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 قال االمام الحسن
ا  َداَمَة لَمَّ واْ النَّ َولَْو أَنَّ لُِكلِّ نَْفٍس َظَلَمْت َما ِفي األَْرِض الَْفتََدْت بِِه َوأََسرُّ
َرأَُواْ اْلَع�َذاَب َوُقِضَي بَْينَُهم بِاْلِقْس�ِط َوُه�ْم الَ يُْظَلُموَن }يونس/54{ 
َولَِك�نَّ  َح�قٌّ  اللِّ  َوْع�َد  ِإنَّ  أاَلَ  َواألَْرِض  �َماَواِت  السَّ ِف�ي  َم�ا  لِلِّ  ِإنَّ  أاَل 
أَْكثََرُهْم الَ يَْعَلُم�وَن }يونس/55{ ُهَو يُْحِيي َويُِمي�ُت َوِإلَْيِه تُْرَجُعوَن 
بُِّكْم َوِش�َفاء  ْوِعَظٌة مِّن رَّ اُس َق�ْد َجاءْتُك�م مَّ }يون�س/56{ يَا أَيَُّه�ا النَّ
ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِني�َن }يونس/57{ ُقْل بَِفْضِل  لَِّم�ا ِفي الصُّ
ا يَْجَمُعوَن }يونس/58{  اللِّ َوبَِرْحَمِت�ِه فَِبَذلَِك فَْليَْفَرُحواْ ُهَو َخْي�ٌر مِّمَّ
ْنُه َحَراًما َوَحاَلاًل ُقْل آللُّ  ْزٍق فََجَعْلتُم مِّ ا أَنَزَل اللُّ لَُكم مِّن رِّ ُق�ْل أََرأَْيتُم مَّ
ِذيَن يَْفتَُروَن َعَلى  أَِذَن لَُكْم أَْم َعَلى اللِّ تَْفتَُروَن }يونس/59{ َوَما َظنُّ الَّ
اِس َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم الَ  اللِّ اْلَك�ِذَب يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِإنَّ اللَّ لَُذو فَْضٍل َعَل�ى النَّ
يَْش�ُكُروَن }يونس/60{ َوَما تَُكوُن ِفي َشْأٍن َوَما تَْتُلو ِمْنُه ِمن ُقْرآٍن َوالَ 
ا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يَْعُزُب َعن  تَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّ
�َماء َوالَ أَْصَغَر ِمن َذلَِك َوال  ٍة ِفي األَْرِض َوالَ ِفي السَّ ْثَقاِل َذرَّ بِّ�كَ ِمن مِّ رَّ

ِبيٍن }يونس/61{  أَْكبََر ِإالَّ ِفي ِكتَاٍب مُّ

)54( القمي: ظلمت يعني آل محمد - صلوات الل عليهم - حقهم الفتدت به، 
يعني في الرجعة. عن الصادق عليه الس�الم إنه س�ئل ما ينفعهم إس�رار الندامة 

وهم في العذاب ؟ قال: كرهوا  شماتة االعداء. 
)57( في االهليلجة: عن الصادق عليه الس�الم إنه شفاء من أمراض الخواطر، 

ومشتبهات االمور. وفي الكافي: في الحديث القدسي من نفث الشيطان. 
 )58( في المجالس: عن النبي صلى الل عليه وآله وسلم فضل الل: نبوة نبيكم، 
ورحمته: والية علي بن أبي طالب، فبذلك: قال: بالنبوة والوالية، فليفرحوا: 
يعني الشيعة، هو خير مما يجمعون: يعني مخالفيهم من االهل والمال والولد 

في دار الدنيا.
 )60( وم�ا ظ�ن الذي�ن يفترون عل�ى الل الك�ذب أي ش�يء  ظنهم. ي�وم القيامة: 
أيحس�بون أن ال يج�ازوا عليه وهو تهديد عظي�م حيث أبهم االم�ر. إن الل لذو 
فضل على الناس: بما فعل بهم من ضروب االنعام. ولكن أكثرهم ال يشكرون: 

نعمه. 

�سورة يون�س

التف�سري

اللؤم أن ال تشكر 
النعمة

a

a

الفت�دت به: لجعلت�ه فدية 
لها من العذاب

قل أرأيتم: أخبروني.
 م�ا أنزل الل لك�م من رزق: 

حالل كله.
حرام�ا  من�ه  فجعلت�م   
بعضه  فجعلت�م  وح�الال: 

حراما وبعضه حالال
تخوضون  في�ه:  تفيض�ون 

فيه

ْمِت َتُك���وُن اْلَهْيَب���ُة، َوبِالنََّصَفِة)1(  وقال)علي���ه الس���ام(: بَِكْثَرِة الصَّ
َيْكُث���ُر اْلُمَواصُلوَن)2(، َوبااْلِْفَض���اِل َتْعُظُم االَْْق���َداُر، َوبِالتََّواُضِع َتتِمُّ 
يَرِة اْلَعاِدَلِة ُيْقَهُر  ْؤَدُد)4(، َوبِالسِّ النِّْعَمُة، َوبِاْحتَِماِل اْلُمَؤِن)3( َيِجُب السُّ

ِفيِه َتْكُثُر االَْْنَصاُر َعلْيِه. اْلُمَناِوئ)5(،بِاْلِحْلِم َعِن السَّ
____________
1. الَنَصَفة � بالتحريك �: االنصاف.

2. امُلَواِصُلون أي: احملّبون.
3. امُلؤن � بضم ففتح �: جمع مؤونة، وهي القوت.

4. الُسؤَدد: الشرف.
5. املُناِوئ: اخملالف املعاند.

من ِحكم اإلمام علي



هذا االسم املؤلم الذي يقترن بابشع جرمية اقدم عليها كيان داعش بقتل ما يقارب 1700 مواطن 
بريء بعمر الربيع ، تداعيات هذه اجلرمية ما زالت تتردد بني االوساط املعنية وغير املعنية فاملعنية 
هم ذوو الشهداء ونأمل ان تكون معهم احلكومة العراقية لكشف املابسات واحلقائق حتى يستقر 

بال هؤالء العوائل في معرفة مصير ابنائهم .
التغاضي عن احلقيقة او طمس���ها او تش���ويهها هي االخرى سبايكر اعامية وادارية النها تنال من 
احلقيقة التي هي اشبه باالبرياء ، وما يدل على اهمية هذه املأساة جاء تأكيد املرجعية على كشف 
حيثياتها من حيث الشهداء واملقصرون والناجون إن وجدوا، بعد مرور سنة وتبقى االمور ضبابية 
من غير كشف احلقائق يقود ذوي الضحايا الى شكوك وخيبة امل وسوء ظن ولرمبا لردة فعل 

قد ال تكون في حسابات احلكومة اذا ما بقيت هذه اجملزرة من دون تفكيك طاسمها.

ابَق على صيامك المعنوي التفت

الصيام ليس فقط من الطعام بل باجلوارح والتصرفات التي حرمها الشارع املقدس ، واذا ما ُروضت النفس على اجتناب 
هذه التصرفات، فلتبَق على ماهي عليه بعد انتهاء رمضان ، فالش���عور بعد ش���هر رمضان لدى االغلب منا انه يتأنى في 
تناول طعامه بسبب اعتياده على الصيام نأمل ان يبقى كذلك مبا يخص الِغيبة والكذب والغش واليمني الكاذبة واملراوغة 

وما الى ذلك من الصفات التي تعد من املفطرات ان يتأنى اذا ما اقدم عليها وليعتبر السنة كلها رمضان بهذا اجملال. 

سبايكر
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يسألونك عن الحشد
 قل من عند المرجعية

للنب���ي محمد  اليهود  قال���ت 
)صل���ى الل���ه علي���ه وأله( : 
أخبرن���ا عن ال���روح؟ وكيف 
الت���ي ف���ي  ال���روح  تع���ذب 
اجلسد، وإمنا الروح من الله؟ 
ولم يكن نزل عليه فيه شيء 
فإن الله سبحانه وتعالى قال :  
 } ُق���ِل الرُّوُح ِم���ْن َأْمِر َربِّي {  
 ] س���ورة اإلس���راء :  آية 85 [ ، 
فل���م يجبهم إلى س���ؤالهم، 
بل بيَّ���ن أنها من خصوصياته 
س���بحانه وتعال���ى، وأنه هو 
ال���ذي خلقه���ا، وه���و الذي 
يعلمه���ا وال يعلمها أحد من 
اخللق، فهي سرٌّ من األسرار، 
ا، وه���ذا من  وال ت���زال س���رًّ
معج���زات الق���رآن، فإنه مع 
تق���دم الطب واملهارة فيه ومع 
ح���رص الناس عل���ى البحث 
في هذا الشأن لم يعرفوا شيًئا 

عن حقيقة الروح .
أن فت���وى اجله���اد الكفائ���ي 
الت���ي أطلقها املرج���ع الديني 
الس���يد علي السيس���تاني هي 
الت���ي أنقذت العراق من حلم 
داعش األسود، وأنها جنحت 
في إيقاف امتداد التنظيم إلى 

دول املنطقة.
وان فت���وى اجله���اد الكفائي 
للمرجعي���ة الديني���ة الش���ريفة 
الع���راق  وح���دة  حفظ���ت 
وأجهضت مخططات التقسيم 
. واحلشد الشعبي هو الضمان 
األكيد للحف���اظ على العراق 
والنظ���ام اجلدي���د، وينبغ���ي 
أن يك���ون العم���ود الفق���ري 
ف���ي القوات األمني���ة العراقية 

مستقبًا.
يتص���ور البع���ض أن الفتوى 
ج���اءت من رجل عادي ليس 
له مكانة مقدسة عند الله، بل 
أن الفتوى س���ر من اإلسرار، 
وال يعلمه���ا أحد من اخللق، 
وال ت���زال س���رًا، وه���ي من 
براهني اإلمام السيستاني، فقد 
عجز الكثير وأحتار املشككون 
أن يعطي حتليًا منطقيا واحدًا 
التي  الفتوى اإللهي���ة  لتل���ك 
أطلق���ت على لس���ان اإلمام 

السيستاني.
لق���د لب���ى اآلالف م���ن أبناء 
هذا الش���عب الفتوى اجلهادية 
وانتظموا ف���ي منظومة الدفاع 
عن العراق، بق���وات أطلقوا 

عليه���ا احلش���د الش���عبي بعد 
س���قوط مدين���ة املوصل على 
ي���د عصابة داع���ش اإلرهابية 
وم���ا تبعها من مآٍس ومجزرة 
سبايكر املروعة وقتل وتهجير 
اآلالف م���ن أبن���اء املناط���ق 
احمليطة وتهديد لبقية محافظات 

العراق .
لقد صدرت الفتوى في وقتها 
املناس���ب وج���اءت لتعبر عن 
نظرة دقيقة ومس���ؤولة صائبة 
األوضاع  لطبيعة  وتش���خيص 
وخطورته���ا بع���د تداعي���ات 
نكسة املوصل والتي دعا فيها 
العراقي���ني إلى التط���وع دفاعًا 
عن العراق وشعبه ومقدساته 
.وأنقذت العراق من مخطط 
أس���ود أرادت عصابة داعش 
تنفي���ذه في العراق واالنطاق 

إلى جميع دول املنطقة. 
لق���د ش���كلت تل���ك الفتوى 
انعطافة حقيقي���ة في املواجهة 
املب���ادرة لصال���ح  واس���تعادة 
وحتقي���ق  وش���عبه  الع���راق 
االنتص���ارات املتاحقة وحترير 
العديد من املناطق املغتصبة.

أن االس���تجابة العظيم���ة من 

قب���ل أبن���اء الش���عب العراقي 
الغيارى لفتوى اجلهاد للدفاع 
عن وطنهم بشبابهم وشيباهم 
س���جلت بأح���رف م���ن نور 
لينظم جميع مكونات الشعب 
العراق���ي حتت خيمة احلش���د 
الشعبي وأصبح سندًا للجيش 
العراقي والق���وات األمنية بل 
أصبح القوة التي يعتمد عليها 
ف���ي حترير املدن م���ن جرذان 
داع���ش .ان الفت���وى اإللهية 
التاريخي���ة قد قلب���ت موازين 
الق���وى، وأصب���ح األع���داء 
ينظرون إلى اإلمام السيستاني 
أكث���ر م���ن غيره نتيج���ة هذه 
الفتوى التي لم يحس���ب لها 
 ، األصدق���اء  وال  األع���داء 
بل جاءت م���ن وحي الروح 
املق���دس، فأذهل���ت األعداء 
وإصابت األصدقاء العجاب، 
فهب أبناء الش���عب مسرعني 
للدفاع عن العراق ليس���طروا 
وقدم���وا  البط���والت  أروع 
أغل���ى التضحي���ات، لينال���وا 
الش���هادة حتت راي���ة أمامهم 
السيد السيستاني، فأن احلشد 
الش���عبي ال���ذي كان مفخرة 
جلميع العراقيني ولد من رحم 

هذه الفتوى املباركة .

هادي العكيلي  
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بضرورة  العسكرية  القيادات  على  يؤكد  الكربالئي  الشيُخ 

المجاميع  بين  الميداني  التنسيق  درج���ات  أع��ل��ى  تحقيق 

المشاركة في القتال، ويهيب بالكوادر الطبية ان تبذل قصارى 

جهدها في العناية بالجرحى االبطال

ت�����ن�����اول م��م��ث��ل 
العليا  الدينية  المرجعية 

س��م��اح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��م��ه��دي 
في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الكربالئي 

صالة  من  الثانية  ُخطبته  في  المقدسة  كربالء 
الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت  التي  الُجمعة 

في 8 / رمضان/ 1436 ه� الموافق 2015/6/26م، تناول ثالثة أمور 
جاءت كما يأتي:

 األمُر االول :
ال����ذي حتقق  ال���وق���ت  ف���ي 
واف��واج  املسلحة  قواتنا  فيه 
املتطوعني تقدمًا ملحوظًا في 
ضد  القتال  جبهات  مختلف 
وتصّعد  داع��ش،  عصابات 
من وتيرة استعداداتها لتحرير 
سيطرة  م��ن  اخ���رى  مناطق 
االرهابيني .. تشهد املناطق 
املتبقية من قضاء بيجي حرب 
الستعادتها  شرسًة  ش��وارع 
العصابات  هذه  سيطرة  من 
عناصرها  زج  حت��اول  التي 
االن��ت��ح��اري��ة وغ��ي��ره��م.. 

خسائرهم  ع��ن  للتعويض 
اغلب  حت��ري��ر  بعد  الكبيرة 

مناطق القضاء.
وفي نفس الوقت تستمر قوافل 
الشهداء واجلرحى من ابطال 
واملتطوعني  املسلحة  القوات 
على  قرابني  يسقطون  الذين 
درب التضحية حلفظ العراق 

وشعبه ومقدساته.
ن��ؤك��د على  ان  ن��ود  وه��ن��ا 
كافة  العسكرية  ال��ق��ي��ادات 
ضرورة حتقيق اعلى درجات 
اجملاميع  بني  امليداني  التنسيق 
ول��زوم  القتال  في  املشاركة 

مناسبة  اتباع خطط عسكرية 
املدن  داخ��ل  القتال  لطبيعة 
وعدم اعتماد الطرق التقليدية 
بتدريب  وااله��ت��م��ام   ...
املقاتلني على هذا النحو من 
بعض  استلزم  وان  امل��ع��ارك 
الوقت، فان ذلك مما يساهم 
وتقليل  النصر  حتقيق  ف��ي 

اخلسائر البشرية واملادية..
ارواح  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ان 
االصابات  وتقليل  املقاتلني 
امكن  مهما  صفوفهم  ف��ي 
سّلم  ف��ي  ي��ك��ون  ان  يجب 

اولويات القادة العسكريني.

ول��ه��ذا ال��غ��رض الب���د من 
االمكانات  بكل  االستعانة 
لوضع  امل��ت��اح��ة  واخل���ب���رات 
اخلطط والبرامج املناسبة لكل 
معركة يريدون اخلوض فيها.
االبطال  املقاتلني  اندفاع  ان 
معركة  أي  غ��م��ار  خل���وض 
تضحيات  من  تطلبت  مهما 
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العسكرية  القيادات  يعفي  ال 
في  اجلسيمة  مسؤوليتها  عن 
الكفيلة  االج����راءات  ات��خ��اذ 
لتحقيق االنتصار على العدو 

بأقل اخلسائر واالصابات.
 

األمُر الثاني :
ان من االمور املهمة في حد 
ذاتها واملؤثرة ايضًا في تعزيز 
واملواطنني  املقاتلني  معنويات 
االهتمام  هو  عامة  بصورة 
ب��اجل��رح��ى االب��ط��ال ال��ذي��ن 
القتال  ساحات  في  يصابون 
ايثار  بقيمة  اش��ع��ار  وه��و   –
سبيل  في  وتضحيته  اجلريح 
ال��ع��راق وشعبه  ال���ذود ع��ن 
- وان��ن��ا ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 
العديد من  فيه بجهود  ُنشيد 
الكوادر الطبية املباشرة للعناية 
املقاتلني وما تقدمه  باجلرحى 
ومديرياتها  الصحة  وزارة 
خصوصًا  اجمل���ال  ه���ذا  ف��ي 
االط��ب��اء ال��ذي��ن ي��ت��واج��دون 
في  امليدانية  املستشفيات  في 
جبهات القتال- البد ان نشير 
الى ما تصلنا من شكاوى من 
عدم العناية املطلوبة باجلرحى 
في بعض املستشفيات واملراكز 

الطبية.
بجميع  ن��ه��ي��ب  ه��ن��ا  وم���ن 
العليا  ال��ط��ب��ي��ة  ال����ك����وادر 
الصحة  ومديريات  والوسطى 
ان تبذل قصارى ما متلكه من 
موارد بشرية طبية وان توظف 
كافة امكاناتها من دون كلل 
بهؤالء  العناية  في  ملل  او 
انطاقًا  االب��ط��ال  اجل��رح��ى 

جزءًا  العناية  هذه  كون  من 
الشرعية  املسؤولية  من  مهمًا 
امللقاة  واالخاقية  والوطنية 
الكوادر  جميع  عاتق  على 

واملسؤولني اخملتصني.
مراعاته  تلزم  ما  ومن جملة 
اجلرحى  احالة  في  االس��راع 
مم���ن ي��س��ت��ع��ص��ى ع��اج��ه��م 
الى  وارسالهم  العراق  داخل 
امكاناتها  في  املتقدمة  الدول 
يحصل  ملا  تافيًا  العاجية 
بالتأخير من مضاعفات على 
صحة هؤالء االعزة الذين ال 
حجم  تعالى  الله  اال  يعلم 
التي  اجل���راح  م��ن  معاناتهم 
كما نؤكد على  اصيبوا بها – 
مع  االخاقي  التعامل  اهمية 
بقيمة  واش��ع��اره��م  اجل��رح��ى 
موضع  وان��ه��م  تضحياتهم 
رعاية واهتمام وعدم صدور 
أي تصرف او قول يشعرهم 

بأنهم كلًّ على اآلخرين.
ك��م��ا ن��ه��ي��ب ب��امل��واط��ن��ني 
جزءًا  يوظفوا  ان  امليسورين 

في  امل��ال��ي��ة  امكاناتهم  م��ن 
سبيل رعاية اجلرحى ومتابعة 
معاناتهم  وتخفيف  حاالتهم 
والله ال يضيع اجر احملسنني.

األمُر الثالث :
التي  اخل��اص��ة  ال��ظ��روف  ان 
والتي  وشعبنا  بلدنا  بها  مير 
الطاقات  من  الكثير  تستنزف 
أزي��د  تقتضي  واالم��ك��ان��ات 
االهتمام  آخر  وقت  أي  من 
باحلفاظ على شريحة الشباب 
وتوظيف  طاقاتهم  وتوجيه 
االستثمار  نحو  استعداداتهم 
االمثل لها في سبيل تقدمهم 
وبلدهم  مجتمعهم  وت��ق��دم 
ولكن مم��ا يؤسف ل��ه اننا   –
جند في الفترة االخيرة تنامي 
في  امل��ؤذي��ة  الظواهر  بعض 
ص��ف��وف ال��ش��ب��اب ومم��ارس��ة 
ب��ع��ض ال����ع����ادات امل��ض��رة 
النفسي  وبنائهم  بصحتهم 
وم����ن ذل����ك ال��ت��وس��ع في 
ظاهرة استعمال األركيلة في 

االدمان  يشبه  وما  املقاهي- 
االنترنت  مواقع  متابعة  على 
بناءهم  حتطم  سلبية  بصورة 
ومتنعهم  والروحي  الفكري 
م��ن ال��ع��ن��اي��ة مب��ا ه��و خير 
ملستقبلهم ومستقبل بلدهم.

وحيث ان هذه الشريحة هي 
عماد اجملتمع وركيزة مستقبله 
توظيف  الى  احلاجة  وتشتد 
والفكرية  البدنية  طاقاتهم 
في سبيل تطوير البلد ورقيه 
وامل��ق��اب��ل��ة م��ع ال��ت��ح��دي��ات 
فابد  يواجهها  التي  الكبيرة 
من ان تولي مؤسسات الدولة 
اخملتصة عناية كبيرة بتوفير ما 
وميأل  الشباب  حاجات  يلبي 
اوقات فراغهم بالنحو االمثل 
ومينع من ضياعها واالضرار 
اسرهم  ومستقبل  مبستقبلهم 

ومجتمعهم.
كما نلفت عناية االسر الكرمية 
والسيما االباء واالمهات الى 
حماية  في  املساهمة  ضرورة 
بعض  م��ن  ابنائهم  وح��ف��ظ 
الصحيحة  غ��ي��ر  ال��ظ��واه��ر 
استثمار  نحو  وتوجيههم 
وينفع  ينفعهم  مبا  اوقاتهم 

بلدهم-
كما ندعو املؤسسات الثقافية 
اجملتمع  ومؤسسات  خاصة 
امل���دن���ي ب��ش��ك��ل ع���ام ال��ى 
خاصة  وبرامج  خطط  وضع 
لديهم  الفراغ  متأل  بالشباب 
وصاحهم  خيرهم  فيه  مبا 
املمارسات  م��ن  ويحفظهم 

الضارة.

في  االصابات  وتقليل  المقاتلين  ارواح  على  الحفاظ  ان   *

اولويات  سّلم  في  يكون  ان  يجب  امكن  مهما  صفوفهم 

االستعانة  من  البد  الغرض  ولهذا  العسكريين،  القادة 

بكل االمكانات والخبرات المتاحة لوضع الخطط والبرامج 

المناسبة لكل معركة يريدون الخوض فيها.

* االسراع في احالة الجرحى ممن ُيستعصى عالجهم داخل 

امكاناتها  في  المتقدمة  الدول  الى  وارسالهم  العراق 

على  بالتأخير من مضاعفات  يحصل  لما  تالفيًا  العالجية 

حجم  تعالى  اهلل  اال  يعلم  ال  الذين  االعزة  هؤالء  صحة 

معاناتهم من الجراح التي اصيبوا بها.
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شهُر رمضاَن..

 صوم الجوارح عن الملذات

مستقاٌة من الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 8/رمضان المبارك/1436هـ الموافق 2015/6/26م

ونحن نعيش هذه االيام املباركة 
من ش���هر رمضان املبارك البد 
من اغتن���ام فرصة أيامنا هذه، 
جوارحكم  بصومك���م  ولتصم 
وأكثروا من الدعاء والتس���بيح 
واالس���تغفار وتاوة كتاب الله 
تعال���ى، وغض���وا ابصارك���م 
وس���ّدوا أس���ماعكم ع���ن ما 
ايها  حّرم الله تعالى عليكم – 
املؤمنون- اعرفوا حق شهركم 
وح���ق كتابك���م وح���ق ربكم 
وحق نعمة الل���ه التي أحتفكم 
بها وحق نفوس���كم التي رآها 
أها للمنازل الكرمية ان الصوم 
وس���يلة وغايته���ا التقوى وال 
يك���ون الصوم كام���ا اال يوم 
والصوم  يعطي هذه النتيجة – 
في االسام وسيلة فوز ومنهج 
تربية وسبب لارتقاء والصوم 
في االس���ام ال ي���راد منه ان 
يشعر الصائم باجلوع والعطش 
إال ف���ي حدود تذكيره باآلخرة 
وفقرائهم  املسلمني-  وبضعاف 

فهو يرفع الروح  ومساكينهم – 
ويربيها ويهذب النفس ويزكيها 

وميرن االرادة ويقويها..
ق���ال الل���ه تب���ارك وتعالى في 
س���ورة البقرة : )َيا َأيَُّها الَِّذيَن 
َياُم َكَما  آَمُنوا ُكتَِب َعَلْيُكْم الصِّ
ُكتِ���َب َعَلى الَِّذيَن ِم���ْن َقْبِلُكْم 

َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن )183(.
ايه���ا املؤمنون.. ومن اوس���ع 
االبواب التي فتحها الله تعالى 
لعباده في هذا الش���هر واكثرها 
ج���دوى ف���ي تربية االنس���ان 
وتطهي���ر النف���وس .. ت���اوة 
القرآن الكرمي في هذا الشهر.. 
فق���د ورد احلث الش���ديد على 
كث���رة تاوت���ه واملواظبة على 

ختمه ودراسته..
فاقرأوا كتاب الله قراءة خاشعة 
خاضعة واعرف���وا حرمة كتابه 
واعلموا ان تاوة القرآن الكرمي 
ال تص���ل بك���م ال���ى الهدف 
املطل���وب اال اذا تدب���رمت فيما 
تقرؤون واتعظتم مبا تس���معون 

وعرجت ارواحكم الى معاني 
القرآن..

ع���ن االم���ام الص���ادق )عليه 
الس���ام( : )ت���زاوروا.. فإّن 
في زيارتكم إحياًء لقلوبكم ، 
وذكرًا ألحاديثن���ا ، وأحاديثنا 
تعّط���ف بعضكم على بعض ، 
فإْن أخذمت بها رشدمت وجنومت ، 
وإن تركتموها ضللتم وهلكتم 
، فخ���ذوا بها وأن���ا بنجاتكم 

زعيم(.
فهذه الليال���ي الرمضانية ليالي 
فه���ي  والتواص���ل  الرحم���ة 
فرصة ان يجتم���ع االخوة مع 
بعضه���م ويصل الصائم رحمه 
ويتصدق.. والصلة خاصة مع 

اآلباء واالمهات..
ان الصي���ام يبت���دئ باالمتن���اع 
عن الطعام والش���راب واملناكح 
واملفطرات ولكن ليس���ت هذه 
ح���دوده فالصي���ام الكامل ما 
كان صيامًا للنفس من داخلها 
عن كل ما نه���ى الله عنه من 

مأث���م كما هو صيام اجلس���د، 
والصي���ام الكام���ل ان يح���س 
العبد احساس���ًا عملي���ًا صادقًا 
– ان���ه في ه���ذا الش���هر- وهو 
ي���ؤدي هذه العبادة دائم الصلة 
برب���ه دائم املث���ول بني يديه.. 
فيجب ان يكون الصائم طاهر 
الس���ر، طاهر العانية، طاهر 
اخلواطر واملشاعر طاهر اللفتات 
االحس���اس  طاهر  والنظرات، 
وطاه���ر الظاهر والباطن.. ثم 
يندفع الصائم للعمل وفق هذا 
االحس���اس فيهذب كل شعور 
وكل احساس ويقّيد كل نظرة 
وكل حرك���ة مب���ا يرض���ي الله 

تعالى..
عباد الله- وال  فاتقوا الل���ه – 
تذهب���وا بجدوى هذا الس���عي 
الك���رمي قب���ل نهايت���ه واعلموا 
ان اه���واء النف���س ونظراته���ا 
وشهواتها قوية األثر حتتاج الى 
املتابع���ة واملراقب���ة واجملاهدة.. 
فالغضب وس���وء اخللق واتباع 
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النفس فيما تطلب وتركها وما 
ترغ���ب يوصد عليكم االبواب 
للوصول الى الغاية ..ويذهب 
اتعابكم ويعرضكم للخسارة..
ولذا عليكم أن تؤدبوا انفسكم 
ب���أدب الل���ه ورّب���وا ارواحكم 
بتربي���ة الل���ه طهروه���ا بطه���ر 
الصوم من كل رذيلة وطبّعوها 
بتطبيق منهج الصوم املبني على 
الفضيلة.. فاتقوا الله فقد وّفر 
الله تعالى لكم في هذا الشهر 
اسبابها وس���ارعوا الى الرحمة 
فقد فتح لكم ابوابها واحذروا 
من حل���ول النقمة فقد اوضح 
لك���م موجباته���ا.. واعلم���وا 
ان ش���هركم يعّظم السيئة التي 
ترتك���ب في ايام���ه كما يعظم 
احلس���نة ويش���ّدد العقوبة كما 
فانتبهوا  املثوب���ة..  يضاع���ف 
من خدع الش���يطان ومزالقه.. 
فالصوم عب���ادة كبرى خالصة 
تصل بني العبد وربه وُتش���عره 
ورعايت���ه  ورحمت���ه  رأفت���ه 
من ناحية  الدائمة، والصوم – 
اخرى- جتربة انس���انية تنش���ر 

في اجملتمع ح���ني يتطبع عليها 
سجية التعاطف والتراحم والبر 
بالضعي���ف واليتي���م واالخ���ذ 
بي���د البائس والصل���ة لألرحام 

والتنفيس عن املكروبني.
هذا هو ش���هر الله وهذا مجال 
الب���ركات والرحم���ات وه���ذا 
مضمار للس���باق والفوز وهذا 
مقام احل���زم واجل���د .. فهل 
اع���ددمت انفس���كم إلجابة هذه 
الدعوة ال���ى مأدب���ة الله التي 
دعيتم اليها.. رضوان وغفران 
ورحم���ة موصول���ة وعب���ادات 
مقبول���ة.. ان ه���ذه املعطيات 
ال يدركها متكاسل وال يبلغها 
متساهل او متثاقل وان العاقبة 
احلميدة ال يدركها اال العاملون 
اجل���ادون.. فكروا ألنفس���كم 
وقد ُعرضت لكم هذه الفرصة 
ان ال مت���ر وق���د ُحرمت���م من 
عطائه���ا وُحرمتم م���ن ربحها 
وثرائها )فان الش���قي من ُحرم 
غف���ران الل���ه في هذا الش���هر 

العظيم(.
فك���م من صائم لي���س له من 

صيامه اال الظمأ وكم من قائم 
ليس ل���ه من قيام���ه اال العناء 
وطه���روا  نياتك���م  فاصلح���وا 
وقيدوا  قلوبك���م..  بالصي���ام 
بالصيام حركاتكم وس���كناتكم 
واش���عروا  وافعالكم  واقوالكم 
للضعف���اء  الرحم���ة  قلوبك���م 
تس���توجبوا الرحم���ة من ربكم 
واكث���روا م���ن الرحم���ة والبر 
واحرص���وا على حس���ن اخللق 
وحميد الصف���ات مع االقربني 

واالبعدين ..
افزعوا الى الله بالدعاء وانزلوا 
فيه الرجاء ف���ان الله تعالى ال 
ي���رد داعي���ه وال يخيب راجيه 
ش���هركم  فرص���ة  وانته���زوا 
واغتنم���وا برك���ة اس���حاره.. 
املؤمنون  ايه���ا  احلذار احل���ذار 
من عثرات اللس���ان وزالته : 
الغيب���ة والنميم���ة واالس���تهزاء 
والس���خرية باالخرين والوقوع 
ف���ي اعراضهم.. م���ن افضل 
س���اعات الصائم ساعة افطاره 
ومن احب االشياء فيها الدعاء 
واالنقطاع الى الله فا تشغّلن 

املرء شهوة بطنه في هذه الساعة 
اجلليلة من ذكر ربه واالستغفار 
لذنب���ه .. واغتنموا ليالي هذا 
الش���هر وال تش���غلوها بالله���و 
والعبث والكام الضار والزائد 
واكثروا من قراءة القرآن الكرمي 
.. فقد ورد في احلديث: )ان 
من تا فيه آية من القرآن كان 
له اج���ر من خت���م القرآن في 

غيره من الشهور(.
عن االم���ام ابي جعف���ر الباقر 
)عليه السام( : )إن لله تعالى 
مائك���ة موكل���ني بالصائم���ني 
يس���تغفرون لهم ف���ي كل يوم 
من ش���هر رمضان الى آخره ، 
وينادون الصائمني كل ليلة عند 
إفطارهم : ابش���روا عباد الله 
فق���د جعتم قليا وستش���بعون 
كثي���را بوركتم وبورك فيكم ، 
حتى إذا كان آخر ليلة من شهر 
رمضان نادوهم : ابشروا عباد 
الله فقد غفر الله لكم ذنوبكم 
وقب���َل توبتكم فانظ���روا كيف 

تكونون فيما تستأنفون(.
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السؤال:هل يجوز ملن عليه قضاء شهر رمضان ان يصوم صوما استئجاريا؟
اجلواب: يجوز.

السؤال : هل االفطار املتعمد في قضاء شهر رمضان قبل الزوال يوجب الكفارة ؟

سؤال العدد:

السؤال : شخص تعمد 
االفطار في شهر رمضان 
اثن���اء بداي���ة بلوغه ولم 
يق���ِض ما عليه وال يعلم 
عدد األيام وقد تكون 3 
او 4 أي���ام فم���اذا يجب 

عليه عمله ؟
اجل���واب : يج���ب عليه 
القضاء وال يجب الكفارة 
إذا كان جاه���ًا باحلكم 
وجتب إذا كان عاملًا وإذا 
ش���ك في املق���دار يجوز 
أن يقتص���ر عل���ى األقل 
ويج���ب عل���ى األحوط 
التأخير وهي دفع  كفارة 
750 غرام���ًا م���ن طعام 

لفقير واحد .

الس���ؤال : م���ا حك���م 
الفائتة  الصاة والصي���ام 
على املكلف س���واء ذكر 
او انث���ى ف���ي س���نوات 
البل���وغ اي بع���د البلوغ 

وف���ي س���نوات اجله���ل 
باالح���كام بان كان عليه 
القضاء فكيف يقضي ما 
لم يعلم عدد ما فاته من 
صيام وصاة وهل هناك 

كفارة وفدية للصيام ؟
اجل���واب : يج���وز ل���ه 
القضاء  ف���ي  االقتص���ار 
على م���ا يتيق���ن فواته، 
كف���ارة  علي���ه  وتثب���ت 
االفطار وكف���ارة التاخير 
في القض���اء اال اذا كان 
يعتق���د آن���ذاك � اعتقادًا 
جازم���ًا � بع���دم وجوب 
الصيام علي���ه فا كفارة 

عليه حينئذ .

الس���ؤال : ما حكم من 
افطر 12 س���نة في بداية 
واجباته عن جهل او منع 
األه���ل بحجة الدراس���ة 
واالمتحان���ات ويتوقعون 
عدم قابليته���ا على إمتام 

للصيام مع الدراسة وبعد 
ذلك ق���ام بااللتزام اجليد 
) إن ش���اء الل���ه ( به ؟ 
أم���ا اآلن فا تقدر على 
الصيام بصورة مس���تمرة 
بس���بب احيان���ًا يح���دث 
صداع يشبه الشقيقه فما 

احلكم ؟
اجل���واب : يج���ب عليه 
قض���اء ما ف���ات إذا كان 
القض���اء  عل���ى  يق���در 
اما  تدريجًا ول���و متفرقًا 
إذا كان غي���ر قادٍر على 
ذلك ويائس���ًا من القدرة 
عليه في املستقبل فيوصي 
بذلك . وأما الكفارة فا 
جتب بالنس���بة إل���ى فترة 
اجلهل إذا كان واثقًا من 
غير ت���رّدد بعدم وجوب 
الصيام عليه ولكن جتب 
عليه بالنس���بة إل���ى فترة 
منع أهله له إاّل إذا اعتقد 
ان منع أهله يس���ّوغ ترك 

الصي���ام ش���رعًا او كان 
مكرهًا على ذلك .

الس���ؤال : ه���ل يجوز 
اإلفطار في قضاء ش���هر 

رمضان بعد الزوال ؟
يج���وز  ال   : اجل���واب 
اإلفطار في قضاء ش���هر 
رمض���ان بعد ال���زوال ، 
ومن فع���ل ذلك وجبت 
علي���ه الكف���ارة ، وهي 
إطعام عش���رة مس���اكني 
يعط���ي كل واحد منهم 
ثاث���ة أرباع الكيلو غرام 
من الطعام فإن لم يتمكن 

صام ثاثة أيام .

السؤال : هل يجوز في 
صي���ام القض���اء االفطار 

بعد الزوال ؟
يج���وز  ال   : اجل���واب 

وعليه الكفارة .
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* )اَلّل�ُه���مَّ اِّن���ي َاْفَتتُِح الثَّناَء 
بَِحْم���ِدَك..(: إن املاحظ 
ب���أن كلم���ة )الله���م( من 
الكلمات املتكررة في دعاء 
االفتتاح.. فاإلنسان ينادى 
ربه ف���ي كل فق���رة بكلمة 
)اللهم(.. ومن املعلوم بأن 
كلمة )اللهم( أصلها خطاب 

مع الله س���بحانه وتعالى ، 
أي ي���ا الله.. ولهذا يقول 
علماء األخ���اق انه عندما 
نق���ول )الله���م( ، البد أن 
نستحضر حالة اخلطاب مع 
املول���ى عز اس���مه ، بأدنى 
درج���ات التوجه.. فالذي 
يقول )اللهم( ، أو يقول يا 

الل���ه ، أو يا إلهي ، أو يا 
ربي ؛ وهو يعيش حالة من 
حاالت الذهول ، فإن هذه 
احلركة من موجبات صدق 
عن���وان س���وء األدب ب���ني 
يدي املولى.. ولهذا ينبغي 
أن يهيئ اإلنس���ان نفسه ، 
قب���ل أن يق���ول )اللهم( ، 

بأن يحاول أن يفرغ الفؤاد 
والفكر من كل الشواغل ، 
ومن كل موجبات الذهول 
؛ ليق���ول كلم���ة )الله���م( 
، وهو على مس���توى من 
اس���تحضار حقيق���ة واجب 
الوج���ود ، واحلدي���ث مع 

رب العاملني.

في يوم مبارك حافل باالستغفار 
والتوبة الى الله تعالى، يبذل 
االنس����ان جهدًا بدنيا ونفس����يا 
للتقرب الى الباري عزوجل.

التي يقضيها  الس����اعات  تلك 
االنس����ان في الط����واف حول 
البي����ت العتي����ق والس����عي بني 
الصف����ا واملروة ليتق����رب الى 
الله ج����ل وعا مبحو الذنوب 
وغفران اخلطاي����ا، وبعد امتام 
املناس����ك املباركة وبالقرب من 
مقام ابراهيم )عليه الس����ام( 
وقد بدا علّي التعب واالرهاق 
وضعت يدي بدون قصد على 

املقام املب����ارك ، واذا بصوت 
شيطاني ينادي شرك وحرام يا 
حاج، فوجئت ملن هذا النداء 
؟ اتض����ح انه لي من صاحب 

الغطاء االحمر.
فس����ألته : اين الشرك واحلرام 

؟
قال لي : فعلك يا حاج انك 
تتبارك باحلج����ر وهو ال يضر 

وال ينفع.
اجبته .. انني اقتنعت بأمرك 
واضفت لق����د خدعونا وقالوا 
لنا طوفوا حوله س����بع مرات، 
ذل����ك البي����ت العتيق وهو من 

احلجارة والقماش واسعوا بني 
تال حجرية.

وذكرت له مازحًا حديثا على 
االس����ام وقد ابلغون����ي بانها 
واجب����ات فيال����ي م����ن مغفل 
صدقتهم وهي ليس����ت سوى 

احجار وآثار.
وقف مذهوالً  وقد اتس����عت 
عيناه بالنظر الي واحس بانني 
س����أرتد ع����ن االس����ام وبعد 
دقائق ذكر لي وهو يحاول ان 
يصحح ل����ي امرا ما ال يعرف 
عنه شيئًا ، وذكر لي انه البيت 
احل����رام وانه احلجر االس����ود 

املق����دس، فب����دأت بإقناعه ان 
تلك التي تصفها باملقدس����ة ما 
هي اال س����وى حجارة وآثار 
مر عليها االنبياء وبها ذكريات 

االوصياء فلماذا تقدسها ؟
ب����دأ بإقناعي م����ن جديد وهو 
يص����ارع نفس����ه ليثب����ت ما قد 

حرمه علّي مسبقًا .. 
فأي����ن آث����ار الرس����ول )صلى 
الله عليه وآله وس����لم( وبيت 
االحزان وآثار االئمة االطهار؟ 
عودوا الى رشدكم ايها الفجرة 
وش����اهدوا كم يحترم االسام 

اآلثار.

شرح دعاء االفتتاح

االسالم واآلثار
السيد عالء احمد ضياء الدين/ مسؤول متحف العتبة الحسينية المقدسة

الشيخ حبيب الكاظمي
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اس���تقبل االمني الع���ام للعتبة 
احلسينية املقدسة، الشيخ عبد 
امله���دي الكربائي، وفدًا من 
جامعة الكوفة ضم املس���اعد 
العلمي لرئيس اجلامعة وعميد 
كلي���ة الصيدل���ة وع���ددا من 
اس���اتذة الكلي���ة، مبكتبه في 

الصحن احلسيني الشريف.
ونق���ل مكت���ب االم���ني العام 
للعتبة املقدسة، جمللة »االحرار 
»االسبوعية ان سماحة الشيخ 
الكربائي اس���تقبل وفدًا من 
جامعة الكوف���ة للتباحث في 
للصناع���ات  معم���ل  انش���اء 
مجل���ة  الدوائية«.والتق���ت 
االحرار الدكتور حسن هادي 
علي مساعد رئيس اجلامعة: 
قائا« ، »جاءت هذه الزيارة 
لتوثيق الروابط و اواصر احملبة 

واخلدمي  العلمي  والتواص���ل 
بني جامع���ة الكوف���ة والعتبة 

احلسينية املقدسة«.
واضاف«تباحثن���ا مع الش���يخ 
الكربائي حول انشاء مشروع 
انتاج الصناعات الدوائية، مبينا 
ان »املش���روع خدمي وحيوي 
ويخدم ش���ريحة واس���عة من 

ابن���اء اجملتم���ع، الذي هو في 
امس احلاج���ة الى الصناعات 

الدوائية الوطنية الكفوءة«.
وأكد ان »الش���يخ الكربائي 
رّح���ب بهذا املش���روع وهناك 
لق���اءات اخرى س���تجرى في 
العتبة احلسينية املقدسة لتفعيل 
ه���ذا املش���روع، بع���د انتهاء 

دراس���ة اجل���دوى االقتصادية 
وتخصي���ص امل���وارد الازمة 

إلنشائه«.
يذك���ر ان الع���راق يحت���وي 
على اربعة معامل للصناعات 
الدوائي���ة في س���امراء وبغداد 

وبابل ونينوى.

صدر عن شعبة النشر في العتبة احلسينية املقدسة العدد االول 
من مجلة املوقف التي توثق املوقف السياسي للمرجعية الدينية 
العليا في النجف األشرف من خال خطب اجلمعة املقامة في 

الصحن احلسيني املشرف.
وذكر رئيس التحرير الكاتب والصحفي سامي جواد كاظم أن 
»للمرجعي���ة الدينية العليا دائما القول الفصل في حل االزمات 
السياس���ية ولهذا دائما جتدها تشخص االخطاء وتعطي احللول 
وله���ذا الس���بب كانت انظار املس���ؤولني العراقيني تتجه صوب 

النجف االشرف ملعرفة الرأي الصائب وطلبا للحلول«.
وتاب���ع كاظم: وألهمي���ة اخلطبة الثانية الت���ي يلقيها اصحاب 
الس���ماحة الشيخ عبد املهدي الكربائي والسيد أحمد الصافي 
في صاة اجلمعة من الصحن احلسيني املشرف مت اصدار هذه 

اجمللة الش���هرية واخلاصة بهذا اخلطاب واآلراء واالصداء لتوثيق 
احلدث والرأي اعاميا .

الفتا الى أن »ردود االفعال واالصداء االعامية واملقاالت التي 
تتناقلها وس���ائل االعام سيتم االشارة اليها ضمن اجمللة علما 

أنها متثل رأي اصحابها فقط«

الشيخ الكربالئي يتباحث مع وفد علمي النشاء معمل للصناعات الدوائية

) الموقف (.. اصدار جديد في كربالء يوثق خطاب المرجعية
 الدينية العليا السياسي
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انطاقا من توجيهات املرجعية 
الرشيدة باجلهاد الكفائي وسعيًا 
منها في تعزيز ساحات اجلهاد 
بأبطال احلش����د الشعبي سعت 
املراكز التابعة للعتبة احلس����ينية 
املقدسة الفتتاح مقرات تدريبية 
في ش����هر رمضان الفضيل في 

محافظة كرباء والقادسية.
وأشار الس����يد محمد الفؤادي 
مدير مركز االرش����اد االسري 
في الديواني����ة عن دور املركز 
تدريبي����ة  دورة  افتت����اح  ف����ي 
ابناء احملافظة للحاق  مبتطوعي 
بف����وج عل����ي االكب����ر قائا: 
»تلبية لنداء املرجعية الرش����يدة 
مت فتح دورة رمضان التدريبية 
التابع  )للواء عل����ي االكب����ر( 
للعتبة احلس����ينية املطهرة مبينا 
ان »املركز باش����ر امتثاال ألمر 
املرجعي����ة الرش����يدة ومبوافق����ة 
ومباركة س����ماحة الشيخ عبد 
املهدي الكربائي بدورة )علي 
االكبر( للفتي����ة ودورة اخرى 
للش����باب على ساحة مدارس 
الوقف الشيعي حيث بلغ عدد 
املشتركني قرابة 350 شخص 

من ابناء املدينة وسيليها العديد 
من الدورات بس����بب الطلبات 
املتكررة من الطلبة وغيرهم«.
فيما اسهمت ش����عبة التدريب 
والتطوير في قسم تطوير املوارد 
البش����رية التابع للعتبة احلسينية 
املقدس����ة ف����ي رف����ع معنويات 
اجملاهدي����ن م����ن خ����ال عدة 
جوانب اهمه����ا تقدمي دورات 
ومحاض����رات ف����ي االش����اعة 
واحل����رب االعامي����ة واحلرب 
الناعمة وكيفي����ة التصدي لها 
كما قدمت دورات في القيادة 

العسكرية واالسعافات االولية 
العس����كرية االولى من نوعها 
في مدينة االمام احلسني )عليه 
مبحافظة  للزائري����ن  الس����ام( 
كرباء املقدسة بحسب املدرب 
الدولي محمد الكناني مسؤول 

الشعبة.
واوضح املدرب حسنني محمد 
االنباري ان »دورة االسعافات 
االولي����ة العس����كرية تعتبر من 
ال����دورات املهم����ة للمقاتل����ني 
م����ن  وجمي����ع  واالعامي����ني 
يتواج����د في س����احات القتال 

حل����االت  اس����تدراكا  وذل����ك 
االصاب����ة الت����ي حت����دث اثناء 
املعارك«، وعده����ا اول دورة 
من نوعها في محافظة كرباء 

املقدسة«.
مش����يرا ان ال����دورة ش����ملت 
محاور عدي����دة اهمها )اهمية 
االس����عافات االولي����ة, كيفي����ة 
وانواع����ه  الن����زف  اس����عاف 
واجل����روح  وانواع����ه وكيفية 
اس����عاف  كيفي����ة  اس����عافها, 
والكس����ور  الن����اري  الطل����ق 
وانواعه����ا( قدمت الدورة الى 
18 منتس����ب من اقسام العتبة 
احلسينية املقدس����ة اغلبهم من 
قن����اة كرباء الفضائية االعام 
احلربي, حيث توزعت الدورة 
اي����ام وخلمس  اربع����ة  عل����ى 

ساعات يوميا«.
من جانب اخر اشاد املتدربون 
الت����ي  املعلوم����ات  »بأهمي����ة 
استقوها من دورة االسعافات 
وم����دى  العس����كرية  االولي����ة 
فائدته����ا اثن����اء املع����ارك التي 
يخوضونه����ا ض����د االره����اب 

الغاشم«.

العتبة الحسينية تفتح مراكَز للتدريب العسكري
 وتنّظم دورات لإلسعافات العسكرية 

االحرار /حسني النعمة
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مدارس كربالء 

المدرسة المتوسطة 
ولجهود السيد جالل بابان أحد رجاالت الثورة العراقية ومتصرف لواء كربالءـ  آنذاكـ  تم تأسيس المدرسة المتوسطة 
في ســنة 1930 م . وكان أول مدير لها األســتاذ شــاكر جاسم ، وبعد عدة ســنوات أصبحت ثانوية ، وافتتح فيها فرع 

لألدبي ، ثم فتح فرع للعلمي . ويطلق عليها اليوم إعدادية كربالء للبنين .
وهناك في مركز كربالء مدارس كثيرة منها ابتدائية ومتوسطة وإعدادية وكذلك في القرى المجاورة للمدينة .

مدارس البنات

بعد أن كان التعليم النسوي في كربالء مقتصراً على بعض النساء المتعلمات اللواتي يقمن بتعليم البنات القرآن الكريم 
فقط ، في دور صغيرة ، أصبح نطاق التعليم واسعاً ، واإلقبال على دخول المدارس بشكل متزايد . ومن هذه المدارس 

التي تأسست هي :

  - المدرسة االبتدائية األولى                                                                                                                                         
  في عام 1910 م وبعد جهود كبيرة ، استطاعت الحكومة أن تفتح مدرسة ابتدائية للبنات باسم ) االبتدائية األولى ( 
يدرس فيها اللغة التركية والعربية ، ثم أغلقت لقلة االقبال عليها وأعيد فتحها بعد حصول العراق على الحكم الوطني 

سنة 1929 م ، وبقيت مستمرة في سيرها . وقد تبدل اسم المدرسة اليوم إلى مدرسة خديجة الكبرى .

  - العباسية االبتدائية                                                                                                                                                     
وتأسست بعد ذلك سنة 1942 م مدرسة ابتدائية للبنات باسم ) العباسية األولى ( وراحت تستقبل الطالبات ، و واجهت 

إقباالً شديداً من قبل كافة األهلين اللحاق بناتهم في المدرسة .
ثم تعددت بعدها المدارس على اختالف مراحلها ، حيث تم فتح مدرسة االحداث الحسينية ومدرسة األحداث العباسية 

وغيرها . وبمرور الزمن شيدت مدارس للبنات في مركز المدينة ثم شملت القرى المجاورة .

متوسطة البنات
اتســع نطاق التعليم بشــكل ملحوظ ، حيث تأسســت في ســنة 1942 م ، أول متوســطة للبنات ، ثم اتسعت وأصبحت 
ثانوية بفرعيها العلمي واألدبي ، ولم يمض وقت على إنشائها ، حتى شهدت إقباالً منقطع النظير من طالبات المدارس 
االبتدائية وهكذا أخذت تتوســع تدريجياً . علماً بأن مديريات المعارف لم تكن قد شــملت ألوية العراق كلها ، كما هو 
آالن . حيث كانت المراجعات مع مديرية معارف لواء بغداد ، ثم تحولت المراجعات إلى مديرية معارف الحلة ســنة 

1921 م التي تشمل منطقة الفرات األوسط . وفي سنة 1943 م تأسست أول مديرية المعارف في لواء كربالء.
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ترتيب المجالت
حسب سني الصدور

الكتاتيب

 لقــد جــاء افتتاح المدارس في كربالء متأخراً بســبب انتشــار الكتاتيب فيها ، وال ســيما في الروضتين المقدســتين . 
والمعــروف أن الطــالب في الكتاتيب يتلقون القرآن الكريم ومبادئ الحســاب األولية والخــط العربي . وكان عددهم 
يفوق عدد طالب المدارس . وقد وجدت الحكومة صعوبة بالغة في فتح المدارس لعدم االقبال عليها ، حتى اضطرت 
إلــى غلــق الكتاتيب وإجبار أولياء أمور الطالب بإدخال أبنائهم إلى المدارس الحكومية . وفي ســنة 1942 م أجريت 
إحصائيــة بعــدد طالب المدارس الحكومية في كربالء ، فكانت النتيجة قــد بلغت أربعمائة طالب فقط ، بينما بلغ عدد 
طالب الكتاتيب خمســمائة . ويالحظ في ســنة 1936 م عندما تولى األســتاذ صالح جبر منصب متصرف كربالء ، 
دعا إلى تشــكيل لجنة خاصة مكونة من مدير المتوســطة ومدير مدرسة االبتدائية ومفتش المعارف السيد عبد الهادي 

المختار .

1ـ صوت اإلسالم 1938

2ـ مجلة أجوبة المسائل الدينية1951

3ـ مجلة رسالة الشـرق سنة 1954م

4ـ من وحي ذكرى أهل البيت 1957

5ـ مجلة األخالق و اآلداب 1958

6ـ صوت المبلغين1960

7 ـ منابع الثقافة االسالمية1960 .

8ـ أعالم الشيعة  1961  

9ـ صوت شباب التوحيد 1963

10ـ مجلة مبادئ اإلسالم  1963

11ـ ذكريات المعصومين  1965  

12ـ األدب والحياة   1965  

13ـ سلسلة البحوث اإلسالمية 1965  

14ـ القران يهدي محرم 1965  

من مصادر الدراسة و الترجمة:

كشاف الجرائد العراقية : زاهدة إبراهيم.    

في غمرة  النضال: سليمان فيضي

الموسوعة الصحفية :فائق بطي

صحافة كربالء: سلمان هادي آل طعمة الطبعة الثانية 

2006 كربالء

15ـ مجلة رسالة الجـمعية الخيرية اإلسـالمية   1966

16ـ نداء اإلسالم   1967 م

17ـ مجلة النهوض    1967

18ـ صوت العترة )في الستينات(

19ـ صوت اإلسالم 1972
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وق���ال س���ماحة الش���يخ عبد 
امله���دي  الكربائ���ي في كلمة 
القاه���ا عل���ى احلاضرين بعدما 
اثنى على اجله���ود املقدمة من 
قبل الك���وادر التدريس���ية قال 
فيها:«ه���ؤالء االوالد امانة في 
اعناقنا جميعًا وتزداد املسؤولية 
وتتضاعف علينا جميعًا ,وهذا 
الكام بالنسبة للكادر التدريسي 
واولياء االم���ور فحقيقة هؤالء 
امانة ف���ي اعناقنا واملس���ؤولية 
عليهم ه���ي مضاعفة اكثر من 
بقية االطف���ال, لذلك البد ان 

نعطي هذه االمانة اس���تحقاقها 
االطف���ال  ه���ؤالء  فلنعتب���ر   ,
اوالدن���ا احلقيقي���ني , وهن���اك 
مس���ؤولية عل���ى امهات هؤالء 
االطف���ال في البي���ت وكذلك 
ان���ا اوصي االمه���ات بالتحمل 
واالهتمام باالطفال وخصوصًا 
في اجلانب النفس���ي,والعاطفي  
وكذل���ك االهتم���ام باجلان���ب 
العلمي للطف���ل ,فاالم تتحمل 
مسؤولية كبيرة وتعّوضهم عن 
فق���دان االب , ويج���ب عليها 
استخدام الطريقة الصحيحة في 

التربية«.
واض���اف س���ماحته:« اود ان 
اب���ني ألدارة املدرس���ة وللكادر 
التدريسي ان القضية قضية اجر 
وثواب ,ورضا الله تعالى ألنه 
مثلما نبحث نحن عن مستوى 
تعليمي جيد للطلبة والذي قد 
يكون ضعيفًا لدى بعض الطلبة 
نتيجة الظروف التي يعيشونها, 
ولكن ال���كادر التعليمي يجب 
عليه ان ال ييأس وان يتمس���ك 
باالمل بان هذا الطالب مستواه 
سيتطور, وايضًا على االمهات 

ان تتاب���ع وتصبر عل���ى ابنائها 
التامي���ذ وتبذل اقصى جهدها 
معهم وتتابعه���م , ألن هؤالء 
االطف���ال على انهم امانة الهية 
لدين���ا ,ويج���ب ان ال يك���ون 
التركيز على املس���توى العلمي 
فق���ط للطلب���ة وامن���ا يجب ان 
يكون هناك تركي���ز ايضًا على 
اجلانب التربوي للتاميذ ,فكما 
يكون هن���اك اهتمام بالدروس 
وامل���ادة العلمي���ة للطلبة يجب 
االهتم���ام باجلان���ب االخاقي 
للطلب���ة وتعليمه���م االخ���اق 

م عددًا من التالميذ المتفوقين  الشيخ الكربالئي يكرِّ
في مدرسة السيدة رقية لأليتام

النهم بناة البلد بالمســــتقبل ومن اجل تحفيزهم على مواصلتهم بالدراســــة ونيل مراتب جيدة باستمرار , كّرم سماحة الشيخ 
عبد المهدي الكربالئي االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة,  في دار الضيافة في الصحن الحسيني الشريف, عددًا من التالميذ 
االوائل والمتفوقين في مدرسة السيدة رقية )عليها السالم( لاليتام, وجاء ذلك االحتفال والتكريم تثمينًا للجهود المثمرة التي 

بذلها التالميذ خالل عامهم الدراسي وحصولهم على مراكز متقدمة من جانب ورعاية شريحة االيتام من جانب اخر.
تقرير : ضياء االسدي
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والص���اة والص���وم واحت���رام 
الوالدي���ن واالخري���ن اضاف���ة 
الى االهتم���ام بالعلوم احلديثة 
كاحلاس���وب, واللغة االنكليزية 
,وغيرها م���ن االمور التي تطور 

املستوى العلمي للطالب ». 
واش���ار:« اوص���ي باالهتم���ام 
بالتربي���ة الديني���ة واالخاقي���ة 
م���ع  والتواص���ل  لاطف���ال 
االمه���ات ايض���ًا, كما واوصي 
اولي���اء امور الطلب���ة بالتواصل 
م���ع ادارة املدرس���ة وان يكون 
هناك تواصل مس���تمر ومتابعة 
التلمي���ذ في وضعه باملدرس���ة, 
النفس���ي  اجلان���ب  ومتابع���ة 
للطاب واجلانب الطبي فنحن 
نهت���م برعاية الطلبة وخصوصًا 
في اجلانب النفسي والطبي وما 
يحت���اج له الطال���ب, باالضافة 
الى اهتمامن���ا باجلانب العلمي 

والتعليمي«.
 في الســــياق ذاته فقد تحدث  مدير 
ادارة مدرســــة السيدة رقية لأليتام  
االســــتاذ جاســــم محمــــد قيصر عن 
مــــا تحتويه المدرســــة مــــن اعداد  
للتالميذ  وخدمات تقدم لهم خالل 
العام الدراســــي لألحرار قائاًل:« ان 
مدرس���ة الس���يدة رقي���ة التابعة 
ال���ى مؤسس���ة االم���ام الرضا 
اخليرية وبأش���راف أألمني العام 

للعتبة احلسينية املقدسة سماحة 
الش���يخ عبد املهدي الكربائي 
,افتتحت في الش���هر العاشر من 
س���نة 2012 حي���ث كان عدد 
التاميذ في الس���نة االولى من 
افتتاحها هو )150( من الذكور 
واالناث ,ومن ثم بدأ يزداد لكي 
يصبح ف���ي هذا العام  )435(
تلميذًا وتلميذة , واخذت العتبة 
املقدسة, واملؤسسة بتوفير  كافة 
املستلزمات واخلدمات للتاميذ 
االيتام واملتمثلة بوس���ائل النقل 
التي تقوم بنقلهم  من املدرسة 
الى اماكن س���كناهم وبالعكس 

, م���ع توفير وجبة غ���ذاء يوميا, 
وفض���ًا عن ذلك  هناك هدايا 
عينية ومالية ورواتب توزع على 

التاميذ شهريًا وان هذا يشمل 
االيت���ام ف���ي محافظ���ة كرباء 

املقدسة املركز واالطراف ».
واضاف قيصر :« ان املدرس���ة 
معت���رف به���ا رس���ميا من قبل 
وزارة التربي���ة والتعلي���م وتبدأ 
م���ن الص���ف االول االبتدائي 
الس���ادس  بالص���ف  وتنته���ي 
االبتدائ���ي , ونحن االن بطور 
فتح  مدرسة ثانوية بأسم )علي 
االصغر( وجاء ذلك  بناء  على 
توجيهات االم���ني العام للعتبة 
احلسينية املقدسة سماحة الشيخ 

عب���د امله���دي الكربائي ,ولله 
احلم���د وبفضل الل���ه وبركات 
اهل البيت )عليهم السام( قد 
وفقنا نحن ومبس���اندة الكوادر 
التدريس���ية بأن حتصل املدرسة 
على مراكز متقدمة مع نظيراتها 
في املستوى العلمي, وقد حاز 
هذا الع���ام 95 تلميذا وتلميذة 
على مراك���ز متقدمة )االوائل( 
ونح���ن نأم���ل في الس���نوات 
القادم���ة بتق���دمي ماه���و افضل 
لتامذتن���ا األع���زاء , خدم���ة 

للحركة العلمية ».
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مشروع مجّمع االمام الحسن المجتبى ) عليه السالم(.... 
صرح علمي وثقافي ُتنشئه العتبة الحسينية المقدسة

 اجنزت الكوادر الفنية والهندسية 
في ش���ركة العجان وباشراف 
مباش���ر من قبل قسم املشاريع 
واالس���تثمارية  االس���تراتيجية 
التابع���ة لألمانة العام���ة للعتبة 

احلسينية املقدس���ة, نسبة %62 
م���ن مش���روع مجم���ع اإلمام 
احلس���ن اجملتبى )عليه السام( 
الثقافي واخلدمي , والذي يقع  
ف���ي منطقة اجلمعية في كرباء 

املقدسة ومبدة تنفيذية تصل الى 
36 شهرا, هذا بحسب مااكده 
مدير املش���روع املهندس املدني 
منتظ���ر جبار طاهرف���ي حديثه 

جمللة »االحرار«.
 وق���ال طاهر:« يعد مش���روع 
احلس���ن  االم���ام  مجم���ع 
اجملتبى)عليه السام( واحدًا من 
اهم املشاريع الفكرية والثقافية 
داخ���ل مدينة كرباء املقدس���ة 
, ويق���ام على ارض مس���احتها 
ومبس���احة  )2375(م2  الكلية 
)1750(م2  تبل���غ   بنائي���ة 
ويتك���ون م���ن 12 طابقا  وقد 

مت تنفيذه على مرحلتني املرحلة 
االولى والتي وصل بها نسب 
االجناز الى 62% حيث شملت 
الس���رداب, والطاب���ق االرضي 
,وخمس���ة طوابق اخرى , وفي 
املرحلة الثانية وصلت به نسب 
االجن���از ال���ى 22 % وفض���ًا 
ع���ن ان املش���روع س���يحتوي 
عل���ى العديد من املرافق املهمة 
واحتوائ���ه عل���ى العدي���د من 
الس���تيعاب  املصممة  القاعات 
اكبر ع���دد ممكن من الضيوف 
فأنه من املشاريع املهمة والنادرة 
وهو اول مجمع ثقافي خدمي 

االحرار/ ضياء االسدي  
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متميز ليس فقط على مس���توى محافظة كرباء بل 
على مستوى العراق«. 

وتابع حديثه قائُا:«  كما سيحتوي املشروع على  
موقف للس���يارات وسيضم في الطابق االرضي له 
على مكتبتني احداهما دراسية واالخرى للمطالعة, 
وروضة لألطفال, وقاعات دراس���ية تتصل مباشرة 
مبدرس���ة االمام احلس���ني )عليه الس���ام(, وتكون 
تابع���ة للح���وزة العلمي���ة ,وقاعة اخ���رى متعددة 
االغراض وتس���تخدم للمناسبات , كما سيحتوي 
على ثاثة طوابق اخ���رى للمكتبة العلمية تضاف 
اليها اس���توديوهات بتقنيات حديثة , تابعة إلذاعة 
الروضة احلس���ينية وإذاعة القران الكرمي, وفضائية 

كرباء«.
واضاف:«ان املشروع يحتل موقعا استراتيجيا قريبا 
جدا من مركز املدينة املقدس���ة ,والكائن في منطقة 
اجلمعية وهذا واحد من اهم االهداف التي تسعى 
اليها العتبة احلس���ينية املقدسة دائما  وابدًأ , اضافة 
الى توفير س���كن يليق بضيوفه���ا وتطمح ان توفر 
اماكن جيدة للس���كن لذا جهزت طابقا سكنيا في 
اعلى اجملمع وان االعمال جارية في املشروع على 
قدم وس���اق وقد وصل الى نسب اجناز جيدة وان 
الكوادر الفنية والهندسية متواصلة في العمل ومن 

املؤمل اجنازه في الفترة احملددة له«.
مبينًا ان:« هذا املشروع هو فكري وعلمي وثقافي 
,وهو مكمل لسلس���لة املش���اريع  التي اجنزتها العتبة 
احلس���ينية املقدسة ويأتي الهدف من  اقامته  لنشر 
الثقافة احلس���ينية بصورة اوسع واشمل من جانب 

والعلم واملعرفة من جانب اخر ».

A h r a r w e e k l y19



وق���ال اخلفاجي: »في كل 
ع���ام وم���ع حلول ش���هر 
رمضان املبارك شهر الطاعة 
واالناب���ة والتوبة والرضا، 
الشهر الذي تتضاعف فيه 
احلسنات ومتحى السيئات و 
ش���هر ربيع القران انطلقت 
مس���اءيوم اجلمعة املصادف 
1 ش���هر رمض���ان املبارك 
اخلتمة القرآني���ة املرتلة في 
الشريف  احلسيني  الصحن 
ال���ذي يقيمه���ا دار القران 
الكرمي التابع للعتبة احلسينية 
املقدس���ة  في نفس الوقت 
الذي تقام به في كل عام, 
وبواقع ساعة واحدة لليوم 
الواحد وتبدأ من الس���اعة 
الثالثة الى الس���اعة الرابعة 
الشهر  مساء وتستمر طيلة 

الفضيل«.
قائ���ًا:«  حديث���ه  وتاب���ع 
تتضم���ن اخلتمة قراءة جزء 
م���ن القرآن الك���رمي يوميًا 
,وباش���تراك نخب���ة من قراء 
مدينة كرب���اء واحملافظات 
الذين  العراقي���ة االخ���رى 
اجري عليهم االختبار من 
خ���ال جلنة ش���كلت في 
بداية ش���هر ش���عبان االغر 
,ومت حتدي���د احلصص لهم 

النهائية  الدرج���ات  وف���ق 
حيث يش���ترك في كل يوم 
خمس���ة قراء ,ويزداد هذا 
اجلماعي  بالعم���ل  الثواب 
وخاص���ة وان ه���ذا اجلمع 
ه���و عب���ارة ع���ن ثّلة من 
الذي���ن اجتمعوا  املؤمن���ني 
حت���ت قبة االمام احلس���ني 
)علي���ه الس���ام( انطاقاً  
من قول���ه تعالى في كتابه 
الكرمي )َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي 
ُأْن���ِزَل ِفي���ِه اْلُق���ْرآُن ُهًدى 
لِلنَّ���اِس َوَبيَِّناٍت ِمَن اْلُهَدى 

َواْلُفْرَقاِن(«.
مبينًا ان : » هذه اخلتمة تأتي 
اخلتمات  لسلس���لة  مكملة 
املقامة في الس���نني السابقة 
يوميًا في ش���هر الله الكرمي 
وسنستمر مبشيئة الله تعالى 
هذه السنة أيضًا على هذا 
املنهاج ». مش���يرًا الى ان 
:«اهم ما مييز هذه اخلتمة 
له���ذا الع���ام هو اش���تراك 
نخبة من القراء اجلدد ذات 
االص���وات املمي���زة ،وهم 
ثمرة احلض���ور في احملافل 
القرآنية الدولية طيلة السنة 
هؤالء س���يمنحون حصصا 
محددة ل���كل واحد منهم 

في اخلتمة القرآنية  ».

بتنظيم من قبل دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة.....

الصحن الحسيني الشريف يشهد انطالق الختمة القرآنية الرمضانية المرتلة
ضمن منهاجه الســـنوي لشـــهر رمضان المبارك ,اطلق دار القران الكريم التابع للعتبة الحســـينية المقدســـة, الختمة 
القرآنية الرمضانية التي ستســـتمر طيلة الشـــهر الكريم, في داخل  الصحن الحســـيني الشـــريف ,وســـط اجواء يسودها 
االيمان وبمشـــاركة واســـعة من قراء كربالء و المحافظات العراقية, هذا بحسب مااكده المشرف على الختمة القرآنية 
من قبل دار القران الكريم التابع للعتبة الحسينية المقدسة االستاذ علي الخفاجي في حديث خص به مجلة »األحرار«.

تقرير: ضياء االسدي 
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مجل���ة »االحرار« التقت الس���يد س���عد 
الدين البن���اء؛ مدير مكتب االمني العام 
للعتبة احلس���ينية املقدس���ة وق���د اوضح 
جمللتن���ا : »تختلف ه���ذه االحتفالية عن 
االحتفالي���ات الس���ابقة كونه���ا تضمنت 
عددًا من املكلفات من محافظات اخرى 
كمحافظ���ة البص���رة والنجف االش���رف 
وقض���اء املس���يب واحل���ر وع���ني التمر 
باإلضافة الى محافظة كرباء، وبالنسبة 
الى الهدايا املوزع���ة فكانت ربطة رأس 

مع عباءة اس���امية وبذل���ك فان املكلفة 
من هذا السن سوف تلتزم بهذا احلجاب 
االسامي اذ ان هناك حجابا آخر ترتديه 
الفتيات ال يعد حجابا اس���اميا وكذلك 
قدمنا لهن سجادة صاة مع مسبحة وتربة 
حس���ينية وباقة ورود«، مبين���ًا »الحظنا 
ان املكلفات قد غمرتهن الس���عادة بهذا 
االحتفال اذ انه اقيم في العتبة احلس���ينية 
املقدسة وان هذه الساعات التي عاشتها 
املكلفات ستبقى راسخة في اذهانهن في 

جميع مراحل العمر، وسيس���تمر مركز 
احل���وراء بفض���ل الله بإقام���ة املزيد من 
هذه النشاطات ونشاطات اخرى متنوعة 
لتحصني الفتيات وارشادهن لعدم التأثر 
بالهجم���ة الثقافية الغربي���ة املعادية لديننا 

االسامي«.
وحول اعداد املش���اركات اكدت االخت 
س���ارة محمد عل���ي، مس���ؤولة املركز 
قائل���ة: »بلغ عدد املش���اركات في هذا 
احلف���ل ما يق���ارب ال���� )200( فتاة من 

مركز الحوراء يحتفل بتتويج )200( فتاة بلغن سن التكليف الشرعي

شـــهدت قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحسيني الشـــريف احتفاال بهيجًا لتكريم 
الفتيات اللواتي بلغن ســـن التكليف الشـــرعي برعاية مركز الحوراء زينب )عليها 

السالم( التابع للعتبة الحسينية المقدسة. 

االحرار/ حسني نصر   

b
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موالي���د )2006 م( مم���ن 
وصلن الى مرحلة التكليف 
الشرعي وتضمن االحتفال 
دينية  محاض���رات  إقام���ة 
امورهن  واولي���اء  للفتيات 
من النس���اء اس���تمرت ملدة 
بأهمية  للتعري���ف  يوم���ني 
هذه املرحل���ة العمرية وما 
يترتب عليها من الس���لوك 
مستقبًا وكذلك مت التطرق 
الى كيفية اس���تقبال ش���هر 
رمضان املبارك واس���تثمار 
ايامه العظيمة، وبعد اختتام 
فق���رات احلف���ل اصطفت 
ص���اة  ألداء  املكلف���ات 
الظهري���ن داخ���ل الصحن 
احلسيني الشريف ومن ثم 
االس���تماع الى التوجيهات 
املقدمة من سماحة الشيخ 

احمد الصافي«.
من جهته���ا أعربت والدة 
بش���ير:  معال���ي  املكلف���ة 
»نش���كر العتب���ة احلس���ينية 
املقدس���ة عل���ى جهوده���ا 
الطيبة واهتمامها بهذه الفئة 
من الفتيات ولهذه األجواء 
الروحانية حافز كبير للبنت 
باحلجاب  االلت���زام  عل���ى 
والواجب���ات  والص���اة 
والس���ير على خطى سيدة 
نساء العاملني فاطمة الزهراء 
)عليها الس���ام(، ومجيئنا 
هذا من قضاء املس���يب هو 
لدعم بناتنا في هذه املرحلة 
العمري���ة والس���عي لبن���اء 
ش���خصية الفت���اة وتهيئتها 
ألداء هذا الدور مس���تقبًا 
ونتمن���ى  اطفاله���ا،  م���ع 

بوجود العتبة املقدس���ة أن 
نبني جي���ًا جديدًا وواعيًا 
بالضغوط���ات  يتأث���ر  ال 
اخلارجي���ة وبفض���ل العتبة 
احلس���ينية ناح���ظ تط���ور 
كرباء بشكل ملحوظ من 
جميع النواحي و انتش���ار 
املراكز الديني���ة التابعة لها 
خارج كرب���اء ففي قضاء 
املس���يب مت فتح مدرس���ة 
)علي���ه  احلس���ني  االم���ام 
السام( والتي تشهد اقبااًل 
كبي���رًا من أهال���ي املنطقة 
للتعلم ونس���أله تعالى أن 
يعجل فرج موالنا صاحب 
العص���ر والزم���ان ويحفظ 
املرجعية الدينية العليا«.                         
ام���ا الطفلة الزائ���رة زهراء 
من اجلمهورية اإلس���امية 
االيراني���ة فق���د اش���تركت 
بالصدف���ة في ه���ذا احلفل 
ف���ي  حضوره���ا  خ���ال 
الشريف  احلسيني  الصحن 
عن���د صفوف  والوق���وف 
ألداء  اجلماع���ة  ص���اة 
ف���ي  الظهري���ن  ص���اة 
الشريف  احلسيني  الصحن 
قريناتها  ارتداء  ومشاهدتها 
م���ن الفتيات له���ذا الزي 
فتمن���ت ل���و أنه���ا ترتدي 
مثله���ن وبعد املوافقة على 
ذل���ك وقفت معه���ن في 
صف���وف اجلماعة وفرحتها 
ال توصف وقدمت والدتها 
ش���كرها اجلزيل إلى العتبة 
املقدس���ة لهذه املبادرة التي 
ادخلت الفرحة على قلوب 

الفتيات وامهاتهن«.

ش���هدت احلملة القرآني���ة الكرمية )اهدان���ي األمان أهديه ختم���ة القرآن( 
مش���اركات م���ن مختلف دول العال���م عربيا واجنبيا ترّحم���ًا على أرواح 

شهدائنا األبرار من احلشد الشعبّي املقّدس والقّوات األمنية.
احلمل���ة التي اطلقتها املفوضية الدولية حلقوق االنس���ان في كرباء برعاية 
دار القرآن الكرمي التابع للعتبة احلس���ينية املقدسة مع حلول الشهر الفضيل 
من الصحن احلسيني املشرف يشارك فيها عصَر كّل يوم أعداد غفيرة من 

الزائرين ومنتسبي العتبة املقّدسة.
وش���هدت احلملة مشاركة مختلف دول العالم مثل لبنان واجلزائر وتونس 
واليمن والكويت ومصر والسعودية والبحرين وسوريا، والنرويج وأمريكا 
والسويد وبريطانيا والدمنارك وكندا والكثير من العراقّيني املغتربني ومحّبي 
العراق في تلك الدول بحسب األستاذ خالد مطلك العبودي مديُر مكتب 

املفّوضية الدولية حلقوق اإلنسان في كرباء املقّدسة«.
وأض���اف العبودي »نحن وكّل العراقّيني اليوم ننعم بنعمة األمان، بفضل 
ابطال احلشد الشعبّي املقّدس والقّوات األمنية والّدماء الزكية التي ردت كيد 
الدواعش الى نحورهم، وكجزٍء من واجبنا جتاههم وإجااًل لتضحياتهم 
اطلقنا احلملة املباركة برعاية دار القرآن الكرمي في العتبة احلسينّية املقّدسة 
موضح���ا أن احلملة اعلن عنها مبلصقاٍت نش���رت على صفحات )الفيس 

بوك(». 
من جهته نوه رس���ول الوزني مسؤول وحدة احملافل القرآنية في الدار عن 
»تواصلهم مع محافل املس���اجد واحلس���ينيات للق���رآن الكرمي في كرباء 
واحملافظات العراقية فانهالت الرسائل املؤّيدة لهذه احلملة من املوالني ألهل 
البيت )عليهم السام( ولشهداء العراق، مشيرا الى انهاء ثاثني ختمة مع 
رابع ايام رمضان املبارك من الصحن احلسيني املشرف ومن املؤمل اكمال 
مائة  ختمات في العاشر من الشهر الفضيل«، وأضاف الوزني ان »احلملة 
ستس���تمّر طيلة أّيام شهر رمضان املبارك إن شاء الله وللتواصل وتسجيل 
األس���ماء يرجى االتصال على الرقم) 07801180613 (او التواصل مع 

املوقع اإللكتروني لدار القران الكرمي في العتبة احلسينية املقدسة ».

»اهداني االمان أهديه ختمة القرآن« 
حملة قرآنية انطلقت من كربالء وشهدت العالمية 

تقرير: حسني النعمة
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بنسبة انجاز بلغت 25 % ...
العمل متواصل النشاء مشروع المجّمع الثقافي واالعالمي في البصرة 

بالنس����بة لهذا املشروع فانه 
يتك����ون من بناي����ة واحدة 
مربع����ا  6529م  مبس����احة 
تتأل����ف م����ن ثمانية طوابق 

يض����م الطاب����ق االرض����ي 
الرئيس����ي  البه����و  منه����ا 
واالس����تعامات ومطعم����ا 
وكذلك  ع����رض  وقاعات 

يحتوي على قاعة مدرجة 
ضخمة ... وهناك طابق 
يحت����وي صفوف����ا لتعلي����م 
النس����اء وطاب����ق يحت����وي 

صفوف����ا لتعلي����م الرج����ال 
واخ����ر يحتوي على مكتبة 

ضمن سلســــلة المشــــاريع التي تواصل العتبة الحسينية المقدســــة انجازها داخل محافظة كربالء 
وخارجها وتحديدا في المناطق الجنوبية من العراق من اجل النهوض بالواقع العلمي والدراسي 
هو مشروع المجمع الثقافي واالعالمي في البصرة وباشراف مباشر من قسم المشاريع الهندسية 
في العتبة الحســــينية المقدســــة وبتنفيذ شــــركة مرمرة التركية والذي سيســــاهم بشــــكل فعال 
باحتضــــان الندوات العلمية والثقافية وكذلك الدورات التعليمية للشــــباب وفي هذا الســــياق التقت 

مجلة »االحرار« المهندس المقيم علي نجم عبد اهلل والذي تحدث قائال:« 
تقرير/ قاسم عبد الهادي 
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ومعتكفات للرجال وطابق 
ومعتكفات  مكتبة  يحتوي 
يحتوي  وطاب����ق  للنس����اء 
اس����توديوهات كما حتتوي 
البناي����ة عل����ى حمام����ات 
وغرف لإلداريني وكافتيريا 
وس����الم  مصاعد  وتضم 
ومنظومة تبريد مركزي«. 
واض����اف عبد الل����ه قائا 
متواص����ل  :«العم����ل 

وبجه����ود كبي����رة من قبل 
القائمني عليه حيث بلغت 
الكلف����ة املالية للمش����روع 
 5 5 ,198 ,601 ,800
مب����دة   , عراق����ي  دين����ار 
عم����ل20 ش����هرا , وبدئ 
التعاقدي  املباش����رة  تاريخ 
والفعلي ف����ي العمل يوم  
وامل����دة   ,  2014/9/18
املتبقية من عمر املش����روع  

 3 4 يوما  , واجلهة 8
املشرفة على املشروع هي 
قس����م املش����اريع الهندسية 
)دائ����رة املهن����دس املقيم( 
املنفذة له شركة  والشركة 
مرمرة التركية  , ونس����بة 
االجناز اخملطط لها  %20 
, بينما بلغت نس����بة االجناز 

الفعلي%25 ».
ليكون بذلك اجملمع الثقافي 

واالعامي في البصرة من 
اهم املشاريع العلمية التي 
مت انشاؤها من قبل العتبة 
احلس����ينية املقدس����ة الت����ي 
تساهم بشكل فعال برفع 
والثقافي  العلمي  املستوى 
وخصوصا  الف����رد  ل����دى 
الشباب الذين يعدون نواة 

املستقبل . 
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سفينة ابي  تراب
الدكتور نوري الوائلي
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ج����ئ����ن����ا اأب����������ا ح���������س����ٍن ن����ع����ي���������سُ ل���ل���ي���ل���ٍة 
ه�������ذي ال����ق����ل����وب ت�����ق�����ّط�����رْت اأو�����س����اُل����ه����ا 
ال�������س���ي���ف ب������ال������راأ�������س ال������ك������رمي م���ب�������س���ٌر 
اب�����ك�����ي اأب����������ا ح���������س����ن واأن������������ت خم�������س���ٌب 
زائ����������ٌل  ب�������اأن�������ك  اأم��������������ل   يف  ق�����ت�����ل�����وك 
ب���دف���ن���ِه  �����س����ار  اجل���������س����َم  الّن  خ�������س���ئ���وا 
وح������ي������ات������ك احل�����ب�����ل�����ى ب�����ك�����ل ف�������س���ائ���ل 
�����س����ب����ع����وَن ع�����ام�����ا ي�������س���ت���م���ون ب��ح��ك��م��ه��م 
ب�����ِه  ت�������اري�������خ  غ���������رُي  م����ن����ه����م  ي������ب������َق  مل 
ب���ج���وره���م  احل�������س���ن  ق���ت���ل���وا  ع�������س���ره���م  يف 
ال����ك����ع����ب����ة ال��������غ��������راء ب������ال������ن������ار ه�������وْت 
ذه�������ب�������وا ف�������ا خ���������رٌب مي�������ّج�������ُد ف���ع���ل���ه���م 
ذه������ب������وا ول�����ع�����ن�����ات ال�������زم�������ان ت����زُف����ه����م 
م��ن�����س��ٍف  ن����ظ����رة  ال����ت����اري����خ  اإىل  اأن������ظ������ْر 
ت���رى  وان  ال��������راب  م����ن  ال�������س���م���و����سُ  اأي�������ن 
ه��������ذا االأم����������������اُم وق��������د ت������رب������َع خ����ال����دا 
ن������ك������روا خ������ي������اَر ال�����ن�����ا������س ب����ع����د ن��ب��ي��ن��ا
ع��ل��ى  زال����������وا  ال  ال����ن����ك����ِث  اأه����������ُل  ل����ل����ي����وم 
ل���ن���ك���ره���ا  ال������ق������ل������وَب  ج�����ع�����ل  ق�������د  اهلل 
م������ت������وال������د  ذن�������ب�������ه�������ا  ي�������������وم  ك����������ل  يف 
���س��ي��دي  زم�����ان�����ك  يف  امل����ك����ا�����س����َب  خ���������س����روا 
ج����م����ع����وا ال����ن����ف����اق ي�����ل�����ّوح�����ون ب����ث����اأره����م 
خ�����رج�����ت ع���ل���ي���ك ط������وائ������ف ه������ي ت���دع���ي 
ل���رق���اب���ه���م  ع�����ا������س�����ٌق  ب�������س���ي���ف���ك  واإذا 
غ�����رق�����ْت م����راك����ُب����ه����م ل���������س����دق ط���ري���ق���َك 
حم���م���ٍد  دي������ن  ودرَب  ال������ن������زاَل  خ���������س����روا 
و����س���ي���ب���ق���ى ����س���ي���ف���ك ي������ا ع�����ل�����ّي خ��ل��ف��ه��م 
خ�����رج�����ْت ف�����ت�����اوى احل����ا�����س����دي����ن ب���ب���دع���ة 
م�������س���ج���ٌد  ق���������ربك  اأن  ي�������ع�������رُف  ال������ك������ل 
وب����ع����ده  ال�����ر������س�����ول  زم��������ن  يف  ع������������ادوك 
ل�������و اإن�������ه�������م ت�����ب�����ع�����وا و��������س�������ّي ر�����س����ول����ه 
ارت�������دى  ف�����م�����ْن  امل�������س���ط���ف���ى  ويّف   اأّم�����������ا 
ان����ه   , ع����ل����ي����ا  وال������������وا  ق������د  ب����ال���������س����دق 
وال�����������وك م������ن ب����ع����د ال�����ر������س�����ول وب���ع���دم���ا 

ب�������ال�������دم�������ع ن�����ح�����ي�����اه�����ا وب�������ال�������ق�������راآن
وع�����ي�����ون�����ن�����ا ذب��������ل��������ْت م��������ع االأج��������ف��������ان
ب����اخل����ل����د ف����������زُت ال�������ف�������وَز ب����ال����ر�����س����وان
ب���������دم ال�����������س�����ه�����ادة ث�������اب�������ُت االأرك�������������ان
ف�������امل�������وُت ي����ف����ن����ي �����س����ب����غ����ة  االأب������������دان
ال�����دي�����ج�����ان يف  ك����ال����ن����ج����م  م�����ت�����األ�����ئ�����ا 
اأ������س�����ح�����ت ب����ق����ت����ل����َك ف�����وه�����ة ال�����ربك�����ان
وع�����رو������س�����ه�����م ت�����ن�����������س�����اُب ب����ال����ب����ه����ت����ان
ظ������ل������ٌم ي�����خ�����ط�����ط  �����س����ا�����س����ة ال�����ب�����ل�����دان
واأب�������اح�������وا ����س���ف���َك ال�������س���م�������س ب��ال��غ��ل��م��ان
غ�����������دران يف  ��������س�������ّم�������وه  وامل������ج������ت������ب������ى 
غ���������رُي احل��������دي��������ِث ب����ف����ع����ل����ة ال���������س����ك����ران
وغ���������������دْت م������ق������اب������رُه������م ب��������ا ع�����ن�����وان
واح��������ك��������ْم ب������ع������دل ح����ك����م����ة االإمي������������ان
م�������ن ح�����ا������س�����دي�����ه م������ن������اب������َر ال����ب����ه����ت����ان
االأرك�����������������ان ث�������اب�������ت  ق�������ل�������ٍب  ك���������ل  يف 
م��������ن خ��������ري �������س������ّج������اد ع�����ل�����ى ال������رب������ان
ك����������ره االإم�����������������ام ب�����������س�����رية ال����ع����م����ي����ان
الأب������������ي ت������������راب م������وط������ن ال���������س����ي����ط����ان
ق���������د ذل��������ه��������ا اجل����������ب����������اُر ب��������اخل��������ذالن
ملّ�����������ا و��������س�������ع�������َت احل��������������َق ب������امل������ي������زان
واحل�������ق�������د ف����ي����ه����م �������س������ار ك����ال����ه����ذي����ان
اأه�������������ل ال�������������س������اح ب�����ن�����ي�����ة ال����ب����ه����ت����ان
ب������احل������ق ي�����ق�����ط�����ُع م�����ن�����ح�����َر ال�������ع�������دوان
ل������اأزم������ان احل����������َق  زرع������������َت   , االأب�������ه�������ى 
خ���������س����ران يف  ال������ي������وم  ح����ت����ى  الزال��������������وا 
ب������ال�������������س������دق حم�������م�������وال ب������ك������ل اأم�����������ان
االأوث�������������ان زائ�����������ر  ق�����������ربَك  زاَر  َم�����������ْن 
ف����ي����ه ال�����������س�����اة  ل���������س����اح����ب االأك������������وان
ب����ح����ي����ات����ه����م ع���������������ادوك ب�����ال�����ه�����ج�����ران
ا�����س����ت����ب���������س����روا ب�����ال�����ف�����وز وال�����غ�����ف�����ران
�����ن�����ة ال������دّي������ان ح���������س����َن احل������دي������ث و������سُ
امل������ي������زان ع�������������ادُل   , ي��������اأم��������ُر  ب������احل������ق 
وال���������������وا ه���������������داة  احل����������ق واالإمي���������������ان
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ماذ  يل  يكن  ومل   , �ساحبتي  الدنيا  كانت  ي��وم  اتذكُر 
�سواها.

اغرتني مبلذاتها.. ب�سهواتها.. جرفتني ثم اوثقت يدي  
فاأغرقتني,وعلى وقع ت�سكل انفا�سي الثقيلة.. ا�ستفقت 

مذعورًا على نداء الرحمة االلهية االخري.
ولكن .. كان قد هوى ال�سبا نحو منحدرات وادي الكهولة 

البهيم..
�سروح  ك��ل  ام��ام��ي  ذاب��ت  ان  بعد  ب�ساحبتي  ا�ستغثت 

النجاة. وغّلقت االآمال بعيني ابوابها.
اطعتني  َفلَم  نف�سك..  ومُل  تلمني  ال   .. نهرتني  ب�سماتة 
واالم��ان  وائتمنتني  هاكك؟  طاعتي  يف  ان  تعلم  وان��ت 

مفقود من �سجل �سفاتي؟!
الياأ�س ذكرى, كنت قد �سمعت  ثم قدحت من بن عتمة 

عنها انها هبة للجميع.
دخولها..  اروم  خل�سة  اليها  ت�سللت  امل�ستولن  بذّلة 

ح�سبتها �سعبة املنال .. وانها فقط من ن�سيب االولياء.
فاأخذ فكري يجول بال�سوؤال .. هل ميكن ان اجد ل�ساحتها 
بابًا ؟ فهذه الدنيا قد غدرت بي وُكّلي مدّن�س باملوبقات. 

علّي  طلبها  يف  اخ��رج  ان   .. رجائي  �سوت  االث��ري  ف�سق 
على  نادمًا    .. مت�سرعًا  بابها  على  بالوقوف  ولو  احظى 

ما بدر مني .. 
حنيها ميكن لعبء تاريخ مع�سيتي ال�سارب يف الِقدم.. ان 

القيه عن كاهلي.
 ثم تدنو روحي وي�سرئب عنقي الأتنف�س اريج ان�سامها,

 فقد اكت�سفت ان ل�ساحبها �سخاًء ال يوازي عطاء الكرماء 
�سيئًا ابدًا .. 

حتى ادخلها فاين ال احتاج اىل تاأ�سرية دخول .. بابها 
من  هربًا  وللنازحن  املتكربين,  غري  لاجئن  م�سرعة 

التنعم  يف  احل��ق  ول��ه��م  املنهكة.  جناياتهم  ك����دورات 
بال�سعادة امللكوتية با ترقب..

ا�ستجواب  وال  ال�سواحل,  خفر  مطاردة  من  خوف  وال   
حلر�س حدود..

انها على ا�ستعداد ال�ستيعاب النفو�س الهائمة..
بي�ساء  الفتة  �ساحتها  باب  على   .. الهداية  دليل  الأنها 
تر�سد حتى من اطبق العمى ب�سريته .. تقول واب�سراه 

هنا �ساحة رحمة اهلل تعاىل..
لغ�سيل ذنوب االآبقن, ومبيت املفرطن القانطن.

ان كل �سيء فيها باملجان, والغافل عن دخولها  والعجب 
لفي خ�سران.

واالعجب ان ال ع�س�س على بابها وال اقفال وال مواعيد 
لدخولها وال اثمان..

فقط حتى ندخلها علينا اغتنام الفر�س الربانية,
 وال ن�سّوف التوبة قبل حلول االجل.. ما دام فينا عرق 

ينب�س,
واال نكتب حينها من املحرومن والعياذ باهلل و�سدق عّز 
اأَنُف�ِسِهْم اَل  اأَ�ْسَرُفوا َعَلى  َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن  من قال : {ُقْل 
اإِنَُّه  ُنوَب َجِميًعا  َ َيْغِفُر الذُّ ِ اإِنَّ اهللَّ ْحَمِة اهللَّ َتْقَنُطوا ِمن رَّ

ِحيُم}. ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

بــــــــاُب الــــــرحمة

ميعاد كاظم الالوندي
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وارتفعت   .. املباركة  القدر  ليايل  اأقبلْت 
 .. الليايل  ج��وف  يف  ال�سماء  اإىل  االأي���دي 
العليم  ال�سميع  ُي�ساأل غريه..  تناجي من ال 

جميب الدعاء.. 
من  امل��ب��ارك��ات  ال��ل��ي��ايل  ه���ذه  يف  فلنكرث 
ال���دع���اء.. م��ع ال��ي��ق��ن ب���االإج���اب���ة.. وال 
من  فما  اال�ستجابة..  االإن�سان  ي�ستعجل 
�سائم يدعو اإال ا�ستجيب له.. فاإما اأن يعجل 
له يف الدنيا, واإما اأن يوؤخر له يف االآخرة.. 

واإما اأن يكفر عنه ذنوبه بقدر ما دعا.. 
فالدعاء كله خري.. فاهلل تعاىل يحب �سماع 
ال�سادق  امل��وم��ن..  عبده  ودع���اء  مناجاة 
وهو  جلربيل  تعاىل  فيقول  الطائع..   ..
املوّكل بحوائج بني اآدم: يا جربيل, احب�س 
واإذا  دع��ائ��ه..  �سماع  اأح��ب  ف��اإين  حاجته 
اق�ِس  تعاىل:  يقول  اجلاحد  الكافر  دعاه 

حاجته فاإين ال اأحب �سماع دعائه..!
 .. ربه  دع��اء  من  امللل  للموؤمن  ينبغي  فا   
الدعاء  نن�َس  وال  واآخرتنا  لدنيانا  فلندُع 
احل�سد  اأب��ط��ال  الإخ��وان��ن��ا  امل���وؤزر  بالن�سر 
ال�سعبي امللبن لنداء املرجعية.. املرابطن 

على جبهات القتال.
اأنت ت�ساأل مديرك.. وت�ساأل كل من له نفوذ 
رب  من  وتطلب  ت�ساأل  ال  فكيف  ومن�سب.. 
مالك  كله..  االأم��ر  بيده  من  وه��و  العاملن 

امللك.. القادر على كل �سيء...
عبده  رفع  اإذا  ي�ستحي  القيوم  احلي  ربنا 
خائبتن.  يردهما  اأن  يديه  اإليه  ال�سائم 
اللهم تقبل منا دعاءنا واأجْرنا واأعُف عنا.. 
املرحومن  من  واجعلنا  خائبن  تردنا  وال 
ال�سهر  ه��ذا  يف  املحرومن  من  جتعلنا  وال 

الكرمي .. اآمن رب العاملن.

ليالي القدِر المباركُة يا منــــاَر العشــــــقبــــــــاُب الــــــرحمة
�سليمان �سريفي/ اجلزائر

يا كربا يا منار الع�س�����ق و الل���ذم
و يا ماذا لن�����ور حيثم����ا التفت��ت
و يا به������ارا من الفردو�س منبثق���ا
و يا رحيقا خت���ام امل�سك جوه����ره
و يا �سرابا بدي����ع الذوق جرعت����ه
مزاجه زجنب����يل كاأ�س��ه غدق����ت
ي�سقى باآني��ة من ف�س����ة عج���زت
يا قطع����ة من جن���ان اخللد با�سقة
ما ذا ثن����اياك حتوي��ه من قب����س
ل�ه نظي�ر  ال  فك���ر  من���اهج  من  و 
مولع��ة للع�سق  مدر�س�����ة  فيك  اإذ 

يا كربا منك ترقى �سورة جمعت 
بذل��وا االأىل  لبطوالت  �سورت  اإذ 
روؤى منته��اه  يف  ن���ادر  م�سهد  يف 
ي�ست�ساء به نور  �سيبة احلمد  من 
با�سم ال�سلوع و با�سم ال�سلع يا قمر
فيا اأبا الف�سل يا �ساقي العطا�س و يا
و املقلتن  با�سم  و  اليدين  با�سم 
قبلته������ا االأح��زان  و  امل�سائب  اأم 
�سل االأراك عن العربى و من و�سعت
طه��رت طيبة  يف  م�ستودع  كال�سر 
�سي����روا لي�����ايل و اأياما اأحبتن����ا

و بادروا باغراف ال انتهاء ل������ه 
بها املحول  �سنك  يف  ترع  هناك 
�سم ال�سياخيد عذب م����اوؤه غدق
يا من توحد بالعز الدوؤوب و ي����ا
يا من جعلت �سراج البدر معت��دال
األفت بالقدرة العلياء كم فرق�������ا

التي و�سعت  كما فلقت برحم���اك 

و يا اأدميا ح���وى االأب������رار من ل��دم
القم��م و  االآفاق  اإىل  يرق��ى  عيناك 
يحنو على املدمع امل��درار و ال�سج���م
مزاج���ه منب��ع الت�سني�������م و ال�سن����م
تطفي ال�س����دا مبعي��ن ب���ا�سم �سج����م
ي�سي����ل من �سل�سبيل الك���وثر ال�سن�����م
عن و�سفها بلغ���اء احل����رف و الكل�م
الهن����م التم����ر و  نخي���لها بلذي��������ذ 
جن���م من  و  اأج���رام  ك����واكب  من  و 
يجل�����و الك��رامة واالأخ��اق لاأم����م
باجلود و ال�سيب و االإيث���ار و الك��رم
الن�س��������م من  اأريحي���ات  طيه����ا  يف 
هاماتهم يف �سبي���ل املج��د و الكظ���م
اليم��م و  الي���م  تن�����م عن عب�����رات 
ال�سم�����م ذروة  م������اذ  للتائهي�������ن 
العل��م املرت�سى  بن  يا  البار  الع�سرية 
فادي االأحبة بن االأي����ن و االأي�������م
با�سم ترب�ة وطئته����ا قم���ةالكظ�����م
الق��دم ثاب����ت  جم���ال  لاإب������اء  من 
باالإرم املخف����ّي  بدمي����ا�سها   لي����ا 
بطه����ر من عطروها باجلدا الفخ���م
معت�سم��ي �سطر  عميق  ف���ج  كل  من 
من حو�س زمزم قرب البيت و احلرم
حيا�س عمرو اإىل الولهان و الوج��م
ع��رم هي�������دب  من  اأمواهه  اأنهرت 
الن�س���م بارئ  جت���لى  بالبق������اء  من 
�س�������اأم با  وهاجا  للنا�س  ال�سم�س  و 
الو�س�����م من  كانت  جرف  �سفا  على 
بعد الدجى فلق االإ�سباح و الن�س������م
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المستبصر والشاعر الجزائري سليمان شريفي لـ )االحرار(:

)الحسين مني وانا من حسين( 
هي المقولة التي جعلتني ارى النور 

واعتنق المذهب الجعفري

الش���خصية  البطاقة  االحرار/ 
لسليمان شريفي؟

ش���ريفي  س���ليمان  أن���ا   -
االدريسي من مواليد معسكر 
ف���ي الثان���ي من ش���هر اوت 
دراس���تي  زاول���ت   )1953(
مبس���قط  والثانوية  االبتدائي���ة 
رأس���ي، وحفظ���ت الق���ران 
الك���رمي وان���ا  ابن اخلامس���ة 
عش���ر، حزت على  ش���هادة 
ف���ي  االبتدائي���ة  ال���دروس 
اللغتني العربية والفرنسية سنة 
التعلي���م  وش���هادة   )1968(
الع���ام ف���ي اللغة )الفرنس���ية 
س���نة ) 1970(  وف���ي اللغة 
ث���م  العربي���ة س���نة 1971( 

ش���هادة البكالوري���ا  )ش���عبة 
اداب( س���نة 1972( حملت  
شهادة الليس���انس في العلوم 
اختصاص  ف���ي  االقتصادي���ة 
االقتص���اد املال���ي، وبعد أداء 
الواجب في اخلدمة العسكرية 
امتهنت في الوظيفة مديرا ماليا 
، ث���م مديرا بنفس الهيئة في 
واليات بشار وتيارت والبيض 
وأواخ���را، ثم عدت ادراجي 
الى معس���كر بصفة مستش���ار 
للصندوق الوطن���ي للتأمينات 
معسكر،  وكالة  االجتماعية، 

ثم مت إحالتي على التقاعد.
االح���رار: ما هو مش���روعك 
الشخصي في كتابة القصيدة؟

- أن���ا في احلقيقة كتبت دوما 
ف���ي الش���عر العم���ودي منُذ 
البداية ومحاوالتي في الشعر 
احلر ومبا يسمى بشعر التفعيلة 
وهناك مح���اوالت قليلة جدا 
ول���م اجد نفس���ي فيه���ا وانا 

قريب من الشعر العمودي.
االح���رار: م���اذا نش���رمت من 

دواوين شعرية؟
 )الروضة الفيحاء في س���يرة 
خامت االنبي���اء( الديوان االول 
الذي صدر ل���ي وهو يتناول 
الس���يرة املباركة خلامت االنبياء 
محم���د بن عب���د الله )صلى 
الله عليه وآله وس���لم( أطول 
ما نظمته اذا بلغت زهاء الف 

بي���ت الت���ي خص به���ا ابرز 
مآث���ر س���يرة الرس���ول )عليه 
أفضل الصاة والسام( وهي 
تندرج في سلس���لة املولودات 
الت���ي حتتفل بالن���ور احملمدي 
الذي بدد ظل���م اجلهل وانار 
س���بل السام ورس���م طريق 
النجاة واخل���اص، ومنظومة 
الروض���ة الفيح���اء متت���از في 
ش���كلها العام بعناوين جزئية 
دالة عل���ى مضامينها وتواليها 
متوات���رة من���ذ مول���ده )عليه 
السام( الى ان رفعه الله الى 
جن���ة اخللد والرضوان ، مثل 
والدة الرس���ول بعد وفاة ابيه 
ووفاة أمه امن���ة، وامنا بعثت 

الـــى جانب المواضيع الدينية وسلســـلة الحـــوارات التي تقوم بها مجلة »االحرار« مع عـــدد من المثقفين ورجال 
الدين العظام في داخل العراق وخارجه الذين شـــاركوا في مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي األخير، كان 
لمجلة »االحرار » حوار مفتوح مع المســـتبصر سليمان شريفي من جمهورية  الجزائر خالل زيارته لمدينة كربالء 

المقدسة.

حاوره/ حسني نصر 
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ألمتم م���كارم األخاق، فقد 
الت���زم النص بنظ���ام املقاطع 
او الفق���رات املتس���اوية اذ ال 
منه���ا  وح���دة  كل  تتج���اوز 
خمس���ة ابيات وال تزيد وقبل 
كل ذلك فقد فصلت املنظومة 
الى ثاثة محاور كبرى االول 
) م���ن الوالدة ال���ى النبوة ( 
والثاني )من النبوة الى الهجرة 
( واالخي���ر ) من الهجرة الى 
مسك اخلتام ( وهذه املنظومة 
احلرك���ي  بالواق���ع  الصق���ت 
ملسار الس���يرة النبوية منه الى 
اس���قاطات  م���ن  الاواقع���ي 
الذات عل���ى املوضوع ، كما 
متت���از املنظومة ف���ي مضمونها 
بكث���رة االقتباس���ات م���ن اي 
واالحاديث  احلكي���م  الذك���ر 
النبوية الش���ريفة واإلشارة الى 
كثير من االحداث واملعجزات 
النبوية  على س���بيل التعضيد 

والتعزيز .
االح���رار: هل ه���ذه الزيارة 
االول���ى لك في العراق وماذا 
وج���دت في كرباء املقدس���ة 
م���ن الناحية الفكري���ة والبناء 

العمراني؟
نعم كانت الزيارة االولى الى 
الع���راق  ولفت���رة )22( يوم 
زرت احلاض���رة الطيبة وهناك 
مب���ان راقي���ة ذات زخ���ارف 
بح���ت  االس���امي  والبن���اء 
علم���ا ان���ا جتول���ت حتى في 
احياء كرباء املقدسة وضمن 
البرنامج اليومي زيارة املرافق 
التابع���ة الى العتبة احلس���ينية 
املقدس���ة وم���دن الزائرين مع 
الوفد املش���ارك ف���ي مهرجان 

ربيع الشهادة زرنا املستشفيات 
واملؤسس���ات التعليمي���ة وهذا 
ي���دل عل���ى اجله���ود الكبيرة 
ف���ي خدمة املواطن من جميع 
واخلدمية  العلمي���ة  النواح���ي 
والتعاطي مع الفكر احلسيني. 
االحرار: كيف ترى املش���هد 
الثقاف���ي العراق���ي وهل هناك 
حلق���ة تواصل بني الش���عراء 

العراقيني واجلزائريني؟ 
ان الع���راق داخ���ل ف���ي هذا 
الثاث���ي الكبي���ر ان الكت���اب 
يكت���ب في القاهرة ويطبع في 
لبن���ان ويقرأ ف���ي بغداد وهذا 
دليل عل���ى ان فضاء العراقي 
الثقافي جدا راق ومن خال 
تقدمي���ي القصائد في الصحن 
احلس���يني الش���ريف او ف���ي 
مهرج���ان االمان���ة العامة في 
م���رور ذكرى مول���دة احلجة 
)عج���ل الل���ه تعال���ى فرجه 
جمهورا  ش���اهدت  الشريف( 
واعي���ا يهت���م ف���ي الش���اعر 
ويس���مع له ويتفاع���ل معه، 
ول���م اجد هذا اجل���و الثقافي 
الكبي���ر في العال���م العربي ، 
علما انا رئيس جمعية منتدى 
الس���راج للفكر والثقافة وفي 
املناسبات واالمسيات الشعرية 
كنت استمع الى احد الشعراء 
االصدقاء )ربيع بقردار( واخيه 
ش���اعر من الشعراء الكبار في 
اجلزائر وهو كان يتواصل كثيرا 
مع ش���عراء العراق عن طريق 
االجتماعي  التواص���ل  مواقع 
واملنتديات الشعرية نعم هناك 
تواص���ل ب���ني الش���عراء ف���ي 

اجلزائر والعراق.

االح���رار: كيف توصلتم الى 
أحقي���ة أه���ل البي���ت عليهم 
السام وماذا كتبت فيهم من 

الشعر؟
ان العائلة الشريفة من السادة 
احلسنيني وهناك قاعدة و قائمة 
طويلة مكنتن���ي من الوصول 
ال���ى احقية أهل البيت عليهم 
السام وفي وجودي في هيئة 
ومديرا  االجتماع���ي  الضمان 
لها في عام )1985(م بوالية 
تي���ارت التقي���ت هن���اك احد 
االصدقاء وهو عراقي اس���تاذ 
ف���ي مادة الرياضيات، وتكلم 
معي حول  الكثير من املسائل 
منها قول النبي محمد )صلى 
الل���ه علي���ه وآل���ه وس���لم(: 
)احلس���ني مني وانا من حسني 
( وقل���ت ل���ه ه���ذا احلديث 
اعرفه واب���ي كان صوفيا في 
الطريقة التيجانية وهي طريقة 
كبيرة وله���ا صوت عاملي في 
افريقيا وامريكا واوربا واذكر 
ما كتب عن الورود املصطفى 
واملرتض���ى وفاطم���ة وابناهما 
احلسن واحلس���ني وملا عرفت 
هذه االفكار وجدت نفس���ي 
على ارض الواقع  مس���تبصرا 
وانتقالي من س���ني الى موال 
ال���ى أه���ل البي���ت عليه���م 
الس���ام عن طري���ق الوضوء 
والصاة والش���عائر احلس���ينية 
ولقيت روحاني���ة  في داخل 
هذا الفضاء احملمدي احلسيني  
ببهجة الرس���ول والتوفيق من 

الله . 
االحرار: م���ا هو وضع اتباع 
أهل البيت عليهم السام في 

اجلزائر م���ن الناحي���ة االمنية 
واقامة الشعائر؟

ان مذهب أهل البيت عليهم 
الس���ام في اجلزائ���ر موجود 
بتفاوت بطبيعة احلال وفي كل 
الواليات وبنس���بة كبيرة شرق 
اجلزائ���ر تواجده���م اكبر من 
اجلهات االخرى وفي الوسط 
اجلزائري ايضا وتواجدهم في 
كل م���كان ف���ي اجلزائر لكن 
لقاءه���م يحت���اج ال���ى بعض 
التدابي���ر واالمور حفاظا على 
التقي���ة وعندنا ف���ي من ال له 
تقي���ة ال دين ل���ه ، وال نريد 
ان يك���ون هناك فتن���ة طائفية 
الن املد السلفي الوهابي كبير 
جدا ، املش���كلة مع الس���لفية 
وف���ي مدينة وه���ران يقيمون 
الشعائر احلس���ينية جهارا نعم 
هن���اك بع���ض التضيي���ق من 
الوهابية وهم يعرفون ان اتباع 
أهل البيت عليهم السام في 
اجلزائ���ر من مس���تويات راقية 
في اجلامع���ات وهم والؤهم 

لبلدهم اجلزائر.
االح���رار: كي���ف تقيم فتوى 
سماحة املرجع األعلى السيد 
السيس���تاني )دام ظل���ه( ف���ي 

حفظ العراق واالسام؟
جاءت فت���وى اجلهاد الكفائي 
في وقت وزمن حاسم حلفظ 
العراق واالس���ام وهو يعاني 
من اره���اب القاعدة وداعش 
االجرامي واالرهاب اخلارجي 
وه���ا نحن نحتف���ل بالذكرى 
الس���نوية االولى لهذه الفتوى 

ونتائجها الطيبة.
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جتمعن���ا أمني���ات عديدة في 
هذا الش���هر الفضيل.. شهر 
الرحمة والبرك���ة واملغفرة ، 
وم���ن أهمها أن ينع���م أهلنا 
واألم���ان  باألم���ن  وش���عبنا 
واحلي���اة الس���عيدة الكرمية ، 
معززة دائما بانتصارات قادمة 
عل���ى عصاب���ات اإلره���اب 

واجلرمية والظام.
وف���ي ه���ذا الش���هر أيضا ، 
نتمنى أن تكون الروح النقية 
مقرون���ة  حاض���رة  الس���امية 
بالس���لوك اإلنس���اني البعي���د 
ع���ن االس���تغال والك���ذب 
والنف���اق والغش ، نتمنى أن 
يكون السياسيون واملسؤولون 
مبس���توى أهمية هذا الش���هر 
العظي���م ، ويس���تذكروا كل 
واألحاديث  القراني���ة  اآليات 
النبوي���ة الش���ريفة ، واألمثلة 
واحِلك���م واملواعظ التي تعزز 
من الوحدة والتاحم وكرامة 
الناس والبلد ، والتخلص من 

آثار الفرقة والتش���تت وحب 
ال���ذات واملل���ذات اخلاصة ، 
م���ع تغليب املصلح���ة العامة 
على املصالح الفئوية واحلزبية 
الضيق���ة  ألن رمض���ان ليس 
مجرد شهر أو طقس شكلي 
منتنع فيه عن تن���اول الطعام 
والشراب حس���ب ، إمنا هو 
مدرس���ة كامل���ة ننه���ل منها 
ال���دروس والعب���ر واألحكام 
العط���اء  روح  ته���ب  الت���ي 
والتضحية واملس���ؤولية وحب 
الن���اس وخدمته���م ، فلدينا 
جيوش م���ن الفقراء واليتامى 
واألرامل واملعوزين واملرضى 
، كم���ا لدينا من هو بحاجة 
الجن���از مهمات���ه ومعامات���ه 
ف���ي دوائرن���ا احلكومية التي 
نتمن���ى أن تتخلص هي أيضا 
م���ن روتينه���ا وتعقيداتها في 
الزائدة  واحللقات  اإلجراءات 
م���ع نوف���ر الكلم���ة الطيب���ة 
والتعام���ل احلس���ن والوج���ه 

الطليق ..
كما نتمنى من جتارنا في هذا 
الشهر املبارك أن يأخذوا بنظر 
االعتبار حالة الناس املعيشية 
ويكونوا أكثر رحمة بأسعارهم 
وأوزانهم وجودة بضائعهم ، 
مع علمن���ا بتصاعد اس���عار 
الدوالر مقارنة بالدينار الذي 
يتع���رض ملؤام���رة املضاربات 
غير  واملتاجرات  والسمس���رة 
املنطقية في الس���وق العراقية 
التي نخش���ى أن تتحول إلى 
بالفق���راء قبل  غاب���ة توق���ع 
غيرهم م���ن الفئات األخرى 
، وأن يتح���ول كل عراق���ي 
شريف إلى رقيب على نفسه 
أوال وعلى حاالت االستغال 
والفس���اد واجلشع هنا وهناك 
احلكوم���ة  تك���ون  وأن   ،
حاضرة في هذا الشأن للحد 
من التاع���ب والتقلبات في 
عمليات البيع والشراء ، بدال 
من مس���اهمتها ف���ي تضخيم 

الصعبة _إقتصاديا  احلاالت 
السياس���يني  فبع���ض   ،  _
أصبح���وا جتارا للعملة واملواد 
في  والضروري���ة  األساس���ية 
أس���واق املواطنني ، وصاروا 
يتاعب���ون مبق���درات احلي���اة 
إل���ى  إضاف���ة   ، املعيش���ية 
تاعبه���م مبق���درات حياتن���ا 
السياسية واألمنية واخلدمية.

لك���ن يبقى احلب والس���ام 
واالس���تقرار في صدارة كل 
أمني���ات  وه���ي   ، أمنياتن���ا 
نش���ترك جميعا في صناعتها 
وترجمتها إل���ى حيز التطبيق 
واالجن���از ، ألن ش���هر الله 
هذا يس���تحق ذل���ك ، وألن 
الع���راق يس���تحق ذلك وألن 
شعبنا الكرمي املضّحي يستحق 
أكثر من ذل���ك.. ومع كل 
أمنياتن���ا العاجل���ة واملؤجل���ة 
نقول : رمض���ان كرمي وكل 

عام وأهلنا وبلدنا بخير.

عبد الرضا الساعدي
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أبو احلسن علي بن حماد بن 
عبي����د الله بن حماد العدوي 

العبدي البصري.
وكان حم����اد وال����د املترجم 
أح����د ش����عراء أه����ل البيت 
)عليهم الس����ام( كما ذكره 
ول����ده في إح����دى قصائده، 

وش����اعرنا ف����ي ه����ذه احللقة 
علم من أعام الشيعة، وفذ 
من علمائه����ا، ومن صدور 
حفظ����ة  وم����ن  ش����عرائها، 
احلدي����ث املعاصرين للش����يخ 
الص����دوق ونظرائ����ه، وق����د 
أدرك����ه النجاش����ي وقال في 

رجاله: ق����د رأيته. غير أنه 
يروي عن����ه كتب أبي أحمد 
اجلل����ودي البص����ري املتوفى 
س����نة 332 بواس����طة الشيخ 
أبي عبد الله بن احلس����ني بن 
عبي����د الله الغضايري املتوفى 
سنة 411، فهو من مشايخ 

هذا الش����يخ املعظم الواقعني 
ف����ي سلس����لة اإلج����ازات، 
مش����ايخ  م����ن  واملعدودي����ن 
حمل����ة  وأس����اتذة  ال����رواة، 
احلديث، وحسبه ذلك داللة 
على ثقت����ه وجالته وتضلعه 

في العلم واحلديث.

رجاٌل حول الغدير )ح7(

* الشاعر ابن حّماد العبدّي

التاريخ مرآة الماضي الغابر.. والشــــعُر الصادُق تاريٌخ حقيقي ال تزييف له.. فهو يصدر عن المشــــاعر الحقيقية اإلنسانية النابعة 
من الفطرة الســــليمة.. وهي الفطرة التي يكتب بها شــــاعٌر وّثق عيد اهلل األكبر )يوم الغدير(.. وكان شاعرًا ألهل البيت )عليهم 

السالم( وعالمًا من العلماء األعالم.

ه�����و ال�����������س�����ارُب ال�����ه�����ام�����اِت وال����ب����ط����ُل ال�����ذي

وع���������������ّرَج ج�������ربي�������ُل االأم���������������ُن م���������س����ّرح����ًا

اأخ������و امل�����س��ط��ف��ى ي������وَم )ال����غ����دي����ِر( و����س���ن���وُه

����س���اُت���ُه ف����ات����ْت  ح�����َن  ْت  ُردَّ ال�������س���م�������ُس  ل����ه 

ف���������س����ّل����ى ف�������ع�������ادْت وه��������ي ت�����ه�����وي ك����اأّن����ه����ا

اأم����������ا ق����������اَل ف�����ي�����ِه اأح�������م�������ٌد وه��������و ق����ائ����ٌم

ك���ل���ه���ْم ال���������س����ح����اب����ِة  دوَن  اأخ����������ي  ع�����ل�����يٌّ 

خ���ل���ي���ف���ٌة ب������ع������دي  اهلِل  ب��������اأم��������ِر  ع������ل������يٌّ 

حم�����ّم�����ٍد ك����ع����ا�����س����ي  ع�����ا������س�����ي�����ِه  اإن  اأال 

ن����وف����ُل احل�����������اِل  يف  م���������اَت  ق������د  ب���������س����رب����ت����ِه 

وي�����ه�����ّل�����ُل ال�����������س�����م�����ا  اأُف�����������������ِق  يف  ي��������ك��������رّبُ 

������ُل واملُ������غ�������������سّ حل�������������دِه  يف  وم�����������س�����ج�����ع�����ُه 

وق�������د ف�����ات�����ُه ال������وق������ُت ال��������ذي ه�����و اأف���������س����ُل

م���ر����س���ُل ل���ل�������س���ي���اط���ِن  جن�������ٌم  ال������غ������رِب  اإىل 

ُل؟ ع����ل����ى م����ن����رِب االأك��������������واِر وال�����ن�����ا������سُ ُن����������زَّ

ت���������س����اأُل ك�����ن�����َت  اإن  ج�����ربي�����ُل  ج���������اءين  ب�����ه 

و�����س����ي����يِّ ع���ل���ي���ك���ْم ك����ي����َف م�����ا ������س�����اَء ي���ف���ع���ُل

اأج����م����ُل واحل�����������ُقّ  اهلَل  ع���ا����س���ي  وع����ا�����س����ي����ِه 

* يقول العبدي في قصيدٍة له
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يعن���ي الغلو ف���ي اللغة: جتاوز 
احلد، وقال ابن منظور: الغلو: 
مج���اوزة احل���د واخل���روج عن 
القصد، وأم���ا اصطاحًا فيعني 
مجاوزة احلد املعقول واملفروض 
في العقائد الديني���ة والواجبات 
الش���رعية، وقال الش���يخ املفيد 
)رحم���ه الله(: )الغ���اة: هم 
املتظاه���رون باإلس���ام الذي���ن 
نس���بوا أمي���ر املؤمن���ني )علي���ه 
الس���ام( واألئمة من ذريته إلى 
األلوهية والنبوة ووصفوهم من 
الفضل ف���ي الدي���ن والدنيا ما 
جت���اوزوا فيه احلد وخرجوا عن 
القصد(، ويكون الغلو سلوكيًا 

وعقائديًا وعاطفيًا. 
وظاه���رة الغل���و والتط���رف في 
العقيدة والس���لوك له امتداد في 
تاريخ اإلنسان ولها وجود وآثار 
س���لبية ف���ي األديان الس���ابقة، 
واملاح���ظ أن اإلط���راء والثناء 
والتش���به بالق���وة املطلقة تتناغم 

الطبيعة اإلنسانية  مع طموحات 
غير املهذبة والبعيدة عن الواقعية 
ف���ي معرفة القدرات اإلنس���انية 
والتي تعيش خيال القدرة على 
فعل كل ش���يء، وبالعكس من 
ذل���ك جند موق���ف الرس���اليني 
كاألنبي���اء واألئم���ة وأتباعه���م 
)عليه���م الس���ام( م���ن ظاهرة 
املغ���االة والتج���اوز على حدود 
اإلنس���انية إذ أنه���م واجهوه���ا 
بأش���د أنواع املواجهة وأوصدوا 
أمامها جميع األبواب، وأعلنوا 
عليها حربًا حتى إذا كانت على 
أدنى مس���توى كامل���دح والثناء 
العادي، إذ قالوا: احثوا التراب 
ف���ي وجوه املداحني، ألن املدح 
ميكن أن يبال���غ فيه ويصل إلى 
حد الغلو، فغلق���وا هذا الباب 
املؤدي إلى نتائج غير ممدوحة.

وأمي���ر املؤمنني )عليه الس���ام( 
يق���ول لذل���ك املتمل���ق املادح: 
)أن���ا أصغ���ر مما تق���ول أكبر مما 

في نفسك(، إال أن املقابل كان 
بع���ض الطغاة يفرض���ون الغلو 
على مجتمعاتهم كعقيدة واجبة 
اإلتباع فيلزم اجملتمع بها ويعاقب 
م���ن يخرج عليه���ا، بل يقتلون 
يحتم���ل  م���ن  ويذبح���ون كل 
خروج���ه عن طاعته���م، حتى 
إذا كان جنين���ًا ل���م يخرج إلى 
الدنيا اعتم���ادا على خبر كاهن 

أو منجم.
واتخذت هذه الظاهرة مستويات 
متع���ددة أكثرها وضوح���ًا كما 
جاء ف���ي القرآن الك���رمي حاكيًا 
ع���ن من���ورد بقول���ه: )إذ قال 
ابراهي���م رب���ي ال���ذي يحي���ي 
ومييت ق���ال أنا أحيي وأميت(، 
وكان لتش���بيه الله بالبشر وتأليه 
البش���ر حضور في األديان التي 
خضعت للتحريف والتزوير كما 
ه���و احلال في اليهودية إذا قالوا 
كما يخبرنا الله تعالى: )وقالت 
اليه���وُد عزيٌز ابن الله(، وقالت 

النصارى: )إن الله ثالث ثاثة(، 
وأكثر األديان تعرضت ملثل هذه 
الطريق���ة م���ن التحريف ألصل 
التوحيد الذي هو األس���اس في 
األدي���ان اإللهية، ولكن عوامل 
التحري���ف لها مناش���ئها اخلاصة 
به���ا وجميعه���ا خ���ارج اإلطار 
الديني وبعي���دة عن التوجيهات 
الدينية وكلها من دوافع إنسانية 

قاصرة أو مقصرة.
وإن ما يؤس���ف عليه أن ينسب 
الغل���و إل���ى أتباع أه���ل البيت 
)عليه���م الس���ام( ال���ذي متيز 
مذهبه���م بالعقي���دة التوحيدي���ة 
اخلالص���ة البعيدة علن التش���بيه 
والتجسيم والتفويض، وكل ما 
يؤدي إلى الش���رك ويتنافى مع 
التوحي���د أواًل وبصابة املوقف 
من الغلو والغاة ثانيًا، والتاريخ 

يشهد ملواقفهم.

في ذّم الُغلو وتحريمه
من كتاب )الغلو والموقف اإلسالمي( لـ )سعيد متعب المنصوري(
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اإلمام الحسن )عليه السالم( 
والفتوحات اإلسالمية

في كتابه � احلياة السياس����ية 
لإلمام احلسن )عليه السام( 
� يذه����ب العام����ة جعف����ر 
مرتض����ى العامل����ي إل����ى أّن 
اإلمام احلسن )عليه السام( 
لم يش����ترك ف����ي الفتوحات 
اإلسامية التي حدثت خال 
خاف����ة اخللفاء الثاثة، وإّن 
األحاديث املروية عن اشتراك 
احلسن وأخيه احلسني )عليهما 
الس����ام( في الغزوات التي 
تبعت وفاة الرس����ول )صلى 
الل����ه علي����ه وآل����ه( ضعيفة 
وغير صحيحة، معلًا ذلك 
إلى عدم ج����دوى مثل هذه 
الفتوح����ات الت����ي ل����م يكن 
يتبعها أي اهتمام � من قبل � 
الهيئة احلاكمة بإرشاد الناس، 
وتثقيفه����م،  وتعليمه����م، 
وتربيتهم تربية دينية صاحلة، 
بحيث يتحول اإلس����ام في 
داخلهم إلى طاقة عقائدية، 
تش����حن وج����دان اإلنس����ان 
الس����امية،  باملعاني  وضميره 

والنبيل����ة، ولينعكس ذلك � 
من ث����م � على كل حركات 
ذل����ك اإلنس����ان ومواقف����ه، 
وتغنى روح����ه وذاته باملعاني 
اإلنس����انية  واخلصائ����ص 
وتؤثر  الس����امية،  اإلسامية 
ف����ي صن����ع، ثم ف����ي بلورة 
خصائص����ه األخاقية، على 
أس����اس تل����ك املعان����ي التي 
فجرته����ا العقي����دة في داخل 
ذات����ه، وفي عم����ق ضميره 

ووجدانه.
ويبني العاملي أنه قد اتسعت 
فع����ًا رقعة اإلس����ام خال 
عقدي����ن من الزمن اتس����اعًا 
هائًا، يف����وق أضعافًا كثيرة 
جدًا م����ا مت إجنازه على هذا 
الصعي����د في عهد الرس����ول 
األعظ����م )صلى الل����ه عليه 
ولك����ن  وس����لم(..  وآل����ه 
الفارق بينهما كان شاس����عًا، 
والب����ون كان بعي����دًا، فلقد 
كان الرس����ول األكرم )صلى 
الل����ه عليه وآل����ه( ال يكتفي 

من الناس بإظهار اإلسام 
بالش����هادتني،  والتلف����ظ 
الس����طحية  ممارس����تهم  ثم 
لبعض الش����عائر والظواهر 
اإلسامية، وإمنا كان يرسل 
له����م املعلمني واملرش����دين، 
الكتاب  ليعلموهم  واملربني، 

واحلكمة، وأحكام الدين.
وقد أرسل النبي )صلى الله 
عليه وآله( مصعب بن عمير 
إلى املدينة ليعلمهم، كما أنه 
)صلى الله علي����ه وآله( في 
عه����ده لعمرو بن حزم يأمره 
بتعليمهم، وقد ورد أن النبي 
)صل����ى الله عليه وآله( كان 
يتهدد من ال يعلم جيرانه.. 
البخ����اري هامش فتح  وفي 
الباري ج 1 ص 166 يقول 
النبي )صلى الله عليه وآله( 
لوف����د عبد القيس: »ارجعوا 

إلى أهليكم فعلموهم«.
أم����ا ه����ذه الفتوح����ات التي 
عه����د  عل����ى  إجنازه����ا  مت 
اخللفاء الثاث����ة بعده )صلى 
الل����ه علي����ه وآل����ه(، ثم في 
عه����د األموي����ني، فلم يكن 
يصحبها تربي����ة وال تعليم، 
وال كان ثم����ة ك����وادر كافية 

للقيام مبهمة كهذه، بالنس����بة 
لهذه الرقعة الواسعة، وهذا 
امل����ّد البش����ري الهائل، وال 
كان يهم اخللف����اء والفاحتني 
ذل����ك من قري����ب، وال من 
بعي����د، وإمنا كان����وا يكتفون 
بالتلف����ظ  م����ن املستس����لمني 
مبمارس����ة  ثم  بالش����هادتني، 
بعض احلركات والش����عائر، 
ظاهرًا، م����ن دون أن يكون 
له����ا أي عم����ق عقيدي، أو 
رصي����د ضميري أو وجداني 
ذي ب����ال.. ولذلك جند في 
كت����ب التاريخ: أن كثيرًا من 
البل����دان تفتح، ثم تعود إلى 
الكف����ر والعصيان، ثم تفتح 

مرة أخرى.
فالنب����ي )صل����ى الل����ه عليه 
وآله( وكذلك اإلمام احلسن 
)عليه الس����ام( كانا يريدان 
من الناس اإلس����ام واإلميان 
مع����ًا.. )َقاَل����ِت اأَلْعَراُب: 
آَمّنا. ُقْل: َلْم ُتْؤِمنوا، َولِكن 
ُقوُلوا: َأْسَلمنا، َوَلّما يدُخِل 
اإلمَياُن ف����ي ُقلوبُِكْم(.. أما 
يكتفون  فكان����وا  اآلخرون، 
منهم بظاهر األس����ام، وال 

يهمهم ما بعد ذلك.

»كان الرسول األكرم )صلى اهلل عليه وآله( ال يكتفي من الناس بإظهار اإلسالم والتلفظ بالشهادتين، 
ثم ممارستهم السطحية لبعض الشعائر والظواهر اإلسالمية، وإنما كان يرسل لهم المعلمين 

والمرشدين، والمربين«
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»الفصلية«
 تعود بالجاهلية 
في زمن العولمة

الي���وم ونحن نعيش بعصر مينح 
امل���رأة كل ش���يء، وقد كرمها 
اإلسام أفضل تكرمي ومنح كل 
حقوقه���ا، كذلك املرأة العراقية 
ب���ات لها دور في كل مجاالت 
اجملتمع، فهي طبيب���ة ومحامية 
ووزي���رة ونائبة، ومنحت أرقى 
املناص���ب وبرهنت جدارتها في 
ذلك فم���ن املعيب أن نعود بها 
الى ثقافة العص���ر اجلاهلي في 
زمن باتت فيه العديد من دول 
العالم تعطي املرأة املرتبة األولى 
في اجملتمع م���ن حيث األهمية 

أو املرتبة الثانية بعد الطفل.
فيما جند بعض العش���ائر حتاول 
أن تعي���د مهزل���ة الِفصلّية الى 
الوج���ود، فتدف���ع بامل���رأة ثمنا 
ألي ن���زاع عش���ائري يرتكب���ه 
الش���باب الطائ���ش واملته���ور، 
وحادث���ة النزاع العش���ائري في 
البص���رة الت���ي انته���ت بتقدمي 
ع���دد من الفتيات من عش���يرة 
القاتل كدية )فصلية( لعش���يرة 
املقتول اثارت الش���ارع العراقي 
وطوائفه،  ش���رائحه  مبختل���ف 
ووص���ل األمر ال���ى إدانته من 

قبل املرجعية الدينية 
واملنظمات الدولية 

باعتباره انتهاكا حلقوق االنسان.
وما ان ُنشَر اخلبر اعاميا حتى 
س���ارعت املرجعية الدينية العليا  
الى شجب هذا العمل، حيث 
قال ممثل املرجعي���ة في كرباء 
الس���يد أحم���د الصافي خال 
خطبة ص���اة اجلمع���ة املوافقة 
في اخلامس من ش���هر حزيران 
بع���ض  اجل���اري، إن »جل���وء 
العش���ائر الى أخذ النس���اء من 
عش���يرة اخرى لفض النزاعات 
العش���ائرية وه���و م���ا يع���رف 
ب�)الفصلية( أمر مستنكر اخاقًا 
وش���رعًا«، الفتًا إل���ى أنه »ال 
يجوز بأي ح���ال من االحوال 
أن ُتجبر الفتاة على الزواج ممن 

ال تريد«.
وأكد الس���يد الصافي، أنه »ال 
والي���ة ل���ألب أن ي���زوج ابنته 
خافا ملصلحته���ا«، داعيًا إلى 
»اجتن���اب ذل���ك واالبتعاد عن 

هذه املمارسات«.
ودع���ا ممث���ل املرجعي���ة وجهاء 
وشيوخ العش���ائر الى »االسراع 

بتطويق 
اي���ة ازم���ة او 

مشكلة وعدم السماح 
بأن تأخذ االمور مساحة اكبر 
من مس���احتها الواقعية«، حاثًا 
اياهم عل���ى »ضرورة التواصل 
مع علم���اء ومراجع الدين في 

ذلك«.
من جانبها أدانت املفوضية العليا 
حلقوق االنسان في بيان صحفي 
املرتكبة من  وبشدة االنتهاكات 
بعض العش���ائر العراقية حلقوق 
املرأة، والتي تتنافى مع الشريعة 
حق���وق  ومب���ادئ  االس���امية 
االنسان وتشكل خرقا للدستور 
والقوانني واملواثيق الدولية التي 

صادق عليها العراق.
ال���ذي ع���ده حقوقيون  الفعل 
جرمية كبرى بحق املرأة، ينطبق 
علي���ه قانون املتاجرة بالبش���ر، 
وهو جرمية تصل عقوبة مرتكبها 
الى الس���جن، فجرمية املتاجرة 
بالنس���اء في هذا الوقت يتطلب 

من 
العراقي���ني 

جلن���ة  دع���وة 
امل���رأة النيابية والس���لطتني 

التش���ريعية والتنفيذي���ة واملدعي 
الع���ام الى أن يك���ون لهم دور 
في مثل هكذا فصول عشائرية 
ومطالب���ة احلكوم���ة االحتادي���ة 
بضرورة التصدي لتلك االفعال 
لفرض سلطة وس���يادة القانون 
عل���ى جمي���ع العش���ائر، وفي 
ش���يوخ  دع���وة  الوق���ت  ذات 
العش���ائر لتح���رمي ه���ذا الفعل 
اإلجرام���ي ملا يس���يء لس���معة 
العش���يرة ويح���ط م���ن قدرها 
أمام القبائل االخرى، وكذلك 
اع���ان البراءة مم���ن يتعمد هذا 
الفعل امام جميع العشائر وعده 

خارجا عن العشيرة.

حسني النعمة 
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يع���د الته���اب امل���رارة م���ن 
والت���ي  الش���ائعة  االم���راض 
تصيب عادة النساء وخصوصا 
فوق سن اخلمسني عاما وبعد 
س���ن الياس والس���مان منهن 
... ولك���ن ايض���ا يصي���ب 
الذك���ور وف���ي اي عمر كان 
, يصن���ف التهاب امل���رارة الى 
صنف���ني التهاب امل���رارة احلار 
والته���اب امل���رارة املزمن وفي 
كا الصنفني هن���اك التهابات 
في جدار املرارة نتيجة التهاب 
بكتي���ري وقس���م اخ���ر وهو 
الته���اب امل���رارة املصح���وب 
بوجود حصى والتهاب املرارة 
ب���دون حصى وملعرف���ة املزيد 
ع���ن هذا املرض التقت مجلة 
»االح���رار« الدكت���ور حي���در 
خضي���ر اختص���اص جراح���ة 
عامة في مدينة االمام احلسني 
)عليه الس���ام( الطبية والذي 

بني لنا ما يأتي ؟
االعراض والعامات :�

املريض عادة يعاني من نوبات 
خاصة م���ن الم ف���ي املنطقة 
العلوي���ة اليمن���ى م���ن البطن 
وه���ذا االلم ع���ادة ميتد الى 

منطقة الظه���ر بني الكتفني او 
ميتد الى الكت���ف االمين وفي 
بعض االحيان املريض يش���عر 
بأل���م في املنطقة الشرس���وفية 
)منطق���ة ف���وق املع���دة( من 
البط���ن وهذا االل���م عادة ما 
يتفاقم عندم���ا يتناول املريض 
وجبات غذائية دسمة ويكون 
مصحوب بفقدان الش���هية مع 
ع���دم ارتياح في منطقة املعدة 
واحيانا يكون مصحوبا بالقيء 
وارتف���اع في درج���ة احلرارة 
وف���ي بعض االحي���ان يكون 

هناك اصفرار العينني .
اللتهاب  املش���ابهة  احل���االت 

املرارة :�
هن���اك الكثير م���ن االمراض 

تكون مشابهة اللتهاب املرارة 
ف���ي االعراض مث���ل التهاب 
الزائ���دة الدودي���ة , انفج���ار 
قرحة االثني عشري , التهاب 
البنكري���اس احلاد , احتش���اء 
عضلة القلب , التهاب الكلية 
, ذات الرئ���ة وخصوصا الفص 

االسفل االمين .
التشخيص :� 

يكون تشخيص التهاب املرارة 
من خال الفحص الس���ريري 
ال���ذي يجري���ه الطبيب على 
املري���ض من خال االعراض 
الذك���ر  س���ابقة  والعام���ات 
وايض���ا م���ن خ���ال فحص 
املريض باألشعة حتت الصوتية 
يك���ون  حي���ث  )الس���ونار( 

التشخيص سها .
العاج :�

في حالة امل���رارة احلاد يجب 
ادخال املريض الى املستش���فى 
واعط���اؤه املض���ادات احليوية 
املناس���بة واحملالي���ل الغذائي���ة 
حل���ني انتهاء االلته���اب ومن 
ث���م اعط���اء املري���ض موعدا 
الستئصال املرارة اما في حالة 
ان املريض ش���خص بالتهاب 

املرارة احلاد خ���ال اول 72 
ساعة فباإلمكان اجراء عملية 
اس���تئصال املرارة خال هذه 

الفترة .
النصائح واالرشادات :�

هناك ع���دة نصائح يجب ان 
يتبعها الشخص املصاب ومنها 
)احملافظ���ة على وزن اجلس���م 
متناسقا واالبتعاد عن السمنة 
املفرط���ة باتباع نظ���ام غذائي 
صح���ي خال م���ن الدهون , 
عند ظه���ور االعراض يفضل 
ان يراج���ع املري���ض الطبيب 
اخملتص بأسرع وقت ممكن (.
س/ ماه���ي املضاعفات التي 
يتع���رض له���ا املص���اب بعد 

استئصال املرارة ؟
ج/ ل���م تك���ن هن���اك اي���ة 
الش���خص  عل���ى  اع���راض 
املصاب بعد اس���تئصال املرارة 
ويكون محافظ���ا على وضع 
اجلس���م الطبيع���ي ... الن 
وضيفة املرارة هي تركيز املادة 
الصفراء وفي حالة استئصالها 
يقوم اجلس���م بش���كل تلقائي 
بإفراز املادة الصفراء من الكبد 

الى االثني عشري .   

اناطبيبك 

المحافظة على وزن الجسم واالبتعاد عن السمنة باتباع نظام غذائي صحي خاٍل من الدهون

التهاب المرارة ...  
 اعداد/ قاسم عبد الهادي 
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ح���كام اجلور والضالة ونبذة الكتاب كمعاوية ويزيد وبعبد 
امللك بن مروان وأبنائه )كان تعلق احلس���ني بالقرآن شديدًا 
يتل���وه في حل���ه وترحاله، ويجادل ويحاج���ج به أعداءه، 
فمثًا ملا وجد احلسني )عليه السام( مروان بن احلكم في 
طريقه ذات يوم، فأراد منه مروان أن يبايع يزيد وملا كشف 
له اإلمام عن معايب يزيد غضب مروان من كام احلس���ني 
ثم قال: والله ال تفارقني حتى تبايع يزيد صاغرا، فإنكم 
آل أبي تراب قد ملئتم ش���حناء، وأش���ربتم بغض آل بني 
سفيان، وحقيق عليهم أن يبغضوكم، فقال احلسني: إليك 
عن���ي فإنك رجس، وإني من أهل بيت الطهارة وقد أنزل 
ْجَس أْهَل الَبْيِت  الله فينا: )إّنما ُيريُد اللُه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الِرّ

َرُكْم َتْطِهيرًا( فنكس مروان رأسه ولم ينطق. وُيَطِهّ

ملا س���ار اإلمام احلس���ني )عليه الس���ام( نحو العراق ونزل 
بالثعلبية أتاه رجل من الكوفة يكنى أبا هرة األزدي، فسلم 
عليه ثم قال: يا بن رسول الله ما الذي أخرجك عن حرم 
الله ورحم جدك رسول الله )صلى الله عليه وآله(؟ فقال 
احلس���ني )عليه الس���ام(: ويحك يا أبا هرة، إن بني أمية 
أخ���ذوا مالي فصبرت، وش���تموا عرضي فصبرت، وطلبوا 

دمي فهربت، وأمي الله لتقتلني الفئة الباغية(.

إيحاءات عاشورائية

* ولعن اهلل آل زياد وآل مرواَن

* ولعن اهلل بني أميَة قاطبة

ال ُتظه���ر عاطفتك في العمل بل اس���تثمرها ولتكن دافعًا في 
كيفية الدفاع عن موكلك بنزاهة وبا اساءة للخصم او لزميلك 
وكيل اخلصم واحذر من التجاوز على احملكمة او على اخلصم 
بألفاظ خادش���ة س���واء اكنت في مرافعة مبحكمة اجلنايات أو 
البداءة او الشرعية ، واذا اضطررت الى ذكر عبارات قد تعتبر 
خادش���ة بحق اخلصم )كتلفظ عب���ارة: ان املتهم كان محتاال 
ومتحوطا في التاعب باالدلة بغية عدم ادانته بتهمة قتل اجملني 
علي���ه الخ( فهذا االس���تخدام يجب ان يكون موظفا بش���كل 
منطق���ي لتوصيل الفكرة والقناعة للمحكمة ال ان تطلق التهم 
وااللف���اظ جزافا با س���ند او دليل مقن���ع ، واحذر ان تدافع 
عن متهم )قاتل( او )مذنب( تعلم ذلك في قرارة نفسك بأنه 
)اجلان���ي احلقيقي( من اجل مقابل مادي فحس���ب )النك رمبا 
قد تكس���ب دعوى واحدة لكن تخسر نفسك الى االبد!( فا 

تترافع للنجاح وانت اخلاسر الوحيد والدائم امام نفسك!

               معًا لقراءة زيارة عاشوراء المخصوصة
 باإلمام الحسين )عليه السالم( ومعرفة مفاهيمها ومعانيها:

يعّد مرض الس���كري 
م���ن أكث���ر األمراض 
املنتش���رة  املزمن���ة 
ح���ول العالم، حيث 
يتج���اوز عدد مرضى 
العالم  الس���كري في 
350 ملي���ون مريض 
أنه  التقديرات  وتشير 
في عام 2004 توفي 

مب���رض الس���كري ما يزيد عن 3.4 مليون ش���خص معظمهم في 
الدول احملدودة واملتوسطة الدخل، وللوقاية من هذا املرض، ينصح 
باحثون باس���تخدام منق���وع نبات )البامية( وال���ذي يتم عبر وضع 
أربع قطع من )البامية( املشروخة على طولها في كوب ماء وتترك 
حت���ى الصب���اح وتنزع الباميا من الكوب ونش���رب امل���اء الناجت في 
الصب���اح الباكر قبل اإلفطار )عل���ى الريق( والذي يغنينا عن حقن 
األنس���ولني.. ونتائج التجربة التي أجراها الباحثون في هذا األمر 
عل���ى بعض الدراس���ات كان���ت هائلة حيث يؤك���دون أن أحدهم 
انخفضت نسبة السكر في دمه من 300 إلى 150 وآخر انخفضت 
نس���بة الس���كر في دمه من 195 إلى 94، ولذلك فإن مياه البامية 

عاج صحي طبيعي يحل محل األنسولني بإذن الله تعالى.

البامية.. عالج سحري
 لمرضى السكري

نصائح للُمحامين الجدد 
رافد األسعدي
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من بني اخلدمات اجلليلة التي تقدمها العتبة احلسينية املقدسة هي تقدمي الدواء للمرضى مجانا من خال عيادة مستشفى سفير 
احلس���ني عليه الس���ام ، لاسف الش���ديد البعض منهم يستلم الدواء وال يستخدمه بل يرميه في حاوية النفايات ، فاذا كان 
الدواء ال ينفعك فقل للصيدلي ذلك وال تستلمه وترميه، فهنالك غيرك من ُيشفى به ، اضافة الى ان هذه االدوية مت صرف 

مبالغ عليها لشرائها وتقدميها مجانا للمرضى ، فا تكن السبب في التبذير!!!!

االدوية مجانا

صورة وتعليق

لو عشنا حياتنا رمضان دائمًا.. لكانت آخرتنا عيدًا

راصد
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تعل��ن اإدارة مدر�سة ال�سيدة رقية )عليه��ا ال�سام( االبتدائية االأهلية لاأيتام والتابعة 

ملوؤ�س�س��ة االإم��ام الر�س��ا )علي��ه ال�س��ام( اخلريي��ة الواقع��ة يف من��ط   ق��ة ال�سبان��ات 

ع��ن قب��ول ت�سجي��ل التامي��ذ االأيت��ام يف ال�س��ف االأول االبتدائ��ي وكذل��ك الراغب��ن 

باالنتق��ال اإىل املدر�سة لل�سف��وف االأخرى وذلك يومي االأحد واالأربع��اء من كل اأ�سبوع.

علمًا اأن التعليم والنقل والكتب والقرطا�سية واالإطعام واخلدمات االأخرى تكون جمانية 

واأن العدد املطلوب حمدد.. ف�سارعوا بالت�سجيل.. مع التقدير


