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 اياٍد عراقية ُتشرع بإعادة تزجيج اروقة العتبة  الحسينية  
المقدسة

السيد السيستاني يوصي بتوثيق جرائم داعش دوليا ومحليا
وممثله يؤكد :  ان العراق لم يحِم ارضه فقط بل حمى حتى بقية الدول والمنطقة

بأمهرها فنا.. 

العطاء الحسيني

العطاء الحسيني



املتعارف  غري  مفهومها  اصبح  اليوم  السياسة  ان  الشديد  لألسف 
فصل  مصطلح  وان  واحلمقى  العمالء  من  الدخالء  بسبب  عليه 
قوانني  لترشيع  املطلقة  الصالحيات  منح  غايته  الدولة  عن  الدين 
اجلها االسالم، وهبذا  التي جاء من  القيم االخالقية  غايتها هدم 
الصدد اخرتنا هذه القصة عن آية اهلل الشيخ حممد حسني كاشف 
الغطاء )قدس رسه( الذي محل راية االسالم يف وجه املستعمرين 
االنجليز ونادى باجلهاد ضدَّ الصهاينة املحتلني لفلسطني املسلمة، 
تّوج  قد  مرشقة  مواقف  واالجتامعية  السياسية  القضايا  يف  وله 
الواضح  االسالمي  ال��رأي  وسّجل  الصاحلني  العلامء  سمعة  هبا 
للمسلمني الشيعة يف قضايا االمة االسالمية الراهنة، السيام قضية 
فلسطني املحتلة. وقد ُعرف الشيخ كاشف الغطاء يف أوساط علامء 

الُسنة واجلامعة بحرصه اجلاّد عىل وحدة املسلمني .
يقال انه ُسئل مرة: »ما بال سامحة االمام كاشف الغطاء يتدخل يف 
السياسة و هو رجل دين«؟، فرّد قائال: »اذا كان مفهوم السياسة 
يعني طلب اخلري، و اخلدمة للناس، وارشادهم، و منع الفساد و 
اخليانة، فإننا حتى قمة رؤوسنا غارقون فيها، وهذه من الواجبات 
خاصة  وهي  واالئمة  )للنبي  العامة  النيابة  هي  السياسة،  هذه  ان 

بفقهاء الدين االسالمي(.
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السياسة ايام كاشف الغطاء

رئيس التحرير :

ِحيِم ِن الرَّ َ محمْ ِم اهلّلِ الرَّ ِسمْ
ِض َوُهم  رمْ َ َنى المْ وُم }الروم/2{ يِف َأدمْ امل }الروم/1{ ُغِلَبِت الرُّ
ُر  ممْ َ ِ المْ ِع ِس��ننَِي هلِلَّ ِلُبوَن }الروم/3{ يِف بِضمْ ِد َغَلبِِهممْ َس��َيغمْ ن َبعمْ مِّ
 ِ ِمُن��وَن }الروم/4{ بَِنرصمْ ُؤمْ َرُح املمْ َمئٍِذ َيفمْ ��ُد َوَيومْ ِم��ن َقبمُْل َوِمن َبعمْ
 ِ َد اهللَّ ِحيُم }ال��روم/5{ َوعمْ َعِزيُز الرَّ ِ َينرُصُ َمن َيَش��اء َوُهَو المْ اهللَّ
َلُموَن }الروم/6{  َث��رَ النَّاِس اَل َيعمْ َدُه َوَلِكنَّ َأكمْ ُ َوعمْ ِل��فُ اهللَّ اَل ُيمْ
ِخَرِة ُهممْ َغاِفُلوَن  َيا َوُه��ممْ َعِن المْ نمْ َياِة الدُّ َ َن احلمْ َلُم��وَن َظاِهًرا مِّ َيعمْ
َواِت  ��امَ ُ السَّ ممْ َما َخَلَق اهللَّ ُروا يِف َأنُفِس��هِ َيَتَفكَّ }الروم/7{ َأَومَلمْ 
َن  ى َوإِنَّ َكثرًِيا مِّ َس��مًّ ��قِّ َوَأَجٍل مُّ َ َنُه��اَم إاِلَّ بِاحلمْ َض َوَم��ا َبيمْ رمْ َ َوالمْ
ِض  رمْ َ ِممْ َلَكاِفُروَن }الروم/8{ َأَومَلمْ َيِسرُيوا يِف المْ النَّاِس بِِلَقاء َرهبِّ
ًة  ِلِهممْ َكاُنوا َأَش��دَّ ِمنمُْهممْ ُقوَّ ِذيَن ِمن َقبمْ َفَينُظُروا َكيمَْف َكاَن َعاِقَبُة الَّ
ُهم  ممْ ُرُس��لُ ُ َثَر ِمَّا َعَمُروَها َوَجاءتمْ َض َوَعَمُروَها َأكمْ رمْ َ َوَأَثاُروا المْ
ِلُموَن  ِلَمُهممْ َوَلِكن َكاُنوا َأنُفَس��ُهممْ َيظمْ ُ لَِيظمْ َن��اِت َف��اَم َكاَن اهللَّ َبيِّ بِالمْ

}الروم/9{ 

سورة الروم
) 1 ( آمل ) 2 ( غلبته��ا ف��ارس  ) 3 ( قي��ل اي أدنى ارض العرب منهم 
أو أدن��ى ارضهم من العرب وهم من بعد غلبهم س��يغلبون ) 4 ( قيل 
م��ن قب��ل كوهنم غالبني وهو وق��ت كوهنم مغلوب��ني اي له االمر حني 
غلبوا وحني يغلبون ليس شئ منهام اال بقضائه ويف اخلرائج عن الزكي 
عليه الس��الم انه سئل عنه عليه الس��الم فقال له االمر من قبل ان يأمر 
به وله االمر من بعد ان يأمر به يقيض بام يش��اء والقمي عن الباقر عليه 
الس��الم هلل االم��ر م��ن قبل ان يأمر وم��ن بعد ان يقيض بام يش��اء ) 5 ( 
فين��رص هؤالء تارة وهؤالء أخرى وهو العزيز الرحيم ينتقم من عباده 
بالن��رص عليهم تارة ويتفضل عليهم بنرصهم أخرى قيل غلبت فارس 
الروم وظهروا عليهم عىل عهد رس��ول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ففرح 
بذل��ك كف��ار قريش من حي��ث إن أهل فارس كقري��ش مل يكونوا أهل 
كتاب وس��اء ذلك املس��لمني وكان بيت املقدس لهل الروم كالكعبة 
للمس��لمني فدفعته��م فارس عن��ه ثم ظه��رت الروم عىل ف��ارس يوم 
احلديبي��ة ويف الكايف عن الباقر عليه الس��الم انه س��ئل ع��ن هذه الية 
فق��ال إن هلا تأويال ال يعلمه اال اهلل والراس��خون يف العلم من آل حممد 
صلوات اهلل عليهم ان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ملا هاجر إىل املدينة 
واظهر اإلس��الم كتب إىل ملك الروم كتابا وبعث به مع رسول يدعوه 
إىل اإلسالم وكتب إىل ملك فارس كتابا يدعوه إىل اإلسالم، وبعثه إليه 
مع رس��وله فاما ملك الروم فعظم كتاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
وأكرم رسوله واما ملك فارس فإنه استخف بكتاب الرسول صىل اهلل 

عليه وآله ومزقه.

تفسيرالسورة

فلذات االكباد

35

العّلامة الطباطبائي
السيد السيستاني يوصي بتوثيق جرائم داعش دوليا ومحليا

بأمهرها فنا.. 

االسرة  المدرسة اأُلولى في الحياة

اسرة ومجتمع

H

كاتب وكتاب



• )الشيخ عبد المهدي الكربالئي( ممثل المرجعية الدينية العليا :

ان حادثة االعتداء على المصلين في نيوزيلندا تعّبر عن مدى اجرام الفكر االرهابي 

المتطرف وعدم معرفته بمعنى االنسانية، ال بد من تضافر الجهود وال تقتصر على 

العراق بل في العالم اجمع للوقوف بوجه الفكر التكفيري المتطرف الذي يمثل مصدر 

الشر لكل العالم.

أخبار
ومتابعات

•  )11000( الف عملية جراحية مجانية في مستش��فى س��فير اإلمام الحس��ين عليه السالم 
الجراحي خالل عام 2018

اهلاون  قذائف  من  العرشات  ضمت  االرهايب  )داعش(  لكيان  مضافة  ضبطت  احلشد  قوت  بأن  الشعبي  احلشد  اعالم  مصدر  أفاد 
واملتفجرات يف منطقة وادي جنت يف اطراف ناحية السعدية شامل رشقي املحافظة وأكد املصدر ان العملية جرت وفق معلومات 
استخبارية دقيقة. فيام أعلنت هيئة احلشد الشعبي، قرب عودة 100 عائلة نازحة اىل سكناها يف ناحية الصينية، باالتفاق والتنسيق مع 
جملس حمافظة صالح الدين لتهيئة الظروف المنية واخلدمية هلم، مبينا ان التنسيق جيري بني خمتلف املؤسسات واجلهات املعنية لتسهيل 
)داعش(  كيان  لعنارص  تسلل  احبطت حماولة  الشعبي  احلشد  قوة من  ان  امني  أفاد مصدر  اخرى  ملناطقها. من جهة  العوائل  عودة 
االرهايب قرب سلسلة جبال محرين. كام أعلنت قيادة قوات الرشطة االحتادية اعتقال متهم باإلرهاب يف مدينة سامراء املقدسة وتم 

تسليمه إىل اجلهات املختصة اصوليا.

حصد كتاب )فاطمة )عليها السالم( يف هنج البالغة( اجلائزة 
السيد  ملؤلفه  البالغة  هنج  حول  كتاب  لفضل  االوىل  العاملية 
)نبيل احلسني( رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة التابعة لألمانة 
العامة للعتبة احلسينية املقدسة، التي متنح  كل عامني من مركز 
الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  البالغة  لنهج  العاملية  الدراسات 
البيان  أكد ذلك  االيرانية.  واإلرشاد يف اجلمهورية االسالمية 
الصادر عن مؤسسة علوم هنج البالغة يف العتبة املقدسة، مبينا 
الصادر عن مؤسسة علوم  البالغة(  ان كتاب )فاطمة يف هنج 
هنج البالغة نافس )140(  مركزا ومؤسسة وأكثر من) 1000 
الروسية،  الملانية  اإلنكليزية،  اللغات  إىل  مرتجم  كتاب   )
الفرنسية(.  النروجيية،  اهلندية،  الترتية،  اهلولندية،  الصينية، 

ابرزت اصداراتا املختلفة يف جمال  ان املؤسسة  البيان  وأوضح 
وما  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  وت��راث  البالغة  هنج  علوم 
صعيد  عىل  انجازات  من  البالغة  هنج  علوم  مؤسسة  حققته 
التأليف والتحقيق. وأشار البيان اىل ان حفل توزيع اجلوائز شهد 

تكريم ابرز املؤسسات واملكتبات العاملة يف معارف هنج البالغة 
العاملية  اجلائزة  صاحب  وتكريم  السالم(  )عليه  عيل  واإلم��ام 
لفضل كتاب حول هنج البالغة بالدرع اخلاص باجلائزة وبيان 

االثر القيم للكتاب )فاطمة )عليها السالم( يف هنج البالغة(. 

أهم االوضاع االمنية التي شهدها العراق مؤخرا

)فاطمة في نهج البالغة(
 يحصد الجائزة العالمية االولى ألفضل كتاب
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االخبار



• )برونو أوبير( السفير الفرنسي في العراق:
االقتصادية  للمشاريع  التسهيالت  كافة  لتقديم  تام  استعداد  على  الفرنسية  الحكومة  ان 
ابناء مدينة  المقدسة لخدمة  الحسينية  العتبة  التي تديرها  والثقافية والتعليمية والتربوية 

كربالء المقدسة، كما تشاطر العراق القلق نفسه فيما يتعلق باستقرار البالد.

• )990.000.000.000( ملي��ار دين��ار عراقي قروض الى وزارة االعمار واإلس��كان والبلديات واألش��غال 
العامة لبناء وحدات سكنية واطئة الكلفة وبمساحة )200( م2 للوحدة.

الرتبوي  اجلانب  من  ومتابعتهم  الشهداء  ابناء  مع  تواصاًل 
ولتفعيل دور وحدة الرعاية الرتبوية يف القسم املوقر تفقد وفد 
العتبة احلسينية املقدسة قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى ابناء 
اهلاشمية(  و  – )القاسم  بابل  املقدس يف حمافظة  الدفاع  شهداء 

بالتعاون مع مثلية لواء عيل االكرب )عليه السالم( يف املحافظة.
وقال السيد ) حيدر اخلطيب (: بتوجيه من جناب سامحة الشيخ 
)عبد املهدي الكربالئي( املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة 
تفّقد وفد  القسم واملشايخ برفقة ) عيل احلمداين ( آمر لواء عيل 
التدريسية  بالكوادر  واللقاء  والعال(  متام  )ايب  مدرستي  االكرب 
هيتم  ان  جيب  الذي  واالهتامم  املراعاة  حول  معهم  واحلديث 
خصوصية  من  به  يتمتع  وما  الشهيد  لبن  التدرييس  الكادر  به 
ومشريًا  البناء،  تربية  يف  الباء  دور  موضحا   . الطلبة  بقية  عن 
آبائهم موصاًل  فقد  بعد  يفقدونه من رعاية  وما  الشهداء  لبناء 
اياهم سالم وحتيات مثل املرجعية الدينية العليا املتويل الرشعي 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ )عبد املهدي الكربالئي ( 

مفصحًا عن دور العتبة املقدسة من خالل ادارة القسم يف شمول 
فصاعدًا  االبتدائية  املراحل  من  الرتبوية  بالرعاية  الشهداء  ابناء 
نرصًة  من تضحيات  آباؤهم  قدمه  ملا  بسيط  رد جزء  يعد  وهذا 

للدين واملقدسات ( 

أجرى السفري الفرنيس يف العراق جولة يف حمافظة كربالء املقدسة لتوسعة استثامر الرشكات الفرنسية واللقاء مع غرفة جتارة 
كربالء لتجاوز املعوقات والتواصل مع غرفة التجارة الفرنسية. وقال حمافظ كربالء إن فرنسا كانت سباقة باالستثامر يف كربالء، 
وحتدثنا مع السفري عن أهم القضايا التي يكون لفرنسا دور فيها خاصة يف اجلوانب الثقافية والتعليمية وحتى الزراعية، مشريا 

إىل أن السفري استطلع الماكن التي يمكن أن تستقطب الرشكات والتجار الفرنسيني.

العتبة الحسينية المقدسة تكّرم ابناء شهداء 
مدينة بابل في مدارسهم 

السفير الفرنسي لدى العراق ُيجري جولة في كربالَء 

الستكشاف عوامل توسعة االستثمار
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 14/رجب االصب/1440هـ الموافق 2019/3/22م :

التقوى أفضُل القرباِت الى اهلل
 إن االمام امري املؤمنني )عليه السالم( هو شخصية 
الكلمة  تعني  ما  بكل  استثنائية  وشخصية  ميزة 
تركه وسرية حياته  الذي  الرتاث  معنى، ولعل  من 
املقدسة جديرة دائاًم بأن نراجعها وان نتأمل بعض 
مجيع  ليست  هي  كانت  وإن  املرشقة،  صفحاتا 
الصفحات لكن بمقدار ما وصل الينا والشك ان 
هناك اشياء كثرية يف حياته )عليه السالم( مل تصل 

الينا..
امري املؤمنني )عليه السالم( كانت العالقة بينه وبني 
اهلل تبارك وتعاىل يف افضل ما يمكن ان نتصور من 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  بعد  برّبه  العبد  عالقة 
)عليه  املؤمنني  امري  قوة  ارسار  وبعض  وسلم(، 
السالم( هي هذه العالقة اخلاصة، كان يرى االمور 
املؤمنني  امري  وحياة  نراها،  ما  بغري  السالم(  )عليه 
ما  لكل  االمتثال  عن  عبارة  كانت  السالم(  )عليه 
جاء به النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وهذه طاقة 
ان حيملها،  السالم(  )عليه  لغري عيل  يكن  مل  فريدة 
وان يسترشف املستقبل بعني البصرية وعني احلقيقة 
ومع  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  اخربه  كام 
ذلك يصرب ويتحمل ، ومع ذلك فإن امري املؤمنني 
مواعظ  من  منه  ص��در  ما  ص��در  السالم(  )عليه 
ما  واقوال وفقاهة وعلم وشجاعة وقضاء  وِحكم 

سارت بِه الركبان..
تعودنا بني فرتة واخرى ان نطل عىل كتابه يف هنج 
البالغة وهو بعض ما مجعه الرشيف الريض رضوان 
اهلل تعاىل عليه، ونأخذ منُه ما ُيعيننا عىل ِفهم انفسنا 
أوال ً، وما ُيعيننا عىل طاعة اهلل تعاىل.. نذكر بعض 
السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  تراث  من  لنا  ورد  ما 
قال  املضامني،  عايل  املقطع  القصري  املقطع  هذا  يف 
 ، َقلَّ َوإِنمْ  َقى  التُّ َض  َبعمْ اهلَل  ِق  )اتَّ  : السالم(  )عليه 

.) ًا َوإِنمْ َرقَّ َ اهللِ ِسرتمْ َنَك َوَبنيمْ َعلمْ َبيمْ َواجمْ
الحظوا اخواين مسألة القربات اىل اهلل تعاىل كثرية، 

لكن ال يمكن االنسان ان يصل اىل ُقربة أفضل من 
التقوى، ليس لُه أي دافع وراء ذلك اال التقوى من 
وارّق  عبارة  امجل  تعاىل..  اهلل  يتقي  االنسان  اهلل، 

عبارة يف تربية انفسنا ان االنسان يكون متقيًا..
و امري املؤمنني )عليه السالم( يقول: »اتق اهلل...«

يبدأ  ما  اول  بالتقوى  ُيفكر  عندما  االنسان  قد 
تقوى  اىل  تصل  ان  يمكن  ال  له  يقول  الشيطان 
االنبياء، الحظوا الشيطان قطعًا يتمتع بذكاء واال ملا 
جرَّ هذا العامل اىل الذلة واملعصية لكن ذكاء مشوب 
بدهاء، املؤمن اذكى واكثر ذكاًء واكثر التفاتًا واكثر 
( فامري املؤمنني  َقى َوإِنمْ َقلَّ َض التُّ ِق اهلَل َبعمْ انتباهًا. )اتَّ
، ال تستصغر هذه  يقول اتق اهلل بعض التقى وان قلَّ
التقوى، اتق اهلل يف العني وما اكثر زنا العني والعياذ 
عني  ويف  وللرجال  للشباب  الكالم  وطبعًا  باهلل، 
جتعيل  ال  انِت  وعزيزاتنا..  لبناتنا  الكالم  الوقت 
نفسك ُعرضة لن ختتطفك هذه العني، االنسان 
كان  املقابل  اذا  احلياء  حيرتم  لكنُه  سيئًا  كان  وان 
يقولون،  كام  عينُه  تنكرس  احلياء  من  ملوءا  عندُه.. 
االيام  ستطوي  ما  رُسعان  املفاتن  هذه  ُتظهري  ال 
والت  النضارة  هذه  وستذبل  العمر  هذا  والليايل 
االمور  نفهم  عندما  الِفهم  الحظوا  مندم..  حني 
وحتتاج اىل تربية لبنائنا ولبناتنا هذه فورة الشباب 
فرتة  الشباب  ف��ورة  وي��س��ارًا..  يمينًا  بنا  خترج  ال 
عىل  يستند  االنسان  لن  والتعلم  لألخذ  الفرصة 
ارض صلبة وقوية، االنسان غري معلوم اخواين ان 
يصل اىل عمر طويل ثم يتدارك نفسه هيهات هذه 
احالم احلمقى ومن قبلنا كانوا ثم ماتوا ثم هلكوا 

واليوم وغدًا االنسان عليه ان يتعظ..
اتق اهلل تعاىل يف االذن، جتّنب ان االذن تسمع التفكه 
بأعراض الناس، اتق اهلل يف مال اليتيم، اتق اهلل يف 
ال  عنها  تستطع  مل  اذا  املحرمات..  عىل  الوثوب 
القليلة  التقوى  التقى هذه  انت يف حالة  ابق  تيأس  A h r a r w e e k l y 6
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 14/رجب االصب/1440هـ الموافق 2019/3/22م :

هذا،  حيب  اهلل  لن  اهلل  يف  جياهد  االنسان  ستنمو، 
كانت  وان  اهلل  يريد  ما  عىل  نفيس  اكره  اجاهد  انا 
نفيس ال تقبل.. اعّود نفيس ُارّوض نفيس والنفس 
النفس،  قياد  ملك  إذا  اإلنسان  ت��رتّوض،  اخ��واين 
نعم.. النفس ترتّوض بمّرة بمّرتني وثالث أو أربع 
لكن عليه أن ال ييأس، عليه أن حياول ثّم حياول اىل 
مدى العمر، حتاًم ستأيت عليه فرتة يملك قياد نفسه 
وإذا ملك قياد نفسه الح له الطريُق بشكٍل واضح 
الّتقى  بعض  اهلل  اّتِق  يقول:  املؤمنني  أمرُي  وانترص، 
قلياًل، ال تستصغر هذه  التقى هذا  ولو كان بعض 
الذي  اليوم  ذلك  يف  تنفعك  فقد  الّتقى  من  احلالة 

نحتاج فيه كّل يشء.
ببالغته  السالم(  املؤمنني)عليه  أم��رُي  ي��ردف  ث��ّم 
املعهودة فيقول: )واجعلمْ بيَنك وبنَي اهلل سرتًا وإنمْ 
( وهذا من عجيب الكالم، )اجعلمْ بينك وبني  َرقَّ
أن  يقصد  ال  املؤمنني  أمرُي  إخواين  قطعًا  سرتًا(  اهلل 
قد  للعبارة  التفتوا  تعاىل،  اهلل  عن  أنفسنا  نحجب 
أن  ُيمكن  ال  تعاىل  اهلل  آخر،  بطريٍق  أحٌد  يفهُمها 
أّي  فأّي سرٍت حيجبنا من اهلل؟  أنفسنا عنه،  نحجب 
أمرُي  يوجد،  يرانا؟!! هذا ال  اهلل ال  أّن  بحيث  سرٍت 
قضّية  اىل  يشري  أن  يريد  السالم(  املؤمنني)عليه 
مهّمة، أي اجعلمْ بينك وبني غضب اهلل وبني عقوبة 
اهلل وبني انتقام اهلل اجعلمْ سرتًا واقيًا، ما هو الواقي؟ 
الدرع  وهي  اجُلّنة  هي  التقوى  الّتقوى،  عنُي  هي 
العقوبة  حتجب  التي  وهي  تعاىل  اهلل  من  احلصينة 
اهلل  العقوبة،  حتجب  بل  تعاىل  اهلل  حتجب  ال  عّنا، 
ما  فينا عقابه لكنمْ هناك عندنا  يوقع  أن  يريد  تعاىل 

يدفع هذه العقوبة وهي التقوى.
أعامل  ك��ّل  العقوبة؟  تدفع  التي  الشياء  هي  ما 
آثار، الحظوا بعض  الرّب أيضًا هلا  الرّب، لكن أعامل 
تفعل  م��اذا  ال���رّس...(  )صدقُة  تقول:  ال��ّرواي��ات 
اهلل  الرّب(،  غَضَب  )...تدفع  قال:  الرّس؟  صدقة 
تعاىل أوشك أن يغضب علينا - والعياذ اهلل- تأيت 
ُيرُج  عمرو  أو  زيٌد  يأيت  أو  الرّس  يف  الصدقة  هذه 
صدقته رّسًا فيعطيها ملحتاٍج أو لفقرٍي أو لعائلة، هذا 

الفعل يمنع غضب اهلل تعاىل، 
هذا  يستصغر  ق��د  اإلن��س��ان 
يقول  تعاىل  اهلل  لكن  الفعل، 

التفتوا  الغضب،  هبا  أمنع  أنا  الفعال  هذه 
-إخواين- عبادة اهلل تكون من حيث يريد 

اليه من حيث  ال من حيث نريد، اهلل تعاىل نتقّرب 
هو يريد ال من حيث أنا أريد، أنا قد أفّكر بطريقة 
العبادة هذه وهي عند اهلل ال تساوي شيئًا، لكن اهلل 
تعاىل عندما يريد مّني هذا الفعل أنا أتقّرب به اليه.

ساترًا  اجعلمْ  يقول:  السالم(  املؤمنني)عليه  أمرُي 
بعمٍل طّيب،  الساتر،  رّق هذا  وإنمْ  اهلل  بينك وبني 
من  بحالٍة  الليل  آناء  بدمعٍة  بتصّدٍق  رحٍم،  بصلة 
اخلشوع، بدعاٍء، بّلل موضع سجودك بدموعك اىل 
اهلل تعاىل، جاء يف احلديث: )أال إّن لرّبكم يف دهركم 
نفحاٍت فتعّرضوا هلا( هناك نفحات جُييب اهلل تعاىل 
تعاىل  اهلل  لعّل  وقٍت  كّل  يف  تعّرض  الدعاء،  فيها 
جيعل يف هذه فرجًا لك، لذلك هذه الكلمة املوجزة 
كبرية  دافعّية  ُتعطي  السالم(  املؤمنني)عليه  لمري 
إخواين، وتنّمي الروح عند اإلنسان عىل أّنه نعم.. 
يستطيع أن يتغرّي، ابدأمْ أنت عليك أن تبدأ ال ترى 
وأنتم  اإلحباط،  حالة  يف  وتقع  الذنوب  تراكامت 
ح اهلل،  تعلمون أّن من الكبائر عندنا اليأس من َرومْ
وإنمْ جاء اإلنسان بذنوب الثقلني عليه أن ال ييأس، 
أو  عمل  بال  أمٌل  فقط  ييأس  ال  أن  بني  فرٌق  لكنمْ 
أن يعمل ويتدارك، املطلوب هو الثاين وإاّل ستكون 
الوىل عبارة عن أماين، اإلنساُن جيلس ويأمل كذا 
وكذا بال أن يفعل هذه أحالٌم زائفة ال حتّقق شيئًا، 
اإلنسان عليه أن يبدأ وما عند اهلل بال شّك وال ريب 
ما عند اهلل خرٌي وما عند اهلل أبقى، وما عند اهلل هو 

املحّصلة النهائّية التي نحتاجها مجيعًا.
أن  املباركة  الّي��ام  هبذه  وتعاىل  سبحانه  اهلل  نسأل 
عن  ويتجاوز  أعاملنا  يتقّبل  ب��أن  علينا  يتلّطف 
الذين يسعون لنمْ يكونوا  سّيئاتنا، وأن نكون من 
اهلل  السالم(، سائلني  املؤمنني)عليه  أمري  مع ركب 

تبارك وتعاىل التوفيق والتسديد لنا ولكم مجيعًا.
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اخويت اخوايت..
حادث  املأساوي  احلادث  يف  الضحايا  ذوي  من  املنكوبة  العزيزة  اُلرس  ونوايس  املوصل،  يف  أهلنا  اىل  التعازي  نقّدم  بدءًا 

العّبارة، ويف نفس الوقت ُنطالب بالكشف عن مالبسات ما حدث وحماسبة املسؤولني عن هذه احلادثة املأساوية.
وهنا نوّد ان نشري اىل موضوعني مهمني :

امُلرتبطة  الدائرة  نطاق  يف  احلادثُة  وقعتمْ  من  ِقبِل  من  الكبرية  احلوادث  هذه  مثل  يف  املسؤولية  حتّمل  من  البد  انُه  الول: 
بوزارته، او مديريته فُيقّدم استقالتُه، ويضع نفسُه حتت ترّصف اللجنة التحقيقية.. لكشف كامل امُلالبسات، وحتمل نتائج 

السيُد الصافي يقّدم تعازيه الى أهلنا في الموصل، ويدعو المعنيين 
في الدولة الى تحّمل مسؤوليتهم تجاه غرق العبارة  

في  الُجمعة  وإمام  خطيب  الصافي   أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدَث   
كربالَء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف 
في 14/ رجب األصب /1440هـ الموافق 2019/3/22م تحدث سماحته في أمرين حول الحادث المأساوي 

لغرق العبارة في مدينة الموصل قائاًل: 
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أّي قصور أو تقصري، علاًم ان هذا الترّصف الذي هو سائد يف كثري من الدول يبعُث برسالة اىل املواطنني بأن املسؤول يشعر بمسؤوليته، 
وليس جمرد صاحب منصب ُيفّكر بمصلحة نفسه ويتشّبث بموقعه مهام أمكن.

ثانيًا : ان هذه احلادثة املؤملة ُتشري اىل خلل كبري يف النظام االداري يف الدولة وهو عدم قيام االجهزة الرقابية بدورها، وهذا جزء من 
الفساد املسترشي يف البلد، وهناك حاجة ماسة اىل تفعيل الدور الرقايب بمختلف مراتبه من الدوائر الدنيا اىل الدوائر الُعليا.

ان الكثري من جلان املتابعة والرقابة ال تعمل ، اّما تساحمًا واّما بإزاء اخذ الرشوة وهذا أمر خطري جدًا وهو السبب الرئيس يف وقوع 
حوادث مفجعة يف خمتلف املجاالت.

نتمنى اهيا االخوة ان يسمع املسؤولون ويشعروا فعالً  باخللل ويفكروا فعالً  يف معاجلتِه..
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان ُيبعد بلدنا عن كل كارثة وعن كل سوء وان حيميه من الكوارث الطبيعية او احلوادث املأساوية وان يدفع 

عّنا وعنكم كل سوء بمحمد وآله وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين.

* البد من تحّمل المسؤولية من ِقبِل من وقعْت الحادثُة في نطاق الدائرة الُمرتبطة بوزارته، او مديريته فُيقّدم 

استقالتُه، ويضع نفسُه تحت تصّرف اللجنة التحقيقية.. لكشف كامل الُمالبسات، وتحّمل نتائج أّي قصور أو تقصير.

* البد من تحّمل المسؤولية من ِقبِل من وقعْت الحادثُة في نطاق الدائرة الُمرتبطة 

بوزارته، او مديريته فُيقّدم استقالتُه، ويضع نفسُه تحت تصّرف اللجنة التحقيقية.. لكشف 

كامل الُمالبسات، وتحّمل نتائج أّي قصور أو تقصير.

* ان حادثة غرق العبارة المؤلمة ُتشير الى خلل كبير في النظام االداري في الدولة وهو 

عدم قيام االجهزة الرقابية بدورها، وهذا جزء من الفساد المستشري في البلد.
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من المسؤوُل؟ 
خاصة،  بدرجة  لكن  دولة،  موظف  يشء  كل  قبل  هو  املسؤوُل 
من  به  تسّمت  أو  الوظيفية  مسؤوليته  أو  درجته  علت  ومهام 
كغريه،   عمله  يف  اإلخفاقات  نتائج  يتحمل  أن  جيب  فإنه  ألقاب؛ 
تقع  امتيازات   له  ومثلام  أيضًا..   واجبات  عليه  حقوق  له  فكام 
املواطنني،  خدمة  منه  مطلوب  اجلميع  إن  بمعنى  تبعات..  عليه 
واملحافظة عىل مصالح الوطن أواًل، ال جمرد شعار يتخذه، وغاية 
يتعكز عليها للوصول للمنصب، وبالتايل العمل بأقىص حاالت 
البذل والتضحية من أجل حتقيق هذا الغرض وهذا اهلدف النبيل، 
العكس  حصل  بل  الغرض،  أو  اهلدف  هذا  مثل  يتحقق  مل  وإذا 
وتم اإلرضار بالوطن كهدر أموال الدولة، أال ينبغي أن يدان هذا 
الشخص املسؤول؟ شأنه يف هذا شأن أي موظف آخر يف الدولة، 
أال تستحق اإلدانة هذه االستهانة بحياة املواطنني وسالمتهم، كام 

حصل يف فاجعة غرق العبارة يف املوصل.. فمن املسؤول؟ 
واجبات وحقوق

مثلام هو معروف عند الناس مجيعًا ويف كل بقاع العامل، وهو أمر 
أو  التفكري،  من  الكثري  يتطّلب  ال  قد  أمر  أعتقد،  كام  بدهيي  شبه 
واجبات  منصب  لكل  إن  وهو  عنده،  التوقف  اىل  يدعو  حتى 
يرتتب  وثانيًا  يشء،  كل  وقبل  أواًل  به  منوطة  ومسؤوليات 
واحلقوق  االمتيازات  بعض  ذاك  أو  املنصب  هذا  يف  للمسؤول 
نتيجة حتمله املسؤولية والنجاح هبا، وأرّكز هنا عىل النجاح هبا.. 
أو  مادية  أو  معنوية  واحلقوق  االمتيازات  هذه  مثل  أكانت  سواء 
يف  غرمها  فعليه  العاجل،  يف  غنمها  له  فمن  يقال  وكام  كليهام، 
أو  الغرامة  والغرم  والربح،  الغنيمة  بمعنى  هنا  فالغنم  الجل، 

اخلسارة.
وطبعًا سيكون أداء الواجبات مقّدما عىل نيل احلقوق واالمتيازات 
حتاًم، رغم إن العكس هو الذي حيصل عندنا مع السف، وربام 
سوف تأيت االمتيازات بموجب الكفاءة  واملهنية والنجاح يف أداء 
الواجبات وتقديم اخلدمات، ونتيجة لتحمل مسؤوليتهام كاملة، 

وكام هو مفرتض وطبعًا ليس كل مفرتض حاصال. 
الدور الرقايب

الترصف«،  أو  الدب  أساء  العقاب  أمن  من  مأثور«  قول  هناك 
نعم يف كل مفاصل العمل خاصة يف دوائر الدولة جيب أن تكون 

هناك سلطة رقابية عليا عىل أي عمل يقوم به املوظف يف خدمة 
املواطنني خاصة، ويتم ذلك من خالل اعتامد نظام رقايب صارم، 
تقديم  يف   الصحيح  مساره  عن  العمل  أداء  ينحرف  ال  لكي 
اخلدمات للمواطنني وخدمة البلد، اىل تقديم االمتيازات للنفس 
أو تقديم املصالح الشخصية أو احلزبية عىل املصالح العامة للدولة 

أو املواطنني. 
الدولة  مؤسسات  يف  الرقايب  النظام  عمل  تلكؤ  يف  اخللل  وهذا 
اخلدمات  ت��ردي  يف  الس��ب��اب  أه��م  أح��د  ه��و  ش��ك  ال  عندنا، 
املقدمة للمواطنني، ويف تفيش ظاهرة الرشوة، وكذلك يف تأصل 

واستفحال الفساد املايل واإلداري يف مفاصل الدولة.
 اخالقيات املنصب

أحب التنويه اىل أمر آخر وهو ما بني الواجبات واحلقوق، وهي 
اليهام  أرشن��ا  التي  واحلقوق  الواجبات  مسألة  يف  تدخل  ال  قد 
املسؤول  شخصية  من  تنبع  عامة  أخالقيات  هناك  إن  إذ  آنفًا.. 
نفسه وتربيته، وتتبع طبيعة املنصب الذي يشغله، ومدى شعوره 

باملسؤولية وجديته يف أدائه الوظيفي.
أو خلل واضح يف عمله  فادح  إذا حصل تقصري  املسؤول  إن  إذ 
سواء أكان منه شخصيًا بشكل مبارش أو غري مبارش، أو من أحد 
موظفًا  كان  ولو  حتى  مؤسسته،  او  دائرته  اىل  التابعني  املوظفني 
بسيطًا.. بعيدًا عن مركز القرار واملسؤولية، يسارع هذا املسؤول 
ويكشف بنفسه اخللل، ويعتذر عن وقوع اخلطأ، ويقدم استقالته 
ولآلخرين  أواًل  ومنصبه  لنفسه  املسؤول  هذا  احرتام  من  كجزء 

ثانيًا.
 لكن مع السف الشديد ال نرى مثل هذا المر البدهيي حيصل 
عندنا.. وال أقصد هنا بأخالقيات املنصب .. بل قصدت التقصري 
املبارش من املسؤول نفسه، كام حيصل يف احداث كبرية وجسيمة، 
أو  البلد،  أمن  تزعزع  أو  البرياء،  املواطنني  حياة  خسارة  تكلفنا 
تتالعب بمصاحله العليا، أو تتسبب بإهدار أموال الدولة الطائلة 
بالرسقة أو اإلمهال او التواطؤ، لكن رغم  كل ذلك نرى املسؤول 
يتحدث بصوت عال كأن هذا المر ال يصه وال يعنيه.. ال من 
قريب وال من بعيد، لنه حيسب نفسه معنيا فقط باالمتيازات، أما 

الواجبات فهي بعيدة عنه!.

طالب الظاهر
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من هو مؤسس دولة األدارسة؟
كام تعلمون فإن إدريس االول قد أتى املغرب بعد ما شهد واقعة 
فخ وشارك فيها, وهذا المر يساعدنا كثريًا يف تفسري حركته, إذ أن 
العباسيني  اّبان خروجه عىل  قائد حركة فخ قد رّصح يف خطبته 
بأنه يدعو إىل الرضا من آل حممد )صىل اهلل عليه وآله(، )مقاتل 
وعنه  الذهب  مروج   ,299  : االصفهاين  الفرج  ليب  الطالبيني 

منتخب التواريخ ملحمد هاشم اخلراساين: 530 ( .
السالم(  )عليه  الكاظم  موسى  اإلمام  أّبنه  قد  آخر,  جانب  ومن 
بقوله: )إّنا هلل وإّنا إليه راجعون مىض واهلل مسلاًم صاحلًا صّوامًا 
آمرًا باملعروف ناهيًا عن املنكر, ما كان يف أهل بيته مثله(، )مقاتل 
الطالبيني: 302 (, حتى أن عليًا وحييى ابني عبد اهلل - من أركان 
حركة فخ وأعضاد احلسني بن عيل صاحب احلركة - كانا يقوالن 
: ))ما خرجنا حتى شاورنا أهل بيتنا, وشاورنا موسى بن جعفر 

)عليه السالم( فأمرنا باخلروج(( )مقاتل الطالبيني: 304 (.
وعىل ضوء ما ذكرنا فإّن حركة إدريس يف املغرب بام أهنا كانت 
غري  بتأييد  حتظى  كانت  فإهّنا  هلا,  واستمرارًا  فخ  حلركة  امتدادًا 
مبارش من الئمة )عليهم السالم( - كام هو سرية الئمة )عليهم 
السالم( يف تأييد احلركات الثورية السليمة يف وجه أعداء الدين 
يف ظروف التقّية - فهم )عليهم السالم( وإن كانوا مل يشاركوا يف 
هذه النهضة ونظائرها - ملصالح كانت تفرض عليهم - ولكن 

دعموها بأقواهلم ترصحيًا أو تلوحيًا.

)إدريس  قال:  أّنه  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام  إىل  نسب  فمثاًل 
مثله(،  فينا  ترك  ما  واهلل  البيت,  أهل  شجعان  من  اهلل  عبد  بن 
)أعيان الشيعة 231/3 : إدريس(, أو جاء بعبارة أخرى يف حق 
أهل  نجيبًا وشجاعًا يف  كان  إدريس,  بن  إدريس  اهلل  )رحم  ابنه: 
عباس  للشيخ  المال  )منتهى  بيننا(  شبيه  له  يكن  مل  واهلل  البيت, 
القمي: ذكر أوالد احلسن املجتبى )عليه السالم( وأحفاده(, حتى 
أنه جاءت رواية مرسلة عىل لسان الرسول )صىل اهلل عليه وآله( 
البيت  أهل  نجيب  فانه  إدري��س  بن  بإدريس  )عليكم  قال:  أنه 
وشجاعهم( )جمالس املؤمنني للقايض نور اهلل الشوشرتي: ذكر 

أوالد احلسن املجتبى )عليه السالم((.
إدريس  االدارسة - وعىل الخص  أن سرية  املقام  وال يفى يف 
يؤيد  ما  اإلمامة,  أو  اخلالفة  إدع��اء  من  خالية   - والثاين  الول 
عالقتهم بأئمة زماهنم )عليهم السالم(, كام هو ظاهر بأدنى تأمل 
. وعىل هذا فإن حركتهم حتى لو قلنا اهنا كانت بمبادرة شخصية 
لتأييد خّط اإلمامة والوالية  وتشخيص املوضوعية, فإهنا جاءت 

ال الدعوة إىل أنفسهم.
نعم, وإن كان هذا ال يدل عىل تصحيح كافة ترصفاتم يف احلكم 
مرشوعية  إىل  يشري  ولكن  السالم(,  )عليهم  الئمة  جانب  من 

حركتهم يف الساس.
                                                              مركز االبحاث العقائدية 
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السؤال : هل يجوز االشتراك في االلعاب ذات الرسوم والخاسر 
هو من يدفع ثمن هذه الرسوم ؟

الجواب : ال يجوز .

السؤال : شخص ادى العمرة المفردة بنية االمر المتوجه اليه 
، فهل تغنيه عن عمرة مفردة سابقة اذا شك في صحتها ؟

عمرته  جعل  من  حكم  وما  املفردة؟  العمرة  حكم  ما   : السؤال 
االوىل نيابة عن احد يف حالة العلم واجلهل باحلكم ؟

اجلواب : الجتب العمرة وال مانع من النيابة يف اول عمرة .

يقينًا  وتعلم  املفردة  العمرة  اىل  تذهب  ان  ارادت  امراة   : السؤال 
عندما حترم اىل ان خترج من مكة عادتا مستمرة معها فهل جيوز 

هلا ان حترم وتنوب ؟
اجلواب : جيوز هلا أن حترم ولكن خروجها عن إحرامها باالستنابة 
للطواف وصالته حمّل إشكال فلرتجع يف ذلك إىل الغري مع مراعاة 

العلم فالعلم للتخّلص من اإلشكال.

السؤال: هل جتب العمرة لغري املكّلف ؟
اجلواب : ال جتب وإنام تستحب .

التمتع،  عمرة  او  املفردة  العمرة  او  باحلج  املحرم   : السؤال 
الوقاية  لغرض  وذلك  وفمه  انفه  عىل  كاممة  يضع  ان  جيوز  هل 
يكون  ما  غالبًا  اجلّو  الن  احد  منه  ينجو  قلام  الذي  التلوث  من 
والرشح والسعال وغريها من  الزكام  مثل  االوبئة  بانواع  ملوءا 
عدة  بعد  اال  تشفى  وال  شديدة  تكون  التي  املزعجة  االمراض 
اشهر، وهذا الكاممات تغطي نصف االنف تقريبًا والفم وبعض 
الذقن، فهل جيوز استعامهلا للرجل املحرم او املراة املحرمة؟ علاًم 
ان هذه الكاممات تشّد اىل اجلهة اخللفية من الراس بخيط او ما 

شابه ذلك ؟
مل  اذا  املذكورة  الكاممة  استخدام  له  فيجوز  املحرم  اما   : اجلواب 
متنعه من استشامم الروائح الكرهية او كان ينزعها عند مصادفته 
هلا او يتخلص منها بكتم نفسه، واما املحرمة فال تستخدمها النه 
الجيوز هلا سرت وجهها ولو بعضًا منه بمثل ذلك، نعم الباس هبا 

يف حال الرضورة .

امتام  قبل  املفردة  للعمرة  احلرم  من  اخلروج  جيوز  هل   : السؤال 
اعامهلا وهل جيوز ان يرج املتمتع بعد امتام عمرته من قبل التلبس 

باحرام احلج ؟
اجلواب : جيوز اخلروج للمعتمر عمرة مفردة ولكن يلزمه العود 
المتام اعامهلم، واما املعتمر عمرة التمتع فاالحوط ان ال يرج من 
مكة بعد امتام اعامهلا لغري احلج اال ان يكون خروجه حلاجة ومل 
يف فوات اعامل احلج كام ذكرناه يف املسالة 15 من املناسك واما 
تنقله يف ارجاء مكة ولو باالنتقال ما يقع منها يف احلرم اىل ما يقع 

يف احلّل فالظاهر جوازه ولو من دون حاجة تقتضيه .

السؤال : املعتمربالنيابة هل جيب عليه اداء العمرة
 عن نفسه ايضًا ام ال ؟

اجلواب : جيب اذا مل يات هبا من قبل واستطاع هلا ومل تكن وظيفته 
حج التمتع واال مل جيب .

العمرة المفردة
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السؤال: ما هو تعريف املصدود؟
من  نحوه  أو  العدو  يمنعه  ال��ذي  :هو  املصدود  اجل��واب: 
الوصول إىل الماكن املقدسة لداء مناسك احلج أو العمرة 

بعد تلبسه باإلحرام .
السؤال: ما هو تعريف املحصور؟

اجلواب: هو الذي يمنعه املرض أو نحوه عن الوصول إىل 
تلبسه  بعد  احلج  أو  العمرة  أعامل  لداء  املقدسة  الماكن 

باإلحرام.
السؤال: ما هو املقصود بالوطن الرشعي ؟

يسمى  الوطن  من  آخر  نحوًا  الفقهاء  بعض  ذكر  اجلواب: 
بالوطن الرشعي ويقصد به املكان الذي يملك فيه اإلنسان 
منزاًل قد استوطنه ستة أشهر ، بأن أقام فيها ستة أشهر عن 
ولكن   . دخله  كلام  فيه  الصالة  يتم  إنه   : فقالوا  ونية  قصد 

الظهر عدم ثبوت هذا النحو.
السؤال: مامعنى املشهور وهل االظهر فتوى وهل واجب 

اإللتزام به وما اهلدم يف الصالة؟
اجلواب: اذا ورد التعبري باملشهور يف الرسالة ومل يذكر فتوى 
فتوى  فهو  الظهر  واما  الوجويب  اإلحتياط  فمعناه  ختالفه 

ومعنى هدم القيام اجللوس .
السؤال: ما هو تعريفكم للرجعة ؟

زمان  الرجعية يف  املطلقة  رد   ( عبارة عن  الرجعة  اجلواب: 
يف  وال  البائنة  يف  رجعة  فال   ) السابق  نكاحها  اىل  عدتا 

الرجعية بعد انقضاء عدتا ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين:
كقوله:  الرجوع  انشاء  عىل  دال  بكالم  يتكلم  ان  )االول( 

)راجعتك( ونحوه.

يتحقق  فال   ، اليها  الرجوع  به  يقصد  بفعل  يأيت  ان  )الثاين( 
بشهوة  النظر  مثل  حتى  الرجوع  قصد  عن  اخلايل  بالفعل 
قصد  دون  من  بشهوة  والتقبيل  باللمس  حتققه  يف  نعم   ،
الرجوع اشكال فال يرتك مراعاة االحتياط بتجديد العقد أو 
الطالق ، واما الوطء فالظاهر حتقق الرجوع به مطلقًا وان مل 

يقصد به ذلك.
السؤال: ما هو تعريفكم خليار احليوان ؟

اىل  البيع  فسخ  فللمشرتي   ، املبيع حيوانًا  كان  إذا  اجلواب: 
فللبائع   ، الثمن حيوانًا  إذا كان  أيام ، وكذلك احلكم  ثالثة 
حينئٍذ اخليار اىل ثالثة أيام ، ويسمى هذا ب� ) خيار احليوان ( .

السؤال: ما هو تعريفكم خليار العيب ؟
فيثبت اخليار ملن   ، العوضني معيبًا  اجلواب: أن يكون أحد 

انتقل اليه املعيب ، ويسمى ب� ) خيار العيب ( .
السؤال: ما هو تعريفكم خليار ختلف الرشط ؟

اجلواب: ان يلتزم أحد الطرفني يف املعاملة ، بأن يأيت بعمل 
أو بأن يكون ما يدفعه � إن كان شخصيًا � عىل صفة خمصوصة 
، وال يأيت بذلك العمل أو ال يكون ما دفعه بتلك الصفة ، 

فلآلخر حق الفسخ ويسمى ب� ) خيار ختلف الرشط ( .
السؤال: ما هو تعريفكم خليار التدليس ؟

اجلواب: تدليس أحد الطرفني باراءة ماله أحسن ما هو يف 
الواقع لريغب فيه الطرف الخر أو يزيد رغبة فيه ، فانه يثبت 
اخليار حينئٍذ للطرف االخر ، ويسمى ب� ) خيار التدليس ( .
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السيد السيستاني يوصي بتوثيق جرائم داعش دوليا ومحليا

وممثله يؤكد: ان العراق لم يحِم ارضه فقط بل حمى حتى بقية الدول والمنطقة 

تقرير: غسان العكابي 

ش���هدت قاعة س���يد االوصياء في الصحن الحسيني الش���ريف حلقات نقاش���ية وندوات اعالمية 
حضرها جمع غفير من االعالميين والموثقين لوقائع ومجريات الحرب، وعن ذلك تحدث االعالمي 
)عمار الخزاعي( مس���ؤول رابطة اإلعالميين الحربيين قائال: » تضم���ن الملتقى االول لإلعالميين 
الحربيين فقرات عديدة اهمها هي  الحلقة النقاش���ية التي يديرها االعالمي اللبناني )حس���ين 
مرتض���ى( من قناة العالم الفضائية وكذلك تكري���م االعالميين الحربيين باإلضافة الى معرض 

للصور الفوتوغرافية في منطقة بين الحرمين الشريفين«.
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السيد السيستاني يوصي بتوثيق جرائم داعش دوليا ومحليا

خمرجات  »للملتقى  بأن  اخلزاعي  وأك��د 
أزمة  خلية  تأسيس  اب��رزه��ا  وم��ق��ررات 
تعصف  التي  الطارئة  االم��ور  ملواجهة 
العراقية  احلكومة  مطالبة  كذلك  بالبالد، 
بمقتنيات  لالحتفاظ  مؤسسة  بتأسيس 
حصلوا  ما  وك��ل  والشهداء  املجاهدين 

عليه من ارشيف اثناء املعارك«.
إعالميا   )125 اختيار)  تم   « موضحا: 
عراقية  حمافظات  من  لتكريمهم   حربيا 
وكربالء  وال��ب��رصة  امل��وص��ل  م��ن  خمتلفة 

واالنبار  الدين  وصالح  وكركوك  ودياىل 
وتكريمهم ملا بذلوه من جهود استثنائية يف 

احلرب مع داعش االرهايب«.
فيام حتدث املقدم )عالء العيداين( املراسل 
ان  العراقية:  ال��دف��اع  وزارة  من  احل��ريب 
من  اصبح  احل��ريب  باملراسل  »االه��ت��امم 
نحن  وخصوصا  للبلد  املهمة  االم���ور 
داعش  كيان  مع  رشسة  معارك  نخوض 
ارشفة  هنالك  تكون  ان  فالبد  االرهايب، 
االعالميني  مجيع  هبا  يقوم  املعارك  هلذه 

ملستقبل  ونقله  ارشيف  من  يمتلكونه  وما 
قّدم  ذا  ما  يعرفوا  حتى  القادمة  االجيال 
االمنية  والقوات  الشعبي  احلشد  ابطال 
التضحيات؟   حجم  هي  وم��ا  العراقية 
الن  املستقبل  يف  التاريخ  يزّيف  ال  ولكي 
ما بعد داعش هنالك معركة متثلت بحرب 
االشاعة والتخريب الذي قاموا به يف املدن 
ورموه عىل ابطال احلشد الشعبي والقوات 
هذه  يف  االستمرار  علينا  فيجب  االمنية، 
قوة  بكل  ومواجهتها  االعالمية  املعركة 

وعزم وثبات«.

االعالمي عمار الخزاعي
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قسم التنمية الزراعية يشارك بفعاليات
 االسبوع الزراعي في بغداد 

بعد حصوله ألكثر من مرة على لقب »جناح مميز«..

قسم  يشارك  التوايل  عىل  اخلامسة  للسنة 
احلسينية  للعتبة  التابع  الزراعية  التنمية 
الزراعي  االس��ب��وع  بفعاليات  املقدسة 
الزراعة  وزارة  اقامته  الذي  عرش  احلادي 
معرض  ارض  عىل  اي��ام  لثامنية  العراقية 
يوم  ذك��رى  م��ع  تزامنًا  ال���دويل،  ب��غ��داد 
الشجرة وحتت شعار: )لنجعل من العراق 
جناح  خالل  من  وذلك  خرضاء(،  واحة 
التي  املحاصيل  من  العديد  عىل  احتوى 
خمتلف  من  املقدسة  العتبة  مزارع  تنتجها 

املنتوج  لدعم  سعيًا  اخل��رضوات،  ان��واع 
جانب،  من  الغذائية  والسلة  الوطني 
وتطوير القطاع الزراعي من جانب آخر. 

حضور  ع��ىل  االح���رار  جملة  وح��رص��ت 
وأج��رت  ال��زراع��ي،  االس��ب��وع  فعاليات 
سلسلة لقاءات كان اوهلا مع احلاج عدنان 
واملرشف  الزراعي  اخلبري  الشمري  عوز 
العام عىل مشاريع التنمية الزراعية.. حيث 
اكد قائاًل: » نشارك بمنتجاتنا من حماصيل 
اخلرضاء،  والفاصوليا  )الباميا،  اخلضار: 

بنوعيه  والفلفل  والطامطم،  املاء،  وخيار 
وتنفرد  كام  والباذنجان(  والبارد،  احلار 
بالزراعة  املقدسة  احلسينية  العتبة  مزارع 
املحمية بالبيوت البالستيكية، واالسلوب 
السمدة  هو  قبلنا  من  واملتبع  املستخدم 
تعطي  االسمدة  وهذه  املبسرتة،  العضوية 
الناتج الغذائي للمواد الزراعية املنتجة بأن 
للبيئة،  وصديقة  لإلنسان  صحية  تكون 
العراقية بشكل  السوق  تغطية  مؤكدا عىل 
عام وكربالء بشكل خاص، منوها عن إن 

تقرير: ضياء االسدي / تصوير: صالح السباح 
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يزيد عىل ) 1000(  السنوي  سعة االنتاج 
الف طن من حماصيل اخلرضة املتنوعة«.

االسرتاتيجي  »هدفنا  الشمري:  واضاف 
خالل  من  وه��ذا  الغذائي،  االم��ن  حتقيق 
اقامتنا مشاريع متعددة ابرزها مشاريع بادية 
تبلغ مساحتها )21000(  التي  التمر  عني 
يف  املعتمدة  العلمية  االساليب  وان  دونم، 
النظام الزراعي، هي نظام املكننة الزراعية 
يف  كثريًا  ينفع  وه��ذا  احلديثة،  املتطورة 
تم  ولذلك  الواسعة،  الزراعية  املساحات 
زراعة اكثر من )1000( دونم هلذا املوسم 
اجليد  ال��ن��وع  ذات  احلنطة  اص��ن��اف  م��ن 
 )4( عاملني  وبعدد  املحلية  واالصناف 
البذار  الستخدام  وذلك  اشخاص،  اربعة 
هذا  سنطور  لذلك  امليكانيكي،  والنثار 

 )10000( لزراعة  االسلوب 
عرشة آالف دونم للموسم الزراعي املقبل 

جلعل الصحراء واحة خرضاء«. 
الفائدة من هذا املعرض  منوهًا عن حجم 
مع  تنخلق  التي  بالتوأمة  اي��اه  وواص��ف��ا 
الرشكات التخصصية ونحن االن قادمون 
فلذلك  حمورية،  مرشة   )50( انشاء  عىل 
ويتم  خمتصة  اسبانية  رشكات  مع  نتحاور 
والعروض،  االفضلية  بحسب  التعاون 
البطاطا  اصناف  عن  املحاورة  عن  فضاًل 
الصناعية،  والبطاطا  امليكانيكية  للزراعة 
يعتمد  ان  فالبد  متطور  علم  وال��زراع��ة 
والسلة  الغذائي  االم��ن  حتقيق  ال��ع��راق 

العراقية الغذائية«.   
الزراعة نفط ال ينضب

حسن  الشيخ  مع  )االحرار(  التقت  كام 
العام  االحت���اد  رئيس  التميمي  نصيف 
العراق  يف  التعاونية  الفالحية  للجمعيات 
فقال:  الزراعي  القطاع  دعم  امهية  حول 
وزارة  تقيمه  الذي  الزراعي  املعرض  ان   «
الزراعة العراقية من كل عام بطبيعة احلال 
مسامهة  ع��ىل  ل��الط��الع  طيبة  فرصة  ه��و 
والعراقية  واالجنبية  العربية  الرشكات 
الالزمة  ال��دراس��ات  وضع  لينتج  ايضًا، 
ال��ع��راق،  يف  ال��زراع��ي  القطاع  لتفعيل 
كبري  قطاع  العراقي  ال��زراع��ي  والقطاع 
دراس��ات  اىل  وحيتاج  ومتشعب  وواس��ع 
نستطيع  املعرض  ان  اىل  مشريا  حقيقية، 
لالطالع  حقيقية  فرصة  هو  عنه  نقول  ان 
لبعث  واي��ض��ًا  العاملية،  ال��رشك��ات  ع��ىل 

عدنان عوز الشمري
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ب��ل��د  آمن  ال��ع��رق  رس��ال��ة واض��ح��ة ان 
جيدة  بيئة  يصبح  ان  ومكن  ومستقر، 
هذا  اتساع  يكون  ان  ونتمنى  لالستثامر، 
نضوجا،  واك��ث��ر  اك��رب  بشكل  امل��ع��رض 
خاص  معرض  هناك  يكون  ان  ونتمنى 
العراقية،  وال��رشك��ات  العراقي  باملنتج 
الرشكات  ه��ذه  دور  م��دى  نعرف  لكي 
ونحن  ال���زراع���ي،  ال��ق��ط��اع  ان��ج��اح  يف 
دور  يكون  ان  نتمنى  فالحية  كجمعيات 
اخلاص،  للقطاع  العراقية  للحكومة  اكرب 
العراقي  االقتصاد  رفد  خالل  من  وذلك 
الالزمة حلامية  احلامية  بتوفري  به  واالهتامم 

املنتج هو امر رضوري جدًا«.
القطاع  بدعم  كبري  دور  احلسينية  للعتبة 

الزراعي يف كربالء
وحتدث الشيخ وليد محد الكريطي رئيس 
يف  الفالحية  للجمعيات  املحيل  االحت��اد 

احلسينية  العتبة  »جلناح  ق��ائ��اًل:  كربالء 
دعم  قضية  يف  وفعال  كبري  دور  املقدسة 
املعارض  اب��رز  من  وهو  الوطني  املنتوج 
املوجودة بام فيها املنتوج املحيل، وهذا ليس 
واغلب  الكربالئي  املواطن  بالغريب كون 
اسواق حمافظة كربالء املقدسة اليوم تعتمد 
إن  وبتوقعنا  احلسينية  العتبة  منتوج  عىل 
بقية  اىل  تصديره  املقدسة  العتبة  بإمكان 

املحافظات العراقية«.   
تسجل  واجنبية  عربية  اكثر من 14 رشكة 

حضورها هذا العام 
وقال )نارص عيل عبد( مدير عام رشكة جمد 
 « وامل��ؤمت��رات:  املعارض  لتنظيم  الع��امل 

أكثر  بمشاركة  ال��زراع��ي  املعرض  أقيم 
من)14( رشكة متثل دول )كوريا اجلنوبية 
والسعودية  وتركيا  وايطاليا  وال��ي��اب��ان 
اىل  اضافة  وسويرسا(  وفرنسا  واالمارات 
القادمني  الفالحني  مجوع  مشاركات  تتابع 
والشاملية،  اجلنوبية  امل��ح��اف��ظ��ات  م��ن 
ستوفرها  التي  التقنيات  عىل  لالطالع 
العامة  الرشكة  خالل  من  الزراعة  وزارة 
للتجهيزات الزراعية، اضافة اىل الرشكات 
عن  فضاًل  للمنتوج  العارضة  االجنبية 
الرشكات العراقية املحلية، واملعرض حيقق 
اهدافه من خالل زيارة السادة املسؤولني، 
وتوقيع العقود الزراعية لتحفيز الرشكات 

املتواجدة هنا يف استمرارية تتابعهم مع هذا 
املعرض يف دوراته القادمة، وهذا سيسهم 
كثريًا يف دعم القطاع الزراعي يف سبيل ان 
يستمر ونشاهد املحصول العراقي بقوة يف 

كافة االسواق«. 
ال��زراع��ي  االس��ب��وع  معرض  ان  وي��ذك��ر 
رشكة  تنظيم  من  كان  الذي  عرش  احلادي 
واملؤمترات  املعارض  إلقامة  االعامل  جمد 
الدولية شارك فيه اكثر من) 28 ( مديرية 
الرشكات  اىل  ب��اإلض��اف��ة  حملية  ورشك��ة 

الزراعية والصناعية من خارج العراق. 

وليد حمد الكريطيناصر علي عبدحسن نصيف التميمي
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العتبة  يف  الديني  التبليغ  شعبة  اقامت 
احلسينية املقدسة مؤمترا عن خماطر االدمان 
دينية  شخصيات  بحضور  املخدرات  عىل 
سيد  قاعة  يف  وإعالمية  وعشائرية  وأمنية 
االوصياء يف الصحن احلسيني الرشيف يف 

.2019/3/18
ونفى حمافظ كربالء السيد عقيل الطرحيي، 
الدويل  املستوى  عىل  خمدرات  جتار  وجود 
يف املحافظة، وبنّي ان املخدرات يف كربالء 
مل تصل اىل مستوى الظاهرة ولكّنه اشكال 

قائم وحتٍد حقيقي ينبغي لنا ان نواجهه.
اقامته  ال��ذي  »املؤمتر  ان  الطرحيي  وق��ال 
حقيقية  مشكلة  تناول  احلسينية،  العتبة 

علينا  جيب  التي  املخدرات،  مشكلة  وهي 
ان  مدنية  وفعاليات  حكومية  كأجهزة 

نواجهها ال ان نختبئ عنها«.
الذي  »العالج  ان  كربالء،  حمافظ  وب��ني 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  عليه  تعمل 
عالجًا  ليس  اخرى  ساندة  جهات  ومعها 
القانونية  املعاجلة  او  املوعظة  مستوى  عىل 
املعاجلة  ت��ك��ون  ان  جي��ب  ب��ل  فحسب، 
اجتامعية تضامنية بني رجال الدين وشيوخ 
العشائر والقضاء العراقي وكافة املستويات 

االخرى«.
من  مع  نتعامل  ان  »علينا  الطرحيي،  واكد 
مرىض  اهن��م  عىل  امل��خ��درات  بآفة  ت��ورط 

جيب  ال��ذي  الوقت  يف  جمرمني،  وليسوا 
بكل  املادة  هذه  جتار  مع  نتعامل  ان  علينا 

قسوة وحزم«.
عن  احليل  حيدر  الشيخ  أشار  جانبه  ومن 
هذه  سببي  ان  اىل  الدينية  الشؤون  قسم 
تربوي  مه��ا  املجتمعية   والف���ة  املشكلة 
اهتامم  ع��دم  ع��ن  ناتج  واالول  وث��ق��ايف، 
الرتبية  وتربيته  ورعايته  به،  املدمن  اولياء 
الدولة  عاتق  فعىل  الثاين  أما  الصحيحة، 
سليم  ثقايف  برنامج  تقديم  عن  وابتعادها 
واهتاممها بالنزاعات السياسية التي اغرقت 

العراق بالفساد والتخلف«. 

العتبة الحسينية المقدسة تقيم مؤتمرا عن مكافحة المخدرات .. 

تقرير: حسين النعمة / تصوير: خضير فضالة
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مع تزايد أعداد الزائرين من داخل وخارج العراق كان البد لالمانة العامة 

للعتبة الحسينية المقدسة من  ايجاد حلول لهذه الماليين فكانت 

فكرة اس���تمالك االراضي المحيطة بالروضة المقدسة وجعلها عدة 

صحون مع المرافق الخدمية للزائرين .

واس���تنادا الى القرار المرقم 315 لس���نة 2009 الص���ادر من مجلس 

الوزراء الموقر تم اس���تمالك العقارات المجاورة للحرم الحس���يني 

الشريف والمس���احة الكلية المخصصة لالستمالك هي )272( الف 

مت���ر مرب���ع , منه���ا ) 11 ( الف متر مربع ش���وارع،  وق���د بدئت عملية 

االس���تمالك قبل )4( سنوات وتم اس���تمالك العقارات الواقعة ضمن 

المساحة المخصصة النشاء صحن العقيلة  )عليها السالم(. 

وفيما يخص االس���تمالكات فمعظمها تم���ت باالتفاق الرضائي بين 

المالك والعتبة المقدس���ة وكان االس���تمالك عن طريق المحكمة 

بقرار قضائي .

علم���ًا ان الجه���ة الممولة  للموازنة االس���تثمارية  هو ديوان الوقف 

الشيعي الموقر.

لغرض التوسعة
استمالُك العقارات 
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بأمهرها  فنًا.. 
 اياٍد عراقية ُتشرع بإعادة تزجيج اروقة العتبة الحسينية المقدسة

يواصل فنيو قسم الصيانة يف العتبة احلسينية 
وزخارف  نقوش  مرشوع  انجاز  املقدسة 
فنية مزججة مجعت بني االصالة واحلداثة 

يف احلرم احلسيني والروقة املرّشفة. 
تعد اعامل تزجيج املرايا من االعامل املهمة 
املرايا  العتبة احلسينية املقدسة ملا تضيفه  يف 

من مجالية يف سقوفها وجدراهنا.
املقدسة  احلسينية  العتبة  ع��امرة  تعد  كام 
العراق،  يف  العمرانية  املظاهر  ابرز  إحدى 
اسالمي  عمق  من  ينبثق  عمراهنا  فطبيعة 
زخرفة  خالل  من  يعكس  املستوى،  رفيع 
نشأة املرقد املقدس اوال، واهتامم االجيال 
املتعاقبة بظهوره وفق املقام العظيم لإلمام 
مل  فيام  السالم،  عليهم  والشهداء  احلسني 
مدى  عىل  املقدس  الصحن  معامريو  يغفل 
اعداد  بحسب  تطويره  املتعاقبة  العصور 
زائرهيا الخذين بالتعاظم جيال بعد جيل.

احلسينية   للعتبة  الرشعي  املتويل  يبني  اذ 
ان  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
البناء واالعامر،  » اهلدف االعىل لكل هذا 
هذه  إلنجاز  تبذل  التي  االم���وال  وه��ذه 
اىل  للوصول  مقدمات  هي  انام  املشاريع؛ 
اهلدف االكرب املتمثل ببناء االنسان معرفيًا 
وعقائديًا وعباديًا وثقافيًا وتربويًا ويف مجيع 
يكون  ان  ينبغي  لذلك  احل��ي��اة،  جم��االت 
اهلدف  نعده  الذي  البناء  هذا  نحو  التوجه 
رئيس  االنباري  كريم  االسمى«.ويقول 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الصيانة  قسم 
» ان االعامل بدئت يف اجلانب الشاميل من 
الرجال  جامع  وبالتحديد  املقدس،  احلرم 
االروق��ة  اىل  انتقلنا  ثم  النساء،  وجامع 
السيدة  رواق  وهي  أربعة  عددها  البالغ 
ورواق  السالم،  عليها  ال��زه��راء  فاطمة 
املجاب،  ابراهيم  السيد  ورواق  العلامء، 

هذه  مجيع  وت��أيت  القبلة«.  ب��اب  ورواق 
الذي  حسني(  )يا  مرشوع  ضمن  العامل 
تبنته المانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
املقدسة  احل��رم  وتوسعة  باعامر  اخل��اص 
القبة  وتزجيج  تأهيل  اع��ادة  ذل��ك  يف  بام 
املقدس.وتستخدم  احلرم  داخل  واالروقة 
القائمني عليها  التزجيج بحسب  اعامل  يف 
العاملية،  املناشئ  من  الزجاج  انواع  اجود 
احلرم  يف  املعامرية  الفنون  مع  يتناسب  وبام 

بأيدي  االستعانة  جيري  حيث  الرشيف، 
أمهر الكوادر العراقية.

احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  وتسعى 
املشاريع  يف  جهودها  توفيق  اىل  املقدسة 
املعامرية التي تنفذها للدمج بني توفري كافة 
خالل  للزائرين  النفسية  الراحة  وسائل 
زيارتم للروضة املطهرة اىل جانب اضفاء 

اجلاملية املطلوبة للعامرة الرشيفة.
السابقة  املرايا  اعامل  ان  االنباري  ويوضح 

 تقرير : حسين نصر / تصوير: صالح السباح
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الزمن  من  طويلة  عقود  عليها  مضت  قد 
طريقة  ان   اىل  ويشري  اغلبها.  تالك  وقد 
كانت  عملها  يف  متبعة  كانت  التي  العمل 
قسم  رئيس  جدا.ويضيف  قديمة  طريقة 
عن  ع��ب��ارة  القديم  التزجيج  الصيانة، 
عىل  اجلبس  من  ودي��ك��ورات  مقرنصات 
من  املقتطعة  اخلشبية  العضود  من  ح��زم 
وقد  ش��اب��ه  وم��ا  )الكالبتوس(  اش��ج��ار 
تالكت هي الخرى بفعل حرشة الرضة 
وه��ن��اك ت��ص��دع��ات وش��ق��وق ك��ث��رت يف 

املناطق العلوية من اجلدران والسقوف.

مجيع  انجاز  امل��رشوع  عىل  العاملون  واتم 
ما  احلسيني  باحلرم  اخلاصة  العامر  أعامل 

عدا املنطقة املجاورة للقبة الرشيفة.
بدوره يصف مسؤول وحدة املرايا يف قسم 
الصيانة عيل جاسم طرائق اختيار النقوش 
والزخارف املتبعة يف اعامل التزجيج قائال، 
من  ان��واع  ثالثة  امل��راي��ا  تزجيج  يتضمن 
النقوش العربية االسالمية وهي )النقوش 
والنقوش  النباتية،  والنقوش  السليمية، 
واخلامسية  الثامنية  كالنجمة  اهلندسية، 

والشكل املعيني واملربع وغريها(.

كريم االنباري رئيس قسم الصيانة 
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حسين نصر/ تصوير: عباس الشريفي

حتت شعار )بدمائهم نحيا( اطلقت كشافة 
العتبة احلسينية  الوارث )عليه السالم( يف 
املقدسة محلة التشجري يف حدائق املدارس 
يف حمافظة كربالء، بغية اظهارها بأهبى حلة 

وزرع ثقافة التشجري بني طلبة املدارس.
مجعية  مدير  باهض  شعالن  صفاء  وق��ال 
العتبة  يف  السالم  عليه  ال���وارث  كشافة 
عىل  نركز  أن  جي��ب  املقدسة«  احلسينية 
وأن  البناء  نفوس  يف  القيم  هذه  غرس 
هبا  والعناية  الشجار  غرس  ثقافة  نجعل 

جزءًا من حياتنا وحياتم.
نشاطات  من  التشجري  محلة  ان  وأضاف، 

تتم  التي  السالم  عليه  ال��وارث  كشافة 
والعمل  امل���دارس  يف  الشباب  برشحية 
الدراسية  املقاعد  )تصليح  يف  املشرتك 
واعطاء دروس تنموية وتركيب الشبابيك 

التالفة(.
واكد باهض: »تم غرس اكثر من )500( 
ما بني  شجرة يف مدارس كربالء توزعت 
االقضية والنواحي واستمرت احلملة ملدة 
اسبوعني بالتنسيق مع مديرية تربية كربالء 
لتخليد  نحيا(  )بدمائهم  شعار  ومحلت 
دماؤهم  روت  الذين  االب��رار  الشهداء 
الكريم  العيش  اج��ل  من  الوطن  أرض 

واحلياة الرغيدة«. 
اىل  احلملة  من  »نسعى  باهض:  واوض��ح 
فضال  العمل،  وحب  التعاون  روح  بث 
املدارس  يف  اخلرض  املساحات  زيادة  عن 

واحلفاظ عىل بيئتها«.
واشار مدير كشافة الوارث )عليه السالم( 
يف العتبة احلسينية املقدسة، اىل ان »اجلمعية 
صيانة  شملت  سابقة  بحمالت  قامت 
عن  فضال  وط��الءه��ا  الدراسية  املقاعد 
واع��ادة  املتهشم  النوافذ  زج��اج  تبديل 

تأهيله«.
واستطرد قائاًل: »هندف إىل التعريف بقيمة 

تشجيعًا لالهتمام بالزراعة .. 
كشافة الوارث ُتطلق حملة تشجير المدارس
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أشكاله  بكافة  الطالب  لدى  البيئي  الوعي  وتنمية  الزراعة  وأمهية 
ودوره الفعال يف حتقيق الرؤية والتوجهات االسرتاتيجية البيئية.

اولياتا  من  السالم(  )عليه  الوارث  كشافة  فان  باهض  وبحسب 
واالهتامم  البيئة  عىل  املحافظة  بأمهية  الوعي  ثقافة  نرش  عىل  العمل 

بالتشجري والنظافة«.
معلقا،  السبطني  مدرسة  مدير  معاون  متعب(  )مؤيد  اشاد  بدوره 
»نشكر اجلهود املبذولة من قبل كشافة الوارث عليه السالم يف العتبة 
التشجري لدى طلبتنا وهي خدمة  ثقافة  املقدسة عىل زرع  احلسينية 

تصب يف صالح مدارس حمافظة كربالء املقدسة«.
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ماذا حقق ربيع الشهادة؟ 
الثقايف  الشهادة  ربيع  مهرجان  تركها  التي  اإلجيابية  الثار  من 
العاملي، هو فتحه الفق أمام احلركة السياحية الدينية لكربالء 

املقدسة خصوصًا، والعراق عمومًا.
تلت  التي  الع��وام  خالل  وخصوصا  الكثري،  عن  يفى  فال 
البائد، حماوالت تشويه الصورة الرباقة للعراق  النظام  سقوط 
من  الكثريين  أذهان  يف  دموية  صورة  ورسم  املقدسة،  ومدنه 
املقدسة  العتبات  بزيارة  التربك  رشف  ينالوا  مل  الذين  الناس، 
مهرجان  لكن  العراق.  عن  البعيدة  الدول  بعض  وخصوصًا 
ربيع الشهادة الثقايف العاملي ومن خالل فعالياته الفكرية العلمية 
الشخصيات  من  كبريا  ع��ددًا   يستقطب  أن  استطاع  املتعددة 
املختلفة،  والقوميات  والديان  املجتمعات  من  لعدد  البارزة 
لعوا عىل كثب عن ماهية العراق وشعبه ومقدساته وماهية  ليطَّ

الصورة احلقيقية هلذا البلد.
وهذا ما أصبح واضحًا وجليًا من خالل تزايد أعداد الزائرين 
سنة  بعد  سنة  متزايد  بشكل  التوافد  وخصوصًا  العام  طوال 

للزائرين من بلدان مل نشهد دخوهلم من قبل.
وأفغانستان  آذربيجان  من  زائرين  دخول  املثال  سبيل  فعىل 
بالتأكيد  هذا  وكان  العريب،  املغرب  وبلدان  وأفريقيا،  وفرنسا 
اليد  وتشغيل  االقتصادي  الواقع  عىل  إجيايب  ومردود  تأثري  له 
العاملة، والوصول لرقام قياسية تتوافد إىل هذه البقاع املطهرة 

للبقاع  منهم  يرد  ما  أع��داد  سنويًا،  فيها  الجانب  عدد  فاق 
املقدسة يف احلجاز )مكة املكرمة واملدينة املنورة(. 

للمهرجان أبعاٌد فكرية خارج كربالء؟ 
الضيوف  عىل  العاملي  الثقايف  الشهادة  ربيع  مهرجان  تأثريات 
كانت واضحة بصورة إجيابية، حيث إنه اصبح كاحلجر الذي 
وربام  امتار  اىل  تصل  أمواجًا  يرتك  امل��اء  من  بركة  يف  يسقط 

عرشات االمتار عن هذا احلجر.
والعباسية  احلسينية  العتبتني  حدود  عىل  املهرجان  يقترص  فلم 
املقدستني وكربالء والعراق، البلد القائم به، بل تعداه اىل مجيع 
البلدان املشاركة، فمثال يف باكستان كان املهرجان هو السبب 
الذي تقيمه  نواة إلقامة مهرجان )نسيم كربالء(  الذي اصبح 
العتبة احلسينية املقدسة وتستضيفه العتبات املقدسة يف العراق، 
يف  ضيوفا  كانوا  من  بدعوة  املهرجان  هذا  عىل  القائمون  وقام 
ذلك الوقت يف مهرجان ربيع الشهادة، إذ كانت دعوى منهم 

لنقل رؤى املهرجان اىل باكستان.
وقد بدأ يؤيت أكله ال فقط عىل مكان االقامة يف اسالم اباد وانام 
مهرجان  كذلك  البلد،  هذا  من  اخرى  واقاليم  حمافظات  يف 
مناسبة  خالل  اهلند  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  اإلم��ام 
والدته امليمونة يف الثالث عرش من شهر رجب الصب الذي 
العراق  عتبات  وتستضيفه  املقدسة  العباسية  العتبة  تقيمه 

اعداد: هيأة التحرير
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نقل  يف  االثر  املهرجان  لضيوف  كان  فقد  الخرى،  املقدسة 
جتربة املهرجان اىل ارض اهلند.

تركيا حيث  أيضًا خيمة عاشوراء يف  املهرجان  ثمرات  ومن 
ساعد بنقل التجربة الثقافية والفكرية او جزء منها او ظالهلا 
اىل تركيا، فأقيم املهرجان لسنتني متتاليتني يف اسطنبول، وكان 
له اثر واضح، ومن ثمراته ايضا اجياد عدد ليس بالقليل من 
املرتمجني الذين يقومون االن برتمجة اصدارات العتبة العباسية 
عىل  بالنفع  ترد  بدورها  الكتب  وهذا  الرتكية،  للغة  املقدسة 

االخوة يف تركيا كذلك.
اسابيع  بإقامة  الواسع  صداه  للمهرجان  فكان  ايران  يف  أما 
ثقافية يف مدن خمتلفة كأصفهان وزنجان واالهواز، وكثري من 

الفعاليات التي هي من اصداء ضيوف املهرجان.
اقامة  جتربة  نقل  يف  ايضا  واضح  اثٌر  الشهادة  لربيع  وكان 
مهرجانات ماثلة يف العتبات االخرى، إذ أن معرض كربالء 
كان  الشهادة،  ربيع  مهرجان  فعاليات  أحد  للكتاب  الدويل 
اول معرض كتاب يف العتبات املقدسة، ثم أقيم معرض ماثل 
الكاظمية  العتبة  يف  ومعرٌض  املقدسة،  العلوية  العتبة  يف  له 
احلسني  اإلمام  سفري  )معرض  مسمى  حتت  وآخر  املقدسة، 
للكتاب( الذي تقيمه أمانة مسجد الكوفة املعّظم واملزارات 
التي  واملهرجانات  املعارض  من  الكثري  وغريها  له،  التابعة 
العراق  يف عموم  الرشيفة  واملزارات  املقدسة  عتباتنا  يف  تقام 

احلبيب. 
كام كان له صدى واسع يف مهرجانات حملية اخرى كمهرجان 
منقذ  والدة  بذكرى  ُيقام  الذي  القادسية،  حمافظة  يف  االمان 

البرشية اإلمام احلجة ابن احلسن عجل اهلل فرجه الرشيف.
بعض  يف  ثقافية  اسابيع  للمهرجان،  كأصداء  ايضا  وُأقيمت 
قار  وذي  املثنى  حمافظات  يف  ومعارض  العراقية،  اجلامعات 
اكثر  اىل  املهرجان  وتوسع  وواسط،  وبابل  وبغداد  والبرصة 
من ذلك، باإلضافة اىل اجياد روابط ثقافية يف بلدان عدة مثل 

الفلبني واندونيسيا وماليزيا. 
فوائد أخرى  فهناك  التي ذكرت  املهرجانات  هذا فضال عن 
عاد هبا املهرجان، حيث كان سببا يف تواصل دور النرش مع 
املكتبات يف كربالء، ما حرك اجلانب الثقايف يف املدينة، وزاد 
مهرجان  يقام  أن  املهرجان  هذا  ثامر  وجني  التأليف،  حركة 
حمافظة  مركز  احللة  مدينة  يف  السالم(  )عليه  احلسن  االمام 
والدت��ه  ذك��رى  رمضان  شهر  من  عرش  اخلامس  يف  بابل، 
احلسينية  للعتبتني  العامتني  المانتني  برعاية  وهو  امليمونة، 
)عليه  الباقر  االمام  مهرجان  وكذلك  املقدستني  والعباسية 
العباسية  للعتبة  العامة  المانة  سنويًا،  ُتقيمه  الذي  السالم( 
أئمة  قبور  هدم  ذكرى  املعظم،  شوال  من  الثامن  يف  املقدسة 

البقيع.
قضايا  تناولت  ببحوث  االسالمية  املكتبات  رفد  كذلك 
متعددة لإلمام احلسن )عليه السالم( وربام مل  يتّم تناوهلا من 

قبل، وكذلك احلال لإلمام الباقر )عليه السالم(.
ثمرات  من  الخ��ر  هو  ك��ان  البقيع  ائمة  مهرجان  وايضا 
أقامته  الذي  الرسالة  ربيع  الشهادة ومهرجان  ربيع  مهرجان 
العتبتان احلسينية والعباسية املقدستان بمناسبة ذكرى والدة 
الرسول العظم حممد )صىل اهلل عليه وآله(، وحفيده اإلمام 
الصادق )عليه السالم(، يف السابع عرش من ربيع الول من 

كل عام.
وآخرها مهرجان تراتيل سجادية الدويل احلدث الثقايف الكبري 
والثقافية  الفنية  الصعد  كافة  عىل  نتاجات  من  قّدمه  ما  بكل 
بن  عيل  اإلم��ام  وحياة  وهنج  بفكر  اختص  حيث  والعلمية 
احلسني السجاد )عليه السالم( والذي افاض بدورات اقامته 
والفكرية حول حقبة مهمة من  املعرفية  اجلوانب  الكثري من 
الزمن عارصها اإلمام املعصوم )عليه السالم( يف أوج بطش 

وعنجهية احلكم االموي.
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السالم(  )عليهم  الب��رار  الئمة  أخبار  من  املختار  كتاب 
العاميل(،  جامع  أيب  بن  احلسني  بن  عيّل  )الشيخ  للمؤلف 
والذي حققه )الشيخ عبد احلليم عوض احليّل - والسيد خالد 
الغريفي املوسوي(، حيتوي عىل ثالثة أجزاء، من فقه احلديث 
عىل  يشتمل  منها  وكٌل  حدائق،  عرش  يف  مقاصده  جعل  التي 
حكمة  من  احلدائق  هذه  من  باب  كّل  يلو  وال  فصول،  عدة 

واضحة، أو نكتة وموعظة ناصحة، أو جتارة مربحة.
فاحلديقة الوىل: فيام يتعلق بالعقل والعلم.

احلديقة الثانية: فيام يتعلق بالتوحيد. 
احلديقة الثالثة: يف احلجة.

احلديقة الرابعة: يف اإليامن والكفر والطاعات واملعايص.
احلديقة اخلامسة: يف الدعاء وما يتعلق به.

احلديقة السادسة: يف فضل القرآن وما يتعلق به.
 احلديقة السابعة: يف الِعرشة.

احلديقة الثامنة: يف الصدقة واالنفاق.
احلديقة التاسعة: يف المر باملعروف والنهي عن املنكر.

احلديقة العارشة: فيام يتعلق باملوت وما يسبقه وما يلحقه.

المختار من أخبار 

)عليهم السالم(األئمة األبرار 

كاتب
وكتاب
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ب�العالمة  املعروف  الطباطبائي  حسني  حممد  السيد 
مارس  ه� / 17  ذو احلجة 1321  الطباطبائي )29 
1904 م� - 17 حمرم 1402 ه� / 15 نوفمرب 1981( 
من أبرز فالسفة وعرفاء ومفكري اإلمامية يف القرن 
يف  )امليزان  املعروف  بتفسريه  اشتهر  من  العرشين، 
احلكمة  )بداية  ك�  الفلسفية  والكتب  القرآن(،  تفسري 
الفلسفة  )أص��ول  املعروف  وكتابه  احلكمة(  وهناية 
لرشحه  املطهري  تصدى  الذي  الواقعي(  واملذهب 

والتعليق عليه.
وتعّلم يف تربيز القرآن والدب الفاريس والرياضيات، 
حيث  تربيز  يف  اإلسالمية  اجلامعة  يف  دراسته  وتابع 
البيان  وعلم  املعاين  وعلم  والنحو  ال��رصف  تعّلم 
شيئًا  يرتك  ومل  الكالم،  وعلم  الصول  وعلم  والفقه 
من العلوم الرائجة يومذاك إاّل وقد انتهل منها حتى 

درس اخلط.
بغية  1344ه�،  سنة  النجف  إىل  الطباطبائي  وانتقل 
منشغاًل  عامًا  عرش  أحد  فيها  فأمىض  دراسته  إكامل 
بالدراسات الفقهية والصولية والفلسفية والعرفانية 
االقتصادية،  الوضاع  تدهور  وبسبب  والرياضية، 
إىل  والعودة  النجف  مغادرة  إىل  الطباطبائي  اضطر 
عرش  ملدة  بالزراعة  اشتغل  حيث  تربيز  رأسه  مسقط 
خالل  وق��ام  التربيزية،  »ش��ادب��اد«  قرية  يف  سنوات 
منها  وفلسفية،  عرفانية  رسائل  بتأليف  الفرتة  هذه 

»اإلنسان قبل الدنيا« و«اإلنسان يف الدنيا« و«اإلنسان 
بعد الدنيا«، و«الرسائل الربع« وغريها من الرسائل، 
حمافظة  يف  ح��دث��ت  ال��ت��ي  االض��ط��راب��ات  وبسبب 
سنة  املقدسة  قم  إىل  الطباطبائي  توّجه  أذربيجان، 
1364ه�، وظّل يعيش فيها ما يقارب 35 سنة، حيث 
درس علم التفسري والفلسفة والعلوم العقلية، ومنذ 
سنة 1368ه�، رشع بتدريس الخالق والعرفان، ثم 
املنسوبة  والسلوك  السري  رسالة  بتدريس  بعدها  قام 
من  كبري  جيل  يده  عىل  وختّرج  العلوم.  بحر  للسيد 
اهلل  لكتاب  مفرسِّ  بني  وهم  وعلامئها  احل��وزة  أكابر 

العزيز وحكيم وأخالقي...
الع��الم  م��ن  الكثري  دروس���ه  حلقات  م��ن  وخت��رج 
مصباح  والشيخ  الميل  جوادي  والشيخ  كاملطهري 
اليزدي والبهشتي وغريهم، وقد لعبت مناظراته مع 
)الفرنيس  الشيعي  بالشأن  واملتخصص  الفيلسوف 
الشيعي  الفكر  إيصال  يف  مهام  دورًا  كاربن(  هنري 

وصورة التشيع إىل املجتمع الوريب.
ويف آخر أيام حياته اختار اإلقامة يف )دماوند( بطهران 
حيث أدخل املستشفى للمعاجلة، وبعدها اشتّد عليه 
املرض إىل الدرجة التي مل يعد ينفع معها العالج الطبي 
فرجع إىل قم املقدسة وتويف فيها يف الثامن والعرشين 

من حمّرم احلرام سنة 1402 ه�.

اعداد: حسين النعمة

المختار من أخبار 

األئمة األبرار 

 العّلامة الطباطبائي
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ان����������ِت ال�������ع�������اُء وان������������ِت ال������ع������زُّ وال����ق����ي����ُم
اأن������������ِت االب������������اء وان������������ِت امل�����ج�����د وال������ك������رُم
اوج�����ده�����ا اهلُل  ف����ي����ك  اخل������ل������ِق  ُدّرة  ي������ا 
ي������ا زي�����ن�����ب ال�����ُط�����ه�����ر ي������ا ع������ن������وان م��ل��ح��م��ة
مت���������ص����ي ب�����������ص�����وٍت ي�����ه�����ُز ال����ب����غ����ي ي����دم����غ����ُه
ج����ب����ًا ي�������ا  اهلل  ع�������ب�������اِد  خ�������ر  ب�����ن�����ت  ي�������ا 
ان��������ِت ال���ن�������ص���اء ب���اأ����ص���م���ى ك�����ل م�����ا اك��ت�����ص��ب��ت
ي������ا ِرف�������ده�������ا ل���ل���ح�������ص���ن ال������ع������زم م������ا ف��ت��ئ��ت
الأن������ه������ا ال������زه������و ع����ا�����ص����ت وال���������ك���������راُم ل��ه��ا
ط��������وب��������اِك خ����������ال����������دًة.. ف����ي����ه����م وم���ث���ل���ه���م
ي�������ا �������ص������وت ك�������ل ح����ل����ي����م ي������رجت������ي ه�����دف�����ًا
ي������ا ت����������اَج ك������ل ن���������ص����اء اخل������ل������ِق ق����اط����ب����ة ً
ي�������ا ق�����م�����ة ال�����������ص�����ر واالمي����������������ان رائ������ده������ا
�����ص����امل����ة ف�������ي�������ِك  ك�������ان�������ت  اهلل  ر��������ص�������ال�������ة 
واك������م������ل������ت �������ص������رة االح����������������رار ُم����ل����ه����م����ة ً
ه�������ا ي�������ا ��������ص�������ورة الأب�����������ي االح���������������رار اأط�������رَّ
ي������ا دوح���������ة ال����ف���������ص����ِل ب�������االإمي�������ان دائ������م������ةٌ 

وال���������ص����ي����ُم ال�����ف�����خ�����ر،  رداُء  ان��������ت  وان����������ت 
وال�������ع�������زُم ان���������ِت وان�����������ِت ال�������ن�������وُن وال����ق����ل����ُم
م����ن����دوح����ة ال�����ع�����ّز ان���������ِت ال�����ِع�����ل�����ُم وال�����َع�����َل�����ُم
�����َدْت م����ن اب������ي االح����������رار ي����ا ِه����َم����ُم ق����د ُج�����������صِّ
مت���������ص����ي ب�������ع�������زٍم ب�������ه االف���������������اُق ت���������ص����ط����رُم
َع�������َدم وال  ري��������ُث  ال  ال���������ص����ر  ه�����و  ��������ص�������رًا.. 
ك���������ُل ال�����ن�����������ص�����اء وان�����������ت ال���������ر وال������ِن������ع������ُم
���ُم ت����ف����دي����ه ت���ع���ط���ي���ه م������ا ي�������ص���م���و وم�������ا ي�������صِ
ال�����ك�����رُم ب����ه����ا  ي�����رق�����ى  اخ  م������ن  وال������������ٍد  م������ن 
اأُمُم ُخ����ل����ق����ه����م  يف  م��������ع��������زوزة  ط�������وب�������اك 
ف�����ي�����ِه ال������ع������دال������ُة ت�����رق�����ى وه��������ي ت��ن�����ص��ج��م
وه�����م وال  زي���������ف  ال  وال�������������ص������دق  ب�������احل�������ِق 
ي������ا رو�������ص������ة امل�����ج�����د ف���ي���ه���ا امل�����ج�����د ُم���ن���ت���ظ���ُم
�������ص������وَت احل���������ص����ن ب����ه����ا ي�������ن�������داُح ي���رت�������ص���ُم
ي������ا �������ص������رًة ك������ُل������ه������ا.. ه����������دٌي وُم����ع����ت���������ص����ُم
ح���������ُب اب�����������ِن ب�����ن�����ت ع�����ل�����ي وه���������و ي���ب���ت�������ص���ُم
������ُم ِق������يَّ ك����ل����ه����ا  روٌح  ل����ل����ف���������ص����ِل  وان��������������ِت 

سليم كريم كريمش يا قمَة الصبر

بمناسبِة والدة الحوراء زينب الكبرى »عليها السالم«
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يوم  مذابح   على  اجفانه  الليل  اطبَق  حيَنما 
ترنيمة  �صكونه  ال��ظ��ام  وع���زف  ال��ع��ا���ص��ر، 
جنائزية حدادًا على ارواح قرابن ال�صماء.. 
بن�صرها  ابتهاجًا  نرانها  الغدر  فلول  وا�صعلت 

املزعوم. 
االحرار،   هامات  العبيد  اأقنة  على  وا�صتقرت 
اح�صان  ب��ن  اليتامى  ع��ي��ون  غفت  ان  وم��ا 
الرهبة اقبلت هي وجراحات النكبة ت�صق لها 

طريقًا مر�صومًا مذ عامل الذر. 
بدخان  يعج  العلوي  هيكلها  و�صواد  مني  دنت 
املحارق، وعلى جريف اأخذت تاحق اثرًا لبحر 

كان وقبل �صاعات يحمل فلكها امل�صون..
ثكلى.. �صفينة ركبت موجة االحزان، واألقتها 

على �صاطئ الفقد..
نزال  يف  احلبيب  الوطن  منها  �صاع  مهاجرة 

الغربة املوح�ش..
�صاألتني من تكون؟

عنوان  وفار�صها  فا�صمي  اجيبها  ان  خ�صيت 
الأيقونة خالدة )�صاقي عطا�صى كرباء(

الأ�صعرها  ب��ارد..  ب��رذاذ  فر�ص�صتها  داهمتها 
ذات  يف  �صريكها  الفرات..  املدعو  ذاك  باأين 

اأقطابها  تكتمل  ال  واقعة  على  وعن  امل�صاب، 
اإال.. بي.

ما  كاأنها وقعت على  ايّل  راحت متعن بنظرها 
تريد.. و�صحب مدامعها احلمر  باتت تتلبد يف 

عينيها ا�صتعدادًا للهطول..
عذرًا  تطلبينه..  ايّل  جئت  مبن  عليك  اق�صُم 
بعينيك  بليغ  فاحلزن  هكذا؟  ايّل  تنظري  ال 
ي�صدح بل�صان العتاب، واأنا يا �صيدتي ال طاقة 

يل لعتاب اجلبال..
قالت �صاأدُع عنك عتابي، لكن ان اأنا �صاألتك عن 

قمري فهل انت جميب؟!
بكل فخر يا �صفرة الر�صالة..

الكفر واجلروت، قد  ا�صر جحافل  انا  بينما 
بنداءات  واإذا  العطاء،  هبة  عن  معيني  كبلوا 

جداويل يا �صيدتي ت�صتغيث..
فعلى  اختنق،  ك��دت  اأح��م��ر..  علقم  مياهي 
�صفتي تكد�صت ا�صاء وا�صاء متخمة من بقايا 
وليمة اقامها فار�صك على �صرف جالتك، كي 
باالعتذار..  مو�صومة  هدية  اليك  يحملني 
بالغرة  النا�صحتن  كفيه  منابع  من  لرتتوي 

والوفاء..

اأرع�����دت اق���دام���ه ك��ي��اين ح��ن ن���زل �صوب 
لهيب  م��ن  ام�صيت  ك��ي��ف  ع��ج��ب��ًا  م�صرعتي، 

ح�صا�صته الظماآى.. ظامئًا واأنا الفرات؟!
اأغريته لي�صرب، فلم اأُفلح.. فاأّنى لطود االيثار 
قلبه  ونب�صات  احل�صن،  واأنفا�صه  ينهار،  ان 

زينب؟
اخلطى  متعرثة  هائمة  ينبلج..  الفجر  ك��اد 

واالأ�صى من�صدل حتى على خيالها..
يتاماها،  ل�صراخات  تلبية  ادراج��ه��ا  ع��ادت 

عادت وقلبها يدنو نحو مر�صى حاميها..
اي��ه��ا ال��ت��اري��خ.. اىل ه��ن��ا ت��ب��داأ احل��ك��اي��ة، 
دعوها  اخلتام،  اأح�صن  ال  معها  فاأنا  اعذروين 
واأن��ت  ع��ام،  راأي  ق�صية  مفتوحة..  ق�صية 
ديباجة  واختمي  الدمع،  كفكفي  �صيدتي  يا 
الوداع، وَدعي فار�صك يرقد ب�صام.. وجتلببي 
وتاأهبي  ال�صمود،  بجلباب  الزهراء  ربيبة  يا 
لرحلة ال�صبي.. رحلة بدوؤها ملحمة ال�صماء، 
ومنتهاها ق�صيدة �صعر األهبتها نحو ال�صهداء..

انها كعبة االن�صانية ووهج الفداء
انها مطاف االماك وعرة االنبياء

هي احل�صن ... هي زينب.. هي كرباء.

 ميعاد كاظم الالونديملحمُة السماء
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حميد حلمي زادة

�����ص����ري����ح����ك اك�����ل�����ي�����ل م�������ن ال�������������زه������ر م�������ورق
م���������ائ���������ك����ة ال������رح������م������ن ت����ه���������ب����ط ح����ول���������ه 
�����ص����م����م����ت ب�����������ه ع�����ط�����ر ال�������رب�������ى م���ت�������ص���وع���ا 
ال������ي������ه غ�������������دا امل������ل������ه������وف خم����ت����ل����ج ال�����������روؤى 
ك������رمي������ة �����ص����ب����ط امل���������ص����ط����ف����ى م�����������ا اج����ّل����ه����ا 
اروم������ت������ه������ا ط���������اب���������ت ك����ح���������ص����ن خ�������ص���ال���ه���ا 
وت�������ص���اب���ق���ت  ان����ت����م����ت  ال����ع���������ز  ذروة  ال�����������ى 
ك���������اأن ال������دج������ى ي���ن�������ص���ق ع������ن ����ص���ح���ر وج���ه���ه���ا 
اط���������ل�����ّ����ي ف�����ه�����ذا ال������ك������ون ي���������ص����دو ����ص���ب���اب���ة 
اط������ّل������ي ع����ل����ى ال���������دن���������ي����ا ك�������ص���م�������ش م���ن���رة 
وب��������وح��������ي ب���������اآي���������ات ال�����������ج�����������ال ف�����اإن�����ن�����ا 
ف����ي����ا ج���������ذوة ف���������ي ال����ن����ف���������ش ي���ح���ل���و اواره���������ا 
وي����اق����ب���������ص����ا م�����������ن ن�������������ور اح������م������د ي�����زده�����ي 
ن�������������ص������اأت ع�����ل�����ى ح�����������ب احل�����������ص�����ن وف�������ص���ل���ه 
وان�������������ك اه�������������ٌل ل�������ل���خ���������������������������ل���ود و������ص�����������اأوه 
وح������ب������ك ه���������ذا ������ص�����اك�����ن ال�����ق�����ل�����ب واحل���������ص����ا 
�����ص����ع����ائ����ر ق�����������د������ش مت���������اأ االر��������������ش رح����م����ة 
ال���ي���ه  م����ل����ج����اأ  ل�������ل�������ن�������ا����ش  ������ص�����ار  م���������زار  واي 
ي����ت����ي����م����ة ار������������ش ال��������������ص���������ام ال�������������ف حت���ي���ة 

ب�������ه ال����ع���������ص����ق م�������ن ك�������ل اجل��������وان��������ب حم�������ّدق
ت�������ص�������ّب�������ح ف���������ي ارج�������ائ���������������������������ه وت�������ح�������ّل���ق
ك����������اأن ال���������ص����ب����ا م������ن رو�������ص������ة اخل�����ل�����د ي��ع��ب��ق
وع�����ي�����ن�����اه ب�������ال�������دم�������ع ال�����ه�����ت�����ون ت�������رق�����������رق
ل�������ه�������ا ي���ن���ح���ن���ي امل�����ج�����د االث������ي������ل وي���خ���ف�������ق
ل����دي����ه����ا غ�����������دا ال������ع������اين ي����ح����ب وي�������رم�����������ق
وم�������������ن راح�����ت�����ي�����ه�����ا ب�������������ان ف���������ص����ل م���ط�������وق
ك���������م���������ا ي����ط���������ل����ع ال�������ب�������در امل������ن������ر وي���������ص����رق
ل���������ه���������ا ب�����ق�����ل�����وب امل����خ����ل���������ص����ن ت�������ع�������ل������������ّ���ق
مل������ج������دك م�������ه�������ت�������اج�������ا وي����ه����ف���������و وي�����رم�����ق
ي���ت���دف�������ق امل������ن������ى  ب�����ح�����ر  اىل  ع���������ط���������ا�����ص���������ى 
وك�������������ل حم�������ب ن���������ح���������وه���������ا ي���ت�������ص���������������������������وق
ب����ط����ي����ب ف���������ع���������ال ع�������ر ط����ي����ف����ك ي���ط�����������رق
وح�����������زت م�������ن ال�������������ج������اه ال�����������ذي الي�����������ص�����ّدق
ف���������������ذاك ه�����������و امل������ج������د ال����ع����ظ����ي����م امل�����وف�����ق
����ص���ي���ب���ق���ى م���������ن���������ارا ل�������ل�������ه�������دى ي��ت��األ�����������������������ق
م���������دى ال�����ع�����م�����ر ت�����زه�����������و ل�����������ل�����راي�����ا وت�������رق
ال������ت������ج������اأ ال��������راج��������ي وف�������ا��������ش ال����ت���������ص����ّدق
ال�������ي�������ك وق���ل���ب���ي ب�������ال�������م�������ودة ي��ن��ط��������������������������������ق

ضريُحِك اكليٌل من الـزهر مورق
نظَم السيد سلمان هادي آل طعمة حول رقية بنت الحسين )عليهما السالم (
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حيدر عاشور

منمْ ال يعرُفني فليقرأ كلاميت، ليفهم من أنا وكيف خرجت من بني ركام 
ُارزق، خملدا يف احلياتني. كنت  احلياة وسجلت يف سجالت اهلل حيا 
فتى يافعا ذا طابع عشائري، مل اعرف املدينة مطلقا فأنا ابن ريف مدينة 
التكنولوجيا  عن  معزول  رجل  احللة.  السالم(  احلسن)عليه  االمام 
ومدار  تطلعايت  خطوط  عن  أخرج  ال  والفالحة،  الزراعة  يف  منغمر 
معرفتي الضيقة جدا يف الدراسة، اعظم شهادة علمية حققتها بواقعي 
الشهادة كان صك  بإمامي احلسني)عليه السالم(، هبذه  هي معرفتي 
الضامن الثابت لنيل الشفاعة يف يوم ال ينفع به مال وال بنون..مضيت 
يف حيايت عىل هذا االساس املشبع باملفردات احلسينية كالخرين من 
املؤمنني، كل حسب طاقته املعرفية، والمجل يف هذا اخلط كنت اسري 
بال ضجيج وال غضب وال حلم وال أماين، جّل مهي ان يراين إمامي 
احلسني)عليه  يراه  فمن   : يراين  ان  حيب  كام  السالم(  احلسني)عليه 
بأول  فزت  املستقيم..  ال��رصاط  فيهديه  تعاىل  اهلل  رأه  فقد  السالم( 
توفيق فأصبحت خادما لزواره ومواظبا لزيارته هادئا طّيعا، انساب 
وأجتنب  التعقيد ومضاعفاته  وأتالىف  مرارة،  او  تذمر  دون  يف طريقه 

الرتاكامت التي تؤدي اىل تلويث دواخيل كإنسان.
اتقصاها  ثم  مكمنها  اول  عند  اجلرثومة  اداهم  اجيابيا  رصحيا  كنت   
واستأصلها قبل ان تلد الشك يف صدري وتتكاثر يف روحي .. فأول 
–الشهادة -، واملوت يف سبيل اهلل جنة،  له نفيس هي  ما استجابت  

 من ارشيف قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى 
التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة

اسم الشهيد : صادق سلامن جابر 
 من مواليد 1980  بابل  

  متزوج وله طفالن..  
انتامء الشهيد :  اجليش العراقي   لواء 15

تاريخ ومكان االستشهاد : 6 / 8 / 2015 
 يف معارك حترير الرمادي

الى روح الشهيد السعيد ) صادق سلمان جابر(... 

فأصبحت من االوائل من استجابوا للفتوى املقدسة .. 
والفعل،  باإلرادة  مفعام  الكفائي  اجلهاد  مركب  وركبت 
بعضها  دواخ��يل  حركة  يربط  وما  حويل  جيري  ما  فكل 
القصوى  احلتمية  القلبية  النتائج  اال  هي  ان  بعض  اىل 
لوالئي املطلق للمرجعية الدينية العليا، بسبب علة نوايت 
الفطرية، فهي من اطلقت هيجان العاطفة فولدت طاقة 
سبيل  يف  استشهد  ان  عيّل  تقيض  وصفات  ظاهرة،  ذاتية 

الِعرض والرض واملقدسات.
الصمود اهزج ما حفظته من شحذ اهلمم  انني يف ذروة 
املوجة  ملواجهة  الداخل  من  وتكبلني  خطاي  تسّمر  كي 
التكفريية االرهابية املسامة )داعش(، ولتفعل بعد ذلك ما 
تشاء بعدما ايقنت بإيامن بأنني مل اكن انفّذ ااّل فتوى اجلهاد 
الكفائي التي اطلقها االمام السيستاين )دام ظله( بإراديت 
ال  ملاذا  كالبطال،  اليوم  استشهد  افال  أنا...  وفعيل  أنا، 
اقّدم روحي شهيدا لجل املذهب والعقيدة والوطن؟.. 

ولن اترك الدنيا، سأبقى باملكان عىل مر الزمان ؟!..
ال اخفيكم  رسا.. كنت احس بالرجولة والقوة واإليامن 
وص��دري  رايس  يف  االره���اب  رص��اص  استقبل  وأن��ا 
درعا  اكون  ان  تطوعت  فقد  جسدي،  يف  موضع  وكل 
صامدين.. يكونوا  كي  هلم  وقربانا  القتالية  ملجموعتي 

فاضت روحي عند مليك مقتدر بفرح وأنا ارى بروحي 
حي��ررون  وه��م  الشعبي  واحل��ش��د  اجليش  ان��ت��ص��ارات 
املظلومني من ابناء وطني حتى استقرت روحي بمقرها 

االهلي بفخر وهيبة...
انتهيت اىل ان ابناء العراق جيب عليهم ان ُيوهبوا كام هو 

قد وَهب، وان حيبوا العراق كهدف ومصري. 

وسّجلُت في سجالِت اهلل حيا أُرزق

بطاقة الشهيد :
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خلق اهلل تعاىل اإلنسان يف أحسن تقويم، إذ هّيأ له أسباب التكامل وفرص 
يكون  ولكي  سليم..  وقلب  مرهف  وإحساس  وعقل  فطرة  من  شد،  الرُّ
بالعقل  تعاىل  اهلل  خّصه  فقد  املخلوقات،  سائر  عن  يتمّيز  إنسانًا  اإلنسان 

محة وحبُّ اخلري وامليل نحو الكامالت. وأكرمه بالعلم وساّمه بالعاطفة والرَّ
وتعادل  الفردية  خصائصه  بتوازن  إال  االنسان  شخصية  بناء  يتوازن  وال 
جهة  إىل  يميل  وال  جانب،  عىل  جانب  يطغى  ال  لكي  ذاته،  نمو  واستواء 
إذ احلياة، كام تتطلب من االنسان حكمة ترشده وعقاًل هيديه  دون ُاخرى، 
املشاعر  إىل  حتتاج  كذلك  الصوب،  والرأي  الفضل  الطريق  انتخاب  إىل 
اخلري  بإجتاه  وحتّفزه  احلق  نحو  كه  حُترِّ التي  الصادقة  والعواطف  االنسانية 
وتبعده عن كل قبيح من القول أو سيِّئ من الفعل. وشاء اهلل تعاىل أن تكون 
فيها عاطفة المومة  تتدّفق  محن،  الرَّ –اُلم- مصنع اإلنسان ومدرسة  املرأة 
ووليدها..  جنينها  أجل  من  وعطاًء  تضحية  وتزيدها  وحّبًا،  دفئًا  لتمألها 
لبنها وروحها، وترعاه وحترسه حتى  حتّبه وتضّمه إىل صدرها، وتغّذيه من 
يشّب الطفل ويصبح قادرًا عىل أن يشّق طريقه يف احلياة ويواصل دربه فيها 
مة الوىل لالنسان:  بنجاح. وشاءت حكمة الباري تعاىل أن تكون ااُلم امُلعلِّ
بنظراتا ومهساتا ودقات قلبها وملسات أناملها وخطراتا وخطواتا، ومن 
ثّم ترانيمها وحكاياتا، فالّم بالنسبة إىل الطفل: العامل كّله، البيت، السكون، 

واحلياة.
فاُلّم لإلنسان معبد العشق للعاشق الوهلان، الذي يتّلوى يف حمرابه ليتهجى 
يف  يرّتل  إّنه  له..  هناية  وال  بداية  ال  الذي  اإلهلي  العشق  يف  اهليام  حروف 
احلياة  إىل  ليخرج  املوّدة  طقوس  عىل  فيه  ويتمّرس  احلّب  آيات  املعبد  هذا 
إذن  املرأة  ورأفة.  ولطف  وشوق  بوجد  الوجود  يف  ما  كل  مع  فيها  يتعامل 
محن ومظهر أسامء املوّدة واحلنان، أعّدها الرب لتكون وسيلة نجاته  مالك الرَّ
لإلنسان وهنر بركاته حلياة هذا اخلليفة املنتخب لوالية الكوان. ترى َمن ذا 
لو  إذا غابت عن حياة االنسان، وأي جمتمع سيكون  املرأة  الذي يسّد فراغ 

غّيب الدور االرسي؟
إّن العامل حني يفقد املرأة من البيت، أو حني تغتال ااُلنوثة فيها، حني تفتقد 
العامل يف كل هذه الحيان  إّن  الشّدة والقسوة..  الّرمحة واملوّدة، أو تكتسب 
سيواجه أجيااًل من البرش املمسوخني روحيًا، املتوحشني الفاقدين لنسنتهم 
من  مزيدًا  العامل  وسيواجه  اهلمجية،  فاتم  ترصُّ يف  العدوانيني  البرشية، 
اليومية  واجلرائم  املدمرة  احلروب  من  ومزيدًا  العنف  من  ومزيدًا  اإلرهاب 
بحق  جناية  وأّية  املرأة،  املجتمع  يفقد  حني  ستكون  كارثة  أّية  لذا  املتنامية. 
االنسان )ذكرًا وُانثى( ستحل حني تفقد املرأة أنوثتها؟ أنوثتها الواهبة للحياة 

لوهنا الزرق والخرض؟

الحياة االسرة  المدرسة اأُلولى في 

د. احسان األمين
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وهي  واملرجع،  املنبت  الوطن،  الرض،  مثل  لإلنسان  املرأة 
يف نفس الوقت تعطي له المن، احلّب، والّرمحة واإلستقرار، 
ُأّمه” ، كام ال ُيالم املرء عىل حّب  املرء عىل حب  “ال ُيالم  لذا 
كانت  لعبت،  دور  أي  ويف  كانت،  لباس  بأي  امل��رأة،  وطنه. 
مأوى اإلنسان ومستقّره، فإذا ما خرج الرجل يكافح وجياهد 
املختلفة، يواجه صعوباتا ويوض جوالت  يف ميادين احلياة 
هي  امل��رأة  فإّن  بطاًل  ليكون  الرجل  خرج  ما  إذا  معاركها.. 
عروس أحالمه التي ال تفارق صورتا عينيه وال تغيب بحال 
عن ذهنه.. وهو يكّد ويعمل ويقاتل ويناضل لكي يرجع إليها 
وهيدهيا جوائز جوالته وهدايا صوالته وليجد عندها حالوة 

المن بعد اخلوف، ولّذة الفراغ بعد النصب.
تدور  وكام  ورحيانة،  وزينة،   ، منطلق  االنسان:  حياة  يف  املرأة 
كذا  هبا،  ومشدودة  إليها  منجذبة  الشمس  حول  الكواكب 
اإلنسان دار حول املرأة، وأينام كانت، كانت عّشه، وأينام حّلت 
الذي  وحّبه  الدائم  عشقه  وأخ��ريًا  أّواًل  وهي  سكنه،  كانت 
عطر  كانت  كام  احلياة،  دفء  املرأة  كانت  ولذا  ناره،  تطفأ  ال 
مزهرة  خرضاء  دوحة  تكون  أن  اهلل  أرادها  وهكذا  الوجود.. 
الليل  تعاىل  اهلل  القاحلة. وكام جعل  االنسان  يف صحراء حياة 
اإلنسان  سكون  موضع  كذلك  امل��رأة  جعل  سكنًا،  لإلنسان 
املفعم باحلّب واخلري والربكة، إذ يقول جّل وعال: )وِمن آياتِِه 
أن َخَلق َلُكم ِمن أنُفسكم أزَواجًا لَِتسكنوا إليها وَجَعل َبيَنكم 
وم/ 21(. وإّنام سّميت حواء حواًء لهّنا  موّدة وَرمَحة…) )الرُّ
كانت ُأم كل الحياء.. والنِّساء سّمني نساًء لّن املرأة )حواء( 

كانت أنس آدم يوم هبط إىل الرض ومل جيد له أنسًا غريها. 
إذا  إّن روح اإلنسان ال تدأ وقلبه ال يستكني وال يطمئن إال 
اجتهت نحو بارئها ومبدئها، وخالقها وراعيها، وال يمكن لّية 
عقيدة أو قضّية أن حتّل حمّل اإليامن باهلل واحلّب له وفيه، لن 
وح أن تكون أبدّية وللحّب أن يكون  هبذا اإليامن فقط يمكن للرُّ
أبديًا ورسمديًا،  ُبعدًا  خالدًا. ذلك اإليامن الذي يعطي للحياة 
يعطي الكفاح الدنيوي هدفًا ال ينفد وغاية ال تتناهى. والنفس 
اُلم،  امل��رأة:  ظل  يف  إال  أيضًا  والسكون  بالنس  تشعر  ال 
ُاّمًا سواء كانت بنتًا أو أختًا أم زوجة  الصل، املصدر.. وهي 
ُأّم أبيها” كام يف احلديث الرشيف عن  “فاطمة  ُاّمًا. أمل تكن  أم 
النبي)صىل اهلل عليه واله(؟ لّن النبي)صىل اهلل عليه واله( كان 
يرجع من كفاحه ورصاعه مع أصنام زمانه وطغاة أّيامه، يرجع 
يرجع  كان  القوى…  ومتشتت  الفكار  متوزع  منهكًا  متعبًا 
ليجد )الزهراء( البنت الصغرية تنتظره وتستقبله لتهب له دفئًا 

وحّبًا.. بل قل أماًل وحياة.

َكن أمين حسنالمرأة الوطن واأُلنس والسَّ
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واكمل الدكتور برير حممد عيل جدوع دكتوراه اختصاص جراحة 
الطبية  السالم«  »عليه  احلسني  االمام  مدينة  يف  والكسور  العظام 
حديثه عن اخللع من خالل التشخيص والعالج واملضاعفات قائال، 
ان خلع الورك صعب التشخيص احيانا لنه ال يسبب املا وال تيبسا 

باملفصل، وال يمكن اكتشافه اال بمساعدة الطبيب املختص.
لذلك يقوم اطباء االطفال بفحص مجيع املواليد يف اليوم االول من 
وان  الورك،  ملفصل  والدي  خلع  وجود  عدم  من  للتأكد  الوالدة 

تشخيص االصابة ختتلف حسب عمر الطفل.
فالتشخيص خالل اول شهرين بعد الوالدة يتم عن طريق الفحص 
فحص  الجراء  التوجه  بدء  االخرية  الونة  ويف  للورك،  الرسيري 
عىل  الطبيب  قدرة  عدم  الحتاملية  وذلك  الورك  ملفصل  السونار 
اكتشاف مجيع املواليد املصابة عن طريق الفحص الرسيري، وكذلك 

يتم التشخيص عن طريق استخدام االشعة بعد عمر ستة اشهر.
العالج

استخدام  امهها  طرائق  عدة  خالل  من  تتم  اخللع  عالج  عملية  ان 
املسند اخلاص باخللع »اذا كان عمر الطفل اقل من ستة اشهر«، وهو 
مسند بسيط بدون احلاجة اىل اي عملية جراحية، ارجاع اخللع حتت 
اىل 18  يرتاوح من 6  الطفل  »اذا كان عمر  التجبيس  التخدير مع 
شهرا«، التداخل اجلراحي التي تتضمن عملية فتح مفصل الورك 
وارجاع اخللع مع احتامل قص عظم الفخذ مع احتامل قص عظم 

الورك ايضا »اذا كان عمر الطفل من 18 شهرا اىل ست سنوات«.
هذه  لتجنب  جدا  مفيد  املبكر  التشخيص  ان  نقول  السبب  هلذا 
الطفل  عىل  والنفيس  اجلسدي  اثرها  ترتك  والتي  املعقدة  العملية 

وعائلته.
المضاعفات

يف حال تأخر عملية تشخيص اخللع او تركه بدون عالج او عدم 
وسوفان  امليش  يف  عرج  اىل  ذلك  سيؤدي  صحيح  بشكل  عالجه 
مارسة  عىل  القدرة  وعدم  الظهر  يف  وامل  املصاب  ال��ورك  مفصل 

االعامل اليومية بشكل طبيعي.

البرنامج المقترح لشخيص الخلع بوقت مبكر
املراكز  وشعبة  املقدسة  كربالء  حمافظة  صحة  دائرة  قامت  بدورها 
الصحية يف الدائرة بتنفيذ برنامج وطني منذ بداية عام 2018 هيدف 
اىل التشخيص ملبكر حلاالت خلع الورك لدى االطفال من خالل 
الفحص الرسيري جلميع االطفال وفحص السونار للحاالت التي 
يف  لألطفال  اللقاح  مواعيد  مع  الفحص  ويكون  فيها،  الشك  تم 

عمر الشهرين لضامن فحص مجيع االطفال.
وقد تم اكتشاف حاالت كثرية وارسلت تلك احلاالت لنا يف مدينة 
االمام احلسني »عليه السالم« الطبية لعالجهم، وتم تنفيذ الربنامج 
يف مخسة مراكز صحية للعام املايض ومن املؤمل تطبيق الربنامج يف 

بقية املراكز الصحية هلذا العام.
من اجلدير بالذكر ان برنامج الكشف املبكر خللع الورك الوالدي 
هو من انجازات دائرة صحة كربالء لعام 2018 ويطبق لول مرة 

يف العراق يف دائرتنا ومراكزنا الصحية يف كربالء املقدسة.

من عواقب خلع الورك الوالدي؟ 
)الجزء الثاني(

تقرير/ قاسم عبد الهادي

كيف نحمي اطفالنا 
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علي حسين الشامي صورتك الثانية 
الصداقة بحر ندي وزبد فيض يتألال  عىل كفيه ماس العالقات 

النقية وتغوص يف أعامقه حياة االنسان االجتامعية. 
عىل جرفه هنا تكمن السعادة بامتالء الروح من نسيم احلياة 
اكثر  من  عدها  يمكن  أذ   - الصداقة   - بشفافيتها  الرائعة 
العالقات شفافية ، فرغم حالوتا ومتاسكها وقوتا ومواقفها 
فمرآُة  الناجح،  واالختيار  الدائم  االختبار  مع  رحلة  أهنا  اال 

االنساِن صديقه، وقالبها نوعية تلك الصداقة التي تكوهنا .
والتي  املتعددة  بأشكاهلا  العالقات  من  بكثري  ميلء  املجتمع 
لكٍل منها َفسحة وجمال، لكن ال متلك كل عالقة ذلك االثر 
الكبري عىل الشخصية البرشية، خصوصًا من جانب االندفاع 
مهمته  العالقة  تلك  متليه  الذي  االثر  أن  حيث  واالنفعال  
ناجحًا  اساسًا  له  يؤسسان  اللذين  االبوين  كاهل   عىل  تقع 
الناجح  االختيار  عىل  لألبناء  ذلك  بعد  القدرة  تتكون  حتى 
والسلوكيات  واملعارف  القيم  مجلة  مع  يتفق  وما  والنسب 
التي أخذوها عن االبوين أو اكتسبوها من خالل تعامالتم 

االجتامعية .
العالقة  تلك  دون  احلياة  االجتامعي  االنسان  هلذا  يمكن  ال 
الروحية التي تصنع لك االخوة من الوجود الذي مل يتدخل 
وتقويم  ترصني  يف  ماهلم  االثر  من  هلم  وهؤالء   ، االبوان  به 
وإنجاح أهداف وغايات صديقهم لذلك كانت لتلك العالقة 
اللطيفة واحلكيمة والرصينة مقومات جتعل هلا من الرصانة ما 
يكفيها للتعاون وحل االزمات بني االصدقاء اذا وجد الفرد 

االصدقاء املواسني واملناسبني لكل وقت ويف كل وقت.
أواًل،  بالصدق  الصديق متتاز  ان تكون شخصية  لذلك البد 
والنهوض  ثانيًا،  السلبيات  عىل   والقضاء  لنقض  والتعاون 
باالجيابيات أخرًا من خالل التعامل مع معطيات العمل حلل 

املشكالت التي يوجهها الفرد االجتامعي.
كام جيب ان يكون خاليا من الكذب والنفاق ويتحىل باملروءة 
كَأَرَضٍة  فيكون  بعيدًا  واحلسد  الغرية  تأخذه  ال  حتى  والعفة 
تأكل أساساِت صديقه االجتامعية حتى تقرب له البعيد وتبعد 
القريب قال أمري البلغاء وسيد العرفاء : ال يفسدك الظن عىل 
الشيخ   : الرضا  أخبار  ]عيون  اليقني  لك  أصلحه  صديق 
الصدوق, ج2, ص267[، وقال االمام احلسن )عليه السالم( 

ومصادره  م��وارده  تعرف  حتى  احدا  تواخ  ال  بني  يا   : ولده  لبعض 
القريب من قربته املودة والبعيد من باعدته املودة وإن قرب نسبه ]حياة 

االمام احلسن دراسة وحتليل : باقر القريش، ج1، ص318.[.
خالله  من  تبنى  الذي  احلسن  الظن  ذاك  هو  الصداقة  عنوان  مصداق 
الرصني  أساسه  العمران االجتامعي عىل  مباين  الطرفني وتشيد  عالقة 

فلواله ملا كان هناك أخوة مل تلدهم االمهات .
النفس  وأنيس  والقلب  العقل  رشيك  اختيار  علينا  املؤكد  من  صار 
والروح وفق اعتبارات ال عفوية تتميز بالرصانة وامليول نحو االجيابية 
رصينة  وعالقة  ناجحة  اجتامعية  بحياة  الفوز  يمكن  حتى  الناجحة 
ناجعة هلا الدور يف تكاملية وصالح املجتمع لنه اهلدف االسايس يف 

اعتبارات االنسان الناجح والناشط يف هذا العامل الكبري .
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االوائل 
من شخصية اإلمام الحسين 

-  أول من سمي باحلسني هو اإلمام احلسني 
)عليه السالم( بحسب رواية ابن شهرآشوب 

يف املناقب.
)عليه  احلسني  اإلمام  بربكة  ُشفي  من  أول   -
ذلك  ورد  وقد  فطرس،  امللك  هو  السالم( 
كامل  يف  وكذلك  للمشهدي،  االق��ب��ال  يف 

الزيارات، ومصباح املتهجد..
- أول من لّقب اإلمام احلسني )عليه السالم( 
بسيد الشهداء هو النبي حممد )صىل اهلل عليه 
وآله( وقد نقل ذلك هذا ابن نام احليل وكتاب 
بحار االنوار و ذوب النضار ومثري االحزان..
- أول من لّقب نفسه بقتيل العربة هو اإلمام 
اإلمام  هذا  ذكر  وقد  السالم(  )عليه  احلسني 
نقله  ما  وهو  السالم(  )عليه  الصادق  جعفر 

ابن شهرآشوب يف املناقب.
السالم(  )عليه  احلسني  خاطب  من  أول   -
رسول  هو  حاربكم«  ملن  حرب  »انا  بعبارة: 
الغابة  ُاسد  وآله( بحسب  عليه  اهلل  اهلل )صىل 
يف معرفة الصحابة البن اثري ص 190/ ج 4.

اجلامعي،  واللباس  ج  التخرُّ ُقّبعة  ما أصل  القوال وتضاربت حول معرفة  اختلفت 
العصور  الرومان يف  إىل قساوسة ورهبان  يرجع  الرداء السود  »إن  البعض:  فيقول 
اللباس  هذا  فريتدى  راهبا  ويصبح  دراسته  الطالب  ينهي  عندما  وكان  الوسطى، 
قبعة  اخرتع  من  اول  هم  املسلمني  ان  البعض  زعم  وقد  والرهبان«،  للكهنة  املوحد 
التخرج يف الندلس لوضع املصحف عليها، وأن االوربيني توارثوها عنهم، لكنه مل 

يرد ما يؤكد ذلك تارييا.
والفنانني  الفالسفة  لتمييز  واخلامس  الرابع  القرنني  يف  تستخدم  فكانت  القبعة  أما 
عن عامة الشعب، وترجع عادة رمى القبعات إىل العىل إىل اعتقاد أنه بإلقائهم هلذه 
القبعات يتخلصون من التزامات الدراسة والتعليم والواجبات.. وبدئ هذا التقليد 
منذ عام 1912م، وذلك عن طريق جامعة أنابوليس، حيث كان اخلّرجيون حينها قد 
ختّرجوا مبّكًرا عن موعدهم الطبيعي بسنتني، ما دفعهم لالحتفال برمي القّبعات يف 

اهلواء، واجلامعات.

صورة ألحد اسواق بغداد عام 1916 م

دقة الخلق..
ان فتحة احلنجرة قدرت تقديرا دقيقا جدا، 
عليه؛  هي  ما  اكثر  أو  قليال  اتسعت  ف��ان 
الختفى صوت االنسان، كام اهنا لو ضاقت 
التنفس  لصبح  عليه  هي  ما  اكثر  أو  قليال 
 .. ٍء  يَشمْ ُكلَّ  َقَن  َأتمْ الَِّذي   ِ اهللَّ }ُصنمَْع  عسريا، 
الرؤية  زادت  ان  كذلك  )النمل/88({، 
عن حدها الذي هي عليه لصبحت حياتنا 
الذي  امل��اء  ك��أس  اىل  نظرت  ف��أن  جحيام، 
ترشبه سرتاه صافيا عذبا، لكن ان زادت قوة 
البرص لرأيت الكائنات احلية واجلراثيم غري 
بعدد ال حيىص ولسوف لن ترشب  الضارة 
ارتفع  السمع  ق��وة  ان  ول��و  عندها،  امل��اء 
مستواها قليال ملا امكنك النوم طيلة الليل، 
ذلك لتلقفك االصوات، }َويِف َأنُفِسُكممْ َأَفاَل 

وَن )الذاريات/21({. ُتبمْرِصُ

ما اصل فكرة
 لباس التخرج؟

a

A h r a r w e e k l y38

الواح��������������������ة 



ينوه صاحب هذه اللوحة عن ذكرى جميلة 
خالية من عالم العولم���ة والتكنولوجيا 

لحياة عائلية مفعمة بالهناء والسعادة

التقطت هذه الصورة في العراق لطفلة رغم 

تدمير منزلها بالكامل 

اال انها لم تفّرط في كتبها .... 

الصورة تم تصنيفها م���ن أكثر الصور تأثيرًا 

في العالم.

الصاحلة  للمياه  إم��دادات  بدون  إنسان  مليار  نحو  اليوم  يعيش 
إىل مصادر  للوصول  كثرية  يواجهون صعوبات  للرشب، جلهم 
اخلطرية  الصحية  الثار  مع  التعامل  إىل  فيضطرون  النقية؛  املياه 
التي تتسبب بوفاة ما ال يقل عن ثامنامئة  امللوثة،  املياه  الستخدام 

ألف شخص سنويا، ما يوازي وفاة شخص كل ثانية.
احلياة، كونه رضورة إلرواء  املاء هو أساس  أن  فيه  وما ال شك 
العطش ومحاية الصحة؛ لكن توفر املياه أصبح أمرا حيويا يف جمال 
التنمية االقتصادية واالجتامعية  خلق فرص عمل جديدة ودعم 
عام  يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  ق��ّرت  وقد  واإلنسانية، 

1993م يوم 22 آذار من كل عام كيوم املياه العاملي. 
وجرى ذلك بالتنسيق بني مكتب المم املتحدة للبيئة ومجيع الدول 
العضاء والرشكاء يف املنظمة لغرض جذب االنتباه اىل أمهية املياه 
املناخية  التغريات  فرضتها  التي  التحديات  مع  والتعامل  العذبة 
وظاهرة االحتباس احلراري وقلة المطار، من أجل التقليل من 
آثارها التي تطال واقع احلياة البرشية بكل مرافقها ولرفع الوعي 
بالمور املتصلة باملياه وإلهلام االخرين باختاذ االجراءات الالزمة 

لذلك بحسب اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
مثري  أم��ر  وس��ط  الذكرى  ه��ذه  علينا  متر  اليوم،  العراق  يف  أم��ا 
اللذين جيريان عىل طول  الرافدين،  أن أرض  لالستغراب، وهو 
الخرى-  املياه  ومنابع  اجلوفية  املياه  وجود  عن  فضال  البالد، 
يعاين أهلها من شحة املياه وقلة مصادر املياه، وحالة اجلفاف غري 

املسبوقة التي تشهدها البالد..

 اليوم العالمي للمياه!؟
اعداد:عيسى الخفاجي
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