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َتِلِفنَي )118( إاِلاَّ َمن  ْ ��وَن مخُ ًة َواِحَدًة ۖ َواَل َيَزالخُ ماَّ ��اَس أخُ َعَل الناَّ َك جَلَ َوَلْو َش��اَء َربُّ
ِة َوالناَّاِس  ناَّ َم ِمَن اجْلِ ناَّ َجَهناَّ ْمَلَ ْم ۖ َوَتاَّْت َكِلَمةخُ َربَِّك َلَ لَِك َخَلَقهخُ َك ۖ َولَِذٰ ِحَم َربُّ راَّ
َؤاَدَك ۖ َوَجاَءَك  َثبِّتخُ بِِه فخُ ��لِ َما نخُ سخُ صُّ َعَلْيَك ِمْن َأنَباِء الرُّ الاًّ ناَّقخُ ِعنَي )119( َوكخُ َأْجَ
وا  وَن اْعَملخُ ْؤِمنخُ ِذيَن اَل يخُ لاَّ ل لِّ ْؤِمننَِي )120( َوقخُ قُّ َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرٰى لِْلمخُ ِذِه اْلَ ِف َهٰ
ِ َغْيبخُ  وَن )122( َوِلاَّ نَتِظ��رخُ وا إِناَّا مخُ ��وَن )121( َوانَتِظرخُ ْم إِناَّا َعاِملخُ َع��َ�ٰ َمَكاَنتِكخُ
َك  ْل َعَلْي��ِه ۖ َوَما َربُّ ْدهخُ َوَتَوكاَّ ��هخُ َفاْعبخُ لُّ ْمرخُ كخُ ْرَجعخُ اْلَ ْرِض َوإَِلْي��ِه يخُ َواِت َواْلَ ��امَ الساَّ

وَن )123( بَِغاِفٍل َعاماَّ َتْعَملخُ
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ِحيِم ﴾ ِن الراَّ مْحَ ِ الراَّ ﴿ بِْسِم الهّ
وَن )2(  ْم َتْعِقلخُ كخُ َعلاَّ ��ا لاَّ ْرآًنا َعَربِياًّ ا َأنَزْلَناهخُ قخُ ال��ر ۖ تِْلَك آَياتخُ اْلِكَت��اِب امْلخُبنِِي )1( إِناَّ
نَت ِمن  ْرآَن َوإِن كخُ َذا اْلقخُ صُّ َعَلْيَك َأْحَس��َن اْلَقَصِص باَِم َأْوَحْيَنا إَِلْيَك َهٰ َنْحنخُ َنقخُ
بِيِه َيا َأَب��ِت إِنِّ َرَأْيتخُ َأَحَد َعرَشَ َكْوَكًبا  ��فخُ ِلَ َقْبِل��ِه مَلَِن اْلَغاِفِلنَي )3( إِْذ َقاَل يخُوسخُ

ْم ِل َساِجِديَن )4( هخُ ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيتخُ َوالشاَّ

ًة َواِحَدًة { مس��لمني كلهّهم، القميهّ أي ع� مذهب  )118( }َوَلْو َش��آَء َربَُّك جَلََعَل الناَّاَس أخُماَّ
َْتِلِفنَي { بعضهم اختار الق وبعضهم اختار الباطل . واِحد } َوالَ َيَزالخُوَن مخُ

ِح��َم َربَُّك { اال أناس��ًا هداهم ال ولطف هبم فاتفق��وا ع� دين الق }  )119( } إالاَّ َم��ْن راَّ
ْم { قيل ان كان ضمريهم للناس فاإِلش��ارة اىل اإلختالف والالم للعاقبة او  َولَِذلِ��َك َخَلَقهخُ

إىِل اإِلختالف َوالرمحة جيمعًا وان كان الضمري ملن فاإِلشارة اىل الرمحة.
القميهّ عن الباقر عليه السالم قال وال يزالون متلفني ف الدين إالهّ من رحم ربهّك يعني آل 
حمم��د صل��وات ال عليهم وأتباعهم يقول ال ولذلك خلقه��م يعني أهل رمحة ال خيتلفون 
ود من  ��َؤاَدَك { تنبيه ع� املقصخُ َثبِّتخُ بِِه فخُ ��ِل } َما نخُ سخُ ��ن.  )120( نخ��رك ِمْن أْنَبآِء الرُّ ف الديهّ
سالة واحتامل الذى }  االقتصاص وهو زيادة يقينه وطمأنينة قلبه وثبات نفسه ع� أداِء الرهّ
ْؤِمننَِي {. {  ما هو حق } َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى لِْلمخُ ة عليك } اْلَقُّ َوَجآَءَك ِف َهِذِه { النباء املقتصهّ
ا َعاِملخُوَن  ْم { حالكم الذي أنتم عليه } إناَّ ْؤِمنخُوَن اْعَملخُوْا َعَ� َمَكاَنتِكخُ ِذيَن الَ يخُ لاَّ ْل لِّ )121( َوقخُ
هخُ  لُّ ْرَجعخُ الَْمرخُ كخُ َمَواِت َوالَْرِض { ال لغريه } َوإَلْيِه يخُ { ع� حالنا.  )123( } َولِ َغْيبخُ الساَّ
ْل َعَلْيِه { فانهّه كافيَك } َوَما َربَُّك بَِغافٍِل َعاماَّ  { ال إىل غريه وقرئ بضمهّ الياِء } َفاْعبخُْدهخُ َوَتَوكاَّ
ْرآنًا َعَربِيهًّا {  ا أنَزْلنَ��اهخُ قخُ ه وقرئ بالياِء.)2( } إناَّ ��وَن { أن��ت وهم فيجازي كالهّ بام يس��تحقهّ َتْعَملخُ

ْم أن تفقهوه وحتيطوا بمعانيه ولو جعلناه أعجميهًّا اللتبس عليكم ف اخلصال َعلاَّكخُ بلغتكم  لاَّ

التف�سري

�سورة هود

نثبت: نقوي
فؤادك: قلبك

ذكرى: عظة واعتبار
املبني: الواضح

قال اإلمام  
علي

أيها الكاتُب ما تكتُب مكتوٌب عليْك 

فاجعل المكتوَب خيرًا 

فهو مردوٌد إليْك

a



األفتتاحية االمتيازات التي ترتتب ع� كل ما له عالقة باالمام الس��ني 
)علي��ه الس��الم( تبه��ر العق��ول وم��ن ب��ني صوره��ا التكافل 

االجتامعي بصيغة حس��ينية الس��يام ف الزي��ارات املليونية،  فمن 
اروع هذه الصور عندما نش��اهد شخص يروم زيارة االمام السني 

ك��ي يدع��و ال عز وجل ان حيق��ق امانيه فتجد ف الطري��ق من هييء له 
الطعام واخر هييء املنام وثالث يمنحه الس��الم ورابع يعاجله من الس��قام 

حتى يصل اىل االمام )عليه الس��الم( كل هذه اخلدمات لوجه ال وحمبة اليب 
عبد ال.

نام��ل من هذه الدروس ان تبقى ضمن اخالقياتن��ا حتى ف بقية االيام وف حياتنا 
االعتيادية لكي نثبت للجميع بان االخالق السينية هي التي نلتزم هبا .

تكافل اجتماعي 
حسيني

بحجم األربعينية
التفْت

زيارة بحجم الزيارة االربعينية وما يتج� بسببها من صور رائعة    
بحيث اهنا تعطي الوالء الس��يني ع� حققيقته ، حياول البعض 
مم��ن ال يلتف��ت اىل هذه الصور البحث عن من قد خيطئ بش��كل 
عف��وي لك��ي يعمم هذا اخلط��ا ، فاعلم ان من يق��وم بذلك فانه 
يعمم عيوبه ع� املال بانه ال ينظر اىل اخلري بل يبحث ف الظلامت 
عن عث��رة ، وزيارة بحجم االربعينية وهب��ذه االمكانيات وحتت 

هكذا ظروف فاهنا رائعة بكل معايري النجاح

��وَن َعَلْي��ِه*  ِمَن اجْلَِه��اِد اجْلَِهادخُ  ْغَلبخُ لخُ َم��ا تخُ  َأواَّ
ْم; َفَمْن َلْ  وبِكخُ لخُ ماَّ بِقخُ ْم، ثخُ ماَّ بَِأْلِس��َنتِكخُ ْم، ثخُ بَِأْيِديكخُ
ِلَب  ْنَكرًا، قخُ ْنِك��ْر مخُ وفًا، َوَلْ يخُ َيْع��ِرْف بَِقْلبِ��ِه َمْعرخُ

. هخُ َأْعاَلهخُ ، َوَأَسَفلخُ ِعَل َأْعاَلهخُ َأْسَفَلهخُ َفجخُ

ِدث أثرًا ش��ديدًا  ْ ��ون عليه: بمعن��ى حيخُ ْغَلبخُ * تخُ
عليكم إذا قمتم به.

قال اإلمام علي

لبعض أصحابه

a
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فرصة  يمنحك  جيل  شعور 
الشود  هذه  وسط  التأمل  من 
االرض  تفرتش  التي  املليونية 
وإيابا،  ذهابا  ال��ش��وارع  وت��ل 
الشعور  ه��ذا  اليك  ويضيف 
محاسية من تشاهده من مواقف 
ح��س��ي��ن��ي��ة ت��ث��ري اح��اس��ي��س��ك 
وتنحك فرصة للبكاء العفوي 
بال توقف،وتسجل ف ذاكرتك 
ف  تسجله  ان  تستطع  ل  م��ا 
العادية...فسجلت  اي��ام��ك 
ال����ذاك����رة ب��ع��ض امل��ش��اه��د 
االنسانية بني املؤمنني ف أدائهم 
مراسيم زيارة االربعني اخلالدة 
لإلمام  العهد  جي���ددون  وه��م 
ع�  الدرب  بمواصلة  السني 
السامية،  مبادئه الرشيفة وقيمه 
ارت��س��م��ت ف ذه��ن��ي ص��ورة 
خطبة اجلمعة التي اوضح فيها 
توصيات  العليا  املرجعية  ممثل 
ال��زح��ف  ل��ل��زائ��ري��ن ف ه���ذا 

املليون..
املشهد االول ان  الطرق املؤدية 
أرصفة  وك��ذل��ك  ك��رب��الء  إىل 
بني  فاصلة  ترتك  ل  شوارعها 

يقدمون  وه��م  وآخ��ر  موكب 
االطعمة  ان����واع  ك��ل  ب��ك��رم 
ع�  الزيارة  ان  رغم  للزائرين 
يقول  مراسيمها،  من  ايام  بعد 
من  الرضيع  موكب  صاحب 
عشاق  نحن  ال��ع��امرة:  حمافظة 
انفسنا  ن��اذري��ن  جئنا  السني 
ع�  ونحن  االمام  زوار  خلدمة 
سيسجل  العام  ه��ذا  ان  يقني 
زينب  مواساة  ف  قياسيا  رقام 
العقيلة  زينب  السالم،  عليها 
الطف  م��ن��ذ  تنبئت  م��ن  ه��ي 
ستكون  ال��س��ني  ذك���رى  ان 
حدباء  ع���  ،وس��رتف��ع  عاملية 
كربالء انواع شتى من االعالم 
وت��رصخ االل��وف)ي��ا حسني ( 

بجميع اللغات 
ستكون  ن��ع��م  حم��دث��ه:  جييبه 
كربالء ف 20 صفر اخلري جممعا 
للمسلمني املؤمنني من كل بقاع 
الذكرى  هذه  تحى  ولن  العال 
ستزيد  ب��ل  ح��رارهت��ا  تطفأ  او 
اجلنسيات  م��ن  امل��وال��ني  م��ن 
املتعددة، بل وينضج الافظون 
وأحكامه  االسالم  مبادئ  ع� 

ضحى  التي  املقدسة  وتعاليمه 
السالم(  )عليه  السني  االمام 
وأه����ل ب��ي��ت��ه وأص��ح��اب��ه من 
اج���ل مح��اي��ت��ه��ا م��ن ال��ض��ي��اع 

واالنحراف.
ان  العام  ه��ذا  الثان  املشهد    
ممتلئ  كربالء  اىل  القادم  الزائر 
السنة  وامل��وع��ظ��ة  بالكمة 
توصيات  من  سمعه  ملا  مطبقا 
وهو  االهل��ي،  سفره  طول  ع� 
يتفوج ف كل سواتر الفقه التي 
قام هبا رجال فضالء من الوزة 
ليتغذى  وط��الهب��ا  العلمية 
الرشعية  االحكام  بيان  منهم 
بكل  االخ��الق��ي��ة  وال��ت��ع��ال��ي��م 
حمطات الطريق السيني، حتى 
واإلباء  الرية  ارض  وصوهلم 
خطوة  كربالء...وبكل  ارض 
من بقعتها هناك مكان للصالة 
وممارسة عبادية ومراسيم عزاء.
االهواز  من  زحف  زائر  يقول 
اي��ران،  من  الغريب  اجلنوب  ف 
وحبي  االهل��ي��ة  ال��ع��ن��اي��ة  ان 
السالم(  )عليه  السني  لالمام 
لتسجيل  كربالء  اىل  اوصلتني 

مظاهر  بن  )حبيب  عند  اسمي 
املوالني  م��ن  انني  االس���دي( 
ومن املؤمنني ومن الزائرين... 

ه���ك���ذا جت���س���دت وص���اي���ا 
ن��ف��وس  ف  اجل��م��ع��ة  خ��ط��ب��ة 
الزائرين،فكانت مظاهر الوالء 
السني  ب��اإلم��ام  واالرت��ب��اط 
الشباب  السالم( خاصة  )عليه 
بإظهار  اهتامما  اول��وا  الذين 
ان��ف��س��ه��م ب��امل��ظ��ه��ر امل��ن��اس��ب 

لقداسة املناسبة وأمهيتها. 
الزائرون  اجع  الثالث  املشهد 
ع� ان تكون زياراهتم هذا العام 
زيارة إلدامة زخم املعركة ضد 
)داعش( بتعزيز روح الصمود، 
باالبتهال اىل ال ان ينرص قوات 
الشد الشعبي  الذين يرابطون 
قيم  ليجسدوا   اجلبهات  ف 
واإلي��ث��ار  والتضحية  ال��ف��داء 
لك  بذ ا فعكسو . . . نفسهم بأ
العليا لإلنسان  بالقيمة  الشعور 
السيني امللتزم بدينه واملحافظ 
وع��رض��ه...وه��ذا  ارض��ه  ع� 
اول  طاعة  ع�  واض��ح  دليل 

االمر ف كل التوصيات ...

اربعينية  الحسين في كربالء... تجديد الوالء بالقول والفعل
س 

لنا
ع ا

م
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فة من قبل قيادة  اية طائرة لالستطالع غري معرهّ العباسية املقدسة عن جاهزيتها إلسقاط  التابعة للعتبة  القتالية  العباس  اعلنت فرقة 
عمليات الفرات االوسط ف اجواء كربالء واملناطق املجاورة هلا.

وقال قائد فرقة العباس القتالية الشيخ ميثم الزيدي: »ان قوات الفرقة جاهزة إلسقاط اية طائرة لالستطالع ف اجواء املناطق الدودية 
ملدينة كربالء دون ادنى توقف ما ل تكن هذه الطائرة معرفة مسبقا من قبل عمليات الفرات االوسط«، موكدا ان »دفاعات الفرقة 

االرضية قادرة ع� اسقاط اية طائرة ف غضون فرتة وجيزة« .
واضاف الزيدي :«تأيت هذه االجراءات ضمن خطة محاية مدينة كربالء تزامنا مع قرب حلول الزيارة االربعينية لإلمام السني عليه 

السالم«..

اخبار
فرقة العباس القتالية تتوعد بإسقاط اية طائرة لالستطالع في اجواء كربالء الحدودية 

القوات االمنية تدمر ثالث عجالت لداعش في صالح الدين

دمرت القوات االمنية عددًا من العجالت التابعة لداعش حتمل مدفعًا عيار 57 ملم واسلحة ثقيلة ف حمافظة صالح الدين .
وقال الفريق رائد شاكر جودت :«ان القوات االمنية تكنت من تدمري عجلة لداعش حتمل مدفعًا عيار 57 ملم ف حمور جبال مكحول 

شامل بيجي«.
واضاف جودت: »كام دمرت الفرقة اخلامسة عجلتني للدواعش حتمالن اسلحة ثقيلة غريب جزيرة سامراء«.

حررت القوات االمنية والشد الشعبي 70 عائلة كانت حمارصة 
ودم��رت  داع��ش  عنارص  من  العديد  وقتلت  الدين  ص��الح  ف 

عجالهتم واستولت ع� اسلحتهم ف املحافظة.
اجلزيرة  عمليات  قيادة  »ان   : الريب  االعالم  خللية  »بيان  وذكر 
املناطق  ف  الشعبي  الشد  مع  باالشرتاك  امنية  عملية  نفذت 

باجتاه  السكريات  ملنطقة  الرشقية  اجلهة  ع�  الواقعة  الصحراوية 
طريق بيجي – حديثة )راس املي – قرية ام دبس – قرية غزيل – 
قرية الرايم ( اسفرت عن حترير )210( اشخاص بمعدل )70( 

عائلة من عشائر البو نمر«.
واضاف البيان« تم قتل العديد من عنارص داعش االرهايب خالل 
للعدو  ومقرا  لداعش  عجالت  مخس  دم��رت  كام  العملية  هذه 
وهاونني  رباعي  دفع  عجلة  ع�  واستولت  للتفخيخ  ومعمال 
ورشاشة احادية وست بنادق متنوعة وفجرت 14 عبوة ناسفة«.

امنية اخرى  البيان اىل »تنفيذ قوة من قيادة اجلزيرة عملية  واشار 
صواريخ  اربعة  ع�  االستيالء  عن  اسفرت  حياة  البو  منطقة  ف 
ومخس  مواضع  ومخسة  ومستودعني  رشاشتني  مع  الصنع  حملية 

رشاشات ثقيلة للعدو«.

القوات االمنية تحرر 70 عائلة كانت محاصرة في صالح الدين
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افاد مصدر امني ف حمافظة صالح 
املشرتكة  ال��ق��وات  ب��أن  ال��دي��ن، 
لداعش  هجوم  صد  من  تكنت 
ع���� ح��ق��يل ع����الس وع��ج��ي��ل 
النفطية باملحافظة ادى اىل سقوط 
التنظيم بني قتيل  35 عنرصا من 
الطريان  قصف  فيام  وج��ري��ح، 
للتنظيم  مركبات  سبع  ال��ريب 

شامل صالح الدين.
اجليش  »قوات  إن  املصدر  وقال 
وال��رشط��ة االحت���ادي���ة وال��ش��د 
الشعبي تكنت، ف ساعة متأخرة 

من ليلة االثنني املوافق 11/23، 
تنظيم  شنه  كبري  هجوم  صد  من 
النفطية  ال��ق��ول  ع���  داع���ش 
حماولة  ف  وع���الس  عجيل  ف 
للسيطرة عليهام«، مبينا ان »تلك 

 25 قتل  م��ن  تكنت  ال��ق��وات 
 10 واصابة  التنظيم  من  عنرصا 

اخرين بجروح«.
وأضاف املصدر الذي فضل عدم 
»طريان  أن  اسمه،  عن  الكشف 

اهلجوم،  صد  ف  ش��ارك  اجليش 
مركبات  سبع  تدمري  من  وتكن 

وقتل من فيها ف حميط القول«.
وأوضح املصدر أن »هذه القول 
النفطية مؤمنة ول يستطع التنظيم 
الفتا  عليها«،  تقدم  اي  اح��راز 
بمسلحني  عنارصه  »عزز  انه  اىل 
وال��وجي��ة  نينوى  م��ن  ق��ادم��ني 
تلك  ال��س��ي��ط��رة ع���  ل��غ��رض 

القول«.

أبناء الحشد الشعبي يشاركون القوات األمنية بحماية زائري كربالء
العراقي من  تكن طريان اجليش 
جبال  ف  ل��داع��ش  نفق  قصف 
م��ك��ح��ول اث��م��ر ع��ن ق��ت��ل 15 
منهم،  تبقى  من  وجرح  داعشيا 
التحالف  ط��ائ��رات  نفذت  فيام 
مناطق  ع���  طلعة   14 ال���دول 

عديدة.
ف  الريب  االعالم  خلية  وقالت 
بيان هلا: »نفذت طائرات اجليش 
العراقي غارات ف منطقة سلسلة 
ج��ب��ال م��ك��ح��ول ح��ي��ث رص��د 

إلرهابيي  نفقا  اجليش  ط��ريان 
داعش يتحصن بداخله عدد من 
االرهابيني حيث تم قصفه وقتل 
من  تبقى  ما  وجرح  ارهابيا   15

داعش بداخله«.
ط��ريان  »أن  ال��ب��ي��ان:  واض���اف 
ع�  طلعة   14 نفذ  التحالف 
 – تلعفر   – )ال��رم��ادي  مناطق 
املوصل –الفلوجة ( اسفرت عن 
االرهابيني وتدمري  قتل عدد من 
منها  واح����دة  ع��ج��الت  مخ��س 

مفخخة وثالثة اوكار وموضعي 
خفيفة  رشاشات  وسبع  قنص 
وقطع  ل��ل��ع��دو  م��وض��ع��ا  و12 

مقاوم  وم��دف��ع  ام���داد  طريقي 
للطائرات ومستودعي اسلحة«.

مقتل واصابة 35 من “داعش” بصد هجوم للتنظيم على حقلي عجيل وعالس

تكنت قوات الرشطة االحتادية من قطع طرق امدادات الدواعش 
املؤدية اىل الرشقاط التابعة اىل حمافظة نينوى.

وقال الفريق رائد شاكر جودت ف بيان »ان فوج القوات اخلاصة 
داعش  امداد  طرق  استهدف  العراقية  االحتادية  للرشطة  التابع 

املؤدية اىل جرس الرشقاط ».
واضاف جودت :«تم تدمري ناقلة اشخاص وقتل من فيها قرب 
الفوج من  معمل االسمنت، كام تكنت قوات اخرى من ذات 

تفجري 30 عبوة ناسفة ف املنطقة ذاهتا«.

الشرطة االتحادية تقطع طرق امدادات داعش المؤدية الى الشرقاط

مقتل 15 داعشيا وجرح اخرين بقصف لطيران الجيش في جبال مكحول

7



السيُد الصافي يوصي 
الجميع بتكريس 

الجهود واالمكانات كلها 
لدحر االرهاب الداعشي 

كونه الهدف األهم، 
ويدعو الى توفير المزيد 

من الدعم للقوات 
المقاتلة بشتى صنوفها 

وتشكيالتها

األمُر االول :
التي  العصيبة  ال��ظ��روف  يف 
واملنطقة  العراق  بلدنا  يعيشها 
االرهاب  تواجه  وهي  برمتها، 
أكثر  احلاجة  متس  ال��داع��ي، 
التكاتف  مما مىض اىل مزيد من 
االط��راف  مجيع  بني  والتنسيق 
االرهابيني  حماربة  يف  املسامهة 

والقضاء عليهم..
التوتر واالصطدام بني هذه  ان 
منه  يستفيد  ال  مما   .. االط��راف 
اال االرهابيون الذين يرتبصون 
باجلميع، ولن يفرقوا بني طرف 
واجرامهم..  ظلمهم  يف  وآخر 
العراقية  السياسية  وال��ق��وى 

خطاهبا  ت��وح��د  ب���أن  مطالبة 
القضية  ه���ذه  يف  وم��واق��ف��ه��ا 
املصريية، وترتك جانبًا خالفاهتا 

يف قضايا اخرى ..
ان تكريس اجلهود واالمكانات 
كلها لدحر االرهاب الداعي، 
اهلدف  هو  منه  البلد  وختليص 
يسعى  ان  الب��د  ال��ذي  االه��م 

اق��رب  يف  حتقيقه  اىل  اجلميع 
توفري  اىل  بحاجة  ولكنه  وقت، 
املزيد من الدعم للقوات املقاتلة 
وتشكيالهتا،  صنوفها  بشتى 
��ظ��ى  حتحُ خ��ط��ة  وض����ع  واىل 
بمساندة االهايل يف املناطق التي 
ال تزال ترزح  حتت ظلم وجور 
دور  هلم  ليكون  االره��اب��ي��ني، 

أكرب يف ختليص مناطقهم، ومن 
فيها  والعيش  اعامرها  اعادة  ثم 
متساويني  وطمأنينة  بكرامة 
احلقوق  يف  العراقيني  بقية  مع 

والواجبات.. 
االمُر الثاني :

حيث  العظيمة  االي��ام  هذه  يف 
يشارك املاليني من حمبي االمام 
من  ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ني 
الزيارة  يف  العامل  انحاء  خمتلف 
االربعينية ملرقده الطاهر نود ان 

نوضح االمور التالية :
املقاتلني  االخ��وة  عىل  أ - 
السواتر  عند  يقفون  ال��ذي��ن 
االم��ام��ي��ة وخي��وض��ون ح��رب��ًا 

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 :

في الظروف العصيبة التي يعيشها بلدنا العراق والمنطقة 
برمتها، وهي تواجه االرهاب الداعشي، تمس الحاجة أكثر 
جميع  بين  والتنسيق  التكاتف  من  مزيد  الى  مضى  مما 
االطراف المساهمة في محاربة االرهابيين والقضاء عليهم.. 
فان التوتر واالصطدام بين هذه االطراف .. مما ال يستفيد 

منه اال االرهابيون.
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رضوس�����ًا م���ع االره��اب��ي��ني، 
االرايض  يف  يرابطون  والذين 
البلد..  املحررة، وحيمون ثغور 
للتوجه  مواقعهم  يرتكوا  ال  ان 
فيها  ببقائهم  فاهنم  للزيارة، 
سيحظون بثواب اكرب هو ثواب 
والعرض  االرض  عن  الدفاع 
ان  اىل  باإلضافة  واملقدسات، 
الزائرين  من  االالف  عرشات 
يف  سيرشكوهنم  وال���زائ���رات 
هلم  فتجتمع  زي��اراهت��م  مثوبة 
مثوبة القتال يف سبيل اهلل ومثوبة 
)عليه  احل��س��ني  االم���ام  زي���ارة 

السالم( وياله من حظ عظيم.
الزائرين  االخوة  عىل  ب -  
يولوا  ان  الزائرات  واالخ��وات 
امهية  الدينية  املناسبة  ه��ذه 
استثامرها  وحي��اول��وا  خ��اص��ة، 
تكميل  يف  وج����ه  ب��أف��ض��ل 
فإن  ايامهنم،  وزي��ادة  نفوسهم، 

امل���رشوع االص��الح��ي ال��ذي 
)عليه  احل��س��ني  االم���ام  خ��ّط��ه 
جده  دي��ن  به  وأحيا  ال��س��الم( 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  املصطفى 
يف  عليه  التأكيد  وتم  وسلم(، 
روايات االئمة االطهار عليهم 
له  تعاىل  اهلل  شاء  وقد  السالم، 
انام  والديمومة؛  االس��ت��م��رار 
اىل  االس��اس  بالدرجة  هي��دف 
ملن  فالبد  االن��س��ان،  اص��الح 
)عليه  احلسني  طريق  يف  يسري 
بحصوله  هيتم  ان  ال��س��الم( 
الدينية  املعارف  من  زيادة  عىل 
من  بمزيد  والتحيل  احل��ّق��ة، 
وحضور  االخالقية،  الفضائل 
وطالب  فضالء  من  االخ��وة 
أم��اك��ن  يف  العلمية  احل����وزة 
معّلمة ومشخّصة يف الطرق اىل 
مناسبة  املقدسة؛ فرصة  كربالء 
لالستفادة منهم يف هذا املجال.

املهمة  االم��ور  من  ان  ج - 
اليه  تلتفت  ان  ينبغي  ال��ت��ي 
طريق  يف  ال��س��ائ��ري��ن  ان��ظ��ار 
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 
ع��اّم  االج��ت��ن��اب  رضورة  ه��و 
يف  واالخ��ت��الف  ال��ف��رق��ة  يثري 
ص��ف��وف امل���ؤم���ن���ني، وع���دم 
احلزينة  املناسبة  هذه  استغالل 
التي ينتمون  للرتويج للجهات 
سياسية  ام  كانت  دينية  اليها 
ذلك  من  وااله��م  غريمها،  ام 
املامرسات  بعض  عن  االبتعاد 
مع  تنسجم  ال  التي  املستحدثة 
احلسينية،  املناسبة  هذه  قدسية 
الشعائر  عىل  فيها  واالقتصار 

التي توارثها املؤمنون خلفًا عن 
سلف يف اقامة عزاء سيد شباب 
اهل اجلنة واحلزن واجلزع عليه، 
من  االئمة  وام��ر  ام��ره  واحياء 

ولده عليهم الصالة والسالم .
دأب  م���ن  ك����ان  ملّ����ا  د - 
ازه��اق  يف  السعي  االرهابيني 
االرواح  من  ممكن  ع��دد  اك��رب 
الربيئة.. باستهداف التجمعات 
البرشية الواسعة، فاملطلوب من 
االمنية  االج��ه��زة  يف  العاملني 
يبذلوا  ان  الزوار  املكّلفة بحامية 
سبيل  يف  ج��ه��ده��م  ق��ص��ارى 
الكرام،  الزائرين  عىل  احلفاظ 
وت��وف��ري االج����واء االم��ن��ة هلم 
ألداء مراسيم الزيارة مع حتقيق 
انسيابية وصوهلم اىل مقاصدهم 

ذهابًا وإيابًا ..
وفق اهلل اجلميع لصالح االعامل 
وكرمه  بلطفه  منهم  وتقبلها 
وبالد  بلدنا  عىل  تعاىل  اهلل  ومّن 

املسلمني باألمن واالمان ..
اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات 
وتقبل  واملسلامت  واملسلمني 
منهم صالح االعامل واحلمد هلل 

رب العاملني .

ال���ج���ه���ود  ت���ك���ري���س  ان 
واالم���ك���ان���ات ك��ل��ه��ا ل��دح��ر 
وتخليص  الداعشي،  االرهاب 
االهم  الهدف  هو  منه  البلد 
الذي البد ان يسعى الجميع 
وقت،  اق��رب  في  تحقيقه  الى 
توفير  ال���ى  ب��ح��اج��ة  ول��ك��ن��ه 
للقوات  الدعم  من  المزيد 
صنوفها  بشتى  ال��م��ق��ات��ل��ة 
وتشكيالتها، والى وضع خطة 
ُتحظى بمساندة االهالي في 
ترزح   تزال  ال  التي  المناطق 
تحت ظلم وجور االرهابيين.

على االخوة المقاتلين الذين 
يقفون عند السواتر االمامية 
ويخوضون حربًا ضروسًا مع 
االرهابيين، والذين يرابطون 
ف���ي االراض������ي ال��م��ح��ررة، 
ان  البلد..  ثغور  ويحمون 
للتوجه  مواقعهم  يتركوا  ال 
ببقائهم  فانهم  ل��ل��زي��ارة، 
اكبر  بثواب  سيحظون  فيها 
االرض  عن  الدفاع  ث��واب  هو 

والعرض والمقدسات.

ع��ل��ى االخ�����وة ال��زائ��ري��ن 
واالخوات الزائرات ان يولوا 
الدينية  المناسبة  ه��ذه 
ويحاولوا  خ��اص��ة،  اهمية 
استثمارها بأفضل وجه في 
وزي��ادة  نفوسهم،  تكميل 
المشروع  ف��إن  ايمانهم، 
االص���الح���ي ال�����ذي خ��ّط��ه 
)عليه  ال��ح��س��ي��ن  االم����ام 
ال��س��الم( واح��ي��ا ب��ه دين 
جده المصطفى )صلى اهلل 

عليه وآله وسلم(
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معة بإمامة السيد امحد الصايف يف 14/صفر اخلري/1437ه� املوافق 2015/11/27م : طبة االوىل لصالة اجلحُ اخلحُ

عّبر النبي )صلى اهلل عليه وآله وسلم( عن االمام الحسين )عليه السالم( تعبيرًا خاصًا اضافة الى تعابيَر كثيرة 
في شخصية االمام الحسين )عليه السالم( لكن في وجازة قال : )حسين مني وانا من حسين( .. هذا التعبير 
في الواقع فيه مداليُل كثيرة وامتاز النبي )صلى اهلل عليه وآله وسلم( واالئمة من بعده في اعطاء كلمات 

قصار في مضامين واسعة.

السالم(  )عليه  السني  االمام 
تعلمون  كام  الطف  واقعة  ف 
 ً تعامال  القضية  مع  يتعامل  ل 
القضية  مع  يتعامل  ول  مؤقتًا 
مساومة وانام تعامل مع القضية 
هدنة  فيه  وليس  واقعيا  تعامال 
وتعامل خط يرتبط بال تبارك 

وتعاىل..
السني  االم��ام  تعامل  فعندما 
)عليه السالم( مع هذه القضية 
النجاح  اسباب  كل  هلا  وهيأ 
ة س���واء ك��ان ف  وأع���دهّ ال��ع��دهّ
او  الرشيفة  املقدسة  العائلة 
ف  او  امليامني  االص��ح��اب  ف 

خصوصية ما جرى .. فتعامل 
مع القضية تعامال واضحا ..

واقعة  من  نجنيها  التي  القيمة 
ال��ط��ف وي��ع��ت��اد امل��ؤم��ن��ون ف 
كمية  بأكثر  حييوها  ان  عام  كل 
ونوع من االعوام السابقة هذه 
طارئة  مسألة  ليست  املسألة 
يتعلق  ما  إحياء مراسيم  ..وان 
السالم(  )عليه  الشهداء  بسيد 
ليست قضية طارئة.. بل حتى 
الظاهرة  كانت هذه  ف اخلوف 
نعم  تضعف..  ول  م��وج��ودة 
املظهر اخلارجي هلا قد ال يظهر 
ولكن  الظاملني  ظلم  بسبب 

اننا  حتى  تضعف  ل  كمامرسة 
بسيد  تعلقنا  كثرة  من  نعتقد 
الشهداء )عليه السالم( وإحياء 
االئمة  اوالده  واي���ام  اي��ام��ه 
ال��س��الم  عليهم  ال��ط��اه��ري��ن 
نشعر  ال  اظهرنا  بني  دائاًم  اهنم 
بني  وما  بيننا  ما  فجوة  بوجود 
السالم  عليهم  االطهار  االئمة 
بسبب هذا الضخ ف املناسبات 
طول  ع�  نحييها  التي  الكثرية 
نعم  وح��دي��ث��ًا..  ق��دي��اًم  السنة 
املناسبة  هذه  مع  يتعامل  الظال 
جنده  فيجند  اخلائف  تعامل 
ال  عليها..  القضاء  اجل  من 

تبارك وتعاىل ايضًا هييئ اسبابا 
ان هذه املسألة تنمو اضعاف ما 

كانت عليه..
قوة  يرى  والعال  ترون  واالن 
)عليه  الشهداء  سيد  وحيوية 
من  القرون  هذه  بعد  السالم( 
السنني .. لذا ان االندفاع الذي 
)عليه  الشهداء  سيد  اندفعه 
السالم( ف قضية واقعة الطف 
هو اندفاع يعلم ما سيؤول اليه 
الفتية  هذه  له  هييئ  تعاىل  وال 
ان ختدم هذه املسرية اىل ان ال 

تعاىل يأذن بوراثة االرض..
يعلم  ال  قطعًا  املقابل  العدو 

القضيُة الحسينية في منظار النبّي )صلى اهلل عليه وآله(
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هبذا  سيكون  االث���ر  ه��ذا  ان 
تعاىل  ال  ال��ع��دو  امل��س��ت��وى، 
جعله ال يفهم فيه محاقة ونظره 
حدود  اال  يعلم  ال  ضيقا  نظرا 
ان  البد  لك  مخُ وح��دود  كريس 
وهي   .. اح��د  أي  عنه  ام��ن��ع 
اىل  نظر  هلا  ليس  بائسة  حدود 
العمق .. وسيد الشهداء )عليه 
ة من اهل  السالم( وتعليمه للثلهّ
ان  يعلمون  ولصحابه  بيته 
 .. تكون  كيف  االمور  مصائر 
ولذلك االئمة االطهار عليهم 
السني  االم���ام  بعد  ال��س��الم 
اوقاتًا  وا  جندهّ السالم(  )عليه 
عديدة لالستمرار ع� حضور 
الشهداء  سيد  عند  املؤمنني 
مناسبة  كل  ف  السالم(  )عليه 
االط��ه��ار  االئ��م��ة  يستثمرها 
حتفيز  اجل  من  السالم(  )عليه 
سيد  اىل  ي���أيت  ح��ت��ى  امل��ؤم��ن 

الشهداء )عليه السالم( ..
الكبري  ال��ض��ور  ه��ذا  قطعًا 
واالهتامم البالغ من ائمة اهلدى 

ان  يستوجب  السالم  عليهم 
تؤثر هبذا االثر الذي نراه وهو 
ف  املؤمنة  الطالئع  هذه  زحف 
كبرية  واع��داد  متواصلة  اي��ام 
عندها  ما  كل  تبذل  والناس 
وال���ن���اس ت��ت��ح��م��ل امل��ش��اق 
قضية..  يبيهّنوا  ان  اج��ل  م��ن 
اجلانب  ف  فقط  املسألة  ليست 
من  وان��ام  اط��الق��ًا..  العاطفي 
هناك  ان  قضية  يبينوا  ان  اجل 
مرفوضًا  يكون  ان  البد  خطا 
العناوين  من  عنوان  بأي  دائاًم 
هو  االول  عنوانه  تعنون..نعم 
السني  االم��ام  زم��ن  ف  يزيد 
)عليه السالم( .. لكن عناوين 
تتعنون  هي  تكن  مهام  كثرية 
البد  العنوان  ..هذا  آخر  بيزيد 

ان يخُرفض دائاًم ..
وهناك عنوان آخر وهو عنوان 
السالم(  )عليه  السني  االمام 
ف  العنوان  هذا  يمثل  ما  بكل 
او  بيته  واهل  وعمقه  ح��دوده 
صحبه .. هذا العنوان البد ان 

الطويلة  املسرية  فهذه   .. يبقى 
بعد  يومًا  تزداد  التي  العريضة 
آخر هذه املسرية ليست طارئة 
التاريخ وانام هي ف عمق  ع� 
السالم  عليهم  االئمة  ادبيات 
عند  حيرض  ان  املؤمن  لتحفيز 
السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 
)عليه  السني  فاإلمام  اذن   ..
ال���س���الم( اع��ط��ى واوض���ح 
واالمام السني )عليه السالم( 
تبارك وتعاىل،  انترص لدين ال 

وال نرصه   ..
قضية  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  واآلن 
حتتاج  السالم(  )عليه  السني 
التعامل   .. اخ��وان  تأمل  اىل 
واالن  ال��ش��ه��داء  س��ي��د  م���ع 
االنسان يعطف نظره ع� جيع 
االئمة  بيهّنها  التي  ال��زي��ارات 
االطهار وهذا من ادب املعرفة 
العال ان االمام )عليه السالم( 
يعطينا معارف كثرية من خالل 
الزيارة .. ادب من آداب الزيارة 
سيد  مع  يتعامل  االنسان  ان 
الشهداء بكل تواضع وتقديس 
الكلامت  ه��ذه  بينت  ما  وف��ق 
االئ��م��ة  ل��س��ان  ال��ق��دس��ي��ة ف 
هذا  السالم..  عليهم  االطهار 
زي��ارة  ف  خصوصًا  الضور 
االرب��ع��ني واق��ع��ًا ه��و حضور 
شعبي علامئي اكاديمي كل من 
االمام  قضية  ويفهم  يتحسس 
السني )عليه السالم( سيندفع 
لكي يكون احد الارضين عند 
سيد الشهداء )عليه السالم( ف 

هذه الزيارة ..
ولكن  تتفاوت  االذه��ان  نعم 

معينا  هناك  بأن  تشرتك  الكل 
الشهداء  سيد  اسمه  ينضب  ال 
ًا امويًا  )عليه السالم( اوقف مدهّ
اىل  بقوة  اوقفه   ً ضاال  منحرفًا 
الطاهر.. اوقف  فك دمه  ان سخُ
نحيا  ان  اج��ل  م��ن  امل��د  ه��ذا 
ما  هبا  نخُبرص  ان  نستطيع  حياة 
بكل  وتعاىل  تبارك  ال  فنا  كلهّ
وضوح وقطعًا هذا فضل لسيد 
ع�  السالم(  )عليه  الشهداء 
تبارك  ال  نحمد  نحن  االم��ة 
وتعاىل ع� النعم التي رزقنا هبا 
نحمد  للدين  وفقنا  تعاىل  فال 
تعاىل  ال  ذل��ك  ع�  تعاىل  ال 
لنا مالذًا رمحة ال تبارك  جعل 
هلذه  جعل  تعاىل  ال   .. وتعاىل 
)ص�  النبي  وهو  ابوابًا  الرمحة 
نحمد  وسلم(  وآل��ه  عليه  ال 
ال تعاىل ع� نبيه... وجعل لنا 
وبابًا وسفينة وهو سيد   ً مالذا 
الشهداء )عليه السالم( نحمد 
)عليه  السني  ع�  تعاىل  ال 

السالم( ..

القضيُة الحسينية في منظار النبّي )صلى اهلل عليه وآله(

ان االندفاع الذي اندفعه 
)عليه  ال��ش��ه��داء  س��ي��د 
قضية  ف���ي  ال����س����الم( 
اندفاع  هو  الطف  واقعة 
اليه  سيؤول  ما  يعلم 
له  يهيئ  تعالى  واهلل 
تخدم  ان  الفتية  ه��ذه 
ان  ال��ى  المسيرة  ه��ذه 
اهلل تعالى يأذن بوراثة 

االرض..
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تربية  م��اح��ك��م 
وذبح واكل حلم طيور 

النعام ؟
الجواب : يجوز .

هل يجوز الكذب
 لكي ال ادفع الضرائب لدولة اجنبية ؟

تعريفكم  هو  ما   : السؤال 
للكذب ؟ 

اجلواب : حيرم الكذب وهو 
بواقع  ليس  ب��ام  اإلخ��ب��ار   :
بني  ال��رم��ة  ف  ف��رق  وال   ،
وما  اجلدهّ  مقام  ف  يكون  ما 
ل  ما  اهل��زل  مقام  ف  يكون 
ينصب قرينة حالية او مقالية 
ع� كونه ف مقام اهلزل واال 

ففي حرمته اشكال  .

جائز  الكذب  هل   : السؤال 
إنقاذ  به  أريد  لو  ما  حال  ف 
من  أرسة  ك��ي��ان  أو  روح 
مشدد  أن��ه  علاًم  ؟  التفكك 

بقسم ؟

ج��ائ��ز  ن��ع��م   : اجل������واب 
ال��ت��وري��ة مع  والح�����وط 

اإلمكان .

؟  التورية  هي  ما   : السؤال 
وما هي الاالت التي يمكن 

العمل فيها ؟

اجلواب : التورية – أي سرت 
املعنى ع� املخاطب بفرض 
التحرز من الكذب – جائزة 
ف ح���دهّ ذاهت���ا وإن���ام حت��رم 
العناوين  بعض  بانطباق 
ف  كالغش  عليها  الثانوية 

املعاملة ونحوها .

ف  اك��ون  احيانًا  ال��س��ؤال:  
مواضع ال اريد قول القيقة 
اىل  فاجلأ  يب،  خ��اص  الم��ر 
ذلك  ل  يسوغ  هل  التورية، 

؟ 
اجلواب : جيوز. 

السؤال : اذا قال ل احد قل 
اهلاتف  ع�  يطلبني  للذي 
هذا  فهل  موجود  غري  أن 

ك��ان  إن  ح����رام.  ال��ك��ذب 
حراما فام هو التكليف ؟

التورية  لك  جيوز   : اجلواب 
بان تشري اىل نقطة وتقول انهّه 

غري موجود هنا.

الكذب  جيوز  هل  السؤال:  
أو  ال��ع��ام��ة؟  للمصلحة 
أو   ... البني  ذات  الصالح 
إذا  يرتتب  ق��د  رضر  لدفع 

قلت القيقة ؟

اجل�����واب:  جي���وز ال��ك��ذب 
لدفع الرضر عن نفسه أوعن 
اللف  جي���وز  ب��ل  امل��ؤم��ن 
أيضًا  الكذب  و جيوز   ً كاذبا 
ل���الص���الح ب���ني امل��ؤم��ن��ني 
واالحوط وجوبا ً االقتصار 
تيرس  عدم  صورة  ع�  فيها 

التورية. 

الكذب  جيوز  هل   : السؤال 
من باب املزاح عمومًا ؟ 

الكذب  جيوز  ال  اجل��واب:  
مطلقًا اال لدفع رضر. 

السؤال:  هل جيوز ان احلف 
كذبا ملنع حدوث مشكلة ام 

ال ؟ 
ك��ان  اذا  جي���وز   : اجل����واب 
يتوقف عليه دفع رضر كبري. 

ال  يعاقب  ه��ل  ال��س��ؤال:  
ع�  اج���ر  اذا  ال��ش��خ��ص 
حمرجة  مواضع  ف  الكذب 
اذا سئل عنها خاصة اذا كان 
املقابل يسأل كثريا عن اشياء 

الختصه ؟ 
اجلواب : الجيوز الكذب اال 

اذا كان لدفع رضر. 

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال

جبر
ة 

مز
 ح

مد
مح

 /
اد

عد
 ا

لماذا 
زيارة األربعين؟!
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لماذا 
زيارة األربعين؟!

اإلم��ام  اخ��ت��زل  ي��وم  نصف  ف 
ومن  ال��س��الم(  )عليه  ال��س��ني 
قيم  كل  وصحبه  ول��ده  من  معه 
ال��ت��ح��دي واإلب����اء وال��ص��م��ود، 
ف  »موت  عريض:  بخط  وكتب 

عز خري من حياة ف ذل«.
السني  حياة  مسرية  إن  نعم.. 
وأم��ه  وأب��ي��ه  ج��ده  م��ع  الطويلة 
جانبًا  كانت  ال��س��الم(  )عليهم 
ساعات  أن  إال  ومتميزًا،  مرشقًا 
كانت  ف��ي��ه��ا  دار  وم���ا  ال��ط��ف 
نفوس  ف  تأثريًا  والكثر  الج� 
وغريها،  اإلسالمية  املجتمعات 
ذاهتا  هي  الشهادة  لظة  وك��أن 
قصة  فكانت  ال����والدة!  لظة 
اهتامم  حمط  عاشوراء  ف  البطولة 
املوالني حتى أن نسبة كبرية منهم 
بتفاصيلها  املقتل  رواية  حيفظون 
ع��� ظ��ه��ور ق��ل��وهب��م، وحي��ي��ون 
ع�  ويواظبون  العزاء  مراسيم 
عاشوراء  ف  وتطويرها  أدائ��ه��ا 
تلك  الدث  لظة  ومنذ  سنويًا، 
بدأت زيارة عاشوراء التي حيييها 
العال ف ال� 10 من املحرم الرام.
ثمة حرارة ف قلوب املؤمنني جتاه 
السالم(  )عليه  السني  قضية 
ال  )ص�  الكرم  النبي  هبا  أخر 

عليه وآله( ف الديث املشهور: 
»ان لقتل السني حرارة ف قلوب 
املؤمنني ال ترد ابدا« كانت وراء 
فعيل  بشكل  امل��راس��ي��م  ام��ت��داد 
لشهر  الول  اليوم  منذ  ورسمي 
من   20 ال���  حتى  ال���رام  حم��رم 
اداء  بعد  وحت��دي��دًا  اخل��ري،  صفر 
والتي  املعروفة  الربعني  زي��ارة 
يتوافد خالهلا املاليني من املوالني 
السني  ال  عبد  ليب  واملحبني 
مرقده  قاصدين  السالم(  )عليه 
تساؤال  ثمة  أن  إال  ال��رشي��ف، 
...اذا كان مرصع السني  يطرح 
)عليه السالم( وراء زيارة مرقده 
ف العارش من حمرم الرام؛ فام هو 
منشأ ما يعرف بزيارة الربعني ف 

ال� )20( من صفر كل عام؟
ويكون اجلواب ع� هذا التساؤل  
التارخيية  ال��وادث    من  بجملة 
التوقيت  هذا  مع  تزامنت  التي 
ليكون  صفر،  من   20 ال���  وه��و 
قضية  هو  فيها  املشرتك  اجلامع 
ومقتله،  السالم(  )عليه  السني 
بعد  ال��وادث  تلك  إىل  وسنشري 
ال��رواي��ات  م��ن  جلة  ن��ذك��ر  أن 
حتديدًا،  الربعني  يوم  ف  الواردة 
)عليه  السني  زي���ارة  وك��ذل��ك 

اليوم،منها  ذل��ك  ف  ال��س��الم( 
السن  اإلم����ام  ع��ن  روي  م��ا 
إنه  ال��س��الم(  العسكري)عليه 
ق���ال: »ع��الم��ات امل��ؤم��ن مخس 
وزي��ارة  ومخسني  إح��دى  ص��الة 
الربعني واجلهر ببسم ال الرمحن 
وتعفري  باليمني  والتختم  الرحيم 
اجلبني«. ولعلها الرواية الرصحية 
هبا  يخُستدل  التي  شهرة  الك��ث��ر 
اإلم��ام  زي���ارة  استحباب  ع��� 
السني )عليه السالم( بعد مرور 
وجعلت  مقتله  من  يومًا  أربعني 
من  عالمة  املندوب  العمل  هذا 

عالمات املؤمن.
وردت  التي  الخرى  الرواية  أما 
الباقر)عليه  حممد  اإلم���ام  ع��ن 
عاشوراء  شهد  والذي  السالم( 
الرشيف،  عمره  مقتبل  ف  وهو 
»إن  السالم(:  )عليه  يقول  حيث 
أربعني  السني  ع�  بكت  السامء 
وتغرب  مح���راء  تطلع  ص��ب��اح��ًا 
مح����راء....« وف رواي���ة أخ��رى 
الصادق  اإلمام  عن  زرارة  ينقل 
»إنهّ  ق��ال:  أن��ه  ال��س��الم(  )عليه 
)عليه  السني  ع�  بكت  السامء 
بالدم،  صباحًا  أربعني  السالم( 
أربعني  عليه  بكت  والرض 
صباحًا بالسواد، والشمس بكت 
بالكسوف  صباحًا  أربعني  عليه 
عليه  بكت  واملالئكة  والمرة، 
اختضبت  وما  صباحًا،  أربعني 
امرأة منا وال اكتحلت حتى أتانا 
زلنا  وما  زياد  بن  ال  عبيد  رأس 
عجب  وال  بعده«.  من  عرة  ف 
ع�  تبكي  الرض  فإن  ذلك  ف 

رصح  كام  صباحًا  أربعني  املؤمن 
بذلك النبي الكرم، فكيف بقتيل 

مثل السني؟!
وغ��ريه��ا  ال���رواي���ات  ه���ذه  إن 
ت��ت��ح��دث ع��ن ت��ف��اع��ل واق��ع��ي 
للكون والطبيعة مع مقتل اإلمام 
وقد  ال��س��الم(  )عليه  ال��س��ني 
سجلها التاريخ لكي تصلنا نحن 
تفاعل  رس  عن  نتساءل  الذين 
املؤمنني مع يوم الربعني وإحيائه 
زيارته عليه  واملواظبة ع�  سنويًا 

السالم ف هذا الوقت حتديدًا.
من  جلة  يقدمها  تارخيية  حادثة   
لنشوء  كسبب  املتقدمني  علامئنا 
ف  السني  اإلمام  زيارة  مراسيم 
ال� 20 من صفر، والتي مفادها أن 
يوم الربعني هو اليوم الذي زار 
النصاري  ال  عبد  بن  جابر  فيه 
)رمحه ال(  اإلمام السني )عليه 
السالم( برفقة عطية العوف حيث 
»ِمْن  دنا  جابرًا  أن  الخري  ينقل 
اْئَتَزَر  ماَّ  ثخُ َفاْغَتَسَل  َراِت  اْلفخُ َشاِطِئ 
َفَتَح  ماَّ  ثخُ  ، بِآَخَر  اْرَت��َدى  َو  بِ��إَِزاٍر 
َبَدنِِه  َعَ�  َفَنَثَرَها  ْعٌد  سخُ ِفيَها  ًة  اَّ رصخُ
 ،  َ الاَّ َذَكَر  إاِلاَّ  ْطَوًة  خخُ طخُ  خَيْ َلْ  ماَّ  ثخُ  ،
َحتاَّى إَِذا َدَنا ِمَن اْلَقْرِ َقاَل َأمْلِْسنِيِه ، 
ًا َعَلْيِه  هخُ َفَخراَّ َعَ� اْلَقْرِ َمْغِشيهّ َفَأمْلَْستخُ
امْلَاِء  ِمَن  َشْيئًا  َعَلْيِه  َفَرَشْشتخُ   ،
َثاَلثًا   � َسنْيخُ  َيا حخُ َقاَل :  ماَّ  ثخُ َفَأَفاَق، 
ِيبخُ َحبِيَبهخُ َو  ماَّ َقاَل : َحبِيٌب اَل جيخُ � ثخُ
ِحَطْت  شخُ َقْد  َو  َواِب  بِاجْلَ َلَك  َأناَّى 
إىل أخر  َأْثَباِجَك..  َعَ�  َك  َأْوَداجخُ

هذه الكلامت املشهورة. 

الشيخ حسين الخشيمي
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 نفق باب قبلة اإلمام الحسين )عليه السالم( 

بجهود مباركة تم إنجاز هذا النفق بداًل عن الجسر الحديدي الذي 

يتم نصبه خالل الزيارات المليونية لخلق حالة من االنسيابية في 

دخول وخروج المواكب الحسينية للمرقد الحسييني المقدس فضاًل 

عن مرور الزائرين في نقطة باب القبلة، وتصل المساحة ل� )800 

م2( ويضم عددًا من الساللم الكهربائية التي تضمن مرورًا جيدًا 

للزائرين والقضاء على حالة االختناقات.

العمل جاء عن طريق شركة أرض القدس الهندسية، وتم العمل 

وتم  التربة،  انهيار  لتفادي  م(   12( بعمق  فايل(  )سكن  حفر  على 

ثم  الكهربائية،  والتسليكات  والمجاري  الماء  أنابيب  مسار  تغيير 

وخالل  الساللم،  لنصب  كاملة  وتهيئتها  الخرسانية  األعمدة  صب 

القى  وقد  المشروع  افتتاح  تم  المباركة  األربعينية  الزيارة  هذه 

ترحيبا واسعا من الزائرين الكرام.

ير
قار

ت

مشروٌع في صور ...
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نظم 
م������رك������ز 
التابع  االرسي  االرش���اد 
السينية  للعتبة  العامة  للمانة 
موسعة  ثقافية  ن��دوة  املقدسة 
السن  االم���ام  ح��ي��اة  لتبيان 
و  ال��س��الم(  )ع��ل��ي��ه  املجتبى 
دالالت النهج الذي سار عليه  
بعد استشهاد امري املؤمنني عيل 
ع�  ال��س��الم(،وذل��ك  )عليه 
بالائر  االوص��ي��اء  سيد  قاعة 
الرشيف،ولتسليط  السيني 
عليه  ارتكزت  ما  ع�  الضوء 
منهجية  دالالت  من  ال��ن��دوة 
فضيلة  التقت  )االح��رار(  جملة 

لشيخ  ا
)م���ص���ط���ف���ى 
فوضح  ال��ع��ام��يل(  م���رصي 
ذلك قائال:  ان الندوة تناولت 
السن  االم����ام  ح��ي��اة  س���رية 
الناحية  م��ن  ال��س��الم(  )عليه 
قام  وما  والسياسية  االجتامعية 
به االمويون من دور مشبوه ف 
لسرية  الناصعة  الصورة  تشويه 
وكان  السالم(  )عليه  االم��ام 
القصد منها االساءة والتنكيل، 
من  العديد  الندوة  اثارت  وقد 
من  طرحت  التي  التساؤالت 
بخصوص  ال����ارضات  قبل 
واالحاديث  االدل��ة  مصداقية 
املجتبى  االمام  لسرية  املعتمدة 
ان  ال��س��الم(،م��ض��ي��ف��ا  )عليه 
الندوة ل تقترص ع� حياة االمام 

االج��ت��امع��ي��ة 
ابعد  اىل  ذهبت  وإنام 
من ذلك حيث تناولت ف احد 
حماورها شخصية االمام )عليه 
ودوره  السياسية  ال��س��الم( 
الذي  االهلي  وموقعه  القيادي 
من  الثان  االم��ام  كونه  يمثله 
السالم(  )عليهم  اهل��دى  أئمة 
وم��ق��ارن��ت��ه م��ع اخ��ي��ه االم���ام 
ال��س��ني )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( ف 
املوكل  االهل��ي  ال��دور  تكامل 
النبي  ق��ول  جتسيد  ف  اليهام 
)ص� ال عليه واله(: ) السن 
أو  قاما  إن  إم��ام��ان  والسني 
الندوة  ان  اىل  ((،مشريا  قعدا 
السن  االمام  ان صلح  اكدت 
)عليه السالم( مع معاوية كان 
النبوية،مؤكدا  للرسالة  خدمة 
مفادها  نقطة  الندوة  ختام  ف 

يمثلها  التي  القيقية  الثقافة  ان 
)عليهم  البيت  اه��ل  مذهب 
رؤي��ا  ن��ح��و  تسعى  ال��س��الم( 
تنوير  هدفها  للشياء  معمقة 
ه���ذه االم����ة ووض��ع��ه��ا ع� 

الطريق الصحيح .  
عباس(  )زي��ن��ب  ع��رت  فيام 
للعتبة  شكرها  ع��ن   مشاركة 
السينية املقدسة ع� اقامة مثل 
واملسابقات  املحارضات  هذه 
أهل  وثقافة  هن��ج  تنرش  التي 
(،مبينة  السالم  )عليهم  البيت 
ان مشاركتي جاءت عن مسابقة 
نظمها مركز االرشاد االرسي، 
تتضمن )14( سؤاال عن حياة 
 ) السالم  )عليه  املجتبى  االمام 
املعلومات  من  كثريا  واستفدنا 
االمام  سرية  عن  واملحارضات 

السن )عليه السالم (. 

مركز االرشاد االسري للعتبة الحسينية المقدسة 

م  ندوة ثقافية عن حياة االمام المجتبى )عليه السالم (  ينظِّ

االحرار : حسين نصر 
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مسنة  -ام���رأة 
كلام تعبت نادت يا عيل.

من  تبلغ  التي  وابنتها  أم   -
بمبادرة  سنوات،   6-5 العمر 
شخصية، جتمعان عبوات املياه 
ع�  املاء  تفرغان  املمتلئة  شبه 
الطرقات  ف  الشجر  أح��واض 
ف  الفارغة  العبوات  وترميان 

كيس مهمالت.
راية  حيمل  عرشيني  ش��اب   -
رجله  بسبب  بصعوبة  ويميش 

املكسورة، وقد أرص ع� 
املسري رغم الل.

كوبًا  محلت  عرشينية  فتاة   -
الرض  ف  ت��رم��ه  ل  ف���ارغ���ًا 
وجدت  حتى  ماشية  وظلت 

سلة للمهمالت فرمته فيها.
سنية  اح��دامه��ا  صديقتان   -
أحد  هلا  فقال  بالعزاء  شاركت 
نريد  ال  امل��واك��ب:  اص��ح��اب 
منك أن تصبحي شيعية، يكفي 

أنك شاركت حبًا بالسني.
قدموا  الشباب  من  جمموعة   -
وكسب  مأدبة  ف  للمشاركة 
ي��أخ��ذوا  أن  ف��ب��دل  الج����ر 

بيوهتم،  إىل  ويمضوا  حصتهم 
أصحاب  مع  يوزعون  أخ��ذوا 
آخر  حتى  معهم  وبقوا  املأدبة 

لظة.
خ��ي��ام  اح����دى  ف  م��ش��ه��د   -
اصدقاء  طلبة  لشباب  املواكب 
ش��ك��ل��وا وف���دا وع��زم��وا ع� 
ان  الصالة ف وقتها دون  اقامة 

تفرقهم الطائفية
- موكب من االخوة املسيحيني 
بلبيك  يتمتمون  مسريهم  اثناء 

يا حسني
- طفلة صغرية ف ربيعها الثان 
الثالث حينام حيملها والدها  او 

امليش  والدها ع�  تبكي لرتغم 
املسري  ف  املشاركة  تريد  وكأهنا 

اىل كربالء.
السينية  امل��واك��ب  اح��د  ف   -
ان حيمل  طفل يرص ع� والده 
امتداد   - الزائرين.  طعام  معه 
ان  قيل  ج��دا  طويلة  س��ف��رة  
طوهلا 25 كيلومرتا شاركت ف 
اعدادها مواكب حسينية كثرية 
تنوع  ال��ن��ارصي��ة.-  طريق  ف 
وشخوصها  السينية  اخلدمة 
الصينيني  اح��د  يقف  حيث 
ليخدم الزائرين بتقديمه الطعام 

وهو مغمور بالسعادة .

مشاهد جليلة في مسيرة االربعين المباركة
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اس��ت��ق��ب��ل ال��س��ي��د )س��ع��د 
مكتب  مدير  البناء(  الدين 
املقدسة  للعتبة  العام  االمني 
مدرسة  من  اللبنان  الوفد 
الدكتور مصطفى شمران ف 

بريوت،مبينا 
املرشفة  اللجنة  ان 
اعلنت  املسابقة  ع��� 
وحددت  حينها  ف  النتائج 
ي��وم ت��وزي��ع اجل��وائ��ز داخ��ل 
ال����رم ال���رشي���ف ف��ت��واف��د 
ال��ف��ائ��زي��ن، وم��ن��ه��م وف��د 
ملؤسسة  الثانوية   م���دارس 
من  املتكون  لبنان  ف  االم��ل 
اساتذهتم  مع  تلميذا   )  20(
م���ن ث���ان���وي���ة )ش���م���ران( 

مؤسسة  ان  اللبنانية،مبينا 
مشرتكة  نشاطات   هلا  االمل 
املقدسة  السينية  العتبة  مع 
ف  املستمر  اشرتاكهم  منها 
املسابقات التي  تقيمها اغلب 

املقدسة،من  العتبة  اقسام 
الاج  اللبنان  املنسق  خالل 
)هان سعد ( الذي دأب ع� 
كربالء  اىل  حضورهم  تنظيم 
تيزهم  ح��ال��ة  ف  امل��ق��دس��ة 
وفوزهم ف املسابقات، اضافة 
اللبنانية  املؤسسات  ان  اىل 
تسعى اىل اقتناء اعدادا كبرية 
الصغري(  )السيني  جملة  من 

التي تطبع ف بريوت.
اللبنان  الوفد  ان  »م��ؤك��دا« 
ع��رض ت��ب��ادل اخل���رات مع 
وم��دارس  وارث   م���دارس 
ممثلية  ترعها  التي  االي��ت��ام 
ال  )دام  السيستان  السيد 

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة...
تستقبل وفدًا من مدرسة دكتور مصطفى شمران في بيروت  ي

ين
س
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االحرار : حسين نصر 

18



ي
ين

س
لح

ء ا
طا

لع
ا

كربالء  ف  ال����وارف(  ظله 
املقدسة ، مشريا اىل ان العتبة 
تسهيل  ف  تسعى  السينية 
هلا  ملا  وذل��ك  الوفود  دخ��ول 
كبرية  اجيابية  ت��أث��ريات  م��ن 
ع� متلف االصعدة الثقافية 
والخالقية،  واالجتامعية 
بأعداد  تزويدهم  اىل  اضافة 
العتبة  اصدارات  من  متنوعة 
)جمالت  املقدسة  السينية 
وك��ت��ب دي��ن��ي��ة وك��راري��س 
(وغريها  وتوعوية  ارشادية 
بذلك  االص������دارات،  م��ن 
حتقق العتبة املقدسة نرشها ف 
مدارسهم ومناطقهم ودوهلم 
للنرش هنج وثقافة أهل  سعيا 

البيت )عليهم السالم(.
ابراهيم  ق��ال)  جهته  وم��ن 
مدرسة  مدير  يونس(  خليل 
شمران  مصطفى  الشهيد 

الدولية  ف لبنان: ان مؤسسة 
االوىل  تعد  ال��رتب��وي��ة  ام��ل 
االي��ت��ام  لتعليم  ل��ب��ن��ان   ف 
اجلانب الرتبوي والكاديمي 
املدرسة  ان  واملهني،موضحا 
تضم اكثر من )100( تلميذ، 
الفائزين  حضور  ان  مبينا 
ف  لتكريمهم  امل��درس��ة  من 

)عليه  السني  االمام  رحاب 
كبرية  خطوة  تعد  ال��س��الم( 
للعتبة  العامة  االمانة  تعدها 
وفرصة  املقدسة  السينية 
ل��ل��زي��ارة واإلط������الع ع� 
كربالء  السني  مدينة  معال 
املدرسة  ان  املقدسة،مضيفا 
وإرشاف  ب��رع��اي��ة  ت��ق��ي��م 
ف  املقدسة  السينية  العتبة 
الفتيات  تتويج  حمافل  لبنان 
التكليف،  س��ن  ل��دخ��وهل��ن 
وحمافل قرآنية لطلبة حافظني 
ان  الكريم،،منوها  للقران 
ج��ادا  تعمل  ام��ل  مؤسسة 
بينها  اخل���رات  ت��ب��ادل  ع��� 
الوارث للعتبة  وبني مدارس 
مستوى  ع�  حتى  املقدسة  

املناهج الرتبوية.     
حبيب  )هان  الاج  قال  فيام 
السيني  جملة  معتمد  سعد( 
وبعض  لبنان  ف  الصغري 
االنشطة الثقافية واملسابقات: 
املوسعة  عالقايت  خالل  من 
ن��س��ق��ت م���ع امل��ؤس��س��ات 
اخلريية والرتبوية ف لبنان من 
متلفة  نشاطات  اقامة  اجل 
للعتبة  العامة  االمانة  برعاية 

السينية املقدسة منها مسابقة 
)عليها  زينب  السيدة  )خطبة 
الندبة(،  و)دع��اء  السالم(( 
من اجل ربط الشباب اللبنان 
هنج  لنرش  املقدسة  العتبة  مع 
السالم(  )عليهم  البيت  اهل 

ف لبنان.
عادل  )ع��يل  الفائز  عر  فيام 
)شمران(  ثانوية  من  عيد( 
للعتبة  نشكره  عن  اللبنانية 

السينية املقدسة ع� اقامتها 
ثقافة  تنرش  التي  املسابقات 
)عليهم  البيت  اه��ل  وهن��ج 
ال��ف��وز  ان  ال��س��الم(،م��ب��ي��ن��ا 
الذي حققته ف حفظ اخلطبة 
استلهمته من حمبة اهل البيت 
اىل  اضافة  السالم(  )عليهم 
االه��ل  وتشجيع  مساعدة 
النتيجة  ،فكانت  واالصدقاء 
ل  ال��ذي  الرسيع  حفظي  هو 

،وفوزي  ايام  ثالث  يتجاوز 
ب��ت��ف��وق وت��رشي��ف��ي ب��زي��ارة 
االمام السني )عليه السالم( 
الفائزة  اعربت  جهتها  من 
)االء بدر الدين(من مؤسسة 
شمران  مصطفى  الشهيد 
اجلائزة  ان  سمعت  ح��ني   :
االم��ام  زي���ارة  ه��ي  املسابقة 
ال��س��ني )ع��ل��ي��ه ال��س��الم ( 
من  ال��ف��وز  ع���  شجعني 
مدينة  اىل  ال���ق���دوم  اج���ل  
املقدسة وشاركت ف  كربالء 
املسابقة  والمد ل كنت من 
شعوري  ان  الفائزين،معرة 
حرضت  ف  وأن��ا  يوصف  ال 

االمام السني
 )عليه السالم (.  هذا واطلع 
النشاطات  جممل  ع�  الوفد 
للمانة  والثقافية  العمرانية 
السينية  للعتبة  ال��ع��ام��ة 
زي��ارة  اىل  امل��ق��دس��ة،اض��اف��ة 
ج��ي��ع امل���راق���د امل��ق��دس��ة ف 
العراقية  كربالء واملحافظات 

االخرى.

 ان العتبة الحسينية تسعى الى تسهيل 
دخول الوفود وذلك لما لها من تأثيرات 

ايجابية كبيرة على مختلف االصعدة 
الثقافية واالجتماعية واألخالقية، اضافة الى 

تزويدهم بأعداد متنوعة من اصداراتها 
الفكرية والدينية والثقافية المختلفة

ان المؤسسات اللبنانية 
ت��س��ع��ى ال����ى اق��ت��ن��اء 
مجلة  كبيرة من  اعداد 
)الحسيني الصغير( التي 

تطبع في بيروت.
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املركزية  املراقبة  شعبة  أدخلت 
املقدسة  السينية  العتبة  ف 
ذات  املراقبة  كامريات  من  عدد 
واملتطورة  الديثة  املواصفات 
شوارع  اغلب  ومراقبة  لتغطية 

مدينة كربالء املقدسة.
عباس  )رس����ول  ال��ف��ن��ي  وق���ال 
املراقبة  شعبة  مسؤول  فضاله( 

السينية  العتبة  ف  امل��رك��زي��ة 
نون  لوكالة  ترصيح  ف  املقدسة 
الشعبة وضعت خطة  ان  اخلرية 
خاصة حتسبا لي خطر او وضع 
طارئ فضال عن متابعة العنارص 
الداخلة  املشبوهة  وال���االت 
اكثر  نصب  خالل  من  للمدينة 
من 800 كامرية مراقبة الكرتونية 

التي  االربعني  لزيارة  استعدادا 
داخل  من  مليون  توافد  تشهد 

وخارج العراق.
اهلندسية  الكوادر  ان   « واضاف 
وقامت  بالكامل  العمل  أنجزت 
وربطها  ال��ك��ام��ريات  بتشغيل 
للمناطق  امل��راق��ب��ة  بمنظومة 
املقدسة  كربالء  ملدينة  اخلارجية 
املحيطة  الكامريات  اىل  اضافة 
عليه  ال��س��ني  االم����ام  ب��م��رق��د 
السالم ومداخل املدينة القديمة.

عدة  نصبت  الشعبة  ان  وتابع 
الرارية  الكامريات  من  ان��واع 
واملتطورة جدا وذات املواصفات 
 800 تشغيل  اىل  اضافة  العالية 
الديثة  املنظومة  ضمن  كآمرة 

حديثة  كآمرة   1000 جمموع  من 
والح��ج��ام،  االش��ك��ال  متنوعة 
ف  ال��ن��س��وي  ال��ق��س��م  ان  مبينا 
منظومة  لديه  املقدسة  العتبة 
مراقبة خاصة تدار من قبل كادر 
نسوي متخصص بمجال املراقبة 
املنترشة  للكامريات  امل��رك��زي��ة 
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ومحيطها  كربالء  تؤمن  الحسينية  العتبة 
بـ)800( كاميرا مراقبة وترصد الحاالت المشبوهة تكنلوجيا

االحرار : ابراهيم العويني
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التفتيش  نقاط  جيع  ف  واملرتبطة 
الداخلية واخلارجية.

الكامريات  ان  فضالة  وأوض��ح 
عاملية  مناشئ  م��ن  املستخدمة 
رشكات  مع  عليها  التعاقد  تم 
ف  طويل  ب��اع  وهل��ا  متخصصة 
االلكرتونية  املراقبة  منظومات 
السويدية(  )لكزس  رشكة  منها 
و)رشكة فلري المريكية( لتجهيز 
العتبة السينية املقدسة بعدد من 
الكامريات الديثة والذكية جدا 
اتوماتيكي  بشكل  تعمل  والتي 
تنصيبها  يتم  برامج  خ��الل  من 
كادر  قبل  من  هندسية  بمهارة 
متخصص مما جيعلها تستغني عن 
االدارة واملتابعة املستمرة من قبل 
الكوادر العاملة وف حال وجود 
خالل  من  الكامريا  تظهره  خلل 
مشريا   « الكبرية  العرض  شاشة 
العتبة  ف  املوجودة  املنظومة  ان 
منظومة  اك��ر  تعتر  السينية 

الكرتونية ف الرشق الوسط«.
اعداد كبرية  ان   « واختتم حديثة 
جدا من الكامريات وبمواصفات 
عاملية تم نصبها ف املواقع التابعة 
للعتبة السينية املقدسة الداخلية 
مدن  ضمنها  وم��ن  واخلارجية 
السيارات  وم��واق��ف  الزائرين 
وجيع الماكن القريبة من الرم 

السيني الرشيف »

كربالء  لدائرة صحة  الفنية  االمور  الميالي( مدير قسم  العظيم  عبد  )ماجد  الدكتور  أعلن 
عن اطالق خطة االنذار بالتعاون مع االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، واستنفار 
كوادرها الطبية في ربوع المدينة استعدادا لزيارة االربعين الخالدة لإلمام الحسين )عليه 
العمليات  قسم  الى  اضافة  وموظفيها،  بمدرائها  الدائرة  اقسام  جميع  بمشاركة  السالم( 
كل  على  مفارز طبية موزعة  اختصاصاتها ستشكل  بمختلف  الطبية  الكوادر  ان  فيها،مبينا 
محاور المحافظة ) بغداد وبابل والنجف(،مؤكدا ان اعداد المفارز الطبية تجاوز اكثر من) 
35 ( مفرزة طبية، اضافة الى المراكز الصحية والمستشفيات الرئيسية في المدينة المقدسة.

العام  ان اخلطة هلذا  »موضحا« 
حيث  سابقاهتا  عن  تغيري   فيها 
اىل  الطبية  امل��ف��ارز  تقسيم  تم 
املدينة  داخ��ل  ط��وارئ  مفارز  
مقسمة  وس��ت��ك��ون  القديمة 
االنكليزية   االح���رف  حسب 
)b .) a اضافة اىل مفارز طبية 
ال��ط��وارئ  ل���االت  مصصة 
مقرها ف مراكز صحة العباسية 
العباسية  و)ص��ح��ة  الغربية( 
ال���رشق���ي���ة( و)ص���ح���ة ب��اب 
حمور  اىل  بالنسبة  بغداد(،هذا 
جمهزة  القديمة،وهي  املدينة 
ويكون  الطوارئ  بتجهيزات 
املدينة  مركز  داخل  من  النقل 

املذكورة  الصحية  املراكز  اىل 
واملستعجلة  الطارئة  للحاالت 
املريض،  تستقر حاالت  ان  اىل 
مع  تعاونا  هناك  ان  اىل  مشريا 
لغرض  املحافظة  تربية  مديرية 
كمواقع  امل���دارس  استغالل 
نشغلها بأرسة الطوارئ لتكون 
مراكز  )b .) a للطوارئ وهذا 
النقاالت  محلة  كثريًا  سيساعد 
م���ن خ���الل م��ع��رف��ة ام��اك��ن 
بتجهيزات  النقاالت،وجهزت 
مع  بالتنسيق  كاماًل  الطوارئ 

الدكتور عالء الغانمي .
دوائ��ر  اىل   »امل��ي��ال«  وأش���ار 
الصحة ف املحافظات املجاورة 

املقدسة،وعقد  ملحافظة كربالء 
ع����دة اج���ت���امع���ات م��وس��ع��ة 
بحضور   التعاون  الية  ح��ول 
اقسام  وم��دراء  الدوائر  م��دراء 
مع  االجتامع  وكان  العمليات، 
وجملس  الصحة  وزي��رة  معال 
االجتامع  ،وتخض  املحافظة 
الدوائر..منوها  تلك  دعم  عن 
مع  واملثمر  الكبري  التعاون  عن 
كربالء  ف  املقدسة  العتبات 
هلا  التابعة  ال��زائ��ري��ن  وم���دن 
ع�  الطبية  امل��ف��ارز  إلس��ن��اد 
افضل  لتقديم  ساعة   24 مدى 

اخلدمات للزائرين.   

صحة محافظة كربالء تعلن خطة انذارها للزيارة االربعينية 

 األحرار/ ضياء األسدي 

بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة
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شكلت 
/التوجيه  الشعبي  الشد  هيئة 
املقدسة  ك��رب��الء  ف  امل��ع��ن��وي 
اجلامعات  طلبة  م��ن  االخ���وة 
لواء  واالع��دادي��ات  واملعاهد 
)عليه  السني  االم���ام  خلدمة 
ف  الزائرين  الي��وان  ال��س��الم( 
)سعيد  ذل���ك  ك���رب���الء،أك���د 
العالقات  م��س��ؤول  الطائي( 
ان  املعنوي،مضيفا  التوجيه  ف 
مرشوع  عاتقه  ع�  أخذ  اللواء 
مهامه  وم��ن  ال��زائ��ري��ن،  اي���واء 
توزيع اخليام ف املدينة وأطرافها، 

اضافة 
جلان  عقد  اىل 
الكربالئية  امل��ن��اط��ق  داخ���ل 
السينيات  م��ع  وال��ت��ن��س��ي��ق 
وامل��س��اج��د وب��ي��وت ال��ن��اس 
وتكوين مراكز ايواء بكل منطقة 
ف كربالء هبدف توزيع الزائرين 
ب��ش��ك��ل م��ن��ظ��م ودق���ي���ق ع� 
واملدارس  والسينيات  البيوت 
تربية  مديرية  مع  التنسيق  بعد 

كربالء.
 موضحا :ان اللواء قام بإدخال 
الدفاع  ف  دورات  املتطوعني 
امل���دن واإلس��ع��اف��ات االول��ي��ة 
العقائدية  املسائل  ف  ودورات 
اجلهد  قضية  وكذلك  البسيطة 

االس��ت��خ��ب��اري ب��االرت��ب��اط مع 
القيام  وك��ذل��ك  ال��ع��م��ل��ي��ات 
االولية  االسعافات  بعمليات 
جانب  اىل  ال��رائ��ق  وإط��ف��اء 
دورات امنية لتفادي أي موقف 
ف  دورات  اىل  اض��اف��ة  أم��ن��ي، 
واملحافظة  ال��زائ��ري��ن  ارش���اد 
ان  اىل  املفقودين،مشريا  ع��� 
السينية  اخلدمة  ل��واء  تشكيل 
جاء بالتنسيق مع االمانة العامة 

وهيئة  املقدسة  السينية  للعتبة 
بعد  والعمليات  الشعبي  الشد 
للتوجيه  كربالء  ممثلية  تشكيل 
ف  الشعبي  للحشد  املعنوي 
السينية(  اخلدمة  )لواء  كربالء 
الكبري  ال��دور  هب��ذا  يقوم  لكي 
ف��ج��اءت م��ب��ارك��ات م��ن كل 
سبيل  ف  وامل��راج��ع  اجل��ه��ات 
نجاح عمله ف الزيارة االربعينية 

اخلالدة.

ل لواء الخدمة الحسينية  هيئة الحشد الشعبي تشكِّ
إليواء زوار اربعينية االمام الحسين الخالدة 

 االحرار / ضياء األسدي
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وم����ن ج��ه��ت��ه ق����ال )ج����واد 
الرسمي  الناطق  املسلاموي( 
ف  ماجستري   / ال��ل��واء  ب��اس��م 
املناهج : كل عام هنالك جهود 
وايواء  خدمة  لجل  كبرية 

ما  سيام  وال  الزائرين 
للعتبات  اخلدمات  من  نشاهده 
واهليئات  وامل��واك��ب  املقدسة 
اع��داد  ان  ول��ك��ن  السينية، 
عام  بعد  عامًا  ت��زداد  الزائرين 
يفرتشون  ال��زائ��ري��ن  وب��ع��ض 
ج��رس  ج����اء  ل����ذا  االرض، 
االمر  فعقدنا  مبكرًا  لنا  االنذار 

ف  اخوتنا  نساعد  ان  وق��ررن��ا 
ف  املقدسة  والعتبات  اهليئات 
ان  موضحا  ال��زائ��ري��ن،  اي���واء 
الرئيسية من املرشوع هو  الغاية 

الزائرين  اي��واء 
بأكر عدد ممكن 
املدينة  ال���ق���دي���م���ة ف 

واسكاهنم ف 

مركزها  م��ن  القريبة  االح��ي��اء 
،االقرب فالقرب، مبينا ان هذا 
وانتشار  تنظيم  اىل  حيتاج  االمر 
بتوزيع  قمنا  وعليه   .. كثيف 
ميامت بسيطة وبتمويل ذايت من 
السني  اصحاب  من  اخلريين 
اخليم  ونرشنا  السالم(  )عليه 
ف  الشباب  ه��ؤالء  وسيتواجد 
اخليم ان شاء ال تعاىل،منوها ان 
عدد املتطوعني لد االن حوال 
طلبة  من  وهم  متطوع   2000
واملعهد  واملهنية  االع��دادي��ات 
وفيهم  كربالء  وجامعة  التقني 
من  الطالب  من  االخوة  بعض 

بقية املحافظات ..
اللواء   ان  »امل��س��ل��اموي«  وأك��د 
تسيري  بعد  خاصة  مساكن  وفر 
اىل  القديمة  املدينة  من  الزائرين 
تكون  آليته  السري  هذا  االحياء 
صوتية  م��رس��الت  طريق  ع��ن 
خ��اص��ة ب��ع��د ت��س��ي��ريه��م  من 
خيمة اىل خيمة ثم نوصلهم اىل 
النقل  فيه  يسمح  ال��ذي  املكان 
مراكز  اىل  ونقلهم  بالسيارات 
السكنية  االح��ي��اء  ف  فرعية 

املساجد  م��ن  الكثري  ل��وج��ود 
االه��ال  بمساعدة   وامل���دارس 
وتقديم  الزائرين  استقبال  ف 
حديثه  هل��م،وي��ت��اب��ع  اخل��دم��ة 
اب��واب  ايضا  ط��رق  ال��ل��واء  ان 
والساتذة  والوجهاء  املخاتري 
تشري  البيانات  الن  والفضالء، 
اىل ان هناك االالف من البيوت 
وه��ذا   .. ل��ل��زائ��ري��ن  مفتوحة 
اهال  عن   بجديد  ليس  االم��ر 
مضيافون  فهم  املقدسة  كربالء 
يعمل  ل��ل��زائ��ري��ن،واجل��م��ي��ع 
بحس حسيني ف  تنظم االمور 
من  ومرتب  حضاري  وبشكل 
اجل ان نوجه رسالة لكل العال 
ع�  ق��ادر  الشعبي   الشد  بأن 

القتال وقادر ع� قيادة الياة.
ه���ذا وع���اه���د ل����واء اخل��دم��ة 
)عليه  السني  االمام  السينية 
ملصني  يكونوا  ان  ال��س��الم( 
خالل  من  وذلك  لزواره،  امناء 
ادوا  ال��ت��ي  العبادية  امل��امرس��ة 
السيني  الصحن  ف  مراسمها 

الرشيف.
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قم  مدينة  باحاِت  من  باحٍة  ف 
العني  تصب  بإيران،  املقدسة 
كبري  ديني  رصٍح  ع���  نظرها 
العاشقني  قلوب  عليه  تتهافت 
منهل  م���ن  ظ��م��أه��ا  ل����رتوي 
اختص  التي  والطهارة  العصمة 
السالم(  )عليهم  البيت  آل  هبا 
د  وذريتهم، لتلقي برحاهلا وتتزوهّ
م��ن ال��رك��ات وال��ف��ي��وض��ات 
اإلهلية.. إنه مرقد السيد موسى 
املرقع ابن اإلمام اجلواد )عليهام 
مزارًا  اليوم  يعد  الذي  السالم( 
وهو  ال��زائ��ري��ن،  آلالف  دينيًا 
الشخصية العلمية الرصينة التي 
وتنطقت  بالفضائل  تلفعت 

بالعفة والتقى.
السرية الطاهرة

ال��س��ي��د اجل��ل��ي��ل م��وس��ى اب��ن 

)عليه  اجل����واد  حم��م��د  اإلم����ام 
اهلادي  اإلم��ام  أخو  السالم(.. 
)ع��ل��ي��ه ال��س��الم( وامل��ع��روف 
)الرقع  لوضعه  نسبة  باملرقع، 
جلامله  وجهه  ع�  الغشاء(  أو 
يوصف  ك��ان  ال���ذي  وحسنه 
)عليه  ي��وس��ف  النبي  ب��ج��امل 
السالم( ولتجنيب الناس  النظر 
إليه واللهو عن العبادة والعمل.
سامنة  اجلليلة  ال��س��ي��دة  أم���ه: 

املغربية.
ولد السيد موسى ف سنة 214 
للهجرة ف بيت العلم واإلمامة 
ومعدن الفضل والكرامة، وهو 
اهلادي  عليا  اإلمام  أخاه  يصغر 
وقد  بسنتني؛  ال��س��الم(  )عليه 
تربهّى ع� يد والده العظيم، فبلغ 
واملعنوي،  العلمي  الكامل  غاية 

له  ي���ويص  أن  وص���ل  ح��د  إىل 
إليه  توكل  ب��أن  اجل��واد  اإلم��ام 
والوق��اف،  الصدقات  أم��وال 
اعتامده  بذلك  اإلم���ام  ف��أب��دى 
وكشف  املرقع  بالسيد  وثقته 
عدالته  مستوى  ع��ن  للناس 

تقواه.
وبعد شهادة اإلمام اجلواد )عليه 
من  املرقع  السيد  هنل  السالم( 
اهلادي  اإلمام  أخيه  علم  فيض 
خياطبه  وك��ان  ال��س��الم(  )عليه 

قائاَل: »بنفيس أنت«.
ف سنة 254 قدم السيد موسى 
املرقع اىل مدينة قم ولكن بعض 
فرحل  منها،  أخرجوه  رؤسائها 
واستقبله  ك��اش��ان  مدينة  إىل 
حاكمها أمحد بن عبد العزيز بن 
بحفاوة  وأهلها  العجيل  دلف 

مدة  وبعد  بالغني،  وترحيب 
وعلامئها  قم  مدينة  أهال  دعاه 
ف  ��وا  وألهّ مدينتهم  إىل  ليعود 
ما  ورسع��ان  إليها  فعاد  طلبهم 
وأحبه  ال��ن��اس  ق��ل��وب  كسب 
لنا  يضعها  لس��ب��اب  أه��ل��ه��ا 
كان  إنه  وهي  واملحقون  العلامء 
املعصوم،  لإلمام  املبارش  البن 
صافيًا  نبعًا  كان  السيد  هذا  وان 
ينقل  وكان  الفاطمي،  للكوثر 
الح���ادي���ث وي��ف��رس ال��ق��رآن 
ال��ك��ري��م م��ب��ارشة م��ن اإلم���ام 
العلم  الذي هو معدن  املعصوم 
اإلهل���ي، ك��ام أن��ه ق��د وه��ب��ه ال 
وجه  ج��ال  وت��ع��اىل(  )سبحانه 
باهر كجامل النبي يوسف )عليه 
ال��س��الم( وه��و ج��ال اإلي��امن 

وسيامء الصالني من املتقني.

السّيد موسى المبرقع )رضوان اهلل عليه(..
مفّسر القرآن الكريم ومحّدث أهل البيت )عليهم السالم(

كتابة: علي الشاهر  -   تصوير: علي المشرفاوي
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السيد  إقامة  من  فرتة  ميض  بعد 
أقبلت  ق��م،  مدينة  ف  امل��رق��ع 
السيدة  كريمته  م��ن  ك��ل  إليه 
اجلليالت  وأخ���وات���ه  ب��رهي��ة، 
حممد  أم  والسيد  زينب  السيدة 
اإلمام  بنات  ميمونة  والسيدة 
فأنزل  ال��س��الم(  )عليه  اجل��واد 
ال بركاته ع� الناس بفضلهن، 
وبعد وفاهتن دفنهّ بجوار السيدة 
اإلمام  اخت  املعصومة  فاطمة 

الرضا )عليه السالم(.
عمر  بعد  املرقع  السيد  ت��وف 
ونرش  والتهجد  بالعبادة  قضاه 
)عليهم  ال��ب��ي��ت  أه���ل  ع��ل��وم 
السالم( وذلك ف ليلة الربعاء 
أواخر شهر ربيع الثان من 294 
ف  ودف��ن  قم  مدينة  ف  هجرية 
مرقده الال وكان آنذاك منزاًل 
ملحمد بن خالد الشعري أحد 
)عليه  الرضا  اإلم��ام  أصحاب 
بجواره  بعد  فيام  السالم( ودفن 
بن  أمح��د  املسمى  أحفاده  أح��د 

حممد.
وبمرور الزمان دفن بجوار قره 
من  شخصًا  أربعون  الرشيف 
أهل بيته وأحفاده، وكل هؤالء 
العلم  أه��ل  من  كانوا  الكابر 
عليهم  أطلق  ولذلك  وال��ورع، 
ومرقدهم  كوكبًا  الرب��ع��ون 

معروف اليوم هبذا االسم.
القمي  ع��يل  ب��ن  ال��س��ن  ق���ال 

عن  نقاًل  ق��م  ت��اري��خ  ترجة  ف 
بن  حممد  بن  للحسني  الرضائية 
نرص: أول من انتقل من الكوفة 
الرضوية  السادات  من  قم  إىل 
بن حممد  أبو جعفر موسى  كان 
بن عيل الرضا )عليهم السالم( 
ومائتني  ومخسني  ست  سنة  ف 
برقعًا  وجهه  ع�  يسدل  وكان 

دائاًم فسمي باملرقع.
وقال الشيخ عبد الرسول الغفار 
ف شبهة الغلو عند الشيعة: ومن 
قهرًا   � قم  من  أخرجوا  الذين 
بن  موسى  جعفر  أب��و  السيد   �
حممد بن عيل بن موسى الكاظم 
تنسب  وإليه  السالم(  )عليهم 
هلم  ي���زال  وال  امل��رق��ع  عائلة 
أحفاد وأبناء ف قم منترشين ف 
وخارجها  داخلها  نواحيها  كل 

من  هل��ا  امل��ج��اورة  والرايض 
اشتهر  وما  والقرى..  النواحي 
)برقعي(  لقب  من  القميني  بني 
إنام املعنيون هم آل املرقع نسبة 
بن  موسى  الكبري  جدهم  إىل 

حممد املرقع. 
املشهد املبارك

مدينة  ف  عليه  ال  رضوان  أقام 
فيها  وتوف  سنة  أربعني  مدة  قم 
وقره اليوم مزار مشهور، وعليه 
ورضيح  ضخمة  حديثة  ع��امرة 
املحلة  ف  ويقع  مذهب،  فيض 
باب  أي  ب�)درهبشت(  املعروفة 
اجلنة ف )شارع آذر(، ف منطقة 

)جهل اخرتان(. 
أبو  البقعة  ه��ذه  ف  معه  ودف��ن 
بن  أمحد  بن  الع��رج  حممد  عيل 
فيها  دفنت  ثم  املرقع،  موسى 
ثم  املرقع،  موسى  بنت  زينب 
بن  أمحد  بن  حممد  بنت  فاطمة 
بن  حممد  بنت  وبرهية  موسى 
أبو  ثم  املرقع،  موسى  بن  أمحد 
حممد  بن  النقيب  أمحد  ال  عبد 
ثم  املرقع،  موسى  بن  أمحد  بن 
أمحد،  بن  حممد  بنت  سلمة  أم 
ثم أم كلثوم بنت حممد بن أمحد، 
من  آخرين  جاعة  قبور  ويوجد 
تلك  ف  امل��رق��ع  موسى  ذري��ة 

البقعة.

وال يزالخُ املرقد املباركة ف حالة 
إال  بطيئة،  كانت  وإن  عمران 
أفئدة  الركات ومهوى  أنهّه حمل 
سوق  اليوم  به  وحييط  الناس، 
جيد  عيش  مصدر  يعتر  كبري 
املقدسة،  قم  سكنة  من  للكثري 
حسينية  وج����ود  ع��ن  ف��ض��اًل 
تستخدم  املبارك  باملرقد  متصلة 
املناسبات  العزاء وإحياء  إلقامة 

الدينية.
الربعون كوكبًا

ي��ق��عخُ ض��م��ن امل��ش��ه��د امل��ب��ارك 
)رضوان  املرقع  موسى  للسيد 
يضم  كبري  م��رق��د  عليه(،  ال 
أوالد  من  علويا  أربعني  رفات 
وهي  امل��رق��ع،  السيد  وأح��ف��اد 
ساطعا،  نجام  أرب��ع��ني  بمعنى 
علوية  لربعني  مدفنًا  وليس 
كام يضم البعض، حيث جاء ف 
كتاب تاريخ قم سنة 378 كان 
املباركة  البقعة  هذه  ف  دفن  قد 
السادة  من  شخصًا  عرش  أربعة 
الرضوية من عائلة السيد موسى 
ف  أس��امؤه��م  ودون��ت  وجعفر 
الكتاب، وبعد ذلك قد تم  هذا 
دفن أشخاص آخرين من نفس 
هذه العائلة حتى وصل عددهم 
يطلق  ول��ذل��ك  الرب��ع��ني  إىل 

عليهم اليوم بالربعني كوكبًا.
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البرشية  املليونية  الكتلة  ان 
نظرًا  الربعينية,  ال��زي��ارة  ف 
مل��رشوع��ي��ت��ه��ا وس��ل��م��ي��ت��ه��ا 
الممية,  وتعدديتها  وجتانسها 
اجلامع  المم���ي  ال��ب��دي��ل  فهي 
املرسومة  املستقبلية  ل��آم��ال 
الفالك  مسرية  بلحاظ  كونيًا 

مستقبل  وبلحاظ  ات,  وامل��ج��رهّ
الرض »يوم تبدل الرض غري 
وب��رزوا  وال��س��اموات  االرض 
 -48  –  « القهار  ال��واح��د  ل 
الذي  اليوم  وه��و   – أبراهيم 
 « تعاىل  قال  الرسائر«  فيه  تب� 
يوم تب� الرسائر » 9- الطارق 

- , وابتالء الرسائر يعني كشف 
الضامئر  ختتزنه  وم��ا  الرسار 
وعقائد,  وآراء  توجهات  من 
والفاسد,  منها  الصالح  فيعرف 
لللسن  الشهادة  تكون  حيث 
والي��دي والرج��ل لن عمل 
هذه  خالل  من  يكون  اإلنسان 

فيها  ي��ش��رتك  ال��ت��ي  الع��ض��اء 
»يوم  تعاىل  ق��ال  ال��ن��اس,  جيع 
وأيدهيم  ألسنتهم  عليهم  تشهد 
يعملون«  كانوا  بام  وأرجلهم 

)النور/ 24(.
ف  البرشية  املليونية  فالكتلة 
عن  ختتلف  الربعينية  الزيارة 

الكتلة البشرية في الزيارة األربعينية

إن الكتلة البشلرية المليونية التي تواسلي اإلمام الحسين )عليه السلام( وتحيي ذكرى نهضته في العاشر من محرم 
الحرام, وتمشي على األقدام لزيارته األربعينية, هذه الكتلة البشرية اليوم تتمّثل فيها صفات المجتمع الواعي الذي يعي 
معنى شلعائر اهلل, ومن يعي معاني شلعائر اهلل هو الممثل الشلرعي للمطالبة بثارات اهلل, وثارات اهلل جسدتها نهضة 
اإلمام الحسلين )عليه السلام(, ولذلك فالمشلاركة المليونية في الزيارة األربعينية هي من دول وشلعوب يجمعها 
حب اإلمام الحسلين )عليه السلام(, والعراقيون عندما يقومون بشكل شعبي باسلتضافة مايين الكتلة البشرية , 
وأصبحت هذه االسلتضافة بالطعام والشلراب والسلكن تمثل إيجابية حضارية تطغى على كل السلبيات والشوائب 

التي تصاحب عادة أي تجمع مليوني نتيجة اختاف ثقافات االفراد تجاه النظافة مثا.

د. علي التميمي
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بام  الخ���رى  ال��زي��ارات  كتل 
فيها من انسجام ال نجده حتى 
فيه  نجد  الذي  الج  موسم  ف 
وهم  الجيج  بعض  يكفر  من 
ال���رام,  ال  بيت  اىل  حي��ج��ون 
ال  رس��ول  مسجد  وي���زورون 
وظاهرة  وآله(  عليه  ال  )ص� 
التكفري والتقاطع والصدود ال 
نجدها بني أفراد الكتلة املليونية 
الربعينية, لننا نجد  الزيارة  ف 
اخلدمة  البرشية  الكتلة  هذه  ف 
ما  وهو  الكومية  غري  الذاتية 
الرض,  حكومات  عنه  تعجز 
الكتلة  هذه  أوس��اط  ف  ونجد 
امل��ح��ب��ة وامل�����ودة وال��ت��ع��ارف 
هي  وه��ذه  إنسانيًا,  امل��رغ��وب 
مظاهر العمل الصالح والكالم 
الكلم  يصعد  )إل��ي��ه  الطيب 
الطيب والعمل الصالح يرفعه( 
ف  البرشية  الكتلة  ه��ذه  ف��أذن 
العموم  ع�  الربعينية  الزيارة 
السامء,  قبل  من  مقبولة  أعامهلا 
الكتلة  مقابل هذه  بينام نجد ف 
جاعة تدعو اىل تكفري املسلمني, 
وهي  أجعني  الناس  وتكفري 
تارس القتل خالف النصوص 
القرآنية، قال تعاىل: »وقاتلوا ف 
سبيل ال الذين يقاتلونكم وال 
تعتدوا ان ال ال حيب املعتدين« 

)البقرة/ 190(.
وك��ت��ل��ة امل��الي��ني ال��ب��رشي��ة ف 
كتلة  هي  الربعينية  ال��زي��ارة 

مساملة منسجمة فيام بينها, أعامهلا 
صالة وكالمها طيب, فهي كتلة 
برشية مرشحة لتمثيل تطلعات 
ال��ب��رشي��ة ب��ال��ع��دل وامل��س��اواة 
وم��رشوع  وال��س��الم,  واملحبة 
املجسد  امل��رشوع  هو  االنتظار 
فكل  وع��ل��ي��ه  اآلم����ال,  لتلك 
واملشاريع  املستقبلية  التطلعات 
االستفادة  يمكنها  السياسية 
ف  البرشية  املليونية  الكتلة  من 
الزيارة الربعينية نتيجة التنظيم 
مقدمتها  وف  به  تتصف  الذي 
اخلدمة الذاتية, وكتلة هبذا العدد 
املليون وهبذا االتساع اجلغراف 
التي  اإلنسانية  املبادئ  وهب��ذه 
هديا  السامء  بوصلة  من  جتعل 
من  وأطروحة  أالرض  لهل 
كل  ع�  تفوقت  املستوى  هذا 
والشعوب  االم��م  أطروحات 
والربط  للتوحيد  توفق  ل  التي 
ومطالب  السامء  رسالة  بني  ما 
الناس ف الرية والق والعدل 
والعيش الكريم مع عدم اغفال 
يوم  وهو  اآلخر  لليوم  العمل 
موعود برسم الناس واخلالئق.
ف  املليونية  البرشية  فالكتلة 
مادة  هي  االربعينية  ال��زي��ارة 
بمنهجية  واإلص��الح  للتغيري 
يريد  ف��م��ن  ح����رصًا,  ال��س��امء 
عليه  الفساد  اإلصالح وحماربة 
أن يفتح الكومة والدولة ع� 
وكتلتها  الزيارة  هذه  مناخات 

ب��ع��ن��وان ال��امي��ة  ال��ب��رشي��ة ال 
ولكن  فقط  المنية  والراسة 
وحيرس  حيمي  من  أن  بعنوان 
تلك  عائلة  من  يكون  أن  البد 
تتحول  البرشية حتى ال  الكتلة 
أجر  جمرد  اىل  وحراسته  محايته 
وهذه  الراتب,  بعنوان  يأخذه 
مهمة جيب أن تتضافر هلا جهود 
وصالة  املسجد  عر  املرجعية 
النظر  إعادة  بعد  اجلمعة ولكن 
ب��م��ن ف امل��س��ج��د وب��م��ن ف 
املرجعية  وع�  اجلمعة,  صالة 
كل  الب��وة  جهة  من  تتبنى  أن 
املوجودة  الفكرية  الكفاءات 
أن  ممكن  المر  وهذا  الم��ة,  ف 
العالقات  استبدال  بعد  يتحقق 
اإليامنية  بالعالقات  الشخصية 
مفهوم  ع�  القائمة  والرشعية 
الع��ل��م والت��ق��ى والص��ل��ح 
والك���ث���ر إخ���الص���ًا؛ وه��ذه 
القرآن  أسسها  التي  القاعدة 
ال  رس��ول  وترجها  الكريم 
يخُعمل  ل  وآله(  عليه  ال  )ص� 
هبا منذ أن حدث االنقالب ع� 
العقب ف زمن مبكر من تاريخ 
مطالب  فالكل  وعليه  اإلسالم, 
التعامل  ف  اجل���دي  بالعمل 
الزيارة  ف  البرشية  الكتلة  مع 
البديل  أهن��ا  ع���  الربعينية 
النسب لتوظيف اإلصالح ف 
البرشية  املادة  الكومة, ولتوفري 
للمرجعية الدينية صاحبة الق 

بالتواصل مع مرشوع االنتظار 
الضارية  بصياغته  املهدوي 
التي تلبي تطلعات البرشية بعد 
اللعبة  مشاريع  فشل  انكشاف 
بيكو  سايكس  م��ن  ال��دول��ي��ة 
العريب  بالربيع  يسمى  ما  اىل 
والفوىض اخلالقة التي أريد هلا 
الرشق  من  منطلقها  يكون  أن 
العراق وسوريا  لتفتيت  العريب 
لصالح  املنطقة  ودول  ومرص 
والذي  الصهيوتورايت  املحور 
تتالءم  وسيلة  داعش  ف  وجد 
وج��دت  مثلام  مططاته  م��ع 
داعش ميال للركون اىل التعاون 
املبطن مع املحور التورايت, وهذا 
وأع��راب  السعودية  جعل  ما 
ف  ي��رتي��ث��ون  وت��رك��ي��ا  اخلليج 
مرشوع حماربة داعش ع� أمل 
ف  الول  العدو  من  اخل��الص 
نظرهم القارص وهلذا أصبحت 
الرسمية  اخلليجية  املليارات 
باسم  ال��ت��ورايت  للمحور  دع��ام 
أصبحت  مثلام  السالح  رشاء 
يسمى  بام  اخلاصة  املليارات 
ومصارفها  اخلريية  باجلمعيات 

دعام لداعش.
ان  القول  نريد  ما  اخلتام  وف 
ال��زي��ارة  ف  ال��ب��رشي��ة  الكتلة 
املرشحة  الكتلة  هي  االربعينية 
والرفض  االحتجاج  لقيادة 
ف  املنترش  للفساد  السلمي 

العراق والعال.
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حديُث الطير يكفي لوحده بالرد على المنكرين

المحّقق الكركي وشواهده الشعرية )ح1(

تعظي��م  قضي��ة  ف  س��ائل  س��أَل 
الش��يعة له��ل البي��ت )عليه��م 
الس��الم(، وقال: م��ا الدليل ع� 
أيب  ب��ن  ع��يل  املؤمن��ني  أم��ري  أن 
طالب )عليه السالم( كان أفضل 

الصحابة؟ 
فج��اءه اجل��واب: إن الدليل ع� 
ذلك ق��ول النبي )ص��� ال عليه 
بأح��ب  ائتن��ي  »الله��م  وآل��ه(: 
خلقك إليك ي��أكل معي من هذا 
الطائر« فجاء أمري املؤمنني )عليه 
السالم( وقد ثبت أن أحب اخللق 
إىل ال )عزهّ وجل( أعظمهم ثوابًا 
عن��د ال تع��اىل وأن أعظم الناس 

ثواب��ًا ال يكون إال لن��ه أرشفهم 
أع��امال وأكثرهم عب��ادة ل تعاىل، 
وف ذل��ك برهان ع��� فضل أمري 
ع���  الس��الم(  )علي��ه  املؤمن��ني 
اخللق كلهم سوى الرسول )عليه 

أفضل الصالة والسالم(.
فق��ال الس��ائل: م��ا الدلي��ل ع� 
صحة هذا اخلر؟ وما أنكرت أن 
يكون غري معتم��د، لنه إنام رواه 
أن��س بن مال��ك وح��ده، وأخبار 
اآلحاد ليس��ت بحج��ة فيام يقطع 

ع� ال )عزهّ وجل( بصوابه.
ف��كان اجل��واب: هذا اخل��ر وإن 
كان م��ن أخب��ار اآلح��اد ع��� ما 

ذكرت من أن أنس بن مالك رواه 
وحده، فإن المة بأجعها قد تلقته 
بالقبول، ول ي��رووا أن أحدا رده 
ع� أن��س وال أنك��ر صحته عند 
روايت��ه، فصار اإلج��اع عليه هو 
الجة ف صوابه، ول خيل برهانه 
كون��ه من أخبار اآلح��اد.. مع أن 
التواتر قد ورد ب��أن أمري املؤمنني 
)عليه السالم( احتج به ف مناقبه 
يوم ال��دار، فقال: أنش��دكم ال، 
ه��ل فيك��م أحد ق��ال له رس��ول 
ال ص��� ال عليه وآل��ه: »اللهم 
ائتن��ي بأحب خلق��ك إليك يأكل 
معي من ه��ذا الطائر« فجاء أحد 

غ��ريي؟ قال��وا: الله��م ال، قال: 
الله��م اش��هد، فاع��رتف اجلميع 
بصحت��ه. ول ي��ك أم��ري املؤمنني 
عليه السالم ليحتج بباطل السيام 
وه��و ف مقام املنازع��ة والتوصل 
بفضائل��ه إىل أع��� الرت��ب الت��ي 
للرس��ول  اإلمام��ة واخلالفة  هي 
ص� ال عليه وآله وإحاطة علمه 
ب��أن الارضين معه ف الش��ورى 
يري��دون الم��ر دون��ه، م��ع قول 
النبي ص��� ال علي��ه وآله: »عيل 
مع ال��ق وال��ق مع ع��يل يدور 
حيث��ام دار« وإذا كان المر ع� ما 

وصفناه دل ع� صحة اخلر.

حي��ث استش��هد به ف رس��الته 
نفح��ات الالهوت، عند كالمه 
ع� وجوب م��واالة أولياء ال 
هتم، ومعاداة أعدائه  تعاىل ومودهّ
ة آيات  والراءة منهم، وذكر عدهّ
��ة ع� ذلك، ثمهّ ق��ال: فهذه  دالهّ
اآليات ناطق��ة بوجوب معاداة 
أعداء ال، بل دالهّة ع� أنهّ ذلك 
جزء م��ن اإليامن، ف��إنهّ مالف 
ذلك ال يمكن أن يكون مؤمنًا، 

وقاعدة لس��ان الع��رب تقتيض 
ة  ذل��ك أيضًا.ث��مهّ ق��ال: فم��ودهّ
 ، الع��دوهّ خروج عن والية الولهّ
فك��ام حيرم اخل��روج عن مواالة 
حي��رم  كذل��ك  وأوليائ��ه،  ال 
الدخ��ول ف مواالة أع��داء ال 
وأع��داء أوليائه. وق��د روي أنهّ 
النبيهّ )ص� ال عليه وآله( كان 
ه��مهّ ال جتعل لفاجر  يق��ول: »اللهّ
وال لفاس��ق عن��دي نعمة، فإنهّ 

وجدت ف ما أوجبته: } ال جَتِدخُ 
وَن بالِ والَيْوِم اآلِخِر  ؤِمنخُ َقومًا يخُ

وَن َمْن حاداَّ اَل{. وادُّ يخُ
والبي��ت ال��ذي ي��أيت بع��د هذا 

الشاهد:
ن َرأَي َعينِِه  وليس أخي َمْن وداَّ
ن وهو  * ولك��ْن أخي َم��ن وداَّ

غائبخُ
وقائل هذي��ن البيتني هو كلثوم 
بن عم��رو بن أيوب ب��ن عبيد، 

املع��روف بالعتهّايب، من ش��عراء 
اتهّص��ل  العبهّ�اس���ية،  الدول��ة 
الزم��ن،  ف��رتة م��ن  بالرامك��ة 
فوصف��وه للرش��يد العب��ايس ، 
ووصل��وه ب��ه، فبلغ عن��ده كلهّ 
مبل��غ، وعظمت فوائ��ده منه.. 
بليغ��ًا،  ��اًل  مرتسهّ ش��اعرًا  كان 
مطبوعًا ف فنون الش��عر، تتلمذ 
علي��ه وأخذ منه وروى ش��عره 

منصور النمري.

نقف في هذه المحطة بين يدي العالم الكبير المحّقق الكركي علي بن الحس���ين بن عب�د العالي )ت 940 ه�( وهو علٌم من 
أعالم الطائفة الحّقة، وش���خصية سياس���ية بارزة في النصف األّول من القرن العاشر الهجري.. عبر استشهاده ببعض األبيات 

الشعرية لشعراء مختلفين في حديثه عن أهل البيت )عليهم السالم( أو لتعليقه على موضوع معين.

يقول مستشهدًا:

ِني             َصِديُقَك إنَّ الَرأَي َعْنك َلعاِزُب ي ُثمَّ َتْزُع�ُم أنَّ                                     َتَودُّ َعِدوِّ
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الشيخ  ابن  د أمني  الشيخ حممهّ
زين  الشيخ  ابن  العزيز  عبد 
ي  مكهّ ب��ن  ع��يل  ب��ن  ال��دي��ن 

البرصي البحران.
زين  الشيخ  ول��د  والدت���ه:   
بقرية  ه�   1333 عام  الدين 
هن���ر خ���وز م���ن ق��ض��اء أيب 

اخلصيب ف حمافظة البرصة.
منهم  ون��ذك��ر  أس��ات��ذت��ه:   
د طاهر اخلاقان،  )الشيخ حممهّ
اخلوئي،  القاسم  أبو  السيهّد 
السيهّد  الزنجان،  باقر  الشيخ 
السيهّد  ال��ش��ريازي،  ال  عبد 
التريزي،  الطباطبائي  جواد 
د جواد البالغي(. الشيخ حممهّ

أيضًا  منهم  ونذكر  تالمذته: 
)أخوه، الشيخ عيل البرصي، 
العلوم،  بحر  حسني  السيهّد 
الدين،  جال  مصطفى  السيهّد 
د رضا العامري(. الشيخ حممهّ

العلامء  من  ع��دد  وق��ف  وق��د 
املرشفة،  سريته  عند  العالم 
آقا  الشيخ  عنه   ق��ال  حيث 
ب����زرك ال���ط���ه���ران: )وه���و 
زين  املراَّ الفضالء  من  اليوم 

أع��الم  دروس  حلقات  ف 
ف  إليه  يؤرش  ومماَّ��ن  العرص، 
وله  السرية،  وحسن  الكتابة 

تصانيف جيهّدة نافعة(.
اهل��ادي  عبد  الشيخ  وق���ال 
الم��ي��ن��ي: )ق���د َح���َب���اه ال 
السلوب،  ف  عالية  بموهبة 
ع�  يستول  فيه،  ق  موفاَّ فهو 
وهييمن  الواسعة،  اللباب 

ع� القلوب املتحجرة(.
دور  رسه(  )ق��دس  وللفقيد 
حيث  من  الوزة  إصالح  ف 
ح��وزات  إقامة  ع�  الرتكيز 
إسالمي  بلد  كل  ف  علمية 
به رجال دين فضالء،  يوجد 
بعبء  القيام  يمكنهم  حيث 
تدريس املواد العلمية املطلوبة 
املنهجية  ال����دراس����ات  ف 
انتقال  وع���دم  ال����وزة،  ف 
ب إىل الوزات العلمية  الطالهّ
الكرى ف النجف أو غريها، 
االستفادة  استكامل  بعد  إالهّ 
من العلامء املوجودين ف تلك 

البالد. 
ني  وكان لشعور سامحته بام مخُ

به أبناؤه املؤمنون من َشَظف 
وال  الفقر،  وعوامل  العيش، 
ف  الناس  به  أصيب  ما  ِسياَّام 
َأَث��ٌر  الصار،  نتيجة  العراق 
كعاطفة  ن��ف��س��ه،  ف  عميق 
إسالمية  وكمسؤولية  أبوية، 
العالقة  ذوو  يعرفه  وممهّا  معًا، 
القريبة به أنهّه خفض مستوى 
معيشة بيته، ومصارفه اليومية 
الدنى،  املستوى  إىل  ة  اخلاصهّ
الوض���اع  ف  ي��أل��ف��ه  ل  ���ا  مماَّ
بل  ليس من حاجة،  العادية، 
وديني  أخالقي  شعور  من 

تفرضه املرحلة ع� مثله.
 وذل���ك أش��ب��ه ب��ام ع��راَّ عنه 
السالم(  )عليه  عيل  اإلم��ام 
نفيس  من  )َأَأْق��َن��عخُ  قوله:  ف 
وال  املؤمنني،  أمري  قاَل:  يخُ بأن 
هر(،  الداَّ َمَكاِره  ف  َشاِركهم  أخُ
وكالئه  إىل  أوع��ز  فقد  وهل��ذا 
ة  خاصاَّ ال��ع��راق  خ���ارج  ف 
بالدهم  ف  بالفقراء  بالعناية 
ب��ق��در اإلم���ك���ان، وإرس���ال 
ممهّا يستلمونه من الق  مقدار 
الرشعي إليه، ملساعدة الوزة 

النجف  مدينة  ف  العلمية 
الرشف، والعوائل املحتاجة 

ف العراق.
 أما عن مؤلفاته: فنذكر منها 
املكلهّف  بني  التقوى،  )كلمة 
املستحدثة،  املسائل  والفقيه، 
الشيخ  ب��ح��وث  ت��ق��ري��رات 
ض��ي��اء ال��دي��ن ال��ع��راق��ي ف 
بحوث  تقريرات  ص��ول،  الخُ
الشيخ الكمبان، العفاف بني 
الخالق  واإلجياب،  السلب 
)عليه  الصادق  اإلم��ام  عند 
السالم(، إىل الطليعة املؤمنة، 
مناهجه،  ينابيعه،   : اإلسالم 
غاياته وكتاب رسائل أدبية(.

وفاته: توفهّ الشيخ زين الدين 
ال��ت��اس��ع  ف  رسه(  )ق����دس 
 1419 صفر  من  والعرشين 
مدينة  ف  ب���داره  ودف��ن  ه���، 
ونذكر  الرشف،  النجف 
سامحة  اليوم  أوالده  من  أن 
الدين  ضياء  الشيخ  الجة 
زي���ن ال��دي��ن الم���ني ال��ع��ام 

للعتبة العلوية املطهرة.

الشيخ محمد أمين زين الدين )قدس سره( 
ماء)1333 هـ – 1419هـ(

عل
 ال

ضة
رو
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وب��ام اهن��ا »كوني��ة« ف��كل من ف 
الكون بك��ى ع� الس��ني )عليه 
الس��الم( :  كل من ف عال الكون 
أرخ��ى      عين��ه بالدم��وع يبك��ي 
ه ال عن بخُكًا وعيلٌّ    قد  زهّ حس��ينا نخُ

بكاه وكان ل عينا
ل��ذا جاء ف اح��دى زياراته )عليه 
السالم( : اشهد ان دمك سكن ف 
اخللد واقشعرت له اظلة العرش، 
وبكى ل��ه جيع اخلالئ��ق، وبكت 
له الس��اموات الس��بع واالرضون 
السبع وما فيهن وما بينهن.. ومن 
يتقل��ب ف اجلنة والن��ار من خلق 

ربنا وما برى وما ال يرى.
)علي��ه  الس��ني  قضي��ة  ان  ك��ام 
الس��الم( ه��ي قضي��ة »جتددي��ة« 
تتجدد مع الزم��ن وكأهنا حدثت 
للت��و واراد اعداء الس��ني )عليه 
الس��الم( تيعه��ا وتعفيته��ا وم��ا 
دروا اهنا حتم��ل رسهّ بقائها بذاهتا، 

وحتم��ل رسهّ ديمومته��ا بنفس��ها، 
النب��وي  الدي��ث  اش��ار  وق��د 
الرشيف اىل جتدديتها بقوله )ص� 
ال علي��ه وآله وس��لم( : ان لقتل 
ولدي الس��ني ح��رارة ف قلوب 
املؤمن��ني ال ت��رد اب��دًا« ل��ذا فان 
املؤمنني يب��دؤن باحيائها من اول 
يوم م��ن املح��رم كل ع��ام ال من 
الي��وم العارش منه، من اين جاءهتا 
هذه الرارة املتج��ددة ؟ وملاذا ف 
قلوب املؤمنني؟ وما هذا الش��وق 
العارم الذي يشدهم اليه » وجعل 
افئدة من الناس هتوى اليك«الذي 
يصل اىل ح��د »اهليام« كام قال ابن 
معص��وم صاح��ب كت��اب »انوار 
الربي��ع« وقد جاء لزيارة الس��ني 
)عليه الس��الم( لول م��رة ومعه 
نخب��ة من العلامء فل��ام نظر اىل قر 
الس��ني )علي��ه الس��الم( جع��ل 
يتاميل يمينًا وش��امال ً بشكل لفت 

نظ��ر من كان مع��ه، واحس باهنم 
انتقدوه فقال :

تاي��يل                  القب��ور  ب��ني  تعجب��وا   ال 
قد رصت سكرانًا بغري رشاب

 قد كنت بالذكرى اهيم فكيف يب            
وانا بوسط منازل االحباب

فل��ام نق��ول : ان قضي��ة الس��ني 
)عليه الس��الم( قضي��ة »جتددية« 
الهن��ا حتمل رس ه��ذا التجدد، كام 
ان قضية الس��ني )عليه السالم( 
قضي��ة »تددي��ة« بام اهن��ا »كونية« 
فهي »تددي��ة« لن الكون تددي 
ء َبَنْيَناَها  ��امَ وقد قال تعاىل : » َوالساَّ
وَن« – الذاريات  ا مَلخُوِس��عخُ بَِأْيٍد َوإِناَّ
47- ، أي نحن بنينا السامء بقوتنا 
الس��امء  وقدرتن��ا، ونحن نوس��ع 
ونمدد الكون حيث ال يعلم مدى 
ه��ذا التوس��ع واالمت��داد اال ال 
تعاىل كام ثبت ذلك علميًا، ومعنى 
ذل��ك ان قضي��ة الس��ني )علي��ه 

ارتبطت قضية الحس���ين )عليه 
الس���الم( بهذا الكون وتكوينه 
فه���ي قضي���ة كونية لم���ا خرج 
)عليه السالم( من مدينة جده 
)صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم( 
بعد ان رف���ض ان يبايع ليزيد 
بن معاوية، ج���اءت اليه افواج 
من المالئكة وافواج من الجن، 
وقالوا له : نحن ممن امّد اهلل 
س���بحانه بناجدك ف���ي مواطن 
كثيرة ويوم ب���در، وامدك بنا، 
ول���و امرتن���ا ان نأتيك بعدوك 
لنقتل���ه بي���ن يدي���ك لفعلن���ا، 
 : الس���الم(  )علي���ه  فأجابه���م 
)نحن اقدر منك���م على عدونا، 
ولكن بم���اذا يبتلى هذا الخلق 
المتع���وس وبم���اذا يختبرون، 
وم���ن ذا يكون س���اكن حفرتي 
وق���د اختاره���ا اهلل ل���ي ي���وم 
دح���ى االرض، وجعله���ا معقال 
لشيعتنا وتكون لهم امانًا في 

الدنيا واالخرة..

قضية االمام الحسين )عليه السالم(
قضية كونية وتجددية وتمددية

بقلم : السيد كاظم محمد النقيب
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يت���م  االثنتي���ن  أن  علم���ًا 
تناوله���ا في الكت���ب الدينية 
المعرفي���ة  واإلص���دارات 

بالشكل األول أو الثاني.
إال أّن ما ن���وّد التركيز عليه 

هو:
إن صيغ���ة الص���الة بتتب���ع 
)ِإنَّ  الكريمة  القرآني���ة  اآلية 
وَن َعَلى  َه َوَمَلاِئَكَت���ُه ُيَصلُّ اللَّ
ِذيَن آَمُنوا  َه���ا الَّ ِب���يِّ َيا َأيُّ النَّ
َتْسِليًما(  ُموا  َوَسلِّ َعَلْيِه  وا  َصلُّ
س���تصبح   ...)56 )األح���زاب/ 

)صل���ى اهلل عليه وآله( وهي 
الصالة التي أمرنا بها النبي 
ونهان���ا عن الص���الة البتراء 
وهي قول )صل���ى اهلل عليه 
وس���لم(.. بل البد أن نصلي 
عل���ى آله فنق���ول )صلى اهلل 

عليه وآله(..
ولكن.. لماذا نتبُع )وس���ّلم( 
علي���ه  اهلل  )صل���ى  عل���ى 
اهلل  إن  بينم���ا  وآل���ه...(؟ 
)س���بحانه وتعالى( قد صّلى 
عل���ى النبّي ولم يس���ّلم بل 

الذي يعني  بالتسليم  أمرنا 
أم���ا التحّي���ة أو االنقياد إلى 
ف���ي كل  واتباع���ه  أوام���ره 
صغي���رة وكبي���رة.. فهل أّن 
قولنا )صل���ى اهلل عليه وآله 
وسّلم( فيها شبهة أو خطأ.. 
حي���ث أن اهلل )ع���ز وج���ل( 
يصلي على النبي وال يسّلم.. 
أي يصلي عليه وال ينقاد له.. 
وحش���اُه.. وإنم���ا التس���ليم 
مّن���ا.. ننتظ���ر اإلجابات أيها 

األعّزاء...

الس��الم( ه��ي قضية ل حت��د بحد 
زمان، وال بح��د مكان، صحيح 
ه��ي واقعة وقع��ت ف زمان معني 
هو اليوم الع��ارش من حمرم الرام 
للهج��رة،  وس��تني  واح��د  ع��ام 
وصحي��ح ه��ي واقعة ج��رت ف 
م��كان مع��ني ه��ي ارض كربالء 
التي هي ج��زء من ارض العراق، 
وامله��دي  والس��ني  ع��يل  ارض 
عليهم السالم لن دولته املوعودة 

العاملية يكون مركزها العراق..
ولك��ن ب��ام اهن��ا »كوني��ة« فهي ال 
يمك��ن ان حتص��د بامل��كان الذي 
وقعت في��ه وبام اهن��ا »جتددية« ال 
يمك��ن ان حت��رص ف الزمان الذي 
حدثت فيه، فه��ي اكر من املكان 
والزم��ان، وق��د اراد هلا االمويون 
الس��الم(  واعداد الس��ني )عليه 
ان حت��رص ف امل��كان الذي وقعت 
ى وال يبقى هل��ا اثر، لذا  في��ه وتعفهّ
ق��ام عم��ر بن س��عد بدف��ن قتاله 
)علي��ه  الس��ني  اجس��اد  وت��رك 
الس��الم( واه��ل بيت��ه واصحاب��ه 
عليهم السالم املقطعة بال رؤوس 
ع��� تراب كرب��الء بال م��وارات 

لتتالشى وتندثر.
وبام اهنا »تددية: فهي تدد ونظرة 
رسيع��ة مل��ا ج��رى وجي��ري هل��ذه 
القضية من��ذ وقوعها وحتى االن 
عام 1437ه� يقابله عام 2015م 
تظه��ر - رغم اجته��اد ائمة الكفر 
واش��ياع الضالل ع� طمس��ها – 
كيف اهنا تتمدد ف كافة املجاالت 
وتتس��ع وال تقف عن��د حد معني 
م��ن الزم��ان وامل��كان واذا ح��ال 
الظامل��ون دون تددها ف مكان او 
زم��ان معني فاهنا تظهر وتتمدد ف 
مكان او زمان آخر لتعمل عملها 
ف النف��وس ولتكون س��ببًا هلداية 
الضالني وارشاد للتائهني واالخذ 
املس��تقيم  ال��رصاط  اىل  بايدهي��م 

والمد ل رب العاملني ..

موضوع للنقاش..
نط���رُح بي���ن ي���دي الق���ّراء والباحثين س���ؤااًل نتمنى 
رفدن���ا باإلجابة عن���ه عبر إرس���الها إليمي���ل المجلة 

)ahrarweekly@yahoo.com( وهو:

ما هو األصح في الصالة على النبي محمد قولنا:
)صلى اهلل عليه وآله( أم )صلى اهلل عليه وآله وسّلم(؟

31



ي��������ا �������س������م������اًء ا�������س������رق������ي ن�������������ورا وث����������ارا
وا������س�����ق�����ن�����ا م��������ن ف����ي���������س����ك ع����������ذب امل����ع����ن
وار��������س�������م�������ي ن�����ه�����ج ال��������ف��������دا ل����ل����ث����ائ����ري����ن
امل������ب������ن وال��������ن�����������������س��������ر  هلل  �������س������ب������ح������ي 
وع�����ي�����ن�����ا امل��������������ر  الويل  ظ����������ا  ك��������������وين 
�������ل�������ي ال����ف���������س����ا اع�����ل�����ن�����ي�����ه�����ا �������س������رخ������ة تمُ
ط�������اف�������ت االأف�������������������اك ������س�����ع�����ي�����ًا ح����ول����ه����ا
وان�������ت���������������س�������ى ال����������ل����������وح واآي�����������������������ات ل����ه
ال������������ق ال���������ن���������ور ت���������ه���������ادى امل�����������س�����رق�����ان
وه امل�����ن�����ى ودن��������������ا ال�������������س������ج������رة ي����������ح����������دمُ
اخل�����اف�����ق�����ن يف  ������س�����م�����ا  ال���������ن���������ور  وه������������ج 
ل�������ي�������ل�������ة ال�����������ق�����������در زه���������������ت اي�������ات�������ه�������ا
ف�����ال�����ت�����ق�����ى ال�����������ن�����������وران واحل�������������ق ان��������رى
ف�����ي�����ه�����م االف������������������اك ت�������������س������ري وت������������دار
�������ف�������ن احل�������������ق واب�����������������������واب ال�����ن�����ج�����ا ��������سمُ
����ل����ى و������������س�����������راع ال������ف������ل������ك ي��������رق��������ى ل����ل����عمُ
ال�������وف�������ا ك�������������ِف  يف  احل��������م��������د  ول�������������������واء 
ك����������رب����������اء ال����������������دم ت�����������س�����ك�����و م����������ا ب����ه����ا
������������ل االن������ب������ي������اء ق�����ب�����ل�����ة ط������اف������ت������ه������ا جمُ
وارت�������ق�������ى ������س�����وت ال������ه������دى ن����ح����و ال�������س���م���اء
ه�������ت�������ف ال�������������������روح وه�������������������اَم ال������ث������ق������ان
ال������ل������ق������اء ي�������������وم  يف  ام����������ن����������وا  ف������ت������ي������ة 
ال����ث����ائ����ري����ن ي������ه������دي  احل������م������د  ل������������واء  ذا 
ن�������ظ�������رة ن��������دع��������وك ي��������ا ������س�����ب�����ل ال������وف������ا

وان����ت���������س����ارا ع��������دال ً  ال������ك������ون  ي���������س����يء  ك������ي 
���������س����ف����ي ل�����ل�����ج�����رح وي�����ه�����دي�����ن�����ا امل�����������س�����ارا يمُ
وارع�����������������دي ب������رق������ا وع�������زم�������ا واف������ت������خ������ارا
������ب������ارا وام��������ط��������ري م�������ن غ����ي����ث����ك ������س�����ه�����دا ممُ
ول���������س����ب����ط����ي ال��������ه��������دى ح�����������س�����ن�����ًا وق����������ارا
م������ن ������س�����داه�����ا ت�������س���ط���ع االر�������������ض ازده������������ارا
اأّم��������ه��������ا ال��������������روح خ�����������س�����وع�����ًا واع��������ت��������ذارا
ب�������������ارك اجل��������م��������عمُ م���������������س�������ارًا واق���������ت���������دارا
ن�����������ور ط���������ه ������س�����اط�����ع�����ا ������س�����ب�����ع�����ًا اأن��������������ارا
������ث������ارا وان������ح������ن������ت اغ���������س����ان����ه����ا �������س������وق������ًا ممُ
وجت����������ّل����������ى ب������ال������ع������ل������ى ن�������������������ورًا ج�������ه�������ارا
ب�����������س�����م�����ل احل��������م��������د ب������ه������ا ث���������م ا���������س��������ارا
دارا واحل��������������������وراء  ال���������س����ب����ط����ن  ب�������ه�������دى 
م�����������دارا دارت  ب������ه������م  وال�����������������س��������م��������اوات 
ح������ول������ه������ا ط��������اف��������ت ب���������روج���������ا وب��������ح��������ارا
ع��������ان��������ق ال������ب������ي�������������ض ال���������ري���������ا وم��������ن��������ارا
م�����������س�����رع�����ًا ل�����ل�����ث�����ار ق�������د ط����������ال ان�����ت�����ظ�����ارا
وج�������������راح�������������ات ب�������ه�������ا ام���������������س�������ت م�������������زارا
و�������س������ع������ت ام�������اك�������ه�������ا ت�������ه�������وى اع������ت������م������ارا
ف�����ا������س�����ت ال���������س����ب����ع دم�������وع�������ا وان�����ت�����������س�����ارا
������ل������ّه������م ن���������������ادوا ح���������س����ي����ن����ا ي��������ا ل�����ث�����ارا جمُ
ح�����ق�����ق�����وا ال����������ث����������ارات وال�����ن�����������س�����ر ت�����ب�����ارى
ق��������ائ��������م ال���������ع���������دل واح�����������������ام احل��������ي��������ارى
وجم�������������ارى ح���������ق���������ًا  اهلل  و�����������س����������ّي  ي����������ا 

الحاج موسى جعفر المعماريا مالَذ الحائرين
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نا�سر يحيى
ي�سع مب�سع اجلراح يف اجل�سد  اأن  اأحمد مطر كذلك يف  ومل يرتدْد 
ا�ستكانتها  راف�سا  ال�سعوب،  عيوب  املاأ  على  فاأخرج  امليت،  العربي 

للظلم و�سياط اجلادين.
الكفر بالطغيان

الدرجة  يف  بامل�سوؤولة  مطر  األقى  القاتل،  للمر�ض  ت�سخي�سه  يف 
احلكام  على  واال�ستعمار-  ال�سعوب  م�سوؤولية  ن�سيان  دون   - االأوىل 
الطغيان  مظاهر  بكل  وكفر  والعناء،  الباء  اأ�سل  فهم  امل�ستبدين، 

والظلم و�سلل النفاق واملنتفعن كفرا :  وطني يا اأيها االأرمد
ترعاك ال�سما                اأ�سبح الوايل هو الكحال..             فاأب�سر بالعمى

اأمة  حلالة  جدا  منا�سبة  �سعره  فيها  يقدم  التي  مطر  الفتات  كانت 
ركدت فيها الروح ونامت القلوب والعقول نومة اأهل الكهف، و�ساعت 
منها البو�سلة فتاهت يف عامل اجلبابرة واملجرمن؛ ولكل ذلك كان 
املنا�سب هو الفتات �سغرية ومتو�سطة؛ على منط اأ�سلوب القراآن املكي؛ 

ليوقظ النائمن، وي�ستفز يف املخدرين املوتى االأحا�سي�ض باحلياة.
وهذا اأمر لي�ض غريبا على ثقافة ال�ساعر، ففي عدة ق�سائد ا�ستلهم 
االأ�سلوب القراآين بحذافريه ورموزه، وبع�ض وقائع ال�سرية النبوية.

وباالإ�سافة اإىل ذلك، فقد تيزت جتربة مطر براء لفظي وغناء 
ال�سور ال�سعرية وجدتها، ويف قدرته على تلوينها بال�سخرية املرة 
االإن�سان  حياة  يف  الفجة  واالأكاذيب  املتناق�سات  ك�سف  خال  من 

العربي وحكامه واأنظمته التي ابتلي بها.
فقد هجا اأنظمة اال�ستبداد والقمع والرعب والف�ساد كما مل يفعل 

اأحد قبله:
املاين على اجلوع تنام

وعلى اخلوف تنام
وعلى ال�سمت تنام

اأوىل  العامة، وال من باب  اأحمد �ساعر النخبة وال �ساعر  ومل يكن 
�ساعر احلكام واالأحزاب، لذا مل ي�ستثن اأحدا من نقده، فقد علمته 
ت�سامَح  ال  اأنه  للكلمة  عدو  ديكتاتوري  نظام  ظل  يف  احلياة  �سنوات 

الف�سل  يف  حكمة  وال  واالعوجاج،  اخللل  مظاهر  من  مظهر  اأي  مع 
والتخلف،  للفقر  ال�سمطاء  احلا�سنة  هو  فاال�ستبداد  بينها،  فيما 
والظلم، والوعي املزيف، والتدين ال�سطحي، وخيانة النخبة ملهمتها 

ول�سعوبها.
وهجا اأحمد مطر فقهاء االأنظمة:

حّدثنا االإمام
يف خطبة اجلمعة
عن ف�سائل النظام

وال�سر والطاعة وال�سيام
وهجا الثورين املزيفن �سكان الفنادق واأدعياء الن�سال الكاذب:

منا�سٌل �سبهَلَلْه
يهوى ركوب البحر واملماطَلْه

ميتهن التمثيل والتقبيل
ويح�سن التطبيل

ويتقن الن�سال باملرا�سَلْه
ت�سخي�ض  �سحة  يوؤكد  يزال  ال  املري�ض  العربي  الواقع  اأن  �سك  ال 

اأحمد مطر للمر�ض رغم عدم حدوث تغيري حقيقي.
وحددت  خمفيات،  وف�سحت  غافلن،  اأيقظت  اأ�سعاره  اأن  يكفيه  لكن 
فنية  ومتعة  بدقة  واالأ�سباب  االأع��را���ض  �ساعر-  يفعل  مل  -كما 

�ستظل عامة بارزة يف ال�سعر العربي املعا�سر.
و�ستظل اجلماهري تتذكر تلك ال�سور العميقة ال�ساخرة التي �سخر 
فيها من كل �سيء، خا�سة ظاهرة املخرين والوا�سن كما مل ي�سخر 
من �سيء، فقد كانوا عنوانا لل�سوء والغباء والبادة، وها هو ير�سم 
�سورة كاريكاتورية عن كرتهم وانت�سارهم يف كل مكان حتى �سارت  

لهم عناوين واأماكن ثابتة ي�ستدل بها من يتوه يف الطريق:
اجته للمخر البادي اأمام املخر الكامن

واح�سب �سبعة.. ثم توقف
جتد البيت وراء املخر الثامن

) 2 -2( أحمُد مطر.. الشعر سريع الطلقات
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يسيروَن اليك هادي جبار سلومذكراِك عاشورا

ل������ذك������راِك ع����ا�����س����ورا غ������دت اأدم�����ع�����ي ح���م���را
ذك������ره ع����ن����د  دم����������ًا  اب�����ك�����ي  ان  غ����������رَو  وال 
ح�������س���ن ال�������س���ه���ي���د ال�������س���ب���ط ����س���ب���ط حم��م��د
ن����ح����ره دم  م�������ن  االأف�������������ق  اح��������م��������رار  وان 
ف������دي������ت������ك م�����ظ�����ل�����وم�����ا ق�����ت�����ي�����ا ب����ك����رب����ا
وح����ك����م����ة ب����ح����ل����م  ا�������س������ر  يل  ي������ق������ول������ون 
ف�����ق�����ل�����ت ل������ه������م ع�������ا��������س�������ور ه���������ل ه�����ال�����ه
ي��������ذك��������رين ي����������وم ال������ط������ف������وف م�������س���اب���ه���م
ت�������ه�������اَووا ك����م����ه����وى ال����ن����ج����م ب����ع����د ن�����س��ال��ه��م
اإم������ام������ن������ا ب��������ذك��������رى  ل������ت������ع������روين  واين 
اأم����ي����ة خ�����ي�����ول  اأن�����������س�����ى  ال  اأن�����������س�����ى  وان 
ف���اط���م اب�������ن  راأ�����������ض  ق����ب����ل  ادري  ك����ن����ت  وم�������ا 
ت���ق���ًى ي����ك����ن  م�����ا مل  ت���ن���ف���ع االأح�������������زان  وه�������ل 
م��ع��ل��ن��ا ال�����������س�����در  الط��������م  م������ن  ف����ك����م  واإال 
األ����ي���������ض احل���������س����ن ال�������س���ب���ط ق�������ال ب���ك���رب���ا
ح���اف���ظ���وا ث�����م  غ���ي���ك���م  ع�����ن  ف�����ارج�����ع�����وا  اأال 
اح����م����د دي���������ن  ي�������س���ت���ق���م  مل  اإذا  وق�����������ال 
ن���ح���ره ح������ز  يف  ال���������س����م����ر  ل����ف����ع����ل  اأن�����ب�����ك�����ي 
واع����م����ل����وا اهلل  ات�����ق�����وا  ال����ن����ا�����ض  اي����ه����ا  ف����ي����ا 
ف�����ك�����م م�������ن ف�����ت�����ى ي����ب����ك����ي ب�����غ�����ري ب���������س����رية
اح����م����د �����س����ب����ط  ي�������ا  اهلل  �������س������ام  ع����ل����ي����ك 

اأك����ف����ك����ف����ه����ا وال�������ع�������ن م�������ن ح�����زن�����ه�����ا ع�����رى
وذك���������������راه رم���������ز الب���������ن ف�����اط�����م�����ة ال������زه������را
ل�����ه ان����ف����ج����رت ع�����ن ال�������س���م���ا ادم����ع����ه����ا ح���م���را
������س�����ه�����ادة ح������ق ت����دح���������ض ال�����غ�����ي وال����ن����ك����را
ال���غ���را م���ل���ق���ًى ع���ل���ى  ال�������س���م�������ض  وج���ث���م���ان���ه يف 
وك�������ن ح������ازم������ًا واحل����������زن ي�������س���ت���ن���زف ال���ع���م���را
ف���ك���ي���ف اأط�����ي�����ق احل����������زَم واحل������ل������َم وال���������س����را
اأزرا ل���������س����ي����ده����م  ���������س��������ّدوا  ف����ت����ي����ة  وه���������م 
واأ������س�����ب�����ح�����ت االأف���������������اك ت����ن����ع����اه����م ده�������را
ج���م���را احل���������س����ا  يف  غ�������دت  اأح������������زان  ل�����واع�����ج 
������ت ل������ه ال����ظ����ه����ر وال���������س����درا ����س���ن���اب���ك���ه���ا ر�������سّ
ب��������اأن ال������ع������وايل حت����م����ل ال�������س���م�������ض وال�����ب�����درا
مي�����ازج�����ه�����ا ك���ي���م���ا ت���ف���ي���د ال����ت����ق����ى ال�����ذك�����رى
وال���������س����را احل�����ق�����د  ي���ب���ط���ن  ل����ك����ن  اخل�������ري  اىل 
ج����ه����را ي�����ر������س�����ده�����م  اهلل  ع����ب����ي����د  ل���������س����ح����ب 
وال�����غ�����درا ال���������س����ر  دي����ن����ك����م ال حت����م����ل����وا  ع����ل����ى 
ب�����غ�����ريي ق���ت���ي���ا ي�����ا �����س����ي����وف خ�������ذي ال���ن���ح���را
�����س����م����را ن�����������رى  وق�����������ت  ك��������ل  يف  ول������ك������ن������ه   
مب���ن���ه���ج���ه ال�����و������س�����اح ك������ي ت����ن����ف����ع ال�����ذك�����رى
ح����را ف����ت����ى  ي������ا  ف����ك����ن  دي��������ن  ي����ك����ن  مل  اإذا 
وي�������ا ب�����ن ع����ل����ي ال����ط����ه����ر وال���ب�������س���ع���ة ال����زه����را
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ال�سم�ض  ح��ول  االر����ض  ت���دورمُ 
فتكون الف�سول

قرك  ح��ول  النا�ض  وتطوف 
يابن الزهراء فتكون احلياة

مل اَر ار�سًا مثل ار�سك
ومل اَر قمرًا مع نوره

ينر عطرًا لوافديك
نور  من  مذهولة  �سم�سًا  اَر  ومل 

حمبيك
ف��ه��ت��اف��ات��ه��م ن��ق��اط حل���روف 

ال�سعفاء
لل�سعراء  اإيحاءات  واأخاقهم 

واالأدباء
وجمال�سهم لذكرك عنوان

تطوف حوله املائكة �سيدي
من ذا الذي ال يقدم اليك
ت�سبقه روحه وكله هيام

ي�سري للقاك ايامًا وايام
طعت يده ال يبايل ان قمُ
او ا�سبح اأطفاله ايتام

على  ب���دم���وع���ه  ي��ك��ت��ب  ك���ي 
�سريحك

ال�سام عليك
يا من بدمه اأحيا االإ�سام

يسيروَن اليك
محمد عبد العظيم الكعبي
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تختل���ف طبيعة النفس البش���رية 
م���ن فرد آلخر ف���ا يتطابق أي 
شخص مبيوله وأفكاره وسلوكه 
مع ش���خص آخر متاما  كبصمة 
الي���د ومجم���وع تل���ك األفكار 
تعرف  والتصرف���ات  والس���لوك 
بالش���خصية فلكل فرد شخصية 
مس���تقلة متام���ا عمن س���واه . 
وه���ذا التباين في تكوين مامح 
وس���مات الشخصية ينش���أ تبعا 
ملتغيرات الظروف البيئية والنفسية 
للفرد والعوامل الوراثية والتنشئة 
االجتماعي���ة والديني���ة واحلال���ة 
االقتصادي���ة وعوامل ومتغيرات 
أخرى كاملستوى الثقافي واحلالة 
الصحية ولكل منها تأثيرها املباشر 
أو غير املباش���ر في حتديد هوية 
الش���خصية فيصنف األشخاص 

بذل���ك بني م���ن ُيعرف���ون بقوة 
الش���خصية أو ذوي الش���خصية 
اجلذابة وبني من يعرفون بضعاف 
الش���خصية وينحصر  أو عدميي 
الش���خصيات  املصطلحني  ب���ني 

االعتيادية واملقبولة اجتماعيا. 
حي���ث دأب العلماء ومنذ ظهور 
عل���م النفس وحت���ى االن على 
دراس���ة مفهوم الش���خصية بكل 
ما حتمل م���ن تعقيدات واغلب 
الدراس���ات أش���ارت إن مرحلة 
تكون الشخصية تبدأ في السنني 
األولى من العم���ر أو حتى في 
مرحلة اجلنني باكتساب الصفات 
الوراثية اال أن بعد س���ن الثامنة 
عشرة تبدأ الشخصية باالكتمال 
والنض���وج وإعطاء هويتها لتبرز 
مامحه���ا بش���كل واضح ومن 

األمور املهمة 
يج���ب  الت���ي 
اإلش���ارة لها والتفكر 
وان  ه���ي  فيها 
كانت الشخصية 
تكتمل في س���ن 
الثامنة عش���رة اال أن 
بإمكان كل شخص أن 
يعمل على صقل شخصيته دوما 
وان يضف���ي عليها طابعا خاصا 
يتسم به ويطور فيها ليشار عليه 
ف���ي مجتمعه بإعج���اب ويكون 
محبوب���ا اجتماعيا ذا ش���خصية 

بارزة وجذابة .
 ومن جملة األمور التي ممكن أن 
تعزز وتقوي الشخصية هي الثقة 
بالنفس التي تعتبر مفتاح نضوج 
وقوة الشخصية ويجب أن تكون 
مستمدة من الثقة بالله فُذكر في 
احلديث الش���ريف )الثق���ة بالله 
ثمن لكل غال وسلم لكل عال( 
وأيضا اختيار الصاحب والرفيق 
له دور مهم في منو الش���خصية 
فاإلنسان بطبيعته يكتسب بعض 
التصرف���ات والس���لوكيات م���ن 
محيط���ه ولذلك يج���ب اختيار 
الصدي���ق بعناي���ة حيث ورد في 
أقوال اإلمام علي )عليه السام 

( ) خي���ر م���ن صاحب���ت ذوو 
العلم واحلل���م (، ومن األمور 
املهمة أيضا في بناء الش���خصية 
هي قراءة الس���يرة العطرة ألهل 
البي���ت )عليه���م الس���ام( فهم 
ينب���وع ال ينض���ب م���ن العل���م 
واملعرفة فالقراءة واملطالعة لهكذا 
ش���خصيات تخلق آفاق���ا رحبة 
من س���مو األخاق والتعامات 
حيث خلص أهل البيت )عليهم 
الس���ام( س���ر كمال الشخصية 
عن طريق أقوالهم الشريفة فقد 
ذك���روا أن على امل���رء إن يفكر 
مبا يقول قب���ل أن ينطق به وان 
يبتعد ع���ن الكام عند الغضب 
وان يبتس���م في وجه أخيه دون 
كث���رة امل���زاح فه���ي تقل���ل من 
املهاب���ة وان التواضع من ش���يم 
الك���رمي واحلكمة قي القول خير 
من رف���ع الص���وت وجملة من 
األق���وال ال حصر لها توجه كل 
التكامل والفضيلة  شخص نحو 
وعل���ى هذا األس���اس على كل 
ش���خص أن يعلم بان الشخصية 
ه���ي انعكاس للذات اإلنس���انية 
وعلينا دوما توجيه أنفس���نا نحو 
األه���داف الس���امية التي توجب 

مرضاة الله.

رة
س

شخصيتي هويتي ا
 ايمان كاظم الحجيمي 
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اناطبيبك 

انضغاط العصب الوسطي ... 
ُينصح بتقليل الوزن وممارسة الرياضة اليومية وتناول االغذية الخالية من الدهون والحلويات 

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

العصب الوس����طي موجود ف����ي االطراف العليا 
من جس����م االنس����ان ويخرج عادة من الضفيرة 
العضدية ومير برس����خ اليدي����ن عن طريق النفق 
الرسخي, وهو مسؤول عن االحساس في ثاثة 
اصابع ونصف االصبع وكذلك بعض عضات 
اليدين, توجد اس����باب كثيرة تنتج عن انضغاط 
ه����ذا العصب ومنها يؤدي الى الم ش����ديد في 
اليدي����ن مع خدر تنمل ش����ديد)وقتي(, وملعرفة 
املزيد عن هذا امل����رض مجلة »االحرار« التقت 
الدكتور حيدر محمد مهدي اختصاص املفاصل 
والتأهيل الطبي في مدينة االمام احلس����ني »عليه 

السام« الطبية والذي بني لنا ما يأتي:�
*اعراض املرض:�

من اهم اعرض هذا املرض هو االلم الش����ديد 
ف����ي اليدين وعادة  ما يصحو املريض من النوم 
ليا ويبقى الى الصباح مستيقظا من شدة االلم 
وكذل����ك يعان����ي من خدر وفقدان االحس����اس 
الوقت����ي في ثاثة اصابع ونصف االصبع ابتداء 
م����ن االبه����ام, ومتتد االالم ال����ى الرقبة وبعض 

االحيان تورم الكفني.
*اسباب حدوث املرض:�

ان من اهم االس����باب الش����ائعة حلدوث املرض 
في الع����راق هو كثرة االعم����ال اليدوية املنزلية 

مثل غسل املابس والطبخ وعمل احللويات 
العوامل  وم����ن  وخاصة)الكليجة(وغيره����ا, 
االخرى واالس����باب املؤدية حلدوث املرض 
ه����ي االصاب����ة بالس����منة املفرط����ة واحلمل 
والس����كري واضطراب����ات وام����راض الغدة 
الدرقية ون����ادرا االورام احلميدة في اليدين 

)الرسخني(.
*تشخيص املرض:�

يكون تش����خيص امل����رض عن طريق فحص 
املريض س����ريريا وكذلك عن طريق السونار 
والرنني املغناطيس����ي للرسخ, وفي احلاالت 
املتقدمة يتم التشخيص عن طريق التخطيط 

الكهربائي للعصب الوسطي.
*العاج:�

يكون العاج بطريقتني هما...
� العاج التحفظ����ي وبه ينصح املريض بالراحة 
التام����ة وتقلي����ل االعم����ال املنزلية واس����تخدام 
االدوية املهدئة واملس����كنات وفي بعض احلاالت 
عن طريق اس����تخدام املس����اند الطبية للرسخني 
واليدي����ن, ويلعب العاج الطبيع����ي دورا مهما 
في ش����فاء هذا املرض باستخدام االمواج فوق 
الصوتية والبدء بعدد من اجللس����ات خال عدة 

اسابيع.

� التداخل اجلراحي في احلاالت املستعصية.
*النصائح والتوصيات:�

ُينصح ب����أداء االعمال املنزلية بص����ورة متوازنة 
وعدم الضغط على اليدين وس����وء االس����تخدام 
والعم����ل بالبدائل منها الغس����الة والعجانة بدل 
مزاولته����ا عن طريق الي����د, وكذلك التقليل من 
الوزن وممارسة الرياضة اليومية وتناول االغذية 

اخلالية من الدهون واحللويات.  
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الشاب  يدخل  أن  م��ن  ب��داًل 
ال���ع���راق���ي )ح���س���ني ف��اه��م 
الشيبان( من حمافظة الديوانية؛ 
غرفة نومه للنوم أو اخذ قسط 
يستخدمها  فهو  الراحة،  من 
ال��ي��وم مل��امرس��ة ه��واي��ت��ه ف 
من  النفيسة  املقتنيات  ج��ع 
العاملية  والطوابع  العمالت 
الصغرية  غرفته  ل  ح��وهّ حيث 
إىل متحٍف يعجهّ هبذه املقتنياْت 
حياته  خ���الل  جعها  ال��ت��ي 

وجتواله بني بلدان العال.

ربيعًا(   25( ال���  ذو  الشيبان 
ملجلة  اجليدين  املتابعني  من 
)الحرار(، وأوضَح أن هوايته 
العمالت  »جع  هي  املفضلة 
وامل��س��ك��وك��ات والن�����واط 
والطوابع والتحفيات القديمة 
قديم  يشء  وك��ل  وال��رتاث��ي��ة 
ويتصل  العراق  حضارة  يمثل 
اآلن  »حتى  انه  مضيفًا  هب��ا«، 
فنية  م��ع��ارض  ع���رشة  أق���ام 
الديوانية،  بمحافظة  خاصة 
املعجبني  أن��ظ��ار  حم��ط  وه���و 

وسائل  ع��ن  ف��ض��اًل  واهل����واة 
اإلعالم التي وجدت منه مادة 
إعالمية صالة لنموذج شاب 
استطاع  الشيبان  مثل  قدير 
لوحده أْن ينشئ متحفًا صغريًا 

بإمكانات شخصية«.
)غرفة  أو  الصغري  املتحف 
يقول:  كام  اليوم  تضمهّ  نومه( 
ومئات  ال��ط��واب��ع  »ع���رشات 
القديمة  ال��ن��ق��دي��ة  ال��ق��ط��ع 
والتي  املسكوكات،  ومتلف 
عرش  مل��دة  جعها  عر  ج��اءت 

واملتابعة،  املتعة  من  سنوات 
هبذه  شغوفًا  أصبحت  حيث 
حتى  جدًا  كبري  بشكل  اهلواية 
حتولت غرفة نومي الشخصية 
به  ��ع  أم��تهّ صغري  متحف  إىل 

ناظري كل يوم«.
»جيع  ان  إىل  الشيبان  ويشري 
رشائها  عر  ج��اءت  ممتلكاته 
وبفضل  اخل���اص،  م��ال��ه  م��ن 
أصبح  اجلميلة  اهل��واي��ة  ه��ذه 
من  باهلواية  كثر  أصدقاء  لديه 
وهو  ال��ع��ال،  ب��ل��دان  متلف 
حيرص اليوم ع� فتح متحف 
الديوانية  بمحافظته  خ��اص 
من  اجلميع  أنظار  أمام  ليكون 
معربًا  والزائرين«،  املهتمني 
مرشوعه  »يرى  بأن  أمله  عن 
النور والتأسيس خلطوة جريئة 
نفائس  ع���  ال��ف��اظ  ن��ح��و 

العراق ومقتنياته الثرية«.

ـة
ـــ

ـــ
اح

لو
ا

شاب عراقي يحّول غرفة نومه لمتحف صغير

خالد غانم الطائي تحاَش قطع شجرة السدرة
كثري من الناس يتحاشون قطع شجرة السدرة ) النبَك ( وحيذرون االخرين من قطعها ويلقبوهنا ب� ) العلوية ( وهذا اللقب ال يصح 
هلا ) فليس هلا عالقة نسبية بالمام عيل )عليه السالم (  واذا اضطروا لقطعها اضطرارا شديدا فأهنم يعمدون اىل قراءة يشء من 
رفية ال اصل هلا ف الرشيعة االسالمية املقدسة ولعل البعض منهم يستند  القران الكريم عندها وكل ذلك تسلط وتوارث لفكار عخُ
اىل سامعه لعن لقاطع السدرة ف بعض الكتب اال ان املقصود ب� ) اللعن ( لقاطع السدرة هو من قطع شجرة خاصة ف زمان خاص 
وهي الشجرة التي كانت فاطمة الزهراء ) عليها السالم ( تستظل هبا عند زيارهتا لقر ابيها املصطفى    ) ص� ال عليه والِه ( وعمد 
اعداؤها اىل قطعها لئال تستظل الزهراء بظلها وقد ورد الديث النبوي الرشيف ) ع� مرشفه واله الصالة والسالم ( , قوله ) ان 
ال يرىض لرضا فاطمة ويسخط لسخطها ( وقوله ) من آذى فاطمة فقد آذان ومن آذان فقد آذى ال ( اذن اللعن لقاطع السدرة 

لعن خاص وليس عاما فقد حدث ف مفصل من مفاصل التاريخ ال ان يكون اللعن )1( ع� طول الدهر .
)1(معنى اللعن هو الطرد من رمحة ال او الدعاء بذلك واستحقاق الغضب اإلهلي واول من لخُعن هو ابليس . 

األحرار/ علي الشاهر
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عزاء أهالي كربالء في مدينة سامراء.. سنة 1377 هجرية

صورة وتعليق

حالة  ف  ونحن  الكلامت  ه��ذه  نكتبخُ 
ما  بسبب  النفسية  والكآبة  اليأس  من 
ع  تودهّ التي  العراقية  الدود  عليه  آلت 
مواطنيها بأجواء من التربة والوساخ 
منها  مرتين  بعد  ع�  فيام  واالزدراء، 
بالورود  اإليرانية  ال��دود  تستقبلك 
ليتمنى البعض من العراقيني أن تصبح 
مرتين  بعد  ع�  ع  يودهّ فيام  موطنه  إيران 
هذه  كل  من  ال  يا  الم..  موطنه  منها 

ضد  لدينا  العداء  تعمق  التي  املأساة 
أوطاننا بسبب الفساد والنهب والرسقة 
ح��دودن��ا  ح��ال  ع���  انعكست  ال��ت��ي 

املزدري..

الراصد

ان الثورة الصناعية التي حدثت ف اوربا كانت ف القيقة ثورة ضد الكنيسة التي حاربت العلوم واالكتشافات واملحاوالت اجلديدة لفهم 
س )عندهم( وصوبت سهامًا اىل كل نقد ورمت ذلك كله ب�اهلرطقة )الزندقة( وحماربة هذه االجتاهات بمنتهى العنف والقسوة  الكتاب املخُقداَّ
العقل  يرفضه  املنع  فقد كان هذا  فة  راَّ ديانة حمخُ للتطور والتقدم )وهي كذلك( لهنا  النرصانية معوقًا  الديانة  وا  الناس ضدهم وعدهّ ثار  لذلك 
والفطرة االنسانية اما ديننا االسالمي النيف كان وما يزال يواكب التطور وما تقتضيه حياة الناس واالجيال املستقبلية من تغريهّ ف االساليب 
العلمية والعملية لنه دين حق ويتناغم مع الفطرة االنسانية وقد تعهد ال – تبارك وتعاىل- بحفظ منهاج االسالم اال وهو القرآن الكريم حينام 

وَن )9( – سورة الجر-(، وبحفظ القران املجيد يبقى االسالم دين حق يتامشى مع تطور االنسان. اِفظخُ ا َلهخُ َلَ ْكَر َوإِناَّ ْلَنا الذِّ قال : )إِناَّا َنْحنخُ َنزاَّ

ـة
ـــ

ـــ
اح

لو
ا

الدين والتطور

خالد غانم الطائي

كاظم الطائي

حدوٌد تلفُظْك وأخرى تحتضنْك

تحاَش قطع شجرة السدرة
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الُم َعلى اْلُحَسْيِن  ِه، َالسَّ الُم َعلى َصِفيِّ اهلِل َواْبِن َصِفيِّ الُم َعلى َخليِل اهلِل َوَنجيِبِه، َالسَّ الُم َعلى َوِليِّ اهلِل َوَحبيِبِه، َالسَّ َالسَّ
َك  َك َواْبُن َصِفيِّ َك َوَصِفيُّ َك َواْبُن َوِليِّ ُه َوِليُّ الُم على أسيِر اْلُكُرباِت َوَقتيِل اْلَعَبراِت، َالّل�ُهمَّ إّني أْشَهُد َانَّ هيِد، َالسَّ اْلَمْظُلوِم الشَّ
ِمَن  َوقاِئدًا  الساَدِة،  ِمَن  دًا  َسيِّ َوَجَعْلَتُه  اْلِوالَدِة،  ِبطيِب  َوَاْجَتَبْيَتُه  عاَدِة،  ِبالسَّ َوَحَبْوَتُه  هاَدِة  ِبالشَّ أْكَرْمَتُه  ِبَكراَمِتَك،  اْلفاِئُز 
ْصَح،  عاِء َوَمَنَح النُّ ًة َعلى َخْلِقَك ِمَن األْوِصياِء، َفأْعَذَر فِى الدُّ اْلقاَدِة، َوذاِئدًا ِمْن اْلذاَدِة، َوأْعَطْيَتُه َمواريَث األْنِبياِء، َوَجَعْلَتُه ُحجَّ
ُه ِباألْرَذِل األْدنى،  ْنيا، َوباَع َحظَّ ْتُه الدُّ الَلِة، َوَقْد َتواَزَر َعَلْيِه َمْن َغرَّ َوَبَذَل ُمْهَجَتُه فيَك ِلَيْسَتْنِقَذ ِعباَدَك ِمَن اْلَجهاَلِة َوَحْيَرِة الضَّ
فاِق  قاِق َوالنِّ َك، َوأطاَع ِمْن ِعباِدَك أْهَل الشِّ ثَمِن األْوَكِس، َوَتَغْطَرَس َوَتَرّدى ِفي َهواُه، َوأْسَخَطَك َوأْسَخَط َنِبيَّ َوَشرى آِخَرَتُه ِبالَّ
َالّل�ُهمَّ  َحريُمُه،  َواْسُتبيَح  َدُمُه  ِفي طاَعِتَك  ُسِفَك  َحّتى  ُمْحَتِسبًا  فيَك صاِبرًا  َفجاَهَدُهْم  الّناَر،  اْلُمْسَتْوِجبيَن  األْوزاِر  َوَحَمَلَة 
َك  ِد األْوِصياِء، أْشَهُد َانَّ الُم َعَلْيَك َيا اْبَن َسيِّ الُم َعَلْيَك َيا اْبَن َرُسوِل اهلِل، َالسَّ ْبُهْم َعذابًا أليمًا، َالسَّ َفاْلَعْنُهْم َلْعنًا َوبياًل َوَعذِّ
َاميُن اهلِل َواْبُن َاميِنِه، ِعْشَت َسعيدًا َوَمَضْيَت َحميدًا َوُمتَّ َفقيدًا َمْظُلومًا َشهيدًا، َوأْشَهُد أنَّ اهلِل ُمْنِجٌز ما َوَعَدَك، َوُمْهِلٌك 
َك َوَفْيَت ِبَعْهِد اهلِل َوجاَهْدَت ِفي َسبيِلِه َحّتى أتاَك اْلَيقيُن، َفَلَعَن اهلُل َمْن َقَتَلَك،  ٌب َمْن َقَتَلَك، َوأْشَهُد أنَّ َمْن َخَذَلَك، َوُمَعذِّ
ًة َسِمَعْت ِبذِلَك َفَرِضَيْت ِبِه، َالّل�ُهمَّ إّني ُأْشِهُدَك أّني َوِليٌّ ِلَمْن واالُه َوَعُدوٌّ ِلَمْن عاداُه  َوَلَعَن اهلُل َمْن َظَلَمَك، َوَلَعَن اهلُل ُامَّ
ُة  ْسَك اْلجاِهِليَّ َرِة، َلْم ُتَنجِّ َك ُكْنَت ُنورًا فِى األْصالِب الّشاِمَخِة َواألْرحاِم اْلُمَطهَّ ِبأبي أْنَت َوُأّمي َيا ْبَن َرُسوِل اهلِل، َاْشَهُد َانَّ
َك ِمْن َدعاِئِم الّديِن وَأْركاِن اْلُمْسِلميَن َوَمْعِقِل اْلُمْؤِمنيَن، َوَاْشَهُد  ِبَاْنجاِسها َوَلْم ُتْلِبْسَك اْلُمْدَلِهّماُت ِمْن ِثياِبها، وَأْشَهد َأنَّ
ْقوى َوأْعالُم اْلُهدى َواْلُعْرَوُة  َة ِمْن ُوْلِدَك َكِلَمُة التَّ ، َوَاْشَهُد َانَّ األِئمَّ ِكيُّ اْلهاِدي اْلَمْهِديُّ ِضيُّ الزَّ ِقيُّ الرَّ َك اإلماُم اْلَبرُّ التَّ َانَّ
ْنيا، وَأْشَهُد أّني ِبُكْم ُمْؤِمٌن َوِبِاياِبُكْم، ُموِقٌن ِبَشراِيِع ديني َوَخواتيِم َعَملي، َوَقْلبي ِلَقْلِبُكْم  ُة على أْهِل الدُّ اْلُوْثقى، َواْلُحجَّ
ُكْم َصَلواُت اهلِل َعَلْيُكْم َوعلى  ٌة َحّتى َيأَذَن اهلِل َلُكْم، َفَمَعُكْم َمَعُكْم ال َمَع َعُدوِّ ِبٌع َوُنْصَرتي َلُكْم ُمَعدَّ ِسْلٌم َوأْمري ألْمِرُكْم ُمتَّ

أْرواِحُكْم َوأْجساِدُكْم َوشاِهِدُكْم َوغاِئِبُكْم َوظاِهِرُكْم َوباِطِنُكْم آميَن َربَّ اْلعاِلميَن .

الزيارة الخاصة بأربعينية اإلمام الحسين
a


