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وجوه االنتصار

ان واق��ع ح��ال الق��وات املس��لحة الي��وم خيتلف ع��ا كان علي��ه قبل ثالث 
س��نوات، وما وصلت اليه من مهنية وش��جاعة واقدام ال احد يس��تطيع ان 
ينك��ر او يتجاهل هذه االمتيازات ولك��ن تبقى رشارة فتوى اجلهاد الكفائي 
ه��ي التي اهلبت مح��اس الق��وات العراقية واع��ادت الثقة هلم وهب��م ، وهنا 
نذكر بكل فخر واعتزاز الرتمجة احلية هلذه الفتوى اال وهم احلش��د الش��عبي 
يتقدمهم ش��هداؤهم وجرحاهم متمنني هلم الشقاء ، وتبقى عوائل الشهداء 
يف ذمة احلكومة وابناء الش��عب الغيارى . بش��ائر النرص الحت بل توهجت 
واغبط��ت قل��وب الرشف��اء واالن نام��ل بانتصار اخ��ر وهو عىل املس��توى 
الس��يايس واالداري وامل��ايل حتى تك��ون الدولة العراقي��ة يف مصاف الدول 
املتقدم��ة ب��ا لدهيا من مقومات وانجازات تس��اهم يف رف��ع احليف عن هذا 

الشعب املجاهد والصابر .
املنظوم��ة االس��تخبارية هل��ا جهود اليمك��ن لن��ا ان نتجاهله��ا ولكننا نامل 
باالفض��ل فالتفج��رات الت��ي تقع هنا وهن��اك يف عراقنا احلبي��ب نرجو من 
املنظومة ومن يريد االس��تقرار للعراق ان يكون هنالك عمل مش��رتك فمنع 

وقوعها وان شاء اهلل قادرون عىل ذلك . 
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العتبُة الحسينية تعقد ندوة نقاشية
 للتعريف بقضية زيارة األربعين

ممّثل المرجعية يلتق���ي وفدًا بلجيكيًا من 
أصول مغربي���ة ويحّثهم على التحّلي بأخالق 

أهل البيت  واحترام الطرف اآلخر

)الصالة قربان كل تقي( )اإلمام الرضا(.

االسالم
 متكامل وناقده متحامل!

االشراف اللغوي: عباس الصباغ 
التنضيد اإللكتروني: حيدر عدنان

التصميم واالخراج
علي صالح المشرفاوي /حسنين الشالجي
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سورة الحج

تفسيرالسورة

لنختِم القرآن الكريم 



عن اإلمام الصادق )عليه السالم(: ُبني اإلسالم عىل مخسة أشياء، عىل الصالة، والزكاة، واحلج، والصوم، والوالية.
قال زرارة: فأي ذلك أفضل!؟

فقال )عليه السالم(: الوالية أفضلهّن، ألهنا مفتاحهن، والوايل هو الدليل عليهن.
قال زرارة: ثم الذي ييل ذلك يف الفضل؟!

فقال )عليه السالم(: الصالة، إن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( قال: الصالة عموُد الدين.
قال زرارة: ثم الذي يليه يف الفضل؟!

��ا هبا وبدأ بالص��الة قبلها، وقال رس��ول اهلل )صىل اهلل عليه وآل��ه(: الزكاة تذهب  فق��ال )علي��ه الس��الم(: الزكاة، ألنه قرهنهَ
بالذنوب.

قال زرارة: فالذي يليِه يف الفضل؟!
ِن  نِيٌّ عهَ إِنَّ اهلل غهَ ��رهَ فهَ فهَ ن كهَ مهَ ��ِبياًل وهَ ْيِه سهَ اعهَ إِلهَ طهَ ِن اْس��تهَ ْيِت مهَ ىلهَ النَّاِس ِحجُّ اْلبهَ ِ عهَ هلِلّ فق��ال )عليه الس��الم(: احلج، ألّن اهلل قال: )وهَ

 .) نِيهَ املهَ اْلعهَ
وق��ال رس��ول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: حلّجة متقّبلة خر من عرشين صالة نافل��ة، ومن طاف هبذا البيت طوافًا أحىص فيه 

أسبوعه وأحسن ركعتيه غفرهَ له، وقال )صىل اهلل عليه وآله(: يوم عرفة ويوم املزدلفة ما قال.
قال زرارة: ثم ماذا يتبعه؟!

فقال )عليه السالم(: الصوم.
قال زرارة: وما بال الصوم صار آخر ذلك أمجع؟!

فقال )عليه السالم(: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: الصوُم ُجّنة من النار، ثم قال: إن أفضل األشياء ما إذا أنت فاتك 
مل يك��ن من��ه توبة دون أن ترجع إليه فتؤديه بعينه، إن الصالة والزكاة واحلج والوالية ليس يشء يقع مكاهنا دون أدائها، وإن 
الصوم إذا فاتك أو قرصت أو س��افرت فيه أديت مكانه أيامًا غرها وجربت ذلك الذنب بصدقة وال قضاء عليك، وليس 

من تلك األربعة يشء جيزيك مكانه غره.
ثم قال )عليه الس��الم(: ذروة األمر وسنامه ومفتاحه وباب األشياء ورضا الرمحن الطاعة لإلمام بعد معرفته، إن اهلل يقوُل: 
ِفيظًا(، أما لو أن رجاًل ق��ام ليله، وصام هناره، وتصّدق  ْيِهْم حهَ لهَ ��ْلنهَاكهَ عهَ اهَ أهَْرسهَ لَّ فهَ ن تهَوهَ مهَ ��اعهَ اهلّلهَ وهَ ْد أهَطهَ قهَ ُس��ولهَ فهَ ��ْن ُيِطِع الرَّ )مَّ
بجميع ماله، و حّج مجيع دهره، و مل يعرف والية ويل اهلل، فيواليه ويكون مجيع أعاله بداللته له عليه، ما كان له عىل اهلل حق 

يف ثواب، و ال كان من أهل اإليان.
ثم قال )عليه السالم(: أولئك، املحسن منهم يدخله اهلل اجلنة بفضل رمحته.

وليُة ويل اهلل �سبُب قبول الأعمال
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الخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي

 في 27/صفر/1439هـ الموافق 2017/11/17م
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ِه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا     ِإَلى ِذْكِر اللَّ ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ َها الَّ َيا َأيُّ
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ِه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا     ِإَلى ِذْكِر اللَّ ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ َها الَّ َيا َأيُّ
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حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(



هل يجوز مشاهدة كرة القدم في التلفزيون؟ 
الجواب: يجوز.

ما حكم الصناديق االستثمارية في البنوك؟

سؤال العدد السابق

سؤال العدد
أحكام المسافر

حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(
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أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين
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تطوعية  نخبة  ب��ادرت  املنطلق،  هذا  من 
من شباب كربالء املثقف املستقل ال فتح 
حي  يف  املقدسة  كربالء  يف  للقراءة  نادي 
ال  هيدف  الطف،  نادي  بشارع  املوظفني 
املجاالت،  مجيع  يف  واملعرفة  الثقافة  نرش 
وزيادة احلصيلة العلمية واالدبية والفكرية 
بوجه  والعراق  املقدسة  كربالء  مدينة  يف 

العموم.
يف هذا السياق حتدثت مدير نادي القراءة 
تأسيس  بداية  »ان  قائلة:  اهلل«  عطا  »نور 
 2017/3/30 يف  كانت  للقراءة  نادي 
من قبل جمموعة من شباب مدينة كربالء 
املناسب  للمكان  افتقدوا  الذين  املثقف، 

او  احلصول  صعوبة  ال  اضافة  للقراءة 
استراد الكتب او املصدر؛ بسبب ارتفاع 
ومن  املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  اسعارها 
اج��واء  توفر  فكرة  ب��دأت  املنطلق  ه��ذه 
الوصول  اجل  وللباحثني من  مناسبة هلم 
نخبة  مع  عملُت  وق��د  مصادرهم،  ال 
من  جمموعة  اق��ام��ة  ع��ىل  مثقفة  شبابية 
اقامة  منها  والفكرية  الثقافية  االنشطة 
ورشات وامسيات تتمثل يف )تأمالت يف 
كتاب، السينا »spot light«، استضافة 
االمسيات  هذه  وكانت  وغرها،  اديب( 
تعريف  ال  هتدف  الثقافية  وال��ورش��ات 
كربالء  مدينة  بأن  االخ��رى  املجتمعات 

املقدسة ال حتمل يف طيتها اجلانب الديني 
فحسب«.

امل��ادي  »الدعم  ان  اهلل:  عطا  واضافت 
هلذا النادي يأيت من متويل ذايت عن طريق 
بعض  ال  اضافة  الشابة  املجموعة  هذه 
ادباء واساتذة جامعيني من  املتربعني من 

نادي القراءة في كربالء...
تجّمع شبابي تطّوعي يهدف لنشر 

الثقافة والمعرفة

تعدُّ القراءة الوسيلة االساسية لنهضة الشعوب وازدهارها على مرِّ العصور، والعالج االنجع 
للحد من وباء الجهل والتخلف، فالمجتمع القارئ هو المجتمع الذي ينتج الثقافة والمعرفة، 

ويطورها بما يخدم تقدمه واإلنسانية جمعاء.

األحرار/ حسنين الزكروطي – تصوير/ محمد القرعاوي
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خالل 
ال��ك��ت��ب 
هبدف  املصادر  او 
املعريف  الثقايف  املستوى  رفع 
سيساهم  الذي  الكربالئي،  الشاب  لدى 
الثقايف  املستوى  تطوير  يف  كبر  بشكل 
بوجه  وال��ب��الد  للمحافظة  وال��ف��ك��ري 

العموم«.
من جانبه حتدث املدقق اللغوي يف النادي 
قائال:  النعيمي  مهدي  والشاعر  االستاذ 
املبادرات  هذه  بدعم  كثرًا  نعتز  »نحن 

الشابة  ال��وج��وه  هبا  تقوم  التي  اجلميلة 
دائا  ونسعى  املقدسة،  كربالء  مدينة  يف 
امل��ادي  الدعم  وتقديم  معهم  للوقوف 
يف  االستمرار  عىل  وحتفيزهم  واملعنوي 
هذا العمل التوعي التثقيفي املهم، والذي 
يمثل الركيزة االساسية يف الرقي للمجتمع 

وازدهاره«.

النعيمي:  واضاف 
عن  »االب��ت��ع��اد  ان 
املذهبية  الطائفية 
النرجسية  وال��غ��اء 
ال��ف��ك��ري��ة )االن�����ا( 
البعض،  يتملك  التي 
الوعي  نرش  ال  والسعي 
املجتمع  اف��راد  بني  الثقايف 
االساسية  اخلطوات  من  تعترب 
امل��ب��ادئ  ت��رس��ي��خ  يف  وامل��ه��م��ة 
االنسانية، التي ستكون املحور االساس 

يف ازدهار البلد فكريا وحضاريا«.
التواصل  حلقات  منظمة  رئيس  وحتدث 
خيفى  »ال  قائال:  الظاملي  جاسم  االنسانية 
بوجه  العراقي  املجتمع  ان  اجلميع  عىل 
ال وعي  الكربالئي خاصة حيتاج  العموم 
عىل  الصواب،  باجتاه  اكثر  توجيهي  ثقايف 
الرغم من ان العراق يعترب من الدول التي 
وانجاهبا  والثقايف  وفكريا  بازدهارها  متتاز 

ألك���رب ال��ع��ل��اء وامل��ف��ك��ري��ن ع��ىل م��دى 
التي  الظروف  بسبب  ولكن  العصور، 
يرتاجع  جعلته  املقدسة  البلد  هبذا  مرت 
القرون  يف  عليه  ك��ان  ع��ا  كبر  بشكل 
التي  املبادرة اجلميلة  السابقة، ومن خالل 
جمتمع  ك�منظمة  الشباب  هؤالء  هبا  خرج 
مدين بادرنا بتوفر الدعم اللوجستي الذي 
واالث��اث  املكان  من  ب��دًء  النادي  حيتاجه 
سند  توفر  ال  اضافة  املصادر،  وبعض 
قانوين للنادي يمكنهم من اقامة امسياهتم 

الثقافية بشكل قانوين رسمي«.

وتابع »هناك خمططات مستقبلية نسعى ال 
تربية  مديرية  مع  بالتنسيق  متمثلة  تنفيذها 
الطلبة  حتفيز  اج��ل  من  املقدسة  كربالء 

للقراءة واالطالع«.
حينا  مجيل  »ش��ع��ور  الظاملي:  واض���اف 
تشاهد ان املرشوع اخلري الذي تقيمه من 
اجل تقديم يشء ال بلدك العزيز مل يذهب 
هلذه  كبر  انجاز  ذات��ه  بحد  ه��ذا  س��دى، 
املجموعة الشبابية املثقفة و للمنظمة بوجه 
القدير  العزيز  اهلل  من  ونسأل  اخلصوص، 
والصالح  اخلر  لعمل  اجلميع  يوفق  ان 

لبلدنا احلبيب«.
فيا حتدثت الطبيبة التقنية طيبة الصايف من 
رواد النادي، قائلة: »ان بداية انضامي هلذا 
اشهر،  ثان  قبل  الثقايف  اخلري  امل��رشوع 

يف  لالستمرار  جذبتني  التي  االشياء  ومن 
استغالل  هو  االول  باملرتبة  املرشوع  هذا 
اليومي من خالل االطالع  الفراغ  اوقات 
املعريف  الكم  الكتب، واالستفادة من  عىل 
التي  املصادر،  هذه  جوهرة  يف  املوجود 
املحب  ال��ق��ارئ  س��وى  بلذهتا  يشعر  ال 

للكتاب«.
عىل  ارصاره��ا  عن  الصايف  طيبة  وسألنا 
القراءة وجميئها من  لنادي  الدائم  احلضور 
االجواء  قائلة:  فأجابت  بعيدة؟  مسافات 
التي يوفرها النادي ال رواده تعطي احلافز 
ال  اضافة  واالط��الع،  القراءة  ال  واملتعة 
حيدث  الذي  الفكري  والتالقح  التواصل 
احل��وارات  خالل  من  ال��رواد  بني  احيانا 
صداقات  تكوين  يف  تساهم  التي  النفعية 
وعالقات اخوية اساسها الفكر والثقافة«.
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وجرت املسابقة طيلة ثانية اشهر استقبلت 
للجنة  تسليمها  تم  مشاركة   )50( خالهلا 
بدورها  ب��ارشت  التي  االديب  الفحص 
املعاير  وفق  وفحصها  املشاركات  بفرز 
والضوابط التي انطقت هبا املسابقة.. فكان 
منها  الفائزة  واعالن  اجلوائز  توزيع  حفل 
اجواء  يف  احلايل،  ربيع  شهر  من  االول  يف 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  شاركها 
امل��ق��دس��ة س��اح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي 
الكربالئي مع املتسابقني يف مكتبه اخلاص 

يف الصحن احلسيني املرشف.
الفائزين  النتائج  اع��الن  احلفل  وشهد 
قبل  من  وتكريمهم  املسابقة  يف  االوائ��ل 
سعادته  ع��ن  ب���دوره  ع��رب  ال��ذي  ساحته 
سعاديت  عن  اع��رب  ان  اود  »ب��دًء  بالقول: 
ممن  واالخوات،  االخوة  للقاء  واعتزازي 

االدبية  والقابلية  ال��ذوق  ه��ذا  يمتلكون 
توظيف  يف  وملشاركتهم  القصة،  كتابة  يف 
الفكر  خلدمة  الشيق  االديب  االسلوب  هذا 

االنساين«.
حينا  ال��واض��ح  »م��ن  الكربالئي:  وتابع 
املباركة،  وآياته  الكريم  القرآن  تستعرض 
نقل  يف  املؤثر  باألسلوب  اعلم  هو  الذي 
ان  فنجد  هبا،  والقناعة  واالعتقاد  االفكار 
واسعة  مساحة  احتل  القصيص  االسلوب 
اعتباطا؟  ليس  وهذا  الكريم،  القرآن  يف 
يف  متعددة  اساليب  هلا  والقيم  فاألفكار 
نقلها ال املتلقي، منها الطرح املبارش وغر 
اساليب  استخدام  خ��الل  وم��ن  املبارش، 
املتلقي وبعاطفته  تؤثر يف وجدان االنسان 
مجلة  »من  أن  موضحا  عقله«،  ال  وصوال 
االساليب التي استخدمت يف نقل االفكار 

هو  القناعة  لتوليد  اجلهد  وبذل  وطرحها 
لذلك  بالقصة،  املتمثل  املؤثر  االسلوب 
نجد يف القرآن الكريم الكثر من القصص 
)عليهم  االنبياء  حياة  استعرضت  التي 
تستعرض  فتارة  السابقة،  واالمم  السالم( 
مع  احواهلم  نقل  اجل  من  االنبياء  حياة 
اممهم، وتارة من اجل نقل افكارهم وبيان 
حال االمم السابقة يف كيفية تفاعلها وعدم 
والقيم،  املبادئ  هذه  تطبيق  يف  تفاعلها 
االساليب  م��ن  ان  ذل��ك  م��ن  ونستشف 
اعطائها  و  هبا  االعتناء  جيب  التي  املهمة 
امهية كبرة، ذلك من اجل نقل هذه املبادئ 
القصيص،  االسلوب  خالل  من  والقيم  
ويكتسب هذا االسلوب امهية وقيمة كبرة 
يف حياة االنسان اذا كان له دور يف ترويج 
والرفيعة،  الصحيحة  االنسانية  املبادئ 
وتوليد القناعات لدى االخرين بأن يؤمنوا 

هبذه املبادئ ويلتزمون هبا«.
والظروف  االج���واء  ال  ساحته  واش��ار 
يف  نحتاجها  مبادئ  ولدينا  نعيشها،  التي 
املبادئ  هذه  مقابل  نمتلك  وقد  املجتمع، 
مهّدمة  وتقاليد  ع���ادات  واراء  اف��ك��ار 
االنسان  لشخصية  وحمّطمة  للمجتمع، 
وبالعكس  وتعاستيه،  شقائه  ال  تؤدي  مما 

العطاء الحسيني

المجتمعات  حياة  في  ومؤّثر  فاعل  دور  من  القصيرة  للقصة  لما 
كونها لصيقة بمجريات الحياة اليومية والتفصيلية للناس، وألهمية 
تفعيل الحركة السردية في مشهدنا األدبي والثقافي؛ ارتأت العتبة 
دأبها  هو  كما  الرائد  المشروع  هذا  تتّبنى  أن  المقدسة  الحسينية 
والثقافية  العمرانية  منها  أصعدة  عدة  على  مختلفة  مشاريع  في 
والصحية والخدمية وغيرها مما يمّس صميم حياة الفرد والمجتمع.

القصة القصيرة

ضمن فعاليات مهرجان تراتيل سجادية الدولي الرابع..
العتبة الحسينية تكرم االقالم الذهبية الفائزة بمسابقة 

تقرير: حسنين الزكروطي/ تصوير: حسنين الشرشاحي
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العطاء الحسيني

لدينا قيم ومبادئ تؤدي ال راحة االنسان وكاله وسعادته 
الطاقة  ه��ذه  نوظف  ان  نحتاج  نحن  لذلك  وت��ط��وره، 
الوقت  يف  مؤكدا  واملجتمع،  االنسان  خلدمة  القصصية 
لألمام  احلقوق  رسالة  عىل  الفرد  اطالع  امهية  عىل  نفسه 
عيل السجاد)عليه السالم(، وكل ما تتضمنه هذه الرسالة 
للفرد  وتناسبها  دقتها  ويف  واستيعاهبا  شموهلا  يف  العظيمة 

نفسه مع طبيعة العالقة القائمة بينه و بني ما حييط به«.
من جانبه حتدث رئيس اللجنة التحرضية يف املهرجان السيد 
مجال الدين الشهرستاين قائال: »بعد االجتاع مع نخبة من 
االخوة االدباء ممن يعول عليهم مهمة هذه املسابقة االول 
جسام  )االدي��ب  من:  كل  وهم  احلقوق،  رسالة  يف  عربيا 
عباس  االدي��ب  و  عبيد،  حسني  عيل  االدي��ب  و  ع��ايص، 

الظاهر(، تم وضع الضوابط من قبل  خلف، و االديب طالب عباس 
اللجنة التحكيمية واالعالن الستقبال قصص املشاركني«.

وبنّي الشهرستاين: ان )22( مشاركة قصصية من اصل مخسني شارك 
هبا عدد من الكتاب من العراق ومرص والسعودية، والبحرين وسوريا، 
الكاتب  نصيب  من  دينار«  »بمليوين  املتمثلة  االول  اجلائزة  كانت  فيا 
الشاب حممد عيل رزاق الزبيدي من حمافظة الديوانية، تقاسمهَ الكاتب 
فالح عبد احلسن العيساوي وطاهر حسن الكعبي اجلائزة الثانية املتمثلة 
)1,500,000( دينار لكل شخص، وجاءت اجلائزة الثالثة من نصيب 
فازت  فيا  دينار،   )1,000,000( مادي  بمبلغ  وحيدي  زهراء  الكاتبة 

)18( قصة االخرى بجوائز تقديرية وهدايا عينية. 
وحتدث عضو اللجنة التحكيمية يف املسابقة االديب عباس خلف قائال: 
»تعد املسابقة من املسابقات املهمة، خاصة يف ظل وجود نخبة من خرباء 
الفنية  املعاير  ضمن  النصوص،  تدقيق  عىل  ارشفوا  القصيص  الفن  يف 

التي صدرت من ِقبلهم مسبقا«.
وعن قنص اجلائزة االول للشاب الزبيدي ذو )19( عاما، قال خلف: 
»حصول الشاب حممد عيل عىل املركز االول عىل الرغم من وجود الكم 
اهلائل من الكتاب املشاركني، ما هو اال دليل عىل وجود مرشوع شبايب 
قادم بأداء فني متميز، وفوز الزبيدي دليل اثبات بأن املعاير التي اختذهتا 
اللجنة التحكيمية ال متيز بني فرد واخر، انا كانت تعتمد عىل التجربة 

الفنية االبداعية داخل النص«.
فيا عرب الكتاب الشاب الزبيدي واحلاصل عىل املركز االول يف املسابقة 
ال  »سعاديت  قائال:  الديوانية  حمافظة  من  الزبيدي  عيل  حممد  القاص 
مسابقة  يف  للمشاركة  بل  فحسب؛  املسابقة  يف  لفوزي  ليس  توصف 
مع  االديب،  القصيص  الرسد  يف  ما  نوعا  املظلوم  االمام  عن  خصصت 
وجود نخبة من كتاب القصة القصرة يف العراق والوطن العريب، وان 
)ابن ميسيا ونديم القمر( هي قصة مستوحاة من احلقيقة واخليال نوعا 
ما، تتحدث عن الغاية احلقيقية يف معرفة االمام السجاد )عليه السالم( 

ومواقفه«.
واضاف الزبيدي: »من الواجب علينا ان نثمن اجلهود الكبرة واجلبارة 
التي قامت هبا للعتبة احلسينية املقدسة من خالل سلسلة من املسابقات 
تنافسية مجيلة التي تقيمها هبدف نرش وجتسيد مبادئ اهل البيت )عليهم 
السالم(، مؤكدا يف الوقت نفسه ان مسابقة تراتيل سجادية القصصية 
الذي  اهلل  واحلمد  القصرة،  القصة  كتابة  يف  يل  االول  املشاركة  متثل 

رزقني رشف املشاركة يف املسابقة اوال والفوز باملرتبة االول ثانيًا«.  
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محمد سناء االعرجي

ي��������ا ل������ي������ت دم�������ع�������ي امل�������ه�������م�������وم ����س���ت���ك���ظ���م
ي�����ا ب�����ن ال�����ر������س�����ول وك�����ي�����ف او������س�����ف ل���وع���ت���ي
ف�����م�����������س�����ائ�����ب ت������������رتى وك��������ي��������ف اع������ده������ا
ام�����ي�����ة اآل  ال�������ط�������ل�������ق�������اء  وت�����������������������وارث 
وك���������اأن���������ه���������ا ك��������ان��������ت و��������س�������ي�������ة ج�����دك�����م
ول������ك������ل م�������ن �����س����ل����ك ال�������������س������راط ون���ه���ج���ك���م
ق�������د ب������ان������ت الح����������������داث ع�������رب ع���������س����وره����ا
اح�����م�����د �������س������ري������ع������ة  ك��������ان��������ت  ان��������ه��������ا  او 
ب�����ري�����ق�����ه ا�����������س����������ّع  ق����������د  ن����������������ورك  ولن 
وع�����اظ�����ه�����م او  ال���������ظ���������الم  ف�����ت�����������س�����اب�����ق 
ل����ي���������س����اق ل����ل���������س����ج����ن ال������ره������ي������ب اإم�����ام�����ن�����ا
ه�������داي�������ة الإم����������������������ام  ن�������ه�������ج  يف  ولأن 
ح�����ت�����ى غ����������دا ح��������را���������س ب�������اح�������ة ����س���ج���ن���ه
ف�����ا������س�����ت�����اط م����ع����ت����م����د اخل��������الف��������ة غ���ي���ظ���ه
خ�������س���ة و�������س������ائ������ل  يف  ح��������ق��������دًا  ل����ي���������س����ب 
ي��������ا اي�������ه�������ا احل�������������س������ن ال��������زك��������ي ف���ج���ي���ع���ة
ث����ل����ة اورث  احل��������ق��������د  ذاك  ول��������ك��������ل 
غ�����اي�����ة اب�������غ�������ي  ال�����������س�����ع�����ر  ك�����ت�����ب�����ت  اين 
حم����م����د اآل  ن�������ه�������ج  ن������ه������ج������ي  وب��������������������اأن 
ومل�������ث�������ل ه�����������ذا ال��������ي��������وم اب�������������ذل م���ه���ج���ت���ي

وب���������������������اأن الم������������������ي ل�������ف�������ق�������دك ت����ك����ت����م
حت���ط���م ال����������ف����������وؤاد  يف  ال����ف����ج����ي����ع����ة  وه����������ي 
م������ن������ذ ال���������س����ق����ي����ف����ة ح������ق������ده������م ي������رتاك������م
اب����������ن����������اء ل������ل������ع������ب������ا�������س ف������ي������ك������م ت����ظ����ل����م
وت�������ع�������دم ت�������������س������ت������ب������اح  امل���������������������ودة  ان 
ح������������رب ي������ج������اب������ه واحل�������ل�������ي�������م ����س���ي���ف���ه���م
ات������ب������اع������ك������م م�����ن�����ه�����ا الع�������������������ادي ت���ن���ق���م
ف�����ي�����ه�����ا ال��������غ��������رمي ع�����ل�����ى اجل�����م�����ي�����ع حت�����رم
وم����������واق����������ف ك�������ان�������ت ب����ف���������س����ل����ك حت�������س���م
ت�����ربم ف�������ت�������اوى  يف  ال�����د������س�����ائ�����������س  ح�������اك�������وا 
ي���������رتمن ن�������������������س���������وة  يف  وع��������������������������������ّدوه 
ول���������ك���������ل م����������ع����������ّوج ال��������ط��������ري��������ق ي�����ق�����وم
وب�����ف�����������س�����ل�����ه ������س�����ب�����ل ال��������ه��������داي��������ة ت���ل���ه���م
وي�����ع�����رف�����ه مب���������س����ائ����ر ل���������س����ع����وب����ه ي���ت���ح���ك���م
غ���������������در الم����������������������ام واه�����������ل�����������ه ت����ت����ي����ت����م
ف������ال������ع�������������س������ك������ري ب������ي������وم������ه������ا ي����ت���������س����م����م
ه������������ذي ال�������ق�������ب�������اب ب�����������س�����م�����ه�����م ت����ت����ه����دم
ن�����ي�����ل ال�����������س�����ف�����اع�����ة م��������ا اق�������������ول وان�����ظ�����م
ت���ق���ح���م امل������خ������اط������ر  يف  ن����ف���������س����ي  ف�������ن�������ذرت 
وع���������زاوؤن���������ا اأّرخ��������ت��������ه ����س���ي���ح���ب���ه م������ن ي��ل��ه��م
85+90+85=260ه������������������������������               

يا ليَت دمعي المهموم ستكظم
في ذكرى استشهاِد اإلماِم الحسن العسكري )عليه السالم(
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خالد غانم الطائي
يا رسوَل السالِم

يا ر�سول ال�سالم
يف رحاب ذكرك النف�س

يا حبيب اهلل امل�سطفى القد�س
اقف على �ساحل بحر ف�سائلك املقد�س

وارت�سف منه كما يرت�سف طائر النور�س
يا َمْن اقتب�س النور من نوره
يا َمْن اقرتن ال�سرف با�سمه

يا َمْن جتّلت معاين اخلري ب�سخ�سه
يا َمْن ُتنال ال�سعادُة ب�سرعه

يا َمْن بلغ من املجد �سنامه
يا منهل ال�سمو والف�سيلة تواأمه

انت دليل التائهني وم�سكاة النوار
وفيك تكمن للعا�سقني ا�سرار

يا نورًا يف التوراة والجنيل والفرقان
يا غيثًا نزل من ال�سماء فاأخ�سّرت الوديان

يا رحمة للعاملني ار�سلها الرحمن
لي�سمع العامل اجمع انت ال�سالم.. ال�سالم

وانت التاآلف واملحبة والوئام
اأتّوج راأ�سي بحبك تاجًا واأتقلد الو�سام

وانت غ�سن الزيتون على اجنحة احلمام
فال�سالة عليك منا والتحية والكرام

اللهم �سِل على حممد واآل حممد

23

23

20
17

ي
ان

لث
ن ا

ري
ش

ت



ف�������ب�������ك�������ت واب������������ك������������ت م������������ن ارام�����������������������ل ت����ب����ع
خم���������س����ب����ا احل���������������س�������ني  ج�������������س������د  راأت  مل����������ا 
وم������������ع ال�������������س������ب������اي������ا ح���������ني ك��������ان��������ت ت�����رحت�����ل
مل���������������ا ت��������ك��������ل��������م ع����������ن����������ده����������ا وم�����������������س��������ربا
ال����������ع����������ز ك����������������ان م�������ك�������ان�������ه�������ا وه��������ن��������اءه��������ا
اأخ��������������������ذت م�������دام�������ع�������ه�������ا ت�����������س�����ي�����ل ك������اأن������ه������ا
اخل��������ارج��������ي ي�����ب�����ن�����ت  ������س�����م�����ع�����ت  ب������ه������ا  واذا 
ن�����������س�����ب�����وا ال��������ي��������ك ب�������خ�������ارج�������ي ي���������ا وي����ل����ه����م
وح����ي����ن����م����ا ال����������وه����������اد  يف  ع�����ل�����ي�����ه�����ا  اغ�������������س������ي 
ال�����دج�����ى غ���������س����ق  يف  ت�����������س�����ري  وق�������ام�������ت  ح����ف����ي����ت 
ج�����ل�����������س�����ت واأج���������ه���������ده���������ا امل�������������س������ري ل����ط����ول����ه
ث�����������م ا��������س�������ت�������غ�������اث�������ت ب�������������الإل�������������ه وت���������������ارة
مل���������ن ال������ت������ج������ئ وان��������������ا ع������ل������ى ري������������ع ال���������س����ب����ا
وب����������ق����������وة ال������������ب������������اري احل�������ك�������ي�������م وع�����ط�����ف�����ه
ي��������ا خ�����ل�����ع�����ة ال��������رم��������ح ال�������������ذي ب������ه������ت ال������ع������دى
وك�������������اأن�������������ه م���������������س�������م�������ار ي���������ط���������رق ح�����ائ�����ط�����ا
وال��������ي��������اأ���������س اأث��������ق��������ل �������س������دره������م وح����ل����ول����ه����م

ح����اف����ي����ا  ال���������������������رباري  يف  وع������������������ادت  ن��������زل��������ت 
ال������دج������ى و���������س��������ط  يف  لح  ����������س���������واد  واذا 
م����ن اهلل  ع������ل������ي������ك  ه����������������اذي  اأي����������������ا  ق��������ال��������ت 
ج�������������اء ال������������ن������������داء ب���������اأذن���������ه���������ا ي����������ا زي�����ن�����ب

الأ�������س������ج������ع ال�����������س�����ه�����ي�����د  ع������ن������د  خ�����ط�����ب�����ه�����ا  يف 
وق��������ف��������ت ع�������ل�������ى ن�������ح�������ر ال������ق������ت������ي������ل الأمل�������������ع
ف���������ت���������ذك���������رت ي���������������وم ال���������ل���������ق���������اء امل��������وج��������ع
������س�����ي�����ط�����ول ب�������ع�������دي ي��������ا �����س����ك����ي����ن����ة ف����ا�����س����م����ع
ب�����ت�����ق�����ط�����ع ذل�����������ه�����������ا  ا����������س���������ب���������ح  والآن 
�����س����ب����ع ت��������������������راب  يف  ي����������ج����������ري  م��������ن��������ه��������ال 
ت������دم������ع لل  ي�������ك�������ف�������ي  ق�������ل�������ب�������ي  ق�������ط�������ع�������ت 
دع������ي اإذا  اخل��������ط��������اب  ي�����������وم  يف  ل�������ع�������ذر  م��������ا 
ف��������اق��������ت و��������س�������اح�������ت ع�����م�����ت�����ي ه������ي������ا ارج���������ع
وال���������ق���������ل���������ب ي�������خ�������ف�������ق ت�������������������ارة ب�����ت�����و������س�����ع
ه�������������ل م����������وا�����������س����������ي ازره�������������������������ا ب�����ت�����������س�����ج�����ع
ت������ب������ك������ي وت�������ن�������ع�������ي ع������م������ت������ي ه�������ي�������ا ا��������س�������رع
الأو���������س��������ع ال�����ك�����ئ�����ي�����ب  ال������ل������ي������ل  وح�������������س������ة  يف 
ف������اأن�������������س������ّل راأ���������������س ال�������رم�������ح ي������خ������رق م����و�����س����ع
وان���������������س�������ق ف������ي������ه الر������������������س ي���������اأخ���������ذ م�����وق�����ع
ج������������اء اج�������ت�������ه�������اد ال���������ق���������وم م���������ا م���������ن م�����رف�����ع
ال�������س������ل������ع ال�������ل�������ع�������ني  ع�������م�������ر  اىل  ج�������������������اءوا 
وال�������������������س���������وك ي��������دخ��������ل رج�������ل�������ه�������ا ك��������امل��������زرع
ف�������م���������������س�������ت ال�����������ي�����������ه ن���������ح���������وه���������ا ب�����ت�����ط�����ل�����ع
ان���������������ت ال���������ت���������ي ت�����������س�����ت�����ع�����ط�����ف�����ني ب������������������اأروع
ان�����������ا ام�����������ك ال�����������زه�����������راء ق���������د ت���������اأت���������ي م���ع���ي

بنتي سكينَة هل 
حميد كريم مصطفى الكلكاويأصابك من اذى؟
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سمير جبور مااتفق مبناه واختلف معناه
ألواُن األصدقاء   

ْيخ الإَِمام  العني هذه الكلمة التي لها عدة معان يف اللغة يقول عنها ال�سَّ
نف امْلُْجمل لَنف�ِسِه �َسنْي اأَْحمد بن َفار�س الّلَغِوّي ُم�سَ اأَُبو احْلُ

ال من اإ�سم ... �سقاك �سوب َحيا من واكف  )َيا َدار �سعدى ِبَذات اخْلَ
اْلعني( // ب�سيط //

اْلعني ُهَنا �َسَحاب ين�ساأ من قبل اْلقْبَلة
ة اْلعني( اًما بَها َولَنا ... يِف كل اإ�سباح َيْوم ُقرَّ  )اإِينيِّ لأذكر اأَيَّ

اْلعني ُهَنا عني اْلإِْن�َسان َوَغريه
)تدين مع�سقة منا ُمعتقة ... ت�سجها عذبة من نابع اْلعني(

اْلعني ُهَنا َما َيْنبع ِمْنَها املَاء
اق َواْلعني( )اإِذا متززها �سيخ ِبِه طرق ... �سرت بقوتها يِف ال�سَّ

ْكَبَتنْيِ اْلعني ُهَنا عني الّرْكَبة والطرق �سعف الرُّ
)والزق مالآن من َماء ال�سرورفال ... تخ�سى توله َما ِفيِه من اْلعني(

اْلعني ُهَنا ثقب يكون يِف املزادة وتوله املَاء اأَن يت�سرب
ا َوَل كدر ... يِف عي�سنا من َرِقيب ال�سوء َواْلعني( )َوَغاَب عدالنا َعنَّ

َواْلعني ُهَنا الوا�سي
)يق�سم الود ِفيَما َبْينَنا ق�سما ... ميَزان حق ِباَل بخ�س َوَل عني(

اْلعني ُهَنا اْلعني يِف امْلِيَزان
)وفائ�س املَال يغنينا بحا�سره ... فنكتفي من ثقيل الّدين يالعني(

ر النا�س ا�سِ اْلعني ُهَنا املَال احْلَ
يم َواْلعني( )واملجمل امْلُْجَتبى تغني َفَوائده ... حفاظه َعن كتاب اجْلِ

ْرف َواْلعني ُهَنا احْلَ

ُنشر سهوًا اسم الشاعر علي جودة الرفاعي بداًل من 
الشاعر المبدع رحيم الشاهر من قصيدة )الحسين 
من حيث جراحنا( في العدد 618 لذا اقتضى التنويه.

ه��ل ج��ال يف خاطرك يومًا .. اأن لالأ�سدق����اء ..األ���وان ؟!
اإنه �سيء مل يخطر يف بال اأحٍد..

ح�سنًا اإذًا .. لرَن  باقة  من هذه الألوان من الأ�سدقاء..
ي��اأتي الأ�س��دقاء يف العديد من الأل���وان 

�س��ديق ال��لون الأخ�سر
هو الذي يرى الإيجابيني فقط..

وي�سع اأم��اًل يف ك���ل �سيء يطمح اإليه
�سديق ال���لون الأزرق

لون البحر وال�سماء ..
هو ال�سديق الذي يجلب ال�سالم وال�سفاء..

�سديق اللون الأ�سفر
لون ال�سم�س ..

هو ال�سديق الذي ي�سحكنا..
وهو ال�سديق الذي يرينا جنم ال�سعادة عندما نكون يف قمة التعا�سة

�سديق اللون الأحمر
هو ال�سديق الذي يذّكرنا باأهم قواعد احلياة.. ال�سيئة منها 

ة.. واخلرييِّ
وي�ساعدنا يف تغيري ال�سيئة منها ..ولكن بالكلمات املُحبِة والدافئة

�سديق ال���لون الربتقال��ي
هو ال�سديق الذي يزّود روحنا بالطاقة اجلديدة ..

وي�ساعدن��ا يف بناء اأنف�سنا .. وتغيريها اإىل الأح�سن..
ويبث فينا روح التحدي والتفاوؤل�.. يف احلياة

�سديق ال���لون الرم���ادي
هو ال�سديق الذي يعّلمنا ال�سكوت ..يف وقت ل نحتاج فيه اإىل الكالم..

وي�ساعدنا يف معرفة اأنف�سنا ومعرفة الآخرين ب�سكل .. اأف�سل..
�سديق الل����ون الأرجوان���ي

هو ال�سديق الذي ميّدنا بالروح النبيلة..
لطة احلقيقية.. وحكمة الق��لب وي�ساعدنا يف تعّلم ال�سُّ

�سديق ال���لون البني
هو ال�سديق الذي ي�ساعدنا يف التنازل عن الأوهام اخلاطئة..
ويو�سلنا اإىل حقيقة املعي�سة الب�سيطة واحلقيقية اليومية..

�سديق ال���لون الأب��ي�س
ه��و ال�سديق الذي ي�ساعدنا يف اكت�ساف احلكمة اإذا اختفت..

لك���ي نتعّلم من جتاربنا التي م�ست..
والآن .. اإذا اجتمع ك���ل هوؤلء الأ�سدقاء .. يف اجتماع كبري ..  لنقول  

اجتماع لقو�س املطر ..
فماذا �سينتج.. هل اكت�سفتم؟!

�سينتج �سديقا ل يعّو�س ول يوزن
�سينتج �سديقا حقيقيا الكل يتمناه.
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من  مهًا  مركزًا  املجّمع  ه��ذا  يعدُّ  حيث 
الرعيل  يف  ويقف  ال��رتاث،  حتقيق  مراكز 
ميزات  بعدة  يمتاز  إْذ  بالعراق،  األول 
با  يزّودهم  فهو  واملحققني،  املحقق  هتم 
حيتاجونه من املخطوطات وبا يعينهم عىل 
يلم  كا  السبيل،  ذلك  يف  الصعاب  تذليل 
شملهم ويستقبل نتاجاهتم، إضافة إل فتح 
باب العمل املشرتك مع املؤسسات العلمية 

واملحققني.
وقد استقطبهَ املجمع الكثرهَ من املحّققني 
العراق  داخل  احلوزويني واألكاديميني يف 
كبرة  جمموعة  ذلك  عن  ونتج  وخارجه، 
أهل  ت���راث  ح��ول  املحققة  الكتب  م��ن 
هذه  كل  وكانت  السالم(  )عليهم  البيت 
احلسينية  العتبة  رعاية  بفضل  االنجازات 
والثناء  التحية  آالف  مرشفها  عىل  املقدسة 
الشيخ  املتويل الرشعي ساحة  وتوجيهات 

الكبر  واهتامه  الكربالئي،  املهدي  عبد 
بإحياء تراث أهل البيت )عليهم السالم(.

- أهداف املجمع:
الكتب  ونوادر  األفكار  أبكار  إخراج   .1
لفكر  ونرشًا  إثراًء  النور،  عامل  إل  املحققة 
املكتبة  ورفد  السالم(  )عليهم  البيت  أهل 

اإلسالمية بعيون املصادر.
2. تسليط الضوء بشكل مكّثف عىل املنهج 
احلسيني وما ُأّلف حول كربالء أو ألف يف 

كربالء من قبل العلاء عىل مّر القرون.
املؤسسات  بني  التعاون  عىل  احلرص   .3
وعىل  الفضالء،  واملحققني  التحقيقية 
تالقح األفكار وانتهاج منهجية متوازنة يف 

مسار التحقيق.
4. تقّبل نتاجات املحققني من مجيع أنحاء 
العراق وخارجه، رشيطة أن تكون موافقة 

لفكر املجمع ومنهجه التحقيقي.

يف  وصّبها  املحققني  جهود  توحيد   .5
تكرار  ظاهرة  من  ختّلصًا  واح��د،  مصب 

حتقيق الكتاب الواحد لعّدة مرات.
- نشاطات املجمع:

لرتبية  التحقيقية،  ال���دورات  إق��ام��ة   .1
رصيدهم  وزي����ادة  املحققني  وتثقيف 
العلمي يف ذلك، وقد أقام املجمع إل اآلن 
كربالء  يف  اثنتان  حتقيقية  دورات  مخس 
النجف األرشف، كان  املقدسة وثالث يف 
شتى  يف  املحققني  من  ثلة  بروز  ثارها  من 

املجاالت العلمية والفقهية والعقائدية.
جمال  يف  التخصصية  امل��ؤمت��رات  عقد   .2
التحقيق، ومن ذلك )مؤمتر حتقيق الرتاث 
بمناسبة  عام  كل  يف  يعقد  الذي  اخلّطي(؛ 
)عليها  ال��زه��راء  فاطمة  السيدة  والدة 
مشرتكًا  يكون  املؤمتر  يف  والعمل  السالم( 
ومشهد  ق��م  يف  وم��رك��زي��ه  املجمع  ب��ني 

بهدِف إثراء المكتبة اإلسالمية بما يخّص تراث أهل البيت )عليهم السالم( والعمل على صّب جهود الباحثين 
في تحقيق هذا التراث اإلسالمي العظيم، فقد سعى مجمع اإلمام الحسين )عليه السالم( العلمي والتابع 
للعتبة الحسينية المقدسة، إلى القيام بهذا الدور المعرفي المهم، ولكي يضع بصمته في مجال تحقيق 

التراث اإلسالمي والمحافظة عليه من الضياع أو التحريف.

ملف العدد 

مجمُع اإلماِم الحسيِن )عليِه السالم( العلمّي 

األحرار/ خــــــــــــاص

واضطالعُه بتحقيِق تراِث أهِل البيِت )عليهُم السالم(
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املقدستني.
3. تبادر الزيارات مع املراكز واملؤسسات 
العلمية لتطوير وتوسيع العمل التحقيقي 

والثقايف املشرتك.
واجلامعات  املحققني  مع  التواصل   .4
واخل��ربات  األفكار  لتبادل  األكاديمية 
جم��ال  يف  وخ���ص���وص���ًا  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة 

املخطوطات.
5. التواصل مع مكتبات العتبات املقدسة 
يف  واخلاصة  العامة  اخلطية  واملكتبات 
احلصول  ألجل  وخارجه  العراق  داخل 
عىل النسخ اخلطية وإعطاؤها للمحققني.

- وحدات املجمع:
1. الوحدة اإلدارية.
2. وحدة التحقيق.

3. وحدة تصوير املخطوطات وفهرستها.
4. الوحدة الفنية واإللكرتونية.

)عليه  احلسني  اإلم��ام  جممع  ف��روع   .5
السالم( العلمي:

يف  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام  مركز  أ. 

الشيخ  فضيلة  ومديره  املقّدسة،  مشهد 
قيس هبجت العّطار.

)عليها  املعصومة  فاطمة  م��رك��ز  ب. 
فضيلة  ومديره  املقدسة،  قّم  يف  السالم( 

الشيخ هادي حسن القبييس.
جانب من األعال التي حققها املجمع:

األب��رار  األئ��م��ة  أخ��ب��ار  م��ن  املختار   *
)عليهم السالم(

أيب  بن  احلسني  بن  عيّل  الشيخ  املؤلف: 
جامع العاميل.

الوفاة: 1135 ه�.
حتقيق: الشيخ عبد احلليم عوض احليّل  - 

السيد خالد الغريفي املوسوي.
الكتاب  ه��ذا  حيتوي  الكتاب:  حمتوى 
التي  احلديث  فقه  من  أجزاء،  ثالثة  عىل 
وكٌل  حدائق،  عرش  يف  مقاصده  جعل 
خيلو  وال  فصول،  عدة  عىل  يشتمل  منها 
حكمة  من  احلدائق  ه��ذه  من  ب��اب  ك��ّل 
أو  ناصحة،  وموعظة  نكتة  أو  واضحة، 

جتارة مربحة.
بالعقل  يتعلق  فيا  األول:  فاحلديقة 

والعلم.
احلديقة الثانية: فيا يتعلق بالتوحيد. 

احلديقة الثالثة: يف احلجة.
والكفر  اإلي���ان  يف  ال��راب��ع��ة:  احلديقة 

والطاعات واملعايص.
احلديقة اخلامسة: يف الدعاء وما يتعلق به.
وما  القرآن  فضل  يف  السادسة:  احلديقة 

يتعلق به.
 احلديقة السابعة: يف الِعرشة.

احلديقة الثامنة: يف الصدقة واالنفاق.
باملعروف  األم��ر  يف  التاسعة:  احلديقة 

والنهي عن املنكر.
وما  باملوت  يتعلق  فيا  العارشة:  احلديقة 

يسبقه وما يلحقه.
جّده  لسان  عىل  احلسني  اإلمام  مقتل   *
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( من كتب 

العامة
املؤلف: الشيخ قيس هبجت العطار.

الوفاة: معارص.
التارخيية  املواضيع  من  الكتاب:  حمتوى 

أسباب  يف  األليمة  واحل���وادث  املهمة 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  ومقتل 
عليه  اهلل  )صىل  املصطفى  الرسول  سبط 
األئمة  وأب��و  املرتىض  ع��يّل  وأبيه  وآل��ه( 
يستعرض  أمجعني،  عليهم  اهلل  صلوات 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مأساة  فيه 
يوم  كربالء  واقعة  يف  عليه  جي��ري  وم��ا 
عاشوراء بالروايات املسندة عن النّبي يف 

كتب أهل العامة.
* الكشكول فيا جرى آلل الرسول 

عيّل  بن  حيدر  العارف  السّيد  املؤلف: 
احلسيني اآلميل.

الوفاة: من أعالم القرن الثامن اهلجري.
حتقيق: عيل عبد الكاظم عويف.

حم��ت��وى ال��ك��ت��اب: ك��ت��اب ت���دور رح��اه 
التي  والوقائع  اخل��الف  أسباب  ح��ول 
وق��ع��ت م��ع آل ال��رس��ول ص��ل��وات اهلل 

ملف العدد
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اخلالفة  وغصب  النبي,  وف��اة  بعد  عليهم 
املخالفني  عىل  والرد  النبي,  من  املنصوصة 
فيه  يشهر  قاطعة,  وبراهني  قانعة,  بأجوبة 
اجّلهال, فهو يشتمل عىل  سيف احلق بوجه 
وسبب  الشيعة  عقائد  منها:  فصول,  عدة 
الفتنة, مقام النبوة والوالية, خصائص النبي 
والويص صلوات اهلل عليهم, نسب اخللفاء, 

محاية النبي, وبعض مناقب آل حممد.
* موضح أرسار النحو

حمّمد  الفضل  أب��و  ال��دي��ن  هب��اء  امل��ؤل��ف: 
حمّمد.  ب��ن  احلسن  ال��دي��ن  ت��اج  امل��ول  ب��ن 

األصفهاين املعروف ب� )الفاضل اهلندي(.
الوفاة: 1137 ه�.

حتقيق: الدكتور عيل موسى عكلة الكعبي.
من  )امل��وض��ح(  كتاب  الكتاب:  حمتوى 
املخترصات املهمة املميزة يف عرض املسائل 
وأقسامها  عناوينها  وترتيب  النحوية، 
واإلسهاب،  التعقيد  عن  خارج  بأسلوب 
امل��ص��ن��ف إل االخ��ت��ص��ار مع  م���ال  ف��ق��د 
وبطريقة  امل��ه��م��ة،  ب��اجل��وان��ب  اإلح��اط��ة 
املسائل،  ع��رض  يف  واجل���واب  ال��س��ؤال 
اللغوية  الظواهر  وتعليل  أرسارها،  وبيان 
الطابع  عليه  يغلب  بأسلوب  املختلفة، 

التعليمي امليرّس.
* حتفة الطالبني يف معرفة أصول الدين

فياض  بن  السميع  عبد  الشيخ  املؤلف: 
األسدي احليّل.

الوفاة: من أعالم القرن العارش اهلجري.
حتقيق: الشيخ عبد احلليم عوض احليّل.

بيان  يف  قصرة  رسالة  الكتاب:  حمتوى 
التي  احلّقة،  عرشية  االثنا  الشيعة  عقائد 
ُتنر طريق املؤمنني إل سبيل الرشاد، وهي 
مشتملة  واالطناب،  االسهاب  من  خالية 
ألص��ول  متضمنة  ف��ص��ول،  مخ��س��ة  ع��ىل 
املوصلة  الصحيحة  االعتقادية  الواجبات 
التوحيد، والعدل،  لطاعة اهلل عّز وجّل يف 

والنبوة، واإلمامة، واملعاد.
* اخلصائص احلسنية

تأليف: السيد جمتبى املوسوي الغيوري.
الكتاب  ه��ذا  خيتص  ال��ك��ت��اب:  حم��ت��وى 
بن عيل وسيد  احلسن  اإلمام  بدراسة حياة 

ومناقبه،  فضائله  وذكر  اجلنة،  أهل  شباب 
وما  وكرمه،  وعفوه،  وحلمه،  وعبادته، 
املنافقني،  أيدي  الظلم عىل  جرى عليه من 
وعوامل الصلح ودواعيه مع معاوية )لعنه 
ويشتمل  حمتسبًا،  مظلومًا  قتل  أن  إل  اهلل( 
عىل  تشتمل  وخ��امت��ة  فصول  أرب��ع��ة  ع��ىل 
ووصية  السالم(،  )عليه  اإلمام  استشهاد 

اإلمام عند شهادته.
فضائل  يف  املناقب  وبحر  املطالب  كنز   *

عيّل بن أيب طالب
احلسيني  اهلل  نعمة  بن  ويل  السّيد  املؤلف: 

احلائري.
الوفاة: من أعالم القرن العارش اهلجري.

حتقيق: عيل عبد الكاظم عويف.
يف  الكتاب  ه��ذا  خيتص  الكتاب:  حمتوى 
النبي  عن  وردت  التي  والفضائل  املناقب 
الوصيني  سّيد  حق  يف  األطهار  واألئمة 
سالم  طالب  أيب  بن  عيّل  املؤمنني  وخليفة 
اهلل عليه، فهو جمموع بثالثة أجزاء تشتمل 

عىل تسعة وتسعني بابًا.
اإلمام  والدة  بيان  يف  منها:  األّول  فاجلزء 
نزلت  التي  واآلي��ات  وألقابه،  وتسميته 
النبي، وبعض من  بحقه، وسرته يف حياة 

كراماته ومعجزاته.
الصحابة،  مع  سرته  بيان  يف  الثاين:  اجلزء 

وغزواته، وأحكامه يف القضاء.
وسبب  الشيعة  عقائد  يف  الثالث:  اجل��زء 
خرب  يف  وفصل  اخلالفة،  يف  وفصل  الفتنة، 

الغدير...  
* منهج االرشاد ال ما جيب فيه االعتقاد

عباس  بن  خرض  الشيخ  اهلل  آي��ة  تأليف: 
الدجييل.

الوفاة: 1383 ه�.
حتقيق: أمر كريم الصائغ.

بيان  يف  خمترصة  رسالة  الكتاب:  حمتوى 
اإلهلية،  املعارف  من  به  االعتقاد  جيب  ما 
مقامات،  شكل  عىل  مرّتبة  واالختالف، 
التوحيد،  يف  منها:  فصول،  فيه  ّمقام  وكل 
العدل، اإلمامة، املعاد، يف فضل األخالق، 
تقديس  يف  اإلي��ان،  يف  ومراتبه،  العقل  يف 

النفس و....
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* تقويم املحسنني
يف معرفة الساعات والشهور والسنني

مرتىض  بن  حمسن  ال��ع��ارف  احلكيم  تأليف: 
املشهور بالفيض الكاشاين.

الوفاة: 1091 ه�.
حتقيق: الشيخ عيل الرشيعتي.

كتاب يعّرف لنا علم النجوم وكيفية استخدامه 
السنة  ش��ه��ور  فيه  ووض���ح  أئمتنا  قبل  م��ن 

وأساؤها، وكذلك ايام والفصول.
وقد وردت هذه األصناف يف االحاديث أهل 

البيت.
 وكذلك ذكر املؤلف احاديث أهل البيت عليهم 
السالم التي خترب عن سعادة االيام ونحوستها. 

* اإلمام احلسني عليه السالم واصحابه
تأليف: الشيخ فضل عيل القزويني املتوىف سنة 

1367ه� .
حتقيق: السيد امحد احلسيني االشكوري .

تناول فيه املؤلف يف :
اجلزء االول منذ عزمه عىل اخلروج إل العراق 
إل  مكة  من  طريقه  يف  هبا  مّر  التي  واملناطق 
عاشوراء  يوم  يف  جرى  وما  وخطبه،  كربالء 

والوقائع املتأخرة عن مقتلِه.
بيته  أهل  من  لألنصار  خصصه  الثاين  اجل��زء 

وبقية االصحاب. 
اجلزء الثالث خصصه للنساء من اهل بيته ونساء 

األنصار  اللوايت حرضن يف واقعة الطف. 

اجلزء الرابع فهارس الكتاب كاماًل. 
* املعقبني من ولد أمر املؤمنني

املدين  احلسن  بن  حييى  احلسني  اب��و  تأليف: 
العبيديل .

الوفاة: 277 ه� .
حتقيق: فارس حسون كريم .

عيل  املؤمنني  أمر  ذّري��ة  عىل  حيتوي  والكتاب 
بن أيب طالب الذين عاشوا وأعقبوا خلفًا بدءًا 
باالمام  وختًا  املجتبى  احلسن  اإلمام  ذرية  من 
ثّم  ثّم بعد ذلك بأعقاب أوالد األئمة  الكاظم 
منهم  قتل  ومن  بكربالء  منهم  قتل  من  يذكر 

بالسم وحيتوي الكتاب عىل 142 صفحة.
* الدرة الغراء يف وفاة الزهراء )عليها السالم(

عصفور  آل  حمّمد  بن  حسني  الشيخ  تأليف: 
البحراين املتوىف سنة 1216 ه�.

حتقيق: سيد عباس هاشم األعرجي أحد حمققي 
جممع االمام احلسني )عليه السالم( العلمي.

تاريخ والدهتا  الزهراء  تطّرق املؤلف إل سرة 
وخصائصها أثناء محلها ثّم تعّرض ال زواجها 
من ابن عّمها سيد األوصياء عيل بن ايب طالب 
وما  اهلل،  أبيها رسول  وفاة  إل  انتقل  ذلك  بعد 
إل  وفاته من ظلم واضطهاد  بعد  عليها  جرى 

حني وفاهتا صلوات اهلل وسالمه عليها.
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القيم  أبرز  من  والتسامح  السالم  قيم  تعدُّ 
)عليه  احلسني  اإلم���ام  عليها  أّك��د  التي 
عن  داف��ع  فقد  كربالء،  ث��ورة  يف  السالم( 
املظلوم  ومنارصة   , ال��رشّ مواجهة  يف  اخلر 
الفقراء  أجل  ثورته من  الظامل, وكانت  ضّد 
األموية  السلطة  كانت  حني  يف  واملساكني, 
ويزيدون  اخلوف,  ويشيعون  الناس  يقتلون 
اخلاّصة  املنفعة  ويفضلون  الناس,  آالم  من 
عىل مصالح األّمة. فلم يكن اإلمام احلسني 
عليه السالم يبتغي الفتنة, ويريد أن يرضب 
أوارص  يقطع  أن  أو  ببعض,  بعضها  الناس 
ومل  األم��وي��ة,  الدعاية  ص��ّورت��ه  كا  األّم��ة 
من  أّنه  من  الرغم  عىل  حرب  داعية  يكن 
خيرج  مل  فهو  وأشجعهم,  املحاربني  أفضل 
خرج  ولكّنه  الحتالهلا,  بجيش  الكوفة  إل 
الذين  الكوفة  أهل  ومطالب  لرغبة  حتقيقًا 

وإي��وائ��ه،  ون��رصه,  مبايعته,  عىل  تعاهدوا 
ألف  عرش  ثانية  حوايل  رسائلهم  وبلغت 
رسالة يطلبون فيها من اإلمام احلسني عليه 

السالم رسعة املجيء إل الكوفة.
أفعاله  السالم نسمعه يف صدى  إّن صوت 
السلطة  جيش  بقتال  يبدأ  مل  فهو  النبيلة، 
القني  اق��رتاح زه��ر بن  األم��وي��ة ورف��ض 
قابله  ال��ذي  يزيد  جيش  طالئع  بمحاربة 
وهو يف طريقه إل العراق، ولو كان حارهبم 
كنت  ما  ج��واب��ه:  وك��ان  مجيعًا،  ألب��اده��م 

ألبدأهم بقتال.
الذي  بن عوسجة  حماولة مسلم  كا رفض 
األموي  اجليش  ق��ّواد  أحد  يرمي  أن  أراد 
عندما  بسهم  اجل��وش��ن(  ذي  ب��ن  )شمر 
عليه  احلسني  اإلم��ام  معسكر  أم��ام  وق��ف 
السالم وأخذ يشتم ويسّب اإلمام احلسني 
بذلك  اإلم��ام  له  ي��أذن  فلم  السالم،  عليه 
أبدأهم«  أن  أكرة  فأيّن  ترمه  »ال  له:  قائاًل 
يف  األموية  السلطة  آليات  يستخدم  مل  وهو 
اإلرهاب  إشاعة  من  أهدافها  إل  الوصول 
واخلوف واخلديعة واملكر وقتل الناس, ولو 
باجلور  األموية  السلطة  من  ينترص  أن  أراد 
كانت  ومبادئه  قيمه  ولكن  ذل��ك،  لفعل 
طريقه  يف  فهو  ذلك,  بني  حيول  منيعًا  سدًا 
القوافل  وال  القبائل  هياجم  مل  العراق  إل 

ومل يروع األطفال والنساء. ومل يقتل إنسانًا 
واحدًا، ومل يقطع شجرة أو أحرق زرعًا, ومل 
يأمر باستخدام العنف واإلكراه ضّد الناس, 
أوامره  كانت  إّنا  السلطة،  جيش  فعل  كا 
ووصيته إل سفره )مسلم بن عقيل( ملّا بعثة 
إل الكوفة أن أمرة »بتقوى اهلل واللطف بني 
وصية  عقيل  بن  مسلم  نفذ  وقد  الناس« 
اإلمام كا هي ولو أّن اإلمام احلسني أوصاه 
بغر ذلك لكان يف إمكانه أن يقتل عبيد اهلل 
الفرصة،  له  سنحت  عندما  غيلة  زياد  بن 
ولو فعل ذلك الستول عىل قرص اإلمارة يف 
برّمتها، ولكّنه  الكوفة ولتغّرت األحداث 
عىل  ذلك  دون  حالت  التي  والقيم  اإليان 

اعتبار أّن الفتك ضّد الدين.
بعد  الرياحي  احلّر  مع  أيضًا  متساحمًا  وكان 
عىل  واالن��ق��الب  للحّق,  انضامه  ق��ّرر  أن 
جيش عمر بن سعد, تاركًا لوم الالئمني من 
جيش السلطة، ومؤّكدًا هلم: »واهلل إيّن أخّر 
عىل  اختار  ال  واهلل  والنار,  اجلنة  بني  نفيس 

اجلنة غرها، ولو قّطعت وحرقت«.
السالم  عليه  احلسني  أمام  احلّر  وقف  فقد 
معلنًا توبته واعتذاره واستعداده بالتضحية 
فأجابه  توبة؟  من  يل  هل  ومتسائاًل  بنفسه، 
وبرّشه  نعم،  السالم:  عليه  احلسني  اإلمام 

بأّنه احلّر يف الدنيا واآلخرة.

عالٌم وأثر

من كتاب القيُم االجتماعية لـ )محمد أحمد محمود إبراهيم(

قيُم السالم والتسامح..



شفيع  بن  آقا  جواد  الشيخ  ونسبه:  اسمه 
امللكي التربيزي .

والدته: ولد يف القرن الثالث عرش اهلجري 
بمدينة تربيز يف إيران.

دراس��ة  )ق���دس رسه(  أك��م��ل  دراس��ت��ه: 
إل  سافر  ثّم  تربيز،  يف  احلوزوية  املقّدمات 
النجف األرشف إلكال دراسته احلوزوية، 
وبدأ  تربيز،  إل  رج��ع  1321ه  ع��ام  ويف 
1329ه  عام  ويف  هناك،  الطلبة  بتدريس 
الفقه  بتدريس  وبدأ  املقّدسة،  قم  إل  سافر 
واألخالق والعرفان، وإقامة صالة اجلاعة 
املعصومة)عليها  فاطمة  السّيدة  حرم  يف 
احل��وزة  تأسيس  قبل  وذل���ك  ال��س��الم(، 

العلمية فيها .
رسه(  )ق��ّدس  كان  وأخالقه:  صفاته  من 
الكثر  فيه  جتّليت  وقد  األخ��الق،  يف  قّمة 
كالتقوى  العالية،  األخالقية  الصفات  من 
أساتذة  أشهر  من  وكان  والعبادة،  والورع 
األخالق يف زمانه، بحيث أّثرت شخصيته 

به،  وسمع  عرفه  م��ن  بجميع  وأخ��الق��ه 
فكان الناس يطلبون منه الدعاء هلم، وكان 

صاحب كرامات ومقامات عالية .
من أساتذته: الشيخ حمّمد كاظم اخلراساين 
النوري  الشيخ حسني  املعروف باآلخوند، 

الكوهكمري،  حسني  السّيد  الطربيس، 
مهدي  السّيد  اهلمداين،  قيل  حسني  الشيخ 

احليدري، الشيخ رضا اهلمداين .
الغروي  حسني  حمّمد  الشيخ  تالمذته:  من 
السّيد  بالُكمباين،  املعروف  اإلصفهاين 
روح اهلل املوسوي اخلميني، الشيخ عبد اهلل 
الفاطمي  حسني  السّيد  التربيزي،  شاجلي 
البهاري،  حسني  حمّمد  الشيخ  القّمي، 
حممود  السّيد  الطهراين،  عباس  الشيخ 
املدّريس، السّيد حممود اليزدي، الشيخ عيل 

اهلمداين .
من مؤّلفاته: املراقبات أو أعال السنة، لقاء 
حاشية  الصالة،  أرسار  إليه،  والسلوك  اهلل 
الفارسية(،  )باللغة  القصوى  غاية  عىل 
رسالة يف اأُلصول، رسالة يف الفقه، رسالة 

يف احلج .
وفاته: ُتويّف )قدس رسه( يف العارش من ذي 
يف  شيخان  بمقربة  وُدفن  1343ه،  احلّجة 

قم املقّدسة .

احتالل  الربيطانيون  أراد  ملا  أّن��ه  حُيكى 
هلم  العراقيني  مقاومة  واجهوا  العراق، 
التي  املقاومة  جذر  أّن  ورأوا  شدة،  بكل 
مراكز  هي  واملعنوية  بالقوة  الناس  متد 
النجف  مقدمتهم:  ويف  والعلاء  العلم 

األرشف وكربالء املقدسة.
العراق  ملا فرضوا سيطرهتم عىل  ولذلك 
فبدأوا  االنتقام،  يف  ف��ّك��روا  بالكامل، 
احل��اك��م  فبعثوا  األرشف،  بالنجف 
اليزدي  كاظم  حمّمد  السيد  إل  الربيطاين 
رّسه(  )ق��دس  الوثقى  العروة  صاحب 
تطلب  الربيطانية  احلكومة  ان  له:  ليقول 

من ساحتكم مغادرة النجف األرشف.
قال السيد: وملاذا؟

أجاب: ألنا نريد االنتقام من األهايل.
عائلتي  م��ع  أم  وح���دي  أخ���رج  ق���ال: 

وأرسيت؟
أجاب: بل مع عائلتكم وأرستكم.

كلهم  األرشف  النجف  أهايل  فإّن  قال: 
أرسيت وعائلتي، وإيّن لن أخرج منها مها 
كلف األمر، وسوف أبقى وليصيبني فيها 

ما يصيبهم.
خائبًا،  الربيطاين  احل��اك��م  رّد  وب��ذل��ك 
وتراجعت احلكومة الربيطانية عن نواياها 
أثر  النجف األرشف عىل  بالنسبة ألهايل 
الطباطبائي  كاظم  حممد  السيد  مقاومة 
اليزدي رمحة اهلل عليه وشجاعته، ووفائه 

وإخالصه.

التحّدي الجريء

قيُم السالم والتسامح..

الفقيه الشيخ جواد آقا الملكي التبريزي )ُقّدس سره(
)القرن الثالث عشر ـ 1343ه(



رسمي  تقرير  يف  وردهَ   1918 ع��ام  ويف 
من  وحدها  النجف  تتلقاه  ما  أن  بريطاين 
إيران  من  أوق��اف  وم��وارد  خرية  هبات 
سنويًا،  اسرتليني  جنيه  مليون  من  تقرب 
العوامل  أح��د  عن  التقرير  ه��ذا  فكشف 
وراء قوة االكتفاء املادي خلدمات العتبات 
املقدسة والعلاء وطلبة العلم، أما عوامل 
ضعفها فهو افتقارها ملصادر الدخل الدائم 

داخل العراق.
العثانية  السلطة  أن  إل  ي��رج��ع  وه���ذا 
التابعة  الوقفية  املمتلكات  صادرت معظم 
كانت  والتي  الشيعية  املقدسة  للعتبات 
خدماهتا  عىل  منه  يرصف  هلا  م��وردًا  ت��دّر 

وتعمرها وصيانتها.
األوقاف  من  تصادر  مل  نفسه  الوقت  ويف 
أشار  ما  وه��ذا  السنية،  للعتبات  التابعة 
إليه النائب سعد عمر أمام املجلس النيايب 
أن  )أرد  ق��ال:  وك��ان رصحي��ًا ج��دًا عندما 

أخرب املجلس العايل بأن العهود املظلمة لو 
شاء اهلل هلا البقاء ملا بقيت للعتبات املقدسة 
من  القليل  النزر  هذا  حتى  األوق��اف  من 
األوقاف... فكثر من األوقاف الصحيحة 
ضبطت  امل��ق��دس��ة  ل��ل��ع��ت��ب��ات  ال��ت��اب��ع��ة 
أواخر  يف  وبيعت  الوقف  من  )صودرت( 
لآلخرين  ملكًا  وصارت  العثانية  الدولة 
قدم  أن  وسعي  ويف  الفرامني  ت��زال  وال 
تقديمه  شاء  ما  )األوقاف(  املدير  لسعادة 
منها يف أي جلسة أخرى... فلرينا سعادة 
له  لنشر  القديمة  السجالت  العام  املدير 

بأصابعنا حوهلا....(.
صيانة  بإمهال  العثانية  السلطة  تكتِف  مل 
بل  أوقافها  ومصادرة  املقّدسة  العتبات 
عىل  ق��رون  ثالثة  مدى  وعىل  استحوذت 
فقط  بلغت  والتي  والدفنية  اجلنائز  رسوم 
يف سنة 1914 أكثر من عرشين ألف لرة 
حينه،  يف  ضخم  مبلغ  وهو  عثانية  ذهبية 

إضافة إل ما يقارهبا من الرسوم عىل زوار 
العتبات من اجلنسيات املختلفة.

وهذه الواردات السنوية الضخمة حينذاك 
واردات  تكون جزءًا من  أن  املفرتض  من 
تصادرها  كانت  املقدسة  العتبات  أوقاف 
إال  ختّصص  ومل  سنويًا  العثانية  السلطة 
األرضحة،  وتنظيف  إلنارة  القليل  النزر 
وحتى أهنا بخلت عىل اخلدم واملتولني عىل 
عن  كثرًا  يقل  بمستوى  برواتب  العتبات 
واملساجد  العتبات  يف  الرواتب  مستوى 

السنّية.
العتبات  أوض��اع  أن  القول  يمكن  إذن 
املقدسة كانت يف حالة إمهال شبه تام خالل 
باالحتالل  هنايته  وبعد  العثاين،  العهد 
السياسة  هذه  استمرت  للعراق  الربيطاين 
فقد  واح��د  سبب  إل  ترجع  كانت  وان 

أضيف إليه سبب جديد.
فالسبب األول استمر من خالل استمرار 

    )من كتاب موقف نواب لواء كربالء في المجلس النيابي العراقي في العهد الملكي 

ـ للدكتور محمد راضي آل كعّيد الشمري ـ مركز كربالء للدراسات والبحوث ـ العتبة الحسينية المقدسة(

كانْت أعمال البناء وترميم العتبات المقدسة وصيانتها ال تقوم بها السلطة العثمانية خالل عهدها 
الهند  فقد كان سالطين شمال  وإيران،  الهند  تأتي من  التي  الخيرية  التبرعات  كانت  بل  العراق،  في 
ووزرائهم والمهراجات والتجار مصدرًا مهما لألموال الواردة إلى النجف وكربالء، والبالغة حوالي )15 ألف 

جنيه استرليني( سنويًا وعلى مدى أكثر من قرن وهذه التبرعات كانت تعرف بـ )خيرية أوده(.

موقف نواب لواء كربالء من األوقاف والشؤون الدينية

خالل فترة الحكم الملكي ـ )3-1(
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ملؤسسة  إدارته  يف  القديم  اإلداري  اجلهاز 
األوقاف واملعني من قبل اإلدارة العثانية.

أما السبب املستجد يف هو رصاع اإلرادات 
من  العظمى  والغالبية  االحتالل  بني  ما 
خالل  من  له  الرافضة  العراقي  الشعب 
عام  عليه  الثورة  ثم  ومن  تغلغله  مقاومة 
وقوهتا  املدبر  عقلها  كان  وال��ذي   1920
املحّركة تكمن يف لواء كربالء أي يف مدن 

العتبات املقدسة.
وعىل ما يبدو اهلدف هو هدم هذه الرموز، 
وهذا هو الذي دفع االحتالل الربيطاين إل 
اتباع كافة السبل لعزل هذا اللواء واضعافه 
إل  اخلرية  التربعات  دخ��ول  منع  ومنها 
النجف وكربالء من خارج العراق والذي 
املقدسة فحسب  العتبات  تدهور  مل يسبب 
النجف  مدينتي  أحوال  تدهور  سبب  بل 
وكربالء املعاشية وخاصة رفادة فئة العلاء 
ومدارسهم العلمية وطلبتهم القادمني من 

أرجاء العامل اإلسالمي.
التربعات  بمنع  االحتالل  سلطة  تكتِف  مل 
اخلرية للعتبات املقدسة بل حتى التربعات 
القادمة من اهلند بصورة رسمية عن طريق 
والتي  العراق  يف  الربيطانية  االعتاد  دار 
العامة  االوق��اف  مديرية  إل  حتوهلا  كانت 
بصورة  لتختفي  عنها  ال��ط��رف  وتغض 
الذي  الوجه  يف  ت��رصف  أن  دون  معّقدة 

جاءت من أجله.
زعاء  ألحد  حدث  ما  املثال  سبيل  وعىل 
احلسني  اإلم��ام  زار  الذي  املحسنني  اهلند 
بمبلغ  وتربع   1921 عام  السالم(  )عليه 
)48 ألف روبية( لتعمر املنائر الذهبية وتم 
حتويل مبلغه إل مديرية األوقاف العامة عن 
طريق دار االعتاد الربيطانية واختفى املبلغ 
دون تنفيذ مرشوع الرتميم والتذهيب وهذا 
ما دعا النائب السيد أمحد الوهاب أن يعلن 
عنه يف جلسة املذاكرة عىل ميزانية األوقاف 
)أود  مديرها:  ويسأل   1931 لسنة  العامة 
مل  العامة  األوقاف  مديرية  ملاذا  أسأل..  أن 
هتتم بتعمر العتبات املقدسة ومل ترصد يف 
هتّدم  ما  إصالح  به  يمكن  مبلغًا  ميزانيتها 

من هذه املواقع املقدسة(.

)الديوانية(  فؤاد  املجيد  عبد  النائب  عقب 
امهال  من  الوهاب  إليه  ذه��ب  ما  مؤيدًا 
املقدسة  للعتبات  العامة  األوقاف  مديرية 
القاسم  اإلم��ام  مرقد  يوجد   ..( ق��ائ��اًل: 
احللة  ب��ني  جعفر  ب��ن  موسى  اإلم���ام  ب��ن 
تستورد  أمالك  له  املرقد  وهذا  والديوانية 
آالف  ثالثة  يقرب  ما  األوقاف  دائرة  منها 
مل  وأكثر  سنوات  عرش  ومنذ  سنويًا  روبية 
واحدًا  فلسًا  األوقاف  دائرة  عليه  ترصف 
يف  األمالك  هذه  من  استوفت  ما  وجمموع 
هذه السنوات يناهز الثالثني ألف روبية... 
ويأيت يف كل يوم مجعة ما ال يقل عن مخسة 
ينامون يف  الناس  آالف نسمة وكل هؤالء 
ويلتحفون  األرض  عىل  املرقد...  ج��وار 

الساء...(.
مدير  س��ائ��اًل  ال��وه��اب  السيد  عقب  ث��م 
اهلندي:  املتربع  مبلغ  مصر  عن  األوقاف 
)املنارة  عليها  رصف  سنوات  تسع  )منذ 
الذهبية( مقدار سبعة آالف روبية أو ثانية 
ينجز  مل  التاريخ  هذا  وإل  روبية...  آالف 
)األوق��اف  املدير  سعادة  فاسأل  امل��رشوع 
العامة( ما هي األسباب التي اخرت تعمر 
النواب  أص��وات  بحث  وقد  املنارة،  هذه 
بإكال  املطالبة  يف  املحرتمني  واألع��ي��ان 
يأخذوا  مل  ولكن  امل��ن��ارة...  ه��ذه  تعمر 
جوابًا فهل توجد أسباب خفية تستوجب 
املخصصة  الدراهم  ذهبت  وأين  ذل��ك.. 

هلذا املرشوع اطلب اجلواب(.
 � القايض  نوري   � األوق��اف  مدير  جيب  مل 
فكّرر النائب سؤاله عىل وزير املالية � رستم 
حيدر � فأجابه: ).. أما سؤالك هذا فيجيب 
عليه مدير األوقاف( لكن املدير ظل صامتًا 
فطالبه باجلواب أكثر من مّرة ولكن رئيس 
مدير  إلنقاذ  بادر   � الرباك  سلان   � اجللسة 
فقاطعه  امليزانية  ق��راءة  بإعالنه  األوق��اف 
الوهاب مرّصًا عىل جواب مدير األوقاف 
املذاكرة فأجاب مدير األوقاف:  قبل إهناء 
هو  )الوهاب(  ذكره  الذي  الترّبع  إن   ...(
الكشف  ج��رى  وق��د  روب��ي��ة(  أل��ف   48(
ال�  يقارب  ما  ورصفنا  اخلرائط  ونظمت 

)45 ألف ربية( تقريبًا(.

فاهتم نائب كربالء مدير األوقاف بالكذب 
روبية(،  ألف   45( املبلغ  من  رصف  بأنه 
عاد  ال��ق��راءة  وبعد  ج��دوى  دون  ولكن 
الوهاب مرّصًا عىل كشف احلقيقة ورضب 
مثاًل قائاًل: )... ختّوفًا من املستقبل من أن 
أشبه  أصبحت  احلسني  سيدنا  منارة  قضية 
احلكومة  ترسل  كلا  الكفل  بمنارة  يشء 
هيئات كاشفة تذهب اهليئة وتقول ال منارة 

هناك(.
)املنتفك(  عيل  حممد  طالب  النائب  أي��ده 
قائاًل:  الذعًا  نقدًا  األوق��اف  إدارة  منتقدًا 
ألف   48 � الذهبية هي  املنارة  )خمصصات 
واعتقد  حاهلا  عىل  املنارة  وبقيت   � روبية 
هبذه  يعلم  ب��اب��ان  ج��الل  امل��ت��رصف  أن 
)رستم  الوزير  من  وأرج��و  ال��دراه��م... 
حيدر( أن يتبعهَ هذه املسألة... وهذا عيب 
عىل دائرة األوقاف بأن ال تقوم بتوصيات 

أصحاب اخلر...(.
قبل  أن��ه  للمجلس  ك��رب��الء  نائب  وب��ني 
حمسن  احلاج  املتعّهد  قبض  سنوات  تسع 
مائتي  روبية صنع هبا  الصفار سبعة آالف 
طابوقة مذهبة وأوقف عن العمل من قبل 

األوقاف.
ستة  قبض  الياس  عيل  احل��اج  املعار  أم��ا 
آالف روبية ومات وهو ينتظر بدأ العمل، 

وظل املبلغ بذمته.
أين  األوق��اف  مدير  كربالء  نائب  وس��أل 
مدير  اع��رتف  عندها  املبلغ،  باقي  ذه��ب 
ذهبت  روبية(  أل��ف   12( ب��أن  األوق��اف 
الوهاب  فقاطعه  املتويف  املتعهد  ذّم��ة  يف 
متسائاًل: )كيف تسّلم مبالغ بدون ضانات 
قانونية كافلة واملسؤولية تقع عىل موظفي 

األوقاب وجيب أن حياسبوا(.
ّعلق  التقصر  هذا  املالية  وزير  سمع  وملا 
يؤسف  مما  املسألة..  هذه  )حقيقة  قائاًل: 
أن  وأعتقد  اإلع��ان��ات...  هذه  ضياع  هلا 
عىل دائرة األوقاف مسؤولية كربى ترتتب 
عليها وجيب التحقيق عنها.. وأعُد املجلس 

بأن الدائرة ستقوم بذلك(... يتبع.
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انه اإلعالم الزيني يف جتليات مشهد ما بعد 
املوضوعي  واقعه  يف  كان  احلسينية  الثورة 
ثورة ثقافية شاملة و منظمة بكل املقاييس، 
أعلنتها عقيلة الطالبيني عىل مكامن الظلم 
ه��وادة،  ب��ال  واإلره���اب  ال��ظ��الم  وأقبية 
صوت  حقيقة  عن  الثورة  هذه  لتكشف 

املرأة احليدرية احلسينية
وأب��ن��اء  الكفر  ع���روش  تعرية  كيفية  يف 
وبغضهم  أمية  آل  خسة  وفضح  الطلقاء، 
وقتلوا احلسني  السالم،  البيت عليهم  آلل 
عليه  ألبيه  بغضا  لكي   ) السالم  عليه   (
السالم  عليها  زينب  فكانت  ال��س��الم، 
الناطقة عىل لسانه، وما استطاعوا إسكاهتا 
فصرب السيدة زينب ورباطة جأشها، وقوة 
متامًا،  التأريخ  جمرى  غروا  العلوية،  بياهنا 
وزل��زل��وا ع��روش ال��دول��ة األم��وي��ة بكل 

مفاصلها .
قلنا ان إعالمها  اذ  ابدًا  ال نجايف الصواب 
اهلل  أع��داِء  عىل  وفتكًا  وقعًا  األش��د  ك��ان 
وطعن  السيوف  رضِب  من  وتعال  تبارك 
الرماح، وخر مثال ما أخزت به طاغية دار 
بنرٍص موهوم،  منتشيًا  بادرها  االمارة حني 
 ( قائاًل:  التشفي  أناط  أحط  يمثل  بسؤال 
كيف رأيت صنع اهلل بأخيك؟ ( . إذ ألقمته 

حجرًا بكلاِت نرٍص حولت هبذه الكلات 
موقع  م��ن   ) عسكريًا   ( املنترص  ال��ظ��امل 
آتاها  با  قائلة  الدفاع،  موقع  ال  اهلجوم 
مجياًل  إاّل  رأيت  ما   ( العلم:  من  تعال  اهلل 
( وهبذه الكلات قلبت عليه الطاولة رأساهَ 
الناس   عىل عقب يف جملسه أمام حشد من 

جتمهروا لرؤية سبايا الطف الدامي.
ورّبا  أس��رة  سيدة  القارئ  عزيزي  ختيل 
املصائب  أهنكْتها  ق��د  وك��ان��ت   ، مكّبلة 
واملتاعب الروحية واجلسدية تقف يف وجه 
طاغية مستبد وتدعو عليه باملوت وتذكره 
يضع  أن  منا  يستطيع  من   ، وحسبه  بنسبه 
بإهناء  مهدد  وهو  املوقف،  هذا  يف  نفسه 
بن  بشر  يقول  واح��دة؟  حلظة  يف  حياته 
بنت  زينب  إل  ونظرُت  األس��دي:   خزيم 
خفرًة  أرهَ  ومل  يومئٍذ،  السالم  عليها  عيل 
لسان  من  ُتفرغ  كأهنا  منها!  أنطق  واهلل 
قاتلت  لقد  السالم  املؤمنني عيل عليه  أمر 
منطق  شابه  الذي  بمنطقها  زينب  احلوراء 
فزلزلت  واملتكلمني  البلغاء  سيد  ابيها 
راحت  ثم  جرائمهم  وفضحت  عروشهم 
تنرش فضائل ومناقب جدها وأبيها وأخوهتا 
وذكر مثالب بني امية ولذلك قّيمها اإلمام 
السّجاد بقوله : ) إّن عّمتي زينب عاملة غر 

ة غر مفّهمة ( . ِهمهَ معّلمة وفهَ
الذي  الثوري  اخلطاب  نص  يقرأ  من  ان 
القته العقيلة زينب يف جملس الطاغية يزيد 
بن معاوية قراءة متأنية دقيقة، سيجد ان هذا 
الرسالة  عنارص  كل  عىل  احتوى  اخلطاب 
اإلعالم  اعتمدها  التي  احلقيقية  اإلعالمية 
يف  الشمولية  ابرزها  من  والتي  الزينبي  
الطرح وتغطية احلدث من كل جوانبه بكل 
او  والتضخيم  التهويل  عن  بعيدا  وضوح 
حتى االنكار والتجاهل، وبأدق تفاصيله، 
ملا لذلك من امهية يف رسم الصورة الواقعية 
يف ذهن املتلقي، ومساعدته عىل اختاذ القرار 
الصحيح واملوقف السليم، كذلك تسلحها 
بعيدًا  السلس  واألسلوب  السليم  باملنطق 
حم��اوالت  ك��ل  ع��ىل  ل��ل��رد  العصبية  ع��ن 
للشام  العام  ال��راي  لتضليل  الطاغوت 
الكذب  توظيف  خ��الل  من  والشاميني 
والتزييف واخلداع وكل  والتزوير  والغش 
كتب  مها  السوداء.ختامًا  الدعاية  ادوات 
اشاد  وما  والشعراء  والكتاب  املؤرخون 
اخلطباء من عىل املنابر يف فضل بطلة كربالء 
وأعالمها اهلادف وصربها وثباهتا وعظمة 
رسالتها ال يتعدى كونه غيض من فيض او 

ربا اقل من ذلك.

زات ...  غيٌض من فيِض ميِّ
اإلعالم الزينبي

علي محمد العكيلي

مشاركات

تنويه/ اآلراء الواردة يف هذه املقاالت متثل كّتاهبا وال متثل بالرضورة رأي إدارة املجلة، 
وهي باب مفتوح آلراء املشاركني األعزاء.
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تعترب السعادة رغبة وحاجة أساسية يبحث عنها اجلميع ويتمنى 
األ  السعادة  تأيت  ال  ولكن   . احلياتية  املجاالت  مجيع  يف  حتقيقها 
بتطبيق عنارصها حتى يتفتح العقل ويبتهج الفؤاد منها )الرضا 
با قسم اهلل لك ( اذا زرعت يف قلبك الرضا والقناعة سوف تشعر 
بسعادة ال تنضب الن الرضا بقضاء اهلل وبا يقسمه لك من اعظم 
السعادة فال جيتمع حب اهلل وحب الدنيا يف قلبآ واحد . قال االمام 
الصادق )عليه السالم() اعلم الناس باهلل ارضاهم بقضاء اهلل (. 
والتأمل  التدبر   ،) واألمل  )التفائل  ايضا  السعادة  عنارص  ومن 
يغرس يف قلبك السعادة ويبعد عنك الطاقات السلبية ويعطيك 
وتشعر  أليه  تطمح  ما  وحتقيق  االستمرار  أجل  من  للفرح  دافع 
من  تعترب   ) االبتسامة  اما)  القلبية،  والطمأنينة  اجلسدية  بالراحة 
االبتسامة  جعل  من  وسبحان  والروحية  النفسية  العالجات 
والبهجة  بالرسور  شعور  تعطيك  صدقة،  املؤمن  اخيه  وجه  يف 
.كذلك من عنارص السعادة) مساعدة االخرين ( وهي من االمور 
املهمة التي تعطيك دافع للسعادة عندما تقدم مساعدة لألخرين 
فأنك سوف تشعر بنوع من الرضا والسعادة حتى وأن كانت هذه 
املساعدة بسيطة، ويأيت بعدها )التسامح ( وهو أمجل صفة تغمرك 
بسعادة عارمة عندما متتلك قلبآ متساحمآ ال حيمل حقدآ وال أنانية 
فهذه قمة السعادة .يقول النبي االكرم حممد )صىل اهلل عليه وآله 
فأن  اهلل.  يعزكم  فأعفوا  عزآ  اال  العبد  يزيد  ال  العفو   :) وسلم 
العنارص املهمة وأبعدنا عن افكارنا الطاقات السلبية  طبقنا هذه 
الطاقات األجيابية والعقالنية  داخلنا  تنبني يف  والعدوانية سوف 
يفكر األ يف حتقيق أهدافة وكيف يرسم  التي جتعل الشخص ال 
املال  امتالك  يعترب  البعض  املجاالت  يشء  يف  حياته  يف  السعادة 
والسيارة والبيت والزوجة هذه هي السعادة . ولكن الكثر من 
الرضورة  االمور  بعض  يمتلكون سوى  الذي ال  الفقراء  الناس 
حطام  من  تأيت  ال  فالسعادة   . والرضا  بالسعادة  يشعرون  لكن 
أيانيآ مطمئنآ بذكر اهلل من  قلبآ  الدنيا ألهنا زائلة ولكن تأيت من 
تقرب ال اهلل غرس اهلل يف قلبه السعادة يف كل الصعاب واملهات 

ومفتاح سعادة قلبك هو رضا اهلل.

بقلم / زينب موسى 

مفاتيح السعادة
مشاركات
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بعد بصمة األصابع والوجه..)رائحة عرقك( تفتح هاتفك...!

علماء يحذرون من احتمال زيادة عدد الزالزل المدمرة حول العالم عام 2018

روبوت خارق يستعرض قدراته وينافس بها اإلنسان...!

طور باحثون تقنيات اهلاتف الذكي لكي يتم فتحه ببصمة )رائحة 
العرق( بنفس طريقة بصمة اليد أو الوجه، وقال الدكتور )جان 
هاالميك( من جامعة والية نيويورك: إن جزيئات )بصمة عرق( 
لتحديد  استخدامها  ويمكن  نوعها،  من  فريدة  تكون  إنسان  كل 
شخص حيمل أو يرتدي أو حيمل جهازا ذكيا، با يف ذلك ساعات 
أمانا  األكثر  ستكون  الوسيلة  هذه  إن  الذكية،  واهلواتف  اليد 
للحفاظ عىل أرسار اهلاتف اخلاص بك آمنة من اهلاكرز حيث إن 
بصمة العرق من الصعب جدا تقليدها،  مضيفا ان تطوير شكل 
جديد من األمن ال يمكن اخرتاقها بواسطة اهلاكرز، بواسطة ملف 
باستمرار  تقيس  التي  الرصد  ب�فرتة  أوال  يقوم  العرق(،  )بصمة 
إن  منوها  اليوم.  من  خمتلفة  أوقات  يف  مالكها  عرق  مستويات 
املالمح املميزة لرائحة العرق ال يمكن نسخها بسهولة، مما جيعلها 
أن  ال  مشرا  كبر،  حد  إل  قرصنة  هلجات  للتعرض  قابلة  غر 

تسلسل آلية فتح جهاز اهلاتف الذكي عىل نظم بيولوجية معقدة، 
ال يمكن تأكيدها بواسطة أي شخص أخر غر مالك اجلهاز.

استعرضت احدى الرشكات ألمريكية قدرات روبوهتا املتطور Atlas( ( الذي أذهل يف عشاق التقنيات 
متكن  حيث  البرش،  من  الكثر  عنا  يعجز  صعبة  وهبلوانية  رياضية  حركات  الروبوت  قدم  حيث  احلديثة 
وأهم  الباركور.  رياضة  ممارسو  يتبعها  التي  تلك  تشبه  بتقنية  االرتفاعات  متفاوتة  حواجز  بني  القفز  من 
يشء والذي أذهل اخلرباء واملتابعني هو متكنه من القيام بحركة )شقلبة( خلفية عىل غرار العبي اجلمباز 
املحرتفني، األمر الذي يظهر قدراته احلركية العالية وتطور تقنيات التوازن التي ُزود هبا اضافة ال قدرته عىل 

احلركة يف الطرقات الوعرة ونقل محولة يصل وزهنا إل بضعة كيلوغرامات بكل دقة وتوازن.

املدمرة  الزالزل  العلاء من احتال حدوث زيادة كبرة يف عدد  حذر 
من  يزيد  قد  مما  األرض  دوران  رسعة  يف  التباين  بسبب  العامل،  حول 
بالسكان.  املكتظة  االستوائية  املناطق  يف  سيا  ال  الزلزالية،  األنشطة 
للجمعية  كولورادو  جامعة  (من  بيلهام  )روجر  العامل  الضوء  وسلط 
اجليولوجية األمركية  الصلة بني النشاط الزلزايل الشهر املايض ودوران 
األرض، مؤكدا إن العالقة بني دوران األرض والزالزل قوية، تشر 
إل أن هناك زيادة يف عددها مستقبال. موضحا إن دوران األرض يتغر 
من  فائقة  بدقة  قياسه  ويمكن  أحيانا  اليوم  يف  ثانية  ميل  بمقدار  قليال 
خالل الساعات الذرية. فوجد بيلهام أن الفرتات التي شهدت تباطؤا 
يف رسعة دوران األرض كانت خلمس سنوات أعقبها زيادة يف الرسعة 
ونشاط زلزايل عنيف، وهو ما حدث عدة مرات خالل ال�150 عاما 
األخرة. وذكر أن دوران األرض بدأ يتباطئ بالفعل منذ 4 سنوات، 

مما يعني أن عام 2018 قد يشهد نشاطا زلزاليا عنيفا.
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ابتكار ســاعة تراقب صحتك على مدار اليوم...! 000بعد بصمة األصابع والوجه..)رائحة عرقك( تفتح هاتفك...!

ذكية  ساعة  علمي  فريق  ط��ور 
عىل  الصحية  املراقبة  عىل  تعمل 
تتمثل  مهمتها  س��اع��ة،  م���دار 
بحدوث  مبكرا  مرتدهيا  بإخبار 
اجلسانية. وظائفه  يف  م��ا  خلل 
يتنبأ  استشعار  عىل  حت��وي  فهي 
الطبية  الطوارئ  بحاالت  مبكرا 
ويمكنه استدعاء سيارة اإلسعاف 
الساعة  وت��ق��ي��س  ال��ف��ور.  ع��ىل 
رضب��ات  معدل  مستمر  بشكل 
ودرجة  األكسجني  ونسبة  القلب 
احل�����رارة ع��ىل م����دار ال��س��اع��ة. 
إن  اهلنغاريون  امل��ط��ورون  يقول 
وحتديد  تشخيص  يمكنه  النظام 
عند  املحتملة  الصحية  املخاطر 
هورفات(  )توم  وأشار  ظهورها. 
أن  ال  الطبيني،  املهندسني  أحد 
هائلة  كمية  بجمع  تقوم  الساعة 

يسمى  ما  إط��ار  يف  البيانات  من 
يتم  وال��ت��ي  الصناعي  ب��ال��ذك��اء 
البحث.  فريق  قبل  من  تقييمها 
مدة  املريض  أطال  كلا  وأض��اف 
ارتداء الساعة فإهنا تقوم بتكييف 
الطبية  احلالة  طبيعة  مع  نفسها 
للمريض، ومن ثم فإن الساعة ال 

تقوم بإرسال إشارات إنذار كاذبة 
طرح  وسيتم  املريض.  حالة  عن 
العام  شهري  ب��اش��رتاك  الساعة 
الطبية  للخدمة   2018 املقبل 
لتقديم  األط��ب��اء  م��ن  ف��ري��ق  م��ن 

املساعدات العاجلة للمريض.

نجح فريق من العلاء يف اكتشاف 
لقاح جديد من »اخليار« حيمي من 
مرض الزهايمر وحساسية القطط 
طور  يف  اآلن  وه��و  والصدفية، 
اإلعداد. يعتقد العلاء أهنم خلقوا 
باستخدام  سحرية«  »رص��اص��ة 
فروس يؤثر عادة يف اخلرضاوات 
ي���ؤدي  إل ع��الج ض��د عدة  م��ا 
أمراض، وأشادوا بنتائج أبحاثهم 

»انقاذ  ال  قدتسهم  انفراج  باهنا 
االم���راض  م��ن  االالف  م��ئ��ات 
املزمنة«، ومن املتوقع أن حتمي من 
أنواع احلساسية الشائعة . ولتأكيد 
نتائج البحث، استخدم العلاء يف 
طبقة  وأكسفورد  داندي  جامعتي 
»فسيفساء  ف��روس  من  بروتني 
يسبب  أن  يمكن  ال��ذي  اخل��ي��ار« 
تم  ثم  اخلضار،  عىل  كتل  ظهور 

لقاح  م��ن  ب��روت��ني  بنية  م��ع  دجم��ه 
عىل  بقدرته  املعروف  »ال��ك��زاز« 
فريق  وقال  املناعي،  اجلهاز  حتفيز 
نرش  ال���ذي  ال��ربي��ط��اين،  البحث 
إن  فاتشني،  ناترش  بحثهم يف جملة 
التجارب  من  ملزيد  حاجة  هناك 
بشكل  ال��ل��ق��اح��ات  الخ��ت��ب��ار 

صحيح.

فيروس )فسيفساء الخيار( للوقاية من الزهايمر والصدفية...!
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أن تصنع حياتك بنفسك معناه أن حُتّقق ما 
خمتلفة،  وطموحات  أهداف  من  له  تصبو 
حتملت  إن  إاّل  حتقيقه  يمكنك  ال  ما  وهو 
مسؤولية حياتك بشكٍل كامٍل؛ فالشخص 
وحياتك  مستقبلك  عن  املسؤول  الوحيد 
هو أنت، أو كا يقولون إّن احلياة هي عرشٌة 
باملائة مّما حيصل لنا وتسعون باملائة هي ما 
بالّلوم  ألقيت  فمها  لنا،  حيصل  با  نفعله 
فستبقى  الظروف  عىل  أو  اآلخرين  عىل 
وعّا  فشلك  عن  املسؤول  الوحيد  أنت 
حيصل لك يف حياتك. من األمور األخرى 
الرضورّية لتحقق ما تريد هو أن تعرف ما 
تريد، فكيف يمكن ألّي شخٍص أن يصنع 
أمرًا ال يدري ما هو أو ما اهلدف منه، فلو 
مل يرد الناس الطران ملا استطاعوا اخرتاع 
أن  يمكنك  فال  احلياة،  وهكذا  الطائرة، 
عليه،  تسر  وأن  احلياة  يف  طريقك  تصنع 
ما  أو  ب��ك،  سيصل  أي��ن  إل  تعرف  مل  إن 
اهلدف منه، فعليك أن تعرف ثالث أمور 
»ملاذا  وهي:  حياتك  تصنع  أن  لتستطيع 

حياتك؟  من  اهل��دف  وما  موجود؟  أنت 
وأين أنت اآلن؟«.

لك  فكيف  حياتك  من  اهلدف  عرفت  إن 
أن حتققه إن مل تؤمن بذلك، فلوال أن آمن 
الرسول )صىل اهلل عليه وآله( بالرسالة ملا 
استطاع إيصاهلا إل البرشية، ولوال أن آمن 
وهكذا  إثباهتا،  استطاع  ملا  بنظرياته  نيوتن 
والعظاء  العقول  ومجيع  أف��الط��ون  مع 
أن  فعليك  البرشية،  تاريخ  يف  مّروا  الذين 
عىل  بقدرتك  تؤمن  وأن  بنفسك  تؤمن 

حتقيق هدفك لتصنع حياتك.
كان  سواًء  صعبًا  أمرًا  يعّد  دائًا  التغير  إّن 
من  املجتمع  يف  أو  حياتك  يف  التغير  هذا 
املستقبل ال  التغير وصنع  حولك، ولكن 
يأيت إاّل باهلّمة والعزيمة، واألهم من ذلك 
فال  فقط،  القول  ال  والفعل  املوقف  اختاذ 
أو  ليصنع لك عاملك،  آخر  تنتظر شخصًا 
أن  أو  الفرص،  عىل  معلقًة  حياتك  تبقي 
تتوّقع النجاح دائًا من دون فشٍل أو تعب، 
العمل  إل  ستحتاج  عاملك  تصنع  فلكي 

ولكّنك  أيضًا،  والفشل  التعب  وستواجه 
حتليت  إن  إاّل  بذلك  القيام  تستطيع  لن 
حتقيقها  عىل  والعزيمة  هبدفك  باإليان 
الطريق  إل  أخ��رى  م��رًة  ستشدك  والتي 

الصحيح حتى يف أحلك الظروف. 
لدى  خمتلفة  االح���الم  ان  ال  وال��ت��ف��ت 
مستمٍر  بشكٍل  يسعون  فهم  الناس،  مجيع 
الشباب،  مراحل  يف  وخاصًة  لتحقيقها 
ومشاكلها  باحلياة  ينشغلون  املعظم  ولكّن 
احلياة،  من  هدفهم  وينسون  عام  بشكٍل 
التي حتّركهم طيلة  فبهذا تكون احلياة هي 
بصنع  هم  يقوموا  أن  من  ب��داًل  حياهتم 
التي  أحالمهم  وحتقيق  بأنفسهم  حياهتم 
ال��ذي حيتاج إل  ي��ري��دوهن��ا، وه��و األم��ر 
املختلفة  الصعوبات  ومواجهة  االلتزام 
يف  احل��ي��اة  تلقيها  ق��د  التي  والتحّديات 
وجهك، فال تنسى أّن األمرين الوحيدين 

لتصل إل ما تريد مها العقل واإلرادة.

كيف تصنع حياتك بنفسك؟
تنمية بشرية
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بمختلف  األش��خ��اص  م��ن  الكثر  يمر 
فيها  جي���دون  معينة  ب��أوق��ات  أع��اره��م 
أنفسهم ضائعني يف روتني حياهتم اليومي 
الذي  والقلق  النفيس  الضغط  مع  املرتافق 
ال بعود لسبب معني وكا قد يأتيهم شعور 
بامللل متصاحب مع الضياع ويف مثل هذه 
املراحل  هبذه  الفرد  مرور  وأثناء  األوقات 
الصرب  بفارغ  ينتظر  يومه  يف  يسر  جت��ده 
إنقضاءه ليبدأ يوم آخر؛ ولكن جتده بعدها 
ينتظر إنقضاءه هو اآلخر وقد تتخلل تلك 
مثرة،  أح��داث  فيها  حت��دث  أي��ام  الفرتة 
نفس  ليعود  تنقيض  ما  رسع��ان  ولكنها 
املفرغة،  حللقته  ويعود  السابق  الشخص 
املعجزة  تلك  منتظرًا  احلائط  يف  وينظر 
التي ستغر حياته 180 درجة، فذلك لن 
حيدث؛ ولكن الذي جيب تعّلمه أّن التغير 
بسيطة  بأمور  بالتزامنا  دواخلنا،  من  يبدأ 

جتعلنا نلتمس التغير احلادث يف حياتنا.
واستعد  حت��ب،  ما  وم��ارس  شغفك  جد 
هلوايتك وولعك بيشء خاص كنت حتّبه، 
بداخلك،  احلب  ذلك  تنمية  عىل  واعمل 
وإن مل تكن متتلك هواية فقم بالبحث عن 
ختتلف  متعًة  ممارسته  يف  جتد  هت��واه  يشء 

ممن  كنت  إذ  مثال  امل��ارس��ات،  بقية  عن 
للقيام بذلك،  الرسم خصص وقتًا  حيبون 
اهلواية  بنفس  املهتمني  بالرسم وخالط  قم 
أو  للهواة  بمسابقات  املشاركة  ح��اول 
أعال  إل  وانظر  املعرفة  تبادل  املحرتفني 
إذ  مالحظاهتم،  من  واستفد  حولك  من 
اليدوية،  باألعال  القيام  حيبون  ممن  كنت 
فابحث  مثاًل،  اإلكسسوارات  كصناعه 
احلديثة  وال��ط��رق  املتاحة  األدوات  عن 
ذاتك،  تطوير  من  لتتمكن  اإلنرتنت  يف 
الفن  هب��ذا  املهتمة  باملنتديات  واش��رتك 
من  خاصًة  األصدقاء  مع  بذلك  وتشارك 
بمن  شغفهم،  األم��ور  هذه  بمثل  جيدون 
التي  النشاطات  مارست  كلا  مثلك،  هم 
حتبها كلا زادت طاقتك اإلجيابية وزادت 
عليك  كله  ه��ذا  وقبل  بنفسك،  ثقتك 
آياته  وقراءة  تدبره  حماوال  الكريم  بالقرآن 
خيدمك  مما  باالستفادة  سعيا  الكريات 

واملجتمع من حولك. 
اململوء،  الكأس  نصف  إل  النظر  حاول 
أولئك  ه��م  نجاحًا  األش��خ��اص  فأكثر 
الرضر  يف  النفع  إجياد  يستطيعون  اللذين 
دائًا  وتذكر  سلبي،  موقف  يف  واإلجيابية 

ما ال يكرسك يقويك، وهناية اخلسارة فوز 
فعلميا  والتصميم،  اإلرصار  بقي  ما  إذ 
حماوالته  تنجح  مل  ال��ذي  اديسون،  اليك 
 99 ان  اي  امل��ائ��ة،  امل��رة  قبل  والكهرباء 
بأس  فال  عزيمته  حتبط  مل  فاشلة  حماولة 
حافظ  لذا  خمتلفة،  تكون   100 املرة  لعل 
دائًا  وتذكر  اإلجيابية،  ال��روح  عىل  دائ��ًا 
منك  أسوء  وضع  يف  هم  من  هنالك  بأن 
قراءة  من  متكنك  كافيًة  نعًا  متتلك  وأنك 
املقال والولوج إل عامل جديد يفتح أمامك 
ثقتك  عىل  حافظ  كبر،  عامل  عىل  األف��اق 
بنفسك وال تبحث عن مكان لك بالكون 
يد  بتقديم  لنفسك واحدًا، وقم  بل اصنع 
اآلخرين  مساعدة  فإّن  لآلخرين،  العون 
تبعث يف  ومساندهتم عىل ختّطي األزمات 
وتشعر  الروح  تنعش  إجيابيًة  طاقًة  الروح 
واالرت��ي��اح  النفيس  بالرضا  الشخص 
والسعادة، وافرح لفرحهم واحزن حلزهنم 
دام  ما  العبد  عون  يف  اهلل  أن  دومًا  وتذكر 
العبد يف عون أخيه، فمساعدة اآلخر جتعل 

منك إنسانًا حمبوبًا.

اجتهد في التغير نحو االفضل..

تنمية بشرية
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 25 يف  استقالهلا  استفتاء  أعقاب  يف   *
العراق  أيلول / سبتمرب، كانت كردستان 
وقطعت   .2003 ع��ام  منذ  أضعفها  يف 
أغلقت  كردستان.  مع  عالقاهتا  تركيا 
الوزراء  قطع  وقد  الكردية.  احلدود  إيران 
ال��ع��راق��ي��ون ال��ع��الق��ات امل��ال��ي��ة ووق��ف��وا 
بل  كردستان،  وال  من  الدولية  الرحالت 
هددوا بطرد اعضاء كردستان من الربملان 
اجل  من  »نعم«  صوتوا  الذين  العراقي 

االستقالل.
االستفتاء  عىل  بغداد  اعرتضت  وق��د   *
وجه  ع��ىل  ح��ذرت  لكنها  ع��ام،  بشكل 
وال  عليها،  املتنازع  املناطق  من  التحديد 
كمقاطعة  كركوك،  تعترب  كركوك.  سيا 
العراق وكردستان، نقطة  بالنفط بني  غنية 
موضع  حوله  يشء  فكل  للرصاع:  ن��زاع 
ديموغرافيته  وحتى  ونفطه،  أمنه   - نزاع 
أي  عىل  االستفتاء  أجري  وقد  املختلطة، 
حال. ورأت بغداد أن ذلك حماولة جريئة 
استول  التي  العراقية  األرايض  الستيعاب 
عليها البيشمركة الكردية من تنظيم الدولة 
أجل  من   .2014 ع��ام  بعد  اإلسالمية 

ذلك، أخذت القوات العراقية كركوك.
التوفيق  وكردستان  العراق  عىل  يتعني   *

قبل أن خيرج الوضع عن السيطرة.
ال��ع��راق  يف  واح���دة  شخصية  ه��ن��اك   *
كردستان  وتوجيه  العنف  وقف  يمكنها 
العظمى  آية اهلل  بغداد:  املفاوضات مع  يف 
ديني  زعيم  أع��ىل  وه��و  السيستاين،  عيل 
الوحيد  الشخص  وهو  العراق.  يف  شيعي 
الذي يكون حمايدا يف الوقت نفسه ومؤثرا 

وحيظى باحرتام مجيع أطراف النزاع.
يسعى  ألن��ه  حم��اي��دا  السيستاين  يعترب   *
يف  ذلك،  ومع  والسياسة.  الدين  لفصل 
يمتد  الشديدة، سيستاين  أوقات األزمات 

هذه املجاالت خلر األمة.
للعراق  يمكن  ال  قوي،  وسيط  فبدون   *
وكردستان أن يساوما - فالعزة والضغط 

اللباقة.  بتغير  هلم  يسمحا  لن  االنتخايب 
أن  العبادي  ال��وزراء  لرئيس  يمكن  وال 
أو  كركوك  عىل  بالسيطرة  لألكراد  يسمح 
االنتخابات  ستفقده  استقالهلم؛  تأكيد 

الوطنية يف ابريل املقبل.
وإيران وتركيا  العراق  * حاولت كل من 
مل  ب����ارزاين  أن  إال  ك��ردس��ت��ان،  معاقبة 

بقلم: جيتي إيماجيس

ترجمة

مقتطفات من مقال نشرتُه صحيفة )the hill( بعنوان: 

آية اهلل السيستاني هو مفتاح نزع فتيل 
التوتر بين العراق وكردستان

Ayatollah Sistani is key to defusing tensions between Iraq and Kurdistan
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ترجمة

مقتطفات من تقرير بعنوان:
)هل بدأت الدولة اإلسالمية تفقد 

»ِخالفتها االفتراضية«؟(

قبل  املجاعة  من  املوت  »يفضل  انه  قال  ذلك،  من  بدال  يتزحزح. 
قوات  انسحبت  عندما  وحتى  لآلخرين.  القمع«  حتت  يعيش  أن 
اللوم عىل هذه اخلسارة عىل  ألقى  الكردية من كركوك،  البشمركة 
للحزب  السيايس  املنافس  الكردستاين،  الوطني  فصيل من االحتاد 

الديمقراطي الكردستاين، وأكد جمددا رغبة األكراد يف االستقالل.
النفوذ  من  العراق  يف  قيمة  أكثر  يشء  لديه  السيستاين  ولكّن   *
املادي: االحرتام واملصداقية. وتستمد سلطته ليس فقط من تأثره 
عىل املاليني من العراقيني الشيعة ولكن أيضا من جهوده احلقيقية 
حلفظ السالم. وقد كسب هذا احرتام العراقيني واألكراد عىل حد 

سواء.
وحزب  الكردستاين  الديمقراطي  احلزب  من  كل  توجه  وقد   *
وقد  للمساعدة.  طلبا  السيستاين  إل  الكردستاين  الوطني  االحتاد 
الكردستاين  الوطني  االحت��اد  غ��ادرت  التي  بختيار،  ماال  دعت 
دعا  املقابل،  يف  والشيعة.  األك��راد  بني  العنف  منع  إل  مؤخرا، 
السيستاين مجيع األطراف إل االلتزام بالدستور وضان أن »املبادئ 
تسود عىل السيف«. من األمهية بمكان أن كال اجلانبني من الرصاع 
رحب بكلات السيستاين، واشاد العبادي بحكمته و »التأكيد عىل 

وحدة العراق«.
* ولكن كا أن لدى العراق وسيطًا حمايدًا، فإن كردستان لدهيا أيضا 
شخصية حمايدة واحدة يمكن أن تقود وفدا إل بغداد، إذا دعت إل: 

برهام صالح.
ونائب  كردستان  إقليم  حلكومة  السابق  ال��وزراء  رئيس  وكان   *
رئيس الوزراء العراقي، صالح حيبه العرب واألكراد عىل حد سواء. 
وظل حمايدا يف نزاع ما قبل االستفتاء، وبالتايل مل يفلح فيه االنقسام 
بني احلزب الديمقراطي الكردستاين واالحتاد الوطني الكردستاين؛ 
وقد ترك صالح حتى االحتاد الوطني الكردستاين وأنشأ حتالفه من 
أجل الديمقراطية والعدالة؛ وعالوة عىل ذلك، فهو شخص حترتمه 

بغداد.
* واآلن بعد أن سيطر العراقيون عىل كركوك، فإن بغداد مستعدة 
الوطني  الدستور  عىل  »القائم  احلوار  ال  العبادي  ودعا  للحديث. 
العراقي«. كا دعا صالح ال حكومة انتقالية وحوار بني كردستان 
وبغداد. كا أعرب السيستاين عن رغبته يف التفاوض السلمي، لكن 

تعليقاته كانت عاّمة جدًا.
التكاليف  عىل  تأثرها  ومدى  األزمة  تقدم  رسعة  إل  وبالنظر   *
البرشية، فإن هذه هي اللحظة التي يتكلم فيها السيستاين مبارشة. 
صالح  دعوة  دعم  علنا،  يكن  مل  إن  خاص،  بشكل  يستطيع  كان 

للحوار وحتديده لقيادة وفد إل بغداد.
* ترصحيات آية اهلل السيستاين السابقة تثبت أنه يمكن أن يؤدي هذا 
الدور، كا يظهر برهام صالح أنه يمكن أن يكون متحدا. معا، قد 

تكون قادرة عىل سّد الفجوة بني كردستان العراق.

وامُلحتوى  التوجهات  أرص��د  سنوات  ث��الث  قضيت   *
وطريقة  العربية  باللغة  اإلسالمية«  »للدولة  اإلعالمي 

تواصلها.
او  ساكنة  للتنظيم  اإلعالمية  الدعاية  رأيت  أن  يل  يسبق  مل 

مكبوتة كا هي األن.
 200 من  أكثر  ُينتِج  التنظيم  كان   ،2015 عام  صيف  يف   *
أسبوعيا«  صورية  وتقارير  وجمالت  إذاعية  وبرامج  فديو 
»يف هذه االيام بالكاد يتسنى لُدعاة تنظيم الدولة اإلسالمية 

إصدار 20 قطعة إعالمية يف األسبوع.
العاجلة  األخبار  من  العرشات  ُيصِدر  التنظيم  كان  كذلك 

التي يتفاخر فيها بعملياتُه العسكرية يوميًا.
*هنالك ثالث عوامل أدت إل الوضع الراهن:
العامل األول هو االنتكاسات اإلقليمية لداعش

دل القوى البرشية العاملة  العامل الثاين يتمثل بانخفاض ُمعهَ
لدى تنظيم الدولة اإلسالمية.

أما العامل الثالث، فيتمثل بحقيقة أن شبكة األنرتنيت مل تعد 
»املكان األمن« كا كانت يف السابق.

عىل  التنظيم  هلا  يتعرض  التي  الضغوط  من  الرغم  عىل   *
امُلحتوى  تدفق  يزال  ال  والعراق،  سوريا  يف  الواقع  أرض 
قائًِا  إرهابية  هلجات  التخطيط  كيفية  عن  التعليمية  واملواد 

عىل االنرتنيت وهذا قد ُيثبت كونُه أمرًا خطرًا للغاية.
ال  الذين  من  داعش  مؤيدي  من  يأيت  أخر  هتديد  هنالك   *
والسم  املحلية  املتفجرات  صنع  وصفات  يتبادلون  يزالون 

املصنوع يدويا فيا بينهم.
* امُلشكلة مل تنتِه لكنها تغرت.
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* عاد ال بيته ممتعضا ضيق الصدر بعد زيارة لقريبه احلبيب، ال 
لغياب حفاوة اإلستقبال، فكانت پافضل الوصف، بل كان منبع 
معظم  بوك  الفيس  بمطالعة  مضيفيه  مجيع  انشغال  هو  امتعاضه 

تواجده معهم. 
مل  لساعات  استمرت  مطالعة  بعد  املساء  هاتفه جانبا يف  ترك   *
ان مجيع ارسته  فوجد  عياله،  امور  ال  اإللتفات  بغية  هبا،  يشعر 
انه  الوقت،  ساعة  نحو  برسعة  عميق،استدار  نوم  يف  غطوا  قد 
انتصاف الليل! ففاته التأكد من تناول والده للدواء من عدمه، 

وفاته  لساعات!،  جميئه  منتظرا  بقي  الذي  الكبر  الشيخ  وهو 
تدقيق مذاكرة ابنائه لدروس اليوم والغد، فأصابه احلزن والندم 

الشديدين، الستحالة رجوع الوقت الذي اضاعه يف غر حمله. 
* توقف عن التعليق عىل منشورات لصديقه املميز، بل وتوقف 
عن مطالعتها وأمسى موقفه منها مترير السبابة فوق شاشة جهازه 
مالسبب  ولكن  العالية،  املعرفية  قيمتها  رغم  إياها،  معرفته  فور 

اذن؟: 
ألنه مل يعد يرى اي تعليق من قبل صديقه املعني عىل املنشورات 
يٌن بدين(.  التي ينرشها يف صفحته الرسمية، فاحلال هنا اصبح)دهَ
* حيرص عىل عدم تفويت فرصة التعليق عىل ما يكتبه اصدقاءه 
يدون  أن  ال  اوصلته  التي  للدرجة  بوك  الفيس  صفحات  عىل 

ويعتمد  املطلوب،بل  بالشكل  املنشور  قراءة  دون  عليها  تعليقه 
غايتني،  لذلك  ودافعه  سبقوه،  ملن  تعليقات  من  ماجيده  عىل 
اختصار الوقت وتفادي عدم رضا االصدقاء يف حال جتاهل تلك 

املنشورات، فهل ُيعد هذا)نفاقا فيسبوكيا(؟ 
برفقتهم  املتواجد  اصدقائه  ألحد  املخفي  اجلانب  عىل  تعرف   *
يتناىف  ملوقع  صورة  ظهور  طريق  عن  بوك  الفيس  صفحات  عىل 
واخللق القويم مع هامش حييطه علا بأن املوما إليه يتابعها، حيث 
حظر  ال  دفعه  مما  واالنتشار،  التوسع  بغية  هكذا  األمور  جتري 
ملن  فعالة  وسيلة  اصبح  بوك  فالفيس  تردد،  وبال  الصفحة  تلك 

اراد إكتشاف جوانب مهمة من شخصية املقابل.

000
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أقاصيص   فيســبوكية.... 
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ضمن  )الشبالويات(  قرية  سكان  اخلنازير  من  قطيع  هاجم 
ناحية السدير يف حمافظة الديوانية، وافاد مصدر ان جمموعة من 
ويعزو  املستشفى،  ال  نقلهم  وتم  بجروح  أصيبوا  القرية  أفراد 
ما  واجل��داول  االهنر  يف  املياه  شحة  ال  اهلجوم  هذا  بيئة  خرباء 
دفع احليوانات الربية للخروج ال القرى والقصبات بحثًا عن 

الطعام وجعلها تصطدم مع السكان.

حياته  خالل  غريبة  بأحداث  مّر  سمرفورد،  والرت  الربيطاين 
وبعد موته.

اصيب  املعارك  واثناء  االول  العاملية  احلرب  واثناء   1918
بصاعقة برق جعلته مشلول النصف السفيل

اخرى  برق  صاعقة  رضبته  للسمك  صيده  واثناء   1924
جعلته مشلول النصف االيمن ايضا.

مشلواًل  جعلته  اخرى  برق  صاعقة  برضبة  اصيب   1930
كليًا وبعدها مات.

قرب  رابعة  برٍق  صاعقة  أصابت  موته،  من  سنواٍت   4 بعد 
»سمرفورد«، فدمرته متاًما..

صورة وتعليق

العالمة الشيخ عبد الكريم الحائري
 )قدس سره(

خنازير برية تهاجم سكان 
قرية في الديوانية

اسوء رجل في العالم 
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بمناسبة المولد النبوي الشريف
تقيم مؤسسة علوم نهج البالغة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة

المؤتمر العلمي السنوي الثاني
تحت شعار )منهج اإلمام علي ـ عليه السالم ـ 

إعـــــــــــــــالن

للمّدة من )2- 3/ 12/ 2017(
   يتضّمن المؤتمر سبعة محاور:

أوالً: المحور العقدي والفقهي.                       ثانيًا: المحور القانوني والسياسي.

ثالثًا: المحور اإلداري واالقتصادي.                   رابعًا: المحور االجتماعي والنفسي.

خامسًا: المحور التربوي واألخالقي.                سادسًا: المحور اللغوي واألدبي.

                          سابعًا: القضايا المعاصرة.

في بناء اإلنسان وإنسانية الدولة(


