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ا  ا َفإِنَّ ُروْا ِمْنُه َقاَل إِن َتْس��َخُروْا ِمنَّ ن َقْوِمِه َس��خِ اَم َمرَّ َعَلْيِه َمأٌل مِّ َوَيْصَن��ُع اْلُفْلَك َوُكلَّ
ِزيِه  َنْس��َخُر ِمنُكْم َكاَم َتْس��َخُروَن }هود/38{ َفَس��ْوَف َتْعَلُموَن َمن َيْأتِيِه َعَذاٌب ُيْ
وُر ُقْلَنا امْحِْل ِفيَها  نُّ ِقيٌم }هود/39{ َحتَّى إَِذا َجاء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّ َوَيِلُّ َعَلْيِه َعَذاٌب مُّ
َق َعَلْيِه اْلَقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه إاِلَّ  ِمن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اْثَننْيِ َوَأْهَلَك إاِلَّ َمن َس��بَ
ِحيٌم  َراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َربِّ َلَغُفوٌر رَّ ِ َمْ َقِليٌل }هود/40{ َوَقاَل اْرَكُبوْا ِفيَها بِْسِم اللهّ
َيا  اْبَنُه َوَكاَن ِف َمْعِزٍل  َباِل َوَناَدى ُنوٌح  ِري ِبِْم ِف َمْوٍج َكاجْلِ }هود/41{ َوِهَي َتْ
َع اْلَكاِفِريَن }هود/42{ َقاَل َسآِوي إَِل َجَبٍل َيْعِصُمنِي  َعَنا َواَل َتُكن مَّ ُبَنيَّ اْرَكب مَّ
ِحَم َوَحاَل َبْيَنُه��اَم امْلَْوُج َفَكاَن  ِ إاِلَّ َم��ن رَّ ِم��َن امْلَ��اء َقاَل اَل َعاِصَم اْلَي��ْوَم ِمْن َأْمِر اللهّ
ء َأْقِلِعي َوِغيَض امْلَاء  ِمَن امْلُْغَرِقنَي }هود/43{ َوِقيَل َيا َأْرُض اْبَلِعي َماءِك َوَيا َس��امَ
امِلنَِي }هود/44{ َوَناَدى  ْلَقْوِم الظَّ وِديِّ َوِقيَل ُبْعدًا لِّ َوْت َعَل اجْلُ َوُقِضَ اأَلْمُر َواْس��تَ
اِكِمنَي  قُّ َوَأنَت َأْحَك��ُم اْلَ ��ُه َفَقاَل َربِّ إِنَّ اُبنِ��ي ِمْن َأْهيِل َوإِنَّ َوْع��َدَك اْلَ بَّ ُن��وٌح رَّ

}هود/45{ 

) 38 ( عن الباقر عليه الس��ام إن نوحا ملا غرس النوى مر عليه قومه فجعلوا 
يضحكون ويس��خرون ويقولون : قد قعد غراس��ا حتى إذا طال النخل وكان 
جبارا طواال )قطعه ، ثم نحته ، فقالوا : قد قعد نجارا ، ثم ألفه فجعله س��فينة 
فم��روا عليه فجعلوا يضحكون ويس��خرون ويقولون : قد قعد ماحا ف فاة 
من األرض حتى فرغ منها . قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كام تسخرون 
 ) 40 ( عن الصادق عليه السام كان التنور ف بيت عجوز مؤمنة ف دبر قبلة 
ميمنة املسجد يعني مسجد الكوفة فقيل له : فإن ذلك موضع زاوية باب الفيل
اليوم ثم س��ئل وكان بدو وخروج املاء من ذلك التنور ؟ فقال : نعم إن الل عز 
وج��ل أحب أن يري قوم ن��وح آية ، ثم إن الل تعال أرس��ل املطر يفيض فيضا 
وفاض الفرات فيضا ،والعيون كلهن فيضا فغرقهم الل وأنجى نوحا ومن معه 

ف السفينة .
 ) 42 ( ع��ن الص��ادق عليه الس��ام عن النب��ي صل الل عليه وآله وس��لم إن 
نوحا ملا ركب السفينة وخاف الغرق قال : اللهم إين أسألك بمحمد وآل حممد 
ملاأنجيتن��ي م��ن الغ��رق فنجاه الل عز وج��ل . ونادى نوح ابن��ه : كنعان يا بنى 

اركب معنا : ف السفينة . وال تكن مع الكافرين .

التف�سري

�سورة هود

وف��ار: الفوران أي الغليان وهنا يراد به 
نبع املاء واخذ يفور
مرساها: استقرارها

اقلعي: امسكي عن املطر
وغي��ض: نق��ص وذه��ب ع��ن ظه��ر 

االرض
واستوت: استقرت
اجلودي : اسم جبل

قال اإلمام  
علي

الماُل بالوطن غربة
وبالغربة وطن

a
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األفتتاحية قد ال يس��توعب البعض حجم املؤامرة التي يراد هلا ان تعل 
الع��راق وش��عبه ف اهلاوي��ة وبمختلف الوس��ائل وم��ن بينها 

الطائفي��ة والقومي��ة واخريها اغراء الش��باب من اج��ل اهلجرة، 
ومهام يق��ال عن قبح هذه املؤامرات فالكومة والربملان معنيان قبل 

غريمه��ا ف وأد الفتن��ة من جهة وم��ن جهة اخرى يتحملون املس��ؤولية 
لكثري من املشاكل التي تعرض هلا العراق ،ولاسف الشديد تراكمت هذه 

السلبيات منذ ان وافقوا عل عقد ملس الكم ومن بعدها قانون ادارة الدولة 
املؤق��ت يسء الصيت الذي وضعه بريمر ، وال الي��وم تتضخم الغدة الرسطانية 

اخلاصة بالفس��اد واالرهاب ، وال ع��اج اال من قبل ابناء البل��د وتتحمل الكومة 
ال��وزر االك��رب ف املعاجلات ، واو عاج هو التوحد حتت راي��ة العراق ونبذ اخلافات ، 

فاذا توحدت الكلمة فان الطريق سالكة لنجاة العراق .

حجُم
 المؤامرِة

توقيُت الرِد
التفْت

هنالك مش��اكل تعرتضنا ف حياتنا اليومية البعض منها حتتاج ال 
رد رسي��ع والبعض منها ال س��كوت الن الزم��ن كفيل بحلها ، 
والتمييز بني هذه املشاكل امر رضوري الن عدم دقة توقيت الرد 
لربام يفاقم املشكلة ويصبح حلها عسري ان مل تولد مشاكل اخرى 
، وف الوق��ت ذات��ه التاين ف ال��رد يكون االفضل الن االنس��ان 
ق��د يكون ف ش��د عصبي ح��ال تعرضه للمش��كلة، وتصدر منه 
ترصف��ات ال ارادية ، يندم عليها بع��د ان هتدا اعصابه ، وكم من 

مشكلة جاء حلها بواسطة الزمن .
وهنال��ك مش��اكل جيب اجي��اد الل��ول اجلذرية هلا حامل��ا بدات 

بوادرها حتى ال تستفحل فيصبح حلها اكرب من حجمها.
فالتوقيت رضوري ويكون حسب طبيعة املشكلة  

َأْم��َرُه،  ُثُك��ْم  َوُمَورِّ ُش��ْكَرُه،  ُمْس��تْأِديُكْم  الُل 
لَِتَتَناَزُع��وا  ��ُدود،  حَمْ ِمْض��امر  ِف  َوُمِْهُلُك��ْم 
وا ُعَقَد امْلَ�آِزِر، َواْطُووا ُفُضوَل  َس��َبَقُه، َفش��دُّ
َتِمُع َعِزيَم��ةٌ َوَولِيَمٌة، َوَما  ��َواِص، َواَل َتْ اخْلَ
َلَم  ��ْوَم لَِعَزائِ��ِم اْلَي��ْوِم، َأحَم��ى الظُّ َأْنَق��َض النَّ

لَِتَذاِكرِي اهْلَِمِم!

قال اإلمام علي

في الحث على الجهاد

a
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اخبار

قال مصدر خمول ف قيادة قوات الشد الشعبي ف حمافظة صاح الدين لكتائب االعام الرب, 
بأن »ماهدي الشد الشعبي بمنظمة بدر متكنوا من قتل 17 ارهابيا وجرح 23 آخرين وتدمري 
ورشة لتصنيع العبوات الناسفة والعجات املفخخة بقصف مدفعي ف ناحية الصينية غرب قضاء 

بيجي بمحافظة صاح الدين«.

أفاد مصدر خمول ف قيادة قوات الشد الشعبي ف حمافظة صاح الدين لكتائب االعام الرب, 
بأن »أبطال املقاومة اإلسامية حركة حزب الل النجباء متكنوا وبعملية نوعية من قتل وأرس عدد 
بمحافظة  بيجي  قضاء  غرب  الصينية  ناحية  أطراف  ف  اإلجرامية  داعش  عصابات  عناص  من 

صاح الدين«.

صح مصدر استخباري مطلع بقيادة عمليات حمافظة األنبار أن »الطريان الرب وبالتنسيق مع 
قوات اجليش قصف رتا لداعش لدى مروره ف عربة آلبو شهاب التابعة جلزيرة اخلالدية، )23 

كم رشق الرمادي(، ما أسفر عن تدمري 15 مركبة للتنظيم وقتل من فيها«.

منظمة بدر: قتل 17 إرهابيا وجرح 23 آخرين وتدمير ورشة 
تفخيخ في الصينية

اطراف  في  داعش  ارهابيي  من  عدد  وقتل  أسر  النجباء:  حركة 
ناحية الصينية غربي بيجي

جوية  بضربة  فيه  من  وقتل  لـ«داعش«  مركبة   15 من  مكون  رتل  تدمير 
شرق الرمادي
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�������ت  زفهّ
ال�������ش�������ود 

كرباء  أهايل  من  السينية 
عيل  )ل���واء  ومنتسبي  امل��ق��دس��ة 
لألمانة  التابع  القتايل  األك���رب( 
املقدسة  السينية  للعتبة  العامة 
الدينية  املرجعية  أبطال  جثامني 
ال��ع��ل��ي��ا ال��ذي��ن اس��ت��ش��ه��دوا ف 
صاح  بمحافظة  بيجي  قضاء 
الدين,دفاعا عن االرض والعرض 

واملقدسات..
ملس  )فاضل عوز( عضو  وقال 
املقدسة  السينية  العتبة  ادارة 
)األح���رار(...دأب  ملة  ملراسل 
املقدسة  السينية  العتبة  من  وفد 
بأمل  مزوجة  بدموع  يستقبل   ان 
ن��ودع  وال��ي��وم  العقيدة  ش��ه��داء 
الشهداء  من  عدٍد  جثامني  كوكبة 
الغيارى من لواء عيل األكرب)عليه 
عاهدوا  ما  صدقوا  من  السام( 
الوطن  عن  الدفاع  ف   عليه  الل 
وامل��ق��دس��ات خال  وال��ع��رض 
كيان  ل��ع��ص��اب��ات  م��واج��ه��ت��ه��م 
)داع�����ش( اإلره�����اب، ب��ع��د ان 
اجريت للجثامني مراسيم الزيارة 
الشيخ  بإمامة  باإلنابة  والصاة 
)ع��ب��د امل��ه��دي ال��ك��رب��ائ��ي( ف 

الصحن السيني الرشيف...
»موضحا« ان االمانة العامة للعتبة 
السادة  من  وفدا  تشكل  املقدسة 

وامل��ش��اي��خ 

ملس  ال  للتوجه  األجاء 
الشهداء  روح  عل  املقام  الفاحتة 
لذوهيم  التعازي  لتقديم  السعداء 
والسلوان  بالصرب  هلم  والدعاء 
فسيح  ال��ش��ه��داء  يسكن  وان 
الذين  الشهداء  ان  جناته،مبينا 
اهايل  من  الشهادة  رشف  نالوا 
وكرباء  والكوت  بغداد  حمافظة 
م��ن: )وحيد  ك��ل  ه��م  امل��ق��دس��ة 
وهيب,  كريم  وع��يل  وف,  جاسم 
واسامة  مهدي,  حسني  وصباح 
ه��اش��م حم��م��د, وم���زه���ر ك��اظ��م 
حسوين, وجاسم داوود , ومرتىض 

ابراهيم(.
الشد  قوات  ان  بالذكر  واجلدير 
عيل  )ل���واء  اب��ط��ال  م��ن  الشعبي 
التابع  ال��س��ام-(  األكرب-عليه 
للعتبة السينية املقدسة إل جانب 
بالرشطة  املتمثلة  األمنية  القوات 
االحتادية، وقوات اجليش العراقي 
حترير  عمليات  ف  مستمرين 
ف  انتصارات  حمرزين   )بيجي( 

مجيع حماور القتال.

كوكبة من شهداء الجهاد )الكفائي( تحملهم االكف
الحسينية لتطوف
 بهم ضريح االمام
 الحسين الشهيد

األحرار : ضياء االسدي

وعبيد  وجبور  »شمر  من  بيجي  قضاء  عشائر  ابناء  سارع 
للعتبة  التابع  االكرب  عيل  لواء  أبطال  ملشاركة  واجليسات« 
بعد  االره��اب  داعش  عصابات  حماربة  ف  املقدسة  السينية 
االنتصارات التي حققها اللواء مع الشد الشعبي ف بيجي، 
ملحاربة  وشيعة  سنة  العراقي  الصف  وحدة  بذلك  مؤكدين 
العليا، ومصممني عل  الدينية  املرجعية  لواء  االرهاب حتت 

االنتصار .

انضمام عشائر بيجي
 مع لواء علي االكبر في محاربة داعش
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ع��وائ��ل  متابعة  جل��ن��ة  زارت 
فرقة  ف  واجل��رح��ى  الشهداء 
من  ع���ددًا  القتالية  ال��ع��ب��اس 
ف  وجرحاها  شهدائها  عوائل 
الديوانية،  )ب��اب��ل،  حمافظات 
هذه  وتأيت  والبرصة(،  واسط، 
زيارات  سلسلة  ضمن  الزيارة 
تقوم با الفرقة هلذه العوائل من 
احتياجاهتم  الوقوف عل  أجل 
احواهلم  وتفقد  ومستلزماهتم 
معاماهتم  إنجاز  سري  ومتابعة 
ة بتوزيع قطع األرايض. اخلاصهّ

الشهداء  قسم  رئ��ي��س  وق���ال 
واجلرحى ف فرقة العباس)عليه 
عدنان  الاج  القتالية  السام( 

قيادة  م��ن  »بتوجيه  ه��نهّ��ون: 
العتبة  من  ومرشفيها  الفرقة 
لت  ُشكهّ س��ة،  امل��ق��دهّ العباسية 
واجبها  من  يكون  ة  خمتصهّ جلنٌة 
لذوي  دوري��ة  بزياراٍت  القيام 
شهداء الفرقة الذين سقطوا ف 
داعش  عصابات  ضدهّ  املعارك 
���اع  امل��ج��رم، م��ن أج��ل االطهّ
وفق  وتلبيتها  احتياجاهتم  عل 

رة«. اإلمكانات املتوفهّ
وأضاف: »كام إنهّ من واجبات 
اجلرحى  زي���ارة  اللجنة  ه��ذه 
املمكنة،  العاجات  وتوفري 
أماكن  إل  بنقلهم  ل  والتكفهّ
األمر،  لزم  إن  للعاج  أخرى 

وهذا ما حصل ف آخر زيارة، 
ُن��ِق��َل أح��د اإلخ��وة من  حيث 
حمافظة  م��ن  الفرقة  م��اه��دي 
البرصة  حمافظة  ال  ك��رك��وك 
له،  جراحية  عملية  إلج���راء 
ح��ي��ث أنهّ���ه أص��ي��ب ف أح��د 
ف  اخلاصة  القتالية  الواجبات 

آمريل«.
روات��ب  توزيع  »ت��مهّ  ��دًا:  م��ؤكهّ
ش��ه��ري��ة ل��ع��وائ��ل ال��ش��ه��داء، 

وكذلك رشعت اللجنة بمتابعة 
ة بتمليك قطع  املعامات اخلاصهّ
للشهداء  صة  املخصهّ األرايض 
ف حمافظاهتم، باإلضافة إل نقل 
إل  واجلرحى  الشهداء  عوائل 
ف  سة للترشهّ مدينة كرباء املقدهّ
وأخيه  السني  اإلم��ام  بزيارة 
العباس)عليه  ال��ف��ض��ل  أب 

السام(«..

فرقة العباس 
القتالية تتفقد عوائل شهدائها 

الحسينية لتطوف
 بهم ضريح االمام
 الحسين الشهيد

انضمام عشائر بيجي
 مع لواء علي االكبر في محاربة داعش

لواء علي االكبر يقدم الخدمات 
الصحية والغذائية الى اهالي بيجي

هذه  ف  املتواجدة  العوائل  ال 
بمعاجلة  نقوم  حيث  املنطقة 
واملتوسطة  البسيطة  ال��االت 

اما الاالت اخلطرة يتم ارساهلا 
ال مستشفى سامراء«.

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ف���اح عبد 
عيل  لواء  ف  االعاشة  مسؤول 
االك��رب : »ت��ق��وم االع��اش��ة ف 
القطعات  كافة  بتجهيز  اللواء 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��واء ع��يل االك��رب 
عملية  ف  املشاركة  والقوات 

تهيز  يتم  حيث  بيجي  حترير 
)3500( ماهد ف كل وجبة«.
واضاف عبد: »بأمر من السيد 
ام��ر ل���واء ع��يل االك���رب ال��اج 
قاسم مصلح تم تهيز العوائل 
باملواد  بيجي  قضاء  ال  العائدة 
ال��غ��ذائ��ي��ة ب��ث��اث وج��ب��ات 

يوميا«.
العائدة  العوائل  شكرت  فيام 
مناطقهم  حترير  بعد  بيجي  ال 
من دنس داعش االرهاب لواء 
عيل االكرب ملا يقوم به من تقديم 
العائدة  العوائل  ال  اخلدمات 
اللواء  امر  مطالبني  القضاء  ال 
بعد  حتى  بيجي  ف  بالبقاء 

حتريره من داعش بالكامل.
التابع  الصحي  املركز  ان  يذكر 
ال لواء عيل االكرب ف بيجي قام 
بفتح اقسام جديدة ومنها قسم 
االسنان  معاجلة  ف  متخصص 
بقلع  القسم  هذا  يقوم  حيث 

وترميم االسنان.

ق��ام اب��ط��ال ل���واء ع��يل االك��رب 
املقدسة  السينية  للعتبة  التابع 
الصحية  اخل��دم��ات  بتقديم 
الشد  مقاتيل  ال  والغذائية 
قضاء  ف  املتواجدين  الشعبي 
ال  العائدة  والعوائل  بيجي 
عيل  لواء  حرر  ان  بعد  القضاء 
من  املقاومة  والفصائل  االكرب 

دنس العصابات االرهابية .
حيدر  الطبي  امل��ع��اون  وق��ال 
املركز  ف  املقيم  سلامن  عبيد 
يتمثل  »واجبنا  للواء:  الصحي 
ال  الطبية  اخل��دم��ات  بتقديم 
ابطال لواء عيل االكرب والشد 
بيجي  ف  املتواجدين  الشعبي 
اضافة ال تقديم هذه اخلدمات 
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الشيخ الكربالئي: 

قرار مجلس الوزراء 

بتخفيض رواتب كبار 

المسؤولين خطوة 

باالتجاه الصحيح لإلصالح

األمر االول :
ال����وزراء  جم��ل��س  ق����رار  ان 
روات��ب  بتخفيض  االخ���ر 
الدولة  يف  املسؤولني  كبار 
االجت����اه  يف  خ���ط���وة  ي��ع��د 
ال��ذي  ل��إص��اح  الصحيح 
ومن  ال��ش��ع��ب،  ب��ه  يطالب 
االخ��رى  املهمة  اخل��ط��وات 
العدالة  من  لدرجة  حتقيقًا   –
سلم  اقرار  هو  االجتامعية- 
يلغي  الذي  اجلديد  الرواتب 
بني  املنطقية  غ��ر  ال��ف��وارق 
رواتبهم  يف  الدولة  موظفي 
الذين  وخمصصاهتم وينصف 
قليلة  روات��ب  هلم  خصصت 

ت��وف��ر احل���د االدن����ى من  ال 
العيش الكريم.

ونؤكد  قبل  م��ن  قلنا  وق��د 
اخلطوات  من  ان  ايضًا  اليوم 
االس���اس���ي���ة ل���إص���اح – 
وحماسبة  ماحقة  اىل  اضافة 
ال��ف��اس��دي��ن واس��رج��اع ما 
االم��وال  من  عليه  استولوا 
اع��ادة  هو  ح��ق-  وج��ه  بغر 
يف  امل��س��ؤول��ني  اداء  تقييم 

مهني  اس��اس  عىل  احلكومة 
وم���وض���وع���ي، وال��ق��ي��ام 
عدم  يثبت  م��ن  ب��اس��ت��ب��دال 
مهامهم  اداء  يف  ك��ف��اءهت��م 
يبنى  اخ��ري��ن  ب��أش��خ��اص 
اخ��ت��ي��اره��م ع���ىل اس���اس 
واحلرص  والنزاهة  الكفاءة 
عىل مصالح الشعب، وينبغي 
البديل  اخ��ت��ي��ار  ي��ك��ون  ان 
من  مج��ع  ق���رار  اىل  مستندًا 

واالختصاص  اخل��رة  ذوي 
ال  حتى  ال���وزارات  مهام  يف 
لاهتام  جم��ال  هنالك  يكون 
يف  املوضوعية  وعدم  بالتفرد 

االختيار.
التغير  ان  ال��واض��ح  وم��ن 
بل  ذاته  حد  يف  مطلوبًا  ليس 
نحو  التغير  ه��و  املطلوب 
ذل��ك  ي��ك��ون  وال  االف��ض��ل 
املهنية  الضوابط  برعاية  اال 
بعيدًا  استبدال  عملية  اية  يف 
او  احلزبية  املحاصصة  عن 
املناطقي  او  الطائفي  االنتامء 

او العشائري ونحو ذلك..

العليا في كربالء المقدسة؛ سماحة الشيخ عبد المهدي  الدينية  تناوَل ممثل المرجعية 
26/ذو  بتاريخ  الشريف  الحسيني  بالصحن  الجمعة  لصالة  الثانية  بالخطبة  الكربالئي 
بالوقت  العراق  يشهده  لما  مهمة  أمور  ثالثة  تناول  2015/9/11م،  الموافق  القعدة/1436هـ 

الحاضر وهي:

تعد البصرة المصدر االهم لموارده المالية ولكن 
اهلها يعانون من عدم توفر خدمة اساسية ملحة 

وهي الماء الصالح لالستخدام..
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األمر الثاني :
التي  االخ����رة  اخل��ط��وة  ان 
ب��إق��راض  احلكومة  اخت��ذهت��ا 
ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ال��ع��راق��ي 
م��ب��ل��غ مخ��س��ة ت��ري��ل��ي��ون��ات 
الزراعية  للمصارف  دينار 
وال��ص��ن��اع��ي��ة وامل����رف 
االسكان  وصندوق  العقاري 
صارمة  اج��راءات  اىل  حتتاج 
املبالغ  هذه  رصف  مراقبة  يف 
وعدم  الصحيحة  املواضع  يف 
ال��س��امح ل����رؤوس ال��ف��س��اد 
والطمع  اجلشع  واص��ح��اب 
كام  اليها  ايدهيا  متتد  ان  من 
املليارات  مئات  اىل  امتدت 
التي ذهبت هباًء يف السنوات 
املشاريع  آالف  باسم  املاضية 
لو  االم��وال  هذه  ان  الومهية. 
رصفت وفق خطط صحيحة 
ألم��ك��ن م��ع��اجل��ة ع���دد من 
ملفا  ومنها  املهمة  امللفات 
ال��ب��ط��ال��ة وت��ن��وي��ع ال��ق��اع��دة 
من  والب��د  للبلد،  االنتاجية 
تكميلية  خ��ط��وات  اخت����اذ 
كحامية  اهلدف  هذا  لتحقيق 
امل��ن��ت��وج ال��وط��ن��ي ال���ذي ال 
من  احل��ايل  الوضع  يف  يمكن 
اخلارجي  املستورد  ينافس  ان 

يف السعر واجلودة.
الذي   – اخلدمات  ملف  ويف 
نواقصه  بشأن  احلديث  تكرر 
هنا  نشر  ان  نريد  املتنوعة- 
للمواطنني  االزلية  املعاناة  اىل 
البرة  حمافظة  يف  ال��ك��رام 
وشكاواهم املستمرة من عدم 
توفر املاء الصالح لاستخدام 
لاستحامم  حتى  ال��ب��ري 

وه��ذا  ال���رب،  ع��ن   ً فضا 
من غرائب الوضع يف العراق 
املصدر  ال��ب��رة  تعد  حيث 
ولكن  املالية  مل��وارده  االه��م 
توفر  عدم  من  يعانون  اهلها 
وهي  ملحة  اساسية  خدمة 

املاء الصالح لاستخدام.
احل��ك��وم��ة  م��ن  امل��ت��وق��ع  ان 
املركزية ان تويل اهتاممًا خاصًا 
تتوانى  وال  املهم  امللف  هبذا 
ع��ن وض���ع ح��ل��ول ج��ذري��ة 
هذه  يف  الكبرة  املشكلة  هلذه 

املحافظة املضحية واملعطاء.
األمر الثالث:

م��ع اط��ال��ة ال��ع��ام ال��درايس 
اجل��دي��د ال���ذي ي��ت��زام��ن مع 
الظروف االستثنائية التي يمر 

هبا العراق نّود بيان ما ييل :
تنرها  التي  االرق��ام  1-ان 
عن  العاملية  املنظامت  بعض 
العراق  يف  االمية  نسبة  تزايد 
تؤرش  االن��اث  بني  خصوصًا 
عىل  مستقبلية  خم��اط��ر  اىل 
العراق  االنسان  بناء  عملية 
اصبح  وقد  وتربويًا،  علميًا 
لزامًا عىل اجلهات املعنية اختاذ 
بتطبيق  الكفيلة  االج��راءات 
االل��زام��ي  التعليم  ق��ان��ون 
من  واالمهات  االب��اء  وحث 
مكثفة  اعامية  برامج  خال 
ع���ىل ادخ�����ال اط��ف��اهل��م اىل 
الوقت  نفس  ويف  امل��دارس، 
منع ترسب الطلبة من مقاعد 
اقتصادية  ألسباب  الدراسة 

او غرها..
التعليمية  العملية  2-ان 
بجهود  تتقوم  الصحيحة 

الربية  وزارة  وهي  اركاهنا 
وال��ك��ادر  امل��درس��ة  وادارة 
ام��ور  واول���ي���اء  التعليمي 
الطلبة، وقد تطورت اساليب 
كثرًا،  اليوم  عامل  يف  التعليم 
فاملطلوب من اجلهات املعنية 
الطرق  ات��ب��اع  اىل  تسعى  ان 
التدريسية والتعليمية احلديثة 
يف مدارسنا واستعامل وسائل 
اجل  م��ن  للتعليم  متطورة 
مهارات  الطلبة  يكسب  ان 
علمية وقدرات ذهنية تناسب 

طبيعة العر احلارض.
من  امل��ط��ل��وب  ان  3-ك����ام 
امل��ع��ل��م��ني م��زي��د االه��ت��امم 
سيام  وال  ال��رب��وي  باجلانب 
ان العراق تعرض اىل ظروف 
استثنائية من حروب وازمات 
عىل  سلبًا  انعكست  متتالية 
من  ال��ك��ث��ر  شخصية  ب��ن��اء 
الوطنية  مقوماهتا  يف  اطفاله 
ونأمل  واالخاقية،  والنفسية 
من وزارة الربية ومؤسساهتا 
االهتامم  امل��دارس  وادارات 
البناء  حيقق  بام  اجلانب  هبذا 

االكمل واالفضل للطاب.
االص���اح  ع��م��ل��ي��ة  4-ان 
اليها  ن��دع��و  ال��ت��ي  الشاملة 
العملية  تشمل  ن  البد  مجيعًا 
ال��رب��وي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
امل�������دارس واجل���ام���ع���ات، 
مراجعة  ال����روري  وم���ن 
العملية  هذه  ألسس  شاملة 
العناية  واصاحها من خال 
واملتانة  الرصانة  بمقومات 
للطالب  العلمي  للمستوى 
شخصيته  ببناء  وااله��ت��امم 

االخاقية والوطنية..
للصاح  مجيعًا  اهلل  وفقنا 
ينر  ان  ونسأله  واالص��اح 
ومن  البطلة  املسلحة  قواتنا 
املتطوعني  م��ن  يساندوهم 
العشائر  واب���ن���اء  ال���ك���رام 
ضد  منازلتهم  يف  الغيارى 

قوى االرهاب..

الوزراء  قرار مجلس  ان 
رواتب  بتخفيض  االخير 
ك��ب��ار ال��م��س��ؤول��ي��ن في 
في  خطوة  يعد  الدولة 
لإلصالح  الصحيح  االتجاه 

الذي يطالب به الشعب

ل��ي��س  ال��ت��غ��ي��ي��ر  ان 
مطلوبًا في حد ذاته بل 
التغيير  ه��و  المطلوب 
يكون  وال  االف��ض��ل  نحو 
اال برعاية الضوابط  ذلك 
عملية  اية  في  المهنية 
اس��ت��ب��دال ب��ع��ي��دًا عن 
الحزبية  ال��م��ح��اص��ص��ة 
او  الطائفي  االنتماء  او 
العشائري  او  المناطقي 

ونحو ذلك..
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اخلطبة االوىل لصاة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربائي يف 26/ذي القعدة/1436ه� املوافق 2015/9/11م

من رسالة االمام الصادق )عليه السالم( لشيعته: )إياكم أن ُتعيُنوا على مسلم مظلوم فيدعو اهلل عليكم 
ويستجاب له فيكم، فإن أبانا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يقول: »إن دعوة المسلم المظلوم مستجابة«.   
إن الحياد والتفّرج والسكوت عن الظالم امور مرفوضة في الشرع، فاذا وجد ظالم ومظلوم ورأى االنسان 

الظلم امام عينيه فالبد ان ينصر المظلوم ويقف في وجه الظالم..

)عليه  السجاد  االم���ام  يقول 
االعتذار  ف  دعائه  ف  السام( 
اين  )اللهم  العباد:  تبعات  من 
ُظلم  مظلوم  من  اليك  اعتذر 

بحرضيت فلم أنرصه(.
)صل  الل  رس��ول  عن  وروي 
يقول   : وسلم(  وآل��ه  عليه  الل 
الل عز وجل : )وعزيت وجايل 
عاجلة  ف  الظامل  من  َن  النتقمهّ
رأى  من  َن  وألنتقمهّ وآج��ل��ة، 
فلم  ينرصه  ان  فقدر  مظلومًا 

ينرصه(.
)عليه  الصادق  عن  وروي  كام 

السام(: )وما من مؤمن يذل 
االهّ  يقدر عل نرصته  اخاه وهو 

خذله الل ف الدنيا واالخرة(.
)عليه  امل��ؤم��ن��ني  ام���ري  وع���ن 
للحسنني  وصية  ف  ال��س��ام( 
)قوال   : قال  السام(  )عليهام 
وكونوا  لاجر  واعما  بالق 
للظامل خصاًم وللمظلوم عونًا(.

ودفع  املسلمني  بني  فللتناحر 
ف  ك��ربى  امهية  عنهم  الظلم 
النرصة  وت��ك��ون  االم���ة  ح��ي��اة 
احتاج  متى  له  العون  بتقديم 
كان  ان  عنه  الظلم  ودف��ع  اليه 

ان  الظلم  عن  وردعه  مظلومًا، 
رسول  لقول  حتقيقًا  ظاملًا  كان 
الل )صل الل عليه وآله وسلم( 
مظلومًا  او  ظاملًا  اخاك  انرص  ؟ 
ف��ق��ال رج��ل : ي��ا رس���ول الل 
ارأيت  مظلومًا،  كان  ان  انرصه 
ان كان ظاملًا كيف أنرصه؟ قال: 
فان  الظلم  من  متنعه  او  حتجزه 

ذلك نرصه.

رواي��ات  عدة  من  املستفاد  إن 
املظلومني  خصهّ  تعال  الل  ان 
وردهّ  ونرصهتم،  دعوهتم  بقبول 
كيد االعداء وما ذلك اال ألهنم 
تعال ال  الل  اصحاب حق وان 
ذا حق حقه ويث عباده  يمنع 

عل نرصة املظلومني.
ال��رواي��ات  من  الكثري  وهناك 
استحباب  ع��ل  ت��ؤك��د  ال��ت��ي 

موقُف اإلنسان من الظالم والمظلوم..

ان التشّيع بالمعنى الدقيق للكلمة هو االقتداء 
باألئمة الطاهرين عليهم السالم في تقواهم 

وورعهم وشدة تحرجهم في الدين واخالقهم 
وسلوكهم...
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ح��وائ��ج  ق��ض��اء  ف  ال��س��ع��ي 
شتى  ف  واعانتهم  املسلمني 
الكرب  وتفريج  الياة  ماالت 
عنهم.. ويريد االسام ان يقق 
املؤمنون   « لقاعدة  ويؤسس 
حوائج  بعضهم  يقض  اخ��وة 
عنوان  عليهم  لينطبق  بعض 

االيامن.
وقد روي عن اب عبدالل )عليه 
ما قىض مسلم ملسلم  السام(: 
حاجة االهّ ناداه الل تبارك وتعال 
لك  ارىض  وال  ث��واب��ك  )ع��يلَّ 

بدون اجلنة(.
وف رواي��ة اخ��رى: »م��ن قىض 
كمن  كان  حاجة  املؤمن  ألخيه 

عبد الل دهره«.
وم����ن آث����ار ق��ض��اء ح��وائ��ج 
املحبة  عل  يبعث  انه  املسلمني 
متاسك  ال  وي���ؤدي  وال��وئ��ام 
فيام  االواص  وتقوية  املجتمع 

بينهم..
عليهم  البيت  اهل  ائمة  وك��ره 

ال��س��ام ع���دم ال��ت��ع��اون بني 
املسلمني..

)عليه  ال��ب��اق��ر  االم����ام  ي��ق��ول 
بمعونة  بخل  )م��ن  ال��س��ام(: 
حاجته  ف  والقيام  املسلم  اخيه 
اال ابتيل بالقيام بمعونة من يأثم 

عليه وال يؤجر(.
)وإياكم  السام(  )عليه  وقوله 
اخوانكم  م��ن  اح��ٍد  وإع��س��ار 
املسلمني..( فإن اإلعسار طلب 
عرسه  ع��ل  الغريم  م��ن  ال��ق 

وضيق حاله.
وعن اب عبدالل الصادق )عليه 
السام(: )من اراد ان يظله الل 
ه.. قاهلا ثاثة  يوم ال ظل إالهّ ظلهّ
فقال:  يسألوه،  ان  الناس  مهابة 
من  له  ليدع  او  معرسًا  فلينظر 

حقه.
ق��ال:  ال��س��ام(  )عليه  وع��ن��ه 
الل  )ص��ل  الل  رس��ول  )صعد 
ذات  املنرب  وسلم(  وآل��ه  عليه 
ثم  عليه  واثنى  الل  فحمد  يوم 

الشاهد  غ  ليبلهّ الناس  قال: )اهيا 
أنظر  ومن  أال  الغائب،  منكم 
معرسًا كان له عل الل عزهّ وجل 
ماله  بمثل  صدقة  ي��وم  كل  ف 

حتى يستوفيه(.
وإن كان ذو ُعرسة فنظرة )َوإِْن 
ٍة  َفَنِظَرٌة إَِل َمْيرَسَ ٍة  َكاَن ُذو ُعرْسَ
ُقوا َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكْنُتْم  َوَأْن َتَصدَّ

َتْعَلُموَن( )البقرة:280(.

)عليهم  ال��ب��ي��ت  أه���ل  ت����رَك 
ارص���دة  لشيعتهم  ال��س��ام( 
الرتبوية  املناهج  م��ن  مرشقة 
ها بم ائمة اهل  واالخاقية امدهّ
البيت )عليهم السام( ليكونوا 
سلوكهم  ف  ح��س��ن��ة  ق����دوة 

وآدابم.
الدقيق  باملعنى  التشيهّع  ان 
باألئمة  االق��ت��داء  هو  للكلمة 
ال��س��ام  عليهم  ال��ط��اه��ري��ن 
وش��دة  وورع��ه��م  تقواهم  ف 
واخاقهم  الدين  ف  حترجهم 
من  خ��رج  ف��اذا  وسلوكهم... 
الطريق  ع��ن  التشيهّع  ع��ي  ي��دهّ

البيت  اهل  ه  خطهّ الذي  القويم 
اوامر  وخالف  السام  عليهم 
فان  معاصيه  واقرتف  تعال  الل 
مساحمه  عليه  التشيهّع  اط��اق 
من  ان��ه  يقال:  ان  والصحيح 
حمبي اهل البيت عليهم السام.
السن  االم��ام  عن  ورَد  وق��د 
)عليه السام( ريانة رسول الل 
)صل الل عليه وآله وسلم( انه 

وفد عليه شخص فقال له : )يا 
بن رسول الل إين من شيعتكم( 
)يا   : السام(  )عليه  له  فقال   ،
اوامرنا  ف  لنا  كنت  ان  عبدالل 
صدقت،  فقد  مطيعًا  وزاجرنا 
فا  ذل��ك  بخاف  كنت  وان 
مرتبة  بدعواك  ذنوبك  ف  تزد 
رشيفة لست من اهلها، ال تقل 
انا   : قل  ولكن  شيعتك  من  انا 
من مواليكم وحمبيكم، ومعادي 
وال  خري  ف  وان��ت  اعدائكم 

خري.

من آثار قضاء حوائج المسلمين انه يبعث على 
المحبة والوئام ويؤدي الى تماسك المجتمع وتقوية 

االواصر فيما بينهم..

ان اهلل تعالى خّص المظلومين بقبول دعوتهم 
ونصرتهم، ورّد كيد االعداء وما ذلك اال ألنهم 

اصحاب حق وان اهلل تعالى ال يمنع ذا حق حقه 
ويحث عباده على نصرة المظلومين.
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هل يجوز ملن 
يحج  أن  يستطع  لم 
أن ينوب عن غيره ؟

يجوز .

هل يجوز حلق الشعر باملاكنة الصفر 
في احلج والعمرة؟

ال��س��ؤال : ه��ل جي���وز إق��ام��ة 
واملدينة  مكة  فنادق  ف  اجلامعة 
علاًم بأن مجاعة املسلمني تقام ف 

املسجدين ؟
اجلواب : ال مانع منه أن مل يكن 

عل خاف التقية .

السؤال : ما هو رأي سامحتكم 
ف الصاة مجاعة ف الرم املكي 

الرشيف مع االمام ؟
اجلواب : جيوز و يقرأ لنفسه و 

لو إخفاتًا .

السؤال : اهيام افضل الصاة ف 
املسجد الرام واملسجد النبوي 
املنزل  ف  ال��ص��اة  او  ف���رادي 

مجاعة؟
اجلواب : الصاة ف املسجدين 

افضل .

بني  التخيري  ه��ل   : ال��س��ؤال 
القرص واإلمتام ف مكة واملدينة 

ابتدائي أو استمراري ؟

اجلواب : استمراري .

الوضوء  جي��وز  هل   : ال��س��ؤال 
باملياه املربدة املخصصة للرشب 

ف الرمني الرشيفني ؟
خمصصة  كانت  إذا   : اجل��واب 

للرشب مل جيز الوضوء با .

فضل  ف  ورد  م��ا   : ال��س��ؤال 
امل��س��ج��د ال���رام  ال��ص��اة ف 
وامل���س���ج���د ال���ن���ب���وي ه��ل 
اجلديدة  االم��ت��دادات  يشمل 

للمسجدين ؟
ت توسعة  اجلواب : نعم إذا عدهّ
مسجد  إضافة  ال  للمسجدين 

أو مرفق إليهام .

السؤال : هل التخيري بني القرص 
والتامم للمسافر يتص باملناطق 
القديمة ف مكة املكرمة واملدينة 
االمتدادات  يشمل  أم  املنورة 

اجلديدة أيضًا ؟
االمتدادات  يشمل   : اجل��واب 

الديثة أيضًا .

السؤال : هل جيوز الدخول ال 
مكة املكرمة عل سبيل السياحة 

من دون احرام ؟
مكه  دخول  جيوز  ال   : اجلواب 
اال  امل��ك��ي  ال���رم  وال دخ���ول 
حمرما الي غرض كان ويستثني 
الاالت وهي  بعض  ذلك  من 

مذكورة ف رسالة املناسك .

ال��س��ؤال : أهي���ام اك��ث��ر ث��واب��ا 
ف  الصاة  أو  بالبيت  الطواف 

املسجد الرام ؟
بالبيت  ال��ط��واف   : اجل���واب 
افضل بالنسبة ال غري اهل مكة 

ومن بحكمهم .

السجود  جي��وز  هل   : السؤال 
عل السجاد ف املسجد النبوي 

أم ال ؟
اقتضته  اذا  جي��وز   : اجل���واب 
منها  التخلص  جيب  وال  التقية 

كام   ، آخر  مكان  ال  بالذهاب 
الجيب تأخري الصاة ال زوال 

موجب التقية .

السؤال : عند الصاة ف الرم 
النبوي والرم املكي هل اصيل 

قرص ام كاما ؟
مكة  ف  خمري  املسافر   : اجلواب 

واملدينة بني القرص و التامم .

السؤال : ما حكم انشاد الشعر 
ف الرم ؟

اجلواب : مكروه وان كان شعر 
حق وكذلك يكره للمحرم .

الشخص  أت��ى  إذا   : ال��س��ؤال 
بطواف النساء ف العمرة املفردة 
قبل التقصري جهًا أو نسيانًا فام 

هو تكليفه ؟
ال��ط��واف  ي��ع��ي��د   : اجل�����واب 
عل  التقصري  بعد  وركعتيه 

األحوط لزومًا .

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال
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املدينة  م��آذن  ف��وق  من  ترتفع 
املقدسة صدى املرجعية الدينية 
وهي تنادي لإلصاح والقضاء 
عل انواع الفساد وكلام ازدادت 
اخلصوص  ب��ذا  توجيهاهتا 
وتتسع  املتظاهرين  عدد  يزداد 
م��ط��ال��ب��ه��م، ل��ك��ن ال��ك��وم��ة 
زالوا  ما  والسياسيني  والربملان 
املفسدين  حماسبة  ف  يراوغون 
املقنن  الفساد  أب��واب  وغلق 
االرض  نخر  ال���ذي  قانونيا 
العراقي  واإلنسان...والشعب 
الكومة  ب��ني  ال��وف��اق  ينتظر 
لبناء  والسياسيني  وال��ربمل��ان 
الكيانات  وإي��ق��اف  ال��ع��راق 
واجلراثيم  الزاحفة  التكفريية 
ال��رسط��ان��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة من 
منه،  للنيل  يططون  ال��ذي��ن 
لتحويله  مكائدهم  ي��دب��رون 
منقسم  ف���وض���وي  ب��ل��د  ال 
الطائفية  تأكله  نفسه،  ع��ل 
ص��ورة  لتشويه  والعنرصية 
ناهيك  وال���ع���راق  ال��ع��راق��ي 
من  تبقى  ما  واغتيال  قتل  عن 
املخلصني  ابنائه  قلوب  ام��ال 

واملؤمنني. 
املرجعية  مثل  صوت  يصدح 

الصحن  ف  مجعة  كل  الدينية 
يذكر  ال���رشي���ف،  ال��س��ي��ن��ي 
من  بأننا  ال��ذك��رى  نفعت  ان 
)االئ��م��ة  امليامني  ال��غ��ر  نسل 
ابناء عيلهّ قائد  املعصومني( من 
اضاءوا  الذين  املحجلني  الغر 
واإلخاء  العدل  ونرشوا  الدنيا 
التي  التخلف  غابات  وس��ط 
عل  االنسانية  تعيشها  كانت 
التاريخ  الزمان، وسيسجل  مر 
ما  الاحقة  لألجيال  وينقل 
متثله  وما  اخلطب  هذه  تؤكده 
امليامني،  الغر  لنسل  امتداد  من 
ص���وت اإلن��س��ان��ي��ة، ص��وت 
املرجعية الدينية التي اسس هلا 
االمام السني )عليه السام(، 
وب���ث ف��ي��ه��ا اري����ج ال��ع��دال��ة 
طريق  هلا  ورس��م  واإلن��ص��اف 
فحارب  الطاهر،  بدمه  ال��ق 
وحتدى السلطة الفاسدة آنذاك 
املجتمع  اص��اح  ف  واستمر 
الفكر  ض��ال��ة  م��ن  وتنقيته 
ومهجية الفعل الكذوب الذي 
والبغي  التضليل  فئة  له  تروج 
التي  السلطات  ت���رادف  م��ع 
ف  دائام  لتكون  لنفسها  تروج 
حتى  وتأكل  ومرتفة  املقدمة 

ترتوي،  حتى  وت��رشب  تشبع 
الدنيوية  طاقاهتا  مستحرضة 
للنيل من فكر السني وهتديم 

ما بناه.
حتد  العظيم  ال��ت��ح��دي  ه���ذا 
الدينية  امل��رج��ع��ي��ة  تنتهجه 
م����ن ق����دوهت����ا وإم���ام���ه���ا 
الرسالية  الصفات  صاحب 
وهو  واألخ��اق��ي��ة)ال��س��ني( 
أعظم ارث يرثه املؤمنون منه ف 
والقضاء  االصاح  استمرارية 

عل الفساد واملفسدين...
الذات  حتريك  بمعركة  فبدأت 
املؤمنة،  باجلموع  االنسانية 
وهي تدعو عل البدء بماحقة 
الكبرية  ال����رؤوس  وحم��اس��ب��ة 
عل  أث��روا  الذين  والفاسدين 
حساب أموال الشعب العراقي 
خال أكثر من عقد من الزمن 
األم��وال  منهم  تسرتجع  وأن 
املنهوبة...كام وجهت املرجعية 
)امحد  السيد  مثلها  لسان  عل 
التوجيهات  من  مجلة  الصاف( 
إل هيئة النزاهة املعنية بمحاربة 
حتمل  عل  ومقدرهتا  الفساد، 
من  م��زي��دا  دون  مسؤوليتها 
وتذكر  والتسويف،  التأخري 

ال  الربملاين  القرار  اصحاب 
قطعوها  التي  بالعهود  الوفاء 
الساسة  بمحاكمة  للشعب 
اقتصاد  وإص��اح   الفاسدين 
القطاع  وتنشيط  ال���ع���راق، 
الزراعي ألمهيته ف حتقق األمن 

الغذائي.
الرشيدة  الدينية  املرجعية  اذن 
م��ن��ح��ت ال��ك��وم��ة رشع��ي��ة 
وحماسبة  االص���اح  ف  دينية 
ال��ف��اس��دي��ن، وال��ت��ظ��اه��رات 
ف  شعبية  مرشوعية  منحتها 
واقع  وحتسني  الفساد  مكافحة 
التغيري  اخلدمات...فشجاعة 
السني  اإلم���ام  م��ن  مستمدة 
ف  ال��ق��دوة  ال��س��ام(  )عليه 
والركات  الرساالت  تأريخ 
رسول  أكدها  التي   الثورية، 
الل )صلهّ الل عليه وآله وسلم( 
مصباح  السني  )إنهّ  ق��ائ��ا: 
النجاة(... وسفينة  اهل��دى، 
قال  املؤرخون حني  ارخها  كام 
)إن  ب��ريك(:  ج��اك  الفرنيس) 
حركة السني ف التاريخ باتت 
حاكمة  سلطة  ك��ل  تكشف 
هذه  روح  واستمرت  جائرة 

الرية ال يومنا هذا(.

حيدر عاشور العبيدي المرجعيُة الدينيُة وخطواُت حركِة اإلصالح
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تراث  ارشفة وحفظ  املؤسسة عل  وتعمل 
ف  الباحثني  روادها  دعا  ما  وهو  العراق، 
ال  اضافة  مستمر  بشكل  معها  التواصل 
للمؤسسة  القيادي  والدور  النوعية  القيمة 
مجيع  م��ع  امل��ع��رف  وال��ت��ب��ادل  التكافل  ف 
وخارجه  العراق  ف  الرتاثية  املؤسسات 
االسامي  ال��رتاث  ومج��ع  حفظ  ف  سعيا 
بشكل خاص وحفظ ومجع الرتاث ف باقي 

او  كتابا  كان  سواء  عام،  بشكل  املجاالت 
هذا  شابه  وما  مؤمترا  او  مهرجانا  او  ملة 
الرتاث من  احياء  كيفية  لتسهم ف  القبيل، 
وبالتايل  وادارة عملياته ف الارض  املايض 

انتاج واستثامر الطاقات.
وحتدث حسن االعسم مسؤول العاقات 
بعض  دور  ع��ن  امل��ؤس��س��ة،  ف  ال��ع��ام��ة 
اقسام  عدة  من  »تتشكل  قائا:  اقسامها، 

منها: قسم الدراسات والتحقيقات، الذي 
تشمل  تراثية  اص��دارات  تسعة  له  ص��دَر 
ما  وهو  جديدة،  وحتليات  حتقيقات  عل 
يميزها عن باقي االصدارات كوهنا مهتمة 
هنج  )أعام  منها:  والنوعية  اجلودة  بشعار 
الباغة، وثائق نجد، تاريخ امراء العثامنية، 
الرتاث  الجاز وما شابه، وسلسلة حماكاة 
وكتاب  املستعصمي،  لياقوت  االسامي 

سبعوَن الَف عنواٍن في مختلف الوثائق تزّيُن مكتبَة دار التراث

تضع مؤسسة دار التراث رؤية كبيرة تسعى لتحقيقها تتلخص في مواجهة تحدّيات ومتطلبات العولمة في مجاالت إحياء 
التراث، بأن تصبح المؤسسة أحد أفضل المؤسسات التراثّية على الصعيد العالمي، كما تطمح أن تصبح إحدى أهّم الوجهات 
التراثّية المفّضلة للمستفيدين النهائيين لمصادر المعلومات والمعارف العامة، على غرار المؤسسات المعتبرة والمشهورة 
عالميا، وقد تُأسست في النجف األشرف سنة 1434ه� برعاية المرجع األعلى سماحة آية اهلل العظمى السيد علي الحسيني 
ورئاسة  عزه(،  )دام  الشهرستاني  جواد  السيد  والمسلمين  اإلسالم  حّجة  وإشراف سماحة  الوارف(،  ظله  )دام  السيستاني 

األحرار/ حسين النعمةسماحة السيد حسن الموسوي الُبروجردي وإدارة األستاذ عالء الحاج محّمد جواد األعسم. 
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سبعوَن الَف عنواٍن في مختلف الوثائق تزّيُن مكتبَة دار التراث

هن��ج ال��ب��اغ��ة ل��ل��روان��دي من 
املتحف الوطني العراقي(، فضا 
املخطوطات  وحتقيق  ارشفة  عن 
ف��ه��ارس  سلسلة  ف  امل��ص��ورة 
وسلسلة  املصورة،  املخطوطات 
خمطوطات كاشف الغطاء بدف 
ف  الباحث  عل  العملية  تسهيل 

ايصال صور املخطوطة اليه«.
»م��ن  أن  االع���س���م  وأض�����اف 
االق���س���ام االخ����رى ه��و قسم 
املكتبة العامر باملقتنيات والكتب 
العلامء  لكبار  والرتاثية  النفيسة 

عل  تشتمل  املجاالت  مجيع  ف  والكتاب 
70.000 عنوان ف شتى صنوف الكتب، 
ف  النشأة  حديث   )Lc( بنظام  وتعمل 
االمريكي  الكونغرس  نظام  هو  العراق 
»ماذا  التساؤل  حسب  الكتب  تصنيف  ف 
هدف  ال  اضافة  كتابه؟«  من  املؤلف  اراد 
التقنيات  جانب  بإدخال  املكتبي  التكامل 
للتواصل مع مؤسسات الرتاث ف العامل«، 
موضحا أن »من أجل متكني القارئ العرب 
العلامء  وآثار  منشورات  عل  االطاع  من 
اللذين  واألدب��اء،  والفقهاء  ثني  املحدهّ من 
الثقافة  تاريخ  ف  اخلالدة  بصامهتم  تركوا 
كذلك  املكتبة  أهداف  من  كان  اإلسامية 
املكتبات  إقامة عاقات عمل مشرتكة مع 

ومراكز املعلومات واملنظامت واملؤسسات 
العمل  بيئة  ف  املتواجدة  والثقافية  الفكرية 
ف  املستهدفة  الغايات  بلوغ  ف  يساهم  بام 
باالستفادة  املستمرهّ  ر  والتطوهّ م  التعلهّ عملية 
م���ن امل������وروث االس���ام���ي ل��ارت��ق��اء 

باملجتمع«. 
وأشار االعسم ال أن »من مقتنيات املكتبة 
النفيسة هي مؤلفات املؤرخ العراقي الكبري 
جرجس  العراقية  البحوث  ممع  رئيس 
انامء  ف  الكبري  ال��دور  له  كان  الذي  عواد 
املؤسسة  »دور  ال  العراقي«، الفتا  الرتاث 
وسعيها اجلاد ف رشاء مكتبة جرجس عواد 
حال اشاعة خرب بيعها ف العراق بعد عام 
2003 والتي تمع ف اكثر من 30.000 
»بني  أن  مبينا  برشائها«،  ووفقت  عنوان، 

وكبار  العلامء  كبار  رسائل  الوثائق  تلك 
العراقية  الشخصيات  وكبار  املسحيني 
العسكرية وبينها رسائل من صدام حسني 
حسني  الشيخ  رسالة  ف  جاء  وما  املقبور، 
والباحث  امل���ؤرخ  )ال  الغطاء  كاشف 
وحافظ الرتاث جرجس عواد ..... دمت 
موفقا بدعاء االب الروحي الشيخ كاشف 
الغطاء(، ورسالة اخرى من االب الكرميل 
هذه  امهية  يبني  بأسلوب  فيها  ياطبه 

الشخصية وامهيتها ف حفظ الرتاث«.
ومركز  الوثائقية  االفام  شعبة  شعبه  ومن 
ابن النديم، وما هلام من دور ف نرش الرتاث 
والتواصل مع الباحثني واملهتمني بالرتاث، 
ومن بني اهم ما تؤديه املؤسسة هي لقاءات 
وثائقية بكبار العلامء واملؤرخني سعيا منها 
قيد  عل  وجودهم  واستثامر  التوثيق  ف 

الياة، بتوثيق االصوات والصور«.
 وبدى واضحا الدور القيادي لدار الرتاث 
واملهرجانات  املؤمترات  وادارة  اقامة  ف 
تم  والذي  الرتاث  محاة  كمهرجان  الرتاثية 
الغطاء،  كاشف  رشيف  الشيخ  تكريم  فيه 
العاملي  البهبهاين  العامة  مؤمتر  وكذلك 
كرباء  مركز  مع  بالتعاون  اقيم  ال��ذي 

للدراسات والبحوث.     
ف  قنوات  للمؤسسة  أن  بالذكر  وجدير 
مواقع  عل  منها  الباحثني  مع  التواصل 
التواصل االجتامعي الفيس بوك ومنها قناة 

الرتاث عل موقع اليوتيوب .

األحرار/ حسين النعمة
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حممد  املهندسني  رئيس  وق��ال 
القسم:  مسؤول  كاظم  حسن 
املشاريع  من  النفق  »مرشوع  ان 
تنفذها  ال��ت��ي  املهمة  اخل��دم��ي��ة 
خلدمة  املقدسة  السينية  العتبة 
بني  حركتهم  ولسهولة  الزائرين 
بحرم  املحيطة  املقدسة  االماكن 
ف  السام(  )عليه  الشهداء  سيد 
الدخول واخلروج عرب )رمبات(  
متحركة«، مؤكدا ان »نسبة انجاز 
املرشوع  تصل حاليا بني )60-
املدة  ف  انجازه  وسيتم   %  )70

املقررة له«. 
حسني  ع��يل  املهندس  ب��ني  فيام   
اخلفاجي، مدير املرشوع ف رشكة 
ارض القدس: أن »مرشوع النفق 

وذلك  مجالية  ملواصفات  خضع 
من خال تهيزه بسامل كهربائية 
جهتي  من  س��امل  اربعة  بواقع 
يسهل  حيث  واخلروج  الدخول 
الزائرين  حركة  انسيابية  عملية 
سابقا  كانت  كام  وقوفهم،  ومتنع 
وبذلك  ال��دي��دي،  اجل��رس  عل 
االزدحامات  وتقنني  حتجيم  يتم 
ال��زي��ارات  ف  واالخ��ت��ن��اق��ات 
اضافة  خ��اص،  بشكل  املليونية 
منظومات  وتركيب  نصب  ال 
املبكر  واإلنذار  والتربيد  الريق 
من  متخصصة  جهات  بإرشاف 
بينها شعبة الدفاع املدين ف العتبة 

املقدسة«.
بارشت  »ال��رشك��ة  انهّ  وأوض��ح 
العمل بتاريخ )1 /3 /2015(، 
ال  بالفر  املوقع  آليات  وبدأت 
املرحلة  وه��ي  امتار   )5( عمق 
االول التي تم فيها حتويل انابيب 
املاء واملجاري وأساك اهلواتف 

لتأيت  والكهرباء،  والكيبات 
فيها  تم  والتي  الثانية  املرحلة 
والكونكريت،  االسفلت  رفع 
اما املرحلة الثالثة فتمثلت بوضع 
ال� )sacnt pile( حول املرشوع 
مل��ن��ع اهن��ي��ار ال��رتب��ة وال��ف��اظ 
املجاورة  القديمة  االبنية  عل 
وامل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة، وت��م 
للرطوبة  مانعة  بمواد  اكسائها 
ومن  االسمنت  ب��امدة  وطائها 
ث��م )ال��ف��ان��ك��وت( و )ال��ق��ري( 
او  املاء  دخول  متنع   املواد  وهذه 
الكونكريتي،  اجلدار  ال  وصوله 
املعامرية  املرحلة  ت��أيت  بعدها 
وإك��س��اء اجل����دران واألرض��ي��ة 
موصفات  ذات  االيطايل  باملرمر 
السقوف  ونقش  جيدة  ونوعية 
بالديكورات الديثة ذات الطراز 

املعامري اإلسامي املتميز«.
انهّ »مرشوع  ال  اخلفاجي  وأشار 
املشاريع  القبلة هو من  باب  نفق 

للعتبة  اليوية  االسرتاتيجية 
هيدف  ال��ذي  املقدسة  السينية 
املليونية  اجلموع  استيعاب  ال 
الوافدة ال مرقد املول أب عبد الل 
ويعمل  السام(  )عليه  السني 
الزائرين  تداخل  منع  عل  ايضا 
ف  السينية  املواكب  حركة  مع 

منطقة باب القبلة«.
واجلدير بالذكر ان االمانة العامة 
تسعى  املقدسة  السينية  للعتبة 
اخلدمات  افضل  لتقديم  جاهدة 
)علية  االحرار  اب  زائري  لراحة 
السام( بإنشاء املشاريع اخلدمية 

الكربى.

جهوٌد استثنائيٌة لمواصلِة انجاز نفق باب قبلة ابي االحرار  
بمواصفات معمارية حديثة

يواصل مهندسو وفنيو )قسم المشاريع الهندسية( التابع لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بالتعاون مع )شركة أرض 
القدس( أعمال إنشاء نفق منطقة باب قبلة اإلمام الحسين )عليه السالم( بمساحة )800( م2 وبعمق )5( امتار  تحت األرض وذلك 

األحرار/ حسين نصر لتسهيل حركة الزائرين بين التل الزينبي والحرمين الشريفين في الزيارات خاصة المليونية منها. 
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برنامجها  تطلق  الحسينية  العتبة  في  البشريُة  الموارُد 
)بنك الرجال( في علم االدارة االستراتيجية الحديثة

اط��ل��ق ق��س��م ت��ط��وي��ر امل���وارد 
العامة  لألمانة  التابع  البرشية 
امل��ق��دس��ة  ال��س��ي��ن��ي��ة  للعتبة 
بعنوان  التخصيص  ب��رن��ام��ه 
)ب��ن��ك ال���رج���ال( الح��ت��وائ��ه 
ف  م��ت��ن��وع��ة  دورات  ع���ل 
االسرتاتيجية  االدارة  علم 
إلدارة  الديثة،والتخطيط 
املستقبل باملوارد املتاحة،وذلك 
ف  املستقبل  رج���ال  إلع���داد 
للعتبة  االدارية  املناصب  ادارة 

املقدسة ملختلف اقسامها.
)حممد  االس���ت���اذ  ذل���ك  اك���د 
شعبة  مسؤول  الكناين(  مح��زة 
القسم  ف  والتطوير  التدريب 
اقيم  ال��ربن��ام��ج   ان  مضيفا، 
الشهداء  سيد  ممع  قاعة   عل 
اخلدمي بمشاركة )28( منتسبا 
املقدسة وملدة  العتبة  اداري  من 

ان  ،مبينا  متتالية  اي��ام  اربعة 
الدورات االسرتاتيجية املنظمة 
ف ) بنك الرجال( شملت دورة 
و)انواع  والتخطيط(  )التفكري 
 ) املتقدم  العلم  ف  ال��ق��ي��ادة  
وكيفية  املستقبيل(  و)التخطيط 
)االدارة والتفكري اسرتاتيجية( 
اخل��ط��ط  وض����ع  ال  اض���اف���ة 
االدارات  جلميع  املستقبلية 

واملوارد املتاحة.
محيد  )ماهر  الدكتور  قال  فيام 
املعهد  وعميد  حم��ارض  ميد( 

ان  املقدسة:  كرباء  ف  التقني 
دورة االدارة االسرتاتيجية تأيت 
ضمن مرشوع التطوير والتنمية 
السينية  العتبة  ف  البرشية  
امل��ق��دس��ة  ي��ش��م��ل اك��ث��ر من 
رجال  ألعداد  تدريبي  برنامج 
املناصب  ادارة  ف  املستقبل 
ف  املقدسة  للعتبة  االداري����ة 
ان  اقسامها،مضيفا  خمتلف 
خال  م��ن  يستطيع  االداري 
من  االستمكان  الربنامج  هذا 
رؤية  ووض��ع  املستقبل  ادارة 
وخ��ط��ة ل�����إلدارة م��ن خ��ال 
ميد   املتاحة،موضحا  امل��وارد 
ان الربنامج يعتمد عل اجلانب 
العميل ف االدارة  ويساعد عل 
ملستقبل  للوصول  التخطيط  

افضل.
 من جانبه بني املتدرب حسنني 

عيل الوزين : ان برنامج ) بنك 
عدة  ع��ل  يتكون  ال���رج���ال(  
عام  مفهوم  االول  دورات 
االسرتاتيجية  االدارة  ح��ول 
االدارة  لعلم  حتديث  وأخ��ر 
مستوى  عل  واإلسرتاتيجية 

االبحاث واملؤسسات العاملية.
املوارد  تطوير  قسم  ان  ويذكر 
ال��ب��رشي��ة ه��و أح���د األق��س��ام 
للعتبة  العامة  لألمانة  التابعة 
السينية املقدسة ُيعنى بالدرجة 
من  كوادرها  بتأهيل  األساس 
تطويرية  برامج  إقامة  خ��ال 
ختصصية  تدريبية  ودورات 
املنتسبني  قدرات  لتنمية  وذلك 
املهارية  امل��ج��االت  خمتلف  ف 
طاقاهتم  وتوجيه  واإلنسانية 

نحو بناء املجتمع.

االحرار : حسين نصر    األحرار/ حسين نصر 
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قسُم الخدمية الخارجية بالعتبة الحسينية..

معنا  امل��ت��ح��دث��ني  اول  وك���ان 
دكة  اب��و  ع��ب��اس  حممد  ال���اج 
قال:  وال��ذي  القسم  مسؤول 
»يتكون القسم من ثاث شعب 
ال24  مدار  عل  تعمل  خدمية 

س��اع��ة وه���ي )ال��ك��ش��وان��ي��ات 
املنشآت  شعبة  الائر,  ونظافة 
السجاد  غسل  معمل  الصحية, 
يتوي  منها  وكل  والبطانيات( 
خاص,  وخدمي  فني  كادر  عل 
امل��ن��ش��آت  لشعبة  وب��ال��ن��س��ب��ة 
فني  كادر  فيها  يوجد  الصحية 
متاز وبكفاءة عالية من حدادين 
اضافة  وكهربائيني,  وسباكني 
يقوم  ال��ذي  الكبري  ال��دور  ال 
املاء  بتوفري  التناكر  س��واق  به 
الصحيات  الزائرين,  م��دن  ال 
التدريبية  املعسكرات  املتنقلة, 
اخلاصة بالشد الشعبي, االحياء 

االماكن  من  وغريها  السكنية 
حسب الاجة املاسة«. 

تعاون  »هناك  دكه  أبو  واضاف 
الكومية  ال��دوائ��ر  م��ع  كبري 
واملجاري  املاء  دائريت  وخاصة 
ف كرباء وهناك ارتباط رسمي 
انسداد  حدوث  حالة  ف  معهم 
ب��امل��ج��اري او م��ا ش��اب��ه ذل��ك, 
دائرة  مع  تعاون  لدينا  وكذلك 
الزيارات  خال  كرباء  بلدية 
بأكياس  وتهيزهم  املليونية 
التعاون  ال  اض��اف��ة  النايلون 
املستمر مع مديرية الدفاع املدين 
عند حدوث حريق ال سمح الل 

وتزويدهم باملاء«.
وجاء ف قوله ايضا »لدينا خربة 
املليونية  الزيارات  خال  كبرية 
املستمر  ال��ع��م��ل  خ���ال  م��ن 
لسنوات عديدة اضافة إل عمل 
املحافظات  من  معنا  املتطوعني 
بغداد  )البرصة,  ومنها  االخرى 
واللة( ولكل منهم اختصاص 
باي  ن��رح��ب  وب��دورن��ا  معني 
شخص متطوع برشط ان يكون 
معتمدة  جهات  قبل  من  مزكى 
املقدسة,  السينية  للعتبة  بالنسبة 
املنشآت  لشعبة  بالنسبة  وام��ا 
خال  كبري  دور  فلها  الصحية 
الزيارات املليونية خارج كرباء 

كبريا  خدميا  وفدا  نرسل  حيث 
ال سامراء والكاظمية والنجف 
االرشف لتقديم مجيع اخلدمات 
الزائرين والتي  الازمة لألخوة 
اخليم  ت��وف��ري  خ��دم��ة  تتبعها 
املتفجرات  ك��ش��ف  واج��ه��زة 

واخلدمات الطبية وغريها«.
»بالوقت  انه  إل  أبو دكه  ولفت 
حركة  ف  ف��ال��ق��س��م  ال����ارض 
دؤوب����ة ع��ل ت��ق��دي��م اخل��دم��ة 
الشهداء  سيد  لزائري  املثالية 
وبحسب  ال���س���ام(،  )ع��ل��ي��ه 
للعتبة  العام  االمني  توجيهات 
الشيخ  املقدسة سامحة  السينية 
»دام  الكربائي  املهدي  عبد 
ال  املاسة  العتبة  ولاجة  عزه« 
رشكة  مع  التعاقد  تمهّ  مظات 
اسطنبول  م��دي��ن��ة  ف  ال��ب��ريق 

افضل  من  تعترب  التي  الرتكية 
مظلة   50 ورشاء  ال��رشك��ات 
حائر  ع��ل  وتوزيعها  حديثة 
السام«  »عليه  السني  االم��ام 
 2500 منها  ال��واح��دة  وسعر 
نموذج  جلب  وكذلك  دوالر, 
ارسنال  رشك��ة  م��ن  صحيات 
ليطلع  الرتكية  انقرة  مدينة  ف 
ال��ع��ام  االم���ني  س��امح��ة  عليها 
لتكون منافسة لرشكة »ماموت« 
العاملية وذلك لاعتامد عل عدة 
منها,  االفضل  واختيار  رشكات 
فصل  خال  لعملنا  بالنسبة  اما 
السجاد  ب��رشاء  فنقوم  الشتاء 
تم  وقد  اخلرييني  املتربعني  عرب 
سجادة   2500 عل  الصول 
خال  وستصل  ط��ه��ران  م��ن 
ضمنها  وم��ن  ال��ق��ادم��ة  االي���ام 

المهمة والرئيسة  الخارجية من االقسام  الخدمية  يعد قسم 
ثالث شعب  يتكون من  والذي  المقدسة  الحسينية  العتبة  في 
غسل  معمل  الصحية,  المنشآت  الحائر,  ونظافة  )الكشوانيات 
السجاد والبطانيات( وتعود أهميته وفاعليته لتماسه المباشر 
يعّدها منتسبوه  جلية  يقدمه من خدمات  وما  الزائرين  مع 
أعظم وأشرف خدمة, ولمعرفة المزيد عن هذا القسم الخدمي 

مجلة »االحرار« اعدت التحقيق التالي :

تحقيق/ قاسم عبد الهادي 

مثال الخدمة الخالصة التي يتشرف بها الحسينيون
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منطقة  ف  سيضع  حمراب  سجاد 
م���ا ب���ني ال���رم���ني ال��رشي��ف��ني, 
وعملنا مستمر بجلب  كميات 
النايلون  اك��ي��اس  م��ن  ك��ب��رية 
من  خمتلفة  بأماكن  وتوزيعها 
واقسام  املقدس  السيني  الرم 
العتبة كافة للحفاظ عل النظافة 
اخلاصة  ال��اوي��ات  وك��ذل��ك 
من  باستريادها  نقوم  بالنفايات 
ذات  االيرانية  »سبان«  رشكة 
مناطق  ف  توزع  خمتلفة  احجام 

الائر واالقسام«.
بطانية  و1000  سجادة   250
حصيلة الغسل ف اليوم الواحد 
ومن جهته حتدث سامي عباس 
غسل  معمل  مسؤول  الر  عبد 
قائا:  والبطانيات  السجاد 
غسل  ه��و  عملنا  »طبيعة  إن 

التابعة  والبطانيات  السجاد 
السينية  العتبة  اقسام  جلميع 
التل  السيني,  املخيم  املقدسة, 

منطقة  اجلديد,  الائر  الزينبي, 
مناصفة  الرشيفني  الرمني  بني 
خال  من  العباسية  العتبة  مع 
الية  وفق  معها  املبارش  االتصال 
خاصة  وسجات  متبعة  عمل 
وبالنسبة  والتسليم,  باالستام 
وجبتني  ال  م��ق��س��م  لعملنا 
اليوم  وف  ومسائي  صباحي 
الغسل  مموع  يكون  الواحد 
بطانية   1000 و  سجادة   250

تقريبا«.
»يتضمن  ال��ر،  عبد  واض��اف 
منها  مراحل  عدة  الغسل  عمل 
اخلاصة  وال��س��اح��ة  ال���دوالب 
الربل  وبعدها  السجاد  بفرش 
مرحلة  واخ�����ريا  وال��ف��رش��ة 
العرص  خ��ال  م��ن  التنشيف 
اما  النرش,  ثم  ومن  الضغط  او 
غسلها  يتم  للبطانيات  بالنسبة 
عن طريق الغسالة االوتوماتيك 
ال��ي��دوي��ة م��ن خ���ال ع��دة  او 
الغسل  ه���ي  اي��ض��ا  م���راح���ل 
وبالنسبة  وال��ن��رش,  والتنشيف 
للكادر اخلدمي العامل بالشعبة 
عل  موزعني  منتسبًا   28 يبلغ 
وج��ب��ت��ني ص��ب��اح��ي وم��س��ائ��ي 

بالتساوي«.
العتبة  دور  م��ن  ج��زء  دورن���ا 
ق��وات  بدعم  الكبري  املقدسة 

الشد الشعبي 
السيد  حت���دث  ج��ه��ت��ه  وم���ن 

مسؤول  ج��واد،  حسني  ع��ادل 
ف  الصحية  امل��ن��ش��آت  شعبة 
قائًا:  اخلارجية  اخلدمية  قسم 
مواقع   9 عل  حتتوي  »الشعبة 

ص��ح��ي��ة م���زدوج���ة ل��ل��رج��ال 
والنساء وهي )ممع باب القبلة 
ممع  السفري,  ممع  االريض, 
ممع  الطهرانية,  ممع  املخيم, 
بالقرب  الكائنة  العرب(  سوق 
الرشيف,  السيني  ال��رم  م��ن 
العطارين,  صحيات  )م��م��ع 
بالقرب  يقع  الذي  الكف  ممع 
الفضل  اب  ك��ف  م��ق��ام  م��ن 
ممع  السام«,  »عليه  العباس 
الكائنة  السادة(  عكد  صحيات 
العبايس  ال���رم  م��ن  ب��ال��ق��رب 
موقع  ال  ب��اإلض��اف��ة  امل��ق��دس, 
املهدي  االم��ام  مقام  صحيات 
فيها  والعمل  ال��س��ام(  )عليه 
ساعة   24 ال�  مدار  عل  مستمر 
السني  اإلم��ام  لزائري  خدمة 

)عليه السام(«.
وأوضح جواد ان »طبيعة عمل 
تلك  بتنظيف  متمثل  الشعبة 
منتسبي  خال  من  الصحيات 
فيها,  العاملني  السينية  العتبة 
تعامل مستمر مع بعص  ولدينا 
ال��ت��ج��ار م��ن داخ���ل وخ���ارج 
التجميل  م��واد  جللب  العراق 
بظهور  تساعد  التي  والتنظيف 
تلك الصحيات بمنظر الئق مع 

طبيعة املدينة املقدسة«. 
ان »دوره��م  إل  وأش��ار ج��واد 
الذي  الكبري  ال��دور  من  ج��زء 
املقدسة  العتبة السينية  به  تقوم 
والشد  اجليش  ق��وات  بدعم 
لدينا  ذلك  خال  ومن  الشعبي 
ف  باملشاركة  الكبري  ال��رشف 
وماء  املتنقلة  الصحيات  توزيع 
الرشب والغسل ف مناطق آمريل, 
مراكز  ال��ن��رص,  س��ام��راء, ج��رف 

التدريب ف كرباء وغريها«. 
السجاد  وفرش  الائر  تنظيف 

بصورة مستمرة 
واخ����ريا حت���دث ح��ي��در س��ام 
الكشوانيات  شعبة  م��س��ؤول 
ونظافة الائر مبينًا ل� )األحرار(؛ 
حميطة  كيشوانيات   10 »لدينا 
وهي  املقدس  السيني  بالرم 
ب���اب ال��زي��ن��ي��ة وب���اب ال���رأس 
السلطانية  وب���اب  ال��رشي��ف 
الشهداء  وجهة  السدرة  وباب 

تحقيق/ قاسم عبد الهادي 

مثال الخدمة الخالصة التي يتشرف بها الحسينيون
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وقايض  القبلة  وباب  والكرامة 
وطبيعة  وال��رج��اء,  ال��اج��ات 
عملنا مقسم ال ثاث وجبات 
صباحي ومسائي ولييل ونبارش 
من  الصباحية  بالوجبة  العمل 
املحجر  قطع  تنظيف  خ��ال 
املسائية  الوجبة  اما  واالملنيوم, 
السجاد  ف���رش  ع��ل  فتعمل 
بالائر  املحيطة  املنطقة  ف 
ال  الزينبية  باب  )من  السيني 
ال   50( بحدود  السدرة(  باب 
اخلميس  ايام  عدا  سجادة   )60
العدد  يتجاوز  حيث  واجلمعة 
لصحن  وبالنسبة  سجادة,   150

يوم  ال��ف��رش  يتجاوز  العقيلة 
 )350 ال   300( من  اخلميس 
املراوح  نرش  ال  اضافة  سجادة 
النساء  بني  العازلة  والقواطع 
وال���رج���ال, وت��ن��ظ��ي��ف ال��ائ��ر 
االريض  بطابقيه  ال��س��ي��ن��ي 

واالول«.
واضاف سام، »بالنسبة لعملنا 
خال الزيارات املليونية فيكون 
كيشوانيات  بإضافة  مضاعفًا 
متنقلة من باب القبلة والشهداء 
الستيعاب  وغريها  والكرامة 

اع����داد ال��زائ��ري��ن م��ن خ��ال 
من  املطوعني  ببعض  االستعانة 
متت  والذين  املحافظة  خ��ارج 
مكاتب  ط��ري��ق  ع��ن  تزكيتهم 
ال��ع��ت��ب��ة امل��ق��دس��ة اض��اف��ة ال 
بالزيارات  املستمرة  املشاركة 
املحافظة  خ���ارج  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
ملساندة  العتبة  من  وفد  بإرسال 

منتسبي العتبات االخرى«.
اخلدمية  ق��س��م  ي��ك��ون  وب���ذا 
اخل��ارج��ي��ة م��ن اه��م االق��س��ام 
السينية  العتبة  ف  الفعالة 

اعامل  من  به  يقوم  ملا  املقدسة 
الائر  بنظافة  خاصة  خدمية 
فرش  ال  اضافة  والكشوانيات 
السجاد وتوزيع املاء عل الرتامز 
املحيطة بالائر السيني املقدس 
دعم  ف  الكبري  دوره  وكذلك 
واجليش  الشعبي  الشد  قوات 
املعونات  ب��إرس��ال  ال��ع��راق��ي 
وهم  هلم  ال��ازم��ة  واخل��دم��ات 
ف  االره���اب  ل��زم��ر  يتصدون 

جبهات القتال.

مشروع الحوزة النسوية ودار األيتام يبصر النور في كربالء
الل  يريض  الذي  الريادي  مرشوعها  املقدسة  السينية  للعتبة  العامة  األمانة  افتتحت    الكربائية؛  واألفراح  اإليامن  من  أجواء  وسَط 
األي��ت��ام  ودار  النسوية  ب��ال��وزة  واملتمثهّل   .. ال��س��ام(  )عليهم  بيته  وأه���ل  وآل���ه(  عليه  الل  )ص��ل  ورس��ول��ه  وج���ل(  )ع���زَّ   
ال��ق��ادم  ب��ال��ع��دد  ��ل  أي���ل���ول.. وس��ت��واف��ي��ك��م )األح�����رار( بتحقيق م��ف��صهّ ل��� 12 م��ن  امل��واف��ق  ال��س��ب��ت  ي���وم  ال��ض��ب��اط   ف ح��ي 
ال��ن��س��اء واألي���ت���ام.  م��ن  ك��ب��رية  وال����ذي س��ي��خ��دم رشي���ة  امل����رشوع وم���ا أص��ب��ح عليه اآلن..  ه���ذا  ب��ن��اء  م��راح��ل  ي��ت��ن��اوُل 
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الى  التابع  الشباب  رع��اي��ة  مركز  أطلق 
لقسم اإلعالم بالعتبة الحسينية المقدسة 
)شبابنا(  عنوان  تحت  الشبابي  برنامجه 
والمتضمن  المقدسة  كربالء  مقاهي  على 
توجيه بعض الشباب خصوصا من مرتادي 
ال��م��ق��اه��ي وت��ارك��ي ال���دراس���ة واالرت��ق��اء 
بمستواهم الفكري والمعرفي لما يمتلكوه 

من طاقات خالقة في جميع المجاالت.
التواصل  خال  من  الربنامج  فكرة  انطلقت 
مع الشباب عن طريقني املبارش وغري املبارش: 
متثل التواصل املبارش من خال تشكيل فرق 
ال  والنزول  الشباب  رعاية  مركز  من  جوالة 
املقاهي وحتمل معها مسابقات وجوائز تطرح 
خاهلا  من  تضمن  )اهل��دف(  اجلمهور  عل 
التواصل  وبعد  املركز  مع  الشباب  تواصل 
اقامة  خال  من  تطويرهم  عل  املركز  يعمل 
الدورات واللقاءات والندوات بغية تأهيلهم 
غري  التواصل  ام��ا   املجتمع،  ف  وزج��ه��م 
املبارش املتضمن نصب مكتبة صغرية للكتب 
ال  باإلضافة  والثقافية  واالجتامعية  الدينية 
كتيبات مبسطة والتي تعنى بالعقيدة والسرية 
كذلك وضع خانة ف املكتبة خاصة بالكتب 
االلكرتونية بعنوان )الكتاب املسموع( تضم 
مموعه من الكتب الدينية )خمصصة للشباب 

الذين جيهلون القراءة والكتابة. (.

مدير  الربيعي؛  ع��يل  حممد  األس��ت��اذ  وق��ال 
العامة  االمانة  »برعاية  الشباب:  مركز رعاية 
رعاية  مركز  أق��ام  املقدسة  السينية  للعتبة 
بشباب  اخل��اص  )شبابنا(  برنامج  الشباب 
التجربة  وه��ي  ال��دراس��ة  وت��ارك��ي  املقاهي 
بجمع  قمنا  حيث  للمقهى  والنزول  االول 
واقامة  معهم  والتحاور  والتعايش  الشباب 
بعض املسابقات باإلضافة ال املكتبة التي تم 
اقامتها ف املقهى اهلدف منها هو رفد اجلوانب 
الفكرية للشباب ألهنا حتتوي عل عدة عناوين 
املسموعة  املكتبة  ال  باإلضافة  وثقافية  دينية 
وهناك زيارات ميدانية وبشكل دوري يقوم 
با املركز للمقهى واقامة املسابقات العقائدية 
مبينًا  مستهدفة«،  شباب  كفئة  هلم  والتوعوية 
شد  هو  امل��رشوع  هذا  اقامة  من  »اهل��دف  أن 
الشباب والتعايش والتواصل معهم ليضمن 
يناغم  بشكل  الدينية  املؤسسة  مع  تواصلهم 
عامد  كوهنم  وطموحهم  تطلعاهتم  وي��وازي 

املجتمع«.
صاحب  الشمري؛  أيمن  ق��ال  جانبه  م��ن 
مكتبة  وج��ود  »فكرة  ان  )العينة(:  مقهى 
اضافة  هي  املقاهي  ف  ومسموعة  مقروءة 
أن  الحظنا  وقد  ول��رواده  للمقهى  جديدة 
هنالك تفاعًا كبريًا لدى مرتادي املقهى مع 
خمتلف  وف  كتب  من  حتمله  ملا  املكتبة  هذه 

االستفادة  الشباب  لكل  متمنيا  املجاالت، 
منها خدمًة لدينهم وبلدهم«.

حممد  )امح��د  املقاهي  مرتادي  احد  وحت��دث 
رضا(: »نشكر قسم االعام بالعتبة السينية 
املقدسة عل هذه املبادرة اجليدة«، معتربًا إياها 
»الفكرة االول من نوعها ف املقاهي وتعطي 
للكتب  واملطالعة  للقراءة  الدافع  الشباب 
الثقافية والدينية، فضا عن فقرات الربنامج 
وعقائدية  فقهية  واسئلة  مسابقات  م��ن 

أضافت للشباب معلومات كثرية وقيمة«.

مركُز رعاية الشباب يطلق برنامج »شبابنا« 
في مقاهي كربالء بفقراته المتنوعة والجديدة
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وألمه��ي��ة ال��ن��ق��ش وال��زخ��رف��ة 
العتبات  ع��امر  ف  االس��ام��ي��ة 
العراق  ف  املقدسة  وامل��راق��د 
وال��ع��امل االس���ام���ي، ارت���أت 
الصحاب  ملزار  اخلاصة  االمانة 
تقيم  ان  ال��ت��امر،  ميثم  اجلليل 
وف  ال��ع��راق  ف  م��رة  وألول 
وامل����زارات  العتبات  ت��اري��خ 
والزخرفة  للنقش  حيًا  معرضًا 
وال���رف  التشكييل  وال��ف��ن 
ال��ي��دوي��ة االخ����رى وال��ص��ور 

فعاليات  ضمن  الفوتوغرافية 
السنوي  الثقاف  التامر  مهرجان 
حضور  شهد  وال���ذي  الثامن 
الشيعي  الوقف  دي��وان  رئيس 
العظام  املراجع  السادة  ومثيل 
واالمني العام للمزارات ومثيل 
ف  الشيعية  وامل��زارات  العتبات 

العراق.
اجلوهر  خليفة  الشيخ  وق��ال 
الصحاب  ملزار  اخلاص  االمني 
مهرجان  ف  التامر  ميثم  اجلليل 

»للسنة  الثامن  الثقاف  التامر 
أمانة  تقيم  التوايل  وعل  الثامنة 
بن  ميثم  اجلليل  الصحاب  مزار 
مهرجاهنا  )رض(  التامر  ييى 
استشهاد  لذكرى  أحياًء  املبارك 
وشعارنا  والوالء  العقيدة  بطل 
التامر منهج  ف هذا العام )ميثم 
حتى  ثورة(  وحضارة  أصاح 
توصيات  بعيدين عن  نكون  ال 
مرجعيتنا العليا املباركة وحركة 
وعل  األي��ام  ه��ذه  ف  مجهورنا 

اجلبهتني املقدستني جبهة الدفاع 
أعداء  الدواعش  ضد  املقدس 

اإلنسانية وجبهة اإلصاح«.
واض������اف اجل���وه���ر »م��ي��ث��م 
اجلبهتني  ك��ا  يمثل  )رض( 
)ع(  عيل  مدرسة  خريج  فهو 
امل��درس��ة  تلك  امل��ؤم��ن��ني  أم��ري 
القيم  مدرسة  اخلالدة  املحمدية 
الرمحة  وم��درس��ة  األخ��اق��ي��ة 
اإلنسانية  واألخ���وة  وامل���روءة 
نوصلها  أن  البد  رسالة  وهذه 

ألول مرة في العراق .. 
مزار ميثم التمار يقيم معرضًا حّيًا للنقش والزخرفة االسالمية 

ضمن فعاليات مهرجان التمار الثامن

النجف االشرف/ فراس الكرباسي

النقش هو وضع تصميم على سطح صلب ومسطح عادة، من خالل القيام بالحفر أو النحت عليه. وقد تكون النتيجة هي 
قطعة ديكور بحد ذاتها، كما هو الحال عندما يتم نقش الفضة والذهب والفوالذ والزجاج، أو يمكن أن يتوفر لوح طباعة 
النقش الغائر مصنوع من النحاس أو معدن آخر، لطباعة الصور على الورق والمطبوعات والرسوم التوضيحية، وهذه الصور 

تدعى أيضًا بالنقوش.
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للعامل مدرسة معيارها وميزاهنا 
هو)لن  االجتامعية  القوق  ف 
للضعيف  يؤخذ  ال  أمة  تقدس 
هي  القوي(هذه  من  حقه  فيها 
رسالة حممد)ص( وهي كذلك 
واستشهد  أداه��ا  التي  الرسالة 
التامر  ميثم  تطبيقها  اج��ل  من 
أمام  الواقع  ارض  عل  )رض( 
ألتجئ  حينام  زمانه.  طواغيت 
من  واملستضعفني  الفقراء  أليه 
واخذ  ألنصافهم  الكوفة  أهل 

حقهم من طغاة ذلك الزمان«.

وتابع اجلوهر أن »هذا املهرجان 
الفعاليات  أح��د  ه��و  امل��ب��ارك 
املزار  أمانة  تقيمه  التي  الثقافية 
مهرجانات  وهناك  الرشيف 
أخ����رى ك��م��ه��رج��ان ال��ك��وف��ة 
واحتفاالت  اإلمامة  عاصمة 
ودورات  املختلفة,  باملناسبات 
ث��ق��اف��ي��ة واس��ع��ة ال��ن��ش��اط ف 
ف  املختلفة  ال��ك��وف��ة  مناطق 
واألخ���اق  وال��ع��ق��ائ��د  الفقه 

نسويه  ح��وزة  وهناك  والقرآن, 
النسوية  ال��ت��امر  ح���وزة  ب��اس��م 
التمهيدية  ال��وزة  ال  إضافة 
فوج  باسم  قتايل  ف��وج  وهناك 
الشهيد ميثم التامر املبارك عمله 
العليا  املرجعية  لنداء  استجابة 
عن  دفاعًا  الساخنة  املناطق  ف 
باإلضافة  وامل��ق��دس��ات  البلد 
أيتام  لكفالة  التامر  مؤسسة  ال 
ال��ش��د ال��ش��ع��ب��ي وم��ش��اري��ع 
الرشيف  امل��زار  كأعامر  أخ��رى 
املبارك  الطاهر  الشباك  وتديد 

حجة  سامحة  أرشاف  وحت��ت 
اإلسام واملسلمني السيد جواد 
أخرى  ومشاريع  الشهرستاين 
ال يسع املقام لبياهنا وأن كل ما 
الل  من  بفضل  هو  اليوم  حتقق 
تعال وبربكة من صاحب املزار 
املرجعية  وبتوجيهات  الرشيف 

العليا«.
يميز  »م���ا  ان  اجل��وه��ر  وب���ني 
اقامة  هو  العام  هذا  املهرجان 

م���ع���رض خ����اص ب��ال��ن��ق��ش 
والتحت عل اخلشب والنحاس 
من  االول  يعد  املعرض  وه��ذا 
قررنا  وحينام  العراق  ف  نوعه 
الكبري  إليامننا  املعرض  اقامة 
بحاجة  واملزارات  العتبات  بان 
النقاشني  حق  ومن  فن  هلكذا 
ان  علينا  والرسامني  والنحاتني 
اندثرت  نعيد الياة ف مهن قد 
تقديرًا  املعرض  هلذا  واقامتنا 
هذا  ف  املختصني  ل���دور  منا 
املجال وتقييم املهارات العراقية 
وتسليط الضوء عل مهاراهتم«.
االسدي  عيل  االعامي  وقال 
ف  واالع��ام  العاقات  مدير 
مجيع   « ان  ال��ت��امر  ميثم  م���زار 
النقش  معرض  ف  املشاركات 
التشكييل  وال��ف��ن  وال��زخ��رف��ة 
وال����رف ال��ي��دوي��ة وال��ص��ور 
بمجهود  ه��ي  الفوتوغرافية 
يدوي ومل يتم استخدام االلة او 
النقش  املكينة اخلاصة ف اعامل 
اخلاصة  االمانة  جناح  وامتاز 
من  عرضه  بام  التامر  ميثم  ملزار 
صور وحتف فنية خاصة باملزار 
من  املشاركة  الصور  وكذلك 
الفوتوغراف  االبداع  بيت  قبل 

ومسجد السهلة املعظم«.
دي��وان  رئيس  ق��ال  جهته  م��ن 
عاء  السيد  الشيعي  الوقف 
اجلليل  »الصحاب  ان  املوسوي 
استشهد  )رض(  التامر  ميثم 
اليوم  نعيش  ون��ح��ن  فانترص 
علنا  رفض  ألنه  االنتصار  بذا 
زياد  ابن  الطاغية  ال  االنصياع 
رغم هتديده بالقتل والصلب«.

»ميثم  أن  امل��وس��وي  واض���اف 
أل��ت��امر ه��و م��ن خ���واص أمري 
وكانت  السام  عليه  املؤمنني 

قبل  من  ميثم  هناك حرب ضد 
نفسيا  هيزمه  أن  وأراد  زياد  ابن 
جيربون  اليوم  داعش  تفعل  كام 
ي����رددون  أن  ع���ل  األرسى 
ش���ع���ارات داع����ش وب��ع��ده��ا 
نفسية  هزيمة  وبذلك  يقتلوهم 

لكل الناس« . 
مدرك  ك��ان  ألتامر  »ميثم  وان 
أن  علنا  ورف���ض  األم���ر  هل��ذا 
ي��ن��ص��اع الب���ن زي����اد وه���دده 
ذلك  عل  وضعه  حتى  بالقتل 
يموت  سوف  انه  وضن  اجلذع 
وبقي  أب��دا  يسكت  مل  ولكنه 
عن  اقتل  أن  قبل  سلوين  يقول 
عليه  امل��ؤم��ن��ني  أم���ري  ف��ض��ائ��ل 
السام وان التاريخ الذي كتب 
واألمويني  العباسيني  بأيدي 
ويظلم  أشخاص  يمجد  تاريخ 
أهل  م��ن  القيقيني  األب��ط��ال 
وأتباعهم  السام  عليهم  البيت 
س��ريه��م  ن����درس  أن  وجي���ب 
وان  األج���ي���ال  إل  ال��ع��ط��رة  
هؤالء  أبراز  مسؤولية  نتحمل 
األمر  ألن  املجتمع  إل  األبطال 

يدم اإلسام ويدم الق«.
للسنة  يقام  املهرجان  ان  ويذكر 
ف  والقيت  التوايل  عل  الثامنة 
املهرجان قصائد بحق الصحاب 
اجلليل ميثم التامر وبحثًا تارييًا 
حممد  السيد  العامة  لسامحة 
عيل اللو استاذ الوزة العلمية 
دور  تبني  االرشف  النجف  ف 
ميثم  اجلليل  الصحاب  وامهية 
امل��ه��رج��ان  خ��ت��ام  وف  ال��ت��امر 
التقديرية  الشهادات  وزع��ت 
الشعبي  الشد  شهداء  لعوائل 
وال��ض��ي��وف وامل��ش��ارك��ني ف 

املهرجان.
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حريصون  المقالع:  اصحاب 
تطبيق  ع��ل��ى  ال��ح��رص  ك��ل 
العمل  ف��ي  ال��ج��ودة  نظام 

المعد من قبل الدولة
ف��ق��ال )رض���ا ع��ب��د ال��س��ني( 
املصطفى:  معمل  ص��اح��ب 
التي  ال��رئ��ي��س��ي��ة  »امل�����واد  ان 
مصدرها  امل��ع��ام��ل  حتتاجها 
تتكون  التي  )الشعيب(  م��ادة 
من  القادم  السيل   طريق  عن 
الشتاء  فصل  ف  ال��س��ع��ودي��ة 

والتي نعتمد عليها بشكل كبري 
املادة  املقلع«, مضيفًا »تأخذ   ف 
من  )باخلابط(  واملعروفة  اخلام 
املخصصة  املقاطعة  او  املنطقة 

ما  تبلغ  وال��ت��ي  معمل  لكل 
بعدة  ليمر  دوناًم,   )10( يقارب 
م��راح��ل اوهل���ا ادخ���ال امل��ادة 
مع  الغسل  بمرحلة  الرئيسية 
االم��اح  وج��ود  ع��دم  مراعاة 
امل���اء  ذل����ك  ف  وال���ك���ربي���ت 
واملواصفات  للرشوط  طبقًا 
ال��دول��ة  قبل  م��ن  املخصصة 
والكومة املحلية ف املحافظة، 
تتلخص  الثانية  املرحلة  ام��ا 
االل���ة  ال  امل�����ادة  ب��ت��ص��ع��ي��د 

املخصصة )اهلزاز( لفرز وتزئة 
املواد كل حسب نوعه ليذهب 
كل من تلك االنواع ال املكان 
ان  ال  منوها  ل��ه,  املخصص 
اربعة  عل  يتوي  )الشعيب( 
اجللمود,   ( وهي  اساسية  مواد 
وهذا  البحص(  الرمل,  الصو, 
امل��ادة  من  استخاصه  يتم  ما 
ان  ال  مشريا  )اخلابط(«،  اخلام 
تأيت  )الشعيب(  اخل��ام  »امل��ادة 
وحتديدًا  السنة  ف  واح��دة  مرة 

تعد صحراء مدينة كربالء المقدسة ثروة محلية بمثابة )نفط كربالء( لما تملكه من خيرات تساهم في البناء واألعمار 
للمحافظة وعموم العراق.. على بعد )80(  كيلو مترا عن مركز المدينة باتجاه منطقة )األخيضر( قرب بحيرة الرزازة  
تتواجد )مقالع( الرمل  ومعامل الفحص الجودة إلنتاج المقالع... ولتسليط الضوء على كيفية الحصول على هذه الثروات 

الغنية وأسرار عملها، مجلة )االحرار( خاضت هذه التجربة ميدانيا وأجرت لقاءات مباشرة مع أصحابها.

     )مقالع الرمل( في صحراء كربالء.. 
ثروات غنية لم تستثمر بصورة صحيحة

تقرير: ضياء االسدي  
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ف شهر نيسان تكون عل شكل 
وكميتها  نسبتها  تزداد  طبقات 
التي  االم��ط��ار  نسبة  حسب 
فصل  خال  املنطقة  تشهدها 

الشتاء«.  
»ع��م��ل��ي��ة   انهّ  وأوض��������ح  
فرتة  بني  ختضع  االستخاص 
قبل  من  فحص   ال  واخ��رى 
تشكلها  خمتصني  مهندسني 
املحافظة  ف  املعنية  ال��دائ��رة 
املواد  فحص  ملتابعة  كاللجان 
لضامن  وتصفيتها  غسلها  اثناء 
وخروجها  بيعها  قبل  جودهتا 

من املعمل«.
حسن(  عدنان  )ع��يل  ب��نيهّ  فيام 
بركات  معمل  اصحاب  احد 
االخيرض:  منطقة  ف  املصطفى 
منطقة  ف  الرمل  »مقالع  ان  
األخ���ي���رض ه���ي ع���ب���ارة عن 
ال  تابعة  شاسعة  مساحات 
ملس  وب������إرشاف  ال���دول���ة 

حتديدًا,  املقدسة  كرباء  حمافظة 
عقد  لتجديد  عام  كل  وختضع 
ال��دائ��رة  م��ع  امل��ال  م��ن  بمبلغ 
 )10( تبلغ  بمساحة  و  املعنية 
السيل  بجانب  مجيعها  دون��ام، 
امل��ادة  اخ��ذ  سهولة  اج��ل  م��ن 
اخل����ام ع��ن ط��ري��ق االل��ي��ات 
بعد  وذلك  الغرض,  هلذا  املعدة 
اج���ازة رسمية  ع��ل  ال��ص��ول 
للعمل  املعامل  اصحاب  ختول 
ب��ي��رس وب����إرشاف م��ب��ارش من 
املحافظة«،  ف  املعنية  الدائرة 
تهيز  »ع��م��ل��ي��ة  ان  مضيفا 
املقاولني  عل  تقترص  مل  امل��واد 

والرشكات والزبائن ف حمافظة 
كرباء املقدسة فقط, وإنام هناك 
مؤكدا  للمحافظات«،  تهيز 
املعامل  انتاجية  »ج���ودة  ان 
املعامل  ابرز  وتعد  الكربائية، 
واستخاص  انتاج  ف  العراقية 
االنشائيات  من  االن��واع  هذه 
ببعض  مقارنة  العالية,  جلودهتا 

املقالع ف حمافظات أخرى«.
م��ش��اك��ل وم��ع��ان��اة وف��س��اد 
اس��ع��ار  م��ن  ت��رف��ع  اداري 

المنتج
ان »اصحاب  ال  ويشري حسن 
مشاكل  م��ن  يعانون  املعمل 
متفيش  اداري  وفساد  ومعاناة 
والدائرة  املعامل  ادارات  بني 
التي  )ال��ق��ب��ان(  جباية  منها 
السيارات  محولة  عل  تفرض 
وقيمتها  تبلغ )75000( الف، 
والزبائن  املقاولني  جعل  ما 
يشرتون  ال  وأحيانا  يتذمرون 

وهذا  سعر  فرض  بسبب  املواد 
التي  املشاكل  اه��م  من  واح��د 
نعاين منها وهي مسألة اجلباية، 
وب��امل��ق��اب��ل ي��رف��ع امل��ق��اول��ون  
الذي  املستهلك  عل  اسعارهم 
ف  الوحيد  املترضر  هو  يصبح 

كل هذه العملية«. 
يرتاجع  »العمل  انهّ  إل  ولفَت 
بسبب  وذل��ك  كبرية  ب��ص��ورة 
لقلة  املشاريع  اغلب  توقف 
وإج���راءات  ال��دول��ة  ميزانية 
وطبيعة  االخ����رية  التقشف 
تتواجد  صحراوية  تعد  املناطق 
والشد  االمنية  القوات  فيها 
ال��ش��ع��ب��ي ل��رص��د ح��رك��ات 
واملسامة  املجرمة  العصابات 

)بداعش ( االرهابية«.
مجلة  س��ت��ن��ش��ر  م��الح��ظ��ة: 
األح���رار ف��ي ال��ع��دد ال��ق��ادم 
عمل  ع��ن  م��ف��ص��اًل  تحقيقًا 
كربالء  في  المقالع  أصحاب 
وآل���ي���ات ال��ع��م��ل وش��رع��ي��ة 
والجهات  العمل  وقانونية 
المثلى  والطرائق  المشرفة 
الس��ت��ث��م��ار ه����ذه ال���ث���روة 

الطبيعية.
 

تقرير: ضياء االسدي  
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ال�����ع�����دة م��ص��ط��ل��ح 
استخدمه اكثر من واحد 
مموعة  ب��ه  واملقصود 
م���ن ال�������رواة ول��ي��س 
بالكليني  خاصا  ذل��ك 
عوائد  ففي  والنجايش 
االيام للنراقي ص 768 
ذكر بعض اصطاحات 

صاحب الواف فقال : 
 : عيسى  ابن  عن  العدة 
العطار،  ييى  بن  حممد 
وع������يل ب����ن م��وس��ى 
وداود  ال��ك��م��ي��داين، 
ب��ن ك���ورة، وأمح���د بن 
بن  إدري�������س، وع����يل 
بن  أمح��د  عن  إبراهيم، 

حممد بن عيسى .
ال��ع��دة ع��ن ال��ربق��ي : 
وعيل  إبراهيم،  بن  عيل 
الل  عبد  ب��ن  حممد  ب��ن 
ب��ن أذي��ن��ة، و أمح��د بن 
حممد بن أمية، وعيل بن 
حسن عن أمحد بن حممد 

الربقي 1 . 
عيل   : سهل  عن  العدة 
ب��ن حم��م��د ب��ن غ��ان، 
وحممد بن أب عبد الل، و 

حممد بن السن، وحممد 
عن  الكليني،  عقيل  بن 

سهل بن زياد .
امل��س��ت��درك  خ��امت��ة  وف 

165/3 قال : 
قوله  تفسري  ف   : الرابع 
عدة   : عديدة  تراجم  ف 
مجاعة  أو  أصحابنا،  من 
دون  من  أصحابنا،  من 
قال   . تفسري صيح هلام 
واالمر   : املعظم  السيد 
من  قررنا  ما  عل  هني 
ولعله  ال��ك��ل،  وث��اق��ة 
البيان،  ت��رك  ف  ال��رس 
ومع ذلك فيمكن التميز 
بداللة  أو  عنه،  باملروي 
مجلة  ف  ك��ام��ه  ظ��اه��ر 
رشح  ثم   . الرتاجم  من 
ذل���ك، ون��ح��ن ن��ذك��ره 

ملخصا . 
جعفر  ع���ن  ال����ع����دة، 
ب��ن ق��ول��وي��ه، وه���م : 
والسني  املفيد،  الشيخ 
ال���غ���ض���ائ���ري، وأب���و 
ال��ع��ب��اس ال���س���رياف، 
وال��س��ني ب��ن أمح��د بن 
ف  ذل��ك  يظهر   . هدبة 

مهزيار  ب��ن  ع��يل  ترمجة 
والكليني . . 

غالب  أب  عن  ال��ع��دة، 
: حممد  ال��زراري، وهم 
ب��ن أمح��د، وال��س��رياف، 
ف  ق��ال   . والغضائري 
 : سنان  بن  حممد  ترمجة 
شيوخنا،  مجاعة  أخربنا 
وق��د  غ��ال��ب،  أب  ع��ن 
رواية  الرتاجم  ف  تكرر 

كل واحد عنه . 
حممد  أب  ع��ن  ال��ع��دة، 
ال����س����ن ب�����ن مح���زة 
حممد   : وهم  املرعيش، 
بن أمحد، وأمحد بن عيل، 
 . وغريهم  والغضائري 
وقال ف ترمجته بعد ذكر 
كتبه : أخربنا با شيخنا 
ومجيع  الل،  ع��ب��د  أب���و 

شيوخنا . 
بن  حممد  ع��ن  ال��ع��دة، 
وهم  داود،  ب��ن  أمح��د 
وال��س��رياف،  امل��ف��ي��د،   :
بن  وأمح��د  والغضائري 
ترمجته،  من  يظهر  عيل، 

وترمجة خاله سامة . 
أب  القايض  عن  العدة، 

 . وه��م  اجل��ع��اب،  بكر 
عثامن  بن  وحممد  املفيد، 

 .
ال��ع��دة، ع��ن أمح���د بن 
راف��ع  ب��ن أب  إب��راه��ي��م 
األن����ص����اري، وه���م : 
الغضائري، ) وأمحد بن 
أمحد  عن  العدة،   . عيل 
سفيان،  ب��ن  جعفر  ب��ن 
ال����س����رياف،   : وه�����م 

والغضائري ( . 
السني  أب  عن  العدة، 
حم��م��د ب��ن ع���يل، وه��م 
ال��غ��ض��ائ��ري، وأمح��د   .
ب��ن ع��يل . ال��ع��دة، عن 
ب���ن حم��م��د بن  أمح����د 
 : وه��م  ال��ع��ط��ار،  ييى 
والغضائري،  السرياف، 

وابن شاذان . 
عقدة،  ابن  عن  العدة، 
جعفر  بن  حممد   : وهم 
األديب، وأمحد بن حممد 
ابن ه��ارون، وأمح��د بن 
وأبو  الصلت،  بن  حممد 

عبد الل اجلعفي.

من هم الُعّدة 
من اصحابنا؟
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السيهّد  ابن  الرزاق  عبد  السيهّد  هو 
م  املقرهّ عباس  السيهّد  اب��ن  د  حممهّ
ف  1316ه�  عام  ولد  املوسوي، 

النجف األرشف.
د حسني  من أساتذته : الشيخ حممهّ
ضياء  الشيخ  النائيني،  الغروي 
د  حممهّ الشيخ  ال��ع��راق��ي،  ال��دي��ن 
أبو  السيهّد  اإلصفهاين،  حسني 
اإلصفهاين،  امل��وس��وي  السن 
كاشف  آل  رض��ا  د  حممهّ الشيخ 
الطباطبائي  حمسن  السيهّد  الغطاء، 
 ، ال��يلهّ حسني  الشيخ  الكيم، 

السيهّد أبو القاسم اخلوئي.
بفضل حرصه وجهوده وتاليفاته 
العلامئي  ال��وس��ط  اع��ج��اب  ن��ال 
عل  تثني  اجلليلة  ارائهم  فكانت 
مكانته العلمية ومن أقوال العلامء 

فيه
السني  ع��ب��د  ال��ش��ي��خ  ق���ال   �1

الغدير:  ف  رسه(  األميني)قدس 
املنقدين  ال��ع��رص  أع���ام  )أح���د 
املكثرين من التأليف ف املذهب، 
ف  وقدمه  العلم،  ف  عه  تضلهّ عل 
الرشف، واحتوائه للمآثر اجلليلة، 
ت تآليفه وأوفرها فائدة  ومن مهامهّ
املجتبى  السبط  اإلم���ام  ك��ت��اب 
ه��ادي  ��د  ال��ش��ي��خ حم��مهّ ق���ال   �2
معجم  ف  رسه(  األميني)قدس 
)ع��امل  واألدب:  الفكر  رج���ال 
ف  ع  متضلهّ ق،  حمقهّ ومتهد  متتبهّع، 
الفقه املقارن والتأريخ اإلسامي، 

مؤلهّف مكثر، له كتب
ف  الغروي  د  حممهّ السيهّد  قال   �3
مع علامء النجف األرشف: )عامل 
خ،  م��ؤرهّ متتبهّع،  ومتهد  كامل، 
ق... كان عل جانب كبري من  حمقهّ
حبهّ  ف  والتفاين  والتقوى  الورع 
الطاهرين)عليهم  البيت  أه��ل 
بحبل  ��ك  وال��ت��م��سهّ ال���س���ام(، 
الل،  ذات  ف  خشنًا  هت��م،  م��ودهّ
بعيدًا  الئ��م،  لومة  فيه  تأخذه  ال 
والرياء،  والتصنهّع  التكلهّف  عن 
كام  قيهّمة،  كتب  خزانة  له  وكانت 
كانت داره ندوة األفاضل والعلامء 
وممع اخلطباء واملؤمنني، يتجنهّب 

عن  خارجة  قضايا  ف  ل  التدخهّ
تستهوه  ومل  ودينه،  عقيدته  نطاق 

الياة وزخارفها
با  يمتدح  شعرية  قصائد  ل��ه 
ال��س��ام  عليهم  ال��ب��ي��ت  اه���ل 
سنة  كلهّ  يقيم  رسه(  وكان)قدس 
مواليد  ف  املجالس  م��ن  ع���ددًا 
ال��س��ام(  املعصومني)عليهم 
ووفياهتم، وقد ضم كتابه »نوادر 
التي  القصائد  من  طائفة  اآلث��ار« 

ُألقيت ف تلك املجالس.
بيت  بأهل  ل  التوسهّ ف  أبيات  وله 
عليه  الل  األك��رم)ص��ل  الرسول 
منها  بأذياهلم،  ك  والتمسهّ وآل��ه( 
أبا  ب��ام  ي��اط��ب  البيتان  ه���ذان 

الفضل العباس)عليه السام:
السني       عني  ن��وَر  يا  الفضل  أب��ا 
املسري  ي��وم  الظعن  ك��اف��َل  وي��ا 
أت��ع��رض ع��نهّ��ي وأن����َت اجل���واد        

وكهف ملن بالمى يستجري
وينظم  األراج��ي��ز  ي��ق��ول  وك���ان 
)السجة(،  بالعامية  القصائد 
ويستمع  ويعرفه  الشعر  وُي��بهّ 

إليه وجيمعه ويستشهد به.
من مؤلهّفاته : مقتل السني)عليه 
تنزيه  الشهيد،  زي��د  ال��س��ام(، 

سكينة  السيهّدة  الثقفي،  املختار 
ب��ن��ت اإلم�����ام ال��س��ني)ع��ل��ي��ه 
يقة الزهراء)عليها  السام(، الصدهّ
اإلمام  ابن  األكرب  عيل  السام(، 
الشهيد  السام(،  السني)عليه 
زين  اإلم���ام  عقيل،  ب��ن  مسلم 
اإلمام  السام(،  العابدين)عليه 
اإلم��ام  ال��س��ام(،  الرضا)عليه 
بني  قمر  السام(،  اجلواد)عليه 
هاشم، يوم األربعني، رسهّ اإليامن 
األذان،  ف  الثالثة  الشهادة  ف 
عل  امل��ق��ارن  الفقه  ف  تعليقة 
اجلعفري،  الفقه  ف  املحارضات 
السني)عليه  عند  عاشوراء  ليلة 
)عليه  عيل  بن  العباس  السام(، 

ر. السام(، قداسة ميثم التامهّ

السابع  ف  رسه(  )ق���دس  ُت���وفهّ
م ال��رام 1391ه���  عرش من حم��رهّ
بالنجف األرشف، وُدفن ف داره 

ف النجف األرشف.

حسني  د  حممهّ السيهّد  مة  ُانظرمقدهّ
مقتل  لكتاب  الفقيد  نجل  م،  املقرهّ
طبع  ال��س��ام(،  السني)عليه 

بريوت 1399ه�.

الشيخ  اساتذته  وم��ن  النجف  ف  ودرس  طهران  ف  ول��د 
تراب  أبو  السيهّد   ، الطهراين،  بزرك  بآقا  املعروف  د حمسن  حممهّ

اخلونساري
د حسن  من تامذته الشيخ عبد الل اجلوادي اآلميل السيهّد حممهّ

تي د باقر الجهّ املرتضوي، السيهّد حممهّ
له ذوق شعري جييد الفرنسية اضافة ال العربية، لديه تعليقات 
التعليقات  القلوب،  إرشاد  كتاب  عل  التعليقات  منها  كثرية 
الكاف  ُأصول  رشح  عل  التعليقات  البيان،  ممع  كتاب  عل 

وروضته توف سنة 1393 ف املانيا 

من هو؟؟؟

السيد عبد الرزاق المقرم الموسوي
)1316 – 1391هـ(
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الن��رية  الج��ج  قام��ت  لق��د 
ان  ع��ل  العقلي��ة،  والرباه��ني 
الرس��ول ال ب��د له م��ن خليفة 
ة، لئا تتفرق  جيمع ش��مل األمهّ
عن الق، بع��د اجتامعها عليه 
وه��ل جيم��ع ش��ملها إال ذلك 

القائم مقام الرسول؟
ك��ام دل��ت الرباه��ني ع��ل أنهّ 
يتح��ل  وأن  الب��د  اخلليف��ة 
الن  تؤهل��ه  الت��ي  بالصف��ات 
يق��وم مقام صاحب الرس��الة، 
لئ��ا يعج��ز عن إدارة ش��ؤون 
��ة، وع��ن دح��ض مزاعم  األمهّ
الفاس��دة،  األه��واء  أه��ل 
بالرباهني  الباطل��ة،  والعقائ��د 
الق��ة..  والج��ج  القاطع��ة 
ة ش��يعًا  فإن عج��ز عادت األمَّ

وشعبًا، وملًا ونحًا.
وك��ام دلت ع��ل أن يك��ون له 
من العل��م، بمقدار م��ا يمكن 
أن يمتد إليه س��لطانه، وهييمن 
عليه نظام الرشيعة.. وال يمكن 
الع��دل واإلص��اح  ��م  أن ييِّ
واألمن، وذلك النظام عل كرة 
األرض ما مل يكن لذلك القائم 

باألمر علم بام يدث ف هاتيك 
البقاع واألصقاع.

علم��ه  يك��ون  أن  ب��د  وال 
بال��وادث: كعلم��ه ف س��ائر 
واملع��ارف  واالدي��ان  الفن��ون 
واألحكام.. وكي��ف ال يكون 
ب��ذه الصفة وه��و الجة عل 
الع��امل، واملؤدي ع��ن صاحب 

الدعوة، والقائم بوظيفته.
ول��و كان جاه��ًا ببعض تلك 
الش��ؤون، أو كله��ا، مل��ا صلح 
الرس��ول،  ع��ن  ي��ؤدي  ألن 
ويقوم مقامه، ويكون حجة الل 
عل العامل، ال��ذي يتج به عل 
أه��ل املل��ل واألدي��ان، وذوي 
واألضاليل  واآلراء،  األه��واء 
واألباطي��ل وكي��ف يت��ج الل 
عل عب��اده بذوي اجلهل، ومن 
ال فق��ه له، وال علم لديه؟ وان 
سئل عن يشء صمت، او نطق 

أعرب بقوله عن جهله.
اإلمام��ة  أنهّ  الق��ول  ومجل��ة 
��ة، وأنهّ اإلم��ام  رضوري��ة لألمهّ
ال بد له من ذلك العلم الزاخر 
املس��تمد من ينبوع علم العام 

تعال.
إم��ام  ��ة  األمهّ يك��ن ف  مل  ول��و 
ع��ل هذه الصفة، مل��ا قامت لل 
الج��ة البالغة ع��ل خلقه بعد 
الرس��ول، إذ ال تق��وم الج��ة 
بذوي اجلهل.. ف��إذا كان أهل 
البيت هم األئمة حقًا واخللفاء 
صدقًا، فا بد أن يكونوا علامء 
ب��كل يشء عل��اًم حضوري��ًا ما 
كان ويكون وما هو كائن، وف 
كل فن وحكم وأمر. فا جيوز 
أن يس��أل اإلمام عن يشء مهام 
كان، وال يك��ون عن��ده علمه، 
وال يدث يشء وهو غري خبري 
ب��ه، لتكون لل تع��ال به الجة 
البالغ��ة عل خلق��ه، كام كانت 

لصاحب الرسالة.
أث��ر  النقط��ع  اإلم��ام  ول��وال 
الرس��الة العظي��م، ومل تلم��س 
ف  اجلليل��ة  جدواه��ا  الن��اس 
العاج��ل واآلج��ل.. إل غ��ري 
هذا ما يس��تلزم إضعاف شأن 

الرسالة وعدم رساية نفعها.
وإذا أبت الظروف أن تس��مح 
لذلك اإلمام بإظهار ما أودعه 

العام سبحانه عنده من جليل 
علم��ه، وأرسار حكم��ه.. فا 
يك��ون معن��ى ذاك أن��ه لي��س 
لدي��ه ه��ذا العل��م، والوجدان 
خري مرش��د إل ه��ذا الوجود، 
لظهوره أحيانًا عل أفعال ذلك 
وحماورات��ه  وأقوال��ه،  األم��ام 

ومناظراته.
تل��ك  الن��اس  أضاع��ت  وإذا 
خم��زون  م��ن  اجلليل��ة  املنفع��ة 
عل��م اإلمام، وصالح إرش��اده 
بإعراضهم  إصاح��ه  ومجي��ل 
عن��ه وإقباهل��م عل س��واه. فا 
يكون معنى ذل��ك أنه ال فائدة 
الفائ��دة  ألن  بعلم��ه،  مهم��ة 
اجلليلة إنام ضاع��ت بام اختاره 
ف��إن م��ن  الن��اس ألنفس��هم. 
يض��ع ع��ل عينيه غش��اوة لئا 
يبرص القمر ون��وره، فا يعدم 
ذل��ك ن��ور القمر، وإن��ام يعدم 
االنتفاع بذلك النور بس��وء ما 
اخت��ار. ولوال ه��ذه اإلضاعة 
وتلك الغش��اوة، للمسوا تلك 
بذل��ك  والهت��دوا  اجل��دوى، 

النور.

العلُم الحضوري

أميُر المؤمنين )عليه السالم( النور ... الجنة ... الواقع

من كتاب علم اإلمام لـ )محمد حسين المظفر(
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د سامحة الش��هيد األول السيد حممد باقر الصدر )قدس رسه(  حدهّ
م��ن خ��ال كتابه القيم )املدرس��ة اإلس��امية( خصائ��ص الفكر 
املدريس، التي يتكون منها الطابع العام واملزاج الفكري للمدرسة 
اإلس��امية، والتي تتلخ��ص ف ان الغرض املبارش من »املدرس��ة 

اإلس��امية« االقن��اع أكث��ر من اإلب��داع، وهل��ذا فهي قد تس��تمد 
موادها الفكرية من »فلس��فتنا« و »اقتصادنا« وأشقائهام الفكريني، 
وتعرضها ف مس��تواها املدريس اخلاص، وال تلتزم ف أفكارها أن 

تكون معروضة ألول مرة.
كام ومل يتقيد كتاب »املدرسة اإلسامية« بالصيغة الربهانية للفكرة 
دائ��اًم ، فالطاب��ع الربهاين فيها أق��ل بروزًا منه ف أفكار »فلس��فتنا« 
وأش��قائهام، وفقًا لدرجة السهولة والتبس��يط املتوخاة ف اللقات 

املدرسية.
وعال��ج »املدرس��ة اإلس��امية« نطاق��ًا فكريًا أوس��ع م��ن املجال 
الفك��ري الذي تبارشه »فلس��فتنا«، ألهنا ال تقت��رص عل اجلوانب 
الرئيس��ية ف اهليكل اإلس��امي العام، وإنام تتناول أيضًا النواحي 
اجلانبي��ة م��ن التفك��ري اإلس��امي، وتعال��ج ش��تهّى املوضوع��ات 
الفلس��فية أو االجتامعية أو التاريية أو القرآنية التي تؤثر ف تنمية 
الوعي اإلسامي وبناء وتكميل الشخصية اإلسامية، من الناحية 

الفكرية والروحية.

األسباُب التي دفعت الشهيد الصدر إلصدار كتابه

أميُر المؤمنين )عليه السالم( النور ... الجنة ... الواقع

الكافي في اللغة للعالم اللغوي طاهر الجزائري )1852 - 1920 م(

مشاركة/ عدنان خليل الكبيسي

اخترنا لكم..

روي ف خرب فتح خيرب وما كان من قول رس��ول الل )صل الل عليه 
وآله وسلم( ف حق عيل بن اب طالب )عليه السام( : لوال ان تقول 
في��ك طائفة من امتي ما قالت النصارى ف املس��يح ابن مريم لقلت 
فيك اليوم مقاال ال متر بمأل إال اخذوا الرتاب من حتت قدميك ومن 
فضل طهورك فاستشفوا به، ولكن حسبك بأن تكون مني وانا منك 
ترثني وارثك وانك مني بمنزلة هارون من موسى إال ال نبي بعدي 
وان��ك تربئ ذمتي وتقاتل عل س��نتي وانك غ��دًا ف اآلخرة أقرب 
الن��اس من��ي وانك غدا عل ال��وض خليفتي، وان��ك اول من يرد 
الوض عيلهّ وانك اول من يكس��ى معي وانك اول داخل اجلنة من 
امتي وان ش��يعتك عل منابر من نور مبيضة وجوههم حويل اش��فع 
هل��م ويكونون غدًا ف اجلنة جرياين، وان حربك حرب وان س��لمك 
ي وان عانيتك عانيتي وان رسيرة صدرك  س��لمي وان رسك رسهّ
كرسي��ريت، وان ولدك ول��دي وانك تنجز ع��دايت، وانك عل الق 
لي��س من االمة يعدلك ندي وان الق عل لس��انك وف قلبك وبني 
عينيك وان االيامن خمالط لمك ودمك كام خالط لمي ودمي وانه 
مل ي��رد عل الوض مبغض لك ولن يغي��ب حمب لك غدا حتى يرد 
ال��وض معك يا عيل.. فخر عيل س��اجدًا ثم ق��ال : المد لل الذي 
أنع��م عيلهّ باإلس��ام وعلمني القرآن وحببني ال خ��ري الربية خاتم 

النبيني وسيد املرسلني ايامنًا منه إيلهّ وفضاً  منه..
فق��ال رس��ول الل )صل الل عليه وآله وس��لم(: يا ع��يل لوال انت مل 

يعرفني املؤمنون بعدي.. 
من كتاب )مناقب االمام امري املؤمنني، حممد بن سلامن الكوف، ج1(

 )المدرسة اإلسالمية(

يع��دُّ الكتاب واحًدا من املصنفات التي اهتمت باللغة العربية ف أوائل 
القرن العرشين، ُفِقد معظمه وما وصَلنا منه هو خطبة الكاف ورشحها 
ال��ذي يتن��اول فيه »طاه��ر اجلزائري« أص��ول اللغة ونش��أهتا وقواعد 
صفها من اش��تقاق وأبنية وأوزان وما يتصل با من دالالت ومعاٍن، 
ويعقد مقارن��ات بني طرق ترتيب املعاج��م املختلفة عل نحو تفصييل 

ا ألمهات الكتب اللغوية.  وافر جيعل من الكتاب مدخًا متهيديًّ
وقد اس��تعان اجلزائري ف رشوحاته باآلي��ات القرآنية وكتب الديث 
��خ القواعد ف ذهن املتلقي،  واألثر، وح��رص عل التمثيل بأمثلة ترسِّ
ًقا ب��ني الفصيح واألفصح، وق��ام بإمجال  متجنًب��ا غريب اللغ��ة، ومفرِّ
قواع��د ال��رصف ف آخ��ر الكت��اب ف ث��اث قواعد رئيس��ية يس��ُهل 

استظهارها وتطبيقها.
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أبو حممد سفيان بن مصعب العبدي الكوف. من شعراء أهل البيت الطاهر املتزلفني إليهم بوالئه وشعره، املقبولني عندهم 
لصدق نيته وانقطاعه إليهم، وقد ضمن ش��عره غري يس��ري من مناقب موالنا أمري املؤمنني الشهرية، وأكثر من مدحه ومدح 
ذريته األطيبني وأطاب، وتفجع عل مصائبهم ورثاهم عل ما انتابم من املحن.. عده شيخ الطائفة ف رجاله من أصحاب 
اإلم��ام الص��ادق ومل يك صحبته مرد ألفة معه، أو حمض اختاف إليه، أو أن عرصا واحدا جيمعهام لكنه حظي بزلفة عنده 
منبعث��ة عن صميم الود وخالص الوالء، وإيامن ال يش��وبه أي ش��ائبة حتى أمر اإلمام عليه الس��ام ش��يعته بتعليم ش��عره 

أوالدهم وقال: إنه عل دين الل.

ح17
الغيديرية  القضية  شعراء  عرض  نواصل  نحن  وها  الغدير..  عيد  قريبًا  سيحل 
الرائعة بشاعريتهم المرهفة ووالئهم الصادق لعلّي وآل علي )عليهم أفضل 

الصالة والسالم(.

وع��������ل��������م��������ك ال������������������ذي ع��������ل��������م ال���������راي���������ا
وع�����������زًا �������س������رف������ا  ال�����������������ورى  يف  ف�����������������زادك 
خ���ل���ق���ا ي������ع������ط  مل  م���������ا  اأع�������ط�������ي�������ت  ل������ق������د 
اإل���������ي���������ك ا�������س������ت������اق������ت الأم��������������������اك ح���ت���ى
ه������ن������اك ب����������را ل�����ه�����ا ال������رح������م������ن ����س���خ�������س���ًا

ي�����ع�����ل�����م�����ون�����ا ل  ال������������������ذي  واأل����������ه����������م����������ك 
وجم��������������دا ف�����������وق و��������س�������ف ال����وا�����س����ف����ي����ن����ا
ه������ن������ي������ئ������ا ي�����������ا اأم������������������ري امل������وؤم������ن������ي������ن������ا
حت��������ن��������ت م������������ن ت�������������س������وق������ه������ا ح����ن����ي����ن����ا
ي����ق����ي����ن����ا ي�������������غ�������������ادره  ل  ك�������������س������ب������ه������ك 

* يمدُح عليًا

* العبدي الكوفي

يا.. لمصيبة الحسين وفجيعتها
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ال ن���دري هل يبك���ي صاحب 
أو  مصيبت���ه  عل���ى  املصيب���ة 
يضح���ك.. فالب���كاء على فقد 
األحب���ة واألع���ّزة يعّد ش���ركًا 
عن���د أولئ���َك الذي���ن يحاولون 
االنتس���اب لإلس���ام بطيش���هم 
امُلضّلة؛  وفتاواهم  وهلوس���تهم 
أو يتهمون ناعي مصيبة احلسني 
بالش���رك..  الس���ام(  )علي���ه 
فهل يتس���اءلون يومًا ملاذا نبكي 
عل���ى فقِد أئمتن���ا.. أليَس هم 
خير أه���ل األرض والوالء لهم 
يعن���ي الفداء والتس���ليم لهم.. 
وكي���ف مب���واٍل ال يبكي فاجعة 
احلس���ني وهو يص���رخ )فداؤَك 
أمي وأبي(.. فهذا البكاُء ليس 
ش���ركًا والدم���وع هده مقدس���ة 

يحّبها الله ورسوله..
وروي عن موالنا زين العابدين 
)عليه الس���ام( أن���ه كان كثير 
الب���كاء لتلك البل���وى، عظيم 

البث والشكوى.
كم���ا روي عن الص���ادق )عليه 
الس���ام( إن���ه ق���ال: »إن زين 
العابدي���ن )عليه الس���ام( بكى 
على أبيه أربعني س���نة، صائمًا 
نه���اره قائمًا ليل���ه، فإذا حضره 
اإلفط���ار ج���اء غام���ه بطعامه 
وش���رابه فيضع���ه ب���ني يدي���ه، 
فيقول: كل يا موالي، فيقول: 
ُقتل ابن رسول الله جائعًا، ُقتل 
ابن رس���ول الله عطش���انًا، فا 
ي���زال يكرر ذل���ك ويبكي حتى 

ُيبل طعامه م���ن دموعه وميتزج 
ش���رابه منها، فل���م يزل كذلك 

حتى حلق بالله عز وجل«.
وحدث مولى له )عليه السام( 
أنه ب���رز إلى الصح���راء يومًا، 
قال: فتبعته، فوجدته قد سجد 
عل���ى حجارة خش���نة، فوقفت 
وأنا أس���مع ش���هيقه وب���كاءه، 
وأحصيت عليه ألف مرة يقول: 
»ال إل���ه إال الله حقًا حقًا ال إله 

إال الل���ه تعبدًا ورق���ًا ال إله إال 
الله إميانًا وصدقًا«.

ث���م رفع رأس���ه من س���جوده، 
وأن حليت���ه ووجهه قد غمرا من 

الدموع.
فقل���ت: ي���ا م���والي، أما آن 
حلزن���ك أن ينقض���ي؟ ولبكائك 

أن يقل؟
فق���ال ل���ي: »إن يعق���وب بن 
إس���حاق ب���ن إبراهي���م عليهم 

الس���ام كان نبيًا اب���ن نبي ابن 
نب���ي له اثنى عش���ر ابنًا، فغيب 
الله سبحانه واحدًا منهم فشاب 
رأس���ه م���ن احل���زن واحدودب 
ظه���ره من الغ���م والهم وذهب 
بص���ره م���ن الب���كاء وابنه حي 
ف���ي دار الدنيا، وأنا رأيت أبي 
وأخي وس���بعة عش���ر من أهل 
بيتي صرع���ى مقتولني، فكيف 
ينقضي حزني ويقل بكائي؟!«.

يا.. لمصيبة الحسين وفجيعتها
a
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ول������������������َدْت ،ف�����ل�����ي�����������س ك�����م�����ث�����ِل�����ك الأّي������������������اُم 
ُم�����ك�����ّرم�����ًا؟! دع����������وَك  وق�������د   ، الأل��������������وُف  اأي���������ن 
ق��������ال��������وا: ت�������ع�������اَل ع�����ي�����وُن�����ن�����ا ل����������َك غ�����ف�����وٌة
ك�����اأن�����ه�����ْم ب�����������الأل�����������وِف  وراءَك  �������س������لَّ������وا 
ي����ا�����س����ي����دي ه�������روب�������ه�������م  وراَء  ��������س�������لَّ�������وا 
ع���������ّب���������اأَت م�������ن ك���������ّل ال������ن������ج������وِم �����س����ط����وَع����ه����ا
ي�������ام�������اأمت�������ا، حت����������َت ال�������������س������ل������وِع ج�������راُح�������ُه
ي�������������������ااأوَل ال�������������س������ه������داء، ت�������ذه�������ُب ظ�����اف�����را
ع���������زف���������ْت، ف�����ل�����ي�����������سَ ك�����م�����ث�����ل�����َك الأن���������غ���������اُم
ه������������ذا الأم��������������������ُن ب����������غ����������درِه م����ت���������س����ع����ل����ٌك
؟! م���������س����ل����ٌم  ذا  ف�����م�����ن  وج����������ائ����������زٌة،  ل��������������وؤٌم 
وك������������ذا ه������������ُم، ن�������������س������روا ال������ع������ي������ون ل���ع���ّل���ه���ا
ر��������س�������دوا ع����ل����ي����َك ج��������وائ��������زا، خ�����������س�����وؤا ب��ه��ا
����س���ب���ُح���ه���ْم ت���������اأّل���������َق  ظ��������ف��������روا،  اإذا  ح�����ت�����ى 
ف���������رم���������وَك م��������ن اأع����������ل����������ى؛لأن����������َك ف����وق����ه����ْم
ي�����ام�����������س�����ل�����م�����ًا، ي������اب������ن ال�����ع�����ق�����ي�����ل ف���ري�������س���ة 
����ن����ا  ل�����������������اآَن ج����������رُح����������َك اآخ�����������������ٌذ ب����ل����ه����ي����ِبِ
ه م����ت����ف����ج����ٌر  ه�������������ذا ال���������������ع���������������راُق، ل����������ت����������وِّ
ه��������و ك���������رب���������اُء ،ع�������ل�������ى امل����������������دار ب��������ك��������اوؤُه
م�����������اذا ج�����ن�����ى اأب������������ن������������اوؤُه، ك�������ي ُي����ف����ج����ع����وا؟
ن��������َه��������َل��������ْت، ف�����ل�����ي�����������سَ ك�����م�����ث�����ِل�����َك الأق���������������اُم

ُت������������راُم  وك�������ن�������ُت   ، خم��������������ذوًل  اأ�������س������ب������ح������َت 
ه��������رب��������وا ،ف�����ل�����ي�����������سَ ي����������رّده����������ْم اإرغ�����������������اُم!
وت������ع������ام������وا اأخ��������ل��������ف��������وا  ق��������د   ، ل������ك������ّن������ه������ْم 
واأق����������ام����������وا! م����������اك����������ّروا   ، ب�����������س�����اِت�����ه�����ْم 
ه�����اُم�����وا ق������د  وج������دت������ه������ْم   ، ال�����ت�����ف�����تَّ  ف����م����ت����ى 
ف���������ت���������ن���������ورْت ب��������ك��������ت��������اِب��������َك الأق�����������������������اُم!
وم����������واج����������ع����������ًا، ت�����ب�����ك�����ي ل������ه������ا الأّي���������������������اُم
وع�������ل�������ى )احل�����������������س��������ِن( ،حت��������ي��������ٌة و��������س�������اُم
اإق����������������������داُم! ك����������لُّ����������ُه   ، ِك����������������ٍر  ي����������احل����������َن 
الإح������������ج������������اُم؟! مَل   ، ������دِه  ل�������������س������يِّ ع�������ب�������ٌد 
ب������ع������ُت ال�����������س�����م�����رَي، وم����ط����ل����ب����ي الإك������������������راُم! 
ت����������اأت����������ي ب�����������ب�����������دٍر، ُج�����������لُّ�����������ُه اإمت�������������������اُم!
ب�������ل اأن��������������َت اأك������������������رُم، وال�������ط�������غ�������اُة ل������ئ������اُم!
وغ���������راُب���������ه���������ْم �������س������ع������دْت ب�����������ِه الأح����������������اُم
وه�����������������ُم ل������������دون������������َك م���������وط���������ئ ول����������ث����������اُم!
������ك������م ق���������������ّواُم ه������������ذا ال��������������رث��������������اُء، ب������ح������قِّ
الآلُم ب������ه������ا  ُت���������ك���������وى  ي��������اح�����������������س��������رًة، 
م���������ن ب�������ع�������ِد األ�����������������ٍف ُت������ث������ك������ل الأع�������������������واُم
م�������ت�������وا��������س�������ٌل ب������ن�������������س������ي������دِه الإح���������������������راُم
ه������������ّداُم ������س�����اخ�����������سٌ   ، ال�����ف�����ج�����ي�����ع�����ِة  اأث��������������ُر 
������ه������ا ،وك��������ت��������اُب��������ه��������ا، وو����������س���������اُم ق������رط������ا�������سُ

إلى أوِل إعالمي تنورْت بنور حروِفه الالفتات ، سفيِر الحسين، مسلمَ بن عقيل
رحيم الشاهرسفيُر القضية
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م�سباح  ال�سهيد  ح�سرة  يف  اأ�ساء   كلما 
الأخ��ري،  مثواه  اىل  يزف  جديد  عر�س 
وي�سق  ال��ن��ع�����س  ح��م��ل��ة  ي���زاح���م  ك���ان 
امل�سيعن...  ب�سدارة  ليكون  ال�سفوف 
فاأ�سبحت كل �سباحاته ادمان ان يعانق 
ال�سهيد  عطر  وي�سم  بقوة  التابوت  كل 
 ، ول���ده  ج�سد  مل�س  ال�سهيد  ه��ذا  لعل 
ويبحث  روح��ه  وتت�سامى  ب��اأمل  فيجزع 
وي�سرخ  الوجوه  كل  بن  ابنه  وجه  عن 

با�سمه امام كل الب�سر ويكرر اآهاته: 
عن  دفاعا  الن�سان  ي�ست�سهد  ان  جميل 
منه  والأجمل  ووطنه،  وعر�سه  ار�سه 
ان يعي�س لأجله، فحب الوطن يعني ان 
اجتمع  اذا  فكيف  حولك  ما  كل  تن�سى 
ال��وط��ن وال��ع��ق��ي��دة، واأن����ت ع��ل��ى �سفى 
�سيء  كل  تخ�سر  ان  ،اما  الهاوية  حفرة 
او تتحمل فقدان الأحبة.. فهب ولدي 
الوىل  ال�سرخة  منذ  العا�سفة  هبوب 
ال�سهادة،  ثوب  مرتديا  املقد�س  للنداء 
متيقنا ان املعركة م�سريية اما ان تكون 

او ل تكون...
واأنا العبد الفقري اىل ربه اهلكني الكر 
احمل  الزمن،  �سراع  ووجهي  واأبحرت، 
وحدي  ،كنت  وطن  ا�سمه  نازفا  جرحا 
اأن اعطيك من �سدري دمي،  حن نذرت 
جمهول  ليكون  قدره  طواه  ولدي  والآن 
اجل�سد، واحتوت ال�سماء جثمانه مقرة 
ي�ستقبله  �سهيد  فكل  الف��ق  مفتوحة 
اأب��ن��ي... ه��و  ال�سهيد  احل�سن  الم���ام 
ل  انني  الكون  يف  ما  اأ�سعب  ولدي  يا  اه 
ا�ستطيع الوقوف بوجه الزمن وهو يغري 

كل �سيء...
اليك،  ي��دي  ام��د  قلبي  وكبد  ول��دي  ي��ا 
عهود  وك��ل  الزمنة  م�سافات  كل  لأن��ك 
ال��دم وك��ل احلاملن  ال��راب وك��ل عهود 
بك ينتهون مطعونن، فا يحيا امليت اإل 
عنه،  البحث  اوقف  احلي...لن  وميوت 
ابحث،  الدمار  بن  البحث،  احلطام  بن 
وا�سلي لتلتقي ارواحنا معا، منذ رحيلك 
ت�سحيتك  م��ن  ،اتعلم  ب��ك  ان��ا  م�سغول 

روحك  ان  عينيك،  من  احلياة  واأتنف�س 
ترافقني اينما حللت وتكر هلل ب�سمت 
يف كل نع�س، وت�سوقني اليه بغري ارادتي 
ك��ال��غ��ي��وم ال��ت��ي ت��ع��ان��ق الف����ق، حتى 
وهمومي...فكل  اوج��اع��ي  على  اأغ��ف��و 
واآهاتي  دموعي  حتمله  اأب�سره  �سهيد 

كولدي....
الزيل  ان  وتيقنوا  بتوؤدة  ولكن  تاأملوا 
با�سمه  تقد�ست  الذي  املخلد)احل�سن( 
ال��ي��ن��ا ونحن  ي��ن��ظ��ر  م��دي��ن��ة ك��رب��اء 
املر،  بالدم  ممتلئة  قلوبا  حوله  نعي�س 
..ف��اإذا  قلوبنا  داخل  ا�سوارا  واأحزاننا 
انطلقت ب�سدق ونطقت بها ال�سنتنا لعلنا 
اما  قوي  النا�س  يحكم  فالذي  نتحرر، 
وقدري  مقتدر،  فهو  نف�سه  يحكم  الذي 
ان انتظر املفقود بطفوف ار�س العقيدة 
وار�سم ببقايا دمي �سورته واأزفه كل يوم 
�سهداء  فكل  الخ��ري  مثواه  اىل  عري�سا 

النداء املقد�س هم ابنائي.

حيدر عاشور العبيديان روحه ترافقني... وتكبر هلل بصمت
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ناف����������������������������ذة بسعة البحر
حسن حمزة الحميري

اح�سائك  قّطع  ال��ذي  اخلنجر  هذا  ت�سكر  ان  ال  ميكنك  ل 
للموت  الع�سري  ال��ذوق  على  بها  حافظ  ع�سرية  بطريقة 
املتمدن جدًا .. ل ميكنك ال ان ت�سكر احزانك الطرية التي 
الباردة..  القوامي�س  ُجّب  من  الفرار  على  الكلمات  اجرت 
البطاقة  تّوج  الذي  ال�سارم  جوعك  ت�سكر  ان  ال  ميكنك  ل 
ل  العوام..  لكل  ورمبا  العام  لهذا  للجمال  ملكة  التموينية 
ميكنك ال ان تنحني اجاًل امام جهلك املركّب الذي �سرّيك 
من  الدافئة  اللم�سة  وبهذا  حمظوظ،  غري  وقائدًا  فيل�سوفًا 

الوهم جنوُت من املوت املجازي.
مك�سور  ن�سف  ب�سن  ت�سحك  احيانًا  عامرة..  ن�سف  الدنيا 
يتنف�س  ال��ذي  الع��ور  لذلك  خفي  برميز  ت�سحك  اي�سًا.. 
من  خيا�سيمُه  ت�سبع  مل  ال��ذي  ذلك  وم�ساًء،  �سباحًا  دجلة 

رائحة الروث يف ليايل ال�سيف.
ُربع جاهزة  املياه..  ُربع جاهزة يف دورة  الدنيا امامك فقط 
لد�سدا�ستك الرثة التي �سوف حتتفل بعد ايام قليلة بيوبيلها 

الف�سي..
يف �ستاء يعد بعيد جدًا .. املطر يت�ساقط بايقاع متناغم يف 
ذلك ال�سباح البارد، كان ابي يحتال على رغيف اخلر ل�سيع 
الكت�ساف  كان  ال�سغري،  احللة  �سوب  يف  وهمية..  لقمة  له 

احلار(  وال�سمون  امل�سوي  الكباب   ( الثامنة  القارة   ، الكبري 
العظماء   .. عنيفًا  هزًا  املعدة  ج��دران  هّز  الذي  الكت�ساف 
اقدام  عند  ال��زّم��ارون  وال�سطار..  وال�سحرة  واجلوا�سي�س 
وحدهم..  الرغبة  بحرية  يف  الزهد  �سيادوا  ال�سياطن.. 
وحدهم قادرون على �سراء نفر بالتمام والكمال )نفر كباب 
عيني(.. وتخت�س هذه ال�سناف املبجلة فقط بالقدرة على 

جتاوز ل�سلطة الك�سور الع�سرية لكبابنا القد�سي.
محطة استراحة 1

�سحك ال�سبُح يف عينيك .. مل تنعق غربان العوز على جثة 
ليايل  يف  يتاألق  ع��ذراء  حلم  الدنيا  امل���رة..  ه��ذه  ال��دراه��م 
�سياط  حتت  ن�سوجًا  يتوهج  ل��راب  اول  مطٌر  اخل��ري��ف.. 
غنيمة  الول  احلزن   .. جدًا  لذيذ  الول  احلزن  الظهرية.. 
بي�ساء م�سرعة، يدّون بيا�سها احامًا تخّدر اأنفا�س احلقول 

عند الغروب..
محطة استراحة 2

الفجُر ي�سدر مر�سومًا �سوئيًا.. الديكة ترتدي حناجرها.. 
امل�سارف ترجم ال�سعراء.. بالعواء الكاب تنزع حناجرها.. 
ال�ستاء ي�سرخي يف كوب ال�ساي، ومعطفي يبحث عن فر�سة 
عمل.. املطر يف الذاكرة وال�سيخ يبحث عن الراب كي يتيّمم.
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حسن حمزة الحميري
ال�����س��ام(،  )عليهم  الأئ��م��ة  ح��ي��اة  اإن 
امل�سلمن،  ا�ساح  يف  متوا�سلة  حلقات 
وانهم  والر����س���اد،  بالتوجيه  حافلة 
ال�سبل  ك��ل  ي�سلكون  ال�سام(  )عليهم 
ل��ل��ت��وع��ي��ة ف��م��رة ب��اخل��ط��ب، واخ���رى 
ب��ال��و���س��اي��ا، وث��ال��ث��ة ب��اإل��ق��اء ال��درو���س 
وامل���ع���ارف،  درر احل��ك��م  ب��ن��ر  وراب���ع���ة 
املجال�س،  وفاكهة  العرب  ديوان  وال�سعر 
الن�����س��ان  ي�سريح  ال��ن��ف��و���س،  وان��ي�����س 
با�ستماعه، وياأن�س بان�سياقه، وجريا مع 
النا�س يف هذا الجتاه جاء �سعر الئمة 
مع  متم�سيا  ج���اء  ال�����س��ام(،  )عليهم 
واحلث  اخلري،  اإىل  الدعوة  يف  اجتاههم 

على الف�سيلة، والأمر مبكارم الأخاق.
ويف الوقت الذي يحفظ لنا التاريخ هذا 
اللون من �سعر الأئمة )عليهم ال�سام(، 

ال��غ��زل  يف  ق��ال��وه  م��ا  ل��غ��ريه��م  يحفظ 
بالنا�س،  والتعري�س  واملجون  والت�سبيب 
الأئمة  ب��ن  للفرق  ك��اف  وح��ده  وه��ذا 

)عليهم ال�سام( وغريهم.
عليه  ���س��ع��ره  م��ن  ورد  م��ا  بع�س  ن��ذك��ر 
يف  ال�سام(  )عليه  الباقر  قال  ال�سام: 

اأهل البيت:
ذواده   احل�������و����س  ع�����������ل��ى  ف��������������ن��ح��ن 
وراده وي��������������������س�����������ع��������������د  ن�����������������������ذود 
بنا     اإل  ف����از  م��������������ن  ف�����������������از  ف��م�����������������ا 
زاده ح��ب��ن��ا  م�����������ن  خ��������������اب  وم�����������������ا 
ف��م�����������������ن ���س��رن��������ا ن����ال م��ن��ا ال�����س��رور    
وم��������������ن ���س��������������اءن��ا ���س�����������اء م��ي��اده
حقنا     غ�����������ا���س��ب��ن��ا  ك�����������������ان  وم�����������������ن 
ف��ي�����������������وم ال��ق��������������������ي��ام��ة م��ي��ع��اده

وله )عليه ال�سام( يف العجب:

ع��ج�����������������ب��ت م�����ن م��ع��ج��ب ب�����س��ورت��ه      
وك�����ان م��������������ن ق��ب�����������������ل ن��ط��ف��ة م���ذرة
وف��������ي غ��������د ب�����ع��د خ�����س��ف ���س��ورت��ه      
ي�����س��ري ف�����������ي ال��ق��ر ج��ي��ف�����������ة ق�����ذرة
ما  ون��������خ��وت��ه     عجب����ه  على  وه����و 
ب������ن ج���ن���ب���ي���ه ي���ح���م���ل ال�����ع�����ذرة

وله )عليه ال�سام( خماطبًا الع�ساة:
بديع             ال��ف��ع��ال  ف���ي  لع����مرك  ه���ذا 
حبه ت��ظ��ه��ر  واأن�����ت  الل����ه  تع�س���ي 
م���ط���ي���ع)3(          اأح������ب  مل����ن  امل���ح���ب  اإن 
لطعته ���س��ادق��������������ًا  ح��ب��ك  ك���ان  ل���و 

ونق�س على خامته :
وب��ال��ن��ب�����������������ي امل�����������������������������وؤت�����������������م�����������ن  
ح����س������ن ب��������������اهلل  ظ������ن�����ي 
وب��������������احل�����س�����������������ن واحل�������س�����������ن)4(    
امل��������������������ن�����������������ن ذي  وب��������ال��������������و���س��ي 

» فم�����ا ف�����از م����ن فاز إال بنا « 
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 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

خالد غامن الطائي

علي ناجي املعدل

وقفات قصيرة
خالد غانم الطائي

عندما تقف عند االمام احلس���ني )عليه الس���ام( فانك  	•

تقف عند معاني االنسانية كلها.

ما اعظم واعمق واسمى واروع وابهى واجمل عنوانك  	•

عندما تقول : أنا حسيني.

تواص���ل مع الله – جل ش���أنه- وفي أي مكان وزمان  	•

وعل كل حال فقط ُقْل يا الله.

وس���اوس الش���يطان قاذورات وأدران فليطرحها املرء  	•

وليتعطر بذكر الله سبحانه.

رشاقة اجلس���م امر جميل لكن االجمل رشاقة االفكار  	•
التي يحملها الفرد.

رائعة هي مس���اعدة اآلخرين كونه���ا مظهرًا من مظاهر  	•
انسانية االنسان.

ايته���ا امل���رأة حجابك هو كرامت���ك والكرامة اغلى من  	•

رغيف اخلبز.

لس���انك ترجمان لعقلك فليكن ه���ذا الترجمان مهذبًا  	•
لطيفًا ساميًا عطرًا.

اي���ام عمرك كاحلبر في قلم ال تكتب به ش���يئًا تافهًا بل  	•

اح���رص على كتاب���ة القّيم واملفيد والنافع لك ولغيرك قبل ان 
ينفد.

توّه���ج كاملصباح باالخاق الطيب���ة وال تكن كاملدخنة  	•

مبعثًا لدخان االخاق الذميمة السوداء.

الص���دور اخلاوية من آي���ات القرآن الك���رمي هي مبثابة  	•

البيوت اخلربة امُلظلمة املوحشة فهلموا الى القرآن وانتهلوا منه 
ولتكن صدوركم ربيعًا له.

من املعلوم ان االطفال هم زينة الدنيا وبراعم اخلير، ان تعليمهم 
بالقدوة واملثل أس���هل من أي طريق���ة لتعليمهم اال انها ال تخُل 
م���ن اخطاء واص���اح فمثاً  عندما يرانا الطفل منس���ك االواني 
الزجاجي���ة برفق فهو كذل���ك يحملها برفق اال ان بعض االحيان 
يرى عماً  ما فهو يقلدُه بدون ش���عور او احس���اس بعاقبة األمر 

وانقل لكم قصة واقعية وقعت في زمان ما..
ان رجاً  مر مبقبرة فس���مع أنينا م���ن امرأة بني اربعة قبور َفَحَن 
لها قلبه وس���ألها ملن هذه القبور؟ قالت ان هذا قبر زوجي متقي 
الل���ه تعالى وهذه القبور الثاث���ة ألوالدي.. املصيبة ان زوجي 
ذبح أضحية )شاة( امام اعني االطفال فما كان من أحد اوالدي 
اال اخذ السكينة وقال ألخيه سأذبحك كما ذبح أبي الشاة وفعل 
اال انه حس بنفس الوقت قد ارتكب عمًا سيئًا فهرب فركضت 
وراءه اال ان القدر سبقني حيث ان ذئبًا عضه من امعائه وهرب 
به )لقد اس���توفى طعمته واستكمل مدته( ، )َفإَِذا َجاَء َأَجُلُهْم ال 
سورة النحل- ، اما  َيْسَتْأِخُروَن َس���اَعًة َوال َيْسَتْقِدُموَن )61( – 
الطفل الثالث فكان يحبو عندما تركته اطلب اخاه فجاء الى النار 
واحترق ومات.. وملا جاء زوجي وعلم مبا حدث شهق شهقةً  

فمات يقول ملك املوت للنبي )صلى الله عليه وآله وس���لم( : 
)اني اقبض روح ابن ادم فيجزع اهله فأقوم في ناحية من دارهم 
فأقول ما هذا اجلزع فوالله ما تعجلناه قبل أجله وما كان لنا في 
قبضه من ذنب فإن حتتسبوا وتصبروا تؤجروا وان جتزعوا تأثموا 
وت���وزروا( من هذا يتضح ان االطفال ال يتركوا بل يرَعوا بعناية 

فائقة وشفافية ولطف ورّقة.

تربية الطفل بالقدوة والمثل
علي ناجي المعدل
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اناطبيبك 

داء الذئب االحمراري ... 
يعتبر المرض اخطر من السرطان لسرعة تطوره  

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

م����رض خطي����ر ن����اجت م����ن خلل 
واضطراب����ات اجله����از املناعي في 
جس����م االنسان مما يسبب التهاب 
االعض����اء اخملتلف����ة مث����ل التهاب 
)الهيكل احلركي, اجللد, الكليتني, 
الدم����اغ, الش����رايني ... والخ(, 
وملعرف����ة املزيد عن ه����ذا املرض 
مجلة »االحرار« التقت بالدكتور 
حيدر محمد مه����دي اختصاص 
املفاصل والتأهيل الطبي في مدينة 
االمام احلس����ني »عليه الس����ام« 
الطبية والذي بني لنا ما يأتي:� 

اسباب حدوث املرض:�
ال توجد حلد االن اسباب معروفة 
ومكتش����فة لهذا امل����رض اخلطير 
والش����امل ولكن هن����اك نظريات 
مختلف����ة تعزوا هذا الس����بب إلى 
العوام����ل  الوراثي����ة,  )العوام����ل 
اخلارجية( كاإلصابة بالفايروسات 

املرضية وغيرها.
اعراض املرض:�

ان للمرض احدى عشر عامة اذا 
جمع منها ثمانية يعتبر الش����خص 
مص����اب في امل����رض والعامات 
التي تظه����ر هي )ارتف����اع درجة 
احلرارة, نقص ش����ديد في الوزن, 
ظه����ور ح����زام ن����اري »احم����رار 
ش����ديدا جدا« على البطن, ظهور 

احم����رار عل����ى الوجنت����ني على 
ش����كل جنح الفراش����ة, حتس����س 
اجلس����م للضوء وال س����يما اشعة 
الش����مس, ظهور حبيبات صغيرة 
على الش����فتني, الته����اب املفاصل 
وتورمها, فقر الدم وضعف عام, 
كث����رة االلتهاب����ات, وغيره����ا من 
االعراض التي قس����م منها يعرف 
م����ن خ����ال التحليل واالش����عة 
وبعض الفحوصات(, والنساء في 
سن االجناب اكثر عرضة للمرض 
م����ن الرج����ال, وف����ي الكثير من 
االحيان يعان����ي املصاب بالتهاب 
املفاص����ل التفاعل����ي )ال يس����بب 
ت����آكل في املفص����ل( مثل مفصل 
وغيرهما,  والرس����غني  الركبت����ني 
وكذلك يعاني املريض من التهاب 
الكليت����ني وارتف����اع ضغ����ط الدم 
والعجز الكلوي املزمن, ويصيب 
الدماغ والشرايني ويسبب اعراض 

مختلفة اخرى.
فترة احلضانة:�

املشكلة في هذا املرض انه يتمتع 
بفت����رة حضانة اكثر من عش����رين 
س����نة حيث تكون احلي����اة طبيعية 
لهذا س����مي هذا املرض »صديق 

املريض«. 
طرق التشخيص:�

الذئ����ب  داء  تش����خيص  ميك����ن 
األحم����راري عن طري����ق تاريخ 
االع����راض  ومش����اهدة  امل����رض 
والعام����ات م����ن قب����ل الطبيب 
اخملتص وفحص املريض س����ريريا 
وكذلك ع����ن طريق فحص الدم 
مختبريا واخذ الرقوق الش����عاعية 
)االش����عة االعتيادي����ة( وتلوي����ن 

الشرايني.
العاج:�

هن����اك ع����دة طرق للع����اج منها 
)ش����رح اس����باب املرض, توضيح 
الوقاية من اش����عة الشمس, عدم 
تن����اول االطعمة الغني����ة بالدهون 
والبروتين����ات, وكذلك عن طريق 
االدوي����ة والعقاقي����ر الطبي����ة مثل 
املس����كنات والكورتي����زون لتقليل 
ح����دة االلتهاب واالل����م احلاصلة 
وفعالي����ة املرض( اضافة الى ذلك 
هناك ادوية تعتبر العمود الفقري 
لعاج ه����ذا امل����رض والتخلص 
منه وه����ي ادوية مثبطات )تقلل( 

املناعة.
خطورته:�

يعتب����ر امل����رض اخط����ر حتى من 
الس����رطان لس����رعة تط����وره, وله 
مضاعفات كثيرة حيث انه يصيب 
كل االعضاء اجلس����مية الس����يما 

عضل����ة القل����ب, غش����اء الرئتني, 
الدماغ, فشل في الكليتني, تكسر 
كري����ات الدم, نقص اقراص الدم 
مما يولد ن����زف متكرر وقد يؤدي 

ذلك الى الوفاة.
النصيحة الطبية:�

املرض نوع من امراض الروماتيزم 
املزمن الذي ميكن الس����يطرة علية 
عن طريق معرفة العوامل احملفزة 
ل����ه مث����ل االكل الصح����ي الغني 
وكذل����ك  ومش����تقاته,  باحللي����ب 
يجب على املصابني اإلقاع عن 
التدخ����ني نهائي����ا واخ����ذ االدوية 
بشكل منتظم اضافة الى الفحص 
الدوري واجراء التمارين الرياضة 

اليومية.
نصائح عامة:� 

جتنب التعرض املس����تمر واملباشر 
ألشعة الش����مس, جتنب استخدام 
حب����وب من����ع احلم����ل »بالنس����بة 
للنساء«, جتنب االماكن املزدحمة 
واملصابني باألمراض الفيروسية.

نصائح تغذوية:� 
ينص����ح بتن����اول البي����ض, الثوم, 
البصل, االناناس الطازج, االبتعاد 
قدر املس����تطاع عن تناول الفلفل, 
الباذجنان, البطاطا, اللحوم احلمراء 

وااللبان . 
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ُق العلم مطلقًا بعمر اإلنسان ومظهره اخلارجي بقدر  ال يتعلهّ
قارئ  أو  اجلاهلني..  عل  يتغلب  َم  املتعلهّ الشخص  أنهّ  ما 
من  هيبة  وأعظم  عمرًا  أكرب  للمعرفة  واملحب  النهم  الكتب 
املتغافلنَي عن نعمة القراءة وحبهّ املطالعة.. فعلموا أوالدكم 
طقوس القراءة وشجعوهم عل اختيار الكتب املفيدة والتي 
تتناسب وأعامرهم.. لتكون كفة ميزان علمهم أرجح من كفة 

اجلاهلني.

وال  لون  وال  طعم  ال  له  ليس  املاء  ملاذا  يومًا  تساءلت  هل 
رائحة؟؟!

ما الكمة ف أن الل جعل املاء الذي نرشبه عذبًا أي ليس له ال 
طعم وال لون وال رائحة؟؟!

فلو كان للامء )لون( لتشكلت كل ألوان الكائنات الية بلون 
املاء  الذي يشكل معظم مكونات األحياء )وجعلنا من  املاء 

كل يشء حي أفا يؤمنون(.
اخلضار  من  املأكوالت  كل  ألصبحت  )طعم(  للامء  كان  لْو 
أكلها  يستساغ  فكيف  املاء  طعم  وهو  واحد  بطعم  والفواكه 
)يسقى بامء واحد ونفضل بعضها عل بعض ف األكل إن ف 

ذلك آليات لقوم يتفكرون(.
برائحة  املأكوالت  كل  ألصبحت  )رائحة(  للامء  كان  ولو 

واحدة فكيف يستساغ أكلها بعد ذلك ؟!
لكن حكمة الل ف اخللق اقتضت أن يكون املاء الذي نرشبه 
به اليوان والنبات ماءًا عذبًا أي با لون وال طعم  ونسقي 

ينا للخالق حق هذه النعمة؟ وال رائحة! فهل أدهّ

ع��اش��وراء  زي���ارة  ل��ق��راءة  معًا 
السني  ب��اإلم��ام  املخصوصة 
)ع��ل��ي��ه ال���س���ام( وم��ع��رف��ة 

مفاهيمها ومعانيها
إل الل وإل رسوله  * وأبرأ 
م��ن أس���س أس����اس ذل��ك 

ف  وجرى  بنيانه  عليه  وبنى 
وعل  عليكم  وجوره  ظلمه 
الل  إل  ب��رئ��ت  أش��ي��اع��ك��م 

وإليكم منهم
لتلك الرشذمة  إن مقاطعتي 
وظلمته  النبي  آذت  التي 

أفضل  )عليهم  بيته  أهل  ف 
تكون  وال��س��ام(  ال��ص��اة 
وتعال  لل  خالصة  بالطبع 
ولذا  القربى،  منها  ونريد 
إل  ب��ال��رباءة  ن��دع��و  فنحن 
اول��ئ��ك  م��ن  ورس��ول��ه  الل 

الظلم  أساس  أسسوا  الذين 
البيت  أه��ل  ع��ل  واجل���ور 
مل  الذين  السام(  )عليهم 
كالذي  أذى  من  أح��د  يلَق 
القوه آل عيل وبنوُه بغضًا لُه 
وسفك  الكفار  قارع  عندما 
تعال،  الل  سبيل  ف  دماءهْم 
أمية  بنو  ح��ول��وا  ول��ذل��ك 
الدين إل عداء شخيص بني 
حتى  واألمويني  اهلاشميني 

أرسفوا ف القتل والظلِم.
يقول الشاعر: 

أما الدعاة إل اجلنان فهاشم  
وبنو أمية من دعاة النار

إيحاءاٌت عاشورائية

نعمُة القراءة معجزُة الماء
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مْل يرروا األرض من دنس اإلرهاب فحسب.. وإنام أحيوها وأبعدوا عنها دنس اليباس!!
مقاتان بالشد الشعبي يسامهان بسقي مناطق زراعية شاسعة بعد أن تركها أهلها.. فهيبُة الوطن فيام يزرعه

صورة وتعليق

شكرًا طيبًا
ال نستهدُف من خال الراصد تأشري اخللل 
الذي يدث هنا وهناك عل مستوى املواطن 
والكومة بل إن األعامل اإلجيابية وخصوصًا 
وااللتفات  الوقفة  منها  تستوجب  اإلنسانية 
إليها لتكون بمثابة القدوة السنة التي يقتدي 
با اآلخرون.. ولذلك نحن ندعو بالسامة 
اإلسعاف وكادر  لسائقي سيارات  والتوفيق 

مستشفى  ف  العاملني  الطبيني  املسعفني 
اإلمام السني ومستشفى الوالدة ومستشفى 
مستشفيات  وكذلك  السني  اإلم��ام  سفري 
األقضية والنواحي لنقلهم للحاالت املرضية 
وبصورة عاجلة فور االتصال بم وهذا يدل 
اؤمتنوا  التي  لألمانة  وأدائهم  حرصهْم  عل 

عليها.. فبارك الل بْم.

أظهرت دراسة طبية حديثة أن لسعة أحد أنواع الدبابري   الربازيلية  حتتوي مادة 
هلا القدرة عل استهداف اخلايا الرسطانية ف جسم   اإلنسان  وتدمريها.

لسعة  أن  أظهرت  الربيطانية  »ليدز«  جامعة  ف  أطباء  أجراها  التي  الدراسة 
دبور »بوليبيا« الربازييل حتتوي عل مصل يدعى MP1 له القدرة عل قتل 

اخلايا الرسطانية دون التعرض للخايا السليمة!!

الراصد

هل تعلم؟ 
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