامس الهجري

11

علماء األمة



شجاعة   .. أخّيّيالق   .. مآثر  بّيّيطّيّيوالت.. 
وكرم .. تلك هي صفاهتم ..

ى .. ال متلرّ من احلديث  كالمهم شهد مصفرّ
إليهم .. رجال نذروا أنفسهم للدفاع عن 
املقدسات، ومن حسن حظي أين التقيتهم 
مّيّيرات ومّيّيرات، ومّيّين سّيّيوء حظي أين مل 
املرجعية  رجّيّيال  اهنّيّيم   .. بركبهم  التحق 

وجنودها.
من أمجل اللحظات التي متررّ  عىل اإلنسان 
اىل  ن  بتمعرّ فيها  تنصت  التي  تلك  هي 
حديٍث صادق نابع من القلب .. فكل ما 
وأنا  القلب،  اىل  يدخل  القلب  من  خيرج 
ختيرّلت  اجلهاد،  عن  أحاديثهم  اىل  أستمع 

نفيس أين يف زمان معركة الطف، وهؤالء 
هم أنصار احلسني عليه السالم.

اإلمامني  مرقد   .. املقدسة  سامراء  املكان 
العسكريني عليهام السالم.

الزمان قبل بدء معركة حترير املوصل.
تلك  التقيت   .. ة  املطهررّ البقعة  هّيّيذه  يف 
املكان  ، كان هذا  السود  والبيض  العامئم 
إىل  التوجه  قبل   .. األخّيّيية  حمطتهم  هو 

جبهات القتال.
العامئم  تلك  أرى  وأنّيّيا  نفيس  أستصغر 
تتسابق اىل جبهات القتال وهي تعلم علم 
اليقني أهنم عن املوت طرفة عني او أقرب.
ثّيّيوا  وحتّيّيدرّ هبّيّيم  التقيت  الليلة  تلك  يف 

بؤر  آخّيّير  عىل  القضاء  عىل  عزمهم  عن 
اإلرهّيّيّيّيّيّياب.. كّيّيّيون عّيّيدوهّيّيم قّيّيد مّيّيات 
بعد  األخية،  أنفاسه  ينازع  وأنه  سيريًا، 
املوصل،  يف  له  املوجعة  الرضبات  توجيه 
الساحل األيرس، وأن املبادرة الن هي بيد 
القوات األمنية واحلشد الشعبي، وإهنا اال 
دة  معمرّ عروسا  املوصل  وتزفرّ  قليلة  أيام 
العراق  بدماء الشهداء إىل حضن عريسها 
داعش  األنّيّيجّيّياس  عّيّيار  من  غسلها  بعد 

وأخواهتا.
ثون هبا واإلرصار عىل  يتحدرّ التي  العزيمة 
بعض  نفيس  يف  أثّيّيارت  التي  هي  النرص، 
لشهيد  أخا  سطهم كوين  أتورّ وأنا  األسئلة، 
من رجاالهتم .. ويرون يف بعض مالحمي 
اهلل  رضّيّيوان  احلسيني  هاشم  ابا  زميلهم 

عليه.
- شيخي أال يكفي احلوزة نزفًا للرجال .. 
متم ما يكفي من أفاضل علامئنا يف  فقد قدرّ

هذه املعركة.
مالمح  أرى  وكّيّيأين  مبتسم  وهو  أجابني 

الشهادة عىل جبينه, وقال:
ال  أن  أنفسنا  عىل  آلينا  لقد  بني,  أسمع   -

نعود إال بالنرص أو الشهادة.
تابعت حديثي معه:

يف  كبار  هم  من  منكم  شيخنا  ولكن   -
السن وأنت منهم، ويكفي أن جتلسوا عىل 

املنابر حتثرّوا الناس عىل اجلهاد.
أجابني هذه املرة وبكالم نابع من القلب :

كبيا  شيخا  مظاهر  بن  حبيب  يكن  امل   -
قد بلغ من العمر عتيًا، وقاتل مع احلسني 
اجللوس  بإمكانه  وكان  الشهادة,  نال  حتى 
فو اهلل  للدفاع عن اإلمام،  الناس  وتوجيه 
احلمراء,  العاممة  رؤوسنا  عىل  ربطنا  قد  إنا 
اىل  الفتوى  بدء  منذ  الشهادة,  عاممة  وهي 
آن  وقد  لنيلها,  ق  نوفرّ مل  الزلنا  ولكن  اليوم, 
الذين  زمالئنا  بركب  لاللتحاق  األوان 
سبقونا اىل اجلنان, أو حتقيق النرص والعودة 

اىل أهلنا ونحن نحمل بشائره.
أكن  ومل  عتهم  وودرّ التقيتهم  الروح  بتلك 

أختيرّل أين مل أعد التقيهم مرة أخرى ..
أصحاب  وجنودها  الفتوى  أبطال  إهنم 

بة بالدماء.. العامئم احلمر  املخضرّ

�ضالعمامة الحمراء ..
فيا

ن ال
حم
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بمتابعة مبارشة من إدارة شعبة 
رعاية ذوي الشهداء واجلرحى 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
الشعبة  بّيّيمّيّيسّيّيؤول  املتمثرّلة 
ومعاونه  رسّيّيول  امحّيّيد  احلّيّياج 
وبرفقة  اخلطيب  حيدر  السيد 
احلسني  االمام  خدمة  السادة 
»عّيّيلّيّييّيّيه الّيّيسّيّيالم« واملّيّيشّيّيايّيّيخ 
د جرحى احلشد  الكرام  يف تفقرّ
يد  وتقديم  املقدس  الشعبي 
إكراما  هلم  واملساعدة  العون 
التي  اجلسيمة  لتضحياهتم 
قدموها يف سبيل نرصة الدين 
الدينية،  املرجعية  لنداء  وتلبية 
الشعبة حمافظة  حيث زار وفد 
د احوال احلرجى  ميسان وتفقرّ
ساحات  يف  اصيبوا  الّيّيذيّيّين 
للهجامت  هم  اثناء صدرّ القتال 

االرهابية الداعشية،
ث  حتّيّيّيدرّ الّيّيسّيّييّيّياق  هّيّيّيذا  ويف 
كريم  سّيّيامل  اجلريح  املجاهد 

قائال:  إصابته  عّيّين  النوفيل 
سقوط  اثر  عينرّي  كلتا  فقدت 
قذيفة هاون بالقرب مني وانا 
احد  إلنّيّيقّيّياذ  مرسعا  راكّيّيض 
رفقائي يف اجلهاد الذي اصيب 
بإنقاذه  ق  اوفرّ ومل  قناص  بطلق 
فقد سقطت بقريب القذيفة ومل 
أعد ارى من حينها وباللطف 
واليوم  للحياة،  عدت  االهلي 
اطلب من اهلل سبحانه وتعاىل 
ان يعيد يل برصي ليس طمعا 
اىل  دا  جمّيّيدرّ للعودة  بل  باحلياة 
اشتقت  فقد  القتال  ساحات 

إلخويت املجاهدين.
بالذكر  واجلّيّيديّيّير  واضّيّيّياف: 
الباري  رزقني  اصابتي  بعد 
أرها  ومل  بطفلة  ّيّيل«  وجرّ »عّيّيز 
بالوقت  شّيّياكّيّيرا  االن،  حلّيّيد 
املقدسة  احلسينية  العتبة  نفسه 
يف  كبي  بشكل  سامهت  التي 
يد  وتقديم  احلرجى  مساعدة 
الدعم  ذلك  يف  بام  هلم  املعون 
وصدرّ  القتال  ملواصلة  املعنوي 
اهلجوم الداعي اجلبان الذي 
حياول النيل من كرامة العراق.
ث  ومّيّيّين جّيّيهّيّية اخّيّيّيّيرى حتّيّيدرّ

وليد  الشيخ  اجلريح  املجاهد 
اصيب  الذي  السوداين  خالد 
ناري  طلق  اثر  االيمن  بساقه 
الصقالوية:  حترير  منطقة  يف 
اهل  وبركات  اهلل  من   بفيض 
البيت »عليهم السالم« بدأت 
ن  بالتحسرّ الصحية  حالتي 
ة  بصحرّ امتترّع  واالن  املستمررّ 
وعازم   للشفاء  ومتامثل  جيدة 
سّيّياحّيّيات  اىل  الّيّيرجّيّيوع  عّيّيىل 
الّيّيقّيّيتّيّيال ملّيّيّيّيّيّيؤازرة اخّيّيّيّيواين 
اخر  حترير  حتى  املجاهدين 

شرب من ارضنا الطاهرة.

شعبة رعاية ذوي الش���هداء والجرحى تتفّقد نخبة من جرحى 
الحشد الشعبي المقّدس في محافظة ميساَن

المجاهد الجريح
المجاهد الجريح - سالم كريموليد خالد السوداني
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بخصوص  الكتابات  من  السلسلة  هذه 
ن  الزمن تتضمرّ تاريخ كربالء يف عقد من 
كربالء  هبا  ت  مررّ التي  احلياة  جوانب  كل 
او  اشكاهلا  بكل  ثقافية  كانت  سّيّيواء 
اجتامعية او سياسية او اقتصادية ، وتكون 
ع أي ليست وفق  هذه االخبار بشكل منورّ
ان  منها  والغاية  موضوعية،  او  تسلسل 
عىل  مرت  احّيّيداث  من  امكننا  ما  نجمع 
كربالء يف هذه الفرتة وكيفية تعاملها معها 
وعىل دورها الثقايف الذي كان مميرّزا بشكل 

رائع .
بدات سنة 1960 باحتفالية مولد االمام 
الطهرانية  احلسينية  يف  السالم  عليه  عيل 
املصادف  13 رجب 1379 املوافق  12 

كانون الثاين 1960
بّيّيوصّيّيف االحّيّيتّيّيفّيّيال ممثل االذاعّيّيّية  قّيّيام 
والتلفزيون االستاذ قاسم نعامن السعدي 
كربالء  مترصف  القاها  االفتتاح  كلمة 

السيد عبود الشوك
)عليه  املؤمنني  امّيّيي  انفرد   : فيها  جّيّياء 
اطلقت  واذا   ) )اإلمّيّيام  بكلمة  السالم( 
إمام  فهو   ، املجاز  سبيل  فعىل  غيه  عىل 
والشهداء  واملجاهدين  والوهاد  الكتفني 
القادة  وإمّيّيام  والفرسان  الفتيان  وامّيّيام 

والشجعان وامام القراء واملفرسين وامام 
والبلغاء  اخلطباء  وامام  والقضاة  الفقهاء 

فهو االمام احلق .
كلمة رئيس جملس السيادة الفريق الركن 
حممد نجيب الربيعي القاها االستاذ حممد 

حسني االديب بالنيابة
: ان عظمة االمام عيل كرم اهلل  فيها  جاء 
املدرسة  من  منبثق  المته  وصدقه  وجهه 
ج فيها وهي مدرسة النبوة وبيت  التي ختررّ
االسالمية  الدعوة  رافّيّيق  وقّيّيد  الرسالة 
يقصد   ( هنايتها  اىل  ظهورها  اول  من 
وإال  واله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  وفاة 
ت من بعده عىل يد االئمة  الدعوة استمررّ
والصحابة النجباء( وعرف ما هتدف اليه 

من االصالح يف امر الدين والدنيا
عبد  املسلحة  للقوات  العام  القائد  كلمة 
فيصل  الدكتور  القاها  قاسم  الكريم 

السامر وزير االرشاد بالنيابة عنه
مقطع  احليدري هذا  للسيد حممد  قصيدة 

منها
فانظر اىل )هنج البالغة( انه   

              لتحارفيه دقائق االفهام
هنج متّوج بالعلوم وانه  

     ركن اهلدى وركيزة االسالم
ياكعبة البيت احلرم تبخرتي 

             ياعز مولود وخري غالم
االرض باهت والسامء تألألت

                    ملا اطل بوجهه البسام
هيهات ان يلد الزمان كحيدر   

    بطال يروع االسد يف االجام

كلمة وزير الدولة السيد فؤاد عارف
الشيازي  مهدي  املّيّييزا  السيد  كلمة 
القاها السيد مرتىض القزويني بالنيابة عنه

ح2في عقد من الزمن)1969-1960(

احتفالية 13 رجب مولد امير المؤمنين)عليه السالم( 
في الحسينية الطهرانية

كربالء تستقبل رئيس اليمن الجنوبية في عام 
1968 زمن الرئيس عبدالرحمن عارف
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القاها  جّيّيواد  مصطفى  الدكتور  قصيدة 
بالنيابة عنه السيد امحد ابو املعايل 

احق الناس باملدح العظام    
واعظمهم ابو احلسن االمام  

واختتمها هبذا البيت 
ولوال ان يقال به غلو     

          لبحت بام يضيق به الطغام
الصدر  باقر  حممد  السيد  الشهيد  كلمة 

القاها بالنيابة عنه املحامي صربي قنرب
االستاذ  القاها  بغداد  علامء  وفد  كلمة 

رشيد العبيدي عميد كلية الرشيعة 
قصيدة السيد حممد مجال اهلاشمي
عفوا ابا السبطني ان عصفت عىل

          شعري بيومك ثورة هوجاء
فمطامع املستعمرين حتالفت  

     ان اليطوف عىل العراق رخاء

اهلل، اقسمنا عليك بذاتك العصامء 
      من رمزت هلا االسامء

بمحمد ووصيه وابنيه والزهراء-  
    -تلك اخلمسة االمناء

ان حتفظ االسالم يف وطن به  
              للدين واالسالم زاد هباء

وان يعود لكربالء واهلها    
            يف كل عام عيدها الوضاء
كلمة السيد حسن الشيازي القاها بنفسه

كلمة سامحة العالمة السيد حمسن احلكيم 
حممد  السيد  نجله  عنه  بالنيابة  القاها 

مهدي احلكيم 
االوىل  الفرقة  قائد  وكيل  اخلتام  كلمة 

الزعيم الركن عبد املجيد خرض 
وعّيّيّيىل اجلّيّيانّيّيب االخّيّيّير كّيّيانّيّيت احلّيّيركّيّية 
واحلسينيات  املّيّيدارس  لبناء  العمرانية 

باوج قوهتا فقد تمرّ يف هذا العقد بناء اليت 
احلسينية االصفهانية :

شارع  امّيّيتّيّيداد  عىل  احلسينية  هّيّيذه  تقع   
القبلة أو )شارع أبو الفهد( . شيرّدت سنة 
1379هّي )1960م( من قبل اهايل مدينة 
اصفهان يف إيران لذلك سميت باسمهم . 
الشكل  مستطيل  احلسينية  مبنى  ط  خمطرّ  
تبلغ مساحته حوايل 2000 م2 ، وحيتوي 
مكشوفتني  كبيتني  مساحتني  عىل  املبنى 
تستعمل  مياه  نافورة  منهام  كل  ط  تتوسرّ
للوضوء أحيانًا. ويتألرّف البناء من طابقني 
مرافقها  مع  غرفة   200 عىل  وحيتوي   ،
عة عىل الطابقني ، وحيتوي ايضًا عىل  موزرّ
وإقامة  للمجالس  تستعمل  كبية  صالة 

الصالة.

مدرسة الربوجردي
أمر   . املخيم  املدرسة يف شارع  تقع هذه   
حسني  السيد  الديني  املرجع  بتشييدها 
ىف سّيّينّيّية 1380هّيّيّيّي  الّيّيّيربوجّيّيّيردي املّيّيتّيّيورّ
عهده  يف  بناؤها  يكتمل  ومل  )1960م(، 
السيد  الديني  املرجع  البناء  أكمل  فقد   ،
1381هّيّيّي  سنة  الّيّيشّيّييازي  اهلّيّيادي  عبد 
)1961م ( . وطراز عامرة املدرسة روعة 
من  وتتألرّف   ، اإلسالمية  العامرة  فن  يف 
يسكنها  20غرفة  عىل  وحتتوي  طابقني 

طلبة العلوم الدينية. 
اهلل  نّيّيرص  الّيّيشّيّييّيّيخ  بّيّييّيّيد  توليتها  كّيّيانّيّيت 
قبل  من  عليها  االستيالء  وتمرّ  اخللخايل، 
وزارة األوقاف سنة 1395هّي )1975م(.

مدرسة اإلمام الباقر
اخلان  بّيّياب  حملة  يف  املّيّيدرسّيّية  هّيّيذه  تقع   
شيرّدها  الفسحة.  ساحة  من  بالقرب   ،
البحراين  طاهر  حممد  الدين  عامد  السيد 
سنة 1381هّي )1961م ( . وتضمرّ عددًا 
ويسكنها   ، والسكن  التدريس  غرف  من 
العديد من طلبة العلوم الدينية. وانشئت 
املدرسة  هذه  وكانت  عامة.  مكتبة  فيها 
خاصة  حسينية  قبل  من  أستخدمت  قد 
الكاظمية  مدينة  من  القادمني  بالزائرين 

وتمرّ  الدينية.  الزيارات  مواسم  يف  وذلك 
البائد  النظام  قبل  من  عليها  اإلستيالء 
 1395 سنة  مؤسسها  أعتقل  أن  بعد 

)1975م( . 

املدرسة احلسنية
 30 بعد  عىل  تقع  املدرسة  هّيّيذه  كانت   
مرتًا شامل الروضة العباسية. أقيمت عىل 
 28 وتضم   ، مرت   400 مساحتها  أرض 
وأهمرّ  الدينية.  العلوم  طلبة  لسكن  غرفة 
والنحو  واألصول  الفقه  فيها:  س  يدررّ ما 
وقواعد  الكريم  القرآن  وتفسي  واملنطق 

اللغة العربية. 
املدرسة سنة 1388هّي  أقيمت هذه   وقد 
الشيخ  اخلطيب  من  وبسعي  )1968م( 
عات  تربرّ ومن   ، احلائري  النائيني  حسني 
هدمت  وقد  الكويتيني.  املواطنني  بعض 
)1991م(  1411هّيّيّي  سنة  املدرسة  هذه 

بعد أن استولت عليها وزارة األوقاف.
 

مدرسة املازندراين
العالمة  سها  أسرّ  . املخيرّم  حملة  يف  تقع   
املازندراين  مهدي  حممد  الشيخ  اخلطيب 
 .  ) )1964م  1384هّيّيّيّي  سنة  املتوىف   ،
حتتوي عىل عدد من الغرف ، وبعد رحيل 
املّيّيدرسّيّية سنة 1380هّيّيّي  املّيّيرشفّيّيني عّيّيىل 

)1960م( استولت احلكومة عليها.

مدرسة اإلمام الصادق الثانوية
 تقع عند بداية الشارع القديم املؤدي إىل 
أسسها  احلسينية.  هنر  بمحاذاة   ، بغداد 
الشيازي  حممد  السيد  الديني  املرجع 
من  جمموعة  مع  )1965م(  سنة1385 
صادق  حممد  السيد  العالمة  منهم  العلامء 
مرتىض  السيد  اخلطيب   ، الّيّيقّيّيزويّيّينّيّيي 
القزويني ، العالمة الشيخ جعفر الرشتي 
الكربايس والسيد  الشيخ حممد  العالمة   ،
صدر الدين الشهرستاين ، وبعض وجهاء 
كربالء منهم احلاج جواد الصائغ ، احلاج 

حسن الوكيل واحلاج حممد صدقي. 

سيادة السيد فؤاد عارف مع السيد سعيد زيني
 في استقبال الحضور
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 مدرسة احلفاظ األوىل
مهدي  السيد  الديني  املرجع  سها  أسرّ  
1380هّيّيّيّي  سنة  وفّيّياتّيّيه  قبل  الّيّيشّيّييازي 
احلسينية  قّيّيّيرب  وتّيّيقّيّيع   .  ) )1960م 
الطهرانية ، ويف سنة 1384هّي )1964م( 
نتيجة  الداماد  زقاق  إىل  املدرسة  انتقلت 

ازدياد عدد الصفوف إذ بلغت ثامنية. 
مترصفو لواء كربالء 

بعد عبود الشوك 
سامل االسود 1962  مدة عمله 8 اشهر

خليل اسامعيل بالوكالة ملدة 15 يوما
حسن احلاج وداي 1963 ملدة 8 اشهر

كاظم الرواف 1963 ملدة 6 اشهر
سلطان امني 1964 ملدة سنة وثالثة اشهر

جابر حسن احلداد 1966

أعالم فارقوا احلياة 
حممد احلسيني احلائري
) 1310ـ 1381هـ(

السيد  ابن  السيد حممد  العامل اخلطيب  هو 
احلائري  احلسيني  عيل  السيد  ابن  مرتىض 
ويف  1310هّيّيّيّي  عّيّيام  كربالء  مواليد  من 
ى حتصيله العلمي وحفظ هنج  كربالء تلقرّ
سنة  عرشة  مخس  العمر  من  وله  البالغة 
احلوزوية  الدراسة  يف  السطوح  اكمل  ثم 
وهو يف سن السابعة عرش وكان من اشهر 
اساتذته هو الشيخ عبد اهلادي املازندراين 
وكان من كبار العلامء يف كربالء وهو والد 
مهدي  الشيخ  الشهي  احلسيني  املؤلف 
وقد  السبطني  معايل  صاحب  املازندراين 
اجازات  عىل  له  املرتجم  خطيبنا  حصل 
عديدة من العلامء الذين عارصهم شهادة 
بفضله ووثيقة بمكانته وكان قد هاجر من 

فيها  النجف االرشف ومكث  اىل  كربالء 
قرابة العرش سنوات ثم عاد اىل كربالء .

احلسني  خدمة  ل  افضرّ يقول  دائام  كان  و 
تراثًا  خلرّف  وقد   ، جمتهدًا  اكون  ان  عىل 
ومؤلفات خمطوطة منها رشح هنج البالغة 
، وله رسالة يف حقوق  يف عرشة جملدات 
والقدر  القضاء  يف  ورسّيّيالّيّية  الّيّيوالّيّيديّيّين 
عليهم   ( البيت  اهّيّيل  حب  يف  ورسّيّيالّيّية 
العرشين  ثّيّيورة  حّيّيول  ورسالة  السالم( 
حتت عنوان دور العلامء يف ثورة العرشين 
صاهر  انه  الذاتية  سيته  ومن  العراق  يف 
كبار  من  وهو  املدين  عيل  الشيخ  العالمة 

يف  ثانية  وتّيّيزوج  املدينة  يف  الشيعة  علامء 
شاه  اسكندر  السيد  ابنة  من  خّيّيراسّيّيان 
العلامء  اكابر  من  الخر  وهو  اخلراساين 
الشاه  مع  اصطدم  ممن  وهو  اخلراسانيني 
منع  مسألة  عّيّيىل  هبّيّيلّيّيوي  رضّيّيا  السابق 
اىل  ابعاده  اىل  ادى  مما  ايّيّيران  يف  احلجاب 
العراق وعاش يف كربالء اىل ان توىف فيها 
ودفن يف احلرم احلسيني ويف يوم االربعاء 
1381هّي  عام  من  والعرشين  احلادي  يف 
ودفن  احلائري  احلسيني  اخلطيب  تّيّيويف 
بجوار ايب عبداهلل احلسني )عليه السالم( .

)معجم اخلطباء63/11(

عبد احلسني الشريازي احلائري
) 1305-1382هـ(
) 1888 – 1962م(

الشيخ  ابن  احلسني  عبد  الشيخ   
 ) الّيّيعّيّيرشيّيّين  ثّيّيّيورة  زعّيّييّيّيم   ( تقي  حممد 
أحد  احلائري  الّيّيشّيّييازي  عيل  حمب  ابّيّين 
عىل  درس  املشهورين،  كربالء  أعّيّيالم 
امليزا  والفقيه  الشاهرودي  عيل  الشيخ 

هادي  املّيّييزا  والسيد  الشهرستاين  عيل 
اخلراساين، وشارك يف ثورة العرشين التي 
قادها والده زعيم الثورة وأمر بطرد حاكم 
وافّيّيراد  املوظفني  من  معه  ومّيّين  كربالء 
الرشطة وكان عضوًا يف املجلس العلمي. 
تويف يف كربالء يوم السبت 6 حمرم احلرام 
سنة 1382هّيّيّي ودفّيّين يف مقربة والّيّيده يف 

الصحن احلسيني يف اجلهة الرشقية منه .
ومن   ،95 العرشين  ثّيّيورة  يف  كربالء   (

أعالم كربالء 85(

            مصطفى سعيد آل طعمة
)1328 -1382هـ(

السيد  ابّيّيّين  مصطفى  الّيّيسّيّييّيّيد   
 ( اخلدمة-  -الرس  أمحد  السيد  ابن  سعيد 
رئيس اخلدم( ابن السيد حسن ابن السيد 
سليامن ابن السيد درويش آل طعمة ، ولد 
خالف،  والدتّيّيه  تاريخ  ويف   ، كربالء  يف 
بعضهم يقول 1318، وبعضهم غي هذا.
العالمة  أمره عىل  أول  درس يف   
السيد حسني القزويني احلائري ثم أكمل 
إىل  بعثة  يف  وأرسّيّيل  والثانوية  األبتدائية 
إىل  عّيّياد  أنّيّيه  غي  بيكيل،  جامعة  لندن 
له:  دراسته،  يكمل  أن  دون  من  العراق 
األنكليزية(  عن  )ترمجة  الرتبية  يف  مقدمة 
الفرنسية  اللغة  ييد  مّيّيرات،  ثالث  طبع 
وقد ترجم معرب اقوال كنفوشيوس مع 
املقدمة والرشوح، ليونل جيلز إىل العربية 
عقل  ذا  كان  خمطوطة،  تربوية  كتب  وله 
قوية،  وحافظة  موهبة  اهلل  رزقه  راجّيّيح، 
1382هّي  سنة  شعبان   6 كربالء  يف  تويف 
املوافق 2 كانون الثاين 1963م، من دون 
بأسته  خاصة  مقربة  يف  ودفن  يعقب  أن 
عند مدخل باب السدرة يف اجلهة الشاملية 

من الصحن احلسيني الرشيف.
معجم   ،  238/21 )الذريعة   
واألعّيّيالم   ،73/3 العراقيني  املؤلفني 

.)234/7

جواد المعمارمحمد حسين االديب محمد الحسيني 
الحائري

مصطفى السيد سعيد 
السرخدمة آل طعمة
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اهّيّيازيّيّيج  وسّيّيّيط  الّيّيسّيّييّيّيارات  انطلقت 
العراق  رايات  امامها  ترفرف  »والئية« 
النسوة  وأصّيّيوات  والعباس  واحلسني 
ون  هتلهل فرحا لألبطال، واألبطال يكربرّ
سننترص...وظلت  والعقيدة  اهلل  باسم 
حول  »امحّيّيد«  رأس  يف  تّيّيدور  االفّيّيكّيّيار 
والعهد  رفيق حياته »عيل«  توديع  سعة 
امه  يرعى  ان  نفسه  عّيّيىل  قطعه  الّيّيذي 
ذ مجيع احتياجاهتا طيلة ايام  العجوز وينفرّ
بيوم  فكر  كلام  كآبة  متالكته  وقد  غيابه، 
ضعيفا  عهده  الذي  فالصديق  التوديع، 
اليوم جماهدا يقاتل يف  رثا معوزا، اصبح 
واملقدسات،  والعرض  االرض  سبيل 
املتأهلرّني  الدين  زعّيّيامء  كبار  دعّيّيوة  ملبيا 
نّيّيت بّيّيأصّيّيواهتّيّيم أكّيّيرب قوة  الّيّيذيّيّين تّيّيكّيّيورّ

عسكرية بني ليلة وضحاها.
وبدا  تصغر،  بدأت  قامته  ان  أمحد  شعر 
وأصبح  هش،  بنيانه  صغي،  رجل  كأنه 
التي  مكتبته  ر  تذكرّ االرض،  عىل  عبئا 
القراءة  اىل  بحاجة  شعر  ان  منذ  هنا  كورّ
ب  والتقررّ اهلل  عن  والبحث  احلياة  ملعرفة 
منه وفكرّ االلغاز التي وضعها الفالسفة 
الوجود والعدم والرجعة  والعلامء حول 
واألجنبي  واملّيّيخّيّييرّ  واملّيّيسّيّييرّ  واملّيّيّيّيادة 
لسيدها  اململوكة  والشياطني  والعريب، 

االعظم..
االنسان  بان  أمرها،  حتزم  قناعته  كانت 
هو اهلل نفسه، فكلام كان االنسان عطوفا 
بمثابة اهلل وما عدا  ورحيام وعادال، كان 
ذلك يصف بمصاف الشياطني.. حاول 
مرات عديدة، وهو جالس قرب مكتبته، 
أن يبدأ من جديد بقراءة كتبه، ويبحث يف 
قراءته عن اجلهاد يف سبيل اهلل، واألرض 
ولكن  واملقدسات،  والّيّيرتاث  والوطن 

مرة،  كل  ذلك  دون  حيول  كان  اخلجل 
تبقى الكتب مركونة عىل رفوفها، ويرسي 
لعيل  قطعه  الذي  العهد  د  برتدرّ نفسه  عن 
وقلق  حزن  بلمسة  فشعر  وداعّيّيه،  ليلة 
كالورقة.. يرجتف  وأصبح  افكاره  شغل 
املايض  يستعيد  واخذ  جلسته  يف  اعتدل 
بصديقه  عالقته  بداية  ر  يتذكرّ ان  استطاع 
اسّيّيتّيّيعّيّيدادا  يّيّيدرسّيّيان  كّيّيانّيّيا  حيث  عّيّييل 
النهائية وطلب منه مرافقته  لالمتحانات 
مدرستهام  هبا  خيرسان  قد  كبية  ة  بمهمرّ
الباب  طرقت  هنا  مستقبلهام..  م  ويتحطرّ
وجاء شخص من اصدقائه ليقول : هل 
انت مستعدرّ للمغامرة والتضحية ..اجابه 
صديقي  بالقول:  وأردف   ، بنعم   : فورا 
»عيل« الشخص الثالث الذي سيساعدنا 
»ايب  سجن  مّيّين  ابّيّييّيّيك  جثة  جلب  يف 
غريب« .. وقتها ارتعبت وخفت، ولكن 
كنت أمام االمر الواقع، اذن انا يف مهمة 
ملساعدة أصدقائي ولكن املفاجأة ان اب 
بالرصاص  رميا  ُاعّيّيدم  الثالث  صديقنا 
النتامئه حلزب الدعوة االسالمي، وعلينا 
اطالقة   )99( مبلغ  ودفع  اجلثة  استالم 

اخرتقْت جسده.
جماهد مل يبك والده، وامحد من الشجاعة 
اجلثة من بني طغاة  استالم  والتحدي يف 
متسرّ  الفاظا  يطلقون  وهّيّيو  وجمّيّيرمّيّيني 
يكرس  وامحّيّيد   ، احلياء  وختّيّيدش  املشاعر 
برسعة  والّيّيصّيّيمّيّيت  اخلّيّيّيوف  حّيّيواجّيّيز 
فهناك  بمواهبه،  اجلميع  فأشاد  حركاته، 
نفسك  من  الرغم  عىل  بك  يؤثر  يشء 
اوقات  اشدرّ  يف  حتى  بجرأته  حيتفظ  كان 

عوزه..
الذكرى وهجا ضئيال عىل حمياه،  اثارت 
يفوق  صديقه  ان  ذاتّيّيه  مع  د  يّيّيردرّ وهّيّيو 

الناس الذين حوله.
يعرتف عيل ضمنيًا انه ليس شجاعا  كأمحد 
الذي فقد مجيع اخوته بني مسافر ليس له 
ارض وبني معدوم عىل مقاصل البعثيني 
برثاء عىل  احلاكم.. شعر  احلزب  وأزالم 
االلتحاق  ر  قررّ الذي  صديقه  وعىل  نفسه 
باجلهاد الكفائي ملقاتلة املتسكعني يف دول 
)داعش(  باسم  احتشدوا  الذين  الغرب 
االنسان  قتل  اجل  من  الوطن  ارض  يف 
الذي  اجلديد  احلكم  عىل  القضاء  بل 
وقدرهتا  هيبتها  االسالمية  لألمة  يعيد 
وحريتها الذي رسم حدودها دم احلسني 
يف طف كربالء..اما هو فاستسلم للحذر 
ينتظر  ككاتب  مستقبله  فيه  بعثه  الّيّيذي 
فرصة طرح ابداعه وسط خراب الثقافة 
االجتامعي  التواصل  لغات  وامّيّيتّيّيداد 
اضاعت  التي  واألدبية  الثقافية  واملواقع 
مما  امللتزمني  االدبّيّياء  جهود  بعشوائيتها 

اظهرت ادباء فضائيني باالسم فقط. 
اشيائه  يرتك كل  ان  ر  قررّ غرة  وعىل حني 
عىل  الّيّيسّيّيتّيّيار  يّيّيسّيّيدل  وان  االبّيّيداعّيّييّيّية، 
واألرض  الّيّيوطّيّين  اجّيّيل  مّيّين  مستقبله 
احلق،  بطريق  وااللتحاق  واملقدسات، 
ما  محل  اثنان،  قدسيته  يناقش  ال  الذي 
الضخمة  مكتبته  عا  مودرّ ان حيمله  يمكن 
االنسان  اجّيّيل  من  بالعامل  شغلته  التي 
االنسان  يبقى  لكي  انه  بنتيجة،  فخرج 
مركب  فركب  الشيطان..  حماربة  عليه 
عىل  ينتظره  ان  بصديقه  متصال  املتأهلني، 
سواتر الصد ليكونوا يدا واحدة ومصيا 
مشرتكا ...ولكن مل تشأ االقدار ان يلتقي 
احلدباِء  آلّيّية  يف  أمحّيّيد  رجّيّيع  الصديقان، 
شهيدا باسال من اول معركة مع خوارج 
..ارجعه  اللتحاقه  يّيّيوم  بّيّيأول  العرص، 
واحلسني،  العراق  بعلمني  مغطى  »عيل« 

ليبحر مع الشهداء بسفائن السعداء.

االلتحاُق بَرِكب السعداء
ل���م يص���ّدق ان رفيقه الروحي على وش���ك ان يصعد الى  الس���يارات الناقلة 
للحشد الش���عبي المتجه لقتال حاملي االفكار التكفيرية الواهمة: ان بالدم 
يحيا اإلس���الم، تمنى له التوفيق وهو يس���تمع للهجته الجريئة التي يتحّدث 

بها، قليلون اولئك الذين يملكون الشجاعة مثل هذا الصديق...
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وهبذا اخلصوص بينت مسؤولة 
اإلعالم النسوي املهندسة ندى 
برنامج  ن  تضمرّ اجلليحاوي:« 
االستضافة يف اليوم األول زيارة 
وأخيه  احلسني  لإلمام  مجاعية 
العباس)عليهام  الفضل  أيب 
املتحف  وزيّيّيّيّيارة  الّيّيّيسّيّيّيالم(، 
وكذلك  الّيّيرشيّيّيف،  احلسيني 
جامعتي  بني  مسابقة  إقامة  تم 
كربالء ودياىل؛ بغية مدرّ جسور 
واساتذة  طلبة  بني  التواصل 
فيها  تغلرّب  حيث  اجلامعات، 
فريق  عىل  كربالء  جامعة  فريق 

جامعة دياىل« 
وأضّيّيّيّيافّيّيّيّيت اجلّيّيلّيّييّيّيحّيّياوي: 
فريق  مّيّين  طيبة  »وبّيّيمّيّيبّيّيادرة 
جّيّيامّيّيعّيّية كّيّيّيربّيّيّيالء وإكّيّيّيرامّيّيّيًا 
البعض  قدم  الذين  لضيوفهم 
منهم إىل كربالء للمرة األوىل، 
بّيّيجّيّيوائّيّيزهّيّيم  األول   ع  تّيّيّيّيربرّ
موقفهم  هلّيّيم  أشّيّيّياد  واألخّيّيّيي 

ف هذا ». املرشرّ

لليوم  بالنسبة  أما   « وتابعت   
حمارضة  إقامة  متت  فقد  الثاين 
النور  سّيّيّيورة   ( عّيّينّيّيوان  حتّيّيت 
الكامل للحجاب (  والدستور 
متت فيها قراءة وتفسي اليات 
وجوب  عىل  ّيّية  الّيّيدالرّ القرآنية 
هذه  اختيار  وتّيّيم  احلّيّيجّيّياب، 
اليات بالذات؛ كون احلجاب 
ويف  املّيّيحّيّيافّيّيظّيّيات  بّيّيقّيّييّيّية  يف 
كان  لّيّيذا  متذبذبا،  اجلامعات 
نحو  توجيههم  الرضوري  من 
والرشعي  االسالمي  احلجاب 

بدليل قرآين ال ريب فيه ». 
من جهتها أوضحت  امُلحارِضة 
القرآين  التعليم  مسؤولة وحدة 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
يف  عمدنا   « فّيّياضّيّيل:  انتصار 
بّيّيّيادئ األمّيّيّير بّيّيقّيّيراءة سّيّيورة 
النور، بغية تفسي آية النور فيها 
متكامال  دسّيّيتّيّيورا  تعترب  التي 
االلّيّيتّيّيزام  وجّيّيوب  بخصوص 

باحلجاب الرشعي«.

كانت   « فّيّياضّيّيل:  وأضّيّيافّيّيت 
هّيّينّيّياك مّيّيداخّيّيلّيّية مّيّيلّيّيفّيّيتّيّية من 
بأن  تّيّيقّيّيول  الطالبات  بعض 
العباءة  يقل  مل  الكريم  القرآن 
وهنا  واجّيّيّيّيب،  اجلّيّيلّيّيبّيّياب  أو 
السورة  بداية  اىل  الرجوع  تم 
قطعي  دليل  بمثابة  كانت  التي 
والتي  اجللباب  وجّيّيوب  عىل 
تّيّيّيقّيّيّيول:))ُسّيّيّيوَرٌة َأنّيّيَزْلّيّيَنّيّياَهّيّيا 
آَياٍت  ِفيَها  َوَأنَزْلَنا  َوَفَرْضَناَها 
وَن((،  ّيّيرُ كَّ َتّيّيذَ ُكْم  َعلَّ لَّ َناٍت  َبيرِّ
السورة  هذه  يف  ما  كل  أن  أي 
فرض  هّيّيو  ونّيّيّيواه  تعاليم  مّيّين 
تبسيط  تم  وكذلك  وواجّيّيب، 
بمسألة  قة  املتعلرّ األمور  بعض 

احلجاب«.
يف  املساعد  املّيّيدرس  وقالت   
املقداد  جامعة  الرتبية  كلية 
زينب عبد حممد: » اشعرمتوننا 
االستقبال  هبذا  ملوك  كأننا  و 
نشهدها  مل  التي  واالستضافة 
مة بجلرّ شكرها  من قبل، متقدرّ

احلسينية  للعتبة  وامّيّيتّيّينّيّياهنّيّيا 
املقدسة«.

فّيّييّيّيام أضّيّيافّيّيت الّيّيطّيّيالّيّيبّيّية نّيّيور 
صدرونا  أثلجتم   « اسامعيل: 
عىل  والزيارة  االستضافة  هبذه 
األوىل  الزيارة  أهنا  من  الرغم 
يل إىل كربالء كوين من الطائفة 
اىل  دخّيّيويل  حني  لكن  السنية، 
)عليه  احلسني  اإلمّيّيّيام  مرقد 
اإلمام  بأن  شعرت  السالم(، 
من  السالم(هو  )عليه  احلسني 
ر زياريت هذه  دنا؛ لذا سأكررّ يوحرّ
واالطمئنان  باألمان  لشعوري 

يف كربالء«.    
النسوي  االعّيّيّيالم  إن  كّيّير  ُيّيّيذرّ
يف  ّيّيدرّ  امُلّيّيعَ برناجمه  يف  مستمررّ 
اجلامعية  بالطالبة  االهّيّيتّيّيامم 
وورش  نّيّيدوات  اقامة  ومنها 
جامعة  يف  للطالبات  عمل 

كربالء وجامعة الكوفة  . 
  

يستضيُف طالبات جامعة ديالى في برنامج ثقافي توعوي 

اس���تضافت شعبة  اإلعالم النسوي التابعة لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وفدًا من 
كلية التربية - قسم الرياضيات في محافظة ديالى، في مجمع سيد الشهداء)عليه السالم( على 

مدار يومين.

اإلعالُم النسوي 
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الفنرّي  ر  التطورّ مواكبة  هبّيّيدف 
الطباعة  جمّيّيّيال  يف  احلّيّياصّيّيل 
الّيّيوارث  دار  تسعى  بالعامل، 
للعتبة  التابعة  والنرش  للطباعة 
احلسينية املقدسة؛ الفتتاح قسم 
الكريم  الّيّيقّيّيرآن  بطبع  خّيّياص 

وخدمة التجليد الفني املمتاز.
وقّيّيّيال املّيّيهّيّينّيّيدس مّيّيوفّيّيق حميي 
أبّيّيو محّيّيّيرة، مّيّيديّيّير اإلنّيّيتّيّياج يف 
»بحسب  الّيّيوارث:  دار  مطابع 
الرشعي  املّيّيتّيّيويل  توجيهات 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
لطبع  خّيّيّياصرّ  قسم  بافتتاح 
الكتب،  وجتليد  الكريم  القرآن 
خيات  رشكّيّية  تعاقدت  فقد 
التابعة للعتبة املقدسة  السبطني 
االهلية  الرشكات  احّيّيدى  مع 
كاملة  مّيّينّيّيظّيّيومّيّية  السّيّيّيتّيّيّيياد 
طبع  ومرشوع  الفنرّي  للتجليد 
الّيّيسّيّيجّيّيالت وجتّيّيلّيّييّيّيد الّيّيقّيّيرآن 
»هّيّيذا  ان  مّيّيبّيّييّيّينّيّيًا  الّيّيكّيّيريّيّيم«، 
بمرشوعني؛  سيكون  املرشوع 
الكريم  القرآن  لتجليد  االول 
والّيّيّيثّيّيّياين طّيّيبّيّيع الّيّيسّيّيجّيّيالت 
لت جلنة  وجتليدها، حيث تشكرّ

الصاحب  عبد  االستاذ  برئاسة 
الدار وذهبنا  ابراهيم اهلر مدير 
اجلهاز  اختيار  وتّيّيم  املانيا  اىل 
والفنيون  اللجنة  ارتأته  الذي 
ضمن  للعمل  املناسب  اجلهاز 
اجلّيّيودة  يف  عالية  مواصفات 

والعمل«. 
اختيار  اثر  »عىل  حديثه،  وتابع 
تمرّ  ة  املّيّيعّيّيدرّ لألجهزة  اللجنة 
اسّيّيّيتّيّيّيياد جّيّيهّيّيازيّيّين )جّيّيهّيّياز 
حيتوي  والّيّيّيّيذي  كّيّيالّيّيبّيّيوس( 
لتجليد  متكامل  خّيّيط  عّيّيىل 
فروعه  بجميع  الكريم  القرآن 
تصنيع  املصحف،  كّي)تذهيب 
اجللد )الغالف(، جتليد القرآن، 
اضافة اىل مكائن اخلياطة( وما 
بقية  عّيّين  اجلّيّيهّيّياز  هّيّيذا  يميرّز 
األخرى  واملاركات  االجهزة 
هو سعة العمل وانجاز اعامل 
فضاًل  عالية،  بكفاءة  التجليد 
بالعمل  الفائقة  سعته  عّيّين 
نسخة(   3500( جتليد  بمعدل 
الساعة  يف  الكريم  القرآن  من 
خط  اىل  بّيّياالضّيّيافّيّية  الّيّيواحّيّيدة 
)السوفت كوفر( وتبلغ سعته 
 6000( التصميغ    انجاز  يف 

الّيّيواحّيّيدة  الساعة  يف  كّيّيتّيّياب( 
والتي   )BUR( الّيّيّي  وبطريقة 
التصميغ  عّيّين  كّيّيثّيّييًا  ختتلف 
العمل  بدقة  ومتتاز  احلّيّيّيراري 
العايل  الضغط  خالل  من  فيها 
الّيّيتّيّيي حتّيّيتّيّيويّيّيه وتّيّيضّيّيمّيّين فتح 
الكتاب بام يقارب مليون فتحة 
دون أن يتسبرّب بتناثر أوراقه«.

اما اجلهاز الثاين واحلديث أليب 
وهو  استياده  تمرّ  »فقد  محرة، 
جهاز )معمل متكامل( لتجليد 
حيث  وطباعتها،  السجالت 
باستياد  املّيّيرشوع  استكملنا 
الصناديق  لعمل  اخرى  مكائن 

الكارتونية الصغية«.
إىل  أبو محرة  وكام وأشار موفق 
سامحة  قبل  من  »وبإيعاز  انّيّيه 
بتلبية  قمنا  الكربالئي   الشيخ 
دعّيّيّيّيّيوة إحّيّيّيّيّيدى الّيّيّيرشكّيّيّيات 
أوكرانيا  يف  بالطباعة  ة  املختصرّ
من أجل مشاهدة ماكنة جديدة 
 4000 ساندي  )كوز  للطباعة 
العاملية  املواصفات  ذات  اس( 
الّيّيدار  أجّيّيهّيّيزة  ضمَن  لتكون 
للطباعة  املاسة  احلاجة  وتلبرّي 
»هذه  ان  حًا  موضرّ الرسيعة«، 

)الطبع  بنظام  تعمل  املاكنة 
خالهلا  مّيّين  ويّيّيمّيّيكّيّين  رول( 
فيها  الكريم  الّيّيقّيّيرآن  طباعة 
املدرسية،  االعتيادية  والكتب 
بّيّيرسعّيّية )55  تّيّيطّيّيبّيّيع  حّيّييّيّيث 
أي  الساعة؛  يف  ملزمة  الّيّيف( 
بواقع   A4 ّي  ورقة   48( بواقع 
ة  صفحتني( وبرسعة فائقة ودقرّ
ميزهتا  اىل  باالضافة  االلوان  يف 
تقوم  فأهنا  الطباعة  يف  العالية 
وامكانية  املطبوعة  امللزمة  بطيرّ 
العمل فيها طباعة اكثر من 20 
يعادل  وبام  ساعة عمل مستمررّ 
الّيّيّيّيورق«،  مّيّين  طّيّينّيّيًا(   160(
املاكنة  »هّيّيّيذه  ان  إىل  مّيّيشّيّييًا 
حتتاج إىل موقع خاصرّ وواسع 
وطاقة كهربائية عالية، وهو ما 
دعانا إىل جتديد وحتديث املبنى 
الحتواء هذه املاكنة العمالقة«.
»الدار  ان  إىل  محرة  أبو  ولفَت 
من  عّيّيّيدد  زجرّ  عّيّيىل  ستعمل 
املاكنة  مشغيل  مّيّيع  موظفيها 
أجل  من  الرشكة  من  املندوبني 

تعلم استخدامها«.

دار الوارث 
تدخل مرحلة جديدة من الطباعة الفائقة

األحرار/ ضياء االسدي   تصوير/ صالح السباح

19

العطاء الحسيني



اهلندسية  املّيّيالكّيّيات  تتواصل 
احلسينية  العتبة  يف  والفنية 
إنشاء  عّيّيىل  بالعمل  املّيّيقّيّيدسّيّية 
الصحن  يف  الشهداء  سداب 
من  املمتدرّ  الرشيف  احلسيني 

باب الكرامة اىل باب الرجاء.  
املوضوع  عن  اكثر  ولتفاصيل 

التقت جملة )االحرار( املهندس 
مسؤول  كّيّياظّيّيم،  حسن  حممد 
يف  اهلندسية  املّيّيشّيّياريّيّيع  قسم 
والذي  املقدسة  احلسينية  العتبة 
الّيّيرسداب  »هّيّيذا  قائاًل:  ث  حتّيّيدرّ
يف  تشييده  تمرّ  الّيّيذي  الثاين  هو 
إْذ  الرشيف،  احلسيني  الصحن 

تمرّ العمل به بعد إنجاز سداب 
فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  احلجة 
من  اخللفي  اجلزء  يف  الرشيف( 
الصحن املطهر والذي يمتدرّ من 
باب الكرامة اىل باب السدرة«، 
يف  العمل  »مّيّيراحّيّيل  ان  مبينًا 
نفسها  هي  الشهداء  سداب 

العتبة الحسينية تواصل العمل ببناء سرداب الشهداء في 
الصحن الحسيني الشريف

االحرار/ حسني نرص - تصوير/ صالح السباح
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الّيّيتّيّيي جّيّيرت إلنّيّيشّيّياء سداب 
عىل  تكون  والتي  األول  احلجة 
صبرّ  عملية  أوهلا  مراحل  عدة 
ستة  بعمق  الكونكرتية  الركائز 
 60( مّيّيداره  وبقطر  مّيّيرتًا  عرش 
سم(، بواسطة حفارات خاصة 
البناء  عىل  خوفًا  اهتزاز  بدون 
القديم للحرم الرشيف القريب 
من موقع احلفر مضيفا« سيكون 
جّيّيّيّيدارا كّيّيامّيّيال مّيّين الّيّيركّيّيائّيّيز 
الرتبة  دفع  ملنع  الكونكريتية، 
املياه  ق  تدفرّ منع  إىل  باإلضافة 
اجلوفية مبينًا ان عمق احلفر فيه 
واإلرشاف  امتار  سبعة  بمقدار 
قسم  قبل  من  هو  املرشوع  عىل 
العتبة  يف  اهلندسية  املشاريع 
من  والتنفيذ  املقدسة  احلسينية 
قبل رشكة أرض القدس مشيًا 
عىل  سيحتوي  الرسداب  إن  اىل 

مجيع اخلدمات من أجهزة تربيد 
وإنارة  كهربائية  وسالمل  حديثة 
وغيها مبينا« انه سيكون هناك 
احلجة  سداب  بّيّيني  اتّيّيصّيّيال 
وسداب الشهداء لتكون هناك 
الزائرين  حركة  يف  انسيابية 
 1300( بمساحة  والّيّيرسداب 

م2(«.
كريم  احلّيّيّياج  قّيّيال  جهته  مّيّين 
االنباري مسؤول قسم الصيانة 
املقدسة:  احلسينية  العتبة  يف 
سداب  انّيّيجّيّياز  بعد  »سّيّييّيّيتّيّيمرّ 
احلجة الذي كان بطول وعرض 
مرتًا   )10،5  ،80( وارتّيّيفّيّياع 
املبارشة  مترّت  فقد  التوايل،  عىل 
بإقامة الرسداب األضخم وهو 
اهلل  )رضوان  الشهداء  سداب 
»الرسداب  بأن  مبينا  عليهم(«، 
احلاجات  قايض  باب  من  يمتدرّ 

وحيّيّيتّيّيوي  الّيّيكّيّيرامّيّية  بّيّيّياب  إىل 
الرضيح  جهة  من  شباك  عىل 
»من  بّيّيأنّيّيه  مضيفا  املّيّيقّيّيدس«، 
قبل  املّيّيّيرشوع  انّيّيجّيّياز  املتوقع 
املساحة  لكرب  االربعني   زيّيّيارة 
التي  واملعدات  سيشغلها  التي 

سيتم نصبها«. 
ن  وأشار إىل ان »املرشوع يتضمرّ
أربّيّيعّيّية سّيّيّيالمل كّيّيهّيّيربّيّيائّيّييّيّية )2 
حيث  للصعود(،  و2  للنزول 
الّيّيّيرسداب  مساحة  سّيّياعّيّيدت 
الكبية عىل نصب هذه السالمل 
يتمرّ نصب سوى  مل  فيام  بحرية، 
احلجة  سداب  يف  واحد  سلم 
يعود  والسبب  السالم(  )عليه 

لصغر املساحة«.
عيل  املهندس  أوضح   ذلك  إىل 
املّيّيرشوع   منفذ  حمسن،  حسني 
الّيّيقّيّيدس  ارض  رشكّيّيّية  مّيّيّين  

من  الثاين  »اجلّيّيزء  ان  اهلندسية 
احلسني  االمّيّيام  حّيّيرم  سداب 
به  املبارشة  مترّّيّيت  السالم  عليه 
قيل شهرين من العمل برسداب 
املرمر  قلع  حيث  من  الشهداء، 
الكونكريتي  اجلّيّيّيدار  ووضّيّيع 
املّيّيّيرشوع بعمق  الّيّيدائّيّير حّيّيول 
)15 مرتًا( تقريبا  للحفاظ عىل 
االبنية القديمة من االهنيار، فيام 
سيكون احلفر الفعيل للرسداب 
بحدود )7 امتار( وقد تمرّ انجاز 
)10 %( من أعامل احلفر«، مبينًا 
وفق  تشييده  تمرّ  »الّيّيرساب  ان 
وحيتوي  العاملية،  املواصفات 

عىل منظومات خدمية خمتلفة«.
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للعتبة  العامة  االمانة  برعاية 
وبحضور  املقدسة  احلسينية 
واملبلغني  اخلطباء  من  عّيّيدد 
العلمية  والّيّيشّيّيخّيّيصّيّييّيّيات 
مركز  اقّيّيّيّيام  واالكّيّياديّيّيمّيّييّيّية 
التابع  االسي  االرشّيّيّيّيّياد 
ويف  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
قاعة سيد االوصياء بالصحن 
احلسيني الرشيف ندوة علمية 
د  هتدرّ الطالق  »ظاهرة  بعنوان 
الّيّيعّيّيراقّيّييّيّية«  االسة  كّيّييّيّيان 
حممد  السيد  فيها  وحّيّيّيارض 
مسؤول  املّيّيوسّيّيوي  اهلل  عبد 
شعبة التبليغ الديني يف العتبة 
القايض  املقدسة،  العباسية 
حمكمة  مّيّيّين  اهلّيّيّيّياليل  مّيّيهّيّينّيّيد 
االحوال الشخصية يف حمافظة 
والدكتور  املقدسة  كّيّيربّيّيالء 

عّيّيدنّيّيان الّيّيّيّيرشويف االسّيّيتّيّياذ 
القانون  كلية  يف  املّيّيسّيّياعّيّيد 
والدكتور  كربالء،  بجامعة 

عبد عون املسعودي. 
شهيد  كّيّيّيامل  الّيّيشّيّييّيّيخ  وقّيّيّيال 
الديني  التوجيه  قسم  مّيّين 

العباسية  العتبة  يف  واالرشاد 
الندوة  هذه  جاءت  املقدسة: 
حللرّ مشاكل الطالق والبحث 
يف اسباب الطالق وتداعيات 

هذا  اليه  يّيّيؤول  وما  الطالق 
الطالق، كل حاالت الطالق 
اسباهبا  وحتدث  حدثت  التي 
بعيدون  والزوجة  الزوج  ان 
عّيّيّين مّيّيعّيّيرفّيّية اهّيّيّيّيّيداف هّيّيذا 
البعد  كل  وبعيدون  الّيّيزواج 
عن ما هو هلم وما هو عليهم 
فقلة املعرفة تؤدي اىل الطالق 
االحكام  اىل  الرجوع  وعدم 
الرشعية واىل احلاكم الرشعي 
هو  هذا  االصّيّيالح  اجل  من 
ي اىل الطالق فرتى  الذي يؤدرّ
ة  املجتمعات الواعية املتحرضرّ
ترى تقلرّ فيها حاالت الطالق 
وبّيّييّيّينّيّيام املّيّيجّيّيتّيّيمّيّيعّيّيات الّيّيتّيّيي 
ترى  اجلهل  فيها  يسترشي 
فيها الطالق كثيا، وان احلالة 
ج  املتزورّ الشاب  يعيشها  التي 

وطموحات  امال  من  له  وما 
سقوط  اىل  ي  تؤدرّ واقعية  غي 
هذا احللم واالبتعاد عن جادة 
فيه،  واقعية  ال  ألن  الصواب 
عليهم  واالمّيّيهّيّيات  واالبّيّيّياء 
وعليهم  املّيّيسّيّيؤولّيّييّيّية  ّيّيل  حتّيّيمرّ
توريث  يف  االكّيّيّيرب  الّيّيعّيّيبء 
احلميدة  االخّيّيالق  اوالدهّيّيم 
واهلداية  السامية  واملّيّيبّيّيادئ 
بنهج حممد وال حممد، الرشع 
بثرّ  اجل  من  جهدًا  يؤول  ال 
العظيم  الدين  هّيّيذا  مفاهيم 
واخلطباء  اخلطب  خالل  من 
واملحارضات وهذه الندوات 
بأسباب  اإلحاطة  اجّيّيل  من 
نتالىف  ان  سبيل  يف  الطالق 
بجهد  كان  وان  املشاكل  هذه 
جهيد، البد ان نسي عىل هنج 

بحضور عدد من الشخصيات الدينية واألكاديمية..
العتبة الحسينية المقدسة تقيم ندوة علمية بعنوان »ظاهرة الطالق تهّدد 

تقرير/قاسم عبد اهلادي - تصوير/حسن خليفةكيان االسرة العراقية«
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نبتعد  حتى  حممد  وال  حممد 
عن حاالت الطالق، كثي من 
الشباب والشابات ال يعرفون 
سبب زواجهم اال ان تقودهم 
والنتيجة  والغرائز  العاطفة 
بعد ايام قليلة ترى اهنم يف غي 
حاجة هلذا الزواج وان املسألة 
عندهم  حلم  كّيّيأنّيّيام  كّيّيانّيّيت 
من  واستفاقوا  اليه  وصلوا 
الطالق  ويريدون  احللم  هذا 
يوميًا  علينا  متررّ  واالنفصال، 
التي  احلاالت  من  العرشات 
تريد الطالق ولكن اثر جهدنا 
واصالحنا ونصيحتنا تذهب 
الطالق ومن  اراد  مبادرة من 
جّيّيّياء لّيّيلّيّيطّيّيالق ويّيّيرجّيّيعّيّيون 
بسبب  بينهم  فيام  متصاحلني 
مهم ان هذا ليس من  فيام نفهرّ
واقع االسالم وهذا تعٍد وهذا 
ظلم وهذه جرأة ونصلح فيام 
متصاحلني  ويرجعون  بينهم 
ونحن  بينهم،  فيام  ومتحابنيرّ 

حمافظات  اىل  حتى  نذهب 
هذا  اصالح  اجل  من  اخرى 

املجتمع.
ث قايض  ومن جهة اخرى حتدرّ
حمكمة االحوال الشخصية يف 
مهند  املقدسة  كربالء  حمافظة 
اهلّيّيّيّياليل: نّيّيشّيّيارك الّيّييّيّيوم يف 
قسم  قبل  من  املقامة  الندوة 
اىل  التابع  االسي  االرشّيّياد 

االمانة  العامة للعتبة احلسينية 
مناقشة  مترّت  حيث  املقدسة، 
ازدياد نسب حاالت الطالق 
ارتفاع  واسباب  املجتمع  يف 
واالسباب  الّيّيطّيّيالق،  نسب 
دة منها اجتامعية او دينية  متعدرّ

هذه  يف  نحاول  اقتصادية،  او 
الندوة طرح االسباب واياد 
باحلدرّ  الظاهرة  هلذه  احللول 
الّيّيوقّيّيت  املّيّيمّيّيكّيّين حّيّييّيّيث يف 
احلايل هناك صعوبات ويب 
هذا  مع  التفاعل  الكل  عىل 
موقعه  مّيّين  كّيّيل  املّيّيوضّيّيوع 
ليست  الّيّيطّيّيالق  اثّيّيّيار  ألن 
عىل  بل  فقط  الّيّيزوجّيّيني  عىل 
وتّيّيأثّيّيياهتّيّيا  ايّيّيضّيّيًا  االوالد 
النية  مّيّين  اكثر  املستقبلية 
اياد  يب  الفرتة  هّيّيذه  ففي 
وطرق  الظاهرة  هلذا  احللول 
لعام  االحصائيات  معاجلتها، 
حلّيّياالت  املّيّيوجّيّيودة   2016
ال  وبنتائج  مرتفعة  الطالق 
حالة  كل  فالنسبة  بخي  تبرشرّ 
حاالت  مخس  مقابلها  طالق 
و  زواج،  عّيّيقّيّيد  أي  زواج 
املنظورة  الدعاوى  من   %25
هي  الشخصية  املحاكم  يف 
دعّيّيّيّيّيّياوى حّيّيّيّيّياالت ختّيّيصرّ 

فّيّينّيّيحّيّياول يف هّيّيذه  الّيّيطّيّيالق 
الّيّينّيّيدوة ايّيّيّياد احلّيّيلّيّيول هلذه 
اكثر  عها  توسرّ وعدم  الظاهرة 
فعند  املّيّيوجّيّيودة،  النسبة  من 
تزداد  نجدها  النسب  مقارنة 
بحث  وعند  اخرى  بعد  سنة 
دينية  اسبابا  االسباب نجدها 
اقتصادية  او  اجتامعية  او 
وغّيّييهّيّيا مّيّين االسّيّيّيبّيّيّياب.. 
منها  اسبابا  نالحظ  حيث 
ضّيّيعّيّيف االلّيّيّيتّيّيّيزام الّيّيديّيّينّيّيي 
املجتمع  يف  الشباب  لبعض 
يستطيع  الشباب ال  بعض  او 
عند  االقتصادية  النفقة  ل  حتمرّ
عن  التخيلرّ  فيحاول  الّيّيزواج 
وايضًا  بالطالق  املسؤولية 
بسبب  اجّيّيتّيّيامعّيّييّيّية  اسّيّيبّيّياب 
عاما   15 دون  ر  املبكرّ الزواج 
وعدم  املشاكل  تسبرّب  والتي 
ي  ادراك املسؤولية والتي تؤدرّ

اىل الطالق.
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املقدسة  كربالء  مدينة  شهدْت 
من  األول  هو  مهاًم  ثقافيًا  حدثًا 
ِل  أورّ عن  باإلعالن  متثرّل  نوعه، 
القصية،  ة  للقصرّ عربية  مسابقة 
مهرجان  فعاليات  ضمن  جاءْت 
الّيّيذي  العاملي  سجادية  تراتيل 
للعتبة  الّيّيعّيّيامّيّية  األمّيّيانّيّية  تقيمه 
لذكرى  إحياًء  املقدسة،  احلسينية 
وسية اإلمام زين العابدين )عليه 
أئمة  من  الرابع  اإلمام  السالم(، 
السالم(،  )عليهم  البيت  أهّيّيل 
بسيته  ّيّية  خّيّياصرّ ستكون  حيُث 
ديني  تراث  تركه من  وما  وحياته 

وفكري وثقايف.
وقّيّيّيّيّيال الّيّيسّيّييّيّيد مجّيّيّيّيال الّيّيديّيّين 
قسم  مّيّيسّيّيؤول  الّيّيشّيّيهّيّيرسّيّيتّيّياين، 
ان  احلسينية:  بالعتبة  اإلعّيّيّيالم 
الضوء  لتسليِط  جاءت  »املسابقة 
)عليه  السجاد  اإلمّيّيام  حياة  عىل 
القصة  خّيّيّيالل  مّيّيّين  الّيّيّيسّيّيّيالم( 
الثقافية  الساحة  ورفد  القصية، 
التي  باحلقوق  ملتزم  اديب  بمنتج 

)عليه  السجاد  اإلمّيّيام  ارسّيّياهّيّيا 
تفعيل  إىل  اضّيّيافّيّية  الّيّيّيسّيّيّيالم(، 
عند  القصصية  الكتابة  وتشجيع 
يف  والراسخني  الشباب  االدبّيّياء 
اإلمام  عن  القصية  القصة  كتابة 
السالم(  )عليه  احلسني  بن  عيل 
تراتيل  مهرجان  فعاليات  ضمن 

سجادية يف نسخته الرابعة«.
»حتديد  إىل  الشهرستاين  وأشّيّيار 
جوائز  املهرجان  عىل  القائمني 
الثالثة  للفائزين  كّيّيبّيّيية  مالية 
شهادات  مع  باملسابقة،  االوائّيّيل 
قصص  عّيّيرش  ألفضل  تقديرية 
التي  العامة  للرشوط  مستوفية 
والتقييم«،  الفحص  جلنة  حددهتا 
دًا أنرّ »جلنة الفحص والتقييم  مؤكرّ
عراقية  واسّيّيّيامء  خّيّيّيرباء  ّيّيت  ضّيّيمرّ
المعة يف سامء االدب العريب ويف 

جمال القصة القصية حتديدًا«. 
والقاص  الكاتب  يرى  جهته  من 
هذه  أن  ظّيّياهّيّير،  عّيّيبّيّياس  طّيّيالّيّيب 
ة جديدة  املسابقة هي »خطوة موفقرّ
املقدسة  احلسينية  العتبة  تتبناها 
التحضيية  اللجنة  برئيس  ة  ممثلرّ
بنسخته  سجادية  تراتيل  ملهرجان 
الرابعة باإلعالن عن إقامة مسابقة 
حياة  وتتناول  القصية  للقصة 
السالم(؛  )عليه  السجاد  اإلمّيّيام 
دتنا  املقدسة وعورّ العتبة  دأبْت  كام 
يف تبني مشاريع عديدة يف جوانب 

أول مسابقة للقصة القصيرة

رص 
ني ن

حس
ر/ 

حرا
اإلعالن عن أول مسابقة للقصة األ

القصيرة تتناول سيرة حياة اإلمام 
علي السجاد )عليه السالم(
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كالعمرانية  املواطنني  حياة  متسرّ  خمتلفة 
واخلدمية والثقافية والصحية«.

اخلطوة  »أمهية هذه  أن  إىل  الظاهر  وأشار 
الثقافية  الساحة  برفد  تكمن  املباركة 
أو  العراقية  سّيّيواء  باخلصوص  واألدبية 
الرسد  فن  يف  ابداعي  بمنتوج  العربية، 
راسخة  قواعد  إرساء  القصيص، وحماولة 
واحلديث  اجلميل  األديب  اجلنس  هلّيّيذا 
ملا  الثقايف«،  واقعنا  عن  الوقت  بّيّيذات 
قوله،  بحسب  القصية،  القصة  متثرّله 
»جنسًا أدبيًا من أجناس األدب من امهية 
استثنائية كوهنا تستجيب له وتتفاعل معه 

رشائح خمتلفة من املجتمع، ونبارك للعتبة 
احلسينية املقدسة هذه اجلهود الرائدة.«

يف  للمشاركة  العامة  الضوابط  عن  أما 
عليها  القائمون  دها  حدرّ والتي  املسابقة 

فهي كالتايل:
عن  القصصية  املشاركة  تقلرّ  ال  ان   -1
كلمة،   )1500( عىل  تزيد  وال   )500(

وترسل عىل االيميل التايل:
Alsegad1439@yahoo.com 
)مسابقة  بّيّيوك:  الفيس  صفحة  عرب  او 
القصة القصية ملهرجان تراتيل سجادية(.

2- ان تكون باللغة العربية الفصحى.
3- ان تتناول القصة حيثيات حياة اإلمام 
التي  واحلقوق  السالم(  )عليه  السجاد 

ارساها.
4- عىل ان ال تكون منشورة او مشاركة 

يف مسابقات اخرى.
قصية  بقصة  املشاركة  تكون  ان   -5

واحدة.
املقدسة  احلسينية  للعتبة  حيّيّيّيقرّ    -6
جمموعة  إلصدار  مناسبا  جتده  ما  ترشيح 
الفائزة واملميرّزة خالل  قصصية للقصص 

مطبوعات املهرجان.
القصص  الستالم  موعد  اخر  يكون   -7
ويعلن   2017/8/15 يوم  يف  املشاركة 
ضمن  هبا  خّيّياصرّ  حفل  يف  النتائج  عن 
يف  سجادية  تراتيل  مهرجان  فعاليات 

نسخته الرابعة.
8- تتوىلرّ فحص النصوص املشاركة جلنة 
يف  وخّيّيرباء  اساتذة  من  نخبة  من  مؤلفة 

الرسد القصيص.
9- حتدد اجلائزة االوىل والثانية والثالثة، 

وعرش جوائز  ؤتقديرية.
العتبة احلسينية املقدسة  اجلدير بالذكر ان 
العاملي  سجادية  تراتيل  مهرجان  حتتضن 
من  وغربية  عربية  شخصيات  بحضور 
والدينية  الفكرية  االجتّيّياهّيّيات  خمتلف 
والسياسية من أجل فتح افاق احلوار بني 
واالتفاق  واملذاهب  والطوائف  االديان 
الذي  التطرف  ملحاربة  مشرتكات  عىل 

25يتاح العامل.
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خضير البياتيوديعةُ  احمد

���������س��������دٌر ُت�������������������س���������ّورُه ال�������ه�������م�������وُم ج����ب����اال
ف����ا�����س����ت����وح���������س����ت اح�������������س������اُء ب�����ن�����ت حم���م���د
م������ا اأط�����ب�����ق�����ت ع��������ُن ال�����ب�����ت�����ول م������ن ال����ك����رى
ط���ال���ه���ا وح����������زنٍ   م���������س���������ضٍ  ع����ل����ى  وَب������������دت 
���ل���ت ُغ�������سّ ح����ت����ى  ال���������س����ل����ع  ك���������س����َر  ُت������ب������ِد  مل 
���ل���ع���ه���ا ������ِل ����سِ ح���������َن ال�����ت�����ق�����ى ك���������ُف املُ������غ�������������سّ
����������س���������رًا ع�������ل�������ٌي م���������ا ع�������ه�������دت�������َك ه�����ك�����ذا
����س���ام���ٌت غ������م������ُدَك  ال�����ب�����اب  دف���������ِع  ي���������وَم  مِلَ 
ال�������رى ف���������وق َ  ج���ن���ي���ن���ه���ا  راأي���������������َت  اأف�����������ال 
ُاب������رح������ت ق�������د  اح�������م�������ٍد  ودي�������ع�������ة ُ  ه���������ذي 
����س���ب���ي���ة ُت�������ه�������ده�������ُد  ك�������ان�������ت  م����������رةٍ   ك��������م 
�����م�����ت ي�����ده�����ا ال������رح������ى وت���و����س���م���ت ك������م و������سّ
ك�������م ق�����ّل�����ب�����ت ِق����������������درًا ب����ب����ي����ت����َك ف������ارغ������ًا
ن������ام������ت ع�����ل�����ى ������س�����ي�����ٍم ُت�������ق�������ّل�������ُب ط����رف����ه����ا
وم�����������س�����ت ت������ط������ال������ُب ت�������������س������رُد ح���ق���وق���ه���ا
ف�����ا������س�����ت�����اف�����ه�����ا ع�������ل�������ٌج و��������س�������ان�������ُئ ي����ن����ري
ال����ت����ي ف������اط������م������ة  دار  يف  وت������ك������ال������ب������وا 
خ����م����اره����ا دوَن  ال������ب������اب  وراَء  َف��������َه��������َوت 
رح����ي����ُل����ه����ا واآَن  ن������������وٍب  ع�����ل�����ى  ف����ق���������س����ت 

ن������اال ال�������ن�������ذال�������ة  ا�������س������ف������ُن  م�������ن�������ُه  اإذ 
ملّ�������������ا ت�������ق�������ّط�������ع ط������ف������ُل������ه������ا اأو�����������س����������اال
وغ�������������دت �������س������وي������ع������ات ال������ه������م������وم ط��������واال
ل�������س���اال اجل�������ب�������اِل  يف  ������س�����خ�����رًا  ط����������اَل  ل������و 
م������اال اال����������س���������ال���������ِع  ف��������������وَق  ك�������ف�������ُه  اإذ 
اأب���������������دى ان������ت������ح������اب������ًا وان���������ث���������وى م����ن����ث����اال
وزاال ال�������را��������س�������ي�������ات  ال������ن������ح������ي������ُب  ه�����������ّد 
وح��������ث��������ال��������ٌة م������������������ّروا ع������ل������ي������َك ث�����ق�����اال
وال��������ب��������اُب ي�����دم�����ي ������س�����دره�����ا ا����س���ت���ئ�������س���اال
�������س������رب������ًا وع������ي������ُن������ك ت�����ن�����ظ�����ُر االن�������������ذاال
م����ث����ق����اال ل������ل������ك������رى  ج��������ف��������ٌن  زاَر  م���������ا 
ح������ت������ى ت�������و��������س�������دت ال���������ف���������را����������ضَ رم���������اال
ُت�����ل�����ه�����ي اجل��������ي��������اَع وُت�����������س�����ك�����ُت االط������ف������اال
وب������ه������ا ان�������ت�������ح�������اٌب ي���������س����ت���������س����ي����ط ج����ب����اال
م��������ن غ�����ا������س�����ب�����ي ف�������������دٍك ������س�����ن�����ن ط��������واال
واب���������������ُن ال��������ط��������وال��������ِق ب���������������ّدَل االق������������واال
ج���������ري���������ُل ي�����خ�����������س�����ى و������س�����ل�����ه�����ا اج���������الال
وج�����ن�����ي�����ن�����ه�����ا ي�����ح�����ي�����ا احل���������ي���������اة حُم���������اال
وم������������ن ال��������ه��������م��������وِم حت������ّم������ل������ت اأث��������ق��������اال
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العرو�ُض كلمة ترّدد على م�سامعنا كثريا ال�سيما يف جمال ال�سعر 
واأّما عن معنى علم العرو�ض فهو ذلك العلم الذي يهتّم باأحوال 
االأوزان املعترة ، اأو هو ميزان ال�سعر ،الذي يوزن به ال�سعراء به 
ُيعرف مك�سوره من موزونه كما اإن النحو مقيا�ض للكالم به يعرف 
معربه من ملحونه .ويرجع رجال الراجم يف ظهور علم العرو�ض 
اإىل اخلليل بن احمد ،احد علماء اللغة واالأدب يف القرن الثاين 
النحو  اإماما يف علم  كان  اإن اخلليل  يذكر  ،فابن خلكان  الهجري 
وح�سر  الوجود  اإىل  العرو�ض  علم  ا�ستخرج  من  اأول  هو  ،وان��ه 
،ثم  بحرا  ع�سر  خم�سة  منها  ي�ستخرج  دوائر  خم�ض  يف  اأق�سامه 
اإن اخلليل  زاد االخف�ض بحرا واحدا و�سماه اخلبب . كما يذكر 
كانت له معرفة يف االإيقاع والنغم ، وتلك املعرفة اأحدثت له علم 

العرو�ض فاأنها مت�سابهة .
و�سبط  العرو�ض  ا�ستخرج  من  اأول  هو  اخلليل  اإن  ياقوت  ويقول 
اللغة وح�سر اأ�سعار العرب، وان االإيقاع وبناء اللحن الغنائي على 

موقعها وميزاته هي التي �سّهلت له علم العرو�ض .
ال�سّباق  هو  اخلليل  باأن  لهما  عر�سنا  اللذان  ال�ساهدان  ويكفى 
على  دليل  باالإيقاع  ارتباطه  وذكرهم   ، العرو�ض  علم  لتج�سيد 

من  اأول  اخلليل  اأن  معنى  ولي�ض  وال�سعر  اللحن  بن  العالقة 
ال�سعر  كانت تنظم  ال�سابق  العرب يف  اإن  العرو�ض  ا�ستخرج علم 
غري املوزون ،ال بل كانت العرب تنظمه موزونا ولكن اخلليل اأول 
الذي  العرو�ض  بعلم  امل�سّماة  ال�سعرية  االأوزان  وح�سر  جمع  من 
تعرف  ومل  جتمع  مل  ولكن  العرب  عرفتها  التي  العلوم  اأقدم  هو 

باأ�سمائها وتق�سيماتها اإال حن جمعها اخلليل بن احمد .

العروُض والخليل
محمد حسن

نجالء الموسويارُض الحسين

ه����������������������ل ت�������������������������������������راك ت��������ع��������ل��������م��������ن
ك��������������������ل ف��������������������وه��������������������ات اجل��������������������������روح
ك�����������اأ������������س�����������ك امل�����������م�����������ل�����������وء ق�������ي�������ح�������ًا
ه����������������ك����������������ذا غ��������������������������در ال�����������ل�����������ئ�����������ام
ت��������ل��������ّظ��������ى ق�����������������د  ف��������������������������������������وؤاٌد  يل 
ه������������������ل ت������������������������������راك ت�����������������س��������ع��������ري��������ن
ي������������ه������������وٍد ب�������������اأ��������������س�������������ي�������������اف  او 

ف���������������اأج���������������اب���������������ت ب���������ام���������ت���������ع���������ا����������ضٍ
وان��������������ت��������������ق��������������ام��������������ي ان�������������ت�������������ق�������������اٌم
ان��������������������ت ي���������������ا ار��������������������������ض ال�������������ع�������������راق
ل����������������ن ت�������������ن�������������ايل االأم�������������������������������ن م������ن������ي
م������������������ا خ������������ل������������ق������������ُت ل�������ل�������خ���������������س�������وع

ت��������ف��������ت��������ح��������ن ج�����������������������������رح  اّي 
ف�������������ي�������������ه م�������������ل�������������ح�������������ًا ت���������ن���������ري���������ن
م������������������ن وري������������������������������������دي ت�����������������س��������رب��������ن
ه����������������ك����������������ذا ف�������������ع�������������ل ال�����������������س��������ن��������ن
ب��������������ال��������������ت��������������ب��������������اري��������������ح ح�����������زي�����������ن
ت��������رج��������م��������ن ق������������������د�������������������ضٍ  اّي 
ت�������ق�������ط�������ع�������ن دي�����������������������������������ٍن  اّي 
حت����������������ت����������������وي ح�������������������ق�������������������دًا دف�������������ن
م����������������������ن ع���������������ل���������������ي واحل�������������������������س������������ن
ال���������ف���������رق���������دي���������ن ح�������������وي�������������ت  اإذ 
ت������خ�������������س������ع������ن الأم������������������������������������ري  او 
ف�����������������اأن�����������������ا ار������������������������������ض احل�����������������س��������ن
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انظر ..
ان�َض كل الهموم والغموم ..

وافتح قلبك و لكن ال تفتحه للمجهول ..
انظر اىل ال�سماء .. انظر اىل النجوم .. انظر اىل االأفق الوا�سع..

انظر اىل املا�سي .. و انظر اىل احلا�سر ..
انظر لالأمام .. و انظر للخلف ..

انظر لل�سماء .. و انظر لالأر�ض ..
انظر اىل القطب ال�سمايل ..   و انظر اىل القطب اجلنوبي ..

انظر للوراء ..  و انظر للم�ستقبل ..
انظر اىل ما بداخلك .. و انظر اىل ما بخارجك ..

انظر اىل هنا .. و انظر اىل هناك ..
لعلك �سوف تالحظ يومًا .. اأن  لكل �سيء نهاية ..

فما نهاية احلزن الذي بداخلك ..؟ 
انظر اىل من حولك ..
اأمن اأحد يتجاهلك  ؟ 

انظر اىل باطن عقلك .. وانظر يف جوف قلبك .. 
لعلك �ستجد اأن هنالك احدًا ي�سمعك .. و ُيدخل يف قلبك املزيد واملزيد .. 

ولكن قل له كفى ... و اأ�سمع النا�ض ما بداخلك .. 
اأنهم االأوىل باأن يدروا ما يدور بخاطرك .. !

اذهب ..
اذهب اإىل مدينة االأحالم  .. واحلم ..

لعلك جتد يومًا اأن احللم اأ�سبح حقيقة ..
اذهب اإىل مدينة االأطفال .. والعب ..

لعلك تتذكر اأنك ما زلت �سغريًا ..
اذهب اإىل مدينة االأزهار .. واقطف ..

لعلك تلقى يومًا حا�سة ال�ّسم ..
اذهب اإىل املطعم .. وتّغّذ ..

لعلك تتذكر يومًا الفقراء و اجلوع  ..
اذهب اإىل امل�سجد .. و�سِلّ ..

لعلك تتذكر اأن هنالك رّبًا يرعاك دومًا .. 

التفاؤل 
حسن البياتي 
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في مأساِة أم البنيَن
السيد محمد سناء الشاله

�������س������الم ح���������ب���������اك  ل��������ق��������د  ال��������ب��������ن��������ن  اأم 
ب�����ح�����رية وق��������ف��������ت  اإذ  ي����������وم����������ًا  ������س�����ي�����ظ�����ل 
ن�����اع�����ي�����ًا امل�������دي�������ن�������ة  يف  امل����������ن����������ادي  ح������ي������ث 
ق�������د اأذه��������������ل ال�������������س������وت احل�������زي�������ن ج���م���وع���ه���م
ك�����غ�����ريه�����ا ال��������ف��������ح��������ول  اأم  وت���������������س�������ارع�������ت 
ط����ري����ق����ه����ا اجل����������م����������وع  ت�������ل�������ك  يف  ل�����ت�����������س�����ق 
ن������رات������ه������ا يف  ال��������ك��������ل��������م��������اُت  ت�������ت�������ق�������ّط�������ع 
ي��������ا ب���������س����ر م��������ا االأخ����������ب����������ار ع��������ن اأح�����ب�����اب�����ن�����ا
م���������س����ائ����ب ال�������ب�������ن�������ن  اأم  ي����������ا  ف�����ي�����ج�����ي�����ب 
اأب��������ت��������دي ب������امل�������������س������ائ������ب  اّي  ادري  ال 
ج����ع����ف����ر ل������غ������ي������ب������ة  او  ل�����������ع�����������وٍن  ف��������ق��������د 
وف������ج������ي������ع������ة ك�������������رى ب�������ف�������ق�������دك �����س����ي����غ����م����ا
ح�������ي�������ث االإخ�����������������������وة وال�������������وف�������������اء جت�����ّم�����ع�����ا
ف������ت������ج������ي������ب ي�����������ا ه��������������ذا وت���������ل���������ك م����ه����م����ت����ي
اأع����������ددت����������ه����������م ل������ل������ط������ف رغ��������ب��������ة ������س�����ي�����دي
اف������ت������دي ج�����م�����ي�����ع�����ا  اأوالدي  ب�����������س�����ر  ي���������ا 
ي�������ا ب���������س����ر ع�������ن ول�����������دي احل�����������س�����ن ت�����������س�����اوؤيل
اأج�����������ورن�����������ا ال�����������ك�����������رمي  اهلل  ل�������ي�������ع�������ّظ�������م 
ال������������راأ�������������ض م������ن������ه ع������ل������ى ال����������رم����������اح م���ع���ل���ق
�������س������ه������دت ل������ه������م ار��������������ض ال�������ط�������ف�������وف جم��������ازر
ع�����ط�����������س�����ى ون���������������ار اأ���������س��������رم��������ت ول����ه����ي����ب����ه����ا
ف�������ي�������ه�������م ع�������ل�������ي�������ل ل������������و ن����������ظ����������رت حل������ال������ه
زي������ن������ب امل�����������������س��������ائ��������ب  ام  وحت��������م��������ل��������ت 
ي���������ا ب�����������س�����ر اأح���������������س�������ائ�������ي ب�����ن�����ع�����ي�����ك م�����زق�����ت
ف������ع������ج������زت ع���������ن و���������س��������ف ح�����ل�����ي�����ل�����ة ح�����ي�����در
ب��������������اب احل������������وائ������������ج م�������ل�������ج�������اأ ل�����ه�����م�����وم�����ن�����ا

االأي�������������������������ام ب���������������ك  ف���������ع���������ل���������ت  م���������������ا  هلل 
االالم ت��������ط��������ال��������ك  ال��������������زم��������������ان  غ����������������در 
م������ق������ام ي���������ق���������وم  ال  ي���������������رب  اأه������������������ل  ي�����������ا 
ك����������الُم ي�����������������س��������اُع  م����������ا  ي�����������������س��������ّدق  ذا  م����������ن 
ي������ع������ت������اُم اأك��������ت��������اف��������ه��������ا  يف  وال�������ف���������������س�������ل 
ح������ي������ث امل�����������ن�����������ادي ق���������د اأح������������������اط زح������������اُم
وت�����������������������س�����������اوؤٌل ي�����������س�����م�����و ب����������ه االإك��������������������رام
ق�����������د اأت�������ع�������ب�������ت�������ن�������ي ت������ل������ك������م االأوه���������������������ام
��������س�������خ�������رًا ت��������ذي��������ب �����س����ي����ع����ت����ل����ي����ك �����س����ق����ام
اأع�����������������الُم ك�����������رب�����������الء  يف  ل�������ه�������ا  ن������ك�������������س������ت 
ل������ئ������ام ق������ت������ل������ه������م  هلل  ل�������ع�������ب�������د  وك��������������������ذا 
�������س������اق������ي ال�����ع�����ط�����ا������س�����ى ان�����������ه ال�����������س�����رغ�����ام
امل���������ق���������دام ه����������و  ع�������ب�������ا��������ض  ال��������و���������س��������ف  يف 
ومل�������ث�������ل�������ه�������م ل������������و ت�������ن�������ج�������ب االرح������������������������اُم
وه��������م��������ام ف��������������ار���������������ضٌ  امل���������ّك���������ن���������ى  ذاك 
ق�������ل�������ب�������ي ت��������ق��������ّط��������ع ق�����������د ع���������������اله ح������ط������ام
�������س������ب������ط ال���������ر����������س���������ول ف����������اإن����������ه االإ�����������س����������الم
ي�����������ا ف���������اط���������م ط���������������ال احل�����������������س��������ن ح������م������ام
واجل���������������س�������م م������ن������ه ع������ل������ى ال����������رم����������ال ي�����ن�����ام
ون�����������������س��������اء ث������ك������ل������ى واجل��������م��������ي��������ع ي�����������س�����ام
��������س�������ع�������ن ي�������������س������ت������ت ت�������������س������ت������ب������اح خ������ي������ام
اأق������������������دام ال�����������ع�����������دى  رد  يف  خ��������ذل��������ت��������ه 
�������س������ب������ي ال���������ع���������ي���������ال وي�����������وغ�����������ل ال��������ظ��������الم
واأح���������������������������ض ق������ل������ب������ي ق�������ط�������ّع�������ت�������ه ������س�����ه�����ام
وظ�������ن�������ن�������ت ����������س���������رك ن���������ال���������ه االإع��������������������دام
م�������ن�������ك ال���������������س�������ف�������اع�������ة وامل������������������������راد ي������ق������ام

29

األدب��ي������ة



وقفة مع كتاب )معتمد الشيعة في أحكام الشريعة(
العالمة  مّيّيؤسّيّيسّيّيُة  نجحْت 
البهبهاين  الوحيد  د  املّيّيجّيّيدرّ
يف  عّيّيلّيّييّيّيه(،  اهلل  )رضّيّيّيّيّيوان 
تسليط الضوء عىل العديد من 
األقدمني،  العلامء  خمطوطات 
للنور  إخّيّيراجّيّيهّيّيا  أجّيّيل  مّيّين 
املكتبات،  طّيّييرّ  بقائها  بّيّيدَل 
يّيّيغّيّيوص  أن  أجّيّيّيّيل  ومّيّيّيّين 
من  فيها.  أكّيّيثّيّيَر  الّيّيبّيّياحّيّيثّيّيون 
التي  املخطوطات  هّيّيذه  بني 

كان  وطباعتها،  حتقيقها  تم 
يف  الشيعة  )معتمد  لكتاب 
من  وهو  الرشيعة(،  أحكام 
مهدي  املوىل  العالمة  تأليف 
عليه(،  اهلل  )رضوان  النراقي 
العديد  عن  فيه  ث  حتدرّ حيث 
الفقهية  املّيّيوضّيّيوعّيّيات  مّيّين 
م  واألحّيّيكّيّيام الّيّيديّيّينّيّييّيّية،وقّيّيدرّ
ما  »هذا  قائاًل:  كتابه  النراقي 
األحكام  حترير  مّيّين  أردت 

، وتّيّيقّيّيريّيّير مّيّيسّيّيائّيّيل احلّيّيالل 
من  مآخذها  مّيّيع  واحلّيّيّيّيرام، 
فرقانيرّة،  وإشّيّيارة  قرآنية،  آية 
وإمجّيّياع  العرتة،  نصوص  أو 
الفرقة، أو داللة عقليرّة قاطعة، 
وأمارة ُأصوليرّة ظاهرة، بتعبي 
ب  ق الّيّيطّيّيالّيّيب، ويّيّيقّيّيررّ يّيّيشّيّيورّ
املطالب،  أقىص  لفظ  بأوجز 
يته بّي: )معتمد الشيعة يف  وسمرّ
أحكام الرشيعة(، ورترّبته عىل 

وأبحاث  أبواب  ذوات  كتب 
وفصول«.

مصدرًا  الكتاب  هّيّيذا  ويعدرّ 
قبل  مّيّين  لّيّيه  غّيّينّيّيى  مّيّيهّيّياًم ال 
العلوم  وطّيّيلّيّيبّيّية  الّيّيبّيّياحّيّيثّيّيني 
األكاديمية  وحترّى  احلوزوية 
ّيّينّيّيُه من  مّيّينّيّيهّيّيا، ملّيّيّيا تّيّيضّيّيمرّ
األمهيرّة،  غاية  يف  موضوعات 
بّي  النراقي  وبوصفه كام عنونه 

)معتمد الشيعة(.

مَع ادعاءات البعض بتحريف 
)الَّ  الّيّيذي..  الكريم  القرآن 
َيْأتِيِه اْلَباِطُل ِمن َبنْيِ َيَدْيِه َواَل 
اإلمام  جاء  فقد  َخْلِفِه(،  ِمْن 
)قدس  اخلوئي  القاسم  أبّيّيو 
هذه  زيف  تثبت  بأدلة  سه( 
تفنيد  وكذلك  االدعّيّيّياءات، 
عثامن  بتحريف  البعض  رأي 

للقرآن الكريم.
التحريف  وقوع  احتامل  فإن 
مّيّيّين عّيّيثّيّيامن فّيّيهّيّيذا مّيّيّيردود 

لألسباب التالية:

انترش  قد  االسّيّيالم  الن   -  1
يف زمان عثامن عىل نحو ليس 
يف إمكان عثامن أن ينقص من 
إمكان  يف  وال   ، شيئا  القرآن 

من وأكرب شأنا من عثامن .
كان  إن  حتريفه  والن   -  2
إىل  ترجع  ال  التي  لّيّيآيّيّيات 
زعامة  متّيّيس  وال   ، الّيّيواليّيّية 
سلفه بيء ، فهو بغي سبب 
لآيات  كّيّيان  وإن   ، موجب 
التي ترجع إىل يشء من ذلك 
الن   ، بعدمه  مقطوع  فهو 

يشء  عىل  اشتمل  لو  القرآن 
الناس  بني  وانترش  ذلك  من 
ملا وصلت اخلالفة إىل عثامن .

حمرفا  كّيّيّيان  لّيّيو  وألنّيّيّيه   -  3
للقرآن ، لكان يف ذلك أوضح 
حجة ، وأكرب عذر لقتلة عثامن 
احتاجوا  وملا   ، علنا  قتله  يف 
إىل  ذلّيّيك  عىل  االحتجاج  يف 
يف  الشيخني  لسية  خمالفته 
ما  وإىل   ، املسلمني  مال  بيت 

سوى ذلك من احلجج .
4 - ولكان من الواجب عىل 

بعد   - السالم  عليه   - عيل 
عثامن أن يرد القرآن إىل أصله 
زمان  يف  به  يقرأ  كان  الذي   ،
وآله  عليه  اهلل  صىل   - النبي 
يكن  ومل  الشيخني  وزمّيّيان   -
 ، به  ينتقد  عليه يف ذلك يشء 
يف  أثرا  أبلغ  ذلك  ولكان  بل 
عىل  حلجته  وأظهر  مقصوده 

الثائرين بدم عثامن.

السيد الخوئي)قده( في البيان يبّرئ عثمان من تحريف القران
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والّيّيدراسّيّيات  التأليف  وحّيّيدة  اعلنت 
املّيّيوجّيّيودة يف شعبة  الّيّيوحّيّيدات  إحّيّيدى 
الفكرية  الشؤون  لقسم  التابعة  املكتبة 
املقدسة  العباسية  العتبة  يف  والثقافية 
والتي تعمل عىل تأليف موسوعة ختصرّ 
السالم  )عليه  العباس  الفضل  أبا  املوىل 
 ، الّيّيسّيّيالم  عليه  حّيّيرضتّيّيه  يف  كّيّيوهنّيّيا   ،)
مجع  عىل  الباحثون  االخوة   يقوم  حيث 
كل ما قيل يف أيب الفضل العباس ) عليه 

السالم(  من الشعر العريب الفصيح.
الصايف  حممود  الشيخ  فضيلة  ح  ورصرّ
اىل  والدراسات  التأليف  وحدة  مسؤل 
 , واكثر  اجزاء  ستة  مايقارب  مجعنا  الن 
بينام طبع منه ثالثة والباقي قيد االنجاز .
 حتت عنوان )ابو الفضل العباس )عليه 

السالم( يف الشعر العريب(.

    

عليه  تشتمل  مّيّيا  يف  الّيّيصّيّيايف  وأضّيّيّياف 
املوسوعة من نثر قائاًل: وقد مجعنا كذلك 
أيب  بحق  قيل  ما  املوسوعة  هذه  ضمن 
يف  نرشت  مقاالت  من  العباس  الفضل 
املايض،  القرن  منذ  الصحف واملجالت 
االلكرتونية  املواقع  بعض  يف  نرش  وما 
عىل  طبعها  سيتم  والتي  أيضًا،  احلديثة 
عنوان  حتّيّيت  متعددة  حلقات  شكل 
العباس  الفضل  أيب  يف  مقااًل  )أربعون 
)عليه السالم( وكذلك كتاب من جزئني 
واكثر بعنوان )معجم املقاالت العباسية(

      

واحة  غي  املوسوعة  من  آخر  جمال  ويف 
قائاًل:  الصايف  الشيخ  بني  والنثر  الشعر 
الّيّيتّيّيي دخلت   ومّيّين األمّيّيّيور األخّيّيّيرى 
ما  كل  مجع  مّيّيرشوع  املوسوعة  ضمن 
العربية  باللغة  الكتب  من  تأليفه  تم 
)عليه  العباس  الفضل  أيب  حّيّيرضة  يف 
عنوان  حتت  واحد  معجم  يف  السالم(  
)معجم ما أولف يف أيب الفضل العباس 

)عليه السالم(  باللغة العربية( .

  

يتضمن  الذي  )الدفناء(   إضافة ملرشوع 
الفضل  أيب  عند  دفّيّين  مّيّين  كّيّيل  سّيّيية 
العباس حتت عنوان )موجزاعالم الناس 
ممن ثوى عند أيب الفضل العباس )عليه 
التأرخيية  السية  بيان  وكذلك  السالم(، 
وما  ع  العباس  الفضل  أيب  املوىل  ملرقد 

جرى عليه من اعامر عرب األزمنة.

مجع  املوسوعة  نت  تضمرّ آخر،  جمال  ويف 
صالة  أقاموا   الذين  اجلامعة  أئمة  أسامء 
الفضل  أيب  املّيّيوىل  صحن  يف  اجلامعية 
العلامء   مّيّين  الّيّيسّيّيالم(   )عليه  العباس 
وغيهم..  الفضيلة  أصحاب  والسادة 
السيد  أمثال:  بيان يشء من سيهتم،  يف 
حمسن  السيد  الّيّيديّيّين،  خّيّيي  عّيّييل  حممد 
عيل  حممد  الشيخ  الكشميي،  اجلّيّياليل 
العدد  وصل  وقد  اهلل(،  )رمحهم  سيبويه 
مجعوا  اساًم،  وأربعني  مخسة  من  أكثر  إىل 
)كل  عنوان  حتت  املوسوعة  هذه  ضمن 
الفضل  أيب  صحن  يف  الّيّينّيّياس  أمَّ  مّيّين 
من  كّيّيام    ،) الّيّيسّيّيالم  )عليه  الّيّيعّيّيبّيّياس 
املحتمل ان يتمَّ إضافة ما قيل يف حق أيب 
الفضل العباس )عليه السالم( من أقوال 
 . والكتاب  واملفكرين  والعلامء  األئمة 
املوسوعة  هذه  ان   : الصايف  واكدالشيخ 
لدى  املهمة  املوسوعات  من  ستكون 
ام  عرّ يبحث  من  يف  والكتاب  الباحثني 

خيصرّ ابا الفضل العباس عليه السالم .
واىل االن صدر منها ستة اجزاء . والعمل 
إن شاء  اكتامله  انجازها حتى  مستمر يف 
األعّيّيامل،  قبول  اهلل  مّيّين  ونّيّيسّيّيأل  اهلل،  
ودوام التوفيق يف خدمة املذهب واملوىل 

أيب الفضل العباس )عليه السالم( .
  

العمل على اصدار موسوعة عن ابي الفضل العباس )عليه السالم(
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ان الرجوع اىل املعنى اللغوي 
من  الكثي  فيه  الشهيد  لكلمة 
املعاين احليوية واملؤثرة يف حياة 
احلارض،  احليرّ  فهو  اإلنسان، 
وهو األمني يف الشهادة الذي 
ال يغيب عن علمه يشء، وهو 
يف  املقتول  اهلل  اسامء  من  اسم 
وهو  اخلبي  وهّيّيو  اهلل،  سبيل 
عىل  يشهد  الّيّيّيذي  الشهيد 
نبيها،  مع  القيامة  يوم  اخللق 
قال تعاىل: }َوَكَذلَِك َجَعْلَناُكْم 
ُشَهَداء  َتُكوُنوْا  لرِّ َوَسطًا  ّيّيًة  ُأمَّ
ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن  النَّاِس  َعىَل 
 134 البقرة:  َشِهيدًا{  َعَلْيُكْم 

وروحه تعلق بورق اجلنة.
عباس  ابّيّين  عّيّين  روي  وقّيّيد   
النبي  ان  وابن مسعود وجابر 
)صىل اهلل عليه وآله( قال: )ملا 
جعل  بأحد  اخوانكم  اصيب 
اهلل ارواحهم يف حواصل طي 
وتأكل  اجلنة  اهنار  ترد  خرض 
من ثامرها( تفسي البيان: ج2 

ص529.
املالئكة  تشهده  الّيّيذي  وهّيّيو 
املعاين  وهّيّيذه  موته،  وحتّيّيرض 
الشهيد  عّيّيظّيّيمّيّية  عّيّيىل  تّيّيّيدل 
شهيدا  سمي  ولذا  ومكانته. 
املّيّيذكّيّيورة  االوصّيّيّياف  لتلك 
ومالئكته  اهلل  وألن  اعّيّيّياله 

شهود له باجلنة.
مكانة الشهيد:

املجتمع  يف  الشهيد  وملكانة 
كل  باعتبار  خّيّياصّيّية  مكانة 
ملجتمعه  خدمة  يقدم  انسان 
ومكانة  قيمة  فّيّيان  وامّيّيتّيّيه، 
ما  مع  تتناسب  االنسان  ذلك 
قدمه، فأهل الصناعات واهل 
االخّيّيرتاعّيّيات وغّيّييهّيّيم ممن 
ملجتمعاهتم،  خدمة  يقدموا 
لو  لكن  فيها،  واثر  قيمة  هلم 
يقدمه  وما  اخلدمة  تلك  قارنا 
بدمه  ملجتمعه  احياء  الشهيد 
وبحياته مع ما يقدمه الخرون 
االجتامعية  احلّيّييّيّياة  جمّيّيال  يف 

لفاق  والدينية،  واالقتصادية 
برزه  ولذا  اولئك،  مجيع  عىل 
ممن  غيه  عن  الكريم  القرآن 
 ، باحليرّ بوصفه  موتى  يكونوا 
َسَبنَّ  حَتْ َواَل   {  : وجلرّ عزرّ  قال 
ِ َأْمَواًتا  ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَّ الَّ
ِْم ُيْرَزُقوَن{،  َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرهبرِّ
كّيّيّيأن ارواحّيّيّيهّيّيّيم احّيّيرضت 
وأرواح  احّيّييّيّياء  الّيّيسّيّيالم  دار 
غيهم اخرت اىل يوم البعث. 
فالشهادة  ذلك،  اىل  باإلضافة 
رتبة،  فوقها  ليس  عالية  رتبة 
يقول الرسول )صىل اهلل عليه 
وآله( يف حديثه: )فوق كلرّ بررّ 
بررّ حتى ُيقتل الرجل يف سبيل 
اهلل، فاذا ُقتل يف سبيل اهلل عزرّ 
(. الكايف:  وجلرّ فليس فوقه بررّ

الكليني: ج5 ص53.
تعاطف  نّيّيالحّيّيظ  ولّيّيذلّيّيك   
الّيّيشّيّيعّيّيوب مّيّيّيع الّيّيشّيّيهّيّيداء 
غيهم،  دون  هبم  واالهتامم 
ما  عظم  عّيّين  يكشف  وهّيّيذا 

ألهنم  الشعوب  لتلك  قدموا 
هلم  فكان  بأنفسهم،  جّيّيادوا 
األثّيّيّير الّيّيواضّيّيح مّيّين خّيّيالل 
واملعنوي،  املّيّيّيادي،   اجلانب 
احلّيّيريّيّية  حتققت  فبدمائهم 
الظلم  وينجيل  واالستقالل، 
ويتحقق  والّيّيفّيّيسّيّياد  والقهر 
وترتسخ  واالنصاف،  العدل 
التي  الساموية  والقيم  املثل 
التي  املّيّيطّيّيلّيّيقّيّية  الّيّيقّيّييّيّيم  متّيّيثّيّيل 
االثر  تعاىل. وهذا  اهلل  رشعها 
حققه  الذي  للشهيد  االيايب 
وانار  درهبا  لألمة  اضاء  بدمه 
من  ان  شك  وال  طريقها،  هلا 
ويرسخها  القيم  هّيّيذه  يثبت 
منها  حيظى  ان  البد  االمّيّية  يف 

بأعظم اهتامم.
ما معنى الشهادة؟

والشهادة عىل ما عرفها السيد 
نفس  نيل  )اهنا  الطباطبائي: 
اليء وعينه، اما بحسرّ ظاهر 
كام يف املحسوسات، او باطن 

الشهيد 
وأثره في 
المجتمع

السيد زكي املوسوي
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كام يف الوجدانيات نحو العلم 
والبغض(.  واحلب  واالرادة 

تفسي امليزان: ج2 ص249
املشاهدة  تعني  فّيّيالّيّيشّيّيهّيّيادة 
ولذلك  بنفسه،  اليء  ورؤية 
الشاهد  عّيّيىل  باللغة  تطلق 
يقينا  علام  يعلم  بام  يشهد  ألنه 
الرؤية  هذه  ومن  شاهد،  فهو 
النبي  عىل  اللفظ  هذا  اطلق 
وعىل  آلّيّيّيه(  عليه  اهلل  )صّيّيىل 
املسلمني الهنم يشهدون عىل 
بالرسل  كذبت  التي  االمّيّيم 
ويشهد النبي عىل اعامل امته، 
َعَلْيُكْم  ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن   {

َشِهيدًا{.
 اكرام الشهيد:

من  للشهداء  اهلل  اعّيّيد  لقد 
من  بّيّيه  وخصهم  الّيّيكّيّيرامّيّية، 
 { فقال:  املقام  دار  يف  النعيم 
يِف  ُقتُِلوا  ِذيَن  الَّ َسَبنَّ  حَتْ َواَل 
اهلل  دين  { يف نرصة   ِ اهللَّ َسبِيِل 
} َأْمَواًتا َبْل { هم } َأْحَياٌء ِعْنَد 
{ يف حياهتم  ُيّيّيْرَزُقّيّيوَن  ِّيّيمْ  َرهبرِّ
الّيّيربزخّيّييّيّية الّيّيتّيّيي تّيّيكّيّيون من 
بأنواع  املقرون  الرفيع  النمط 
 { العظيمة  املعنوية  النعم 
ُ ِمن َفْضِلِه  َفِرِحنَي باَِم آَتاُهُم اهللَّ
الربكات وعظيم  { من عظيم 
فهم  اوتوا هناك،  بام  االبتهاج 
 ِ اهللَّ َن  مرِّ بِنِْعَمٍة  وَن  َيْسَتْبرِشُ  {
َوَفْضٍل {، فيكون استبشارهم 

لألمور التالية:
 األول: جهة النعم واملواهب 
اإلهلية التي يتلقوهنا، والفضل 

اإلهلي املستمر للنعم.
يضيع  ال  اهلل  ألن  الّيّيثّيّياين:   
الشهداء  وأجر  املؤمنني  أجر 

وأجر ممن مل ينال الشهادة من 
املجاهدين يف سبيل اهلل تعاىل.

 الّيّيثّيّيالّيّيث: عّيّيّيدم افّيّيتّيّيتّيّيانّيّيه يف 
اهلل  )صّيّيىل  النبي  عن  القرب. 
العدو  لقي  )من  وآله(:  عليه 
يفتن  مل  يغلب  او  يقتل  حتى 
املتقي  العامل:  كنز  قربه(.  يف 
ص282  ج4  اهلّيّيّيّينّيّيّيّيدي: 

ح10496.
إال  ذنّيّيوهبّيّيم  تكفي  الّيّيرابّيّيع: 
اهلل  رسول  عن  روي  الَدين، 
)صىل اهلل عليه وآله( انه قال: 
إال  ذنب  كل  للشهيد  )يغفر 
ج4  السابق:  املصدر  الَدين( 

ص399 ح11110.
الصادق  اإلمّيّيام  عن  وروي 
)من  قال:  انه  السالم(  )عليه 
اهلل  يعرفه  مل  اهلل  قتل يف سبيل 
الكايف:  سيئاته(.  من  شيئا 

الكليني: ج5 ص54. 
 كيف تكون حياة 

الشهداء بعد املوت 
والقتل؟

ختص  التي  القرآنية  اليّيّيات 
الّيّيشّيّيهّيّييّيّيد فّيّييّيّيهّيّيا داللّيّيّيّية عىل 
البعض  لكن  الّيّيّيروح.  بقاء 
املعنى  عىل  احلياة  هذه  محلوا 
املجازي. بمعنى بقاء اسمهم 
وخّيّيلّيّيود آثّيّيارهّيّيم واعّيّيامهلّيّيم 
هّيّيذا  ان  إال  وجّيّيهّيّيودهّيّيم. 
قوله  مّيّيع  ينسجم  ال  الّيّيقّيّيول 
بام  او  يرزقون،  الشهداء  بان 
حتدثت اليات عن سورهم 
من نواح خمتلفة، واهنم فرحني 
ينسجم  ال  كام  اهلل.  آتاهم  بام 
هلا،  خمالفا  فيكون  الفطرة  مع 
دام  مّيّيا  بالتلذذ  معنى  ال  اذ 

حيس  ال  امليت  االنسان  ذلك 
بنفسه  فتضحيته  يعي،  وال 
دون مقابل يشء ال معنى هلا. 
احلياة  تكون  ان  بد  ال  وعليه 
املوعود هبا الشهيد املقتول يف 
سبيل اهلل حياة حقيقية ال امرا 

خياليا اعتباريا.
اثار الشهيد يف املجتمع:

1ّي ايقاظ االنسان من الغفلة   
اعتقاده  بناء عىل  يقع هبا  التي 
سبيل  يف  يقتلون  الّيّيذيّيّين  ان 
واالنعدام  الفناء  يصيبهم  اهلل 
املقابل  املّيّيوت  لفظ  يفيد  كام 
لّيّيلّيّيحّيّييّيّياة، وكّيّيّيام يّيّيفّيّييّيّيد عّيّيدم 
ما  بحياة  االنسان  احساس 
شعوره  وعّيّيّيدم  املّيّيّيوت  بعد 
القرآنية  احلقيقة  لكن  هبّيّيا، 
تقول: بل احياء لكن احلواس 
وال  ذلك  تدرك  ال  الظاهرية 
اهلل  عند  احياء  فهم  به  تشعر 
ويرون  اخليات  من  يرزقون 
جتعلهم  الّيّيتّيّيي  الّيّيكّيّيرامّيّية  مّيّين 
يتمنون الرجوع اىل الدنيا مرة 
اخرى ليقتلوا يف سبيل اهلل ملا 
والكرامة  الفضل  من  رأووه 
عليه  اهلل  )صّيّيىل  النبي  فعن 
وآله(: )ما من نفس متوت هلا 
عند اهلل خي يرسها ان ترجع 
وما  الدنيا  هلا  وان  الدنيا  اىل 
يتمنى  فانه  الشهيد  اال  فيها 
فيقتل  الدنيا  اىل  يرجع  ان 
فضل  من  يرى  ملا  اخرى  مرة 
ج4  الّيّيعّيّيامل:  كنز  الشهادة( 

ص290 ح10542.
النورانية  احلّيّيالّيّية  احّيّييّيّياء  2ّي   
يعطي  وذلّيّيك  املجتمع،  يف 
معنى  للمجتمع  الشهيد 

احلرية واخللود بالوقوف ضد 
لألمة  يّيّييء  فنوره  الظلم. 
الرقي  طريق  لسلوك  الدرب 

والتطور.
ألن  باحلياة،  األمة  اشعار  3ّي   
اإلنسان  احيا  الطاهر  بدمهم 
الضمي  بعد موت  من جديد 

فيه، لقبول الظلم والظاملني.
4ّي اياد االستقرار يف املجتمع 
واملّيّيّيسّيّيّياعّيّيّيدة عّيّيّيىل االنّيّيتّيّياج 

والتطور.
عىل  األسّيّيّيى  شبهة  دفّيّيع  5ّي 
ماتوا  اهنّيّيم  وكيف  الشهداء 
تتجدد  عندما  وخاصة  وفنوا 
يتوالهم  ممّيّين  االحّيّييّيّياء  عّيّيىل 
غياهبم،  عىل  فيتأسفون  النعم 
َسَبنَّ  ولذا قال تعاىل: } َواَل حَتْ
ِ َأْمَواًتا  ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَّ الَّ
ِْم ُيْرَزُقوَن {. َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرهبرِّ
اإلسالمية  احلضارة  بقاء  6ّي 
وديمومتها منذ صدر اإلسالم 

واىل يومنا هذا وما بعده.
الشهادة حياة  ومن هنا كانت 
تقدس  احلية  فاألمة  لألمم، 
وتعتربها  والشهادة  الشهيد 
قيمة انسانية وثقافة إهلية تفهم 
اهلل  سبيل  يف  قتال  املّيّيوت  ان 
هو احلياة وان احلياة من دون 
املّيّيوت.  هي  الشهادة  ثقافة 
احلقيقة  هّيّيّيذه  جتّيّيلّيّيت  وقّيّيّيد 
)عليه  احلسني  اإلمّيّيام  بقول 
املوت  ارى  ال  )اين  السالم(: 
اال سعادة واحلياة مع الظاملني 
ابن  برما(. مثي االحزان:  اال 

نام احليل، ص32.
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اخلمس  حّيّيّيوايس  ّيّيرت  سّيّيخرّ
بّيّيأمجّيّيعّيّيهّيّيا حّيّيتّيّيى اسّيّيتّيّيعّيّينّيّيت 
أداة  عن  وفتشت  بالسادسة 
املضنية  حتريايت  لتخدم  سابعة 
شكوكي  صّيّيحّيّية  إثّيّيبّيّيات  يف 
ر  وتدمرّ تقتلني  باتت  التي 
التي  السيئة  الفة  فهذه  قواي, 
صحته  وتفني  اإلنسان  مر  تدرّ
حول  ت  ألتفرّ قد  بأهنا  أعتقد 
شباكها.  يف  وأوقعته  ولّيّيدي 
الروائح  يتلقف  أنفي  زال  فام 
ويميرّزها ويتتبرّع مصادرها, وما 
املرجتفتني  يديرّ  أنامل  برحت 
دلّيّييّيّيل,  أو  أثّيّيّير  عّيّين  تفتشان 
الساهرتان  عيناي  وبّيّياتّيّيت 
حتى  وتّيّيّيرصّيّيّيدان  تّيّيرتقّيّيبّيّيان 
أذناي  وظلت  مقلتامها,  ذبلت 
السمع  تسرتقان  احلّيّيائّيّيرتّيّيان 
عسى أن تلتقطا كلمة تسعفها, 
هتدأ  مل  الّيّيّيذوق  حاسة  حتى 
والبحث  املشاركة  يف  روعتها 
حاستي  لّيّيكّيّين  األدلّيّيّيّية,  عّيّين 
شكي  بأن  يل  تؤكد  السادسة 
هذا  الكبي  ابني  وإن  حمله  يف 

ويدمر  السكائر  يدخن  فعاًل 
يف  التفكي  فبمجرد   صحته 
لكن  ويقتلني  يؤملني  ذلّيّيك 
وأنا  أبدًا  يكذب  ال  إحسايس 
عىل  املّيّيادي  الدليل  أملك  ال 
ذلّيّيك, ووالّيّيدتّيّيه حتّيّياول بكل 
بريء  بأنه  تقنعني  أن  الطرق 
وإهنا مل تشاهد أي عالمة عليه, 
مجيع  نفدت  أن  وبعد  وهناك 
أسلحتي وأدوايت وحوايس يف 
أصارحه  أن  قررت  الكشف 
باحلقيقة لكي أختلص من هذا 
خينقني  صار  الذي  الكابوس 
ويسلب  أنفايس  عىل  ويكتم 
فمي  نطق  وهناك  راحتي.  يل 
كاملياه  الكلامت  وخّيّيرجّيّيت 
قديم  سد  اهنيار  من  املتدفقة 
قد تصدعت جدرانه وتآكلت 
عليه,  املتصاعد  الضغط  بفعل 
اعّيّيرتف  بغضب  لّيّيه  وقّيّيلّيّيت 
من  سئمت  فلقد  باحلقيقة 
حولك,  تّيّيدور  التي  الشكوك 
رصيح  بكالم  عيلرّ  ردرّ  وفجأة 
أعقايب  عىل  ين  لّيّييدرّ صحيح 

جريح القلب مكسور اخلاطر 
القوى  خائر  الضمي  ومؤنب 
وملتفا  بّيّيالّيّييّيّيأس  مّيّيدجّيّيجّيّيا 
هبذا  بحيايت  أمر  مل  بالقنوط. 
هذه  ليت  العصيب  املوقف 
األرض تنشق لتبتلعني ومتحو 
وكله  قال  لقد  األبد,  إىل  أثري 
حتاسبني  ملّيّياذا  وثّيّيبّيّيات:  ثقة 
أمل  الّيّيتّيّيدخّيّيني؟  مّيّين  ومتنعني 
يكن  أمل  املدخنني؟  من  تكن 
دخّيّيّيان سّيّيكّيّيائّيّيرك يّيّيمّيّيأل جو 
أنّيّيت خائف  وملّيّيّيَم  الّيّيبّيّييّيّيت؟ 
برحت  وما  صحتنا  عىل  الن 
أنفاسنا تستنشق هذه السموم 
أنّيّيا وأخّيّيويت  مذ كنا صّيّيغّيّيارا  
العجب  وإىل يومنا هذا, فلامذا 
فهذا  الن  أدخّيّين  كّيّيوين  مّيّين 
كان  لقد  نعم  بدهيي؟.  يشء 
 : قال  عندما  صحيحا  كالمه 
فبالتأكيد  بدهيي(  يشء  )إنّيّيه 
والصفات  العادات  تنتقل  أن 
األوالد  إىل  الباء  من  السيئة 
عنها.  ردعهم  يمكنهم  وال 
إن  النهاية  يف  اكتشفت  لقد 

خطئي  هو  البداية  من  اخلطأ 
هو  القضية  هذه  يف  واملذنب 
عن  أقتلع  مل  فأنا  وحّيّيدي  أنا 
جئت  والن  يومًا  التدخني 
ألطّيّيلّيّيب مّيّين ولّيّيّيدي بّيّيأن ال 
عن  باالبتعاد  آمره  أو  يدخن 
البدهيي  مّيّين  وأيّيّيضّيّيًا  ذلّيّيك. 
أبدًا  يعطيه  ال  اليء  فاقد  إن 
حيايت  بتدمي  أكتِف  مل  فأنا 
وصحتي بل تعديتها إىل تدمي 
واإلرضار  وأوالدي  أسيت 
هذا  مّيّين  خفت  لطاملا  هبّيّيم, 
أبدًا  يأيت  ال  أن  ومتنيت  اليوم 
وأرى ولدي بأم عيني يدخن 
مستقباًل  سأرى  وربام  أمامي 
هذا  يّيّيدخّيّينّيّيون,  أوالدي  كّيّيل 
زرعّيّيت  التي  يّيّيدي  جنته  مّيّيا 
لتحصد  الّيّيدار  عقر  يف  التبن 
متصاعدا  ودخانا  متقدة  نارا  
ابني,  وأوهلم  أسيت  ووقودها 
رسول  قال  كام  أصبحت  لقد 
 : وآلّيّيه(  عليه  اهلل  )صّيّيىل  اهلل 

)ولكل زارع ما زرع(

    زينب حسني  

االتهام...؟
لمن تّتجه أصابع
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والنهي  باملعروف  االمّيّير  ان 
االنبياء  سبيل  هو  املنكر  عن 
ومن  الّيّيصّيّياحلّيّيني،  ومّيّينّيّيهّيّياج 
عّيّيالمّيّيات املّيّيّيؤمّيّيّين، ويّيّيعّيّيدرّ 
واجبة  الدين  فروع  من  فرعا 
املذاهب،  وتؤمن  االطاعة، 
االرض  وتعمر  املظامل  وتّيّيرد 
ويستقيم  واملّيّيحّيّيبّيّية  بّيّياخلّيّيي 
الزمان  وباخلصوص  األمّيّير، 
الفتنة  فّيّييّيّيه  كّيّيثّيّيرت  الّيّيّيّيذي 
ت  وتفشرّ احلقيقة  وانعدمت 
الضاللة، من القرآن الكريم، 
ٌة  ُأمَّ نُكْم  قوله تعاىل )َوْلَتُكن مرِّ
َوَيّيّيْأُمّيّيُروَن   ِ ّيّييْ اخْلَ إىَِل  َيْدُعوَن 
امْلُنَكِر   َعِن  َوَيْنَهْوَن  بِامْلَْعُروِف 
ّيّيئِّيّيَك ُهّيّيُم امْلُّيّيْفّيّيِلّيّيُحّيّيوَن (  َوُأوَلٰ
 )104 اليّيّيّيّية)  عّيّيمّيّيران  آل 
وجل:)كنتم  عّيّيز  وقّيّيولّيّيه   .
للناس  أخّيّيرجّيّيت  أمّيّية  خّيّيي 
وتنهون  باملعروف  تأمرون 
عمران  آل  سورة  املنكر(  عن 
سبحانه  وقوله   ،110 اليّيّية 
واملؤمنات  وتعاىل:)املؤمنون 
بعض  أولّيّيّيّييّيّيّيّياء  بّيّيعّيّيضّيّيهّيّيم 
وينهون  باملعروف  يّيّيأمّيّيرون 

التوبة  سورة  املنكر...(  عن 
الدين  هنى  71،بذلك  الية: 
عن  النهي  أشّيّيدرّ  االسّيّيالمّيّيي 
والنهي  باملعروف  االمر  ترك 
فيهام.  والتهاون  املنكر،  عن 
اصطالحات  هناك  خاصة 
ويكررها  االذن،  تسمعها 
الّيّينّيّياس وهّيّيّيي بّيّيعّيّييّيّيدة  كل 
االسالمية  املبادئ  عن  البعد 
)موسى  مثل  واألخّيّيالقّيّييّيّية، 
وهي  بدينه(  وعيسى  بدينه 
الفاظ  تعزل الدين املحمدي 
الساموية  االديّيّيّيان  باقي  عن 
وتّيّيّيسّيّيّياعّيّيّيد اجلّيّيّيّيهّيّيّيّيالء عّيّيىل 
االنّيّيحّيّيراف واالبّيّيتّيّيعّيّياد عن 
القيم واملبادئ العليا واخلروج 
ّيّيح  احلّيّيق...ووضرّ منهج  عن 
عليه  اهلل  )صّيّيىل  اهلل  رسّيّيول 
»لتأُمرنَّ  بقوله:   ) وآله وسلم 
املنكر  عن  ولتْنُهنَّ  باملعروف 
أو ليستعملنَّ عليكم رشاركم 
فيدعو خياركم فال يستجاب 
هلم«. وقيل لرسول اهلل)صىل 
القرية  أهتلك  وآله(  عليه  اهلل 
قّيّيال:)  الّيّيصّيّياحلّيّيون؟  وفيها 

اهلل؟  رسول  يا  بم  قيل:  نعم( 
قال:)بتهاوهنم وسكوهتم عن 
معايص اهلل(. وقال اإلمام أمي 
السالم(:)لعن  املؤمنني)عليه 
بّيّياملّيّيعّيّيروف  المّيّيّيريّيّيّين  اهلل 
عن  والناهني  لّيّيه،  التاركني 
املّيّينّيّيكّيّير الّيّيعّيّيامّيّيلّيّيني بّيّيّيّيه(...
وضوابط  رشوط  فوضعت 
عن  والنهي  باملعروف  لألمر 
التزامنا  -أن  ومنها  املنكر 
بّيّيمّيّيبّيّيادئ األمّيّيّير بّيّياملّيّيعّيّيروف 
وابّيّيداء  املنكر  عّيّين  والنهي 
النصح لآخرين سوف نطبرّق 
مبادئ االخوة وسوف نكون 
وبناء  املّيّيرصّيّيوص  كالبنيان 
ملبادئ  ومؤمن  صالح  جمتمع 
طريق  عىل  والسي  االسّيّيالم 
تقديم   . املحبة  احلق وإسدال 
باملعروف  االمر  او  النصيحة 
طيبة  بكلمة  يكون  أن  حيب 
واالبّيّيتّيّيعّيّياد  لطيف  وكّيّيّيالم 
عّيّين الّيّيعّيّينّيّيف والّيّيتّيّيعّيّينرّّيّيت يف 
التأثي  نستطيع  حتى  الكالم 
عىل  وحثرّهم  الخّيّيريّيّين  عّيّيىل 
املنكر  عن  وهنيهم  املعروف 

الن رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
الطيبة  :)الكلمة  بقول   ) وآل 
هي  الطيبة  والكلمة  صدقة( 
ي  وتصفرّ القلوب  خترتق  التي 
النفوس حتى لو ان الكلامت 
تؤثر  فيها  بالنصح  نقوم  التي 
فال  الشخص  يف  جزئيا  تأثي 
فّيّيأنّيّيك قمت  ذلّيّيك  ضّيّيي يف 
واألخالقي  الديني  بواجبك 
الكلامت  هذه  ولعل  وعسى 
تصلح نفسا وتؤثر فيها، ترك 
عن  والنهي  باملعروف  األمر 
يغرق  املجتمع  يعل  املنكر 
والفساد  املعايص  دوامّيّية  يف 
القوي يتسلط  والفتن ويعل 
وقفنا  أننا  لو  الضعيف  عىل 
بكلمة  املفسدين  كل  بوجه 
احلق  ينترص  سوف  املعروف 
يبقى  وال  الّيّيصّيّيدق  ويعلو 
هناك جمال للظلم واالستبداد 
شيطان  احلق  عن  والساكت 
أخّيّيّيرس. وقّيّيال االمّيّيّيام أمي 
املؤمنني )عليه السالم( )قوام 
باملعروف  االمّيّيّير  الّيّيرشيّيّيعّيّية 

والنهي عن املنكر (.

األمر بالمعروف 
واجب مقدسوالنهي عن المنكر 

سى
مو

ب 
زين
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أكد عدد من علامء املناخ أن ما يسمى بالّي)أهنار اخلفية( املوجودة يف طبقات الغالف اجلوي هي السبب وراء الكوارث املناخية 
التي حتدث يف مناطق خطوط العرض الوسطى لألرض. ووفقا للعلامء ان األهنار تتكون من أبخرة املياه املوجودة يف طبقات 
الوسطى  العرض  التي ترضب مناطق خطوط  القوية  املطرية  العاتية، واهلطوالت  الرياح  غالف األرض مما تسبب 75% من 
لكوكب، وتلك الظاهرة تسببت بحدوث أكثر من 19 كارثة مناخية باألعوام املاضية. وأوضح العلامء أهنم توصلوا إىل تلك 
النتائج بعد دراسات مطولة شملت أحوال الطقس والتغيات املناخية وهطوالت األمطار التي حصلت بني عامي 1997 و 
2014 مقارنة بمعدالت تبخر املياه من كوكب األرض، التي تم احلصول عليها من حمطات دراسة الطقس يف غرب كندا وشامل 

أوروبا وأمريكا اجلنوبية، التي  ترصد تبخر املاء  ملدة 30 إىل 35 يوما كل عام.

أكد العامل، جيسون بارنز، من جامعة أيداهو األمريكية أنه متكن مع جمموعة من العلامء من 
التي  مبينا إن مجيع احلسابات  القمر واصطدامه باألرض(،  التقريبي )لسقوط  املوعد  حتديد 
أجروها تدل عىل أن القمر واألرض قد يصطدمان بعد 65 مليار سنه، ولكن هذا االصطدام 
قد حيدث يف حالة واحدة، إذا مل )تبتلعهام( الشمس إىل ذلك احلني. وأشار بارنز إىل أن السبب 
الرئييس هلذا االصطدام هو تباطؤ حركة دوران القمر حول حموره، وهذا التباطؤ التدريي قد 

يؤدي خلروج القمر عن املسار الذي يدور فيه ليتوجه نحو األرض.
واجلدير بالذكر أن العديد من علامء الفلك أشاروا إىل أن القمر يبتعد عن األرض بمعدل 4 
سنتيمرتات سنويا، ومن املحتمل بعد بضعة مليارات من السنني أن تتضخم الشمس لتصبح 
أكرب مما هي عليه ببضعة مرات، وأن تبتلع عددا من الكواكب كعطارد والزهرة وحتى القمر.

)أنهار خفية( في الجو تسبب كوارث مناخية...!

البصل  تقشي  عملية  أن  أثبتت  سيننجر(  )فرانك  الفرنيس  التغذية  طبيب  مؤخرًا  أجراها  علمية  دراسة  أكد 
مفيدة جدًا لربة البيت، وذلك الن البصل حيتوي عىل حامض أميني يساعد عىل مكافحة أمراض القلب واألوعية الدموية، 

البصل  يف  األميني  احلامض  ان  مبينة  الدم،  يف  الكوليسرتول  نسبة  وارتفاع 
يساعد  بكمية كبية، مما  الدموع  افراز  إىل  العني ودفعها  يعمل عىل هتييج  له 
أكد  ولألكسدة.فيام  لاللتهابات  مضادًا  وعاماًل  وتطهيها  العني  غسل  عىل 
املستخدمة  العشبية  الوصفات  أهم  من  يعد  البصل  أن  التغذية  يف  خمتصون 
يساعد  )نيئًا(  تناوله  من  اإلكثار  أن  إىل  مشيين  السحائي،  االلتهاب  ملرض 

عىل إعاقة نمو امليكروبات وتطهي اجلسم.

البصل يعيق نمو الميكروبات ويطهر الجسم...!

علماء يحددون موعد اصطدام القمر باألرض...!
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الذكية أحدثت  الباحثون يف جامعة واشنطن: إن اهلواتف  يقول 
التطبيقات  بفضل  وذلك  األمّيّيراض  وعالج  تشخيص  يف  ثورة 
الطبية التي جتعل من اهلاتف أحد األجهزة الطبية، مبينني ان اجزاء 
الصوت  تسجيل  وجهاز  والضوء  الكاميا  مثل  الذكية  اهلواتف 
وجهاز حتديد املوقع اجلغرايف، تشهد تطورا مستمرا يعلها قادرة 
عىل منافسة أجهزة التصوير الطبية، وأوضح الباحثون ان اهلواتف 
كام  القلب،  ودقّيّيات  احلرارية  السعرات  قياس  يمكنها  الذكية 
الربو ومرض االنسداد  امليكروفون لتشخيص  يمكنها استخدام 
إمكانية  إىل  باإلضافة  املزمنة،  األمراض  املزمن، ومتابعة  الرئوي 
اعتامد الكاميا والفالش عىل اهلاتف املحمول لتشخيص أمراض 
بام يف ذلك نقص احلديد ونقص اهليموغلوبني وقياسه يف  الدم، 
الدم، باعتامد تطبيق) HemaApp( دون استخدام إبرة، وذلك 
عرب طريق وضع اإلصبع عىل فالش الكاميا، وهو التطبيق الذي 
والّيّيدواء  الغذاء  إدارة  موافقة  عىل  للحصول  الباحثون  يسعى 

األمريكية الستخدامه عىل نطاق أوسع.

اكتشف فريق من الباحثني يف دراسة جديدة أن اإلبداع واألفكار النية ال تتوقف عىل عمل جانب واحد من الدماغ كام كان 
ُيعتقد، ولكن عىل مدى تواصل نصفيه مع بعضهام البعض، موضحني ان االشخاص الذين يتمتعون بميزات إبداعية وبقدرة 
عىل االبتكار، يمتلكون اتصاالت عصبية أكثر بني جانبي الدماغ األيرس واأليمن. وحلل فريق البحث، ان شبكة اتصال املادة 
الباحثون ان املادة البيضاء تقع حتت  البيضاء بني 68 منطقة منفصلة من الدماغ، عند جمموعة من املشاركني األصحاء، وبني 
املادة الرمادية اخلارجية يف الدماغ، وتتكون من حزم من األنسجة أو املحاور، التي تربط مليارات من اخلاليا العصبية، كام تنقل 
اإلشارات الكهربائية. ودرب الباحثون أجهزة الكمبيوتر عىل حتليل البيانات الناجتة، وحتديد االختالفات يف بنية الدماغ، لكنهم 

مل يدوا فرقا إحصائيا يف عمليات الربط داخل نصفي الدماغ، أو بني الرجال والنساء.

باحثون يكتشفون  ان
 المبدعين يمتلكون )دماغا خارقا(
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أعظم درس في
 التحدي

النت وله  التغريدات اخذ حيزه من مستخدمي شبكة  او  التويرت  برنامج 
ليكون  الساسة  بعض  ويستخدمه  خربيا  مصدرا  اصبح  انه  بل  مرتاديه 
املتحدث الرسمي له، وما يميز هذا املوقع التفاتة لطيفة ان احليز املسموح 
العبارة  ينتقي  ان  املغرد  يعل  وهذا  حرفًا   140 يتجاوز  ال  للكتابة  به 
والكلمة السليمة التي فيها اكثر من معلومة وبشكل سليم ضمن املسموح 
ودسومة  التغريدة  متانة  مع  بكامله  املجال  يستخدم  من  وافضلهم  به 
معلوماهتا اما استخدام نصف املسموح او عدم كفايته فهذا يدل عىل عدم 

موهبة املغرد يف التعبي.
اخلرب  لكتاب  املثايل  املجال  بعينها  تقريبا  هي  هبا  املسموح  الكلامت  هذه 
وتؤثر  املطلوب  بالغرض  تفي  وصفية  كلامت  وفق  املعلومة  انتقاء  يف 
ال  عندما  الصحفية  املؤمترات  بعض  يف  اعتامده  يتم  ايضا  وهذا  باملتلقي، 
يسمح للمراسل بطرح اكثر من سؤال او سؤالني، فاملراسل املعني خيتار 
كلامت استفهامية يكون جواهبا ألكثر من سؤال، عىل سبيل املثال ان يوجه 
سؤاال لشخص ملعرفة رايه بقناة فضائية ومتى يتابعها وما نوع املجاالت 
القناة  التي تابعها، فيكون سؤال املراسل ما هو الربنامج املفضل لك يف 
وتتابعه؟ من االجابة سيعلم املراسل إن كان يتابع القناة اواًل؟ وان تابعها 
العرض، ومن  يتابعها من خالل وقت  متى  الربنامج  عنوان  سيعلم من 
يأخذ  االمر  وهذا  الشخص،  يرغب  بامذا  يعلم  املفضل  الربنامج  خالل 

مداه يف احلنكة واخلربة يف املؤمترات الصحفية السياسية.  

أنه  اللغوي  النحوي  يونس  عن  يروى 
أمحد  بن  اخلليل  جملس  حرضت  قال: 
جملس  حّيّيرضت   : قّيّيال   ، الّيّيعّيّيرويض 
الوليد بن يزيد بن عبد امللك بن مروان 
قال : وقد اسحنفر ) 1 ( يف سب عيل 
، واثعنجر ) 2 ( يف ثلبه إذ خرج عليه 
 )3  ( وذفّيّيراهّيّيا   ، له  ناقة  عىل  أعّيّيرايب 

يسيالن الغذاذ ) 4 ( السي دما.
 . مرسعا  مىض   : الرجل  اسحنفر   .1

البحار.
وغّيّييه  الّيّيدم  ثعجرت  يّيّيقّيّيال:   .2
 - فانصب  صببته   : أي  فاثعنجر، 

البحار .
 – أذنيها  أصل  البعي  ذفرى   .3

البحار..
 – أسع  السي  أغذرّ   .4

البحار.

التويتر
والخبر بالغة ونحو
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اق بمراقبة البيت  ازدادت حاالت سقة البيوت املشيرّدة حديثًا أو غي املكتملة، حيث يقوم بعض الرسرّ

الليل يتم السطو عليها وسقة ما فيه من أغراض ومواد مثل األسالك الكهربائية وأنابيب  يوميًا، ويف 

املاء، وبعض البيوت غي مكتملة وغي مقفلة، والتي تكون لقمة سائغة هلؤالء الرساق، نتمنى من مديرية 

رشطة كربالء تكثيف جهود الدوريات يف األحياء اجلديدة من أجل حماربة هذه الرسقة.

سرقات ال تنتهي

غرور الحياة

نصائح مهّمة لرّبة المنزل..
إىل أخواتنا وأمهاتنا الكريامت، هذه بعض النصائح البسيطة يمكن االستفادة منها خالل حياتكن 

اليومية وأعاملكن املنزلية:
* لتسهيل نزع قرش البطاطس املسلوقة، يتم وضعها يف ماء بارد بعد سلقها مبارشة.

* عند احرتاق الطعام ارفعي وعاء الطهى من عىل النار مبارشة واغمسيها يف ماء بارد حتى ال حيمل 
طعم االحرتاق اىل االجزاء السليمة من الطعام ثم يتم نقل الطعام السليم يف وعاء آخر وتستكمل 

عملية النضج.
* لكي ال تلتصق قوالب الثلج بالفريزر فاحلل عميل وبسيط وهو أن يتم وضع قطعه من البالستيك 

أو كيس نايلون حتتها.
* لتنظيف الثريات يتم مسحها بقطعة قامش مبللة بامء دافئ مع أضافة اخلل له.

* لعالج املغص املعوي، يستخدم مغىل الينسون، أو مستحلب النعناع، أو مستحلب أزهار البابونج.

من ِحكِم احلياة..
نتائجه  اكثر من حدوده ففي حالة عدم حتققه ستكون  * عش باالمل ولكن ليس 

سلبية عليك.
* من بادر بخطوة ايابية بادر بتأييدها ودعمها. 

* عندما تنظر اىل السامء تذكر ان قدمك عىل االرض.

جاَء يف حكم وقصص الصني القديمة أنرّ ملكًا أراد أن يكافئ أحد 
مواطنيه فقال له: امتلك من األرض كل املساحات التي تستطيع 
أن تقطعها سيا عىل قدميك.. فرح الرجل ورشع يزرع األرض 
أن  وفكر  فتعب  طويلة  مسافة  سار  جنون..  يف  ومهروال  مرسعا 
يعود للملك ليمنحه املساحة التي قطعها.. ولكنرّه غيرّ رأيه وقرر 
مواصلة السي ليحصل عيل املزيد؛ فسار مسافات أطول وأطول 
وفكر يف أن يعود للملك مكتفيا بام وصل إليه، لكنه تردد مرة أخرى 
وقرر مواصلة السي ليحصل عيل املزيد واملزيد.فبقي الرجل يسي 
ويسي ومل يعد أبدًا، فقد ضل طريقه وضاع يف احلياة!، ومل يمتلك 

شيئًا ومل يشعر باالكتفاء والسعادة!
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ارساها  التي  باحلقوق  ملتزم  اديب  بمنتج  الثقافية  الساحة  لرفد 
الكتابة  وتشجيع  ولتفعيل  السالم(،  )عليه  السجاد  اإلمّيّيام 

القصة  كتابة  يف  والراسخني  الشباب  االدبّيّياء  عند  القصصية 
مهرجان  فعاليات  ضمن  السالم(  )عليه  احلسني  بن  عيل  اإلمام  عن  القصية 

تراتيل سجادية العاملي الرابع تعلن اللجنة التحضييرّة ملهرجان تراتيل سجادية عن اقامة اول 
مسابقة للقصة القصية عىل مستوى األدب العريب.

قصص  عرش  ألفضل  تقديرية  شهادات  مع  املسابقة،  يف  االوائل  الثالثة  الفائزين  بانتظار  كبية  مالية  جوائَز  أن  علام 
دهتا جلنة الفحص والتقييم، التي تضمُّ خرباء واسامء عراقية المعة يف سامء االدب العريب. مستوفية للرشوط العامة التي حدرّ

الضوابط العامة للمشاركة هي:
1- ان ال تقلرّ املشاركة القصصية عن )500( وال تزيد عىل )1500( كلمة، وترسل عىل االيميل التايل:

)                                                                   ( او عرب صفحة الفيس بوك: )مسابقة القصة القصية ملهرجان تراتيل سجادية(.
2- ان تكون باللغة العربية الفصحى.

3- ان تتناول القصة حيثيات حياة اإلمام السجاد )عليه السالم( واحلقوق التي ارساها. 
4- عىل ان ال تكون منشورة او مشاركة يف مسابقات اخرى.

5- ان تكون املشاركة بقصة قصية واحدة.
6- حيقرّ للعتبة احلسينية املقدسة ترشيح ما جتده مناسبا إلصدار جمموعة قصصية للقصص الفائزة واملميرّزة خالل مطبوعات املهرجان.

7- يكون اخر موعد الستالم القصص املشاركة يف يوم 2017/8/15 ويعلن عن النتائج يف حفل خاص هبا ضمن فعاليات مهرجان تراتيل 
سجادية العاملي يف نسخته الرابعة.

8- تتوىلرّ فحص النصوص املشاركة جلنة مؤلفة من نخبة من اساتذة وخرباء يف الرسد القصيص.
د اجلائزة االوىل والثانية والثالثة، وعرش جوائز تقديرية.. 9- حتدرّ

لمهرجان تراتيل سجادية

Alsegad1439@yahoo.com


