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ى َقاُلوْا َسالًما َقاَل َسالٌم َفاَم َلبَِث َأن َجاَء بِِعْجٍل  َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا إِْبَراِهيَم بِاْلُبرْشَ

��ْم اَل َتِصُل إَِلْيِه َنِكَرُهْم َوَأْوَج��َس ِمْنُهْم ِخيَفًة َقاُلوْا اَل  َحنِي��ٍذ )69( َفَلاماَّ َرَأى َأْيِدَيُ

اَق  َناَها بِإِْس��حَ ْ َنا إَِل َقْوِم ُلوٍط )70( َواْمَرَأُتُه َقائَِمٌة َفَضِحَكْت َفَبرشاَّ ا ُأْرِس��لْ ْف إِناَّ َتَ

َوِمن َوَراء إِْسَحاَق َيْعُقوَب )71( َقاَلْت َيا َوْيَلَتي َأَألُِد َوَأَنْا َعُجوٌز َوَهَذا َبْعيِل َشْيًخا 

ِ َوَبَرَكاُتُه َعَلْيُكْم  ُت اللاَّ ِ َرمْحَ ٌء َعِجيٌب )72( َقاُل��وْا َأَتْعَجبنَِي ِمْن َأْمِر اللاَّ إِناَّ َه��َذا َلَشْ

ى  ْوُع َوَجاَءْتُه اْلُبرْشَ ِيٌد )73( َفَلاماَّ َذَه��بَ َعْن إِْبَراِهيَم ال��راَّ ُه مَحِي��ٌد ماَّ َأْه��َل اْلَبْيِت إِناَّ

نِيٌب )75( َيا إِْبَراِهيُم َأْعِرْض  اٌه مُّ ِلي��مٌ َأواَّ اِدُلَن��ا ِف َقْوِم ُلوٍط )74( إِناَّ إِْبَراِهيَم َلَ ُيَ

ْم آتِيِهْم َعَذاٌب َغْيُ َمْرُدوٍد )76( ُ ُه َقْد َجاَء َأْمُر َربَِّك َوإِناَّ َعْن َهَذا إِناَّ

تتضم��ن اآلي��ات قصة برشى إبراهيم )عليه الس��الم( بالولد، و أن��ا كالتوطئة ملا 
س��يذكر بعده من قصة ذهاب املالئكة إل لوط النبي )عليه السالم( إلهالك قومه 
ف��إن تلك القص��ة ذيل هذه القصة و ف آخ��ر قصة البرشى ما يتب��ني به وجه قصة 

اإلهالك و هو قوله: »إنه قد جاء أمر ربك و إنم آتيهم عذاب غي مردود«.
قول��ه تع��ال: »و لقد جاءت رس��لنا إبراهيم بالبرشى« إل آخ��ر اآلية البرشى هي 
البش��ارة، و العج��ل ولد البق��رة، و النيذ فعيل بمعنى املفع��ول أي املحنوذ و هو 
اللحم املش��وي عىل حجارة حمامة بالنار كام أن القديد هو املشوي عىل حجارة حمامة 
بالشمس عىل ما ذكره بعض اللغويني، و ذكر بعضهم أنه املشوي الذي يقطر ماء و 
سمنا، و قيل: هو مطلق املشوي، و قوله تعال ف سورة الذاريات ف القصة: »فراغ 

إل أهله فجاء بعجل سمني« ال خيلو من تأييد ما للمعنى الثاين.
و قوله: »و لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبرشى« معطوف عىل قوله سابقا: »و لقد 
أرس��لنا نوح��ا إل قومه« قال ف املجمع،: و إنام دخل��ت الالم لتأكيد اخلرب و معنى 
قد هاهنا أن الس��امع لقصص األنبياء يتوقع قصة بعد قصة، و قد للتوقع فجاءت 

لتؤذن أن السامع ف حال توقع.

التف�سري

�سورة هود

ى : ما ُيَبرشاَّ به  الُبرْشَ
َوَجس ؛ وقع ف نفس��ه 

اخَلوُف 
يا ويلتي: يا أسفي

قال اإلمام  
الحسن

الحزم أن تنتظر فرصتك 
وتعاجل ما أمكنك

a



األفتتاحية ي��ا الل.. أيُّ قل��م يس��تطيُع أن خي��ّط أحرَف ال��زِن بذكرى 
املصاب.. وأي قلب يتحّمل ثقل األنني وأهوال ما جرى عىل 

س��يد الش��هداء.. وما بال أوالئي املعزين ال يجع��وْن.. بكاٌء ف 
بكاء.. وعويٌل يتبعه نحيْب.. يا الل.. أيُّ ذكرى عظيمٍة نعيُش��ها.. 

ومَل ال يتوق��فُ القلب عن النبِض باس��م )حس��ني(.. ولس��ان العاملني 
يرصخ )لبيَك يا حسني.. لبيَك يا شهيد.. لبيَك يا مظلوم(.

فطوبى لكربالء )أّمنا املبجلة(.. وهي حتتضُن املالينَي واملاليني.
وطوبى للمحبنَي وهُم يتذكروَن يوم الس��ني.. وهنيئًا ملْن سمَع النداء فلّبى.. 

)لبيَك يا حسني(.
طوبى لآلباء يعلموَن أبناءهْم أن عاشوراَء تعني االنعتاق من الظلْم

طوبى لألمهاِت وهّن يعلَن من منازهلّن صغرت أم كربت مالَس لذكر الس��ني وآل 
السني )عليهم السالم(.. ويتأسنَي بزينَب الكربى )عليها السالم(..

طوبى للخدمِة الناذرين أبد الدهر عمَرهْم من أجل نيل رشف اخلدمة.
وطوبى ألبناء الش��د الش��عبي والقوات األمني��ة.. وهم حيمون الوطن األغ��ىل... وطَن عيٍل 

والسني )عليهم السالم(.

سالمًا..
 أرض كربالء

المحافظة على الفرائض أولى

التفْت

نحن مع املحبنَي طبعًا ف حزننا عىل سيدنا وموالنا سيد الشهداء 

)علي��ه الس��الم(.. ولك��ن هذا ال��ب يب أن نرتمج��ه إل عمل 

صال��ح وإعطاء القوق والرص ع��ىل إقامة الفرائض الدينية.. 

والتي ي��ب أن تقّدم حتى ع��ىل الطقوس الس��ينية وخصوصًا 

الصالة.. فالس��ني مل يقتل إال من أجل اإلصالح وصالح األمة 

ف الصالة وااللتزام بالدين.

َيأِت َعىَل الناَّاِس َزَماٌن َعُضوٌض)*(، َيَعضُّ امْلُورِسُ ِفيِه َعىَل 

َحاَنُه: )َواَل  َما ِف َيَدْي��ِه)**( َومَلْ ُيْؤَمْر بِذلَِك، َقاَل الُل ُس��بْ

َتْنَسُوا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم(

* الَعُضوض � بالفتح �: الشديد.

** امُلورِس: الغنّي. وَيَعّض عىل ما ف يديه: يمس��كه بخاًل 

عىل خالف ما أمره الل ف قوله: )وال َتْنسوا الفضل بينكم( 

أي االحسان.

قال اإلمام علي

عن آخر الزمان

a
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الكتابة  :ان  معي  حديثه  ب��دأ 
مثل ترصحيات السياسيني فهي 
صادقة،والكذب  دائام  ليست 
نستطيع  ال��س��ي��ايس،وال  ملح 
وما  القراءة  يهل  من  نتهم  ان 
قيمة  ي��ع��رف  ال  ان��ه  وراءه����ا 
الكلامت  فالوطن فوق  الوطن، 

والتعبي...
خارق  لذكاء  امل��رء  حيتاج  وال 
ان  ي��درك  ،لكي  ع��ادي  او غي 
خطبها  ف  الدينية  املرجعية 
منافذ  ع��ن  تبحث  وب��ي��ان��اهت��ا 
اإلص�����الح م���ن ج��ه��ة وص��د 
جهة  من  املنطقة  عن  اإلرهاب 
أخرى..وهذه أعظم قوة إيامنية 
ملتزم  وهو  اإلنسان  هبا  يفوز 
والوطنية  ال��رشع��ي��ة  بقضيته 
ف��امل��رج��ع��ي��ة ط���ري���ق آخ���رت 

والعراق قضيتي...
قد  صحيح  صديقي  له  قلت 
للرماد  ذر  مرد  الكتابة  تكون 
لقضية  نظر  ولفت   العيون  ف 
املطبق  الصمت  حالة  لفك  او 
املرحلة،ولكن  سيايس  لفضح 

دائ�����ام ك���ان���ت ه���ن���اك ب��ارق��ة 
أم���ل ت��ت��وه��ج م��ن م��ن��رب مجعة 
تنادي  السالم(  السني)عليه 
الوقوف  عىل  اإلن��س��اين  العامل 
وتقهقر  إليقاف  موحدة  وقفة 
اإلره�����اب امل��ح��م��ل ب��امل��وت 
وال���رع���ب واجل���ري���م���ة، الن 
اهلم  بات  وتطوراته  اإلره��اب 
ال��ي��وم��ي ل��إن��س��ان ال��ع��راق��ي 
والعريب  اخلصوص  وجه  عىل 
والعاملي بشكله العام،وكل من 
باستثناء  وويالته  أهواله  عانى 
وامل��وت وصناع  ال��روب  جتار 
انكشفوا  ال��ذي��ن  اإلره�����اب 
الرباعي  التحالف  بعد  باجلملة 
)الدواعش  عناد  عىل  للقضاء 
وإيقاف  االس��الم  تشويه  ف   )
العراقية  ب��األرايض  الطامعني 
سفينة  م��ن  اخلائفني  وحتجيم 
تقودها  التي  السينية  النجاة 

املرجعية الدينية برشف كبي.
ان  يدركون  ان��م  مؤكد  ق��ال: 
رصاع  العراقيني  مع  تصارعهم 
،خاصة  قضية  وبال  هدف  بال 

ان  يعرف  بات  كله  العامل  وان 
الرشيدة  بمرجعيته  ال��ع��راق 
العناد  ض��د  ن��ار  م��ن  خ��ط��وط 
االره��اب  ومهجية  التكفيي 

املسموم.
ومصنع  انكشفت  اللعبة  قلت: 
توجهت  االرهابية  الكومات 
ام��ام  ب��ال خ��وف  االن��ظ��ار  اليه 
عجائب  من  اهلائل  الكم  هذا 
االره������اب،وأزف������ت ال��ن��ار 

التكفيية ان تنطفئ 
يدعي  ان  احد  يملك  ال   : قال 
التنبؤ او التوقع ما يمكن ان يطرأ 
الفرتة  هذه  خالل  العراق  عىل 
فاألحداث  طالت  ام  ق��رصت 
ال���ت���ي ت��ع��اق��ب��ت مل��واج��ه��ة 
تبدلت  التي  واملواقع  االرهاب 
عقدت  ال��ت��ي  وال��ت��ح��ال��ف��ات 
تداخلت  ال��ت��ي  واألط�����راف 
التي  النظريات  كل  اسقطت 
يعتمدها السياسيون واملحللون 
واملنطق  العقل  دور  الغت  كام 
وتركت الباب مفتوحا امام كل 

االحتامالت والتوقعات.

بأحواله  اليوم  العراق   : قلت 
ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
بات  املذهلة واملحية  وبظروفه 
يستعىص عىل جهابذة اإلرهاب 
العراقيني  جتربة  العامل،الن  ف 
يتخلوا  ان  علمتهم  القاسية 
بإمكانية  ال��ت��ف��اؤل  نعمة  ع��ن 
يتشبثوا  وان  السياسية  اللول 
ببارقة االمل املتوهجة واملتنورة 
الدينية،  املرجعية  تطلقها  التي 
واإلصالح  والتوجيه  لإرشاد 
وال���ت���ح���ذي���ر م����ن ع���واق���ب 
ان تستمر  الياة،ونأمل ونرجو 
ويستثمر  ال��روح��ي  بعطائها 
الصالني  وتوجيهاهتا  تعاليمها 
وعموم  بالبالد  السياسيني  من 

العامل.
رسمت  الدينية  املرجعية  الن 
عالقات  ال��ن��اس  لياة  وبنت 
مع  تنسجم  ومفاهيم  حدود  ف 
اإلرادة الربانية، واضعة منهاجا 
أنظمة  ضمن  وصالا  مقوما 
إلناء  رشعية  وقوانني  دولية 

االرهاب وحربه امللعونة.  

االرهاب نار التكفير...

 ازف وقتها كي تنطفئ

حيدر عاشور العبيدي
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بدأ لواء عيل االكرب عمليات حترير بيجي بالتقدم نحو عمق العدو، واوضح اإلعالم الريب للعتبة السينية املقدسة عن آمر لواء عيل االكرب قاسم 
مصلح قوله »ان قطاعات اللواء بارشت اهلجوم عىل مركز قضاء بيجي حيث تقدموا 500 مرت وبأسناد مدفعي كثيف وطيان جوي«، مبينا ان 

»املعارك كانت ضارية اال ان الدواعش هربوا من امام حشد االطالقات الكثيفة للواء«.

القوات المسلحة تدمر دفاعات وتحصينات “داعش” وتنجز تقدما نحو مركز الرمادي

طائرات القوة الجوية تقل 17 داعشيا في البغدادي

التنظيم شهدت الساعات االخية من االسبوع املايض أوسع هجوم نوعي شنته  ف أوسع عملية لتحرير األنبار مع هروب مجعي لعنارص 
القوات املسلحة بمساندة الشد الشعبي والرشطة االحتادية وأبناء العشائر لتحرير االنبار، وحتركت القوات ضمن عدة حماور متكنت من 
بالرمادي وهي  ال�7 كيلو”، فضال عن استعادة السيطرة عىل مناطق اسرتاتيجية  ال�160 ال  الرابط بني منطقة  حترير الطريق الدويل الرسيع 

زنكورة والبو جليب والعدنانية واجزاء كبية من البو ريشة بينها منزل ومضيف رئيس مؤمتر صحوة العراق الشيخ امحد ابو ريشة.
اهلجوم املباغت الذي شنته القوات املشرتكة اعتمد خطة عسكرية ركزت عىل التقدم الرسيع وتدمي دفاعات وحتصينات داعش وقطع خط 
االمدادات الرئيس الذي يمر عرب طريق هيت بعد السيطرة عليه بالكامل، مع حمارصة التنظيم ف مساحة يسهل االنقضاض عليه وتدمي بقية 
فلوله عن طريق التعزيزات املتواصلة التي كانت ترافق سي العمليات. وأفادت قيادة العمليات املشرتكة بان القوات االمنية بمساندة الشد 

الشعبي والرشطة االحتادية وابناء العشائر، يواصلون تقدمهم باجتاه مركز مدينة الرمادي، مركز حمافظة االنبار.
وقال املتحدث باسم قيادة العمليات العميد حييى الزبيدي ف بيان »القوات املسلحة والشد الشعبي والرشطة االحتادية، وأبناء العشائر دمروا 

دفعات داعش، وما زالوا يتقدمون بكل ثبات باجتاه مركز مدينة الرمادي من اجل حتريرها بنحو كامل«.
وأضاف »لقد تم تعزيز املحاور األخرى ف االنبار، بقطعات جديدة لتتكامل العمليات العسكرية وفق اخلطط واألهداف املحددة هلا«.

وذكر بيان خللية االعالم الريب االسبوع املايض ان »عصابات داعش االرهابية بدأت باهلروب اجلمعي من جزيرة اخلالدية والرمادي باجتاه 
الغرب”. واضاف ان “القوات االمنية وبإسناد ابناء الشد الشعبي والعشائر تتقدم وتطارد االرهابيني الفارين من ساحة املعركة”.

لواء علي االكبر يبدأ عمليات كربالء بتقدم 500 متر

فرقة العباس القتالية تتكلف بقطع امدادات داعش في منطقة الفتحة والبوجراد

اخبار

البو  وتل  الفتحة  منطقة  ف  داعش  امدادات  بقطع  القتالية  العباس  فرقة  تكلفت 
جراد ضمن املهام املوكلة للفرقة ف قاطع بيجي

وأفاد قائد فرقة العباس القتالية )الشيخ ميثم الزيدي(: »ان قيادة العمليات 
بعدة  القتالية  العباس  فرقة  اوكلت  الدين  صالح  حمافظة  ف  املشرتكة 
القوة  متركز  وكذلك  الصينية،  ملنطقة  املدفعي  االسناد  منها  واجبات 
لقطع االمداد ملنطقة الفتحة وتل البو جراد وتامني خط دخول قوات 
املهامت  قوات  تأهب  ال  اضافة  بيجي  ملصفى  االحتادية  الرشطة 

اخلاصة لدخول اهلجوم«.

6



أطراف  ف  مفخخة  عجالت  ست  وحرق  داعشيا   17 مقتل  أمني   مصدر  أعلن 
البغدادي )90 كم غرب الرمادي( بقصف جوي للطيان العراقي.

وقال املصدر  إن »القوات األمنية املشرتكة بالتنسيق مع طائرات القوة اجلوية متكنت 
من تدمي اوكار لعصابات داعش االرهابية ف أطراف البغدادي قرب منطقة اجلبة 

ما أسفر عن مقتل 17 إرهابيا داعشيا فضال عن تدمي ست عجالت هلم«.
وأضاف  أن »هناك إرباكًا كبيا ف صفوف عصابات داعش االرهابية عىل خلفية 

تقدم القطعات العسكرية ف عموم حماور حمافظة األنبار«.
وقت  ف  املحالوي  عاشور  األنبار  حمافظة  ف  الغربية  املنطقة  صحوة  قائد  وأعلن 
وسط  عنارصه  من  منشقا   20 بقتل  االرهابية  داعش  عصابات  »قيام  عن  سابق، 

قضاء هيت«.

من  الشعبي  وال��ش��د  االمنية  ال��ق��وات  متكنت 
كبية  مساحة  وحترير  بيجي  مصفى  ال  الدخول 
منه، فيام اوقف الشد اسرتاتيجية عصابات داعش 
ف استخدام العجالت املفخخة باهلجوم بصواريخ 
الكورنيت الرارية ببيجي ايضا، ف حني قتل عدد 
من الدواعش ف تدمي وكرين تابعني هلم ف منطقة 
البو فراج شامل الرمادي بقصف للتحالف الدويل.

أبناء الحشد الشعبي يشاركون القوات األمنية بحماية زائري كربالء

انتهاء عمليات لبيك يا رسول اهلل الثانية في بيجي بتحرير 14 هدفا بالكامل

طائرات القوة الجوية تقل 17 داعشيا في البغدادي

انباء عن هروب عشرات الدواعش من الموصل 
افاد عضو ملس حمافظة نينوى غزوان حامد هبروب العديد من قيادات تنظيم داعش االرهايب 
من املوصل بعد االنتصارات التي حققتها القوات االمنية ف املناطق املحاذية ملحافظتي كركوك 

ونينوى ما اثر سلبا عىل معنويات االرهابيني.
ال  انفسهم  سلموا  التنظيم  عنارص  من   67« ان  االعالمية  للوكاالت  ترصيح  ف  حامد  وقال 
قوات البيشمركة ف حمور كوير وخممور«، معربا عن »امله بتسليم املزيد من االشخاص املغرر 
هبم واملنضمني لداعش ممن مل تلطخت ايديم بدماء العراقيني انفسهم ال القوات االمنية خالل 

الفرتة املقبلة«.
بالتزامن مع  بانتفاضة ضد داعش  نينوى اخلروج  العشائر ف حمافظة  اعتزام  ال  كام لفت حامد 
ف  كبي  انيار  حدوث  متوقعا  االرهابيني،  من  لتحريرها  املحافظة  ال  االمنية  القوات  دخول 
القطعات االمنية عىل مشارف جنوب املوصل، منوها ال  بالتزامن مع وصول  صفوف داعش 

اقدام التنظيم بتصفية عنارصه الراغبني بتسليم انفسهم ال القوات االمنية.
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السيد الصافي يجدد 
التأكيد على ضرورة دعم 

الدولة بكل مؤسساتها 
لمعركتنا المصيرية 

إلدامة النصر، ويأمل في 
اعداد الميزانية وضع حلول 

واقعية تتخطى الطريقة 
التقليدية في توزيع 

الموارد المالية وصرفها

األمر االول :
اعزاؤنا  خيوض  اي��ام  عدة  منذ 
املسلحة  ال��ق��وات  اب��ط��ال  م��ن 
العشائر  واب��ن��اء  واملتطوعني 
ال��غ��ي��ارى م��ع��ارك رشس���ة يف 
املزيد  لتطهري  ق��واط��ع،  ع��دة 
رج��س  م���ن  االرايض  م���ن 
االره��اب��ي��ني، وت��ت��واىل ان��ب��اء 
انتصاراهتم وتقدمهم يف مناطق 
مهمة كان االرهابيون حيكمون 
اهلل  بحمد  فتم  عليها،  السيطرة 
قواتنا  بأيدي  حتريرها  تعاىل 
البطلة، ونحن اذ نبارك هلم هذه 
االنتصارات املهمة، ونشّد عىل 
ايدهيم، وندعو هلم بمزيد  من 

ولشهدائهم  والثبات،  الصرب 
وال��رض��وان،  باملغفرة  االب��رار 
وجلرحاهم بالشفاء والعافية ..

نجدد التأكيد عىل أمرين :
أ -   عىل الدولة بكل مؤسساهتا 
ان تدعم هذه املعركة املصريية، 
املتاحة  االمكانات  هلا  وتوفر 
النرص،  ادام���ة ه��ذا  م��ن اج��ل 
ال��وق��ت  ن��ف��س  م��س��ت��ذك��رة يف 

هبا  متتع  التي  القوية  االرادة 
هؤالء املقاتلون، رغم الظروف 
القوية  االرادة  لتلك  الصعبة 
ال��ت��ي اوق��ف��ت االهن��ي��ار ال��ذي 
مّرت هبا املؤسسات يف وقتها..

 وه���ذا االس��ت��ذك��ار م��ن باب 
جدًا  املهم  التارخيي  التوثيق 
باملسؤولية  والشعور  من جهة، 
جهة  من  االبطال  ه��ؤالء  جتاه 

االخ��وة  يندفع  حتى  اخ���رى، 
مسؤوليتهم  نحو  املسؤولون 
اب��داء  يف  والوطنية  التارخيية 
من  هي  التي  الالزمة  املساعدة 
بالنسبة  الوظيفية  الواجبات 

اليهم.
االع����زاء  االخ����وة  ع��ىل  ب - 
يقاتلون من اجل شعب  الذين 
ان  ومقدساته  وارض��ه  العراق 
ارشف  خيوضون  اهنم  يعلموا 
يف  وامه��ه��ا  واقدسها  امل��ع��ارك 
بذلك  وه��م  املعارص،  تارخينا 
ومرشفًا  مرشقًا  تارخيًا  يكتبون 
ال��زك��ي��ة،  ب��دم��ائ��ه��م  لبلدهم 
وسواعدهم  النرّية،  وعقوهلم 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الجمعة في 
كربالء المقدسة في خطبته الثانية من صالة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف 

في2 محرم الحرام 1437هـ الموافق 16 /10/ 2015م، تحدث قائالً : 
اخواني االعزاء اخواتي اعرض على مسامعكم الكريمة امرين :

المصيرية  المعركة  تدعم  ان  مؤسساتها  بكل  الدولة  على 
وتوفر لها االمكانات المتاحة من اجل ادامة النصر، مستذكرة 
في نفس الوقت االرادة القوية التي تمتع بها هؤالء المقاتلون 
االنهيار  اوقفت  التي  القوية  االرادة  لتلك  الصعبة  الظروف  رغم 
الذي مّرت بها المؤسسات في وقتها.. وهذا االستذكار من باب 
التوثيق التاريخي المهم جدًا من جهة، والشعور بالمسؤولية 

تجاه هؤالء االبطال من جهة اخرى.
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املفتولة، وعليهم ان ال يضعفوا 
يستكينوا،  وال  ال��ق��ت��ال،  ع��ن 
مهّتهم..  تفرت  وال  هينوا،  وال 
أهل  وهم   - منهم  املأمول  بل 
رضاوة  ي���زدادوا  ان   - لذلك 
مواقع  وبسالة يف  االعداء،  عىل 
تقابلت  اذا  وشجاعة  القتال، 

الصفوف ..
انكم اهيا االعزاء ابطال العراق 
ح��ارضًا  ومفخرته  ونجباؤه، 
للعراقيني  وحي��ق   ،ً ومستقبال 
مجيعًا ان يفخروا بكم، ويفخروا 
بآبائكم وامهاتكم الذين قدموا 
فلّذات اكبادهم دفاعًا عن هذا 
بزوجاتكم  ويفخروا  الوطن، 
الذهاب  عىل  شجعنكم  الالئي 
وحفظن  احل���ق  ج��ب��ه��ات  اىل 
غيابكم،  يف  والبيوت  االوالد 
فخرنا  م��وض��ع  مج��ي��ع��ًا  ان��ك��م 
عن  الكلامت  وتقرص  واعتزانا، 

اداء بعض حقكم ..

اهيا املقاتلون االبطال من رجال 
واملتطوعني  املسلحة  القوات 
وابناء العشائر الغيارى: انكم يف 
خندق احلق وعدوكم يف خندق 
عىل  حريصني  فكونوا  الباطل، 
مجيع  يف  وال��ع��دل  احل��ق  رعاية 

خطواتكم..
 ح��اف��ظ��وا ع��ىل م��ا ت��ق��ع حتت 
او  العامة  االم��وال  من  ايديكم 
للمواطنني،  اخلاصة  االم��وال 
وامح�����وا ال��ش��ي��وخ وال��ن��س��اء 
دور  ال  بريء  وكل  واالطفال، 
اجلميع  ..عاملوا  املعارك  يف  له 

بالرأفة والرمحة واالنسانية ..
بارك اهلل بكم، ومحى اهلل ارضنا 
وحقق  هبمتكم،  ومقدساتنا 
ان  بسواعدكم  امل��ؤزر  النرص 

شاء اهلل تعاىل.
 األمر الثاني :

تبحث اجلهات احلكومية املعنية 
يف هذه االيام امليزانية املالية للعام 
يقّرها  ان  املتوقع  ومن  القادم، 
وتصل  قريبًا،  ال��وزراء  جملس 
ملناقشتها  ال��ن��واب  جملس  اىل 
واقرارها، واملأمول ان يراعى يف 
اعداد هذه امليزانية وضع حلول 
املالية  االزم��ة  لتجاوز  واقعية 
واالقتصادية التي يمر هبا البلد، 
التقليدية  الطريقة  تتخطى  وان 
يف توزيع املوارد املالية ورصفها، 
وان تالحظ االولويات يف كافة 
ال��رصف، فال خيصص  م��وارد 
ألمور  البلد  م��وارد  من  يشء 
االستغناء  يمكن  رضورية  غري 
عنها، وال سيام يف هذه الظروف 
احلكومة  قامت  وقد  احلرجة، 
قانون  مرشوع  بتقديم  مؤخرًا 

لتعديل  ال��ن��واب  جم��ل��س  اىل 
رواتب املوظفني، بام يراعى فيه 
قدر أكرب من العدالة االجتامعية 

..
جملس  ي��ت��أخ��ر  ال  ان  ون��أم��ل 
العمل  ليتم  إقراره،  يف  النواب 
وهناك   .. قريب  وق��ت  يف  ب��ه 
اجلهات  هب��ا  قامت  خ��ط��وات 
ال��ف��س��اد،  بمكافحة  امل��ع��ن��ي��ة 
نأمل  ب��ه..  املتهمني  ومالحقة 
اكثر  اخرى  تتبعها خطوات  ان 
من  البلد  ختليص  حتى  جدّية، 
هذه اآلفة )آفة الفساد( التي هي 

أم املصائب التي حّلت به..
نسأل اهلل سبحانه تعاىل ان يعيننا 
عىل  املتصدين  االخ��وة  ويعني 
بام  العمل  عىل  الفساد  مكافحة 
حيفظ حقوق هذا الشعب وهذا 
البلد، وان يأخذ بأيدي اجلميع 
سميع  انه  والصالح  اخلري  اىل 
احلمد  ان  دعوانا  وآخر  جميب، 
عىل  اهلل  وصىل  العاملني  رب  هلل 

حممد وآله الطيبني الطاهرين .

الذين  االع���زاء  االخ��وة  على 
ي��ق��ات��ل��ون م��ن اج���ل شعب 
العراق وأرضه ومقدساته، ان 
يعلموا انهم يخوضون اشرف 
واهمها  واقدسها  المعارك 
وهم  المعاصر،  تاريخنا  في 
مشرقًا  تاريخًا  يكتبون  بذلك 
بدمائهم  لبلدهم  ومشرفًا 
النّيرة،  وعقولهم  الزكية، 

وسواعدهم المفتولة.

مجلس  يتأخر  ال  ان  نأمل 
ال���ن���واب ف��ي إق����رار ق��ان��ون 
الموظفين  روات���ب  تعديل 
بما يراعى فيه قدر اكبر من 
ليتم   .. االجتماعية  العدالة 
 .. قريب  وقت  في  به  العمل 
بها  قامت  خ��ط��وات  وه��ن��اك 
بمكافحة  المعنية  الجهات 
المتهمين  ومالحقة  الفساد 
به نأمل ان تتبعها خطوات 
اك��ث��ر ج���دّي���ة حتى  اخ����رى 
تخليص البلد من هذه اآلفة 
ام  هي  التي  الفساد(  )آف��ة 

المصائب التي حّلت به.

االبطال  المقاتلون  ايها 
من رجال القوات المسلحة 
وال��م��ت��ط��وع��ي��ن واب���ن���اء 
انكم  ال��غ��ي��ارى  العشائر 
وعدوكم  الحق  خندق  في 
فكونوا  الباطل،  خندق  في 
ح��ري��ص��ي��ن ع��ل��ى رع��اي��ة 
جميع  في  والعدل  الحق 
على  حافظوا  خطواتكم.. 
من  ايديكم  تحت  تقع  ما 
االموال العامة او االموال 
ال��خ��اص��ة ل��ل��م��واط��ن��ي��ن، 
والنساء  الشيوخ  واح��م��وا 
واالطفال وكل بريء ال دور 
..عاملوا  المعارك  في  له 
والرحمة  بالرأفة  الجميع 

واالنسانية .
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة السيد امحد الصايف يف 2/حمرم احلرام/1437ه� املوافق 2015/10/16م

الحديث عن واقعة الطف األليمة كان يشغل حيزًا كبيرًا من حديث النبي األكرم وأهل البيت )عليهم أفضل 
الصالة والسالم( وهذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة وبحث لنقف على أهّم الموضوعات المتصلة بهذه الواقعة 

التاريخية.

ان  نجد  الطف  واق��ع��ة  فبعد 
السالم  عليهم  االطهار  االئمة 
)عليه  ال��س��ج��اد  االم����ام  م��ن 
)عليه  الباقر  واالمام  السالم( 
االطهار  االئمة  وبقية  السالم( 
افرغوا  ..ق��د  السالم  عليهم 
اوقاتًا ومناسبات ليتحدثوا عن 
قضية السني )عليه السالم(.. 
كان  الطف  واق��ع��ة  قبل  وم��ا 
وآل��ه  عليه  الل  )ص��ىل  النبي 
)عليه  املؤمنني  وامي  وسلم( 
السن  واالم�����ام  ال���س���الم( 
)عليه السالم( والزهراء عليها 
ال��س��الم ق��د حت��دث��وا ع��ن سيد 
مهم  مطلب  ..وه��ذا  الشهداء 
حالة  فهناك  الباحثني  لالخوة 
االئمة  ذك��ره��ا  بعد  حت��دث  مل 
السالم والنبي  االطهار عليهم 
وآله  عليه  الل  )صىل  االعظم 

حدثت  حالة  وهناك  وسلم( 
الواقعة ذكرها بقية االئمة  بعد 

عليهم السالم..
قطعًا هذا يدل عىل وجود يشء 
الل  )صىل  النبي  يكرس  مهم 
عليه وآله وسلم( وقته بل فعله 
فرتاه ُيبرش النبي )صىل الل عليه 
بسبطه  بحفيده  وسلم(  وآل��ه 
البكاء  هذا  فقطعًا   .. يبكي  ثم 
يشء ُيلفت النظر وسألوا النبي 
وسلم(  وآل��ه  عليه  الل  )ص��ىل 
سيحدث  ما  وبني  تبكي  مل��اذا 
السالم(  )عليه  السني  لإمام 

..
معاوية  سابقًا  لكم  ذكرت  كام 
شخصية  البجيل  وه��ب  ب��ن 
)عليه  الصادق  لالمام  قريبة 
ال��س��الم( ي��ق��ول دخ��ل��ت عىل 
االمام الصادق )عليه السالم( 

ف��وج��دت��ه س���اج���دًا واالم���ام 
كان  السالم(  )عليه  الصادق 
يدعو وكان مستغرقًا ف الدعاء 
كان  الدعاء  ان  ايضًا  ويبدو   ..
فيه جهر بحيث معاوية سمعه 

..
ي��ق��ول م��ع��اوي��ة ب��ن وه���ب : 
الصادق  االم��ام  عىل  دخلت 
)عليه السالم( وهو ف مصاّله 
صالته  ق��ى  حتى  فجلست 
فسمعته وهو يناجي ربه ويقول 
بِاْلَكَراَمِة،  َنا  َخصاَّ َم��ْن  )َي��ا   :
َلَنا  َومَحاَّ َفاَعَة،  الشاَّ َوَوَع��َدَن��ا 
َساَلَة، َوَجَعَلَنا َوَرَثَة اأَلْنبَِياِء،  الرِّ
الَِفَة،  الساَّ اأُلَم���َم  بَِنا  َوَخ��َت��َم 
َوَأْعَطاَنا  ِة،  بِاْلَوِصياَّ َنا  َوَخصاَّ
َبِقَي،  َما  َوِعْلَم  َمَى  َما  ِعْلَم 
هَتِْوي  الناَّاِس  ِمَن  َأْفئَِدًة  َوَجَعَل 
اِر  إَِلْيَنا، اْغِفْر يِل َوإِلْخَوايِن َوُزواَّ

َسنْيِ ْبِن َعيِلٍّ  ِ اْلُ َقرْبِ َأيِب َعْبِد اللاَّ
َأْنَفُقوا  ي��َن  ��ذِ الاَّ السالم،  عليه 
ْم  َأْبَداَنُ َوَأْشَخُصوا  ْم،  َأْمَواهَلُ
ِعْنَدَك  مِلَا  َوَرَجاًء  َنا،  بِرِّ ِف  َرْغَبًة 
ورًا َأْدَخُلوُه َعىَل  ِف ِصَلتَِنا، َورُسُ
ٍد صىل الل عليه وآله،  ماَّ َنبِيَِّك حُمَ
َوَغْيظًا  أَلْمِرَنا،  ِمْنُهْم  َوإَِجاَبًة 
َأَراُدوا  َن��ا،  َع��ُدوِّ َعىَل  َأْدَخ��ُل��وُه 
ا  َعناَّ َفَكاِفِهْم  ِرْضَواَنَك،  بَِذلَِك 
ْيِل  بِاللاَّ َواْكألُهْم  ْضَواِن،  بِالرِّ
َأَهالِيِهْم  َعىَل  َواْخُلْف  َهاِر،  َوالناَّ
ُفوا  ُخلِّ ��ِذي��َن  الاَّ َوَأْوالِدِه������ُم 
َواْصَحْبُهْم  َلِف،  اخْلَ بَِأْحَسِن 
َعنِيٍد،  اٍر  َجباَّ ُكلِّ  رَشاَّ  َواْكِفِهْم 
َخْلِقَك  ِم��ْن  َضِعيٍف  َوُك���لِّ 
اإِلْنِس  َشَياِطنِي  َورَشاَّ  َوَشِديٍد، 
اَءَن��ا  َأْع��دَ إِناَّ  ُهماَّ  اللاَّ  ، َواجْلِ���نِّ
َفَلْم  ُخُروَجُهْم،  َعَلْيِهْم  َأَعاُبوا 
ُهوِض  النُّ َع��ِن  َذلِ���َك  َيْنَهُهْم 
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��ُخ��وِص إَِل��ْي��َن��ا ِخ��اَلف��ًا  َوال��شُّ
اْلُوُجوَه  تِْلَك  َفاْرَحْم  َعَلْيِهْم، 
َواْرَحْم  ْمُس،  الشاَّ ا  هْتَ َ َغياَّ تِي  الاَّ
َعىَل  َبْت  َتَقلاَّ تِي  الاَّ ُدوَد  اخْلُ تِْلَك 
عليه  َسنْيِ  اْلُ  ِ اللاَّ َعْبِد  َأيِب  َقرْبِ 
اْلُعُيوَن  تِْلَك  َواْرَح��ْم  السالم، 
��ًة  ��تِ��ي َج���َرْت ُدُم��وُع��َه��ا َرمْحَ الاَّ
اْلُقُلوَب  تِْلَك  َواْرَح���ْم  َلَنا، 
َلَنا،  َقْت  َواْحرَتَ َجِزَعْت  تِي  الاَّ
تِي  الاَّ َخ��َة  ْ ال��رصاَّ تِْلَك  َواْرَح���ْم 
ُهماَّ إيِنِّ َأْسَتْوِدُعَك  َكاَنْت َلَنا، اللاَّ
اأَلْبَداَن،  َوتِْلَك  اأَلْنُفَس  تِْلَك 
َيْوَم  ْوِض  اْلَ ِمَن  ْم  َيُ ُتَروِّ َحتاَّى 

اْلَعَطِش.(
من  مج��ي��ع  اآلن  ن��س��أل  ن��ح��ن 
الل  )صىل  النبي  امة  ال  ينتمي 
ان  يريد  أال  وسلم(  وآله  عليه 
يدخل الرسور عىل النبي ؟؟!!

ال  ي��أت  عندما  ال��زائ��ر  ه��ذا 
السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 
واالمام )عليه السالم( يقول : 
َنا، َوَرَجاًء مِلَا ِعْنَدَك  )َرْغَبًة ِف بِرِّ
الذي  االنسان  ِصَلتَِنا..(  ِف 
ويرجو  االطهار  االئمة  يصل 
)عليه  االم���ام  شيئا  الل  م��ن 
بنّي ما هو هذا الشء  السالم( 
كبي  ويشء  عظيم  يشء  لكن 

ال��رسور  يدخل  ان��ه  مجلته  من 
النبي )صىل الل عليه وآله  عىل 

وسلم(..
ث��م ق���ال )ع��ل��ي��ه ال���س���الم( : 
)َوإَِجاَبًة ِمْنُهْم أَلْمِرَنا( ، االئمة 
عليهم السالم حّثوا عىل زيارة 

السني )عليه السالم( .. 
)عليه  ي��ق��ول  ث���م  الح���ظ���وا 
السالم( : )َوَغْيظًا َأْدَخُلوُه َعىَل 
َنا(.. هذه نقطة مهمة حتى  َعُدوِّ
انت وانا عندما نرجع للتاريخ 
وعندما  وال��دي��ث  ال��ق��دي��م 
تعلم  جهلة  من  فتاوى  تسمع 
)ع��ل��ي��ه  ال��س��ني  ق��ض��ي��ة  ان 

السالم( فيها جنبتان :
فيها رسور  انا   : االول  اجلنبة 
وآل��ه  عليه  الل  )ص��ىل  للنبي 
درج��ة  رف��ع��ة  وفيها  وس��ل��م( 
واجلنبة  الوصلة  يريد  للزائر 
مل��اذا   .. للعدو  غيظ  الثانية 
من  يتمّيز  وملاذا  العدو  يغتاظ 
سؤال  هذا  واقعًا  ..؟  الغيظ 

مهم جدًا ..
السني  يزور  عندما  االنسان 
يا  ل��ه  ي��ق��ال  ال��س��الم(  )عليه 
)عليه  السني  تزور  ملاذا  فالن 
السالم( ؟ يقول استجابة ألمر 

للنبي  وحمبة  االطهار  االئمة 
وسلم(  وآل��ه  عليه  الل  )ص��ىل 
والقرآن يقول املودة ف القربى 

..
لكن العدو ملاذا يغتاظ ويتأذى 
ف زيارة السني )عليه السالم( 

..
)عليه  ال��س��ني  ت��اري��خ  م��ع 
لقتاله  الذين استعدوا  السالم( 
مموعة  هناك  قتلوه   ً وفعال 
مر  ع��ىل  اث��ره  ملحو  اس��ت��ع��دوا 
كل  الل  وس��ب��ح��ان  ال��ت��اري��خ 
يبقى  يتمكن  عندما  طاغية 
ت��راه  حيققه  مل  نفسه  ف  يشء 
ويقتل  والعلامء  املؤمنني  يقتل 
ويصلب ويرّشد ويطارد وتبقى 
عىل  يقيض  كيف  مشكلة  عنده 
السالم(..فرتى  )عليه  السني 
يمحو  ان  ح��اول��وا  البعض 
السالم(  )عليه  السني  اق��رب 
والبعض قصف املرقد املقدس 
والبعض ال يتمكن فرتاه يفتي 
السني  قرب  ُي��دم  ان  البد  انه 

)عليه السالم( .. 
هناك مشكلة وهي ان االنسان 
اخ��واين  آدم  بني  مشكلة  او 
القرآن  وحتى  ال��ق  ي��رى  ان��ه 
بعض  ف  ي��ع��رّب  ت���راه  الكريم 
هو  ه���ذا  ك���ان  ان   : االي����ات 
من  صاعقة  علينا  فانزل  الق 
ان  يريد  ال  االنسان  السامء..  
 .. يفهم  ان  يريد  وال  يتبرص 
 : يقول  السالم(  )عليه  االمام 
َنا(  َعُدوِّ َعىَل  َأْدَخُلوُه  )َوَغْيظًا 
العدو ف مكانه هو يعرف انك 
السالم(  )عليه  السني  زرت 
غيظهم  زد  اللهم  يغتاظ..  هو 
الل  شاء  ان  واضعافًا  اضعافًا 

تعال..
ثم يقول االمام )عليه السالم( 
ْضَواِن،  بِالرِّ ا  َعناَّ )َفَكاِفِهْم   :

��َه��اِر،  َوال��ناَّ ْيِل  بِاللاَّ َواْك��ألُه��ْم 
َواْخ����ُل����ْف َع����ىَل َأَه��الِ��ي��ِه��ْم 
ُفوا  ُخلِّ ��ِذي��َن  الاَّ َوَأْوالِدِه������ُم 

َلِف(.. بَِأْحَسِن اخْلَ
مهمة  قضية  ال  اتطرق  ان  اود 
االمام  البكاء عىل  وهي مسألة 
السالم(..هناك  )عليه  السني 
آراء ترّشق وتغّرب ال دخل لنا 
فيها .. نحن نأخذ املطلب من 

عني صافية ..
السالم(  )عليه  السني  االمام 
السامء  مالئكة  اب��ك��ى  قطعًا 
هذه  والصديق  العدو  وابكى 
انتجتها  التي  الواقعية  املاساة 
تركت  قطعًا  ال��ط��ف  واق��ع��ة 
حرارة وتركت لوعة ف قلوب 
املؤمنني .. واالنسان يبكي عىل 
السالم(  )عليه  السني  االمام 
يقول   .. بمقتى حمبته ووالئه 
االمام الصادق )عليه السالم( 
تِي  الاَّ اْلُوُجوَه  تِْلَك  )َفاْرَحْم   :
تِْلَك  َواْرَحْم  ْمُس،  الشاَّ ا  هْتَ َ َغياَّ
َقرْبِ  َعىَل  َبْت  َتَقلاَّ تِي  الاَّ ��ُدوَد  اخْلُ
عليه  ��َس��نْيِ  اْلُ  ِ اللاَّ َع��ْب��ِد  َأيِب 
اْلُعُيوَن  تِْلَك  َواْرَح��ْم  السالم، 
��ًة  ��تِ��ي َج���َرْت ُدُم��وُع��َه��ا َرمْحَ الاَّ
اْلُقُلوَب  تِْلَك  َواْرَح���ْم  َلَنا، 
َلَنا،  َقْت  َواْحرَتَ َجِزَعْت  تِي  الاَّ
تِي  الاَّ َخ��َة  ْ ال��رصاَّ تِْلَك  َواْرَح���ْم 
ُهماَّ إيِنِّ َأْسَتْوِدُعَك  َكاَنْت َلَنا، اللاَّ
اأَلْبَداَن،  َوتِْلَك  اأَلْنُفَس  تِْلَك 
َيْوَم  ْوِض  اْلَ ِمَن  ْم  َيُ ُتَروِّ َحتاَّى 
كيف  فعجيب  اْل��َع��َط��ِش.(.. 
)عليه  ال��ص��ادق  االم���ام  نجد 
كثيًا  بالقضية  يعتني  السالم( 
طارئة،  قضية  ليست  فهي   ..
تلك  ارحم  اللهم  يدعو  وهو 
وتلك  االع��ني  وتلك  اخل��دود 
القلوب ثم يقول وارحم تلك 

الرصخة التي كانت لنا.
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ه������ل ي���ج���وز 
للمرأة أن تلطم وجهها 

وتنثر شعرها في العزاء احلسيني ؟
اجلواب : يجوز .

عندما نريد األغتسال هل يجب أن 
يكون اجلسم غير مبلل؟

السؤال : ما هي اجلبية ؟
اجلواب : ما يوضع عىل العضو 
من األلواح أو اخلرق ونحوها 
اذا حدث فيه كرس أو جرح أو 
قرح. ويمكنكم مراجعة كتاب 

املسائل املنتخبة ص 79.

السؤال : ما حكم من كان عليه 
غسل جنابة ولديه كرس ف كتفه 

واليمكن االغتسال باملاء ؟
اجلواب : يغتسل جبية  .

ظاهر  ي��ك��ون  ق��د   : ال��س��ؤال 
اجلبية نجسًا فهل يزي املسح 

عليها ؟
اجلواب : ال يزي ذلك بل أن 
خرقة  وضع  أو  تبديلها  أمكن 

طاهرة عليها بنحو يكون جزءًا 
منها وجب ذلك وأن مل يمكن 

كفى غسل أطرافها فقط .
السؤال : اصبت بكرس ف كف 
اجلبية  عمل  وتم  اليمني  يدي 
ماقبل  ال  االصابع  اطراف  من 
كيفية  ه��ي  م��ا  ايل  ال��ك��وع س��ؤ 
الوضوء وهل يوز مسح رجيل 

اليمني بيدي اليرسى ؟

اجلواب : متسح عىل اجلبية بيد 
مبللة ومتسح الرأس والرجلني 

باليد اليرسى .

الشخص  ك��ان  اذا   : ال��س��ؤال 
ثم  اجلبية  منبًا واغتسل غسل 
فهل  غيه  او  الكرس  من  برئ 

يب عليه اعادة الغسل؟
اجلواب : ال يب عىل االقوى .

حكم  ي���ري  ه��ل   : ال��س��ؤال 
املكشوف  اجل���رح  ف  اجل��ب��ية 

الذي مل يعصب ؟
اجلواب : بل يكتفي فيه بغسل 

أطراف اجلرح فقط .
السؤال : ما حكم اذا كان باطن 

اجلبية نجس ؟
اجلواب : إذا كان ظاهر اجلبية 
طاهرًا ال يرضه نجاسة باطنها .
السؤال : اذا كان ف عضو واحد 

عدة جبائر فام هو العمل ؟
عضو  ف  ك��ان  إذا   : اجل���واب 
يب  م��ت��ع��ددة  جبائر  واح���د 

الَغسل أو املسح ف فواصلها .

أحد  إصابة  حالة  ف   : السؤال 
أص��اب��ع ال��ي��د ب��ج��رح وُرب���ط 
يكون  فكيف  بقامش  اإلصبع 
قد  الطبيب  بأن  علاًم  الوضوء 

حذر من وصول املاء إليه؟
اجلواب : اذا كان الضامد طاهرا 
غسل ما قبله ثم مسح عليه ثم 

غسل ما بعده .

ف  بكرس  اشكو  انني   : السؤال 
كيفية  عن  اسأل  االيرس  قدمي 

املسح ف الوضوء ؟

اجلبية  عىل  يمسح   : اجل��واب 
ببلل الوضوء .

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال

لوحَظ ف اآلونة األخية ظاهرة التجاوز عىل الشبكة الكهربائية حيث يتم التجاوز من قبل املواطنني أصحاب الدور النظامية ف الالة 
األول أما ف الالة الثانية يكون املواطن أصاًل متجاوزًا )دور عشوائية( وكذلك امتناع املواطنني عن عدم دفع أجور قوائم الكهرباء 

التي بذمتهم باإلضافة إل قيام بعض املواطنني باالعتداء أو التعامل اخلشن مع موظفي دائرة الكهرباء )العدادين( أثناء أداء واجبهم.
راجني إفتاءنا حول هذه الظاهرة خدمة للصالح العام.. مع التقدير.

                                                                                                                              موظفو مديرية توزيع الكهرباء/ النجف األرشف
اجلواب/ بسمه تعال.. الترّصف املشار إليه أعاله ال يوز ويعد رسقًة من املال العام ويرتتب عليه االثم والضامن.
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تستظل  والتي  العراق  في  األيتام  لرعاية  العين  تجتهُد مؤسسة 
توسيع  على  األش��رف،  بالنجف  العليا  الدينية  المرجعية  بظل 
مشاريعها االستثمارية التي يذهب ريعها وثمارها لكفالة األيتام 
المسجلين لديها؛ ومن بينها بناؤها لعمارة )الحبيب( االستثمارية.
يتامى  لصالح  المؤمنون  يوقفها  أراض  العين  مؤسسة  ول��دى 
المؤسسة بتولية المرجع األعلى السيد علي الحسيني السيستاني 
)دام ظله الوارف( لتنشأ عليها مشاريع يعود ريعها لليتامى حصرًا 

وتدخل ضمن كفالتهم وسد احتياجاتهم االخرى.
للمؤسسة )27 وقفًا( منها )5( مشاريع منجزة و)5( مشاريع قيد 
العمل  المؤمل  للدعم، والمتبقي من  االنجاز حاليًا وهي بحاجة 
موارد  ضمن  ليدخل  تعالى  بإذنه  القريب  المستقبل  في  عليه 

المؤسسة. 

مؤسسُة العين.. أفكار استثمارية لكفالة األيتام
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الشخصيات  من  عدد  وبحضور 
واإلعالمية،  والسياسية  الدينية 
للعتبة  العام  األمني  سامحة  قّص 
عبد  الشيخ  املقدسة  السينية 
افتتاح  رشيط  الكربالئي  املهدي 
املشاريع  من  يعّد  الذي  املجمع 
ملكتب  التابعة  اخليية  اإلنسانية 
األع��ىل  ال��دي��ن��ي  امل��رج��ع  ممثلية 
السيني  ع��يل  ال��س��ي��د  س��امح��ة 
السيستاين )دام ظله( ف كربالء؛ 
سامحة  ممثله  إرشاف  وحت���ت 

الشيخ الكربالئي )دام عزه(.
ولتسليط الضوء عىل هذا الرصح 
)االح���رار(  ملة  امل��ه��م  الطبي 
الكيم؛  ل��ؤي  الدكتور  التقت 
الطبية  امهيته  ليبني  املجمع  مدير 
ممع  ان  فقال:  انشائه  ومراحل 
السالم(  )عليه  السني  االم��ام 
ألم���راض  التخصيص  ال��ط��ب��ي 
العيون واألسنان تعود تبعيته ال 

)عليه  ال��رض��ا  االم���ام  مؤسسة 
السالم( وهي احدى مؤسسات 
األع��ىل  امل��رج��ع  س��امح��ة  ممثلية 
– دام ظله- ويرشف  السيستاين 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  عليه 
الكربالئي، وقد تم تأسيسه سنة 
2007وافتتاح جزء من وحداته 
الطبية«، مبينا ان »املجمع يتكون 
من ثالث وحدات وهي العيادة 
والعيادة  للعيون  التخصصية 
والصيدلية  لألسنان  التخصصية 
حيث  مراحل   عّدة  عىل  وكانت 
)املعاجلة  االول  املرحلة  شملت 
واخل��دم��ات  واجل��راح��ة  الطبية 
االولية( وبدئت من سنة 2007 

ال 2009، ومن ثم تم االنتقال 
عام  منذ  الثانية  امل��رح��ل��ة  ال 
مرحلة  وهي     2013-2009
اخلدمات الصحية الطبية الثانوية 
او التخصصية بالنسبة ال العيون 
الثالثة  املرحلة  اما  واالس��ن��ان.. 
ال   2013 ع���ام  م��ن  ف��ب��دئ��ت 
2015 وهي املرحلة التخصصية 
والعالج  التشخيص  ناحية  من 
والتي افتتح هبا عدة من وحدات 
ان  منوها  واألس��ن��ان«،  للعيون 
افتتاحها  تم  التي  »ال��وح��دات 
للعيون  التخصصية  العيادة  ف 
امللّون  القرنية  مسح  وحدة  هي 
وهي تأخذ مسحا ملونا لطبقات 
نشخص  ان  ونستطيع  القرنية 
باإلضافة  فيها  املوجود  اخللل 
العني وبشكل مفصل  ال عدسة 
مرض  نشخص  ان  ونستطيع 
مبارش  بشكل  القرنية  خمروطية 

ونحدد املرحلة التي فيها املريض 
خيتار  ان  ال  الطبيب  ون��وج��ه 
املريض  يناسب  ال��ذي  العالج 
واجلهاز االخر هو جهاز )ناظور 
الذي يقوم بأخذ  الرقمي(  العني 
وعندما  للمريض  رقمية  صورة 
يراجع املريض ف فرتة الحقة ف 
نقارن  ان  نستطيع  اخرى  زي��ارة 
املريض  ونتابع  حتسن  لديه  هل 
من خالل هذه الصور الرقمية«.

اما  قائال:  حديثه  الكيم  وتابع 
البرص  فحص  منظومة  »وح��دة 
تقيس درجة  التي  املنظومة  وهي 
التي  ال��ن��ظ��ارة  ودرج���ة  النظر 
رسيع  بشكل  املريض  حيتاجها 
الثمن  غايل  اجلهاز  وهذا  ودقيق 
العامل  ف  االج��ه��زة  ارق��ى  وم��ن 
، ام��ا اجل��ه��از االخ��ر ه��و جهاز 
قياس عدد خاليا القرنية، وهناك 
امراض  تشخيص  وحدة  جهاز 

ير
قار

ت

افتتاح وحدات جديدة متطورة لعالج العيون في 

مجمع اإلمام الحسين )عليه السالم( الطبي بكربالء
بعَد مرور ثماِن سنوات على تأسيسه وافتتاح بعض وحداته المختصة بمعالجة العيون واألسنان أمام المرضى 
اإلمام  بمجمع  واألسنان  العيون  لعالج  جديدة  طبية  وحدات  افتتاح  الماضي،  األسبوع  شهد  فقد  كربالء،  في 

تقرير:  حسين نصرالحسين )عليه السالم( الطبي التخصصي في حي الموظفين بمحافظة كربالء. 
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ص��ورة  ي��أخ��ذ  وه���و  الشبكية 
ثالثية  او  ثنائية  للشبكية  مقطعية 
نشخص  ان  ونستطيع  االبعاد 
ف  امل��وج��ودة  الالة  او  امل��رض 
وح��دة  ال  اض��اف��ة  الشبكية، 
وضغط  ال��زرق��اء  داء  تشخيص 
العني حيث ان داء الزرقاء يتلف 
ال  يصل  حتى  االط���راف  م��ن 
املريض  جتد  وهلذا  العني،   مركز 
انه ال يشعر ف وجود خلل ولكن 
ويتلف حتى  يتلف،  املرض  هذا 
ولذلك  العني  مركز  ال  يصل 
يصل املريض ال مرحلة متأخرة 
او  املريض  نعالج  ان  نستطيع  ال 
له ما فقده  العالج ليجع  نعطيه 
اخللل  تكتشف  االجهزة  فهذه 
الساحة  الشبكية وف  املوجود ف 
البرصية قبل ان تظهر االعراض 
املبكر  التشخيص  فهذا  املرضية 
اخلط  للطبيب  يعطي  والدقيق 
املريض،  عن  املناسب  العالجي 
تشخيص  ف  تأخر  أي  ان  حيث 
بالنتيجة  يؤدي  االمراض  بعض 

ال فقدان البرص لدى املريض«.
وأشار الكيم ان »املجمع يمتلك 
من  وهو  االصفر،  الليزر  جهاز 
ف  والوحيدة  الفريدة  االجهزة 
العراق وهو يعالج مجيع امراض 
اعتالل  وخ��ص��وص��ًا  الشبكية 
الشبكية السكري ويعالج بشكل 
امن ورسيع ودقيق ف التشخيص 
داخل  تدريبها  تم  الكوادر  وكل 
وخ����ارج ال��ع��راق ف��ال��رشك��ات 
رشوط  ضمن  معها  نتعاقد  التي 

الطبية  ال��ك��وادر  تدريب  العقد 
وإرس��ال  الديثة  االجهزة  عىل 
بلد  للتدريب من  تقني برصيات 
يقدم  املركز  »ان  مبينًا  املنشأ«، 
خدمات صحية ف مال االسنان 
وطموحنا  اولية  خدمات  هي 
األم��ام   ال  خطوات  نخطو  ان 
عام   منتصف  املجمع  وسيفتتح  
االسنان  زراع��ة  وح��دة   2016
ووحدة  االسنان  تقويم  ووحدة 
ووحدة  واألسنان  الفم  جراحة 
ال  ب��اإلض��اف��ة  االس��ن��ان  ترميم 
العالج االويل لألسنان«  مراحل 
التي  االجهزة  »مجيع  ان  مؤكدا 
تعاقد عليها وتم استيادها كانت 
من رشكات رصينة منها )اليابان 
وأوربا وأمريكا( وهذه الرشكات 
هلا وكالء ف العراق لضامن عمل 
الرضورة،  عند  وصيانته  اجلهاز 
علام ان هذه الرشكات مسجلة ف 

وزارة الصحة العراقية«. 
م��ن ج��ه��ت��ه اوض����ح ال��دك��ت��ور 
خ���ل���دون خ��ل��ي��ل؛ اخ��ص��ائ��ي 

السني  االم��ام  ممع  ان  عيون: 
)عليه السالم( الطبي التخصيص 
للعيون واألسنان استورد احدث 
العيون  مال  ف  الطبية  االجهزة 
واالس��ن��ان ف ال��رشق االوس��ط 

املبكر  الكشف  ألجهزة  بالنسبة 
 gdx جهاز)  الزرقاء  داء  ملرض 
(يكتشف فعالية اخلاليا العصبية 
قبل  وقت  ف  املرض  ويكتشف 
االجهزة االخرى،  وايضًا اجلهاز 
اآلخر هو جهاز ال�) fdt ( ايضًا 
مبكر  بشكل  امل��رض  يكتشف 
بالنسبة  االخ��رى  االجهزة  قبل 
واألجهزة   ، البرصية  للساحة 
مناشئ  او  رشك��ة  م��ن  الطبية 

االملانية   ) زايز   ( رشكة  رصينة  
املرض  تكشف  االجهزة   وهذه 
السينية  العتبة  نشكر  مبكرا، 
مال  ف  االه��ت��امم  ع��ىل  املقدسة 

الصحة ومن كافة اجلوانب . 
سعد  حسنني  املهندس  قال  فيام 
من مكتب املعرفة الطبية العلمي 
ووكيل رشكة )زايز( االملانية:  تم 
جتهيز ممع االمام السني )عليه 
للعيون  التخصيص  ال��س��الم( 
اجهزة  من  بمجموعة  واألسنان 

الم  سليت  جهاز)  منها  فحص 
( وأجهزة) fdt ( لقياس الساحة 
 oct وج��ه��از)  للعني  البرصية 
كاميا   ) و)ف��ن��دس  (ال��دي��ث 
زايز  ( من رشكة  فوتو  )سييس 
وهو اول جهاز املاين املنشأ دخل 
تدريب  تم  االن،  لد  للعراق 
موقعيا  عليه  الطبي  ال��ك��ادر 

وخارج العراق.
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تقرير:  حسين نصر
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العديد  اجرت  )االحرار(  ملة 
مع  الصحفية  ال��ل��ق��اءات  م��ن 
والشعب  االق��س��ام  م��س��ؤويل 
ابرز  ملعرفة  املقدسة  العتبة  ف 
هبا  تقوم  التي  االس��ت��ع��دادات 

اقسامها اخلدمية واالمنية.
أفضل  السيد  أوض���ح  حيث 
العام  األم��ني  نائب  الشامي؛ 
أن  املقدسة  السينية  للعتبة 
الزن  لشهر  »االس��ت��ع��دادات 
االول  الليلة  ف  تبدأ  واملصاب 
بمراسيم  ال���رام  حم��رم  لشهر 
رف���ع راي����ة االم�����ام ال��س��ني 
راية  باستبدال  السالم(  )عليه 
بالراية  المراء  الرشيفة  القبة 
للحزن  تشي  ال��ت��ي  ال��س��وداء 
خاص  برنامج  ضمن  واألسى 

يقام سنويًا«.
أيضًا  »ت��م  الشامي،  وأض��اف 
لدخول  خاص  برنامج  إع��داد 
العتبة  ال  السينية  امل��واك��ب 
ايام  خ��الل  املقدسة  السينية 
شهر حمرم الرام وهتيئة االخوة 
الزائرين  الستقبال  املنتسبني 
ي��زداد  ان  املتوقع  م��ن  ال��ذي��ن 
القادمة«،  االيام  عددهم خالل 

العارش  يوم  »وخ��الل  انه  مبينًا 
إل  سنصل  ال���رام  حم��رم  م��ن 
باستقبال  وخاصة  العمل  ذروة 
رك��ض��ة ط��وي��ري��ج وم���ن اك��رب 
العام،  خالل  املعزية  املواكب 
الستقبال  االستعداد  تم  وقد 
خالل  من  الكبي  املوكب  هذا 
من  متالحقة  اج���راءات  ع��دة 
وهتيئة  االب��واب  توسعة  بينها 
الصحن الرشيف، ف ظل إياد 
االمنية  القوة  مع  كامل  تنسيق 
لالعداد  اآلمنة  األجواء  لتهيئة 
املشاركني  الزائرين  من  الكبية 
ب��ش��ع��ية )ال��رك��ض��ة( وع��دم 
خ��روق��ات  بحصول  ال��س��امح 

امنية«.
شمخي  جليل  امح��د  ق��ال  فيام 
الشمري؛ مسؤول املفرزة الطبية 

ال  املقدسة:  السينية  العتبة  ف 
كربالء  بأن  اجلميع  عىل  خيفى 
امل��ق��دس��ة ه��ي ت��رع��ة م��ن ترع 
ألهل  حمب  لكل  ومقصد  اجلنة 
من  ال��س��الم(  )عليهم  البيت 
خمتلف  ومن  الكرام  الزائرين 
اثناء  وخصوصًا  ال��ع��امل  دول 
الزيارات املليونية التي تشهدها 
فأن  املقدسة،  كربالء   حمافظة 
خمتلف  توفي  ال  حيتاج  ذل��ك 
اخل��دم��ات هل���ؤالء ال��زائ��ري��ن 
الطبية،  اخل��دم��ات  بينها  وم��ن 
ال  العام  هل��ذا  فاالستعدادات 
السنوات  ع��ن  ك��ث��يًا  تتلف 
أملفرزة  اع��ت��ادت  ك��ام  السابقة 
مستنفرة  ت��ك��ون  ان  الطبية 
اهبة  وع��ىل  الطبية  بكوادرها 
االستعداد خلدمة زائري االمام 
الفضل  ايب  وأخ��ي��ه  ال��س��ني 
من  السالم(،  )عليهام  العباس 
خالل  توفي املستلزمات الطبية 
فرق  وتشكيل   , وال��ع��الج��ي��ة 
املعزية  السينية  املواكب  ترافق 
واملسعفني  النقاالت  محلة  من 
وت��وف��يع��ج��الت اإلس��ع��اف 
السيني  ال��ائ��ر  م��ن  بالقرب 

وكل ما حيتاجه الزائر سواء  اكان 
مشاركا ضمن مواكب العزاء ام 
مع  )طويريج(,  ركضة  تعزية  ف 
االعداد  االعتبار  بنظر  االخذ 
تلك  احياء  ف  املسامهة  الكبية 
املراسيم،منوها عن التنسيق مع 
حمافظة  داخل  ف  الصحة  دوائر 
الستقبال  وخارجها  كربالء 
التمريضية  الكوادر  من  نخبة 
والطبية من املتطوعني للوقوف 
زمالئهم  م��ع  جنب  ال  جنبًا 
الكوادر  من  الطبية  املفرزة  ف 

االساسية .
وتكثيف  العمل  ان  ال  مشيا 
يقترص  مل  واستنفارها  اجلهود 
بل  وحسب  الطبية  املفرزة  عىل 
جهزت  اخ��رى  م��واق��ع  هناك 
عىل  توزيعها  لغرض  باألدوية 
الزائرين، ومنها مستشفى سفي 
السالم(  )عليه  السني  االمام 
التي  للحاالت  خصصت  التي 
،وستبدأ  وحرجة  صعبة  تعد 
وتطبيقها  االستعدادات  هذه 
اعتبارًا من  الواقع  عىل االرض 
االول  العرشة  من  السابع  يوم 

لشهر حمرم الرام .

العتبة الحسينية المقدسة تستنفر جهودها خالل شهري محرم وصفر 

لتقديم افضل الخدمات للزائرين الكرام 

واألمنية  الخدمية  االقسام  مسؤولي  من  عدٌد  اعرَب 
كوادرهم  استنفار  عن  المقدسة  الحسينية  العتبة  في 
محرم  شهري  الستقبال  استعدادًا  والخدمية  الفنية 
وصفر؛ لتقديم افضل الخدمات للزائرين المشاركين في 
احياء ليلة العاشر من محرم الحرام وزيارة االربعين 

الخالدة, وعلى مختلف اطيافهم ومذاهبهم. 

السيد أفضل الشاميالحاج محمد أبو دكهتقرير: ضياء االسدي 
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واوض������ح« ال���ش���م���ري«  ان 
االربعني  ل��زي��ارة  االس��ت��ع��داد 
خالل  م��ن  سيكون  املليونية 
وللفرق  للجهود  عام  استنفار 
بتقديم  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ط��ب��ي��ة 
حيث  ال��ط��ب��ي��ة،  اخل���دم���ات 
س��ي��ت��م ن��رش امل��ت��ط��وع��ني عىل 
عىل  املنترشة  ال��زائ��ري��ن  م��دن 
حمافظة  ال  امل���ؤدي���ة  ال��ط��رق 
)مدينة  ومنها  املقدسة  كربالء 
)عليه  املجتبى  السن  االم��ام 
النجف  طريق  ع��ىل  ال��س��الم( 
ال��زه��راء ع��ىل طريق  ,وم��دي��ن��ة 
مدينة  ال  ب��اإلض��اف��ة  ب��غ��داد, 
السالم(  )عليه  السني  االمام 
من  بابل(  طريق  عىل  للزائرين 
اخلدمات  افضل  تقديم  اج��ل 
القادمني  للزائرين  العالجية 
االقدام  عىل  سيًا  املحافظة  ال 
املليونية  االربعني  زيارة  ألحياء 
)عليها  زينب  السيدة  ملواساة 

السالم( هبذا املصاب اجللل«. 
زودت  قد  املفرزة  بأن  منوهًا:« 
من  بعدد  كربالء  صحة  دائ��رة 
حتتاجها  التي  العالجات  قوائم 
تقديمها   ل��غ��رض  امل���ف���رزة 
اوضح  جهته  للزائرين«.من 
مسؤول  دك��ة  اب��و  حممد  ال��اج 
قسم الشؤون اخلدمية اخلارجية 
قائاًل: »مع قرب حلول شهري 
حم���رم ال�����رام وص��ف��ر اخل��ي 

اخلدمية  ال��ش��ؤون  قسم  ب��دأ 
الستقبال  بالتهيؤ  اخلارجية 
هذين الشهرين من اجل تقديم 
 , للزائرين  اخل��دم��ات  افضل 
سامحة  مع  االجتامع  تم  حيث 
السينية  للعتبة  العام  األمني 
)عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
كخطوة  الكربالئي(  املهدي 
العمل حيث  تقسيم  اول وتم 
قامت الكوادر ف القسم بتهيئة 
و)الكيشوانيات(  السجاد 
السالل  م��ن  ك��ب��ية  واع����داد 
لغرض  النايلون  وأك��ي��اس 
عدد  ألكثر  اخلدمات  تقديم 
, كام  ال��زائ��ري��ن  مم��ك��ن  م��ن 
االم��ام  ح��ائ��ر  بتهيئة  وقمنا 
ال��س��ني)ع��ل��ي��ه ال���س���الم( 
وسيكون  السجاد  بعرشات 
اما  للنساء  خمصص  ال��ائ��ر 
الصحية  للمنشآت  بالنسبة 
فقد تم االستعداد هلا وهتيئتها 
العمل  ف  داخلة  تكون  لكي 
ملدة) 24 (ساعة لليوم الواحد 
األول  العرشة  خيص  ما  هذا 

لشهر حمرم الرام  .
عقد  القسم  ان  دكة:  ابو  واكد 
ات��ف��اق��ا م��ع رشك��ة )م��ا موث 
املواد  لصيانة  االيرانية  العاملية( 
بعد  القسم  سيقوم   , الصحية 
حمرم  شهر  م��ن  ال��ع��ارش  ال��ي��وم 
مدينة  داخ��ل  الصحيات  بنرش 

ال  اضافة  وخارجها  كربالء 
ألكياس  كبية  كميات  رشاء 
اهليئات  عىل  لتوزيعها  النايلون 
داخل  ف  املوجودة  واملواكب 
نرش  ال  اضافة  القديمة  املدينة 
البالستيكية  النفايات  حاويات 
الوقت  ف  اماكن.الفتًا  عدة  ف 
هناك  س��ت��ك��ون  ب���أن  ذات�����ه:« 
خدمات اضافية يقوم هبا القسم 
)الكيشوانيات(  ن��رش  وه��ي 
سيسهل  وه�����ذا  ال���س���ف���ري 
الزيارة  تأدية  الزائر  عىل  كثيًا 
وع���دم ال���وق���وف ك��ث��يًا عىل 
بسبب  الثابتة  )الكيشوانيات( 
ازدياد اعداد الزائرين ، آ خذين 
مفاتيح  وض��ع  االعتبار  بنظر 
احتياط لتلك )الكيشوانيات( ، 

ودعا ابو دكا االخوة املتطوعني 
الراغبني بتقديم اخلدمة السينية 
ملن  االحرار(   ( ملة  خالل  من 
يرغب بالتطوع لتقديم خدماته 
الزيارات  خالل  الزائرين  ال 
قسم  ال  ال��ض��ور  املليونية 

الشؤون اخلدمية اخلارجية. 
يقدم  م��ا  اب���رز  ان  ال  م��ش��يا 
االستثنائية  اجلهود  من  القسم 
الشعائر  لقسم  مشاركته  هو 
للعتبتني  ال��ت��اب��ع  وامل���واك���ب 
م��واك��ب  بتنظيم  امل��ق��دس��ت��ني 
ال  واخلارجة  الداخلة  العزاء 
الصحن السيني الرشيف لكي 

تسي بيرس ودون تعقيد.
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املسابقة وما  امهية هذه  وملعرفة 
حسينية  اص��وات  من  انتجته 
الشيخ  التقت  )االح��رار(  ملة 
مسؤول  اخل��زاع��ي(  )م��ه��دي 
ما  اب��رز  عن  ليحدثها  الشعبة 
فقال:  املسابقة  عنه  متخضت 
انطالقها  وقت  ف  املسابقة  اّن 
وض��ع��ت م��ع��اي��ي ورشوط���ا 
عمر  رشط  م��ن��ه��ا  خ���اص���ة 
-18( بني  يرتاوح  ان  املتسابق 

مؤمنا  يكون  وان  سنة،   )30
وذا  ل��ه  حمبا  السيني  بعمله 
وذا  واملقامات  باألطوار  خربة 
متيز  صوتية  وإذن  فني  ح��س 
االص���وات واألط��وار،اض��اف��ة 
ال متثله بسمعة حسنة ومقبولة 

ف  يعتمد  امل��ج��ت��م��ع...ان  ف 
معيار عمله عىل قاعدة للرتاث 
واألصالة السينية وان يمتلك 
وشجية  متميزة  صوتية  خامة 

ومؤثرة.
**لكل مسابقة هدف يؤسس 
ترمون  ال��ذي  اهل��دف  ل��ه..م��ا 

الوصول اليه؟؟
املسابقة  اهلدف من هذه  --ان 
ه���و مج���ع رشحي���ة هل���ا ال���دور 
من  الثقافة  ايصال  ف  الفعال 
الرواديد  خالل خلق جيل من 
روح  حيملوا  الذين  السينيني 
بالوالء  ويتمتعون  االص��ال��ة 
السيني واألداء االصيل بعيدا 
وامل��واق��ف  االشكاليات  ع��ن 

روح  وحي��م��ل��وا  امل��ش��ب��وه��ة 
السينية  واخل��دم��ة  التسامح 
التي سار هبا رواديد حسينيون 
البيت)عليهم  ألهل  اخلصوا 
الدنيا  ف  الل  فرفعهم  السالم( 
املرحوم)محزة  كأمثال  واآلخرة 
ال���زغ���ي( وامل���رح���وم )ع��ب��د 
وامل��رح��وم  النجفي(  ال��رض��ا 
ياسني  واملرحوم)  وطن(  )مال 
ابو  )حممد  واملرحوم  الرميثي( 
وغيهم  الكربالئي(  منتظر 
عىل  ساروا  الذين  االحياء  من 
)الرعيل االول(  املتقدمني  نج 
هذا  احياء   ، ذل��ك  ال  اضافة 

الرتاث واملوروث اخلالد ووفاء 
املنرب  خدام  من  االول  للرعيل 
التجديد  روح  وبعث  السيني 
العام  ال��ذوق  الستحسان  فيه 
ويناسب  الشيعي  والعرف  له 
بأوزانه وأشعاره تليد صاحب 
العاملني  ارواح  الكربى  املصيبة 
وأبو  الشهداء  سيد  الفداء  له 
)عليه  السني  االمام  االحرار 

السالم(.
ف��رز  اس��ت��ط��ع��ت��م  ك��ي��ف   **

االصوات وانتقاءها...؟ 
تبدأ  تنافسية  ال��ي��ة  وف��ق   --
من  شيئا  منهم  املشارك  بقراءة 

)إحنه غير حسين ما عدنه وسيله(
شعار المسابقة الوطنية االولى للرواديد الحسينيين الشباب

 برعاية العتبة الحسينية المقدسة

لقسم  التخصصية  الحسيني  والنغم  الصوت  شعبة  اقامت 
الحسينية  للعتبة  العامة  لألمانة  التابع  العامة  النشاطات 
الحسينيين  للرواديد  االول��ى  الوطنية  المسابقة  المقدسة 
وذلك  وسيله(  عدنه  ما  غير حسين  تحت شعار)احنه  الشباب 
إلحياء التراث الحسيني الخالد وما يشكله المنبر الحسيني من 
همزة وصل بين ائمة اهل البيت )عليهم السالم( وشيعتهم.
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اضافة  مستهل  ث��م  االب��وذي��ة 
الرتاث  ال  يعود  ثم  اللطم   ال 
السيني ) تقليد للرعيل االول 
منهم الرادود  السيني املرحوم 
ردة  خصوصا  ال��زغ��ي  )مح��زة 
عدنه  م��ا  حسني  غ��ي  )اح��ن��ه 
وسيله (...جاء ذلك من خالل 
عراقية  حمافظة   )14( زي���ارة 
واختيار )54( متنافسا حرضوا 
عليه  السني  االم��ام  ح��رم  ال 
االصوات  اختيار  وتم  السالم 
متكونة  حمكمة  جلنة  خالل  من 
ومال  التامر  ميثم  )ال��اج  من 
التنغيم  (لكم  الوائيل  ياسني 
)والاج مهدي هالل والشاعر 
ع����ودة ض��اه��ي ال��ت��م��ي��م��ي (

حييى  )واألستاذ  الشعر  حكم 
مهدي  وال��ش��ي��خ  ال��ص��ح��اف 

اخلزاعي(حكم الصوت.
اب��رز  شعر  اع��ت��امد  ال  اض��اف��ة 
الشعراء الذين قرأ هلم املرحوم 

محزة الصغي منهم الاج كاظم 
الثنائي  يمثل  ال��ذي  املنظور 
الكلكاوي  عزيز  والاج  معه، 
مهدي  ال����اج  ع����يل(،  )اب����و 
االموي الكربالئي، السيد عبد 
سعيد  ال��رشع،وال��اج  السني 
)يا  الكوف  ياسني  اهلر،والشيخ 
املرحوم  عاشور(،والاج  شهر 
زاي����ر )ج��ي��ن��ا ن��ن��ش��د ك��رب��الء 
كالو  زي��ن��ب  ب��ي��ه  مضيعينها 

ميرسينه(،وغيهم. 
** ملاذا حتديد قصائد املرحوم 
مح����زة ال���زغ���ي ف����رض عىل 

املتسابق؟
الصغي  محزة  الاج  ميز  --ما 
شجي  بصوت  متتعه  الل  رمحه 
وح��ن��ج��رة ص��وت��ي��ة م��ن ن��وع 
الشاعري  الرجايل  )التينور( 
الصوتية  الطبقة  ذي  امل��ؤث��ر 
للقرارات  املصاحبة  العالية 
قياسا  والعالية  اهلادئة،  النغمية 

االخ��رى  للطبقات  بالنسبة 
الرجايل  والباص(  )كالباريتون 
الطبقتان  هاتان  تتميز  والتي 
حيث  واطئة،  قرارية  بنغامت 
استطاع رمحه الل ان يسخرها ف 
خدمة القضية السينية اخلالدة 
من خ��الل م��زج ه��ذا االب��داع 
الزينة  السينية  ب��األط��وار 
وه��ذه  الصعود  ه��ذا  ف��ول��دت 
ال  باإلضافة  البارزة  الشهرة 
تدخل  اخ��رى  قضية  هناك  ان 
ف صلب هذا االبداع اال وهي 
والتواضع  االخ��الص  مسألة 
ال��رادود  هبا  يتميز  ك��ان  ال��ذي 

محزة الزغي رمحة الل عليه .
م���ا ه���ي ال��ن��ت��ائ��ج االخ����ية 

للمسابقة..؟
ف  متواصلة  ايام  ثالثة  --بعد 
الصحن  ف  االنبياء  خاتم  قاعة 
اخ��ت��ارت  ال��رشي��ف  السيني 
املسابقة  عىل  املرشفة  اللجنة 

كان  االول  متسابقني  ارب��ع��ة 
الشاب)  ال��ع��امرة  حمافظة  م��ن 
(من  ال��ديب  ع��يل  حسني  حممد 
الشاب  مواليد 1989، والثاين 
غليم(  رحيمة  عباس  امح��د   (
حمافظة  من  ايضا   1991 تولد 
مجع  الثالث  املركز  اما  العامرة 
وواسط   كربالء  حمافظتي  بني 
سلطان  م��اه��ر   ( ل��ل��ش��اب��ني 
الركايب  عباس  ال���رزاق  عبد 
باسم  ومصطفى  الكربالئي  

كريم عباس( من واسط.
تكريمهم  تم  االوائل  الفائزون 
ب����دروع خ��اص��ة وش��ه��ادات 
التكريم  ال  اض��اف��ة  تقديرية 
العتبة  ف  ملس  وقراءة  املادي 
السينية املقدسة ايام عاشوراء 
هويات  سيمنحون  ومستقبال 
استحصال  بعد  العتبة  ضيوف 
للعتبة  ال��ع��ام  االم��ني  موافقة 

السينية املقدسة.
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الصادق  االمام  قول  من  انطالقا 
»عليه السالم« )احيوا امرنا رحم 
واستقباال  ام��رن��ا(  احيا  من  الل 
فيه  جرى  وما  الرام  حمرم  لشهر 
من مصائب واالم عىل اهل البيت 
»عليهم السالم« باستشهاد االمام 
السني واخيه ايب الفضل العباس 
الطيبة  والثلة  السالم«  »عليهام 
وتعظيام  واصحابه,  بيته  أهل  من 
وتعال«  »سبحانه  الل  لشعائر 
املؤمنني  من  وبحضور مجع غفي 

الضور  ال  اضافة  واملؤمنات 
العام  باألمني  املتمثل  الرسمي 
سامحة  املقدسة  السينية  للعتبة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
»دام عزه« ورئيس ديوان الوقف 
ع��الء  ال��س��ي��د  س��امح��ة  الشيعي 
العامة  االمانة  اقامت  املوسوي 
احدى  املقدسة  السينية  للعتبة 
السينية  واملراسيم  الشعائر  اهم 
السينية  الراية  تبديل  وهي  اال 
ال��م��راء امل��ع��ربة ع��ن ال��ث��أر ال 

الزن  عن  املعربة  السوداء  الراية 
املراسيم  افتتحت  وقد  والعزاء 
الكريم  القران  بتالوة معطرة من 
المزة  عبد  اسامة  الاج  تالها 
الكربالئي, اضافة ال كلمة رئيس 
السيد  الشيعي  ال��وق��ف  دي���وان 
فيها:  جاء  التي  املوسوي  عالء 
المراء  الراية  اليوم  »نستبدل 
السوداء  واالس��ى  ال��زن  براية 
ال��راي��ة  ت��ل��ك  ان  يقينا  ون��ع��ل��م 
وان  الثأر  عىل  تدل  التي  المراء 

ال  ال��س��الم«  »عليه  السني  دم 
زكريا  بن  حييى  ك��دم  يفور  زال 
ذلك الدم الذي يظهر ثار املظلوم 
استمرار  ان  نعلم  وكام  الظامل,  من 
مستمر  واملراسيم  الشعائر  هذه 
الذي  النيف  الدين  كاستمرار 

فرضه الل عىل املسلمني«. 
»نجتمع  امل��وس��وي:  وأض���اف 
اصبحت  التي  كربالء  ف  اليوم 
قبلة الثوار وعاشوراء مشعال يني 
العدالة  اجل  من  الثائرين  درب 

تقرير/ قاسم عبد الهادي 
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وسط طقوس خاصة تقيمها العتبة الحسينية المطهرة..

استبدال راية الثأر الحمراء براية الحزن السوداء 
إيذانًا بقدوم محرم الحرام
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الناس  إلصالح  واخلي  والرمحة 
مجيعا وكذلك القضاء عىل الظلم 
النيل  يريدون  الذين  والظاملني 
من رشف وكرامة العراق, بحيث 
واالنسانية  ال��ق  اع���داء  وق��ف 

بوجه كل ثائر«.
للعتبة  ال��ع��ام  االم��ني  القى  فيام 
الشيخ  سامحة  املقدسة  السينية 
كلمة  الكربالئي  امل��ه��دي  عبد 
املعزون  االخوة  »ايا  فيها:  جاء 
ملاذا  الكرام  املعزيات  واالخوات 
ملاذا  ع��ام؟  كل  ف  ال��زن  نجدد 
»عليه  السني  عىل  البكاء  نجدد 
كان  اذا  ع��ام؟  كل  ف  ال��س��الم« 
من  ينزل  االمني  الروح  جربائيل 
يعزي  وتعال«  »سبحانه  الل  عند 
اذا كانت  الل عند والدته,  رسول 
تنزل من عند الل ف كل  املالئكة 
باستشهاد  الل  رسول  تعزي  عام 
االمام السني »عليه السالم«, اذا 
بعد  عام  كل  ف  الل  رس��ول  كان 
والدة سبطه السني يدد العزاء, 
فاطمة,  يعزي  الل  رسول  كان  اذا 
ف  العزاء  نجدد  ال  نحن  فلامذا 
ال��س��اموات  كانت  اذا  ع��ام,  ك��ل 
اربعني  السني  االمام  عىل  بكت 
بكت  ال��ش��م��س  واذا  ص��ب��اح��ا 
واجلبال تناثرت والبحار تفجرت 
كانت  اذا  ال��س��ني,  االم���ام  ع��ىل 
اقسى  اجلامدات هكذا فهل نحن 
املعزون وعد  ايا  انتم  قلوبا منها, 

تقيموا  ب��ان  لفاطمة  الل  رس��ول 
»عليه  السني  االمام  عىل  العزاء 
عىل  ميبًا  عام«،  كل  ف  السالم« 
للعامل  »لنقول  التساؤالت:  هذه 
رجاال  صنعت  الدموع  هذه  ان 
وصمدت  داع���ش,  ام��ام  وق��ف��وا 
بوجه  معها  كثية  وم��دن  ام��ريل 
االبطال  رجالنا  فعله  وما  الطغاة, 
مكان,  كل  وف  واالنبار  بيجي  ف 
ام��ريل  نساء  فعلت  م��اذا  لننظر 
من  اخل��روج  منهن  طلب  عندما 
قتل  لو  هنا  سنبقى  فقالن  املدينة 
مجيع الرجال, سنبقى نقاتل داعش 
بالسكاكني, وسألوا فتى من امريل 
مل يتجاوز عمره ال 12 سنة كيف 
امي  ان  فقال  للحرب  خرجت 
الرب  لباس  البستني  من  هي 
ألقاتل االعداد الطغاة, انظروا ال 
االمراة التي هلا عرشة اطفال وال 
متتلك اال رغيفا واحدا من اخلرب 

اطفاهلا  عىل  تقسمه  كانت  كيف 
اشهرا  صامدين  وبقوا  العرشة 

امام هذه اهلجامت الرشسة«.
ممن  امل��ؤم��ن��ني  بعض  وع��رب  ك��ام 
املباركة  املراسيم  ه��ذه  ح��رضوا 
قلوهبم  وح����رارة  ح��زن��م  ع��ن 
)لبيك  صادقة  بأصوات  ون��ادوا 
توحيد  اج���ل  م��ن  ح��س��ني(  ي��ا 
الصفوف للوقوف بوجه االعداء 
النيل  ي��ري��دون  ال��ذي��ن  الظاملني 
»عليهم  البيت  اهل  انصار  من 
بذلك  مستلهمني  ال���س���الم« 
عزمهم وارادهتم من عزم السني 
الذين  ي��وم ع��اش��وراء وان��ص��اره 
الل  رس��ول  بنت  ابن  مع   وقفوا 
مرة  ليهتفوا  واتباعه,  يزيد  بوجه 
)هيهات  واح��د  بصوت  اخ��رى 

منا الذلة(.
ميض  »رغم  املعزين:  أحد  وقال 
ارب��ع��ة ع��رش ق��رن��ا ع��ىل ال��ث��ورة 
ستبقى  لكنها  اخلالدة  السينية 
ابد الدهر شمسا مضيئة تني دربنا 
واالرادة  القوة  منها  ونستلهم 
الداعشية,  ال��ع��ن��ارص  مل��واج��ه��ة 
ان  وج��ل«  »ع��ّز  البارئ  سائلني 
وكيد  االرشار  رش  العراق  يكفي 
الكفار وطوارق الليل والنهار انه 

سميع ميب«.
كام أكد معزون آخرون أنه »اليوم 
ضد  حوهلم  وم��ن  داع��ش  يقف 

اتباع كل من يسي عىل نج اهل 
وهذا  ال��س��الم«  »عليهم  البيت 
وحبنا  ارصارن��ا  من  يزيد  االم��ر 
الذي  ال��ق  املنهج  عىل  وسينا 
العامل  ف  االحرار  كل  عليه  يسي 
ونؤكد هلم باننا سائرون عىل درب 
امتنا  إلصالح  والعقيدة  الشهادة 
ألحياء  صادقون  ونحن  وانفسنا 
السني  االم��ام  استشهاد  ذكرى 
الل  بركة  وع��ىل  السالم«  »عليه 
نستقبل عاشوراء السني بقلوب 
العنارص  ملحاربة  مؤمنة  صادقة 

املتوحشة التكفيية«.
ومن خالل تلك الشعائر السينية 
متحدي  االن  ن��ق��ف  امل��ب��ارك��ة 
الصفوف من اجل وحدة وكرامة 
يقفون  كانوا  من  وهناك  العراق 
السالم«  »عليه  السني  قبة  حتت 
العام  ف  االليمة  املناسبة  هب��ذه 
ف  يقفون  االن  هم  ها  السابق 
الزمر  ملحاربة  القتال  جبهات 
ان  الل  سائلني  الظاملة  التكفيية 
يتقبل عملهم وان يرحم الشهداء 
انصار السني ف  منهم, وقد قدم 
هذا اليوم هدية متواضعة له وهي 
دنس  من  »بيجي«  منطقة  حترير 
بعد  الغاشمة   العنارص االرهابية 
استلهموا صربهم وعزيمتهم  ان 
ضد  ووق��وف��ه  السني  صرب  من 

الطغاة ورفض الذلة والظلم.
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عمل  الية  عن  الضوء  ولتسليط 
السكر  ان��ت��اج  وط���رق  املصنع 
االداري��ة  اقسامه  واب��رز  االبيض 
)االح��رار(  ملة   ... واإلنتاجية 
بزيارة  الصحفية  افاقها  فتحت 
ميدانية ف ربوع املصنع.. فكانت 
)اسعد  املهندس  االول  املحطة 
ع���يل( م��دي��ر امل��ص��ن��ع ف رشك��ة 
الغذائية  امل��واد  لصناعة  االحت��اد 

ليحدثنا عن اركان املصنع فقال:
املصنع يتألف من اربعة عرش قسام 
أالحتياطية  امل��واد  )خم��ازن  وهي 
والورشة   ، امليكانيكية  والورشة 

معاجلة  وحم��ط��ة   ، الكهربائية 
وأب��راج   ، الطاقة  وحمطة   ، املياه 
الوزن)القبانات( ، وحمطة لتفريغ 
للسكر  وخم��ازن   ، اخل��ام  السكر 
السكر  ملعاجلة  وحم��ط��ة  اخل���ام، 
السكر  اخل��ام ،وص��وام��ع خل��زن 
تعبئة  وحمطة  االبيض)املنتج(، 
السكر االبيض ، وخمازن للسكر 
للنقل  اسطول  ال  اضافة  املعبأ( 
الربي، ويبلغ عدد الكوادر الفنية 
والعاملة فيه ما يقارب )2000( 
شخص من الرجال ويدار املصنع 
التي  الديثة  التقنيات  بأحدث 

من خالهلا يعمل ذاتيًا عن طريق 
للسيطرة   )  )DSC ال�  منظومة 
عىل مجيع اجزاء املصنع ومكائنه.

من  تنفيذه  تم  املصنع  ان  مبينا 
األملانية   ))BMA رشك��ة  قبل 
 )100( مساحتها  ارض  ع��ىل 
انتاجية  ب��ط��اق��ة  يعمل  دون���م 
لليوم  طن   )  3000( ال   تصل 
العملية   ان  ال��واح��دم��وض��ح��ا 
مراحل،  ع��دة  ف  متر  االنتاجية 
وتنتهي   ) )اإلذاب��ة  بمرحلة  تبدأ 
ليتم  والفرز(   )البلورة  بعمليتي 
الصول عىل السكر الرطب ومن 

السكر  عىل  للحصول  جتفيفه  ثم 
النهائي، ليتم بعدها خزن السكر 
االب��ي��ض ب��ث��الث )س��اي��ل��وات(  
مكيفة   قبل التعبئة لفرتة ترتاوح 
للتخلص  ساعة   )  72  �48 بني) 

من الرطوبة كاماًل قبل تعبئتها.
خصصت  املصنع   ان  مضيفا 
لوقوف  شاسعة  مساحات  ل��ه 
لنقل  )الشاحنات(  الناقالت 
باجتاه   واألب��ي��ض  اخل��ام  السكر  
العراقية  التجارة  وزارة  ف��روع 
عن  ذلك  ويتم  املحلية  والسوق 
تراقب  خمتصة   ك���وادر  ط��ري��ق 

يعد مصنع سكر االتحاد للمواد الغذائية في قضاء المدحتية بمحافظة بابل من المصانع المحلية االنتاجية المتميزة ذات القطاع 
الخاص إلنتاج  مادة السكر وفق الشروط والمواصفات العالمية المعدة إلنشاء المصانع الغذائية في العراق، وذلك من اجل توفير 

مادة السكر األبيض المكرر لتزويد وزارة التجارة العراقية به لينافس بجودته وسعره المنتوجات العالمية المستوردة.

مجلة )االحرار( بقلب مصنع سكر االتحاد للمواد الغذائية 
 في قضاء المدحتية بمحافظة بابل

األحرار/ ضياء االسدي 
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تسهل  و
دخ��������ول 

وخ������������روج م��ا 
عن  فضاًل  ناقلة  يقارب)100( 
شاحنة   )200 من)  اكثر  وجود 
ام  ميناء  من  اخلام  السكر  لنقل  
قرص ال موقع الرشكة مع مراقبة 
القبان  طريق  عن  الناقلة  وزن 
فارغة وحمملة  عىل  لضبط وزنا 
ان ال تتجاوز الطاقة  االستيعابية 

لكل ناقلة عن) 100 ( طن .
الفتًا ال ان:« املصنع حيتوي عىل 
مبنى للتعبئة وهو خمصص لتعبئة 
من  ان��واع  عىل  االبيض  السكر 
العبوات و بأحجام خمتلفة ومنها 
عن  و5ك��غ��م(  و2كغم  )1كغم 
وزن  لتعبئة  خطوط  اربعة  طريق 
الكبية  50كغم وخط لألحجام 
التي تبلغ واحد طن فضاًل عن ان 
عمل  ورشة  عىل  حيتوي  املصنع 
االعطال  وإدام��ة  بصيانة   تقوم 

الواردة ف املعمل وغيها.
فحص المنتج بجميع مراحل   :
على  كثيرًا  ..يساهم  التكرير 

ضمان جودة السكر
عند  فكانت  الثانية  املحطة  ام��ا 
قندغجي(  )م����روان  االس��ت��اذ 
ليحدثنا  املصنع  ف  اجلودة  مدير 
املختربي  الفحص  عمليات  عن 
للمنتوج فقال: ان املصنع حيتوي 
من  السكر  لفحص  خمترب  ع��ىل 

حلة  ملر ا
عن  النهائية  املرحلة  لغاية  االول 
العاملية ف  التقنيات  افضل  طريق 
مال فحص مادة السكر وبإدارة 
اخذ  خ��الل  من  خمتصة،وذلك 
االن��ت��اج  م��راح��ل  اث��ن��اء  عينات 
موضوعة  خطة  حسب  املختلفة 
ساعة  او  س��اع��ة  ن��ص��ف  ل��ك��ل 
كامل  بشكل  حتاليل  هلا  وعمل 
لضامن عدم وجود مواد جرثومية 
عملية  اثناء  ال��رارة  ف  تقتل  مل 
نسب  وج��ود  حال  وف  التكرير 
حسب  املادة  مجيع  تتلف  بسيطة 
العاملية  )االي����زو(  م��واص��ف��ات 
االنتاج  بمواصفات  لالرتقاء 
ولسالمة الغذاء لكي نقّدم منتجا 

آمنا وذا جودة عالية.
املصنع  ان  »قندغجي«  ويبني 
السكر  لتكرير  مصفاة  عن  عبارة 
ابيض  سكر  ال  وحتويله  اخل��ام 
ال��ب��رشي،  لالستخدام  ص��ال��ح 
عن  ع��ب��ارة  التكرير  وم��ص��ف��اة 
مموعة  مراحل بدًءا من مرحلة 
املستودعات..ومن  ف  التخزين 
الشوائب  ف��رز  عملية  تبدأ  ث��م 
ثم  ج��ان��ب��ًا  وأزاح��ت��ه��ا  الصلبة 
مجيع  لفصل  السكر  اذابة  عملية 
السكري  السائل  عن  الشوائب 
ومراحل )الفلرتة( وإضافة بعض 

املواد 

ل��ف��ص��ل 
ال���ش���وائ���ب 
جتميع  عملية  ث��م 
للسكر)  النقي  السائل 
مرحلة  عملية  تبدأ  ثم   )%100
ازال����ة ال��ل��ون ل��ل��ح��ص��ول عىل 
اللون  من   )  %100 نقي)  سائل 
الشوائب  من  وخ��ال  والرائحة 
لتبدأ عملية حتويل هذا السائل ال 
صلب من خالل عمليات التبخي 
وعمليات  ال��رط��وب��ة  وس��ح��ب 
اخرى حتى نحصل عىل بلورات 
السكر النهائية والتي نقوم بعملية 

تعبئتها وتكون جاهزة .
واشار )قندغجي( ال أن الكوادر 
كل  حريصة  واملنتجة  الفنية 
طبقًا  املنتج  اخراج  عىل  الرص 
العاملية   واملواصفات  للرشوط 
و  ذاتية  رقابة  وج��ود  خالل  من 
التجهيزات  بأحدث  مهز  خمترب 

و  ل��ل��ج��ودة  ادارة  و  ال��ع��امل  ف 
عينات  واخذ  ال��دوري  الفحص 
ف كل مراحل العمل لكي يكون 
املنتج ينافس عىل املستوى العاملي 

وليس ف العراق فقط .
 غياب دعم المنتوج المحلي 
التجارة  وزارة  قبل  من 
المشاكل  اولى  العراقية 
مصنع  منها  يعاني  التي 

السكر 
منوها ال ان توجه وزارة التجارة 
املستورد  السكر  لدعم   العراقية 
من دول عربية يؤثر بشكل سلبي 
عىل دعم املنتج املحيل وخصوصا 
مواصفات  حتمل  مادة  يقدم  انه 
اعىل  مواصفات  وذات  عاملية 
املستوردة  باملادة  مقارنة  بكثي 
وبأسعار اقل ،ونحن نأمل اعتامد 
التجارة  وزارة  لتجهيز  رشكتنا 
للبطاقة  املطلوبة  السكر  بكميات 
التموينية، وجتديد العقد معها مرة 
اخرى وخصوصًا ان املناقصة قد 
مرات  ثالث  رشكتنا  عىل  رست 
التأخي؟  سبب  هو  ما  نعلم  وال 
املجهزة  الكميات  سحب  وعدم 
وزارة  خم��ازن  ل��دى  وت��زوي��ده��ا 
وت��زوي��ده��ا  العراقية  ال��ت��ج��ارة 
اتوقع  ذلك  وبخالف  للمواطن 

ان املصنع مهدد باإلغالق .
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ان تتبع االنسان لعيوب االخرين 
واخطائهم والرتكيز عليها ينسيه 
اخطائه  فيغفل عن  نفسه  عيوب 
غيه  بعيوب  عنها  ويتشاغل 
تتوغل  نفسه ويرتكها  فيلهو عن 
ف االخطاء والذنوب والشيطان 
فياه  عمله  سوء  له  ُيزّين  الذين 
عيل  االمام  ويقول   ً مجيال  حسنًا 
انه  الناس  : )ايا  )عليه السالم( 
اشتغل  نفسه  عيب  ف  نظر  من 
عن  ورد  وقد  غيه(،  عيب  عن 
االك���رم )ص��ىل الل  الل  رس���ول 
)ال   : قوله  وسلم(  وآل��ه  عليه 
فإنه  املؤمنني  ع���ورات  تتبعوا 
تتبع  املؤمنني  ع��ورات  تتبع  من 
عورته  الل  تتبع  ومن  عورته  الل 
بيته(،  ج��وف  ف  ول��و  فضحُه 
النفس  م��ع��رف��ة  ان  وال��ق��ي��ق��ة 
واص��الح��ه��ا  لبنائها  م��ق��دم��ة 
ااّل  االص���الح  عملية  تتم  وال 
واخطاء  عيوب  عىل  بالوقوف 
ُيصاب  فعندما  النفس  ه��ذه 
يركز  حينام  او  بالغرور  االنسان 
ع��ىل ع��ي��وب االخ��ري��ن ف��إن��ه ال 
عيوب  ورؤي��ة  ابصار  يستطيع 
االمام  املؤمنني  امي  وقال  نفسه 

االنسان  ف  السالم(  )عليه  عيل 
الغافل واملغرور الذي ال يلتفت 
)سكر  امل��ح��ت��وم  م��ص��يه  ال 
من  افاقة  ابعد  والغرور  الغفلة 
االنسان  فعىل  اخل��م��ور(  سكر 
اال  املقيتة  الصفة  هبذه  املتصف 
ان  الناس  ع��ورات  تتبع  وه��ي 
نفسه وقد ورد  يراجع وحياسب 
عليه  الل  )صىل  الل  رس��ول  عن 
انفسكم  )حاسبوا  وسلم(  وآله 
قبل  وزن��وه��ا  حُتاسبوا  ان  قبل 
املحاسبة  وثمرة  ت��وزن��وا(،  ان 
يتم  فبها  النفس  اص��الح  ه��ي 
اخلطأ  م��ك��ام��ن  ع��ىل  ال��وق��وف 
االنسان  معرفة  بعد  والضعف 
وهتذيبها  بتقويمها  فيقوم  نفسه 
نفس  سوى  يملك  ال  واالنسان 
ونار  جنة  بني  خُمّي  وهو  واحدة 
بن  عيل  االمام  موالي  قال  وقد 
السني عليهام السالم )اوال ُحر 
ريعني  الهلها  اللاّمظة  هذه  يدع 
الدنيا – فليس النفسكم ثمن اال 
اجلنة فال تبيعوها بغيها فإنه َمْن 
ريض  فقد  بالدنيا  الل  من  ريض 

باخلسيس(.

يتناقلُه  حديثًا  ونسمُع  نقرُأ  طاملا 
))السنُي   : وال��ع��وامُّ اخل��واصُّ 
نجاٍة((،  وسفينُة  هدى،  مصباُح 
اليِه  تصبَو  اْن  تريُد  ما  ولكْن 
هدايٍة  فأيُّ  اهلدايُة،  هو  عقوُلنا 
)عليِه  السنِي  ب��االم��اِم  متّثلت 

الّسالُم(؟
الّنظَر ف لفظِة )مصباُح  لو امعنا 
ن���ج���اٍة(  وس��ف��ي��ن��ُة  هدى… 
لوجدناها قد اخذت منحى كبيًا 
ف عاملِ املاّدة واملعنى، فلها جنبتاِن 
لالماِم  اطلَق  لقٌب  اّنه  اوالمها: 
الّطريَق  ُي��يضُء  ألّن��ه  ال��س��نِي؛ 
واجلنبُة  درهَب���م،  وينُي  للعاملِ، 
السنَي  االم���اَم  اّن  االخ���رى: 
والّنجاِة،  ال��ف��الِح،  سفينُة  هو 
يقع  فحينام  والّنجاِح،  والظفِر، 
والرزايا،  املصاعِب،  االنساُن ف 
الّنجاِة،  عن  يتحّدث  واهللكِة 
واخلالِص، وكام تعلموَن احّبتي 
من  االن��س��اَن  تنقُذ  السفينَة  اناَّ 
هو  فالسنُي  واملصيبِة،  اهلالِك، 
الّنجاُة ف الداريِن، فقد اصبحت 
كربالُء املقّدسُة مصباحًا ملَن يريُد 
يريُد  ملَن  للّنجاِة  اهلدايَة، وسفينًة 
وقعَة  واناَّ  اهللكِة،  من  اخلالَص 
مجيِع  عن  متامًا  تتلُف  كربالَء 
قاَم  السنَي  االماَم  الوقائِع؛ ألناَّ 

العلِن  ف  هو  عدوٍّ  ام��اَم  بنهضٍة 
ب��االس��الِم،  ويتظاهُر  مسلٌم، 
العداوَة  الباطِن يضمُر  ولكْن ف 
الّسهِل  م��ن  فليس  ل��إس��الِم، 
حتمل  فكرّية  ت��ّي��ارات  مقارعة 
وكام  االس��الم،  راي��ة  الّظاهر  ف 
الوهايب  الفكر  من  اليوم  نلمسه 
اجلهل،  فمقارعة  ال��ّداع��ش، 
الّصعوبة،  والظلم عمل ف غاية 
بل  حتذيٌر،  هي  كربالَء  فوقعُة 
ان����ذاٌر ل��الج��ي��ال ال��ق��ادم��ة كي 
دينهم،  ف  ح��ذر  ع��ىل  يكونوا 
الدين  اّن  وليعلموا  ودنياهم، 
والظفر  للنجاة،  وسيلة  اّنه  كام 
للهالك،  وسيلة  يصبح  رب��ام 
القول:  جاء  وهل��ذا  واخل��رسان، 
ح��ّدي��ن(،  ذو  س��ي��ف  )ال��دي��ن 
هالكًا  الدين  يكون  ان  فيمكن 
اهله  يتمّكن  مل  اذا  فيام  ل��ألّم��ة 
عّز  الل  امر  وتلبية  بِه،  القياِم  من 

وجّل.
اخ����وت واخ�����وات: م��ا زال��ت 
لألمِم،  مشعاًل  املقّدسُة  كربالُء 
بل مصباحًا للضامئر التي ترفض 
ماذا  رأيتم  وقد  واجلهَل،  الظلَم 
فعَل الشُد الشعبيُّ من بطوالٍت 
االم��اِم  لعّشاِق  ال��درَب  ت��يضُء 

السنِي )عليِه الّسالُم(.

املصباحُ احلقيقيّ
عمار الزويني

تتبع العيوب
كاظم الطائي
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ولد الشهيد السعيد آية الل السيد 
حسن الشيازي ف عام 1354ه� 
من  األرشف،  النجف  مدينة  ف 
والتقوى  بالعلم  عرفت  عائلة 
واجل��ه��اد، ف��وال��ده ه��و آي��ة الل 
مهدي  امل���يزا  السيد  العظمى 
وجده  رّسه(،  )قّدس  الشيازي 
آية الل العظمى السيد  األكرب هو 
ال��ش��يازي  حسن  حممد  امل���يزا 
يعرف  وال���ذي  رّسه(  )ق���ّدس 

باملجّدد الشيازي. 
)ق��ّدس  ك��ان  ومم��ي��زات��ه:  صفاته 
رّسه( عىل درجة كبية من اخللق 
والتواضع والتقى، فكان نموذجًا 
اإلسالمية،  األخ��الق  ف  ومثااًل 
طبقات  خمتلف  م��ع  متواضعًا 
له  الشخصية،  رص��ني  ال��ن��اس، 
وقار وهيبة. وكان مثااًل ف الزهد 

ال يتم لألمور الكاملية من مأكل 
من  جليًا  ذلك  يبدو  ملبس،  أو 

معيشته البسيطة. 
دراسته وأساتذته: هاجر الشهيد 
مدينة  رأسه  مسقط  من  السعيد 
مدينة  إل  األرشف  ال��ن��ج��ف 
وال��ده،  برفقة  املقدسة  كربالء 
الشهداء  سيد  رحاب  ف  فرتعرع 
السالم(،  )عليه  السني  اإلم��ام 
أخذ  إذ  األول،  مدرسته  فكانت 
واملقاومة  اجلهاد  ف  دروس��ًا  عنه 
من أجل الدين وإعالء كلمة الل 
راضيًا  الشهادة  وسام  نال  حتى 

مرضيًا.
)قّدس  الشيازي  الشهيد  وبدأ 
رّسه( دراسته للعلوم الدينية منذ 
أيام صباه، وبعد أن أنى مرحلة 
كبار  عىل  دراسته  تابع  السطوح 
أساتذته الفقه واألصول، أمثال: 
السيد  العظمى  الل  آية  املرحوم 
رّسه(،  )ق���ّدس  امل��ي��الين  ه��ادي 
السيد  العظمى  الل  آية  واملرحوم 

رّسه(،  )قّدس  الشيازي  مهدي 
الشيخ  العظمى  آية الل  واملرحوم 
)ق��ّدس  األصفهاين  رض��ا  حممد 
آية الل العظمى  رّسه(، واملرحوم 
)ق��ّدس  ال��ش��يازي  حممد  السيد 

رّسه(.
ف  ال��ش��يازي  الشهيد  واستمر 
دراسته حتى نال درجة االجتهاد، 
ف  العليا  املرحلة  بتدريس  وبدأ 
اخلارج(  )بحث  الفقه واألصول 
الدينية ف الوزة  العلوم  لطالب 

العلمية الزينبية ف دمشق.
)قدس  الشيازي  الشهيد  قى 
أعداء  ضد  ماهدًا  حياته  رسه( 
واملسلمني  اإلس��الم  وأع��داء  الل 
ليست  فرتة  ذلك  بسبب  فقى 
السجن،  ف  حياته  م��ن  قصية 
التعذيب  أن���واع  أبشع  والق��ى 
أيدي  عىل  واجلسدي  الروحي 
وقى  العراقي،  النظام  جالوزة 
مرشدًا  حياته  من  األخية  الفرتة 
ع����ن وط��ن��ه 

ومسقط رأسه.
ف��ق��د ن��ض ب���اك���رًا ف م��اه��دة 
الطغاة  وم��واج��ه��ة  ال��ظ��امل��ني، 
خالل  من  وذل��ك  واملستعمرين 
وال��ده  وتوجيهات  إرش����ادات 
مهدي  السيد  العظمى  الل  آي��ة 
حممد  السيد  وأخيه  ال��ش��يازي 
الشيازي )قدس رسه(، فكانت 
املسؤولني  فيها  حذر  مواقف  له 
املسائل  ع��ن  الغفلة  مغبة  م��ن 
عرب  السعيد  ن��وري  أي��ام  الدينية 
الوعي،  نرش  ف  املؤثرة  مقاالته 
بعنوان  مقالة  آن��ذاك  كتب  وقد 
ف  نرشت  االستعامري(  )اللف 
التي  واآلداب(  )األخ��الق  ملة 

كان يديرها بنفسه.
املناوئة  السياسية  ملواقفه  ونتيجة 
يد  اغتالته  ال��ظ��امل��ني،  للحكام 
لبنان  ف  اإلج��رام��ي��ة  ال��ب��ع��ث 
ليطوي املوت صفحة من اجلهاد 

والكرامة واملطالبة بالرية.

من كبار فقهاء اإلمامية وعلامئها املشهورين، ولد ف سلطان 
رأسه  مسقط  ف  املقدمات  ودرس  هجرية،  آباد سنة 1278 
أصفهان  إل  سافر  ثم  الفضالء،  من  آخر  وع��دد  أبيه  عىل 
وبعدها إل النجف األرشف، وأصبح متهدًا عاملًا يشار إليه 

بالبنان ومن ألقابه )العراقي(.

من هو؟؟؟

الشيرازي  حسن  السيد  اهلل  آية  المفكر  الشهيد 

)قّدس سره(
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المستبصر الدكتور محمد

 ميشال الغريب يكتب:
)إسالمي العقالني والفهم العقالني للدين(

م���ن بيِن الكت���ب الرائعة الت���ي تأخذ بالقارئ إلى مديات أوس���ع 
وحي���اة مليئة بالتج���ارب والمواقف والحوارات الش���يقة، هو كتاب 
)إس���المي العقالني( الذي ألفه المستبصر الدكتور محمد ميشال 
الغريب كثم���رٍة النتقالِه المضيء من المس���يحية إلى اإلس���الم، 
والذي ض���ّم مجموعة أبح���اث كتبها الغريب في أوق���ات متفرقة 
بطلب من صحفيين وسياس���يين واجتماعيين وهي تتعلق بشتى 
الشؤون اإلسالمية، وقد قدمها له صديقه الشيخ محمد علي الحاج 
العامل���ي. ويبين الغريب )تّولد/ لبن���ان 1931( إن إنتاجه الفكري 
بين دفتي كتابه هذا قد بدأ منذ اعتناقه لإلس���الم في شهر شباط 
ع���ام 1985؛ وكان���ت خطوت���ه الجريئة هذه مث���ار اهتمام بعض 

المشتغلين في قضايا الفقه اإلسالمي.

ك��ام وق��د ح��وى الكت��اب عىل 
موضوعات صحفية ومقابالت 
لوس��ائل إعالمي��ة خمتلف��ة م��ع 
فيها  يتحدث  الغري��ب  الكاتب 
ع��ن اإلس��الم وس��بب اعتناقه 
هلذا الدين النيف، ففي إحدى 
املقابالت التي أجرهتا معه ملة 
الفكر اإلس��المي بش��هر نيسان 
1985 س��ألته عن تول��د فكرة 
اعتن��اق اإلس��الم ومن��ذ متى؟ 
فأج��اب: أن��ه ليس م��ن تاريخ 

حم��دد، لذلك لكنه��ا فكرة وقد 
تكون فطرة، نمت ّف مع الزمن 
ولك��ن أذك��ر أين تربّيت ف حي 
العمي��ق(  )اخلن��دق  إس��المي 
الس��ابعة  وحت��ى  والدت  من��ذ 
م��ن عمري، وكت أش��اهد من 
الناف��ذة مئذن��ة جامع��ة رفيع��ة 
ص��وت  أعاله��ا  م��ن  ينطل��ق 
املؤذن الرخي��م، وخالل حيات 
مل أشعر يومًا أن أهيل املسيحيني 
بكلم��ة  تك��دروا  املوارن��ة 

واح��دة م��ن حميطه��م املس��لم، 
وأقس��م ب��الل الع��يل العظيم أن 
لي��س م��ن داف��ع نفع��ي دفعني 
العتناق اإلس��الم، فأنا لس��ت 
راغبًا بزواج ثاٍن ولس��ت طالبًا 
ألية وظيفة، أم��ا عن القناعات 
فإين أكبب��ت عىل مطالعة القرآن 
الكري��م ك��ام اإلنجي��ل املقدس 
تش��دين  من��ذ حداثت��ي فكانت 
إليه آياته الكيم��ة ولغته فتزيد 
ومل  لغت��ي،  وتس��تقيم  مع��ارف 
أج��د ف املصحف ما ينفرين منه 
بل فيه تودد للمس��يحيني كمثل 
قول��ه تع��ال ف س��ورة املائ��دة: 
ِذيَن  لاَّ ًة لِّ ��َوداَّ ْم ماَّ )َوَلَتِج��َدناَّ َأْقَرهَبُ

ِذيَن َقاُلَوْا إِناَّا َنَصاَرى(. آَمُنوْا الاَّ
م��ع  قناعت��ي  ازدادت  ول��ذا 
الزم��ن ومن��ذ طفولت��ي بازدياد 
علمي وإطالعي، وأنا أقول أن 
مارونيت��ي مل أخرته��ا بنفيس بل 
ورثتها ع��ن أيب ورغم احرتامي 
للقديس الناس��ك م��ارون فإن 
من يدع��ي متثيله من رجال دين 
وقادة سياس��يني قد أساؤوا إليه 

كثيًا وإل املسيحيني عامة.
وي��رى الغري��ب ف مق��ال آخر 
أن محل املس��يحيني عىل اعتناق 
اإلس��المي يق��يض أواًل بتبديد 
اخل��وف م��ن نفوس��هم، وإزالة 
الدع��اوى الكاذبة التي يروجها 
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من كتاب )اإلمام الحس���ين والس���نة( ل� )عبد العزيز الطباطبائي والذي ينقل فيه ما جاء على لسان رواة الحديث والعلماء 
الثقاة لدى المسلمين الُسّنة، والذيَن وثقوا واقعة الطف ونقلوا سيرة اإلمام الحسين )عليه السالم(.. ومنها:

ف صفوفه��م االس��تعامر الغريب 
والصهيوين، وسأنطلق شخصيًا 
ف محلة أدعو فيها كل مسيحيي 
لبن��ان وكل مس��يحيي الع��رب 
العتناق اإلسالم فهذا خٌي هلم 
ف دنياهم وآخرهتم؛ ونصيحتي 
األخوي��ة هل��م ولكل مس��يحي 
أينام كان أن يقرأ القرآن الكريم 
جيدًا وسية نبينا العظيم )صىل 
الل علي��ه وآل��ه( فه��ي مكمل��ة 

ومتممة لرسالة سيدنا املسيح.
وأش��مل  أوس��ع  مق��ال  وف 
يتح��دث الغريب عن قصته مع 
القناعة  اإلس��المي ويقول هي 
تربيت��ي  م��ع  اكتس��بتها  الت��ي 
خ��الل  الش��خصية  وثقافت��ي 
دراس��تي منذ الصغ��ر، وكتاب 
الكت��ب  م��ن  الكري��م  الق��رآن 
التي اطلع��ت عليها من بعد أن 
أطلعت ع��ىل الكثي من الكتب 
وبع��د  اإلس��المية  الفلس��فية 
دراس��تي ملادة النظم اإلسالمية 
ف الكلي��ة اليس��وعية اعجب��ت 

م��ن ذلك الني هبذا الدين ومع 
معارف  وزي��ادة  الزم��ن  م��رور 
واتس��اع ثقافتي جعلت قناعتي 

تنمو وتكرب مع الزمن.
أما بش��أن العائل��ة وعالقتها به 

بعد اعتناقه لإسالم يقول:
دخ��ول  ع��ىل  أح��دًا  أج��رب  مل 
اإلس��الم، حت��ى ول��دي هادي 
ومنص��ور اللذان م��ن الواجب 
اتباعي ألنام كانا قرّصًا.. ولكن 
مل أجربمها.. فالدين اإلس��المي 
دي��ن عقالين أتت أح��كام آياته 
بالتدرج، كام أنه ليس من املمكن 
أن أحم��و م��ن ذه��ن أوالدي ما 
للرهبانيات  تعلموه ف مدارس 
خالل عرش سنوات ألقنعهم بام 

يصبحون عليه بعرشة أيام!!
وم��ن النق��اط املضيئ��ة ف حياة 
الغريب.. عالقته باملفتي حسن 
إيامن��ه  خال��د ودوره ف رحل��ة 
واعتناقه لإسالم، وهنا يقول: 
ان املفت��ي صديق��ي من��ذ زم��ن 
وهذا ايضًا من مجلة األشياء التي 

حتفزين أكثر فمنذ عدة س��نوات 
عندما أتي��ت إل بيوت الغربية 
سنة 1976، تركت الدامور فأنا 
م��ن الدامور أساس��ًا، ال أفوت 
عيد األضح��ى أو عيد الفطر.. 
إال وأذهب إل الش��يخ حس��ن 
العلامء أهنئهم باألعياد..  ومعه 
لكن ما ال��رس؟ ال أعرف فلدي 
القناعة..  ال��ب،  املي��ل،  ه��ذا 
إن��ا اهلداي��ة ت��أت من عن��د الل 
تع��ال، وق��د كان للمفتي خالد 
الفض��ل بإعطائ��ي ع��دة كت��ب 
بع��د أن فاحتت��ه باملوض��وع منذ 
حوايل الستة أش��هر فاستحسن 
الب��ادرة وأعط��اين ع��دة كت��ب 
وطل��ب من��ي أن أتري��ث فلديه 
املؤلف��ات وكتب أخرى  بعض 
وبطبيع��ة ال��ال حرص��ت عىل 
ث��م  عل��اًم  وازددت  مطالعته��ا 
ذهب��ت وأعلن��ت إس��المي ف 
دار الفتوى وأنا سعيد ومرسور 
فع��اًل فق��د رصت منس��جاًم مع 
نف��يس؛ فوضع��ي الس��ابق كان 

مزعجًا يل متاما عىل كل الصعد، 
فالبيئة املسيحية مل تكن بيئتي إال 

بالوراثة ال بالقناعة.
الدكتور حممد  وأخيًا.. رح��ل 
رحل��ة  بع��د  الغري��ب  ميش��ال 
طويل��ة ومضنية ختمها باعتناق 
األصي��ل  املحم��دي  اإلس��الم 
والترشف بمذه��ب أهل البيت 
)عليهم السالم(، إال أنه قد ترك 
أث��رًا كب��يًا ف متمع��ه وحميطه، 
منها تدريسه ف اجلامعة اللبنانية 
وحمارضاته  الربي��ة  واملدرس��ة 
وكتابات��ه واعتصاماته وإصدار 
قراب��ة الثالثني كتاب��ًا بكل جرأة 
ونزاه��ة ومنه��ا )فس��اد الكم 
ف لبن��ان، إصالح نظ��ام لبنان، 
اجلريم��ة  بقاعي��ات،  نوابن��ا، 
الكربى من قتل عملتنا الوطنية 
البي��ك  لبن��ان،  ش��عب  وأفق��ر 

والريات العامة(.

حّدثن��ي غُي أمحد ب��ن إبراهيم، 
ب��ن  حيي��ى  ع��ن  ش��بابة،  ع��ن 
إس��امعيل عن الش��عبي: ان ابن 
عم��ر كان بام ل��ه فق��دم املدينة، 
فأخرب بخروج الس��ني فلحقه 
ع��ىل مس��ية ث��الث لي��ال م��ن 
املدين��ة، فق��ال ل��ه: أي��ن تريد؟ 
ق��ال: الع��راق: ق��ال: ال تأهت��م 

الن��ك بضع��ة من رس��ول الل، 
والل ال يليه��ا منك��م أح��د أبدًا 
وم��ا رصفه��ا الل عنك��م اال هو 
خي لك��م، فقال: ه��ذه بيعتهم 
عم��ر  اب��ن  فاعتنق��ه  وكتبه��م. 
وبكى وقال: استودعك الل من 

قتيل والسالم.
وحّدثني الس��ني بن عيل، عن 

حيي��ى ب��ن آدم، ع��ن أيب بكر بن 
عياش قال: كت��ب االحنف ال 
السني � وبلغه انه عىل اخلروج 
� اص��رب أن وع��د الل ح��ق وال 

يستخفنك الذين ال يوقنون.
قال��وا: وعرض اب��ن الزبي عىل 
الس��ني أن يقيم بمك��ة فيبايعه 
ويبايعه الناس، وانام أراد بذلك 

ان ال يتهم��ه ويع��ذر ف القول، 
فقال السني: الن اقتل خارجًا 
من مكة بش��رب أحب ايلاَّ من أن 
اقت��ل فيها، وألن أقت��ل خارجًا 
منها بش��ربين أح��ب ايلاَّ من أن 

أقتل خارجًا منها بشرب.

حرمُة الديار المقدسة عند سيد الشهداء

عرض/ علي الشاهر
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 لِنَجْعَلَهَا لَُكمْ تَْذكِرَةً

ملاذا تتكّرر معنا مش���اهد العنف 
واالرهاب عام���ًا بعد آخر على 
الّرغم من اّننا تيّقّنا بانفس���نا من 
اّن ثمن���ُه غاٍل ج���دًا وكبير وإّن 

َياح لتفاهتِه؟. حصادُه تذروه الِرّ
ملاذا تتلّطخ أيدينا بالفساد املالي 
واالداري مبجّرد ان نعتلي منصبًا 

او جنلس خلف طاولٍة؟.

لقد شاءت رحمة الله تعالى ان 
َيُقّص علينا }َأْحَسَن اْلَقَصِص{ 
ليس من أجل الّتس���لية وال من 
أج���ل ان نضعها عل���ى الّرف، 

أبدًا، وإّنما من اجل ان نصحو 
م���ن الغفل���ة فنتعّل���م، فالقّصة 
وحيٌّ م���ن نوٍع آخر، فلماذا ال 
نتعّلم من القّصة القرآنية؟ أولم 
يُقل امير املؤمنني )عليه السالم( 
}اّلس���عيُد م���ِن اّتع���ظ بتجارِب 
غيِرِه{؟ أَوليس���ت الدنيا مواعظ 
كما أشار الى ذلك امير املؤمنني 
ْنَيا  )عليه السالم( بقوله }إِنَّ الدُّ
َداُر ِصْدق لَِم���ْن َصَدَقَها، َوَداُر 
َعاِفَية لَِم���ْن َفِهَم َعْنَه���ا، َوَداُر 
َد ِمْنَه���ا، َوَداُر  ِغن���ًى لَِمْن َت���َزوَّ

َمْوِعَظة لَِمْن اتََّعَظ بَِها{؟.
برأي���ي، ف���إّن م���ن األس���باب 
االخ���رى التي تدف���ع باملرِء الى 
ان يتجاهل او يتناسى، ما يلي:
أواًل؛ احل���بُّ األعمى والُبغض 
األعم���ى، فبينما يدف���ع األّول 
بامل���رء ال���ى ان يبّرر كّل ش���يء 
خط���أ س���واء عل���ى الصعي���د 
الشخصي او على صعيد اجملتمع 
او على صعي���د الدولة والنظام 
يدفع���ُه  احلاكم���ة،  واملؤسس���ة 
الّثاني الى ان يتجاهل أّي َشْيٍء 
صحيح وُمفيد لدرجٍة اّنه يخسر 
جتربة وخبرة، وهو االمر الذي 
يتعام���ل به البع���ض مع كربالء 
وعاش���وراء وسيد ش���باب أهل 
اجلن���ة االمام احلس���ني بن علي 
فه���ؤالء  الس���الم(،  )عليهم���ا 
يتناَس���وَن ويتجاهل���ون فضله���ا 
بس���بِب بغضهم األعمى، والله 
تعال���ى امرنا ان ال ننس���ى ذلك 
بقوله }َواَل َتنَسُوا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم 

إِنَّ اللََّه بَِما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر{.
لقد وصف القرآن الكرمي احلالة 
االولى )احلّب األعمى( والذي 

بقلم: نـــــــــزار حيدر

اذا كان كلُّ ش���يء في الكون، خاّصًة أحداث الّتاري���خ وتجارب االمم، تذكرًة لنا، كما وصف ذلك 
القرآن الكريم، فلماذا، إذن، ننسى؟ لماذا ال نتعّلم؟ لماذا يتكّرر عندنا الحدث بشكٍل مستمّر؟ 
لم���اذا ال نوّظف التجربة لترش���يد الّثمن المدفوع ألّي مرحلٍة من مراحل حياتنا، س���واء أكان 

زمنًا او جهودًا وتضحية؟.
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ُينت���ج ثقافة صناع���ة الطاغوت 
وعبادتِه وكذل���ك عبادة العجل 
بقول���ه }َوإِْذ َأَخْذَن���ا ِميَثاَقُك���ْم 
���وَر ُخُذوا  َوَرَفْعَن���ا َفْوَقُك���ُم الطُّ
ٍة َواْس���َمُعوا َقاُلوا  َما آَتْيَناُكم بُِقوَّ
َس���ِمْعَنا َوَعَصْيَنا َوُأْش���ِرُبوا ِفي 
ُقُلوبِِه���ُم اْلِعْج���َل بُِكْفِرِه���ْم ُقْل 
بِْئَس���َما َيْأُمُرُكم بِ���ِه إمَِياُنُكْم إِن 

ُكنُتم مُّْؤِمننَِي{.
اّنُه توصيٌف راٍق مبعاني جوهرّيٍة 
عميقٍة، وكأّن )َعَبَدة الِعجل( لم 
يكتفوا بالّظاهر فقط وأّنما أّثرت 
عبادته���م للعج���ل ف���ي كيانِهم 
ومش���اعرِهم وطريق���ة تفكيرِهم 
اليومية  وممارستِهم  وأحاسيسِهم 
ورؤيتِه���م لالم���ور ولآلخرين، 
لدرج���ٍة ان عبادتُه لهم وصلت 
حّد الكفر بالله تعالى والّتناقض 
مع ما يقول���ون ويّدعون، فهم 
يقولون س���معنا ولكن في نفس 
الوقت يكف���رون مبا جاءهم من 
العل���ِم والوح���ي، وكل ذل���ك 
بس���بب ان نفوس���هم تش���ّربت 
عبادة العجل، كما تشرب قطعة 

اإلسفنج املاء!.
ثانيًا؛ تغليب قيم اجلاهلّية على 
الديني���ة، وكأّن اجملتمع  القي���م 
انقل���ب على عقَبي���ِه، اذا بقيِم 
العش���يرِة، وعلى رأِس���ها روح 
االنتق���ام، تتغّلب على أّية قيمٍة 
ُأخرى عّلمها رسول الله )صلى 
الل���ه عليه وآله( ل���ذاك اجملتمع 

البدوي اجلاهلي!.
وإذا تتّبعن���ا كّل احلوارات التي 
جرت بني مختلف الشخصيات 
ف���ي تلك املرحلة فلم جند أحدًا 
منه���م يحاِج���ج بقيم الّرس���الة 

أبدًا، طبعًا باس���تثناء أهل البيت 
عليه���م الس���الم الذين صقلت 
بالكامل،  الرس���الة  شخصّيتهم 
ولهذا الّس���بب فعندما تس���اءل 
االمام احلس���ني )عليه الس���الم( 
عن س���بب قتالهم ل���ه في يوم 
عاش���وراء على الّرغم من كّل 
م���ا يعرف���ون جيدًا م���ن حقيقة 
الله  مكانت���ِه وعالقته برس���ول 
)صل���ى الله عليه وآله( وكذلك 
مكانت���ِه باإلس���الم، وما كاَنت 
ُتمّثلُه شخصّية يزيد اذا ُعرضت 
َماء، كان جوابهم  على قيم السَّ
]ُبغضًا ألبي���ك[! وكأّنهم جاؤوا 
لينتِقم���وا من إِس���المهم، ولم 
يخُطر ببالهم طرفَة عنٍي أبدًا ان 
يبحثوا عن احل���ّق او حتى عن 

مصالح األمة او دينهم!.
ثالثًا؛ الغيرة واحلسد، فالبعض 
يتناس���ى األمور والفضل الذي 
كان  اذا  باآلخري���ن  يتعّل���ق 
يحسدُهم على ما آتاهم الله من 
فضلِه او تش���رَّبت َنْفَس���ُه الغيرة 
منهم، كم���ا يصُف تعالى ذلك 
بقوله }َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى 
ُه ِمن َفْضِلِه َفَقْد آَتْيَنا  َما آَتاُهُم اللَّ
آَل إِْبَراِهي���َم اْلِكَت���اَب َواْلِحْكَمَة 

ْلًكا َعِظيًما{. َوآَتْيَناُهم مُّ
فعندما َس���ِمَع أمير املؤمنني عليه 
الس���الم بخب���ر اعت���زال الّثالثة 
)عب���د الله بن عمر وس���عد بن 
أبي وّقاص وُمحّمد بن س���لمة( 
قال قولتُه املشهورة بعد ان نقَل 
ل���ه عّم���ار بن ياس���ر ُحججهم 
الّتافهة }َدْع هؤالء الّرهط، فاّما 
اْبُن عمر فضعيف، واّما س���عد 
ال���ى محّمد  فحس���ود، وذنبي 

بن س���لمة أّني قتلُت أخاُه َيْوَم 
َخْيَبر{.

وبهذا الّنص حّدد االمام )عليه 
الس���الم( أه���م ثالثة أس���باب 
وراء تناس���ي الن���اس للته���ّرب 
وه���ي؛  اال  املس���ؤولّية،  م���ن 
الّضعف الذي سببُه، في اغلب 
األحيان، اخلوف واجلنب وعدم 
اليقني، واحلسد الذي سببُه عدم 
اس���تيعاب حكمة الله تعالى في 
اخلل���ق واحلي���اة، والثال���ث هو 
روح االنتق���ام والتش���ّفي الت���ي 
تتراكم عند االنس���ان فال تدعُه 
ينس���ى ما ينبغي جت���اوزُه، وفي 
نفس الوقت يتناسى ما ال ينبغي 
ل���ُه ان يتناس���اه، فتنقلب عنده 
األم���ور والقيم واملواقف رأس���ًا 

على عِقب!.
لذلك ُيمك���ن القول، وبضرٍس 
قاط���ع، اّن عاش���وراء لم تكن 
اكثر من تذك���رة، كونها نهضة 
اصالحّي���ة الغاي���ة منه���ا تذكير 
األّمة مب���ا يجب عليها فعلُه من 
أجل تكريس العدالة االجتماعّية 
والتي ال ُيمكن ان نتصّورها أبدًا 
اذا نزا على الّسلطة حاكٌم ظالٌم 
وفاس���د، اذ تتجّلى مس���ؤولية 
األمة في ه���ذه احلالة بالتصدي 
ل���ُه وإِزاحت���ُه، وإال فس���تكون 
النتيجة كما قال س���يد الشهداء 
)علي���ه الس���الم( عندما خاطب 
الق���وم بقوله: إن رس���ول الله 
)صل���ى الله علي���ه وآله( قال: 
م���ن رأى منكم ُس���لطانًا جائِرًا 
مس���تِحاًل حلرِم الله، ناكثًا لعهِد 
الله، ُمخالفًا لس���ّنة َرُسوِل الله 
)ص( يعمُل في عباِد الله باإلثِم 

والُعدوان، فلم يغّير َعَلْيِه بفعٍل 
وال قوٍل كان حّقًا على الله أن 

ُيدخلُه مدخلُه.
وه���و االمُر الذي نراُه اليوم بُأمِّ 
أعينِن���ا ونلمس���ُه مل���َس اليِد في 
طول بالِد املس���لمني وَعرضها، 
لتأتي عاش���وراء تذك���رًة لنا ملا 
يجب علينا فعلُه من أجِل حتقيق 
التغيي���ر املرجو، اذ ال ُيمكن ان 
نتص���ّورُه اال بقي���ِم عاش���وراء 

االنسانّية العظيمة.
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اأع������ظ������ُم م������ن������ُه  اأن�������������َت  اإذ  ال�������������ردى  َع��������ُظ��������َم 
اأن������������َت امل����������دى اأن������������َت ال������ن������دى اأن������������َت ال����ُع����ل����ى
واأخ��������������������ذت م���������ن ان������������ت امل������ح������ا�������س������ن ك���ل���ه���ا
رغ����ب����ت����ي م�����������س�����اح�����ف  يف  ح������ب������ك  ع������ل������ق������ُت 
ك����ل����ه����ا امل������������ك������������ارم  يف  ك��������������ٌف  ُم������������������ّد  ل�����������و 
ام�����������س�����ك�����َت ������س�����ي�����ف�����َك ب�����������������������الإرادة ب����ع����دم����ا
�������س������ي������ظ������ُل ك������ف������ك �������س������اق������ي������ا اأن�����ف�����ا������س�����ن�����ا
الأر�������������������ض ������س�����اخ�����ت وال���������������س�������م�������اُء ت���ه���ي���ب���ت
مب�����ق�����ام�����ك�����م ح�����������ال�����������ٌف  اأين  وزع������������م������������ُت 
ه�������ل ت�������ع�������رُف الأع��������������������راُب اأن������������ك ������س�����اخ�����ٌن!
ه��������ل ت�����ع�����ل�����ُم الأع�����������������������راُب اأن�������������ك ����س���ي���خ���ه���ا
ال������ُدُه������و َن�������ْح�������ِر  يف  امْلَ��������ْق��������ُط��������وَع  �������َك  َك�������فَّ ي������ا 
ب�����������س�����م�����اء ج��������رح��������َك ع�������ن�������ف�������واُن حم�����ا������س�����ٍن
������ِدي ������يِّ �����ى �������سَ م���������ازل���������َت م�������������اًء ل�����ل�����َع�����َط�����ا������سَ
����س���اع���دي���� يِف  َت��������َزاَح��������َم��������ْت  ال����������ِدُه����������وِر  ُك����������لُّ 
ًة ل�������������أْرِت������������َق������������ْاِء َوَح�����������ْوَم�����������ًة ي�������������اَغ�������������رْيَ
ي������زل ومل  ال����������وف����������اء  ن�����������اح  ق���������د  وع������ل������ي������ك 
ق����������ّدم����������َت روح��������������ك ل�������ل�������وف�������اء رخ�����ي�����������س�����ًة
واأخ���������������و امل��������������������روءِة ك�������امل�������ح�������اِل ب���ع�������س���رن���ا
ب���������س����ال����ًة احل�������������س������ن  وه�����������ج  يف  ف�����������س�����ن�����ع�����َت 
ك�����اأن�����ه  ال��������ط��������ُف��������وِف  يف  ي���������وُم���������َك  األ����������ي����������وُم 
ُن���������������س�������وُرُه ال����������ده����������وِر  يف  َط���������وي���������ٌل  ي�������������وٌم 
�������ُدوِر ت����زاح����م����ت ي����������وُم ال�����ن�����ب�����اِل ع����ل����ى ال���������������سُ
ع��������ّق ال��������ف��������راُت ������س�����واط�����ئ ال����ع����ط���������ضِ ال������ذي
ول������ق������د ج�������ري�������َت م�������ع ال����������زم����������اِن َت�������َدُف�������ق�������ًا
ال����ب����ط����و م�����������أ  ال�������������ذي  ال���������������ذّل  ت�����������س�����رب  مل 
وروي����������������َت م�������ن م������������وِت ال�������ك�������رام�������ِة م����ره����ف����ًا
ب�������دوح�������ٍة ال������غ�������������س������وُن  ت���������س����اب����ك����ت  واإذا 
ولأن�����������������َت وح���������������دَك وال�����������ف�����������راُت م��������واِك��������ٌب
م�����������ازل�����������َت ت���������ق���������ه���������ُرُه ل�����ي�����ب�����ك�����ي ِع�������������رًة

���������ضٌ �����ف�����اِه ُم����َع����طَّ ه��������ذا ال��������وف��������اُء ع����ل����ى ال�����������سِ
ُث�����������مَّ اح����ت���������س����ي����َت م�����ن�����وَن�����ه�����ا ق������ب������َل ال���������س����را

وال���������ع���������ذُب اأن�������������َت وب���������ئ���������ُرُه وال���������زم���������زُم!
اأن�����������َت اخل�������ل�������وُد َع�����ل�����ى امل���������دى َب��������ل اأع�����ظ�����ُم
اأب�������ك�������ُم! ج�����م�����ال�����ك  يف  ي�����و������س�����َف  �����س����ل����ط����ان 
واحل�������������������ُب ف�������ي�������ك م����������ع����������ذٌب وم�������ت�������ي�������ُم!
ف������ل������ك������ان ك������ف������ك م���������ن ن�����������������داُه اأك�����������������رُم!
��������س�������ارت ك�����ف�����وف�����ك ب�����������������������الإرادِة ُت�����ل�����ث�����ُم!
ف������ه������و امل���������ل���������يء ون��������ح��������ن ك���������ف م��������ع��������دُم!
ب����������رز اح����������م����������راُر ������س�����ج�����اع�����ة لُي������ق������ح������ُم!
ل����ك����ن����ن����ي خ�������ف�������ُت ال����������������ردى لاأق���������������س�������ُم!
ت�����������س�����رُم! ن�������������اُر  الأح�����������������������راِر  غ����������رية  يف 
وب���������س����ي����ف����َك الأع��������������راب دان�����������وا واح����ت����م����وا!
ال����������دُم! ف����ي����ه  ���������ى  األأ����������سَ ِف������ي������ِه  ُم���������َل���������ِوٌح  ر 
وك������م������ا ال����ق���������س����ي����دة ب������ال�������آل������ئ ت����ن����ظ����ُم!
����ُم َي������اَظ������اِم������ئ������ًا وال��������رف��������ُق ِف������ي������ِه َي����ْب���������سِ
اأْك�����������َرُم ِم�����ْن�����َه�����ا  اأْن�����������َت  َب��������ْل  ����ْن����َت����َه����ا  َف���������سُ ك 
ُت��������ه��������َزُم ل  ������َرخ������اُت������ه������ا  �������سَ �������ًة  َف�������َل�������ِك�������يَّ
الأجن�������������ُم! ال��������وف��������اء  ع�����ظ�����م  يف  ت����ب����ك����ي����َك 
و�������س������دق������َت ف����ي����م����ن �������س������دق������وا وت����ك����ّل����م����وا
م���������ن ك������������ّل األ���������������ف واح�����������������ٌد ي�������ت�������ق�������ّدُم!
وم�����ل�����ك�����َت ن����ا�����س����ي����ة الإم����������ام����������ِة وال���������س����م����و
َي��������������وُم األ������ق������ي������ام������ِة اأم�����������������ُره لُي���������رَغ���������ُم
��������رِه لُي������ف������ه������ُم والإع�����������ت�����������ب�����������اُر ب�����������������سِ
ح�������َت�������ى امل���������ن���������وُن ِب�����ي�����وم�����ه�����ا لَي�����������س�����َل�����ُم
لُت��������َط��������ُم اإذ  الأن�����������ه�����������اَر  ح������ّط������م  ق��������د 
وت��������ظ��������لُّ جت�����������ري ب��������ال��������وف��������اِء وت������ن������ُع������ُم
وامل������ط������ع������ُم و����������س���������راب���������ُه  غ�����������������������ذاوؤُه  ن 
�����ّل�����ُم ������سُ ال��������ك��������رام��������ِة  وه����������ج  يف  ولأن���������������ت 
اأن�������������َت ال������دل������ي������ُل ب����ف���������س����ِل����ه����ا وال��������رُع��������ُم
م����������������ازاَل ي���������س����ه����ُد وال�������������س������ه������ادُة ُت�������ل�������ِزُم
اأم���������واج���������ه اخل�����ج�����ل�����ى ت����ف����ي���������ضُ وَت�������ُج�������ُم
ُم ي�������اأب�������ى ال���������������س�������راَب ج������زي������ُل������ُه وُي���������َح���������رِّ
ُم ت������ت������ك������رَّ ��������ه��������ادٍة  ِب�����������������سَ ف�����ن�����ل�����َت�����ه�����ا  ِب 
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ا�سمك  ري��ح  مي��ر  ح��ن  نف�سي،  امت��ال��ْك  مل 
واحلرف  احل��رف  وبن  المل،  �سطور  فوق 
داخلي  يف  ال�سمت  ج��دار  يخرتق  �سوتك 
وعانقني  ب��دم��ك  دم���ي  ف��ام��ت��زج  ون��زف��ت 
م�سخمة  وحكايتك  واعت�سرين  احل��زن 
ثورتك  واأ���س��ط��ورة  وك��ت��اب  جملد  ال��ف  يف 
نبوغ العلم وال�سيف والقلم والل�سان ودمك 
للحرية  ا�ساء  ال��ذي  كالزيت  كان  اللهي 
م�سباحا... ا�سعر ب�سداع يف الروح مبجرد 
�سماع �سجال عقيم عن �سعائرك، ويرتع�ض 
مبرا�سيم  �ساركت  او  ح�سرت  كلما  ج�سدي 
املتولدة  املفردات  وت�ستنه�سني  م�سيبتك، 
مبا�سيك  احلا�سر  لتمزج  قلبي  بحنايا 
املخلد اأطيافا معتقه تاأخذين باجتاه الأمل 
ب� حدود او توقف، تتجاوز حقول العقل 
�سريحك  ف�ساءات  يف  ارتفع  اإين  وا�سعر 

ال���ذرى،  ن�سيم  زائ���ري���ك  م��ن  وا�ستن�سق 
واأخاطبك ب�سمت الكلمات وبوح العيون... 
يا  �سيدي  ب�سموك  ج��دي��رة  �سجون  ه��ل 
عيني  تظماأ  حتى  و�سابكي  بكيت  ح�سن؟ 
الفجر  حلم  عني  وينجلي  ع�سقك  بحر  يف 
ق��دري  وينهكني  ال��ع��ذب  احل��ي��اة  وف���رح 
من  ا�ستمد  حتى  عزائي  �سراع  يف  املحتوم 
باطمئنان  ت�سعرين  ريحا  ح�سرتك  عطر 
ر�ساك، فر�ساك يعني دعاءك ليكون مثلي 
انتظر �ساعة امل�سري  املراد.. باق  قد حقق 
�ستقول  ف�سائك..  رح��اب  يف  اأم��وت  لعلّني 
التي  الذنوب  لكرثة  حبك  يف  حل��وح  عني 
روحي  اهلك  الذي  و�سعفي  حياتي  ترافق 
من اأن تنت�سر اإل يف احللم، واأنت يا �سيدي 
على  منت�سرا  هلك  الذي  الوحيد  الإن�سان 
�سبيلك  ويف  امة  مبوته  واأحيا  نف�سه  املوت 

يع�ّسل  الذي  العذب  الكنف  املنّية  اأ�سبحت 
غفلة..  يف  النا�ض  بينما  احل��ي��اة  م���رارة 
اأي��ت��ه��ا الأي����ام وال��ل��ي��ايل ال��ق��ادم��ات كيف 
بك  �ستكون  ؟وك��ي��ف  ك��رب���ء  �ستواجهن 
،فيما �ستحلم هذه الأر�ض  ال�سهداء؟  ار�ض 
وهي عارفة اأي ج�سد ي�سكن داخلها وي�سهر 
احلياة.  �سم�ض  م��راآة  وتدفئه  البدر  عليه 
�سوتك  مع  حامل  منظر  يف  وحدي  اأتدث 
تق�سري  ق�سعريرة  ويّف  غري  ل  و�سريحك 
الهاتف  ذل��ك  اأعماقي...رغم  مع  وح��رب 
اأوقف حروبي اجل�سدية وهون علّي  الذي 
ان  ليعلن  النف�سية  ال�سراعات  من  قلي� 
ايام كرب�ء الداميات ت�ستن�سق احلزن ف� 
تلتفت اىل الوراء اآثارك يف الطريق تكر 
ل تنق�ض اأح�ما على �سطح بحر كل �سيء 

يعر واأ�سياء تبقى..

حيدر عاشور العبيدياياُم كربالَء الدامياُت تستنشق الحزن 
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هذا المحرُم
حسن عبد الكعبي

م������ا ب����������اُل ع����ي����ن����ك غ����ال����ب����ت����ه����ا الدم����������ُع

����ُل����َو ب����ُع���������س����رةٍ  ح����������رياُن ت�������س���ط���ن���ُع ال���������سُ

اأُت��������������رى ت�������ذك�������رَت الأح�������ب�������ة واحل����م����ى

ال��������ردى اأع��������ارت��������ك  ن������ازل������ةٍ   اأّي  اأم 

اأه������������َو ال������ه������ي������اُم وم��������ا اأظ�������ّن�������ك غ���اف���� 

وال�������س���ب���ا وال���ت�������س���اب���ي  ال�������س���ب���اب���ة َ  ف������دع 

ه��������ذا امل��������ح��������ّرُم ق������د اأت����������ى ُم����ت����َل����ّف����ع����ًا 

�����س����ه����ٌر ع����ل����ى الإ���������س���������م ل����ي���������ضَ ك����غ����ريِه

ِه�������ل������ُه ال������ن������ب������ّي  اآل  ع�����ل�����ى  ������س�����ه�����ٌر 

ح�����ت�����ى ك��������������اأنَّ ب�������ه ال�������ذب�������ي�������َح حم����م����ٌد

ن���ك���ب���ة  م�������ن  َل������ه������ا  وي���������ا  ل����ل����ط����غ����اة ِ  ي�������ا 

ي���ن���ع���ى احل���������س����َن و�����س����ح����ب����ُه م�������س���ت���ع���رًا

ب������ال������وي������ل ي�������دع�������و وال�������ث�������ب�������ور لأم��������ة 

ع�����ج�����ب�����ًا وم���������ا ي����غ����ن����ي ت�����ع�����ّج�����ُب وال�������ه 

م�����ث�����ُل احل���������س����ن وق��������د ع����ل����م����ت م����ك����ان����ُه

ُج������ن������ٌد جُم��������ّن��������دٌة و������س�����ي�����ٌف ُي���ن���ت�������س���ى

وَدَع���������ت ����س���ت���اَت ال�������س���ّر م����ن اأدن��������ى ال�����ورى

ث������دي اخل���ن���ا ال�������س���ي���ط���ان يف  م�����ع  ر�����س����ع����وا 

ج����راِح����ة اأيُّ  ال�����ت�����اري�����َخ  ف�����اأ������س�����األ  ق������ْم 

دم����������اوؤه احل�����������س�����ِن  دَم  ان  ُي�������خ�������رَك 

مت�����ّث�����َل�����ْت الأدمي ِ  ه���������ذا  ع�����ل�����ى  ع���������ٌر 

���ط���وره���ا و�����س����ح����ائ����ٌف خ�������ّط احل���������س����ُن ����سُ

�����ف�����ُر ال������رائ������ع������اِت ب���ذك���ره���ا م������ا م��������رَّ ������سِ

ك���اع���ُب وال�����������س�����ه�����ادُة  ال���������س����ه����ادة ِ  اأاأب�����������ا 

الأ�����س����ل����ُع ت�������س���ع���ُه  مل  ف������������وؤادك  واأرى 

ُم����ف����ِج����ُع رزءك  ب����������اأن  ع����ل����م����ُت  ول�����ق�����د 

ف���������س����ج����اَك م������ن ت����ل����ك امل�������راب�������ع م����رب����ُع

ح�����ت�����ى غ������������دوت ب�����ك�����اأ������س�����ه�����ا ت�����ت�����ج�����ّرُع

اأج����م����ُع ال�������س���ب���اب���ة ِ  ذوو  ج�����ن�����اُه  ع����ّم����ا 

واأ�����س����م����ع اأخ�������ا ال����ب����ل����وى ف���م���ث���ُل���ك َي�����س��م��ُع

م����ت����ل����ّف����ُع ل���������ُه  ف�����ي�����ا  احل�����������س�����ِن  ب���������دم ِ 

ح����ي����ث ال������ع������رى م������َن������ُه غ���������َدت ت���ت���ق���ّط���ُع

ِن�����ح�����������ضٌ ُم�������ري�������ٌع ب����ال����ف����ج����ائ����ع ُم����������رَتُع

����ُع وك�������اأن�������ه�������ا اأ����������������س����������������وؤُُه ت����ت����ب���������سّ

ُع ُم������ل������وِّ ف����ه����و  ال�������ّده�������ر  ب����ق����ل����ِب  اأزرت 

ي���������س����رتج����ُع ح����ق����ب����ات����ه ِ  يف  وي��������ج��������وُل 

ُت���������س����ّي����ُع ف�����ه�����ي  اهلل  ُع�������ه�������ود  ن����ق���������س����ت 

ُي�������س���ن���ُع ال�����ن�����ب�����وة ِ  ب������اأب������ن������اء  اأك������������ذا 

َع�����ل�����م�����ًا ع����ل����ى ق����م����م ال���ف�������س���ي���ل���ة ُي����رف����ع

ُي�����������س�����رُع وُرم�����������������ٌح  ن������ائ������ب������ٍة  ك����������لِّ  يف 

ي�������ت�������وّرُع ل  ف�����ه�����و  ودي��������ن��������ًا  �����ب�����ًا  َح�����������سَ

امل���ر����س���ُع ذاَك  وخ��������اَب  ال���ر����س���ي���ُع  ب���ئ�������َض 

الأوج�������������ُع ������س�����ف�����اره�����نَّ  واأيُّ  اأن�������ك�������ى 

وم�������ن اجل�������������راِح ال������ف������اغ������رات الأو��������س�������ُع

ف�����ل�����ك�����لِّ ج������ي������ٍل م�������ن ج�����ن�����اه�����ا م����و�����س����ُع

م����������آى مب������ا ي���������روي الأب���������������اُة وُي���������س����ب����ُع

الأروُع دون���������ه���������نَّ  ت�������������س������اَغ������َر  اإل 

ي����ت����ط����ل����ُع ال��������������ذي  اإل  ن������ال������ه������ا  م���������ا 
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انته���ى الفن���ان العراق���ي )احم���د 
الناص���ري( م���ن إكم���ال النصب 
النحت���ي الذي اطل���ق عليه )قلعة 
اخللود لثورة االمام احلسني –عليه 
السالم-(، ليتم تشييده ونصبه من 
قبل االمانة العامة للعتبة احلس���ينية 
املقدس���ة في مدينة كربالء املقدسة 
بطول )6( امت���ار وبارتفاع مترين 

ونص���ف متكونا من م���ادة املرمر 
الطبيع���ي ليكون دالل���ة حضارية 

وتاريخية وجهادية للمدينة. 
يقول الناصري ان النصب يعّبر عن 
مجد وتواصل الش���عائر احلس���ينية 
العظيمة التي جسدت ثورة االمام 
احلسني )عليه السالم(، لكي يبقى 
الفعل االنس���اني ودميومة الرسالة 

الس���ماوية، موقفا ونبع���ا للحرية 
والكرامة اإلنسانية، و توثيقا لكل 
ما هو عظيم وخالد لهذه االمة.

وع���ن اس���باب اجتاهات���ه النحتية 
باجتاه الش���عائر احلسينية..؟ يؤكد 
ان »جتس���يدي للنص���ب ملك كل 
احاسيس���ي ومش���اعري وطقوسي 
االنسانية باجتاه املولى ابي عبد الله 
احلسني –عليه السالم- لذا جّسد 
العمل النحتي البعد الثوري والوفاء 
السالم-على  لإلمام احلسني-عليه 
م���دى صفحات املاضي وجتس���يدا 
حلديث الرسول الكرمي )صلى الله 
عليه واله( »حس���ني مني وأنا من 

حسني«.
مبينا ان النصب النحتي يحث على 

الشهادة واملوقف ضد الطغاة حيث، 
جس���د العمل حروفية احلديث مع 
حرك���ة ال���زوار القاصدي���ن مرقد 
االمام احلسني –عليه السالم- هذا 
بح���د ذاته صرخة ونهضة معاصرة 
للفع���ل الرس���الي لإلمام احلس���ني 
–عليه الس���الم- ف���ي كل زمان«، 
موضحا ام���ا الرايات املتداخلة مع 
احلرف العربي االس���المي وحركة 
لطري���ق  واجتاهه���م  االش���خاص 
االمام احلس���ني –عليه الس���الم- 
تأت���ي  توثيقا للحديث الش���ريف 
وجتديدا للبيعة والتواصل الروحي 
والعقائ���دي م���ع االم���ام اخلالد، 
ومن���ارة للخلود والبطولة ضد كل 

الظلم وطغاة العالم. 

يش���تهُر خ���ط الُثُلث بأنه م���ن أجمل اخلطوط 
العربي���ة، ظه���ر ألول مرة في الق���رن الرابع 
الهج���ري.. وه���و م���ن أبرز أن���واع اخلطوط 
املتأصل���ة من اخلط النس���خي، وس���مي بهذا 
ًفا بُس���ْمك  االس���م ألنه يكتب بقلم يبرم محرَّ
ثلث قطر القلم، ألنه يحتاج إلى كتابة بحرف 
القل���م وس���مكه. وهو من أصع���ب اخلطوط 
العربي���ة من حيث القواع���د واملوازيني، وميتاز 

باملرونة ومتانة التركيب وبراعة التأليف.
يقس���م خط الثل���ث إلى ثالثة أن���واع: )ثلث 
مفرق، ثلث وس���ط، ثلث مش���بك( ويضاف 

له���ا )خط الثلث اجللي، خط الثلث احملبوك، 
خط الثل���ث الزخرفي، خ���ط الثلث اخملتزل، 

خط الثلث املتناظر، خط الثلث املسلسل(.
أما أصل التس���مية، فإن العرب كانوا يكتبون 
مح���دد  ورق  والطوم���ار  الطوم���ار،  بخ���ط 
حجم���ه وكبي���ر، فيقتض���ي أن تك���ون قصبة 

اخلط���اط تتناس���ب وحجم الورق���ة.. إذ كان 
عرض القصبة 18 ش���عرة من ش���عر احلصان 
التركمان���ى. لكنهم رؤوا أن اخلط أعرض مّما 
يلزم، فاختصروا ثلثه وأبقوا على 12 ش���عرة 
وس���موه خط الثلثني، بع���ده اختصروا الثلث 

الثاني إلى 8 شعرات وسمي خط الثلث.

النحات )امحد الناصري(...ونصب قلعة اخللود لثورة االمام احلسني  وقفة سريعة مع.. 

ماذا تعرف عن خط الُثُلث؟

متابعة/ حيدر عاشور العبيدي
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لكلمة ش���هيد في التراث العربي 
واإلس���المي معان ثالثة أساس���ية 
اش���تقت من كلمة ش���هد، وهذه 
املعان���ي ه���ي: الش���هادة مبعناها 
الع���ادي، وهو املعن���ى املتعارف 
علي���ه في القضاء، والثاني، وهو 
إعالن املسلم إميانه بعبارة )أشهد 
أن ال إل���ه إال الل���ه وأن محمدًا 
عب���ده ورس���وله( والثالث: وهو 
الذي اقترن بتضحية املرء بنفس���ه 
في س���بيل الل���ه، في كل موقف 
يراد منه الدفاع عن الدين إلعالء 

كلمة الله.

)وحيث أن الشهيد من أسماء الله 
احلسنى، كما ورد في العديد من 
الكرمية، يصبح  القرآني���ة  اآليات 
من املمكن تفسير إقران التضحية 
القرآن���ي  باملضم���ون  بالنف���س 
للشهادة، على أنه إشارة للمكانة 
املميزة للش���هيد في اإلسالم، أن 
يكرم املرء بأحد أسماء الله احلسنى 
معناه أنه -بتضحيته بنفسه - إمنا 
يقت���رب من التوح���د مع احلضور 

املطلق للذات اإللهية.
وما يرتب���ط أيضًا بهذه الش���عائر 
ه���و إحياء ي���وم األربعني، حيث 

يأتي بعد يوم عاشوراء في أهميته 
ويص���ادف العش���رين م���ن صفر 
م���ن كل ع���ام: )إن االحتف���ال 
بي���وم األربع���ني بع���د الوفاة هي 
ع���ادة عربية - إس���المية، ترتبط 
بأهمية العدد )أربعني( وقدسيته، 
ليس في اإلس���الم فحسب، بل 
وفي الديانات األخرى كاليهودية 
القدمية  واحلضارات  واملس���يحية، 

كالسومرية والبابلية.
وتأت���ي خصوصية ي���وم األربعني 
ف���ي ذكرى رجوع رأس احلس���ني 
)علي���ه الس���الم( من الش���ام إلى 

الع���راق ودفن���ه مع اجلس���د في 
كربالء، ويس���مى ه���ذا اليوم في 
الع���راق )مرّد الرأس(.. إن احتاد 
الرأس باجلس���د بعد أربعني يومًا 
من مقتل احلس���ني )عليه السالم( 
يكون في احلقيقة أساس موضوع 
هذه الذك���رى األليمة، باإلضافة 
إلى زيارة قبر احلسني )ع( والتبرك 
ب���ه، ال���ذي أصبح م���ن التقاليد 
اإلسالمية العريقة التي لها أهمية 

كبيرة في العراق(.
املصدر/ مجلة النبأ � العدد 56 � 

نيسان/ 2001م

اث
ــر

ـــ
تـ أوُّل من بنى قرب احلسنيالنحات )امحد الناصري(...ونصب قلعة اخللود لثورة االمام احلسني 

يظهر من اخلبر املروي في كتاب كامل الزيارات البن قولويه أن أول من بنى قبر سيد الشهداء )عليه السالم( هم بنو أسد، حيث 
جاء في الرواية.. عن زائدة عن اإلمام الس���جاد )عليه الس���الم( حني قال: قد أخذ الله ميثاق أناٍس من هذه األمة ال تعرفهم 
فراعن���ة ه���ذه األرض هم معروفون في أهل الس���ماوات إنهم يجمعون هذه األعضاء املتفرقة وهذه اجلس���وم املضرجة فيوارونها 

وينصبون بهذا الطف علمًا لقبر سيد الشهداء ال يدرس أثره وال يعفو رسمه على كرو الليالي واأليام(.
* أبو بكر تقي الدين احلنبلي، األوائل، ص 63.

الشهيُد في التراث اإلسالمي

a
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تسبب خثرة دموية وفي بعض االحيان بالوفاة

رة
س

ا

اسهامة العائلة الحسينية 
في احياء الشعيرة 

الحسينية

حتي���ي العائل���ة احلس���ينية في 
س���ائر أرج���اء العالم مراس���م 
عاش���وراء، ذكرى استش���هاد 
اإلمام احلس���ني )عليه السالم( 
انطالقا من العراق، وبدًءا من 
القداس���ة حيث مئات  كربالء 
اآلالف من الش���يعة تش���ارك 
ف���ي احي���اء ذكرى عاش���وراء 
االليم���ة، ومن ي���زور كربالء 
يش���هد طقوس���ا عدة، ويجد 
أن جمي���ع الفئ���ات العمري���ة 
تس���اهم فيها م���ن الصغير الى 
الشيخ الهرم رجاال ونساء كما 
يجد أن العديد من املمارسات 
الشعائرية يحتشد حولها آالف 
ال���زوار ف���ي ش���وارع املدين���ة 
القدمية في كربالء تطلعا ألداء 

الطقوس واملواكب احلسينية.
واملتتب���ع لفعالي���ات الش���عائر 
احلسينية في كربالء الريب أنه 
يتساءل، هل تقام هذه الشعائر 
ف���ي كربالء فقط؟ وهل تؤدى 
في املدن العربي���ة؟ في بلدان 
العالم؟ يجيب هذه التساؤالت 
االع���الم االلكترون���ي واملرئي 
معلنا ان للعائلة احلسينية دورا 
مهم���ا في اقامة هذه الش���عائر 

مبناطق كثيرة في العالم، دون 
أن يقص���ر احلديث على اقامة 
العائلة للشعيرة، بل يصل بنا 
الى إس���هامات الفرد احلسيني 
فيما تنتجه فعاليات الشعائر من 
نظم قيمية وانسانية باستقطاب 
املسلمني وغير املسلمني ملعرفة 
حقيق���ة االه���داف التي خرج 
ألجلها االمام )عليه الس���الم( 
في ثورته ضد الباطل والظلم 

واجلور.
والى الضاحية اجلنوبية لبيروت 
وتدفق عشرات اآلالف صباح 
عاشوراء إلحياء ذكرى العاشر 
من مح���رم احل���رام، بإطالق 
س���يرا  العاش���ورائية  املس���يرة 
عل���ى األقدام، واقامة اجملالس 
احلسينية مرتدين مالبس سود 
وُتعصب  وأوش���حة خض���ر، 
رؤوس أطفالهم بعصبة حمراء 
يكتب عليها »يا أبا عبد الله«، 
بينم���ا يكت���ب عل���ى عصٍب 

وضعتها النساء »يا زينب«.
املش���اهد تتكرر ويضاف  هذه 
للمس���رح  مش���اهد  عليه���ا 
احلس���يني في س���وريا واليمن 
والبحري���ن والكوي���ت وف���ي 

والقطيف  االحس���اء  مدينت���ي 
ف���ي احلج���از، فيم���ا يحتفل 
املصري���ون بإعداد حلوى طبق 
»العاش���وراء« والتي تصنع من 
حبوب القمح كما يعتبر موسًما 
إلقامة الوالئم األس���رية، فيما 
يقوم البعض اآلخر من الشيعة 
بعاشوراء، بزيارة مقام احلسني 
)عليه الس���الم( في القاهرة، 
وإضاءة الش���موع وقراءة قصة 
اإلمام احلس���ني )عليه السالم( 
والب���كاء والنحي���ب واللط���م 

تعبيرا عن احلزن.
أم���ا في املغ���رب حيث يطلق 
عل���ى ي���وم عاش���وراء ب�«يوم 
زم���زم« ويق���وم في���ه املغاربة 
ب���رش امل���اء عل���ى بعضه���م 
وعل���ى مقتنياته���م للتب���رك، 
ويجته���د التجار ف���ي بيع كل 
بضائعهم، ويعقب عاش���وراء 
»ليلة الشعالة« حيث يجتمعون 
حول ن���اٍر يرددون األناش���يد 
ويقصون عل���ى األطفال قصة 
مقتل احلسن واحلسني )عليهما 

السالم(.
ال يقتصر نشاط الفرد احلسيني 
داخل الدول العربية؛ أمنا كانت 

مبادراته جتوب بلدان العالم مبا 
يكفي االعالم لتوثيقه ونش���ره 
ال���دول كالهند  في مختل���ف 
وباكس���تان وافغانستان وإيران 
حت���ى اعلى قم���م اجلبال في 
الياب���ان، وليص���ل دوّي هذه 
االنطالق���ة وهي جت���وب بالد 
القارة اخلض���راء أوربا، ومنها 
الى أمري���كا وقبلهم���ا أفريقيا 
تلبية لنداء احلق ونصرة لصدى 
استغاثة اإلمام )عليه السالم(.

الس���ود  الش���ارات  وُرفع���ت 
ف���ي كل مكان وكت���ب عليها 
ش���عارات مؤمل���ة على مصاب 
أه���ل البيت مثل »يا حس���ني 
ي���ا مظل���وم، ي���ا ث���أر الله، 
الس���الم علي���ك ي���ا أب���ا عبد 
الله« وامتألت س���رادق العزاء 
البالد مرفوعا  ش���وارع وأزقة 
الس���ودامكتوبة  عليها األعالم 
باألحمر، مبا يشير إلى الدماء 
كلمة »يا حس���ني يا شهيد، يا 

قمر بنى هاشم«.

حسين النعمة
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العمليات القيصرية ... اناطبيبك 

تسبب خثرة دموية وفي بعض االحيان بالوفاة

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

خالل الس���نوات االخيرة لوحظ 
هناك توجه كبير من قبل النساء 
نحو العملي���ات القيصرية برغبة 
املريضة واهله���ا والعالم بأكمله 
وكأنها العملي���ة الوحيدة املنقذة 
ل���الم والطفل معا مل���ا لها من 
اسباب ومس���ببات, ولكن تبقى 
ال���والدة الطبيعية ه���ي الطريقة 
االفض���ل واالكث���ر امان���ا ال���ى 
االم والطفل, وه���ذه العمليات 
ت���زداد بكث���رة ف���ي املدين���ة مما 
عليه بالري���ف وخاصة العوائل 
الراقية واملتط���ورة ... وملعرفة 
املزي���د عن هذه العمليات مجلة 
»االح���رار« التق���ت الدكت���ورة 
جنان حسني الكالبي اختصاص 
نس���ائية وتولي���د في املستش���فى 
النس���ائية العامة مبحافظة كربالء 

والتي بينت لنا ما يأتي:�
مخاطر العملية القيصرية:�

هن���اك مخاط���ر كبيرة بالنس���بة 
للعمليات القيصري���ة من ناحية 
اجلراح���ة والتخدير, وفي العالم 
اخلارجي نالح���ظ توجها كبيرا 
لها حس���ب رغبة املريضة وهو 
احد اهم االس���باب التي تؤدي 
ال���ى اجرائها من قب���ل الكوادر 
الطبية في املستش���فى, وفي هذه 

احلالة يجب ان تكون االم على 
علم ودراية بجميع املضاعفات 
التي تواجهها وقس���م منها اني 
واالخ���ر مس���تقبلي, ويجب ان 
نن���وه الى ام���ر مه���م وهو ان 
اجملتم���ع العراق���ي تنع���دم في���ه 
الثق���ة بني الطبيب���ة واملريضة في 
الكثير من االحيان وعدم االخذ 
مبحمل اجل���د بالنصائح املقدمة 
م���ن قبل ال���كادر الطبي وذلك 
ألنه���ا رأت غيره���ا اجريت لها 
عملي���ة قيصري���ة وخرجت منها 
س���املة وهذا االمر ال يؤدي الى 
انعدام املشاكل الصحية نهائيا.
مضاعفات العمليات القيصرية:�
هناك مضاعفات انية ومضاعفات 
االنية  )املضاعف���ات  مس���تقبلية 
والعملي���ة  التخدي���ر  تش���مل 
اجلراحية, فيما يخص التخدير له 
مشاكل كثيرة وخاصة اصحاب 
احلساسيات الذين ال يستجيبون 
له, وبالنس���بة للجراحة ممكن ان 
تس���بب جرحا للمثانة واالمعاء 
او مضاعفات ف���ي الرحم اثناء 
اجراء العملية او التهابا وكذلك 
م���ن املمكن ان تس���بب العملية 
القيصري���ة خث���رة دموي���ة وفي 
بعض االحي���ان تس���بب الوفاة 

للمريض���ة, وم���ن جه���ة اخرى 
املضاعف���ات املس���تقبلية ت���ؤدي 
ال���ى خط���ورة خالل ال���والدة 
الثاني���ة وبهذا يك���ون قد انعدم 
باب ال���والدة الطبيعي���ة اطالقا 
بس���بب اجرائها العملية للوالدة 
االولى غير السببية وكل عملية 
مخاطره���ا تزيد بنس���بة 10 % 
عن العملية الس���ابقة(, واملشكلة 
بذل���ك االلتصاق ف���ي العملية 
ه���و كل منها يضي���ف التصاقا 
عل���ى العملي���ة االخ���رى وهذا 
االلتص���اق ممك���ن ان يكون في 
املثانة واملضاعفات املستقبلية لها, 
ممك���ن اخذ وق���ت كبير لفصل 
االلتصاق���ات وفي ه���ذه احلالة 
املريضة تبقى حتت التخدير ملدة 
س���اعتني او اكثر مب���ا في ذلك 
فقدان ال���دم, واالهم في االمر 
هو التص���اق املش���يمية املرضي 
بزيادة عدد العمليات ومما يسبب 
رف���ع الرحم نهائي���ا, وفي هذه 
احلالة خس���رت املريضة رحمها 
وخس���رت نقصان ع���دد العائلة 
اضافة الى اخملاطر الكبيرة, بغض 
النظ���ر عن ان العملية هي احلل 
الوحيد لكثير من املشاكل وانقاذ 
حياة الطفل واالم من اخملاطر.

النصيحة الطبية:�
هناك ع���دة نصائح يجب على 
امل���رأة االلت���زام بها بع���د اجراء 
العملية اجلراحي���ة ومنها حركة 
الرجل املس���تمرة وبقية االعضاء 
الن احتمال نومه���ا ملدة طويلة 
يس���بب االصابة باخلثرة اخلطرة, 
وف���ي س���بيل ذل���ك ش���كلت 
وزارة الصح���ة جلنة مكونة من 
ثالث���ة اطب���اء لكل ام���رأة باكر 
واجرت العملي���ة القيصرية وما 
السبب في ذلك, وحاليا نواجه 
مجموع���ة م���ن الصعوبات في 
العمليات القيصرية منها حسب 
ن���وع العملية واحلال���ة الصحية 
للمريضة, وف���ي بعض االحيان 
نؤجل اجراءه���ا لبعض الوقت 
واعط���اء مجموعة م���ن االدوية 
للمرأة بس���بب اصابتها بأمراض 
مالزم���ة للحمل منه���ا الضغط 
والس���كر والغ���دة الدرقية حتى 
عودتها الى احلالة املثالية بالنسبة 
للوضع الصحي, وهناك حاالت 
ب���اردة واخ���رى طارئ���ة, ومن 
خالل ذلك ننصح بزيادة الوعي 
العراق���ي  للمواط���ن  الصح���ي 
ويجب التخلص من ازمة الثقة 

بني الطبيب واملريض.
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إيحاءاٌت عاشورائية

معًا لقراءة زيارة عاش���وراء المخصوصة باإلمام الحس���ين 
)عليه السالم( ومعرفة مفاهيمها ومعانيها

ممات  وممات  حممد،  وآل  حممد  حميا  حمياي  اجعل  اللهم   *
حممد وآل حممد

حياهتم،  حياتنا  تكون  أن  كيفية  عىل  نتعرف  أن  نستطيع 
منهج  وفق  نسي  حينام  بأننا  السالم،  عليهم  مماهتم  ومماتنا 
وحينام  السالم،  عليهم  بأخالقهم  نتخلق  وحينام  حياهتم، 
فشيئا،  منهم شيئا  فإننانقرتب  أعدائهم،  نبتعد عن أخالق 
وبذلك تصطبغ حياتنا بمثل ما هي عليه حياهتم، ولو بأدنى 
ما  إل  وصوال  تكامال  السي  ف  نتحقق  وبذلك  ؛  صورها 
يريض الل تعال ؛ ألنه الغاية القصوى من اتباعهم واقتفاء 

آثارهم عليهم السالم.

َفا َوامْلَْرَوَة ِمن َشَعآئِِر الّلِ(، وألول مرة ف التاريخ ينبه املحقق الكربايس إل حقيقة غابت عن  قال الل )سبحانه وتعال(: )إِناَّ الصاَّ
الناس لسنني، وهي أن املسافة بني الصفا واملروة ف مكة املكرمة )378 مرتًا( وهي عني املسافة بني روضة اإلمام السني )عليه 

السالم( وأخيه أيب الفضل العباس )عليه السالم( ف كربالء املقدسة!!
بالسعي بني الصفا واملروة  إبراهيم اخلليل )عليه السالم( قامت  النبي  ولكن ما وجه الشبه؟ يرى املؤلف أن السيدة هاجر زوج 
النهر  إل  السالم(  )عليهام  بن عيل  الفضل  أبو  السالم( وف طف كربالء سعى  )عليه  إسامعيل  النبي  املاء إلرواء رضيعها  لطلب 
املتفرع من الفرات لطلب املاء ليوي به عطش أطفال بني هاشم وعىل رأسهم الرضيع عبد الل بن اإلمام السني )عليهام السالم( 
واسامعيل كلمة رسيانية تعني )مطيع الل( وكذلك يكنى كل من اسمه إسامعيل بأيب مطيع، فمطيع الل يعادل عبد الل بلحاظ أن 
جوهر عبادة الل طاعته ف كل أمر.. فالرس واخلط الواصل بني الدثني كام يؤمن الشيخ الكربايس هو أّن هاجر سعت للامء لرتوي 
رضيعها اسامعيل )مطيع الل( وأبو الفضل العباس سعى للامء ليسقي رضيع أخيه السني، ومن املعلوم أن ساللة عبد الل الرضيع 
تصل إل النبي اسامعيل بن إبراهيم )عليهام السالم(.. وكام يسعى الاج بني الصفا واملروة يسعى الزائر بني رضحيي اإلمام   السني 

واخيه  العباس )عليهام السالم( اللذين أكرمهام الل تعال بالشهادة وجعل مرقدمها مزارًا وعلاًم.

صالة  عن  وتنام  والبكاء  باللطم  ساعات  تقيض  عندما   *
الصبح.. فإن صورة السني عندَك مقلوبة

فإن صورة  أكثر سوادًا من مالبسَك..  قلبك  يكون  عندما   *
السني عندَك مقلوبة

ترصخ  وأنت  الل  عبد  أبا  يا  وأمي  أنت  بأيب  ترصخ  عندما   *
بوجه والديك وتسبهم.. فإن صورة السني عندَك مقلوبة

بالعدل وأنت  تطالب  التي  * عندما هتتف بشعارات السني 
متارس الظلم عىل اآلخرين.. فإن صورة السني عندَك مقلوبة

* عندما ترضب ظهرك عىل السني ومصيبته وأنت جتعل من 
فإن صورة السني  باسم السني..  ظهور اآلخرين سلاًم لك 

عندَك مقلوبة
بالسب  تكيل  وأن��ت  السني  وعشق  حب  تدعي  عندما   *

والشتم ملن خيتلف معك.. فإن صورة السني عندَك مقلوبة
هي أيام السني )عليه السالم( فلنرِب أنفسنا بصدق

ـة
ـــ

ـــ
اح

لو
ا

خالد غانم الطائي

وجهُ شبه
الفرق بين الحر والعبّد

الصورة المقلوبة

عن  يدافع  والعبد  قائلها..  كان  مهام  الفكرة  عن  يدافع  الر 
الشخص مهام كانت فكرته!!
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زّوار كربالء مشيًا على األقدام.. 1915 م

صورة وتعليق

مدينة  نظافة  ع��ىل  املحافظة 
ك��رب��الء امل��ق��دس��ة ي��ب أن 
املعنيني  ليس  بحسبان  تكون 
البلدية  بالنظافة فقط كمديرية 
بل  املقدستني..  العتبتني  أو 
وال��زائ��رون  املواطنون  حتى 
املحافظة  ف  كبي  دور  هل��م 

وقدسيتها..  املدينة  نظافة  عىل 
اجلميع  م��ن  تستحّق  وه��ي 
نأخذ  وم��ث��ل��ام  اخل����ي..  ك��ل 
كل  مّنا  نعِطها  أن  فالبد  منها 
االهتامم واالحرتام.. عّظم الل 

أجوركم.

يسياِن  مها  وبينام  اجلامَع،  يريداِن  الكوفِة  طرقاِت  أحِد  ف  أعور(  )وهو  النخعي  و  أعمى(  )وهو  األعمش  سليامن  ساَر 
بسفهائها،  مررنا سوًيا  إن  فإين أخشى  ؟  آخَر  تأخَذ طريًقا وآخَذ  أن  لَك  يا سليامن! هل   : النخعيُّ اإلماُم  قاَل  الطريِق  ف 
فسَيقولوَن أعوٌر ويقوُد أعمَش! فيغتابوننا فيؤثموَن. فقاَل األعمُش: يا أبا عمران! وما عليك ف أن نؤجَر ويؤثموَن؟! فقال 

إبراهيم النخعي: يا سبحاَن اللِ! بل َنْسَلُم وَيْسَلموُن خٌي من أن نؤجَر ويؤثموَن..!!
سبحاَن اللِ! أياَّ نفوٍس نقيٍة هذِه؟! التي ال تريُد أن َتْسَلَم بنفسها، بل َتْسَلُم وَيْسَلُم غُيها.

الراصد

من الرتاث

ـة
ـــ

ـــ
اح

لو
ا

الفرق بين الحر والعبّد

الصورة المقلوبة
يا أهالي.. يا زّوار
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