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َفَلاّم جاَء َأمُرنا َجَعلنا عالَِيها س��اِفَلها َوَأمَطرنا َعَليها ِحجاَرًة ِمن ِسّجيٍل َمنضوٍد 
َمًة ِعنَد َربَِّك َوما ِهَي ِمَن الّظامِلنَي بَِبعيٍد ﴿٨٣﴾ َوإىِل َمدَيَن َأخاُهم  ﴿٨٢﴾ ُمَسوَّ
�َه ما َلُكم ِمن إِل�ٍه َغرُيُه َوال َتنُقُصوا املِكياَل َوامليزاَن  ُشَعيًبا قاَل يا َقوِم اعُبُدوا اللَّ
إِّن َأراُك��م بَِخرٍي َوإِّن َأخ��اُف َعَليُكم َعذاَب َيوٍم حُمي��ٍط ﴿٨٤﴾ َويا َقوِم َأوُفوا 
املِكياَل َوامليزاَن بِالِقس��طِ َوال َتبَخُس��وا الّناَس َأش��ياَءُهم َوال َتعَثوا ِف اأَلرِض 
�ِه َخرٌي َلُكم إِن ُكنُت��م ُمؤِمننَي َوما َأنا َعَليُكم بَِحفيٍظ  ُمفِس��ديَن﴿٨٥﴾ َبِقيَُّت اللَّ
﴿٨٦﴾ قالوا يا ُش��َعيُب َأَصالُتَك َتأُمُرَك َأن َنرُتَك ما َيعُبُد آباُؤنا َأو َأن َنفَعَل ف 
ش��يُد ﴿٨٧﴾ قاَل يا َقوِم َأَرَأيُتم إِن ُكنُت  نَت احَلليُم الرَّ َأموالِنا ما َنش��اُء إِنََّك أَلَ
َنٍة ِمن َرّب َوَرَزَقني ِمنُه ِرزًقا َحَس��ًنا َوما ُأري��ُد َأن ُأخالَِفُكم إىِل ما َأهناُكم  َع��ى َبيِّ
لُت َوإَِليِه  �ِه َعَليِه َتَوكَّ َعنُه إِن ُأريُد إاِلَّ اإِلصالَح َما اسَتَطعُت َوما َتوفيقي إاِّل بِاللَّ

ُأنيُب ﴿٨٨﴾

ج��اء أمرن��ا بالعذاب } جعلنا عاليها س��افلها { أي قلبنا القرية أس��فلها أعالها، } وأمطرنا 
عليه��م حجارة { أي وأمطرنا عى القرية أي عى الغائبني منها حجارة } من س��جيل { عن 
ابن عباس وس��عيد بن جبري بنيَّ بذلك صالبتها ومباينتها للربد وأهنا ليس��ت من جنس ما 
ج��رت ب��ه عادهتم ف س��قوط الربد من الغي��وم، } منضود { هو من صفة س��جيل أي نضد 
بعضه��ا عى بع��ض حتى صار حجرًا وعن ابن عباس } مس��ومة { هي م��ن صفة احلجارة 

ة للعذاب.  أي معلمة جعل فيها عالمات تدلُّ عى أهنا معدَّ
} وما هي من الظاملني ببعيد { أي وما تلك احلجارة من الظاملني من أمتك يا حممد ببعيد 
أراد بذل��ك إره��اب قريش وق��ال قتادة: م��ا أجار اهلل منها ظامل��ًا بعد قوم ل��وط فاتقوا اهلل 

وكونوا منه عى حذر. 
مها من قصص األنبياء عليهم الس��الم فقال }  ثم عطف س��بحانه قصة ش��عيب عى ما تقدَّ
وإىل مدين { أي وأرس��لنا إىل أهل مدين } أخاهم ش��عيبًا { وقيل: مدين بن ابراهيم نس��بوا 
رهم الغالء وهو زيادة  إلي��ه } قال يا ق��وم اعبدوا اهلل ما لكم من إله غريه { واملعنى أن��ه حذَّ
الس��عر وزوال النعمة وحلول النقمة إن مل يتوبوا. وقي��ل: أراد باخلري املال وزينة الدنيا عن 
قتادة وابن زيد والضحاك واملعنى أن أراكم ف كثرة األموال وسعة األرزاق فال حاجة بكم 

إىل نقصان الكيل والوزن.

التف�سري

�سورة هود

سجيل: طني متحجر
منض��ود: متتابع ومنظم بش��كل 

مرتاكم بعضه فوق بعض 
مسومة: معلمة من السمة وهي 

العالمة
والتعثوا: والتفسدوا

بقي��ت اهلل: رزق اهلل الباقي لكم 
من احلالل

ار أيتم: اخربون
ببينة: حجة وبرهان 

قال اإلمام  
الحسين

ال يكمل العقل
 إال باتباع الحق.
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األفتتاحية ال��دور االرش��ادي ال��ذي متارس��ه املرجعي��ة العلي��ا ف النجف 
االرشف للمس��ؤولني ف احلكومة العراقية ب��ات واضحا للعيان 

وتكون ارش��اداهتا دائام التنبيه اىل خماط��ر او تصحيح قرار او  رفض 
اخطاء ، وعندما تنصح او حتذر فاهنا توضح االس��باب وتعطي احللول 

البديلة او عى اقل تقدير اخلطوط العامة .
للمرجعية مواقف عديدة ف تصحيح مس��ار القرار منذ ان سقط الصنم واىل 

الي��وم ، ففي يوم ما صدر ق��رار بخصوص البطاقة التمويني��ة فكان للمرجعية 
الدور االرش��ادي ف احت��واء هكذا قرار ، وف يوم ما صدر ق��رار التقاعد وتبادل 

السياس��يون الته��ان فيام بينهم ولك��ن جاء خط��اب املرجعية لينوه ع��ن الفقرة ٣٧ 
اخلاص��ة بتقاعد املس��ؤولني الكبار وليؤكد عى اجحاف هذه الفق��رة ، ومن ثم جاءت 
تسعرية الكهرباء التي اثارت الراي العام فكان للمرجعية دورها ف احتواء هذا القرار.

الي��وم جاء ق��رار س��لم الرواتب ال��ذي اثار اس��تهجان املوظف��ني وكان للمرجعي��ة دورها 
االرش��ادي ف تصحيح مسار هذا القرار بسبب احلاق الرضر لبعض رشائح املوظفني مع عدم 

تاث��ر الرواتب العليا للمس��ؤولني، مطالبة وعرب خطيب مجعة كربالء س��امحة الش��يخ الكربالئي 
باعادة النظر ف بنود هذا القرار.

 وهك��ذا تبقى املرجعية تتابع وتراقب عن كثب جمريات االمور السياس��ية واالقتصادية والعس��كرية 
وغريها مما خيص العراقيني والعراق.

وعادت المرجعية 
لتصحح مسار القرار

ان لم تواجه التطعن في الظهر
التفْت

عندم��ا التكون لديك الش��جاعة ف املواجه��ة او لنقل مصارحة 
االخرين باي يشء كان سواء استفسارا عن موقف او التاكد من 
خ��رب او التحق��ق من حدث انت طرف فيه فلي��س من الالئق ان 
تعق��ب عى هذه االمور بغياب صاح��ب العالقة الن مثل هكذا 
كالم س��يكون وجها من اوجه الغيبة او النميمة وف الوقت ذاته 
تك��ون خاليا م��ن الش��جاعة ف املواجهة ، حت��ى وان كنت عى 
حق فان كنت التس��تطيع املواجهة فال تتكل��م بغياب من لديك 
موقف س��لبي اجتاه��ه الن هذا الترصف يفق��د حقك ويزيد من 
س��يئاتك ، ومن املعيب عندما يعل��م الطرف االخر بام حتدثت به 
عنه وستزداد العالقة سوءا بينكام وتتيح ملن يتصيد ف املاء العكر 

ان يامرس صفاته الذميمة.
االفض��ل الرصاح��ة او الس��كوت وافضلها العفو والنس��يان او 

تربير املوقف بشكل اخوي

ُه، َوَهاَنْت َعَلْيِه َنْفُس��هُ  لِّ َمْن َكَش��فَ ُضَّ َمَع، َوَرِضَ بِالذُّ الطَّ
ْب��ُن َمْنَقَصٌة،  َر َعَلْيَها لَِس��اَنُه)٣(. َواْلُبْخ��ُل َعاٌر، َواجْلُ َم��ْن َأمَّ
)٤( َغِريٌب ِف  تِ��ِه، َوامْلُِق��لُّ ��ِرُس اْلَفِطَن َع��ْن ُحجَّ َوالَفْق��ُر خُيْ
ْهُد َثْرَوٌة، َواْلَوَرُع  رْبُ َشَجاَعٌة، َوالزُّ َبْلَدتِِه، َواْلَعْجُز آَفٌة، َوالصَّ
َض، َواْلِعْل��ُم ِوَراَث��ٌه َكِريَمٌة،  ��ٌة)٥(، َونِْع��َم اْلَقِري��ُن ال��رِّ ُجنَّ
َدٌة، َواْلِفْكُر ِمْرآٌة َصاِفَي��ٌة، َوَصْدُر اْلَعاِقِل  ��دَّ َوااْلَدُب ُحَلٌل جُمَ
ِة، َوااْلْحتاِمُل)٧(  ِه، َواْلَبَشاَش��ةُ ِحَباَلُة)٦( امْلَ��َودَّ ُصْنُدوُق رِسِّ
َق��رْبُ الُعُيوِب. 1. أْزَرى هب��ا: َحَقَرها.  ٢. اْسَتْش��َعَره: تبّطَنه 
وختّلق به.  ٣. أّمَر لساَنه: جعله أمريًا. ٤. امُلِقّل � بضم فكرس 
وتش��ديد الالم �: الفق��ري.  ٥. اجُلّنة � بالض��م �: الوقاية.  ٦. 
احِلَباَلة : َش��َبَكة الصي��د، ومثله االْحُب��ول واالْحُبوَلة � بضم 
اهلمزة فيهام � وتقول: َحَبَل الصيَد واحتبله، إذا أخذه هبا.  ٧. 

االحتامل: حتّمل االذى.

قال اإلمام علي

َأْزَرى)1( ِبَنْفِسِه َمِن اْسَتْشَعَره )2(

a
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الشعبية  االوس����اط  ت��ن��اول��ت 
رشائحها  خمتلف  من  العراقية 
ال��ذي  اجل��دي��د  ال��روات��ب  سلم 
بعضهم  مؤخرًا  احلكومة  اقرته 
يلبي  ال  اجلديد  السلم  ان  يرى 
متاعب  مواجهة  ف  الطموحات 
الناس  م��ن  والبسطاء  احل��ي��اة، 
حتولت  ال���ذي  ال��ي��وم  ع���امل  ف 
قرية  اىل  األرض��ي��ة  ال��ك��رة  فيه 
العمالق  التطور  بفضل  صغرية 
التي  التكنولوجيا  وع��رصن��ة 
أصبحت برسعة الربق،يتاميلون 
او  س��ي��ايس  ح��دث  أي  ب��اجت��اه 
سلبا  عليهم  ويؤثر  اقتصادي، 
نقلته  ما  ابرز  ولعل  إجيابا..  او 
الفائقة،  االت��ص��االت  وس��ائ��ل 
عى  أجريت  التي  اإلصالحات 
أث��ارت  ال��روات��ب،وال��ت��ي  سلم 
عى  العراقي  املجتمع  ف  زوبعة 
مترضر  ب��ني  رشائ��ح��ه  خمتلف 

ومستفيد...
املترضرة،مطالبة  الفئة  انتفضت 
البسيطة  اخرى  بإلغائه،وناقشته 
حقيقيا  تغيريا  حيدث  أن  متمنية 
الفقري  فحلم  املحيل،  السوق  ف 
عى  حي��ص��ل  ان  ج���دا  ب��س��ي��ط 

ان  رمزية  بأسعار  اليومي  قوته 
حيصل  ان  سكنه  إجي���ار  ي��دف��ع 
اج��ور  ب��ال  وطنية  كهرباء  ع��ى 
اجور  وال  الوطنية  عن  للدولة 
وان  املولدات،  جتار  اىل  اضافية 
اىل  ويصل  والنفط  الغاز  يتوفر 
هيلكه  ان  دون  املواطن  دار  باب 
ماديا ويبقى لديه ما يكفي ليومه 
ختفيض  ان  اعتقد  ولشهره،هبذا 
بني  ت��وازن��ا  سيخلق  ال��روات��ب 

افراد املجمتع..
أساتذة  من  املنتفضني  احد  قال 
اجلامعات، لو كان سلم الرواتب 
مدروسا برعاية خرباء االقتصاد 
واملال ويتطلب برناجما إصالحيا 
االقتصاد  بناء  ف  واستخالصه 
ونحرتمه  به،  باس  ال  العراقي 
ولكن ان تذبح رواتب الكفاءات 
اىل النصف، يعد مؤامرة جديدة 
للنيل من األكاديميني واألساتذة 
جديد  ب���اب  وال��ع��ل��امء،وف��ت��ح 
ال��دول  بعض  للهجرة،خاصة 
ج��ربوت  ل���واء  حت��ت  املنضوية 
أمريكا فتحت اذرعها للعراقيني 
نظامها  وأس��س��ت  ال��ض��ع��ف��اء، 
الستقبال الكفاءات العراقية عى 

األستاذ  اخلصوص،وعرج  وجه 
العراقي  االقتصاد  عن  املنتفض 
العامل  اقتصاديات  من  واحد  انه 
من  يئن  زال  وم��ا  ك��ان  ال���ذي 
أمراضه منذ حكم النظام السابق 
اىل  وص��وال  االنتقالية  والفرتة 
تتمكن  مل  التي  املنتخبة  احلكومة 
م���ن م��ع��اجل��ة االق��ت��ص��اد من 
عى  األسباب  معلقة  أمراضه، 
اإلرهاب وفقدان األمن..ولكن 
يدرك  برمته  العراقي  الشعب 
طرف  من  اكثر  هناك  ان  جيدا 
هيمه االخالل وزعزعة االمن ف 
حتقيق  من  بعد  ييأسوا  البلد،ومل 

احالمهم املريضة..
االقتصادي  ال��ش��أن  اص��ح��اب 
كانت هلم رؤية ف هذا املوضوع 
م��وض��وع  م��ع��اجل��ة  مت��ث��ل��ت ف 
يعترب  ال��ذي  الغذائي(  )االم��ن 
العراقي  للمستهلك  االس��اس 
االم��ن  حتقيق  م��ن  الب��د  وعليه 
تنشيط  خ���الل  م��ن  ال��غ��ذائ��ي 
االعتامد  وعدم  الزراعي  القطاع 
بصورة كلية عى السلع الزراعية 
اىل  نصل  وب��ذل��ك  امل��س��ت��وردة 
تلعب  والتي  السعرية  السياسة 

كبري  نمو  حتقيق  ف  مهاًم  دورًا 
الغذائي  واإلن��ت��اج  ال��زراع��ة  ف 
تكامل  عى  العمل  من  والب��د 
السياسات السعرية االخرى مع 
والنقدية  املالية  السياسات  باقي 
والتدابري  املعاجلات  من  وغريها 
متني  عراقي  اقتصاد  اىل  وصواًل 
ال��زي��ادات  تلك  تصبح  عندها 
اثر  ذات  للموظفني  امل��ق��ررة 
فاعل ف حتسني املستوى املعايش 
وتنقلهم نحو الرفاه االجتامعي.

ونقول ان ما جيري ف العراق من 
مؤامرة اركاهنا هم انفسهم اركان 
)داع��ش(.. مع  حربنا  ف  التآمر 

اجلديد  االحتالل  من  وخوفك 
عن طريق االستثامرات االجنبية 
العراق  التي اشيعت رائحتها ف 
تعرف  الراجحة  العقول  ،وذوو 
اي  اىل  املستثمرين  دخ��ول  ان 
وينخرون  ثرواهتا  ينهبون  دولة 
جسدها هبدوء ويسيطرون عليها 
بالرصاص  اما  شعبها  ويقتلون 
القتلة  هم  ه��ؤالء  باملجاعة  او 
هم  ال���دول  وع��ن��د  احلقيقيون 

املنقذون.

المواطن...

 سلم الرواتب ..وأمانّي...!

حيدر عاشور العبيدي

س 
لنا

ع ا
م
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افاد موفد االعالم احلرب ف صالح الدين بأن لواء عيل االكرب والفرقة الذهبية صدا هجومًا عنيفًا للدواعش بعد ان حاول الدواعش السيطرة عى 
مواقع حتت سلطة احلشد والقوات االمنية.

مبينًا ان اهلجوم دعا بعض الفصائل للتقهقر إال ان لواء عيل االكرب والفرقة الذهبية عاودا اهلجوم ليقتلوا ٢٥ داعشيًا ويستوليا عى اسلحة االخرين 
الذين وّلوا هاربني كام اعاد اللواء اليات بعض اجلهات التي كانت بحوزة الدواعش.

اإلعالم احلرب للعتبة احلسينية املقدسة

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

العراق يعلن قتل العشرات من ارهابيي داعش بقصف مدفعي ودولي باالنبار

اخبار
لواءعلي االكبر والفرقة الذهبية يصدون هجومًا عنيفًا للدواعش على جبال مكحول ويوقعون 25 قتيالً داعشيًا.

أكثر من 60 مصورًا من داخل العراق وخارجه يجسدون انتصارات الحشد الشعبي 
في مهرجان حليف القران الثقافي الرابع

عليه  الشهيد  زيد  م��زار  افتتح 
ال���س���الم م��ع��رض��ا ل��ل��ص��ور 
هامش  ع��ى  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
م��ه��رج��ان ح��ل��ي��ف ال��ق��ران 
تقيمه  ال��ذي  ال��راب��ع  السنوي 
األم��ان��ة اخل��اص��ة مل���زار زي��د 
الشهيد عليه السالم وقد افتتح 
العام  األم���ني  ممثل  امل��ع��رض 
العراق  ف  الشيعية  للمزارات 
وأم��ني  املائية  امل���وارد  ووزي���ر 
قاسم  الشيخ  الشهيد  زيد  مزار 
العتبات  وممثلو  احل��س��ن��اوي 

املقدسة.
املهندس  املهرجان  مدير  وقال 
اجلبوري  املحسن  عبد  حيدر 
حليف  مهرجان  هامش  عى   «
االمانة  اقامته  ال��ذي  ال��ق��ران 
الشهيد  زي��د  مل��رق��د  اخل��اص��ة 
معرض  أقيم  السالم(  )عليه 
بمشاركة  الفوتوغرافية  للصور 
أكثر من ٦0 مصورًا من داخل 
العراق وخارجه و1٣0 صورة 

تنوعت مواضيعها  فوتوغرافية 
بني صور فن عامرة زيد الشهيد 
)ع��ل��ي��ه ال��س��الم( وامل��س��اج��د 
اإلسالمية والرصوح والعتبات 
واحلشد  الرشيفة  وامل���زارات 

الشعبي واجليش العراقي. 
اخلاصة  »االمانة  ان  واض��اف 
ملرقد زيد ومن ضمن مساعيها 
معرضا  اقامت  الثقافة  نرش  اىل 
الفوتوغرافية  للصور  خاصا 
والذي يمثل دورا بارزا ف نرش 

التي  الصور  خالل  من  الثقافة 
اىل  الفتا   ،« طبيعتها  عن  تعرب 
األجزاء  من  املعرض  »هذا  ان 
القران  حليف  ملهرجان  املهمة 
التقطتها  ص��ورة  يمثل  كونه 
عني املصور لتعرض اىل الناس 

بشكل يصل اىل أذهاهنم ».
اإلبداع  رئيس مجعية  من جهته 
ال��ف��وت��وغ��راف ع��يل م���داوي 
اجلهة املنظمة للمسابقة قال ان 
الكبري  ال��دور  املهرجان  »هل��ذا 

هذا  بشخصية  التعريف  ف 
عيل)عليه  بن  زيد  العامل  البطل 
العديد  من  يقدمه  ملا  السالم( 
معرض  ومنها  الفعاليات  من 
الذي  الفوتوغرافية  الصورة 
املهرجان  ف  مهاًم  ج��زءًا  يمثل 
الشباب  من  جمموعة  جسدها 
من خالل عدساهتم الفنية التي 
أبدعت بإخراج الصورة املعربة 
إيصال  خالهلا  من  يمكن  التي 
باملهرجان  اخل��اص��ة  األف��ك��ار 
والعديد من املواضيع األخرى.

مسابقة  »ه��ن��اك  إن  واض���اف 
أج���ري���ت خ���الل امل��ه��رج��ان 
الصور  معرض  ف  للمشاركني 
,وحاز عى املركز االول املصور 
الرزاق نعمة داود واملركز  عبد 
املصور  نصيب  من  كان  الثان 
ضياء العيساوي فيام كان املركز 
الثالث للمصور حيدر مداوي 

.«
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قتل  عن  احلرب  االعالم  خلية  اعلنت 
بقصف  داعش  ارهابيي  من  العرشات 

مدفعي وطريان دويل ف االنبار.

نيوز،  لشفق  ورد  للخلية  بيان  وذك��ر 
بنريان  تقتل  الثامنة  الفرقة  مدفعية  ان 
مدفعيتها العرشات من داعش االرهاب 

وتدمر مخس عجالت حتمل احادية ف 
منطقة الفالحات واملضيق باالنبار.

عمليات  قيادة  ان  اخللية  بيان  واضاف 
 ٣ ودم��رت  ارهابيني   ٧ قتلت  االنبار 
 10 وفككت  احادية  حتمل  عجالت 
عبوات ناسفة ف منطقة محرية واليتامى 

باملحافظة.
املحور  قطعات  ان  اىل  اخللية  واشارت 
وبإسناد  االنبار  عمليات  ف  الشاميل 
طريان التحالف الدويل دمرت ٨ اوكار 
ف  فيها  من  وقتل  االره���اب  لداعش 

منطقة البو ذياب والبو فراج

أبناء الحشد الشعبي يشاركون القوات األمنية بحماية زائري كربالء

العراق يعلن قتل العشرات من ارهابيي داعش بقصف مدفعي ودولي باالنبار

كربالء تشييع ثالثة من ابطال لواء علي االكبر 

شيع ف كربالء املقدسة ٣ من ابطال لواء عيل االكرب استشهدوا 
يوم اجلمعة املاضية خالل صد تعرض لتنظيم داعش ف سلسلة 

جبال مكحول.
يذكر ان لواء عيل االكرب وباالسناد من الفرقة الذهبية متكنوا من 
قتل اكثر من ٢٥ داعشيًا خالل املعركة واالستيالء عى عدد من 
االليات واالسلحة بعد انكسار عنارص التنظيم وهروهبم باجتاه 

الرشقاط.

قيادة عمليات سامراء تعلن مقتل 146 ارهابيا في عملية  الغرب
قطعات  ان  السبت  يوم  سامراء  عمليات  قيادة  ف  مسؤول  قال 
تنظيم  طرد  من  متكنت  الداخلية  ومغاوير  االحتادية  الرشطة 

التي اقتحمها غرب مدينة سامراء. “داعش” من املناطق 
اجانب كثر  بينهم  العملية  ارهابيا قتل خالل   1٤٦“ ان  واضاف 

و19 سيارة مفخخة تم تفجريها.
وسقط ما ال يقل عن 10 شهداء من القوات األمنية يوم األربعاء 
التابعة  سامراء  مدينة  شامل  االرهاب  داعش  تنظيم  شنه  هبجوم 

ملحافظة صالح الدين.
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السيد الصافي يدعو 

المسؤولين الستخالص 

العبر والدروس من 

االنتصارات األخيرة، ويحذر 

من تحّول نعمة المطر 

الى نقمة، ويهيب 

بالجميع ان يهّبوا لنجدة 

إخواننا وأخواتنا في 

مخيمات النزوح 

األمُر االول :
الكبرية  االن��ت��ص��ارات  ان 
القوات  ابطال  حققها  التي 
وابناء  واملتطوعون  املسلحة 
املعارك  يف  الغيارى  العشائر 
حتظى  ان  جي���ب  االخ�����رية 
خمتلف  من  املسؤولني  بعناية 
منها  ويستخلصوا  مواقعهم، 
لالستفادة  وال��دروس  العرب 
منها يف املعارك القادمة ومنها:

االمكانات  كل  توفري  أمهية 
للقوات  املتاحة  والتسهيالت 
احتياجاهتم  وتقديم  املقاتلة، 
التي  االحتياجات  سائر  عىل 
اىل  تأمينها  يرّحل  ان  يمكن 

يتحسن  حينام  آخ��ر  وق��ت 
ويتجاوز  للبلد  املايل  الوضع 

االزمة اخلانقة احلالية.
بني  التنسيق  أمه��ي��ة  ومنها 
بمختلف  املقاتلة  القطعات 
اهم  م��ن  ف��إن��ه  عناوينها.. 
عوامل االنتصارات االخرية، 
من  املعنية  للقيادات  فالبد 

لغرض  اجلهد  من  مزيد  بذل 
املزيد من التنسيق فيام بينهم.

ومنها رضورة احليطة واحلذر 
يف  العدو  عن  الغفلة  وع��دم 
ينتهز  فإنه  اجلبهات،  خمتلف 
له،  سنحت  اي��ن��ام  ال��ف��رص��ة 
ح��اول  موقع  يف  خ��ر  واذا 
آخ��ر،  م��وق��ع  يف  يباغت  ان 

العسكرية  للقطعات  فالبد 
ان تكون يقظة وال تسمح له 
تعاىل  اهلل  ونسأل  باالخرتاق، 
بالقضاء  ويعجل  خيذله  ان 
العزيز  بلدنا  وخيلص  عليه، 

منه.
األمُر الثاني :

ان من اهم واجبات احلكومة 
س���واء احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة 
هي  املحلية  احلكومات  او 
عىل  تعاىل  اهلل  نِعم  استغالل 
خدمة  سبيل  يف  البلد  ه��ذا 
املواطنني، واذا مل تقم احلكومة 
فقد  املجال؛  هذا  يف  بواجبها 
نقمة،  اىل  النعمة  تتحول 

 تطرق 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 

في 16 /محرم الحرام /1437هـ الموافق 2015/10/30م تطرق الى ثالثة أمور أستهلها باآلتي:

المقاتلة،  للقوات  المتاحة  والتسهيالت  االمكانات  كل  توفير   *
ان  يمكن  التي  االحتياجات  سائر  على  احتياجاتهم  وتقديم 
يرّحل تأمينها الى وقت آخر حينما يتحسن الوضع المالي للبلد 

ويتجاوز االزمة الخانقة الحالية.
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االخرية  االيام  يف  حصل  كام 
بالنسبة اىل مياه االمطار، فإن 
االهلية  النعم  أعظم  من  املطر 
االمطار  وموسم  البرش،  عىل 
ملا  اخل��ري..  مواسم  من  يعترب 
لعموم  كثرية  بركات  من  فيه 
الناس، ولكن من املؤسف انه 
بمعاناة  االيام  هذه  يف  تسبب 
الكثري من املواطنني يف العديد 
السكنية،  واملناطق  املدن  من 
املختلفة  احل��ك��وم��ات  ألن 
إن��ش��اء  يف  ب��واج��ب��ه��ا  ت��ق��م  مل 
واصالح شبكات رصف مياه 
هناك  كانت  حينام  االمطار.. 
وأما  بذلك،  تفي  مالية  وفرة 
توفر  بعدم  فيتذرعون  اليوم 
ويف  ال��الزم��ة،  املخصصات 
املواطنني  فإن  احلالتني  كلتا 
امهال  ثمن  يدفعون  من  هم 
املسؤولني وفسادهم واىل اهلل 

املشتكى..
األمُر الثالث :

حصول  ومع  االي��ام  هذه  يف 
كبرية  ب��ك��م��ي��ات  االم���ط���ار 
اخ��وان��ن��ا  م��ع��ان��اة  ازدادت 
النزوح  خميامت  يف  واخواتنا 
وتشري  املناطق  خمتلف  م��ن 
يعيشون  اهن��م  اىل  التقارير 

ظروفًا مأساوية ال ُتطاق ..
هؤالء  مساعدة  مسؤولية  ان 
مجيعًا  مسؤوليتنا  هي  األعّزة 
بجميع  هنيب  هنا  وم��ن   ..
لنجدهتم،  هيّبوا  ان  املواطنني 
وتقديم العون هلم كل حسب 
ما يتير له، وليكن ذلك مع 

حفظ عزهتم وكرامتهم ..
ان القيام هبذه املهمة االنسانية 
ما  اىل  باإلضافة  واالسالمية 
العظيم مما يزيد  له من األجر 
من التالحم الوطني بني ابناء 

املزيد  فينبغي  الشعب،  هذا 
من  كل  من  به  االهتامم  من  
البلد  هذا  وحدة  عىل  حيرص 

ارضًا وشعبًا ..
جيعل  ان  وتعاىل  تبارك  نسأله 
وان  مطمئنًا،  آمنًا  بلدًا  بلدنا 
جيعل هذه الربكات.. بركات 
له ال عليه، وأن يوفق العاملني 
خلدمة الناس .. وآخر دعوانا 

ان احلمد هلل رب العاملني.

أه���م���ي���ة ال��ت��ن��س��ي��ق ب��ي��ن 
بمختلف  المقاتلة  القطعات 
اهم  م��ن  فإنه  عناوينها.. 
االخيرة،  االنتصارات  عوامل 
من  المعنية  للقيادات  فالبد 
بذل مزيد من الجهد لغرض 
فيما  التنسيق  من  المزيد 

بينهم.

من  يعتبر  االمطار  وموسم 
فيه من  لما  الخير..  مواسم 
بركات كثيرة لعموم الناس، 
ولكن من المؤسف انه تسبب 
بمعاناة  االي����ام  ه���ذه  ف��ي 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��م��واط��ن��ي��ن 
ف���ي ال��ع��دي��د م���ن ال��م��دن 
وال��م��ن��اط��ق ال��س��ك��ن��ي��ة ألن 
الحكومات المختلفة لم تقم 
واص��الح  إنشاء  في  بواجبها 

شبكات صرف مياه االمطار.
* ف���ي ه���ذه االي�����ام وم��ع 
بكميات  االم���ط���ار  ح��ص��ول 
كبيرة ازدادت معاناة اخواننا 
واخواتنا في مخيمات النزوح 
من مختلف المناطق وتشير 
يعيشون  انهم  الى  التقارير 

ظروفًا مأساوية ال ُتطاق.

والحذر  الحيطة  ضرورة   *
العدو  عن  الغفلة  وع��دم 
فإنه  الجبهات،  مختلف  في 
ينتهز الفرصة اينما سنحت 
موقع  ف��ي  خسر  واذا  ل��ه، 
حاول ان يباغت في موقع 

آخر.
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مستقاٌة  من اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة السيد امحد الصايف يف 16/حمرم احلرام/1437ه� املوافق 2015/10/30م 

ونحن نعيش هذه االيام ملحمة عاشوراء والمصاب األليم الذي حل باإلمام الحسين )عليه السالم( واهل بيته وأصحابه.. 
نستذكر في هذه الملحمة قضيتين: 

القضية االولى هي مما تتعلق بسيد الشهداء )عليه السالم( وهذا من خالل ما نجدده في كل سنة من التفاعل مع قضية 
عاشوراء واستشهاد سيد الشهداء )عليه السالم(.

يامرسها  التي  املامرسات  وهذه 
الذكرى  هلذه  احياًء  املؤمنون 
كل  يمكن  ما  عى  وال��وق��وف 
من  يستفيد  ان  حاله  بحسب 
واقعًا  وع��اش��وراء  ع��اش��وراء، 
واسعة  مدرسة  عن  عبارة  هي 
اختالف  ف  املؤمنون  وي��امرس 
بقاع االرض الشعائر التي يبني 
مدى  خالهلا  من  االنسان  فيها 
الشهداء  سيد  بخط  التصاقها 
املؤمنون  )عليه السالم( ويبذل 
كل اوقاهتم والبعض يبذل كل 
ماله لعّله.. ف سبيل ان يتعايش 
كل  وي��ق��ّدم  الواقعة  ه��ذه  م��ع 
بالتقصري  يشعر  وهو  عنده  ما 
الشهداء  سيد  م��ن  واخل��ج��ل 
)ع��ل��ي��ه ال���س���الم(.. وه���ؤالء 
سعيهم  اهلل  ش��ك��ر  امل��ؤم��ن��ون 

وأجزل هلم املثوبة.
السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 

دائاًم  تربطنا  االستذكار  وعملية 
ف  يمتد  آخر  يشء  استذكار  ف 
السلسلة الطويلة لسيد الشهداء 
االمام  وهو  أال  السالم(  )عليه 
فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي 
الرشيف( باعتباره الرجل الذي 
اذا هنض ستكون من مجلة اعامله 
)عليه  الشهداء  سيد  قضية  هي 
علينا  يتحتم  ولذلك  السالم(، 
البيت  أله��ل  كموالني  نحن 
عليهم السالم ان نفهم بعض ما 
املهدي  االمام  بمرشوع  يتعلق 
هذه  خالل  من  السالم(  )عليه 
العالقة التي نستشعرها قهرًا ما 
بني سيد الشهداء وما بني ولده 
االمام املهدي )عليه السالم(..

هذه  يتناول  البعض  ولذلك 
املسألة ف مسائل دقيقة ولعّله قد 

ُأّلفت فيها بعض املصنفات..
والسؤال هنا: هل هناك عالقة 

احلسني  االم���ام  ب��ني  حقيقية 
االم��ام  وب��ني  ال��س��الم(  )عليه 
املهدي )عليه السالم( أم ال ؟؟ 
االمام  بني  عالقة  هناك  طبعًا 
 ً مثال  الكاظم  واالم��ام  احلسني 
واالمام  احلسني  االم��ام  بني  او 
ه��ذه  ان  ال��ع��الق��ة   .. اهل����ادي 
عالقة  ل��ه  اح��ده��ا  السلسلة 
حلقة  عندنا  يوجد  وال  باآلخر 
ف  يعني  اإلمامة،  عامل  ف  زائدة 
ال  السالم  عليهم  االئمة  عدد 
توجد عندنا حلقة زائدة بحيث 
تكن  مل  االم��ام  ه��ذا  يكن  مل  لو 
قطعًا  )ال(  مشكلة..،  هناك 
ستكون هناك مشكلة فال زيادة 
فاالرتباط  احللقات  ه��ذه  ف 
ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ني  ب��ني 
 .. موجود  قطعًا  االئمة  وبقية 
العالقة  هذه  عن  احتدث  ال  انا 
خاصة  قضية  عن  احتدث  وانام 

االمام  اعامل  جدول  ف  تكون 
املهدي )عليه السالم( .. بعبارة 
)عليه  املهدي  االمام  ان  اخرى 
مرشوعه  ضمن  هل  السالم( 
باالمام  يتعلق  ما  االصالحي 
ال  أم  السالم(  )عليه  احلسني 
؟؟ هذه هي النكتة املهمة عندما 
نريد ان نرتب عالقة ما بني امام 
قد استشهد وما بني امام ال زال 
نظرا  ليس  جده  اىل  وينظر  حيًا 
ف حدود اقامة شعرية عليه مثال 
جزءا  باعتباره  له  ينظر  وان��ام   ً
يتعامل   .. القادم  مرشوعه  من 
السالم(  )عليه  املهدي  االم��ام 
)عليه  االمام احلسني  مع قضية 
ما  غري  خاصة  معاملة  السالم( 

نتعامل معها االن .
ب��االم��ام��ة  نعتقد  ن��ح��ن  ن��ع��م 
واالمام احلسني واالمام املهدي 
الشعرية  ن��امرس  عندما  لكن 
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االعتقاد  هبذا  الشعرية  نامرس 
اما مرشوعنا الشخيص ما وراء 
ذلك ليس بأيدينا.. هذه املسألة 
نقف عندها ونتعامل مع االمام 
 ً تعامال  السالم(  )عليه  احلسني 
خاصًا امامة قتلت وباستشهاده 
وُقتل  والتكبري  التهليل  ُقتل 
الذي  املرشوع  ولكن   .. وُقتل 
)عليه  املهدي  االمام  به  ينهض 
هو  ما  ه��ذا..  غري  هو  السالم( 
)عليه  املهدي  االم��ام  م��رشوع 

السالم(.
طبعًا قدرة االمام املهدي )عليه 
وعندما  كبرية  ق��درة  السالم( 
امور  له  وهُتيأ  الوسادة  له  ُتثنى 
يمّكن من االرض قطعًا سيبدأ 
امل��رشوع  وه��ذا  كبري  بمرشوع 
مسألة  اولويته  ف  تقع  الكبري 
كثريًا  اخبارنا  االصالح ألن ف 
)سيمأل  التعبري  ه��ذا  ي��رد  م��ا 
ان  بعد   ً وعدال  قسطًا  االرض 
فاملهمة  وج���ورًا(  ظلاًم  ملئت 
)عليه  ل��الم��ام  االص��الح��ي��ة 
ال��س��الم( ه��ي اق��ام��ة ال��ع��دل 
وانام  ذل��ك  ليس  بل  والقسط 
يقترص  ال  ال��رشي��ف  التعبري 
التعبري  وانام  العدل  اقامة  عى 

وعدال  قسطًا  االرض  )سيمأل 
ً( وهذا التعبري غري تعبري )يقوم 
اىل  حيتاج  قطعًا  وهذا  بالقسط( 

امكانية وسلطنة وقدرة.
السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
م��رشوع��ه اي��ض��ًا ه��و م��رشوع 
تقّدم  عندما  ألن��ه  اص��الح��ي 
م��س��ارات خمّلة  ه��ن��اك  ك��ان��ت 
بالتوجه الصحيح للدين بحيث 
من  املسلمني  رقاب  تسّلط عى 
ليس له عالقة بالدين.. فعندما 
نحاول ان نربط بني منهج يمثل 
ف  والظلم  والفساد  االنحطاط 
مقابل منهج يمثل قمة ف الرقي 
باملعروف  واالم���ر  وامل��ع��رف��ة 
اخلط  هلذا  يتصدى  اخلط  وهذا 
)عليه  املهدي  االم��ام  قضية   ..
خط  عن  عبارة  ايضًا  السالم( 
ش��ع��اره االص����الح ك��ام ك��ان 
)عليه  احلسني  االم���ام  شعار 
)انام خرجت لطلب   : السالم( 
ملاذا  امة جدي(..  االصالح ف 
منحى  اخ��ذت  املسألة  ألن  ؟ 
املسارات  تقويم  اىل  حتتاج  اخر 
الوسطى  اجلادة  عن  وابتعدت 

..
السالم(  )عليه  املهدي  االم��ام 

اهلل  ادخ���ره  ال��ذي  املسري  ه��ذا 
يتحقق  ان  البد  وتعاىل   تبارك 
احلسني  اراده  وم���ا  ج���اء  م��ا 
)ع��ل��ي��ه ال���س���الم(.. ف���رق ان 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
اصالحاته  من  ُحرمت  االم��ة 
املهدي  واالمام  السالم(  )عليه 
ان  البد  االم��ة  السالم(  )عليه 
ما  للفرق  الصالحاته  تذعن 
البد  مسألة  اهنا  القضيتني،  بني 
االم��ام  وهنا  االرض  مُت��أل  ان 
خيرج  ان  البد  السالم(  )عليه 
وخروجه مل يكن أرشا وال بطرا 
خرج  وان��ام  سلطانا  يطلب  ومل 
لوجود تغيري وفساد وانام خرج 

لطلب هذا االصالح..
حرمت  الطف  واقعة  ف  االمة 
التي  اجلّمة  الفوائد  من  نفسها 
لو  حت���دث  ان  يمكن  ك��ان��ت 
)عليه  الشهداء  سيد  اطاعت 
املهدي  االم��ام  عند  السالم(، 
غري  احلالة  هذه  السالم(  )عليه 
موجودة وان االمة البد ف هناية 
املطاف ان ختضع ملا يبينه االمام 

)عليه السالم(..
ولذا فهناك فرق بني من يرفض 
من  يتمكن  م��ن  وب��ني  الظلم 
قضيتان  ه��ات��ان  ال��ع��دل  اق��ام��ة 
حيتاج  الظلم  رفض  ان  مهمتان 
اىل ادوات وسيد الشهداء )عليه 
ال��س��الم( ب���نّي ذل���ك ورف��ض 
وكان  العبارة  برصيح  الظلم 
الرشيفة  شهادته  هو  ذلك  أدل 
اجل  من  الرشيف  دمه  واعطى 

ان يقول ال..
بعد  م���ن  امل��ؤم��ن��ون  ح���رص 
اس��ت��ش��ه��اد االم�����ام احل��س��ني 
هذا  حييوا  ان  السالم(  )عليه 
االئمة  كلامت  وج��اءت  األم��ر 
مملوءة  السالم  عليهم  االطهار 
ومشحونة بقضية احلضور عند 
السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 

واملجالس  املآتم  اقامة  ف  تارة 
بحيث البد ان يكون كل جملس 
الشهداء  سيد  ذكر  عن  خيلو  ال 
اجزاء  واقتوا  السالم(  )عليه 
الرشيفة  اوق��اهت��م  م��ن  مهمة 
املهدي  االمام   .. احلقيقة  لبيان 
هذه  متخضت  السالم(  )عليه 
)عليه  املهدي  االمام  يكون  ان 
املرشوع  صاحب  هو  السالم( 
سيد  م����رشوع  امت����ام  لقضية 

الشهداء )عليه السالم( ..
عالقة  ليست  العالقة  فهذه 
شكلية وليست عالقة من واقع 
من  عالقة  هي  وان��ام  الصدفة 
ان  وااله��داف  النهضة  صميم 
)عليه  املهدي  االم��ام  يتصدى 
الشهداء  سيد  لقضية  السالم( 
ان  ف��الب��د  ال��س��الم(..  )عليه 
يتصدى لذلك من له عالقة باهلل 
احلسني  ثأر  االن  واىل  تعاىل.. 
اطالقًا  يؤخذ  مل  السالم(  )عليه 
السالم(  )عليه  احلسني  ثأر   ..
ذكرناه  الذي  امل��رشوع  باملعنى 
يأخذه  ال���ذي  وان���ام  ي��ؤخ��ذ  مل 
باهلل  مرتبطًا  ي��ك��ون  ان  الب��د 
تعاىل والذي هو مرتبط باهلل ال 
واحدا  شخصا  اال  أحد  يوجد 
امل��ه��دي )عجل  االم���ام  وه��و 
ال��رشي��ف(  ف��رج��ه  ت��ع��اىل  اهلل 
)عليه  املهدي  االمام  فمرشوع 
ال���س���الم( االص���الح���ي الب��د 
سبقه..  من  بمرشوع  يبدأ  ان 
كانت  والرسل  االنبياء  ومجيع 
هل��م م��ش��اري��ع اص��الح��ي��ة .. 
هبا  اجهض  التي  الطريقة  لكن 
)عليه  الشهداء  سيد  م��رشوع 
السالم( ختتلف عن اجهاضات 
املشاريع البقية.. ولذلك كانت 
قضية سيد الشهداء أبعد من ان 
واقعة  ف  صغرية  قضية  تكون 
جغرافية  مساحة  ف  حم���دودة 

صغرية..
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لي  يجوز  ه��ل 
استئجار شخص يقوم 

عني باألعمال املستحبة مثل الصوم 
والصالة في حياتي؟

اجلواب : ال يجوز .

 هل يجوز العمل في اجملاالت غير الربوية
 في البنوك الربوية ؟

استخدام  حكم  ما   : السؤال 
ال��ق��رط��اس��ي��ة واحل���اس���وب 
واالنرتنت ف املكتب الوظيفي 
ال���ع���ام ل��ب��ع��ض االغ�����راض 

الشخصية ؟
ب��إذن  اال  الجي���وز   : اجل���واب 

املسؤول املخّول .

السؤال : هل جيوز الترصف ف 
ممتلكات الدوائر احلكومية ؟

الترصف ف  : ال جيوز  اجلواب 
ممتلكات الدولة اال باذن اجلهة 
ذل��ك بحسب  امل��س��ؤول��ة ع��ن 

القانون .

شتلة  اخذ  جيوز  هل   : السؤال 
زرع )فسيله( اوبذرها من دائرة 

حكومية ؟
اجلواب : ال جيوز من دون اذن 

املسؤول .

: ما حكم من استأجر  السؤال 
من  الدولة  اموال  من  سيارات 

غري  اهن��م  علاًم  اصحاهبا  قبل 
خمولني باستخدامها ألغراضهم 
االموال  حكم  وما  الشخصية 

املدفوعة عى كال الطرفني ؟
حتّل  وال  جي��وز  ال   : اجل���واب 

االموال هلم .

السؤال : ما حكم رسقة اموال 
بالرشيعة  حتكم  ال  التي  الدولة 
الشعب  تعطي  وال  االسالمية 

حقه ؟
اجلواب : الجيوز .

سامحة  رأي  هو  ما   : السؤال 
العوائل  ف   ) ظله  دام   ( السيد 
التي تسكن حاليا ف بناية تابعة 

للحرس اجلمهوري السابق ؟
اجلواب : ال جيوز من دون إذن 

اجلهة املسؤولة عن ذلك .

السؤال : والدي اشرتى سيارة 
مرسوقة تابعة للجيش العراقي 
مليون  مقداره  بمبلغ  السابق 

وس��ت��امئ��ة ال��ف دي��ن��ار ف��ام هو 
رأيكم ؟

اجلواب : ال جيوز وجيب ردها 
اىل اجلهة املرسوقة منها .

االستفادة  جيوز  هل   : السؤال 
بذمتي  ال��ت��ي  االج���ه���زة  م��ن 
الغراض  الدولة  اىل  والعائدة 
هبا  االضار  عدم  مع  شخصية 

؟
اجلواب : ال جيوز .

السؤال : شخص يعمل عامل 
مقر  إىل  ال��وص��ول  وعند  بناء 
) مواد  املواد  ان  له  تبني  العمل 
الدولة  من  مرسوقة   ) البناء 
ويستحق  العمل  له  جيوز  فهل 

األجرة ؟
اجلواب : ال جيوز ذلك .

السؤال : قام بعض األشخاص 
عليها  استحوذ  التي  املواد  ببيع 
من  ه��دي��ة  ب��ع��ن��وان  قبلها  او 

الناهب فام حكم األموال اآلن 
؟

بقيمتها عى  يتصّدق   : اجلواب 
الفقراء املتدينني .

األموال  حكم  هو  ما  السؤال: 
جمهولة امللكية . وهل هناك اذن 

من سامحتكم باألخذ منها ؟
اجلواب : ال اذن بذلك .

باألموال  نعمل  ماذا   : السؤال 
ال���ت���ي ح��ص��ل��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا من 
بقايا  العسكرية  املخلفات 

الوحدات وغريها ؟
ي��ت��ص��ّدق هب��ا عى   : اجل���واب 

املستحقني من الفقراء .

التوضؤ  جي��وز  هل   : ال��س��ؤال 
امل��ب��ان  امل���وج���ودة ف  ب��امل��ي��اه 
وامل��ؤس��س��ات احل��ك��وم��ي��ة ف 

الدول اإلسالمية ؟
اجلواب : نعم ما مل يعلم بكوهنا 

مغصوبة .

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال
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السيد السيستاني

 من زاوية اخرى
دور املرجعية ف حفظ والعراق 
وال��ع��راق��ي��ني م���ن ال��ت��رشذم 
واضحا  ب��ات  ام��ر  والتشتت 
رابعة  ف  الشمس  ك��وض��وح 
املستوى  ع��ى  ه���ذا  ال��ن��ه��ار، 
املستوى  عى  وام��ا  السيايس، 
السيد  مرجعية  ف��ان  االفتائي 
واسعا  حيزا  اخذت  السيستان 
داخل  مقلديه  ع��دد  حيث  من 
مربئ  وه��و   ، العراق  وخ��ارج 
احكامه  يعتمد  من  لكل  للذمة 

الرشعية.
والنصف  املقدمة،  نصف  هذه 
االخ�����ر، خي���ص ال��س��ي��اس��ي��ني 
بكل  وال��ك��ت��ل  واالح������زاب 
ليربالية  )اس��الم��ي��ة  اصنافها 
االع���الم  ان  ط��امل��ا  ق��وجم��ي��ة(، 
الفوضوية،  ح��د  ح��را  اص��ب��ح 
يساعده عى ذلك تقنية االجهزة 
براجمها  حيث  من  االلكرتونية 
ب���اي شخص  ت��ت��الع��ب  ال��ت��ي 
يضاف  بالفيديو،  او  بالصورة 
ترصفات  من  يصدر  ما  اليها 
السياسيني  اغ��ل��ب  ق��ب��ل  م��ن 
سهل  ام��را  اصبح  واالح���زاب 
وسائل  نرشت  ما  اذا  التصديق 
يفضح  او  يدين  خربا  االع��الم 
وبالصورة  بالوثائق  ما  مسؤوال 
والفيديو، ولربام يكون هذا اخلرب 
يصبح  التقنية  وبفضل  كاذبا 

صحيحا،  يكون  وقد  حقيقة، 
السياسيني  كل  ان  نرى  ولكن 
واحزاهبم عرضة هلكذا استهتار 
يقدم  م��ن  ان  بحيث  اع��الم��ي 
هنالك  تكون  خرب  هكذا  عى 
وعى  لتصديقه  وقناعة  مقبولية 

أي شخص كان.
ف  لنلج  واالن  املقدمة  انتهت 
املعلوم  من  امل��وض��وع،  صلب 
السيستان  السيد  شخصية  ان 
وبقوة  مستهدفة  شخصية  تعترب 
وال���دول  ال��دواع��ش  قبل  م��ن 
التي تعمل عى ديمومة  املعادية 
وهي  ال��ع��راق،  ف  االره����اب 
من  متتلك  ال��وق��ت  ن��ف��س  ف 
والتقنية  االعالمية  االج��ه��زة 
بحيث  اجلبارة  واملهنية  احلرفية 
اهنا تستطيع ان تفربك فلام يتهم 
عمل،  ب��اي  السيستان  السيد 
يلتقي  السيستان  السيد  ان  مثال 
ويمكنهم  امريكي،  بمسؤول 
منتجة فلم يظهر حمادثات السيد 
وبتقنية  االمريكي  املسؤول  مع 
عالية جدا كتلك التي يستخدمها 
املخرجون ف افالمهم االكشن، 
وثائق  ي��زوروا  ان  ويستطيعون 
ممكن  هذا  كل  املرجعية،  باسم 
االرهابية،  الدوائر  هلذه  بالنسبة 
الهنا  ذلك  عى  تقدم  مل  ولكنها 
فشال  سيفشل  ه��ذا  ب��ان  تعلم 

قيمتهم  م��ن  حي��ط  ب��ل  ذري��ع��ا 
من  االسفل  الدرك  اىل  وينزهلم 

الرذيلة.
السؤال املهم هنا ملاذا مل تستطع 
هكذا  عى  االقدام  الدوائر  هذه 
هنا  ؟  السيد  بحق  اك��اذي��ب 
ان  جي��ب  ال��ذي  املهم  ال���درس 
كيفية  ف  امل��س��ؤول��ون  يتعلمه 
االعالمي  والظهور  الترصف 
واخت����اذ ال���ق���رار امل��ن��اس��ب ف 
ف  وحضوره  املناسب  الوقت 
ال  املناسبني،  وال��زم��ان  املكان 
االع��الم  وسائل  يستخدم  ان 

الستعراض عضالته اللسانية.
اختذ  السيستان  السيد  سامحة 
حتى  حياته  ف  معينا  منهجا 
يغلق  ان  ثقة  وبكل  يستطيع 
منظامت  هكذا  بوجه  االب��واب 
االكاذيب  لتلفيق  وحكومات 
البعض  اق��دم  وبالفعل  بحقه، 

بريمر  ايام  اكاذيب  هكذا  عى 
وعادت عليهم باخليبة والذلة.

اختيار  حيسن  السيد  س��امح��ة 
او  بالفتوى  كان  سواء  اجلواب 
البيان او حتى السكوت وخيتار 
اىل  اضافة  املناسب،  التوقيت 
الرد  تستحق  التي  اجلهة  ذلك 
التكذيب  وحتى  اجل��واب،  او 
يكذب  االح��ي��ان  بعض  ففي 
مكتب السيد خربا ما وف بعض 

االحيان يرتكهم ينعقون.
هنا السيد السيستان هو القدوة 
يتحاشى  ان  يريد  ملن  املثالية 
جيعل  بحيث  االعالمي  اخلبث 
كل من حياول تلفيق كذبة بحقه 
يكّذب من قبل اجلمهور قبل ان 
عدم  جمرد  بل  اخلرب  هو  يكّذب 
تفاعل اجلمهور مع هكذا كذبة 

يدل عى فشل هذا االسلوب.

k
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)االح����رار(  ملجلة  ذل���ك  اك���د 
االس��ت��اذ )حم��م��د احل��س��ن��اوي( 
ان  املؤسسة،مضيفا   مسؤول 
من  جمموعة  ضمت  الفعالية 
عى  عملت  العراقيني  الفنانني 
جتسيد مبادئ ودروس التضحية 
أبطال  استلهمها  التي  والبسالة 
هنضة  م���ن  ال��ش��ع��ب��ي  احل��ش��د 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام 
وم��واق��ف أن��ص��اره اخل��ال��دة،  
وجتسيد بطوالت احلشد الشعبي 
املقدس  ضد عصابات )داعش( 
اإلج��رام��ي��ة،م��ب��ي��ن��ا  ش���ارك ف 
فنانني    )10( من  اكثر  الفعالية 
حتت  مشرتكة  بلوحة  ش��ب��اب 
عنوان ) نحن ال هنزم ( بحجم ) 
٣×٥( امتار،مستخدمني األلوان 
االس��اس��ي��ة ) االس���ود واألمح��ر 
اىل  واألبيض(،مشريا  واألخرض 

اخلط  عن  تتحدث  اللوحة  ان 
 )1٤00  ( ع��ام  منذ  احلسيني 
سنة اهلادف اىل الدين االسالمي 
سيتم  اللوحة  ان  احلنيف،منوها 
اهداؤها  اىل االمانة العامة للعتبة 
وستعرض  املقدسة  احلسينية 
ف  االح��رار  اب  لزائري  اللوحة 
ال��رشي��ف. احلسيني  الصحن 
التشكييل  الفنان  قال  جهتة  ومن 
)عامر لعيبي( مدير جمموعة ملسة 
ملسة  جمموعة  ارت���أت  عراقية: 
العتبة  مع  بالتعاون  تعمل  ان 
كبريا،  عمال  املقدسة  احلسينية 
ارض  م��ن  س��الم  رس��ال��ة  يعد 
للربط  بالرسم،وذلك  السالم 
بني  التواصل  الفن   خالل  من 
اصحاب  م��ن  االم��س  ف��رس��ان 
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 
يمثلون  الذين  يوم عاشوراء   ف 

من  اليوم  وفرسان  احلق  امتداد 
والعرض  املدافعني عن االرض 
احلشد  ابطال  من  واملقدسات 
عصابات  ضد  املقدس  الشعبي 
مؤكدا  االج��رام��ي��ة(،  )داع���ش 
ملنارصة  ج���اءت  الفعالية  ان 
احلشد  أب��ن��اء  م��ن  امل��ج��اه��دي��ن 
الشعبي املقدس الذين يسطرون 
ف  ال��ب��ط��ول��ي��ة  امل��الح��م  أروع 
العصابات  ضد  الوغى  س��وح 
اإلرهابية. وال��زم��ر  التكفريية 
مخيس  ع��ادل  الفنان)  ق��ال  فيام 
املوسوي( رئيس مجعة اخلطاطني 
ت��رشف��ت مجعية  ك��رب��الء:  ف��رع 
او  امل��ش��ارك��ة   اخل��ط��اط��ني ف 
التي   الفنية  اللوحة  ف  املسامهة 

نظمتها مؤسسة احلسيني الصغري 
لألمانة  التابعة  االطفال  لثقافة 
التي جتسد  العامة للعتبة املطهرة 
بطوالت احلشد الشعبي املقدس 
اصحاب  م��ن  ق��وهت��ا  مستمدة 
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 
ان  عاشوراء،موضحا  ي��وم  ف 
استخدموا  اجلمعية  خطاطي 
متحو   لن    ( جلملة  الثلث   خط 
ال  )نحن  مجلة  وايضا  ذكرتنا( 
شارك  فنية  جدارية  ف    ) هنزم 
فيها فنانون من خمتلف حمافظات 
الرسوم  ان   مشريااىل   ، العراق 
ال��ت��ي ت��وس��م��ت ال��ل��وح��ة هي 
معارك متثل امتدادًا لثورة اإلمام 

احلسني )عليه السالم( اخلالدة.

ير
قار

ت

نظمت مؤسسة الحسيني الصغير لثقافة االطفال التابعة 
بالتعاون  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 
من  الشباب  للفنانين   ) عراقية  )لمسة  مجموعة  مع 
فنية  للوحة  الحر  الرسم  فعالية  العراقية،  المحافظات 
)عليه  الحسين  االمام  استشهاد  ذكرى  بمناسبة  كبيرة 
الشعبي  الحشد  وان��ت��ص��ارات  ع��اش��وراء   ي��وم  ال��س��الم( 
لربط   االرهابية،وذلك  )داع��ش(  عصابات  ضد  المقدس 
الماضي  بين  العليا  وقيمهم  وشجاعتهم  بطوالتهم 

والحاضر بأسلوب فني عصري.

صر 
ن ن

سي
 ح

ار:
حر

اال
) نحن ال ُنهزم ( لوحة فنية جمعت واقعة عاشوراء 

وانتصارات الحشد الشعبي المقدس
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مرشوع )زهور القطف ( احد املشاريع املهمة 
والتشجري  الزينة  قسم  قبل  من  نفذت  التي 
التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
ف حمافظة كربالء إلنتاج ازهار القطف املتمثلة 
بأزهار )الروز، واجلربرا( اذ يعد هذا املرشوع 
من املشاريع الفريدة من نوعها واملتطورة ف 
العراق،حيث متيز مهنديس الزراعة ف العتبة 
ف  الزهور  أمهات  أصول  اعتامد  ف  املقدسة 
زراع��ة أص��ول )زه��وري��ة( ن��ادرة خصصت 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  حل��رم  فقط 
املبارك.جملة  حرمه  ف  الرشيفة  والشبابيك 
)زهور  مشتل  رب��وع  ف  جتولت  )االح��رار( 
)ازهار  معرفة  عى  الضوء  لتسليط  القطف( 
وأنواعها  واستخداماهتا  وأمهيتها   القطف( 
)عباس  االستاذ  زراعتها...فقال  وكيفية  
شعبة  ان  القسم:  مسؤول  املوسوي(  عبادي 
زراعة  ف  ختصصت  القطف(  )زهور  مشتل 
نوادر الزهور ف العامل منها )بان امريكان( من 
امريكا و)بنري( من املانيا و)سكاكاتا، تاكي( 
و)البتونيا(،  هولندا  و)مهجتك(  اليابان  من 
والشبكة  واالس���رتل���س،  واالق���ح���وان، 
ومن  وج��وران��ي��م،  والقرنفل،  ،واللهانة، 
الزهور الصيفية)عني القط،والناز،والقديفة( 
بالوان  خمتلفة  واس��امء  كبرية  اع��داد  وغريها 
)زهور  شعبة  شكل  القسم  ان  نادرة،مبينا 
ابتكار  عملية  اوهلا  كثرية  ألسباب  القطف( 
بزراعة  املختصون  املهندسون  اليه  يسعى 
الورد املختلف عام نشاهده ف االماكن العامة 
انتجوا  بحيث  جدا  عالية  بنسبة  ونجحوا 

اشكاال من زهور توحي باحلياة واجلامل،من 
خالل ختصيص مساحة من األرض نصبت 
عليها بيوت زجاجية جهزت بكافة الوسائل 
التربيد  ناحية  م��ن  النبات  حيتاجها  التي 
واملبيدات  واألسمدة  والرطوبة  واإلض��اءة 
اما  الدائمة،  القطف  وأزهار  أشجار  إلنتاج 
عن  بناء  جاء  إلنشائه  الرئييس  السبب  عن 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  ضيح  لتغطية  فكرة 
طيبة  رائ��ح��ة  وذي  متميز  ب��ورد  ال��س��الم( 
الذي  الزهور  ثقافة  إشاعة  الوقت  وبنفس 
اخذ يستخدم مؤخرا ف املناسبات كبديل عن 
املرشوع  مدة  إّن  موضحا  الصناعية.  الزهور 
استثنائية حيث أستمر ملدة سنة حتى وصلنا 
إلكامل البنى التحتية لزارعة الزهور حيث تم 
هولندا  من   ) أصول  الزهور)أمهات  جلب 
ان  تعرفون  وك��ام  ب��غ��داد  مطار  طريق  ع��ن 
األمور  من  آخر  اىل  بلد  من  نقلها  اج��راءات 
لكي  املالئمة  الظروف  تم هتيئة  املتعبة حيث 
اليشء  وه��ذا  سليم  بشكل  األمهات  تصل 
يتطلب جهدًا ودراسة ،فتم بعون اهلل وبجهود 
كافة  بتوفري  والتشجري  الزينة  شعبة  منتسبي 
لنجاح  امل��ع��وق��ات  واج��ت��ي��از  املستلزمات 
ثامر  حصد  ط��ور  ف  نحن  واآلن  امل���رشوع 
الزراعي )حممود  املهندس  فيام قال  املرشوع. 
ف  الوقاية   مسؤول  الرشيفي(  حسن  محزة 
من  امل��رشوع  يعد  القطف(،  )زه��ور  شعبة  

العراق،  ف  نوعها  من  الفريدة  املشاريع 
توضع  التي  لألكاليل  خمصص  وإن��ت��اج��ه 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  ضيح  اعى 
املهرجانات  ف  للمشاركة  خيصص  ما  ومنها 
املقدسة  العتبة  داخل  تقام  التي  واملؤمترات 
وخارجها، مبينا ان الفائض منه يتم استثامره 
الرشيفي  وتابع  جدا.  زهيدة  بأسعار  وبيعه 
هي  املهجنة  املستوردة  البذور  ان  حديثه:  
يتم  ويابانية،  وفرنسية  أمريكية  أصول  من 
وتكون  املشتل،  داخ��ل  وتكاثرها  زراعتها 
كيمياويًا  ومعاجلة  اإلص��اب��ات  من  خالية 
ألقسام  استهالكية  او  استثامرية  إما  وتكون 
والعباسية،  احلسينية  املقدستني  العتبتني 
إضافة اىل استرياد جمموعة من األشجار من 
الدول العربية كشجرة »االلبيزا« فهي تتكاثر 
كويتية  و«الكينو«  و«الكينوكاربس«  بالبذور 
إما  املشتل،  ف  إكثارها  يتم  واملنشأ  األصل 
واحلدائق  األرص��ف��ة  ف  تستخدم  األخ��رية 
العامة،مشريا اىل ان عمل املشتل متيز بتجهيز 
واالزهار  االشجار  وإدام��ة  وتبديل  وإنتاج 
احلسينية  العتبة  وأقسام  الرشيف  الصحن  ف 
موضحا  املشتل،  داخل  االستثامر  عن  فضال 
ان للمشتل استثامرات واسعة من بينها جتهيز 
والزراعة  البلدية  كدائرة  احلكومية  الدوائر 
اىل  االستثامرية  احلدائق  وأيضًا  املحافظة،  ف 

جانب جتهيز كليات وأقسام جامعة كربالء.

إلشاعة ثقافة الزهور الطبيعية  في كربالء المقدسة
مشروع )زهور القطف( من المشاريع الرائدة للعتبة الحسينية
االحرار / حيدر عاشور
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السابقة  بمراحله  احلائر  لتوسعة  كان  لقد 
التي افتتحت اخرها قبل شهور واصبحت 
العبادة  مناسك  الداء  الزائرين  تستقبل 
اخلدمات  سبل  ك��ل  توفر  م��ع  وال��زي��ارة 
الرضورية هلذه التوسعة ، شارفت املرحلة 
مرشوعان  وبضمنها  انتهائها  عى  االخرية 
اال  التوسعة  ضمن  يعتربان  ايضا  مهامن 
ومها توسعة ابواب الصحن الرشيف ونفق 
الزائرين  سري  تسهيل  لغرض  القبلة  باب 
واملواكب احلسينية من غري تقاطع.املراحل 
املنطقة  شملت  احل��ائ��ر  لتوسعة  االوىل 
املحصورة بني باب الزينبية ثم باب الراس 
الرشيف  يليها باب السلطانية وحتى باب 
السدرة ، وبقية املراحل التي افتتحت قبل 
السالم  باب  ثم  السدرة  باب  من  شهور 
وحتى  الشهداء  باب  يليها  الكرامة  فباب 
احلاجات  قاض  بباب  انتهاء  الرجاء  باب 
احلاجات  قاض  باب  االخ��رية،   .املرحلة 
ثم باب القبلة وانتهاء بباب الزينبية ، هذه 

وبمساحة  ككل  العتبة  وملحيط  التوسعة 
حتت  طابق  من  تتالف  مربع  مرت  الف   ٢٤
وقد  اول  وطابق  ارض  وطابق  االرض 
وزخ��ارف  نقوش  وفق  التوسعة  بناء  تم 
الكربالئي  الكايش  مستخدمني  اسالمية 
القديمة  والنقوش  يتالءم  وبشكل  املعرق 
مع استخدام افضل واجود انواع مواد البناء 

للحفاظ عى متانة التوسعة اضافة اىل اجهزة 
الدفاع املدن مع اجهزة التكييف والسالمل 
التوسعة  فجاءت  الكهربائية  واملصاعد 
والبناء  التصميم  حيث  من  رائ��ع  بشكل 
التوسعة  شملت  وقد  الزائرين  وخدمة 
وقاعات  املضيف  منها  مرافق خدمية  عدة 
 ، الكشوانيات   ، والبحوث  للمهرجانات 

المرحلة االخيرة في مراحلها االخيرة

          توسعة الحائر الحسيني....

مساحة األرض: 5000 م2
مساحة البناء: 24000 م2

تصميم وتنفيذ: شركة أرض القدس
الجهة المشرفة: قسم المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية

الجهة الممولة: ديوان الوقف الشيعي
عدد الطوابق: 4 طابق
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          توسعة الحائر الحسيني....

اضافة  االمانات  واماكن حفظ 
الزائرين  اسرتاحة  اماكن  اىل 
عراقية  بايد  جاء  املرشوع  .هذا 
وعامل  مهندسني  من  خالصة 
الشيعي  الوقف  من  وبتمويل 
رائع  م��رشوع  ورق��ة  ليضيف   ،
احلسينية  العتبة  مشاريع  اىل 
وداخ��ل  العتبة  ف  االخ���رى 
وبمختلف  وخارجها  كربالء 
 ، الثقافية  س���واء  امل��ج��االت 
،الطبية  ،اخل��دم��ي��ة  ال��رتب��وي��ة 
كان  التوسعة  .ه��ذه  واخ��رى 
ساهم  الذي  اخلدمي  الدور  هلا 
وب��ش��ك��ل م��ؤث��ر ف اس��رتاح��ة 
سابقا  كانوا  الذين  الزائرين 
والشوارع  االرصفة  يفرتشون 
اوحتى  االس��رتاح��ة  ل��غ��رض 
والعتبة   ، وال��زي��ارة  ال��ص��الة 
صحن  بانشاء  رشع��ت  االن 
السالم  عليها  زينب  العقيلة 
الذي سيكون له حيز واسع من 

تقديم اخلدمات للزائرين . 
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اىل  تطرقت  )االح����رار(  جملة 
ف  احلسينية  الشعائر  ت��اري��خ 
عنها  ف��ق��ال  امل��ق��دس��ة  ك��رب��الء 
رشيد  )سعيد  واملؤرخ  الباحث 
الشيعية  الطائفة  ان  زم��ي��زم(: 
عنها  امل���ع���روف  امل���ن���ص���ورة 

ت��ع��رض��ت وت��ت��ع��رض ل��ألذى 
وامل��ض��اي��ق��ة م��ن ق��ب��ل اع���داء 
ولكن  الزمان  مر  اإلسالم،عى 
علامء  من  االشداء  رجاهلا  هناك 
عى  حيافظون  خملصني  افاضل 
احلسني  االم���ام  شعائر  اح��ي��اء 
رمزنا  السالم(باعتباره  )عليه 
حقيقة  ان  وق��ائ��دن��ا،م��ض��ي��ف��ا 
الشعائر متنوعة ومتعددة وبدأت 
منذ استشهاده بعدة اسابيع تفيد 
ان  وال��رواي��ات  التقارير  بذلك 
اول شعائر شهر حمرم احلرام هي 
االقدام،التي  عى  امليش  شعرية 
)جابر  اجلليل  الصحاب  هبا  قام 
اىل  مشيًا  جاء  االنصاري(حيث 

بعد  املنورة  املدينة  من  كربالء 
االم��ام  استشهاد  اخبار  ورود 
وهكذا  السالم(  احلسني)عليه 
تتطور  احلسينية  الشعائر  بدأت 
وشملت  وسعت  يوم  بعد  يوما 
جمالس  واق��ام��ة  الطعام  اطعام 

اللطم وغريها.
)عليهم  االئ��م��ة  ان  »م��ب��ي��ن��ا« 
اهتاممًا  الناس  اكثر  هم  السالم( 
يشجعون  كانوا  بالشعائر،حيث 
التعزية  جمالس  بحضور  العامة 
باملصاب ويقومون بعمل جمالس 
ادبية حيرضها شعراء لرثاء االمام 
وقد  ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ني 
اتباعهم  االطهار  االئمة  اوىص 

النهج  ه��ذا  ع��ى  ب��االس��ت��م��رار 
كان  ,حيث  البيت  ألهل  املوالني 
يويص  او  ابناءه  الوالد  يويص 
الشخص  اخذ  وهكذا  احفاده 
واقاربه  واخواته  ابنائه  يويص 
انطالقًا من قول االمام الصادق 
احيا  من  اهلل  رحم  أمرنا  )احيوا 
واحتفظوا  عنا  واكتبوا  أمرنا(  
من  وغ��ريه��ا  بمخطوطاتكم 
االمام  ان  اىل  اضافة  االحاديث 
عى  اكد   ) السالم  )عليه  الرضا 
واالم��ام  احلسني  االم��ام  شعائر 
الباقر وغريهم  اضافة اىل علامئنا 
عى  وشعرائنا   وأدبائنا  االعالم 
الرغم من حماوالت الظاملني من 

تقرير / ضياء االسدي - قاسم عبد الهادي 

احيت كربالء المقدسة طقوسها وشعائرها الحسينية المقدسة بغيمة من الحزن وأاللم والوجع تنصر من خاللها امامها المظلوم وهو 
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الشعائر،الفتًا  اقامة  ملنع  احلكام 
ينفرد  خصوصية  هناك  ان   اىل 
قبل  انه  وهي  كربالء  اه��ايل  هبا 
احل��رام  حم��رم  شهر  من  العارش 
)التكيات(  لنصب  يتهيؤون 
ولبسه  املدينة  ف  السواد  ونرش 
غلق  احلرام،كذلك  حمرم  طيلة 
القريبة  ال��دور  وفتح  املحالت 
)الثامن  ايام  طيلة  احلرمني  من 
ميزة  وهذه  والعارش(  والتاسع 
املقدسة  كربالء  مدينة  هبا  تنفرد 
احلسينية  املجالس  ان  اىل  اضافة 
يرتادها  اركاهنا  مجيع  ف  املقامة 
املنرب  خ��ط��ب��اء  واش��ه��ر  اب����رز 
و)روادي��د(  ق��راء  من  احلسيني 

واغلبهم من اهايل كربالء.
من  بقي  مل��ا  احل��س��ني  دم  ل��وال 

االسالم إال اسمه 
والباحثة  االعالمية  قالت  فيام 
ام��ني(:ان  حممد  )هيام  الدينية 
احلسينية  الشعائر  إقامة  ذروة 
تكون ف شهر حمرم احلرام وصفر 
اخلري من كل عام , وان كل حركة 
يقوم هبا املؤمن خالل الشهرين، 
ال بد هلا من فقه ظاهري وباطني 
بإقامة جمالس عزاء سيد الشهداء 
)عليه السالم(،باعتبارها شعرية 
االس��الم��ي,  ال��دي��ن  شعائر  م��ن 
إذ ل��وال دم��ه ال��ط��اه��ر  مل��ا بقي 
ومن   ، اسمه  إال  االس��الم  من 
,وه���ي من  إال رس��م��ه  ال��ق��رآن 
دعا  الذي  األمر  إحياء  مصاديق 
السالم( )عليه  الصادق  اإلمام 
من  اهلل  :)رحم  قائاًل  أحياه  ملن 
اظهار  ان  أمرنا(،مبينة  أحيا 
اب  مصاب  عى  واألسى  احلزن 
السالم(  )عليه  احلسني  اهلل  عبد 
فيا هلا من مصيبة   ، امر واجب  
ف  رزيتها  واعظم  اعظمها  ما 

السموات  مجيع  وف  االس��الم 
مع  ن��ق��وم  حيث    ، واالرض 
ولبس  باشهار  عام  كل  حلول 
السواد ، ووضع الرايات السود 
الرايات  ، ونصب  اجلدران  عى 
السود عى اسطح الدور ، وترك 
للزينة  م��ص��داق��ا  مايعترب  ك��ل 
واحلد   ، النساء  امام  هذا  طبعًا 
حتى  بل  املفرطة  االبتسامة  من 
املصاب،  شهري  ف  االبتسامة 
واالك���ث���ارم���ن ق�����راءة زي���ارة 
العرشة  ف  وخصوصًا  عاشوراء 
توفيقات  ففيها  حمرم  من  االوىل 

خاصة .
نقوم  م��ا  اه���م  ان  اىل  م��ش��رية 
اقامة  ه��و  الشهرين  خ��الل  ب��ه 
واب����راز  احلسينية  امل��ج��ال��س 
اىل  وال��دع��وة  احلسني  مصاب 
من  وعقيدته  ف��ك��ره  توضيح 
بذلك  الكبرية  تضحياته  خالل 

نخلق جيال مبنيا عى اهدفه وما 
االصالح  من  االم��ام  اليه  دعى 
وال  ارشًا  اخرج  مل  انني  بقوله) 
لطلب  خ��رج��ت  وإن���ام  ب��ط��رًا 
وهذا  جدي(  امة  ف  االص��الح 
ف  عليه  نركز  م��ا  اول  ضمن  
ومن   . احلسينية  املجالس  اقامة 
جهته قال )جعفر علوان حسن( 
رقية  السيدة  موكب  خدمة  احد 
موكب  ان  قار:  ذي  حمافظة  من 
السالم(  )عليها  رقية   السيدة 
الستقبال  االستعداد  ات��م  عى 
ش��ه��ر حم����رم احل���رام،خل���دم���ة 
)عليه  احلسني  االم���ام  زائ���ري 
املوكب  ان  ال��س��الم(،م��ؤك��دا 
الفعاليات  إلقامة  متاما  جاهز 
احلسينية ومنها التمثيل وما شابه 

املوكب  خدمة  ان  ذلك،مبينا 
الدينية  للتوجيهات  يمتثلون 
بخصوص توزيع الطعام،وإقامة 

كل الشعائر احلسينية االخرى.
اما اخلادم )حسن عيل الكريطي( 
كربالء،اكد  حمافظة  اه��ايل  من 
املقدسة  املدينة  مواكب  ان  عى 
االمانة  توجيهات  اىل  كليا  متتثل 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
تفاصيل  بكل  الشعائر  باحرتام 
املواكب  هيئة  وضعته  ه��اوم��ا 
حمرم  ان  اىل  تعليامت،مشريا  من 
العام سيكون خمتلفا  احلرام هذا 
بشعائره من اجل عكس صورة 
امة  احلسني  ب��ان  للعامل  مثالية 
سارية املفعول اىل ما شاء اهلل هلا.

تقرير / ضياء االسدي - قاسم عبد الهادي 

19



التصوير 

عمار الخالدي 

حسنين الشرشاحي 

حسن خليفة 

رضا الرسام





وح��ول ه��ذا امل��وض��وع حتدث 
الديني  التبليغ  شعبة  مسؤول 
املطريي  عى  الشيخ  النسوي 
ان   »: وق����ال   ) ل���ل)اح���رار 
عرض  هو  االسالم  ف  التبليغ 
واالرشادات  التعاليم  وايصال 
الناس  اىل  االسالمية  الساموية 
الناس  اط���الع  ف��ان  وعليه   ،
ع���ى االح���ك���ام االس��الم��ي��ة 
وتبشري  االهل��ي��ة  وامل���ع���ارف 
االهلي  والنعيم  باجلنة  املؤمنني 
بالعذاب  املخالفني  وان���ذار 
وحتذيرهم من مغبة االنحراف 
الدنيا  وراء الشهوات وملذات 

ونسيان االخرة هو املقصود من 
التبليغ االسالمي ، فالتبليغ هو 
ايصال احلقيقة اىل اذهان الناس 
، واخراجهم من ظلامت اجلهل  
وض��اءة  حقيقة  لدينا  فنحن 
 ، واالس���الم  التوحيد  اسمها 
اجلهل  سحب  حجبتها  وق��د 
والعداء ، والتبليغ يعني ايصال 
الناس  اذهان  اىل  احلقيقة  تلك 

وعقوهلم .
واض����اف امل��ط��ريي ق��ائ��اًل:« 
التي  وال��رواي��ات  االي��ات  ان  
التبليغ  مكانة  ع��ن  تتحدث 
االم���م  ح��ي��اة  ف  وامه��ي��ت��ه��ا 

التاريخ  طول  عى  والشعوب 
هي كثرية وذلك نظرًا الرتباطه 
املجتمع  مفاصل  بمختلف 
ومتطلباته  ومستوياته  البرشي 
وكونه  والدنيوية  االخ��روي��ة 
بني  امل��ب��ارشة  الواسطة  يمثل 
والوسيلة   ، واالرض  السامء 
هلداية  تعاىل  اهلل  اختارها  التي 
وتزكيتهم  وتعليمهم  خلقه 
قضية  التبليغ  مسألة  فان  وهلذا 
هامة ، ويمكن القول – ف دنيا 
كل  رأس  عى  تقع  اهنا  اليوم- 
االمور ؛ الن العامل اليوم يتكئ 
 ، واالع��الم  التبليغ  مسند  عى 

مها  واالعالم  التبليغ  فان  ولذا 
الثورة  تثمري  يمكنه  يشء  ارقى 
ف الداخل وتصديرها للخارج 
.منوهًا:« ان االلتفات اىل عدم 
يعني   ، التبليغ  بأمر  االهتامم 
باملعروف  باألمر  االهتامم  عدم 
والنهي عن املنكر ، ما يعني ف 

احد نتائجه تدمري املجتمع« .
اوض��ح��ت  متصل  س��ي��اق  ف 
م��س��ؤول��ة ال��وح��دة االداري����ة 
ال��دي��ن��ي  ال��ت��ب��ل��ي��غ  ف ش��ع��ب��ة 
حممد  ه��ي��ام  املبلغة  ال��ن��س��وي 
به  ت��رصي��ح خ��ص��ت  ام���ني ف 
التبليغ  ان   »: وقالت   االحرار 
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التبليغ الديني النسوي يحتفي بتكريم المتميزات 
في اداء االمتحانات السنوية للمراكز التبليغية

من اجل تنشيط الحركة التبليغية لدى شريحة النساء ، والوصول 
بهنَّ الى بر االمان من الناحية الدينية ،شهدت  قاعة خاتم االنبياء  
الكبرى  السنوية  االحتفالية  اقامة   ، الشريف  الحسيني  الصحن  في 
بالطالبات  لالحتفاء  النسوي  الديني  التبليغ  شعبة  نظمتها  التي 
لوضع  الخاصة  اللجان  اعدته  الذي  االمتحان  اداء  في  المتميزات 
والثناء   ، التبليغية من جانب   للمراكز  السنوي  الدراسي  المنهج 
على دور الكوادر التبليغية في نشر ثقافة وتعاليم الدين االسالمي 

تقرير: ضياء االسدي من جانب اخر . 
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الوسائل  أهم  احد  واالع��الم 
 ، الدين  اعداء  يستعملها  التي 
لون  فيحوِّ  ، حديثة  وبأساليب 
ويسممون   ، ممكنًا  املمكن  غري 
 ، املنحرفة  بالثقافة  االف��ك��ار 
فيدسوهنا   ، املغلوطة  واالفكار 
وبشكل  الناس  روح��ي��ات  ف 
واسع جدًا ، فيلزم عى اجلميع 
بالتبليغ  هيتموا  ان  هذه  واحلال 
ويولوا له اهتاممًا خاصًا ، حتى 
االع����داء فرصة  ي��ف��وت��وا ع��ى 
الوصول اىل اهدافهم املشؤومة 
وخمططاهتم اخلبيثة, فعى اساس 
ذلك دأبت شعبة التبليغ الديني 
النسوية  ب��ك��وادره��ا  النسوي 
برنامج  اقامة  عى  املبلغات  من 
م��وس��ع ش��م��ل ال��ع��دي��د من 
وتضمن  العراقية  املحافظات 
لكل  خ���اص  م��ن��ه��ج  وض���ع 
مرحلة دراسية يتم فيها تدريس 
تعليم  م��ن  ال��ك��ري��م  ال��ق��رآن 
الصحيحة  ال��ق��راءة  الطالبة 
، وم��ادة  ال��ت��الوة  ، واح��ك��ام 
ومادة   ، الفقه  ومادة   ، العقائد 
لتفعيل  االسالمية,   االخ��الق 
التبليغية لدى  وتنشيط  احلركة 
التنافس  روح  وبث   ، الطالبة 
العلم  الطالبات عى طلب  بني 
البيت  اه��ل  بثقافة  والتثقف 
)عليهم السالم( حيث وصلت 
ف  املشاركات  الطالبات  اعداد 
االمتحان  اىل )٨٦٤( طالبة من 
٥٨ مركزا تبليغيا شارك ف اداء 
خمتلفة  حمافظات  من  االمتحان 
 ، البرصة  حمافظة    ( واب��رزه��ا 
 ، وبغداد   ، وبابل   ، والنارصية 
والنجف االرشف ، والساموة ( 

التبليغية  املراكز  هذا فضال عن 
واقضيتها  ك��رب��الء  ملحافظة 

ونواحيها ».
فقد  اثر ذلك  :« عى  واضافت 
موسعًا  احتفااًل  الشعبة  اقامت 
املقدسة  احلسينية  العتبة  برعاية 
عى  والثناء  التكريم  اجل  من 
املتميزات  الطالبات  جهود 
التبليغية  امل��راك��ز  ملختلف 
عطرات   آياٍت  تالوة  وتضمن 
بصوت  احل��ك��ي��م  ال��ذك��ر  م��ن 
احلافظات  الطالبات  اح��دى 
التبليغ  لفرقة  ان��ش��ودة  ث��م   ،
كلمة  بعدها  ليأيت   ، الديني 
الشعبة  مسؤول  الشيخ  فضيلة 
امهية  اىل  فيها  ت��ط��رق  ال���ذي 
العملية  والثامر   ، وطلبه  العلم 
وما   ، العلم  طالب  جينيها  التي 
املعارف  تلقي  انعكاس  مدى 
والعلوم االهلية عى واقع املرأة 
توزيع  تم  اخلتام  وف  واالرسة 
واهلدايا  التقييمية  الشهادات 
عى العرشة االوائل ، والعرشة 
 ، الثوالث  والعرشة   ، الثوان 
وكذلك   ، ال��رواب��ع  وال��ع��رشة 
الطالبات  من  الناجحات  مجيع 

املشاركات ف االمتحان« .
اجلهود  حصيلة  ان:«  اىل  الفتة 
قبل  من  قدمت   التي  اجلبارة 
 ، للشعبة  االداري  ال��ك��ادر 
فيها  املجاهدات  والعامالت 
اىل   وصلت  قد  املبلغات  من 
مارسَن  مبلغة   )99( من  اكثر 
العمل التبليغي وأعطت ثامرها 

الطيبة ».

سري  تنظيم  ف  املقدسة  احلسينية  العتبة  ف  املواكب  قسم  نجح 
احلاج  ذلك  اكد  دقيقة  عمل  والية  مسبقة  خطة  وفق  املواكب 
القسم  ان كوادر  القسم مضيفا  الوزن( معاون مسؤول  )مازن 
املقدسة قدموا  للعتبة احلسينية  وبالتعاون مع االقسام االخرى 
جهود اكبرية خالل  العرشة االوىل من شهر حمرم احلرام، والتي 
سامهت كثريا ف نجاح دخول وخروج املواكب احلسينية،مبينا 
ان القسم عقد قبل حلول حمرم احلرام  العديد من االجتامعات 
املقدسة  احلسينية  بالعتبة  األوصياء  سيد  قاعة  ف  اقيمت  التي 
بحضور جملس حمافظة كربالء وبالتنسيق  مع قسم املواكب ف 
العتبة العباسية وبحضور ممثيل اهليئات ف املحافظة كافة،نضجت 
املواكب  سري  لرتسم  كربالء  خريطة  عى  املتعاونة  اجلهود  هذه 
املاضية، وذلك بوضع  السنني  بشكل منظم ودقيق خيتلف عن 
خطة رئيسة وهي االخذ بنظر االعتبار مراعاة دخول وخروج 

املواكب كل حسب الوقت املخصص له ألداء مراسيم العزاء .
عى  يعمل  املقدسة  احلسينية  العتبة  ف  املواكب   قسم  أن  يذكر 
واإلرشاف  عملها  وتسهيل  واهليئات  احلسينية  املواكب  توثيق 
عليها أثناء مواسم الزيارة والتعاون مع الدوائر اخلدمية واألمنية 

ف املحافظة.

االحرار/ ضياء االسدي 

الوزني : نجاح سير المواكب جاء عن طريق 
وضع خطة والية مسبقة
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اخ����ت����ارت جل���ن���ة وح����دة 
اسئلة  جمموعة  االستطالع 
مل��ع��رف��ة امل��س��ت��وى ال��ث��ق��اف 
جمموعة  واختارت  للمواطن 
واملواطنات  املواطنني  م��ن 
ليس عى التعيني بلغ عددهم 
)٤٧٤(  مواطنابينهم)1٥٦( 
م��واط��ن��ة وك���ان���ت حم���اور 
مثال  منها  متنوعة  االسئلة 
للشباب  الثقافة  مستوى  عن 
فكانت النتيجة ان ٤٣% ترى 

 %٣٥ و  متوسطة  ثقافتهم 
بينام  ضعيفة  ثقافتهم  ي��رون 

٥%  يرون ثقافتهم ممتازة.
التي  اجلهات  اهم  عن  وام��ا 
هلا تاثري ف ثقافة الشباب فقد 
بالدرجة  احلسيني  املنرب  جاء 
بينام    %٨٣ وبنسبة  االوىل 
حصلت  االع���الم  وس��ائ��ل 
عى نسبة ٧1%  بينام جاء دور 
االق��ل  الثقافية  املؤسسات 

فيهم 

واما تاثري الثقافة الغربية عى 
نسبة  ج��اءت  فقد  الشباب 
وهي  اال  االمج��اع  عى  ت��دل 
خالل  من  جاء  وه��ذا   %٨٢
الشباب  ترصفات  مالحظة 
والكالم  امللبس  حيث  من 
وطريقة تعاملهم مع االخرين 
وامل��ج��الت  الصحف  وام���ا 
ف��الت��وج��د رغ��ب��ة ل��ق��راءهت��ا 
جاءت  التي  النسبة  بدليل 
حول سؤال مطالعة الصحف 

فكانت كال بنسبة ٥٨% 
عى  الكتب  معارض  وع��ن 
ما يبدو ان هنالك عزوفا عن 
عدم  نسبة  فكانت  زي��ارهت��ا 
الزيارة هي ٥9% نسبة النساء 
اللوايت اليزرن املعارض هي 

%٦0
شمل  االس��ت��ط��الع  ان  علام 
م���واط���ن���ني م����ن خم��ت��ل��ف 
امل���ح���اف���ظ���ات وخم��ت��ل��ف 

املستويات الثقافية 

اجرت وحدة االستطالع في شعبة النشر استطالعا موسعا حول المستوى الثقافي للمواطن وماهي السلبيات وااليجابيات من حيث االكتساب 
والتصرفات السيما ان عصر التقنية التكنلوجية جعلت من العالم بان يكون قرية كما وانه الضوابط فيما يخص التحصيل الثقافي مع انعدام 

المحذورات وتبقى التربية والقيم االخالقية للفرد او للمجتمع هي التي تتحكم بالمستوى الثقافي للمجتمع .

83% اكدوا على دور المنبر الحسيني في رفع الثقافة

المواطنون يطالبون الحكومة بوضع رقابة على االنترنيت ومنع المواقع الفاسدة

الموبايل هو المؤثر الحقيقي على ثقافة الشباب

وحدة االستطالع :عامر الشمري /عيسى الخفاجي / حسين الطباطبائي 
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وم�����ن ب����ني امل���الح���ظ���ات 
وامل��ط��ال��ب��ات ال��ت��ي ذك��ره��ا 
من  الب��د  ه��ي  املستطلعون 
االنرتنيت  عى  رقابة  وجود 
بغية  الفاسدة  املواقع  وحظر 
الشباب  تربية  عى  احلفاظ 
الكثريين  مطلب  هذا  وكان 

من املواطنني.
املكتبة  تفعيل  اقرتح  البعض 
برامج  خ��الل  م��ن  املنزلية 
ت��ت��ك��ف��ل هب���ا م��ؤس��س��ات 
امل��ؤس��س��ات  او  احل��ك��وم��ة 
للعوائل  يتسنى  حتى  الدينية 

االهتامم بالقراءة
املستوى  عى  اكد  من  ومنهم 
وجيب  للمدرسني  الثقاف 

حيث  من  باملدارس  االهتامم 
وثقافة  التدريسية  املناهج 
امل��درس��ني وت��ع��اون اول��ي��اء 
االمور مع املدرسة وهناك من 
اكد عى تفعيل دور الدولة ف 
السبب  فاهنا  االمية  مكافحة 
من  .ومنهم  الثقافة  تدن  ف 

واملايل  االداري  الفساد  يرى 
الثقاف   اخللل  ف  السبب  هو 

ف العراق 
واملالحظات  االمجاع  واخريا 
كانت عى املوبايالت احلديثة 
والتي فيها ما يرغب الشباب 
من ثقافة مع سوء االستخدام 

عن  ناهيكم  ه��ذا  الغلبهم 
التبذير املايل لرشاء واستبدال 
تقنية  بسبب  اجل��ه��از  ه���ذا 
تساهم  التي  احلديثة  الربامج 
املعلومة  ع��ى  احل��ص��ول  ف 
املوبايل  مستخدم  يشاء  التي 

احلصول عليها.
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دخلْت األّمة اإلسالمية منعطفًا 
وشموخها  بقاءها  هيّدد  خطريًا 
التي  اهل��دام��ة  األف��ك��ار  أم���اَم 
ف  اإلس��الم  أع��داء  هلا  يسوقها 
هذا  بأهل  وَح��رّي  مكان؛  كّل 
مرّشفًة  وقفًة  يقفوا  أن  الدين 
وي��ع��ي��دوا ل��إس��الم رون��ق��ه 
الطبيعي،  ووج��وده  وأصالته 
ولكّن الظاهر يأخذنا بعيدًا جدًا 
من  متاهات  صوب  بنا  ويلقي 
له  يتعرض  ملا  واألس��ى  احل��رية 
التدمري  من  املحمّدي  اإلسالم 
أشخاص  بسبب  والتهميش 
أو  ب��ه..  وكفروا  إليه  انتسبوا 
إنسانية  غري  سلوكيات  بسبب 
حّتى  وه��ن��اك  هنا  م��ن  تصدر 
احلسيني  املنرب  عميد  دفعت 
اهلل(  )رمحه  الوائيل  أمحد  الشيخ 
جمّرد  إىل  )حتّولنا  كلمته:  ليقول 
يعيش  مسلم  اس��م��ه  جمتمع 
بشعار فارغ.. أما روح اإلسالم 
بعيدون  نحن  األم��ر  واق��ع  ف 

عنها متام البعد(.. ولكن ما هو 
السبب؟

األم��ة  ان  ال��ش��دي��د  ل��ألس��ف 
تكون  أن  جيب  التي  العربية 
فهي  الصحيح  لإسالم  منبعًا 
أهواء  تعيش  بالرذيلة  غارقة 
احلياة وملذاهتا وتركت عدّوها 
ينهش هبا من كل مكان ويفتض 
رشفها ويعيث هبا فسادًا فيام هي 
باسم  له  وتصّفق  إجالال  تقف 
أو  والتطور،  والعلامنية  احلرية 
تتحول  عندما  دنيئة  بصورة 
أرض احلجاز والسعودية أصل 
مصدرة  أرض  إىل  اإلس���الم 
العامل  ف  وال��رع��ب  ل��إره��اب 
األّمة  سيجعل  بالتأكيد  فهذا 
التي  اإلسالم  روح  عن  بعيدة 
والتسامح  ال��س��الم  أساسها 
بني  والتعايش  اآلخ��ر  وقبول 
أفراد بني البرش بكافة أشكاهلم 

وألواهنم وطبقاهتم.
التي  الرئيسية  األسباب  ومن 

هتوى  اإلسالمية  األمة  جعلت 
هو  وسلطاهنا  عروشها  ع��ى 
داخل  املستمر  والتقاتل  النزاع 
معتنقي  وب���ني  األّم����ة  ن��ف��س 
نجح  حيث  ال��واح��د؛  ال��دي��ن 
بإيقاد  واملستعمرون  املحتلون 
بني  واالقتتال  الطائفية  فتيل 
املسلم وأخيه عى أساس اهلوية 
الفالن  وهذا  املذهبي  واالنتامء 
الشيعي  الفالن  وذاك  السني 
بالعيش  ه��ذا  من  أح��ق  وه��ذا 
والبقاء وف حالة جعلت الكثري 
لألسف  ال��دي��ن  رج���ال  م��ن 
الشديد ليس لدهيم عمل سوى 
التحريضية  الفتاوى  إص��دار 
والطائفية واخلوض ف أحاديث 
فيام  ورشب  عليها  الزمان  أكل 
اهلوان  إىل  األّم��ة  مصري  تركوا 

واالستحقار من اآلخر.
أمام  الديني  التمظهر  إن  ث��ّم 
ي��زداُد  األم��ر  اآلخ��ري��ن جعل 
لبسوا  قد  فالكثريوَن  س��وءًا؛ 

بقناع  وتقّنعوا  ال��دي��ن  لباس 
اإلسالم  من  وجعلوا  التقوى 
ليستحصلوا  م��رب��ح��ة  جت���ارة 
والرشوة  وامل��ال  ف��الن  عطف 
ولو  احلياتية،  أمورهم  ومتشية 
ف��رارًا  لوليت  عليهم  اطلعت 
عن  البعيدة  املزرية  لترصفاهتم 
روح الدين ومعطياته اإلنسانية 
نادى  التي  ومبادئه  وأخالقه 
اهلل  )صى  األك��رم  الرسول  هبا 
)عليهم  بيته  وأهل  وآله(  عليه 
طبعًا  يتطلب  وه��ذا  ال��س��الم( 
م��ن رج���ال ال��دي��ن ال��غ��ي��ارى 
ال  أن  واملسلمني  اإلسالم  عى 
يسمحوا هلؤالء بتشويه صورته 
ال  ي��ق��ول��وا  وأن  منه  وال��ن��ي��ل 
الدين  عباءة  خلف  للمختبئني 
واملتاجرين به من أجل أن نأمل 

حفظ هيبة اإلسالم وبقائه.

ينتقد بعض الظواهر غير السليمة 

ما هي األسباب التي دفعت الشيخ الوائلي ان 

رفيف علي
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والدته: ولد السّيد اخلونساري 
ه�   1٣0٥ رم��ض��ان  شهر  ف 

بمدينة خوانسار ف إيران.
ه�   1٣٢٢ ع��ام  ف  دراس��ت��ه:   
السابعة  سنَّ  يكمل  أن  وقبل 
ع��رشة م��ن ع��م��ره س��اف��ر إىل 
األرشف  ال��ن��ج��ف  م��دي��ن��ة 

لدراسة العلوم الدينية.
أساتذته: ونذكر منهم )الشيخ 
اليزدي،  احلائري  الكريم  عبد 
اخلراسان  كاظم  حمّمد  الشيخ 
السّيد  باآلخوند،  املعروف   ،
الطباطبائي  ك��اظ��م  حم��ّم��د 
ال���ي���زدي، ال��ش��ي��خ ف��ت��ح اهلل 
بشيخ  املعروف   ، األصفهان 

الدين  ضياء  الشيخ  الرشيعة، 
العراقي(.

)السّيد  منهم:  نذكر  تالمذته: 
حم��ّم��د ال���ي���زدي، امل��ع��روف 
الشهيد  ال���دام���اد،  باملحقق 
ال��ش��ي��خ م��رت��ى امل��ط��ّه��ري، 
ال��ش��ي��خ م��رت��ى احل��ائ��ري 
عيل  حمّمد  الشيخ  ال��ي��زدي، 
األراك�������ي، ال��س��ّي��د حم��ّم��د 

الوحيدي(.
اخلونساري  السّيد  ك��ان  لقد 
نريان  ان��دالع  أّي��ام  العراق  ف 
بني  اأُلوىل،  العاملية  احل��رب 
واإلنجليز،  العثامنية  الدولة 
للجهاد  ال��دي��ن  علامء  فهبَّ 
اإلسالم  أرض  عن  والدفاع 
الكافر، وذلك  ضد االحتالل 
املجاهدين  العلامء  قيادة  حتت 
ال���واع���ني، ف��ات��َف��ق ال��س��ّي��د 
حمّمد  الشيخ  مع  اخلونساري 

ومصطفى  ال��ش��ريازي،  تقي 
ف  االش���رتاك  ع��ى  الكاشان 
االحتالل  ضد  واح��دة  جبهة 

الربيطان.
احلربية  َجبهتهم  وك��ان��ت   
ما  الواقعة  األراض  تشمل 
وال��ف��رات،  دجلة  هن��ري  ب��ني 
السّيد  بني  عنيف  قتال  وبعد 
اخل��ون��س��اري وج��ن��وده وبني 
الربيطان  االح��ت��الل  ات  ق���وَّ
ال��ب��غ��ي��ض، ُج�����ِرح ال��س��ّي��د 
إصابته  نتيجة  اخل��ون��س��اري 
مواصلة  من  منعته  بإطالقة 
املعتدين،  الغزاة  ضد  القتال 
وع��ى أث��ر ذل��ك وق��ع ف أرس 
فأبعَدته  الربيطانية،  ات  القوَّ
إىل بالد اهلند ، التي كانت من 
وأهّم  بريطانيا،  مستعَمرات 

قواعدها آنذاك.
أخذ  إي��ران  إىل  عودته  وبعد 

التصّدي  مسؤولية  عاتقه  عى 
مع  خ��ان،  رض��ا  الشاه  لنظام 
املجاهدين  الدين  علامء  باقي 
ف إي��ران ، واش��رتك ف حركة 
اجلامهري مطالبًا بتأميم النفط ، 
وكذلك دعا إىل عدم املشاركة 
��ى  ُي��س��مَّ م���ا  ان��ت��خ��اب��ات  ف 
التابع   ، الوطني  باملجلس 
 1٣٧1( ع��ام  ال��ش��اه  لنظام 
منع  لقانون  ى  تصدَّ وقد  ه�(، 
احل��ج��اب اإلس��الم��ي ال��ذي 

َصدر أّيام رضا خان.
وفاته: توّف السّيد اخلونساري 
من  السابع  ف  رسه(  )ق��دس 
ودفن  ه�،   1٣٧1 احلّجة  ذي 
الشيخ  ُأس��ت��اذه  ق��رب  بجنب 
اليزدي،  احلائري  الكريم  عبد 
فاطمة  السّيدة  مرقد  وبجوار 

املعصومة )عليها السالم(.

عامل عراقي جليل من مواليد مدينة سامراء عام 1٣٣٢ 
هجرية، درس ف سامراء وقم املقدسة، ُعرف ف األوساط 
والرحالت  والتاريخ  السرية  بدراسة  باهتاممه  احلوزوية 

اإلسالمية، وقد انتقل إىل رمحة ربه سنة 1٤٢٨ هجرية.

من هو؟؟؟

السيد محمد تقي الخونساري )قدس سره( )1305 هـ ـ 1371 هـ(
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المؤمنون في القران 

مجلدان من تاليف السيد الشهيد قاسم شبر )1310 – 1399ه�(، لهذا الكتاب حكاية قبل ان نتعرف على مواضيعه 

االول طبعوه والثاني حرفوه والثالث منعوه

في ثالثة مجلدات

ومل خي��رج م��ن كتب��ه اىل الطب��ع 
ااّل كتاب��ه ه��ذا : )املؤمن��ون ف 
الق��رآن( ال��ذي كان��ت بداياته 
الرشيف��ة  اآلي��ات  ف  دروس��ًا 
املبّين��ة لصفات املؤمن��ني والتي 
كانت يلقيها عى ش��باب مدينة 
النعامنية، ضّمها ف سبعة اجزاء 
طب��ع منها ثالثة اج��زاء ورسق 
االج��زاء  املجرم��ون  العفالق��ة 
االربع��ة االخ��رى ف هجومهم 

املذكور.
وبذل املؤل��ف الكثري من اجلهد 
احلكوم��ة  موافق��ة  لتحصي��ل 

العفلقي��ة ع��ى طب��ع الكت��اب، 
فعندما قّدم اجلزء الثالث للرقابة 
أم��رت وزارة االعالم العفلقي 
بس��حب كتاب��ه من االس��واق، 
متواصل��ة  حم��اوالت  وبع��د 
وافقت ال��وزارة املذك��ورة عى 
الكث��ري  ب��رشط ح��ذف  طبع��ه 
من م��واده التي هتاج��م اليهود 
والنصارى واالحزاب الفاسدة 
واحل��ّكام الظلمة ، وقد اطلقت 
الوزارة العفلقية رساح الكتابني 
بعد ان حذفت بعض اجلمل من 

اجلزء الثان.
وم��ن مجل��ة ه��ذه املح��اوالت 
م��ا حص��ل م��ع وزي��ر االعالم 
العفلق��ي آن��ذاك وه��و حام��د 
علوان اجلبوري حيث ارسل له 
الس��يد املؤلف برقية حول طبع 
كتاب��ه: ) املؤمن��ون ف الق��رآن( 
املذك��ور،  الوزي��ر  فتجاهله��ا 
فأرس��ل برقية اخرى جاء فيها: 

)لقد ارس��لت ل��ك برقية حول 
كتاب : املؤمنون ف القرآن الذي 
حجز دون مربر بعد ان وافقت 
وزارتك��م عى طبع��ه، ولكّنك 
تكرّبت عن االجاب��ة، فإن كان 
فعش��رييت  بعش��ريتك  تك��رّبك 
أرشف وأفض��ل من عش��ريتك 
أنا من أبناء رسول اهلل، وان كان 
تكرّبك بالوزارة فإهنا واهلل ثوب 
عارية س��وف يؤخ��ذ منك يومًا 
ما، وم��ا أطلب��ه إم��ا ان تطلقوا 
كت��اب او تدفع��وا ايّل ما رصفته 
ف طريق طبع��ه ألطبعه ف دولة 
اخرى، ف��إن امتنع��ت عن هذا 
او ذاك ألس��هرّن لييل واصومن 
هن��اري حت��ى حيك��م اهلل بين��ي 

وبينك(.
منهجه ف التفسري :

ه��و  التفس��ري  ف  منهج��ه  كان 
ذك��ر آراء بع��ض املفرسي��ن من 
الفريق��ني حول بع��ض اآليات 

ثم يق��وم بع��د ذلك بتفس��ريها 
بنفس��ه، وكثريًا م��ا كان يرّد عى 

آراء بعضهم ويفندها.

هذه الرس��الة تدل عى شجاعة 
الس��يد وعدم مباالت��ه واكرتاثه 

لظلمهم وتعسفهم.
االمر االخر الذي حقا يؤس��ف 
له فاملعروف ان السيد اعتقل ف 
النعامنية وتراث��ه وممتلكاته متت 
مصادرة ما امك��ن البعثيون من 
مصادرت��ه ، ويايت ه��ذا الكتاب 
اهليئ��ة  اص��دار  م��ن  الوحي��د 
التدريس��ية ف ق��م ، ولي��س هو 
الكت��اب الوحيد ال��ذي يصدر 
الع��راق فهنال��ك  م��ن خ��ارج 
اصدارات وخمطوطات الزالت 
مل تلق العناية الالزمة من حيث 
املحافظ��ة عليه��ا وطباعته��ا او 

حتقيقها.
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نقد 
 )نقد الخطاب الديني(

مراعاهتا  جي��ب  اص��ول  للنقد 
عندما  اصوهلا  اه��م  بني  وم��ن 
البحث  جي��ب  ظ��اه��رة  تنتقد 
خيالفها  وم��ن  يؤيدها  ع��م��ن  
ودراس����ة االس��ب��اب وم��ن ثم 
ناقدا   يكون  فاما  راي��ك  تبدي 
الحدهم،  مؤيدا  او  للجميع 
لظاهرة  الناقد  يلتفت  ان  ام��ا 
من  اىل  االلتفات  دون  معينة 
اليؤيد هذه الظاهرة فيعترب هذا 
وبالتايل  النظرة  اح��ادي  النقد 
وه��ذا   ، ب��ال��ع��دال��ة  اليتصف 
الدكتور  اعتمده  االس��ل��وب 
كتابه  ف  زي��د  اب��و  حامد  ن��رص 
نقد اخلطاب االسالمي ، والن 
هذا  ف  اهل��ف��وات  م��ن  الكثري 
البعض  سانتقد  فانني  الكتاب 

منها الهنا متداخلة فيام بينها .
اعاله  ذك��رت  ملا  ومثاال  تاييدا 
ابو زيد هذا النص«« حني  ذكر 
لنصيحة  م��ع��اوي��ة  اس��ت��ج��اب 
برفع  رجاله  وامر  العاص  ابن 
الرماح  اسنة  ع��ى  املصاحف 
كتاب  اىل  االحتكام  اىل  داعني 
اليها  سنعود  مسالة  اهلل،وه��ذه 
مفهوم  حتليل  جمال  ف  تفصيال 

احلاكمية لكنها هنا تكشف عن 
الوعي،  تزييف  عملية  بداية 
وهي عملية ظل النظام االموي 
اىل  اف��ت��ق��اده  بحكم  ي��امرس��ه��ا 
يقوم  ان  ينبغي  التي  الرشعية 
عليها أي نظام سيايس وقد ظل 
االلتجاء اىل االسلوب االموي 
ان��امط  ك��ل  ف  س��ائ��دا  مسلكا 
اخلطاب الديني املساند النظمة 
تاريخ  ف  الرشعية  غري  احلكم 

املجتمعات االسالمية.
احتاج النظام االموي اىل تثبيت 
رشعيته عى اساس ديني يتالءم 
غرسه  الذي  احلاكمية  مبدا  مع 
التي  »اجل���رب«  مقولة  فكانت 
العامل  ف  حي��دث  م��ا  ك��ل  تسند 
 � االنسان  افعال  ذلك  ف  بام   �
وارادت��ه  الشاملة  اهلل  ق��درة  اىل 
النافذة »« ) نقد اخلطاب الديني 
ص/  زيد  ابو  نرص  حامد  /د. 

.) ٨0
ه����ذا االن���ت���ق���اد ل��ل��خ��ط��اب 
االس��الم��ي ك��ل��ه م��آخ��ذ الن��ه 
ونرد  االحادية  النظرة  اعتمد 

عليه بالقول :
النظام  ان  الكاتب  ذكر  اوال: 

الن  للرشعية  ف��اق��د  االم���وي 
االسالمي  اخلطاب  استخدم 
رفع  خالل  من  حكمه  لتثبيت 
ف  الرماح  اسنة  عى  املصاحف 
هل  الكاتب  اهيا  فيا   ، املعركة 
ذكرت من هو الذي كان يقاتل 
م��ع��اوي��ة ف ال��ط��رف االخ��ر؟ 
غري  االم��وي  النظام  ان  وطاملا 
الذي  ان  يعني  فهذا   ، رشعي 
عى اجلانب االخر هو الرشعي.

معاوية  ان  الكاتب  ذكر  ثانيا: 
وانه  احلاكمية  مفهوم  ي��امرس 
سيعقب عليها ف فصول الحقة 
منتقدا هذه احلاكمية من خالل 
مل  ولكنه  االموي،  النظام  رؤية 
يلتفت اىل الذي حارب معاوية 
وكان يتمتع بمفهوم ) احلاكمية( 
حتى يرى مفهوم احلاكمية وفق 
السالم  عليه  عيل  االم��ام  نظرة 
له  سيكون  هل  سنرى  وعندها 

نقد او رد او سكوت؟
» وقد ظل  الكاتب  يقول  ثالثا: 
االلتجاء اىل االسلوب االموي 
ان��امط  ك��ل  ف  س��ائ��دا  مسلكا 
اخلطاب الديني املساند النظمة 
تاريخ  ف  الرشعية  غري  احلكم 
كيف  االسالمية«  املجتمعات 
؟  الديني  اخلطاب  نمط  حدد 
وكيف  اعترب االنظمة كلها غري 
رشعية من غري االمثلة عى ذلك 
؟ وعى ما يبدو ان ابا زيد اعتمد 

اسلوب احلكم االموي كرتمجة 
بالتايل  وهذا  الديني  للخطاب 
لنقد  واسعة  مساحة  له  ات��اح 
رؤيته  وفق  االسالمي  اخلطاب 
االسالمي  اخلطاب  ملاهية  هو 
بقية  بقراءة  نفسه  يكلف  ومل   ،
ماهية  اىل  رؤيتها  ف  امل��دارس 
هو  وم��ن  االس��الم��ي  اخلطاب 
للخطاب  ال��رشع��ي  امل��م��ث��ل 

االسالمي ؟
زيد  اب��و  الكاتب  اش��ار  رابعا: 
وهي  اال  خالفية  مسالة  اىل 
 ، التفويض  ويقابلها  اجل��رب 
بقية  راي  عى  يطلع  مل  والن��ه 
امل�����دارس ب��خ��ص��وص اجل��رب 
وانطلقت   حديثه  س��اق  فانه 
اخلطاب  عى  للتهجم  قرحيته 
اخلطاب  خالل  من  االسالمي 
الوجه  جعله  ال��ذي  االم���وي 

االخر للخطاب االسالمي.
االموية  اخلالفة  ان  يقال  نعم 
تعترب خالفة اسالمية ولكن هذا 
ال تعترب خطاهبا خطابا اسالميا 
وجهة  عن  تعرب  فاالجتهادات 
الكاتب  اراد  واذا  نظر جمتهدهيا 
يعترب  فكرية  مدرسة  استنتاج 
عليه  اوج��ده��ا  م��ن  ه��و  نفسه 
االطالع عى بقية املدارس لكي 
يرى هل هنالك من له خطاب 
متكامل من اجل االنسان ام ال 

؟

كتاب بعنوان نقد الخطاب الديني تأليف د. نصر حامد ابو زيد
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ترجمة / وسيم مازح من لبنان 
املول���ود ف���ي غينيا بيس���او عام 

1961م 
*عرف نفسك للقراء؟

اسمي )محمد ترينوا اولن كمار( 
عمري 41 سنة, ولدت في مدينة 
كابوا بدولة غينيا بيساو من ابوين 
يعتنقان املذهب الس���ني, متزوج 
ثالث زوجات ولدي ثالثة اطفال 
وهم )محم���د رمضان, ابراهيم, 
مرمي( طفل من االولى وطفالن 
من الثانية واما الثالثة فلم اجنب 
منه���ا حلد االن, درس���ت القران 
الكرمي في غينيا بيس���او وبعدها 

س���افرت الى الس���نغال ودرست 
فيها خمس سنوات فقه املذهب 
املالك���ي اضافة الى الكتب االتية 
)االخض���ري, اس���مافية, املقدمة 
األيزية, املصباح الس���الك, خليل 
االول, خلي���ل الثان���ي( وجميع 
تل���ك الكت���ب تخ���ص املذهب 
املالكي وكان يجب علينا قراءتها 
بالتدرج وهذا ما فعلته ش���خصيا 
واس���تغرقت الدراسة لكل كتاب 

منهم سنة او سنتني.
*م���ا ه���و دورك حينه���ا وقب���ل 

دخولك الى املذهب الشيعي؟
في الس���ابق كنت ادع���و الناس 

الى مذه���ب االمام مالك خالل 
اكثر من عش���ر س���نوات واالن 
احاول كس���ب الناس ودعوتهم 
ال���ى املذه���ب الش���يعي, وهذه 
احمل���اوالت مس���تمرة منذ س���نة 
تقريب���ا جللب زوجات���ي الثالث 
حي���ث  الش���يعي,  للمذه���ب 
اجلس���تهن واوضحت لهن فكرة 
واعتقاداتهم  الش���يعي  املذه���ب 
وهم الطريقة الصحيحة لدخول 
اجلنة, وقد اوصلتهن الى احلقيقة 
بنس���بة كبيرة من خالل الش���رح 
لهن بع���ض املواقف التي مر بها 
االئمة االطه���ار وخاصة االمام 
احلس���ني -عليه الس���الم - وما 

جرى عليه يوم عاشوراء.
كيف دخل���ت املذهب  	•
الشيعي وانت احد الدعاة املذهب 

املالكي؟
دخل���ت املذه���ب الش���يعي قبل 
حوال���ي ث���الث س���نوات تقريبا 
وحتديدا عام 2012 م عن طريق 
االخ وسيم مازح )املترجم( من 
لبن���ان الذي حدثن���ي كثيرا عن 
املذهب الش���يعي وق���ال لي ان 
الشيعة هم طريق احلق والسراط 
املس���تقيم ومنهم اهل بيت النبي 
محمد وانا ش���خصيا اس���تجبت 

له���ذه الدعوة املبارك���ة, والذي 
يعتبر مصدر ثقة بالنسبة لي وكل 
ما قاله اثق به بالكامل وبعد هذا 
مكث���ت معه قلي���ل اوبعدها اتى 
احد االقرباء من السنغال واسمه 
)جيرنوا س���اوبوا( من مدرس���ة 
محمد علي وقال لي الشيعة هم 
مذهب احل���ق, وبعدها اتى احد 
االصدقاء من ايران واسمه السيد 
املنتظ���ر والذي كان له تأثير كبير 
عل���ي مما زاد م���ن اصراري ألنه 
احبني واحببت���ه وبعدها دخلت 
املذهب الش���يعي بكل قوة ويقني 
واميان ومت الترحيب بي من قبل 

بعض االشخاص الشيعة.
*ماه���ي الصعوبات التي واجهتها 

عند دخولك املذهب الشيعي؟
ال ل���م اوج���ه اي صعوبات في 
مدينة كابوا عدا بعض املعارضني 
الذين كانوا يتهمون الشيعة بانهم 
ال يقولون في االذان اش���هد ان 
محمدا رس���ول الله بل يقولون 
اش���هد ان عليا هو رسول الله, 
وحاول���ت التغل���ب على جميع 
تلك الصعوبات بالصبر والبحث 
والدراسة والعزمية التي استلهمتها 
من اهل البيت »عليهم السالم«.
*حدثن���ا عن الكت���ب التي قرأتها 

الطف  بواقعة  تأثرت   : كمار  اول��ن  ترينوا  محمد  الشيخ 

وتعلمت من الحسين الحرية

المستبصر من غينيا بيساو 

ان من اهم االس���باب في اس���تجابة الدعاء ه���و التوجه الى 
اهلل )س���بحانه وتعال���ى( وان ال يك���ون دعاؤه بلس���انه فقط 
وقلبه مشغوال بش���ؤون الدنيا االخرى, ومن توجه الى اهلل 
استقبله الباري بوجهه الكريم, هذا حال االنسان الذي بحث 
ودرس عن حياة اهل البيت )عليهم السالم( بعيدا عن كل 
الشهوات واللذات واس���تبصر بنورهم وهداهم, فاالستبصار 
هو هداية ربانية يخص بها اهلل من يش���اء من عباده وفي 
هذا االطار مجلة )االحرار( التقت بالمس���تبصر محمد ترينوا 
اول���ن كمار من دولة غينيا بيس���او ال���ذي تحدث عن حياته 

واستبصاره وادار معه الحوار التالي:� 

حاوره / قاسم عبد الهادي 
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عن املذهب الشيعي؟
ل���م اق���را س���ابقا ع���ن املذهب 
الش���يعي وقرأت فق���ط  القران 
الك���رمي ومفاتيح اجلنان وس���يرة 
الزهراء –عليها السالم-  فاطمة 
وكتاب ي���وم عاش���وراء, واالن 
اح���اول جم���ع اكبر ع���دد من 
الكتب اخلاص���ة باألئمة االطهار 
-عليهم السالم- وكذلك اسعى 
للبح���ث عن واقع���ة الطف وما 
الذي جرى على احلس���ني »عليه 
الس���الم« واهل بيت���ه وماذا فعل 
يزيد واتباعه بابن بنت الرسول.

*ماا لذي تسعى له حاليا؟
حاليا اسعى للذهاب الى خارج 
غيني���ا بيس���او لدراس���ة املذهب 
بصورة اوس���ع كان تكون ايران 
او العراق او حتى السنغال التي 
فيها تش���يع اكبر من غينيا بيساو 
وذلك لتكون لديه فكرة واضحة 
ع���ن املذهب وبعدها اكون قادرا 
على النقاش وكسب االشخاص 

للتشيع.
•	ما ه���ي املش���اريع الدينية التي 
انش���أتها والتي تخ���ص املذهب 

الشيعي في غينيا بيساو؟
م���ن حس���ابي اخل���اص اقم���ت 
جامعني ومدرس���ة دينية بصفني 
وفيها 17 تلميذا وانا حاليا امام 
جام���ع ول���م اكن اع���رف كثيرا 
ع���ن املذهب الش���يعي لذلك لم 
استطيع كسب بعض االشخاص 
له وحاليا اس���عى ملعرفة املذهب 
اكث���ر لتكون لي فك���رة واضحة 
عنه )عندي مش���كلة في املذهب 
الش���يعي وهي اني احب املذهب 

ولكنني لم اعرفه جيدا(.
•	هل هناك  ش���خصيات ورموز 

شيعية تأثرت بها ؟
تأثرت كثيرا مبا جرى يوم العاشر 
من محرم احلرام على اهل بيت 

النبي-عليه���م الس���الم- وه���ذا 
التأث���ر كان له اث���ر ايجابي كبير 
بدخولي املذهب الش���يعي وايضا 
موقف الس���يدة زين���ب الكبرى 
ودفاعها عن اخيها احلسني »عليه 
الس���الم«, ومثلما حتدثت الشوق 
يدفعن���ي للبحث اكثر عن واقعة 
الطف وما جرى على احلس���ني 
»علي���ه الس���الم« م���ن املصائب 
واالالم, وكذل���ك تعلم���ت من 
والش���جاعة  احلري���ة  احلس���ني 
بالوقوف وحتدي الصعاب.    

*ما هو شعورك وانت في رحاب 
سيد الشهداء-عليه السالم-؟

ه���ذه املرة االولى التي اتش���رف 
بها في زيارة كربالء وبفضل الله 
م���ا رايته هنا وفهمته وعلمته هو 
على العكس متاما عما س���معته 
من الكالم الكثير بان الشيعة ال 
يقولون اش���هد ان محمد رسول 
الل���ه بل يقولون اش���هد ان عليا 
رس���ول الله ولكن عندما اتيت 
الى هنا وجدت الش���يعة يقولون 
اش���هد ان محم���دا رس���ول الله 
ب���كل متامه���ا واصوله���ا وايضا 
الناس يخالطون بعضهم البعض 
واحملب���ة واالخوة س���ائدة بينهم, 
ووج���ود عدد كبير من الطوائف 
والقومي���ات اخملتلف���ة في كربالء 
حتت قب���ة املولى اب���ي عبد الله 
احلسني »عليه السالم« هذا االمر 
زادني اميانا وقوة وعزمية بالتمسك 
باملذهب الشيعي والعمل جاهدا 
على كس���ب االش���خاص اليه, 
والش���عور ال يوص���ف بالوجود 
حتت قب���ة املولى اب���ي عبد الله 

احلسني -عليه السالم-.

عندما ُرمي احلس���ني عليه الس���الم بالس���هام والنبال وحال سقوطه 
من على فرس���ه ماذا جرى له ولعياله وللشهداء ؟انا ارى ان املأساة 
احلقيقية لعاش���وراء هي من بعد سقوط احلسني وحتى ارحتال السبايا 
ال���ى الكوف���ة فقد اقدم جيش اللعني عمر بن س���عد على اعمال ال 
يقترفها ممن له اصغر ذرة من االنس���انية .كيف استش���هد احلس���ني 
عليه الس���الم ؟ وملا أثخن احلس���ني )عليه السالم( باجلراح ، وبقي 
كالقنف���ذ ، طعنه صال���ح بن وهب املزني لعن���ه الله على خاصرته 
طعنة ، فس���قط احلسني )عليه السالم( عن فرسه إلى األرض على 
خ���ده األمين ، ثم قام صلوات الله عليه وصاح ش���مر بأصحابه : 
م���ا تنتظ���رون بالرجل .قال : فحملوا عليه من كل جانب .فضربه 
زرعة بن شريك لعنه الله على كتفه اليسرى ، فضرب احلسني )عليه 
الس���الم( زرعة فصرع���ه وضربه آخر على عاتقه املقدس بالس���يف 
ضربة كبا )عليه السالم( بها على وجهه ، وكان قد أعيى ، فجعل 
)عليه الس���الم( ينوء ويكبو .فطعنه سنان بن أنس النخعي لعنه الله 
في ترقوته ، ثم انتزع الرمح فطعنه في بواني صدره ثم رماه سنان 
أيضًا بس���هم ، فوقع الس���هم في نحره ، فس���قط )عليه السالم( ، 
وجلس قاعدًا ، وبعد ان احتز راس���ه الش���ريف اللعني الشمر نادى 
عمر بن سعد في أصحابه : من ينتدب للحسني فيوطئ اخليل ظهره 
؟ فانتدب منهم عش���رة ، وهم : إس���حاق بن حوبة ، وأخنس بن 
مرثد ، وحكيم بن طفيل الس���بيعي ، وعمر بن صبيح الصيداوي، 
ورجاء بن منقذ العبدي ، وس���الم بن خيثمة اجلعفي ، وصالح بن 
وه���ب اجلعفي ، وواحظ بن غامن ، وهان���ي بن ثبيت احلضرمي، 
وأس���يد بن مالك لعنهم الله فداس���وا احلسني )عليه السالم( بحوافر 
خيلهم حتى رضوا ظهره وصدره .وجاء هؤالء العشرة حتى وقفوا 
على ابن زياد لعنه الله ، فقال أس���يد بن مالك أحد العشرة .نحن 

رضضنا الصدر بعد الظهر
 بكل يعبوب شديد األسر

فق���ال اب���ن زياد لعنه الله : من أنتم ؟ قال���وا : نحن الذين وطئنا 
بخيولنا ظهر احلس���ني حتى طحن���ا حناجر صدره .قال : فأمر لهم 
بجائزة يس���يرة .ق���ال أبو عمر)هو محمد بن عب���د الواحد بن أبي 
هاشم املطرز البارودي ، املعروف بغالم ثعلب ، أحد أئمة اللغة ، 
صحب ثعلبًا النحوي ، وكان من املكثرين في التصنيف ، توفي في 
بغداد سنة 345 ه�( الزاهد : فنظرنا في هؤالء العشرة ، فوجدناهم 

جميعًا أوالد زنا .
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م�����ا ك�������لُّ م�����ن م����ل����ك اجل����������واب ���س��ي�����س��ه��ب
ول�����ك�����ل م�����ن ي���ب���غ���ي احل���ق���ي���ق���ة م���ط���ل���ب���ًا
����س���واه���د احل������ي������اة  ه�������ذي  يف  وه������ن������اك 
وي�����ق�����ال ع�����ن ف�����ن ال�������س���ي���ا����س���ة خ���دع���ة
ت���������س����اوؤيل ان  االع��������������راب  اأي������ه������ا  ي������ا 
ف����ح����ك����اي����ة ب��������ات ال�������ع�������راق ي��ع��ي�����س��ه��ا
م������ا �����س����ر ه��������ذا احل�����ق�����د ع��������اد جم��������ددًا
اع�����اج�����م ال��������ع��������راق  اب�������ن�������اء  ان  ه�������ل 
ج���رمي���ة ال�����ر������س�����ول  ح������ب  يف  ان  ه������ل 
غ���ن���ي���م���ة ال��������ع��������راق  ت������دم������ري  ان  ه�������ل 
اج�����ان�����ب ا��������س�������ول  اخ�������������وايل  ان  او 
�����س����ف����ارة ال�������ع�������راق  ار�����������ض  يف  ان  او 
م�����ن اي�������ن ق�����د ع�����ر ال������غ������زاة الأر�����س����ن����ا
ط���ل���ق���ات���ه���م �����س����وب����ت  ار�����������ض  اأي  م������ن 
م�����ن اي������ن ق�����د ����س���ي���ق ال�����رع�����اع الر����س���ن���ا
ط���رق���ات���ن���ا يف  ال�����رع�����ب  ت�������س���ي���ع  ح����ت����ى 
وك��������اأمن��������ا ب���������ات اجل�������ه�������اد ب����اأر�����س����ن����ا
ب���ي���ن���ن���ا و��������س�������م  ع������م������ي  ان�������ك�������م  او 
ي�������ا اي������ه������ا ال������ع������م������اء ن����ع����ل����م ان����ك����م
ي������ا اي�����ه�����ا االوغ��������������اد ك������ل ن�����س��ي��ح��ت��ي
وب����������اأن م�����ن م����ل����ك ال�����ع�����رو������ض وف���ي���ئ���ه���ا
وج���م���ي���ع اق�����ط�����اب ال�������س���ي���ا����س���ة ع��ن��دك��م
ب��ن��ه��ج��ك��م ال�������س���م���وم  د�������ض  يف  وع�����رف�����ت 
ف�����ج�����رائ�����م االره�������������اب ب��������ات م�������س���ريه���ا
وم����ث����ال����ه����ا �������س������دام �����س����ي����خ ط���غ���ات���ك���م
ول������ك������ل م�������ن ن�����ك�����ر اجل��������������وار وح����ق����ه
����س���ي���ظ���ل اب������ط������ال ال�������ع�������راق دروع��������ه
����س���اأن���ن���ا ال���ت�������س���ام���ح  خ����ل����ق  م�����ن  والأن 
ف����ل����ك����ل م������ن م������د االي��������������ادي خم���ل�������س���ًا

ي��خ��ط��ب ال����ك����ت����اب����ة  ع�������رف  م������ن  ك������ل  او 
ف�������ح�������وادث ال������ت������اري������خ ح����ت����م����ًا ت��ك��ت��ب
وك�������ذل�������ك االم��������ث��������ال دوم�������������ًا ت�������س���رب
وب�����������اأن م������ن ول��������ج ال�������س���ي���ا����س���ة ي���ك���ذب
ت���ع���ذب ال�������ع�������راق  يف  اه�����ل�����ي  ذن��������ب  م������ا 
ورق�������اب�������ن�������ا ب������دم������ائ������ن������ا ت���ت���خ�������س���ب
وك�����������اأمن�����������ا ه�������ن�������د ت��������ع��������ود ت�����رت�����ب
ت����ت����ع����رب ل������ن������ا  اب�����������ن�����������اًء  ان  او 
ي����ذن����ب ع�����ل�����ي�����ًا  واىل  م��������ن  ك��������ل  او 
ي���غ���ي���ب ل�������ل�������ع�������راق  دورًا  ان  او 
واظ�����������ن اخ��������������وال ل�����ك�����م ق�������د ت���ن�������س���ب
ف����ي����ه����ا ال�����ي�����ه�����ود جل���م���ع���ك���م ����س���ت���خ���رب
ل����ت����ع����ي����ث ف����ي����ه����ا ب����ال����ف���������س����اد وت���ن���ه���ب
وق�����ن�����اب�����ل االع��������������داء ف����ي����ن����ا ت�������س���رب
و�����س����ي����وخ����ك����م ب����ا�����س����م اجل������ه������اد ت����وؤل����ب
ت���ره���ب اذ  اط����ف����ال����ن����ا  ح����ق����ده����ا  م������ن 
ون���������س����ي����ت����م اجل��������������والن ظ�����ل�����ت ت����ن����دب
ت�����س��ل��ب ب�����ات�����ت  ال����ق����د�����ض  يف  ف����ح����رائ����ر 
ب�����ت�����م ع������ب������ي������دًا واالج���������ان���������ب ت���ط���ل���ب
���س��ي��غ�����س��ب ل���ل���ح���ل���ي���م  �����س����ر  ط��������ال  ان 
ب�����ح�����راب م�����ن غ��������زوا ال������ع������راق ي��ن�����س��ب
م���������ن ج�����ه�����ل�����ه�����م مل���������واق���������ف ت���ت���ق���ل���ب
م�������ن ج����ب����ن����ك����م اأوغ����������ادك����������م ت���ت���ن���ق���ب
ك�����م�����ي�����اه ب�����ئ�����ر ح�������ن ج�������ف ����س���ي���ن�������س���ب
وي�������س���ل���ب ي���������ذل  اذ  امل�����������س�����ان�����ق  ع�����ن�����د 
والأب�������������س������ط االأع����������������راف ك��������ان ي��خ��ي��ب
ت����رع����ب ال  ون�����ب�����اح�����ه�����ا  وك������اب������ك������م 
والن�������ن�������ا ر�������س������ل ال�������������س������ام ����س���رغ���ب
ول����ك����ل م�����ن ي���ب���ن���ي ال������ع������راق ���س��ن�����س��ح��ب

رسالٌة الى عرِب الجنسية
محمد سناء الشاله االعرجي 

نزيٌف كربالئي اللون
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�سيدي ابا الثوار، 
ما كان لنا ان نرفع اليك اأوجاعنا يف يوم كربائي غائم باالأحزان،

غري اننا نلوذ بك ينب الزهراء 
.. لوذ الغريب الوجل، كلما وطئت قلوبنا نازالت الدهر �سيدي،

داأب الل�سو�ض يف كل الع�سور ان يدفنوا روؤو�سهم امام االأتقياء االنقياء،
لكن اال�ستثناء الغريب يف بلدي .. ان ي�سمخ هوؤالء باأنوفهم على من هو 

ابي�ض القلب واليد والل�سان.
ليطهر  فرجه،  اهلل  عجل  البار  ابنكم  مع  ال�سبح  موعدنا  األي�ض  �سيدي، 

االر�ض من كل اأعور دجال ، فمتى ال�سبح يا �سيدي؟
نزفنا كل ما فينا، 

نزفنا اأح�ساءنا وجعا، نزفنا اوالدنا غدرا،
نزفنا عقائدنا تقية، نزفنا كرامتنا �سرا، نزفنا حروفنا اما.

متى ال�سبح والليل �سيد املواقف والعناوين؟
كل تفا�سيلنا موت موؤجل،

كل احامنا يف دائرة االحت�سار .. والباقي من ايامنا يف دوامة االنتظار،
متى يا �سيدي ، متى يا �سيدي؟ 

الزمان يف بلدي با قرار، با عنوان.. الزمان يف بلدي با نهار، الزمان 
هنا حم�ض خيال، بطعم املوت والدمار.

نزيٌف كربالئي اللون
حسن حمزة الحميري

ن�������ح�������ُن ق����������وم ق��������د اأب�����ي�����ن�����ا

اأب���������اة ع���������س����ن����ا  ن����ع���������ض  اإن 

ذٌل ال�����ت�����ه�����ج�����ري  يف  ل����ي���������ض 

اأوايل اين  �����������س����������ريف 

امن����������������ا اج�������������������ري ع����ل����ي����ه

ه������������ذه ال�������دن�������ي�������ا ع���������راك

ف������ا�������س������األ������وا ع�����ن�����ا احل���������راب

وت�������و��������س�������اأن�������ا م��������ن دم��������اء

ف�����م�����ل�����وك االر����������������ض خ��������ّرت

ق������ال������ه������ا ع��������م��������رو وق����ل����ن����ا

ق������ائ������ل������ي������ن������ا ف�����اع�����ل�����ي�����ن�����ا

�����س����اغ����ري����ن����ا ن����ع����ي���������ض  ان 

م�����اج�����دي�����ن�����ا من��������������وت  او 

ن����ازح����ي����ن����ا غ��������دون��������ا  اإن 

امل�����وؤم�����ن�����ي�����ن�����ا ام�������������ري  ذا 

ي�������������وم األ�����������ق�����������اه اأم������ي������ن������ا

ق�������د حم���������س����ن����اه����ا ����س���ن���ي���ن���ا

ق���������د م��������اأن��������اه��������ا م����ن����ون����ا

م��������ذ اأب������ي������ن������ا ال����ظ����امل����ي����ن����ا

ل��������ع��������ان��������ا �������س������اج������دي������ن������ا

ن����ك����ون����ا ان  اوىل  ن������ح������ن 

راف�������������س������ي������ن������ا ث�����ائ�����ري�����ن�����ا

رافضيَن الذل
نجالء الموسوي
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كربالُء ملحمة العروج الملكوتي الدامي

 اسماعيل الحكاكعيُن مصابه

خ�����������ٌر ات�����������ى وال����������ن����������وح م��������ن ا�������س������راب������ه

حم�������راب�������ِه يف  وك�������ن�������ت  احل�������������س������ن  ق������ت������ل 

ت�������ورات�������ِه يف  �������س������رت  م�����و������س�����ى  ط�������وف�������ان 

������س�����ح�����ف حم�������اج�������ر ال�������ت�������ي ق���������د م�����زق�����ت

ا���������س��������دو م������ن������اج������اة امل������ق������ات������ل خ����ا�����س����ع����ًا

رف���������رف���������ت ح�����������ول ال�������ق�������ر ب���������ن م������ائ������ٍك

ف������ي������ا�������س������ة اف������������ك������������اري ال������ث������ك������ل������ى ب����ه

و�����س����ط����ه ال����������ف����������رات  م������������اء  ي���������رت���������ِو  مل 

ول��������������ذاك اج�������ف�������ان ال�����������س�����م�����اء ج�����روح�����ه

������س�����ل ������س�����اق�����ي امل������������اء امل���������داع���������ب م����وج����ه

م���������اًء ه�������وى ال����ط����ف����ل ال���������ذي ن�����اغ�����ى اجل������وى

ت�����رت�����ي�����ل�����ة ب���������ن امل�������ن�������اح�������ر �����س����رخ����ت����ي

م�������ن اوق���������������دوا جن�������م ال�����������س�����م�����اء ب�������س���ع���ل���ٍة

ق��������د ع����ل����ق����ت ح����������ول ال�����������س�����ن�����ا ارواح��������ن��������ا

م������ث������ل ال�����ع�����ق�����ي�����ل�����ة  وج�������ه�������ت ان������ظ������اره������ا

ت����ن����ع����اب����ِه يف  احل�������������زن  ح�������دي�������ث  ي�������������روي 

دم��������ع��������ًا ا��������س�������ب ا���������س��������ًا ب�����ع�����ن م���������س����اب����ِه

و�����������س����������روح اجن���������ي���������ٍل ع������ل������ى اح������ب������اب������ِه

ت�����رت�����ي�����ل�����ة ال������������ق������������راآن ع������ن������د رب��������اب��������ِه

ل��������راب��������ِه ه������������وى  ق�����ل�����ب�����ي  �������س������ج������دة  يف 

ت�������ه�������وي ل�����ت�����ع�����رج م��������ن ف�����������س�����اء رح�������اب�������ِه

م�������ن ب�����ع�����د م�������ا ظ����م����ئ����ت ج�����������وًا ل���������س����راب����ِه

ل����ر�����س����اب����ِه ن���������دى  ع����ط���������س����ًا  دن���������ا  ل�������و  اذ 

ودم�����������������وع زم��������������زم ن�������اب�������ع م���������ن ������س�����اب�����ِه

م���������ن ي���������رت���������وي ب���������امل���������اء ب������ع������د ذه�������اب�������ِه

وث����������واب����������ِه ل�����ل�����ع�����ل�����ى  ت�������������س������ام������ى  اال 

ات�������ل�������و ب������ه������ا ذب�����������ح االأب����������������ي و������س�����ب�����اب�����ِه

وق�����������دت ب�����ه�����م وب���������س����م���������س����ه����م و�����س����ح����اب����ِه

ك�������ف�������را��������س�������ة م������ل������ه������وب������ة ب�����������س�����ه�����اب�����ِه

ن������ح������و ال������ق������ن������ا ف������ج������واب������ه������ا جل��������واب��������ِه
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نزار حمزة المظفر/ البصرةإسأِل التاريَخ

واق��������ت��������داء واع����������ت����������دال  ه���������������دوٍء  يف 
ال���ت���ي ال�������ذك�������رى  ويف  ال���������س����ع����َر  اأن������ظ������م 

ي����ع����ت����ق����د  مل  مب����������ن  جت��������ري��������ح  دون 
وال���������ت���������زام ال������ن������ا�������ض ب��������ال��������وّد ُه���������دًى
اأذًى ل�����ل�����ن�����ا������ض  ال��������������دار  واق�������ت�������ح�������ام 
وا����������س���������األ ال������ت������اري������خ ع������ّم������ا ق�������د ج�����رى
واّدع����������������������اءات ب�����ه�����ا ال����ب����ع���������ض اف�������رى
وان�������ق�������اب ال����ب����ع���������ض ب����ع����د امل�������س���ط���ف���ى
واب�����ت�����ع�����اد ال���ب���ع�������ض ع������ن اأه���������ل ال���ُت���ق���ى
ك�����������ّل ه�����������ذا ق���������د ج�����������رت اأح���������داث���������ه
ج����رى ق������د  ذا  ه�������ذا  ال�����ت�����اري�����خ  اإ��������س�������األ 
امل�������س���ط���ف���ى الآل  ال���������������وّد  ي����������رى  ه��������ل 
وان�������ح�������راف ال����ن����ا�����ض ع������ن ن����ه����ج ال�����ُه�����دى
وا�����������س����������األ ال����������������راوي ال������������ذي اأّك��������������دُه
ج������رى ع�������ّم�������ا  وا����������س���������ح  ب���������ي���������اٌن  ام 
ج����رى ف����ع����ا ً  ه������ل  ال������������دار  واق������ت������ح������ام 
ج�����رى ق�������د  م�������ا  راأى  م�������ن  م�����ن�����ا  ل����ي���������ض 
روى ق��������د  ف�����ي�����م�����ا  ال�������ت�������اري�������خ  اإمّن���������������ا 
ي����رت����ق����ي ان  اىل  االأم���������������ر  وان������ت������ه������ى 
وال������ت������ف������ا�������س������ي������ل ال��������ت��������ي ي�����ذك�����ره�����ا
ال�������ُه�������دى ن������ه������ج  ي������ل������ت������زم  مل  م��������ن  ان 
ب�������ل ي����������رى ال����������������راأي ال������������ذي اأب����ط����ن����ه
ي����������وم ك����������ان امل���������س����ط����ف����ى ح������ّي������ا وق�����د
ف�����ارت�����������س�����ى ال����ب����ي����ع����ة جم��������ب��������ورًا ل���ك���ي
اأوط�������ان�������ن�������ا ويف  ي��������ج��������ري  م���������ا  ان 
ف�����اط�����م�����ة ع��������ل��������ى  ج���������������ار  م�����������ن  ان 
وه�����������و ف�����ي�����م�����ا ق��������د ������س�����ع�����ى اأورث��������ه��������م
وق�����د االآل  ع�����ل�����ى  احل������ق������د  �������������ض  ا�������سّ

ب��������احل��������وارات ال�����ت�����ي ُت����ر�����س����ي ال�������س���م���اء
ق������د دع����ت����ن����ي م����ث����ل ب�����اق�����ي ال���������س����ع����راء
االأو���������س��������ي��������اء ودُّ  اهلل  دي�����������ن  ان 
وال���������������س�������ال ب�������اّت�������ب�������اع االأدع���������ي���������اء
وان�������ت�������ه�������اك وا��������س�������ح وه����������و اع������ت������داء
م��������ن خ�������ط�������وب �������س������اف������ك������ات ل�����ل�����دم�����اء
ك����������ّل م��������ا ُي��������خ��������دع ف�����ي�����ه االأغ������ب������ي������اء
وان�������ح�������راف ال���ب���ع�������ض ع�����ن ن����ه����ج ال�������والء
واّت��������ب��������اع ال����ب����ع���������ض ن����ه����ج االأ�����س����ق����ي����اء
ح����ي����اء او  خ����������وفٍ   دون  ط�������ه  ب�����ع�����د 
ال�������ه�������واء ع��������ر  ج��������اءن��������ا  ك�������������اٌم  اأم 
واّدع�������������اء خ�������ي�������ااًل  ام  ع�������نٍ   ف������ر�������ض 
ه������راء ام  ه��������ذا  ك��������ان  �����س����ح����ي����ح����ًا  ه������ل 
ال��������راء اج��������ل  وم��������ن  االأم������������ر  روى  ه������ل 
ب�����ع�����د ط�������ه وارت���������������س�������اه واالأدع���������ي���������اء
اع����ت����ن����اء دون  ج�������اءن�������ا  ح�������دي�������ٌث  ام 

االإع�������ت�������داء  ُن������دي������ن  ك������ي  ع������نٍ   روؤي������������ا 
اأث�������ب�������ت احل������ق������د ع�����ل�����ى اه���������ل ال���������والء
اأم����������ة ال�������ه�������ادي اج�����ت�����ه�����اد االأث�������ري�������اء
م����ن����ط����ق ال������ت������اري������خ ت�����ه�����دي االأذك�������ي�������اء
واق�������ت�������داء ل�������زام�������ا  ال��������������وّد  ي����������رى  ال 
�����س����د دي�������ن امل�������س���ط���ف���ى وق�������ت ال�������س���ق���اء
اأخ�����������ر ال�����ن�����ا������ض ب����ف���������س����ل االأت�����ق�����ي�����اء
ال�����رخ�����اء وق��������ت  يف  ال����ب����ي����ع����ة  ي����رف���������ض 
ف������ي������ه ب���������ره���������ان ُي������ف������ي������د احل�����ك�����م�����اء
ع�������ّل�������م ال��������ي��������وم ب�����ن�����ي�����ه االإع���������ت���������داء
ُك�������������ّل ف�����ع�����ل ف�����ي�����ه ت��������اأخ��������ري ال�����ب�����ن�����اء
م������ار�������س������وه وف���������ق ف������ت������وى االأغ������ب������ي������اء
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أفضل  أحد  الرقعة  خط  يعترب 
اخل��ط��وط  وأمج�����ل  وأرسع 
يتميز هذا اخلط  العربية، حيث 
اجلميل بسهولة كتابته وبرسعة 
اجل��امل  إىل  إض��اف��ة  ب��ه  الكتابة 
ما  جيمع  خط  وهو  له،  الفائق 
واجل��امل.  والعملية  القوة  بني 
الدارجة بني  وهو من اخلطوط 
فيه من راحة  ملا وجدوا  الناس 
نظريها،  قل  وسهولة  ورسعة 
فالناس ف معظم الدول العربية 
ف  الرقعة  خط  عى  يعتمدون 
الرقعة أصاًل  نشأ خط  الكتابة. 
والذي  اللني  الكوف  اخلط  من 
 ، النسخ  خ��ط  م��ن  أي��ض��ًا  نشأ 
لتدوين  يستعمل  كان  وال��ذي 
واملعامالت  املراسالت  وكتابة 
حيمل  امل��امث��ل��ة.  وال��ك��ت��اب��ات 
خصائص  اللني  الكوف  اخلط 

وج��رات  اليبوسة  أبرزها  من 
واملستقيمة  األف��ق��ي��ة  ال��ق��ل��م 
هذه  تساعد  بحيث  والرأسية، 
رسعة  عى  اخلط  هذا  امليزات 
من  وه��و  التدوين  ف  الكتابة 
والتي  شيوعًا  املجاالت  أكثر 
فيها  مستخدمًا  اخلط  هذا  كان 
وم��ع  وك��ب��ري،  واس���ع  بشكل 
تطور  والزمن  وامل��دة  الوقت 
هذا النوع من الكتابة التدوينية 
إىل أن اختذت شكاًل قريبًا جدًا 
من أن يكون شكاًل متفقًا عليه 
ف ك��اف��ة األم��اك��ن وع��ن��د كل 
العربية  اللغة  يستعملون  من 
ه��ذا.  يومنا  اىل  كتابتهم  ف 
هذا  ح��روف  مجيع  كتابة  تتم 
حرف  عدا  ما  مطموسة  اخلط 
يأتيان  عندما  وال��ق��اف  ال��ف��اء 
مجيع  وتكتب  كام  الوسط،  ف 

عدا  ما  السطر  ف��وق  احل��روف 
واخل��اء  واحل��اء  اجليم  ح��روف 
والغني والعني عندما تأيت هذه 
واهلاء  منفصل  بشكل  احلروف 
الكلمة  الوسطية وامليم ف آخر 
وسبب  املنفصلة،  امل��ي��م  او 
ان هذا اخلط  إىل  تعود  التسمية 
عى  الكتابة  ف  املستخدم  هو 
الرقعة  وخط  اجللدية.  الرقاع 
حيتاج  ال  فهو  رسي��ع،  خط  هو 
إىل  وال  تعب  اىل  صاحبه  من 
ب��دوران  الكاتب  يتكلف  أن 
وال  حورفه  رسم  أثناء  ف  يده 
حتى  برمه  أو  القلم  ف��رك  إىل 
يكتب أجزاء من احلروف ومن 
هذا  كل  اخل��ط  ه��ذا  الق��ى  هنا 
االنتشار واالستخدام الواسع. 
أثناء  األسفل  إىل  القلم  يميل 
أنواع  من  النوع  هذا  استخدام 

التحرك  عند  العربية  اخلطوط 
اليسار،  إىل  اليمني  من  بالقلم 
وه��و اخل��ط ال��وح��ي��د م��ن بني 
ال��ذي  العربية  اخل��ط��وط  ك��ل 
إضافة  تعلمه  برسعة  يتميز 
أية  دون  تعلمه  إمكانية  إىل 
خمتلفة.  حمسنات  او  إضافات 
من  ن��وع  أي  أصبح  هنا  وم��ن 
أنواع اخلطوط تتم عملية كتابته 
برسعة يطلق عليه خط الرقعة، 
كاخلط الفاريس الرقعي واخلط 
املستشار  قام  الرقعي.  املغرب 
الدولة  ف  املستشار  بك  ممتاز 
ال��ع��ث��امن��ي��ة ب��وض��ع ال��ق��واع��د 
الرقعة  بخط  واملتعلقة  اخلاصة 
الثالث  القرن  أواخر  ف  وذلك 
عرش اهلجري وحتديدًا ف العام 
النبوية  اهل��ج��رة  م��ن   1٢٨0

الرشيفة.

لماذا ُسّمي خّط الرقعة بهذا االسم؟
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عرف���ْت مدينة كربالء املقدس���ة 
من���ذ س���نوات عدي���دة إصدار 
الصحف واجملالت، التي كانت 
تصدر في أوقات مختلفة، ومن 
جه���ات عديدة كأن تكون دينية 
أو ثقافي���ة أو سياس���ية أو م���ن 
مؤسس���ات تعليمي���ة كالصحف 
املدرسية، ومن بني أبرز اجملالت 
الديني���ة هي مجل���ة )األخالق 
واآلداب( الت���ي ص���در الع���دد 
األول منه���ا في ش���هر جمادى 
اآلخ���رة س���نة 1377 هجرية، 
م���ن  فري���ق  يصدره���ا  وكان 
الروحانيني في كربالء، ويشترك 
بها مجموعة من الكتاب لنش���ر 
مقاالتهم وموضوعاتهم املتنوعة 

سواء الدينية أو االجتماعية.
ول���م تك���ن اجملل���ة ف���ي بادئ 
األمر تتبع األس���اليب الصحفية 
املعتم���دة حالي���ًا بالكتاب���ة فهي 

أش���به بالكراس أو الكتيب منه 
إلى اجمللة سوى أّنها تأتي بتنوع 
األقالم التي تشارك في حتريرها 

وكتابة موضوعاتها.
وج���اء في مقدم���ة العدد األول 
أي )االفتتاحي���ة(: نق���دم هذه 
الكراس���ة )األخ���الق واآلداب( 
إل���ى من يهمه ش���أن الفضيلة، 
اهتمامه بتقومي البش���ر عامة، إذ 
هي رس���ول الص���الح والوئام، 
ف���إن اجلامعة ال تصل���ح ما لم 
تدخل قلب كل فرد من أفرادها 
الوحدة  املنبثقة م���ن  أش���عتها، 
اإلنسانية احمللقة في أجواء احلق 
واحلقيق���ة، وحين���ذاك تعك���س 
أضواءه���ا الكثار على األعضاء 
فتعيش في أرغد السعادة وأهنأ 

الرفاهية.
ومم���ا يلحظ عل���ى العدد األول 
طباعت���ه البس���يطة التي تطورت 

فيما بعد باألع���داد الالحقة.. 
إضاف���ة إل���ى أن املوضوع���ات 
التي تنش���ر ل���م توقع بأس���ماء 
الكت���اب.. فيم���ا ج���اء العدد 
الثاني مختلف���ًا كثيرًا عن العدد 
األول.. م���ن حي���ث التصميم 
والطباعة والغالف األول الذي 
ضم أبرز املوضوعات املنش���ورة 
وأس���ماء كتابه���ا ومنه���ا كلمة 

اإلسالم حملمد بن املهدي، ومع 
احلضارة اإلسالمية حملمد حسن 
داعي احلق، ومقال هل اإلسالم 
رجعي أم تقدمي للكاتب أحمد 
أمني وقصي���دة بعنوان أجل إننا 
ف���ي انتظ���ار اإلم���ام للخطيب 
احلس���يني الش���هيد السيد صدر 
الدين الشهرستاني وموضوعات 

أخرى.

قدميًا كانت احلياة بسيطة جدًا.. 
لو حتدثنا عن األدوات املستخدمة 
ف���ي البي���ت أو األعمال أو في 
الس���وق فه���ي أدوات في غاية 
البس���اطة وكانت تصن���ع يدويًا 
ليتم اس���تخدامها بسهولة ويسر 
من قبل األهالي، وكان اخلشب 
والفخ���ار والنحاس ه���ي املواد 
األساسية التي تدخل في صناعة 
األدوات الالزم���ة ومنها )التنگة 
وهي قربة الفخار التي تستخدم 

لشرب املاء الذي يكسبه الفخار 
برودة وعذوب���ة أيضًا، والزبيل 
وه���و أش���به بالكي���س الكبي���ر 
املصن���وع من املطاط يس���تخدم 
حلمل األغراض أو لبيع السمك 
بعد ملئه باملاء والثلج، والبرميز 
عبارة عن طباخ قدمي ُيس���تخدم 
للطب���خ، واحلجلة عب���ارة عن 
عجلة من اخلش���ب يتكئ عليها 
الطفل الصغير لتعلم املشي على 

األقدام(.

من تراث الصحافة الكربالئية.. مجلة األخالق واآلداب

أشياء غابت عن حياتنا واحتفظت بها الذاكرة
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إن م���ن املس���ائل الضرورية في 
احلي���اة الزوجية، مس���ألة تعيني 
س���اعة من ليل أو نهار ملناقشة 
قضايا األس���رة، بش���كل هادئ 
وه���ادف.. إذ م���ن املالح���ظ 
ب���أن العالق���ة األس���رية عالقة 
في غال���ب األوقات مبنية على 
حالة من السطحية في التعامل، 
وترك القضايا -كما يقال- على 
عواهنها.. نالحظ بأن الزوجني 
ال يرمم���ان العالق���ة الزوجية.. 
فالع���ش الزوج���ي مثل���ه كمثل 
البن���اء.. وه���ذه األي���ام الذي 
يبني عمارة على أفضل األسس 
الهندسية، فإنه مع ذلك يحاول 
أن يقوم بعملية صيانة مس���تمرة 

للبناء الذي ُبني.
إن العش الزوجي بناء مقدس، 
وهذا البناء يحتاج إلى حالة من 
حاالت املتابعة والترميم، وتقوية 
األواص���ر بني فت���رة وأخرى.. 
كما أن في عالم الطبيعة هنالك 
ما يس���مى بعوامل التعرية التي 
حت���ط من البن���اء الش���امخ كما 

في اجلب���ال، وم���ن املعلوم أن 
الس���هول تتش���كل بفعل الرياح 
الت���ي ته���ب عليه���ا.. كذلك 
احلي���اة الزوجية.. َهْب أن هذه 
احلياة عبارة عن جبل أش���م.. 
هب أن���ه بناء محك���م، ولكنه 
يتأثر مع تقادم األيام -وخاصًة 
مع االعتياد في التعامل-، فإن 
نفس مرور الزمن من موجبات 
التآكل من دون أي شيء، كما 
ف���ي احلديث الش���ريف: )الليل 
والنه���ار يبلي���ان كل جديد(.. 
إن طبيع���ة األي���ام والليالي أنها 
تذيب أو تسلب بهجة الشيء، 

وكذلك احلياة الزوجية.
نالحظ أن البعض منذ أول أيام 
زواج���ه إلى يوم وفات���ه، لعله 
ما جلس جلس���ة صيانة لعش���ه 
الزوجي، يدرس فيها السلبيات 
واإليجابيات؛ ولو في املناسبات 
املُناِسبة.. مثاًل: تاريخ الزواج 
م���ن احملط���ات التي ميك���ن أن 
يجعلها اإلنس���ان ذريع���ة لهذه 
الدراسة.. مثاًل: والدة سيدتنا 

فاطمة )عليها السالم( -مناسبة 
مرتبط���ة بعنصر النس���اء-، من 
املناس���ب أن جنعل ذل���ك يومًا 
من أيام بحث العش الزوجي، 
ومتان���ة هذا البي���ت.. وميالد 
أمي���ر املؤمن���ني )عليه الس���الم( 
-يوم منسوب للرجال-، ميكن 
أن يجع���ل كذل���ك.. وكذلك 
ف���ي ليال���ي القدر، وفي ش���هر 
رمضان، وفي بداية الس���نة.. 
من املناس���ب أن تك���ون هنالك 

جلسات مصارحة.
وميكن القول: انه -بعد النفس 
اإلنس���انية- ِم���ن أخب���ر الناس 
بحقيقة اإلنس���ان ه���ي الزوجة 
بالنسبة للزوج، والزوج بالنسبة 
ال���زوج  ألن  الزوج���ة؛  إل���ى 
والزوجة يتصرف���ان بكل فطرية 
وعفوية في احلي���اة الزوجية.. 
ألن إمام املس���جد م���ن املمكن 
أن يتكلف في مسجده، وأستاذ 
اجلامعة م���ن املمكن أن يتكلف 
في جامعت���ه، واملوظف يتكلف 
ف���ي دائرته؛ جلب���ًا للمصالح، 

ودفعًا للمفاسد. 
وعليه، فإن عقد هذه اجللسات 
املباركة م���ن احلركات اإليجابية 
واملباركة جدًا، ومناقشة القضايا 
الت���ي تتعلق بهم���ا، وكذلك ما 
يتعلق باألوالد.. فإن املالحظ 
أنه ال يوجد تنسيق في هذا اجملال 
بني األبوين!.. فلألب مزاجه، 
ولألم مزاجها.. وإذا اكتش���ف 
الولد هذه احلالة من املزاجية بني 
الزوجني، من املمكن أن يسيء 
االس���تفادة من ذلك.. فعندما 
يقس���و األب يلتج���ئ إلى حنان 
األم، أو أن عندما تقس���و األم 
يلجأ إل���ى عقالنية األب مثاًل؛ 
وبالتالي فإن الطفل يلعب على 
هذي���ن احلبل���ني، ولو بش���كل 
تلقائ���ي م���ن دون أي رغبة في 
املك���ر أو اخلديعة مث���اًل.. لذا 
فإننا نقترح عقد جلسات دورية 
ب���ني الزوجني، ملناقش���ة قضايا 
األس���رة، وقضاي���ا األرح���ام، 
وعوائ���ل الطرف���ني، وكذل���ك 

مسألة األوالد.

العش الزوجي 
بحاجة إلى ترميم
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اناطبيبك 

الوجبات السريعة واخطارها الصحية 
 تناولها خارج المنزل يؤدي الى الزيادة في السمنة المفرطة

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

ازده���رت ف���ي اآلون���ة االخي���رة 
وانتش���رت مح���الت متخصص���ة 
بتق���دمي الوجبات الس���ريعة وبكل 
انواعه���ا لذا وج���ب التنويه لهذه 
الظاهرة ومالها وما عليها, وملعرفة 
املزي���د عنه���ا مجل���ة »االحرار« 
التقت الدكتور )محمد الش���امي( 
العامة في  اختص���اص اجلراح���ة 
مدين���ة االم���ام احلس���ني -علي���ه 
السالم- الطبية والذي بني لنا ما 

يأتي:�
*تعريف الوجبات السريعة:�

ه���ي الوجبات الت���ي حتتوي على 
اطعمة س���ريعة التحضي���ر وعالية 
مث���ل )ساندويش���ات  الس���عرات 
الفالف���ل,  البرج���ر,  الش���اورما, 
الفطائ���ر, البيت���زا, قط���ع الدجاج 
املقلية, ش���رائح البطاطس املقلية, 
العصائر احملفوظة او احملالة, حتى 
االرز بأن���واع حتضيره اصبح يقدم 
في املطاعم الت���ي تقدم الوجبات 
الس���ريعة(, واكث���ر الن���اس اقباال 
على ه���ذه الوجبات هم االطفال 
واملراهقون حت���ى اصبحت جزءا 
من عاداتهم اليومية وهناك بعض 
االس���باب االجتماعية والنفس���ية 
الت���ي جتعله���م يحب���ون االطعمة 
الس���ريعة فه���ي فرص���ة للطف���ل 
للتخل���ص م���ن الروت���ني اليومي 

وتكرار االغذية نفس���ها في املنزل 
واخلروج ال���ى املطاعم التي تقدم 
الوجبات الس���ريعة التي تس���اعد 
على فتح ش���هية الطف���ل وزيادة 
تقبله للطعام حيث جند ان الطفل 
ه���و الذي يحدد ن���وع الطعام مما 
يعطيه نوعا من االس���تقاللية في 
اتخ���اذ القرار وه���ذا اجلانب غير 

متوفر في املنزل.
*اضرار الوجبات السريعة:�

الس���ريعة  الوجب���ات  حتت���وي   �
عل���ى كمي���ة عالية م���ن الدهون 
والبروتينات والسكريات مما يؤدي 
ال���ى تراكمها في اجلس���م ونقص 
االلي���اف الغذائي���ة والفيتامين���ات 
واملع���ادن املفيدة وبالتال���ي زيادة 
ال���وزن والبدانة وام���راض القلب 

وتصلب الشرايني.
وبين���ت نتائ���ج دراس���ة طبية ان 
يتناولون 6  الذي���ن  االش���خاص 
وجبات او اكثر اس���بوعيا خارج 
منازلهم يعان���ون من زيادة الوزن 
او السمنة بالتالي االصابة بالعديد 
من االم���راض اخلطيرة كاإلصابة 
املبكرة مبرض السكر كما تتسبب 
في ارتفاع ضغط الدم ألنها غنية 
بالصودي���وم املوج���ود ف���ي ملح 
الطعام املستعمل بكثرة في البيتزا, 
املقليات والبطاطس احملمرة والتي 

عن���د تناوله���ا بكمي���ة مفرطة قد 
ت���ؤدي كذلك الى امراض القلب 
واالوعية الدموية وامراض الكلى 
وان���واع مختلف���ة من الس���رطان 
الغذائ���ي  للتس���مم  التع���رض   �
وذلك معظ���م املطاعم التي تقدم 
ه���ذه الوجب���ات ال تتب���ع املعايير 
القياس���ية ف���ي النظاف���ة, وخاصة 
في فصل الصيف فغالبا ما تفتقر 
ال���ى اماكن  مح���الت االغذي���ة 
التخزين والتبريد والطهو الالزمة 
ملن���ع التل���وث باجلراثي���م املميتة 
كالساملونيال التي تؤدي الى مرض 
التيفوئي���د كما ان عدم توفر املياه 
اجلارية واخلدم���ات الصحية يزيد 
من فرص نق���ل البكتيريا اخلطيرة 

االخرى الى الزبائن كالكوليرا.
� عس���ر الهضم وتهي���ج القولون 
واالمعاء بأنواعها بس���بب االكل 
بسرعة وعدم مضغ الطعام جيدا 
وممك���ن ان تؤدي الى االمس���اك 
ألنه���ا ال حتت���وي عل���ى الفاكهة 
باأللي���اف  الغني���ة  والس���لطات 
الغذائي���ة الضرورية لعمل االمعاء 
وعملية االخراج, كما ان احتواء 
هذه االطعمة على التوابل احلارة 
بكمي���ات كبي���رة ي���ؤدي التهاب 
اغشية اجلهاز الهضمي وقد يؤدي 

الى تقرحات املعدة واالمعاء.

� اضرار اجتماعية ونفس���ية حيث 
تقف���د االس���ر التراب���ط بينها لقلة 
اجللوس سويا على مائدة الطعام, 
كم���ا ان ارتي���اد الش���باب لبعض 
اماك���ن الوجبات الس���ريعة بعيدا 
عن رقابة االهل وقد توفر فرصة 
للتع���رف على اصدقاء الس���وء.� 
اض���رار اقتصادي���ة حيث ادخلت 
تل���ك املطاع���م عل���ى ميزانيات 
االس���رة اعباء اضافية, االسرة في 

غنى عنها.
الوجب���ات  ح���ول  *توصي���ات 

السريعة:�
 ميك���ن ببع���ض التغي���رات جعل 
الوجب���ات الس���ريعة افضل واكثر 

مالءمة للصحة كما يلي:�
� يفض���ل عن���د طل���ب البيت���زا 
اختيار االن���واع التي حتتوي على 
كمي���ات اكب���ر من اخلض���روات 
واقل من اللح���وم واالجبان وان 
تك���ون القاعدة رقيقة للتقليل من 

السعرات الكلية للبيتزا.
� في حالة االكل في مطاعم البرجر 
يفضل اختيار اخلبز االسمر وطلب 
احلجم الصغير ويفضل املشوي بدال 
من املقل����ي, وجتنب اكل البطاطس 
املقلية وش����رب املش����روبات الغازية 
ويس����تبدل بها الفاكه����ة او العصائر 

الطبيعية بدون سكر.
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إيحاءاٌت عاشورائية

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

َك )صّى اهلل عليه وآله( * وموقف وقَف فيِه نبيُّ
أفضل  )عليه  النبي  فيه  عرض  موقف  املواقف  هذه  فمْن 
بن  عيل  إمامنا  الرشعي  خلليفته  وصاياه  والسالم(  الصالة 
اب طالب )عليه السالم(، وإن ابن آكلة األكباد اللعني ابن 
عاشوراء  بيوم  تربكت  عندما  أمية  بني  ضمن  كان  اللعني 

ذلك أنه زعيم من زعامئهم.
)عليه  احلسني  اإلمام  قتلة  تلعن  الزيارة  جاءت  قد  وهنا 
فالكثري  السالم(..  )عليه  ملقتله  أسسوا  والذين  السالم( 
قالوا له نقتلك يا حسني بغضًا بأبيَك عيل.. وبغضًا بأخيَك 
احلسْن.. ولذا هنالك جذور للظلم واحليف الذي وقع عى 

احلسني وأهل بيته وأصحابه يوم عاشوراء.

اهنا  واحلق  حرية،  للشهوات  العنان  اطالق  ان  يظن  أغلبهم 
عبودية وما هو اال اسري شهوته، فقد ورد ف )ميزان احلكمة( 
كان  الشهوات  ترك  )من  السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمري  عن 

حرًا(.

ـة
ـــ

ـــ
اح

لو
ا

أفكار خاطئة

هل انت صديقي؟

ال تعتْد بما ال تقدر عليه وال تنفْق اال بقدر ما تستفيُد

حال  وف  اخلالفات  وتشتبك  املواقف  تتداخل  عندما 
فارجو  بحقك  اخطأت  انني  وتتوهم  حتكم  قد  اهلدوء 
موالي  ،وصدق  اعتذرت  أن  وتعتقد  تتوهم  ان  منك 
ابو عبد اهلل الصادق عليه السالم عندما قال )امحل اخاك 
عى سبعني حممل صدق( ، فالذي يعرف بحسن اخللق 
التنساه القلوب ابدا وتبقى أوارص الصداقة متينة، وحقا 
قد يكون اخا لك فتكون قولة )رب اخ مل تلده لك امك 
والكل  عدوا  الختلق  كي  صديقا  الخترس  ان  فحاول   ،)

عندما يتسامح تبقى الصداقة رائعة!!!

هذه املوازنُة رائعة ف احلياة وكل من يعتمدها فاهنا تغنيه املشقة واالحراج ف احلياة وهي امليزان القسط ملن يريد ان يقدم عى 
عمل معني او انفاق مبلغ معني فاالحرى بنا النظر اىل قابلياتنا ومن ثم التمعن ف الفائدة املرجوة ، وبخالف ذلك فان ترصفاتنا 

تكون ضبا من املغامرة وهذا غري صحيح.
املقال هو حكمة رائعة لالمام احلسني عليه السالم فالكثري منا قد اليعلم ان للحسني  القارئ ان عنوان  بقي ان تعلم اخي 
عليه السالم كام هائال من هذه احِلكم التي ختص حياتنا نتمنى ان تكون ضمن الشعائر احلسينية حتى نعلم عندما نتحدث عن 

احلسني عليه السالم او نبكيه ماهية تراثه اخلالد اىل االبد.

40



رسالة عاشوراء عبر الفن

صورة وتعليق

الشباب )رجال ونساء( اليوم عند كثري من  إثارة اآلخرين، فام نالحظه  البحث عن  املسلم  املنترشة ف جمتمعنا  املقيتة  الظواهر  من 
عمدهم اىل إختيار املالبس ذات االشكال وااللوان الغريبة وكذلك قصات الشعر للشباب وغريها من اشكال التأثر بالغرب الذي 
املظهر  اذ رسخوا لدى شبابنا امهية  الروحي والفكري عنده،  املادي )اجلسامن( فقط ويرتك اجلانب  اىل االنسان من اجلانب  ينظر 
حواسه  عى  تنعكس  التي  الباطنية  الصورة  وهو  االنسان  حقيقة  يعكس  الذي  والفكري  الروحي  اجلانب  امهية   وعدم  اخلارجي 
ومواقفه ف ارض الواقع وليس املظهر اخلارجي، ومن ثم ان البحث عن اثارة اآلخرين والتلذذ بإعجاباهتم ما هو اال إضاعة للوقت 
الثمني بأمورغري سليمة  ال تعود باملنفعة عى صاحبها ف اي جانب من جوانب احلياة بداًل من رصف الوقت ف ذكر اهلل وطلب العلم 
والقيام باالعامل املثمرة. وهناك جانب آخر من طلب االثارة وهو ان كثريا  من املتعلمني اليوم يطالعون الكتب بحثًا عام يثريهم دون 

االنتفاع عمليًا باالفكار احلقة التي يتضمنها النص املقروء وال حتى التفكري بتطبيقها.

الراصد

البطالة تأخذ صفتها حاملا يتخرج الطالب من اجلامعة او ينهي دراسة الي مرحلة كانت وألي سبب، والدراسة الكاملة تكون خربة الطالب 
ف التوظيف، الدراسة اليوم تتفق وبطالة الغد حيث ان النجاح اخذ شتى الوسائل والطرق فتارة يضاف مخس درجات اخرى للدرجات 
املمنوحة سابقا فتصبح عرش درجات ف سبيل نجاح الراسبني، وتارة اخرى يصدر قرار بامتحانات الدور الثالث )يمعود بس انجح(، وتارة 
اخرى قرار بعدم احتساب سنة الرسوب سنة رسوب، وشكل اخر من القرارات اال وهو نظام الكورسات، وجديد وسائل النجاح عندما 
الغي امتحان نصف السنة للعام املاض، واخر ما توصل اليه املسؤولون عى الرتبية امتحان دور ثالث عى نفقة الطالب الراسب كل درس 
ب� ٢٥ الف دينار. فالذي يكون تدريسه ونجاحه هبكذا قرارات فهو جدير بان يمثل بطالة الغد الهنا ال حتتاج اىل مواهب بقدر احتياجها اىل 

هكذا نجاح!!.

ـة
ـــ

ـــ
اح
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ا

كاظم الطائي

أفكار خاطئة

هل انت صديقي؟
دراسة اليوم بطالة الغد!

ظاهرة البحث عن اإلثارة
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