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��ِذي َفَطَرِن  َأَفَل َتْعِقُلوَن  َيا َقْوِم اَل َأْس��َأُلُكْم َعَلْي��ِه َأْجًرا  إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعَل الَّ
ْدَراًرا  ��اَمَء َعَلْيُكم مِّ )51( َوَيا َقْوِم اْس��َتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه ُيْرِس��ِل السَّ
َنٍة  ِرِم��نيَ )52( َقاُلوا َيا ُهوُد َما ِجْئَتَنا بَِبيِّ ْوا ُمْ تُِكْم َواَل َتَتَولَّ ًة إَِلٰ ُقوَّ َوَيِزْدُك��ْم ُقوَّ
تَِنا َعن َقْولَِك َوَما َنْحُن َلَك بُِمْؤِمننَِي )53( إِن نَُّقوُل إاِلَّ  َوَم��ا َنْحُن بَِتاِرِكي آهِلَ
ُكوَن  َّا ُترْشِ َ َواْشَهُدوا َأنِّ َبِريٌء مِّ تَِنا بُِس��وٍء  َقاَل إِنِّ ُأْشِهُد اللَّ اَك َبْعُض آهِلَ اْعَتَ
ِ َربِّ  ْلُت َعَل اللَّ )54( ِم��ن ُدونِِه  َفِكيُدوِن َجِيًعا ُثمَّ اَل ُتنِظُروِن )55( إِنِّ َتَوكَّ
ِقيٍم )56(  ْس��تَ اٍط مُّ ٍة إاِلَّ ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيتَِها  إِنَّ َربِّ َعَلٰ ِصَ ا ِمن َدابَّ َوَربُِّكم  مَّ
ُكْم َواَل  ا ُأْرِسْلُت بِِه إَِلْيُكْم  َوَيْسَتْخِلُف َربِّ َقْوًما َغْيَ ْوا َفَقْد َأْبَلْغُتُكم مَّ َفإِن َتَولَّ

ٍء َحِفيٌظ )57( وَنُه َشْيًئا  إِنَّ َربِّ َعَلٰ ُكلِّ َشْ َتُضُّ

خاطب كل رس��ول به قومه إزاحة للتهمة، ومتحيصا للنصيحة، فإهنا ال تنجع 
مادامت مشوبة باملطامع ) 52 ( ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه: إطلبوا 
مغفرة الل باأليامن، ثم توس��لوا إليها بالتوبة ) 53 ( قالوا ياهود ما جئتنا ببينة: 
بحج��ة تدل عل صحة دعواك، وهو كذب وجح��ود ، لفرط عنادهم ، وعدم 
اعتداده��م بام جاءهم من املعجزات . وما نح��ن بتاركي آهلتنا بتاركي عبادهتم 
. ع��ن قولك وما نحن لك بمؤمنني اقناط له م��ن االجابة والتصديق. ) 54 ( 
إن نقول إال اعتيك : أصابك . بعض آهلتنا بسوء بجنون لسبك إياها وصدك 
عنها ، فمن ثمة تتكلم بكلم املجانني . قال إنى أش��هد الل واش��هدوا أنى برئ 
م��ا ترشكون . ) 55 ( من دونه : من إرشاكك��م آهلة من دونه . فكيدون جيعا 
ث��م ال تنظرون واجههم هبذا الكلم مع قوهتم وش��دهتم وتعطش��هم إل إراقة 
دم��ه ثقة بالل واعتامدا |456| عل عصمته إياه ، وإس��تهانة هبم وبكيدهم وإن 

اجتمعوا عليه وتواطئوا عل إهلكه . 

التف�سري

�سورة هود

أف��ل  تعقل��ون:  أف��ل 
عقولك��م  تس��تعملون 
فتعرفوا املحق من املبطل، 

والصواب من اخلطأ.
عليك��م  الس��امء  يرس��ل 

مدرارا : كثي الدر
 : اعتي��ك  إال  نق��ول  إن 

أصابك

قال اإلمام  
علي

من لم يملْك لساَنه 
يندْم

a
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األفتتاحية يتش��ّدُق البع��ض مَن اجلاهلني ب��كلم عن رجال الدي��ن ويتهموهنم 
باالنغ��لق الفكري والثق��ايف واالجتامعي وبأهنم بعي��دون كّل البعد 

عن الش��ارع ونبضه؛ والبعض يرى أن رجال الدين ال يؤدون رس��التهم 
احلقيقية وأن )عاممة الرس��ول( التي يتوجون هبا رؤوس��هم ما هي إال مرد 

غطاء ظاهري.
وهن��ا نق��ول أن التاريخ وحده الكفيل بال��رّد عليهْم، فكيف قد تناس��وا املواقف 

املرشفة لرجال الدين ضد الظاملني واملتجربين وخروجهم بالثورات الشعبية حاملني 
الس��لح ملواجهة العدو اخلارجّي؛ كثورة العرشين اخلال��دة التي انطلقت رشارهتا من 

فتوى املرجع الديني الش��يخ حممد تقي الش��يازي )قدس رسه(؛ والدماء التي س��فكت 
من أجل اس��تمرار فتيل الثورة الش��يعية اللهب ضد االستبكار الصدامي كآل الصدر وآل 

احلكي��م وجٌع كب��ي من رجال الدين وطلبة احلوزات الذين ناضل��وا بالكلِم والنفس من أجل 
حرية اآلخرين.. فلامذا نتناسى هذه األدوار املرحلية التي عاشها العراق الذي ال زال قويًا بفضل 

رجال الدين ومن بينهم سامحة املرجع الديني األعل السيد عيل احلسيني السيستان )دام ظله( الذي 
حف��ظ دماء العراقيني ووّحد بني أطيافهم حتت خيم��ة الوطن الواحد.. ثم أصدر فتواه املدوية باجلهاد 

الكفائي ضد العصابات اإلرهابية. 
إن وجود رجل الدين رضورة ملّحة بعّده املصلَح واملدافع عن حقوق اآلخرين واملحافظ عل الدين وهويته 

والدرع احلصني لألمة.. وهذا ما نريده بالفعل.

الِعمامْة.. 
إصالٌح وثورٌة   
على الباطل

الوالءُ الحقيقيُّ

التفْت

من ينتس��ُب للمقدس البّد أن يميض عل خط��ًى ثابتة ويبذل ما 

يستطيع يف س��بيل نرصه.. ونحُن الذين نترشف بمحبتنا ووالئنا 

لإلمام احلس��ني سيد الشهداء )عليه الس��لم( وهو أعظم الوالء 

البّد وأن نعطي حّقه بتقويم أنفسنا ودفعه صوَب اخلي والصلح 

ملا فيِه خي الناس، ولذا فمقولة )اخدم احلسني بنفسَك وال ختدم 

نفس��ك باحلس��ني( البّد وأن تبَق معلقة يف أذهاننا لتكون بوصلة 

اخلي وجرس االنذار لو سولت لنا نفسنا )ال سمح الل( القتاف 

السوء.. ونتمنى من الل واحلسني تقّبل سعينا.

اَل َم��اَل َأْع��َوُد ِم��َن اْلَعْق��ِل، َواَل َوْح��َدَة َأْوَح��ُش ِم��َن 
ْقَوى، َواَل  َم َكالتَّ ْدبِِي، َواَل َك��رَ اْلُعْجِب، َواَل َعْق��َل َكالتَّ
ْل��ِق، َواَل ِم��َياَث َكااْلَدِب، َواَل َقائَِد  َقِريَن َكُحْس��ِن اخْلُ

الِِح. اَرَة َكاْلَعَمِل الصَّ ْوِفيِق، َواَل ِتَ َكالتَّ
)أْع��َوُد: َأْنَف��ع، والُعْج��ب � بض��م الع��ني: االعجاب 

بالنفس(.

قال اإلمام علي

يعُظ أصحابه

a
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ظهرا  الثالثة  ال  الساعة  تشُي 
ح����رارة  ت��ص��ط��يل  ،االرض 
وال��ن��ف��وس ت��غ��يل ح��ق��دا عل 
تقذف  الناس  وأفواه  احلكومة 
باالسم  عليها  القائمني  وتلعن 
بدأ  أح���د...  م��ن  خ��وف  دون 
عليه  اط��ل��ق  ال���ذي  ال��س��ج��ال 
،والسكوت  بالعقيم  احدهم 
احلديث  ت��ره��ات  م��ن  اف��ض��ل 
يزيد  ب��ل  شيئا  يغي  ال  ال��ذي 
النفوس املا وأوجاعا عل حال 

ال يرس صديقا وال عدو..
تنقل  امل��ك��ان س��ي��ارة ص��غ��ية 
هي  منازهلم  ال  املدينة  ركاب 
االخرى تعان االمهال زجاجها 
م��ه��ش��م ارض��ي��ت��ه��ا وس��خ��ة 
اي  متتلك  وال  مزقة  مقاعدها 
تقنيات  او  صحية  مواصفات 
تفي  متنقلة  خربة  فهي  حديثة 
وليس  منها،  املطلوب  بغرض 
باألوضاع  علقة  ألصاحبها 
قدر  واالجتامعية  السياسية 

بني  امل��ادي  بالوضع  علقتهم 
البنزين وقوت يومه.

الركاب  ب��ني  احل��دي��ث  توسع 
جسد  بحرارة  يشعرون  الذين 
مكان  يف  وك��أهن��م  ال��س��ي��ارة 
مصطيل حتت اشعة الشمس يف 

اوج حرارهتا..
احلكومة  لعن  ال��ذي  الصوت 
..ب����ادره ص��وت اق���وى وهو 
جيعا  ألننا  بالسكوت  التفضل 
احلكومة  ان  ونعلم  نقبل  جبناء 
مل تعمل ما يريده الشعب منها.

ما  كثرة  يف  م��ت��ورط  اخ��ر  ق��ال 
نصفها  بيتية  بضاعة  من  حيمل 
واآلخ��ر  ساقيه  ع��ل  يضعها 
بينهام ويف فمه سيكارة مشتعلة 
السيارة  وس��ط  دخاهنا  ينفث 
لآلخرين  اح��تام  او  حياء  بل 
التي  املنقبة  السيدة  لتلك  وال 
بان عل حركاهتا عدم ارتياحها 
من املدخنة التي ولدهتا سيكارة 
أمامها،  جيلس  الذي  الشخص 

فكان شغلها الشاغل توليد تيار 
هوائي من خلل حركة يدهيا 

نافذة  من  الدخان  خيرج  حتى 
السيارة املحطمة..

بأنه  قصته  برسد  املدخن  وبدأ 
مدير  ال  هذا  يومه  قبل  ذهب 
سؤاال  ليسأله  املنطقة  كهرباء 
ترسق  ان  جيوز  هل  هو  رشعيا 
املواطنني؟  الكهرباء  دائ���رة 
بدال من ساعتني كهرباء ساعة 
تقل..كان  او  تزيد  ونصف 
قبل  اذه��ب   !.. املدير  ج��واب 
يف  واضعك  الرشطة  اخرب  ان 

السجن بتهمة االرهاب ...
للسف  سكوت  يف  الشعب 
الشعب  ان  تعلم  واحلكومة 
انت  فمن  يتغافل  أو  ي��رىض 
وح��دك  وحت��اس��ب  ت��أيت  حتى 
نائم  ...الشعب  الشعب  ..اين 
وانعدام  باملجاعة  وقابل  باحلر 

التعليم..!!

من  اجلميع  نسى  لقد  ولكن 
قضية  امل��دخ��ن،  قصة  خ��لل 
الن  املكان  وتلويث  الدخان 
اخر  ونفث  انتهت  السيكارة 
من  رأسه  خيرج  وهو  هلا  نفس 
عل  مبارشة  هبا  ليلقي  النافذة 
قارعة الطريق والذ بالصمت. 

سكوت  بني  احلديث  واشتعل 
عل  احلكومة  وإصار  الشعب 
وعل  احل��ق��وق..  توفي  ع��دم 
ويعاقب  ي��ث��ور  ان  ال��ش��ع��ب 
السارقني وحياسب الفاسدين..

ما  هذا  جدا  بريء  صوت  جاء 
يف  الفاسدون  املوظفون  ينتظره 
مطالب  تشد  ان  ما  دوائ��ره��م 
حتى  العنف  وي��ب��دأ  الشعب 
ي��ق��وم��وا ب��أن��ف��س��ه��م ب��ح��رق 
ويشيعون  فيها،  وما  دوائرهم 
املغرضة،  والدعايات  االخبار 
ورسق  باحلواسم  بدأ  الشعب 

متلكات الدولة!!.

برلماُن الشارِع بيَن اإلصالحاِت والحواسم! 
حيدر عاشور العبيدي
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قبل  املقدسة هلجوم من  للعتبة احلسينية  التابع  لواء عيل االكرب  تصدى 
داعش التكفيي يف مركز بيجي التابع ملحافظة صلح الدين.

االكرب  عيل  لواء  »تصدى  االكرب  عيل  لواء  امر  مصلح«   »قاسم  وقال 
عل  االرهاب  داعش  شنه  هلجوم  وبقوة   9/23 االربعاء  اليوم  صباح 
كافة قطعات اللواء«، مبينا ان »كافة القطعات كانت عل اهبة االستعداد 

لصد اي تعرض او هجوم قد يشنه داعش«.
وبني مصلح: »بان مدفعية لواء عيل االكرب قصفت اهدافهم ومواقعهم 

احل��رب  االع���لم  خلية  اعلنت 
وقرية  اجلبة  منطقة  تطهي  ع��ن 
ارهابيا   57 ومقتل  الوضاحية 

ضمن قاطع عمليات االنبار.
»قطعاتنا  ان  للخلية  بيان  وذك��ر 
عمليات  ق��ي��ادة  ضمن  األمنية 
املحافظة  حترير  تواصل  االنبار 

حيث  االرهابية،  العصبات  من 
مكافحة  ج��ه��از  ق���وات  متكنت 
اجلبة  منطقة  تطهي  من  االرهاب 
وق��ري��ة ال��وض��اح��ي��ة، وق��ت��ل 17 
ارهابيا، فيام استولت عل قاذفات 
البيان  خفيفة«.وذكر  واسلحة 
»تم  أنه  موضحا  عديدة  تفاصيل 

وتدمي  ناسفة،  عبوة   40 تفجي 
لألسلحة  ومستودع  خمابئ،  ثلثة 
القوات  قتلت  كام  واملتفجرات، 
االمنية قناصا يف املحور الرشقي، 
الرشطة  ق���وات  قتلت  ح��ني  يف 
ودم��رت  إرهابيا،   11 االحت��ادي��ة 
القوات  قتلت  كام  للعدو  عجلة 
ح��اوال  اثنني  اره��اب��ي��ني  االمنية 
األمنية،  القطعات  من  التقرب 
واحرقت خمبأين للعدو وقتل من 

بداخلهام«.
»ال��ق��وات  ان  ال��ب��ي��ان  واوض����ح 
احباط  من  أيضا  متكنت  األمنية 
تسلل،  وحماولة  تعرض  حماولتي 
ان  بعد  اثنني  ارهابيني  قتلت  كام 
العمليات،  قاطع  يف  رصدمها  تم 
اجلوية  ال��ق��وة  ط���يان  دم��ر  فيام 
شفلني بالقرب من جرس الفلوجة 

الثالث«.

لواء علي االكبر 
من  لهجوم  بحزم  يتصدى 

داعش في بيجي

كبية  خسائر  تكبدوا  »داعش  ان  ال  منوها  ابادهتم«،  ومتت  حيث 
خسائر  اية  توجد  وال  هلجومنا،  تعرضهم  اثناء  واالروح  باملعدات 

تذكر لقطعات لواء عيل االكرب«.

خلية االعالم الحربي: تطهير منطقة الجبة 
وقرية الوضاحية ومقتل 57 ارهابيا في االنبار

الحشد الشعبي ينصب كمينا لداعش ويكبدهم خسائر فادحة في بيجي

تكبد ارهابيو عصابات داعش خسائر فادحة بفخ نصبه احلشد الشعبي عندما حاولوا اهلجوم عل قضاء بيجي شامل 
مدينة تكريت.

بعجلت   9/23 االربعاء  يوم  فجر  واسعًا  هجومًا  شنوا  »االرهابيني  ان  فيه،  قال  الشعبي  للحشد  بيان  واوضح 
ملغومة عل قضاء بيجي من جهة منطقة الصينية 10 كم غرب القضاء لكنهم تفاجأوا بصد قوات احلشد الشعبي هلم 

وقتلت العرشات منهم وتدمي عجلهتم املهاجة«.  
وأضاف، أن »احلشد دك مواقع االرهابيني بعدة صواريخ حققت اصابات دقيقة يف عمق العدو فيام حاصت القوات 

اخلاصة للحشد هناك القوات املهاجة للدواعش بعملية نوعية وأوقعت هبم خسائر كبية«.  

اخبار
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أمن السهِل أن ترحَل يا قطعًة من القلبْ؟!
اسمه  بيضاء  ورق��ة  عل  كتب 
جاسم  أمحد  طه  املجاهد  )ان��ا 
هنون( اسمعوا واقرءوا يا )ألبو 
حتتاجون  انتم  الكرام..  هنون( 
واحلسني،  الل  عاهد  شهيد  ال 
قريبا  اليكم  أيت  ان  وأعاهدكم 
ملفوفا بعلم احلسني والعراق.. 
شهيدا وروحي تطوف يف مقام 
من  وتغرف  وم��والي  سيدي 
أكفكم  نوره،وحتملني  فيض 
ال بيتي احلقيقي الذي ارتضيته 
بإراديت )فالذي به حظ ويعشق 
سواتر  عل  معي  احلسني،يأيت 
أب، ومعذرة  فعذرا  القتال(... 
أمي وجيلك لن انساه زوجتي 
اح��ش��اك  ب��ني  حتملني  وأن���ت 
ستضحى  ال����ذي  ص��غ��يي 
يفيض  حل��ن��ا  اس��م��ه  ح���روف 

بالعربات...
الشهيد وهو  يقرأ االب رسالة 
أن  السهل  )أم��ن  ابني  يتمتم 
القلب(  م��ن  قطعة  ي��ا  ترحل 
اليك  مشتاقة  قلوبا  ادم��ي��ت 
آالما  الكون  رحيلك  املئت 

وأوج��اع��ا واآله���ات.. ها هو 
مقامات  بني  يطوف  جثامنك 
من  يغرف  متنيت  كام  األولياء، 
والعلو  الدعاء  نورهم  فيض 
والرفعة والدرجة التي ال يناهلا 
إال الشهداء تقبل الل منك أهيا 

العزيز..
يا قطعة من القلب )أمحد( كنت 
اصارك  منذ  لشهادتك  ترسم 
ب���ال���زواج م��ن ام����رأة ط��اه��رة 
من  امليامني  الغر  نسل  حتمل 
)ال حممد( وأنت ابن العرشين 
التي  الندية  الزهور  عمر  من 
حلت،كان  اينام  عطرها  تفح 
اصارك يف تلبية النداء املقدسة 
)سواتر(  يف  املجاهدين  خلدمة 
والعرض  االرض  عن  الدفاع 
وامل����ق����دس����ات، ه����ي ري���ح 
توشح  التي  احلسينية  اخلدمة 
وطئت  ان  منذ  أج���دادك  هب��ا 
أقدامهم ارض كربلء وحتزموا 
فأنت  الل،  ابا عبد  زوار  خلدمة 
نسل  من  اخل��دوم  الشبل  ذلك 
االسود اخلادمة ألرض احلسني 

الطاهرة..
ذهب )امحد( حيمل كفنه بيده ال 
لواء عيل االكرب القتايل ليلتحق 
كان  االسعافية،  اخلدمة  بقافلة 
بارعا  وسائقا  جيدا  مسعفا 
ومقاتل رشسا طوى من خدمة 
متواصلني  ش��ه��ري��ن  اجل��ه��اد 
االرواح  من  الكثي  فيها  انقذ 
حتمل  ي��د  امل��ع��ارك،  قلب  م��ن 
تسعف  واألخ����رى  ال��س��لح 
القاء  يوم  جاء  اجلرحى،حتى 
املواجهة  كانت  حني  االب��دي 
طريقه  يشق  وهو  اشدها  عل 
املصفحة  االس��ع��اف  بسيارة 
السادس  من  )االربعاء  صباح 
ينقل   )1436 رم��ض��ان  م��ن 
فطور املجاهدين وهو صائم... 
مل توقفه التفجيات والضبات 
وسط  يتغلغل  وه��و  املعادية 
وشجاعة  ببسالة  امل��واج��ه��ة 
وجبة  ايصال  الوحيد  مهه  كان 
صد  يف  وامل��ش��ارك��ة  ال��ف��ط��ور 
ه��ج��وم )داع����ش( االره���اب 
مرسعا  ترجل  وص��ل  ان  وم��ا 

تارة وأخرى خييل  يقاتل  واخذ 
يمكن  ما  وإسعاف  اجلرحى، 
خماض  يف  وهو  منهم،  اسعافه 
هوى  احلقه  والرجولة  البطولة 
متضجا  سيارته  ع��ل  ف��ج��أة  
عنقه  يف  اصابته  كانت  بدمائه 
فتح  قاوم  لئيم،  قناص  بطلقة 
لينقله  وصعد  السيارة  ب��اب 
املجاهدين ال مستشفى املاجد 
يف بيجي وخلطورة اصابته نقل 
مبارشة ال مستشفى الكاظمية، 
ونزف حتى افل نجمه الساطع 
كربلء  لتزفه  سعيدا  شهيدا 
والصلوات  بالشموع  املقدسة 
وأمه التي عاهدته قبل التحاقه 
يف  االبيض  تلبس  ان  االخ��ي 
مل  استشهاده،ولكنها  ع��رس 
)هلهلها(  تطلق  ان  تستطيع 
للحسني  بتسليمه  واكتفت 
ال��ش��ه��ي��د ك��ق��رب��ان م��ن اج��ل 
العراق واملذهب واملقدسات.  

حيدر عاشور العبيدي

الحشد الشعبي ينصب كمينا لداعش ويكبدهم خسائر فادحة في بيجي
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الشيخ الكربالئي يؤّكد 

على ضرورة إدامة 

زخم االنتصارات ويدعو 

لمحاربة داعش ووباء 

الكوليرا

األمر االول :
ال تزاُل املعركة مع داعش متثل 
اىل  بالنسبة  الكربى  االول��وي��ة 
نتائجها  ألن  مجيعًا  العراقيني 
ت��ؤث��ر ب��ص��ورة م��ب��ارشة عىل 
مالمح  وت��رس��م  ح��ارضه��م 
البد  هنا  وم��ن  مستقبلهم.. 
م��ن االه���ت���ام ب���إدام���ة زخ��م 
حتققت  ال��ت��ي  االن��ت��ص��ارات 
واحلفاظ  املاضية  الفرتة  خالل 
العددي واملعنوي  الرصيد  عىل 
املسلحة  قواتنا  يف  للمقاتلني 
املتطوعني  من  يساندهم  ومن 

وابناء العشائر الغيارى.
اليوم  يواجه  العراق  كان  واذا 

صعد  عىل  ومصاعب  حتديات 
شتى – كاألزمة املالية واملعركة 
اصحاب  وتكالب  الفساد  مع 
عىل  السياسية  امل��ح��اص��ص��ة 
فإن  ذل��ك-  وغ��ر  امتيازاهتم 
تراجع  أي  ي��ربر  ال  كله  ه��ذا 
يف  القتايل  باجلهد  االهتام  يف 
املعركة مع االرهاب الداعيش.

املشرتك  والتعاون  التنسيق  ان 

املقاتلة  ال��ق��وات  ق��ي��ادات  بني 
من  ه��و  عناوينها  بمختلف 
للنجاح يف هذه  املهمة  االسس 
يستشعر  ان  والب���د  امل��ع��رك��ة 
ضوء  يف  ويعملوا   – اجلميع 
هي  املعركة  ه��ذه  ان  ذل���ك- 
وان  ومصرية  وطنية  معركة 
النجاح فيها هو نجاح للجميع 
اهلل  سمح  ال  انكسار  أي  وان 

وتداعياته  بتبعاته  سيلقي  تعاىل 
 ً عىل اجلميع حارضًا ومستقبال 

..
واالس��ن��اد  ال��دع��م  ادام����ة  ان 
من  أك���ان  س���واء  للمقاتلني 
حيث السالح والعتاد او الدعم 
روات��ب  توفر  او  اللوجستي 
الشهداء  وعوائل  املتطوعني 
او تكفل عالج اجلرحى ونحو 
ذلك امر حيظى ببالغ االمهية يف 

هذه الظروف..
واملأمول من اجلهات احلكومية 
امكاناهتا  تسخر  ان  املختلفة 
وتقديم  احلريب  للجهد  املتاحة 
العون إلخواننا وابنائنا االبطال 

بالصحن  الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  بإمامة  الجمعة  لصالة  الثانية  الخطبة  ج��اءْت 
الحسيني الشريف بتاريخ 11/ذي الحجة/1436ه� الموافق 2015/9/25م قوية ومدوية من خالل 
األمور الثالثة التي تناولها سماحته، على أن يسعى المعنيون بتطبيقها على أرض الواقع.

البد من االهتمام بإدامة زخم االنتصارات التي 
تحققت خالل الفترة الماضية والحفاظ على الرصيد 
العددي والمعنوي للمقاتلين في قواتنا المسلحة
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يف جبهات القتال.
املواطنني  م��ن  امل��أم��ول  ان  ك��ا 
با يسعهم من  يقوموا  ان  مجيعًا 
هلؤالء  م��ادي  او  معنوي  دع��م 

االعزة..
تعاىل  اهلل  انعم  بالذين  وجي��در 
عليهم بوفرة من املال ان يبادروا 
مما  وينفقوا  املقاتلني  رعاية  اىل 
عوائلهم  عىل  تعاىل  اهلل  آتاهم 
ويتعهدوا  الشهداء  وع��وائ��ل 
للعبء  ختفيفًا  اجلرحى  بعالج 

امللقى عىل عواتقهم..
األمر الثاني :

عن  الكفاية  فيه  با  حتدثنا  لقد 
االص��الح  اىل  امللحة  احل��اج��ة 
يف  االرساع  امه���ي���ة  وم�����دى 
خمتلف  يف  ال��ف��س��اد  مكافحة 
ومسؤولية   ، الدولة  مؤسسات 
الترشيعية  الثالث  السلطات 
القيام  يف  والقضائية  والتنفيذية 

بذلك..
احلاجة  ان  اىل  ال��ي��وم  ون��ش��ر 
االق��ت��ص��ادي  االص�����الح  اىل 
اكثر  اصبحت  قد  واالداري 
وضوحًا وأشد احلاحًا يف ضوء 
ألسعار  الشديد  االنخفاض 
ال��ن��ف��ط وت��وق��ع ال��ع��دي��د من 
بشكل  ارتفاعها  عدم  اخل��رباء 
القادمة  ملحوظ خالل االعوام 
مما يؤدي اىل زيادة الضغوطات 
وينذر  العراقي  االقتصاد  عىل 
ب��ع��واق��ب غ��ر حم��م��ودة عىل 

البلد..
التوقعات البد  ففي ضوء هذه 
السياسات  يف  النظر  جتديد  من 
يضع  وان  للحكومة  امل��ال��ي��ة 
 ً حلوال  االقتصاديون  اخل��رباء 
العراقي  الشعب  تقي  مناسبة 
اوض���اع���ًا اك��ث��ر ص��ع��وب��ة من 

الوضع الراهن..
تنفع  لن  انه  املؤكد  من  ولكن 
اص��الح  يتم  مل  ان  حلول  أي 
بشكل  احلكومية  املؤسسات 
ملحوظ ومل تتم مكافحة الفساد 

فيها بصورة جدية..
واالص������الح ب��ع��ض��ه ي��رت��ب��ط 
بني  التفريق  يمكن  وال  ببعض 
العملية  يف  الدولة  مؤسسات 
القيام  من  البد  بل  االصالحية 
وترشيعيًا  قضائيًا  مجيعها  يف  هبا 

واداريًا ..
يانعون  الذين  البعض  وليعلم 
من االصالح ويراهنون عىل ان 
ختف املطالبات به ان االصالح 

واذا  منها  حميص  ال  رضورة 
هذه  به  املطالبة  مظاهر  خّفت 
االيام فاهنا ستعود يف وقت آخر 
بكثر  ذلك  من  وأوسع  بأقوى 

والت حني مندم.

األمر الثالث :
اعلن يف االيام االخرة عن تفيش 
وباء الكولرا يف عدة مناطق من 
السلطات  قامت  وقد  العراق 
باختاذ بعض االجراءات  املعنية 
انتشار  عىل  للسيطرة  الالزمة 

هذا املرض ومكافحته،
هو  الصدد  هب��ذا  هيمنا  وال��ذي 
الكرام  املواطنني  انظار  الفات 
التي  االم��ور  رعاية  أمهية  اىل 
هبذا  االصابة  احتال  من  تقلل 

املرض الفتاك..
ومن امهها كا يقول اخلرباء هو 
: عدم استخدام املياه امللوثة عىل 
االطالق واالقتصار يف الرشب 
واملاء  بالكلور  املعقم  املاء  عىل 
مياه  من  الرشب  وجتنب  املغيل 

االهنار والربك املفتوحة..
ال��ف��واك��ه  غ��س��ل   : وم��ن��ه��ا 
نيئة  تؤكل  التي  واخل��روات 
اليدين  وغسل   ، املعقم  باملاء 
اع��داد  قبل  وال��ص��اب��ون  ب��امل��اء 
وبعد  االك���ل  وق��ب��ل  ال��ط��ع��ام 

استخدام املرافق الصحية..
هيتم  ان  ال�����روري  م��ن  ان 
برعاية  االع����زاء  امل��واط��ن��ون 
بالوقاية  اخل��اص��ة  التعليات 
محاية  اخلطر  امل��رض  ه��ذا  من 

ألنفسهم واطفاهلم من االصابة 
به ..

يمّن  ان  القدير  العيل  اهلل  نسأل 
بالصحة  امل���رىض  مج��ي��ع  ع��ىل 
ب��الدن��ا  جي��ن��ب  وان  وال��ع��اف��ي��ة 
وسائر البالد كل سوء ومكروه 

انه سميع جميب..

والتعاون  التنسيق  ان 
قيادات  بين  المشترك 
القوات المقاتلة بمختلف 
عناوينها هو من االسس 
المهمة للنجاح في هذه 

المعركة

النظر  تجديد  من  الب��د 
المالية  السياسات  في 
يضع  وان  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
االقتصاديون  ال��خ��ب��راء 
تقي  م��ن��اس��ب��ة   ً ح��ل��وال 
اوضاعًا  العراقي  الشعب 
اكثر صعوبة من الوضع 

الراهن..

الذين  البعض  وليعلم 
االصالح  من  يمانعون 
وي���راه���ن���ون ع��ل��ى ان 
ت��خ��ف ال��م��ط��ال��ب��ات به 
ض����رورة  االص�����الح  ان 
واذا  منها  محيص  ال 
المطالبة  مظاهر  خّفت 
فانها  االي���ام  ب��ه ه��ذه 
آخر  وق��ت  ف��ي  ستعود 

بأقوى وأوسع
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 11/ذي احلجة/1436ه� املوافق 2015/9/25م

اذا اردنا ان نعيش ايام العيد كما يحبها ويريدها اهلل تعالى .. ماذا علينا ان نفعل ؟
لكي نجيب عن ذلك نحتاج ان نتعرف على مفهوم العيد وما هي مظاهره لدى االسالم من خالل النصوص 

الواردة عن المعصومين..

الرشيفة  الروايات  فقد تصدت 
العيد  م��ف��ه��وم  ل��ب��ي��ان  عنهم 
ودالالت  مستحباته  وحتديد 
ب��ع��ض م��ض��ام��ي��ن��ه ال��ع��ب��ادي��ة 
وانه  واالجتامعية  واالخلقية 
��د قيم  م��وس��م اح��ت��ف��ايل جي��سِّ
موسم  ..)انه  ومبادئه  االسلم 
د فيه مبادئ  احتفايل عبادي جُيسَّ
فيه  وحيتفل  وقيمه  االس���لم 
من  عبادة  بانجازهم  املسلمون 

العبادات املهمة..( 
من  اللغة  يف  العيد  ك��ان  واذا 
او  ع��ام  ك��ل  يعود  فهو  ال��ع��ود 
معان  ليحمل  واخرى  فتة  بني 
انتصارًا  تتضمن  ونبيلة  كريمة 
)أي  لدهيم  تارخييًا  انجازًا  او 
املحتفلة( ويتذكرها  لدى االمة 

املنظور  يف  هو  كام  املحتفلون 
االجتامعي للعيد فان الروايات 
اعطت  املعصومني  عن  الواردة 
وذلك  للعيد  متميزًا  مفهومًا 
العبادية  املامرسات  خلل  من 
التي  واالجتامعية  واالخلقية 
ايام  يف  هبا  العمل  عل  حّثت 
العيد ..لتبقي االرتباط حّيًا بني 
املسلم ومبادئ االسلم ايًا كان 

هذا العيد..
ان هي��ت��م هب��ذه  امل��س��ل��م  وع���ل 
مغزاها  وي��ف��ه��م  امل���امرس���ات 
تلك  جلة  وم��ن  ومضموهنا 
املسلم  رب��ط  مسألة  امل��ب��ادئ 
وادامة  الغيبي  والبعد  باآلخرة 

االرتباط باآلخرة..
فجاء ترشيع صلة العيد واحلث 

عليها وهتيأة مقدماهتا وتوظيف 
اجواء الصلة للتذكرة باآلخرة 

ومثال ذلك :
)عليه  املؤمنني  امي  1-خطب 
 : ف��ق��ال  الفطر  ي��وم  ال��س��لم( 
)أهيا الناس ان يومكم هذا يوم 
فيه  وخيرس  املحسنون  فيه  يثاب 
بيوم  يوم  اشبه  وهو  املسيئون 
بخروجكم  فاذكروا  قيامتكم 
مصلكم  إل  م��ن��ازل��ك��م  م��ن 
إل  االج���داث  من  خروجكم 
يف  بوقوفكم  واذك���روا  ربكم 
يدي  ب��ني  وقوفكم  مصلكم 
إل  برجوعكم  واذك��روا  ربكم 
منازلكم رجوعكم ال منازلكم 

يف اجلنة او النار(..
عيل  بن  احلسن  االم��ام  2-م��ّر 

فطر  ي��وم  يف  ال��س��لم(  )عليه 
ويضحكون  يلعبون  ب��ق��وم 
 : فقال  رؤوسهم  عل  فوقف 
رمضان  شهر  جعل  الل  )ان 
فيه  يستبقون  خللقه  م��ض��امرًا 
بطاعته ال مرضاته، فسبق قوم 
ففازوا وقرّص آخرون فخابوا.. 
من  العجب-  كل   – فالعجب 
الذي  اليوم  يف  العب  ضاحك 
فيه  وخيرس  املحسنون  فيه  يثاب 
كشف  لو  الل  وأْي��ُم  املبطلون، 
املحسن  ان  لعلموا  الغطاء  الل 
م��ش��غ��ول ب��اح��س��ان��ه، وامل���ُي 

مشغول باساءته(..
النصني  ه��ذي��ن  خ���لل  ف��م��ن 
العبادي  البعد  تسيد  يتضح 
ينبغي  ملا  والغيبي  وال��روح��ي 

العيُد.. فرصة لإلصالح
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يوم  اثناء  املؤمن  ان يكون عليه 
العيد..

 : يقول  غفلة  بن  3-عن سويد 
دخلت عليه )أي امي املؤمنني( 
يوم عيد فاذا عنده فاثور )طاولة 
السمراء  خبز  عليه  الطعام( 
خطيفه  فيها  وصفحة  )احلنطة( 
الطحني(  مع  املطبوخ  )اللبن 
امي  يا  فقلت  )ملعقة(  وملبنة 
وخطيفة،  عيد  ي��وم  املؤمنني 
غفر  من  عيد  هذا  )انام   : فقال 

له(.
االجتامعي  البعد  نلمس  4-ثم 
)التكافل االجتامعي للمؤمنني( 
من خلل كفالة املجتمع لفقرائه 
عيد  يف  فنلحظ  ومساكينه 
التي  الفطرة  الفطر ترشيع زكاة 
ذبح  وترشيع  للفقراء  ترصف 
االضحى..  يوم  يف  االضحية 
الفقي وادخال  ولذلك الشباع 
قلبه  ع��ل  وال��ف��رح��ة  ال���رسور 

وقلوب عياله ..
اخوان   – لديكم  املعلوم  ومن 
واخ�������وايت- وج����وب زك���اة 
ال��ف��ط��رة ب����رشوط م��ذك��ورة 
العملية  الرسالة  يف   ً مفصل 

ووج���وب اهل���دي ع��ل احل��اج 
واستحباب  االضحى  يوم  يف 
االض��ح��ي��ة ل��غ��ي احل����اج من 
املسلمني يف يوم عيد االضحى 
من  ايام.. وهي  لثلثة  وتستمر 
السنة املؤكدة )لغي احلاج( التي 

توجب النجاة واملحمدة..
واالخلقية  العبادية  امل��ب��ادئ 
واالجتامعية يف عيد االضحى :

علة  )أي  علتها  يف  وورد 
االضحية( :

ابراهيم  بسيدنا  1-ال��ت��أيس 
اخلليل )عليه السلم( 

االك��رم  بالرسول  2-ال��ت��أيس 
)صل الل عليه وآله وسلم( 

الل  بنعمة  التحدث   -3
عزوجل

4-مواساة الفقراء
تّنب  عل  النفس  5-ترويض 
وتعويد  امل���ال  وح��ب  ال��ش��ح 
واالنفاق  الرصف  عل  النفس 

من املوارد املرشوعة..
واغتنموا  االجر  هذا  فالتمسوا 

هذه الذخية..
الرشيف  احل��دي��ث  يف  -ورد 
النبي  ال  سلمة  ام  ج��اءت   :

وسلم(  وآل��ه  عليه  الل  )ص��ل 
حيض  الل  رس��ول  يا   : فقالت 
ثمن  عندي  وليس  االضحى 
االضحية أفأستقرض واضحي 
، قال رسول الل )صل الل عليه 
فانه  استقريض   : وسلم(  وآله 
لصاحب  ويغفر  مقىض  دي��ن 
من  قطرة  اول  عند  االضحية 

دمها..
-ورد عن رسول الل )صل الل 
جعل  )انام   : وسلم(  وآله  عليه 
 ، مساكينكم  لتشبع  االضحى 

فاطعموهم من اللحم(.
عبدالل  اب  عن  بصي  اب  -عن 
)عليه السلم( قال : قلت له : 
انه   : فقال  ؟  االضحية  علة  ما 
قطرة  اول  عند  لصاحبها  يغفر 
االرض  ع��ل  دمها  م��ن  تقطر 
وليعلم الل عزوجل من يتقيه يف 
الغيب، قال الل عزوجل : )َلْن 
ِدَماُؤَها  َوال  وُمَها  حُلُ  َ اللَّ َيَناَل 
ِمْنُكْم  ْقَوى  التَّ َيَناُلُه  َوَل��ِك��ْن 
 َ وا اللَّ ُ َرَها َلُكْم لُِتَكربِّ َكَذلَِك َسخَّ
امْلُْحِسننَِي   ْ َوَبرشِّ َهَداُكْم  َما  َعَل 

)37( – سورة احلج- .
اهيا االخوة واالخوات : 

العيد  ايام  املبادئ االخلقية يف 
..

العيد  وقيم  مبادئ  جلة  ومن 
يف  حتيا  ان  االسلم  احّبها  التي 

هذه االيام :
من  باب  االعياد  تكون  1-ان 
من  وس��ب��ب   ، املحّبة  اب���واب 
اس��ب��اب االل��ف��ة وم��وج��ب من 
واالخ���ّوة  ال��تاب��ط  موجبات 
بينكم.. فاغتنموها اهيا االخوة 
بربكتها  فاغسلوا  واالخ��وات 
 ٍ إح��ن  م��ن  قلوبكم  حتمله  م��ا 
منكم  املسلم  وليلق  وضغائن 

اخاه بقلب طاهر من الغل نقي 
وليصافحه  واحلسد  احلقد  من 
بكٍف مربأة من الظلم، وليقابله 
من  نبيه  يف  االس���لم  طبع  ب��ام 

اخلق وشيم وعادات..
االخت  اهي��ا  املؤمن  االخ  اهي��ا 
اشقائكم  ص��احل��وا  امل��ؤم��ن��ة 
وارح��ام��ك��م واخ��وان��ك��م يف 
ال ذلك  فان سبقتموهم  الدين 

سبقتموهم ال ..........
شعائر  م��ن  اعيادكم  2-وان 
بام  فيها  لل  فاعملوا  دينكم 
بالطاعات  اليه  وتقّربوا  يرىض 
عيالكم  ع���ل  وب��ال��ت��وس��ع��ة 
وبالصدقة عل فقرائكم والصلة 
بابائكم  وال���رب  ألرح��ام��ك��م 
وامهاتكم بجيانكم واخوانكم 
واحذروا ان يستزلكم الشيطان 
من ارتكاب منكر او ارساف او 
وانكم يف  او لعب حم��رم..   هلو 
يوم عظيمة بركاته كبية منزلته 
ذخية  تعلوه  ان  فاجتهدوا 
الل  جعله  كام  اآلج��ل  يف  لكم 
واعملوا  العاجل  يف  لكم  عيدًا 
يف  ملرساتكم  سببًا  يكون  ألن 
تعال  الل  جعله  كام   ، االخ��رة 
لكم موجبًا الفراحكم يف الدنيا 
بام  لل  بالتمسك  ااّل  ذلك  وما 

أمر والرفض ملا عنه زجر ..
يف  االبطال  تضحيات  اذك��روا 
القوات املسلحة واملتطوعني ..

عل  وحتننوا  عوائلهم  زوروا 
قلوهبم  منكرسة  فهم  ايتامهم.. 
والزوجات  آلبائهم  بفقدهم 

الزواجهم واآلباء البنائهم..
احل���زن خي��ي��م ع��ل ب��ي��وهت��م .. 
عليهم  ال�����رسور  ف��ادخ��ل��وا 

بزيارتكم هلم ..
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ه�������ل ي���ع���د 
البهتان من الكبائر 

نعم يعد منها وهو حرام .

السؤال: اذا كان االعلم في غير بلد 
املسلم فهل يجوز له العدول الحد        

مراجع بلده؟

هوتعريفكم  م���ا   : ال���س���ؤال 
للجتهاد ؟

اجل����واب : ه��وب��ذل اجل��ه��د يف 
الرشعية  األح��ك��ام  اس��ت��ن��ب��اط 
وأمهها   ، امل��ق��ّررة  مداركها  من 
وهي   ، والّسّنة  الكريم  القرآن 
 ، وتقريره  وفعله  املعصوم  قول 
تساعد  التي  العلوم  دراسة  بعد 
عل  للقادر  ويقال   . ذل��ك  عل 
استخراج األحكام من مصادرها 

)متهد(.

السؤال : من هو املجتهد ؟ 
االجتهاد  له  من  هو  اجل���واب:  
منها  رشوط  املرجع  يف  ويشتط 

العدالة واالعلمية. 

السؤال : ما هو االجتهاد ويف اي 
املوارد يكون ؟

القدرة  هو  االجتهاد   : اجل��واب 
الرشعية  االحكام  استنباط  عيل 
من مصادرها اي الكتاب والسنة 

.

السؤال : من هو احلاكم الرشعي، 
ثمة  ام  عادل  متهد  كل  هو  هل 

رشوط اخرى ؟

يدعى  ما  يف  احلاكم   : اجل��واب 
يف  كالترصف  باالموراحلسبية 
ونحو  لصاحلهم  اليتامي  ام��وال 
واما  ع��ادل  متهد  كل  هو  ذلك 
للمسلمني  العامة  االم���ور  يف 
له  تكون  ان  احدها  رشوط  ففيه 

مرجعية عامة .

اهل  يف  املناط  هو  ما   : السؤال 
او  االجتهاد  لتشخيص  اخل��ربة 

االعلمية ؟

لتشخيص  اهل اخلربة   : اجلواب 
من  او  املجتهدون  هم  االجتهاد 
اهل  وام��ا   ، العلم  يف  يدانيهم 
اخلربة لتشخيص االعلم فيشتط 
فيهم باالضافة ال ذلك االطلع 
� عل مستويات من  � ولو إجااًل 
االعلمية  شبهة  اط��راف  يف  هم 
يف  املذكورة  الثلثة  اجلوانب  يف 

اجلزء   1٨ رق��م  ال��ع��روة  تعليقة 
االول والبد للمكلف من احراز 
اخل��ربة  اه��ل  م��ن  الشاهد  ك��ون 

ليتسنى له االعتامد عل قوله.

واجب  االجتهاد  هل   : السؤال 
كفائي ؟

اجل����واب : االج��ت��ه��اد واج��ب 
من  ل��ه  ت��ص��دى  ف���اذا   ، كفائي 
عن  التكليف  سقط  به  يكتفي 
اجلميع  ت��رك��ه  واذا  ال��ب��اق��ني، 
وقد   ، جيعًا  العقاب  استحقوا 
عل  باالحتياط  العمل  يتعذر 
يسعه  ال  وق��د  املكلفني،  بعض 
ذلك�  ستعرف  كام   � م��وارده  متييز 
وعل هذا فوظيفة من ال يتمكن 
اال   ، التقليد  هو  االستنباط  من 
العمل  ل��رشوط  واج��دًا  كان  اذا 
بني   � حينئٍذ   � فيتخي  باالحتياط 

التقليد والعمل باالحتياط .

السؤال : اذا اشتطت االعلمية، 
تساوي  الثابت  ك��ان  ل��و  م���اذا 

فهل  متهدين،  ب��ني  االعلمية 
اذن  لو  م��اذا  و  كفا،  احدمها  اذا 
مل  ب��ان  االخ��ر  ي��اذن  ومل  احدمها 

يسمح بالفعل؟
اجلواب : يكفي اذن احدمها واذا 

تعارض القوالن اخذ باالول .

السؤال : ماذا لو تعذر الوصول 
املجتهد  اذن  يكفي  هل  للعلم، 

العادل عندئذ ؟
ال  العامة  االم��ور  يف   : اجل��واب 
يمكن االكتفاء بحكم كل متهد 
واما يف غيها فقد تبني ان الوالية 

لكل فقيه .

السؤال : هل جيب اعلم اجلاهل 
االحكام  يف  التقليد  ب���ضورة 

الرشعية ؟
ارشاد  لوجوب  نعم   : اجل��واب 

اجلاهل .

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال

البكاء والتباكي من خشية اهلل تعالى
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البكاء والتباكي من خشية اهلل تعالى
التعبيات  أحد  هو  عامة  البكاء 
عدة  يف  اإلنسان  عل  تظهر  التي 
سبب  من  يكون  ما  منها  أم��ور 
احلوادث أو لفقدان عزيز وغيها 
من األمور األخرى . وهو عبارة 
العينني  من  الدموع  سيلن  عن 
أو  اإلنسان  لفطرة  نتيجة  حتصل 
لكثرة عاطفته وهو  أو  قلبه  لرقة 
التعبي الطبيعي عن كل متعلقاته 
وكوامن نفسه أو انفعاالته وهذا 

الدنيوي  بالبكاء  عنه  يعرب  ما 
البكاء  أم��ا   . الشكيل 

اخلالص  احلقيقي 
هو ما يكون 

م��������ن 

خشية الل تعال وإطاعة الرسول 
والقائل  األطهار)ع(  بيته  وأهل 
إن  غالية  دمعتي  ستبقى   « يقول 
البكاء  يستحق  الدنيا  يف  شئ  ال 
يف  ندخل  أن  نريد  ال  ونحن   «
لكن   . البكاء  أن���واع  تفاصيل 
وأطهرها  ال��دم��وع  أغ��ل  نأخذ 
التي تذرف  وأرشفها وهي تلك 
وحبه  وخ��وف��ه  الل  خشية  م��ن 
ولقائه والتي حتمل معها القلوب 
نقية،  فتجعلها 

طاهرة  وتعلها  النفوس  وحتمل 
يف  وتعلها  ال���روح  وحت��م��ل   ،
روض����ات اجل��ن��ان وه���ذه هي 
يف  تعال  الل  حيبها  التي  الدموع 
بيته  وأه��ل  األك���رم  النبي  حمبة 
األع��امل  أفضل  وه��ي  امليامني، 
املؤمنني  أمي  قال   ، تعال  عنده 
تعال  لل  البكاء  ك��ث��رة   « )ع(  
بيت  ألف  دمعة  بكل  لك  يبني 
يقول  )ع(  والصادق   « اجلنة  يف 
» ما من شئ إال وله كيل ووزن 
إال البكاء من خشية الل عزوجل 
ًمن  منه تطفئ بحارا  القطرة  فأن 
يف  ًبكى  باكيا  أن  ولو   ، النيان 
باكية  عني  وكل   ، لرمحوا  أمة 
 : القيامة إال ثلث أعني  يوم 
 ، الل  خشية  من  بكت  عني 
وعني غضت عن حمارم الل ، 
وعني باتت ساهرة يف سبيل 
الل » ومن هذه األحاديث 
بأن  نستخلص  الرشيفة 
ما  يتم  ال  احلقيقي  البكاء 
وخشوع  خشية  فيه  تكون  مل 
يف  واألنبياء  امللئكة  فعلته  كام 
وذلك  واألرض��ي��ني  السموات 
واملسببات  الوسائط  خلل  من 
التي  العظيمة  العالية  واملقامات 
نبينا  فعله  وما   ، تعال  الل  حيبها 
املصطفى )ص( يف سنته الرشيفة 
عندما  الطاهرة  عتته  ح��ال  يف 
كربلء  بتبة  الوحي  عليه  هبط 
احلسني  ولده  مقتل  عن  وأخربه 
وأهل  هو  الفرات  شط  يف  )ع( 
دمائهم  ت��راق  س��وف  وأن��ه  بيته 
وت���ُ��س��ل��ب أم���واهل���م وت��ضب 
من  أس��ارى  ويساقون  متوهنم 

التبة  أخذ  عندها   ، بلد  إل  بلد 
وأمر  قارورة  يف  وجعلها  وقبلها 
ويفيض  يشمها  وأخذ  بحفظها 
أمي  وك��ذل��ك  ال��دم��وع  عليها 
املؤمنني سكب دموعه عندما مر 
بكربلء وقال طوبى لك من تربة 
عليك تراق دماء األحبة ، فمرحا 
ملن سكب دموعه من أجل الل يف 
حممد  بيت  وأه��ل  حممد  رسوله 
املظلومني وان قولنا أن للحسني 
حرارة ال تربد إل يوم القيامة هي 
تلك الدمعة احلزينة التي تشتعل 
أملاً  وتزداد حرارةً  وال يمكنها أن 
الثأر  بأخذ  الرسور  يوم  إال  تربد 
وأختم  )عج(  املنتظر  احلجة  بيد 
السجاد  األم���ام  بحديث  ق��ويل 
عيناه  دمعت  مؤمن  أي��ام   « )ع( 
دمعة  )ع(  عيل  بن  احلسني  لقتل 
الل  ب��وأه  خ��ده  عل  تسيل  حتى 
أحقابا  يسكنها  اجلنة غرفا  هبا يف 
حتى  عيناه  دمعت  مؤمن  وأيام   ،
مسنا  ألذى  فينا  خده  عل  تسيل 
هبا  الل  بوأه  الدنيا  يف  عدونا  من 
مسه  مؤمن  وأي��ام   ، صدق  مبوأ 
فدمعت  فينا  ع��دون��ا  م��ن  أذى 
من  خده  عل  تسيل  حتى  عيناه 
مضاضة ، وما أوذي فينا صف 
يوم  وآمنه  األذى  وجهه  عن  الل 
وما   ، والنار  سخطه  من  القيامة 
عزوجل  الل  إل  أحب  قطرة  من 
سبيل  يف  دم  قطرة   : قطرتني  من 
الل وقطرة دمعة يف سواد الليل ال 
عزوجل،  الل  إال  العبد  هبا  يريد 
لوجه  تباكى  أو  بكى  ملن  فهنيئا 
الل يف حب أهل بيت رسول الل 

)ص(...    

عبد الستار جابر ألكعبي 
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الذكر  من  بآية  املؤمتر  استهل 
)السيد  القارئ  تلها  الكريم 
الربقعاوي(،لتأيت  مصطفى 
للعتبة  العامة  االم��ان��ة  كلمة 
نائب   القاها   املقدسة  احلسينة 
)أفضل  السيد  ال��ع��ام  األم��ني 
خلهلا  م��ن  مبينًا  ال��ش��ام��ي( 
يصحب  الذي  الكبي  التحدي 
الزيارات املليونية وباخلصوص 
اخلالدة،واصفا  االربعني  زيارة 
اي���اه ب��ال��ت��ح��دي��ني )ال��ت��ح��دي 
عملية  )حت����دي  و  االم���ن���ي( 
حتقيق  الزائرين(وكيفية  نقل 

فيهام،موضحا  ال��ن��ج��اح��ات 
حتققت  التي  النجاحات  ان 
،كانت  االخ��ية  السنوات  يف 
املسلحة  القوات  ابطال  بجهود 
خف  ل���ذا  الشعبي  واحل��ش��د 
ال��ت��ح��دي األم��ن��ي م��ن خلل 
استنفار جهود الفصائل االمنية 
اجليش  ق���وات  يف  واملتمثلة 
احلشد  وأبناء  البطل  العراقي 
سامهوا  الذي  املقدس  الشعبي 
تلك  إلن��ج��اح  ك��ب��ي  بشكل 

الزيارات.
»منوها« ال ان حتدي النقل باٍق 

الحتواء  الكبية  اجلهود  رغم 
متوقع  كام  حتْل  مل  التي  املشكلة 
باحلكومة  نشيد  ل��ذل��ك  هل��ا 
املحلية  واحلكومات  املركزية 
املحافظات  خمتلف  يف  املعنية 
الزائرون  خلهلا  من  يمّر  التي 

مشيًا عل االقدام باتاه كربلء  
بشكل  املشكلة  بحل  تعتني  ان 
مبتعدين عن  حقيقي وخاص، 
التقيعية،موضحا  اخلطوات 
ال  حسبت  اذا  النقل  قضية  ان 
السنوات القادمة ستكون اعداد 

عقدت االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة فعاليات مؤتمرها السنوي الثاني تحت شعار )خدمة زور اإلمام الحسين 
وبابل(  )كربالء  بمشاركة محافظتي  المقدسة،  بكربالء  المليونية  الزيارات  لموسم  استعدادا  لنا(  السالم- شرف  -عليه 
وممثلي وزارة النقل وذلك على قاعة خاتم االنبياء بالصحن الحسيني الشريف، بحضور شخصيات دينية وسياسية ومحلية 

األحرار: ضياء االسدي  وإعالميين ومهتمين بهذا الشأن. 

العتبة الحسينية تنظم مؤتمرا لمناقشة  خدمات الزائرين

 في الزيارات المليونية بكربالء المقدسة
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احلسينية  للعتبة  التابعة  النرش  شعبة  يف  العامة  والعلقات  التنسيق  وحدة  رصدْت 
ملجلة  والفتيات  النساء  رشحية  تبدهيا  التي  اإلجيابية  املتابعة  من  حالة  املقدسة؛ 
)األحرار( التي متّثل أيقونة املجلت التي تصدر عن الشعبة؛ والتي تشي بدقة إل 
الدينية  الثقافة  املهمة هلكذا إصدار يعنى بنرش  حجم اهتامم هذه الرشحية اإلنسانية 

واملجتمعية واملعلومات التي من شأهنا االرتقاء بذائقة ومعرفة متلّقيها.
املقاالت  صعيد  عل  النسوية  املشاركات  من  العديد  )األح���رار(  ملجلة  وت��رد 
باهتامم  حتظى  والتي  واجلميلة  املهمة  الشعرية  والقصائد  الصحفية  والتحقيقات 
شديد من قبل كادر التحرير الذين حيرصون عل نرشها؛ تشجيعًا لألقلم النسوية 
اهلادفة وبعث رسالة طيبة ألخواتنا أّن )األحرار( هي مائدة اجلميع للتزّود من زاِدها 

املعريف.
استلم  يف  العامة  والعلقات  التنسيق  لوحدة  املستمر  التواصل  خ��لل  وم��ن 
اإللكتون  الربيد  عرب  يرد  وما  املتلقني  أسئلة  عل  اإلجابة  عن  فضًل  املشاركات؛ 
للمجلة وصفحة الفيس بوك والوات ساب يتضح جليًا وكام يبني مسؤول الوحدة 
التدريسيات،  )الطبيبات،  والفتيات  النساء  رشحية  اهتامم  مدى  الشمري(  )عامر 
ربات البيوت، طالبات اجلامعة( بقراءة املجلة واالشتاك فيها عرب نرش املوضوعات 
الصحفية،  فشكرًا هلّن وجلميع أخوتنا القّراء األعزاء لدعمهم هلذا اإلصدار احلسيني 

املتمّثل باحلبيبة )األحرار(.

الزائرين هذا العام يف زيادة، كام 
احدى  فتح  العام  يف  الحظنا 
الدول املجاورة حلدودها ألداء 
رشط  دون  من  املراسيم  ه��ذه 
)الفيزة( حيث ان االعداد التي 

كبية،وهنا  املحافظة  شهدهتا 
تساؤالت فيام اذا استقر الوضع 
االمني يف العراق؟ وإذا انتهت 
ستكون  كيف  املنطقة  مشاكل 

الزيارة..؟.
احلسينية   العتبة  ان  ال  الفتًا 
يا  )لبيك  شارع  بتبليط  قامت 
السابقة  السنوات  يف  حسني( 
ختفيف  ع��ل  س��اع��د  وال����ذي 
الزائرين  حلركة  نسبي  وبشكٍل 
القضية  ولكن  النقل   ومسألة 
اكرب، مؤكدًا ان املوضوع حيتاج 
ال مرافد استشارية وال بلدان 
وضع  ال  حيتاج  واالمر  عاملة 
باستقدام  تبدأ  كبية  خطط 
التحديات  ت���درس  رشك���ات 

وتضع احللول.

األحرار: ضياء االسدي  

شريحُة النساء.. 
النصيُب األكبر في متابعِة »األحرار«
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من المشاريع الصحية الرائدة للعتبة الحسينية المقدسة  
مستشفى االمام زين العابدين »عليه السالم« تدخل المراحل االخيرة 

بالبناء وفق االطر والتصاميم الحديثة  
للعتبة  العامة  االمانة  تواصل 
احل��س��ي��ن��ي��ة امل��ق��دس��ة إن��ش��اء 
تقع  التي  املختلفة  املشاريع 
ض��م��ن ح���دود امل��ح��اف��ظ��ة او 
بالواقع  للنهوض  خارجها 
اخل��دم��ي وال��ص��ح��ي وال��ذي 
يساهم مسامهة فاعلة يف خدمة 
أهايل كربلء وزائرهيا, ومن هذه 
مستشفى  الصحية؛  املشاريع 
»عليه  العابدين  زي��ن  االم��ام 
السلم« الطبية الكائنة يف شارع 
الشيخ امحد الوائيل والتي تبعد 
ما يقارب الكيلو مت من 
م��رق��د االم���ام 

وتعد  السلم«  »عليه  احلسني 
الرائدة  الصحية  املشاريع  من 
األخية  املراحل  تدخل  التي 

من بنائها وافتتاحها.
العابدين  زين  مستشفى  وتعّد 
)عليه السلم( من املستشفيات 
عمليات  فيها  يتم  التي  العامة 
عيادات  فيها  وتوجد  جراحية 
املوازين  مراعاة  ظل  يف  طبية 
العاملية  للمستشفيات  العاملية 

املتطورة.
وملعرفة املزيد عن هذا املرشوع؛ 
عددًا  التقت  »االح��رار«  ملة 
حيث  باملرشوع؛  املعنيني  من 

املهندس  املرشوع  مدير  حتّدث 
امح���د ه����ادي س��ع��ي��د ق��ائ��ل: 
الشؤون  قسم  بني  »بالتعاون 
الطبية بالعتبة احلسينية املقدسة 
وب��إرشاف  الكوثر  ومؤسسة 
من قسم املشاريع اهلندسية؛ تم 
تنفيذ مرشوع مستشفى االمام 
السلم«،  »عليه  العابدين  زين 
رشكة  الرشكة  مع  التعاقد  بعد 
وري���ج االي��ران��ي��ة ل���إلرشاف 
بدورها  والتي  امل��رشوع  عل 
ت��ع��اق��دت م��ع ع��دة رشك��ات 
اخلاصة  االعامل  لتنفيذ  اجنبية 
)سيمنز،  بينها  من  باملستشفى 

التخصصات  ذات  أديا(  أدك، 
يف  االن  وامل���رشوع  املختلفة، 
والتسليم  االن��ت��ه��اء  م��راح��ل 
االخ����ية ح��ي��ث م��ن امل��ؤم��ل 
القليلة  االي��ام  خلل  افتتاحه 
القادمة, وبلغت املساحة الكلية 
له 12 الف مت مربع واملساحة 
حتت البناء 4000 مت, وتتكون 
تضم  منها  كل  بنايات  ثلث 

عددًا من الطوابق املختلفة«.
واضاف قائل: »بالنسبة للطاقة 
فتصل  للمستشفى  االستيعابية 
عل  موزعني  رسي��رًا   120 ل� 
الرابع  الطابقني  يف  رده��ت��ني 

تقرير: قاسم عبد الهادي 
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للرجال  االول  واخل��ام��س، 
وتتكون  للنساء,  واالخ����رى 
بنايات  ث��لث  من  املستشفى 
تتكون  املستشفى  بناية  رئيسية, 
والبناية  ط��واب��ق  مخ��س��ة  م��ن 
اخلاصة بالتأسيسات )االجهزة 
الكهربائية وغيها( تتكون من 
اخلاصة  والبناية  طوابق  ثلثة 
االداري(  )اجلناح  باالنكس 
ايضا,  طوابق  ثلثة  من  املتكون 

وحت��ت��وي ع��ل مخ��س ص��االت 
الطابق  يف  منها  اربٌع  عمليات 
الطابق  يف  وواح���دة  الثالث 
الوالدة  ال صالة  االول اضافة 
وك���ذل���ك م��ل��ح��ق ص���االت 
اضافة   )csr( املركزي  التعقيم 
 )ccy(و  )acy( ص��ال��ة  ال 
اجل��راح��ة  ب��أم��راض  املختصة 
الثالث  ال��ط��اب��ق  يف  وال��ق��ل��ب 
وصالة الليزك يف الطابق االول 

فضًل  العيون  بأمراض  خمتصة 
عن صالة الوالدة«.

الطابق  »بالنسبة  سعيد،  وبني 
فهو  املستشفى  بناية  من  االول 
خمتص باجلزء اخلدمي باإلضافة 
بينام  املوتى,  حفظ  ثلجات  ال 
من  اخل��ام��س  الطابق  يتكون 
قسمني القسم االيمن وااليرس 
اح���دامه���ا ل��ل��رج��ال واالخ���ر 
من  يتكون  منهام  وكل  للنساء 
رسيرين   ال  اضافة  رسيرًا   1٨
الواحد,  بالنفر  )VIP( اخلاص 
سيمنز  رشك��ة  مع  وبالتعاون 
اس��ت��ياد  ت��م  منها  وبالتنفيذ 
خمتصة  م��وح��دة  طبية  اج��ه��زة 
واجل��راح��ة  القلبية  ب��أم��راض 
عل مستوى عال وهي تشتغل 
بشكل عام وحسب احلاجة هلا 

وما يقتضيه االمر«.
ومن جهة اخرى حتدث املمثل 

االيرانية  الكوثر  رشك��ة  ع��ن 
امل��ه��ن��دس ع��يل ن���وري ق��ائ��ًل: 
العابدين  زين  مستشفى  »تعد 
)ع��ل��ي��ه ال���س���لم( م���ن اه��م 
الطراز  ذات  الصحية  الرصوح 
ختدم  وال��ت��ي  خ��دم��ة   العاملي 
رشحي��ة واس��ع��ة م��ن امل��رىض، 
االنتهاء  امل��ف��تض  م��ن  وك��ان 
م��ن ان��ج��از امل����رشوع خ��لل 
بسبب  لكن  املاضية  االشهر 

االضافات والتطورات الكثية 
للعتبة  العامة  االمانة  قبل  من 
تأخي  ت��م  املقدسة  احلسينية 
ال��وق��ت,  بعض  االن��ج��از  م��دة 
ونأمل خلل االيام القادمة من 
انتهاء  بعد  اي  امل��رشوع  انتهاء 
العمليات,  ص��ال��ة  يف  العمل 
وفق  املستشفى  صممت  حيث 
احدث التصاميم الغربية والتي 
االخرى  املستشفيات  تضاهي 
م��ن ح��ي��ث ال��ب��ن��اء وال��ت��ربي��د 
التي  احلديثة  الطبية  واالجهزة 
املعنوية  احلالة  رفع  شاهنا  من 

للمرىض ومعاجلتهم«.
استياد  »تم  ن��وري،  واض��اف 
اخلاصة  الطبية  االجهزة  افضل 
والتحاليل  واالشعة  بالسونار 
االمريكي  املنشأ  ذات  املرضية 
مثل  متقدمة  دول  من  واالملان 
االوربية  الدول  وبعض  ايران 

اجهزة  ولدينا  ال��دن��امرك,  منها 
واجهزة  والتعقيم  القلب  فتح 
اجل��راح��ة وغ��يه��ا ع��ل اعل 
عالية  ك��ف��اءة  وذات  مستوى 
العاملي,  النظام  وف��ق  وتعمل 
أرب��ع��ة  املستشفى  وحت��ت��وي 
واحد  وخمترب  عمليات  غ��رف 
العمليات  لصاالت  وبالنسبة 
وفق  وصممت  انشئت  فقد 
واملواصفات  التصاميم  احدث 

العاملية«.
ولفت نوري إل أنه »فيام خيص 
صاالت العمليات فقد ُجهزت 
االورب  النظام  ي��وازي  بشكل 
التعقيم  ناحية  م��ن  والعاملي 
وع��زل  والتفريغ  والتجهيز 
البكتييا وخلق جو نقي كامل 
انجاح  لغرض   %100 بنسبة 

العملية وسلمة املريض«. 
ومن خلل ذلك من املؤمل ان 
العابدين  زين  مستشفى  تكون 
اهم  اح��دى  ال��س��لم«  »عليه 
هلا  يؤمل  التي  الطبية  الرصوح 
املستوى  برفع  الفاعلة  املسامهة 
مع  مقارنة  العراق  يف  الطبي 
من  االخ��رى  املتطورة  ال��دول 
اجهزة  ع��ل  احتوائها  خ��لل 
خاصة  عايل  مستوى  عل  طبية 
تصميم  عن  فضل  بالسونار 
العتبة  وسعي  احلديث  البناء 
أمهر  الس��ت��ق��ط��اب  امل��ق��دس��ة 

الكوادر الطبية.

المهندس احمد هادي
المهندس علي نوري
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خمسون طفال موهوبا تكرمهم مؤسسة الحسيني الصغير 
لثقافة االطفال في العتبة الحسينية المقدسة

وقال السيد )سعد الدين  هاشم 
البناء( مدير مكتب االمني العام 
للعتبة احلسينية املقدسة واملرشف 
ان  امل��ؤس��س��ة،ل���)االح��رار(  عل 
العام  هل��ذا  الصيفية  ال���دورات 

الفنون  م��ن  مموعة  تضمنت 
امهها )الرسم واخلط  والزخرفة  
واملرسح والتصوير(،وهي ممل 
لتنمية  احلسينية  العتبة  نشاطات 
ورعاية االطفال بالشكل االمثل 
احلسينية  القضية  يف  وتوظيفها 
البيت  أهل  ثقافة  ال نرش  اضافة 
الوطن  السلم(وحب  )عليهم 
ابنائه  ان  نفوسهم،خاصة  يف 
ال��غ��ي��ارى خي��وض ح��رب��ا  ضد 
االرهابية. )داع��ش(  عصابات 
تشارك  املقدسة  العتبة  ان  مبينا 
معارض  السنة  مدار  عل  وتقيم 
املحيل  ال��ص��ع��ي��د  ع��ل  خمتلفة 

اقيمت  معارض  فهناك  والعاملي 
احلسينية  الصورة  لنقل  اوربا  يف 
خلل  م��ن  ال��ع��امل  ال  احلقيقية 
اربعينية  تسد  فنية  ل��وح��ات 
السلم(  )عليه  احلسني  االم��ام 
طبع  ال  اضافة  الزيارة  وقدسية 
جيع  حي��وي  تعريفي  )ف��ول��در( 
املعلومات عن الزيارات املليونية 
وكيفية  امل��ق��دس��ة  ك��رب��لء  يف 
كافة  وتقديم  الزائرين  معاملة 
الدينية  واإلرش��ادات  اخلدمات 
هلم،منوها »البناء« ان هذا اجلهد 
احل��وراء  مركز  ب��ه  يقوم  امل��ث��ايل 
جيع  السلم(،يف  )عليها  زينب  

ان  ال  مشيا  الدينية،  املناسبات 
ال��دورات  يف  املشاركني  اه��ايل 
شكرهم  ع��ن  ع��ربوا  الصيفية 
للعتبة احلسينية املقدسة لرعايتها 
املستمرة لرشحية االطفال، لتنمية 
خدمة  يف  وترشيدها  مواهبهم 
أهل  وهن��ج  احلسينية  القضية 

البيت )عليهم السلم( .
احلسناوي(  )حممد  اوض��ح  فيام 
ان  بقوله:  املؤسسة  م��س��ؤول 
لثقافة  الصغي  احلسيني  مؤسسة 
بتكريم)50(  حتتفل  االط��ف��ال 
طفل   )150( اصل  من  موهوبا 
دورات    يف  جيعهم  اش��تك��وا 

الحسيني  مؤسسة  أق��ام��ت 
ال��ص��غ��ي��ر ل��ث��ق��اف��ة االط��ف��ال 
العامة  ل��أم��ان��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
المقدسة،  الحسينية  للعتبة 
ح��ف��ال ل��ت��ك��ري��م االط���ف���ال 
ال��م��وه��وب��ي��ن ف��ي دورات��ه��ا 
سيد  ق��اع��ة  ع��ل��ى  الصيفية 
االوص�����ي�����اء ف����ي ال��ص��ح��ن 
وذل��ك  ال��ش��ري��ف  الحسيني 
ورعايتها  المواهب  لتنمية 
جيل  لخلق  بها  واالستمرار 
ذهنية  قدرات  يمتلك  متميز 
عالية يوظفها لخدمة القضية 

الحسينية.

االحرار / حسين نصر

AL - A h r a r
w e e k l y18

العطاء الحسيني



العطلة  يف  اقامتها  التي  املؤسسة 
بمراحلها  احل��ال��ي��ة  الصيفية 
واملتوسطة  )امل��ب��ت��دئ��ة  ال��ث��لث��ة 
يوما  وامل��ت��ق��دم��ة(،ومل��دة)30( 
)امل��رسح  يف  ال��ف��ن��ون  ملختلف 
وال��ت��ص��وي��ر وال���رس���م واخل��ط 
االطفال  والزخرفة(استطاع 
كان  متميزة  مواهب  يقدموا  ان 
حصيلتها هذا املعرض الذي اهبر 
الرسومات  خلل  من  احلضور 
الفنية  وال��ل��وح��ات  واخل��ط��وط 
اجلميلة،مؤكدا«احلسناوي«ان 
عن  اعلنت  وان  سبق  املؤسسة 
جيتازها  فمن  احتافية  دورات 
الصغي  احلسيني  ملة  يف  يعمل 
ساعية  املقدسة  احلسينية  والعتبة 
تنمية  اجل  من  م��رشوع  هذا  يف 
ال  ورعايتها،مشيا  امل��واه��ب 
اقامة  يف  ستستمر  املؤسسة  ان 
املستقبل  يف  م��اث��ل��ة  دورات 

القريب.
 ومن جهته عرب الربعم املوهوب 
شكره  عن  قاسم(  قيص  )حممد 
للعتبة احلسينية املقدسة عل اقامة 
واالهتامم  ال���دورات  ه��ذه  مثل 
ان  االط��ف��ال،م��ب��ي��ن��ا  يف رشحي��ة 
معلم  اخلط   فن  يف  ساعدن  من 
الصف  يف  ال��ق��رآن��ي��ة   امل��درس��ة 
من  بتشجيع  ابتدائي   الثالث 

والدي.
املوهوبة  الطالبة  ق��ال��ت  فيام 
)ش��ه��د ق��اس��م( م��ن م��درس��ة 
بلوحة  شاركت  امللئكة:  نازك 
استخدمت فيها اخلط والزخرفة  
»االخلص«بمساعدة  للسورة 
وال����دي وال����ديت ومت��ي��زت هبا 
العامة  االمانة  اشكر  ،وب��دوري 
عل  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
رشحية  خدمة  يف  جهودها  بذهلا 
ان  وأمتنى  ورعايتهم   االطفال 

يكون هناك مسابقات اخرى. 

دعا اخلطيب احلسيني الشيخ جعفر االبراهيمي 
ال  والعودة  الذات  عل  االنقلب  رضورة  ال 
عن  واالبتعاد  السامء  وتعاليم  الكريم  القران 
ال  حيتاج  املجتمع  ان  مبينا  الظاهرية،  التقاليد 
خلل  من  النفوس  داخ��ل  االس��لم  تغلغل 
الناصحني  للمربني  والندوات  املحارضات 

للرتقاء بواقع اإلنسان.
واضاف اإلبراهيمي خلل ندوة عقدهتا العتبة 
بدأت  الطلق  نسب  ان  املقدسة،  احلسينية 
وصلت  بل  العراق  حمافظات  كل  يف  ترتفع 
ابتعاد  االس���ايس  وسببها  اخلليج  دول  ال 
املؤثرات  بفعل  االسلمية  التعاليم  عن  االرس 
الغزو  بسبب  االن  املوجودة  )اللحضارية( 
من  حالة  ال  ادى  الذي  واحلضاري  الفكري 
التمرد عل النظام االرسي واالنفصال وخلق 
)خلقيا وسلوكيا(  السلبية  االمور  من  مموعة 

االسلمية  التعاليم  ال  العودة  اجلميع  ترب  ما 
التي حتفظ كيان االرسة.

املوسوي(  )ايامن  الدكتورة  اشارت  من جهتها 
التابع  االرسي  االرشاد  مركز  يف  االستشارية 
من  سعى  املركز  ان  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
خلل الربامج والندوات ال اصلح ذات البني 
لكثي من حاالت الطلق واهلروب والقضايا 
التي تعان منها االرس،  االخلقية )السلوكية( 
مبينة ان نسب الطلق ارتفعت كثيا يف اآلونة 

األخية.
وأض��اف��ت ان »امل��رك��ز وض��ع م��ن أول��وي��ات 
عمله متابعة مثل هكذا حاالت وذلك برعاية 
احلسينية  للعتبة  العام  االمني  قبل  من  وتوجيه 
الكربلئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
وارجاعهم  ومتابعتهم  ومعنويا  ماديا  بدعمهم 

للوضع الطبيعي«.

دعوة لالنقالُب على الذات
 والرجوُع للقرآن الكريم

متابعات/ أحمد القاضي
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ملة )االحرار( سلطت الضوء 
الثقافية التي  عل اهم اجلوانب 
احلوارية،فقال  الندوة  تناولتها 
سلطان(  كاظم  )عيل  االستاذ 
قسم  ان  ال��ق��س��م:  رئ���ي���س 
العتبة  يف  العامة  النشاطات 
احلسينية املقدسة دأب عل اقامة 
يف  واحلوارية  الثقافية  الندوات 
)عليهم  البيت  اه��ل  والدات 
احياء  هب��دف  ال��س��لم(,وذل��ك 
)عليهم  البيت  اه��ل  منهج 
املجتمع  اإلصلح  يف  السلم( 
ال��ض��وء  تسليط  ال  اض��اف��ة 
باعتبارهم  اص��ح��اهب��م  ع��ل 
وامل��س��امه��ني  األرض  اوت����اد 
الرسالة  ن��رش  يف  كبي  بشكل 
هذه  ومن  املحمدية  االسلمية 

الشخصيات )حممد بن اب بكر 
)رضوان الل عليه(( الذي قال 
عنه االمام )عيل ابن اب طالب 
ابني  )حممد  السلم((:  )عليه 
ان  بكر(،مبينا  أب  صلب  من 
اجلرائم  جانب  تناولت  الندوة 
اهل  اص��ح��اب  بحق  البشعة 

وما  ال��س��لم(  )عليهم  البيت 
تعرض اليه )حممد بن اب بكر( 
)لعنهم  معاوية  اعوان  قبل  من 
الل( الذي احرق من قبلهم ومل 
عيل  لإلمام  والئ��ه  عن  يتنازل 
)عليه السلم(، مضيفًا لو قارنا 
العصابات  افعال  مع  افعاهلم 

بكيان  وامل���س���امة  امل���أج���ورة 
لوجدناه  االره���اب  )داع���ش( 
شعبة  ارت����أت  م��ت��ش��اهب��ة،ل��ذا 
امل��ه��رج��ان��ات وامل��ؤمت��رات ان 
لكشف  الثقافية  ندولتها  تقيم 
التكفيية  االف��ك��ار  واث��ب��ات 
وص��لهت��ا  ومنشئها  احل��ال��ي��ة 

والدة  بمناسبة  ثقافية  ندوة  المقدسة  الحسينية  العتبة  في  العامة  النشاطات  لقسم  والمؤتمرات  المهرجانات  اقامت شعبة 
محمد ابن ابي بكر )رضوان اهلل عليه( تحت شعار )والدة امير المؤمنين نزاهة وإصالح ) محمد ابن ابي بكر( انموذجًا(،وذلك 
على قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحسيني الشريف،بمشاركة المحاضرين )السيد فاضل الجابري( ,و)الدكتور أياد محمد علي 

االرنوطي( وبحضور النخب الثقافية والحوزوية والعلمية. 
االحرار / ضياء األسدي

ندوة ثقافية تسلط الضوء على شخصية )محمد ابن ابي بكر( 

أكثر من )200( عجلة مختلفة ساهمت بنقل زائري كربالء
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وامتداداهتا التارخيية.  
سبب  ان  س��ل��ط��ان  وأوض����ح 
)والدة  الندوة  شعار  اختيار 
وإصلح  نزاهة  املؤمنني  امي 
انموذجا(  بكر(  اب  ابن  )حممد 
اخ��ت��ي��ار  م���ن  نستفيد  ل��ك��ي 
ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��س��ي��اس��ي��ة 
ونوضح  متمعنا  يف  والقيادية 
التي  واالس��س  املعايي  هي  ما 
اخت��ذه��ا االم���ام )ع��يل ب��ن اب 
يف  ال��س��لم-  عليه  ط��ال��ب(- 
ان  وكيفية  ال����والة  تنصيب 

ائمتنا  وأسلوب  بمنهج  نقتدي 
(يف  السلم  )عليهم  االطهار 
ومتمعنا..؟  انفسنا  اص��لح 
تعني  االص���لح  عملية  الن 
ال��ذات  اص���لح  اواًل  ام��ري��ن 
وثانيًا اصلح االخرين فيجب 
ان يكون لديك منهج وتضحية 
وربام  للمواجهة،  واستعداد 
املسلح  الرصاع  حد  ال  تتطور 
،مشيا ال ان احدى املشكلت 
عملية  تواجهها  التي  الكربى 
دين  ال  عدو  مواجة  االصلح 

له وليس لديه منظومة اخلقية.
حممد  أي��اد  )الدكتور  ق��ال  فيام 
ع��يل االرن��وط��ي( ت��دري��ي يف 
االنسانية  للعلوم  التبية  كلية 
بحثه:  ع��ن  ال��ن��دوة  وحم���ارض 
استعراض  تناول  البحث   ان 
حصلت  التي  التارخيية  األمور 
يف مرص حول استشهاد )حممد 
بن اب بكر( بطريقة بشعة اضافة 
مفصًل  وبينت  به   التمثيل  ال 
من مفاصل هذه العملية بشكل 
دقيق،مضيفا ان البحث استلهم 

يمكن  التي  ال��ضوري��ة  العرب 
التي  منها يف حربنا   نستفيد  ان 
م��ع)داع��ش(  ال��ي��وم  نواجهها 
فتوى  مرحلة  ،وبيان  االرهاب 
)اجلهاد الكفائي( العظيمة التي 
اصدرهتا املرجعية الدينية العليا 
واملتمثلة  األرشف  النجف  يف 
احلسيني  عيل  السيد  بسامحة 

السيستان )دام ظله الوارف(«
شعبة  ان  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
لقسم  واملؤمترات  املهرجانات 
العتبة  يف  العامة  النشاطات 
احلسينية املقدسة تقيم عل مدار 
النشاطات  من  سلسلة  السنة 
والثقافية  احلوارية  والندوات 
سعيًا  اقامتها  عل  دأب��ت  التي 
عل  ال��ض��وء  لتسليط  م��ن��ه��ا 
التي  التارخيية  الشخصيات 
واملتمثلة  ال��ت��أري��خ  مه��ش��ه��ا 
)عليهم  البيت  اهل  بأصحاب 

السلم(.

التابع  االل��ي��ات  قسم  أستنفر 
امل��ق��دس��ة  احل��س��ي��ن��ي��ة  للعتبة 
لنقل  وطاقاته  امكانياته  جيع 
حمافظة  إل  الوافدين  الزائرين 
زيارة  إلحياء  املقدسة  كربلء 
املبارك  األضحى  وعيد  عرفة 
هلم  اخل��دم��ات  افضل  لتقديم 
املايض  األربعاء  يوم  من  ب��دءًا 
وحتى انتهاء مراسيم زيارة عيد 

األضحى املبارك.
القسم  ع��ل  امل���رشف  وق����ال  
»تم  البي:  الواحد  عبد  احلاج 

وضع خطة عامة شملت ثلثة 
املحور  كربلء  مدينة  يف  حماور 
حلة(   – طويريج  )باب  األول 
النجف  طريق  الثان  واملحور 
خصص  الثالث  املحور  بينام 
بغداد(«،   – )كربلء  لطريق 
عل  انطلقت  »اخلطة  ان  مبينا 
األمنية  اإلج�����راءات  خلفية 
اجلهات  طبقتها  التي  واملرورية 
كربلء  حمافظة  يف  املختصة 
املقدسة من خلل قطع الطرق 
امل���ؤدي���ة م��ا دع���ا ال��ق��س��م ال 

أجل  من  آلياته  جيع  استنفار 
القطع  الزائرين من أماكن  نقل 
قريبة  نقطة  أقرب  إل  املروري 

من مركز املدينة القديمة«.
واضاف البي، ان »القسم رسم 
حال  يف  عمل،  خطة  من  أكثر 
يتم  مفاجئ  قطع  اي  حصول 
العمل عل وضع اخلطة البديلة 
وتفادي  الزائرين  لنقل  الثانية 
سي  تعيق  التي  القطوعات 
املركبات، عل أن تكون أعداد 
حمور  ك��ل  يف  العجلت  ه��ذه 

وفقًا ألعداد الزائرين الوافدين 
منه«.

»أكثر  ب��اّن  حديثه  البي  وتابع 
وبمختلف  عجلة   )200( من 
باصات  ضمنها  من  األحجام 
راك��ب��ًا،   )45( س��ع��ة  ك��ب��ية 
راكبا   )24( سعة  ومتوسطة 
عرفة  زائ���ري  بنقل  س��امه��ت 

وعيد األضحى«.
  

متابعات/ إبراهيم العويني

أكثر من )200( عجلة مختلفة ساهمت بنقل زائري كربالء

AL - A h r a r
w e e k l y21

العطاء الحسيني



ن��س��ب��ه: أب���و ي��ع��ل احل��م��زة بن 
بن  مح��زة  ب��ن  ع��يل  ب��ن  القاسم 
األمام  بن  الل  عبيد  بن  احلسن 
)عليه  ال��ع��ب��اس  ال��ف��ض��ل  أب 

السلم(.
حسام  حُسامني:  أب��و  ألقابُه: 
العلوي  النسب  وحسام  العلم 

الرشيف.
»اب��و  ال��ن��اس  ع��ام��ة  ويسميه 

حزامني«.
التي  األرايض  ألن  زبيد:  سبع 
قبائل  ال  تعود  املرقد  فيها  يقع 
باملرقد  حتيط  أوه���ي  »زب��ي��د« 
آلبو  بسبع  ُي��ع��رف  وك��ذل��ك 
عملت  التي  العشية  سلطان 

عل خدمة املرقد.
السية العطرة..

دقيقًا  تارخيا  امل��ص��ادر  حت��دد  مل 
ما  أن  اال  وف��ات��ه  أو  ل��والدت��ه 
أن��ه ك��ان ح��ي��ًا يف  ي��ع��رف عنه 
وكان  اهلجري،  الثالث  القرن 
تعال عليه( عابدًا,  )رضوان الل 
الشيعة,  , من كبار علامء  ثقة  تقيًا, 
ومن  وامل��ن��زل��ة,  ال��ق��در  جليل 
)عليه  ترك  وقد  احلديث،  رواة 
السلم( مؤلفات منها: التوحيد 
. الزيارات واملناسك . من روى 
بن جعفر االسدي وما قيل فيه 
االردوبادي عن علمية  يقول   :
اب يعل: ان السيد اجلليل يعل 

تصوير: خضير فضاله

المقام األجل  البيت )عليهم السالم( وصاحب  الجليل وسليل أهل  العالم  نتناوُل في هذه الصفحة من مجلة األحرار سيرَة 
الرفيع السيد الحمزة الغربّي )رضوان اهلل تعالى عليه( ونسّلط الضوء على جانب من حياته..

أبو َيعلى )الحمزُة الغربّي(.. العاِلُم الورع
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احل��م��زة ب��ن ال��ق��اس��م, ك��ان من 
فذا  هاشم  من  املجد  رسوات 

من افذاذ بيت الوحي.
عند  رجاله  يف  النجاش  وكتب 
الَعَلوي:  الرجل  هبذا  التعريف 
ابن  ع��يّل  بن  القاسم  بن  مح��زة 
الل  عبيد  بن  احلسن  بن  مح��زة 
بن  عيّل  اإلم��ام  بن  العّباس  بن 
الّسلم(،  )عليهم  طالب  أب 
من  الَقْدر  جليل  ثقة  َيعل.  أبو 
له:  احلديث،  كثي  أصحابنا، 
بن  جعفر  عن  روى  َمن  كتاب 
الّسلم(  عليه  )الصادق  حمّمد 
من الرجال، وهو كتاٌب حسن، 
وك��ت��اب ال��ت��وح��ي��د، وك��ت��اب 
وكتاب  واملناسك،  ال��زي��ارات 
ب��ن جعفر  ع��ل حم��ّم��د  ال����رّد 

األسدّي. 
قال: أخربنا احلسني بن عبدالل 
ب��ن حمّمد  ق���ال: ح��ّدث��ن��ا ع���يّل 
القاسم  الَقلنِي، عن محزة بن 

بجميع كتبه، انتهى.
يف  الصدر  حسن  السّيد  وق��ال 
لعلوم  الشيعة  )تأسيس  كتاب 

الثقة  يعل  أب��و  هو  اإلس���لم(: 
احلّلة  ج��ن��وب  ق��ربه  اجل��ل��ي��ل، 
َم��زاٌر  له  وال��ف��رات،  دجلة  بني 

معروف.
املرقد الطاهر..

ي��ق��ُع م��رق��د ال��س��ّي��د مح���زة بن 
مرقد  م��ن  ب��ال��ق��رب  ال��ق��اس��م 
الكاظم  اإلم���ام  ب��ن  ال��ق��اس��م 
)عليه الّسلم( يف طريق احلّلة � 
الديوانّية. واملشهور عند الناس 
موسى  اإلم��ام  بن  محزة  قرب  أّنه 
الذي  الّسلم(  )عليه  الكاظم 
ال��رّي  يف  بعد  فيام  ق��ربه  ُع��ِرف 
)ج��ن��وب ط��ه��ران( ق��رب قرب 
بل  احلسني،  عبدالعظيم  السّيد 
إّن القرب املوجود هنالك جنوب 
� عل  احلّلة بني دجلة والفرات 
 � ال��ص��در  حسن  السّيد  تعبي 
القاسم  بن  محزة  السّيد  قرب  هو 
بن عيّل بن محزة بن احلسني بن 
عبيد الل بن أب الفضل العّباس 
)عليه الّسلم( ابن أمي املؤمنني 

عيّل )صلوات الل عليه(. 
الصدر:  حسن  السّيد  وأضاف 

له َمزاٌر معروف، وكانت العواّم 
اإلمام  بن  محزة  قرب  إّنه  تقول: 
الكاظم، وهو خطأ، وقد أظهره 
أبو  أّنه  القزويني  مهدي  السّيد 

َيعل )محزة بن القاسم(.
القرُب الرشيف

كتابه  يف  ال��دي��ن  ح���رز  ق���ال 
ل،  ُملَّ قربه  املعارف(:  )مراقد 
مرتفعة  بارزة  قّبة  عليه  ُشّيدت 
األزرق  بالقاشان  ُبنِيت  البناء 
ق���رَبه صحٌن  حُي��ي��ط  ��ر.  امل��ش��جَّ
يقصده  ب��ال��زائ��ري��ن  م��زدح��م 
امل����رىض وامل���ص���اب���ون ل��ي��ايل 
يكون  حّتى  بكثرة،  اجلمعات 
حول مرقده يف بعض اجلمعات 

َخْلق كثي.
بناُء  ُأنشئ  1339ه���  عام  ويف 
اليوم  املوجودة  والقّبة  مرقده 
ألبو سلطان  بسعي رئيس قبيلة 
فقد  والوجوه،  التّجار  وبعض 
بذلوا املصاريف الطائلة. وأّرخ 
البناَء الشيخ جاسم احليّل بقوله:

ال َتُلْمني عل وقويف بب�اٍب   
تَتمّن�ى األم�لُك َلْثَم َثراه�ا

ْخ:   هي باٌب حلمزِة الفضِل أرِّ
جابُر الكرِخ بالقل�وِب َبناه�ا 

ملاذا الغرّب؟
القاسم..  بن  محزة  مرقد  ُعِرف 
املنتهي نسبه الرشيف إل اإلمام 
طريق  م��ن  ال��ّس��لم  عليه  ع��يّل 
العباس شهيد  َجّده أب الفضل 

ب�  الل عليه:  طّف كربلء سلم 
عن  متييزًا  «؛  الغرّب  احلمزة   «
هاشم  ب��ن  أمح��د  السّيد  مرقد 
الغريبي  احلسني  بن  علوي  بن 
السّيد  ن��س��ل  م��ن  ال��ب��ح��ران 
إبراهيم املجاب بن حمّمد العابد 
عليه  الكاظم  موسى  اإلمام  بن 
بني  أمحد  السّيد  وقرب  الّسلم، 
والرميثة،  الديوانّية  مدينَتي 
الرشقي«،  »احلمزة  ب�  وُيعَرف 
ال��ع��وام؛ ألهّن��م مل  هكذا س��اّمه 
احلقيقي  اسمه  يعرفون  يكونوا 
أن  فاعتقدوا  أمح��د(،  )السّيد 
باحلمزة  وه  فَسمَّ احلمزة  اسمه 
الرشقي نسبًة إل مرقد أب يعل 
ُع��ِرف  ال��ذي  القاسم  بن  مح��زة 
الل  )رض���وان  الغرب  باحلمزة 

تعال عليهام(.
الطاهر  النسل  يبقى  وه��ك��ذا 
)عليهم  البيت  أه��ل  ألئ��ّم��ة 
األقطار  يف  موّزعني  الّسلم( 
ُجّللت  وقد  والبقاع،  واألنحاء 
شاخمة  زاهرة  بأرضحة  قبورهم 
واحتضنتها  ال��ِق��ب��اب  َعَلْتها 
منارًا  لتكون  واحُل���ُرم،  املراقد 
التاريخ  ع��رب  لألجيال  حيكي 
للبيت  الرشيفة  السللة  أهّن��م 
ال��ع��ل��وّي، وأهّن���م   � ال��ن��ب��وّي 
أرجاء  يف  املرّشدون  املظلومون 
بلدان  يف  واملدفونون  األرض، 

النفي والترشيد والغربة.

تصوير: خضير فضاله
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ورمحتهم  الوالدين  برضاء  ورمحته  رضاه  تعال  الل  قرن 
 – احسانًا(  وبالوالدين  اياه  اال  تعبدوا  اال  )وقىض ربك 
سورة االرساء- ، وعن اب جعفر )عليه السلم( قال : 
ثلث مل جيعل الل ألحد فيهن رخصة .. منها بر الوالدين 

برين كانا او فاجرين( – هتذيب االحكام- .
بعد هذه املقدمة انقل لكم قصة تارخيية :

روي عن االمام الصادق )عليه السلم( انه قال : )اعتقل 
لسان رجل من اهل املدينة فدخل عليه رسول الل )صل 
الل عليه وآله وسلم( فقال له : قل ال اله اال الل فلم يقدر 
فأعاد عليه رسول الل )صل  يقدر عليه  فأعاد فلم  عليه 
الل عليه وآله وسلم( فلم يقدر عليه وعند رأس الرجل 
امرأة فقال هلا هل هلذا الرجل ام ؟ قالت : نعم يا رسول 
الل انا امه ، فقال : أفراضية انت عنه ام ال ؟ فقالت : بل 
ساخطة ، فقال هلا رسول الل )صل الل عليه وآله وسلم( 
فان احب ان تريض عنه ، فقالت قد رضيت عنه لرضاك 
يا رسول الل )صل الل عليه وآله وسلم( ، فقال له : قل 
)يا  قل   : فقال   ، الل(  اال  اله  )ال   : فقال   ، الل  اال  اله  ال 
من يقبل اليسي ويعفو عن الكثي اقبل مني اليسي واعفو 
عني الكثي انك ان العفو الغفور( ، فقاهلا : فقال له )صل 
قد  اسودين  ارى  فقال  ؟  ترى  ما  وسلم(  وآله  عليه  الل 
؟  ترى  ما   : فقال   ، فأعادها  أعدها   : فقال   ، عيّل  دخل 
فقال : قد تباعدا عني ودخل ابيضان وخرج االسودان 
فام ارامها ودنا االبيضان مني اآلن يأخذان بنفي فامت 

من ساعته..
فقد  عميل  منك  يقّربني  ومل  أجيل  دنا  قد  كان  ان  اهلي 
عفوت  ان  ِعليل  وسائَِل  بذنبي  اليك  االعتاف  جعلت 

فمن اول منك بالعفو.

تطل علينا هذه األيام سنة دراسية جديدة آملني أن تكون 
والنجاح  باحليوية  مزدهرة  الطلبة  جيع  عل  خي  سنة 
والتقدم والتطور نحو األفضل يف سبيل حتقيق األهداف.

ِذيَن   ُ الَّ فالعلم وسيلة لكل فضيلة قال تعال: } َيْرَفِع  اللَّ
ِذيَن  ُأوُتوا اْلِعْلَم  َدَرَجات{ ] املجادلة :  آَمُنوا ِمْنُكْم  َو الَّ
11[ طلب العلم ال يقترص عل اآلمال والطموح فقط بل 
حيتاج إل إصار وعزيمة من قبل الطالب ويتك املشاكل 
البيتية والصعوبات واملخاوف ويتوكل عل الل يف سبيل 

حتقيق األهداف التي يسعى إليها من سعادة ونجاح.
ما  سلوكيات  املاضية  األخية  األعوام  يف  شاهدنا  ولقد 
انزل الل هبا من سلطان يقومون هبا الطلبة مل نكن نشهدها 
والتطاول  للمعلم  الطالب  اح��تام  عدم  منها  قبل  من 
يدل  ما  ،وهذا  األمور  من هذه  وغيها  عليه  واالعتداء 
فيها  قال  التي  املقدسة  العلم والرسالة  عل عدم احتام 
العلم  ))طلب   : وسلم(  وآله  عليه  الل  )صل  الرسول 
فريضة عل كل مسلم ومسلمة(.. فاعلم أهيا الطالب إنام 
املعلم جاء لتعليمك يف ظل هذه الظروف الصعبة فيجب 

عليك احتامه وتقديره.
 كام للذي اختار ارشف مهنة له دور أيضا يف  نجاح العملية 
العمل  يف  اإلخلص  املعلم  أهيا  عليك  فيجب  التعليمة 
أوقات  يف  واالنضباط  واالجتهاد  اجلد  من  املزيد  وبذل 
الدوام واالهتامم بدروسك يف احلضور وعدم االنشغال 
انك  فاعلم  وتعال،  سبحانه  الل  يرضيه  بام  وااللتزام 
مراقب من الل سبحانه وتعال ،كام جيب عليك احلرص 
وتعليمهم  تربيتهم  يف  فأحسن  الطلب  مستقبل  عل 
وحثهم عل التمييز واإلبداع وتشجيع املواهب وغرس 

حب العلم وحب الوطن يف نفوس الطلبة .

كتب على نفسه الرحمة
عام دراسي جديد..

علي ناجي المعدل بين الواقعية والطموح
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هو أبو احلسن عيل بن إبراهيم 
رواة  م��ن  القمي  ه��اش��م  ب��ن 
الشيعة الكبار يف القرن الثالث 
اإلمام  أصحاب  ومن  اهلجري 
)عليه  ال��ع��س��ك��ري  احل��س��ن 
 السلم( ويعد أيضًا من مشايخ 

ثقة اإلسلم الكليني.
تعرف  عائلة  يف  ولد  بداياته: 
آلل  واملحبة  واإليامن  بالتدين 
وال��ده  عليهم  السلم  البيت 
من كبار رواة الشيعة وهو منذ 
طفولته بدأ بالدراسة عل يديه.

يف  القمي  عباس  الشيخ  يذكر 
يف  األلقاب-  و  -الكنى  كتابه 
بيان منزلة إبراهيم بن هاشم ما 

مضمونه:
يف  ال��رواة  أكرب  و  أبرز  من  هو 

أول  وهو  املقدسة،  قم  مدينة 
من أشاع روايات أهل الكوفة 
يف هذه املدينة و يعد يف احلقيقة 

شيخ قم ووجيهها.
شخصيته: يعد عيل بن إبراهيم 
رواة  أوث��ق  و  أب��رز  من  القمي 
عنه  ن��ق��ل��ت  ف��ق��د  ال��ش��ي��ع��ة، 
الشيعية  الروائية  املوسوعات 
منها  حديثًا   7140 ح���دود 
بطريق  نقلها  حديثًا   6214

والده إبراهيم بن هاشم
حيظى باحتام خاص من علامء 
أورد  قد  و  فقهائها،  و  الشيعة 
الشيخ الكليني يف كتابه الكايف 
 , إليه  كثيًا من رواياته املستندة 
احلديث  رواة  أوائل  من  يعترب 
يطلق  و  قم  مدينة  يف  الكبار 
أستاذ  ع��ن��وان  الفقهاء  عليه 
مشايخ قم، كام يعدونه من أكرب 

الشخصيات يف تلك املدينة.
يذكر  ف��ي��ه:  ال��ع��ل��امء  أق����وال 
بن  عيل  بأن  حقه  يف  النجاش 
هبا  يطمئن  شخصية  إبراهيم 

يعتمد  و  ال��رواي��ات  نقل  يف 
عقيدة  و  ثابت  إيامن  له  عليها، 
من  ال��ك��ث��ي  ن��ق��ل  صحيحة، 
من  سمعها  التي  ال��رواي��ات 

مشايخ الشيعة.
وي��ذك��ر امل���رح���وم ال��ط��ربيس 
أكرب  من  إبراهيم  بن  عيل  أن 
املعاصين  من  و  الشيعة  رواة 
عليه  العسكري  احلسن  لإلمام 
حممد  عنه  نقل  قد  و   السلم، 
من  كثيًا  الكليني  يعقوب  بن 

الروايات.
أس��ات��ذت��ه: اس��ت��ف��اد ع��يل بن 
ال��رواة  من  كثي  من  إبراهيم 

املوثوقني لدى الشيعة منهم:
بن  إبراهيم  املعظم  والده   -  1

هاشم
2 - أخوه إسحاق بن إبراهيم 

بن هاشم
3 - حممد بن عيسى

خالد  بن  حممد  بن  أمح��د   -  4
الربقي

5 - أيوب بن نوح

6 - أمحد بن إسحاق بن سعد
7 - أمحد بن حممد

٨ - إسامعيل بن حممد امللكي
9 - حسن بن حممد

م��وس��ى  ب���ن  ح��س��ن   -  10
اخلشاب

تلمذته: كام استفاد من درسه 
العديد من الشخصيات منهم:

بن  حممد  اإلس���لم  ثقة   -  1
يعقوب الكليني

2 - قاسم بن حممد
جعفر  بن  زي��اد  بن  أمح��د   -  3

اهلمدان
4 - حسن بن محزة العلوي

5 - حممد بن موسى بن املتوكل

م��ؤل��ف��ات��ه: )ن����وادر ال��ق��رآن، 
امل��ن��س��وخ، ق��رب  ال��ن��اس��خ و 
احليض،  ال��رشاي��ع،   اإلسناد، 
فضائل  وال����رشك،  التوحيد 
)عليه  السلم(،  املؤمنني  أمي 
املشذر،  األن��ب��ي��اء،  امل��غ��ازي، 

املناقب، اختيار القرآن(.

مصلح  وهو  الكثيون،  يده  عل  تتلمذ  وم��درس  فقيه 
املنهج  بوضوح  مؤلفاته  تشهد  ومؤلف  بارع  وخطيب 
روض��ات  ال��رش��اد،  منهج  ومنها  وال��ص��دق،  وبالعمق 

اجلنات، اخلصائص احلسينية.

من هو؟؟؟

الشيخ أبو الحسن القمي )رضوان اهلل تعالى عليه(
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)ت:  املس��يَّب  ب��ن  س��عيد   *
93 أو 94 أو 100ه���(: ق��ال 
يف ح��ق اإلم��ام زي��ن العابدين 
)عليه السلم(: »مل يكن يف أهل 
البي��ت مثله«. وق��ال أيضًا: »ما 
رأي��ت رج��ًل أورع من عيل بن 

احلسني«.
* حمّمد بن مسلم الزهري )ت: 
123ه� أو 124ه���(: نقل عنه 
أصحاب التاجم والّس��ي عدة 
أقوال يف مدح اإلمام، وتعظيمه 
قرش��ّيًا  رأي��ُت  »م��ا  كقول��ه: 
»مل  أفض��ل«،  وال  من��ه،  أورع 

أدرك من أهل البيت أفضل من 
عيل بن حسني،... وكان أفضل 
أه��ل بيت��ه وأحس��نهم طاعة«، 
»م��ا رأيت هاش��ميًا قط أفضل 
م��ن عيل بن حس��ني، وه��و أبو 

احلسينيني كلهم«.

* زيد بن أسلم )ت: 136ه�(: 
ق��ال: »مل يك��ن يف أه��ل البيت 
مثل��ه«، و »ما رأي��ُت فيهم مثل 
عيل بن احلس��ني ق��ط«، وقال: 
»ما رأيت مثل عيل بن احلس��ني 

فهم حافظ«.

* حييى ب��ن س��عيد األنصاري 
»ه��و  ق��ال:  143ه���(:  )ت: 
أفضل هاش��مي رأيته باملدينة«، 
»وكان أفضَل هاشمي أدركته«.
)ت:  أن��س  ب��ن  مال��ك   *
179ه�(: »إّن عيل بن احلس��ني 
والليل��ة  الي��وم  يف  يص��يّل  كان 
ألف ركعة إل أن مات... وكان 

ُيسّمى زين العابدين لعبادته«.
* مح��اد بن زيد )ت: 179ه�(: 
قال ع��ن اإلمام زي��ن العابدين 
)علي��ه الس��لم(: »كان أفضل 

هاشمي أدركته«.
)ت:  ُعَيْين��ة  ب��ن  س��فيان   *

19٨ه���(: قال يف ح��ق اإلمام 
زين العابدين )عليه الس��لم(: 
»ما رأينا قط قرشيًا أفضل منه«.

* اإلم��ام حمم��د ب��ن إدري��س 
ه���(:   204 )ت:  الش��افعي 
قال ع��ن اإلمام زي��ن العابدين 
)عليه الس��لم(: »هو أفقه أهل 

املدينة«.
* حممد بن سعد الزهري )ت: 
230ه�(: قال ع��ن اإلمام زين 
العابدين )عليه السلم(: »كان 
ثق��ًة مأمون��ًا، كث��ي احلدي��ث، 

عاليًا، رفيعًا، ورعًا«.

تعظيم أهل السّنة 
لإلمام زين العابدين )عليه السالم(

)أئمة  كتابه  خالل  من  الرحمة(  )حكمت  الكاتب  عكَف 
كبير  ع��دٍد  تدوين  على  السنة(  كتب  في  البيت  أهل 
بن  علي  لإلمام  السنة  أهل  وأع��الم  علماء  كالم  من 
تظهر  والتي  السالم(  )عليهما  العابدين  زين  الحسين 
مدى تعظيمهم لهذا اإلمام العظيم والتعرض لسيرته 

والنهل من منهله الطيب؛ كأمثال:
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يتغ��اىض الكت��اب املأج��ورون 
م��ن الوهابي��ة والس��لفية ع��ن 
البي��اض الناصَع لتاريخ ش��يعة 
أه��ل البي��ت )عليهم الس��لم( 
التعّل��ق  احلقيقي��ني وحياول��ون 
بنقطة س��وداء تركها بعُض من 
حاول االنتس��اب هلذا املذهب 
اإلس��لمي العظيم وم��ن بينها 
س��ية القرامطة الذين ينس��بهم 
الوهابيون للشيعة بينام احلقيقية 
التارخيية التي جيب أن تعلن إّن 
القرامطة حركة سياسية أصلها 
عقائدي، ينتسبون إل: )محدان 
قرم��ط( ال��ذي كان أح��د دعاة 
األئّمة املس��تورين اإلسامعيلية، 
وسّمي بذلك، أي: قرمط؛ ألّنه 
أي:  مش��يته،  يف  يتقرم��ط  كان 

يقارب بني خطوات��ه. وقد أقام 
يف الكوف��ة أواخر القرن الثالث 

اهلجري.
ثّم إّن هذه احلركة انش��ّقت عن 
الدع��وة اإلس��امعيلية يف زم��ن 
اختلف  بعد  املستورين  األئّمة 
ع��ل ش��خصية اإلم��ام، فدعوا 
إل اس��تقلل دعاهت��ا بالدع��وة 
اخلض��وع  وع��دم  ألنفس��هم 
اإلس��امعيلية  األئّمة  ملكاتب��ات 
يف الس��لمية، بل إهّنم سعوا إل 
القض��اء ع��ل ه��ؤالء األئّم��ة، 
خاّص��ة: زكروي��ه ب��ن مهرويه 
وأوالده، الذين كانوا عل رأس 
قرامطة سواد الكوفة بعد محدان 
قرم��ط، وغزوا الش��ام وفتحوا 
دمش��ق، وخّربوا الس��لمية بعد 

فرار إم��ام اإلس��امعيلية وولده 
إل املغ��رب. كام س��عى قرامطة 
البحري��ن للقضاء ع��ل اخللفاء 

الفاطميني أّول دخوهلم ملرص.
وق��د أرس��ل قرامط��ة الكوف��ة 
وكان  البحري��ن،  إل  دعاهت��م 
من أبرزهم: أبو سعيد اجلناب، 
واسمه: احلس��ن بن هبرام، ويف 
س��نة 2٨3ه� تزّعم أبو س��عيد 
يف  القرمطي��ة  احلرك��ة  اجلن��اب 
إل  بأصحابه  البحري��ن وس��ار 
القطي��ف، ث��ّم إل البرصة، وقد 
عهد أبو س��عيد اجلن��اب إل ابنه 
القرامط��ة؛  حرك��ة  طاه��ر  أب 
إل  س��ار  307ه���  س��نة  فف��ي 
البرصة فاس��تباحها، ويف س��نة 
312ه��� اع��تض حّجاج بيت 

الل احل��رام، فقت��ل منهم واهنزم 
الباقون.

ويف سنة 317ه� هجم عل مّكة 
وقتل كثيًا م��ن احلّجاج وهنب 
أمواهلم، ويف س��نة 319ه� سار 
أبو طاهر أيض��ًا إل مّكة، فقتل 
احلّجاج واقتلع احلجر األس��ود 
ومحله إل هج��ر، فلاّم بلغ اخلرب 
إل امله��دي الفاطمي كتب إليه 
بالنك��ي واللع��ن وهت��ّدده إذا مل 
يرج��ع احلجر األس��ود.. وكل 
هذه الترصفات املش��ينة ال متس 
لإلس��لم بأي صل��ة واملذهب 

الشيعي منها براء.
القرامط��ة  أخب��ار  انظ��ر:   *

للدكتور سهيل زكار.

حقيقة القرامطة وكذبة انتسابهم للشيعة

ص��دَر للكات��ب )ع��يل ناجي 
املعدل( كت��اب جديد بعنوان 
)شهُد الكلامت( عن املؤسسة 
اللبنانية لإلعلن بواقع )264 
صفحة( من القطع الوزيري.

وجاء يف مقدمة الكتاب.. بعد 
أن زال ذلك الكابوس املظلم 
وبقي��ة ترس��باته ح��ان الوقت 
ل��زرع الثقة يف نفوس��نا ورفع 
معنوياتنا لنشمر عن سواعدنا 

وحتم��ل  واالجته��اد  للج��د 
املس��ؤولية )كل��م راٍع وكلكم 
مس��ؤول عن رعيته(.. لبلورة 
املفاهيم اإلس��لمية وطرحها 
وتروجيها والدعوة هلا لتثقيف 
س��واد الناس أعزهم الل إزاء 
دينهم وتعاليمهم املستمدة من 
القرآن الكريم والس��نة النبوية 
األطه��ار  وأئمتن��ا  الرشيف��ة 
)عليهم السلم( بتفهم وتبرص 

بعي��دًا عن االهن��زام واخلجل 
واالعتذار وهذا س��يد البلغاء 
أم��ي املؤمنني )عليه الس��لم( 
يقول: »ال تستحي من إعطاء 

القليل فإن احلرمان أقل«.
وإن عملن��ا هذا يش��به إل حٍد 
م��ا عملية التطعيم ضد مرض 
ال نستطيع الفرار منه فنحاول 
خ��لل  م��ن  خط��ره  ت��دارك 
ه��ذا  فج��اء  )املض��ادات(.. 

الكتاب.
ومحل الكتاب عناوين متفرقة 
كتبه��ا املعدل يف وقت س��ابق 
لتجتم��ع س��ويًة بخيم��ة كتابه 
هذا، وم��ن بينه��ا )فضل أداء 
الصلة، قراءة القرآن الكريم، 
وأركان��ه،  الدي��ن  أص��ول 
ديني��ة، االس��تغفار،  مفاهي��م 

حكم ومواعظ وغيها(.

الكاتب علي ناجي يوّزع شهد كلماته
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حت��ت��ف��ُظ م��ك��ت��ب��ة ال��ك��ون��غ��رس 
فنية  بلوحات  اليوم  األمريكية 
التي  العثامنية  للحقبة  ت��ع��ود 
حكمت ألكثر من )400 عام(؛ 
وتكاد تكون جيعها مؤطرة بإطار 
إسلمي نسبة العتناق العثامنيني 
دينًا  وع��ّده  لإلسلم  )األت��راك( 

املتامية  إلمرباطورتيهم  رسميًا 
يف  تعد  كانت  والتي  األط��راف 
حينها من أعظم اإلمرباطوريات 

احلاكمة يف العامل.
واحلديث  االهتامم  يكون  ويكاد 
)عليه  عيل  اإلم��ام  شخصية  عن 
وثيمة  أيقونة  يمّثل  ال��س��لم( 

ل��ع��لق��ة األت����راك ب��اإلس��لم.. 
مدى  ال��ل��وح��ات  ُتظهر  حيث 
عاشها  التي  لألحداث  تتبعهم 
السلم(  )عليه  املؤمنني  أم��ي 
وامل���واق���ف واحل�����روب ال��ت��ي 
من  اجلسام  وتضحياته  خاضها 
بعّده  املحّمدي،  اإلس��لم  أجل 
)صل  الل  رس��ول  خليفة  أواًل 
واب��ن  وص��ه��ره  وآل���ه(  عليه  الل 
األمر  وهذا  وثانيًا  ووصيه،  عمه 
عندما  األت���راك  بالقادة  متعلق 
ن��ظ��روا ل��ع��يل )ع��ل��ي��ه ال��س��لم( 
املحنك  اإلسلمي  القائد  بأنه 
العظمى  االنتصارات  وصاحب 
وس��ي��د ال���ق���وان���ني وص��اح��ب 
للظلم  الرافضة  اإلنسانية  النفس 
بحقوق  واملطالبة  واالضطهاد 

منه  يتخذ  أن  فطبيعي  األف��راد، 
القادة قدوة ونموذجًا حيتذى به.. 
يف  عندهم  حارض  فهو  ولذلك 
كّل مناسبة.. يقّدسونه ويبّجلونه 
احلديث  فاكهة  دائ��اًم  وجيعلوهم 
البدء  ومفخرة  العليا  امُلثل  عن 
السياسية  مراسيمهم  بأغلب 

والعسكرية.
اآلن  حتى  جعه  استطعنا  وم��ا 
غاية  يف  ف��ن��ي��ة(  ل��وح��ات   5(
متّثل  للرسم  اإلب��داع��ي  اجل��امل 
ح��ق��ب��ة خ��اص��ة ب���اإلم���ام عيل 
نرشهتا  والتي  السلم(..  )عليه 
الشبكة  عل  ويكيبيديا  موسوعة 
عناوين  وحت��م��ل  العنكبوتية؛ 
من  عيل  اإلم��ام  )زواج  متفرقة 
قتله  ال��زه��راء،  فاطمة  السيدة 

عليٌّ )عليه السالم( يف الذاكرةِ العثمانية
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مبايعة  العامري،  ود  بن  لعمرو 
موقعة  باخللفة،  ل��ه  املسلمني 
اجلمل وحماربة اخلوارج، وأخيًا 
ومواراة  تابوته  ومحل  استشهاده 

جسده الرشيف حتَت الثرى(.
التي  الفنية  اللوحات  هذه  ومَع 
العثامنيني  ارت��ب��اط  م��دى  تظهُر 
)عليه  ع��يل  اإلم���ام  بشخصية 
إلسقاطها  ودراستها  السلم( 
عل حياهتم وحكمهم للبلدان.. 
ومتحيصًا  بحثًا  تتبعنا  لو  فإننا 
تربط  علقة  هنالك  أن  لوجدنا 
باإلمام  العثامنيني  وق��ادة  خلفاء 
ع��يل )ع��ل��ي��ه ال��س��لم( ب��ص��ورة 
مبارشة وغي ومبارشة.. وتأثرهم 
وتناوهلم  بشخصيتِه  الشديد 
سيته كقائد ومصلح فضًل عن 
العطرة  وسيته  أحاديثه  رواي��ة 
يف  وحكمه  ألق��وال��ه  وت��داوهل��م 
كافة ماالت احلياة دينيًا وسياسيًا 

واق��ت��ص��ادي��ًا وع��س��ك��ري��ًا ويف 
االهتامم بشؤون الرعية واالهتامم 
ب��ال��ق��ان��ون وح��ق��وق األف����راد 
لنجاحاهتم  ويمكن  املرشوعة.. 
كحاكمني لفتة طويلة من الزمن 
تعود أسباهبا إل ولعهم وتأثرهم 
بعيّل )عليه السلم( أو يمكن أن 
وإن  له  ووالئهم  تشّيعهم  نقول 
مبارشة..  بصورة  يظهر  ال  كان 
بعظيٍم  حي��ت��ذي  م��ن  وب��ال��ط��ب��ع 
أفضل  )عليه  امل��ؤم��ن��ني  ك��أم��ي 
أمامه  ستفتح  والسلم(  الصلة 
ما  إل  ويصل  املغلقة  الطرق  كل 
اليوم  استطعنا  ولو  إليه..  يصبو 
تركه  الذي  التاث  إل  نصل  أن 
عن  يتحدث  وال��ذي  العثامنيون 
ورم��وزه  وشخصياته  اإلس��لم 
عل  سنحصل  فبالطبع  العظيمة 
معلومات جديدة ومفاجئات ال 

ختطر عل بال أحد.

َراُث: اإِلراُث ويقال َتَرَك ُتَراثًا َهاِئاًل: ِإْرثًا. التُّ

ِة: َما َلُه ِقيَمٌة َباِقَيٌة ِمْن َعاَداٍت َوآَداٍب  ونقول ُتَراُث اأُلمَّ

َراُث  َوُعُلوٍم َوُفُنوٍن وَيْنَتِقُل ِمْن ِجيٍل ِإَلى ِجيٍل مثل التُّ

. َراُث اأَلَدِبيُّ َراُث اإِلْساَلِميُّ والتُّ اإلْنَساِنيُّ والتُّ

لف من آثار علمّية وفنية  ويعني أيضًا كّل ما خّلفه السَّ

ة كالكتب واآلثار وغيرها، أم معنوية  يَّ وأدبّية، سواء مادِّ

كاآلراء واألنماط والعادات الحضارّية المنتقلة جياًل بعد 

جيل، مما يعتبر نفيًسا بالنسبة لتقاليد العصر الحاضر.

عليٌّ )عليه السالم( يف الذاكرةِ العثمانية

ماذا تعين كلمة )تُراث(؟
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أبو القاسم وقيل: أبو الفضل، قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة ابن أب َحزيمة ابن ثعلبة بن ظريف بن اخلزرج 
بن س��اعدة بن كعب بن اخلزرج األكرب بن حارثة بن ثعلبة، أمه فكيهة بنت عبيد بن دليم بن حارثة.. الصحاب العظيم، 
وم��ن أرشاف العرب، وأمرائها، ودهاهتا، وفرس��اهنا، وأجوادها، وخطباؤها، وزهاده��ا، وفضلئها، ومن عمد الدين 

وأركان املذهب.. وهو سيد اخلزرج وابن سادهتا.

االخرية

العيد  بذكرى  جميعًا  نفرُح  السالم(  )عليه  المؤمنين  أمير  يدي  بين  ونحُن 
قريحة  تزاُل  ال  المسلمين..  على  وخليفًة  أميرًا  وتنصيبه  الغدير  عيد  األكبر.. 
الشعر تنساُب من أجدادنا لتصل إلينا معسولة الكلمات وزكية األلفاظ تشدو 

بذكرى )الغدير(.

ق��������ل��������ت مل�����������ا ب��������غ��������ى ال�����������ع�����������دو ع����ل����ي����ن����ا
ح���������س����ب����ن����ا رب������ن������ا ال�����������ذي ف�����ت�����ح ال����ب���������س����رة

وع�������������ل�������������ي اإم�������������ام�������������ن�������������ا واإم�������������������������ام
ي����������وم ق����������ال ال������ن������ب������ي: م��������ن ك�����ن�����ت م��������واله
اإمن���������������ا ق��������ال��������ه ال������ن������ب������ي ع������ل������ى االأم������������ة

ح�����������س�����ب�����ن�����ا رب���������ن���������ا ون���������ع���������م ال������وك������ي������ل
ب�����������االأم�����������������������س واحل��������������دي��������������ث ط������وي������ل

ل���������������س�������وان�������ا اأت������������������ى ب�����������ه ال������ت������ن������زي������ل
ف�����������ه�����������ذا م����������������������واله خ���������ط���������ب ج�����ل�����ي�����ل
ح���������ت���������م م�������������ا ف���������ي���������ه ق������������������ال وق�������ي�������ل

* الغديرية األنصارية

ويقول فيها:

* سّيد الخزرج.. قيس األنصاري
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)واعتصموا بحبل اهلل جميعًا وال تفرقوا( 
عقيل الحاج

إن الل���ه )ع���ّز وج���ل( يح���ّب 
اجلماعة؛ ففي الوحدة والتآلف 
القوة والع���زة، الن الله يبارك 
اجلماعة والشيطان ولي الفرقة، 
واالعتص���ام بحب���ل الل���ه ه���و 
التمسك باوامره ونواهيه وبنهج 
ال البي���ت )عليه���م الس���ام( 
بعده���م الق���ران الناطق وحبل 
الله هو الوالء حملمد وال محمد 
)صل���وات الله عليهم اجمعني( 
والس���ير على خطاهم هم الذي 
امرنا الباري التمسك واالعتصام 
بهم واالجتماع عليهم وااللتزام 
بحبله���م النه���م ه���م احلب���ل 
الواص���ل بني العباد وبالله وبهم 
تتم الكلمة وتأتلف الفرقة وهم 
ليس جلهة معينة الن القران عام 
للمسلمني وهم القران الناطق. 
وينق���ل لنا التاري���خ إنه قد وفد 
عل���ى النب���ي )صلى الل���ه عليه 
وآل���ه( اه���ل اليم���ن فقال���وا يا 
رسول الله من وصيك فقال هو 
ال���ذي امركم الله باالعتصام به 

فقال عز وجل واعتصموا بحبل 
الل���ه جميعا وال تفرقوا قالوا ما 
هذا احلبل قال هو قول الله اال 
بحبل من الله وحبل من الناس 
واحلب���ل م���ن الله ه���و الكتاب 
واحلب���ل من الن���اس هو وصيّي 
ال���ذي تهوى الي���ه قلوبكم الن 
الله قال في كتابه فاجعل افئدًة 
م���ن الناس ته���وى اليهم وذاك 
امي���ر املوحدي���ن عل���ي بن ابي 
طالب وذريت���ه االطهار )عليهم 
الس���ام(، وقد حذر القران من 
الفرقة فق���ال وال تفرقوا. فبعد 
ان ام���ر الله العب���اد باالعتصام 
به وب���آل بيته ح���رم ونهى عن 
التفرقة اطاقًا وذم االعتداء كما 
كانت س���نة اه���ل اجلاهلية التي 
ابطلها االسام فنرى اليوم تعود 
لنا بعض العادات اجلاهلية التي 
ذمها االس���ام وتبعن���ا ما متلي 
علينا اهواؤنا وش���هواتنا واراؤنا 
الشخصية وحب الرأي والذات 
والنف���س االمارة بالس���وء وذم 

الطرف االخ���ر وهو الذي معي 
ف���ي الدين واملذه���ب من اجل 
رغبات ش���خصية او سياسية او 
حزبية واالبتعاد عن نص الدين 
وقواع���د كتاب���ه وقول���ه تعالى 
)َوَأنَّ َهٰ���َذا ِصَراِطي ُمْس���َتِقيًما 
َق  ُبَل َفَتَفرَّ َفاتَّبُِعوُه َواَل َتتَّبُِعوا السُّ
بُِك���ْم َعن َس���بِيِلِه( فاالختاف 
العب���ادات  وص���ور  بالتوحي���د 
تفرق الدي���ن واختاف اجلهوي 
واملرجع���ي اقل���د ف���ان وانت 
تقل���د فان والدي���ن يقول لغير 
املسلم يجب االئتاف معه فان 
لم يكن اخ���ا لك بالدين فنظير 
ل���ك باخللق ونحن نختلف فيما 
بينن���ا وهذا يعن���ي مخالفة قول 
الله )واعتصموا( وبالتالي عدم 
االعتصام باالئمة االطهار الذين 
هم حثون���ا على توحيد الصف 
الن االع���داء يتربصون الفرص 
م���ن اج���ل ش���ق عص���ا الدين 
واملذه���ب احلق وه���ذا ما جننيه 
الي���وم من تفرقة ولو ناحظ ان 

سبب ما جرى علينا من هجمة 
داعش���ية هو س���بب تفرقنا متى 
م���ا نتغلب على داعش انفس���نا 
ونقتلها نتغلب على غيرها متى 
يكون ه���ذا اذا متكنا ان نصلح 
انفس���نا وذات بيننا ونتراحم في 
الدين الن االسام دين الرحمة 
واملودة وان نقول للمسيء انت 
سيئ مهما كانت له منزلة مادية 
او ديني���ة او حزبية وال نخش���ى 
فيه وفي الله لومة الئم وكذلك 
ان يك���رم احملس���ن وصاح���ب 
االجن���از حت���ى وان كان م���ن 
غير فئتي وحزب���ي ومذهبي.. 
وقول سماحة السيد السيستاني 
)دام ظل���ه( »ال تقول���وا اخواننا 
الس���نة بل قولوا انفسنا السنة«، 
إذن فنعم���ة االس���ام عظيم���ة 
واالعتصام بالل���ه ومبحمد وآله 
فه���م خير العصمة وقول االمام 
الصادق )عليه الس���ام(: نحن 
حبل الله الذي قال )واعتصموا 
بحبل الله جميعًا وال تفرقوا(.
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العينية النبوية
)صرخة الشمس ستبقى تصدُع(

ب�������س���ات���������������������������ك���م مل����ح����م����د ف���ل���ت�����������������������س���دع���وا
�����س����ك����ت ال�����ب�����ي�����������������ان ع�������ن اجَل��������������دا ي���������������ت���م���ن���ُع
اغ������ت������دى الآل������ئ������ه������ا  م��������ن  م���������������������������اذا  ادر   ال 
اك�������������رم مب��������ن ل������ل������ج������ود ا������س�����������������������س واجَل�����������������دا
م������ع������اج������زا راآك  م��������������������ذ  �������س������ف������ق  امل����������������وت 
ف���������امل���������وت م������������ات ل������دي�������������ك م������ن������ذ ق�����دوم�����������������ه
؟ م���������ب���������ادئ  مت������������وت  اأم  ������س�����م�����������س  اأمت�����������������وت 
ك���ل�������م���ا امل������ح�������������اف������ل  ا�������س�������������ر  يف  ف������امل������ج������د 
وغ�������������������داة ك��������ل �����س����ب���������ي���������ح����ة وم���������س���������ائ���������ه���������ا

ب���ع�������س���ه�������ا  وال���������ك���������واك���������ب  �����س����م���������س����ا  ان  ل���������و 
ف������اأج������ل������ك االأك���������������������وان ط�������������رًا رك���������������������������������������عٌّ
م��������������والي ي���������ا ث������������������������غ����ر اجل���������ال���������ة وال������ع������ا
ف�����������س�����م�����وت ب����ال���������س����راجل����م����ي����ل ع�����ل�����ى اال������س�����ى
وب������ذل�������������ت ل����ل���������دي���������ن احل�����ن�����ي�����ف �����س��������������واب����غ����ا
واف��������ت��������ك م��������ن ك��������ل ال�����ب�����������ق�����اع ح���������س��������������وده����م
حم�����راب�����ه�����ا يف  االي�����������������������������������������م�����ان  ي������ت������و�������س������اأ 
ت�������س���� ال���������������س�������وق  ل�����ه�����ي�����ب  يف  امل��������ائ��������ك  وف�����������م 
ه���م���ع واحل����م����ائ����������������������������������م  ال�����������س�����ح�����ائ�����ب  واذا 
واف�������������ى ال������رب������ي������ع ال�����ط�����ل�����ق ي�����ح�����م�����ل ل���ل���ع���ب���ي����
ط����وف����ه حل����ظ�����������������������������ة  ال�����ت�����ب�����ت�����ي�����ل  اروع  م��������ا 

ال�������س�����������ن���ا  وذا  ال����ري����������������������������������ا�����س  ذي  ه��������ي 
م�������ن م����ق����ب����ل ال�������ت�������اري�������خ ن���������س����ر ل���ل���ج���ن�������������������������������ا
�����س����ي����ظ����ل ن��������������ورك م���������س�������������������ت����ط����ي����ا ������س�����رم�����دا
ول�������������ذا ج�����ب�����ن ال���������س���������م���������س م��������ن ن�����وران�����������ب�����ا
ي��������ا �����س�������������������ي����دي ل��������ك ل�������������������وح����ة زي���ت���ي�������������������ة
ذه�����ب�����ي�����ة ال����ت����اأط����ي��������������������������������������������ر ������س�����ف ث�����ن�����اوؤه�����ا
ل������ل������وح������ي ف�����ي�����ه�����ا م����ه����ب����������ِ��������������ط وب�������ه�������ا �����س����دا
ل������داأب������ه������ا اخل����ل�����������������������������ود  حل��������ن  ل�������وح�������ة  ذي 

االرب�����������������������ُع  اجل�������ه�������ات  ت����غ����ن����ى  ب�����ال�����������س�����ذا  اذ 
ي�����ت�����ط�����ل�����ُع! ال�������������������روؤى  ������س�����ح�����ب  يف  راح  م���������ذ 
اق�������ائ���������������دا م���������ن���������ه����ا ي�����������س�����������وغ وي���������س��������������ن����ُع؟
اروُع! اخل�����������������������وارق  ك�������������ل  م�������������ن  ف���������ج���������داه 
ت���������س����ط����ُع ح���������ن  ك���������ل   ، ������س�����م�����������س  ف�����������س�����ي�����اك 
م��������ن ث��������م اح����ي��������������������������������������������اه اجل�����ل�����ي�����ل امل�����ب�����دع
ي�������س�������ت�������س�������ف���ع؟ ب��������ه  ه�����������دى  مي�����������وت  ه��������ل  ام 
ي����رك����ع ف�����ي�����ه�����ا  راح  اح�����������م�����������د  ا��������س�������م  ذك�����������ر 
ي���������ت���������ب���������ل����ج االي��������������������م������ان م����ن��������������ه وي���خ�������س�����������ع
ي���ت���ب�������ع ل�����ي�����������������و������س�����َف  ق�����م�����������ر  وذا  ������س�����ج�����دت 
ب��������ك ت���������س����ت����ن����ري وم����������ن ������س�����ي�����ائ�����ك ت���ن���ب�������������������ُع
ف��������اأن��������ت ل�����غ�����������������ز، وال�������������ح������ل�������������ول ت�������س�����������ّي���ع
ف���������س���������م����ا ب��������ك امل������ج������د ال���������س����م���������ي االرف�����������������ع!
ف���������س��������������ع����ى ال�����ي�����������ك ال����ت���������ب���������ر ط����������را ي�����ف�����زع!
ف�����������س�����ي�����اك ق�����������د������س ل����ل���������م����ائ���������ك م�������ج�������م���ع!
وال��������ط��������ري ت���������س��������������ج����د وامل����������������������اآذن ت����رك�������������������ع
اروع! ك���������ري����������������������������������م  وت���������ه���������ل����ي���������ل  ����������ب����ي����ح 
وال�������������س������دو ت���رت���ي�������������������������������ا ك�����������ذل�����ك ي�������س���م���ع!
������������ر ن�����������س�����ائ�����م�����ًا، ل���������س��������������ذا ال�������������س������اة ل���ت���ن���زع
ق�����ب�����ل ال������ت������ط������وف ل����ل���������س�����������������������������دى ������س�����ريج�����ع!
وج�������ن�������ى اجل�����������ن�����������ان ل�����ك�����ل ������س�����������������اد م�����رت�����ع!
ي���ت�������س�����������������������وع! ج����ن����ب����ات���������ه����ا  اإىل  ات�����������������ى  ن 
ه��������و ل����ل���������س���������م����و�����س م�����������������������اذه�����ا وامل��������ف��������زع!
ج�����������������ك وامل�������ح�������ي�������ا ي�����������س�����ط�����ف�����ى وي������ر�������س������ع!
ي����ل����م����ع! روؤاه������������������ا  يف  ح����������������������������������ي  وال���������زي���������ت 
ي���ق���ط�������ع! ف����ي����ه����ا  ت���������������������������������������������������خ���م  ال  ل����ك����ن����م����ا 
ُي�������������ه������رع! ������س�����������������وب  ك���������ل  يف  ح�����ق�����ي�����ق�����ة،  ه 
م���������ن ك������������������������ل ل���������وح���������ات اخل���������ائ���������ق اب�����������رع!

د. بدري رسول الخفاجي
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اأتى العدو راكبًا راأ�سه
رافعا راياته ال�سود

نا�سيًا من هو العراق؟
فالعقبة ُ كئود

فذهبنا له كلنا رفعة
حتملنا عزمية الرعود

ُحملنا للثاأر
ب الرافدان بعدما تخ�سّ

بدم االأ�سود
نهٌر فا�َس دمًا

واالآخر دمعًا
طغى على ال�سيطان

يبحث عن هوية الوجود
فخّط اهلل برياعِه

ملّا راأى اركان دينه اهتزت
واالوبا�س تخّطت احلدود

انتف�ست ح�سوٌد
تليها ح�سود

لبت الندا "حّي على اجلهاِد"
ماجت بها االر�س

اأبت العقود
لب�ست االكفان
مرحبًا باملوت

ال تخ�سى اللحود
احدى احُل�سنين

اّما ال�سهادة
واّما ان نك�سر القيود

وان عادوا..
على ا�سائهم نعود
على ا�سائهم نعود

يراُع اهلل
مكي كاظم عطا الجزائري
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شاعر عراقي يحصل على شهادة الماجستير 
حول )البنى األسلوبية(

ابنة هوالكو والراعي

عبد اهلل النائلي

خالد غانم الطائي

2015/9/21م  امل��واف��ق  املا�سي؛  االث��ن��ن  ي��وم  �سباح  ج��رْت 
العوي�سي  حم�سن  العراقي  ال�ساعر  لر�سالة  العلنية  املناق�سة 
املو�سومة ب� )البنى االأ�سلوبية يف �سعر اأجود جمبل( والتي نال 
من خالها العوي�سي درجة املاج�ستري بتقدير جيد جدًا عال يف 

اخت�سا�س اللغة العربية من جامعة كرباء.
و�سّمت جَلنة املناق�سة كًا من االأ�ستاذ الدكتور د. عبود جودي 
امل�ساعدة  واالأ�ستاذة  ال�سرع  فائز  الدكتور  واالأ�ستاذ  احللي 
الدكتورة اأوراد حممد كاظم، وباإ�سراف الدكتور فاروق حممود 

احلبوبي. 
العوي�سي  حم�سن  ال�ساعر  وزم��اء  اأ�سدقاء  املناق�سة  وح�سر 
والدرا�سة  البحث  مو�سوع  جمبل(  )اأج���ود  ال�ساعر  وكذلك 
�ِسعرًا  منحنا  قد  اأجود  ال�ساعر  اأن  العوي�سي  عنه  قال  والذي 
رافدينيًا قلَّ نظريه يف خارطة ال�سعر العراقّي املعا�سر، و�سّكل 

من خاله متنًا رائعًا للدرا�سة االأ�سلوبية.

يروى انه بعد احتال بغداد من قبل هوالكو �سنة 656ه� 
وب�سط �سيطرته عليها خرجت ذات مرة ابنة هوالكو يف 
جولة فالتقت ب� )راعي اغنام( وكان م�سلمًا يرعى قطيعًا 
من االغنام ومعه بع�س الكاب )رفع اهلل مقام القارئ( 
ان  ا�ستطعنا  ملا  اهلل  اهل  من  فعا ً  كنتم  لو   : له  فقالت 

ننت�سر عليكم ..
خرجت  الراعي  اغنام  ان  لو  اأراأيتي   : الراعي  فاأجابها 
ُير�سل   : قالت  ؟  الراعي  يفعل  فماذا  مكانها  من  وهربت 
هربنا  الغنم  فنحن   : لها  فقال  لرتدها..  كابُه  عليها 
احلكيم  الراعي  وهو  عزوجل  اهلل  طاعة  عن  وخرجنا 

القدير فار�سلكم علينا !

اآخ���������ي���������ُت ب�����������َن اجُل������������������رِح واجل�������������رِح

ف�������ت�������ب�������ادال ع�������ه�������َد ال�����������وف�����������اِء م�����ع�����ًا

ب��������ال��������ع��������دِل ي�����ق�����ت�����������س�����م�����اِن ب���ي���ن���ه���م���ا

وج������م������ع������ُت ب����ي����ن����ه����م����ا ع�����ل�����ى ال���������س����ل����ِح

���������س����ِح وت������ع������اق������دا اأب����������������دًا ع�����ل�����ى ال����نُّ

املِ���������ل���������ِح! �������َة  ح���������������سّ ي��������������وٍم  ك�����������لِّ  يف 
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سيرُة النبّي.. في ألِف بيٍت شعرّي
الزكية،  ال�سري  ال�سنية يف  الدرر  النبوية وامل�سماة نظم  ال�سرية  األفية 
منظومة �سعرية يف ال�سرية النبوية األفه املحّدث احلافظ عبد الرحيم 

العراقي يف اأواخر حياته يف املدينة املنورة. يقول يف مطلعها:

ي������ق������وُل َراج������������ي َم��������ن اإل�������ي�������ِه املَ�������ه�������َرُب
اأح�����������م�����������ُد رّب���������������ي ب������������������اأمّت احَل��������م��������ِد
اهلل واأَرج������������������������������و  ن���������ب���������ّي���������ِه  اإىل 
�������������ِد ِم���������ْن ن�����ظ�����ِم �������س������ريِة ال�����َن�����ب�����ّي االأجْمَ
ا ������رَيَ ال�������������سِّ اأَنّ  ال������ط������ال������ُب  ول�����ي�����ع�����ل�����ِم 

����رَيْ وال����ق���������س����ُد ذك��������ُر م�����ا اأت��������ى اأه���������ُل ال���������سّ
ف�����������اإْن ي�����ك�����ْن ق�������ْد �������س������َحّ غ�������رُي م������ا ُذِك���������ْر

ع�����ب�����ُد ال�����رح�����ي�����ِم ب�������ُن احل���������س����ِن املُ�����ذن�����ُب
ول�������ل���������������س�������اِة ول�������ل���������������س�������اِم اأُه�����������������ِدي
�����َف�����اه�����ا ������سِ �������س������األ������ُت������ُه  م��������ا  ���������������ِح  ُنْ يف 
�����ِد األ��������ف��������ي��������ًة ح�����������اوي�����������ًة ل�����ل�����َم�����ق�����������سِ
َت�������َم�������ُع م������ا �������س������َحّ وم��������ا ق��������ْد اأُْن��������ك��������َرا

ُي������ْع������َت������َرْ مْل  اإ���������س��������ن��������اُدُه  واإْن  ب���������ِه 
ذك����������رُت م�����ا ق�����د ������س�����َحّ م�����ن�����ُه وا�����س����ُت����ِط����ْر
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اجملتم���ع،  ف���ي  ظاه���رة  ثّم���ة 
وه���ي اّن بعض الّنس���اء يرتدين 
احلجاب خشية االهل واجملتمع، 
ولي���س م���ن منطل���ق اإلمي���ان 
والتدي���ن واحلف���اظ على صيانة 
محيطها وإمنا خلش���ية أن تكون 
غرض���ا لكام اجملتم���ع، ولكن 
الزوال  هذا احلج���اب مصي���ره 
واالضمح���ال، وذل���ك عندما 
تتاح لها الفرصة املناسبة لنزعه، 
فاللواتي  وتطليق���ه،  وخلع���ه، 
يتقّيدن باحلجاب خش���ية ضغط 
اجملتمع مثلهّن كمن صّلى الّصاة 
خوفا من عقاب وبطش والده، 
وليس لله تعالى، ل���ذا فالّتقّيد 
باحلج���اب ب���دون عل���م واميان 
يؤّدي ال���ى الهلكة، واّما الّتقّيد 
باحلجاب بعلم وإمي��ان وقناع���ة 
يجعل امل���رأة تصّر على موقفها 
باحلجاب،  فااللت���زام  املقّدس، 
ب���ل االلتزام مبا ام���ر الله تعالى 
هو معاهدة قلبّية بني العبد وربه 
أن ال يقع في معاصيه حتت أي 
تأثير من املؤثرات، فإن علمت 
امل���رأة التزم���ت وأدركت ما هو 
خلفّي���ة حجابها، وبذاك تضمن 
دميوم���ة التزامها س���امة إميانها 
والبقاء على ه���ذا األمر يزيدها 

إميان���ا وقناعة تام���ة تصونها من 
عيون الفاسقني. 

اخوات���ي العفيف���ات الّنبي���ات 
الّصادق���ات: ان���ّن تعلم���َن اّن 
احلج���اب نعم���ة ف���ا تفرط���َن 
اّن  واعلم���َن  الّنعم���ة،  به���ذه 
إمامكّن صاح���ب الزمان يفرح 
بحجابكّن، بل س���يقف معكّن 
في س���اعة العس���ر ف���ي الّدنيا 
واآلخ���رة، وقد س���معّن بقّصة 
العالم الكبير الس���ّيد محمد باقر 
السيس���تاني )قدس س���ره( والد 
املرج���ع االعل���ى الس���ّيد علي 
السيستاني )دام ظله( حينما قّرر 
أن يقرأ زيارة عاش���وراء أربعني 

جمع���ة، وفي أربعني مس���جدا 
مختلف���ًا ك���ي يلتق���ي باإلم���ام 
امله���دي عليه الّس���ام، ولكّنه 
ف���ي اجلمعة التاس���عة والثاثني 
بينما كان يتعّبد بالّليل في أحد 
املس���اجد ابصر نورًا ساطعًا من 
نافذة املس���جد فعّجل بصاته، 
وخرج من املسجد ليرى مصدر 
الّنور، فوجده يس���طع من أحد 
املنازل، وعندما وصل إلى ذلك 
املنزل دخل فوجد اإلمام املهدي 
)عليه الّسام( جالسًا عند جنازة 
ام���رأة، وقال له اإلم���ام )عليه 
الّس���ام(: )ال حاج���ة لزي���ارة 
أربع���ني جمعة حت���ى تلقاني، 

ك���ن مثل صاحبة ه���ذه اجلنازة 
وأن���ا أزورك في بيت���ك، فقال 
الس���ّيد: وَمن هذه يا س���يدي؟ 
فق���ال اإلمام )عليه الّس���ام(: 
أّن هذه املؤمنة عندما كان رضا 
خان رئيس ايران ينزع احلجاب 
قهرًا عن رؤوس الّنساء جلست 
حبيسة بيتها س���بع سنني، ولم 
تخ���رج منه قط رعاية حلجابها، 
فه���ا أن���ا أرّد جميله���ا وجئت 
ألصّلي على جنازتها وسألّقنها 
في قبرها((، فيا اخواتي عليكّن 
ولي���س  باحلج���اب،  باإلمي���ان 
خش���ية اجملتمع كي حتظنَي بخير 
الدارين...... واالمر لكّن.

الحجاُب

بقلم: عمار الزويني
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اناطبيبك 

كثرة تناول الدهون ... 
 تسبب الكثير من المشاكل الصحية ومنها يؤدي الى الوفاة

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

بالنسبة للدهون احدى االساسيات 
املهمة في جس���م االنسان والتي 
حتتاجها اخللية  بنس���ب متوازنة, 
وفي حال���ة ارتفاع نس���بها اكثر 
من الازم تس���بب مشاكل كثيرة 
ومنها السمنة املفرطة ومخاطرها 
الت���ي م���ن املمك���ن ان تضعف 
القلب, وكذلك تؤدي  ش���رايني 
الى ن���وع م���ن فق���دان التركيز 
للدماغ, وتؤدي الس���منة املفرطة 
ال���ى خمول اخلايا الدماغية من 
اس���تقبال املعلومات, ألنها تؤدي 
الى خلل في ممارس���ة النشاطات 
اليومية بش���كل فعال لذلك ترى 
الشخص املصاب بالسمنة املفرطة 
غير نشط في الكثير من االحيان, 
وملعرف���ة املزيد ع���ن هذا املرض 
الدكتور  التقت  مجلة »االحرار« 
محم���د عبد احلس���ني القرعاوي 
الدم���اغ  جراح���ة  اختص���اص 
واالعصاب  الفق���ري  والعم���ود 
في مدينة االمام احلس���ني »عليه 
السام« الطبية والذي بني لنا ما 

يأتي:�             
انواع الدهون:�

تقس���م الدهون طبيا الى املشبعة 
والت���ي تس���بب مش���اكل اخلثرة 
واجللط���ة الن ترس���باتها كبي���رة 

في الش���رايني, والده���ون الطبية 
الغير مش���بعة وهي عل���ى انواع 
منها)الكور سترول, الايبوبروتني 
ومنها ذات كفاءة عالية والقس���م 
االخ���ر الايبوبروتني ذات كفاءة 
واطئة(, وفي حالة ارتفاع الكور 
سترول في الدم يؤدي ذلك الى 
ترسبات هذه املادة على جدران 
الش���رايني مما يؤدي الى تس���هيل 
القلبية واجللطة  االصابة باجللطة 
الدماغي���ة واخلث���رة املوجودة في 
الش���رايني اضافة الى الكثير من 
املشاكل الصحية ومنها يؤدي الى 

الوفاة.
فوائد ومضار الدهون:�

الدهون حتمي اجلسم من احلرارة 
اي انه���ا حتفظ حرارة اجلس���م, 
وكذلك نحتاجها في بناء اخلايا 
ألنها حتتاج في بناءها الى بروتني 
ودهون, فاخللي���ة مغطاة ببروتني 
ومغلف���ة بخاي���ا دهنية, واغلب 
البطن,  ف���ي  تتجم���ع  الده���ون 
الص���در,  الفخذي���ن,  االرداف, 
الرقبة في الوجه , وعندما تتوزع 
بأماكن مختلفة في اجلسم تسبب 
الكثير من املشاكل املعدة واجلهاز 
الهضم���ي والعمود الفقري, الن 
دائما يعاني االشخاص اصحاب 

السمنة املفرطة من االلم الفقرات 
وسوفان العمود الفقري وسوفان 
الركب, والسمنة املفرطة هي احد 
االسباب التي تؤدي الى انكباس 
الفقرات وزحفها وكذلك تؤدي 
الى انضغاط ج���ذور االعصاب 
وتؤدي الى ضيق القناة الشوكية, 
وليس في جميع االحيان تناول 
الدهون يس���بب السمن املفرطة, 
فزي���ت الزيتون يكون تناوله اقل 
تأثي���را م���ن الزي���وت االخرى, 
وكث���رة تن���اول الدهون يس���بب 
االس���هال, وكذلك ي���ؤدي الى 
ترس���ب املاد في الشرايني, وهذا 
االمر مستقبا يؤدي الى التراكم 
على جدران االوعية الدموية مما 
يس���بب تضيق مع مرور الوقت 
وه���ذا التضي���ق اذا كان عل���ى 
ش���رايني القلب يس���بب الذبحة 
القلبية, واذا  الصدرية واجللط���ة 
كان عل���ى الش���رايني التي تقوم 
بإيص���ال الدم الى الدماغ فتؤدي 
ال���ى جلطات الدماغ واخلثرة في 
الدماغ, ومرضى السكر يصابون 

بزيادة افراط الدهون بالدم.
النصيحة الطبية :�

بتن���اول  املواطن���ني  ننص���ح 
اخلضروات)الكرف���س, اجلعفري, 

الرشاد, الريحان, الهانة ..... 
ال���خ(, خ���ل التفاح الدارس���ني, 
السندي تؤدي الى حرق الدهون 
ف���ي اجلس���م وتخفي���ف الوزن, 
وبالط���رف املقابل يجب االمتناع 
ع���ن تناول البرتق���ال بكثرة ألنه 
يؤدي الى تزايد الدهون بس���بب 
احتوائ���ه على س���كريات عالية 
بتن���اول الدهون  وكذلك ننصح 
بصورة معتدل���ة, ففي اجملتمعات 
الش���رقية هناك توجه كبير بتناول 
الدهن وخاصة الدهن احلر الذي 
في���ه مض���ار كبيرة على جس���م 
االنسان, وعلى اصحاب السمنة 
املفرطة ح���رق الدهون باملش���ي 
وممارسة الرياضة اليومية وتناول 
الس���كريات  وتقليل  اخلضروات 
ألنها خ���ال عملي���ات االيض 
الغذائي تتح���ول الى دهون في 
جس���م االنسان, ونحن في زمن 
البرامجيات ومجتمع الس���تايت 
واحلاس���بة وجميع هذه االعمال 
كونترول  بالرميون���ت  اصبح���ت 
وهذا التطور ادى الى الكثير من 
املش���اكل احلقيقة ومنها الس���من 

املفرطة ومضاعفاتها.

بقلم: عمار الزويني
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ع��اش��وراء  زي���ارة  ل��ق��راءة  معًا 
احلسني  ب��اإلم��ام  املخصوصة 
)ع��ل��ي��ه ال���س���لم( وم��ع��رف��ة 

مفاهيمها ومعانيها
قدم  عندكم  يل  يثبت  وأْن   *

صدق يف الدنيا واآلخرة

)عليه  ال��ب��اق��ر  اإلم����ام  ع��ن 
حب  الل  ثبت  »ما  السلم(: 
له  فزلت  أح��د  قلب  يف  ع��يل 
قدم إال ثبتها الل وثبت له قدمًا 

أخرى«.
أن  تعال  الل  من  نطلب  وهنا 

يف  الصدق  عندكم  يل  يثبت 
الفضائل  وكذلك  لكم  الوالء 
األخرى فإنكم عند الل أحياء 

ترزقون.
املقام  يبلغني  أن  واس��أل��ه   *

املحمود لكم عند الل

منك  وأطلب  أسألك  ويا رب 
املحمود  للمقام  ب  تصل  أن 
املؤمنني  وأم��ي  الل  ل��رس��ول 
واحلسني  واحل��س��ن  وفاطمة 
أال  عندك  هلؤالء  الذي  املقام 

وهو مقام الشفاعة.
ثاري،  طلب  يرزقني  وأن   *
ناطق  ظاهر  ه��دى  إم��ام  م��ع 

باحلق منكم
إمام  مع  يكون  الثأر  طلب  إن 
السلم(  )عليه  احلجة  الزمان 
املقدسة  ذاته  من  تنطلق  الذي 
غيبته  خ��لل  ال��ن��اس  ه��داي��ة 
بيوم  املرتقب  ظهوره  وخلل 
الظهور الذي ال يعلمه إال الل 

تعال.

إيحاءاٌت عاشورائية

سرُّ الحياْة
احليوية  العمليات  وعصب  احلياة  رس  امل��اء 
لشهرين  يصمد  أن  يستطيع  ربام  فاإلنسان   ،
حتمل  يستطيع  ال  لكنه  طعام   ب��دون  متتالني 
يكون  املاء  ألن  معدودة،  أيام  سوى  العطش 
وأيضًا  العضلت،  أنسجة  أرباع  ثلثة  حوايل 
يدخل يف تركيب جيع األطعمة وبنسب عالية 
جدًا، لذا نحتاج املاء يف كل العمليات كاهلضم 
عل  واملحافظة  األنسجة  وبناء  واالمتصاص 

درجة حرارة اجلسم .
املاء  من  حاجتنا  نتناول  مل  لو  حيدث  ماذا  لكن 

؟؟؟ 
سيتأثر  وبالتايل  الكلية  عمل  يتباطأ  س��وف 
عمل  وتأخر  اجللد  جفاف  وحي��دث  اجلسم 

اجلهاز اهلضمي  
ألنه  األيضية  العملية  يف  خلل  تسبب  وقلته 
الكلية  يف  البكتييا  وتنظيف  غسل  عل  يعمل 

واملرارة .
التي تكفي أجسامنا من  وإذا مل نرشب الكمية 
املاء سيحدث تلف يف انسجة الكل ألنه يساعد 

األدوية  بعض  تتكها  التي  البقايا  تنظيف  عل 
يف الكلية مثل أدوية االلتهابات  وأيضًا يسبب 

تكون حىص الكلية  
املشاكل  تلك  كل  تسبب  اجلسم  يف  امل��اء  قلة 
املطلوبة  املاء  كمية  معرفة  علينا  لذا  الصحية، 

لسد كفاية أجسامنا ودوام صحتها  
فإن  العلمية  ال���دراس���ات  ن��ت��اج  وبحسب 
شخص  م��ن  ختتلف  ل��ل��امء  اإلن��س��ان  ح��اج��ة 
البدن  والنشاط  الطقس،  باختلف  آلخ��ر 
وسلمة  التنفس،  يف  الفردية  واالختلفات 
ونشاط عمل الكليتني، لذاغالبًا يكون العطش 
هو مؤرش حاجتنا للامء وهناك بعض النصائح 
التي من شأهنا أن تساعدنا يف سد كفاية اجلسم 

من املاء :    
1.رشب املاء صباحًا عل الريق وبكمية ال تقل 
عملية  بمثابة  تكون  املاء  من  أقداح  ثلثة  عن 

غسل للكليتني .
بصورة  امل��اء  ب��رشب  نستمر  النهار  2.أث��ن��اء 

متقطعة وبكميات معتدلة 

3.نواضب عل رشب قدح واحد من املاء قبل 
كل وجبة طعام بنصف ساعة تقريبًا 

4.تناول األطعمة التي حتتوى عل نسب عالية 
من املاء مثل الفواكه ان توفرت يف املنزل فهي 

حتتوي عل 9٨-99% من املاء
بتناول  األحيان  بعض  يف  االستعانة  5.يمكن 
م��رشوب��ات  أو  ال��ش��اي  مثل  أخ���رى  س��وائ��ل 

األعشاب الصحية كالورد والينسون 
واحللبة... الخ

كل هذه النصائح تساعد عل حفظ توازن املاء 
يف اجلسم، وبالتايل احلصول عل صحة  مثالية . 

نغم املسلماني 
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تسيد بطوالت احلشد الشعبي.. سلُح الفّن الفتاك ضّد اإلرهاب

صورة وتعليق

نعمة قد تصبح نقمة..!!
يف  املتعاقبة  العراقية  احلكومات 
النفط  ثروة  مع  تترصف  العراق 
ت��زول..  ال  دائمة  نعمة  وكأهنا 
السنوات  تارب  من  تتعظ  وال 
مع  العراقيني  ..قصة  املاضية 
فيها  ارسة  مت��ام��ا  تشبه  النفط 
جيعا  لكنهم  االوالد  من  عدد 
)تنابلة(  ب��ط��ال��ني(  )ع��ط��ال��ني 
معتمدين عل والدهم ومكتفني 
ان  وم��ا  عمله..  م��ن  جي��وده  ب��ام 
يعجز  او  االب  ه��ذا  ي��م��رض 
تارته  يف  خيرس  او  العمل  عن 
باألرسة  احلال  يضيق  يموت  او 
امام  وتصبح  مصيها  ويتهدد 

معيل  عن  للبحث  الواقع  االمر 
العراق  ..يف  النفط  ..اليوم  هلا 
واملعيل  وال��راع��ي  االب  ه��و 
النفقات  من   %  99 يف  ويتكفل 
الزراعة والصناعة والتجارة  فيام 
تود  وال  معطلة  والسياحة.. 
باي خيات عل هذا البلد وما مل 
هذه  بان  وتتيقن  حكومتنا  تفكر 
ومامل  دائمة  وغي  زائلة  النعمة 
والصناعة  للزراعة  احلياة  تعيد 
وال��س��ي��اح��ة وت��ف��ع��ل ال��ق��ط��اع 
ال  متجهة  ب��لدن��ا  ف��ان  اخل��اص 
للبلدان  االن��ض��امم  نحو  حم��ال 
هي  اليوم  تكن  مل  ان  املتخلفة.. 

للتاريخ  اليها...!!  تنتمي  فعل 
احد  يف  ال��ع��راق  ميزانية  ف��ان 
 4٨ بلغت  االربعينيات  سنوات 
فقط مها  مليونان  دينار..  مليون 
الباقي  اما  النفط  ص��ادرات  من 
الزراعة  ص��ادرات  من  فكانت 

وال��ت��م��ور وال��ن��ش��اط احل���ريف 
خياتنا  والسياحة..  والتجاري 
وزراعتنا ومراقدنا الدينية وآثارنا 
حضت  ان  ال��دائ��م  نفطنا  هي 

النزاهة وغاب الفساد!!

الراصد
د. علي شمخي
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سوائل  من  كبيرة  كميات  فقدان  إلى  يؤدي  وقيء  شديد  مائي  إسهال  إلى  يؤدي  خطير  مرض  الكوليرا: 

الجسم فيشعر المريض بالعطش وقد يتوقف عن التبول ويصاب بالضعف والجفاف.

الوقاية خيٌر من العالج

* يجب تعقيم الماء قبل تناوله ويتم عبر:

� غلي الماء المصفى لمدة 2-3 دقائق ثم تبريده قبل استخدامه للشرب.

� وضع قطرة كبيرة من الكلور )القاصر( على 10 لتر من الماء المصفى وتركه لمدة 30 دقيقة.

� استخدام حبوب التعقيم الخاصة من خالل ترك الماء لمدة ساعتين لكي تترسب الشوائب ثم وضع الماء 

الخالي من الشوائب في جلكان سعة 20 لتر ثم إضافة قرص تعقيم واحد لكل 20 لتر وتركه لمدة نصف ساعة 

قبل استخدامه.

* من أهم طرق الوقاية اغسل يديك قبل إعداد الطعام وقبل تناوله وبعد أي مالمسة للبراز )أجلكم اهلل(.

* اغسل الفواكه والخضروات بالماء المعقم بالكلور جيدًا.

معًا إلشاعة ثقافة الوقاية من األمراض

أخي المواطن... أختي المواطنة

لنجّنب أنفسنا من اإلصابة بوباء الكوليرا


