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َيقُدُم َقوَمُه َيوَم الِقياَم��ِة َفَأوَرَدُهُم الّناَر َوبِئَس الِورُد املَوروُد﴿٩٨﴾ َوُأتبِعوا يف 
ُه  فُد املَرفوُد﴿٩٩﴾ ذلَِك ِمن َأنباِء الُقرى َنُقصُّ ه�ِذِه َلعَنًة َوَيوَم الِقياَم��ِة بِئَس الرِّ
َعَلي��َك ِمنها قائٌِم َوَحصي��ٌد﴿١٠٠﴾ َوما َظَلمناُهم َول�ِكن َظَلموا َأنُفَس��ُهم َفام 
�ِه ِم��ن َشٍء مَلّا جاَء َأمُر َربَِّك َوما  ُتُهُم الَّتي َيدعوَن ِمن دوِن اللَّ َأغَن��ت َعنُه��م آهِلَ
زادوُهم َغرَي َتتبيٍب ﴿١٠١﴾ َوَكذلَِك َأخُذ َربَِّك إِذا َأَخَذ الُقرى َوِهَي ظامِلٌَة إِنَّ 
َأخَذُه َأليٌم َش��ديٌد﴿١٠٢﴾ إِنَّ يف ذلَِك آَلَيًة مِلَن خاَف َعذاَب اآلِخَرِة ذلَِك َيوٌم 
َجٍل َمعدوٍد  ��ُرُه إاِّل ِلَ َمم��وٌع َلُه الّناُس َوذلَِك َيوٌم َمش��هوٌد ﴿١٠٣﴾ َوما ُنَؤخِّ
ا  ُم َنفٌس إاِّل بِإِذنِِه َفِمنُهم َشِقيٌّ َوَسعيٌد ﴿١٠٥﴾ َفَأمَّ ﴿١٠٤﴾ َيوَم َيأِت ال َتَكلَّ
الَّذيَن َش��قوا َفِفي الّناِر هَلُم فيها َزفرٌي َوَش��هيٌق ﴿١٠٦﴾ خالِديَن فيها ما داَمِت 
ا الَّذيَن  َك إِنَّ َربََّك َفّعاٌل مِلا ُيريُد ﴿١٠٧﴾َوَأمَّ امواُت َواَلرُض إاِّل ما شاَء َربُّ السَّ
َك  امواُت َواَلرُض إاِّل ما شاَء َربُّ ِة خالِديَن فيها ما داَمِت السَّ ُس��ِعدوا َفِفي اجَلنَّ

َعطاًء َغرَي َمذوٍذ﴿١٠٨﴾

)٩٨( بتقدمه��م إىل النار وهم يّتبعونه كام كان هلم ق��دوة يف الّضالل يف الدنيا و بئس الورد 
الذي يردونه النّار لّن الورد وهو املاء الذي يورد إّنام يراد لتس��كني العطش وتربيد الكباد 
ُه َعَلْيَك ِمنَْها  والنّار ضّده.  )١٠٠( }َذلَِك { أي ذلك النّبأ } ِمْن أْنَبآِء اْلُقَرى { املهلكة } َنُقصُّ

َقآِئٌم { باق كالّزرع القاِئم } َوَحِصيٌد { ومنها عايف الثر كالّزرع املحصود.
 )١٠١( } َفَم��آ أْغنَْت َعنُْهْم { فام نفعتهم وال ق��درت أن تدفع عنهم  َءاهِلَُتُهُم عذابه ونقمته  
َوَما َزاُدوُهْم غري ختسري. )١٠٣( }إنَّ يِف َذلَِك { أي فيام نزل بالمم اهلالكة لعربًة  ملَِّْن َخاَف 

َعَذاَب الَِخَرِة  يف  َيْوٌم ميحمع الّولون واآلِخرون  َوَذلَِك الَيْوٌم سيشهده كثريون.
ْعُدوٍد { اال النتهاِء مّدة معدودة متناهية. ُرُه { أي اليوم } إالَّ لََجٍل مَّ )١٠٤( }َوَما ُنَؤخِّ

ِذيَن َشُقوْا َفِفي النَّاِر هَلُْم فِيَها َزفرٌي َوَشِهيٌق { الّزفري اخراج النََّفس والشهيق  ا الَّ )١٠٦( }َفَأمَّ
ِهم. رّده دّل هبام عىل شّدة كرهبم وغمِّ

} )١٠٨( القم��ّي يف ه��ذه اآلي��ة يوم يأيت والتي بعدها هذا يف ن��ار الدنيا قبل يوم القيامة 
ق��ال واّم��ا قوله } وأّما الذيَن ُس��عدوا ففي اجلنّ��ِة خالدين فيها { يعني يف جن��ان الّدنيا التي 
تنقل إليها أرواح املؤمنني } ما داَمت الّسموات والرُض إالّ ما َشآَء َرّبك عطاَء غري مذوذ 
{ يعني غري مقطوع من نعيم اآلِخرة يف اجلنِّة يكون مّتصاًل به قال وهو رّد عىل من أنكر 

عذاب القرب والّثواب والعقاب يف الّدنيا والربزخ قبل يوم القيامة.

التف�سري

�سورة هود

فاوردهم: فادخلهم
الرفد: العطاء واالعانة

قائم: منتصب
وحيد: مقطوع

تتبيب: اهلالك واخلرسان
امل��روب  الوق��ت  الج��ل: 

لليشء
غري مذوذ: غري مقطوع

قال اإلمام  
السجاد

الخير كله 
صيانة اإلنسان نفسه.
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األفتتاحية عندما يتعرض املجتمع الزمة او ازمات فانه يعمل عىل جتاوزها 
م��ن حالل اجياد احللول الناجحة هلا ويكون ذلك من خالل اختاذ 

القرارات السليمة حللها، واملعلوم لدى اجلميع ما يتعرض له العراق 
من ازمات سواء كانت عىل الصعيد االمني او السيايس او االقتصادي 

، وه��ذا يتطلب اجلراة واحلزم وفق اليات دس��تورية بغية احتواء ما امكن 
احتوائه من هذه االزمات .

وقد اشارت املرجعية الدينية عرب خطاباهتا برورة االصالحات والقضاء عىل 
الفساد االداري سواء باستئصاله او معاقبة املفسدين وهذا ايضا اليكون اال وفق 

الية قانونية سليمة .
من��ذ ان رشعت احلكومة العراقي��ة واملتمثلة برئيس الوزراء بالعمل حس��ب توصيات 

املرجعية حيث اصدرت حزمة تلو احلزمة من االصالحات للقضاء عىل الفس��اد ، ولكن 
ه��ذه احلزم بدات تصطدم ببعض العراقيل التي تؤخر تنفيذها بحجج دس��توريتها او عدمه 

وبالنتيجة اختلقت ازمة بسبب هذه احلزمة .
واملفروض ان يعمل اجلميع )الرئاسات الثالث ومن بمعيتهم ( بيد واحدة من اجل الوصول اىل 

حلول س��ليمة تؤدي اىل احتواء الفساد ومعاقبة املفسدين واصدار قرارات متيض بالعراق قدما نحو 
دولة خالية من الفساد االداري واملايل  

ازمة الحزمة

لحظة اقدام وليس لحظة قرار
التفْت

الكث��ري منا قد يتع��رض ملواقف تتطل��ب منا االق��دام عىل عمل 
يس��اعد االخرين ومهام تكن نوع املس��اعدة ويف هذه اللحظة قد 
نرتدد باملس��اعدة اما العتقادنا بان مساعدتنا بسيطة ونخجل من 
تقديمه��ا ، او قد نحرج املحت��اج يف ذلك ، ويف هذه اللحظة نبدا 

نفكر باختاذ القرار ، وهذا غري صحيح .
املفروض ان نقدم عىل تقديم املساعدة رشط ان تكون بمقدورنا 
وليس اكرب من طاقتنا وان النس��تصغر املس��اعدة فاهنا كبرية عىل 
املحتاج واجرها عظيم عند اهلل عز وجل ، ويف نفس الوقت هذه 
املس��اعدة البس��يطة تريض النفس عىل االقدام ع��ىل االكرب منها 

مستقبال .

اكًا)٢(،  َذُهْم َلُه َأرْشَ َ ْمِرِهْم ِماَلكًا)١(، َواختَّ ْيَطاَن اِلَ ُذوا الشَّ َ اختَّ
يف  َوَدَرَج)٤(  َوَدبَّ  ُصُدوِرِه��ْم،  َخ)٣(يف  َوَف��رَّ َفَب��اَض 
ُحُجوِرِه��ْم، َفَنَظ��َر بَِأْعُينِِهْم، َوَنَط��َق بَِألِس��َنتِِهْم، َفَرِكَب هِبُِم 
َكُه)٧(  )٦(، ِفْعَل َمْن َق��ْد رَشِ ُم اخَلَط��لَ َن هَلُ َل��َل)٥(، َوَزيَّ الزَّ
��ْيَطاُن يف ُس��ْلَطانِِه، َوَنَطَق بِالَباِطِل َعىل لَِس��انِِه! ١. ِمالك  الشَّ
ال��يشء � بكرس املي��م وفتحها �: قوام��ه الذي ُيْمَل��ُك به. ٢. 
َك وهو ما ُيصاد به، فكأهنم َالة الش��يطان  االرْشاك: مج��ع رَشَ
يف االض��الل. ٣. باَض وفّرَخ: كناية ع��ن َتَوّطنِِه صدورهم 
وط��وِل ُمْكثِِه فيها، الن الطائر ال يبيض أاّل يف عّش��ه، وفراخ 
الشيطان: َوَساِوُسُه.  ٤. َدّب و َدَرَج: تربى يف ُحُجورهم كام 

ُيَربى الطفل يف حجِر والديه.
٥. الّزَلل: الَغَلط واخلطأ. ٦. اخَلَطُل: أقبح اخلطأ.

َكُه � َكَعِلَمُه �: صار رشيكًا له. ٧. رَشِ

قال اإلمام علي

يذم اتباع الشيطان

a
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خطبة  ت��ش��ري 
اجل��م��ع��ة داخ���ل 

ال��ص��ح��ن احل��س��ي��ن��ي 
خمتلفة،  حم��اور  اىل  الرشيف 
املنظومة  خالهلا  من  توعي 
احلكومية ومؤسساهتا اخلدمية 
اىل  العراق،ساعية  عموم  يف 
احلزبية  املحاصصات  اهن��اء 
واالثنية،وتويص  والطائفية 
العراق  سياسة  يف  املتنفذين 
وحماسبة  الفساد  مكافحة  اىل 
الكفاءة  واعتامد  املفسدين، 
واخل�������ربة وال����ن����زاه����ة يف 
وال��وظ��ائ��ف  امل��واق��ع  تسنم 
ال��رس��م��ي��ة، يف ك��ل اس��ب��وع 
نفعت  ان  تذكر  مجعتها  من 
االوساط  الذكرى،وتتناوهلا 
الشعبية عىل حممل اجلد عسى 
ان يستجيب سيايس حكومة 
العراق اىل منابرها االرشادية 

التوعوية...
يبلغ  مل  عراقي  ش��اب  يقول 
الرؤيا  شمولية  ان  احل��ل��م: 
الدينية  املرجعية  متلكها  التي 
الدقة يف تشخيص  العليا من 
منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  امل��ش��اك��ل 
الشعب العراقي ،والرصاحة 
لبلوغ  معاجلتها  كيفية  يف 
وامل��رجت��ى  االف��ض��ل  مرحلة 
الذي تتطلع اليه كل الشعوب 
كل  يضع  منربها  عرب  العامل 

السياسيني 
وال��ربمل��ان��ي��ني 

العراق  يف  واملتنفذين 
حتمية  م��س��ؤول��ي��ة  ام�����ام 
حياسبون عليها فيام مل تتحقق 
مقدمتها  الشعب،يف  مطالب 
والدفاع  الفساد  عىل  القضاء 
وامل��ق��دس��ات  االرض  ع��ن 
اىل  دائ��اًم  برشف،وتدعوهم 
الشعب  خلري  اجلهود  تكاتف 
هذين  تأمني  بعد  وسعادته 
ينخران  ..ال��ل��ذان  املطلبني 

جسد العراق بقوة.
املرجعية  بان  حمدثه  ويؤيده 
الدينية العليا ختاطب الضمري 
وتشري  ال��وج��دان  وحت��اك��ي 
بالصبع نحو االورام اخلبيثة 
االنساين  باجلسد  تفتك  التي 
،وظلم،  وهتجري  من)فساد، 
،وتفيش  ،وط��ائ��ف��ي��ة  وق��ه��ر 
وإرهابيني  الفقر،وطامعني 
والنتيجة   ،) وخ��ون��ة..ال��خ  
موقفًا  نسجل  او  نالحظ  مل 
كل  اجتاه  املعنيني  من  مرشفًا 
سالمًا  حتقق  ،ومل  التأشريات 

وأمانا لشعبها...

ويشاركهم 
مستمعهم  ال���رأي 

الدينية  املرجعية  ان   : قائال 
للحلول  ط��رق��ًا  وض��ع��ت 
املالئمة  احللول  إلجياد  كثرية 
وال��ع��ادل��ة، ب����دءًا ب��ال��دف��اع 
وامل��ق��دس��ات  االرض  ع��ن 
وب��امل��س��اع��دات واهل��ب��ات 
ما  حمتاج   لكل  وال��ق��روض 
سبيال،  ذلك  اىل  استطاعت 
السياسيني  خت��اط��ب  وه��ي 
باللغة  والربملان  واحلكومة 
التي يفهموهنا ، وبالسلوب 
يضع  الذي  والعميل  العلمي 
من  ال��ق��ول،  موضع  الفعل 
املستمرة  تأكيداهتا  خ��الل 
احلسيني  الصحن  قلب  من 
خيافون  ال  لكنهم  الرشيف  

اهلل واحلسني.
املرجعية  ان  مطلع  ويقول 
الدينية وفية إلسالمها السائر 
البيت  اه��ل  ائمة  هن��ج  ع��ىل 
حريصة  ال��س��الم(،  )عليهم 

ع��ىل 
ش��ي��ع��ت��ه��ا،وأب��ن��اء 

طوائفهم  خمتلف  عىل  ارضها 
ومعتقداهتم، عاملة عىل تأكيد 
الرشعية  بقضاياها  التزامها 
واالقتصادية  واالجتامعية 
والم��ن��ي��ة،ودل��ي��ل ال��ق��ول 
املقدس(  الكفائي  )اجلهاد 
املنطقة  ت���وازن  غ��ري  ال���ذي 
وجعل القوى العاملية تراجع 
وأجنداهتا،بعد  حساباهتا 
اب��ط��ال  وق���ى  ح��ج��م  ان 
املخاطر  بقوة  الشعبي  احلشد 
امل��ح��دق��ة م��ن )ن��واص��ب( 
ال����ع����رص، )ودواع��������ش( 
التكفري، واملتخاذلني واخلونة 
الشعب  ع��ىل  واحل��اق��دي��ن 

العراقي.

س 
لنا

ع ا
م المرجعية الدينية تخاطب الضمير وتحاكي الوجدان 
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متكنت قوات لواء عيل االكرب، احد فصائل احلشد الشعبي، من حترير مبنى اذاعة صوت الشباب العائدة للمقبور عدي صدام الواقعة 
شامل جبال مكحول.

واكد آمر اللواء قاسم مصلح قال، ان ” لواء عيل االكرب متكن من حترير مبنى اذاعة صوت الشباب من سيطرة داعش بشكل كامل ..

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

اخبار
لواء علي االكبر يحرر مبنى اذاعة صوت الشباب شمال مكحول

قوات الحشد الشعبي والجيش يعلنان فرض طوق عسكري حول الرمادي ودعوة 
السكان لمغادرتها قبل بدء الهجوم

قائد عمليات صالح الدين: الدواعش انهاروا بعد انهزامهم في بيجي

الشعبي  احلشد  قيادة  اك��دت 
إن  الن��ب��ار  عمليات  وق��ي��ادة 
قوات احلشد واجليش والرشطة 

العشائر،  ومتطوعي  االحتادية 
طوق  فرض  اليوم  استطاعت 
مدينة  ش��امل  ح��ول  عسكري 

منطقة  عن  وقطعتها  الرمادي 
اجلزيرة ما يعني حمارصة عنارص 

التنظيم االرهايب يف املدينة.
القوات متكنت  »ان  واضافت: 
من قطع امدادات )داعش( اثر 
اجلراييش  جرس  عىل  سيطرهتا 
ش���امل ال���رم���ادي ب��ال��ك��ام��ل 
وسيطرت عىل تقاطع اجلراييش 
القريب من مقر قيادة عمليات 
الرمادي  مدينة  شامل  النبار 
عىل  التنظيم  عنارص  وارغمت 

الرتاجع باجتاه غرهبا«.
وكانت قوات احلشد والقوات 

الثالثاء  وجهت  ق��د  االمنية 
إىل  ن���داًء   ،١١/١٠ امل��واف��ق 
الرمادي  اه��ايل  من  تبقى  من 
مل��غ��ادرهت��ا ف����ورا وق��ال��ت يف 
بالطائرات عىل  بيانات وزعت 
فيه  وم��ا حوهلا ج��اء  ال��رم��ادي 
الكرام  الرمادي  اه��ايل  »إىل   :
هنيب بمن بقي يف مركز املدينة 
حفاظا  الفور  عىل  يرتكها  ان 
ع��ىل س��الم��ت��ه وع��ائ��ل��ت��ه من 
وجتنبا  القريب،  القتال  ن��ريان 
االره��ايب  التنظيم  الستخدام 

هلم دروعا برشية«.

اشاد قائد عمليات صالح الدين الفريق اول ركن مجعة اجلبوري 
التابع للعتبة احلسينية  املقدسة يف املعارك  بدور لواء عيل الكرب 
مع داعش يف املحافظة جاء ذلك خالل زيارته قطعات لواء عيل 
الكرب يف جبال مكحول فيام بنّي اجلبوري ان داعش اهنارت يف 

خمتلف قواطع العمليات بعد ان انكرسوا يف بيجي.
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كشف املتحدث العسكري باسم 
النوري،  كريم  الشعبي  احلشد 
تأخر  الربعاء ١١/١١، أسباب 
حترير الرمادي من سيطرة تنظيم 

أن  أكد  وفيام  اإلره��ايب،  داع��ش 
ال��دويل  التحالف  ط��ريان  دور 
ضعيف وغري مؤثر، أشار إىل أن 
التنظيم فقَد زمام املبادرة ويسعى 

للهروب من الرمادي.
مدينة  »اقتحام  إن  النوري  وقال 
وج��ود  نتيجة  تأخر  ال��رم��ادي 
التي  ال��ع��ب��وات  م��ن  كبري  ع��دد 
اإلرهايب«،  داعش  تنظيم  زرعها 
موضحًا أن »القيادات امليدانية ال 
تريد خسارة أرواح املقاتلني قبل 

رفع العبوات من الطرق«.
الصفر  »س��اع��ة  أن  وأض����اف 
قريبًا  ستنطلق  املدينة  لتحرير 
مكافحة  ج��ه��از  ب��م��ش��ارك��ة 
اإلره���اب وال��رشط��ة االحت��ادي��ة 
واحلشد الشعبي والرد الرسيع«.

ط��ريان  دور  ال��ن��وري  ووص��ف 
ب�«الضعيف  ال��دويل  التحالف 
أن  إىل  الف��ت��ًا  امل���ؤث���ر«،  وغ���ري 
عىل  القوات  حتسمها  »املعركة 
»وص��ول  إىل  مشريًا  الرض«، 
االنبار  اىل  عسكرية  تعزيزات 

ملسك الرض بعد التحرير«.
وكانت قيادة العمليات املشرتكة 
وق���ت س��اب��ق عن  اع��ل��ن��ت يف 
معركة  من  الوىل  املرحلة  نجاح 
مدينة  ع��ىل  السيطرة  استعادة 

الرمادي.

أبناء الحشد الشعبي يشاركون القوات األمنية بحماية زائري كربالء
الشعبي  احلشد  فصائل  أعلنت 
حترير قضاء بيجي شامل تكريت 
بالكامل، مشرية اىل طرد عنارص 
من  االرهابية  “داعش”  مجاعة 
أحياء القضاء وقتل اعداد كبرية 

منهم.
احلشد  ق��وات  قيادة  واص��درت 
الثالثاء  صباح  بيانا  الشعبي 
قضاء  حت��ري��ر  ١١/١٠ح������ول 
حتريره  يف  شاركت  الذي  بيجي 
احلشد  ق��وات  من  فصائل  ع��دة 
االسالمية  واملقاومة  الشعبي 
ومنها قوات بدر وكتائب حزب 
اهلل وعصائب اهل احلق وكتائب 

االم���ام ع��يل وق���وات ل��واء عيل 
وفصائل  النجباء  وحركة  االكرب 

اخرى.
ومما جاء يف البيان »َفانَتَقْمَن��ا ِمَن 
َحّق��ًا  َوَك���اَن  َأْجَرُموا  ِذي��َن  الَّ
أهيا  امْلُ��ْؤِمننَِي«،  َنْص��ُر  َعَلْيَن�ا 

الشعب العراقي العزيز، يا شعب 
شعب  يا  وال��ش��ه��داء،  الشهادة 
لكم  يزف  واملجاهدين،  اجلهاد 
الشعبي  احلشد  أبناء  من  ابنائكم 
برشى  المنية  والقوات  املقدس 
حترير مركز قضاء بيجي بالكامل 

,ومنطقة البو جواري شامل رشق 
القضاء وها هي اقدام البطال من 
أبناء احلشد الشعبي واخواهنم يف 
رؤوس  تسحق  املسلحة  القوات 
من  االرض  وتطهر  املجرمني 
فهم  الشهداء  نرص  انه  دنسهم، 
دمائهم  وبربكة  النعمة  أول��ي��اء 
وصرب وثبات املجاهدين تتحقق 
ولن  العظيمة  النتائج  هذه  كل 
االرض  كل  حترير  حتى  نتوقف 
واعوانه،  ااٍلره��اب  رجس  من 
لكم  برشى  اال  اهلل  جعله  »وم��ا 
النرص  وما  به  قلوبكم  ولتطمئن 

اال من عند اهلل«.

الحشد الشعبي يكشف أسباب تأخر تحرير الرمادي ويؤكد: دور التحالف ضعيف

متكنت قيادة عمليات سامراء من قتل سبعة عنارص من 
عجالت  ثالثة  وحرق  اخرين  عرشين  وجرح  داعش 
بيان  بحسب  سامراء،  بقضاء  عيل(  )البو  قرية  يف  هلم 

خلية االعالم احلريب. 
واضاف البيان: »عثرت 

مقتل سبعة إرهابين وجرح عشرين اخرين وتدمير ثالثة عجالت لهم في سامراء

قيادة قوات الحشد الشعبي تصدر بيانا تعلن فيه تحرير قضاء بيجي بالكامل
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السيد الصافي يدعو 
الى مزيد من التنسيق 

بين القوات المقاتلة من 
الجيش والشرطة االتحادية 

والمتطوعين وابناء 
العشائر والبيشمركة 
إلدامة االنتصار، ويطالب 

بإشاعة ثقافة المواطنة 
الصالحة لتقليل بعض 

الممارسات الخاطئة عند 
بعض الموظفين 

األمُر االول :
تقدم  ما  عىل  اخرى  مرة  نؤكد 
يف اخلطب السابقة من ان حتدي 
االرهاب الداعيش هو التحدي 
يف  البلد  يواجهه  ال��ذي  االك��ر 
ال��ظ��رف احل���ارض، والب���د من 
يف  االم��ك��ان��ات  ك��اف��ة  تسخري 
من  مزيد  اىل  داعني  مواجهته.. 
القوات  بني  والتعاون  التنسيق 
والرشطة  اجليش  م��ن  املقاتلة 
وابناء  واملتطوعني  االحت��ادي��ة 
العشائر والبيشمركة.. للخروج 
بانتصارات  القادمة  املعارك  يف 
جديدة، وحترير مناطق اخرى.. 
االنتصار  النهاية  يف  ليتحقق 

عن  االرهابيني  لطرد  الكامل 
خطرهم  وازالة  اراضينا،  مجيع 

عن بلدنا بإذن اهلل تعاىل ..
وهب�������ذه امل���ن���اس���ب���ة ن��ش��ي��د 
حتققت  ال��ت��ي  ب��االن��ت��ص��ارات 
البيشمركة  االخ���وة  ي��د  ع��ىل 
اسفنا  ون��ب��دي  س��ن��ج��ار،  يف 
يف  وقعت  التي  للمصادمات 

هلا  م��رر  ال  مما  طوزخورماتو 
ابدًا..

من  ال��ع��ق��اء  يضع  أن  آم��ل��ني 
يوجه  وأن  هل��ا،  ح��دًا  الطرفني 
اىل  اسلحتهم  االخ���وة  مجيع 
العدو املشرتك وهم االرهابيون 

الدواعش.
الثاين  االم��ر  اىل  انتقل  ان  قبل 

واق��ع��ًا م��ن ب���اب ال��ث��ن��اء عىل 
جم��م��وع��ة م���ن ال���ط���اب يف 
الذين  واالع��دادي��ة  املتوسطة 
اليومية  مرصوفاهتم  من  قللوا 
خيوضها  التي  للمعركة  دع��ًا 
ال���ع���راق ض��د االره��اب��ي��ني.. 
بعض  بيدي  امح��ل  ان��ا  وواق��ع��ًا 
عن  عبارة  وهي  النقدية  العمل 
مرصوفاهتم اليومية التي قللوها 
فئة  اىل  فئة  اص��غ��ر  م��ن  وه��ي 
يملكون  ال  ألهنم  دينار  االلف 
وحقيقة   .. االم���وال  ه��ذه  اال 
كانت هلم هذه املواقف السخية 

دفاعًا عن البلد ..
عندما نقول البد ان ُتدعم هذه 

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

الشريف في30 محرم الحرام 1437هـ الموافق 13 /11/ 2015م، تناول أمرين وكما يلي : 
اخواني االعزاء اخواتي اعرض على مسامعكم الكريمة امرين :

نؤكد مرة اخرى على ما تقدم في الخطب السابقة من 

الذي  االكبر  التحدي  هو  الداعشي  االره��اب  تحدي  ان 

يواجهه البلد في الظرف الحاضر، والبد من تسخير كافة 

االمكانات في مواجهته.
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االبناء  ه��ؤالء  ويكون  املعركة 
م��ن ال��س��اع��ني وال��داع��م��ني هلا 
املارسة  ه��ذه  تكون  ان  الب��د  ؛ 
يف  كبرية  لكنها  صغرت  وان 
اال  يملكون  ال  ألهن��م  ال��واق��ع 
ه��ذه االم����وال.. ت��ك��ون حجة 
وعىل  الدولة  يف  املسؤولني  عىل 
القرار  اصحاب  وعىل  االثرياء 
الذين يمكن ان يساعدوا لكنهم 

ال يفعلون ذلك..
االوالد  هب��ؤالء  نترشف  واقعًا 
وعىل  للبلد  مفخرة  هم  الذين 
ان  يفعلون  ال  الذين  الساسة 

يتعلموا من هؤالء ..
األمر الثاني : 

ي��ع��اين امل���واط���ن���ون م���ن ع��دم 
اه���ت���ام ب��ع��ض امل��وظ��ف��ني يف 
احلكومية  ال��دوائ��ر  من  الكثري 
املراجعني  معامات  بانجاز 
بل   .. القانونية  السياقات  وفق 

ياحظ يف حاالت غري قليلة ان 
بعض املوظفني يعمد اىل عرقلة 
املراجعة،  امد  واطالة  املعاملة، 
بعضهم  عىل  جدًا  السهل  ومن 
يؤجل  ان  امل��وظ��ف��ني-   أي   –
دون  من  آخر  وقت  اىل  املراجع 
با  مكرتث  غري  مقبول..  سبب 
اذى  من  للمراجع  ذلك  يسبب 
و م��ش��اك��ل.. وه���ذا ج��زء من 
املنظومة  منه  تعاين  الذي  الفساد 
اىل  السعي  وجي��ب  احلكومية، 
جانب  يف  واالص��اح  اصاحه 
تربوي وتثقيفي،  مهم منه عمل 
مرحلة  يف  به  القيام  من  والب��د 
يف  املوظف  دخ��ول  عىل  سابقة 

سلك العمل احلكومي ..
امل��واط��ن��ة  ث��ق��اف��ة  اش���اع���ة  ان 
عليها  االوالد  وتربية  الصاحلة، 
واجلامعة  وامل��درس��ة  البيت  يف 
بعض  تقليل  يف  كثريًا  يساهم 
بعض  عند  اخلاطئة  املارسات 
املوظفني، وترفع الامباالة التي 
حتيط بسلوك اخرين ..ان بعض 
التي تعاين منها  اآلفات اخلطرية 
مل  كالرشوة  احلكومية  الدوائر 
الصورة  هبذه  تنترش  ان  هلا  يكن 
اليوم..  نشهدها  التي  املخيفة 
ل��و ك���ان ه��ن��اك ع��م��ل ج���اد يف 
االبتعاد  عىل  وبناتنا  ابنائنا  تربية 
ع��ن��ه��ا ك��ح��ال��ة غ��ري اخ��اق��ي��ة 
عىل  خماطرها  من  ..وحتذيرهم 

بناء البلد ومستقبله ..
اعظم  من  هو  النفس  فساد  ان 
له  يكن  مل  ومن  الفساد،  ان��واع 
من  منه  يصعب  نفسه  من  وازع 

القانون  بسلطة  املنكر  ارتكاب 
ال  النفيس  وال����وازع   .. فقط 
الرتبية  خ��ال  م��ن  اال  يتحقق 
الصحيحة،  والنشأة  الصاحلة 
مستقبل  لبلدنا  نريد  كنا  ف��اذا 
الفساد؛  نسبة  فيه  تقل  افضل 
فابد ان نعمل عىل تنشئة اجليل 
ال��ب��ي��ت وامل��درس��ة  اجل��دي��د يف 
بالفضائل  التحيل  عىل  واجلامعة 
االخاقية، واالبتعاد عن رذائلها 
.. نزرع وننمي يف نفوسهم حب 
كان،  أي��ًا  وامل��واط��ن..   الوطن 
ورعاية  بالصدق،  واالل��ت��زام 
واالبتعاد عن  االخرين،  حقوق 
واالرضار  والرشوة،  الكذب، 
ذلك،  ونحو  العامة  باملصالح 
عاتق  عىل  تقع  مسؤولية  وهذه 

اجلميع ..
نسأل اهلل تبارك وتعاىل ان يأخذ 
صاح  فيه  ما  اىل  مجيعًا  بأيدينا 
الرامحني  انه ارحم  بدلنا وشعبنا 

واحلمد هلل رب العاملني ..

الخطيرة  اآلف���ات  بعض  ان 
الدوائر  منها  تعاني  التي 
يكن  لم  كالرشوة  الحكومية 
لها ان تنتشر بهذه الصورة 
نشهدها  ال��ت��ي  ال��م��خ��ي��ف��ة 
عمل  هناك  كان  لو  اليوم.. 
جاد في تربية ابنائنا وبناتنا 
على االبتعاد عنها كحالة غير 
من  ..وت��ح��ذي��ره��م  اخالقية 
البلد  بناء  على  مخاطرها 

ومستقبله

ال��ن��ف��س ه��و من  ف��س��اد  ان 
ومن  الفساد،  ان��واع  اعظم 
نفسه  من  وازع  له  يكن  لم 
ي��ص��ع��ب م��ن��ه م��ن ارت��ك��اب 
فقط  القانون  بسلطة  المنكر 
يتحقق  النفسي ال  وال��وازع   ..
اال من خالل التربية الصالحة 
كنا  فاذا  الصحيحة،  والنشأة 
افضل  مستقبل  لبلدنا  نريد 
الفساد؛ فالبد  فيه نسبة  تقل 
ان نعمل على تنشئة الجيل 
والمدرسة  البيت  في  الجديد 
التحلي  ع��ل��ى  وال��ج��ام��ع��ة 
بالفضائل االخالقية، واالبتعاد 

عن رذائلها.

ن���ش���ي���د ب���االن���ت���ص���ارات 
ال���ت���ي ت��ح��ق��ق��ت ع��ل��ى يد 
في  البيشمركة  االخ����وة 
اسفنا  ون���ب���دي  س��ن��ج��ار، 
وقعت  التي  للمصادمات 
ال  مما  طوزخورماتو  في 
أن  آملين  ابدًا..  لها  مبرر 
يضع العقالء من الطرفين 
حدًا لها، وأن يوجه جميع 
االخ����وة اس��ل��ح��ت��ه��م ال��ى 
ال��ع��دو ال��م��ش��ت��رك وه��م 

االرهابيون الدواعش.
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اخلطبة االوىل لصاة اجلمعة بإمامة السيد امحد الصايف يف 30/حمرم احلرام/1437ه� املوافق 2015/11/13م

اثناَء مسير االمام الحسين )عليه السالم( الى كربالء ذكر حديثًا مطّوالً  قال )عليه السالم( في بعض فقراته : )الدين لعٌق على 

السنتهم يحوطونه ما دّرت معائشهم فاذا محّصوا بالبالء قّل الديانون(.. هذه كلمة ُعرفت عن سيد الشهداء )عليه السالم( 

وتتردد الى يومنا هذا وهي قاعدة عامة غير مختصة بواقعة الطف .. وهنا اراد االمام )عليه السالم( ان يبين مسألة االنتماء 

الى الدين والحق، واالمام الحسين )عليه السالم( بّين هذه الصورة التي هي تتكرر دائمًا.. ان االنسان متى يعرف نفسه متدينًا 

ومتى يعرفه الناس انه متدين..

ليست  ه��ي  التدّين  مسألة 
مسألة دعوى أي ان االنسان 
هي  فام  متدين(،  )ان��ا  يقول 
االنسان  ؟!  التدين  عالمة 
حقًا  طريقًا  يتخذ  ان  مأمور 
وتعاىل  تبارك  اهلل  اىل  يوصله 
تبارك  اهلل  انزله  بام  ويعتقد 
عبارة  هو  والتدين  وتعاىل 
القلبية  االل��ت��زام��ات  ع��ن 
واالل���ت���زام���ات اخل��ارج��ي��ة 

الفعلية ..
الدين  تتخذ  طائفة  هناك 
متثل  هلم  بالنسبة  حالة  غري 
ال  يعني  اخ���روي،  م��رشوع 

يعتقد بالدين اعتقادًا راسخًا 
فاذا  العام  اجلو  مع  هو  وانام 
يقول  متدينًا  العام  اجلو  كان 
انا متدين لكن اظهار القلب 
قد خيفى عىل الناس باعتباره 
ال��ع��ام بعض  ض��م��ن اجل���و 
الصور يمكن ان يشوهبا نوع 
ال  والغموض  الضبابية  من 

ُتكتشف..
يعرّب  السالم(  )عليه  االم��ام 
تعبريا رائعا حني يقول )عليه 
عىل  لعٌق  )الدين   : السالم( 
السنتهم( ومعنى هذا التعبري 
ان هذا الدين يرتدد بألسنتهم 

للسان  اال  يصل  ال  ان��ه  او 
ما  ويدارونه  حيوطونه  وهم 
دّرت  ما  أي  املعائش  دّرت 
هو  اخ��رى  وبعبارة  الدنيا، 
بمقدار  الدين  مع  يتعامل 
للدنيا..  واح��اط��ت��ه  كسبه 
يعني ال جيعل ان هذا مسلك 
املسألة  ..وانام  مسلك  وهذا 
البعض  عند  عكسية  تكون 
دينه  ي��داري  ان  حي��اول  هو 
بمقدار ما يدر عليه من الدنيا 
العكس  عىل  مسألة  ..وهذه 
متامًا ..كيف عىل العكس ؟!

ق��ط��ع��ًا ان���ه ال ره��ب��ان��ي��ة يف 

النبي  ي��ق��ول  ك��ام  االس���الم 
وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
ينقطع  ان االنسان ال  بمعنى 
اىل  ويذهب  باملرة  الدنيا  عن 
املسألة  ه��ذه  ويتعبد  كهف 
البد  الدنيا  وانام   .. مرفوضة 
عىل  يعينه  بام  منها  يأخذ  ان 
الدين  حييط  ال  فهو  االخ��رة 
الدنيا  من  يستفيد  ما  مقدار 
بمقدار  الدنيا  من  وانام حييط 
وهذه   .. الدين  من  تفيده  ما 
املسألة حتتاج اىل قدرة وتربية 

يف مقام تقديم املصالح ..
واالمام )عليه السالم( يقول 

الدين لعٌق على ألسنتهم.. لماذا صّرح سيد الشهداء بذلك؟
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: الدين لعٌق عىل السنتهم .
وهم هبذا حيوطونه وهيتمون 
ال��ص��الة حارض  ب��ه جت��ده يف 
ويف طاعة امرائهم حارضين 
وجتدهم يف امور ظاهرية هلم 
احلضور  ه��ذا  لكن  حضور 
من  يستفيدونه  ما  بمقدار 
ال��دن��ي��ا وه���ذا ب��ره��ان جيل 
يف  فائقة  وق���درة  وواض���ح 
خ��داع  مسألة  ع��ن  التعبري 

اآلخرين .. 
االمام احلسني )عليه السالم( 
الدين لعق عىل  يقول هؤالء 
حيوطونه  معنا  وهم  السنتهم 
بمقدار ما يدر عىل معائشهم 
بمقدار قد هو يستفيد غنيمة 
وافعاله  ماهد،  ان��ا  فيقول 
وانام  ماهد  أنه  تظهر  ليست 
وقد  املعنى  ه��ذا  حييط  ه��و 
آي���ات اجل��ه��اد لكن  حي��ف��ظ 
غنائم  يستفيد من  ما  بمقدار 
كثرية  املفردة  هذه  وامثال   ..

 ..

متدين  كونه  دعوى  االنسان 
وم��ل��ت��زم ه����ذه ال��دع��وى 
شاهد  واىل  بّينة  اىل  حتتاج 
)متحيص  ؟  الشاهد  هو  ما 
السالم(  )عليه  قال  البالء( 
قّل  بالبالء  حمّصوا  )ف��اذا   :
او  السبب  لن  الديانون(.. 
اىل  هؤالء  دعت  التي  النكتة 
ان يتدينوا هذه النكتة انتهت 

..
ال��ش��ه��داء  س��ي��د  قضية  ان 
الكثري  فيها  السالم(  )عليه 
الناس  الِعرب..  مواِطن  من 
الشهداء  سيد  اتبعوا  الذين 
مسريته  بدء  من  معه  وكانوا 
اىل  ج��اء  ان  اىل  ال��ع��راق  اىل 
بقوا يف واقعة  كربالء وايضًا 
استشهدوا  ان  اىل  ال��ط��ف 
ومواقفهم  كالمهم  ..اغلب 
يقوله  ملا  مسّلاًم  جتده  ان  اما 
له  او  السالم(  )عليه  االمام 
ماض عندما ُتعرض له الدنيا 
يرفض ويبني عىل اننا البد ان 

وما  وتعاىل  تبارك  اهلل  نلقى 
عملنا  لننا  ُلقيا  من  اح��اله 
من اجل هذا اليوم ..ولذلك 
السالم( عندما  االمام )عليه 
كان خيرّي بعض اصحابه كان 
يرفض وكان يتوسل باالمام 
ويقع عىل قدميه ان يفسح له 

املجال حتى جياهد..
ق��ط��ع��ًا ف���رق ه��ائ��ل م��ا بني 
صنف  ال��ب��رش  م��ن  صنفني 
ي��ك��ون ال���دي���ن ل��ع��ق عىل 
السنتهم وصنف آخر يعيش 
وي��م��وت م��ن اج��ل دي��ن��ه.. 
اال  تساوي  ال  الدنيا  وعنده 
فيها  حريصًا  كان  ما  بمقدار 

عىل االلتزام بدينه ..
بينه  بنفسه  خال  لو  االنسان 
ستكون  ك��ي��ف  رب���ه  وب���ني 
للباطل،  ام  للحق  مبادراته 
بعد  بن عفيف رجل  عبداهلل 
بعد  عتيًا  العمر  من  بلغ  ان 
الشهادة  م��ن  آي��س  ه��و  ان 
بااليامن  قلبه كان مملوء  لكن 
بمعتقده  اصحر  وقد  واحلق 
..طبعا  اهلل  عبيد  ملس  يف 
الدين مل يكن لعق عىل لسانه 

وانام قد رشبه رشبًا ..
االمام احلسني )عليه السالم( 
يف  انه  القضية  هذه  اىل  ينّبه 
واالبتالء  التمحيص  حالة 
قطعًا يبني من بكى ممن تباكى 
..هناك ناس اشداء يف دينهم 
وعقيدهتم ال هيمهم أي شء 
ال  هو  سالم  يف  دينه  دام  ما 
نعيش  ونحن  ول��ذا   .. يبايل 
يف هذا الشهر.. شهر احلسني 

هو  بالنتيجة  السالم(  )عليه 
ان  البد  وَع��ربة،  ِع��ربة  شهر 
)عليه  الشهداء  سيد  نفهم 
هبذا  تكلم  مل���اذا  ال��س��الم( 

الكالم ؟!

الدين لعٌق على ألسنتهم.. لماذا صّرح سيد الشهداء بذلك؟

ان����س����ان ي��ع��ام��ل��ن��ي 
ب���ال���ه���ج���ران اع��ام��ل��ه 
والمواصلة،  باالحسان 
ان����س����ان ي��ع��ام��ل��ن��ي 
ب���ال���ح���رم���ان اع��ام��ل��ه 
ب���ال���ب���ذل وال���ع���ط���اء 
واالح�����س�����ان، ان���س���ان 
بالمقاطعة  يعاملني 
انا اتواصل معه، انسان 
يغتابني ويذكرني بسوء 
الذكر اقابله بحسن الذكر 
الجوانب  م��ن  ..واي��ض��ًا 

العملية االخرى ..

ان����س����ان ي��ع��ام��ل��ن��ي 
ب���ال���ه���ج���ران اع��ام��ل��ه 
والمواصلة،  باالحسان 
ان����س����ان ي��ع��ام��ل��ن��ي 
ب���ال���ح���رم���ان اع��ام��ل��ه 
ب���ال���ب���ذل وال���ع���ط���اء 
واالح�����س�����ان، ان���س���ان 
بالمقاطعة  يعاملني 
انا اتواصل معه، انسان 
يغتابني ويذكرني بسوء 
الذكر اقابله بحسن الذكر 
الجوانب  م��ن  ..واي��ض��ًا 

العملية االخرى ..
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اليسر  ب��اب  من 
هل يصح التبعيض في 

مسالة تخميس الهدية الي
 من ال يوجب ذلك؟
اجلواب :ال يجوز .

رد السالم هل يكون )عليكم السالم( 
او )وعليكم السالم( ؟

االغسال  هي  ما  ال��س��ؤال: 
الواجبة ؟

الواجبة  الغسال   : اجلواب 
سبعة: غسل اجلنابة ، غسل 
امليت  مّس  وغسل   ، امليت 
وغسل   ، احليض  وغسل   ،
وغ��س��ل   ، االس��ت��ح��اض��ة 
ال��ذي  والغسل   ، النفاس 

وجب بسبب نذر ونحوه. 

السؤال : ما معنى اإلستحالة 
وتغيري الصورة النوعية؟

شء  تبّدل  وهي   : اجل��واب 
يف  خي��ال��ف��ه  آخ���ر  شء  ايل 
وال  عرفًا  النوعية  الصورة 
والصفة  االس��م  لتبّدل  اث��ر 
 ، االج��زاء  تفّرق  عن  فضاًل 
رمادًا  الّنار  احالته  ما  فيطهر 

، سواء كان نجسًا  او دخانًا 
 ، متنّجسًا  أو   ، كالعذرة   ،
وكذا   ، املتنّجسة  كاخلشبة 
ما صرّيته فحاًم إذا مل يبق فيه 
حقيقته  مقّومات  من  شء 
السابقة وخواّصه من النباتّية 

والشجرّية ونحومها .
خزفًا  الّنار  أحالته  ما  واّم��ا 
نورة  أو  جّصًا  او  آجرًا  او   ،
واالحوط   ، إشكال  ففيه   ،
وأّما   ، طهارته  عدم  لزومًا 
النجس  أج��زاء  تفّرق  م��ّرد 
أو املتنّجس فال جيب احلكم 
بطهارة املائع املصعد فيكون 
ال  نعم   . ومنّجسًا  نجسًا 
يالقيه  ما  بخارمها  ينجس 
من البدن والثوب وغريمها.

العجني  السؤال : هل يطهر 
ملقولة  ت��ب��ع��ًا  خ��ب��زه  ب��ع��د 

االستحالة ؟
اجلواب : ال يطهر بذلك .

عىل  ت��ك��ت��ب   : ال����س����ؤال 
 ، ال��ص��واب��ني  أن���واع  بعض 
شحوم  ع��ىل  مشتملة  أهن��ا 
أو  اخلنزير  حلم  من  مأخوذة 
حلوم حيوانات غري مذكاة ، 
استحالت  إذا  ما  ندري  وال 
فهل   ، ال  أو  آخ��ر  شء  اىل 

نعتربها طاهرة ؟

اشتامهلا  أحرز  إذا   : اجلواب 
بنجاستها،  ُحكم  ذلك  عىل 
استحالتها،  حتّققت  إذا  إاّل 
صنع  يف  حتققها  يثبت  ومل 

الصابون.

السؤال: هل جيب االستنجاء 
وماهي كيفيته ؟

اجلواب : ال جيب االستنجاء 
البول  خم��رج  تطهري  أي   �
ولكنه   ، نفسه  يف   � والغائط 
طهارة  فيه  يعترب  مل��ا  جي��ب 
البدن . ويعترب يف االستنجاء 
باملاء وال  البول  غسل خمرج 
جيزي غريه ، والظهر كفاية 
وإن  مطلقا  ال��واح��دة  امل��رة 
القليل  املاء  كان الحوط يف 
أن يغسل به مرتني والثالث 
م��وض��ع  وأم�����ا   ، أف���ض���ل 
املخرج  تعدى  فإن  الغائط 
من  كغريه  باملاء  غسله  تعني 
يتعد  مل  وإن   ، املتنجسات 
غسله  ب��ني  خت��ري  امل��خ��رج 
ومسحه   ، ينقى  حتى  باملاء 
أو   ، اخلرق  أو   ، بالحجار 
نحومها من الجسام القالعة 
 ، أفضل  وامل��اء   . للنجاسة 

واجلمع أكمل .

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال

جبر
ة 
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 ح
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مح
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اد
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ان  احلديث  صحة  ادبيات  من 
يمحص رجال السند وللثقة او 
املعايري  العدول رشوطه ، هذه 
هبا  اليؤخذ  االحيان  بعض  يف 
خالفية  النقطة  تكون  عندما 
واخلالف يقر هبا لالخرين عىل 
نفسه حتت قاعدة اقرار العقالء 
انفسهم حجة، ولكن هل  عىل 

هذا يكفي يف اقرار احلديث ؟ 
واح��ادي��ث  رواي����ات  هنالك 
البعض  عليها  يعول  ما  كثريا 
امر  الثبات  هبا  االستشهاد  يف 
ما مثال ) ما من معضلة اال وهلا 
معاوية  م��دح  او   ) احلسن  اب��ا 
السالم  عليه  عيل  االمام  لكرم 
، واكرام يزيد للسبايا واعادهتم 
اىل املدينة ، هذا ناهيكم عن ان 
اكثر روايات يوم الطف تؤخذ 
كان  الذي  مسلم  بن  محيد  عن 

حارضا مع جيش ابن سعد.
ه��ذه االح��ادي��ث وال��رواي��ات 
اىل  ال��ي��ه��ا  يلتفت  ان  جي��ب 
املخالف  قاهلا  التي  ال��دواف��ع 
بحق اهل البيت عليهم السالم 
االحاديث  هذه  ناخذ  الننا   ،
وهم  عليهم  هب��ا  لالحتجاج 
باعتبار  ايضا حيتجون هبا علينا 
وحيبون  ي��ق��درون  قائليها  ان 
 ، السالم  عليهم  البيت  اه��ل 
تعتمد  ان  اب��دا  الجي��ب  ولكن 
البيت  الهل  فضيلة  اثبات  يف 
اجلنبة  وه��ذه  السالم،  عليهم 
عليها  الينطبق  الروايات  من 
انفسهم  ع��ىل  العقالء  اق���رار 

حجة ، الن االقرار الذي يقره 
العدو يتبعه التنازل ال االرصار 
بافضلية  اقر  ملن  حدث  فهل   ،
ان  السالم  عليهم  البيت  اهل 

تنازلوا عن ما اخذوه ؟
تدل  االح��ادي��ث  ه��ذه  ان  ب��ل 
عىل التناقض يف الراي ملن قاهلا 
غري  صفات  يتبع  والتناقض 

محيدة .
هذه  ان  لربام  اخر  جانب  من 
االخر  الوجه  هي  االحاديث 
ملقولة فصل الدين عن الدولة ، 
ولو عدنا اىل تاريخ العرب قبل 
االنبياء  سرية  وقرانا  االس��الم 
فان جل اهتاممهم كان التوحيد 

وحماربة بعض العادات الرذيلة 
السالم  عليه  موسى  النبي   ،
اهلل  فرعون النكاره  احتج عىل 
الرب  نفسه  ونصب  وجل  عز 
ورسالة   ، باحلكم  يطالبه  ومل   ،
كانت  ال��س��الم  عليه  عيسى 
 ، النفوس  وهتذيب  للتوحيد 
ولكن نبوة حممد صىل اهلل عليه 
والسياسة  الدين  مجعت  وال��ه 
اسالمية  دول��ة  فانتجت  معا 
االعتبارات  بكل  دينية  مدنية 
المثيل هلا عىل مر التاريخ ، واما 
السالم  عليعليه  االمام  خالفة 
مل  مجاهريية  بارادة  جاءت  فاهنا 
حيدث  وال  سابقا  مثلها  حيدث 

الحقا حيث ارغم عىل اخلالفة 
ولكن  بشدة  اع��ت��ذ١ر  بعدما 
ومل   ، اش��د  ك��ان  ال��ق��وم  طلب 
ياخذوا من بايعوه حيطتهم ممن 
ينافقون يف والئهم لالمام عيل 
عليه السالم فنتج عنها ما نتج 

من حروب.
فالرواية التي يمتدح هبا خمالف 
املؤكد  م��ن  ل��الم��ام  االم��ام��ة 
بلسان  مثلها  العرشات  هنالك 
ومن  جانب  م��ن  ه��ذا  ثقاتنا 
ت��درس  ان  جي��ب  اخ��ر  جانب 
تلك  م��ف��ردات  دقيقة  دراس��ة 
او  كلامهتا  حيث  من  الروايات 

الغاية منها وملن قيلت ؟

ال تحتج باقرار المخالف دائما
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 توسعة الحرم الداخلي ورفع القبة الشريفة 

بالنظر لضيق الحرم الداخلي في استيعاب الزائرين 
الشباك  ال��ى  ال��وص��ول  ت��روم  كلها  التي  ال��ك��رام 
على  المقدسة  الحسينية  العتبة  شرعت  المقدس 
العمل في توسعة الحرم من خالل تقليص حجم 
مساحات  تشغل  التي  الداخلية  االعمدة  بعض 
واسعة وبطرق فنية وهندسية متينة بغية الحفاظ 

على البناء وعلى تراثية المكان .
يضاف الى ذلك مشروع رفع القبة الشريفة وحسب 
والصور  القبة  رف��ع  لمشروع  التوضيحي  الرسم 

الخاصة بمشروع توسعة الحرم ادناه

ير
قار

ت

مشروع في صور ...
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اف��ت��ت��ح امل��ه��رج��ان ب��آي��ات 
تالها  احل��ك��ي��م  ال��ذك��ر  م��ن 
)مصطفى  السيد  ال��ق��ارئ 
ج��اءت  ث��م  الغالبي(،ومن 
الدينية  املرجعية  ممثل  كلمة 
العليا يف مدينة كربالء املقدسة 
)عبد  الشيخ  سامحة  أل��ق��اه 
وضح  الكربالئي(  املهدي 
املهرجان  حم��اور  ان   : فيها 
جوهرية  مسالة  حول  تدور 
بنظام احلقوق اخلاص  تتعلق 

باإلنسان ومتمعة، كمسامهة 
بالكنوز  التعريف  يف  منا 
تركها  التي  العظيمة  املعرفية 
-عليهم  البيت  اهل  ائمة  لنا 
السالم- من خالل ما سطره 
بترشيع  السجادي  التقنني 
مبينا  اإلن��س��ان��ي��ة،  احل��ق��وق 
نظام  مسالة  ان  »سامحته« 
احل��ق��وق وال��واج��ب��ات متثل 
نظام  لي  اجتامعية  رضورة 
ونعني  لإلنسان،  اجتامعي 

ما  االجتامعية  بالرورة 
انتظام  رضورة  تستوعبه 

اإلنسانية  احل��ي��اة  م���االت 
ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
واالج��ت��امع��ي��ة وال��رتب��وي��ة 
يف  تأطريها  ثم  ومن  وغريها 

اطر قانونية وترشيعية. 
الرورة  اشتدت  »مضيفا« 
االج���ت���امع���ي���ة ل��ل��ح��ق��وق 
السنوات  يف  وال��واج��ب��ات 
نعيشه  ما  بسبب   ، الخ��رية 

من 
ع  ا رص

حلقوق  وه��ض��م  وت��ن��اف��س 
املشكلة  تكمن  إذ  االنسان، 
بعد  الرورة  هذه  حتقيق  يف 
الترشيع  م��س��ارات  حت��دي��د 
وم��ص��ادره��ا واص��وهل��ا ، بام 
احلقوق  نظام  تقنني  يضمن 

الصحن الحسيني الشريف يشهد انطالق فعاليات 
مهرجان تراتيل سجادية العالمي بنسخته الثانية 

الصحن  شهد 
ال����ح����س����ي����ن����ي 

ال�����ش�����ري�����ف م���س���اء 
-7( ال��م��اض��ي  السبت  ي��وم 

/26  �24( ال��م��واف��ق   )2015/11/9
محرم الحرام/1437ه� ( انطالق فعاليات 

مهرجان )تراتيل سجادية الدولي الثاني( الذي 
اقامته االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تحت 

التشرييع  بين  العابدين  زين  االمام  )رسالة حقوق  شعار 
بن  علي  االم��ام  استشهاد  ذك��رى  مع  تزامنا  والتطبيق(، 
الحسين )عليه السالم( بمشاركة شخصيات دينية حوزوية، 
أكاديمية وديانات، ومذاهب أخرى من داخل وخارج العراق.

تقرير: ضياء االسدي 
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من  وي��ك��ف��ل   ، اإلن��س��ان��ي��ة 
بصحة  االطمئنان  خ��الل��ه 
هلذه  وتلبيته  الترشيع  ه��ذا 
اال   ، احل��ي��ات��ي��ة  ال�����رورة 
اش��ت��داد  م��ع  امل��ل��ح��وظ  أن 
والتنازع  السيايس  ال��رصاع 
االجتامعي وحماوالت اهليمنة 
واالستعالء والتسلط والقهر 
لبعضه  البرش  بني  بعض  من 
ال��رورة  من  االخ��ر، جعل 
وااله��ت��امم هبذا  االل��ت��ف��ات 
تطبيقه  عىل  والعمل  النظام 
والسكن  الطعام  ك��رورة 
الساس  هو  بل   ، ونحومها 
االجتامعي  ل��أم��ن  اله���م 
وال��س��ي��ايس واالق��ت��ص��ادي 

والنفيس لدى االنسان.
تكمن  املشكلة  ان  اىل  مشريا 
الترشيع  فال  معا  االمرين  يف 
القانوين للحقوق استطاع ان 

ي��س��ت��وع��ب ك���ل احل��ق��وق 
تطبيقها  يمكن  بام  ويقننها 
أسباب  وف��ر  ق��د  ه��و  وال   ،
العمل والتطبيق لتامم مواده ، 
إذ مل يتمكن مقننه من إضفاء 
أوال  عليه  التكامل  صبغة 
ملواده  تطبيقيه  امكان  وال   ،
واضعه  الن  وذل��ك   ، ثانيا 
او  املعريف  موقعه  ك��ان  مهام 
التقنيني هو يف املحصلة برش 
البرشية  ال��ن��وازع  حتكمه   ،
ومتيل عليه املصالح الضيقة ، 

او  القوانني  هذه  مثل  صياغة 
بنظريات  التأثر  الق��ل  عىل 
اجتامعية  وظ��روف  إنسانية 
او سياسية او اقتصادية معينة 
تلقي بضالهلا عىل طبيعة هذه 
الترشيعات ، اذ لوحظ أنه قد 
والغلبة  القهر  ظ��روف  محل 
واالس���ت���ب���داد وامل���ص���ادرة 
للحريات واحلقوق الساسية 
جيد  ان  ليحاول   ، لإلنسان 
من  عنه  يبحث  فيام  ضالته 
ترشيع وتقنني هلذه احلقوق ، 
وان يضمن ان يكون له قادة 

ن  نو يصو
عىل  تطبيقها  

وتفاين،  ب��إخ��الص  متمعه 
قد   ، وذاك  هذا  وسط  لكنه 
اىل  اهتدى  وما  الطريق  ضل 

الصواب .
احلقوق  رسالة  ان  اىل  منوها 
مموعة  اىل  استندت  التي 
مم��ي��زات، أع��ط��ت هل��ا صفة 
 ، التطبيق  وإم��ك��ان  الكامل 
أصول  عىل  اعتمدت  لهن��ا 
وض��ع��ه��ا خ��ال��ق االن��س��ان 
ب��أرساره  وال��ع��ارف  ومدبره 
حتمل  تفريعاهتا  يف  وكانت   ،
الدقة واالستيعاب والشمول 
حياة  زواي��ا  من  زاوي��ة  لكل 
االن���س���ان ال��ت��ي حت��ت��اج يف 
مداخل  معرفة  اىل  انتظامها 
احلياة  ه��ذه  وخصوصيات 
 ، وتأثريها  تأثرها  وم��دى   ،
يفسدها،  وما  يصلحها  وما 
وتناغمها  توافقها  اىل  إضافة 
كل   ، اإلنسانية  الفطرة  مع 
االنقياد  صفة  أعطاها  ذلك 
لإلنسان املخاطب هبا، فهي 

ان  ق����ادرة 
متغريات  تواكب 
وتطور  واملكان  العرص 
احل���ض���ارات اإلن��س��ان��ي��ة، 
عىل  اع��ت��امده��ا  اىل  إض��اف��ة 
احلقوق  بني  التوازن  عنرص 
مما  واجبات،  يقابلها من  وما 

تقرير: ضياء االسدي / حسين نصر 
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أعطاها 
إضافية  ق��وة 
لضامن التطبيق، يف حني 
قوة  يف  الثاين  العنرص  كان 
الذي  احلقوقي  النظام  هذا 

وضعه 
االم�����������ام 
ال����س����ج����اد )ع��ل��ي��ه 
له  الداعني  ان  هو  السالم( 
حيرصون  ل��ه  وال��واض��ع��ني 
اكثر من غريهم عىل مراعاته 
وتعهده بالتطبيق والعمل به 
شعارات  م��رد  يكن  ومل   ،

ودعوات 
ت����رف����ع ع��ىل 
الفتات ليكسب هبا التأييد 
احلكم  كريس  عىل  والرتبع 
من  ذلك  غري  او  والرئاسة 
ام��ام  اننا  وب��ام  اله����داف، 
ان  يف  عظيمة  م��س��ؤول��ي��ة 
اإلنساين  املجتمع  نعرف 
بأصالة وعظمة هذه الرسالة 
سياسات  طمستها  ال��ت��ي 

م  حكا
اجل�����������ور 
ث��م اردف���ه���ا اإلمه���ال 
للتعريف  وال���الم���ب���االة 
ودقائقها،ودعا  بأرسارها 
ال��ك��رب��الئ��ي اىل  ال��ش��ي��خ 
 ، وال���دؤوب  اجل��اد  العمل 
الوسائل  ك��ل  باستخدام 
واملجتمع  االم����ة  لتنبيه 
خسارة  مدى  عىل  البرشي 
واملجتمع  واالنسان  االمة 
فيام  البرشي بصورة عامة.  
)ستار  الشيخ  كلمة  جاءت 
طائفة  رئيس  احللو(  جبار 
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بئة  لصا ا
امل��ن��دائ��ي��ني يف 
بني  التي  والعامل  العراق 
عظيم  رشف   : خالهلا  م��ن 
نقف  ان   ، جسيم  وف��ض��ل 
اليوم عىل ختليد ذكرى اطهر 
يف  سار  سلوك  واج��ىل  روح 

درب 
احل����ب����ي����ب ، 

العظيم  امل��ق��دس  روح  اهن��ا 
اب����واب رب  م��ن  وب���اب   ،
اإلنسانية  معلم   ، العاملني 
اليقني  عىل  واحلقوق  املناجاة 
، السالك الرصاط املستقيم ، 
صوت  هبا  صدح  رسالة  من 

احل����ق امل���ب���ني م���ن ح��ق��وق 
 ، امل��رؤوس��ني  ع��ىل  الرئيس 
وكم نحن بحاجة اليوم هكذا 
والقادة  الساسة  من  صنف 
حلامية العراق وايصال حقوق 
الشعب املسكني ورفع الظلم 

عنه.
ومن جهته أكد الشيخ )امحد 
من  اجلعفري  املفتي  قبالن( 
إع��ادة  رضورة  ع��ىل  لبنان 
يتفق  ب��ام  االن��س��ان  تعريف 
وه��و   ، ووظ��ي��ف��ت��ه  ودوره 
بالعراق  احلاحا  اكثر  اليوم 
املنطقة  ع��روة  يشكل  ال��ذي 
وال������رورة ال��ض��ام��ن��ة هلا 
اهلل  م���راد  وه��و   ، وهلويتها 
م���ن امل������رشوع ال��س��ي��ايس 
االج��ت��امع��ي ل��إلن��س��ان الن 
كلمة  ه��و  احل��س��ني  االم����ام 
ومل��رشوع  ع��ادل  لوطن  اهلل 
س��ي��ايس ض��ام��ن ل��ل��ع��دال��ة 
االجتامعية ، وملعايري أخالقية 
، لذا  ال يضيع معها االنسان 
واالمية  والفقر  اجل��وع  ف��ان 
اإلدارة  وس���وء  وال��ب��ط��ال��ة 

والطغيان  السيايس  والفساد 
االق���ت���ص���ادي واح��ت��ك��ار 
الس����واق ه��ي اك��رب أع��داء 
مرشوع االمام احلسني -عليه 
منرب  عىل  ولكوننا  السالم- 
اتفقت  الذي  السجاد  االمام 
اخل��اص��ة وال��ع��ام��ة ان��ه زين 
العلم وسيد العباد وصاحب 
احلق  بتعريف  بدأت  رسالة 
ع��ىل ان��ه م���ادة س��اموي��ة ، إذ 
كعنوان  اهلل  ب��ح��ق  ب���دأت 
للمطلقات ثم كونت أساس 
واالهل  والفرد  الفعل  حلق 
بحقوق  واهتمت   ، والرحم 
هلوية  أساس  كعنوان  االئمة 
اتبعت  ثم  وااللتزام  االنقياد 
كرشيك  الرعية  بحق  ذل��ك 
ثم  والفعل  العقل  ع��امل  يف 
الفرد باجلامعة  صاغت معنى 
ع��امل  يف  اجل���امع���ة  وم��ع��ن��ى 

االجتامع السيايس .
مهرجان  ان  بالذكر:  اجلدير 
اقيم  ال��ذي  سجادية  تراتيل 
ال��ت��وايل  ع��ىل  الثانية  للسنة 
احلسينية  ال��ع��ت��ب��ة  ب��رع��اي��ة 
املقدسة ، قد اشرتك فيه اكثر 
واجنبية  عربية  دول   ٦ من 
بواقع  ايام  ثالث  ملدة  يستمر 
وع��روض  بحثية  جلسات 
يف  ماجاء  اب��رز  تتناول  فنية 
زين  لالمام  احلقوق  رسالة 

العابدين )عليه السالم(«. 
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أكاديميون وباحثون من طوائف مختلفة  لـمجلة )األحرار (:

تراتيل سجاديه خطوة ناجحة في التعريف عن جوهرة نفسية من 

جواهر اهل البيت )عليهم السالم(

ف������ق������ال 
مدير  نجف(  )امحد  االعالمي 
ان   : القرآنية  لأنباء  ق  وكالة 
اهم  سجاديه  تراتيل  مهرجان 
الشمولية  النظرة  اليه  ينظر  ما 
التي جتلت  والبحوث  لأفكار 
من كافة ارجاء املعمورة ،وهي 
لهم  مجيلة  امتثالية  عىل  تؤكد 
التي  امل��ّل��ة  ح��ق م��ن ح��ق��وق 
اسس هلا االمام السجاد )عليه 
السالم( يف رسالة احلقوق، لن 
هناك العنرص التونيس واللبناين 

والبحريني 
والعراقي وعنارص 

اخ�����رى خ�����ارج امل��ن��ظ��وم��ة 
العنارص  هذه  وكل  االسالمية 
ت���دل ب���إش���ارة واض��ح��ة عىل 
ال��ذي اوىص  ال��ت��زام احل��ق  ان 
السالم(  )عليه  السجاد  االمام 
رسالة  وهي  احلقوق  رسالة  يف 
دولية  وثيقة  تكون  جدًا  ثمينة 
جتليات  اس���اس  هل��ا  ب��ام��ت��ي��از 
االجتامع  وهذا  املهرجان  هذا 

الدويل.
»مبينا » ان تبيان حقائق وأفكار 

)عليهم  البيت  اه��ل  م��درس��ة 
مهرجانات  هكذا  يف  السالم( 
لكون  جتليها  يف  قليلة  اعتقد 
الرش  معسكر  معسكرين  هناك 
ومعسكر اخلري، فمعسكر اخلري 
يف  البّناءة  االفكار  يتبنى  دائام  
بناء املجتمع والتي ترتتب عليها 
الوعي والبصرية فام ان انترشت 
آف��اق أري��ج ه��ذه االف��ك��ار يف 
الفرصة  وان��ت��ه��ز  اال  ال��ع��امل 
املعسكر االخر )معسكر الرش( 
اخلري(  )معسكر  امام  للوقوف 
باملزيد  وندعو  نطالب  فلذلك 
من اقامة مثل هكذا مهرجانات 
مائدة  عند  االف��ك��ار  لتالقح 

-عليهم  البيت  اه��ل  اف��ك��ار 
اخذت  اذا  وبالنتيجة  السالم- 
-عليهم  البيت  اه��ل  اف��ك��ار 
الواقع  عىل  وطبقت  السالم- 
العميل والسلوكي نضمن حياة 

طيبة لإلنسانية امجع.
)زينب  ت��ورة  ال��دك  قالت  فيام 
وأستاذة  باحثة  عيسى(  حممد 
لبنانية اضافة اىل كوهنا  جامعية 
مستشارة يف علم النفس: نحن 
التواصل  اىل  احل��اج��ة  بأمس 
املستمر وديمومته عىل االرض 
ذكرى  يف   خاصة  نكون  اينام 
)عليه  العابدين  زين  استشهاد 
احلقوق  رسالة  لبيان  السالم( 

على هامش 
مهرجان تراتيل سجادية الثاني الذي اقامته 

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة للسنة الثانية على التوالي
 والذي تزامنا مع ذكرى اشستشهاد االمام السجاد )عليه السالم(،للفترة) 24_ 26 ( 

لشهر محرم الحرام 1437ه� بمشاركة ستة دول عربية وأجنبية ..استطلعت )مجلة االحرار(
اراء النخب المشاركة في المهرجان لبيان ما حققه من االهداف عند مائدة

 افكار اهل البيت  وهو يلبي حاجة حقيقية في الحفاظ
 على التعليم االسالمية وارثها العظيم.

تقرير: ضياء االسدي 
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)عليه  احلسني  بن  عيل  فاإلمام 
ارساء  له دور كبري يف  السالم( 
ان  اىل  بحاجة  ونحن  احلقوق 
هذا  يف  رسالته  ومن  منه  نتعلم 
مدارس  ان  خصوصا  الوقت 
االئ��م��ة -ع��ل��ي��ه��م ال��س��الم- 
خت���وض رصاع���ا ك��ب��ريا ح��ول 
خاص  وبشكل  حموها،  حماولة 
السجاد)عليه  االم��ام  مدرسة 
املجتمع  بأن  مضيفة  السالم(، 
بحاجة ان نستذكر هذه املدرسة 
والزيارات  الدعاء  خالل  من 
والصحيفة  احلقوق  ورس��ال��ة 
السجادية والرتكيز عىل التعاليم 
عليها  واحل��ف��اظ  االس��الم��ي��ة 
البيت  اه��ل  م��درس��ة  لتكون 

املحور  هي  السالم-  -عليهم 
االسالمية  لالمة  االس��اس  و 
املقدسة  احلسينية  ،فالعتبة 
متمثلة بالمانتها العامة قدمت 
أكدت  عليها  مشكورة  جهودا 
املهرجانات  امهية  خ��الل  من 
الرسايل  الدور  عىل  احلفاظ  يف 

لهل البيت )عليهم السالم(.
ومن جهته أكد الشيخ )حسني 
خيفى  ال  لبنان:  من  الكوراين( 
عىل اجلميع بأن االمة االسالمية 
كلها بل والبرشية مدينة لإلمام 
لنه  السالم(  )عليه  السجاد 
املشهد  ك���ان  ك���رب���الء  ب��ع��د 
االسالمي  العامل  يف  السيايس 
وان الشجرة امللعونة يف القران 

الكريم التي حذر منها الرسول 
)صىل اهلل عليه واله وسلم( هي 
التي تقوم الدولة االسالمية ومل 
البيت اال االمام  يبقى من اهل 
ونجى  السالم(  )عليه  السجاد 
من  ال��س��الم(  )عليه  االم���ام 
اخطرها  قتل،  حماوالت  ثالث 
مسلم  فكل  الشام،وعليه  يف 
عظيمة  حقوق  عنقه  يف  حيمل 
السالم(  )عليه  السجاد  لإلمام 
هكذا  إلق��ام��ة  ال��ط��رح  فأصل 
ونحن  ج��دًا  مهم  مهرجانات 
تاريخ  من  حساسة  مرحلة  يف 
حيث  وامل��س��ل��م��ني  االس����الم 
االم��وي��ة  ال��رش  ق��وى  حتالفت 
الذي  التحالف  نفس  واعادت 

كان بني ايب سفيان وهيود املدينة 
بوابة اجلوالن  بينهم من خالل 
حاجة  يلبي  املهرجان  هذا  وان 
تتعاظم  اهلل  شاء  وان  حقيقية 
للعتبة  اخلطوات،مباركا  هذه 
والقائمني  املقدسة  احلسينية 

عليها هذه اجلهود الكبرية .
فيام اوضح املفكر االسرتاتيجي 
ال��ت��ون��يس )االس���ت���اذ م���ازن 
سجادية  تراتيل  ان  الرشيف( 

التعريف عن  خطوة ناجحة يف 
جوهرة نفسية من جواهر اهل 
كأحد  السالم  عليهم  البيت 
ك��ب��ار االئ��م��ة وال��ت��ي قرصت 
والعامل  فضلها  معرفة  يف  االمة 
من  ال��ف��رتة  ه��ذه  يف  حيتاجها 
التناحر والقتل واالقتتال حيث 
الباحث  ب��روح  حضورنا  كان 
يتكلم  مل  وال��ذي  تقىص  ال��ذي 
عاطفة  او  محية  او  عصبية  من 
ولكن من باب البحث العلمي 
واملقارنة  واملقاربة  والتدقيق 
املعتمد  املنهج  ان  وجدنا  وقد 
شمويل  منهج  الرسالة  هذه  يف 
التكاميل  )ب��احل��ق  اسميته  م��ا 
رسالة  يف  العامة  وبالنظرية 

تقرير: ضياء االسدي 
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فيها  احلقوق  فرسالة  احلقوق( 
يمكن  وعجيب  مجيل  علم 
علمي  اطار  من  بأكثر  تفصيله 
ه��ذه  نثمن  ب���دورن���ا  ون��ح��ن 
يف  كثريًا  سامهت  التي  اخلطوة 
العظيمة  الرسالة  هذه  اظهار 
االمة  ظلمت  التي  والكريمة 

كثريًا حّقها.
هذه  ان  »ال��رشي��ف«  مضيفا 
ترشفت  التي  االوىل  مشاركة 
ب��زي��ارة ج��دي االم��ام احلسني 
هذه  وزرت  ال��س��الم(  )عليه 
ان  منوها  امل��ق��دس��ة،  امل��دي��ن��ة 

هاشمية  ع��ائ��ل��ة  م��ن  ن��س��ب��ي 
 ١٠٠٠ منذ  هاجرت  حسينية 
 ١٠٠٠ بعد  جئت  وك��أين  عام 
لو  وودت  الرحيل،  من  ع��ام 
احلسني  االم��ام  مع  قتلت  اين 
)عليه السالم( وبني يديه وهذا 
يف  كمعلم  وانا  ص��ادق،  رجاء 
معنى  جيدًا  اعرف  السيف  فن 
وقد  القتالية  وال��روح  القتال 
بكيت منذ عرشين عامًا وكتبت 
الشعر منذ سنني صادقًا واقول 
الزيتونة  م��درس��ة  ضمن  اننا 
نواصب  لسنا  التونسية  السنية 

السالم-  البيت-عليهم  آلل 
وان هؤالء الرشاذم ال يمثلوننا 

وانام  مساندون  موالون  نحن 
احلسني-عليه  االم��ام  جيمعنا 
وحجتنا  امامنا  وهو  السالم- 
امانة  يبقى  العطر  الزكي  ودمه 
وارواح��ن��ا  قلوبنا  يف  نحملها 

حتى نلقى اهلل عىل ذلك«.
رسالة  :ان  بالذكر  واجل��دي��ر 
بتكامل  احلقوق  تبني  احلقوق 
وهل���ا ان��ع��ك��اس م��ب��ارش عىل 
عىل  تعمل  لهن���ا  االص����الح 
اصالح الفرد يف ذاته ثم تعمل 
ع��ىل اص����الح ع��الق��ة ال��ف��رد 
عم  ل��و  املنهج  ف��ه��ذا  ب��اآلخ��ر 
رخاء  فيه  لكان  الناس  وشمل 

وخري كبري.
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الدين  مج��ال  السيد  ذل��ك  اك��د 
اللجنة  رئ��ي��س  الشهرستاين 
التحضريية العليا للمهرجان يف 
ترصيح  خص به ملة االحرار 
وبركات  اهلل  بفضل   : فيه  قال 
اهل البيت )عليهم السالم( تم 
فعاليات مهرجان  اختتام  اليوم 
الثاين  العاملي  سجادية  تراتيل 
اي��ام،  ثالثة  مل��دة  استمر  ال��ذي 
هذه  فعاليات  شكلت  وق��د 
ق���راءات  بمجملها  النسخة 
اإلمام  لرتاث  وعميقة  متنوعة 
السالم( موزعة  )عليه  السجاد 
كالبحوث  فكري  هو  ما  بني 
ومعرض  الفنية  وال��ع��روض 
وغري  الفوتوغرافية  للصور 
ذلك من فقرات ثقافية متنوعة.

ان  اىل  الشهرستاين  وأش���ار 

امل��ه��رج��ان مت��ي��ز ع���ن ال��ع��ام 
ثقافية  فقرة  باضافة  امل��ايض 
ج���دي���دة ط��ل��ت ع��ل��ي��ه وه��ي 
عنوان  حتت  مرسحية  ع��رض 
)الوارثون ( من اخراج  )مهدي 
شيخ  جاسم(،وتأليف  هندو 
املرسحني الكربالئيني االستاذ) 
رض����ا اخل��ف��اج��ي(،ومت��ث��ي��ل 
ال���س���ي���د)ع���الء امل���وس���وي( 
السجاد  االم���ام  دور  م��س��دا 
جسدت  السالم(،فيام  )عليه 
شخصية السيدة زينب احلوراء 
االس��ت��اذة  ال��س��الم-  -عليها 
الوليد  وشخصية  )اس��ي��ل( 
جسدها  التي  امللك  عبد  ب��ن 
ودور  االزرق(  )حمسن  الفنان 
)جواد  االستاذ  نفذه  ال��راوي 
مشاركة  اىل  ال��ب��اب��يل(،اض��اف��ة 

الفيحان(الذي  )محزة  االستاذ 
احلركية  مموعته  م��ع  اسهم 
هذا  يف  مجيل  دور  اعطت  التي 
الشهرستاين  العمل،ويضيف 
املرسحية بصورة عامة جسدت 
احلسني  االمام  عائلة  مظلومية 
-عليه السالم- وربط اعدائهم 
يف  حمبيهم  ب��أع��داء  ب��امل��ايض 
بني  الربط  طريق  عن  احل��ارض 
الفرتة الزمنية التي عاشها االمام 
وما  السالم-  -عليه  السجاد 
تعرض له من مظلومية من قبل 
يزيد وأعوانه يف احلكم االموي 
وما  احل��ارض  بالوقت  وربطها 
واملوالون  املحبون  له  يتعرض 
ع��ىل ي��د )ال��دواع��ش(،م��ن��وه��ا 
من  قبوال  القت  املرسحية  ان 
من  واغ��ل��ب��ه��م  املتلقني  ق��ب��ل 
ورج��ال  االدبية  الشخصيات 
احلكومة  يف  ومسؤولني  الدين 
املحلية فضال عن شعراء وأدباء 

من خارج العراق.

مستدركا 
ب����ال����ق����ول 

تضمن  االخ��ت��ت��ام  ح��ف��ل  ان 
استهل  حيث  عديدة،  فقرات 
الذكر  من  بينات  آيات  بتالوة 
لسامحة  وك��ل��م��ة  احل��ك��ي��م، 
احلسينية  للعتبة  العام  االم��ني 
)عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
الكربالئي(،اضافة  امل��ه��دي 
لشعراء  خمتلفة  مشاركات  اىل 
وتونس  ولبنان  ال��ع��راق  م��ن 
وال��ب��ح��ري��ن ط��ي��ب��وا االج���واء 
لصاحب  خت��ل��ي��دا  ب��ال��ش��ع��ر 
–عليه  عيل  السجاد  الذكرى 

السالم-.

االنبياء في الصحن الحسيني الشريف،  شهدت قاعة خاتم 
محرم  لشهر   26 الموافق)  الماضي  االثنين  يوم  مساء 
تراتيل  مهرجان  فعاليات  اختتام  1437ه����(،  ال��ح��رام  
سجادية الدولي الثاني الذي أقامته االمانة العامة للعتبة 
لإلمام  الحقوق  )رسالة  شعار  تحت  المقدسة   الحسينية 
بمشاركة  والتطبيق(  التشريع  بين  السالم   عليه  السجاد 

شخصيات دينية واكاديمية من داخل العراق وخارجه.

بمشاركة اكثر من )50( شخصية

العتبة الحسينية المقدسة تختتم فعاليات مهرجان تراتيل سجادية 

فكرية وثقافية من انحاء العالم

العالمي بنسخته الثانية 

متابعة :حسين نصر /ضياء االسدي 
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حديثه:  الشهرستاين  واختتم 
وه��ي  امل��ه��رج��ان  اجل��ن��ة  ان 
تراتيل  مهرجان  فقرات  ختتتم 
يف  حيدونا  والم��ل  سجادية، 
نصل  ان  منه  القادمة  النسخة 
احلقوقية  ال��رس��ال��ة  ب��ص��وت 
والصحيفة السجادية اىل اقىص 
العامل  لنعرف  املعمورة  بقاع 
هبذا الرتاث الثري الذي يصلح 
قبالة  عاملي  ط��رح  يكون  ان 
النظريات البرشية التي اخذت 

عليها املآخذ واملواقف« .
ويذكر ان االمانة العامة للعتبة 
اق��ام��ت  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
مهرجان تراتيل سجادية الول 

لغاية   ٢٤( من  للفرتة 
حم��رم   )٢٦

احلرام  ١٤٣٦ ه� املوافق )١٨ 
إىل ٢٠ ( من شهر ترشين الثاين 
لسنة ٢٠١٤ وتضمن املهرجان 
استخراج  منها  فقرات  ع��دة 
الصحيفة  من  احلقوق  رسالة 
أربعني  وطباعتها  السجادية 
ألف نسخة وتوزيعها يف البلدان 
املرحلة  والورب���ي���ة,  العربية 
عملية  إج���راء  كانت  الثانية 

اختبار 

وتقديم  ن��ص   )٢٠( حل��ف��ظ 
كربالء  إىل  ودع��وهت��م  ج��وائ��ز 
العتبة  ن��ف��ق��ة  ع��ىل  امل��ق��دس��ة 
ثالثة  واقامة  املقدسة,  احلسينية 
فيها  ش��ارك  بحثية  جلسات 
والطوائف  الدي���ان  ك��ل  م��ن 
 )%٢٥( فقط  إعطاء  تم  حيث 
لأديان  و)٧٥%(  للمسلمني 
بمشاركة  الخرى،  والطوائف 

وايطاليا  وأملانيا  أمريكا  من 
العربية  وال�����دول  وف��رن��س��ا 
والردن  وس��وري��ا  لبنان  م��ن 
وقطر  والكويت  والبحرين 
متت   , وإي��ران  وتركيا  والعراق 
بني  شخصية   )١٢٣( دع��وة 
شاعر  وإم��ا  كاتب  أو  باحث 

واجلميع  إع��الم��ي  أو 
شاركوا يف املهرجان.
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تقدمها  التي  اخلدمات  بني  من 
هي  املقدسة  احلسينية  العتبة 
تنوعت  املفقودات والذي  مركز 
يف  السيام  وتوسعت  خدماته 
بني  وم��ن   ، املليونية  ال��زي��ارات 
هو  امل��رك��ز  ه��ذا  يميز  م��ا  اه��م 
تصل  التي  باملفقودات  االعتناء 
املعلومات  كل  وتثبيت  اليهم 
 ، لذوهيا  ايصاهلا  عىل  واحلرص 
االج��راءات  بعض  اختذت  وقد 
تثبت  حتى  واملنتظمة  السليمة 
التي  وام���ا  امل��ف��ق��ودات  ه���ذه 

اصحاهبا  مرجعة  غري  من  تبقى 
الرشعية  لالحكام  ختضع  فاهنا 
او  هب��ا  االح��ت��ف��اظ  م��دة  حسب 
هبا  حيكم  التي  االجراءات  اختاذ 

الشارع املقدس.
ه��ذه  تثبت  ال��ت��ي  ال��س��ج��الت 
تنظيمها  ت���م  امل���ف���ق���ودات 
بحيث  سليم  بشكل  وتصنيفها 
ال��يشء  اىل  ال���وص���ول  ي��س��ه��ل 
امل��ف��ق��ود وب��س��ه��ول��ة وم���ن بني 
ال��س��ج��الت م��ث��ال سجل  ه���ذه 
تم  فقد  املفقودة  اهلويات  تثبيت 

فهرستها حسب نوعها وحسب 
ان  بحيث  االبجدية  احل��روف 
فاقد اهلوية حاملا يذكر اسمه يتم 
فورا  واالجابة  السجل  مراجعة 
ان كانت موجودة ام ال ، اضافة 
اىل استخدام االنظمة احلاسبية يف 

عملهم .
مركز  اىل  واض��اف��ة  امل��رك��ز  ه��ذا 
العتبة العباسية وبني احلرمني فان 
املدينة  خدماهتم اتسعت لتشمل 
بكاملها بحيث ان املواطن الذي 
اي  او  نقود  او  حمفظة  عىل  يعثر 
شء كان يف االسواق فانه يسلمه 
اليه  القريبة  املراكز  هذه  احد  اىل 

ويتمتثبيت املعلومات .
هذه اخلدمة انفردت هبا العتبات 
املقدسة يف كربالء املقدسة بحيث 
حاجياهتم  يفقدون  الذين  ان 
املراكز  هذه  اىل  باملبارش  يلجاون 
فان  املليونية  الزيارات  واما يف   ،
جهودهم تصبح مضاعفة حيث 
االحيان  بعض  يف  الفقدان  ان 
طفل  كان  سواء  االنسان  يشمل 
او امراة كبرية يف السن او بعض 
الذين يعانون من مرض او عوق 
االماكن  هلم  هييء  املركز  فان   ،
مراجعة  حتى  اليوائهم  السليمة 

ذوهيم الستقباهلم .

مركز المفقودات يقدم خدماته على مستوى المحافظة
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ملة  عليها  الضوء  ولتسليط 
سامحة  ال��ت��ق��ت  )االح�����رار( 
هلا  ليوضح  الكاظمي  الشيخ 
بحثية  ن���دوات  ه��ك��ذا  امه��ي��ة 
ان  فقال:  للمجتمع  توعوية 
امل���رأة  ك��ام ه��و م��ع��روف متثل 
بحاجة  وهي  املجتمع  نصف 
اىل توعية كام االمر اىل الرجال، 

عىل  العمل  ان  القول  ويمكن 
املرأة قد يكون اهم من الرجل 
واذا  لالجيال  مربية  املرأة  الن 
اعددنا  امل��درس��ة   ه��ذه  اتقنا 
قول  كام  االع��راق  طيب  جيل 
او  االكثار  ان  الشاعر،مؤكدا 
ال��دورات  ه��ذه  من  التكثيف 
وخاصة  امل��رك��زة  وال��ن��دوات 

يف ج��وار ح��رم سيد 
ال��س��الم-  -علية  ال��ش��ه��داء 
هذه  يف  الكالم  جربنا   ونحن 
يف  وت��أث��ريه  ال��ط��اه��رة  البقعة 
النفوس اكثر من تأثريه يف غري 
ان  جيب  هلذا  اخ��رى،  مواطن 
نعقد هذه اجللسات التوجيهية 
والرتبوية وبالخص اىل الزوار 
الكرام الن الزائر يأيت ال ينبغي 
دوره عىل االجر والثواب البد 
ان يرجع يف التغري يف املالكات 
الباطنية وهذا اهلدف االسايس 
يف زيارة االمام -علية السالم.

االرشاد  مركز  ان  اىل  »مشريا« 
احلسينية  العتبة  يف  االرسي 
املقدسة وباقي املراكز االخرى 
النسائي  اجل��ان��ب  بقي  لكان 
الدخول  وباخلصوص   مهمال 
من  اىل  حيتاج  النساء  ع��امل  اىل 
يكون بطبقتهن   جزاء اهلل خري 

املقيمني 
عىل هذا املركز ومن 

العالقة او ربط النساء يف املركز 
نحو  التغري  يف  كبري  تأثري  ل��ه 

االفضل. 
الدكتورة  قالت  جهتها  من   
مسؤولة  امل��وس��وي(  )اي���امن 
يقيم   : االرسي  االرش�����اد 
العتبة  يف  االرسي  االرش���اد 
يف  احتفاء  املقدسة  احلسينية 
زين  االم��ام  استشهاد  ذك��رى 
ال��س��الم-  -عليه  ال��ع��اب��دي��ن 
دورات  سوى  خمتلفة  دورات 
ال��ك��وادر  بعض  يف  تدريبية 
االرسي  االرش��اد  يف  اخلاصة 
كليات  اخل��رجي��ات  وت��دري��ب 
االسالمية  واملعاهد  الرتبية 
واحلضور من مجيع املحافظات 
تناقش  ال��ي��وم  ال��ن��دوة  ام��ا   ،

)المفكرة االربعينية إلصالح الذات( ندوة ينظمها 
االرشاد االسري في العتبة الحسينية المقدسة 

نظم مركز االرشاد االسري 

التابع للعتبة الحسينية المقدسة 

ندوة تثقيفية  لسماحة الشيخ 

)حبيب الكاظمي( بعنوان 

الصحن  االوصياء في  الذات( على قاعة سيد  االربعينية إلصالح  )المفكرة 

لبنان   من  وباحثين  مفكرين  من  واسع  وبحضور   ، الشريف  الحسيني 

وإيران ومنتسبي العتبات المقدسة في العراق  وزائري سيد الشهداء 

االحرار : حسين نصر -عليه السالم- .
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السجاد  االم����ام  ح��ي��اة  ع��ن 
ومسريته  ال��س��الم-  -ع��ل��ي��ه 
احلسني  االم��ام  استشهاد  بعد 
وأش���ارت  ال��س��الم-   -عليه 
سامحة  حضور  اىل  امل��وس��وي 
الكاظمي(  )حبيب  الشيخ 
يف  الدعوات  كافة  يلبي  الذي 
الدورة  ان  املجال..منوهة  هذا 
الشيخ  نظمت بحضور  احلالية 
والشيخ  ال��ك��وراين(  )حسني 

)جعفر االبراهيمي(.
 »مبينة« ان املركز لديه )وحدة 
باملقبلني عىل  اخلاصة  العفاف( 
البني،  ذات  او اصالح  الزواج 
دورات  هل��م  ال��وح��دة  تقيم 
توزيع  اىل  واض��اف��ة  تثقيفية 
كراس حيتوى عىل تنمية الذات 
اسئلة  وفيه  يوم  اربعني  خالل 
عليها  جياوب  االنسان  تقييمية 
ان  بالقول  ذاته،مستدركة  من 
الدورات  من  االستفادة  مدى 
ال�����ردود االف��ع��ال  ي��ظ��ه��ر يف 
االجيابية كبرية يف اقامة دورات 
بمشاركة  اخرى  حمافظات  يف 
العراقية  جامعات  من  اساتذة 
الشيخ  سامحة  م��ن  وبتوجيه 
عىل  الكربالئي(  املهدي  )عبد 
اقامتها يف املحافظات االخرى 
نظرا اىل حاجة املجتمع والرس 
العراقية هلا ،مضيفة ان االرشاد 
بالتنسيق مع املدراس  االرسي 
ومجيع الرياض االطفال التابعة 
احلسينية  املقدستني  للعتبتني 
والعباسية واملدارس احلكومية 
واجلامعات واملعاهد عىل القاء 
بمختلف  تثقيفية  حم��ارضات 
املجاالت من اجل النهوض يف 
اىل  ،اضافة  املسلمة  املرأة  واقع 
التنسيق مع لبنان وإيران لتبادل 

الثقايف 
م������ن اج����ل 

اقامة حمارضات وندوات.
مؤكدة ان املركز ينظم دورات 
يف  امل����رأة  لتمكني  مستمرة 
وهناك  التدريب  و  اخلياطة 
املتميزات  اىل  تشجيعية  جوائز 
خياطة  مكائن  بعطائهن  منهن 
اىل  اض���اف���ة  م��ال��ي��ة  م��ن��ح  او 
موظفات  اىل  دورات  اق��ام��ة 
ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة  وح��ل 
وإص��الح  ارسي��ة  مشاكل  اي 
خالل  من  بينهم   البني  ذات 
اختصاصات  من  املركز  مالك 
النفس  علم  يف  واستشاريات 

واالختصاصات االخرى .
وأش���ادت )رم��ل��ة اخل��زاع��ي( 
املرشفة   العلوية  العتبة  إع��الم 
بالدور الذي قدمه املركز خدمة 
اىل  مضيفة  واملجتمع  للدين 
ذلك أمهية التامسك والتكاتف 
سبيل   يف  املقدسة  العتبات  بني 
االجتامعي   بالواقع  االرت��ق��اء 
ما  نحو  اصالحه  طريق  عن 
واس��ت��ق��راره  نجاحه  يضمن  
التحديات  وجه  يف  ومتاسكه 
امل���ع���ارصة ال��ت��ي  هت���دف اىل 
املتامسكة  البنية  بتلك  االيقاع 
شكرها  وج��ه��ت  ’وبدوها 
االرش���اد   م��رك��ز  اىل  اجل��زي��ل 

االرسي .
من  ن��ب��أ(  )ام  وأوض���ح���ت 
الكاظمية  العتبة  يف  االع��الم 

سة  ملقد ا
التواصل  ان   ,

كان سابقا قليل بني العتبتني 
املبادرة  ه��ذه  لكن  املقدستني 
من  التواصل  يف  مبارك  كانت 
 , االرسي   االرش��اد  مركز  قبل 
كام وعربت عن فرحها الشديد 
لعله تكون خطوة اوىل للسمو 
اما  العتبتني..  بني  والتواصل 
بالنسبة ملحارضة  الشيخ حبيب 
الكاظمي  تضمنت عدة حماور 
منها  العمل عىل تقليل التقصري 
التي  املضامني  ومن   , حياتنا  يف 
اشار اليها سامحته  حالة البكاء 
كل  ليس  فيقول  الزيارة  عند 
الكامل  عىل  يدل  وتفاعل  بكاء 
وان���ام ه��ي م��ن ام���ور احل��ي��اة 
, اضافة  الكامنة داخل االنسان 
يمنع  البدايات  يف  التفكري  ان 
بالنهايات  والتفكري  العجب 
يمنع ايضا العجب , وايضا من 
آفات العجب وموانع التكامل 
هو عدول االنسان من االيامن 
يف  االنسان  عجلة   , الكفر  اىل 
القضاء عىل  , عدم  الثامر  قطف 
انشغال   , اخلبيثة  املمتلكات 
,عدم  الدنيا  بمفاتن  االنسان 
واخلارجي  الداخيل  التوافق 

لإلنسان.. 
وأضافت )زينب عيل( مسؤولة 

العالقات 
اخل���ارج���ي���ة يف 

املقدسة, جاءت  العلوية  العتبة 
ال��دع��وة م��ن م��رك��ز االرش���اد 
منتسبات  باستضاف�ة  االرسي 
العتبة العلوية حيث كان ما بني 
النسوية  االقسام  مجيع  من   ٥٥
اهلل   داع��ي��ة  العلوية  العتبة  يف 
آل  خلدمة  باملوفقية  للجميع 
راجني   , السالم   عليهم  البيت 
مل��زي��د من  ال��ب��داي��ة  ت��ك��ون  ان 
التواصل والعطاء خدمة للدين 

واملجتمع
بلوط(  زه���راء   ( ع��ربت  فيام 
مشاركة من لبنان : عن شكرها 
عىل  االرسي  االرش���اد  ملركز 
خمتصة  ن��دوات  هكذا  اقامت 
جيعل  الذات،مما  االص��الح  يف 
دائ��ام  يعمل  ال��ي��ه��ا   املستمع 
وتقيمها  نفسه  اص��الح  ع��ىل 
النشاطات  ه��ذه  ،فمثل  ذاتيا 
والربامج تساعد عىل النهوض 
امل��ج��االت  خمتلف  يف  ب��امل��رأة 
واالع��امل  والعلمية  الدينية 

احلياتية .    
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الشيخ الكربالئي يفتتح معرضا يجسد واقعة الطف االليمة 
بمنطقة ما بين الحرمين الشريفين

)عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  االمني  وقال 
تبيان  امهية  عىل  املعرض  افتتاح  اثناء   الكربالئي(  املهدي 
انسان  النفوس، فكل  بالغ يف  اثر  ملا هلا من  الواقعة   تفاصيل 
له اشكال خمتلفة للتعبري عن الفاجعة املؤملة،مبينا ان املعرض 
بالواقع يمثل نمط جديد نشاهده يف رسد الحداث التارخيية 
التي مرة  السالم- واالحداث  االمام احلسني -عليه  لثورة 
هبا االمة االسالمية رسد تفصييل،موضحا ان وقائع الطف 
ضم  الذي  احلق  معسكر  ملعسكرين   وتصوير  املؤملة 
ومعسكر  ال��س��الم-  -عليه  احلسني  االم��ام 
وموقع  امية  بني  ضم  ال��ذي  الباطل 
املعركة بتفاصيلها وما حصل 
القتلة،  واس���امء  هب��ا 
وال����ذي����ن 

واقع  يجسد  الكربالئي معرضا  المهدي  عبد  الشيخ  افتتح سماحة 
الطف االليمة في منطقة ما بين الحرمين الشريفين والذي اقامته 
شعبة المعارض والنشاطات الثقافية  في العتبة الحسينية المقدسة 
بالتعاون مع مؤسسة مهديون في الجمهورية االسالمية االيرانية. 

االحرار : حسين نصر 
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احلرمات  انتهكوا 
ل����أم����ام احل��س��ني 

-ع��ل��ي��ه ال���س���الم- 
جت���س���ي���د ال���واق���ع���ة 

بمجسامت جتعل املشاهد 
مع  تعاطفا  اكثر  واملتلقي 

التعبري  ه��ذا  ال��وق��ائ��ع،  تلك 
من  االن��س��ان  يعلم  املجسم 
قول  او  القصة  رسد  خ��الل��ه 
الشعر والنثر  عن واقعة الطف 
تلك  مع  كبريا  تعاطفا  ليشكل 
اىل  بحاجة  ون��ح��ن  الفاجعة 
اجل��ان��ب ال��ع��اط��ف��ي وج��ان��ب 
عن  واملوعظة  والفكرة  العربة 
-عليه  احل��س��ني  االم���ام  فكر 

السالم-. 
احلكيم(  )ميرس  اوض��ح  فيام 
م���س���ؤول م��ع��رض ك��رب��الء 
الدويل : ان املعرض املجسامت 
حاكى  الليمة  الطف  لواقعة 
 )٦٠( لسنة  التارخيي  ال��رسد 
ه����  واحل����دث ال���ذي م���رة يف 
ال��س��ب��اي��ا اه���ل ب��ي��ت ال��ع��رتة 
-عليهم السالم- طوال ) ٤٠( 
وضح  املعرض  ان  يوما،مبينا 
خالل  من  التارخيي  ال��رسد  يف 
االصلية  والرسائل  الوقائع 
التي تم ترمجتها 

اىل 

ث���الث 
ل����غ����ات 

ال���ع���ريب   (
وال��ف��ارس��ي��ة   –

واالن��ك��ل��ي��زي��ة   –
م���ا ح����دث يف  ك���ل   )

ال��ف��اج��ع��ة االل��ي��م��ة عىل 
االم����ام احل��س��ني واه���ل بيت 
ان  السالم-مؤكدا  -عليهم 
كانت  املختصة  الفنية  الكوادر 
ثالث  قبل  للمعرض  تستعد 
من  فنانني  مع  بالتعاون  اشهر 
امل��ع��رض يف  اي��ران،م��ن��وه��ا ان 
زين  االم��ام  استشهاد  ذك��رى 
العابدين عليه السالم  ويستمر 
يوم  كل  يف  ويفتح  ايام    )١٠(
اىل  التاسعة صباحا  الساعة  من 

التاسعة مساء. 
السيدة)  قالت  جهتها  وم��ن 
من  هبشتي(  ال��ه 

مجهورية 
االي��ران��ي��ة 

واملرشفة  ممثلة  
ع��ىل اس��ت��ع��دادات 

ص����ن����ع امل���ج���س���امت 
املجسامت  ان عدد  املعرض: 

مسم   )٣٠  ( مسم   )٦٠٠(
 ( السالم  عليه  احلسني  لأمام 
وصنعت  لعداء  مسم   )٥٧٠
البودر  امل���واد  م��ن  املجسامت 
ضد  الصمغي  وامل���واد  املرمر 
حتركات  فيها  ويوجد  الكرس 
املواد  وهذه  يدوية 

يساعد 
ع����������ىل 

ب���ق���ه���ا ف���رتة 
واالشخاص  اطول 

 ( عليها  يعملون  الذين 
اشهر  ثالث  ملدة  شخصا   )٥٠

متتالية.
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خطاب العلماني 
للمؤسسة الدينية 

ام للمواطن؟

اللغ��ة املش��رتكة للعلامني��ني ه��ي 
جتديد الرتاث االسالمي ويقصد 
به اجياد ترشيعات حديثة ليس��ت 
بالرورة ان يكون هلا نص بل ان 
بعض النصوص الدينية اصبحت 
التتامش��ى والعرص ، والغاية من 
هذا ه��و النهوض بالواقع احليايت 

لالنسان وبكل اجتاهاته.
للمؤسس��ة  فه��ل خطاب��ه موجه 
الديني��ة ام للمواط��ن ؟ ف��ان كان 
الدينية وه��و يطالب  للمؤسس��ة 
بالتجدي��د فهذا يعن��ي ان هنالك 
جدي��دا  متتلكه املؤسس��ة الدينية 
او ان املؤسس��ة   ، ب��ه  ومل تعم��ل 
ق��ادرة ع��ىل التجدي��د وترف��ض 
الثال��ث  واالحت��امل  التجدي��د، 
يف  موج��ود  التجدي��د  خط��اب 
تعتم��ده  ومل  العلامني��ة  البل��دان 

املؤسسة الدينية .
فان كان االحت��امل االول فحري 
بالعلامين الكش��ف عن��ه بدال من 
التهج��م ع��ىل املؤسس��ة الدينية ، 
وان كان االحت��امل الثاين فان هذا 
يعن��ي ثق��ة العلامين بق��وة ومكانة 
لدرجة  العلمية  الدينية  املؤسس��ة 
اهن��ا تس��تطيع ان جت��دد وال جتدد 
وهنا التساؤل كيف علم بامكانية 
التجدي��د وعدم االق��دام عليه ؟ 
ول��و كان ذل��ك فه��ذا اق��رار منه 

باعلمية املؤسسة الدينية وطاملا هلا 
االعلمية فمن املؤكد هلا اس��باهبا 
يف عدم اعتامد التجديد،  وان كان 
الثالث فه��ذا ادان��ة للعلامين النه 
يدعي اح��رتام وحري��ة االخرين 
يف افكاره��م ويف الوق��ت نفس��ه 

ينتقدهم .
قد تكون مش��كلته املواطن الذي 
يتب��ع هذه املؤسس��ة الديني��ة واذا 
اردن��ا ان نع��رف نس��بة امللتزمني 
االس��المي  الدين��ي  باخلط��اب 
بتامم��ه فاهنم ال يتجاوزون نصف 
املس��لمني ومن كل املذاهب ) أي 
االلتزام باالحكام الرشعية ، واما 
اس��المهم فهو صحيح وثابت(، 
املواط��ن  راي  كان  ان  ولك��ن 
االلت��زام باخلط��اب الديني فهذه 
حريت��ه والعلامين يعل��م ان الذي 

يلتزم فانه يلتزم رغبة ال رهبة.
ولنفرض ان العل��امين هيمه ثقافة 
املواطن وم��ن ثم ثقاف��ة املجتمع 
وه��ذا ام��ر حس��ن ولك��ن اهي��ام 
افضل تثقيف املواط��ن ام الدفاع 
عنه من مؤامرات دول االستكبار 
العاملي ؟ فاجلهل اهون من القتل 
وع��دم ثقافت��ه ال ت��ؤدي اىل قتل 
االخري��ن ) العصابات االرهابية 
الت��ي تقت��ل بغطاء اس��المي غري 
معني��ة باخلط��اب وان كان بعض 

العلامنيني بل وحت��ى حكوماهتم 
يستش��هدون بداع��ش للني��ل من 
اخلطاب االس��المي ( فهل وجه 
العلامني��ون افكاره��م وعقوهل��م 
للسياسات اخلاطئة  والقاتلة التي 
عليها اغل��ب دول الغرب ؟ هل 
وجهوا ثقافتهم لتلك احلكومات 
ك��ي حت��رتم ش��عوب دول الع��امل 
تتحدث��ون  م��ا  كث��ريا  ؟  الثال��ث 
ع��ن مصطلحات اش��به باهلرطقة 
ومنه��ا مثال الديمقراطية ، اس��ال 
العل��امين ل��و ص��وت كل اعضاء 
ملس االمن عىل ق��رار معني أي 
باالغلبي��ة واس��تخدمت امري��كا 
حق النقض ) الفيتو( من سيكون 
صاحب القرار االغلبية ام امريكا 
؟ هن��ا الديمقراطي��ة رضب م��ن 

اخليال.
هل وج��ه العلامين قلم��ه للدوائر 
الغربية عندما تس��تخدم اسلوب 
احلص��ار ع��ىل املواطن��ني بحج��ة 
معاقب��ة حكوماهت��م ؟ ه��ل وجه 
ع��ن  للبح��ث  جه��ده  العل��امين 
م��ا يق��وم ب��ه البن��ك ال��دويل من 
احتيال واستنزاف الموال الدول 
املقرتض��ة منه وبرشوط قاس��ية؟ 
ه��ل يعل��م العل��امين ان ٩٩% من 
االمراض والع��وق يف دول العامل 
الثالث هي سببها حروب الدول 

العلامنية املتطورة ، فهذا االنس��ان 
ال��ذي تداف��ع عن��ه ك��ي ال يلتزم 
باملؤسسة الدينية لالرتقاء بثقافته 

هل لكم ان حتافظوا عىل حياته ؟
الدم��ار  اس��لحة  ع��ن  احلدي��ث 
القاتل��ة هل��ذا االنس��ان  الش��امل 
الذي يوجه له خطابه العلامين من 
هي الدول املصنعة هلذه االسلحة 
امري��كا  احتاج��ت  س��نة  ك��م  ؟ 
الص��دار ق��رار يق��يض باغ��الق 
معتق��ل غواتنام��و االرهايب بكل 

معنى الكلمة .
واحلدي��ث ع��ن قان��ون االحوال 
العلامين  انتق��د  الش��خصية فه��ل 
اس��ياده الذين يوص��ون بان ترث 
ملياردي��ر  م��ن  وك��م   ، كالهب��م 
اوىص ب��ان تك��ون اموال��ه لكلبه 
بع��د موت��ه مانعا عائلت��ه من حق 
الترصف بارث��ه ، والبعض جيعل 
للكلب حصة مثلام لزوجته وابنه 

وابنته حصة .
واما احلديث عن اخلطاب الديني 
الدين��ي  حتدي��د  اوال  فيج��ب   ،
هل هو االس��المي ، املس��يحي ، 
اليه��ودي ، واذا كان االس��المي 
فعلي��ه ان حيدد اخلط��اب املذهبي 
ويوج��ه كالمه للمذه��ب وليس 

للدين االسالمي .
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حمّمد  السّيد  ونسبه:  اسمه   
حّجت الكوهكمري.

حّجت  السّيد  ولد  والدت��ه:   
شعبان  يف  ال��ك��وه��ك��م��ري 
يف  تربيز  بمدينة  ه���   ١٣١٠

إيران.
املقّدمات،  درس  دراس��ت��ه:   
وعلوم الدب واللغة، وبعض 
يف  آن���ذاك  املتعارفة  العلوم 
 ١٣٣٠ عام  ويف  تربيز،  مدينة 
النجف  مدينة  إىل  سافر  ه��� 
دراس��ت��ه،  إلك���امل  الرشف 
إىل  ج��اء  ه�   ١٣٤٩ ع��ام  ويف 
مدينة قم املقّدسة، وأقام فيها، 
وأخذ يلقي دروسه فيها بالفقه 

واُلصول.
)السّيد  منهم  نذكر  أساتذته:   
الطباطبائي  ك��اظ��م  حم��ّم��د 

ت��راب  أب��و  السّيد  ال��ي��زدي، 
اهلل  فتح  الشيخ  اخلونساري، 
بشيخ  املعروف  الصفهاين، 
حسني  حمّمد  الشيخ  الرشيعة، 
السّيد  النائيني،  ال��غ��روي 
ضياء  والشيخ  الفريوزآبادي 

الدين العراقي(.
 صفاته وأخالقه: كان )قدس 
ال��ت��ظ��اه��ر،  حي���ب  ال  رسه( 
وهلذا  ال��ري��اء،  عن  واالبتعاد 
للصحف  ي��س��م��ح  ال  ك���ان 
واملجاّلت بطبع ونرش صوره، 
وكان يويص أصدقاءه وطاّلبه 
املنابر،  عىل  به  اإلش��ادة  بعدم 
أوافق  قوله: ال  ويكّرر عليهم 

عىل ذكر اسمي عىل املنابر.
وأّما عن والئه لإلمام احلسني 
كان  فقد  ال��س��الم(،  )عليه 
وبمجالسه،  به  التعّلق  شديد 
باملطالعة،  ول��ع��ه  ع��ن  وأّم���ا 
خيّصص  ك��ان  أّن��ه  عنه  فينقل 
ساعتني أو ثالث ساعات من 
باإلضافة  للمطالعة،  ليلة  كل 

من  وكان  النهار،  مطالعة  إىل 
الكتب  مراجعة  إع��ادة  عادته 
مرحلة  كتب  أي:  احلوزوية، 
الكفاية،  مرحلة  إىل  املقّدمات 
سنوات  أرب��ع  أو  ث��الث  ك��ل 

وبشكل دقيق.
بعد  الشاه:  نظام  من  مواقفه   
الكريم  ع��ب��د  ال��ش��ي��خ  وف���اة 
أصبحت  ال��ي��زدي  احل��ائ��ري 
يف  العلمية  احل��وزة  مسؤولية 
بعهدته  امل��ق��ّدس��ة  ق��م  مدينة 
وقد  ال��ع��ل��امء،  م��ن  اثنني  م��ع 
الشاه،  لنظام  بالتصّدي  قاموا 
اجلائرة  القوانني  وباخلصوص 
تعارض  والتي  سنَّها،  التي 
ب��ش��ك��ل رصي����ح ال��رشي��ع��ة 
منع  قانون  منها  اإلسالمية، 
احل��ج��اب اإلس��الم��ي ال��ذي 

استنكره علامء الدين.
اآلثار  من  اخلريية:  مشاريعه   
قيامه  ُتنسى  أن  يمكن  التي ال 
احلّجتية  م��درس��ة  بتأسيس 
قم  مدينة  يف  الدينية  للعلوم 

من  مساحة  ع��ىل  امل��ق��ّدس��ة، 
ألف  ثالثة عرش  تبلغ  الرض 
مائة  عىل  وحتتوي  مربع،  مرت 
وس��ت وع��رشي��ن غ��رف��ة، مع 
للمطالعة  ومكتبة  مسجد 
من  آالف  ع����رشات  حت���وي 

الكتب يف خمتلف العلوم.
)مستدرك  ومنها  مؤلفاته:   
البيع،  يف  رسالة  املستدرك، 
املطالب  تنقيح  يف  رس��ال��ة 
ال��ص��ور  ع��م��ل  امل��ب��ه��م��ة يف 
الحاديث،  ممع  املجّسمة، 

حاشية عىل كفاية اُلصول(.
حّجت  السّيد  ت��ويّف  وف��ات��ه: 
رسه(  )ق��دس  الكوهكمري 
اُلوىل  مج��ادى  من  الثالث  يف 
سمع  وع��ن��دم��ا  ه���،   ١٣٧٢
بنبأ  الربوجردي  السّيد حسني 
وفاته قال: )لقد َقصم ظهري 
جثامنه  عىل  وصىّل  النبأ(،  هذا 
ودف��ن  ال��ربوج��ردي،  السّيد 
احلّجتية(  )املدرسة  بمدرسته 

يف مدينة قم املقّدسة.

والبرصي  الدين  بزين  يلقب  كبري  عراقي  ديني  ع��امل 
والبحراين، ولد بقرية هنر خوز العراقية، وكان شخصية 
علمية رصينة تلفعت بالفضائل ومتنطقت بالعفة والتقى 
مؤلفاته  من  الكامل،  ينشد  الذي  اإلنسان  مثال  وأصبح 

الخالق عند اإلمام الصادق )عليه السالم(.

من هو؟؟؟

السيد محمد حجت الكوهكمري )قدس سره( 
ماء)1310 هـ – 1372 هـ(

عل
 ال

ضة
رو
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قلما يوجد اس���م كتاب أو غير كتاب يكون مطابقا لمس���ماه مثل هذا الكتاب، 
ف���إن الكتاب عل���ى صغر حجمه كبير معناه عظيم ق���دره كثير علمه، واف بما 
وعده مؤلفه الجليل من ذكر المسائل الكالمية، مع نقل آراء علماء المذاهب 
فيها، و اإلش���ارة إلى أدلة المختار من الكتاب والس���نة واالجماع والعقل غالبا، 
والمناقشة مع المخالفين أحيانا، مضافا إلى مزايا كثيرة وإضافات ال توجد في 
الكت���ب الكالمية، من جملتها طرح مس���ائل لم يبحث عنها في الكتب الكالمية 

قبله وال بعده.

)ره(  املفي��د  الش��يخ  قس��م 
مواضيع بحث��ه يف هذا الكتاب 

إىل مخسة أبحاث:
١ - البح��ث ع��ن الف��رق ب��ني 
املفه��وم العريف لكلمة الش��يعة 
واملعتزلة وعلة تسمية كل واحد 
منهام باس��مه وهذا هو موضوع 

القول الول من الكتاب.
٢ - البح��ث ع��ن الف��رق ب��ني 
اإلمامي��ة وغريه��م م��ن ف��رق 
الش��يعة مثل الزيدية ونحوهم، 
وه��ذا قد تعرض له الش��يخ يف 

القول الثاين من الكتاب.

٣ - البح��ث ع��ن الفوارق بني 
الش��يعة واملعتزل��ة يف تفاصي��ل 

املسائل االعتقادية وهذا
ق��د بحث عنه م��ن القول ٣ إىل 

القول ١٨.
املس��ائل  ع��ن  البح��ث   -  ٤
ع��ىل  االعتقادي��ة  الصولي��ة 
نح��و االختص��ار مع اإلش��ارة 
إىل اآلراء والدل��ة - ويس��مى 
باجللي��ل م��ن ال��كالم - وهذا 
يبدء من القول ١٨ ويستمر إىل 
آخر الكتاب باس��تثناء اللطيف 

من الكالم.

٥ - البح��ث ع��ن املس��ائل 
العقلية العامة التي ليس��ت 

االعتقادي��ة،  الم��ور  م��ن 
ولكنها مما تبتنى عليها املس��ائل 
االعتقادي��ة واقعا أو عىل عقيدة 
الشيخ قده - ويسمى باللطيف 
من ال��كالم -، وه��ذا يبدء من 
القول ٨٢ إىل ١٠٥ ثم من رقم 
١٤١ إىل ١٥١ ث��م بزيادة ثلث 
مس��ائل منفصالت عنها يصري 
املجموع ثامنية وثالثون مسألة.

الول  البح��ث  أن  وتفصيل��ه 
ينح��رص يف ق��ول واح��د وهو 

القول الول من الكتاب.
أيض��ا خلصه  الث��اين  والبح��ث 
يف الق��ول الثاين وإن أش��ار إىل 
موافقاته وخمالفات��ه مع الزيدية 
وذكر آرائهم يف ضمن مس��ائل 

الكتاب.
وأما البح��ث الثالث أعني ذكر 
الف��وارق بني الش��يعة واملعتزلة 
عنه��ا  البح��ث  كان  وإن  فه��و 
مخس��ة  يف  ينح��رص  مس��تقال 
ع��رش قوال م��ن الق��ول الثالث 

اوائل المقاالت
 في المذاهب والمختارات

 اسمه ينبئ عن مسماه
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إىل الس��ابع ع��رش، ولك��ن بقية 
مس��ائل الكت��اب أيض��ا يمكن 
ع��ده اس��تمرارا هل��ذا البح��ث 
إللزامه قده بذك��ر آراء املعتزلة 

يف كل بحث مهام أمكن.
وأم��ا البحث الراب��ع فمع قطع 
النظ��ر عن أن مس��ائل القس��م 
الثال��ث أيض��ا داخلة في��ه، إذا 
نظرن��ا إلي��ه مس��تقال يب��دء من 
الق��ول ١٨ إىل آخر الكتاب إال 
ثامني��ة وثالثون مس��ألة هي من 
اس��تثنائها  وبعد  الكالم  لطيف 
يك��ون هذا القس��م م��أة واثنني 

مسألة.
أعني  اخلام��س  البح��ث  وأم��ا 
اللطي��ف م��ن ال��كالم فهو كام 
م��ر يبدء من رق��م ٨٢ إىل ١٠٥ 
وهي أربع وعرشون مس��ألة ثم 
ينتقل إىل س��ائر املسائل إىل رقم 
١٤١ ومن��ه إىل رقم ١٥١ أحد 
عرش مس��ألة من اللطيف يصري 
مع ما ذكر مخسا وثالثون مسألة 
وإذا ض��م إليه رق��م ٧٢ ورقم 
١٣٩ ورق��م ١٥٥ لكوهن��ا من 
لطي��ف الكالم يص��ري املجموع 

ثامنية وثالثون مسألة.
مس��ائل  بقي��ة  إىل  ض��م  وإذا 
الكتاب وهي مأة وثلث مسائل 
يف أصول العقائد و سبعة عرش 
مسألة ذكرت قبلها يصري الكل 
مأة وس��بعة ومخس��ون مس��ألة، 
ثامنية وثالثون مسألة يف لطيف 
ال��كالم، وم��أة وتس��عة ع��رش 

مسألة غريه.
ثم إن هناك نكتتان مهمتان:

الوىل: أن��ه ليس عدد املس��ائل 

املبحوث عنه��ا يف هذا الكتاب 
واقع��ا مطابق��ا لع��دد عناوي��ن 
البواب أعني ما يقوله الش��يخ 

قده )قوله يف كذا(.
أيض��ا إن هن��اك مس��ائل وق��ع 
البحث عنه��ا يف ضمن عناوين 
س��ائر البواب ومل يبحث عنها 
مس��تقال وهي كثرية نذكر منها 
غري ما ذكر من املكررات وهي:

١- إش��رتاط اإلمام��ة بالن��ص 
أو املعج��ز ،٢- اإلمامة يف بني 
ع��ىل  النص��وص   -  ٣ هاش��م 
إش��رتاط   -  ٤ الئم��ة  أعي��ان 
العصم��ة والك��امل يف اإلمام ٥ 
- إش��رتاط الن��ص والكامل يف 
اإلم��ام ٦ - إش��رتاط كونه من 
ولد احلسن واحلسني ٧ - إيامن 
أيب طالب وغريها من املباحث

املس��ائل  إن  الثاني��ة:  النكت��ة 
املبحوث عنه��ا يف هذا الكتاب 
بعضه��ا  املق��االت(  )أوائ��ل 
مسائل كالمية حمضة، وبعضها 
أصولي��ة  وبعضه��ا  فلس��فية 
و  وهك��ذا،  فقهي��ة  وبعضه��ا 
تنقس��م املس��ائل من هذه اجلهة 
لن  أقس��ام  أربع��ة  إىل  أيض��ا 
قس��ام منها كام ذكرنا من مسائل 
الت��ي تس��مى  الفلس��فة وه��ي 
فلسفية  فإهنا مس��ائل  باللطيف 
بالصال��ة وكالمي��ة بالتبع وقد 
ذكرنا أن عددها سبعة وثالثون 

مسألة.
ومنها : ١ - ما يدرك باحلواس 
 -  ٣ احل��واس  إحس��اس   -  ٢
اجلواهر ما ه��ي؟ ٤ - اجلواهر 
أه��ي متجانس��ة؟ ٥ - اجلواهر 

أهلا مس��احة وأقدار؟ ٦ - حيز 
اجلواهر ٧ - لوازم اجلواهر من 

العراض ، وغريها 
وأم��ا املس��ائل الصولي��ة فهي 

اثنني وثلثني مسألة منها:
١ - إن العق��ل ال ينف��ك ع��ن 
سمع وإن التكليف ال يصح إال 

بالرسل ٢ - تأليف القرآن 
٣ - الصفة واملشتق ٤ - اللطف 
والصلح ٥ - إن اهلل ال يعذب 
إال ع��ىل ذنب أو فعل قبيح ٦ - 
والئمة  الرسل  منامات  حجية 
)ع( ٧ - تكلي��ف املالئكة ٨ - 
نس��خ أحكام االسالم ٩ - هل 
يق��ع الطاعات م��ن الكفار ١٠ 
- العموم واخلصوص وغريها

وأما املس��ائل الفقهية املوجودة 
يف أوائ��ل املق��االت فهي واحد 
وامل��راد  مس��ألة  وع��رشون 
باملس��ائل الفقهية املس��ائل التي 
تكون جهة الفقهي��ة غالبة فيها 
أو مس��اوية مع اجلهة الكالمية 
وإن أمك��ن جعله��ا كالمي��ة أو 

أصولية أو غريمها، ومنها:
١ - الس��امء والح��كام ٢ - 
االس��الم واإلي��امن ٣ - التوبة 

٤ - حكم أصحاب البدع 
٥ - كراهة إط��الق لفظ خالق 
ع��ىل غ��ريه تع��اىل ٦ - أح��كام 

الئمة ٧ - صغائر الذنوب 
٨ - حقيق��ة التوب��ة ٩ - التوبة 
من القبيح مع اإلقامة عىل مثله 
١٠ - التوب��ة من مظ��امل العباد 

وغريها
وال خيف��ى أن املواضي��ع الت��ي 
يبحث عنها شيخنا املفيد قدس 

رسه يف ه��ذا الكت��اب مواضيع 
كالمية حسب ما التزم به، وإن 
كان قس��ام كبريا منه��ا داخال يف 
موضوعات س��ائر العلوم مثل 
والص��ول  والفق��ه  الفلس��فة 
والتاري��خ والتفس��ري واحلديث 

وغريها كام مر.
ولكن قد تب��ني يف حمله أن كون 
املس��ألة من مسائل علم ال ينايف 
كوهن��ا م��ن مس��ائل عل��م آخر 
م��ن جهة أخرى، ف��إن اجلهات 
ب��ني  املائ��زة  ه��ي  واحليثي��ات 

موضوعات العلوم ومسائلها.
وعلي��ه فمس��ائل ه��ذا الكتاب 
كلها مس��ائل كالمي��ة من دون 
اس��تثناء إذ قد بح��ث عنها هنا 
من تلك احليثية، وأما احليثيات 
الخ��رى املوج��ودة فيه��ا فهي 
غري ملحوظ��ة هنا أصال أو أهنا 
لوحظ��ت تبع��ا، كام أهن��ا حينام 
يبح��ث عنه��ا يف تل��ك العلوم 
تك��ون احليثي��ة الكالمي��ة غ��ري 

ملحوظة.
نع��م هناك نكتة ال ب��أس بالتنبه 
إليها، وه��ي: أن وجود جهتني 
وحيثيت��ني يف مس��ألة واحدة ال 
ينايف كثرة املناس��بة مع أحدمها 
وقلتها بالنس��بة إىل اآلخر، فإن 
مس��ألة )الس��امء والح��كام( 
بالصالة،  مس��ألة كالمية  مثال 

وفقهية بالتبع.
وكذلك مسألة )من قى فرضا 
ب��امل ح��رام( مس��ألة، أصولية 

بالصالة وكالمية بالتبع.
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ب��������ك��������اٌء ق��������د اأف���������������اق ال����ن����ائ����م����ي����ن����ا
�������س������ك������ون ال������ل������ي������ل ك����������������ّدره ن�������س���ي���ج
ح�����������س�����ُن ال�����������س�����ب�����ط ك�����ّل�����م�����ه�����ا ل����ت����وٍّ
�����س����ق����وٍق ذي  م�����ال�����ث�����وب�����ك  ب�����ن�����ّي�����ة 
َج����ل����ي����ا ارى  ال���������������س�������واد  واآث������������������ار 
واق������������������������داُم ت��������ع��������نُّ ب������ه������ا دم������������اٌء
و��������س�������رُب ال������وج������ه م������ن ك��������فٍّ اث���ي���م
�����س����ق����اء يف  ت������غ������ّي������ب  ق��������د  وع�������م�������ي 
واخ������������������واين ف�������ق�������دت ف��������ا اأراه�������������م
وع������م������ات������ي ُغ��������زي��������َن م�������ع ال����ث����ك����اىل
وب�����������الأك�����������فِّ ت�������������س������ّرَن ال�������وج�������وَه
واذن�������������������������اي ت�������خ�������رم�������ت�������ا ب������ط������فٍّ

ن���ح���ي���ٍب يف  ����ك����ي����ن����ُة  �����سُ ب�����رح�����ت  وم��������ا 
ف�����م�����ذ غ������ادرت������ن������ا ِب�����ت�����ن�����ا ُا��������س�������ارى
وال�����ف�����ي�����ايف ال���������ب���������وادي  يف  خ�������ذون�������ا 
����ه����اٍد �����سُ يف  اه���������وي  ال�����ط�����ر������سِ  وف���������وق 
����س���ب���اٍب م������ن  ب�������س���ي���لٍ   ع�����������ادوا  وق��������د 
َه��������ُل��������مِّ ُب�����ن�����ّي�����ت�����ي ح�����ي�����ث ال�����ل�����ق�����اُء
م��������ع الج�����������������داد م��������ن خ��������ري الن����������ام
جل�������ري�������ل اأم�������������ن ال��������وح��������ي ن����غ����دو
الن�����ت�����ظ�����ار يف  ب�����ا������س�����م�����ًا  وح�������م�������زة 
ُع��������������اُه يف  جت���������ّل���������ى  ربٍّ  اىل 

وج������م������ع ال���������س����ب����ي ي�����ب�����ت�����دئ الن����ي����ن����ا
رق���������ّي���������ُة ط�����ف�����ل�����ٌة اأب���������������دت ح���ن���ي���ن���ا
ات���������اه���������م ب�������امل�������ن�������ام ل���ي�������س���ت���ب���ي���ن���ا
وح��������رُّ ال�������س���م�������س ق�����د �����س����ب����َغ اجل��ب��ي��ن��ا
ب����ج����ل����دك وال���������س����ب����ا اأ�����س����ح����ى ح���زي���ن���ا
ب����ه����ا ال�����������س�����وك الل������ي������م غ��������دا دف���ي���ن���ا
و������س�����ت�����ُم امل�����رت�����������س�����ى وال����ط����اه����ري����ن����ا
ف���ي���ن���ا ال���������ق���������اه  ل  اهلل  وع���������ب���������ُد 
امل���ه���ي���ن���ا ال�����ظ�����ل�����م  ي������دف������ع  ذا  ف�����م�����ن 
وع�������ن�������دك ن���������ور ع����ي����ن����ي م�������ا ُغ����زي����ن����ا
لأع�����������������ن ������س�����م�����ت�����ى ون������اظ������ري������ن������ا
وُق����������رط����������اَي ب��������اأي��������دي ال���������س����ارق����ي����ن����ا
وام�����������ي ت�������������ذرُف ال�������دم�������ع ال�������س���خ���ي���ن���ا
ُن��������ق��������اد ع�����ل�����ى ن�������ي�������اق اجل�����ائ�����ري�����ن�����ا
ال�������س���ال���ك���ي���ن���ا اأع������ي������ى  ال���������س����ام  ودرُب 
ومي���������س����ي ال�������ق�������وُم ع����ن����ي م�������س���رع���ي���ن���ا
ق�������������س������اة ك�������احل�������ج�������ارة ح����اق����دي����ن����ا
ل���ت���ل���ح���ق���ي���ن���ا الوان  اآن  ل������ق������د 
وف���������اط���������م ب�����ا������س�����ت�����ي�����اق ت���ل���ت���ق���ي���ن���ا
وح���������ي���������درة ال������ه������م������ام ����س���ت���ن���ظ���ري���ن���ا
وج�����ع�����ف�����ر ب�������ن ج�����م�����ع ال����ط����ائ����ري����ن����ا
مب������ر�������س������اٍة �����س����ي����ج����زي ال�������س���اب���ري���ن���ا

علي حيدرريشٌة غلبِت الريح

34



ميعاد كاظم الالوندي

لي�س   ، جيدًا  ال�سمع  الأح���زان  وريثُة  ارهفْت 
هناك �سوى همهمة خلف الباب املو�سدة، وجد 

الوجل طريقُه اىل قلبها.. فت�سلل
دخلت  ث��م  امل��رجت��ف  بكفها  ال��ب��اب  ط��رق��ت 
ال�سام(  )عليه  احل�سن  الإم���ام  ..ا�ستقبلها 
خنق  جاهدة  حاولت  راأت  ما  هالها   ، م�سطربًا 
احل�سن  الإم��ام  اأراد  غ�ستها  وابتاع  �سهقتها 
ج��دوى  دون  ل��ك��ن  تهدئتها  ال�����س��ام(  )ع��ل��ي��ه 
كبد  لظًى  ي�ستعر  وهو  امل�سوؤوم  الط�ست  فمنظر 
من  ترى  وهي  ل  كيف  فرائ�سها  اأرع��د  امل�سموم 
ر�ست اخلليقة على �سواطئ بحر جوده وهو يهُم 

للرجل نا�سرًا اأ�سرعة الوداع..
املبكر،  فراقه  اإيقاع  على  املنية  ر�سمتها  �سورة 
اىل  �سار  ان  بعد  ال�سريفة  لأق��دام��ه  وق��ع  فا 
املدينة  �سكك  باتت  فقد  القد�سي  امللكوت  عامل 
رفيقه  البهيم  الليل  وافتقد  بالوح�سة  ت�سج 
عن  غابت  وطرقات  اخلجولة  بعطاياه  املحمل 

اأبواب بائ�سة تقبع خلفها اأفواه فاغرة واأحداق 
ال��ذي  املجهول  ال��زائ��ر  ق��دوم  ترقب  �ساهدة 

تتفجر مبقدمه ينابيع العطاء والإيثار..
يف م�سهد ابكى املخالف واملوؤالف يف بيت المام 
اجل�سد  حيث  هناك  ال�سام(  )عليه  احل�سن 
فما  املنرية  الطف  �سمو�س  به  حتيط  امل�سجى 
الها�سمية فارقت  ال�سم�س والقمر والنجوم  بن 
بارئها  اىل  ورح��ل��ت  ال��دن��ي��ا  ال��ط��اه��رة  روح���ه 

را�سية مر�سية.
رحل الإمام احل�سن )عليه ال�سام( ومل ترحل 
الأزمان  عر  �سداها  �سع  التي  اخلالدة  كلماته 
الب�سالة  فر�ساة  عر  لاأجيال  لترز  والع�سور 
األوان كرباء ال�ساطعة وما �سطرته من ماحم 
يف  التاريخ  جملدات  اأعظم  عجزت  وبطولت 
عبارته  ردد  حن  الر�سالية  حقيقتها  تبيان 
امل�سهورة موا�سيًا لأخيه احل�سن )عليه ال�سام( 
اخي  ي��ا  تبِك  ل  دم��ع��ة:  عينيه  م��ن  برقت  مل��ا 

ان  مقررًا  كان  عبداهلل  ابا  يا  كيومك  يوم  فا 
النبي  املهيب عند قر  املوكب اجلنائزي  ينتهي 
حيث  و�سلم(  واآل���ه  عليه  اهلل  )�سلى  ال��ه��ادي 
لكن  امل�سطفى  لريحانة  املوؤملة  الرحلة  نهاية 
..! العجب كل العجب فما بن وعيد من بارزت 
خالقها و�سدحت باعلى �سوتها ان ل تدفنوا يف 
اجر  بخ�سوا  من  ن�سال  وبن  احب  ل  من  بيتي 
�ساحب الر�سالة انف�سمت دعامة اجلود والكرم 
القهقرى  ال�سهام  باأحقاد  املو�سوم  النع�س  وعاد 
الغرقد  ت��ال  على  اخ��ريًا  ليجثم  م�س�س  على 

حمت�سبًا لي�س هذا ال حقنًا للدماء..
ايا رحمة  ربي الوا�سعة، يا اإمامي يا ابا حممد 

احل�سن املظلوم..
ظهور  حتى  الغيظ  لنكظم  اهلل  دي��ن  نا�سر  يا 
و�سيعلم  ف��رج��ه(  تعاىل  اهلل  )عجل  املنتقم 
ينقلبون  منقلب  اأي  حممد  ال  ظلموا  ال��ذي��ن 

والعاقبة للمتقن.

على تالِل الغرقِد
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خضير البياتي راسُم البسمة

ع���ا ق�������د  ق�������رٍ   �������س������وب  ب�����رح�����ل�����ك  مّي������������ْم 
ه�����������ذا ال�������������ذي ب������ه������ج ال���������دي���������ار ب�����وق�����ف�����ٍة
ال������ذي وال�����������س�����ي�����ُف  ا������س�����ح�����اق  اب��������و  ذا  ه������و 
وا���������س��������دح ب���������س����وت����ك ف������امل������ن������ادى ����س���ي���غ���ٌم
ط�����ب�����ُع�����ُه و�������س������ي������فٍ   حم�������������راث  ب��������ن  م��������ا 

م�������س���ل���م���ًا  ج������ئ������ُت  ا�������س������ح������اق  اب���������ا  ي�������ا  اَو 

ي��������ا را��������س�������م�������ًا ل����ل����ه����ا�����س����م����ي����ة ب���������س����م����ة ً
ي��������ا اي�������ه�������ا ال������ل������ي������ث ال����������س���������دُّ ��������س�������راوة
ان����ح����ن����ي راأي����������ت����������ك  ان  م���������ا  ل������ئ������ن  اين 
����س���ل���ي���ل���ُه �������س������ّد  وال�����������س�����ي�����ف  م����ق����ب����ا ً  ي�������ا 
ح����م����ل����ُه ت������ع������ر  ث��������������������اأرًا  ح�������ام�������ا ً  ي���������ا 
ول�������ن�������ا ب�������ي�������وم ف������ي������ه �������س������ي������ٌف ��������س�������ارٌم
����س���ج���ي���ًة ال���������زم���������اِن  ��������س�������رِف  يف  �����س����ّج����ل����ت 
ان��������ا ع����ا�����س����ق اج����������رى ال��������زم��������اُن م����دام����ع����ي
ل������وع������ٌة  ف�������������������وؤادي  يف  ك����م����ث����ل����ك  م�����ث�����ل�����ي 
ي�������ا اي������ه������ا امل������خ������ت������ار ح���������س����ُب����ك �����س����اخم����ًا

ه����������ذا ������س�����ري�����ح�����ك ق��������د ت�����������س�����ام�����ى ق�����ب�����ة ً
ف�����اه�����ن�����اأ ُج������زي������ت ع������ن ال������ر�������س������ول واآل����������ِه

ث��������م ان��������ح��������ِن ف�����������وق ال�������������س������ري������ح م���ق���ب���ا
ح������ت������ى غ������������دا ب��������ي��������ُت ال������ن������ب������ي ُم����ه����ل����ا
ج����ن����دل ال������ف������واط������م  �������س������در  ع�������ن  زاح  ق�������د 
������س�����ه�����دت ل�������ه ��������س�������وُح احل��������������روب م�����زل�����زل
وع��������ن ال�����ري�����ا������س�����ة وال������وج������اه������ة ق������د ق��ل��ى
ي���������ا اي�������ه�������ا امل��������خ��������ت��������اُر اأن���������ع���������م م�����ن�����زل
ور��������س�������م�������َت وج�������ه�������ا ل����ل����ي����ت����ام����ى اأج�����م�����ا
ب���ك���رب���ا احل�����������س�����ن  اىل  ث����������������اأرَت  م�������ن  ي�������ا 
ُم�����ب�����ّج�����ا اك��������������ون  ف�����ي�����ه�����ا  م�����ن�����ي�����ةٌ   ه��������ي 
م���ق���ب���ا ������س�����ل�����ي�����ل�����ِه  يف  ال  ك������ن������ت  م���������ا 
جت�����ّل�����ا ال�����������رم�����������اح  وق������������ع  يف  اإّلَك 
وم�������رّم�������ا م������ق������ّت������ا ً  ال�������ع�������ت�������اة  ي�������ط�������اأ 
��������َم ال�������ت�������اري�������خ ف�������ي�������َك م�������س���ج���ا وت��������و���������سّ
اىل  ادري  ول  م����ع���������س����وق����ي  ف������اق������ت������اد 
ت�������س���رب���ا ال�����ب�����ع�����اد  ������س�����ج�����ِن  يف  وال������ق������ل������ُب 
ب���ل���ى ق���������د  وغ�����������������رَيك  اّل  ب�����ي�����ن�����ن�����ا  م���������ا 
وال�����������ت�����������ُر وه������������������اٌج ع�����ل�����ي�����ه�����ا ق���������د ع���ا
خ����������ريًا واح�������������س������َن م������ا ُج�������زي�������َت واأف���������س����ا
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عنَدما تزحُف جحافل النفو�س املوالية
وا�سمع �سوت نغمات اأقدامهم

وُيلبون نداًء خفيًا
ويخطون بخطوات اىل الفردو�س

تناديهم دموعي
وتتو�سل اليهم عراتي

وُيق�سم عليهم �سوقي.. انتظروين
لكي اكون معكم وبينكم .. و�ساأكون

فان النداء الروحي الذي ناداهم
هو نف�سه الذي يناديني

رغم بعد امل�سافات 
وكرة اأختام اجلواز

�سناأتيك زحفًا يا ح�سن ..

وطني..
�ساأ�سوغ لك اجمل الكلمات

اذا ما كتبتها لك..
اكتبها ملن ؟!

قل للوطن 
ل تبايل للمحن

قل له ان يطمئن
ففي اآفاق وطني 
تلوح اإ�سراقة..

كوكب جديد
قل له ل حتزن
يومًا يا وطني..

انتظروني

وطني

محمد عبد العظيم الكعبي

مكي كاظم عطا اهلل الجزائري

�ستقوم لك الدنيا..
كل الدنيا

حتى النجم املهيب
يهوي باجتاه افقك

من نحمل..
منه ت�سرق افقك

من نحمل..
منه ت�سرق املدن

قل للوطن 
ل تبايل للمحن

قل له ان يطمئن
يوما  يا وطني

تتاألق ايامك ولياليك
وجتمع حا�سرك وما�سيك

قل للوطن
ل تبايل للمحن

قل له ان يطمئن
يا روعي ل تهداأ ابدًا 

حتى ترى وطني..
يزداد عزما ..

مي�سي قدمًا 
قل للوطن

ل تبايل للمحن
قل له ان يطمئن
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احلسيني  الفن  شعبة  سّجلت 
معرض  خالل  مجياًل  حضورًا 
الثانية  بدورته  ال��دويل  بغداد 
والرب���ع���ني، ه���ذا احل��ض��ور 
الزائرين  عىل  يقترص  مل  ال��ذي 
شمل  وإن���ام  فقط  )املتلقني( 
التشكيليني  الفنانني  من  عددًا 
بام  أش��ادوا  الذين  والرسامني 
لوحات  من  الشعبة  عرضته 
عاشوراء  حادثة  حتاكي  فنية 
احلسني  اإلمام  وقضية  الليمة 
)عليه السالم( واملصاب الذي 
بمعركة  وصحبه  وبآله  به  حل 

الطف اخلالدة.
نامذج  هي  املعروضة  اللوحات 
للوحات  )منسوخة(  طباعية 
عراقيون  فنانون  رسمها  كبرية 
احلسيني  الفن  لشعبة  تابعون 
وقد  املقدسة،  احلسينية  بالعتبة 
للقضية  جديدة  أفكارًا  محلت 

احلسينية فضاًل عن موضوعات 
ريشة  عرب  عرضها  تم  إسالمية 

الفن اإلسالمي اجلميل.
كان الشاب )حممد( أحد أفراد 
زائريه  يستقبل  الشعبة  ه��ذه 
عن  وم��ع��ربة  واث��ق��ة  بابتسامة 
واحد  كل  أّن  إال  هلم..  املحبة 
اللوحات  جناح  يرتك  ال  منهم 
احلسينية دون أن يذرف دموعه 
أم��ام��ه ب��ع��دم��ا ي��ت��ح��دث هلم 
)حممد( عن كل لوحة وما حوته 
وتصوير  وثيمة  موضوعة  من 
لقضية استشهاد اإلمام احلسني 
)عليه السالم( وحلظة استشهاد 
أخيه أيب الفضل العباس )عليه 
السالم(.. وحلظة وداعه لعياله 
وأهل بيته... هذه املوضوعات 
الزائرين  دم��وع  ذرف��ت  التي 
من  قليل  غري  عدد  هبا  وأش��اد 
الفنانني الذيَن أشادوا بالعامل 

احلسيني  الفن  لشعبة  الفنية 
جديدة  أفكار  من  طرحته  وما 
لدى  مكررة  أو  تقليدية  غري 
ويطلقوا  لتسحرهم  الزائرين 
والثناء  املديح  كلامت  عندها 
عىل هذا اجلهد احلسيني املثابر.

الشعبة  ه���ذه  اق����رتان  وم���ع 
)عليه  احلسني  باإلمام  الفنية 
تقترص عىل  أهنا ال  إال  السالم( 
فنيا  احلسينية  القضية  حماكاة 
نقول  أن  نستطيع  وإنام  فقط.. 
الفنون  ص��ور  من  ص��ورة  أهن��ا 
فالفن  ال��رائ��دة..  اإلس��الم��ي��ة 
احلسيني ال يقترص عىل  اللوحة 
احلسينية ذات املضمون الديني 
وال يقترص عىل لوحة الصوت 
يتعدى  وإنام  الديني  اإلسالمي 
هلا  كان  التي  املضامني  كل  إىل 
الفنان  حياة  يف  الفاعل  ال��دور 
العراقي  أو  العريب  املتلقي  أو 

احلسيني  ال��ف��ن  أع���امل  ف��رتى 
أخرى  مستويات  إىل  ارتقت 
معاناة  موضوع  مناقشة  فمثاًل 
خصوصًا  العراقيني  السجناء 
ال��س��ج��ن��اء ال���ذي���ن واج��ه��وا 
قبل  من  واالضطهاد  الضغوط 
يف  الديكتاتورية  احلكومات 
وحماربة  الدينية  القضية  حماربة 
من  بعقيدته  امللتزم  ال��رج��ل 
متثل  التي   احلكومات  خ��الل 
يبطش  وس���وط  ض��ارب��ة  ق��وة 
بكل من يقول كلمة )ال( فهذه 
أعتاهبا  عىل  جتسدت  الكلمة 
مسارح من الدم وارتأينا يف عدة 
معارض أقيمت خارج العراق 
بتسليط  سيايس  معرض  إقامة 
الضواء عليه برؤية فنية عىل ما 
حوته جدران السجون العراقية  
أمام  عرضت  والتي  بالتحديد 

الزائرين أيضًا.

المرحلة العمرانية االولى
 منذ النشاة 680 – 1500م

ُشعبُة الفّن الحسيني والتألق الدائم
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بموقع  كربالء  مدينة  تتميز 
امهية  اكتسب  مهم  جغرايف 
العصور  اق��دم  منذ  كبرية 
ح��ض��ارة  اىل  تنتهي  الهن���ا 
العراق  يف  السامية  االق��وام 
وتعود  منها  البابلية  السيام 
البدايات االول لنشاة مدينة 
زمنية  م��راح��ل  اىل  ك��رب��الء 
واقعة  قبل  بطويلة  ليست 
احلسني  واستشهاد  الطف 
ومل   ٦١ ع��ام  السالم  عليه 
وجود  عن  التاريخ  حيدثنا 
قبل  كربالء  اسمها  مدينة 

هذا العهد 
عهد  اىل  ك���ان���ت  وان�����ام 
الفتوحات االسالمية ارضا 
بعض  يسكنها  صحراوية 
شكل  عىل  العربية  القبائل 
جتمعات قروية بسيطة الهنا 
بقعة زراعية قديمة مترصت 
مرقد  ان��ش��اء  بعد  تدرجييا 
السالم  عليه  احلسني  االمام 

.
اول  البوهيي  العهد  وك��ان 
واالس��واق  امل��دن  انشا  من 
وذلك  املدينة  يف  والعمران 

بداية القرن الرابع للهجري 
.

وق����ي س��ن��ة ٤٧٩ه������� / 
سور  تعمري  اعيد  ١٠٨٧م( 
السالجقة  عهد  يف  املدينة 
العمراين  اجل��ان��ب  وازداد 
القرنني  يف  تطورا  للمدينة 
اهلجريني  والثامن  السابع 
اجلالئريني  اي��ام  يف  السيام 
وي��ت��ض��ح م��ن خ���الل ه��ذه 
حياة  يف  امل��ه��م��ة  امل��رح��ل��ة 
املدينة بروز جانب مهم من 
االساسية  املدينة  خدمات 

اخلدمات  وهي  االولية(   (
ك��ان��ت  ال��ت��ي  التعليمية 
مقترصة عىل املدارس الدينية 
فلم يكن املسجدان املشيدان 
عند قربي احلسني والعباس 
عليهام السالم اماكن للعبادة 
مدرستني  كانت  ب��ل  فقط 

للعلوم الدينية والرشعية .
التواجد  يبني  خمطط  وه��ذا 
ال��س��ك��اين مل��دي��ن��ة ك��رب��الء 
الزراعية  املناطق  اىل  اضافة 

يف تلك احلقبة من الزمن 

المرحلة العمرانية االولى
 منذ النشاة 680 – 1500م
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م���ن روايات املوعظة ان رجل تضجور من والده كبير الس���ن 
فقرر ان يحمله لكي يتركه في مكان بعيد وطلب من ولده ان 
يس���اعده على ذلك وبالفعل حمله ومعه ولده بواس���طة بطانيا 
وذهبا الى مكان بعيد وملا تركاه قال االبن البيه اعطني البطانيا 

حتى استخدمها ملا تكبر .
وم���ن ه���ذه القصة فاعلم ايه���ا الولد كيف تعام���ل ابيك فان 
اوالدك في املس���تقبل س���تعاملك مبثل ما عاملت ابيك وتكون 
ل���ك عقوبة الله عز وجل والتي باالضافة الى انها في االخرة 

قد تكون في الدنيا كذلك .
فاياك ايها الولد من القصاص االلهي اذا اغضبت والديك

ايته���ا الزوج���ة املؤمنة يج���ب ان حتددي ما تريدي���ن اذا ما فكرت 
بالتس���وق فباالضافة الى احلجاب احملتش���م عليك ان تتذكري عدة 

امور:
1- حددي نوع احلاجة التي تريدين شرائها فليس من الصحيح ان 
تخرج���ي وال تقرري ماذا تريدين بل تقولني مع نفس���ك اجتول في 

السوق وارى مايوجد ومن ثم افكر بالشراء 
2- االلتف���ات الى صاحب احملل واخالق���ه فان هذا من الضروري 
وعدم اطالة احلديث معه بحجة املعاملة وان التنسي حجابك عندما 
تتفحصني البضاعة ، ويجب ان يكون صوتك منخفض وخجول

3- يجب ان يكون حجم البضاعة بشكل يساعدك على حملها من 
غير ان يرهقك او يؤثر على حجابك

4- االفضل ان تكون لك صحبة مع ابنك او ابنتك او جارتك ممن 
تثقني بها فهذا افضل من خروجك لوحدك 

5- حاولي ان تخصصي يوم او يومني في االسبوع للتبضع وبوقت 
معل���وم وجهة معلومة حتى اذا حدث حادث ال س���مح الله تكون 

وجهتك معروفة

التسوق له اصولهوانت ايها الولد بر والديك

ليس من ش���ك ان االمان واحملنة التي يشعر 
به���ا الطف���ل عندما يكون اب���اه بالقرب منه 
وهذا ايضا س���ببه التعامل احلس���ن من قبل 
االب مع ولده فان هذه العالقة سيكون لها 
اثر ايجابي مس���تقبلي ، بل ان هذه العالقة 
الطيب���ة بني االب وابنه يؤجر عليها من قبل 
الله عز وجل كما جاء في احلديث الشريف 
عن اإلمام علي عليه السالم  : )من قّب�ل 
حه الله  حه فرَّ ولده كان له حسنة، ومن فرَّ
يوم القيامة(، والعكس بالنسبة للذي يعامل 

ابن���ه بجفاء بل انه يقبله فقد جاء رجل إلى 
النب���ي صلى الله عليه واله فقال: ما قّب�لت 
صبي���ًا ق���ط، فلما ولى ق���ال النبي : )هذا 

رجل عندنا إنه من أهل النار(.
واض���ف الى ذلك فان الطف���ل ينظر قدوم 
ابيه وينظر الى يديه ما يحمل من فاكهة او 
قطعة حلوى فانها تدخل الس���رور في قلب 
الطفل وتكون مس���رة االب اضعاف ما يسر 

الطفل .

عندما ينتظر االطفال قدومك
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اناطبيبك 

مرض الجلوكوما )داء الزرقاء – الماء االسود( ... 
 اذا لم يعالج بوقت مبكر يصيب فقدان البصر

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

املاء االزرق او املياه الزرقاء مرض 
يصي����ب العصب البص����ري نتيجة 
ارتف����اع الضغ����ط بالع����ني فيحصل 
نتيج����ة ذل����ك تل����ف في انس����جة 
العص����ب البص����ري )ه����و ال����ذي 
يحم����ل الص����ور التي نراه����ا الى 
امل����خ( اذ يحتوي العصب البصري 
على عدد كبير ج����دًا من االلياف 
العصبي����ة وهي التي تتل����ف بتأثير 
اجللوكوما مما ي����ؤدي لتكوين بقعا 
عمي����اء داخل العني )فق����د اجزاء 
من اجمل����ال البص����ري للرؤية( واذا 
ل����م يعالج امل����رض يح����دث تلفًا 
كليًا ف����ي العصب البصري وبذلك 
تفقد العني قدرتها على االبصار. 
مرض املي����اه الزرقاء يصيب الكبار 
والصغار على الس����واء لكن هناك 
اناس معرض����ون لإلصابة اكثر من 
غيرهم وعلى س����بيل املث����ال افراد 
االسر التي بها تاريخ وراثي ملرض 
اجللوكوم����ا حي����ث ميك����ن توارث 
ه����ذا امل����رض او االف����راد الذي����ن 
يعانون من بع����ض امراض العيون 
االخ����رى مثل بعد النظر او القرنية 
الصغي����رة او التهاب����ات القزحي����ة 
الذي����ن  االش����خاص  خصوص����ًا 
يتج����اوزون اخلمس����ني من عمرهم 
حي����ث ترتفع مخاطر االصابة بهذا 
امل����رض عنده����م, وملعرف����ة املزيد 

عن هذا امل����رض مجلة »االحرار« 
التق����ت الدكتور محمد علي حميد 
اختص����اص عيون في مدينة االمام 
احلس����ني »علي����ه الس����الم« الطبية 

والذي بني لنا ما يأتي:�
اسباب املياه الزرقاء على العني:�

يرج����ع س����بب االصاب����ة مب����رض 
اجللوكوم����ا )ارتف����اع ضغط العني( 
الى عدم توازن كمية السائل الذي 
تف����رزه العني وبني ق����درة القنوات 
اخلاصة للعني عل����ى تصريف هذا 
الس����ائل فينتج عن ذلك جتمع هذا 
السائل داخل العني والضغط على 
انس����جة الع����ني الداخلية مب����ا فيها 
العصب البصري، وهناك اس����باب 
عدي����دة ت����ؤدي الى قل����ة تصريف 
الع����ني للس����وائل منها انس����داد او 
بالتصريف  الفتحات اخلاصة  ضيق 
او وج����ود التهاب����ات داخل العني 
تؤدي الى ضي����ق القنوات كما ان 
اصاب����ات العني قد تؤدي الى تلف 

في انسجة القنوات.
انواع املياه الزرقاء على العني:�

جلوكوما الزاوي����ة املفتوحة املزمنة 
)وه����و الن����وع االكثر ش����يوعًا من 
)اجللوكوما( ويظهر كنتيجة للتقدم 
في العم����ر حيث تقل كفاءة زاوية 
التصري����ف داخل الع����ني مما يؤدي 
لزيادة ضغط العني بالتدريج وميكن 

له����ذا النوع من )اجللوكوما( التأثير 
بالتدري����ج على العص����ب البصري 
بص����ورة غي����ر مؤملة حت����ى يفاجأ 
املري����ض بعد مدة بتلف واضح في 
العصب البصري، يش����عر املريض 
بضيق في اجملال البصري للرؤية او 
قد يالحظ عدم وضوح الرؤية في 
جزء من اجملال البصري واذا استمر 
امل����رض ب����دون عالج ف����إن قدرة 
االبصار تنحصر ف����ي منطقة دائرة 
صغيرة لذلك فان التشخيص املبكر 
يت����م في كثير م����ن احلاالت عندما 
يقوم الش����خص بزي����ارة اخصائي 
العيون للفحص الدوري لعينيه(.

جلوكوم����ا الزاوي����ة املغلق����ة احلادة 
)وهي اقل ش����يوعًا وعادة تصيب 
االش����خاص الذي����ن تك����ون زاوية 
اعينه����م االمامية ضيقة او املصابني 
ببعد النظر، واع����راض هذا النوع 
م����ن اجللوكوما تك����ون رؤية غير 
الم ش����ديد بالعني –  واضح����ة – 
رؤية  غثيان وق����يء –  ص����داع – 
ال����وان ق����وس قزح ح����ول مصادر 

الضوء(.
املزمنة  املغلق����ة  الزاوية  جلوكوم����ا 
)وهذا النوع م����ن اجللوكوما يظهر 
في االش����خاص من اصل افريقي 
او اسيوي ويكون انسداد تدريجي 

لزاوية العني بدون ألم(.

اجللوكوما اخللقية )قد يولد الطفل 
مصابا بهذا املرض او يصاب به في 
الس����نوات االولى من عمره وميكن 
توارثه عن احد االبوين او كليهما 
كما قد يحدث نتيجة اصابة الطفل 
بعدوى فيروس����ية عند اصابة االم 
بهذا الفيروس في االش����هر الثالثة 

االولى من احلمل(.
االعراض:�

وعند ظهور هذه االعراض يجب 
على املريض زي����ارة طبيب العيون 
فورًا ألن هذا النوع من اجللوكوما 
اذا ل����م يعالج بش����كل عاجل فإنه 
يؤدي الى فقدان البصر, ومن املهم 
جدًا ع����الج اجللوكوما اخللقية في 
اس����رع وقت ممكن حتى يس����تطيع 
الطفل التركيز بعينيه وميكن بذلك 

جتنب كسل العني.
تشخيص املياه الزرقاء:� 

يتم التش����خص ع����ن طريق)قياس 
ضغ����ط الع����ني, فح����ص العصب 
البص����ري, فح����ص زاوي����ة الع����ني 
للمرض����ى الذين يعان����ون ارتفاعًا 
في ضغ����ط العني, فح����ص مجال 
االبصار وذلك للحكم على وظيفة 
العصب, استخدام االجهزة املعقدة 
واالحدث في املرضى الذين يوجد 
لديه����م احتمالي����ة االصاب����ة باملياه 

الزرقاء(.
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أسم  بإصالح  السلطات  تقم  مل 
ك��رب��الء ع��ىل أح���د ال��ش��وارع 
لتخريب  تعرض  الذي  املغربية 
حيث  املاضية  السنة  أكتوبر  يف 
قام مهولون بإقتالع الفتة أحد 
الزقة القريبة من باب السفراء 
بالرباط قرب مسجد ›‹ السنة ›‹ 
بسبب اسمها الذي هو ``زنقة 
من  ع��دد  إحتج  و  كربالء``. 
املواطنني و النشطاء عىل مواقع 

هذا  ضد  اإلجتامعي  التواصل 
التخريبي  اإلج��رام��ي  العمل 
الثراث  آثار  الذي يريد حمو كل 
الشيعي من املغرب. و ال يعرف 
هذا  عىل  املسؤولون  كان  إذا  ما 
من  اجل��ب��ان  التخريبي  العمل 
العامة أو من السلطات . إال أن 
السيايس  اإلس��الم  يف  الباحث 
يارس احلراق احلسني من خالل 
تغريدة يف هذا املوضوع عرب عن 
اخلاليا  قيام  إلحتامل  ترجيحه 
و  العمل.  هبذا  النائمة  السلفية 
بذلك  السلطات  قيام  إستبعد 
اإلسم  هلذا  نظري  لوجود  نظرًا 
شارع  هو  و  تطوان  مدينة  يف 
آخر  و  كربالء``  ``شهيد 
اإلم���ام  ``شارع  ال��رب��اط  يف 
أن  قال  و  غريه.  و  الصادق`` 
مسؤولة  كانت  لو  السلطات 
مهم  بشارع  لبدأت  ذلك،  عن 

عوض زقاق معزول.
املصدر شبكة زاوية املغرية

مجعية  م��رشوع  القلب،  تفرح  التي  الشابة  املشاريع  بني  من 
التعاون اخلريية الذي يمد يد العون للكثري من الفقراء واليتام 
الروح اإلنسانية  ينم عن  الذي  التطوع  واملحتاجني عرب فكرة 

النقية يف مساعدة الغري.
وإيامنًا منها بالدور الكبري والفعال للشباب يف بناء بلدنا العزيز؛ 
وإنطالقًا من إحساسهم بمسؤوليتهم جتاه املجتمع الذي هو يف 
أشد احلاجة إىل العامل التطوعية، قامت مجعية التعاون اخلريية 
يف  رسالته  ليحمل   ٢٠١٢ شتاء  يف  الغد(  )بناة  فريق  بتكوين 
بذرة  وليكون  املجتمع  وخدمة  التطوعي  العمل  وتعزيز  دعم 

حسنة يف سبيل خري ورفاهية متمعنا.
خمتلف  من  متطوعني  يضم  تطوعي  فريق  هو  الغد(  و)بناة 
واملهارية  والفنية  والعلمية  واهلندسية  الطبية  االختصاصات 
للجنسني، ويتبع مجعية التعاون اخلريية وتقوم بأعامل تطوعية 
وأكرب  واليتام  الفقراء  من  خصوصًا  املجتمع  أبناء  خلدمة 
أعامهلم هو بناء دور لأيتام والفقراء من خالل مجع التربعات 

وبجهود فردية نابعة من صميم املحبة للعراق وأبنائه.

ـة
ـــ

ـــ
اح

لو
ا

الجمعيات التطوعية 

كاظم الطائي النية الحسنة ال تصحح العمل
قال  فقد  الرشيعة،  يوافق  ال  كان  اذا  العمل  تصحح  ال  ولكنها  حسنة،  نية  دافعه  الفرد  به  يقوم  الذي  اخلاطئ  العمل  يكون  قد 
ِسُنوَن  ْم حُيْ ُ َسُبوَن َأهنَّ ْنَيا َوُهْم حَيْ َياِة الدُّ ِذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم يِف احْلَ يَن َأْعاَماًل]١٠٣[ وقال )عز وجل(: )الَّ ْخرَسِ ُئُكْم بِاْلَ تعاىل:))ُقْل َهْل ُنَنبِّ

ُصْنًعا]١٠٤[ (( سورة الكهف.
نياهتم حسنة ولكن االية وصفتهم باالخرسين )وهذه  الذين ذكرهتم اآلية كانوا حيسبون أهنم حيسنون صنعًا اي كانت  فهؤالء 
صيغة مبالغة اي اشد اخلرسان(، اذن النية جيب ان تكون مقرونة بالعمل الذي يريض اهلل واملؤمن يعبد اهلل من حيث يريد اهلل وال 

جيتهد بامور ليست من الدين. 
قال االمام عيل ابن ايب طالب )عليه السالم(: )ان املؤمن مل يأخذ دينه عن رأيه ولكن اتاه من ربه فأخذه( فالذي يطلب النجاة 
وخيشى اخلرسان عليه ان يراجع اهل االختصاص )رجال الدين( يف احكامه الرشعية ويتفقه يف دينه الذي فيه نجاته يوم ال ينفع 

ْكِر إِْن ُكْنُتْم اَل َتْعَلُمون(( سورة النحل، االية ٤٣. مال وال بنون، قال تعاىل) )َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

عام على إقتالع الفتة 
إسم كربالء من أحد شوارع المغرب
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من ذاكرة كربالء.. طقوس )زفة( ختم القرآن لكريم

صورة وتعليق

الكثري من املناسبات الدينية والثقافية تكون حتت محاية أفراد اجليش العراقي دون 
غريهم من أبناء السلك المني، ويف أي حمافظة حتتضن حدثًا كبريًا كبغداد وكربالء 
رصدت  الراصد  عدسة  ولكن  احلامية..  لتوفري  باجليش  االستعانة  يتم  والنجف 
ومراتبه..  بجنوده  باجليش  تليق  ال  التي  املشينة  الترصفات  من  حاالت  لأسف 
فالتجاوز عىل اآلخرين بالشتم حينًا والرب حينًا آخر قد تصّدر املشهد قريبًا من 
الجدر  التكيس وكان  أو سائقي  املواطنني  الدويل سواء عىل  بغداد  بوابة معرض 
باجليش محاية أخوته وأبنائه ال التجاوز عليه.. هذه احلالة نعتربها شاذة وفردية.. 
وليس  العداء  ضد  واملنعة  للقوة  رمزًا  جيشنا  ليبقى  عليها  القضاء  نتمنى  ولكن 

البناء!

الراصد

يتعاىل  يفّكر أول المر كيف خيدم اآلخرين من منصبه هذا وإنام..  ال ندري.. بعض الشخاص عندما يتسلم منصبًا صغريًا.. فال 
يقول  املنصب )العظيم!(.. ولسان حاله  قبل تسمنه  التي رسمها  لتنفيذ خمططاته  بأي طريقة  إيذاءهم  عليهم )استغفر اهلل( وحياول 
)نّفذ.. وال تناقّش!(.. وهذه الشخصية بالطبع ال تصلح أن تكون مديرًا لدائرة أو مسؤواًل عىل مموعة من الفراد العاملني.. وإنام أن 
ترمى يف سلة املهمالت.. فنحن لسنا بحاجة إىل متعالني.. وإنام إىل خَدمة صاحلني يبذلون ما بوسعهم خلدمة الناس دون أن يتملقوا 

له... اللهم ال جتعلنا يف مكان نتعاىل فيه عىل عباِدَك.. اللهم آمني

ـة
ـــ

ـــ
اح

لو
ا

الجمعيات التطوعية 

المنصب لخدمة الناس ال للتعالي عليهم

كاظم الطائي

تصرفات ال تليق بالجيش

النية الحسنة ال تصحح العمل
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وصايا لزوار الزيارة االربعينية 
١-إستذكار تضحيات اإلمام احلسني ) عليه السالم ( يف سبيل اهلل تعاىل وانت سائرا يف الطريق

٢-اإلهتامم بمراعاة تعاليم الدين احلنيف من الصالة واحلجاب واإلصالح والعفو واحللم واالدب وحرمات الطريق وسائر 
املعاين الفاضلة لتكون هذه الزيارة بفضل اهلل تعاىل خطوة يف سبيل تربية النفس عىل هذه املعاين تستمر آثارها حتى الزيارات 

الالحقة وما بعدها فيكون احلضور فيها بمثابة احلضور يف مالس التعليم والرتبية عىل اإلمام )عليه السالم(.
٣- فلنحذر عن أن يكون رجاؤنا أمنية غري صادقة يف حقيقتها ، ولنعلم أننا إذا كّنا كام أرادوه االئمة) صلوات اهلل عليهم ( 
يرجى أن نحرش مع الذين شهدوا معهم، فمن صدق يف رجائه منا مل يصعب عليه العمل بتعاليمهم واإلقتداء هبم ، فتزّكى 

بتزكيتهم وتأدب بآداهبم .
٤- اهلل اهلل يف الصالة فإهنا � كام جاء يف احلديث الرشيف � عمود الدين ومعراج املؤمنني إن ُقبِلت ُقبَِل ما سواها وإن ُرّدت ُردَّ 

ما سواها، وينبغي اإللتزام هبا يف أول وقتها فإّن أحّب عباد اهلل تعاىل إليه أرسُعهم استجابة للنداء إليها .
٥- اهلل اهلل يف اإلخالص فإّن قيمة عمل اإلنسان وبركته بمقدار إخالصه هلل تعاىل ، فإّن اهلل ال يتقّبل اإّل ما خلص له وسلم عن 
طلب غريه. وان اهلل ليضاعف يف ثواب العمل بحسب درجة اإلخالص فيه حّتى يبلغ سبعامئة ضعف واهلل يضاعف ملن يشاء 
. فعىل الزوار اإلكثار من ذكر اهلل يف مسريهتم وحتّري اإلخالص يف كل خطوة وعمل ، وان العمل من غري إخالص لينقيض 

بانقضاء هذه احلياة وأّما العمل اخلالص هلل تعاىل فيكون خمّلدًا مباركًا يف هذه احلياة وما بعدها .
يوم  الظروف قساوة يف  السالم( حّتى يف أشّد  البيت )عليهم  به أهل  اعتنى  ما  أهّم  فإّنه من  السرت واحلجاب  ٦- اهلل اهلل يف 
كربالء فكانوا املثل العىل يف ذلك ، فعىل الزوار مجيعًا وال سّيام املؤمنات مراعاة مقتضيات العفاف يف ترصفاهتم ومالبسهم 

ومظاهرهم والتجنب عن أي شء خيدش ذلك من قبيل اللبسة الضّيقة واإلختالطات املذمومة والزينة املنهّى عنها ، 
نسأله تعاىل أن يبارك لزوار أيب عبد اهلل احلسني )عليه السالم( زيارهتم ويتقبلها بأفضل ما يتقبل به عمل عباده الصاحلني حّتى 
يكونوا يف سريهم وسريهتم يف زيارهتم هذه وما بقي من حياهتم مثاًل لغريهم وأن جيزهيم عن أهل بيت نبّيهم ) عليهم السالم( 
خريًا لوالئهم هلم واقتدائهم بسريهتم وتبيلغ رسالتهم عسى أن ُيدَعوا هبم ) عليهم السالم ( يف يوم القيامة حيث يدعى كل 
أناس بإمامهم وأن حيرش الشهداء منهم يف هذا السبيل مع احلسني )عليه السالم( وأصحابه بام بذلوه من نفوسهم وحتّملوه من 

الظلم واالضطهاد لجل والئهم إّنه سميع ميب .


