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قال اإلمام موسى الكاظم:
عونك للضعيف من أفضل الصدقة.
a

) 6 ( يف املجمللع ملللا نزلت هللذه اآلية قال رسللول اهلل صللى اهلل عليه 
وآله وسلللم لوال عفو اهلل وجتاوزه مللا هنأ أحد العيش ولوال وعيد اهلل 

وعقابه التكل كل أحد . 
 ) 7 ( يف الكايف عن الباقر عليه السللالم رسللول اهلل صى اهلل عليه وآله 
وسلم وسلم املنذر ولكل زمان منا هاد هيدهيم إىل ما جاء به نبي اهلل ثم 

اهلداة من بعده عيل ثم األوصياء واحد بعد واحد .
 ) 8 ( والعيللايش عللن الصادق عليه السللالم ما حتمللل كل أنثى الذكر 
واألنثللى وما تغيض األرحام ما كان من دون التسللعة وهو غيض وما 
تزداد ما رأت الدم يف حال محلها ازداد به عى التسللعة أشهر ويف رواية 

ما تغيض ما مل يكن محال وما تزداد الذكر واألنثى مجيعا.
) 9 ( عامل الغيب ما ال يدركه احلس والشهادة ما يدركه الكبري العظيم 
الشأن الذي كل يشء دونه حقري املتعال املستعى عى كل يشء بعظمته  
) 11 ( للله ملللن أرس أو جهللر أو اسللتخفي أو رسب معقبللات مالئكة 
يعقللب بعضهللم بعضا يف حفظه وكالءته من بللني يديه ومن خلفه من 
جوانبلله حيفظونه من أمر اهلل قيل من أجللل أمر اهلل أي من أجل أن اهلل 

أمرهم بحفظه .

َُثاَلُت  ِلِهللُم املمْ َسللَنِة َوَقدمْ َخَلتمْ ِمن َقبمْ َ َئِة َقبمَْل احلمْ لليِّ ِجُلوَنَك بِالسَّ للَتعمْ َوَيسمْ

ِعَقاِب  يُد المْ ِمِهممْ َوإِنَّ َربََّك َلَشللدِ لنَّاِس َعَى ُظلمْ ِفللَرٍة لِّ َوإِنَّ َربَّللكَ َلُذو َمغمْ

اَم  ِه إِنَّ بِّ للن رَّ ِه آَيٌة مِّ آل ُأنِزَل َعَليمْ ِذيَن َكَفُروامْ َلللومْ }الرعللد/6{ َوَيُقللوُل الَّ

ِمللُل ُكلُّ ُأنَثى  َلُم َما حَتمْ ُ َيعمْ ٍم َهاٍد }الرعللد/7{ اهللهّ َأنللَت ُمنِذٌر َولِللُكلِّ َقومْ

َداٍر }الرعد/8{  ٍء ِعنللَدُه بِِمقمْ َداُد َوُكلُّ يَشمْ َحاُم َوَما َتزمْ َوَمللا َتِغيُض اأَلرمْ

نمْ  نُكم مَّ َُتَعللاِل }الرعد/9{ َسللَواء مِّ َكبرُِي املمْ للَهاَدِة المْ َغيمْللِب َوالشَّ َعللامِلُ المْ

َهاِر  يمِْل َوَسللاِرٌب بِالنَّ ٍف بِاللَّ للَتخمْ َل َوَمن َجَهَر بِِه َوَمنمْ ُهَو ُمسمْ َقللومْ َأرَسَّ المْ

 ِ ِر اهللهّ َفُظوَنُه ِمنمْ َأممْ ِفِه حَيمْ ِه َوِمنمْ َخلمْ ِ َيَديمْ ن َبنيمْ َباٌت مِّ }الرعد/10{ َلُه ُمَعقِّ

ٍم ُسوًءا  ُ بَِقومْ وامْ َما بَِأنمُْفِسِهممْ َوإَِذا َأَراَد اهللهّ ُ ٍم َحتَّى ُيَغريِّ ُ َما بَِقومْ َ اَل ُيَغريِّ إِنَّ اهللهّ

ن ُدونِِه ِمن َواٍل }الرعد/11{  َفاَل َمَردَّ َلُه َوَما هَلُم مِّ

�سورة الرعد 

التف�سري

خلت: مضت
املثالت: مجع مثلة وهي العقوبة

تغيض: يقال غاض املاء اذا نقص او غار
مستخف: مسترت ومتخٍف بالليل

وسللارب: الذاهللب يف رسبلله أي طريقلله بوضح 
النهار البارز

اهلل ينظر الى نفسك
 اكثر من نفسك

التفت

مالكللم تغفلون هذه احلقيقللة التي لو اعتقدتم هبا 
فعللال مع القللول لعشللتم بنعيم ، فللاهلل عز وجل 
ال يرتك عبللاده الذين حيسللنون الترصف هباء بل 
انلله يرعاهم ويدفللع عنهم ما اليعلمللون ، فلامذا 
التأفللأف مع ادنى مكروه يصيبللك ، ولو اطلعت 
عى مصائب الناس هلانت عليك مصيبتك ، وقد 
تدعللو اهلل عز وجل المر يف نفسللك فللال يتحقق 
فتعتقللد ان دعللاءك مرفللوض وغللري مسللتجاب 
ولكللن اعلللم ان مللا تبغيه نفسللك يعلللم اهلل عز 
وجل االصلح هلا فانه ينظر اليها يف ليلها وهنارها 

ويرسها وعرسها وال تغفل عنه طرفة عني. 
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عندما اعربت املرجعية العليا عن عدم رضاها بخصوص 
االصالحات وبطئها مللن خالل التوقف عن توجيهاهتا 
يف اخلطبة الثانية اال عند اقتضاء الرضورة، اضافة اىل عدم 
التفات املسللؤولني اىل ما تؤكد عليه املرجعية بخصوص 
االرتقللاء بالواقع العراقللي يف كل جماالته، املفروض من 
ردة فعل املسللؤولني ان يقدموا عى اجراءات اصالحية 
رسيعة لكسللب رضا املرجعيللة اذا كانوا فعللال يعتربون 
نصائللح املرجعيللة وتوجيهاهتللا هلللم يف صميللم العمللل 

السلليايس الناجح واجتناب السلللبيات او عى اقل تقدير احتوائها ، امللا اذا بقي احلال عى ماهو 
عليه من غري االلتفات اىل عدم رضا املرجعية عن ادائهم فاهنم سيقفون طويال امام اهلل عز وجل 

قبل ان يقفوا امام العراقيني الذين انتخبوهم من اجل النهوض بواقعهم.
فعدم رضا املرجعية عى االداء احلكومي هو بحد ذاته رسللالة توبيخ قوية وعى من هتتز مشاعره 

باجتاه هذا التوبيخ الصامت ان يقدم عى ما يعيد صفاء اجلو  بينه وبني املرجعية. 

قال االمام علي

التزهيد في الدنيا

a

َفَناِء  ِفُز بِالمْ اَء - َفِهَي حَتمْ َبَرتمْ َحذَّ ُروُفَها وَأدمْ َر َمعمْ َمتمْ وآَذَنتمْ بِانمِْقَضاٍء - وَتَنكَّ َيا َقدمْ َترَصَّ نمْ َأاَل وإِنَّ الدُّ
وًا - َفَلممْ  وًا - وَكِدَر ِمنمَْها َما َكاَن َصفمْ ا - وَقدمْ َأَمرَّ ِفيَها َما َكاَن ُحلمْ ِت ِجرَياهَنَ َومْ ُدو بِاملمْ ا - وحَتمْ اهَنَ ُسكَّ
َياُن مَلمْ َينمَْقعمْ -  دمْ َزَهللا الصَّ َلِة - َلومْ َتَزَّ َقمْ َعِة املمْ َعللٌة َكُجرمْ َلٌة َكَسللَمَلِة اإِلَداَوِة - َأومْ ُجرمْ َيبمَْق ِمنمَْها إاِلَّ َسللمَ
ِلَبنَُّكممْ ِفيَها اأَلَمُل  َواُل - واَل َيغمْ ِلَها الزَّ ُدوِر َعَى َأهمْ َقمْ اِر املمْ ِحيَل َعنمْ َهِذه الدَّ ِمُعللوا ِعَبللاَد اهللَّ - الرَّ َفَأزمْ

- واَل َيُطوَلنَّ َعَليمُْكممْ ِفيَها اأَلَمُد

وفي ع���دم الرضا 

ايضا درس مهم
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العراق يدفع ملياري دوالر لشركات النفط العالمية

وحَسَن رفيقا.. ليتكم ترون ما أراه اآلن

200 شخص يفرون من مناطق سيطرت عليها »داعش« في كركوك

دوالر  ملياري  سيدفع  العراق  أن  العراقية  النفط  وزارة  أعلنت 
كمستحقات متأخرة لرشكات النفط االجنبية، وفيام توقعت أن حيقق 
انتاج النفط ارتفاعا طفيفا يف العام احلايل، أكدت اجراء مباحثات مع 

رشكات نفطية لتطوير حقول نفطية جنوبية.
)فياض  االستخراج  عمليات  لشؤون  النفط  وزيللر  وكيل  وقللال 
إن  )االحرار(  عليه  واطلعت  رويرتز  وكالة  نرشته  تقرير  يف  النعمة( 
دوالر  مليارا   قدره  مبلغا  االجنبية  النفط  لرشكات  سيدفع  »العراق 
كمستحقات متأخرة لعام 2015 وذلك خالل شهر نيسان املقبل«، 
املعدلة اجلديدة ستساعد يف عدم حدوث تضخم  مبينا ان »االتفاقية 
ان »أحد  النعمة  بديون«. وأضاف  العراق  توقع  التي  االنتاج  بُكلف 
الطرق املقرتحة لتقليص كلف الرشكات هو ان نسلم عمليات احلفر 
حمليني«،  بعامل  األجانب  العامل  نستبدل  وان  الوطنية،  احلفر  لرشكة 
متوقعا أن »حيقق انتاج النفط ارتفاعا طفيفا خالل عام 2016 وذلك 
لالنكامش احلاصل يف حجم ميزانية االستثامر للمتعاقدين االجانب 

التي تأثرت باالنخفاض احلاصل بأسعار النفط«.
وتوقع النعمة »التوصل اىل اتفاقية بحلول هناية هذا العام مع رشكات 

برتو جاينا وايكسون موبل ورشكات نفطية اخرى لالستثامر يف مرشوع 
هيدف اىل تعزيز االنتاج من حقول النفط االصغر يف اجلنوب«، مبينا 
أن »الرشكات املستثمرة ستساعد بتعزيز معدالت اإلنتاج من حقول 
عرطاوي وهنر بن عمر مع انشاء ُبنى حتتية للطاقة فيها، وان العوائد 

املستحصلة من هذين احلقلني ستساعد يف تسديد ُكلف االستثامر«.

أفاد مصدر يف قوات البيشمركة بمحافظة كركوك، بأن 200 شخص 
وشاميل  غريب  جنوب  يف  )داعللش(  تنظيم  سيطرة  مناطق  من  فللروا 
إىل  وصلوا  الفارين  أن  أكد  فيام  بغداد(،  شامل  كم   250( كركوك، 

املناطق اخلاضعة لسيطرة قوات البيشمركة.
وأكد املصدر إن »200 شخص بينهم اطفال ونساء ورجال مسنون 
هربوا من ناحية الزاب وحميط منطقة القراج والكوير واطراف قضاء 
البيشمركة  خممور، )75 كم شامل غريب كركوك(«، مبينًا أن »قوات 

استقبلت األرس اهلاربة عرب حمور خممور«.
»األرس  أن  اسمه،  عن  الكشف  عدم  فضل  الذي  املصدر  وأضاف 
بوضع انساين يف غاية الصعوبة بعد أن امضوا يومًا كاماًل سريًا عى 
وضامن  )داعللش(  بأفخاخ  الوقوع  لتجنب  خاصة  وبطرق  االقللدام 

الوصول اىل مناطق سيطرة البيشمركة«.
لسيطرة  ختضع  زالت  ما  وغربيها  كركوك  جنويب  مناطق  أن  ويذكر 
)داعش( منذ حزيران العام 2014 وهي تضم قضاء احلوجية ونواحي 

الزاب والرياض والعبايس والرشاد.
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 َ اهللَّ ُيِطِع  )َوَمللن  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
 ُ اهللَّ َأنمَْعَم  ِذيَن  الَّ َمَع  ئَِك  َفُأوَلٰ ُسللوَل  َوالللرَّ
َهَداِء  َوالشُّ يِقنَي  دِّ َوالصِّ بِيِّنَي  النَّ َن  مِّ َعَليمِْهم 
  (69( َرِفيًقا  ئَِك  ُأوَلٰ َوَحُسَن  احِلِنَي  َوالصَّ

سورة النساء(

الشهيد السعيد : عامد نعمة رحيم األسدي
املواليد : 1965

مكان االستشهاد: عامرية الفلوجة 
يوم االستشهاد : 3/5 / 2015 

احلالة االجتامعية : متزوج وله ثامنية أطفال 
وصيته: اوىص ان يدفن يف كربالء واختار صورة توضع عى قربه ألنه 

أحب أن يراه احلسني عليه السالم هبذه الصورة يوم يأيت لزيارته.
قصة استشهاده: 

كان غيورا جدا عى دينه ووطنه وشعبه وقد لبى نداء املرجعية العليا 
بفرح غامر. محلته غريته احلسينية عى تسعة من زمالئه الذين وقعوا 
مرسعا  فنهض  أحللد،  مصريهم  يعرف  ومل  داعللش  قبضة  يف  أرسى 
وتوجه نحو املكان الذي هم فيه واستطاع النفاذ إليه مع جمموعة من 
األبطال واستطاع الشهيد ان حيرر مخسة من زمالئه ولكن سهم الغدر 
أصابه غيلة عى يد قناص داعيش ملعون فسقط عى أرض اجلنة وكان 

ينظر إىل أخوته ويقول: »ليتكم ترون ما أراه اآلن«.

طالب معلمو ذي قار، باستحداث جملس تربوي ملعاجلة القضايا املهمة 
باملحافظة، )350 كم جنوب العاصمة بغداد(، مؤكدين عى رضورة 
احلد من ترسب التالميذ من املدارس، يف حني كشفت إدارة املحافظة 
عن ختصيص قطع سكنية للمعلمني وجتهيز عدد كبري من الكرفانات 
املشاريع  و«تلكؤ«  املدرسية  األبنية  نقص  ملواجهة  الطينية  للمدارس 

الوزارية.
ودعا نقيب املعلمني يف ذي قار، حسن عيل السعيدي، احلكومة املحلية 
وجملس حمافظة ذي قار خالل مشاركته باملهرجان السنوي لالحتفال 
إىل  النارصية،  بلدية  هبو  قاعة  عى  النقابة،  نظمته  الذي   املعلم،  بعيد 
معاجلة  يف  الصحيحة  القرارات  اختاذ  يتبنى  تربوي  جملس  »تشكيل 
عى  مؤكدًا  الرتبوية«،  العملية  ختص  التي  واملهمة  امللحة  القضايا 
املالية  التخصيصات  وزيادة  التعليم  بقطاع  أكرب  اهتامم  »إيالء  أمهية 
للدوائر الرتبوية لتكون قادرة عى النهوض بواقع التعليم يف املحافظة، 
وتكثيف اجلهود إلعادة الطلبة املترسبني إىل مدارسهم واحلد من هذه 

الظاهرة السلبية«.
ودعا نقيب معلمي ذي قار، جملس املحافظة إىل »رفع ختصيصات قطاع 
التعليم من موازنة املحافظة بعد استكامل نقل صالحيات الوزارة إىل 

املحافظة«.

الموجز

•بابل تعد  بتوزيع قطع اراٍض مميزة لذوي شهداء الحشد الشعبي واالجهزة االمنية

• أصحاب حقول الدواجن يحتجون على قرار وزارة الزراعة بمنع دخول بضائعهم إلى بغداد وسط مطالبات بضرورة دعم المنتج الوطني

• واسط تعتزم إنشاء منفذ جديد مع إيران، يقع في منطقة الشهابي بناحية شيخ سعد )50 كم( جنوب مدينة الكوت

• منظمة الهجرة الدولية: احالم هجرة آالف الشباب العراقي تتالشى وتتحول الى كابوس 

بعد اليأس من الحصول على حق اللجوء وصعوبة تعلم اللغة 

• اعتقال 22 عنصرًا من )داعش( متنكرين كنازحين شمالي تكريت.

• »اتحاد الطلبة العام« يدعو إلبعاد وزارتي التعليم والتربية عن »المحاصصة الطائفية«، 
ويطالب بتخفيض أجور الدراسات المسائية واألهلية.

• موظفو العقود في كهرباء ذي قار يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة

• بابل تقرر تغيير تسمية مجس�ر »سعد بن ابي وقاص« الى الحشد الشعبي وسيطرة آثار بابل الى »الشه�داء«

معلمو ذي قار يطالبون بتشكيل مجلس تربوي وحَسَن رفيقا.. ليتكم ترون ما أراه اآلن

والمحافظة تعدهم بقطع سكنية وكرفانات
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الشيخ الكربالئي يورد في ُخطبته بعض كلمات إمامنا أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب )عليه السالم( أيام خالفته، وفيها دروس مهمة 

لمن هم في مواقع المسؤولية

نقرأ  اخلطبة  هذه  يف   
االسابيع  يف  دأبنا  وفللق   –

األخرية -:
فمن كالم له )عليه السالم( 
يتربأ من الظلم والتعدي عى 

حقوق الناس :
َعَى َحَسِك  َأبِيَت  نمْ  أَلَ  ِ )َواهللَّ
يِف  ُأَجرَّ  َأومْ  دًا  ُمَسهَّ َداِن  عمْ السَّ
إيَِلَّ  َأَحبُّ  دًا  ُمَصفَّ ِل  للالَ غمْ َ األمْ
َم  َ َوَرُسوَلُه َيومْ ِمنمْ َأنمْ َألمَْقى اهللَّ
ِعَباِد  المْ ِض  لَِبعمْ َظامِلًا  ِقَياَمِة  المْ
َطاِم  ُ احلمْ ِمَن  لِلليَشمْ ٍء  َوَغاِصبًا 
ٍس  لَِنفمْ َأَحللدًا  ِلُم  َأظمْ َوَكيمَْف 
بَِى ُقُفوهُلَا َوَيُطوُل  ُع إىَِل المْ ِ ُيرسمْ

يِف الثََّرى ُحُلوهُلَا(.
السالم(  )عليه  وصللف  ثم 

عقيل  اخيه  مع  تعامل  كيف 
املال  بيت  من  طلب  عندما 

ازيد من استحقاقه :
َعِقياًل  لللُت  َرَأيمْ للدمْ  َلللقَ  ِ )َواهللَّ
َتاَمَحنِي  اسمْ َحتَّى  َلَق  َأممْ َوَقللدمْ 
لللُت  ُكللممْ َصللاعللًا َوَرَأيمْ ِمللنمْ ُبللرِّ
 َ ُغربمْ ُعوِر  الشُّ َث  ُشعمْ َياَنُه  ِصبمْ
َكَأنَّاَم  ِرِهممْ  َفقمْ ِمللنمْ  لللَواِن  لمْ َ األمْ
ِلِم  بِالمِْعظمْ ُوُجوُهُهممْ  َدتمْ  ُسوِّ
َعيَلَّ  َر  َوَكرَّ دًا  ُمَؤكِّ َوَعللاَوَديِن 
ِه  إَِليمْ َغيمُْت  َفَأصمْ دًا  ُمَردِّ َل  َقومْ المْ
ِدينِي  َأبِيُعُه  َأينِّ  َفَظنَّ  ِعي  َسممْ
َطِريَقتِي  ُمَفاِرقًا  ِقَياَدُه  بُِع  َوَأتَّ
ُتَها  َنيمْ يمُْت َلُه َحِديَدًة ُثمَّ َأدمْ َ َفَأمحمْ
َفَضجَّ  ا  هِبَ َترِبَ  لَِيعمْ ِمِه  ِجسمْ ِمنمْ 
َأمَلَِها  ِمنمْ  َدَنٍف  ِذي  َضِجيَج 

ِميَسِمَها  ِمنمْ  رَتَِق  حَيمْ َأنمْ  َوَكاَد 
َيا  َواِكُل  الثَّ َثِكَلتمَْك  َلُه  ُت  َفُقلمْ
اَها  َ َعِقيُل َأَتئِنُّ ِمنمْ َحِديَدٍة َأمحمْ
َناٍر  إىَِل  يِن  رُّ َوجَتُ لَِلِعبِِه  ا  إِنمَْساهُنَ
لَِغَضبِِه  للاُرَهللا  َجللبَّ َسَجَرَها 

ِمنمْ  َأئِنُّ  َواَل  َذى  َ األمْ ِمَن  َأَتئِنُّ 
َلَظى(.

السالم(  )عليه  حكى  ثللم 
يستميله  ان  اراد  ملن  قاله  ما 

بتقديم هدية اليه :

عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدث 
كربالء  ف��ي  الُجمعة  وإم���ام  خطيب  ال��ك��رب��الئ��ي  ال��م��ه��دي 
المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت 
1 / جمادي االخر/ 1437ه�  في الصحن الحسيني الشريف في 

الموافق 2016/3/11م، تحدث سماحته في ُخطبته قائال:            

ْعَداِن  السَّ َحَسِك  َعَلى  َأِبيَت  َل��َأْن  ِه  َواللَّ  *

َأَحبُّ  دًا  ُمَصفَّ اْلَأْغَلاِل  ِفي  ُأَج��رَّ  َأْو  دًا  ُمَسهَّ

َه َوَرُسوَلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة  ِإَليَّ ِمْن َأْن َأْلَقى اللَّ

ِمَن  ِلَشْي ٍء  َوَغاِصبًا  اْلِعَباِد  ِلَبْعِض  َظاِلمًا 

اْلُحَطاِم..

* * َيا َعِقيُل َأَتِئنُّ ِمْن َحِديَدٍة َأْحَماَها ِإْنَساُنَها 

اُرَها  َجبَّ َسَجَرَها  َن��اٍر  ِإَل��ى  ِني  َوَتُجرُّ ِلَلِعِبِه 

ِلَغَضِبِه َأَتِئنُّ ِمَن اْلَأَذى َوَلا َأِئنُّ ِمْن َلَظى..

مّما جاء في خطبة الجمعة:
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للَجللُب ِمنمْ َذلِللَك َطللاِرٌق  )َوَأعمْ
ِوَعائَِها  يِف  ُفوَفٍة  بَِملمْ َطَرَقَنا 
للاَم  َكللَأنَّ ُتَها  َشنِئمْ للُجللوَنللٍة  َوَمللعمْ
ئَِها  َقيمْ َأومْ  ٍة  َحيَّ بِِريِق  ُعِجَنتمْ 
َأممْ  َزَكلللاٌة  َأممْ  َأِصللَلللٌة  ُت  َفُقلمْ
َل  َنا َأهمْ ٌم َعَليمْ رَّ َصَدَقٌة َفَذلَِك حُمَ
َذاَك  َواَل  َذا  اَل  َفَقاَل  َبيمِْت  المْ
َهبَِلتمَْك  ُت  َفُقلمْ ٌة  َهِديَّ َها  َوَلِكنَّ
َتنِي  َأَتيمْ  ِ اهللَّ ِديِن  َأَعنمْ  َُبوُل  اهلمْ
ُذو  َأممْ  َأنمَْت  َتبٌِط  َأخُممْ َدَعنِي  لَِتخمْ
ِطيُت  ِ َلومْ ُأعمْ ُجُر َواهللَّ ٍة َأممْ هَتمْ ِجنَّ

للَت  حَتمْ بِللاَم  َعَة  بمْ السَّ َقللالِلليللَم  َ األمْ
 َ اهللَّ  َ لل�ِ َأعمْ َأنمْ  َعَى  اَلِكَها  َأفمْ
َشِعرَيٍة  َب  ُجلمْ ُلُبَها  َأسمْ َلٍة  َنممْ يِف 
ِعنمِْدي  ُدنمَْياُكممْ  َوإِنَّ  ُتُه  َفَعلمْ َما 
َوُن ِمنمْ َوَرَقٍة يِف َفِم َجَراَدٍة  همْ أَلَ
َنى  َضُمَها َما لَِعيِلٍّ َولَِنِعيٍم َيفمْ َتقمْ
ِمنمْ   ِ بِاهللَّ َنُعوُذ  َتبمَْقى  اَل  ٍة  َوَلذَّ
َلِل َوبِِه  ِل َوُقبمِْح الزَّ َعقمْ ُسَباِت المْ

َتِعنُي(. َنسمْ
السالم(  له )عليه  ومن كالم 

الثناء  اكثروا  من  به  خاطب 
عليه :

بِِه  ُم  ُتَكلَّ بِللامَ  ُمويِن  ُتَكلِّ )ال 
ُظوا ِمنِّي باَِم  َبابَِرُة، وال َتَتَحفَّ َ اجلمْ
َباِدَرِة- المْ ِل  َأهمْ َد  ِعنمْ بِِه  ُظ  ُيَتَحفَّ

أي عند أهل الغضب - وال 
-أي  َُصاَنَعِة  بِاملمْ للالِللُطللويِن  خُتَ
يِب  للوا  للنُّ َتللظُ وال  باملجاملة- 
وال  يِل  ِقيَل  َحقٍّ  يِف  َقااًل  تِثمْ اسمْ
ُه  َفإِنَّ ِس  لَِنفمْ َظاٍم  إِعمْ تاَِمَس  المْ
َلُه  ُيَقاَل  َأنمْ  قَّ  َ احلمْ َقَل  َتثمْ اسمْ َمِن 

ِه  َعَليمْ َرَض  ُيعمْ َأنمْ  َل  المَْعدمْ َأِو 
ِه  َعَليمْ َقَل  َأثمْ هِباَِم  َعَمُل  المْ َكاَن 
َأومْ  َمَقاَلٍة بَِحقٍّ  وا َعنمْ  َتُكفُّ َفال 
يِف  ُت  َلسمْ َفإيِنِّ  ٍل  بَِعدمْ َمُشوَرٍة 
وال  ِطَئ  ُأخمْ َأنمْ  ِق  بَِفومْ ِس  َنفمْ
ان  إالهّ  يِل  ِفعمْ ِمللنمْ  َذلِللَك  آَمللُن 
هَو  ما  نفس  من  اهلل  يكفَي 
وانتم  أنا  فإنهّام  ِمنهّي  به  أملُك 
َربَّ  ال  لِربَّ  مملوكوَن  عبيٌد 
ا ما ال نملُك  غرُيه – يملُك ِمنَّ

من أنُفِسَنا(.

سالبًا  ألحد  ظالمًا  وخليفتهم  المؤمنين  أمير  وهو  عليٌّ  باَت  ما 

لحقوق الناس.. فهو الوصي العالُم أَن دموَع الفقراء تتحول لنار تصُب 

على سارقي الفرح من عيون الناس الفقراء عيال اهلل وأحبائه.. فهل 

لنا بعلي أسوة وموعظة.. ومتى يعي والة العصر أنَّ شمَس الفقراء 

ستشرُق وتفضح السارقين والفاسدين؟
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ 

عبد املهدي الكربالئي يف 
1/مجادي االخر /1437هـ 

املوافق 2016/3/11م

االمام  دعاء  رحاب  يف  زلنا  ما 
السجاد )عليه السالم( جلريانه 
واوللليللائلله واللللذي وضللع فيه 
االجتامعية  املللعللارشة  قللواعللد 
واملجتمع  للفرد  تضمن  التي 

السعادة واالمن االجتامعي.
الللسللالم(  )عليه  للرهللم  ذكَّ اذ 
اللهم  )واجللعلللللنللي  بللقللوللله: 
مسيَئُهم،  باإلحسان  اجللزي 
واعرض بالتجاوز عن ظاملهم، 
واسللتللعللمللل حللسللن الللظللن يف 
عامتهم،  بالرب  وأتوىلهّ  كافتهم، 

واغض برصي عنهم عفة..(.
)عليه  السجاد  االمام  يتعرض 
لبيان  املقطع  هذا  يف  السالم( 
جمللمللوعللة اخلللرى مللن قللواعللد 
امللللعلللارشة االجللتللامعلليللة بني 
اخوانه  مللع  املللؤمللن  االنللسللان 
والتي تساهم يف حتقيق السعادة 
واالجتامعي  النفس  واالمللن 

للفرد واملجتمع..
ومنها :

 .. باالحسان  االحسان  جمازاة 
)او خلق التسامح والعفو(..

للتجاوز  ض  معرهّ االنسان  ان 
واالساءة من اآلخرين كاغتيابه 
كلامت  وصدور  وشتمه  وسبه 
ذلك  يكون  وقد  وتؤذيه  تؤمله 
بغري  او  امللللسء  مللن  بقصد 
حال  يف  حصل  لللو  كللام  قصد 
وشدهّ  غضب  ورسعللة  انفعال 
املتجاوز واملسء..  عصبي من 
وامللللوقلللف جتللللاه مللثللل هللذه 

التجاوزات :
بإساءة  برد االساءة  ا  إمهّ  :  ً اوال 
السب  او  الغيبة  ومقابلة  مثلها 
البذيء  الكالم  او  الشتم  او 
بمثله وهذا ال يصح ان يصدر 
مللن املللؤمللن ابلللدًا اضللافللة اىل 
واحلقد  الللعللداوة  ي  سينمهّ انلله 

املشكلة  ويفاقم  والبغضاء 
نتائج  اىل  ويعقدها وربام يؤدي 
يصعب تدارك آثارها السلبية..

وغض  بللاالعللراض  او   : ثانيًا 
عن  والصفح  والعفو  النظر 
املسء  بمساحمة  أي  االسلللاءة 
هو  وهذا  خطئه  عن  والصفح 
جاء  الللذي  االسللالمللي  اخللق 
النصوص  من  كثري  يف  مدحه 
من  الللكللثللري  حسنه  وأكللللدت 
عليه  اهلل  )صى  النبي  مواقف 
آله  من  واالئمة  وسلم(  وآللله 
اخللق  هذا  عن  ويعرب  االطهار 

بل )التسامح(..
نفسه  حيمل  ان  البللد  فاملؤمن 
االسللللاءة  يف حلللال حللصللول 
عى  االخللريللن  من  والتجاوز 
يعرب  وهللو  واللللللني  التساهل 
بالرمحة  املللؤمللن  اتللصللاف  عللن 

والعطف واحلنان..

وهو يعكس قدرة االنسان عى 
السيطرة عى انفعاالته وجماهدة 
نفسه يف منعها من االنتقام من 
بمقابلة  منه  والتشفي  اخيه 

اساءته بإساءة مثلها..
ومن ثامر التسامح والعفو :

العالقة  عى  احلفاظ   -
وتاسكهم  املؤمنني  مع  الطيبة 
بللعللكللس مللقللابلللللة االسلللللاءة 
افراد  من  جيعل  فانه  باالساءة 
املللجللتللمللع افلللللرادًا تللسللودهللم 
وتنقطع  واالحقاد  العداوات 
وحيرص  بينهم  فيام  الصالت 
االسالم عى قوة االوارص بني 
املحبة  واشاعة  املجتمع  افللراد 

والوئام..
سبب  العفو  خلق  ان   -
االشخاص  من  الكثري  هلداية 
املخالفني  او  لالسالم  املعادين 
كتب  دونته  ما  وهذا  للمذهب 

المجاورة بإحسان والمعايشة بطيب
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)عليهم  املللعللصللومللني  سلللرية 
اللللسلللالم( مللن الللنللبللي )صللى 
واللله  وسلللللم(  وآلللله  عليه  اهلل 

االطهار..
اهلل  ملغفرة  سبب  انلله   -
الذي  الشخص  لذنوب  تعاىل 
ونحن  بللالللتللسللامللح  يللتللصللف 
اهلل  عفو  اىل  شللديللدة  بحاجة 

تعاىل عن ذنوبنا..
عن   : الللعللمللر  طلللول   -
وآللله  عليه  اهلل  )صللى  النبي 
وسلم( : )َمنمْ كثر عفوه مدهّ يف 

عمره(.
النبي  عللن  ة:  اللللعلللزهّ  -
 « وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صى 
ًا،  عزهّ االهّ  العبد  يزيد  ال  العفو 

فاعفوا يعزكم اهلل«.
الللوقللايللة مللن سللواء   -
اهلل  )صى  النبي  عن  االقللدار، 
»جتللاوزوا   : وسلم(  وآله  عليه 
عن عثرات اخلاطئني يقيكم اهلل 

بذلك سوء االقدار«.
الللنللجللاة مللن الللنللار :   -
وآله  عليه  اهلل  )صى  النبي  عن 
ذنوب  عن  »جتاوزوا   : وسلم( 

بذلك  عنكم  اهلل  يدفع  الناس 
عذاب النار«.

ثالثًا : مقابلة االساءة باالحسان  
)عليه  االمام  اليها  اشار  والتي 
من  اعى  مرتبة  وهي  السالم( 
املتقني  صفات  من  وهو  الثانية 
مللكللارم  أرشف  مللن  وتللعللتللرب 
اجلنة  لدخول  وسببا  االخالق 
من  عالية  مرتبة  عللن  وتللعللربهّ 
الكامالت النفسانية كام اشارت 
لذلك عدد من اآليات القرآنية 

واالحاديث الرشيفة ..
وقلللولللله )عللللليلله اللللسلللالم( : 
بللالللتللجللاوز عن  )واعلللللرض 

ظاملهم(
أرضبت  اليشء:  عن  أعرضت 
اعفو   : أي  عللنلله،  ووللليللت 
واجتاوز عن ظلم الظاملني منهم 

يف حقي..
سوء  املؤمنني  بني  حيصل  فقد 
وقطيعة  واساءة  وجتاوز  تفاهم 
عى  بعضهم  وجتلللاوز  بينهم 
يأمر  واالسالم  االخر  البعض 
بالتجاوز  املواضع  مثل هذه  يف 
والللصللفللح عللن ظلللللم املللؤمللن 

ملللوارد  يف   .. نللعللم  ألخلليلله.. 
للمؤمن  حيق  احلقوق  غصب 
املطالبة بحقه ولكن باالساليب 
ذلك  استنفد  فللان  الللرشعلليللة 
االساليب  اىل  اللجوء  يمكنه 

القانونية..
)عليهم  االئللمللة  حللرص  وقللد 
ازاللللللة مجيع  علللى  اللللسلللالم( 
الشحناء  اىل  املؤدية  االسباب 
والتدابر  والتقاطع  والبغضاء 

واهلجران بني املؤمنني..
وقلللولللله )عللللليلله اللللسلللالم( : 
يف  الللظللن  حسن  )واستعمل 

كافتهم(
بحسن  اعمل  أي  استعمل: 
وقاطبتهم..  مجلتهم  يف  الظن 

)أي مجيعهم(
عن   ً اوال  احلللديللث  مللن  البللد 
االنسان  ليتمكن  الظن  سللوء 
الوصول  ثم  ومن  معاجلته  من 
وهي  الصحيحة  احلللالللة  اىل 
املفهوم   : فنقول  الظن  حسن 
صدر  اذا  انلله  الظن  سللوء  من 
كللالم  او  فللعللل  مللن شللخللص 
حيتمل  تللرصف  او  سلوك  او 

والسقيم  الصحيح  الوجهني 
فنحمله  والللبللاطللل  واحلللللق 
والسقيم  اخلطأ  املحمل  عى 
ان  او  السيئ  بالتفسري  ونفرسه 
وجمهول  حصل  ما  حدثا  هناك 
وهو  فعله  اللللذي  الشخص 
شخصا  فنتهم  سيئ  حللدث 
معينا به ونحمله عى السوء من 

دون دليل عى ذلك وهكذا..
الشخص  يللرى  عندما   ً فمثال 
رجال ً مع امرأة غريبة فيتصور 
ان هذه املرأة اجنبية وان للرجل 
ويريد  جتاهها  لديه  سللوء  نية 
ارتكاب حمرم معها يف حني ان 
اىل  االنسان  يقود  الظن  حسن 
القول بان هذه املرأة زوجته او 

احد حمارمه.. 
حسن  ومقابله  الظن  وسللوء 
املسائل  عى  يقترص  ال  الظن 
الللعللبللاديللة بللل يللسللتللوعللب يف 
املسائل  ومواردمها  مصاديقها 
االجللتللامعلليللة واالخللالقلليللة 

والسياسية ايضًا..
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السؤال : من هو السفيه ؟

ليس  الذي  هو  السفيه   : اجلواب 
ماله  حفظ  عى  باعثة  حالة  له 
غري  يف  يرصفه  بحاله  واالعتناء 
وليس   ، حمله  بغري  ويتلفه  موقعه 
املكايسة  عللى  مبنية  معامالته 
يبايل  ال   ، املغابنة  عن  والتحفظ 
أهل  يعرفه   ، فيها  بللاالنللخللداع 
إذا  بوجداهنم  والعقالء  العرف 
طورهم  عللن  خللارجللًا  وجلللدوه 
أمواله  إىل  بالنسبة  ومسلكهم 

حتصياًل ورصفًا .

السؤال : اذا طرأ السفه عى احد 
بعد بلوغه فمن الويل عليه ؟

لألب  السفيه  واليللة   : اجلللواب 
سفيهًا   بلغ  إذا  ووصيهام  واجلللد 
بعد  السفه  عليه  طللرأ  من  وأمللا 
عليه  الوالية  كللون  ففي  البلوغ 
للحاكم  أو  أيضًا  واألب  للجد 
خاصة إشكال فال يرتك االحتياط 

بتوافقهام معًا .

السؤال : هل يصح زواج السفيه 
بدون اذن الويل ؟

السفيه  زواج  يصح  ال   : اجلواب 
عى  إجازته  أو  الويل  إذن  بدون 
طالقه  يصح  لكن   ، األحلللوط 
تصح  كللام   ، وخلللللعلله  وظللهللاره 
كتجهيزه  أمواله  غري  يف  وصيته 
مل  إذا  إقلللراره  ويقبل   ، ونللحللوه 
يتعلق باملال كام لو أقر بالنسب أو 
بام يوجب القصاص ونحو ذلك  
القطع  يف  يقبل  بالرسقة  أقر  ولو 

دون املال .

السؤال : هل ينعقد حلف السفيه 
ونذره ؟

أو  السفيه  حلف  إذا   : اجلللواب 
نذر عى فعل يشء أو تركه مما ال 
 ، ونذره  حلفه  انعقد  بامله  يتعلق 
ما أوجب  ولو حنث كفر كسائر 
الكفارة كقتل اخلطأ واإلفطار يف 
عليه  يتعني  وهل   ، رمضان  شهر 
الصوم لو تكن منه أو يتخري بينه 
وبني كفارة مالية كغريه ؟ وجهان 
أحوطهام األول ، نعم لو مل يتمكن 

، كام  الصوم تعني غريه  من 
الكفارة  يوجب  ما  فعل  إذا 
يف  كللام  التعيني  عللى  املالية 

كثري من كفارات اإلحرام.

السفيه  حكم  ما   : السؤال 
اودعللت  وديللعللة  اتلف  اذا 

عنده ؟
وديعة  إنسان  أودع  لو   : اجلواب 
عى  ضمنها  فأتلفها  السفيه  عند 
األقوى ، سواء علم املودع بحاله 
أو جهل هبا ، نعم لو تلفت عنده 
تقصريه  مللع  حتى  يضمنها  مل 
عاملًا  املللودع  كان  إذا  حفظها  يف 

بحاله.

السؤال : اذكروا لنا ما ورد حول 
من تعود الفحش ؟

اجلواب : عن رسول اهلل صى اهلل 
عليه وآله أنهّه قال لعائشة :

لو كان  الفحش  اِن  »يا عائشة... 
مثااًل لكان مثال سوء« .

وعنه صى اهلل عليه وآله: »اِن اهلل 
يبغض الفاحش البذيء والسائل 
عليه  اهلل  صللى  وعنه  امللحف« 
من  اهلل  عباد  أرشِّ  من  »اِن  وآللله: 

تكره جمالسته لفحشه« .
وعنه صى اهلل عليه وآله: »سباب 
وأكل  كفر  وقتاله  فسوق  املؤمن 
حلمه معصية وحرمة ماله كحرمة 

دمه«.
نعامن  بللن  عللمللرو  عللن  وروي 
اَليب  »كللان  قللال:  أنهّلله  اجلعفي: 
ال  صديق  السالم  عليه  عبداهلل 
لغالمه:  يومًا  فقال  يفارقه  يكاد 
قال:  كنت؟  أين  الفاعلة  بن  يا 
السالم  عليه  عبداهلل  أبللو  فرفع 
ثمهّ  نفسه  جبهة  هبا  فصكهّ  يللده 
قد  ه!  ُامهّ تقذف  اهلل  سبحان  قال: 
ليس  فاذا  ورعللًا،  لك  ارى  كنت 
فداك  جعلت  فقال:  ورع،  لك 
ه سنديهّة مرشكة.. فقال عليه  اِن ُامهّ
ة  ُامَّ لكلِّ  أن  علمت  أما  السالم: 
نكاحًا، تنحَّ عني. فام رأيته يميش 

ق بينهام املوت« . معه حتهّى فرهّ

سؤال للقراء
هل قاعده كثير الشك تجري في العبادات و المعامالت؟

سؤال وجواب العدد السابق )532(
السؤال : ما حكم إفطام الطفل قبل حلول عامه الثاني دون أن تكون والدته حامال؟

الجواب : يجوز 

اعداد: محمد حمزة جبر
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الترب 
 ما كان من الذهب غري مرضوب .

- : ما كان من الفضة كذلك .
- : ما استخرج من املعدن قبل أن يصاغ . وهو قول

الكسائي .

الذبح
ذبحه - ذبحا : قطع حلقومه .

- اليشء : شقه ، وثقبه .
الذبح : الشق .

- : قطع احللقوم .
- الكامل : هو أن يقطع الودجان ، واحللقوم .

واملريء ، وهذا ماال خالف فيه من أحد . ) ابن حزم ( .
- عند الليث واملالكية : قطع الودجني ، واحللقوم .

- عند عطاء : قطع الودجني .
- عند احلنفية : قطع ثالثة من األعضاء املذكورة يف

صفة الذبح الكامل .
- عند الشافعية : قطع احللقوم ، واملريء .

الذبح : ما أعد للذبح ، ويف التنزيل العزيز :
) وفديناه بذبح عظيم ( ) الصافات : 107 (.

الرضر
ما يكون جربا لرضر واقع من شخص عى غريه من اإللزامات ، 
فهل هو رضر أم ال ؟ ويظهر الفائدة عند التعارض ، كام إذا أتلف 
شخص مال غريه ، فلو مل نقل بكون إلزام املثل أو القيمة رضرا  
قلنا  ولو   . معارض  بال  املتلف  عى  القيمة  أو  املثل  بلزوم  حيكم 

بكونه أيضا رضرا ، حيصل التعارض بني الرضرين .
والتحقيق : أن اإللزامات عى قسمني :

أحدمها : ما هو موجب لزوال الرضر املتحقق أوال ، كإعطاء املثل  
أو القيمة ، فإن معه ال يكون رضرا عى من تلف ماله .

فإنه   ، وأمثاهلام  اجلنايات  كقصاص   ، كذلك  ليس  ما   : وثانيهام 
عقوبة عى املرض ، ال جرب لرضر من حصل عليه الرضر .

فام كان من األول ال يعد رضرا ، ألن بإلزامه يندفع الرضر عن 
صاحب املال ، فيخرج املتلف ببذله عن كونه مرضا ، وهو نفع 
عظيم ، ألن اإلرضار فعل حمرم موجب للعقاب ، وقد وقع النهي 
عنه يف األخبار ، ومثل ذلك ليس رضرا ، بل دفع رضر عظيم عن 

نفسه بأمر يسري .
وما كان من الثاين يكون رضرا ، ألنه ال يدفع الرضر األول ، فال 

حيكم بثبوته بمحض اإلرضار ، بل البد من دليل آخر .

من القاموس الفقهي 

فقه وعقائد



إزاحة الستار عن الشباك 
الجديد لضريح شيخ األنصار 

حبيب بن مظاهر االسدي
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األسبوع  الكربالئيون؛  احتفَل 
الشباك  عن  الستار  بإزاحة  املايض، 
لشيخ  الللرشيللف  للللللقللرب  اجلللديللد 
األنصار حبيب بن مظاهر األسدي 
ممثل  بحضور  عللنلله(،  اهلل  )ريض 
كربالء  يف  العليا  الدينية  املرجعية 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
املحبني  من  الكربالئي؛ ومجع غفري 
دينية  وشللخللصلليللات  وامللللواللللني 

ومثقفني واعالميني.
صناعته  تلللم  اجللللديلللد  الللشللبللاك 
يتكون  حيث  عالية  بمواصفات 
و)822  الذهب  من  كغم(   3( من 
كغم(  و)500  الفضة   من  كغم( 
من  كغم(  و)380  النحاس،   من 
اخلشب  من  م3(  و)12  االستيل 
آيات  عليه  ُنقشت  وقللد  الللصللاج، 
عاٍل  بجامل  مأثورة  واقللوال  قرآنية 

وحرفية فنية مبهرة.
آيللات  بللتللالوة  احلفل  ابللتللدئ  وقللد 
تلتها  الكريم،  القرآن  من  مباركة 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  كلمة 
الكربالئي والتي قال فيها: »نحتفل 
عن  الستار  رفع  بمناسبة  اليوم  هذا 

املبادئ  بذهب  زيهّن  الذي  الشباك 
دها  جسهّ التي  القيم  تلك  ورصانة 
مظاهر  بن  حبيب  االنللصللار  شيخ 
االسدي )رضوان اهلل تعاىل عليه(«.
»حبيب  متسائاًل:  سامحته  وقللال 
مضيفًا،  حبيب«؟..  ما  ادراك  وما 
من  بلغ  الذي  العظيم  الرجل  »هذا 
وإتباعه  حمبته  وعمق  والئلله  شللدة 
اصفياء  من  كللان  انلله  البيت  ألهللل 
)عليه  املؤمنني  ألمللري  االصللحللاب 
االمام  اصحاب  من  وهو  السالم( 
احلسن )عليه السالم( ومن اصحاب 
االمام احلسني )عليه السالم( الذي 
من  ُخصهّ  وقد  تلك  حياته  ت  توجهّ
امري  اصللحللاب  مللن  جمموعة  بللني 
املنايا  بعلم  السالم(  )عليه  املؤمنني 
وشدة  والئلله  بشدة  معروفًا  وكللان 
خيتم  كان  انه  حتى  تعاىل  هلل  طاعته 
وردت  وقد  واحدة،  ليلة  يف  القرآن 
اخللفية  تلك  تبني  الروايات  بعض 
البيت  باهل  تعلقه  العظيمة يف شدة 
رسول  زمن  منذ  السالم(  )عليهم 
وسلم(  وآللله  عليه  اهلل  )صللى  اهلل 
بتضحية  املبادئ  تلك  جت  توهّ ثم 
)عليه  احلسني  االمللام  مع  عظيمة 

القائمة  تلك  يف  ودخللل  الللسللالم( 
اصحاب  مللن  العظيمة  السامية 

االمام احلسني )عليه السالم(«.
الكربالئي  الشيخ  سامحة  وتللابللع 
وكام  اليوم  هذا  »يف  قائاًل:  حديثه 
سنوات  عدة  قبل  اخللواين  تعلمون 
قمنا بافتتاح الشباك اجلديد لرضيح 
ويف  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
ة جديدة وهو  اليوم تضاف حلهّ هذا 
بن  حبيب  لرضيح  اجلديد  الشباك 
تعاىل  اهلل  االسدي )رضوان  مظاهر 
الذي  الشباك  عليه( فكام ترون هذا 
اجلهة  وتستحق  ابداع  ايام  فيه  ُابدع 
العمل  هبذا  وقامت  ارشفللت  التي 
املاهرة  وااليدي  الصنهّاع  اىل  اضافة 
هذا  وعمل  بصياغة  قامت  التي 
الشباك الرشيف اضافة اىل مؤسسة 
االخللوة  وكللذلللك  اخلللرييللة  الكوثر 
والتقدير  الشكر  كل  هلم  املتربعون 
اهلل  ونسأل  بذلت  التي  اجلهود  عى 
الكبري  الثواب  هلم  جيعل  ان  تعاىل 
او  تربعاهتم  جهة  من  كللان  سللواء 
فنشكرهم  عملهم  او  مسامهتهم 
وكذلك نقدم الشكر للقسم اهلنديس 
احلسينية  العتبة  يف  الصيانة  وقسم 

إنجاز  يف  ساهم  من  وكل  املقدسة 
اىل  ووصوله  الرشيف  الشباك  هذا 
هذا املكان الطاهر ونصبه خالل ايام 
قليلة«، داعيًا من اهلل العيل القدير أن 
يمنَّ علينا »باملزيد واملزيد فسيتم يف 
املستقبل ان شاء اهلل استبدال شباك 
عنه(  اهلل  )ريض  املجاب  ابراهيم 
)رضللوان  الشهداء  شباك  وكذلك 
اهلل تعاىل عليهم( اضافة اىل مرشوع 
تصغري االعمدة الطابوقية وسرتون 
الشباك  بللني  املللسللافللة  يف  للع  الللتللوسهّ
الرشيف واالعمدة الطابوقية حيث 
ع يف كل جهة من  سيكون هناك توسهّ
من  للتقليل  مرت(   2( حوايل  الزوايا 
االزدحام واالختناقات يف الزيارات 

املليونية«.
باسم  املتحدث  ح  رصهّ جهته،  من 
ان  اخلريية  الكوثر  رشكة  مسؤول 
اجلليل  للصحايب  اجلديد  »الشباك 
آية  يعدهّ  األسدي  مظاهر  بن  حبيب 
ويصل  املللعللامري،  الفن  آيللات  من 
وزنه لل )7.5 طن(، متقدما بالشكر 
اجلزيل لسامحة املرجع الديني األعى 
السيستاين  احلسيني  علليل  السيد 
ودعمهم  لتشجعيهم  ظله(  )دام 
ألصحاب  وكذلك  مشاريعهم؛  يف 
الرشعيني  املتوليني  مللن  السامحة 
املقدسة«،  العتبات  عى  املرشفني 
الشكر  واتقدم بجزيل  مضيفًا، »كام 
عالء  وللسيد  الكربالئي  للشيخ 
إلنجاز  الفرصة  إلعطائنا  املوسوي 
ان  العظيمة، وسنحاول  املهمة  هذه 
ممكن  وقللت  بللارسع  تعاىل  اهلل  شللاء 
)عليها  زينب  العقيلة  صحن  انجاز 

السالم(«.

األحرار/ حسين نصر 

15



العطاء الحسيني

الكريم  القران  دار  قسم  اطلق 
للعتبة  العامة  لألمانة  التابع 
احلجة  مركز  املقدسة  احلسينية 
الرشيف(  فرجه  اهلل  )عجل 
مركز  اول  التخص�،  القراين 
التمر  عني  قضاء  يف  نوعه  من 
التابع ملحافظة كربالء املقدسة، 
وذلك إلقامة دورات يف احكام 
والللدروس  والتفسري  التالوة 
أجل  مللن  املتنوعة  الللقللرآنلليللة 

اشاعة ثقافة القران الكريم بني 
رشائح املجتمع.

جملة »االحرار« سلطت الضوء 
الكبري  القرآين  املنجز  هذا  عى 
مميزة  انجازات  من  حققه  وما 
فقال  القرآنية،  الساحة  عى 
عنه السيد )مرتىض مجال الدين 
مسؤويل  احللد  الشهرستاين( 
القسم: ان األمانة العامة للعتبة 
من  تسعى  املقدسة  احلسينية 

اىل  الكريم  القران  دار  خالل 
املحافظات  مجيع  يف  فروع  فتح 
فيها  يتواجد  التي  واملناطق 
ساحة  تكون  او  قللرآين  نشاط 
فرع  منها  القراين،  للعمل  طيبة 
احلللجللة )عجل  االملللام  مللركللز 
القرآين  الللرشيللف(  فرجه  اهلل 
)عللني  قللضللاء  يف  التخص� 
نشاطات  يضم  التمر(،الذي 

من  بللدءا  متعددة  وفعاليات 
املقام  حافظ  االلللف  مللرشوع 
اىل  اضللافللة  السنة،  مللدار  عللى 
الدورات الصيفية التي حتتضن 
البنني  من  املنطقة  تلك  ابناء 
والبنات، مضيفا ان الدار يعمل 
ترى  قرآنية  روضللة  بناء  عللى 
بعد  القريب  املستقبل  يف  النور 
توسعة  عللى  موافقة  حصول 

 اول مركز قرآني متخصص تطلقه 
العتبة الحسينية المقدسة
 في قضاء عين التمر

األحرار/ حسين نصر 
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يقيم  املركز  ان  املركز،مشريا 
قرآنية  مسابقات  باستمرار 
ألهايل  احلفظ  قابليات  لتطوير 
االستاذ  ان  اىل  منوها  املنطقة، 
املسلامين(  اجلليل  عبد  )سعد 
اعدادية  فتح  املركز  مسؤول 
الشيعي  للوقف  تابعة  قرآنية 
ل حراكًا قرآنيًا  يف القضاء مما فعَّ
املنطقة  تلك  يف  مباركًا  وعلميًا 
مبارشة  وبرعاية  البعيدة  النائية 
الكريم،  القران  دار  قسم   من 
حرصا عى تفعيل املركز بشكل 
مثمر وناجح من خالل اجلهود 

املتميزة ملنتسبي الدار يف تطوير 
خالل  من  التدريس  الللكللادر 
يف  التخصصية  الدورات  اقامة 
وتفسري  وعلوم  التالوة  احكام 
ليس  العمل  وهلللذا  الللقللران، 
فقط  املركز  مكان  عى  مقترصا 
به  مرتبطة  جماميع  هناك  بللل 
اماكن  يف  بالتدريس  يقومون 

خمتلفة من قضاء عني التمر.

االسللتللاذ  اوضلللح  جهته  مللن 
املسلامين(  اجلليل  عبد  )سعد 
مسؤول مركز احلجة قائال : ان 
فرجه  اهلل  )عجل  احلجة  مركز 
الرشيف( القرآين التابع لألمانة 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
م   2013  /1/1 يف  تللأسللس 
بالقضاء واخذ عى عاتقه اقامة 
دورات ألعداد املعلمني ختتص 
يف ) تفسري علوم القران الكريم 
وأحكام  التدريس،  وأساليب 
ان  مشريا  واحلللفللظ(،  الللتللالوة 
 )30 مللن)  اكثر  خللرج  املركز 
وتم  متفوقة  بللدرجللات  معلام 
ليكملوا  ايلللران  اىل  ارسللاهلللم 
اختصاصهم  حسب  دراستهم 
بعد  املركز  ان  القرآين،موضحا 
التعليمية  كلللوادره  أكمل   ان 
النشاطات  مللن  الكثري  نظم 
السنة  مللدار  عى  امللللدارس  يف 
شعبة  مع  بالتنسيق  املنطقة  يف 
احلسينية  بالعتبة  الديني  التبليغ 
)عيل  الشيخ  وبرعاية   املقدسة 
الشعبة،  مللسللؤول  املللطللريي( 
يف  مسابقة  اقللامللة   اىل  اضللافللة 
قرآنية  سلللورة    وقلللراءة  حفظ 

القران  حلفظ  واحدة،تهيدا 
عدد  وصل  كامل،مبينا  بشكل 
املركز  يف  املستمرين  الطلبة 
وطالب  طالبة   )  380( اىل 

اواألعداد تتزايد يف كل شهر.
أكلللدت )سلللاهلللرة حممد  فلليللام 
دهش( معلمة يف املركز ان عدد 
من   اكثر  احللقة  يف  احلافظات 
)38( طالبة منهن من حفظت 
اجللزاء  عللرشة  و  اجللزاء  سبعة 
القران  ختمت  منهن  والبعض 
هناك  ان  اىل  الكريم،مشرية 
صفحات  ثالث  حيفظن  بنات 
صفحة  او  الللواحللد  اللليللوم  يف 
االعللامر  حسب  وصفحتني  
وامللكللانلليللة احلللفللظ مللن حيث 
احلللركللة واحلللكللم واالحللكللام 
األخلللرى وعلللربة سللاهللرة عن 
شكرها للعتبة احلسينية املقدسة 
يف  القرآين  املللرشوع  لرعايتها 
االول  وهو  التمر  عني  قضاء 
اجل  من  القضاء  يف  نوعه  من 
حفظ  عللى  االهللللايل   تشجيع 

القران الكريم .
عبد  )هديل  قالت  جهتها  من 
مركز  يف  مشاركة    ) احلسني 

فللرجلله  اهلل  )عللجللل  احلللجللة 
احلسينية  العتبة  ان   : الرشيف( 
املقدسة ومن خالل دار القران 
لتوفري  كللبللرية  جللهللودا  تللبللذل 
حفظ  يف  املختصني  االسللاتللذة 
احكام  وتعليم  الكريم  القران 
هديل  وتفسريه،وتؤكد  تالوته 
نجاحها  يف حفظ عرشة اجزاء 
 ، بطالقة  الكريم  الللقللران  من 
يف  واسللعللة  معرفة  اىل  اضللافللة 
من  احلوزوية  الللدروس  بعض 
) الللعللبللادات واملللعللامللالت – 

والعقائد –الفقه (. 
اما طيبة سعد » اصغر مشاركة 
يف  الللكللريللم  الللقللران  حفظ  يف 
مركز احلجة ) عجل اهلل فرجه 
التمر   عني  قضاء  يف  الرشيف( 
سللنللوات  مخلللس  عللمللرهللا  ان 
ونصف  حتفظ الصور الصغرية 
مستمر  وهي  الثالثني  اجلزء  يف 

يف احلفظ .
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العطاء الحسيني 

األرسي  اإلرشلللاد  مركز  اقللام 
للعتبة  العامة   لألمانة  التابع 
توعوية  ندوة  املقدسة  احلسينية 
الكربالئية  للعوائل  ارشللاديللة 
االرسي  التفكك  تعاين  التي 
التي  القاهرة  للظروف  نتيجة 
مع  تفرقتهم،بالتعاون  اىل  تؤدي 
كربالء  حمافظة  استئناف  حمكمة 
املحافظات  وبللقلليللة  املللقللدسللة 
االخللرى،ملللنللاقللشللة االسللبللاب 
االزواج  انفصال  يف  القاهرة 
وتللفللكلليللك الللعللائلللللة وتلللرشد 
قاعة   عللى  وذللللك  االطلللفلللال، 
السالم(  االوصياء)عليه  سيد 
الرشيف،  احلسيني  احلللرم  يف 
القضاة  مللن  نخب  بمشاركة 
واحلقوقيني ومجهرة من املهتمني 

يف رعاية االرسة العراقية.
الندوة  جملة »االحرار« حرضت 
ما  اهللم  عللى  الللضللوء  وسلطت 
املشاكل  اىل  فيها واالستامع  جاء 
الللتللي تللصللادف املللركللز خللالل 
العائلة  افراد  بني  املشاهدة  فرتة 
عبد  الدكتور  فقال)   املنفصلة، 
املسعودي(  جعفر  عبود  عون 
من  ان  املركز:  يف   االستشاري 

االرشللاد  مركز  مشاريع  اهللم 
احلسينية  العتبة  يف  االرسي 
استقبال  تبني  هللو  املللقللدسللة 
حللللاالت املللشللاهللدة ألطللفللال 
االزواج املنفصلني بالتعاون مع 
كربالء  استئناف  حمكمة  رئاسة 
توفري  مللن خلللالل    ، املللقللدسللة 
املكان املناسب وكل ما يتعلق به 
من مستلزمات التاحة الظروف 
الفرتة  للمشاهدة ضمن  املناسبة 
التاسعة  الساعة  من  املللحللددة 
عرش  الثانية  الساعة  اىل  صباحًا 
بالشهر  يومني  بواقع  الظهر  بعد 
الواحد، االول يف بدايته واألخر  
مضيفا  الللشللهللر،  منتصف  يف 
تزيد  التي  االعللداد  لتزايد  نظرًا 
حالة،   )200 مللن)  أكثر  عللى 
حتللدث بعض االشللكللاالت بني 
بسبب  املنفصلني  االطللللراف 
سللواء  طللرف  مللن  اكثر  وجللود 
هذا  األب،  او  االم  جهة  مللن 
املطالبة  اىل  االهللللايل  دعلللا  مللا 
هذه  مللن  للحد  نلللدوة  بللإقللامللة 
كانت  الندوة  ان   الظاهرة،مبينا 
بمشاركة ممثل عن رئاسة حمكمة 
)مهند  القايض  كربالء  استئناف 

الذي اجاب عى مجيع  اهلاليل(، 
طرحت،  التي  االستفسارات 
االخطاء  بعض  تشخيص  وتم 
خالل  قصد  بدون  حتدث  التي 
واالصطحاب،  املشاهدة  فرتة 
املشاكل  اغلب  ان  اىل  منوها 
التي حدثت نتيجة عدم حضور 
ان  اىل  مشريا  التنفيذ،  موظف 
يطمح  االرسي  االرشللاد  مركز 
كبرية  مساحة  ذي   مركز  بإقامة 
من  ممكن  عدد  اكرب  الستيعاب 
فرتة  خللالل  وابنائهم  العوائل 

املشاهدة.
واوضح »املسعودي« ان اهلدف 
هذه  اعباء  حتمل  من  الرئيس 
ضمن  يأيت  ومشاكلهم  العوائل 
تقيمها  التي  االنسانية  املشاريع 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
اغلب  تعانيه  ملا  نظرًا  املقدسة 
عجز  من  العراق  حماكم  دوائللر 
املكان  توفري  وعدم  امليزانية  يف 
املنكوبة،  العوائل  هلذه  املناسب 
اضافة اىل رغبة املواطن يف اختيار 
املكان املناسب ملشاهدة أطفاله، 
مطالبا دائرة التنفيذ باملحافظة ان 
ترسل احد اعضائها خالل فرتة 

املشاهدة لتفادي حاالت التذمر 
اوىل  من  وهذه  العوائل  ألغلب 
املشاكل التي طرحت يف الندوة.

)مهند  القايض  عرب  جهته  من 
االحللوال  حمكمة  ممثل  اهلللاليل( 
باملحافظة عن شكره  الشخصية 
هلذه  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
ان  مضيفا  اإلنسانية،  املللبللادرة 
غريبا  ليس  االنللسللاين  العمل 
بموضوع  بادرت  لكوهنا  عليها 
اضافة  للمشاهدة  مكان  توفري 
اجلوانب  من  هو  به  تقوم  ما  اىل 
ان   واخلريية،مبينا  التطوعية 
اقامة الندوة احلوارية يف الصحن 
احلسيني الرشيف حول املشاكل 
الللتللي حتلللدث بلللني االطللللراف 
املشاهدة،  فرتة  خالل  املنفصلة 
ملشاكلهم  احللللللللول  وابلللللرز 
مركز  مع  والتنسيق  باالتفاق 
تعارضه  وعدم  قانونيًا  االرشاد 
يتبعها  التي  والقواعد  للبنود 
القانون العراقي وضمن احلدود 
احللول  لذلك وضعت  املمكنة، 
املناسبة لكال الطرفني مع مراعاة 

حقوقهم.

ندوة توعوية تقيمها االمانة العامة للعتبة
ء االسدي  الحسينية للعوائل الكربالئية التي تعاني التفكك االسري

ضيا
ير/ 

تقر
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احلسني  االمللام  مركز  يتواصل 
التخص�  الللسللالم(  )عللللليلله 
التابعة  الشعب  احللد  للصم 
األمللانللة  االعلللللالم يف  لللقللسللم 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
)االشللاري(  القاموس  باعداد 
وصل  واللللذي  للصم  الديني 
عن  فضال  االخرية  مراحله  اىل 
خللرباء  العلللداد  دورات  اقللامللة 
اليها   حتتاج  التي  االشللارة  لغة 
ذلك  اكد  الدولة،  دوائللر  مجيع 
االسللتللاذ )حلليللدر الللسللالمللي( 
رئيس قسم االعالم، مضيفا ان 
املركز يعنى ايضا بتقديم الرعاية 
االنسانية واالجتامعية والثقافيي 
التي  الصم  لرشحية  والتعليمي 
وأمهلت  طويلة  لفرتات  عانت 
من قبل احلكومة، جاء ذلك من 

لسامحة  االبوية  الرعاية  خالل 
الشيخ) عبد املهدي الكربالئي( 
يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 
كللربللالء وبللارشافلله املللبللارش يف 
االخوة  من  العديد  استقطاب 
دورات  هلللم  واعللللداد  الللصللم 
الوعي  وزرع  ومهنية  تعليمية 
والثقايف  والديني  االجتامعي 
اشعارهم  اىل  اضللافللة  فيهم، 
باالبوة واالخوة الهنم جزء من 
املجتمع وذلك من اجل عكس 
فيه  كللانللوا  عللام  مغايرة  صللورة 

سابقا من هتميش.
املركز  ان  »السالمي«  واشللار  
قاموس  اعللداد  عاتقه  عل  اخذ 
املفردات  مجيع  يتضمن  اشاري 
اللغوية االشارية الذي حيتاجها 
االصم يف حياته اليومية،املتوقع 

يزيد  ما  مفرداته  عدد  يبلغ  ان 
ان  منوها  كلمة،   )700( عى 
اول من  يعد  الكبري  العمل  هذا 
لكون  وذلللك  العراق  يف  نوعه 
يؤسس ملنظومة فكرية دينية عى 
أي  والعاملي،  املحيل  املستوى 
بإمكان أي اصم ان يفهم كلامته 
»السالمي«  واعلن  االشارية،  
الرتبية  وزارة  اسللتللعللداد  عللن 
القاموس  القلللرار  والتعليم 
يف  التعليمية  املللنللاهللج  ضمن 
مدارسها اخلاصة بالصم وذلك 
وإرسللال  الفكرة  مع  لتفاعلها 
اجل  من  املللرشوع  لدعم  وفللد 

تعميمه عى مستوى العراق.
االستاذ  االشللارة  خبري  قال  فام 
)بلللاسلللم اللللعلللطلللواين( مللديللر 
افتتاحه  منذ  املركز  ان  املركز: 

النشاطات  من  العديد  اقللام 
واإلنسانية  الثقافية  واملشاريع 
مللديللنللة  يف  اللللصلللم  للللرشحيلللة 
كلللربلللالء املللقللدسللة وبللاقللي 
اسهاما من  العراقية  املحافظات 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
التي  الللصللم  فللئللة  الحللتللضللان 
واحلرمان،مبينا  االهتامم  تعاين 
تقدير  عللى  حصل  املللركللز  ان 
املبذولة  جلهوده  املتابعني  وثناء 
االنسانية  باجلوانب  واهتامماته 
والفكرية والدينية هلذه الرشحية 
حياهتا  يف  احلرمان  تعاين  التي 
الللعللامللة واخلللاصللة،مللؤكللدا ان 
لدى املركز العديد من املشاريع 
املركز  ان  واملستقبلية،  احلالية 
الصم  من  الف   )100( قرابة 
من  االمهللال  يعانون  العراق  يف 
قبل الدولة كتوفري الدعم املادي  
يف  ودجمهم  قابليتهم  وتنمية  هلم 

املجتمع.

مركز االمام الحسين »عليه السالم« التخصصي للصم
ينفذ القاموس االشاري الديني االول من نوعه في العراق

االحرار / حيدر العبيدي
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العطاء الحسيني 

احلميد  )عبد  االستاذ  أستقبل 
الرتبية  قسم  مسؤول  الصفار( 
اللللوارث  ملللللدارس  والتعليم 
للعتبة  العامة  لألمانة  التابعة 
من  وفلللدًا  املللقللدسللة  احلسينية 
كربالء،  ملدينة  املحلية  احلكومة 
املحافظة  جملس  بأعضاء  متمثاًل 
األسلللتلللاذ )حللللازم احلللفللاظللي(
واألسللتللاذ)رضللا الللسلليللالوي( 
وملللديلللر املللكللتللبللة الللنللسللويللة 
املوسوي( واألستاذة)فاطمة 
السعيدي( )شيامء  واألسللتللاذة  
عللضللوة املللكللتللب،وتللم خللالل 
مهمة  قضايا  عدة  مناقشة  اللقاء 
والرتبوي  العلمي  الواقع  ختص 
والتدريس وتكوين ورشة عمل 
تكون كفيلة بالنهوض باملستوى 
جيل  وخلق  للمدينة  الللدرايس 

قادر عى بناء الوطن.
ملللجلللللة  احلللللفللللايض  ورصح 
ملدارس  الزيارة  ان  »االحللرار« 
الوارث بشكل خاص ومدارس 

إقامة  اجل  من  عامة  املحافظة 
التعليمي  )الللصللدر(  مللرشوع 
دورات  بفتح  خيتص  والللتللي 
تدريسية جمانية اهلدف منها رفع 
والرتبوي  التعليمي  املستوى 
مبينا  املنتهية،  الصفوف  لتالميذ 
ان الزيارة تخضت عن اكتشاف 
ملللدارس  الكبري  التطور  مللدى 
الوارث وجتربتها العلمية احلديثة 
بوجود  بتطبيقها  تللقللوم  الللتللي 
املتميزة  التعليمية  الللوسللائللل 
عى  نجاحات  بذلك  فسجلت 
اىل  املستويات،مشريا  خمتلف 
الكادر  قبل  من  الكبرية  اجلهود 
اللللرتبلللوي ومللللرشيف ملللدارس 

جتارب  من  قدموه   بام  الللوارث 
جوانب)  مللن  وعملية  علمية 
العلم،الرتبية،الثقافة،األخالق( 
التي ادت اىل تبادل اخلربات بني 
املختربات  اىل  اضافة  التالميذ، 
التي  املتنوعة  الللورش  العلمية 
الطلبة  يف  بناء  سامهت كثريا يف 

مجيع مراحل حياهتم الدراسية.
مرشوع)الصدر(  ان  »موضحا« 
كتلة  اقللرتلله  الللتللي  التعليمي 
االحرار يف املحافظة شكل جلنة 
مدارس  كافة  لزيارة  متخصصة 
الدراسية  مراحلها  بمختلف 
اهلية،  ام  حكومية  كانت  سواء 
وجدت  عليها  االطللالع  وبعد 

يف  الللوارث  مللدارس  ان  الكتلة 
املقدسة وصلت  العتبة احلسينية 
يف  النموذجية  املللللدارس  حللد 
والتعليمية  الرتبوية  طروحاهتا 
مجيع  نطالب  لذا  والتدريسية، 
حتللذو  ان  االخللللرى  املللللدارس 
منها  عديدة  نواحي  من  حذوها 
وطبيعة  التدريسية  الكوادر  تيز 
احلديثة  والطرق  املنتظم  الدوام 

للتدريس.
والتعليم  الرتبية  ان قسم  ويذكر 
لألمانة  التابعة  الوارث  ملدارس 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
تربويًا  وفللدًا  مؤخرا  استقبلت 
املعلمني  نخب  بل)رابطة  متمثاًل 
العاصمة  من  القادم  العراقيني( 
)بغداد( إلطالعهم عى التجربة 
فيها،وفتح  والتعليمية  الرتبوية 
الطرفني  بللني  الللتللواصللل  بللاب 
باملستوى  االرتللقللاء  اجللل  مللن 

التعليمي اىل اعى درجاته.

االحرار / احمد عبد الحسين

الحكومة المحلية تفتح آفاق التعاون التعليمي المشترك 
مع مدارس الوارث في كربالء
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العطاء الحسيني 

الدينية  املرجعية  ممثل  استقبل 
املللقللدسللة؛  كللربللالء  يف  العليا 
العامة  لألمانة  الرشعي  واملتويل 
سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ 
حمافظة  تربية  مديرية  من  وفللدا 
للترشف  قللدم  الللديللن،  صللالح 
تقوية  وهبدف  املباركة  بالزيارة 
الروابط االجتامعية لدى اطياف 
ورشائللحلله  الللعللراقللي  الشعب 
بوجه  واحللدا  صفا  والللوقللوف 
قوى الكفر والظالم وما تسمى 

بل)داعش(.
الكربالئي  الشيخ  سامحة  وأكد 
عى  الزائر  بالوفد  لقائه  خالل 
العراقي  الصف  توحيد  رضورة 
إىل  الرامية  املخططات  ملواجهة 
دور  عى  مؤكدا  البلد،  تزيق 
املعلمني واملدرسني يف النهوض 
من  املستويات  أعى  إىل  بالبلد 
الرتبية  األجلليللال  تربية  خللالل 

الصحيحة. 
عللام  مللديللر  حتلللدث  جهته  مللن 
الدين  صللالح  حمافظة  تربية 
ملجلة  امحللللد  شلللهلللاب  حمللمللد 
»ترشفنا  قللائللال:  »االحلللللرار« 
واخيه  احلسني  االملللام  بللزيللارة 
»عليهام  العباس  الفضل  ايب 
الشيخ  بسامحة  واللقاء  السالم« 
الكربالئي  املهدي  عبد  اجلليل 
باب  فتح  اجل  من  عللزه«  »دام 
االجتامعي  والتواصل  التكاتف 

اخلطوة  وهلللذه  الللطللرفللني,  بللني 
ما  كل  فيها  كرسنا  التي  االوىل 
ممزق،  شعب  باننا  ويشاع  يقال 
وسنواصل هذه الزيارات بشكل 
مستمر من اجل النهوض بواقع 
العراق والتصدي بوجه كل من 
منه وسنرسل رسالة  النيل  يريد 
بعض  صورها  ما  عكس  حية 
االعالم الكاذب ونقلها اىل دول 
مل  العراقي  الشعب  بللان  العامل 
يكن متوحدا بكل اطيافه وهناك 

تفرقة كبرية بني افراده«.
لكل  شكره  عن  أمحد  وأعللرب 
كربالء  حمافظة  يف  العاملني 
احلسني  سيدنا  حمافظة  املقدسة 
عامة  بصورة  الللسللالم«  »عليه 
والللعللتللبللات املللقللدسللة بللصللورة 

فيها  استقبالنا  خاصة حيث »تم 
بشكل كبري جدا وكانوا عى قدر 
املسؤولية بالضيافة, وان دل هذا 
الشعب  ان  عى  يدل  فانه  االمر 
وصامد  كبري  شعب  العراقي 
وال  والكفر  الظلم  قوى  بوجه 
فاجلميع  شيعي  عن  لسني  فرق 
يقف حتت راية واحدة هي راية 
بكل  قدمنا  وبللدورنللا  اكللرب,  اهلل 
سامحة  اىل  رمزية  هدية  تواضع 
وحد  الللذي  الكربالئي  الشيخ 
من  ورفللع  والعراقيني  العراق 
معنوياهتم وزادهم قوة بمواجهة 
خالل  من  والكفر  الظلم  قوات 
التوجيهات املستمرة التي يلقيها 
عن  اجلمعة  خطب  يف  سامحته 
الرشيدة  الدينية  املرجعية  لسان 

بام يف ذلك فتوى اجلهاد الكفائي 
من  كبري  التي ساعدت وبشكل 
وشعبه  العراق  بواقع  النهوض 

من جديد«.
رسوره  عن  الزائر  الوفد  وعربهّ 
كربالء  حمافظة  اىل  باحلضور 
احلسني  االمام  وزيللارة  املقدسة 
بسامحة  واللقاء  السالم«  »عليه 
يف  معربين  الكربالئي  الشيخ 
الوقت نفسه عن سعيهم لتكرار 
شأهنا  من  زيللارات  هكذا  مثل 
املعنويات  بللرفللع  تساهم  أن 
والعالقات بني طوائف الشعب 
االرهللاب  دحر  اجل  من  عامة 
مناطق  مجيع  من  واالرهابيني 

العراق«. 

واألخير  الدين  صالح  تربية  من  وفدا  يستقبل  الكربالئي  الشيخ 
يشيد بجهود المرجعية العليا في توحيد كلمة العراقيين

تقرير/ قاسم عبد اهلادي
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بمناسبِة وفاِة السيدة أم البنيَن )عليها السالم(

» خالدُة الذكّر«
ــــــــــــــر نــــــــــ�ــــــــــســــــــــاء ورجـــــــــــــــــــاال ــــــــــــــذك ــــــــــــــَد ال خــــــــــــــّل
ـــــــــدهـــــــــا فـــــــــــمـــــــــــن الـــــــــــنـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــوة مــــــــــــــــن خـــــــــّل
ـــــــاطـــــــمـــــــة ف ــــــــــى  ــــــــــس ــــــــــ� ــــــــــرت امل زوج  ــــــــــل  ــــــــــث م
املـــــــرتـــــــ�ـــــــســـــــى حـــــــــــقـــــــــــوق  يف  ــــــــر  تــــــــقــــــــ�ــــــــسِّ مل 
ــــــــى ــــــــــي املــــــــرتــــــــ�ــــــــس ــــــــــل ــــــــــــــــــــّب ع ــــــــــت ح ــــــــــرب ــــــــــس �
ـــــى ـــــف ـــــط ـــــس ـــــ� وانــــــــــثــــــــــنــــــــــت تــــــعــــــ�ــــــســــــق بــــــــنــــــــت امل
ـــــــي ـــــــب ـــــــن ال اأوالد  تـــــــــــــخـــــــــــــدم  وغـــــــــــــــــــــــــدت 
اأبـــــــــــــنـــــــــــــاءهـــــــــــــا بـــــــــــهـــــــــــم  تـــــــــــــ�ـــــــــــــســـــــــــــاوي  ال 
ــــــــــــــــا قــــــــــــــــد طــــــلــــــبــــــت طـــــــــــــاملـــــــــــــا اأذكــــــــــــــــــــــــــــــــر م
لـــــــــيـــــــــلـــــــــة الــــــــــــعــــــــــــر�ــــــــــــس بـــــــــلـــــــــطـــــــــف طـــــلـــــبـــــت
حـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا قـــــــــــــــــال اطـــــــــلـــــــــبـــــــــي يـــــــــــــا فـــــــــاطـــــــــُم
ــــــــــاطــــــــــُم ف يـــــــــــــــا  ــــــــــل  ــــــــــق ت ال  ـــــــــــــت  ـــــــــــــاب ـــــــــــــاأج ف
ــــــــــــدت ــــــــا قــــــــــــد ول ــــــــدم ــــــــن ـــــــت اأنــــــــــ�ــــــــــســــــــــى ع ـــــــ�ـــــــس ل
راأى ـــــــــــــــــــــا  ملّ املـــــــــــرتـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــى  وبــــــــــــــــكــــــــــــــــاه 
درت ــــــــــــــــــــــــا  ملّ خـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــهـــــــــــا  ـــــــــــــــدت  ـــــــــــــــم ح
ـــــــط طــــــــــــه هــــــــــــل بــــقــــي ـــــــب ـــــــس �ــــــــــســــــــــاألــــــــــت عــــــــــــن �
فــــــــعــــــــلــــــــوا مـــــــــــــــــا  درت  ــــــــــــــــــــــا  ملّ فـــــــــبـــــــــكـــــــــت 
راحــــــــــــــــة ـــــــــن  حـــــــــ�ـــــــــس بـــــــــــعـــــــــــد  راأت  مــــــــــــــــا 
ـــــت ـــــس ـــــ� ــــــــــت حــــــــــــــــــــــــزام قـــــــــــــــد ق ــــــــــن هــــــــــــكــــــــــــذا ب
ــــــى ــــــف ــــــط ــــــس ــــــ� امل ــــــــــت  ــــــــــي ب اآل  فـــــــــبـــــــــكـــــــــاهـــــــــا 
ــــــــــًا لـــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــا فـــــــــاطـــــــــمـــــــــة ــــــــــئ ــــــــــي ــــــــــن ــــــــــه ف

ـــــــــوا حــــــــيــــــــث مــــــــاال ـــــــــمـــــــــال عــــــــــــرفــــــــــــوا احلـــــــــــــــــــّق ف
ـــــــــاال ـــــــــع وف قـــــــــــــــــــــــواًل  ــــــــــــــــــري  اخل يف  ذكــــــــــــــرهــــــــــــــا 
ــــــاال مـــــــــــــن بـــــــــــــه نـــــــــــالـــــــــــت مـــــــــــــن اخلـــــــــــــــــري خــــــ�ــــــس
ودالال حــــــــــــنــــــــــــانــــــــــــًا  ــــــــــــت  ــــــــــــان ك لـــــــــــــــه  بـــــــــــــــل 
زالال حـــــــــــــــلـــــــــــــــوًا  بـــــــــــــــــــــــــــــــــاردًا  فـــــــــــــــــراأتـــــــــــــــــه 
ـــــــــى مــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــرّب نــــــــــــــواال ـــــــــظ ـــــــــا حت ـــــــــه ـــــــــّل ع
وكــــــــــمــــــــــاال جـــــــــــــــمـــــــــــــــااًل  زادت  وبـــــــــــــــــــــــــذا 
ــــــــــــــًا وجــــــــــــــــاال ــــــــــــــاأن ــــــــــــــس فـــــــــــهـــــــــــم اأرفـــــــــــــــــــــــــــــــع �
ــــــــاال ــــــــس ــــــــــب لــــــــــلــــــــــزهــــــــــرا و� ــــــــــن ــــــــــــــــــــي زي ــــــــــــن اأب م
ومـــــــــــنـــــــــــاال زاٍد  خـــــــــــــــــري  عـــــــــــلـــــــــــي  مـــــــــــــــــن 
ـــــــــًا وحـــــــــــــــاال ـــــــــئ ـــــــــي ـــــــــن ــــــــــــن ه ــــــــــــدي ــــــــــــري مـــــــــــــــا ت
حــــــــــــاال االأوالد  يـــــــــــــــذكـــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــا  رمب
ـــــــاال ــــــــًا وخـــــــ�ـــــــس ــــــــس ــــــــ� ــــــــــــن حــــــــــــــــاز ف ــــــــا م ــــــــه ــــــــن اب
ــــــــاال ــــــــم وج ـــــــًا  ـــــــن ـــــــس ـــــــ� ح ــــــــس  ــــــــا� ــــــــب ــــــــع ال يــــــــــــد  يف 
ــــــــاال ــــــــي ــــــــع ــــــــــدي حـــــــ�ـــــــســـــــيـــــــنـــــــًا وال ــــــــــف ــــــــــــــــــــــــه ي اأّن
واغــــــــتــــــــيــــــــاال قــــــــــتــــــــــًا  مـــــــــــــــات  اأو  ـــــــــًا  ـــــــــامل ـــــــــس �
ــــــى الـــــــــــــهـــــــــــــادي �ــــــســــــاال ــــــف ــــــط ــــــس ــــــ� بــــــحــــــبــــــيــــــب امل
خـــــــيـــــــاال الــــــــــــــــــــــــــروح  ـــــــــــــن  م ـــــــــق  تـــــــــل ومل  ـــــــــــــل  ب
طـــــــــــواال اأعـــــــــــــــــوامـــــــــــــــــًا  اخلـــــــــــالـــــــــــق  ر�ــــــــــســــــــــا  يف 
�ــــــــســــــــفــــــــوة الــــــــــنــــــــــا�ــــــــــس نــــــــــ�ــــــــــســــــــــاًء ورجــــــــــــــــاال
ومــــــــنــــــــاال عــــــــــــــــــــــــّزًا  الــــــــــــــــداريــــــــــــــــن  يف  نــــــــلــــــــت 
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محمد عبد العظيم الكعبيرجاٌل جدُهم العباس

�ساأكتُب همومي على ورقة بي�ساء
وا�سع نقاطًا على حروف مل�ساء

وا�سرخ كا�سفًا ما بّي من الدم
وا�سمُع كل اأذن �سماء

و�ساأك�سف عن اأ�سماء هي اأوهام
ما كانت لها قبُل اأ�سماء

و�ساأرمي عن كاهلي اأثقاال حملتها ل�سنن
لعلي اأرى يف اأفق ال�سماء نورًا

لكنني ما راأيت ال�سماء راأيت ُحجبًا �سودًا ظلماء
كفاكم ما تفعلون �سوءًا لوطني

ف�سعاراتكم ال�ساحرة واأعامكم ال�سوئية
ما عادت ت�ستهويني ودعواتكم املخملية

وابت�ساماتكم الناعمة ما عادت تخدعني
وتو�سون باالأمانة وت�سرقون

وتوؤكدون على ال�سدق وتكذبون
اىل متى .. قد طفح الكيل

انف�س نخيلك يا وطني وليتطاير الدوبا�س
وا�سحق برجلك كل و�سوا�س خنا�س

وليعملوا ان فيك رجاال ً جدهم العبا�س
رجاٌل غريتهم من �ساقي العطا�سى حملة علم

ولغتهم حروف وطنهم منهاج ور�سم
واأرواحهم تاأبى ال�سيم..

فهي ترقى اىل العلياء و�سا..

23



خالد غانم الطائي

غائٌب قريب ياأتينا من دون موعد.. يحُل علينا يف ال�سفر ام يف 
احل�سر، �سباحًا او يف امل�ساء، بائ�سن كنا ام �سعداء فقراء كنا ام 
اأغنياء �سعفاء كنا ام اأقوياء مر�سى او اأ�سحاء �سبابًا كنا ام يف 

هرم الفناء، طالت بناء االأيام ام ق�سرت.. فاالأمر �سواء
انه املوت ..

ترد  ال  التي  )املقربة(  ال�سمت  مدينة  اىل  ينقلنا  ذلك  وبعد 
احدًا اأبدا، لنكون من �ساكنيها ولكن باأي حال؟! فهم جريان ال 
�سار  والرتاب  االأكفان  رهائن  يت�ساءلون  ال  واأخاء  يتزاورون 
ا�ستبدلوا  ركونا  وحيلتهم  �سكونا  وحركاتهم  �سكوتا  كامهم 
ظهر االأر�س ببطنها وبال�سعة �سيقًا .. ُنقلوا "رغم اأنوفهم" من 
دورهم امل�سيئة الو�سيعة وعلو اأ�سرتهم "جمع �سرير" اىل �سيق 
والعقارات  واالأموال  واالأوالد  االأزواج  تركوا  وظلمته..  اللحد 
والطموحات  واالأمــاين  والرتب  واالألقاب  واملنا�سب  والــدواب 
والرغبات وال�سهوات والطيبات فا�ستقبلهم القرب قائا ً بل�سان 
احلال : انا بيت الدود.. انا بيت الظلمة .. انا بيت الوح�سة .. 

انا بيت االأحزان..
من  )ال�سعيد  قوله  ال�سام(  )عليه  علي  االمــام  عن  ورد  وقد 
الذي  املتدبر  فعلى  به(  غريه  اتعظ  من  وال�سقي  بغريه  اتعظ 
الكرمية  االآية  عينيه  ن�سب  يجعل  ان  الهداية  طريق  التم�س 
)يوم  ا�سمه  تبارك  وقوله  التقوى(  الزاد  خري  فاإن  )وتــزّودوا 
ورد  وقد  �سليم(  بقلب  اهلل  اأتى  من  اإال  بنون  وال  مال  ينفع  ال 
عن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( قوله : )اليوم عمل 
وال ح�ساب وغدًا ح�ساب وال عمل( فمن اتقى خالقه عزوجل 
عمل  بــان  ثوابه  ورجــا  املحرمات  اجتنب  بــان  عقابه  وخــاف 
الطاعات والقربات ابتغاء مر�ساة اهلل وا�ستعد وتهياأ اىل �سفر 
طويل و�سعى يف اخلري فانه ميهد للرحيل عن هذه الدنيا.. فا 
ي�ست�سعر بالوح�سة واحلزن يف قربه وال يجد �سيقًا وال ظلمة 
وقد نزل عند اأكرم االأكرمن وهو الغفور الرحيم قال تعاىل : 
)واإن �سعيه �سوف ُيرى ثم ُيجزى اجلزاء االأوفى( وختامه م�سك 

)اإن الذكرى تنفع املوؤمنن(..

من دوِن موعٍد
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ـــــوا ـــــل ـــــع ـــــــــــوا ومــــــــــــــا ف بـــــــا�ـــــــســـــــم الــــــــــــــــــذي قـــــــــــال
ـــــوا ـــــب ـــــت ــــــــــــــا ك بـــــــا�ـــــــســـــــم الــــــــــــــــــذي قـــــــــــالـــــــــــوا وم
ـــــغـــــايـــــتـــــه ـــــــــــن ميــــــ�ــــــســــــي ل عــــــــلــــــــى بــــــــ�ــــــــســــــــرية م
ــــــيــــــئــــــًا فـــــــيـــــــه مـــــفـــــخـــــرة عــــــــــزمــــــــــُت اذكــــــــــــــــر �ــــــس
ــــة ــــب ــــوه ـــــــقـــــــوى مب ـــــــت ـــــــــاأن يــــــــزيــــــــد ُعـــــــــــــــرى ال �ـــــــــس
يــــــــا �ــــســــيــــد الــــــــقــــــــول يــــــــا مـــــ�ـــــســـــبـــــاح مــــــــا كــــتــــبــــوا
ـــــــــَة الــــــــذنــــــــب يــــــــا بــــــــــاب الــــــــعــــــــاء بـــه ـــــــــَط يــــــــا ِح
يـــــــــا هـــــــــــــــــداأة الـــــــــكـــــــــون واالأيــــــــــــــــــــــام �ـــــســـــاخـــــبـــــٌة
لــــــــيــــــــٌل يــــــغــــــ�ــــــســــــي.. نــــــــهــــــــار فــــــيــــــه يـــ�ـــســـغـــلـــنـــا
حمـــــاجـــــرنـــــا يف  �ـــــــســـــــيـــــــاًء  تـــــبـــــقـــــى  ــــــــــــت  ان ـــــــــا  ي
ديــــــدنــــــهــــــم احلــــــــــــــــِق  الآل  ــــــــًا  ــــــــب ح تــــــــر�ــــــــســــــــاه 
ــــــــــدى فـــــــيـــــــه اإميــــــــــــــــــــان ومــــــكــــــرمــــــة ــــــــــه فـــــــيـــــــه ال
ـــــــاِة يـــــُدكـــــهـــــم ـــــــغ ـــــــب ــــــــــــــــــان ال ــــــــزل اأرك ــــــــزل حـــــــــــٌق ي
ــــرة ــــخ ــــس ــــ� م االآل  بـــــــــــــــدون  احلـــــــــيـــــــــاة  هــــــــــــذي 
ـــــوا ـــــئ ـــــت ف مـــــــــــا  اهلل  ـــــــــن  ـــــــــدي ب لـــــــلـــــــمـــــــوؤمـــــــنـــــــن 
ــــــــــكــــــــــرور ــــــــى مــــــــــــــــّر ال ــــــــــه عــــــــل ــــــــــي يــــــــــوحــــــــــى ال
ـــــــــــــا حــــــ�ــــــســــــُن وهـــــــــــــذا قــــــ�ــــــســــــُد مــــــــا َنــــــَطــــــَقــــــت اأي

ــــــوا ــــــب ـــــــــا ذه ــــــــــــا مب ـــــــًا وعــــــــــــــــــداًل واإميــــــــــــان ـــــــدق ـــــــس �
كــــــــــــذُب وال  زور  ال  اكــــــــــــتــــــــــــُب  اأقـــــــــــــــــــــــول 
َرهـــــــــــُب وال  ــــــــــــــوٌف  خ ال  الـــــــــــعـــــــــــزم..  ــــــــــوؤكــــــــــُد  ي
ــــُب ــــب ــــس � اإيـــــــــجـــــــــادهـــــــــا  اىل  ـــــــــوؤون  ـــــــــ�ـــــــــس ال كــــــــــــُل 
ـــــُب ـــــس ـــــ� ــــــــــــرتــــــــــــُع اخل ــــــا وامل ــــــه ـــــــاح ب ـــــــس ـــــــ� كــــــــــــُل ال
ــــــــُب ــــــــَرح ـــــــــــع ال ـــــــــــت الــــــــــلــــــــــواء وانــــــــــــــت االأو�ـــــــــــس ان
ـــــــــــــُب ـــــــو.. عـــــــفـــــــٌو مــــــــا بــــــــه َرَه ـــــــف ـــــــع نــــ�ــــســــتــــلــــهــــم ال
واُب لـــــــــــه  اأم  يـــــــــــا  ـــــــــــــــــِق  احل ِرفـــــــــــعـــــــــــة  يـــــــــــا 
رطـــــــــــُب طــــــــيــــــــب  �ــــــــســــــــغــــــــٌل  مـــــــثـــــــلـــــــك  حـــــــــــب  يف 
الــــعــــتــــُب ــــــــــَك  ل ـــــــــــاري..  ـــــــــــب ال اىل  نــــــقــــــول  ـــــى  ـــــت ح
عـــــــــــــِذُب ــــــــٌغ  ــــــــائ ــــــــس � رواٌء  االإلــــــــــــــــــــه  ذكـــــــــــــــــُر 
َعــــــــــَجــــــــــُب ال  االآل  بــــــــحــــــــق  لــــــــلــــــــعــــــــارفــــــــن 
ــــب ـــــــــى ملـــــــــــا كــــــــــــــان حـــــــــــق مـــــــنـــــــه يــــكــــتــــ�ــــس ـــــــــوب ط
وهــــــبــــــوا اذ   .. اهلل  ــــــــول  ــــــــس ر� بـــــــــــــاآل  اأكــــــــــــــــرم 
يـــــنـــــتـــــ�ـــــســـــُب اهلل  لــــــــــوحــــــــــي  احلــــــــ�ــــــــســــــــن  ان 
االأرُب ــــــــــــذا  ف ــــــــــــاُم  ــــــــــــه وال يــــــفــــــيــــــ�ــــــسُ  ـــــى  ـــــن ـــــس �
واالدُب احلـــــــــــــــُق  وحـــــــــــــــريف  احلــــــــــــــــــروف  كــــــــــــُل 

يا أنت تبقى ضياًء في محاجرنا
سليم كريم كريمش
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الدنيا  مشارق  يف  العرب  ضج 
يف  فقط  عللفللوا   ... ومللغللارهبللا 
تضج  أن  يمكن  فال  مغارهبا 
خلف  إال  املشارق  يف  العرب 
أعلم  وال  واهللع  اخلوف  ستار 
يف  آدم(  الللل)بللنللي  تركيبة  هللل 
تركيبته  عن  ختتلف  هنا  الرشق 
يف بالد املغرب العريب ... هناك 
قبائل  وهناك  برش  وهنا  برش 
وهنا  علامء  وهناك  قبائل  وهنا 

علامء ... فام الفارق بيننا؟ 
أبناء  أننا  نسيت  يل(  )الللويللل 
يف  البورصة  وأبناء   ... النفط 
فمنا معلقة من ذهب وبني أيدينا 
وإن  صورة  وهذه  الفضة  إناء 
كانت من باب املبالغة ... لكن 
وكذب   ... اجلائع  إال  يثور  ال 
من يقول ان كبت احلريات يثري 
شعبًا الفقري اجلائع بكل صوره 
... مرشد ... عاطل ... أعزب 
يلوذ  غري قادر عى إجياد سكن 
إليه )هو( مع )هي( ... )فتى(

يعيش  أن  يتمكن من  )فتاة( ال 
اختلفت  عرص  يف  آدم(  كل)بني 
وتنوعت  البرش  متطلبات  فيه 
يف  الرئيس  اهلم  الللزاد  يعد  ومل 

حياة الفرد ... 
لذا ثارت تونس وحلقتها مرص 
رشيف  كل  رأس  ترفع  بثورة 

سبقت  وإن  األرض  هذه  عى 
)دويلة( بالثورة ... إال أن ليبيا 
كانت حمط أنظار العامل ... ومن 
الكل   ... اليمن  ثارت  بعدها 
ومقومات  العيش  لقمة  يطلب 
حياة األلفية احلديثة ... دعمهم 
اإلعالم  يسمى  نزيه  إعالم حر 
احلرة  اجلزيرة  تتزعمهم  العريب 
والللعللربلليللة األبلليللة ودعلللم كل 
هللذه الللثللورات علللللامء أجللالء 
بل)وعاظ  بعضهم  عللرف  وإن 

السالطني( 
ولكن ما املانع إن سمعنا منهم 
 ... تقال  أن  جيب  حق  كلمة 
بأهنم  اخلللري  فيهم  توسمنا  بل 
قبل  العباد  مصلحة  أدركلللوا 
البالد وانتفض  مصلحة رئيس 
لتلك  تأييدًا  اإلسالمي  الشارع 
بصالة  فاستبرشنا   ... الثورات 
شللوارع  يف  مجاعة  )التوانسة( 
لرحيل  وهللنا   ... تللونللس 
ورفعنا   ... املللرصي  العميل 
أكفنا بالدعاء لثوار ليبيا واليمن 
وتأييد  موقف  بعد  موقف   ...
عربية  وحللدة   ... تأييد  بعد 
شيعية  وال  سنية  ال  إسالمية 
كل  اجتاه  الكلمة  ماتعنيه  بكل 
؟؟؟   ... مع  إال  الثورات  هذه 

 ...

فأي   ... دويلة  ذكللرت  كأنني 
هي  باشا(؟  )يا  تقصد  دويلة 
 ... عندها  التي   ... البحرين 
ضاعت الوحدة وانشقت وعاد 
لسابق  الللسللالطللني(  )وعلللاظ 
هلم  قلنا  عندها   ... عهدهم 
الدينار  عباد  يا  عرفناكم  هكذا 
حقرية  اجلزيرة  وأصبحت   ...
كام عهدناها والعربية عربية كام 
املؤيد  وصللار  البعض  يسميها 
معارضا  الللشللعللوب  لنهضة 
 ... الللبللحللريللن  يف  للللللفللوىض 
فأصبح حال اإلعالم والوعاظ 
الذي  سويدان  طللارق  كحال 
حال  يللكللون  كيف  لنا  جسد 
الوعاظ قبل الدينار وبعده وإن 
كنت استبعد أن الدينار من غري 
واملنزلة  األضللواء  ألن  طللارق 

اإلجتامعية هي التي غريته ... 
صالح  عبداهلل  عيل  دعا  عندما 
للحوار رفض العرب باإلمجاع 
فيهم  بللام  للللللحللوار  اللللعلللودة 

أن  جيب  وقالوا   ... علامؤهم 
وقبله  الشعب  رغبة  إىل  ينصاع 
دعى مبارك و بن عيل والقذايف 
عن  لك  مفر  ال  اجلواب  وكان 
ويل  دعا  وعندما   ... الرحيل 
قال   ... للحوار  البحرين  عهد 
ال  مللن  أن   ... الدينار  علامء 
يعود للحوار فهو فاسق مفسد 
وقمعه  قتله  جيب  األرض  يف 
والدعاء   ... عرضه  وإبللاحللة 

عليه ... 
بمكيالني؟  الكيل  ملللا  سللؤال 
ليس  ال  أحدهم  جللواب  فأتى 
كيل بمكيالني  ولكنهم )شيعة( 
؟  الفضاء  من  هم  هل  فقلت: 
قالوا: ال ... فقلت  هل هم من 
غري البرش ؟ فقالوا  ال ... فقلت 
؟ فصمتوا  ثاروا من جوع  هل 
 ... الطري  رؤوسهم  عى  وكأن 
نعم اجلوع والبطالة ... وجتنيس 
ثروة  ورصف  والداين  القايص 
)جنسية  املجنسني  عى  البالد 

الحمد هلل )ال يوجد( في 
هذه البلد »شيعة« 

) هذا المقال ايام الثورة على القذافي( 
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جمٍز(  وراتللب  ومنزل  وسيارة 
نقابة  عندهم  الللوطللن  وأبللنللاء 
نظافة  عامل ولكنهم جمرد عامل 
بمرتبة  حللكللومللة  ومللوظللفللي 
)فللللراش( وجتلللار ولللكللن عى 
األرصفة )يا عيني عى البسطة( 
يشارك  ال  ولكن  وسللائللق   ..
يشارك  بل   ... ون  بالفورمال 
ركاب  حيمل  الفهد  جرس  عى 
 ... دمام(  – سرتة  )دمام سرتة 
تنتظرهم  تقدير  بأعى  خرجيون 
مللواقللف  يف  الللعللمللل  فللللرص 
الللسلليللارات )سللطللل وفللوطللة( 

وعى دينار أنظف غسيل ...
يا  جللوعللًا  البحرينيون  ثللار   
هو  هللذا  ولكن   ... مسلمون 
ال  التي  الظاملة  القلوب  حللال 
يف  نفسها  تضع  أن  تستطيع 
مكان الغري لتحكم العقول قبل 
إخوان  يا   ... األلسن  تنطق  أن 
مرشكني  كللفللارا  اعللتللربوهللم 
مسلمون  أنتم  كللونللوا  ولكن 

من  مسلم  كلمة  تعنيه  ما  بكل 
وكيف   ... الرمحة  فأين  معنى  
يقتل الناس دون وجه حق ...  

مالكم كيف حتكمون ...
 وقف السنة والشيعة وال أبالغ 
إن قلت ان الشيعة قبل اجلميع 
حتوي  ال  الللتللي  فلسطني  مللع 
شيعة بني تركيبتها السكانية ومل 
الشعب  ضد  وقف  شيعيا  أجد 
كان  لكن  السني  الفلسطيني 
للجميع  دافعا  اإلسالمي  اهلم 
للدفاع عن اإلسالم و عن أوىل 
القبلتني وال أبالغ إن ذكرت أن 
الوحيدة  املقاومة  السنية  محاس 
والتي  اإلرسائلليلليل  لإلحتالل 
مازالت حتفظ ماء وجه اإلسالم 
عى  اجلميع  تآمر  فلسطني  يف 
وإهانة  ألمريكا  كرامة  بقائها 
هذه  بجانب  يبق  ومل  لإلسالم 
إيللران  إال  الللرشيللفللة  املللقللاومللة 
عى  أحتفظ  كنت  وإن  الشيعية 
اجتاه  إيللران  به  تقوم  ما  بعض 

وال  يقال  احلللق  إال  الللعللروبللة 
نجد  مل  فلام   ... احلق  من  مفر 
فلسطني  عى  يتآمرون  الشيعة 
يوجد  ال  اهلل  فاحلمد  السنية 
لكان  وإال  شيعة  فلسطني  يف 
يرضبون  إرسائيل  قبل  العرب 
اكرتاث  دون  األنبياء  أقىص  يف 
األغبياء  العرب  يأجج  وإعالم 
ضد فلسطينيون شيعة يتآمرون 
تبًا  املستضعفني  اليهود  عى 
تعمل  أن  عليها  كان  إلرسائيل 
الفلسطينيني  مذهب  لتحويل 
وتتحالف  الشيعي  املذهب  إىل 
إلبادة  العرب  قوى  كل  معها 
درع  نجد  لللربللام   ... الشيعة 
اليهود  ليحرر  يزحف  اجلزيرة 
 ... الظلمة  الشيعة  من ويالت 
ال أبالغ فجنوب لبنان الشيعي 
مع  وجللهلله  يف  اجلميع  وقللف 
قللوى الللغللرب وإرسائلليللل ... 
ماذا   ... مغامرون  اهلل  فحزب 
هناك؟  والشيعة  القذايف  عن 
يكون  أن  القذايف  بود  كان  كم 
لديه شيعة يف بنغازي ... حتى 
يصبح بطل يف أعني من ملئت 
كل  عى  واحلقد  بالغل  قلوهبم 
بنغازي  لو كان يف  من خيالفهم 
بطال  الللقللذايف  ألصبح  شيعة 
و  اجلمعة  منابر  يف  للله  يدعى 
ختم  مللنللازل  يف  صللوره  ترفع 
فهم  باجلهل  سكاهنا  عى  اهلل 
كاألنعام بل هم أضل ولسمعنا 
قصائد  جيهز  الللقللرين  عللائللض 
ذلللك  بللعللد  وملللن   ... املللديللح 
الذي  القرين  فعائض   ... رثاء 
غزو  بعد  صللدام  هجا  قد  كان 
الكويت ... عاد لريثيه بالدموع 
الساخنة ... فالشيعة قد قتلوه ! 
السنة  قتل  الللذي  فصدام   ...
والشيعة ودخل أرض الكويت 
من دون وجه حق وأطلق أبشع 

اململكة  حكومة  عى  الكالم 
العربية السعودية وشعبها صار 
وسيفهم  العرب  بطل  بعد  فيام 
 ... قللتلللللوه  الللشلليللعللة  ألن  مَل 
من  هي  أمريكا  تكن  أمل  قتلوه! 
من  مباركة  حتت  عليه  قبضت 
 ... وإسالمية  عربية  حكومات 
القصاص  وممن  القصاص  فام 
حتى   ... صدام  من  يكن  مل  إن 
الذين  بالكويت  السنة  بعض 
مغنية  عامد  تأبني  من  امتعضوا 
بعد  فيام  صدام  عن  ترضوا   ...
ألصوات  رسيعة  لقطة  وهللذه 
...الشيعة  بالكويت  النشاز 
إيران  إليران  الوالء  أصحاب 
إيران ... إسطوانة مللنا سامعها 

... أال يوجد لديكم جديد. 
تللركلليللا يف إسللعللاف  تللدخلللللت 
البعض  وصمت   ... ليبيا  ثوار 
والبعض اآلخر من قطر رصح 
تسليح  تركيا  عى  وقاحة  بكل 

الثوار يف ليبيا ... 
سلحت  لو  قرضاوي  يا  مللاذا 
البحريني  الللشللعللب  إيلللللران 
سنسمع  ...عللنللدهللا  األعلللزل 
اخلارجي  الوالء  تواشيح  منك 
شيخ  يا   ... وخطرهم  للشيعة 
السالطني أال ختجل من شيبتك 
من  تتأرجح  يرونك  والناس 
فإن كان   ... إىل موقف  موقف 
عى القرين والسويدان فهم من 
عشاق )الفالشات( فامذا عنك 
أم كنت تدافع عن املجنسني يف 
الدور  حيني  ال  حتى  البحرين 
)مصقطر(  يا  قطر  جمنس  عى 
يف  الثوار  كان  لو   ... اجلنسية 
 ... القذايف  وقتلوا  شيعة  ليبيا 
كحال  الللقللذايف  حللال  سيكون 
األغبياء  عيون  يف  بطال  صدام 
ال  فاحلمداهلل   ... العرب  من 

يوجد يف هذه البلد »شيعة«.
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ونظرته حول رسول االنسانية محمد )صلى اهلل عليه وآله( 
في كتاب االبطال

الكريم  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  اشللار 
املتنافسون( )فليتنافس  بقوله 

املسترشقني  مللن  وكللثللري   ،)1(
والللبللاحللثللني واملللؤرخللني ادلللوا 
رسللول  عظمة  حللول  بللآرائللهللم 
وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صى  اهلل 
والكاتب  امللللؤرخ  هللذا  ومنهم 
والناقد )كارليل( الذي اثر تأثريا 
كبريا يف عرصه ،وان كان نرصانيا 
ومع  باملسيحية  ايامنه  فقد  انه  اال 
طوال  تالزمه  القيم  بقيت  ذلك 

حياته.

والدته ونشأته
قرية  يف  كارليل  تللومللاس  ولللد 
بجنويب  انللدال  بإقليم  اكلفكان 
لوالدين  )1795م(  أسكوتلندا  
نابليون  هنضة  قبل  ،ولد  فقريين  
وقبل  اشهر  بأربعة  العامل  لغزو 

القرن  شاعر  برتنز  روبرت  وفاة 
كان   ، اشهر  بسبعة  عرش  الثامن 
الللقللراءة،  حيب  و  الطبيعة  حيب 
فلذلك  جلللدًا  ذكلليللًا  طفال  كللان 
أرص والداه عى إرسال ابنهام إىل 
تفوق  ظهر  وقد   ، أنان  أكاديمية 
دخل  ثم  البداية،  منذ  كارليل 
عرش  الثالثة  يف  ادنللربج  جامعة 
اي  التاسعة عرش  من عمره  ويف 
مدرسا  )1814م(صلللار  عام  يف 
وبعد  انللان  بمدرسة  للرياضة 
ثالثة اعوام من ذلك صار رئيس 

مدرسة ببلدة كركالدي.)2(
مهنة  ترك  )1818م(  سنة  ويف   
ثم  ادنللربج  اىل  وذهللب  التعليم 
التي  األملانية  تعليم  اىل  اضطر 
كانت من اسباب ظهوره ورفعته 
خاصة  دروس  من  يعيش  وكان 
عن  علمية  مللقللاالت  وتللرمجللة 

الفرنسية)3( .
مؤلفاته

عاما  وثامنني  ستة  كارليل  عاش 
قضاها يف وضع املؤلفات  اجلليلة 
بني فلسفة وتاريخ وترمجة وعظة 

وحكمة، له مؤلفات كثرية منها:
كتب كارليل عن الثورة الفرنسية 
جملدين  عن  عبارة  تاريخ  كتاب 
تارخيية  دراسللة  دفتيه  بني  يضم 

هتتم باضطهاد الفقراء وقد حقق 
الكتاب نجاحًا مبهرًا وكانت هذه 
بداية كتابته التي توالت من بعدها 
يف  كتبها  التي  العديدة  األعللامل 
لندن، واشهر مؤلفاته حممد املثل 
وكتاب  االبطال  ،وكتاب  االعى 
يمتاز برشحه عبادة  االبطال هذا 
الرجال  عظامء  وتقديم  البطولة 
يف  جاء  ما  واحسن  وافيا  رشحا 
ذلك الكتاب فصل عن املصطفى 

)صى اهلل عليه واله()4(.
رأيه يف النبي حممد )صى اهلل عليه 

وآله سلم(:
البطولة  تللاريللخ  اسللتللعللراض 

وكيف  الللعللامل،  يف  واألبلللطلللال 
البطل،  صللورة  إىل  األقللوام  نظر 
فللاسللتللعللرض كلليللف نللظللروا إىل 
البطل يف صورة إله، ثم يف صورة 
أو  شاعر  صللورة  يف  ثم  رسللول، 
قسيس أو فيلسوف لكن الالفت 
للنظر أنه حني استعرض )صورة 
اللللرسلللول( مل خيللرت غري  الللبللطللل 
سلم،  وله  عليه  اهلل  -صى  حممد 

نستعرض بعضا من آرائه:
صى   - حممدا  ألحب  وإين   -  1
اهلل عليه واله سلم - لرباءة طبعه 
كان  ولقد  والتصنع،  الرياء  من 
مستقل  رجللال  هللذا  القفار  ابللن 

العالم المؤرخ  )توماس كارليل(
زيد علي كريم الكفلي

28

كاتٌب وكتاٌب



الرأي، ال يعول إال عى نفسه، ال 
يدعي ما ليس فيه)5(.

من  املتعصبون  ويللزعللم   -  2
حممدا  أن  وامللحدون  النصارى 
مل   - سلم  واللله  عليه  اهلل  صى   -
الشهرة  إال  بقيامه  يريد  يكن 
الللشللخللصلليللة، ومللفللاخللر اجللللاه 
لقد  اهلل!  وايللم  كال  والسلطان، 
الكبري  الرجل  ذلك  فؤاد  يف  كان 
املتوقد  والفلوات،  القفار  ابللن 
اململوء  النفس،  العظيم  املقلتني، 
رمحة وخريا وحنانا وبرا وحكمة 
أفكار غري  وحجى وإربة وهنى- 
خالف  ونوايا  الدنيوي،  الطمع 

طلب السلطة واجلاه )6(.
نرش  شأن  يف  كثري  قيل  لقد   -  3
واله سلم  اهلل عليه  حممد - صى 
- دينه بالسيف، فإذا جعل الناس 
ذلك دليال عى كذبه - صى اهلل 
ما  أشد  فذلك  سلم،  واللله  عليه 
يقولون:  فهم  وجاروا،  أخطؤوا 
لللوال  لينترش  الللديللن  كلللان  مللا 
السيف. ولكن ما هو الذي أوجد 
الدين،  ذلللك  قللوة  هو  السيف؟ 
وأنه حق، والرأي اجلديد أول ما 
ينشأ يكون يف رأس رجل واحد، 
-فللرد  فللرد  هللو  يعتقده  فللالللذي 

العامل أمجع- فإذا تناول هذا  ضد 
الدنيا  وجه  يف  وقام  سيفا  الفرد 
-عى  وأرى  يضيع!  واهلل  فقلام 
نفسه  ينرش  احلللق  أن  العموم- 
بأية طريقة حسبام تقتضيه احلال، 
كانت ال  النرصانية  أن  تروا  مل  أو 
تأنف أن تستخدم السيف أحيانا، 
وحسبكم ما فعل شارملان بقبائل 
السكسون! وأنا ال أحفل إذا كان 
انتشار احلق بالسيف أم باللسان، 
فلندع  أخللللرى،  آللللة  بللأيللة  أو 
باخلطابة  سلطاهنا  تنرش  احلقائق 
لندعها  بالنار،  أو  بالصحافة  أو 
وأرجلها  بأيدهيا  وجتاهد  تكافح 
ما  إال  هتزم  لن  فإهنا  وأظافرها، 
يف  وليس  هيزم،  أن  يستحق  كان 
هو  ما  عى  تقيض  أن  قط  طاقتها 
خري منها، بل ما هو أحط وأدنى 

االبطال.)7( 
4 - أرى يف حممد )  صى اهلل عليه 
أرشف  عى  آيللات   ) وسلم  وآللله 
وأتبني  اخلصال،  وأكرم  املحامد 
فيه عقال راجحا، وفؤادا صادقا، 
ورجال قويا عبقريا، لو شاء لكان 
شاعرا فحال، أو فارسا بطال، أو 
من  صنف  أي  أو  جليال،  ملكا 

أصناف البطل.)8( 

المصادر
1 – املطففني/26

– حممد املثل االعى ، توماس   2
كارليل ، 23  

3 - املصدر نفسه /25
4 - املصدر نفسه/25

5 – البطل ،توماس كارليل ،80
6 – املصدر نفسه /69

7 - حممد املثل االعى  ، توماس 
كارليل،94

8 – املصدر نفسه / 8

يعالُج كتاب )دراسة يف عالمات 
جعفر  الكبري  للعالمة  الظهور( 
مرتىض العاميل ظاهرة قد اعتربت 
سلبيًة إىل حد كبري، وهي ظاهرة 
الظهور  عللالمللات  مللع  التعامل 
مع  تنسجم  ال  معينة  زاويللة  من 

األهداف احلقيقية.
موضوع  الكتاب  هذا  عالج  فقد 
لألئمة  الغيبية  اإلخلللبلللارات 
بعالمات  اللللسلللالم(  )عللللليللهللم 
والذي  املتخذ،  واملوقف  الظهور 
ينبغي أن يتخذ منها. ثم تقسيمها 
ليس  وما  املحتوم  من  هو  ما  إىل 
مللن املللحللتللوم، وأهلللللداف هللذا 

التقسيم ودوافعه بصورة عامة.
وكلللان الللعللاملليل يلللروم مللن هذه 
برصاحة  الللرأي  إعطاء  الدراسة 
املوقف  وتسجيل  وبموضوعية 
وليس  رصني  علمي  أساس  عى 

هو االستقصاء واالستيعاب.
فصلني،  عللى  الللكللتللاب  وجلللاء 
)نظرة  بعنوان  األول  الفصل 
وقد  واألمللة(  اإلمامة  شؤون  يف 
موضوعات  املؤلف  فيه  تناول 
جديدة  عناوين  أكسبها  متفرقة 
اإلمللامللة  تللقللوم  ركللنللان    ( منها 

الللركللن  عللى  الللتللأكلليللد  عليهام، 
الللركللن  عللى  الللتللأكلليللد  األول، 
عيل  األول:  الللنللمللوذج  الللثللاين، 
)عللللليلله اللللسلللالم( وإخللبللاراتلله 
يف  السالم(  )عليه  عيل  الغيبية، 
اإلمام  الثاين:  النموذج  العراق، 
واجلفر  الللسللالم(  )عليه  الرضا 
الثالث:  الللنللمللوذج  واجلللامللعللة، 
املللهللديللة وعللالمللات الللظللهللور، 
االخبارات املستقبلية يف دائرتني، 
املوانع،  رغم  صادقة  اإلخبارات 
ملاذا  األمة،  شؤون  وإدارة  اإلمام 
املهدوية  فقط؟!،  إمامًا  عرش  إثنا 
والطبيعي،  الطليعي  موقعها  يف 
خدمة  يف  الللظللهللور  عللالمللات 

اهلدف(.
هو  ضم  فقد  الثاين  الفصل  أمللا 
بينها  متفرقة  عللنللاويللن  اآلخلللر 
عام،  تقييم  يف  الظهور  )عالئم 
الللظللاهللرة املللألللوفللة، االنللحللراف 
يتضاعف،  االنحراف  اخلطري،  
سلبيات  عللى  واقللفللون  األئللمللة 
وبني  وقع  ما  بني  الفرق  األمللر، 
ما سيقع، العالمات التي هي من 

املحتوم(.

عالمات الظهور
في دراسة استقصائية
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املحيل  االنتاج  يف  الرقي  هبدف 
واحللللد مللن ظللاهللرة االسللتللرياد 
اخلللارجللي عللى مللسللتللوى مجيع 
االصلللعلللدة وخلللاصلللة الللثللروة 
احليوانية ومنها السمكية وتأثريها 
بام  املحيل  االسترياد  عى  السلبي 
حتملها  التي  االصللابللة  ذلللك  يف 
انلللواع االسللامك  عللدد كبري مللن 
املللسللتللوردة, سللامهللت االمللانللة 
املقدسة  العباسية  للعتبة  العامة 
بالثروة  جديد  مللن  بالنهوض 
السمكية من خالل مبارشهتا منذ 
بمرشوع  بالطويلة  ليست  فرتة 
االسامك  وانتاج  تربية  بحريات 
)االحللرار(  جملة   ... هلا  التابعة 
الثروة  عى  اكثر  الضوء  سلطت 
تطويرها  وآلية  فيها  السمكية 

العام  القطاع  بني  وارتباطاهتا 
واخلاص ويف هذا السياق التقت 

تربية  مرشوع  عى  العام  املرشف 
السمكية( االسللامك)االحللواض 

يف العتبة العباسية املقدسة احلاج 
خليل مهدي حممد والذي حتدث 

تحقيقات 

مشروع تربية االسماك 
في العتبة العباسية المقدسة

الحاج خليل مهدي محمد: 
نعتمد بالدرجة االس����اس على اس����تغالل المياه 

الفائضة في المبازل واالنهار

قاسم عبد الهادي
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تحقيقات 

مشروع تربية االسماك 
في العتبة العباسية المقدسة

االسامك  تربية  :«مللرشوع  قائال 
حيللتللوي عللى عللدة حملللاور منها 
ذلك  خالل  ومن  البيئي  املحور 
شاسعة  مناطق  كربالء  يف  لدينا 
الفائضة  املياه  تستغل  ان  حتتاج 
وتذهب  املبازل  يف  تسقط  التي 
الرئيسية ومنها  هباء اىل اجلداول 
كانت  فلذلك  الللللرزازة,  بحرية 
املياه  من  نستفيد  ان  فكرة  هناك 
املللبللازل  هلللذه  يف  تسقط  الللتللي 
فيها  االسللللامك  بللرتبلليللة  ونللقللوم 
بإرجاع  خطة  وضع  اىل  اضافة 
الطيور  لبعض  املحميات  بعض 
كربالء  يف  معروفة  كانت  التي 
عرفت  حيث  االصيل  مكاهنا  اىل 
بعض  هناك  بان  سابقًا  كربالء 
فيها  وتعيش  اجلميلة  املناطق 

بعض الطيور ومنها االسامك«.
االوىل  اخلطوة  :«بدأنا  واضللاف 
باستمالك  االسللامك  مللرشوع  يف 
االرض وتربية االسامك فيها التي 
وليس  البزل  يف  املياه  عى  تعتمد 
من  املياه  ألخذ  مكان  أي  لدينا 
املناطق الرئيسية فوقوفًا عند هذه 
من  استفادة  هناك  تكون  النقطة 
ناهيك  املبازل  يف  املوجودة  املياه 
املستقبل  يف  املياه  هذه  اعادة  عن 
هذه  تكون  حيث  البساتني  اىل 
باعتبار  االشجار  اىل  مغذية  املياه 
وجللللود اللللربوتلللني وفللضللالت 
التي تستفيد منها احلياة  االسامك 
النباتية فتكون هناك دورة كاملة 

االول  فاملوضوع  االسللامك  من 
يف  الفكرة  البيئي,  املوضوع  هو 
اىل  املساحة  ستصل  املستقبل 
خطة  ووضللعللنللا  دونلللم   1000
وانتاج  االرض  هذه  الستمالك 
االسامك فيها وان شاء اهلل خالل 
االحللواض  ستكون  السنة  هذه 
املساحة  حلليللث  مللن  متكاملة 
خطوات  عللدة  لدينا  وستكون 

مستقبلية اخرى«.
تربية اسامك الزينة

مبينا :« لدينا االن اربعة احواض 
منها  الللواحللد  مساحة  سمكية 
حوايل اكثر من 22 دونام وسنقوم 
االسامك  لرتبية  بعضها  بتقسيم 
كسمك  الللسللوق  يف  املللوجللودة 
مرشوع  ولدينا  وغريها,  الكارب 
اخللر وهللو مللرشوع االحللواض 
البالستيكية واالحواض الغامرة 
بللامللليللاه ولللديللنللا ملللرشوع رسيع 
حيث  الزينة  اسللامك  تربية  وهو 
 100 بإنتاج  السنة  هذه  سنقوم 
عى  وتوزيعها  زينة  سمكة  الف 
من  للحد  القريبة  املحافظات 
مرشوع استرياد اسامك الزينة من 
تستنزف  والتي  املجاورة  البالد 
العملة  الصعبة وكذلك قد ترسل 
االمللراض  بعض  وجتلب  الينا 
املوجودة يف الدول االخرى, انتاج 
االسامك يكون يف مفاقس خاصة 
يف  وتفقيسها  البيوض  إلنتاج 
الرئيس  مرشوعنا  نحن  املفاقس, 

بإنتاج  بلله  نللقللوم  بيئي  ملللرشوع 
يكون  حيث  الطبيعية  االسللامك 
وانتاج  االحللواض  يف  التفقيس 
االحواض  نفس  يف  االصبعيات 
وتكون  بيئية  قضية  تكون  حتى 
احتجنا  اذا  املستقبل  ويف  سليمة, 
لدينا  سيكون  املفاقس  قضية  اىل 
التفقيس واسترياده من  موضوع 

املحافظات االخرى«.
املفاقس  مع  كبري  تعاون  هناك 

والبحريات االهلية
التغذية  نوع  عن  له  سؤالنا  ويف 
قائال  اجللاب  لللألسللامك  املقدمة 
تغذية  عللمللللليللة  يف  نللسللتللخللدم 
الطحني  منها  مواد  االسامك عدة 
نسبة  اللليلله  ويللضللاف  الللدقلليللق 
وهو  الللصللويللا  فللول  مللن  عالية 
لألسامك  الرئيس  الغذاء  يكون 
 %100 نباتية  التغذية  وهلللذه 
تزودنا  الكفيل  معامل  ان  حيث 
باألعالف املوجودة لدهيا, وهناك 
واالملللراض  االصللابللات  بعض 
يف  وخصوصًا  االسللامك  تصيب 
املللوجللودة  الغامرة  االحلللواض 
الفرات  هنر  مثل  االهنار  مياه  يف 
تكون  االسللامك  وبعض  وغللريه 
االصابة فيها مرتبطة باألحواض 
فقد ينتقل املرض من حوض اىل 
اخر, الكادر العامل باملرشوع من 
ولدينا  املقدسة  العباسية  العتبة 
اصحاب  بعض  مع  كبري  تعاون 
املفاقس والبحريات ومن خالهلم  

تم السيطرة عى التغذية واالنتاج 
حيث  الللصلليللد,  قضية  وكللذلللك 
املفاقس  اصحاب  بعض  لدينا 
والبحريات نأخذ منهم اخلربة يف 

العمل وبعض االصبعيات«
من  انللللواع  ثللالثللة  عللى  نعتمد 

االسامك 
املعروف  :«السمك  خمتتام حديثه 
يف العلوة هو سمك العتبة حيث 
تكون السمكة مميزة ألهنا سمكة 
وشكلها  لوهنا  ويللكللون  طينية 
انواع  خيتلف حيث لدينا االن 3 
السلفر,  الللكللارب,  هللي  رئيسية 
الكراص, تم العمل هبذا املرشوع 
منذ اكثر من عام وخالل, االنتاج 
 4 كل  انه  حيث  متفاوتا  يكون 
ففي  كاملة  وجبة  ختللرج  اشهر 
اسامكا  نصدر  االحلليللان  بعض 
اصبعيات  اخرى  واحيان  كبرية 
وهلللي اسللللامك صللغللرية تللربللى 
الكبري  احلللجللم  اىل  للللللوصللول 
النوع من االسامك  حيث ان هذا 
الللشللارع  قبل  مللن  بلله  مللرغللوب 
املحيل ولدينا فكرة انشاء معرض 
احلسني  حللي  يف  االسلللامك  لبيع 
املوافقات  بعض  اكللامل  وننتظر 

اخلاصة به«.
وهبذا فان الثروة السمكية تشكل 
من  لللواحللدة  متجددا  مللصللدرا 
للقطاعات  الغذائية  السلع  أبرز 
الرتباطها  الللعللراق،  يف  احليوية 
لذا  العراقي،  الغذائي  بالنظام 
للعتبة  العامة  االمللانللة  تسعى 
تربية  اىل  املللقللدسللة  العباسية 
اليات  االسامك وتطويرها ضمن 
وعامليا  علميا  معتمدة  ووسائل 
كاًم  السمكي  اإلنللتللاج  لللزيللادة 
كبري  دور  هلا  أصبح  حتى  ونوعًا 
يف التوسع االستثامري يف القطاع 
امللليللاه  مللسللتللوى  عللى  السمكي 

الداخلية أو املياه البحرية.
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تنويه..
اآلراء واألفكار الواردة يف مشاركات األخوة ال تثهّل رأي املجلة وسياستها بقدر ما تثل أصحاهبا، وارتأت املجلة نرشها لفتح الباب 

أمام األقالم احلسينية الواعية خلدمة املجتمع معرفيًا.

أرواحنا لمقدمه الفداء..
زين العابدين ضياء

يِف  ِعُفوا  ُتضمْ اسمْ ِذيَن  الَّ َعَى  َنُمنَّ  َأنمْ  )وُنِريُد 
المْواِرثنَِي  َعَلُهُم  َو َنجمْ ًة  َأئِمَّ َعَلُهممْ  َو َنجمْ ِض  رمْ َ األمْ
َو  َن  َعومْ ِفرمْ ُنِرَي  َو  ِض  رمْ َ األمْ يِف  ممْ  هَلُ َن  ُنَمكِّ َو   *

َذُروَن(. هاماَن َو ُجُنوَدمُها ِمنمُْهممْ ما كاُنوا حَيمْ
العدالة  بانتصار احلق وحتقيق  اهلي  هذا وعد 
واملوحدين  التوحيد  باهل  املتمثلة  املطلقة 
والظلم  الكفر  قوى  عى  الشامل  واالنتصار 
الظاملني  والطواغيت  باملرشكني  املتمثلة 
املتسلطني عى رقاب املؤمنني وهاتان اآليتان 
بني  حللال  واقللع  هللي  القصص  سللورة  مللن 
ارسائيل يف زمن النبي موسى )عليه السالم( 
هنا  ومن  فرعون  عرصه  طاغوت  عرص  يف 
باختصار  االمللور  بعض  توضيح  من  البللد 
جرت  التي  والوقائع  القرانية  القصص  ان 
القران  يف  ذكرت  والتي  واالنبياء  االمم  عى 
اخذ  الجل  االول  امرين:  الجل  ذكرت  انام 
الذي  اخلطأ  نفس  يف  الوقوع  وعللدم  العربة 
وقعوا فيه والثاين اهنا ستقع علينا مثلام وقعت 
املوىل  التنبيه من جانب  عليهم ومن هنا جاء 
يف  الللوقللوع  بعدم  املؤمنني  لكل  والتحذير 
نفس اخلطأ وهذا ما ذكره اهل البيت )عليهم 
جرى  ما  وانه  اجلارية  السنن  ان  يف  السالم( 
فقد  علينا،  سيجري  قبلنا  التي  االمللم  عل 
عليه  اهلل  )صى  النبي  عن  احلديث  يف  جاء 
أنه قال: )لرتكبن سنن من كان قبلكم  وآله( 
لو  حتى  بالقذة  والقذة  بالنعل  النعل  حذو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه( )بحار االنوار 
حكمة  تتضح  هللذا  وعللى  ج51ص128( 

املوىل يف رسد القصص وتبيان السنن اجلارية 
عى االمم ويف طريقة سلوكها ولكي ال يكون 
باختصار  نتكلم  ان  نحاول  طويال  املوضوع 
فهنالك خطان عى مر العصور خط التوحيد 
والطواغيت   املرشكني  وخللط  واملوحدين 
الذي  النهج  االسلوب  اآليات  تبني  وكذلك 
ان  تستطيع  باهنا  معتقدة  الطواغيت  يتخذه 
هم  الذين  واصحابه  اخلط  هذا  عى  تقيض 
كاجلبال الروايس كام جاء يف االيات الكريمة: 
َلها  َأهمْ َجَعَل  َو  ِض  رمْ َ األمْ يِف  َعال  َن  َعومْ ِفرمْ )إِنَّ 
َأبمْناَءُهممْ  ُيَذبُِّح  ِمنمُْهممْ  طائَِفًة  ِعُف  َتضمْ َيسمْ ِشَيعًا 
ِسِديَن(،  ُفمْ املمْ ِمَن  كاَن  ُه  إِنَّ نِساَءُهممْ  يِي  َتحمْ َيسمْ َو 
واقع  هو  االية  يف  ذكر  الذي  فاالستضعاف 
اقوياء  بالقوة واال فهم باحلقيقة  املؤمنني  عى 
االستضعاف  ان  اال  وايامهنم  ببدهنم  اشللداء 
الذي وقع عليهم بتأثري ما يامرسه الطواغيت 
من قتل وترشيد وعقوبات تقع عليهم وعى 
النساء  واستعباد  االطفال  ذبح  من  ذوهيللم 
عى  نفوذ  من  السلطة  تتلكه  ما  وكذلك 
الذبح  ايضًا  املباركة  االية  وذكرت  االرض، 
واستحياء  الكبار  عن  النظر  بغض  للصغار 
النساء، وقد ذكر املفرسون يف كلمة يستحيي 
اي يبقيهن احياء لتقديم اخلدمات االجبارية 
املرأة  بحياء  تذهب  التي  اخلدمات  وكذلك 
من  فمنها  ومعاناهتا،  املها  شدة  تبيني  والتي 
وكذلك  اخيها  او  والدها  او  زوجها  فقدت 
ابنها او جنينها  كام ذكرت االية؛ والبد  ذبح 
الطواغيت  ومنهجية  قسوة  اىل  لاللتفات 

حتى  الذبح  منهجية  اليوم  ذلللك  من  وانلله 
لألطفال واالجنة  يف االرحام و بقر البطون 
وكذلك يستعبد املرأة إلرضاء ميوله ورغباته 
الشيطانية اال ان كل هذه االمور واالساليب 
وجاء  وثباتا  صالبة  اال  املؤمنني  زادت  ما 
يرى  ان  بالنرص والغلبة برشط  الوعد االهلي 
ر من زوال  هذا الظامل والطاغوت ما كان حيذهّ
االرض  عى  وانبساطه  احلق  وانتشار  ملكه 
واتباعهم  الطواغيت  عى  العذاب  ونللزول 
يِف  للممْ  هَلُ َن  ُنَمكِّ )َو  املباركة:  االيللة  بينت  كام 
ُجُنوَدمُها  َو  هاماَن  َو  َن  َعومْ ِفرمْ ُنِرَي  َو  ِض  رمْ َ األمْ
ما وقع عى  للَذُروَن(، وهذا  حَيمْ كاُنوا  ما  ِمنمُْهممْ 
وكان  وغرقهم  وجنودهم  وهامان  فرعون 
حال  وهذا  ارسائيل  ولبني  ملوسى  االنتصار 
القانون  هذا  جرى  فكام  وطاغوت  ظامل  كل 
عى املوحدين يف زمن بني ارسائيل فهو جاٍر 
منقذ  عهد  يف  يكون  وسوف  هذا  زماننا  عى 
االمر  صاحب  املطلق  اهلل  وعللدل  البرشية 
نسبيًا  جرى  وكذلك  الفداء،  ملقدمه  ارواحنا 
عى  الطواغيت من حكام العرب مثل صدام 
االمللام  عرص  يف  انلله  اال  والللقللذايف  وحسني 
يتحقق النرص املطلق والعدل االهلي ومن هنا 
تفصيلية  دراسة  هنالك  تكون  ان  علينا  جيب 
والقصص  الوقائع  هذه  ذكرت  التي  لآليات 
وبام  جللرى  بام  تامة  احاطة  لنا  تكون  حتى 

سيجري يف عهد الغيبة والظهور.
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النظرية اإلسالمية
 في العالقات االجتماعية

بني  العالقة  انفتاح  مبدأ  ان 
من  حالة  عى  يبنى  البرش  أبناء 
االجيللايب  والتعايش  التواصل 
والتوسع يف هذه العالقة وعدم 
حرصها يف مجاعة حمدودة وعى 
هذه  يف  معهودا  كان  ما  خالف 
الطغيان  ظلللروف  يف  الللبللالد 
واالستبداد حيث كان اإلنسان 
يقلص كثريا من عالقاته باعتبار 
يتعرضون  الناس  من  كثريا  أن 
كثرية  ومشكالت  الذمم  لرشاء 
ومن  هبم  اليثق  جتعله  أخللرى 
القيل  مللن  يتخلص  أن  اجللل 
املحتملة  واالخللطللار  والللقللال 
اليه  بالنسبة  يشء  أفضل  كان 
ويسرتيح  داره  بللاب  يقفل  أن 
املشهورة  ومقولتهم  بيته  يف 
)اميش  ألسنتهم  تلوكها  التي 
وأرجللع  بللدريب  وأروح  بللدريب 
فكان  عللالقللة(  وملللايل  بلللدريب 
املنحى العام يف هذه العالقة هو 

من  حمدود  عدد  عى  اقتصارها 
يكون  أن  ينبغي  الناس يف حني 
نظام العالقات االجتامعية مبنيا 
والتوسع  االنفتاح  حالة  عى 
عنها  الكريم  القران  عرب  وقد 
أهيا  )يا  تعاىل:  قال  بالتعارف 
ذكر  من  خلقناكم  أنللا  الناس 
شعوبا  وجللعلللللنللاكللم  وأنللثللى 
أكرمكم  ان  لتعارفوا  وقبائل 
والتعارف  أتقاكم(؛  اهلل  عند 
هو التواصل ومد جسور املحبة 
هذا  ويعد  الناس  مع  والعالقة 
النظام  يف  األصلللول  يف  أصللال 
يف  االجتامعية  للعالقات  العام 
والعزلة  الرهبة  وأمللا  اإلسللالم 
واالبتعاد عن الواقع االجتامعي 
الناس  مللع  الللتللواصللل  وعلللدم 
رؤية  يف  مرفوضة  قضية  فهي 
اإلسالم  يف  رهبة  فال  اإلسللالم 
هي  احلالة  تكون  أن  وينبغي 
حللالللة االنللفللتللاح والللتللعللايللش 

الللروايللات  من  الكثري  هنالك 
الواردة عن أهل البيت )عليهم 
أمهية  عللن  تتحدث  الللسللالم( 
االنللفللتللاح وبللنللاء الللعللالقللات 
التي  الللواسللعللة  االجللتللامعلليللة 
مبارش  بشكل  لتدعم  جللاءت 
االنفتاح يف  مبارش مسألة  وغري 
العالقات االجتامعية ونذكر يف 
من  طوائف  عدة  السياق  هذا 
روايللات  منها  الللروايللات  هللذه 
كثريًا  نجد  والصداقة  األخللوة 
من النصوص الواردة عن اهل 
التأكيد  السالم(  )عليهم  البيت 
عللى أمهلليللة مللوضللوع اإلخللوة 
من  مفردتان  ومهللا  والصداقة 
العالقات  االنفتاح يف  مفردات 
االجللتللامعلليللة لللنللالحللظ هللذه 
الرواية عن اإلمام الرضا )عليه 
)من  يللقللول:  حيث  الللسللالم( 
بيتًا  استفاد  هلل  يف  أخا  استفاد 
باإلخوة  واملقصود  اجلنة(  يف 

وهي  االيامنية  اإلخوة  هي  باهلل 
ليست  أي  نسبية  أخوة  ليست 
إخوة قائمة عى أساس النسب 
بان يولد شخصان من اب وام 
أو من احدمها وقول أخ يف اهلل 
تبنى  إيامنية  عالقة  كل  يشمل 
مللع شخص اخللر عللى أسللاس 
اإليللللامن بلللاهلل تللعللاىل اإلخلللوة 
الصداقة  مرتبة   من  أعى  مرتبة 
اإلخللوة  فعالقة  منها  وأخللص 
هي عالقة الصداقة القائمة عى 
أسللاس اإليللامن وقللد ورد عن 
السالم  عليه  الصادق  اإلمللام 
اإلخللوان  من  استكثروا  قوله 
واستكثروا من باب االستفعال 
كثرة  اطلبوا  أي  الطلب  بمعنى 
اإلخوان فان لكل مؤمن دعوة 
عليه  حيصل  ما  اقل  مستجابة 
املللؤمللن مللن أخلليلله املللؤمللن هو 

الدعاء.

بقلم: عباس التميمي
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فهي مع ذكرها البالغ لتامم احلمد 
الشكر  وسللوابللغ  نعامئه،  عللى 
لربوبيته،  والثناء  آالئلله،  عى 
والتوحيد لصفاته، فهي تسوق 
للتوحيد بام ليس معهود  البيان 
آنذاك  البرشية  الفلسفات  ايف 
أو  الفارسية  أو  اليونانية  من 
التوحيد  ظرائف  ومن  اهلندية، 
املتداول  العرفان  يف  ُيعهد  مامل 
انذاك، فانهّ بيان معرفة التوحيد 
للغيب  املشرية  الصفات  ينفي 
االهلية  الصفات  وأن  املطلق، 
مقام  دون  أسللامئلليللة  جتليات 
قبل  ُيعهد  مل  اذ  الغيوب،  غيب 
القرآن  قبل  ُيبده  ومل  االسالم، 

متناول  يف  يكن  ومل  الكريم 
الللصللدر  يف  املسلمني  أفللهللام 
بيان  يف  رشعللت  ثللم  االول، 
تعاىل  عنه  الللصللوادر  سلسلة 
واخللتللالف  الللصللدور  وكيفية 
يف  معهود  غري  هو  بام  النشآت 
املعارف البرشية انذاك الفلسفية 
اليه  ضت  تعرهّ قد  مما  والعرفانية 
مل  التي  اخلفية  القرآن  إشارات 

تنلها أفهام املسلمني حينذاك.
اللللرشع  رضورة  للنللت  بلليهّ ثلللم 
مقامات  بيهّنت  ثم  والرشيعة، 
يف  وآللله(  عليه  اهلل  النبي)صى 
والتعينات  السابقة  النشآت 
اخللفية لالشياء بحسب العوامل 

املتعاقبة وهذه من املعارف التي 
مل ُيبح هبا قبل ذلك.

القرآن  علوم  فصول  بيهّنت  ثم 
وجللوامللع أبللوابلله فللأخللذت يف 
االركلللان  وحللكللم  علل  بلليللان 
تنله  مل  ممللا  الللديللن،  وأحللكللام 
بيهّنت  ثم  ذلللك،  قبل  االذهللان 
اهلل  النبي)صى  سرية  بمجمل 
ما  وِعظم  وسننه  وآللله(  عليه 
الرسالة،  اىل  الدعوة  يف  عاناه 
وابن  ووزيره  أخوه  كابده  وما 
املؤمنني  أمللري  ووصلليلله  لله  عللمهّ
)عليه السالم(، واهنام صلوات 
الدين  رصح  مشيهّدا  عليهام  اهلل 
االسالم،  يف  والنظام  والدولة 

ثم أخذت يف حتليل الفتنة التي 
وفاة  بعد  املسلمون  هبا  ُمني 
وآله(  عليه  اهلل  )صى  الرسول 
سيؤول  وما  واجتامعيًا  سياسيًا 
اليه حاهلم الغتصاهبم اخلالفة، 
والفاظ  جللزل  بيان  ذلللك  كل 
تستجيب  أنيق  وتناسق  منمقة 
املعاين  وتنصاع  هلا  العبارات 
ملراداهتا واحلقائق التي أبرزهتا، 
مل  مما  املعارف  من  ذلللك  وكللل 
املسلمني،  بني  مللتللداواًل  يكن 
من  صللدر  فيام  وروده  لللعللدم 
عليه  اهلل  )صى  النبي  أحاديث 

ة. وآله( للعامهّ
أن  عى  برهان  ذلللك  فمجمل 

ُخطبة السيدة الزهراء 
)عليها السالم(

ودالئل مقامها 
وُحجيتها

العصور  مّر  على  وتتجدد  الدهر،  أسماع  في  ترن  السالم(  )عليها  فاطمة  السيدة  خطبة  تزاُل  ال 

الى  مشيرة  الربوبية  معرفتها  ومقامات  االلهية  شخصيتها  جوانب  نفسه  الوقت  في  مؤكدة 

خاصة  على  إال  ُيطلعها  ال  والتي  معارفه،  ومخزون  علمه  مكنون  من  عليه  اّطلعت  ما  عظيم 

أوليائه وأهل صفوته وسَدَنِة أسراره، الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولما كانت 

فاطمة )عليها السالم( أحد مصاديق أهل التطهير وأولي الذكر، فال غرابة أن تفتق في خطبتها من 

بعض خزائن معارفه تعالى.

الباحث السيد حممد عيل احللو
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لللدين،  مللن علم  ذلللك صلللادر 
وينضح من تلك العني.

البيان  تسوق  أخللرى  وبعبارة 
الرسالة  ومعدن  ة  النبوهّ ملقام 
اذ  حيللىص  ال  اللللذي  وفضلها 
ظلامت  مللن  بلله  اهلل  أخرجهم 
اجلهل اىل نور اهلداية، وطهرهم 
كانوا  أن  بعد  الرشك  دنس  من 
الناس  يتخطفهم  ضعفاء  اذالء 
مللن كللل جللانللب، وهتللوي هبم 
مللن مكان  اللللرشك  عللواصللف 
فتهم  عرهّ أن  وبللعللد  سحيق، 
اهلل  )صللى  ابيها  مللقللام  بعض 
تعاىل  اهلل  عللنللد  وآللللله(  عليه 
وأظهرت فضله وبيهّنت برهانه، 
وأعلمتهم  حجته،  وأوضحت 
معامل دينهم، وأركان فرائضهم 
أصوهلا  ركن  كل  حكمة  وبيان 
اىل  هبللم  فحلهّقت  وفللروعللهللا 
وأخللذت  ربوبية،  معرفة  كل 
فتهم  فعرهّ سبيل،  كل  عند  هبم 
دينهم  يف  قضية  كللل  تكليف 
ُتفِرُغ  كانت  فكأنام  ودنياهم، 
عن لسان ابيها حكمة ومعرفة، 
فصاحة وبيانًا، حتى كانت أول 
خطبة بعد رسول اهلل )صى اهلل 
عليه وآله( ُتلقي عليهم احلجة، 
ما  اذا  أمرهم  بعاقبة  وتنذرهم 
هم اقاموا عى غيهّهم وغوايتهم 
رسول  تللراث  يللرون  وباطلهم 
قد  وآللله(  عليه  اهلل  )صللى  اهلل 
قابعون،  وهم  االهواء  تناهبته 
يللد الملللس، وال  يللدفللعللون  ال 

يتناهون عن باطل، وال يأمرون 
بمعروف وال ينهون عن منكر، 
اهلي  علم  عن  إال  هذا  وليس 
وال  حجة،  إال  يناله  ال  لللدينهّ 

ب مطهر. حيوزه إال كل مقرهّ
)عليها  فاطمة  فاستطاعت  اذن 
تؤكد  ان  خطبتها  يف  السالم( 

عى أمور:
أول  كانت  خطبتها  ان  أواًل: 
خللطللبللة بللعللد خللطللب رسلللول 
وآلللله(  عللللليلله  اهلل  اهلل)صلللللى 
يف  املسلمني  حمافل  تسجلها 
بالغًا  اهتاممًا  هلا  لتويل  ذاكرهتا 
بمقامها  املسلمني  اهتامم  يؤكد 
يف  البالغة  حجيتها  يؤكد  مما 

مرتكزاهتم.
فاطمة)عليها  خطبة  ُتعد  ثانيًا: 
اللللسلللالم( احللللدى املللالحللم 
ثناء  فيها  تذكر  التي  التوحيدية 
وتشري  ووحدانيته  تعاىل  اهلل 
عليه  اهلل  )صى  حممد  ة  نبوهّ اىل 
وآله(وأثرها يف حياة املسلمني، 
وما  الدين  أركللان  وتستعرض 
الترشيع،  حكمة  من  يقابلها 
وتللثللري تللسللاؤالهتللا بللعللد ذلللك 
املأخوذة  البيعة  مرشوعية  عن 
ومدى  السقيفة  عنوان  حتت 
عاة مما  املدهّ البيعة  صالحية هذه 
تؤدي بكثري من مدعيات القوم 

وتعاجل مشاريعهم.
فاطمة  السيدة  حاولت  ثالثًا: 
خطبتها  يف  الللسللالم(  )عليها 
عى  ُيصاغ  مللرشوع  كل  تعرية 

السقيفي  الللسلليللايس  الللنللهللج 
خالل  من  نت  وحصهّ مستقباًل، 
ذللللك الللصلليللغللة االسللالملليللة 
لئال  احلكم  نظام  يف  املحمدية 
وتتشابك  االوراق  ختتلط 
يف  تنطلق  وكللانللت  الللدعللاوى 
يف  موقعيتها  مللن  هلللم  دعللوهتللا 
الذي  لدهيم  ومقامها  نفوسهم 
حقها  يف  النازل  القرآن  بناه  قد 
بمقامها  الللنللبللي  وتللأكلليللدات 
مجيع  يف  واحلجية  وفضلها، 
ومواعظ  حكم  من  تلقيه  ما 
ونللصللائللح وأحللكللام ومللن ثم 
التي  الللقللضللايللا  لللكللل  حتليل 
واجهت املسلمني وستواجههم 
خلطبتها  حيفظ  ممللا  مستقباًل، 
الللبللللليللغللة مللكللانللة احلللجلليللة يف 
عن  فضاًل  املسلمني  مرتكزات 
القرآين  بالدليل  الثابتة  حجيتها 

والسنهّة النبوية.
التي  املستقبلية  املالحم  رابعًا: 
تفيش  من  هبا  املسلمني  أنبأت 
والفرقة،  والظلم  فيهم  الفتنة 

لقد  لعمري  »أما  قالت:  حيث 
ثم  تنتج،  ريثام  فنظرة  لفخت، 
احتلبوا مأل القعب دمًا عبيطًا، 
خيرس  هنالك  مبيدًا،  وزعللافللًا 
الباطلون  ويعرف  املبطلون، 
غللب مللا أسللس األولللللون، ثم 
طلليللبللوا عللن دنلليللاكللم أنللفللسللًا، 

واطمأنهّوا للفتنة جأشًا.
وأبلللللللرشوا بللسلليللف صلللارم 
وهبرج  غاشم،  معتد  وسطوة 
الظاملني  من  واستبداد  شامل، 
ومجعكم  زهلليللدًا،  فيئكم  يللدع 

حصيدًا«.
وقد وقَع ما أخربت به إىل حيث 
نللرى مللا جيللري اللليللوم مللن ذلهّ 
الكاثرة  كثرهتم  عى  املسلمني 
أمام فئة اليهود القليلة، وهم ال 
يدفعون يد المس، فعاد مجعهم 
وكل  زهيد،  وفيئهم  حصيد، 
ذلك، فبئس ما أسسه األولون 
من نظام حكم جرهّ املسلمني إىل 

ما هم عليه اليوم.
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اإلملللام  حلللرم  زائللللرو  يستذكر 
احلللسللني )عللللليلله الللسللالم( يللوم 
مارس،  آذار/  شهر  من  اخلامس 
أزالم  قبل  من  اهلمجي  االعتداء 
الذي  امُلللبللاد،  الصدامي  النظام 
عللام 1991،  حللدث حتللديللدًا يف 

ضد »االنتفاضة الشعبانية«.
تعرض  يللومللًا،   15 مللدار  وعللى 
امللللرقلللد اللللرشيلللف لللرضبللات 
النظام  قبل  من  وأرضية،  جوية 
القبة  اسللتللهللدفللت  الللصللدامللي، 
كبرية  وأجللزاء  واملنارة  الرشيفة 
اخلارجية،  الرشفة  »الطارمة«  من 
احلسيني  احلائر  جللدار  وكذلك 

اخلارجي.
وقللامللت قللواتلله اخلللاصللة آنللذاك، 
ومن  الرشيف،  املرقد  بمحارصة 
ثم اقتحامه واعتقال اعداد كبرية 
من الشباب فيه، واعدمت الكثري 
جللوار  بللالللرصللاص  رملليللًا  منهم 
اكبريًا  جللزًء  حرقوا  فيام  املرقد، 
السيد  الذهبي وشباك  الباب  من 
احلللرم  داخللل  املللجللاب  إبراهيم 

الرشيف.
ومؤرخني،  مراقبني  وبحسب 
املقبور  النظام  أزالم  مهامجة  فإن 
تعد  املطهر  احلسيني  للحرم 
التي  اهلجامت  لسلسلة  امتدادًا 
الرشيف  املرقد  الطغاة عى  شنها 

عرب التاريخ.
أن  إىل  التارخيية  املصادر  وتشري 

قرب  هبدم  أمر  العبايس«  »املتوكل 
ة. احلسني )عليه السالم( 17 مرهّ

أنه  التارخيية،  املصادر  وبحسب 
»إبراهيم  أمر  ات  املللرهّ احللدى  يف 
القرب  اللليللهللودي« هبللدم  الللديللزج 
وتبديل  موضعه  وتغيري  الرشيف 

معامله.
معه  ومللن  »اليهودي«  يكتف  مل 
حوله  ما  رضب  وإنام  القرب  هبدم 
فهدم مدينة كربالء كلها و أوكل 
الزيارة بالعنوة  الزائرين من  بمنع 

وبعقاب القتل.
ويف عام 1216 هل أغار الوهابيون 
غاراهتم  وتواصلت  كربالء،  عى 
خالهلا  هنبوا  سنوات،  عرش  ة  ملدهّ
وهدموا  الناس،  وقتلوا  املدينة، 

القرب الرشيف أيضا.

تعّرف على »االنتهاكات« التي تعرض لها

المرقد الشريف لإلمام الحسين )عليه السالم( 
صدور تحقيق مخطوطة 

»قالئد الحكم وفرائد الكلم« لألسفراييني حسين الخشيمي
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صدور تحقيق مخطوطة 
»قالئد الحكم وفرائد الكلم« لألسفراييني

الرتاث  دار  مؤسسة  عن  صدر 
يف مدينة النجف األرشف كتاب 
الكلم(  فرائد  و  احلكم  )قالئد 
بن  يعقوب  يوسف  أيب  للقايض 
حتقيق  من  االسفراييني،  سليامن 
احلويمدي  خضري  كاظم  علليل 
حسن  السيد  وتقديم  ومراجعة 

املوسوي الربوجردي .
العامة  العالقات  مسؤول  وقال 
واالعالم يف مؤسسة دار الرتاث 
حسن األعسم: »يقع الكتاب يف 
192 صفحة من القطع الوزيري 
)عليه  املؤمنني  امري  كالم  يضم 
واخُلطب،  احِلَكم،  من  السالم( 
املواعظ  اىل  باإلضافة  واألشعار 
والدعاء، وُيعد هذا الكتاب ثاين 
املوضوع  هذا  يف  مؤلٍَّف  كتاب 
بللعللد كللتللاب )هنلللج الللبللالغللة( 

 406 )ت  اللللريض  للللللرشيللف 
معامل  )دستور  كتاب  وبعد  هل( 
القضاعي«،  للقايض  احلكم( 
القايض  مؤلفه  ان  »كام  مضيفا: 
فاضل،  رجل  هو  االسفراييني 
ث، فقيه، شافعي،  معروف، حمدهّ
فضاًل  شللاعللر  أديللللب،  قلللاض، 
املدرسة  لكتب  خازنًا  كونه  عن 
النظاميهّة ببغداد إىل آخر حياته« ،

واوضللللللح قلللائلللال: »نللسللخللة 
قديمة  اإلصدار  هلذا  املخطوطة 
هل   635 سنة  كتبت  وقللد  ًا  جللدهّ
السليامنية  املكتبة  يف  مللوجللودة 
وهي  إسطنبول  مكتبات  إحدى 
بذل  وقد  ثانيًا  هلا  جتد  مل  فريدة 
جهودًا  الكتاب  هذا  يف  املحقق 
مصادر  وصلللللت  حتى  كللبللرية 
كتابًا   65 نحو  فيه  التحقيق 

متنوعا«.
وحلللول أمهلليللة هللذا اإلصلللدار، 
قلللال الللسلليللد حللسللن املللوسللوي 
الربوجردي يف مقدمته للكتاب: 
»أنهّ كثريًا من كلامت أمري املؤمنني 
عليه السالم، املوجودة يف كتاب 
أليب  الكلم(  ودرر  احلكم  )غرر 
د  حممهّ بللن  الللواحللد  عبد  الفتح 
أعالم  )مللن  اآلمللدي  التميمي 
أو  اهلللجللري(،  السادس  القرن 
واملواعظ(  احلكم  )عيون  كتاب 
يف  مصدرا  هلا  نجد  مل  للواسطي 
ًة  وسنهّ شيعًة  املسلمني  مؤلهّفات 
الكتاب  هذا  أمثال  فطباعة  لذا 
آفاقًا  تفتح   - قبلهام  املؤلَّف   -
جديدة ومصادر هلذه الكلامت«.

خطوات  »تبقى  بالقول:  متابعًا 
ُأخرى ال بدهّ أن نخطوها يف هذا 

والدراسة  البحث  وهي  املضامر 
االسفراييني  قبل  مصادر  عن 
والللقللضللاعللي والللللريض ومللن 

ماثلهم«.

صالة العيد في الصحن 
الحسيني الشريف في 
 . السبعينيات  ب��داي��ة 
الجماعة  ص��الة  إم���ام 
السيد  اإلس���الم  حجة 
ع��م��اد ال���دي���ن ط��اه��ر 

البحراني
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انا

تنت����ج ع����ن مت����زق مح����دود للبطانة 
الس����طحية الواقي����ة للمعدة او االثني 
عشر وينتج عن هذا التمزق مالمسة 
االنس����جة الداخلي����ة لبطان����ة املعدة 
واالثني عشر بعصارة املعدة مبا حتتويه 
م����ن احماض، ومع ان����ه في اغلب 
االحيان يكون حجم القرحة بحجم 
نص����ف س����نتمتر اال انها قد تس����بب 
اعراضًا مزعج����ة وآالمًا مبرحة عند 
مرور املواد احلامضي����ة املوجودة في 
عصارة املعدة عليه����ا, وملعرفة املزيد 
عن ه����ذا املرض مجل����ة »االحرار« 
التقت الدكتور محمد احمد الشامي 
اختص����اص اجلراحة العامة في مدينة 
االمام احلس����ن )عليه السالم(الطبية 

التعليمية والذي بن لنا ما يأتي:�
*اعراض قرحة املعدة واالثني عشر:

ان اكثر االع����راض حدوثًا هي)آالم 
متك����ررة او احس����اس باحلرق����ة في 
منطق����ة البط����ن العلوية بن الس����رة 
واس����فل القفص الصدري, غالبًا ما 
يش����عر املريض باآلالم بن الوجبات 

ح����ن تكون املعدة خاوية من الطعام 
قد تستمر هذه االالم من دقائق الى 
عدة س����اعات، غالبًا ما تخف حدة 
االالم بع����د االكل او عن����د تن����اول 
االدوي����ة اخلافض����ة للحموضة، في 
بع����ض االحيان يحدث ان يس����تيقظ 
املريض في منتصف الليل على هذه 
االالم املزعج����ة، قد يش����عر املريض 
احيان����ًا بغثيان، واس����تفراغ وفقدان 
للشهية وما يستتبع ذلك من تناقص 

للوزن(.
*اس����باب القرحة)كش����فت االبحاث 
الطبي����ة احلديثة ان مس����ببات القرحة 

الهضمية تتلخص في:�
املع����دة  ببكتري����ا  االصاب����ة  اوال ً: 
احللزونية: ف����ي الغالبية العظمى من 
املرض����ى يعتبر وجود وتكاثر البكتريا 
في الطبقة اخملاطي����ة من بطانة املعدة 
السبب االساسي للقرحة فهي تستطيع 
ان تتعاي����ش مع حم����ض املعدة عن 
طريق فرز انزميات خاصة حتميها من 
احلمض وتعتبر هذه البكتريا الس����بب 

الرئيس����ي في تكرار االصابة بالقرحة 
ما ل����م تعال����ج باملض����ادات احليوية 
املناس����بة وألن في بع����ض اجملتمعات 
)وخاصة الشرقية منها( تتواجد هذه 
البكتري����ا في امعاء نس����بة كبيرة من 
االفراد ولكن دون اصابتهم بالقرحة 
لذل����ك يعتق����د العلم����اء ان االصابة 
بالقرح����ة حت����دث اذا كان هنال����ك 
اس����تعداد وراثي للمريض باإلضافة 
الى االصابة بأصناف معينة من هذه 
البكتريا القادرة على احداث الضرر.
ثاني����ًا: اس����تعمال االدوي����ة املضادة 
ل����آالم والتهاب����ات املفاص����ل : ان 
تن����اول العقاقي����ر املض����ادة لاللتهاب 
مثل التهابات املفاص����ل والروماتيزم 
ومس����كنات االالم مث����ل االس����برين 
يضعف من قدرة نسيج االمعاء على 
االلتئ����ام ويؤدي ال����ى التهاب بطانة 

املعدة واالمعاء الدقيقة.
ه����ذه  كل  جتن����ب  املمك����ن  وم����ن 
جتن����ب  طري����ق  ع����ن  املضاعف����ات 
ه����ذا النوع م����ن العقاقي����ر ان امكن 

واس����تبدالها بعقاقير اقل ضررًا على 
بطان����ة اجلهاز الهضمي كاس����تخدام 
ل����إالم  كمس����كن  البراس����يتامول 
ومخفض للح����رارة واذا كان تناول 
هذه العقاقير ضروريًا حسب نصيحة 
الطبي����ب املعالج فيستحس����ن تناولها 
اثن����اء الوجب����ات او بعده����ا وعندما 
تسبب تلك االدوية مضاعفات على 
بطانة اجلاز الهضمي فمن املمكن ان 
ينصح الطبي����ب املعالج بتغيير الدواء 
او استعمال ادوية تعمل على حماية 

بطانة اجلهاز الهضمي عامة.
ثالث����اً : هن����اك اس����باب اخرى مثل 
التدخن الذي يزيد من افراز وتركيز 
حمض املعدة فيضاعف خطر االصابة 
بالقرحة وكذلك يؤخر شفاء القرحة 
اثن����اء العالج املش����روبات الكحولية 
والتي قد تس����بب التهيج والتآكل في 
جدار املعدة مسببة التقرح وكما تعتبر 
الضغوطات النفس����ية والقلق والتوتر 
العصب����ي م����ن العوام����ل االخ����رى 

املساعدة على حدوث القرحة.

قرحة المعدة واالثني عشر.. 
األلم المستبد )2-1(

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي
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األحرار/ قاسم عبد الهادي
ش����هدت صال����ة عملي����ات الطاب����ق 
األول في مدينة اإلمام احلسن)عليه 
الس����الم( الطبية في كربالء املقدسة 
حال����ة طبي����ة وتش����ريحية وجراحية 
ن����ادرة ملريضة بعمر )38( عامَا أثناء 

إج����راء عملية ناظورية الس����تئصال 
حص����ى املرارة متثلت بوقوع )الكيس 
الصف����راء( حتت الفص األيس����ر من 
الكب����د خالفَا للحال����ة الطبيعية التي 
يقع فيها الكيس في الطرف األمين.
وق����ال مدي����ر مدينة االمام احلس����ن 

»عليه الس����الم« الطبية ف����ي كربالء 
أخصائ����ي اجلراح����ة وال����ذي اجرى 
العملية الدكتور صباح كرمي احلسيني 
جمللة )االحرار(: »أثناء إجرائي عملية 
جراحية ناظورية الس����تئصال حصى 
املرارة من بطن س����يدة كربالئية تبلغ 
م����ن العمر)38( عامًا صادفتني حالة 
)نادرة احلدوث( خالفًا ملا هو معتاد 
علي����ه, وإن املريضة وبعد اس����تكمال 
الفحوصات الطبية والتحاليل اخملتبرية 
الت����ي أثبتت عدم وج����ود أي حترك 
ألحش����ائها, مت إدخاله����ا إل����ى صالة 
العمليات, وفي حلظة فحصها بجهاز 
الناظ����ور, حصل����ت »املفاج����أة« من 
خالل تواجد )الكيس الصفراء( حتت 
الفص األيس����ر للكبد, على العكس 
م����ن احلالة الطبيعية ال����ذي يقع فيها 

في الطرف األمين«.

وأكد احلس����يني« ان هناك عددا من 
احلاالت التي يك����ون فيها الكبد في 
اجلهة اليس����رى والقل����ب في اليمنى 
غير إن حال����ة املريضة اختلفت متامَا 
عم����ا هو متع����ارف علي����ه, والعملية 
الناظورينة التي استغرقت قرابة)45( 
دقيق����ة وجت����اوزت معدله����ا الطبيعي 
بنحو)15(دقيق����ة ملعرف����ة التش����ريح 
الداخل����ي للمريض����ة ق����د تكلل����ت 
بالنج����اح التام, حيث ش����اركه فيها 
طبيب التخدير الدكتور وجيه شناوه 
ناجي ومساعده الدكتور زهير صالح 

مهدي«.
يذكر ان املريضة غادرت املستش����فى 
بع����د ش����فائها التام وحتس����ن حالتها 

الصحية.

مستشفى الحسين  »عليه السالم« العام 
تكشف عن حالة خلقية نادرة
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قال باحثون إن من يستخدمون 
عى  منتظمة  بصفة  األسللربيللن 
يكونون  ربلللام  الللسللنللني  ملللدار 
برسطان  لإلصابة  عرضة  أقللل 
إىل  أيضا  وتوصلوا  القولون، 
األسللربيللن  يللتللنللاولللون  مللن  أن 
لدهيم  تللرتاجللع  سللنللوات  بضع 
أنواع  بمختلف  اإلصابة  خماطر 
ذلك  ويرجع  عموما  الرسطان 
احتامالت  تناقص  إىل  أسللاسللا 
اإلصابة برسطان القولون،وأكد 
املرشفني  كبري  تشان(  )أنلللدرو 
يقلل  األسربين  أن  البحث  عى 

بللصللورة  األورام  ظللهللور  مللن 
عللامللة وملللن أشلليللعللهللا تللراجللع 
اجلهاز  برسطان  اإلصابة  خطر 
من  االلتهابات  يزيل  اهلضمي، 
األمر  وهو  اجلسم  أعضاء  شتى 
احتامالت  من  يقلل  قد  الللذي 
عى  يؤثر  أنه  كام  األورام  ظهور 
مادة الربوستوجالندين الطبيعية 

املسؤولة عن أورام القولون.
دراستهم  يف  الباحثون  واستعان 
(امرأة   88084( بعدد  احلديثة 
تراوحت  رجال،  و)47881( 
) و55   30 بني)  النساء  أعللامر 

عام  الللدراسللة  بللدء  عند  عللامللا 
1976 وتراوحت أعامر الرجال 
بداية  يف  (عاما  و75   40 بني) 
بحثهم عام 1986، وعى مدى 
)  20414 أصيبت)  عاما   32

و)7571(  بللالللرسطللان  املللرأة 
احتامالت  وتراجعت  رجللال، 
)  3 بنسبة)  بللاألورام  اإلصابة 

يتناولون  من  بني  تقريبا  املئة  يف 
األسربين بصفة منتظمة.

استخدام األسبرين لفترات طويلة يرتبط بتراجع 
مخاطر اإلصابة بمختلف أنواع السرطان 

بريطانيون  بللاحللثللون  كللشللف 
البدانة  بني  مبارش  رابط  وجود 
بل)الذاكرة  يسمى  ما  وضعف 
عى  القدرة  وهي  العرضية(، 
السابقة،  األحداث  استحضار 
الدراسة  عى  القائمون  ويعتقد 
زيادة  أن  كامربيدج  جامعة  من 
يؤدي  قد  اجلسم  كتلة  مللؤرش 
املخ  ووظيفة  تركيبة  تغيري  إىل 

وقدرته عى أداء مهام معينة.
عى  اختبارا  الباحثون  وأجرى 
أعامرهم  تللرتاوح  مشاركا   50
ذوي  من  عاما  و35   18 بني 

االختبار  وركز  خمتلفة،  أوزان 
الذاكرة  كفاءة  مدى  قياس  عى 
للللللدى امللللتلللطلللوعلللني فللطلللللب 
أشياء  أن خيبئوا  منهم  الباحثون 
الللوصللول  يصعب  أمللاكللن  يف 
املتطوعني  من  طلبوا  ثم  إليها، 
أن يتذكروا ماهية تلك األشياء 
هبا  وضعوها  التي  واألمللاكللن 

بالضبط.
 18،5 من  االرقام  تشري  حيث 
إىل 25 إىل الوزن املثايل ، أما من 
زيادة طفيفة يف  فتعد   30 -25
الوزن ومن 30 -35 تعد سمنة 

فهي   40 من  أكثر  أما  متوسطة 
تعترب سمنة مفرطة.

املسؤولة  اهلرمونات  وتلعب 
كبريا  دورا  باجلوع  الشعور  عن 
طعام  من  نتناوله  ما  كمية  يف 
ولكن عقولنا أيضا تلعب دورا 

باإلحساس  ترتبط  إذ  مللهللام، 
املسؤول عن احلاجة إىل الطعام 
املعدة  تللفللرز  عندما  وخللاصللة 

عصارة تنبيه للجوع.

باحثون يؤكدون ان البدانة تتحمل 
مسؤولية ضعف الذاكرة
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تارخيها  يعود  الكهرمان  من  قطع  يف  حمفوظة  سحلية  عى  امريكا  من  علامء  عثر 
لنحو) 99 ( مليون عام مما جيعلها أقدم عينة من نوعها و)حلقة مفقودة( للباحثني 

يف عامل الزواحف.
وخلص العلامء الذين أعلنوا عن هذا الكشف العلمي قبل أيام يف معهد فلوريدا 
من  عام  مليون   75 بنحو  عمرا  أكرب  احلفرية  أن  إىل  الطبيعي  للتاريخ  االمريكي 

صاحبة الرقم القيايس السابق.
ويعتقد العلامء أن املخلوق الذي يشبه احلرباء كان صغريا يف العمر عندما حورص 
حاليا  تعرف  التي  املنطقة  يف  مدارية  غابة  يف  زحفه  خالل  لزجة  صمغية  مادة  يف 
بميانامر يف جنوب رشق آسيا،مؤكدين إن جسم املخلوق بالكامل بام فيه األعني 
األخرى  الزواحف  وكانت  معهودة،  غري  بدرجة  جيدا  حمفوظ  امللونة  والقرشة 
املحصورة يف الكهرمان ومنها وزغة )أبو بريص( وسحلية قطبية يف حالة جيدة 
أيضا إىل حد كبري،موضحني أن الزواحف الصغرية هلا أجسام ضعيفة وتتدهور 
برسعة وأن وجودها داخل كهرمان صلب ساهم يف تاسكها جيدا،مستخدمني 
عمر  وتقدير  املخلوقات  لفحص  الدقة  عالية  (رقمية  إكس  أشعة)  تكنولوجيا 

الكهرمان دون تفتيته.

حفرية سحلية عمرها 99 مليون عام
 ترشد العلماء لنظام بيئي مفقود

أسباب )رفة( العين 

وطرق التقليل منها ووقفها..!
هل تقلق بشأن حدوث رفة العني املصحوبة بارتعاش وتشنجات 
يف جفن العني تلقائيًا و يصبح هذا الوقت غري مريح بالنسبة لك 
وخصوصًا إذا تكرر حدوث رفة العني أكثر من مرة ويشكل مصدر 
إزعاج بالنسبة لك ألنك ال تستطيع التنبؤ هبا،وطرق تقليلها هي 
إغامض العني بإحكام ثم الضغط عليها  بقدر ما تستطيع ثم قم 
بفتحها فجأة  بصورة غري متوقعة  تدليك اجلفون بحركة دائرية 
رمش ملدة نصف دقيقة، تغميض نصف العني استخدام اخليار أو 

البطاطس     
أمام  اجللوس  العني،  رفة  و  اجلفن  تشنجات  حللدوث  أسباب 
مضادات  مثل  االدويللة  بعض  وتناول  طويلة  الكمبيوتر،لفرتة 
ارتلللداء  أو   .) غللريهللا  و  اإلكللتللئللاب   مللضللادات   ، اهليستامني 
الغذائي  النظام  يف  اخللل  او  خاطئة،  بصورة  الالصقة  العدسات 
العني، قد تؤدي إيل  الذين يعانون من حساسية  اما  األشخاص 
الذي  واهلستامني   . الدامعة  العني  و  التورم  و  احلكة   حدوث 

يسبب يف حدوث ارتعاش العني .
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بنَي من يتهم الربيطانيني بقتله، وبني من كتب أنهّه قتَل نفسه يف بيته بعدما اهتمه 
بعض السياسيني باخليانة وتوقيعه عى معاهدة عام 1925 مع بريطانيا اخلاصة 
السعدون  املحسن  عبد  العراقي  السيايس  مقتل  قصة  تظلُّ  العراق،  بتقسيم 
إال  الكثرييَن،  عى  غامضة  امللكي  العهد  خالل  العراقية  الوطنية  الرموز  أحد 
فقد  وإنام كيف عاش(،  مات  )لن أخربك كيف  الشهرية  املقولة  أنهّه وبحسب 
للعديد  تبوئه  بعد  واالنجازات  املواقف  من  بالعديد  السعدون  حياة  حفلت 
كام  للعراق  الربيطاين  لالحتالل  املناهضني  من  وكان  السياسية،  املناصب  من 
املعارضني  من  كان  ذلك  وبعد  مود،  اجلنرال  قوات  ضد  املعارك  يف  ساهم 
التي  الرسية  للجمعيات  وانتمى  العراق.  عى  الربيطانية  االنتداب  لسياسة 
تم  العراقية  الدولة  تأسيس  وأثناء  االستقالل  وبعد  العراق  الستقالل  تدعو 
تداول اسمه من قبل املجلس التأسيس ليخلف عبد الرمحن الكيالين النقيب 
حيث ورد اسمه يف املراسالت اخلاصة بتأسيس العراق والتي حررها ومجعها 
عبد الوهاب النعيمي الذي رشح اسمه. ويف عام 1922 توىل منصب رئاسة 

الوزراء أربع مرات يف األعوام 1922 و1925 و1928 و1929.
وهو عبد املحسن بيك السعدون بن فهد، ولد يف النارصية عام 1879م.

كان ينتمي إىل أرسة آل سعدون، وهي ارسة يرجع نسبها لألرشاف من ساللة 
امراء املدينة املنورة )أعرجية حسينية النسب( وهم حكام امارة املنتفق تارخييا 
والتي كانت تضم معظم مناطق وقبائل وعشائر جنوب ووسط العراق، ويف 

نفس الوقت فان أرسته شيوخ قبائل احتاد املنتفق )املنتفك(.
وختليدا  ملواقف هذا الرجل الذي فضل املوت عى اهتامه باخليانة لبلده، فقد تم 
تشييد ساحة يف العاصمة بغداد سميت باسمه )ساحة عبد املحسن السعدون(.

ستقضي حياتك في النوم!!000000000
يقصهّ علينا الشيخ حممد رضا النعامين؛ إحدى مواقف 
رسه(  )قدس  الصدر  باقر  حممد  السيد  الشهيد  سامحة 
معه ويقول: يف يوم من أيهّام الصيف القائظ، وفيام كنت 
نائاًم بعد الغداء ، ايقظني سامحة السيد حممد باقر الصدر 

وقال يل:
ًا   عندما كنت يف عمرك كنت أدرس عرشين ساعة يوميهّ
أحالمًا  فيها  أرى  كنت  الباقية  ساعات  األربع  وحتى 
علميهّة فلم يكن نومًا كالنوم، فلقد كنت أرى يف منامي 
أينهّ أقرأ أو أحلهّ بعض املسائل العلميهّة والفقهيهّة ، فإذا 
كنت تنام يف الليل والنهار فسوف تقيض حياتك بالنوم.

من أوراق عبد المحسن السعدون

42



صورة وتعليق

يحدُث قريبًا من المدارس

من طرائف العرب

الغرُب  ث  يلوهّ أن  أبنائنا  عى  ونخاُف 
واألفكار الدخيلُة أفكارهم وعقوهلم.. 
عيوهنم  ث  لوهّ الذي  املنظر  هبذا  فنفاجأ 
وأنفاسهم.. فهل يرىض اهلل بذلك.. أين 
الكريمة من كلهّ هذه  يا حكومتنا  أنِت 
وحتيلها  باألمكنة  تعجهّ  التي  النفايات 
إىل خراب ومناطق موبوءة غري صاحلة 
الغرب  ويقول:  أحد  يأيت  ال  للعيش.. 

وإرسائيل جاءت هبذه النفايات!!

يقاُل ان شاعرًا دخَل عى رجٍل بخيٍل فامتقَع وجُه البخيِل وظهَر عليِه القلُق 

فانه  واال  اليوم  ذلَك  الشاعَر سيأكُل من طعاِمِه يف  ان  واالضطراُب وظنَّ 

َق بحالِِه ومل يأكلمْ  سيهجوُه، غري انهّ الشاعَر انتبَه اىل ما اصاَب الرجَل فرتفهّ

: من طعاِمِه .. ومىض عنُه وهو يقولمْ

َ اذ دخلُت عليِه حتهّى *** فطنُت فقلُت يف عرِض املقاِل تغريهّ

عيلَّ اليوم نذٌر من صياٍم *** فأرشَق وجُهُه مثَل اهلاِلِل!

كربالءشارع الدخانية في كربالء سنة 1970
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