


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 الشفاء ، 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 انتصارًا آخ��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 .
املنظومة االستخبارية هلا جهود اليمكن لنا ان نتجاهلها ولكننا نأمل االفضل 
فالتفج��رات التي تقع هنا وهناك يف عراقنا احلبيب نرجو من املنظومة ومن 
يريد االس��تقرار للع��راق ان يكون هنالك عمل مش��رتك فمنع وقوعها وان 

شاء اهلل قادرون عىل ذلك . 
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ضمن فعاليات مهرجان تراتيل سجادية الدولي الرابع..
العتبة الحسينية تكّرم االقالم الذهبية الفائزة بمسابقة

الس���الم(  الحس���يِن )علي���ِه  اإلم���اِم  مجم���ُع 
العلمّي  واضطالعُه بتحقيِق تراِث أهِل البيِت 

)عليهُم السالم(

( )اإلمام اجلواد(.
ْ
ناه

ُ
 م

ُ
 اعطى عدوَّه

ْ
)من أطاَع َهواه

كيف تصنْع حياتك بنفسك؟

االشراف اللغوي: عباس الصباغ 
التنضيد اإللكتروني: حيدر عدنان

التصميم واالخراج
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صورة  الغالف من االرشيف 



) 39 ( رخص اهلل للذين يقاتلون املرشكني أي يف القتال للذين يقاتلهم املرشكون بأهنم ظلموا بسبب أهنم ظلموا .
عن الصادق عليه الس��الم إن العامة يقولون نزلت يف رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآله ملا أخرجته قريش من مكة وإنا 
هو القائم إذا خرج يطلب دم احلسني عليها السالم وهو يقول نحن أولياء الدم وطالب الرتة وإن اهلل عىل نرصهم 

لقدير وعد هلم بالنرص كا وعد بدفع أذى الكفار عنهم .
) 40 ( الذين أخرجوا من ديارهم بغر حق إال أن يقولوا ربنا اهلل يعني أهنم مل خيرجوا إال لقوهلم ربنا اهلل  يف املجمع 
عن الباقر عليه الس��الم نزلت يف املهاجرين وجرت يف آل حممد عليهم الس��الم الذين اخرجوا من ديارهم واخيفوا 
ويف املناق��ب عنه عليه الس��الم نحن نزلت فينا، ويف املجمع عن الصادق عليه الس��الم إن��ه قرأ صلوات بضم الصاد 

والالم ومساجد املسلمني يذكر فيها اسم اهلل كثرا ولينرصن اهلل من ينرصه إن اهلل لقوي عزيز ال يانعه يشء . 
) 41 ( الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر وهلل عاقبة األمور.  

) 42 ( وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود .
) 43 ( وقوم إبراهيم وقوم لوط.. ) 44 ( وأصحاب مدين تسلية للنبي صىل اهلل عليه وآله وكذب موسى قيل غر 
فيه النظم ألن قومه مل يكذبوه وإنا كذبه القبط وألن تكذيبه كان أشنع وآياته كانت أعظم وأشيع فأمليت للكافرين 
فأمهلتهم حتى انرصمت آجاهلم املقدرة ثّم أخذهتم فكيف كان نكر إنكاري عليهم بتغر النعمة حمنة واحلياة هالكا 

والعارة خرابا .
 ) 45 ( فكأين من قرية أهلكناها بإهالك أهلها وقرئ أهلكتها وهي ظاملة أي أهلها فهي خاوية عىل عروشها ساقطة 
حيطاهنا عىل س��قوفها وبئر معطلة ال يس��تقي منها اهلالك أهلها وقرص مش��يد مرتفع أخليناه عن ساكنيه . يف املجمع 

ويف تفسر أهل البيت عليهم السالم يف قوله وبئر معطلة أي وكم من عامل ال يرجع إليه وال ينتفع بعلمه .  
) 46 ( أفل��م يس��روا يف األرض قيل حث هلم عىل أن يس��افروا لروا مصارع املهلك��ني فيعتربوا . ويف اخلصال عن 
الصادق عليه الس��الم معناه أو مل ينظروا يف القرآن فتكون هلم قلوب يعقلون هبا ما جيب أن يعقل أو آذان يس��معون 

هبا ما جيب أن يسمع فإهّنا ال تعمى االبصار ولكن تعمى القلوب التي يف الصدور عن االعتبار أي ليس اخللل يف
مشاعرهم وإنا أنفت عقوهلم باتباع اهلوى واالهناك يف التقليد . 

يف التوحيد واخلصال عن السجاد عليه السالم إن للعبد أربع أعني عينان يبرص هبا أمر دينه ودنياه وعينان يبرص هبا 
أمر آخرته فإذا أراد اهلل بعبد خرا فتح له العينني اللتني يف قلبه فأبرص هبا الغيب وأمر آخرته وإذا أراد اهلل به غر ذلك 
ترك القلب با فيه، ويف الكايف عن الصادق عليه السالم إنا شيعتنا أصحاب األربعة األعني عينانفي الرأس وعينان 

يف القلب أال وأن اخلالئق كلهم كذلك أال إن اهلل عز وجل فتح أبصاركم وأعمى أبصارهم .
ويف الفقيه عن الباقر عليه السالم إنا العمى عمى القلب ثم تال اآلية .

ِ َحقٍّ إاِلاَّ َأن  ِرُجوا ِمن ِدَياِرِهمرْ بَِغررْ ِذي��نَ ُأخرْ ِهمرْ َلَقِديٌر }احلج/39{ الاَّ ِ َ َعىَل َنرصرْ مرْ ُظِلُموا َوإِناَّ اهللاَّ ُ ِذي��َن ُيَقاَتُل��وَن بَِأهناَّ ُأِذَن لِلاَّ
ِ َكثًِرا  ��مُ اهللاَّ َكُر ِفيَها اسرْ َمترْ َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَس��اِجُد ُيذرْ دِّ ُ ٍض هلاَّ َضُهم بَِبعرْ ِ الناَّاَس َبعرْ ُع اهللاَّ اَل َدفرْ ُ َوَلورْ َنا اهللاَّ َيُقوُلوا َربُّ
َكاَة  َة َوآَتُوا الزاَّ ��الَ ِض َأَقاُموا الصاَّ ررْ َ اُه��مرْ يِف األرْ ناَّ كاَّ ِذيَن إِن ماَّ َ َلَقِويٌّ َعِزيٌز }احل��ج/40{ الاَّ ُه إِناَّ اهللاَّ ُ ُ َم��ن َين��رصُ ناَّ اهللاَّ َوَلَين��رُصَ
ُم ُنوٍح َوَعاٌد َوَثُموُد  َلُهمرْ َقورْ َبترْ َقبرْ ُبوَك َفَقدرْ َكذاَّ ُموِر }احلج/41{ َوإِن ُيَكذِّ ُ ِ َعاِقَبُة األرْ ُنَكِر َوهلِلاَّ ا َعِن املرْ ورْ ُروِف َوهَنَ َعرْ َوَأَمُروا بِاملرْ
مرْ  هُتُ َأَخذرْ َكاِفِريَن ُثماَّ  لِلرْ َليرُْت  َفَأمرْ َب ُموَس��ى  َيَن َوُكذِّ َحاُب َمدرْ }احلج/43{ َوَأصرْ ُم ُلوٍط  إِبرَْراِهيَم َوَقورْ ُم  }احلج/42{ َوَقورْ
ِش��يٍد  ٍ ماَّ َلٍة َوَقرصرْ َعطاَّ ٍر مُّ ا َوبِئرْ َناَها َوِهَي َظامِلٌَة َفِهَي َخاِوَيٌة َعىَل ُعُروِش��هَ َلكرْ َيٍة َأهرْ ن َقررْ َفَكيرَْف َكاَن َنِكِر }احلج/44{ َفَكَأيِّن مِّ
برَْصاُر َوَلِكن  َ َمى األرْ ا اَل َتعرْ َ ا َفإهِناَّ َمُعوَن هِبَ ا َأورْ آَذاٌن َيسرْ ِقُلوَن هِبَ مرْ ُقُلوٌب َيعرْ ِض َفَتُكوَن هَلُ ررْ َ }احلج/45{ َأَفَلمرْ َيِسُروا يِف األرْ

ُدوِر }احلج/46{  تِي يِف الصُّ ُقُلوُب الاَّ َمى الرْ َتعرْ
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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؟!

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

قال زرارة: فالذي يليِه يف الفضل؟!
ِه َس��ِبياًل َوَمن َكَف��رَ َفإِناَّ اهلل َغنِيٌّ َعِن  َطاَع إَِليرْ ��تَ َبيرِْت َمِن اسرْ ِ َعىَل الناَّاِس ِحجُّ الرْ فق��ال )عليه الس��الم(: احلج، ألّن اهلل قال: )َوهلِلّ

َعامَلنَِي(.  الرْ
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 غفَر 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: 
َناَك َعَليرِْهمرْ َحِفيظًا(، أما لو أن رجاًل ق��ام ليله، وصام هناره، وتصّدق  َس��لرْ ُس��وَل َفَقدرْ َأَط��اَع اهلّلَ َوَمن َتَولاَّ َفَا َأررْ ��نرْ ُيِطِع الراَّ )ماَّ
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



ليكْن صبُرَك جميال االنسان يواجه في الدنيا 
من  ابتالءات  مجموعة 
اهلل، وعليه ان يصبر وان 
يخرج  ال  وان  يتحّملها 

عن دينه!!

يسأل  دائما  االنسان 
العافية،  تعالى  اهلل 
وعافية  الدين  عافية 
في  العافية  الدنيا، 
في  والعافية  االبدان 

االديان...

بل  عيبًا  ليس  الفقر 
من  يكون  قد  بالعكس 
اهلل  من  القرب  عوامل 

تعالى...

الخطبة الدينية لصالة الجمعة بإمامة السيد أحمد الصافي 

في الصحن الحسيني الشريف، بتاريخ 2017/11/24

زين  اإلمام  مع  كالم  تقّدم  فيا  لنا  كاَن 
بعض  من  ال��س��الم(؛  )عليه  العابدين 
السجادية،  الصحيفة  يف  املباركة  أدعيته 
وذكرنا مقدمة حول هذا الكتاب العايل 
أف��اده  ما  ببعض  ولندخل  املضامني، 
)عليه السالم( يف هذا الدعاء الذي هو 
وهي  التفصيلية  الرؤية  هذه  عىل  مبني 
وكذلك  تعال،  اهلل  ال  االنسان  حاجة 
يف  العبد  ه��ذا  هب��ا  يمر  التي  املشاكل 
وتعال(  )سبحانه  باهلل  ويستنجد  الدنيا 
من أجل ان ينقذه من حبائل الشيطان، 
وساوس  ومن  التكليف،  صعوبة  ومن 
تبعد  قد  التي  املشاغل  وم��ن  النفس، 
وكلنا  االساسية،  وظيفته  عن  االنسان 
عنها،  الراحلني  من  الدنيا  يف  اننا  يعلم 
لنا دار مقر وانا هي دار  الدنيا  وليست 

ممر. 
األم��ر  عند  يقف  ان  ل��إلن��س��ان  الب���ّد 
يمكن  ال��ذي  األم��ر  وعند  ينفعه  ال��ذي 
ال  ان يمد عنقه  ال  فيه االمل  ان جيعل 
نفتقر  عندما  وتعال(  )تبارك  اهلل  رمحه 
ان  يمكن  أمر  اي  اليوم،  ذلك  يف  مجيعًا 
فاإلمام  املطلع،  يوم  اه��وال  من  ينقذنا 
منهجًا  رسموا  وكأبنائه  كآبائه  السجاد 
دام  ما  التعامل  كيفية  يف  للعبد  واضحًا 
ارادها  التي  املفاهيم  هذه  مع  الدنيا؛  يف 
سابقا  ذكرنا  وقد  وتعال(  )سبحانه  اهلل 

إذ  التكاليف،  حتمل  عىل  االنسان  قدرة 
قال )عليه السالم( قال: )الّلُهماَّ اَل َطاَقَة 
َواَل  الَباَلِء،  َعىَل  يِل   َ َواَل َصربرْ ِد،  بِاجَلهرْ يِل 
ُظررْ  حَترْ )َفاَل  يقول  ثم  ِر(  َفقرْ الرْ َعىَل  يِل  َة  ُقواَّ

ِقي(. َعيَلاَّ ِرزرْ
هي  النقاط  ه��ذه  أن  االم���ام  ب��نياَّ  لقد 
حالة من االستكانة وحالة من الطلب، 
فاملقصود من قوله )عليه السالم( )الّلُهماَّ 
ِد( املشقة، والتعب لكن  اَل َطاَقَة يِل بِاجَلهرْ
قدرة  حالة  يف  هي  والتعب  املشقة  هذه 
االنسان مع وجود صعوبة فيها، ألن اهلل 
تعال ال يكلفنا بيشء نحن ال نقدر عليه، 
فمن رشائط التكليف كا يقول العلاء: 
تكون  وقد  لإلنسان،  مقدورًا  يكون  ان 
فيه صعوبة ومشقة لكنه مقدور لإلنسان 
اعرتف  وقد  املشقة  وه��ذه  التعب  هذا 
االمام )عليه السالم( امام اهلل تعال بأنه 

حيتاج ال معونة منه تعال له.
جمموعة  الدنيا  يف  ي��واج��ه  ف��االن��س��ان 
وان  يصرب  ان  وعليه  اهلل،  من  ابتالءات 
واذا  دينه،  عن  خيرج  ال  وان  يتحّملها 
فإن  األجر،  من  له  ما  فله  وصرب  حتمل 
اهلل تعال يكرم االنسان هبذه االبتالءات  
بعض  عنه  ليخفف  م��ع��ني؛  ك��م��رض 
وحيمد  بالصرب،  درجته  ويرفع  االوزار 
اهلل تعال عىل ما ابتاله، لكن االنسان يف 
كثر من احلاالت يظهر منه اجلزع وامللل 
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ادعاء  مسألة  ليست  فاملسألة  واجل��زع، 
وترتجم  ذل��ك،  من  أكرب  بل  فحسب، 
والصرب،  التحمل  خ��الل  م��ن  عمليا 
يف  متفاوتة  اب��ت��الءات  هنالك  أن  ك��ا 
وبالء  النفس  يف  بالء  منها:  الدرجات 
فال ضامن  االموال،  وبالء يف  البدن  يف 
ما  إذا  دينه  عىل  سيبقى  أن��ه  لإلنسان 
تعرض ألحد هذه االبتالءات، ولذلك 
ورد عندنا يف اخبار كثرة وحتى يف هذه 
ربكم  اسألوا  ان  املباركة:  الصحيفة 
تعال  اهلل  يسأل  دائا  فاالنسان  العافية، 
الدنيا،  وعافية  الدين  عافية  العافية، 

العافية يف االبدان والعافية يف االديان.
درجات  بحسب  لإلنسان  البالء  يأيت 
إيانه، فكلٌّ له بالؤه اخلاص، من األدنى 
االنبياء  فحتى  االن��ب��ي��اء،  ال  وص��وال 
يبتليهم اهلل سبحانه وتعال، وخر شاهد 
عىل ذلك نبي اهلل أيوب )عليه السالم( 
الذي ابتاله اهلل ببالء تنكر حتى األقربون 
له وتركوه وحيدا، وكان )عليه السالم( 
اهلل  من  القريب  ت��رصف  معه  يترصف 
لالنبياء  خاص  مدح  جاء  لذلك  تعال؛ 
بعد االبتالءات، وكذلك نبينا )صىل اهلل 
البالء،  انواع  شتى  يف  ابتيل  وآله(  عليه 
لع عىل سرته العطرة املباركة  والذي يطاَّ
من مصادر موثوقة سرى هذا االبتالء 
وكيف تعامل معه )صىل اهلل عليه وآله(، 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  وكذلك 
تعرض يف واقعة الطف ملا ال يقوى اي 
احد ان يصمد ويبقى كا فعل هو )عليه 
الغاية  تكون  عندما  ولكن  ال��س��الم(، 
زيادة  هو  االبتالء  هذا  ويكون  واضحة 
األنبياء  يلتذ  تعال،  اهلل  من  القرب  يف 
االبتالء،  هب��ذا  االئمة  وباقي  واالم��ام 
وكلا ارتقى االنسان يف مدركاته وايانه 
هل  ولكن  اللذائذ،  ه��ذه  سيستشعر 
والصرب،  التحمل  عىل  ق��ادر  االنسان 

فهذه القضية غر حمرزة ألي احد.
ويدعو  يطلب  ان  االنسان  عىل  ولذلك 
العافية  يرزقه  ان  وتعال  تبارك  اهلل  من 
يقول:  حينا  السالم(  )عليه  فاإلمام 
البالِء(..  عىل  يل  صرَب  وال  يل  طاقَة  )ال 

البالَء قد خيرُج االنساَن عن وقاِرِه  ألناَّ 
فالنا  ان  يقرأ  فمثال  وثقته،  وه��دوئِ��ِه 
ان فالنا قد  يقرأ  ثم  اهلل  جياهد يف سبيل 
داخله  يف  فاالنسان  الدبر،  ووّل  ُه��ِزم 
له:  ويقول  الدبر  وّل  ال��ذي  هذا  يلوم 
جيب عليك ان تبقى وتصمد حتى وان 
نفسه  هو  يمر  عندما  لكن  استشهدت، 
بابتالء شبيه هبذا البالء فمن غر املعلوم 
كان  وما  االول،  قناعته  عىل  يبقى  ان 
وبجدارة  أثبتوا  من  وجود  مع  يقوله، 
احل��دي��ث عىل  ل��ذل��ك لكن  اه��ل  اهن��م 
االنسان  عىل  ولذلك  العام،  املستوى 
مجيع  بيده  ق��وي  بأحد  دائ��ا  يتعلق  ان 

االسباب اال وهو اهلل تبارك وتعال.
لقد بني اهلل سبحانه وتعال انه اقرب ال 
االنسان من حبل الوريد وانه ال حيجب 
قد  من  هو  واالنسان  معه  هو  دائا  عنه 
حيجب نفسه عن اهلل بذنوبه وعدم قدرته 
عىل الفهم وعدم قدرته عىل تلقي ما بياَّنه 

النبي واالئمة اهلداة )عليهم السالم(.
)عليه  السجاد  االم��ام  يقول  وعندما 
فال  البالء(  عىل  يل  صرب  )ال  السالم(: 
عىل  صبور  غر  االمام  ان  احد  يتصور 
الصبورين و كان سيدا  البالء، فهو من 
وسيدا  قبلها  وسيدا  الطف  واقعة  يف 
بعدها، وسرته الرشيفة معروفة عمليًا، 
االنسان  ان  يبني  ان  يريد  االم��ام  لكن 
عندما يكون مع اهلل تعال بإمكانه الصرب 
عىل البالء، وهذه منزلة كبرة من املنازل 
وال بد لإلنسان ان يتحىل هبا، ويريد ان 
حاالت  هناك  أن  السالم(  )عليه  يبني 
عامة عند الناس ال صرب هلم عىل البالء.

منها  يريد  التي  احلالة  ه��ذه  الفقر  إن 
االمام )عليه السالم( الفقر النسبي وال 
اهلل  ال  فقراء  فكلنا  االطالق،  نحو  عىل 
تعال، لكن الفقر املقصود عندما ال جيد 
االنسان قوته وما يسدُّ رمقه اال باملقدار 
اليسر جدا، ويبقى يعاين دائا من حالة 
وعىل  نفسه  عىل  يوسع  ان  يريد  الفقر، 
هبذا  ابتيل  فقد  يستطيع  ال  لكنه  عائلته، 
الفقر، فيحتاج ال قوة نفسية تتحمل مر 

الفقر.

ُهماَّ  )اللاَّ السابق:  الدعاء  يف  ج��اء  لقد 
َعىَل  َأِعنِّي  َو  ُفَقَراِء،  الرْ َبَة  ُصحرْ إيَِلاَّ  َحبِّبرْ 
بعض  يف   )ِ ��ربرْ ال��صاَّ ِن  بُِحسرْ َبتِِهمرْ  ُصحرْ
تعال  اهلل  سوط  الفقر  يكون  احل��االت 
ويف  املتجربين،  و  املتكربين  به  يرضب 
االنسان  يري  تعال  اهلل  احلاالت  بعض 
قال  الذي  قارون  شاهد  وخر  دناءته، 
ُأوتِيُتُه  َا  إِناَّ )َقاَل  فيه  وتعال(  )سبحانه 
ٍم ِعنِدي( ملك ما ملك بحيث ال  َعىَل ِعلرْ
توجد شهوة من االستحواذ عىل اآلمال 
ما  حلظة  يف  لكن  منها،  متكن  وق��د  اال 

انتهى كل يشء.
ويريد أن يبنيِّ االمام )عليه السالم( أن 
يكون  قد  بالعكس  بل  عيبا  ليس  الفقر 
من عوامل القرب من اهلل تعال، ولذلك 
مع  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
املؤمنني  امر  ان  اال  عظمة  من  أويت  ما 
كم -اي من  يقول فيه : )مل يشبع من برِّ
وكذلك  متواصلة،  ايام  ثالثة  احلنطة- 
ايام  وهذه  عليها  اهلل  صلوات  الزهراء 
حمنتها، كانت إنموذجًا رائعا يف التحمل 
ويتيم  وأس��ر  ملسكني  اعطت  عندما 
وباتت طاوية هي وعيل  ما عندها،  كل 
يف  عالمة  فالفقر  ال��س��الم(،  )عليها 
االتقياء؛  عالمات  من  احلاالت  بعض 
ان  بمجرد  عنده  با  يقتنع  التقي  الن 
وهو  ليأكل،  يعيش  ان  ال  ليعيش  يأكل 
يرى ان هدفه حتقق لكن هذه اخلصلة ال 
يتحملها اي احد، ولذلك االمام )عليه 
الفقر(  عىل  يل  قوة  )ال  يقول  السالم( 
هي  االمام  بينها  التي  اخلصالت  وهذه 
ليست خصااًل مذمومة، انا هي خصال 
محيدة، فعندما يصوم االنسان عن جهد 

ومشقة هذا يشء محيد.
عيل  حتظر  )ف��ال  السالم(  )عليه  وق��ال 
خلقك  ال  تكلني  )وال  قال  ثم  رزقي( 
إن  كفايتي(  وت��وَل  بحاجتي  تفرد  بل 
واسائه  صفاته  من  وتعال  سبحانه  اهلل 
وال��رزق،  ال��رازق  فهو  ال��رزاق  احلسنى 

فالذي يميتنا ويرزقنا وحييينا هو اهلل.
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ال�سيدُّ ال�سايف يدعو اىل �سرورِة املحافظِة على الرثوِة املائيِة من الهدِر ، ويطالُب باإ�ساعِة ثقافِة 
التعاي�ِش ال�سلميِّ بنَي مكوناِت املجتمِع 

تحدَث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي  خطيب 

الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته  في  المقدسة  كربالَء  في  الُجمعة  وإمام 

1439ه�  األول/  ربيع   /5 في  الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي 

الموافق 2017/11/24م تحّدث متناوال أمرين ابتدأهما قائالً: 

ال  والتنويه  االشارة  أوّد  اخوايت  اخويت 
أمرين :

األمُر االول :
ثروات  املحافظة عىل  اّنه من الرضوري 
البلد، وال خيفى إّن بلدنا من البلدان التي 
وث��روات  بنِعم  عليها  تعال  اهلل  تفّضل 
هي  الثروات  هذه  أه��ّم  ومن  متعّددة، 

ثروة املياه.
مجيع  يف  الثروة  هذه  أمهية  املعلوم  ومن 
الرضوري  من  كان  لذا  احلياة،  جماالت 
ختطيطًا  ال��ث��روة..  ه��ذه  عىل  للعاملني 
أمهية  املوضوع  هذا  ُيولوا  أن  ودراس��ة؛ 
َترُدنا  وأخ��رى  فرتة  بني  فنحن  كبرة.. 
يف  املياه  وضع  حول  مطمئِنة  غر  أخبار 

البالد. 

ال  بالنسبة  حقيقية  هتديدات  وهناك 
االرايض الزراعية والثروات احليوانية يف 
بعض املناطق.. فضال عن افتقار بعض 
املناطق ايضًا ال املياه الصاحلة للرشب.. 
مائية  سياسة  وض��ع  م��ن  الب��د  وعليه 
واضحة، وبحجم املشكلة تتبّناها الدولة 

الكفيلة  اخلطط  وضع  مسألة  يف  س��واء 
انحاء  مجيع  يف  املياه  كمية  عىل  باحلفاظ 
البالد ام يف مسألة التخزين واالكثار من 
معقولة  مناسيب  عىل  املحافظة  وسائل 
اهلدر  ملسألة  ايضًا  حلول  واجياد  للمياه، 

وسوء االستخدام يف بعض االحيان.
ان احلفاظ عىل هذه الثروة هي مسؤولية 
يتحّتم  لذا  واف��رادًا..  مؤسسات  اجلميع 

عىل اجلميع اخذ هذا املوضوع بجدّية .

األمُر الثاين : 
من  يتعاىف  انرْ  البلد  أوش��ك  ان  بعد 
تعال،  اهلل  بحمد  ال��داع��يش  االره���اب 
املقاتلني  االع����ّزة  ودم���اء  وب��س��واع��د 
انرْ  تعال  اهلل  ونسأل  كافة،  بصنوفهم 

ِ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

يستّتب االمن واالمان يف عموم البالد..
البد من التفكر اجلّدي والسعي احلثيث 
املجتمع،  احلفاظ عىل متاسك  اجل  من 
وتقوية أوارص اإلخّوة واملحّبة، واشاعة 
ثقافة التعايش السلمي بني مجيع مكوناته 
وال ختفى االمهية الكبرة لذلك.. فضال 
عن اّن هذه مسؤولية اجلميع ايضًا هذا 

من جهة ..
العمل  من  البد  اّنه  اخرى  جهة  ومن 
مناطقهم  ال  النازحني  اعادة  عىل  اجلاد 
وتوفر  يتيرس،  ما  بحسب  واعارها.. 
احلياة الكريمة هلم، وتذليل الصعوبات 

التي تواجههم..
وّفق اهلل تعال اجلميع ملا حيب ويرىض، 

البلدان  وبقية  بلدنا  يف  تعال  اهلل  وأرانا 
كل خر، واحلمد هلل اوال وآخرًا وظاهرًا 
وللمؤمنني  لنا  اغفر  ..اللهم  وباطنًا 
رّب  هلل  احلمد  اِن  دعوانا  وآخر  مجيعًا، 
وآل��ه  حممد  ع��ىل  اهلل  وص���ىّل  ال��ع��امل��ني 

الطيبني الطاهرين.
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حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

هناَك دائا قد ُتستجّد أنواع من الصعوبات 
والتحديات وهي تواجه الوطن واملواطنني 
ام  سياسية..  ام  أمنية..   أكانت  س��واء 
أنواع  من  وغرها  اجتاعية  ام  اقتصادية.. 
طبيعي  يشء  وهي  احلياة،  يف  املستجّدات 
خاصة  املجتمعات،  من  الكثر  به  متّر  قد 
عسرة  خماضات  من  ت��وًا  اخلارجة  منها 
التاسك  قوة  عىل  املراهنة  لكن  كبلدنا، 
ملثل  االستجابة  ورسع��ة  املجتمعات،  يف 
هذه التحديات ومواجهتها بحزم من قبل 

احلكومات.. من أجل جتاوزها.  
تتفّشى  معاىف  واملجتمع  بالوطن  والعودة 
والتعاون  املحبة  أوارص  ابنائه  مجيع  بني 
ثقافة  مكوناته  بني  وتسود  واإلخ��الص، 
للجميع  إّن  قاعدة  عىل  السلمي  التعايش 

حقوقا وعليهم واجبات. 
) خطر شّحة املياه(

ال خيفى ما للمياه من أمهية قصوى يف مجيع 
جماالت احلياة، وليس أدّل عىل هذه األمهية 
ُكلاَّ  َاء  املرْ ِمَن  َنا  )َوَجَعلرْ تعال:  اهلل  قول  من 
(، لذلك يرتّتب عىل هذه األمهية  ٍء َحيٍّ يَشرْ
جممل أمور عىل الناس واحلكومة مراعاهتا 
هذه  عىل  املحافظة  أجل  من  هلا  واالنتباه 
واإلرساف  التبذير  وعدم  املائية،  الثروة 
واهلدر يف هذه النعمة اإلهلية التي حبانا اهلل 

تعال هبا.
الريب إّن كثرا من الدول تعاين من شحة 
والزراعة  للرشب  الصاحلة  املياه  مصادر 
احلياة  جماالت  وبجميع  بل  والصناعة.. 

األخرى، لعدم امتالك هذه الدول مصادر 
رئيسية للمياه الصاحلة لالستهالك البرشي 
واحليواين والنبايت وهي األهنار.. بل وتنفق 
األموال الطائلة من اجل احلصول عىل مثل 
هذه املياه، إاّل إّننا- بفضل من اهلل - نملك 

هنرين عظيمني .
لكن السؤال الذي يربز هنا: 

ودراسات يف  أعددناه من خطط  الذي  ما 
مواجهة هتديدات شحة املياه؟

ما  احليوي  امل��وض��وع  ه��ذا  أعطينا  وه��ل 
يستحّق من األولوية يف سياساتنا؟ 

منذ سنوات طويلة ظهرت بوادر الشحة يف 
اخلطر..  نواقيس  تدّق  وبدأت  املياه،  هذه 
كون هذا األمر يمّثل هتديدا مبارشًا للحياة 
بصورة عامة، ويف مقابل هذا جيب انرْ تكون 
هناك خطط ودراسات وسياسات من قبل 

الدولة يف مواجهة مثل هذا التهديد.
عناية  حم��ّل  األم��ر  ه��ذا  يكون  أن  رجاؤنا 
املعنيني دولة ومواطنني، من أجل التحرك 
واجي��اد  املناسبة،  اخلطط  رس��م  يف  اجل��اّد 
واحللول  باملعاجلة،   الكفيلة  الدراسات 
التهديد  هذا  مواجهة  يف  واملناسبة  املمكنة 

وهذا اخلطر.  
)التعايش السلمي يف املجتمع( 

إن ورقة )الطائفية( و)الِعرقية( و)املناطقية( 
الوطن  أعداء  لبث  ما  أوراق  من  وغرها 
الداخليون-   أم  اخلارجيون  منهم  - سواء 
سانحة  فرصة  يفّوتوا  ومل  يستخدموهنا، 
مترير  أجل  من  عليها  اللعب  وحاولوا  إاّل 

الرصاعات  تأجيج  يف  اخلبيثة  خمططاهتم 
املجتمع  بني مكونات  الداخلية  والنعرات 
للكثرين  مكشوفة  باتت  وقد   .. الواحد 

من الغيارى من أبناء العراق. 
الوطن  أبناء  من  الغيارى  أدى تالحم  لقد 
يف مواجهة الدواعش ال هدفني .. أحدمها 
والنهائي  احلاسم  النرص  بصنع  النجاح 
اإلره���اب  م��وج��ات  ع��ىل  اهلل  ش���اء  إن 
حترير  ال  وأدى  ال��ع��راق،  رضب��ت  التي 
رجس  من  متامًا  وتطهرها  أراضيه  ثلثي 
فلوهلم  مطاردة  اآلن  تتّم  حيث  املعتدين.. 

اهلاربة حتى احلدود السورية.
فخر  حمّل  وم��ازال  العامل..  أذهل  ما  وهو 

لكل األحرار. 
ال  الداعيش  اإلرهاب  هذا  أدى  وثانيها، 
توحيد الكلمة واجلهود من أجل هزيمته، 
واحلمد هلل حتّقق هذا اهلدف بدماء الشهداء 
وببسالة جند العراق امليامني، وبالتايل أدى 
هذا ال مزيد من متاسك املجتمع، وتقوية 

أوارص اإلخّوة واملحّبة بني مجيع مكوناته.
منا كشعب وحكومة..  يبقى مطلوبا  لكن 
التقريب  الرامية ال  بذل املزيد من اجلهود 
باملحبة  الواحد..  املجتمع  مكونات  بني 
والتآخي والتعاون، ويف سبيل أفشاء ثقافة 

التعايش السلمي يف املجتمع.

من وحِي خطبِة الجمعة

بقلم: طالب عباس الظاهر بعَد  داعش



ما حكم الصناديق االستثمارية في البنوك؟
الجواب: يجوز ما لم يكن من ضمن الشركات الموقع عليها بين الطرفين شركة 

معامالتها محرمة كما لو كانت تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور.

غسل االحرام هل هو مستحب ام واجب؟ وهل يجزئ عن الوضوء؟

سؤال العدد السابق

سؤال العدد
أحكام المسافر

حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

السؤال: ما هي االغسال املندوبة بالتفصيل؟
اجلواب: زمانية ، ومكانية ، وفعلّية

األول : األغسال الزمانية ، وهلا أفراد كثرة :
منها : غسل اجلمعة ، وهو أمهها حتى قيل 
طلوع  من  ووقته   ، ضعيف  لكنه  بوجوبه 
 ، ال��غ��روب  إل  اجلمعة  ي��وم  الثاين  الفجر 
أتى  ولو  ال��زوال  قبل  به  اإلتيان  واألح��وط 
املطلقة  القربة  ينوي  أن  فاألحوط  بعده  به 
فاته  وإذا   ، والقضاء  األداء  قصد  دون  من 
إل الغروب قضاه يوم السبت إل الغروب، 
وجيوز تقديمه يوم اخلميس رجاًء أن خاف 
اتفق متكنه منه  يوم اجلمعة، ولو  املاء  إعواز 
يوم اجلمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ أعاده 

يوم السبت .
وجيزئ  اجلنب  من  اجلمعة  غسل  يصح   -
احلائض  من  يصح  وكذا  اجلنابة  غسل  عن 
النقاء وجيزئ حينئذ عن غسل  بعد  إذا كان 
احليض ، وأما قبل النقاء ففي صحته إشكال 

وال بأس باإلتيان به رجاًء. .
من  ووقته   ، العيدين  يومي  :غسل  ومنها 
األظهر  ع��ىل  الشمس  غ��روب  إل  الفجر 

واألول اإلتيان به قبل الصالة .
ومنها : غسل يوم عرفة ، واألول اإلتيان به 

قبيل الظهر .
ومنها : غسل يوم الرتوية ، وهو الثامن من 

ذي احلجة .
ومنها : غسل الليلة األول ، والسابعة عرشة 

رمضان  شهر  من  والعرشين  والرابعة   ،
وليايل القدر .

هبا  اإلتيان  يكفي  الزمانية  األغسال  مجيع   -
يف وقتها مرة واحدة ، وال حاجة إل إعادهتا 
إذا صدر احلدث األكرب أو األصغر بعدها ، 

ويتخر يف اإلتيان هبا بني ساعات وقتها .
والثاين : األغسال املكانية ، وهلا أيضا أفراد 
 ، املكي  احل��رم  لدخول  كالغسل   ، كثرة 
ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول 

حرم املدينة املنورة وللدخول فيها .
والثالث : األغسال الفعلية وهي قسان :

إيقاع  ألج��ل  يستحب  ما   : األول  القسم 
 ، البيت  لزيارة  أو   ، لإلحرام  كالغسل  فعل 
والغسل للذبح و النحر ، واحللق ، والغسل 
مع  أواملباهلة   ، أواالستسقاء   ، لالستخارة 
النبي صىل اهلل  اخلصم ، والغسل لوداع قرب 

عليه و آله .
والقسم الثاين : ما يستحب بعد وقوع فعل 

منه كالغسل ملس امليت بعد تغسيله .
النوع  ه��ذا  من  األول  القسم  يف  جي��زئ   -
غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته 
الليل  بغسل  باالجتزاء  القول  خيلو  وال   ،
للنهاروبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه 

باحلدث بينه وبني الفعل .
بدليل  استحباهبا  ثبت  قد  األغسال  هذه   -
الوضوء  ع��ن  تغني  أهن��ا  والظاهر  معترب 
يف  الفقهاء  ذكرها  أخ��ر  أغسال  وهناك   ،

عندنا  يثبت  مل  ولكنه   ، املستحبة  األغسال 
استحباهبا وال بأس باإلتيان هبا رجاء ، وهي 

كثرة نذكر مجلة منها :
1 � الغسل يف الليايل الفرد من شهر رمضان 
املبارك ومجيع ليايل العرشاألخرة منه وأول 

يوم منه .
2 � غسل آخر يف الليلة الثالثة والعرشين من 

شهر رمضان املبارك قبيل الفجر .
الثامن عرش  الغدير وهو  الغسل يف يوم   �  3
من شهر ذي احلجة احلرام ، ويف اليوم الرابع 

و العرشين منه .
رج��ب،  وأول  ال��ن��روز،  ي��وم  الغسل   �  4
وآخره ، ونصفه ، ويوم املبعث وهو السابع 

والعرشون منه .
5 � الغسل يف يوم النصف من شعبان .

التاسع ، والسابع عرش  اليوم  � الغسل يف   6
من ربيع األول .

اليوم اخلامس والعرشين من  � الغسل يف   7
ذي القعدة .

8 � الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو 
بعيد .

غروب  بعد  الفطر  عيد  ليلة  يف  الغسل   �  9
الشمس .

عن  منها  يشء  يغني  ال  األغ��س��ال  وه��ذه 
الوضوء.



أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين

• االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تصف سنجار بالمدينة )المنكوبة( لوجود العديد من الحاالت 
اإلنسانية التي تستدعي اإلسراع في تداركها...

• قيادة العمليات المشتركة تكشف عن بدء تطهير صحارى )صالح الدين واألنبار ونينوى( ومالحقة شتات فلول 
داعش المهزومة بعد تحرير قضاء راوة...

• رئيس الجمهورية فؤاد معصوم  يمّهد الطريق الى مؤتمر المانحين للعراق في الكويت ويدعو شركاتها لالستثمار في جميع المجاالت التجارية...اإلسراع في تداركها...

• لواء علي االكبر يكمل الصفحة االولى من عمليات تحرير صحراء الجزيرة والقوات االمنية ومقاتلو العشائر يطهرون صحراء راوة والقائم غربي الرمادي

موظف عقد تم تسريحهم عن العمل 
لعدم وجود تخصيصات مالية في 

وزارة المالية...

مركزا انتخابيًا فرعي في كربالء تابع للمفوضية 
العليا المستقلة لالنتخابات يقوم بتسليم بطاقة 

الناخب الى المواطنين..

 ألف عائلة في سنجار تدعمها االمانة العامة للعتبـة 
الحسينية المقدسة  بمساعدات اقتصادية وطبية عاجلة.

• وزارة العمل والشؤون االجتماعية تستحدث منظومة الكترونية لتنظيم العمالة االجنبية الوافدة للبالد...

قانون لزيادة عدد مقاتلي الحشد الشعبي في الذكرى األولى إلقرار قانونه

خالفًا للتوقعات بانتهاء دور احلشد الشعبي وختفيض أعداده بعد مرحلة االنتصار عىل داعش، فإن احلكومة والربملان يدرسان مسودة 
ترشيع من شأهنا زيادة عدد املنضوين يف هذا التشكيل االمني الذي تأسس ملواجهة داعش عام 2014. وأصدر جملس النواب، االسبوع 
املايض، قرارًا ألزم بموجبه احلكومة بمساواة رواتب احلشد مع نظرائهم يف وزاريت الدفاع والداخلية. وأكد أبو مهدي املهندس، نائب 
رئيس هيئة احلشد الشعبي، ان قانون احلشد مكون من مخس فقرات تم ترشيعه يف جملس النواب، وما نطالب به يف الوقت احلايل أن 
يكون قانون اخلدمة والتقاعد له. علا أن العدد احلايل ملنتسبي احلشد هو 122 ألف مقاتل، الذين يتسلمون رواتب، ووفق التعديالت 

اجلديدة سرتفع العدد ال 152 ألف مقاتل ليشمل كل الفصائل التي شاركت يف قتال داعش.

كتابا باللغة االنكليزية هدية من المكتبة المركزية 
االذربيجانية باللغة االنكليزية الى المكتبة المركزية 

لجامعة الموصل..

الف عاطل عن العمل مسجل ببيانات وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية خالل العام 

الحالي...

حزبًا مرّخصًا لخوض االنتخابات في 
العراق..حسب ما أعلنته مفوضية 

االنتخابات... 

باالرقام  باالرقام باالرقام 
127

2800

360

34

650

30



•)كاظم الحمامي( وزير النقل العراقي :
منتصف  العراقية  المطارات  في  ستهبط  الكويتية  الطائرات 
ذات  القضايا  العديد من  في  تصب  وهي خطوة  القادم  الشهر 

االهتمام المشترك والمشاريع المستقبلية بين البلدين ..

•)اغنيس كاالمارد( مقررة األمم المتحدة:
هي  العراق  في  المتحدة  األمــم  مهام  أبــرز  ان 
مكونات  بحق  داعــش  تنظيم  انتهاكات   توثيق 

الشعب العراقي كافة وفضح جرائمه اإلرهابية.

•)فؤاد معصوم( رئيس جمهورية العراقي:
ايــران  مع  عالقة  اقامة  في  خصوصية  لديه  العراق 
نريد  ال  ولكن  البلدين  بين  كثيرة  مشتركات  لوجود 
على  ينطبق  وهذا  طرف  ضد  طرف  مع  انفسنا  إقحام 

السعودية التي لدينا معها عالقات جيدة.

عرشات  ع��ودة  عىل  الشعبي   احلشد  أمن  مديرية  أرشف��ت 
ال  وإرجاعهم  سوريا  ال  نزحوا  الذين  العراقية  العوائل 
املديرية  ان  احلشد:  اع��الم  وق��ال  األنبار.  غرب  مناطقهم 
وقود  توفر  ال  باإلضافة  الباصات  ع��رشات  خصصت 
العاجلة  اإلغاثة  م��واد  توفر  عن  فضال  املدنية  للعجالت 
املوصل،  غرب  جريص  أم  منفذ  عرب  العوائل  الستقبال 
يف  مناطقهم  ال  النازحة  العوائل  ارج��اع  تم  ان��ه   ال  الفتا 
االرهايب  )داعش(  من  حتريرمها  بعد  وراوة  القائم  مدينتي 
األمني لضان عدم ترسب عنارص  للتدقيق  اخضاعهم  بعد 

)داعش( يف صفوفهم.

مديرية أمن الحشد الشعبي 
 تشرف على عودة العوائل النازحة في األنبار

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تجري )مباحثات( 
في صالح الدين إلعادة النازحين إلى قراهم

وا:
قال

وا:
قال

وزارتا التربية والتعليم تتفقان على آلية تحسين معدل الطلبة السنة الدراسية )٢٠١٧-٢٠١٨(
أصدرت وزارة الرتبية، التعليات اخلاصة بتحسني املعدل، فيا حددت السابع من شهر كانون االول املقبل موعدا اخرا الستالم الطلبات.  
وقالت الوزارة يف بيان هلا، إن القرار يشمل الطلبة من خرجيي العام الدرايس 2016-2017، مبينا أن له احلق يف اعادة السنة الدراسية يف 
الصف السادس االعدادي يف الدراسة املسائية او الدوام باالستضافة يف املدارس الصباحية او الدوام باالنتساب لتحسني معدله اذا مل يقتنع 
باملعدل الذي حصل عليه .وأشارت الضوابط ال ان يكون ترشيح الطالب يف القبول املركزي يف السنة القادمة، يكون عىل اساس املعدل 
اجلديد الذي سيحصل عليه بعد التمتع بفرصة حتسني املعدل يف السنة الدراسية 2017-2018 ويعد قبوله السابق الغيا، مؤكدة أنه ال حيق 

للطالب االخذ بقبوله املركزي السابق بعد متتعه بفرصة حتسني املعدل سواء أكانت نتيجته النجاح ام الرسوب.

)مباحثات(  إجرائها  عن  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  كشفت 
إل قرى  النازحني  إعادة  بشأن  الدين  املعنية يف حمافظة صالح  اجلهات  مع 
العتبة  الديني يف  التبليغ  املحافظة. وقال مسؤول شعبة  آمريل رشقي  قضاء 
حل  لغرض  وف��دًا  بعثت  احلسينية  العتبة  ان  اإلبراهيمي:  فاهم  الشيخ 
نازحي 37  املحلية إلعادة  العشائر واحلكومة  بني شيوخ  بعض اخلالفات 
عىل  بناًء  جاءت  املبادرة  أن  ال  االبراهيمي،  وأشار  آمريل.  قرى  من  قرية 
بإجراء  وأعضائه  املحافظة  جملس  ورئيس  الدين  صالح  حمافظ  من  طلب 
حوارات جترهيا العتبة احلسينية لغرض إعادة النازحني وحل بعض املشاكل 
العالقة، فوّجه املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ )عبد املهدي 
إل  سيتوجه  الوفد  أن  ال  اضافة  الالزم،  إلجراء  وفد  بإرسال  الكربالئي( 
قوات  أن  يذكر  إليها.  النازحني  اإليزيديني  إلعادة  العراق  شال  يف  قرى 
احلشد الشعبي والقوات االمنية متكنا يف )31 آب 2014(، من حترير ناحية 

آمريل والقرى املحيطة هبا من قبضة تنظيم )داعش( االرهايب .



من هذا املنطلق، بادرت نخبة تطوعية من 
ناٍد  شباب كربالء املثقف املستقل ال فتح 
للقراءة يف كربالء املقدسة يف حي املوظفني 
بشارع نادي الطف، هيدف ال نرش الثقافة 
وزي���ادة  امل��ج��االت،  مجيع  يف  وامل��ع��رف��ة 
يف  والفكرية  واالدبية  العلمية  احلصيلة 
بوجه  وال��ع��راق  املقدسة  كربالء  مدينة 

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

اقتناء  او  احل��ص��ول  صعوبة  ال  اض��اف��ة 
الكتب او املصادر؛ بسبب ارتفاع اسعارها 
هذا  وم��ن  امل��ق��دس��ة،  ك��رب��الء  مدينة  يف 
مناسبة  اجواء  توفر  فكرة  بدأت  املنطلق 
ال  ال��وص��ول  اج��ل  م��ن  وللباحثني  هل��م 
شبابية  نخبة  مع  عملُت  وقد  مصادرهم، 
االنشطة  من  جمموعة  اقامة  عىل  مثقفة 
ورش  اق��ام��ة  منها  والفكرية  الثقافية 
كتاب،  يف  )ت��أم��الت  يف  تتمثل  وأم���اٍس 
اديب(  استضافة   ،»spot light« السينا 
والورش  األمايس  هذه  وكانت  وغرها، 
املجتمعات  تعريف  ال  هت��دف  الثقافية 
مدينة  املقدسة  كربالء  مدينة  بأن  االخرى 

للعلم والثقافة واألدب«.
وأضافترْ عطا اهلل: ان »الدعم املادي هلذا 
النادي يأيت من متويل ذايت عن طريق هذه 
املجموعة الشابة اضافة ال بعض املتربعني 
من ادباء واساتذة جامعيني هيدون النادي 
املستوى  رفع  هبدف  املصادر  أو  الكتب 

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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الثقايف 
امل����ع����ريف 
ل������دى ال���ش���اب 
سيساهم  ال��ذي  الكربالئي، 
الثقايف  املستوى  تطوير  يف  كبر  بشكل 
بوجه  وال��ب��الد  للمحافظة  وال��ف��ك��ري 

العموم«.
من جانبه حتدث املدقق اللغوي يف النادي 
قائاًل:  النعيمي  مهدي  والشاعر  االستاذ 
املبادرات  ه��ذه  بدعم  كثرًا  نعتز  »نحن 
يف  الشابة  الوجوه  هبا  تقوم  التي  اجلميلة 

ال  دائا  ونسعى  املقدسة،  كربالء  مدينة 
امل��ادي  ال��دع��م  وتقديم  معهم  ال��وق��وف 
واملعنوي وحتفيزهم عىل االستمرار يف هذا 
والذي  املهم،  التثقيفي  التوعوي  العمل 
يمّثل الركيزة االساسية يف الرقي للمجتمع 

وازدهاره«.
عن  »االب��ت��ع��اد  ان  النعيمي:  واض���اف 
الطائفية املذهبية والغاء النرجسية الفكرية 

)األنا( التي تتمّلك 
والسعي  البعض، 
ال��وع��ي  ن���رش  ال 
ال��ث��ق��ايف ب��ني اف���راد 
من  تعترب  امل��ج��ت��م��ع 
اخل��ط��وات االس��اس��ي��ة 
املبادئ  ترسيخ  يف  واملهمة 
ستكون  ال��ت��ي  االن��س��ان��ي��ة، 
املحور االساس يف ازدهار البلد 

فكريا وحضاريا«.
التواصل  حلقات  منظمة  رئيس  وحتدث 
خيفى  »ال  قائاًل:  الظاملي  جاسم  االنسانية 
بوجه  العراقي  املجتمع  ان  اجلميع  عىل 
وعي  ال  حيتاج  خاصة  الكربالئي  العموم 
عىل  الصواب،  باجتاه  اكثر  توجيهي  ثقايف 
الرغم من ان العراق يعترب من الدول التي 
وانجاهبا  وثقافيًا  فكريًا  بازدهارها  متتاز 
ألكرب العلاء واملفكرين عىل مدى العصور، 

ولكن بسبب الظروف التي مرت هبذا البلد 
اجلميل جعلته يرتاجع بشكل كبر عا كان 
عليه يف العقود السابقة، ومن خالل املبادرة 
الشباب  ه��ؤالء  هبا  خ��رج  التي  اجلميلة 
الدعم  بتوفر  بادرنا  ك�منظمة جمتمع مدين 
من  بدءًا  النادي  حيتاجه  الذي  اللوجستي 
املكان واالثاث وبعض املصادر، اضافة ال 
توفر سند قانوين للنادي يمكنهم من اقامة 

أماسيهم الثقافية بشكل قانوين رسمي«.
مستقبلية  خمططات  »هناك  حديثه،  وتابع 
مع  بالتنسيق  متمثلة  تنفيذها  ال  نسعى 

مديرية تربية كربالء املقدسة من اجل حتفيز 
الطلبة 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 
ان  القدير  العزيز  اهلل  ونسأل  اخلصوص، 
يوفق اجلميع لعمل اخلر والصالح لبلدنا 

احلبيب«.
الصايف  طيبة  التقنية  الطبيبة  حتدثت  فيا 
بداية  »ان  قائلًة:  ال��ن��ادي،  م��رت��ادي  من 
قبل  الثقايف  املرشوع اخلري  انضامي هلذا 
جذبتني  التي  االشياء  ومن  اشهر،  ثانية 

االول  باملرتبة  املرشوع  هذا  يف  لالستمرار 
من  اليومي  الفراغ  اوق��ات  استغالل  هو 
واالستفادة  الكتب،  عىل  االطالع  خالل 
هذه  جوهرة  يف  املوجود  املعريف  الكم  من 
املصادر، التي ال يشعر بلذهتا سوى القارئ 

املحب للكتاب«.
إرصارها  سبب  عن  الصايف  طيبة  وسألنا 
القراءة وجميئها  لنادي  الدائم  عىل احلضور 

من مسافات بعيدة؟ 
يوفرها  التي  االج��واء  ان  قائلة:  أجابت 
والدافَع  احلافز  تعطي  مرتاديِه  ال  النادي 
التواصل  ال  اضافة  واالط��الع،  للقراءة 
احيانا بني  الذي حيدث  الفكري  والتالقح 
املرتادين من خالل احلوارات النفعية التي 

تساهم يف زيادة املعرفة«.
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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 
املسابقة..  هبا  انطلقترْ  التي  والضوابط 
فكان حفل توزيع اجلوائز واعالن القصص 
الفائزة منها يف االول من شهر ربيع األول 
احلايل، يف اجواء شارك فيها املتويل الرشعي 
للعتبة احلسينية املقدسة ساحة الشيخ عبد 
مكتبه  يف  املتسابقني  مع  الكربالئي  املهدي 

اخلاص يف الصحن احلسيني املرشف.
وشهد احلفل اعالن نتائج الفائزين االوائل 
ساحته  قبل  من  وتكريمهم  املسابقة  يف 
الذي عرّب بدوره عن سعادته بالقول: »بدًء 
للقاء  واعتزازي  سعاديت  عن  اعرب  ان  اود 
هذا  يمتلكون  ممن  واالخ���وات،  االخ��وة 

القصة،  كتابة  يف  االدبية  والقابلية  الذوق 
االسلوب  ه��ذا  توظيف  يف  وملشاركتهم 

االديب الشيق خلدمة الفكر 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 
اعطاؤها  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 ويلتزموا هبا«.
والظروف  االج���واء  ال  ساحته  واش��ار 
يف  نحتاجها  مبادئ  ولدينا  نعيشها،  التي 
املبادئ  هذه  مقابل  نمتلك  وقد  املجتمع، 
مهّدمة  وتقاليد  وع���اداٍت  وآراًء  اف��ك��ارًا 
االنسان  لشخصية  وحمّطمة  للمجتمع، 
وبالعكس  وتعاستيه،  شقائه  ال  تؤدي  مما 
لدينا قيم ومبادئ تؤدي ال راحة االنسان 

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.

القّصة القصيرة

ضمن فعاليات مهرجان تراتيل سجادية الدولي الرابع..
العتبة الحسينية تكّرم االقالم الذهبية الفائزة بمسابقة 
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العطاء الحسيني

نوظف  ان  نحتاج  نحن  لذلك  وتطوره،  وسعادته  وكاله 
مؤكدا  واملجتمع،  االنسان  خلدمة  القصصية  الطاقة  هذه 
يف الوقت نفسه عىل امهية اطالع الفرد عىل رسالة احلقوق 
هذه  تتضمنه  ما  وكل  السالم(،  السجاد)عليه  عيل  لألمام 
الرسالة العظيمة يف شموهلا واستيعاهبا ويف دقتها وتناسبها 
حييط  ما  بني  و  بينه  القائمة  العالقة  طبيعة  مع  نفسه  للفرد 

به«.
املهرجان  يف  التحضرية  اللجنة  رئيس  حتدث  جانبه  من 
مع  االجتاع  »بعد  قائال:  الشهرستاين  الدين  مجال  السيد 
نخبة من االخوة االدباء ممن يعول عليهم مهمة هذه املسابقة 
)االديب  من:  كل  وهم  احلقوق،  رسالة  يف  عربيا  االول 
االديب  و  عبيد،  حسني  عيل  االدي��ب  و  ع��ايص،  جاسم 

عباس خلف، و االديب طالب عباس الظاهر(، تم وضع الضوابط من 
قبل 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، تقاسَم الكاتب 
فالح عبد احلسن العيساوي وطاهر حسن الكعبي اجلائزة الثانية املتمثلة 
)1500000( دينار لكل شخص، وجاءت اجلائزة الثالثة من نصيب 
الكاتبة زهراء وحيدي بمبلغ مادي )1000.000( دينار، فيا فازت 

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

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

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

ثانيًا«.  

17األديب عباس خلف محمد علي الزبيدي جمال الدين الشهرستاني
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جملة  التقت  املوضوع  عن  اكثر  ولتفاصيل 
مسؤول  فضاله   عباس  رسول  االح��رار  
يف  االمنية  واملعلومات  امل��راق��ب��ة  مركز 
املراقبة  مركز  ان  املقدسة:  احلسينية  العتبة 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  االلكرتونية 
ازدياد  ومع   ) )2006م  عام  تأسيسه  تم 

باحلرم  املحيطة  املناطق  ملراقبة  احلاجة 
 )140( الكامرات  عدد  اصبح  املقدس  
االمنية  املعلومات  ان   « مبينا   ، كامرا 
الزائرين  سالمة  عىل  للحفاظ  جدا  مهمة 
لذلك  املليونية  الزيارات  يف  وخصوصا 
االلف   ( مرشوع  املقدسة  العتبة  اطلقت 

بالتشاور  مفصلة  دراس��ة  وفق    ) كامرا 
، موضحا  اجنبية متخصصة  مع رشكات  
 )1000( املراقبة   مركز  يف  االن  تعمل   «
مواصفات  ذات  رصينة  متطورة  كامرا 
مضيفا«   العاملية  املناشئ  ارقى  من  عالية 
احلرم  داخ��ل  توزيعها  تم  الكامرات  ان 

العطاء الحسيني

  االحرار: حسين نصر / تصوير خضير فضالة 

 مركُز المراقبة والمعلومات األمنية... أنتْم في أعيننا

جهود متميزة لمركز المراقبة والمعلومات االمنية التابع للعتبة الحسينية المقدسة في الحفاظ 
على سالمة الزائرين الكرام، و يعد المركز االول  من نوعه في محافظة كربالء المقدسة والعراق 
،تأسس نتيجة التحديات االمنية  والحاجة الملحة لتوفير االمن  لزائري االمام الحسين عليه السالم 

من جميع بقاع العالم التي يزداد حضورها سنويا بالماليين .. 
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العطاء الحسيني

املقدس واحلائر احلسيني الرشيف واملناطق 
املحيطة بالعتبة احلسينية املقدسة والشوارع 
مدن  ويف   ، املقدسة  العتبات  من  القريبة 
السيارات،   وق��وف  وم��رائ��ب  ال��زائ��ري��ن  
وتكمن امهية منظومة الكامرات يف تأمني 
 )  24( ال�  خالل  وتعمل  الزائرين،  حركة 
ساعة بالتنسيق مع حفظ النظام )املشرتكة( 
اخلارجية   شعبة  االمنية   النقاط  مجيع  مع 
االقسام  واما  املقدس  احلرم  داخل  وشعبة 

االخرى يوجد اتصال مبارش معهم .
الكامرات  منظومة  عمل  ان  وأض��اف«  
التصوير  لتعرض  عاملية  دقة  وفق  يكون 

واألرشفة  اخل��زن  )بسرفرات(  الفيديو 
ومربجمة وفق النظام املتطور حيث تم رشاء 
املنظومة  هبذه  اخلاصة  الربامج  من  عدد 
وتنصيبها وهذه مرتبطة مع شبكة انرتنيت 
العتبة  أقسام  بني  لالتصال  الرسعة  فائقة 
خالل  م��ن  اخلارجية  وامل��واق��ع  املقدسة 
هذه  لتغذية  الضوئي  الكيبل  استخدام 
ص��ورة  ارسع  ع��ىل  للحصول  املنظومة 
باهنا  املنظومة  هذه  وتتميز  اتصال   وارسع 
مؤّمنة بحيث ال يمكن اخرتاقها  من خالل 
اثناء االتصال وهذا سيؤدي ال  الرتددات 
العتبة  يف  املراقبة  ملنظومة  دقة  اكثر  عمل 

احلسينية املقدسة، موضحا« تم التعاقد مع 
رشكات ومنظومات للمراقبة االلكرتونية 
منها رشكة )اكزز السويدية( و)رشكة فلر 
احلسينية  العتبة  جهزت  التي  األمريكية( 
احلديثة  ال��ك��ام��رات  م��ن  بعدد  املقدسة 
أتوماتيك من خالل  والذكية والتي تعمل 
من  هندسية  بمهارة  تنصيبها  يتم  برامج 
تستغني  جيعلها  مما  متخصص  ك��ادر  قبل 
قبل  من  املستمرة  واملتابعة  االدارة  عن 
خلل  وج��ود  ح��ال  ويف  العاملة  ال��ك��وادر 
العرض  شاشة  خالل  من  الكامرا  تظهره 

الكبرة.. 
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االول من بني نظراهتا ومنذ انطالقها للمرة 
الطفل  بشؤون  عنت   2009 ع��ام  االول 
جملة  اهنا  والثقافية،  الفكرية  قدراته  وتنمية 
تنمية  قسم  عن  الصادرة  الصغر  احلسيني 
احلسينية  للعتبة  التابع  الطفولة  ورع��اي��ة 

املقدسة.
اذ تعد جملة احلسيني الصغر اول جملة تصدر 
عن العتبات املقدسة؛ اذ مل يسبق ان صدرت 

منها جملة تعنى بالطفولة.
الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم  رئيس  ويقول 
حممد احلسناوي يف حديث للموقع الرسمي 
احلسيني  »جملة  ان  املقدسة:  احلسينية  للعتبة 
وتنمية  رعاية  جمال  يف  العمل  نواة  الصغر 
الطفولة التي اخذت العتبة احلسينية املقدسة 
يف  املهمة  الرشحية  هبذه  االهتام  عاتقها  عىل 

البلد«.
ويضيف، »هدفنا هو خلق بيئة نظيفة للطفل 
لتلقي االفكار وتنشئة جيل يعمل عىل مبادئ 
ومنهج اهل البيت عليهم السالم, مبينا, »نؤمن 
بالطفل  زرعها  علينا  واخالقيات  بمبادئ 
اصدار  »فكرة  موضحا,  سليمة«.  اسس  عىل 
االعالمي  مبادرة  خالل  من  جاءت  املجلة 
أّسست  ضوئها  عىل  والتي  الباشق  ع��الء 
وحدة رعاية الطفولة حيث تطورت مع تنوع 

الفعاليات واالنشطة الثقافية الفنية ال شعبة 
ومن ثم قسم خيتص بشؤون الطفل«.

ويذكر احلسناوي ان من خالل املجلة اقيمت 
مسابقات دورية وكانت فاحتتها مسابقة اساء 
اهلل احلسنى بمشاركة 400 طفل وطفلة من 
مسابقة  ليتبعها  العراق  حمافظات  خمتلف 
االنشطة  ب��دأت  عندها  الكساء  حديث 
والفعاليات تأخذ منحًا اكرب وتتوّسع لتشمل 

الفنون منها املرسحية واملهرجانات.
بقضايا  هتتم  مرسحية  اول  عرض  وج��رى 
الطفولة سنة 2010 بعنوان باالنتظار بتمثيل 
العمل  توّسع  فيا  كربالء،  فناين  من  نخبة 
بمرسح  خيتص  دويل  مهرجان  اقامة  ليشمل 
بإصدارات  خاص  اخر  ومهرجان  الطفل 
لألعوام  وشؤوهنا  بالطفولة  املعنية  القسم 

2014 لغاية 2017.
يف حني مل يكتِف قسم رعاية وتنمية الطفولة 
بإقامة انشطته املتنوعة حمليا بل وصل العاملية 
من خالل املشاركة باملحافل الدولية املختلفة 
العتبة  تقيمها  التي  الثقافية  االسابيع  عرب 

احلسينية املقدسة خارج العراق.
تطبع  »املجلة  ان  احلسناوي,  حممد  يقول 
بست لغات خمتلفة منها االنكليزية واالملانية 
والرتكية  واالوردو  والروسية  الفرنسية 

العربية, موضحا,  اللغة  والفارسية فضال عن 
والدول  واسيا  اوروبا  يف  وتوزع  »تطبع  اهنا 

العربية واالسالمية ».
ويشر, » وصل اعداد جملة احلسيني الصغر 
منذ اصدارها سنة 2009 لغاية اعداد التقرير 
104 عدد وتصدر بشكل شهري, تستهدف 

اعارا من 6 سنوات لغاية 14 سنة ».
ويف معرض حديثة اكد احلسناوي ان »جملة 
باملسلمني  يوما  ختتص  مل  الصغر  احلسيني 
من  مقروءة  اصبحت  اذ  لوحدها,  بطائفة  او 
وامللل  الديانات  و  الطوائف  اصحاب  قبل 
االمام  مبادئ  نرش  ان  مشددا,   ,  « االخ��رى 
االنسانية  هبا  معنية  السالم  عليه  احلسني 
االول  اليوم  منذ  عليه  نعمل  ما  وهذا  مجعاء 

إلصدارها ».
وتنمية  رعاية  قسم  يف  العمل  يقترص  مل  كا 
الصغر  احلسيني  جملة  اص��دار  يف  الطفولة 
واقامة املهرجانات واملعارض فقط بل صدر 
واملجالت  الكتب  من  العديد  جانبها  ال 
اعال  وحتى  الرتبوية  واملنشورات  الفصلية 
فيدوية تعمل عىل اشاعة روح املحبة والسالم 

والتأخي وعمل اخلر واقامة العدل.

األولى من بين نظيراتها... 
الحسيني الصغير سنوات من العطاء

عامر نوري - الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة
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دار  مالكات  عكفت  اعوام  مخسة  مدار  عىل 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  الكريم  القرآن 
تم  اذ   , نوعه  من  االضخم  هو  مرشوع  عىل 
عن  ورد  ما  حول  متكاملة   موسوعة  كتابة 
النبي واهل بيته صلوات اهلل عليهم يف القرآن 

الكريم.
املرشوع  انطالق  منذ  العاملون  انجز  حيث 
سنة 2011 يف كتابة موسوعة تتضمن ستني 
االكرم  الرسول  عن  فصوله  يتحدث  جملدا 

وأهل بيته صلوات اهلل عليهم امجعني.
وقال مسؤول البحوث والدراسات القرآنية 
يف الدار السيد مرتىض مجال الدين يف حديث 
املقدسة،  احلسينية  للعتبة  الرسمي  للموقع 
إن »الدار عملت عىل اصدار هذه املوسوعة 
عليهم  بيته  واه��ل  حممد  النبي  علوم  لبيان 
السالم يف القرآن الكريم واهنم عدل القرآن, 

وتم تصنيفها عىل االساس املوضوعي هلا«.
وأضاف، »موسوعة اهل البيت القرآنية تقع 
»شعبة  مبينا,  هنائية«.  كمرحلة  جملدًا   60 يف 
يف  التابعة  القرآنية  وال��دراس��ات  البحوث 
الدار عكفت عىل إنجاز املوسوعة منذ أربع 

أعوام«.
أوسع  من  واحدة  القرآنية  املوسوعة  وتعد 
الدار  أطلقتها  التي  وأمهها  القرآنية  املشاريع 
للروايات  املوضوعي  التصنيف  جم��ال  يف 
عليهم  البيت  أه��ل  عن  ال���واردة  الرشيفة 

السالم يف بيان اآليات القرآنية.
روائي  نص  الف   35 ان  الدين,  مجال  وذكر 
ال  املوسوعة,  تضمنته  البيت  اهل  عن  ورد 
عنه  املبحوث  من  آية  الف  عرش   17 جانب 
عليهم  البيت  اهل  عن  الكريم  القرآن  يف 

موسوعة  تكتب  مرة  »ألول  مؤكدا,  السالم. 
القرآن  يف  ذكر  ما  حول  اجلوانب  متكاملة 

الكريم عن اهل البيت عليهم السالم«.
واش���ار م��س��ؤول ال��ب��ح��وث وال��دراس��ات 
وبتوجيه من  العام 2011  » يف  ان،  القرآنية 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
من  طلب  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
الدار مجع روايات اهل البيت عليهم السالم 
يف القرآن الكريم وتم تسمية املرشوع آنذاك 

موسوعة اهل البيت القرآنية«.
جلان  الضخم  امل���رشوع  ه��ذا  يف  واش���رتك 
عديدة واعدت اخلطط الالزمة إلمتامه فضال 
العلاء يف  من  املكونة  االستشارية  اهليئة  عن 
حممد  السيد  العالمة  منهم  االرشف  النجف 
فاضل  السيد  والعالمة  اخل��رس��ان  ص��ادق 
العاميل  مصطفى  الشيخ  والعالمة  اجلابري 
من  ونخبة  احللو  عيل  حممد  السيد  والعالمة 
اساتذة جامعة كربالء و طلبة العلوم الدينية 
املتخصصني يف البحوث والدراسات, حسب 

مجال الدين.
»مخسة  إن  الدين,  مجال  مرتىض  السيد  وقال 
املوسوعة  كتابة  استغرقتها  متتالية  اع��وام 
, فمنذ سنة 2011 ولغاية  النور اخرا  لرتى 
االن عكف العاملون عىل امتام مجيع جوانبها 

املتعددة حسب اخلطة املعدة«.
وأضاف, »املوسوعة موزعة عىل ثالثة جماميع 
 20 من  واملتكونة  القرآنية  املجموعة  منها 
عليهم  البيت  اهل  عن  ورد  ما  وهي  جملد 
تعرف  الثانية  واملجموعة  بالقرآن,  السالم 
وفروع  الدين  اص��ول  تضمنت  بالعقائدية 
بالفقهية  سميت  الثالثة  املجموعة  اما  الدين, 

والديات  والقضاء  الدين  بفروع  اختصت 
والطهارة«.

املجلدات  بقية  ع��ن  ان��ف��رد  جملد  وه��ن��اك 
اختص  ح��ي��ث  املختلفة  ب��م��وض��وع��ات��ه 

بالفهارس ودليل املوسوعة.
هو  للموسوعة  املوضوعة  االه��داف  ومن 
النبي  عن  الثقلني  حلديث  التفصييل  البيان 
فيكم  تارك  )اين  واله,  عليه  اهلل  صىل  االكرم 
كا  ابيتي(  اهل  وع��رتيت  اهلل  كتاب  الثقلني 
يبني  »ال  الفتا,  ال��دي��ن.  مج��ال  مرتىض  ذك��ر 
ابيته  القرآن اال عدل القرآن اي النبي واهل 
اي  ووجدنا  القرآنية  باآليات  جئنا  فإذا  )ع( 
بيان لالئمة عليهم السالم يضمن يف احدى 
مضمون  حسب  تصنيفه  ويتم  املجلدات 

اآلية الكريمة«.
ورضب السيد مرتىض مجال الدين امثاال يف 
احاديث لالئمة  منها  املواضيع  اختيار  كيفية 
طبيا  او  لغويا  البسملة  تفسر  يف  املعصومني 
وغرها  فقهيا  او  عقائديا  او  مفردات  او 
املعصومني  اح��ادي��ث  تصنف  اي  الكثر 

لألحاديث القرآنية.
اهل  موسوعة  »مميزات  من  ان  عىل  مشددا 
جعلت  اهنا  هبا  تتفرد  التي  القرآنية  البيت 
هناك  جملد  ول��ك��ل  ع��ن��وان  ح��دي��ث  لكل 
لعناوين  القرآنية واخرى  للمواضيع  فهرسة 

االحاديث«.
وال��دراس��ات  البحوث  م��س��ؤول  وكشف 
يف  املجلدات  ان��زال  م��رشوع  عن  القرآنية 
تطبيق قرآين عىل شبكة االنرتنيت العنكبوتية 
من  للجميع  ليتسنى  ذك��ي  ق��رص  وايضا 

تداوله بصورة اوسع.

بعد خمس سنوات متواصلة.. 
العتبة الحسينية تنفرد 
بموسوعة اهل البيت 

القرآنية
عامر نوري - الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة
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�����س����ع����ي����دا ت�������������س������مَّ  اإن  اأر�������������������ش  ك���������ل  م���������ا 
ده�����������م�����������اُء م���������ن ع��������ب��������ٍق وغ������������������ادر ج����دب����ه����ا
���������ت اأغ�����������س�����ان�����ه�����ا وم������������ع الأ���������س��������ي��������ل ت���������رنمّ
ع�����ج�����ب�����ي ل�����و������س�����ف�����ك والإل����������������������ُه اأف�����ا������س�����ه�����ا
ي���������ا ك�������وك�������ب�������ًا ب��������ه��������َج احل�����������ي�����������اَة جم����ي����ئ����ُه
����ه����ا غ����مَّ اجل��������ه��������ال��������ِة  ��������س�������در  ع��������ن  واأزاَح 
ُه واأط�������������������لَّ م��������ن �������س������ب������ٍح ت�������ن�������اث�������َر �����������س����������ووؤُ
وي����������ه����������زُّ اأرك������������������������ان ال��������ف��������ي��������ايف ح������ل������ُم������ُه
ل���ن���ا ���������س��������ي��������اأْت  ال��������ت��������ي  اهلل  رح���������م���������َة  ي���������ا 
ن��������������وٌر ت�����������������ألأ ح�������ي�������ُث ��������س�������اد خ���������س����اُم����ه����م
ره����������اف����������ٌة ت����������ع����������ري����������َك  اإل  اآل������������ي������������ت 
دت م����������ا ب����������ني ال��������ق��������ل��������وب م�������������ودًة ف�������������������س���������دمّ
�����������ًة رقمّ ال�������ت�������ع�������ايل  ذاك  م���������ن  وخ�������������س������ف������َت 
ف������و�������س������ج������َت م���������ا ب���������ني ال������ت������ن������اح������ر األ�������ف�������ًة
يل ت������������������راءى  اخل�����������ي�����������اِل  ط������������وف  ويف  ط���������ه 
اأه�������َل�������ه�������ا ي���������ظ���������لمّ���������ُل  وج�������������ري�������������ٌل  داُر 
ال�������س���م���ا وال����ت����ح����ف����وا  الأر�������������ش  اأدمَي  ف����ر�����س����وا 
ق�������رن�������وا ال������ب������ط������وَن ع�����ل�����ى ال�����ظ�����ه�����ور وغ�����ره�����م
�����ه�����ا زه���������������������راُء ت�������ف�������ر��������شُ ال���������������رثى وب�����ك�����فِّ
������م������ِت ال�����رح�����ى �����ه�����ا الأخ�����������������رى ت������و�������سمّ وب�����ك�����فمّ
ر وال��������ط��������وى وحت�����������������اُر م���������ا ب���������ني ال�������ت���������������س�������ومّ
ه���������ْم دون ب�����ف�����ي�����ئ�����ه�����م ل���������ع���������دومّ ي�����������������ت�����������������ودمّ
م������ه������ب������ٌط ح�������������ني  ك�������������ل  يف  ب���������ه���������ا  دار 
داُره�������������ْم ��������شِ  امل�������ق�������دمّ ال����������������وادي  يف  وال��������ي��������وم 
ه������������ذي دي���������������ار امل������رت�������������س������ى ي���������ا �����س����اح����ب����ي

ورودا ُي������������������������زاُن  م������ن������ه������ا  ب�������ل�������ق�������ٍع  اأو 
وت�������������رى ال��������ل��������واق��������َح ي������ج������ت������ذْب������َن ال�������ع�������ودا
ال�����ب�����ي�����دا ت������ل������ك  زاَن  م��������ن  اإىل  ��������س�������وق�������ًا 
م����������وع����������ودا ذا  ك����������������ان  ق������������د  مل��������ح��������م��������ٍد 
ال������ت������وح������ي������دا ال���������ق���������رى  اأم  يف  واأن���������������������ار 
واأح���������������������ال ظ�����ل�����م�����ت�����ه�����ا ����������س���������دًا ون�����������س�����ي�����دا
امل�������������������������وءودا ل�������������ه  ك���������ن���������ف  يف  ل�������ي�������ج�������ر 
وي����������ق����������دمّ م����������ن ت�������������اج ال�������ت�������ع�������ج�������رف ج�����ي�����دا
وح�������م�������ل�������ت ف������ي������ه������ا م������������وع������������دًا ووع���������ي���������دا
واأم������������������������اَط ع���������ن ك�����������س�����ح ل���������ه الأم�����������ل�����������ودا
ف�������ت�������ك�������ون ره�����������ف�����������ًا ت���������������������ارًة و��������س�������دي�������دا
وح����������ب����������اَك م��������ن خ������ل������ق ال����������ُدن����������ا ت���������س����دي����دا
واأ������������س�����������دت م��������ن �������س������ن ال����������ب����������داو و������س�����ي�����دا
���������ُم غ�����ي�����دا ت������ه������ف������و ك�������م�������ا ي������ه������ف������و امل���������ت���������يمّ
������ع������ًا و�������س������ج������ودا ب������ي������ت الإم������������ام������������ة خ�������������سمّ
ج�������ري�������دا امل����������ظ����������لمّ  ك�������������ان  واإن  ع�������ب�������ق�������ًا 
������������ه ي������ب������ت������غ������ي ال�������ت�������وح�������ي�������دا ك������������ل ل������������ربمّ
ت�������خ�������م ال���������ك���������رو����������ش م����������ره����������ً� رع���������دي���������دا
م����������ه����������ٌد ت����������ه����������زُّ وت���������ف���������ت���������دي���������ِه ول��������ي��������دا
�����������ه �������س������ج������ن وف���������دي���������دا وب����������������������دْت ت�����������رنمّ
ق������دي������دا ب������غ������ر  اأم���������������س�������ت  واإْن  ت�������������س������ْر 
وي���������ق���������اب���������ل���������ون ع����������������������������داوًة وج����������ح����������ودا
ل�������ل�������وح�������ي ك�����������ان�����������ْت م�������ن�������ه�������ً� ووج������������������ودا
������س�����ع�����ودا ال�������������س������م������اء  يف  ق��������ب��������اٌب  �����س����م����ك����ت 
و�������س������ع������ي������دا م������ث������ل������ه������ا  دي�������������������������ارًا  اأرين 

طـــــــــــــــــــــــــــه
�سعر: خ�سر البياتي
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وما طردناك من بخل و ال قلل
لكن خشينا عليك وقفة الخجل!

من اجل فهم هذا البيت ال�سعري اقراأوا ق�سته الرائعة هذه:
اجلواهر  بتجارة  يعمل  والده  وكان  عظيمًا،  ثراًء  ثري  �ساب  م�سى  فيما  كان 

والياقوت.
وكان ال�ساب يوؤثر على ا�سدقائه اميا اإيثار، وهم بدورهم يجلمّونه ويحرمونه 

ب�سكل ل مثيل له.
ودارت الأيام دورتها، وميوت والد ال�ساب، وتفتقر العائلة افتقارًا �سديدًا.

�سديق  اأعز  اأنمّ  فعلم   - رخائه  اأيام   - املا�سي  ا�سدقاء  عن  يبحث  ال�ساب  فبداأ 
كان يكرمه ويوؤثر عليه، واأكرثهم مودًة وقربًا منه قد اأثرى ثراء ل يو�سف.

واأ�سبح من اأ�سحاب الق�سور والأم�ك والأموال.
ه اإليه ع�سى اأن يجد عنده عمً� اأو �سبيً� لإ�س�ح حاله. فتوجمّ

فلما و�سل باب الق�سر ا�ستقبله اخلدم واحل�سم.
فذكر لهم �سلته ب�ساحب الدار وما كان بينهما من مودة قدمية.

اإليه ذلك الرجل من خلف �ستار  فذهب اخلدم فاأخروا �سديقه بذلك فنظر 
لرى �سخ�سا رثمّ الثياب عليه اآثار الفقر فلم ير�َش لقاءه.

واأخر اخلدم باأن يخروه اأن �ساحب الدار ل ميكنه ا�ستقبال اأحد.
فخرج الرجل والده�سة تاأخذ منه ماأخذها، وهو يتاألمّ على ال�سداقة، كيف 

ماتت. وعلى القيم، كيف تذهب ب�ساحبها بعيدًا عن الوفاء..
وت�ساءل عن ال�سمر، كيف ميكن اأن ميوت، وكيف للمروءة اأن ل جتد �سبيلها يف 

نفو�ش البع�ش.
ومهما يكن من اأمر فقد ذهب بعيدا.

وقريبًا من دياره �سادف ث�ثة من الرجال عليهم اأثر احلرة وكاأنهم يبحثون 
عن �سيء.

فقال لهم ما اأمر القوم؟ قالوا له نبحث عن رجل يدعى ف�ن ابن ف�ن وذكروا 
ا�سم والده،

اأباه  اأبي، وقد مات منذ زمن، فحوقل الرجال وتاأ�سفوا، وذكروا  اإنه  فقال لهم 

بكل خر،
وقالوا له اإن اأباك كان يتاجر باجلواهر، وله عندنا قطع نفي�سة من املرجان 
كان قد تركها عندنا اأمانة، فاخرجوا كي�سا كبرًا قد ملئ مرجانًا، فدفعوه اإليه 

ورحلوا،
ق ما يرى وي�سمع .. والده�سة تعلوه وهو ل ي�سدمّ

ولكن ت�ساءل اأين اليوم من ي�سري املرجان، فاإن عملية بيعه حتتاج اإىل اأثرياء، 
والنا�ش يف بلدته، لي�ش فيهم من ميلك ثمن قطعة واحدة.

م�سى يف طريقه وبعد برهة من الوقت �سادف امراأة كبرة يف ال�سن عليها اآثار 
النعمة واخلر.

ر الرجل يف مكانه  فقالت له يا بني اأين اأجد جموهرات للبيع يف بلدتكم، فت�سممّ
لي�ساألها عن اأي نوع من املجوهرات تبحث.

فقالت: اأريد اأحجارًا كرمية رائعة ال�سكل ومهما كان ثمنها.
ف�ساألها: اإن كان يعجبها املرجان فقالت له: ِنْعَم املطلب، فاأخرج ب�سع قطع من 

الكي�ش فانده�ست املراأة ملا راأت.
فابتاعت منه قطعًا، ووعدته باأن تعود لت�سري منه املزيد، وهكذا عادت احلال 

اإىل ي�سر بعد ع�سر، وعادت جتارته تن�سط ب�سكل كبر.
ى حق ال�سداقة، فبعث له  ر بعد حني من الزمن ذلك ال�سديق الذي ما اأدمّ فتذكمّ

ببيتني من ال�سعر بيد �سديق جاء فيهما:
�سحبت قوما لئاما ل وفاء لهم ..              يدعون بني الورى باملكر واحليل ..
كانوا يجلمّونني مذ كنت رب غنى ..           وحني افل�ست عدوين من اجلهل ..

بها  اأبيات وبعث  ال�سديق هذه البيات، كتب على ورقة ث�ثة  فلما قراأ ذلك 
اإليه جاء فيها:

ا الث�ثة قد وافوك من ِقَبلي ..              ول تكن �سببًا ال من احليل .. اأممّ
ا من ابتاعت املرجان والدتي ..                وانت اأنت اأخي بل منتهى املي .. اأممّ

وما طردناك من بخل ومن قلل ..                 لك من خ�سينا عليك وقفة اخلجل 
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اأعي�ُش يف جنمة ..
يوٌم تلمع وت�سيء .. ويوٌم تذهب وتنطفئ ..

حني تلمع.. اأنا اأبت�سم .. وهو يبت�سم .. ونحن نبت�سم .. 
و حني ت�سيء ..

كلنا نخاف من اأن تذهب يف يوٍم وتنح�سر..
.........

و حنَي ذهبت ..
اأدركُت ما معنى الفراق .. 

و حني انطفاأت ..
علمت ما معنى الظ�م .. 

.......
نعي�ش يف كوٍن متقلمّب الأحوال .. و يف كل حاٍل .. 

اأنا خائفة .. اإن حدث �سيء .. �سوف اأخاف من احلا�سر ..
ُر و اأفتقر ..  ر ما م�سى واأحت�سمّ و اإن ح�سر .. اأتذكمّ

ّسر الحياة 
فرح �سمر قطان
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تراتيُل ظمأى في حضرة الحسين
) 1(

اأنىمّ لنا اأن ن�سَل احُل�سنْي
فبيننا وبينُه

م�سافة فارقة مهولْة
طويلة
طويلة

طويلة ْ
كبعدنا عن �سم�سنا

وقر�سها الل�ُ�َجنْي
.......
ِعز لنا

اأن نحت�سْن....
 حوافر ) امليمون (

نلثمها
نلمثها

لعلها...
تخت�سر ُ امل�سافة َ

فنحبو يف طريقنا اليه خطوتنْي  
) 2 (

لأننا ل نعرَف
احل�سنَي ال دمعة

و�سورة تزين اجلدراَن
يف البيوْت

غادرنا احل�سنُي
يف �سفينة النجاِة  

ل�سفة ِ اجل�ل ِ واجلمال ِ و القنوْت
فارتطمت قلوبنا بل�ُجة ِ الرزايا

حتى غدونا لقمة
يف ِمعدٍة ٍ قاهرةٍ  فاغرٍة

للحوْت
لكن ) �سدرا ( عامرا بالنوْر

د القتاَم وال�سخاَم وال�سكوْت قد بدمّ
َعل�مّمنا

اإن احل�سنَي �سمعة
وزهرة وعزة وقوْت

ودونُه
فاإننا اأ�سفاُر اأو ا�سناْم 

قلوبنا ت�سداأ باخل�ف ِ واخلواء ِ
واخلفوْت

ودونه
فاننا...

نوت ُ
اأو نوُت

.... اأو نووووووْت
) 3 (

لأن يف عاملنا املجنوْن
ح�سيننا

يذبُح كل يوْم
فاإننا

يف ظماأ الطوفان ِ غارقوْن
لن ترتوْي... القلوُب

والفواْه
والعيوْن

..............
لكن ) �سدرا ( عامرا بالنوْر

علمنا النجديْن
فاأما اأن نكوْن

او...ل..لنكوْن

جبار عودة اخلطاط
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من  مهًا  مركزًا  املجّمع  ه��ذا  يعدُّ  حيث 
الرعيل  يف  ويقف  ال��رتاث،  حتقيق  مراكز 
ميزات  بعدة  يمتاز  إذرْ  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 استقطَب املجمع الكثَر 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  مرّشفها  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 

 أ. مشتاق صالح المظفر -مدير المجمع

واضطالعُه بتحقيِق تراِث أهِل البيِت )عليهُم السالم(

األحرار/ خــــــــــــاص
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املقدستني.
3. تبادل 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 وإعطائها 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  االثني  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 

وأساءها، وكذلك االيام والفصول.
أهل  أحاديث  يف  األصناف  هذه  وردت  وقد 

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. 
* املعّقبني 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.
* الدّرة 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 
السلطة  عنارص  كانت  حني  يف  واملساكني, 
اخلوف,  ويشيعون  الناس  يقتلون  األموية 
ويزيدون من آالم الناس, ويفضلون املنفعة 
اخلاّصة عىل مصالح األّمة. فلم يكن اإلمام 
احلسني عليه السالم يبتغي الفتنة, ويريد أن 
يقطع  أن  أو  ببعض,  بعضها  الناس  يرضب 
األموية,  الدعاية  صّورته  كا  األّمة  أوارص 
أّنه  من  الرغم  عىل  حرب  داعية  يكن  ومل 
مل  فهو  وأشجعهم,  املحاربني  أفضل  من 
ولكّنه  الحتالهلا,  بجيش  الكوفة  إل  خيرج 
الكوفة  أهل  ومطالب  لرغبة  حتقيقًا  خرج 

الذين تعاهدوا عىل مبايعته, ونرصه, وإيوائه، 
ألف  عرشة  ثاين  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 بعثُه 
إل الكوفة أن أمره »بتقوى اهلل واللطف بني 
وصية  عقيل  بن  مسلم  نّفذ  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 وحّرقت«.
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  جتّلت  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(



نصٌر من اهلِل وفتٌح قريب
 بقلم: منتهى محسن / الكاظمية المطهرة 

عصيبة  وأوق��ات  قاهرة  ظ��روف  ظل  يف   
املجاهد  الصابر  الشعب  هذا  أبناء  هبا  مر 
اثر حروب ونزاعات طائفية مقيتة أتلفت 
الزرع والنسل وأحرقت األخرض واليابس 
، التحم ابناء هذا الوطن من جديد  دفاعا 

عنه واستبسااًل.
منظومة  الهنيار  العصيبة   الفرتة  وبعد 
العراق  صنم  وس��ق��وط  وال��ن��ار  احل��دي��د 
سنينا  ال��ص��دور  ع��ىل  اجل��اث��م  وطاغوهتا 
االن��ف��ج��ارات  سلسلة   ويف   ، وأع��وام��ا 
أراق��ت دم��اء األب��ري��اء من  التي  امل��دوي��ة 
 ، النساء واألطفال والشيوخ دون استثناء 
الوطن اجلريح حمن شتى  أفراد هذا  عاش 

وابتالءات .
فبينا رفرفت  األماين بانقشاع دولة الظلم 
البعثي  بنائه  وانحالل  املقيت  الصدامي 
باألفق  الح��ت  وبينا   ، اهل��دام  ال��دم��وي 
رايات احلرية واالنتصار وعادت األحالم 
أفكار  اليانع يف  والطموحات جتد طريقها 
أبناء هذا الشعب املضطهد عىل مر الزمان ، 
وبينا عادت احلياة تتنتفس الصعداء يف بلد 
الظالم  بغرابيل  اذا   ، واألنبياء  األوصياء 
مقدساته  وتنتهك  جمددا   األفاق  يف  تنترش 
وقاحة  بكل  أراضيه  من  ج��زءا  وتقتطع 

وانتهاك .
ويف ظل هذا التطور اخلطر الذي اجتاحنا 
أخرى  م��رة  القلوب  هلعت  كاإلعصار 

أول  الناس  وظل   ، األمان  غادرها  بعدما 
يصنعون،  ما  اليعلمون  حيارى  األم��ر 
وهاجر  لديه  م��ا  ك��ل  اب��ت��اع  م��ن  فمنهم 
يف  اآلمال  آخر  فقد  بعدما  الغرب  صوب 
، ومنهم من أوقف كل  االستقرار واهلناء 
أرصدته   كل  وسحب  ومشاريعه  أعاله 
حتسبا وحيطة لكل طارئ، ومنهم من بقي 
جيد  لعله  وانتظار  دقة  بكل  األخبار  يتابع 
ما هيّدئ روعه ويؤمن حاله عىل عياله من 

رشار خلق اهلل .
االنعطاف  وبمقتىض  وذاك  ه��ذا  وب��ني 
اجلديد الذي امل وعصف بالبالد  مل تتكتف 
املرجعية عن أداء دورها الرسايل ومل تتواَن 
ارض  كرامة  لصيانة  الفعال  التدخل  عن 
اجلهاد  فتوى  أص���درت  حتى   ، األجم���اد 
لالنضام  األب����واب  ورشع���ت  امل��ب��ارك 

وااللتحاق دفاعا عن ارض املقدسات .
وتوحدت  القلوب  اجتمعت  وه��ك��ذا 
نداء  تلبي  الطوابر  وانتظمت  املشاعر 
درسا  األوغ��اد  وتلقن  الرشيدة  املرجعية 
حيث   ، ال��ب��ال  ع��ىل  هل��م  خيطر  مل  عظيا 
تسجل  وشيبا  شبابا  اجل��م��وع  انطلقت 
والثبور  بالويل  الظاملني  وتتوعد  األساء 
نحو  وإرادة  اندفاع  بكل  انخرطوا  عندما 
اجلهاد املقدس غر مكرتثني بدموية العدو 
وأساليب قتلهم املروع وطرقهم االقصائية 

املتوحشة .

العدو  نحو  ال��ع��راق  اس��ود  ..م��ىض  نعم 
بقلوب شديدة عىل الكفار رحيمة بينهم ، 
فاستطاعوا تكبيد العدو خسائر يف األرواح 
الكثر  استشهاد  من  وبالرغم   ، واملعدات 
وجرح  إصابة  من  وبالرغم  البواسل  من 
إال  اآلخر  البعض  وارس  منهم  الكثرين 
إن ذلك مل يزدهم سوى إرصار عىل النرص 

واجلهاد حتى أخر رمق .
 ومما جيدر بالقول ان الكثر من املجاهدين 
مع  للمواجهات  نتيجة  بجروح  املصابني 
عىل  ي��رصون  البغيضة  داع��ش  عصابات 
يف  املرابطني  أخ��واهن��م  لصفوف  ال��ع��ودة 
قلياًل،  يتعافون  بعدما  الوغى  ساحات 
احلب  وحيملهم  العارم  الشوق  يلفهم  اذ 

الدفني بالتضحية بالغايل والنفيس  .
والسنني  واألشهر  األيام   مضت  وهكذا 
املالحم  ي��س��ط��رون  ال��راف��دي��ن  وأب��ط��ال 
ال��ب��ط��ول��ي��ة وحي������رزون االن��ت��ص��ارات 
دنسها  التي  املسلوبة  األرايض  ويسرتّدون 
تلتحم  وهكذا   ، واقتدار  قوة  بكل  العدو 
فتاوى املرجعية الرشيدة مع  عزم األبطال 
املعطاء،  الوطن  ه��ذا  أبناء  من  الغيارى 
عىل  البسات  وترتسم  األف��راح  لتصوغ 
الوجوه من جديد يف عراق املحبة والسالم 

رافعني راية : نرص من اهلل وفتح قريب 
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1�� األمور الفطرية ذات جذور غريزية يف باطن اإلنسان وطبيعته البرشية، لذلك فهي تّتصف بالشمولية والعمومية، فليس هناك أحد 
من أبناء البرش من يفتقدها وخيلو منها.

2�� األمور الفطرية ال حتتاج إل التعليم واملعّلم وإن كان نموها ورشدها حيتاج إل ذلك.
3�� األمور الفطرية ال ختضع لتأثر العوامل السياسية واجلغرافية واإلقتصادية، بل هي تعمل وتتحّقق بعيدة عن نطاق وضغط هذه 

العوامل.
4�� الدعايات املكثفة واملستمرة عند األمور الفطرية يمكن أن تضعفها وحتد من نموها، ولكّنها ال تتمكن من استئصاهلا والقضاء عليها 

باملّرة.
وهذه العالئم األربع تنطبق عىل مسألة التدين واإليان بوجود اهلل وجتري عليه، فاإليان بإله قضية عاملية ال ختتّص بقوم دون قوم، وال 
تقترص عىل عرص دون عرص، فلو تعمقنا يف التاريخ البرشي وجدنا لدى البرش عىل اختالف ألواهنم وأجناسهم ما يدّل عىل أهّنم كانوا 
يعتقدون بوجود إله هلذا الكون يرتبط بحياهتم وسائر شؤوهنم, وهم وإن كانوا خيتلفون يف تصوير اإلله، إاّل أّن نفس إتفاقهم عىل أصل 
هذا األمر ينبئ عن أّن هذا امليل إل اإلعتقاد بوجود إله كان متفقًا عليه بني أبناء البرش، ويدّل عىل أصالة اإلعتقاد باهلل وفطرية اإليان به.

وإّن كلات العلاء ترّصح بفطرية اإليان الديني:
فمثاًل يقول )يونج(: ))الرجال والنساء يف وقتنا احلارض متدّينون فطريًا بقدر ما كانوا يف السابق((.

ويقول )ويل دورانت(: ))اإليان أمر طبيعي، وهي وليدة حاجاتنا الغريزية ومشاعرنا((.
ويقول )أرنست رنان( الكاتب الفرنيس: ))يمكن أن يذهب وينمحي كّل ما حتّبه من اللذائذ والنعم احلياتية، ولكن من املستحيل أن 

يذهب الدين وينمحي من بني البرش((. 
ثّم إّن التدّين يظهر لدى اإلنسان ظهورًا تلقائيًا من دون تعليم معّلم، ففي فرتة البلوغ يفكر الشاب يف خالق الكون ويفتش عنه ويكثر 
يف األسئلة حول ما وراء الطبيعة بوحي من فطرته وذاته ال بدافع من تعليم معّلم أو تلقني ملّقن، فعىل سبيل املثال كتب )استانل هال(: 

))كأن مجيع علاء النفس اّتفقوا عىل هذه النقطة وهي: أّن بني ظاهرة البلوغ والقفزة الفجائية يف املشاعر الدينية إرتباطا وصلة((.
ثّم إّن وجود التدّين يف مجيع البالد واملناطق عىل إختالف مناخاهتا وطقوسها اجلوية وإختالف أحواهلا الطبيعية خر دليل عىل فطرية 

هذا الظاهرة، وإاّل لزام أن يكون التدّين موجودًا يف بلد دون آخر تبعًا للجو والطقس وغره من العوامل املحيطية.
ثّم إّن بقاء ظاهرة التدّين يف البالد التي تكثر فيها الدعاية املركزة ضّد العقيدة الدينية واإليان باهلل كاالحتاد السوفييتي خر شاهد عىل 

أّن هذه الظاهرة نابعة من فطرة الناس ومن أعاق جبلتهم.
ثانيًا: لقد جاء اإلسالم بكتاب ساوي أخرب أّن الدين اإلسالمي خاتم األديان، وهذا الكتاب الساوي حتّدى اجلميع بمعجزة اإلتيان 

بمثله أو بعرش سور أو بسورة من مثله، وهذا التحّدي يشر إل صّحة املّدعى، وهذا يكفي لصّحة الدين اإلسالمي.

أّوالً: الدين والتدّين من األمور الفطرية، واألمور الفطرية لها عالئم أربع، وهي:

هل ان الدين والتدين من االمور الفطرية ؟
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رسمي  تقرير  يف  ورَد   1918 ع��ام  ويف 
من  وحدها  النجف  تتلقاه  ما  أن  بريطاين 
إي��ران  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 
عوامل  أما  العلم،  وطلبة  والعلاء  املقدسة 
ضعفها فهو افتقارها ملصادر الدخل الدائم 

داخل العراق.
وهذا يرجع إل أن السلطة العثانية صادرت 
للعتبات  التابعة  الوقفية  املمتلكات  معظم 
موردًا  تدّر  كانت  والتي  الشيعية  املقدسة 
وتعمرها  خدماهتا  عىل  منه  ي��رصف  هلا 

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

للعتبات  بقيت  ملا  البقاء  هلا  اهلل  ش��اء  لو 
النزر  ه��ذا  حتى  األوق���اف  م��ن  املقدسة 
القليل من األوقاف... فكثر من األوقاف 
الصحيحة التابعة للعتبات املقدسة ضبطت 
أواخر  يف  وبيعت  الوقف  من  )ص��ودرت( 
لآلخرين  ملكًا  وصارت  العثانية  الدولة 
قدم  أن  وسعي  ويف  الفرامني  ت��زال  وال 
تقديمه  شاء  ما  )األوق��اف(  املدير  لسعادة 
سعادة  فلِرنا  أخرى...  جلسة  أي  يف  منها 
له  لنشر  القديمة  السجالت  العام  املدير 

بأصابعنا حوهلا....(.
صيانة  بإمهال  العثانية  السلطة  تكتِف  مل 
بل  أوقافها  وم��ص��ادرة  املقّدسة  العتبات 
عىل  ق��رون  ثالثة  م��دى  وع��ىل  استحوذت 
فقط  بلغت  والتي  والدفنية  اجلنائز  رسوم 
لرة  ألف  من عرشين  أكثر   1914 يف سنة 
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  من  جزءًا  تكون  أن  املفرتض  من 
تصادرها  كانت  املقدسة  العتبات  أوقاف 
إال  ختّصص  ومل  سنويًا  العثانية  السلطة 
األرضحة،  وتنظيف  إلن��ارة  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  ال��ق��ول  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.
استمرار  خالل  من  استمر  األول  فالسبب 
ملؤسسة  إدارته  يف  القديم  اإلداري  اجلهاز 

األوقاف واملعني من قبل اإلدارة العثانية.
أما السبب املستجد يف هو رصاع اإلرادات 

    )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 
ووزراؤهم 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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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
مدن  يف  أي  كربالء  لواء  يف  تكمن  املحّركة 

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 
العراق والذي  النجف وكربالء من خارج 
فحسب  املقدسة  العتبات  تدهور  يسبب  مل 
النجف  مدينتي  أح��وال  تدهور  سبب  بل 
العلاء  وكربالء املعاشية وخاصة رفادة فئة 
من  القادمني  وطلبتهم  العلمية  ومدارسهم 

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

أجله.
زعاء  ألحد  حدث  ما  املثال  سبيل  وعىل 
احلسني  اإلم��ام  زار  ال��ذي  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 
يف  ترصد  ومل  املقدسة  العتبات  بتعمر  هتتم 
ميزانيتها مبلغًا يمكن به إصالح ما هتّدم من 

هذه املواقع املقدسة(.
)الديوانية(  فؤاد  املجيد  عبد  النائب  عقب 
امهال  من  ال��وه��اب  إليه  ذه��ب  ما  م��ؤي��دًا 
املقدسة  للعتبات  العامة  األوق��اف  مديرية 
بن  القاسم  اإلم��ام  مرقد  يوجد   ..( قائاًل: 
اإلمام موسى بن جعفر بني احللة والديوانية 

دائرة  منها  تستورد  أمالك  له  املرقد  وهذا 
األوقاف ما يقرب ثالثة آالف روبية سنويًا 
عليه  ترصف  مل  وأكثر  سنوات  عرش  ومنذ 
ما  وجمموع  واح��دًا  فلسًا  األوق��اف  دائ��رة 
استوفت من هذه األمالك يف هذه السنوات 
كل  يف  ويأيت  روبية...  ألف  الثالثني  يناهز 
يقل عن مخسة آالف نسمة  ما ال  يوم مجعة 
وكل هؤالء الناس ينامون يف جوار املرقد... 

عىل األرض ويلتحفون الساء...(.
مدير  س��ائ��اًل  ال��وه��اب  السيد  عقب  ث��م 
اهلندي:  املتربع  مبلغ  مصر  عن  األوق��اف 
)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 
واألعيان املحرتمني يف املطالبة بإكال تعمر 
فهل  يأخذوا جوابًا  مل  ولكن  املنارة...  هذه 
توجد أسباب خفية تستوجب ذلك.. وأين 
املرشوع  هلذا  املخصصة  الدراهم  ذهبت 

اطلب اجلواب(.
 � القايض  ن��وري   � 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 
األوقاف  مدير  جواب  عىل  مرّصًا  الوهاب 
األوقاف:  مدير  فأجاب  املذاكرة  إهناء  قبل 

هو  )الوهاب(  ذكره  الذي  الترّبع  إن   ...(
الكشف  ج��رى  وق��د  روب��ي��ة(  أل��ف   48(
ونظمت اخلرائط ورصفنا ما يقارب ال� )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 
أن  من  املستقبل  من  ختّوفًا   ...( قائاًل:  مثاًل 
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:  الذع��ًا  نقدًا  األوق��اف  إدارة  منتقدًا 
ألف   48  � هي  الذهبية  املنارة  )خمصصات 
املنارة عىل حاهلا واعتقد أن  � وبقيت  روبية 
املترصف جالل بابان يعلم هبذه الدراهم... 
وأرج���و م��ن ال��وزي��ر )رس��ت��م ح��ي��در( أن 
دائرة  عىل  عيب  وهذا  املسألة...  هذه  يتبَع 
أصحاب  بتوصيات  تقوم  ال  بأن  األوقاف 

اخلر...(.
تسع  قبل  أنه  للمجلس  كربالء  نائب  وبني 
الصفار  املتعّهد احلاج حمسن  سنوات قبض 
طابوقة  مائتي  هبا  صنع  روبية  آالف  سبعة 
مذهبة وأوقف عن العمل من قبل األوقاف.

أما املعار احلاج عيل الياس قبض ستة آالف 
العمل، وظل  بدء  ينتظر  روبية ومات وهو 

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

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

الدائرة ستقوم بذلك(... يتبع.
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انه اإلعالم الزينبي 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 
السالم،  بأبيه عليه  بغضًا   ) السالم  ) عليه 
عىل  الناطقة  السالم  عليها  زينب  فكانت 
لسانه، وما استطاعوا إسكاهتا فصرب السيدة 
زينب ورباطة جأشها، وقوة بياهنا الَعلوي،  
غّروا جمرى التأريخ متامًا، وزلزلوا عروش 

الدولة األموية بكل مفاصلها .
ال نجايف الصواب ابدًا اذا قلنا ان إعالمها 
كان األشد وقعًا وفتكًا عىل أعداِء اهلل تبارك 
وتعال من رضِب السيوف وطعن الرماح، 
وخر مثال ما أخزت به طاغية دار االمارة 
بسؤال  موهوم،  بنرٍص  منتشيًا  بادرها  حني 
كيف   ( قائاًل:  التشفي  أناط  أحط  يمثل 
ألقمته  إذ   .  ) بأخيك؟  اهلل  صنع  رأي��ت 
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 رأسَا 
الناس   عىل عقب يف جملسه أمام حشد من 

جتمهروا لرؤية سبايا الطف الدامي.
ورّبا  أس��رة  سيدة  القارئ  عزيزي  ختيل 
املصائب  أهنكترْها  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  أَر  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 

معّلمة وَفِهَمة غر مفّهمة ( .

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 
وإعالمها اهلادف وصربها وثباهتا وعظمة 
رسالتها ال يتعدى كونه غيضًا 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 
إاّل  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 
قال   . واحد  قلب  يف  الدنيا  وحب  اهلل  حب  جيتمع  فال  السعادة 
االمام الصادق )عليه السالم() اعلم الناس باهلل ارضاهم بقضاء 
التدبر   ،) واألم��ل  )التفاؤل  ايضا  السعادة  عنارص  ومن  اهلل(. 
السلبية  الطاقات  عنك  ويبعد  السعادة  قلبك  يف  يغرس  والتأمل 
ويعطيك دافعًا للفرح من أجل االستمرار وحتقيق ما تطمح أليه 
وتشعر بالراحة اجلسدية والطمأنينة القلبية، اما )االبتسامة( تعترب 
االبتسامة  والروحية وسبحان من جعل  النفسية  العالجات  من 
والبهجة  بالرسور  شعورًا  تعطيك  صدقة،  املؤمن  اخيه  وجه  يف 
.كذلك من عنارص السعادة ) مساعدة االخرين ( وهي من االمور 
املهمة التي تعطيك دافعًا للسعادة عندما تقدم مساعدة لألخرين 
فأنك سوف تشعر بنوع من الرضا والسعادة حتى وان 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 
فإن  اهلل،  يعزكم  فأعفوا  عزآ  اال  العبد  يزيد  ال  العفو   :) وسلم 
العنارص املهمة وأبعدنا عن افكارنا الطاقات السلبية  طبقنا هذه 
والعقالنية  األجيابية  الطاقات  داخلنا  يف  نبني  سوف  والعدوانية 
يفكر األ يف حتقيق أهدافة وكيف يرسم  التي جتعل الشخص ال 
املال  امتالك  يعترب  البعض  املجاالت  شّتى  يف  حياته  يف  السعادة 
والسيارة والبيت والزوجة هذه هي السعادة.. ولكن الكثر من 
الناس الفقراء الذين ال يمتلكون سوى بعض االمور الرضورية 
حطام  من  تأيت  ال  فالسعادُة  والرضا؛  بالسعادة  يشعرون  لكن 
الدنيا ألهنا زائلة ولكن تأيت من قلب أيايّن مطمئن بذكر اهلل 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 تصنَع حياَتك بنفِسك معناه أن حُتّقَق ما 
خمتلفة،  وطموحات  أهداف  من  له  تصبو 
حتملت  إذا  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 
أمور  ثالثَة  تعرف  أن  فعليك  منه،  اهلدف 

»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 
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.
إّن التغير دائًا يعّد أمرًا صعبًا سواًء أكان 
من  املجتمع  يف  أم  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 
الوحيدين  األمرين  أّن  تنَس  فال  وجهك، 

لتصل إل ما تريد مها العقل واإلرادة.

كيف تصنْع 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 
شعور  يأتيهم  قد  معني  لسبب  يعود  ال 
بامللل متصاحب مع الضياع ويف مثل هذه 
املراحل  هبذه  الفرد  مرور  وأثناء  األوقات 
الصرب  بفارغ  ينتظر  يومه  يف  يسر  جت��ده 
إنقضاءه ليبدأ يومًا آخَر؛ ولكن جتده بعدها 
ينتظر إنقضاءه هو اآلخر وقد تتخلل تلك 
مثرة،  أح��داٌث  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  كصناعة 
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 
جيدون بمثل هذه األمور شغفهم، بمن هم 
مثلك، كلا مارست النشاطات التي حتبها 
كلا زادت طاقتك اإلجيابية وزادت ثقتك 
بالقرآن  عليك  كله  هذا  وقبل  بنفسك، 
الكريم حماوال تدبره وقراءة آياته الكريمة 
سعيا باالستفادة مما خيدمك واملجتمع من 

حولك. 
اململوء،  الكأس  نصف  إل  النظر  حاول 
أولئك  ه��م  نجاحًا  األش��خ��اص  فأكثر 
الرضر  يف  النفع  إجياد  يستطيعون  الذين 
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  أسوأ  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 التغيير نحو األفضل..

تنمية بشرية
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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 

الشديدان، 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 
التي ينرشها يف صفحته الرسمية، فاحلال هنا اصبح)َديٌن بدين(. 
* حيرص عىل عدم تفويت فرصة التعليق عىل ما يكتبه اصدقاؤه 
يدون  أن  ال  اوصلته  التي  للدرجة  بوك  الفيس  صفحات  عىل 

ويعتمد  املطلوب،بل  بالشكل  املنشور  قراءة  دون  عليها  تعليقه 
غايتان،  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.

عامر اليساري
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أقاصيص   فيســبوكية.... 
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خالل  غريبة  بأحداث  مّر  سمرفورد،  والرت  الربيطاين  الضابط 
حياته 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.

* 1930 اصيب برضبة صاعقة برق اخرى جعلته مشلواًل 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(

أربُع صواعق لنفس الرجل!

هذه القصة حقيقية حدثت يف جنوب لبنان فقد رضير 
دابته وبدا يبحث عنها حسب بسؤال املارة عّمن يمكن 
ان يكون قد راها ومل يستطع ان جيدها،  فصادفه اخرس 
يعلم  وه��و  الضائعة  دابته  عن  يسال  الرضير  سمع 
فوجد  الرضير  يرشد  كيف  االخ��رس  فكر  بمكاهنا، 
الطريقة، اخذ رماًل من حافة هنر بالقرب منه ووضعه 
وفركها  ليمون  ورق��ة  قطف  ثم  وفركه،  الرضير  بيد 
وقرهبا من فم الرضير فشمها  ثم وضعها يف يده وربطها 
لالخرس  وشاكرا  مبتسا  الرضير  راسه  هز   ، بمنديله 

مجيله وكانه علم املقصد . 
عاد الرضير ال قريته وطلب من خادمه ان يذهب ال 
الليمون  مربوطة يف شجرة  دابته  ان  الرملة حيث  قرية 
بالقرب من النهر فقد اخربين بذلك االخرس، فضحك 
فقال   ، ينفذ طلبه  ان  بالرضير ورفض  اخلادم مستهزئا 
له الرضير اذهب وان مل جتدها سامنحك راتبك لشهر 
له  ذكر  ما  الرملة حسب  قرية  ال  اخلادم  ، ذهب  تقدم 

سيده فوجد دابة الرضير مربوطة بشجرة الليمون

التقراين قراءة سطحية /9

كيف يفهم المكفوُف 
األخرَس؟
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منتصفالظهرالرشوقالفجر
الليل املغرب


