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قال اإلمام الحسن:
اللؤم أن ال تشكَر النعمَة

a

25 ( تعط��ي ثمره��ا  كل وق��ت وّقت��ه اهلل ألثامرها ب��إرادة خالقه��ا ويرضب اهلل 
األمثال للناس لعلهم يتذك��رون ألن يف رضب األمثال تذكريا وتصويرا للمعاين 
باملحسوس��ات لتقريبها من األفهام .ويف الكايف عنه )عليه الس��الم( إنه سئل عن 
الش��جرة يف هذه اآلية فقال رس��ول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( أصلها وأمري 
املؤمنني )عليه الس��الم( فرعها واألئمة م��ن ذريتهام أغصاهنا وعلم األئمة ثمرهتا 
وش��يعتهم املؤمنون ورقها قال واهلل إن املؤمن ليولد فتورق ورقة فيها وأن املؤمن 
ليموت فتسقط ورقة منها ومثل كلمة خبيثة قول باطل ودعاء إىل ضالل أو فساد 
كش��جرة خبيث��ة ال يطيب ثمره��ا ويف املجمع ع��ن الباقر )عليه الس��الم( إن هذا 
مث��ل بني أمي��ة .  ) 27 ( يثبت اهلل الذين آمنوا بالق��ول الثابت الذي ثبت باحلجة 
والربه��ان عندهم ومتكن يف قلوهب��م واطمأنت إليه أنفس��هم يف احلياة الدنيا وال 
يزال��ون إذا افتتن��وا يف دينهم ويف اآلخ��رة فال يتلعثمون إذا س��ئلوا عن معتقدهم 
وُيض��ل اهلل الظاملني الذين ظلموا أنفس��هم باجلحود واالقتص��ار عىل التقليد فال 
هيت��دون إىل احل��ق وال يثبتون يف مواقف الفتن . يف ال��كايف عن أمري املؤمنني عليه 
الس��الم يف حديث س��ؤال القرب فيقوالن له مْن ربك وما دينك ومْن نبيك فيقول 
اهلل ريب وديني اإلس��الم ونبيي حممد )صىل اهلل علي��ه وآله( فيقوالن ثبتك اهلل فيام 

حيب ويرىض وهو قول اهلل يثبت اهلل الذين آمنوا اآلية .

ُهْم  ُب اهلّلُ اأَلْمَثاَل لِلنَّاِس َلَعلَّ ا َوَيرْضِ َ ُتْؤِت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي بِإِْذِن َرهبهِّ
��ُروَن }إبراهي��م/25{ َوَمث��ُل َكِلَم��ٍة َخبِيَثٍة َكَش��َجَرٍة َخبِيَثٍة  َيَتَذكَّ
اْجُتثَّْت ِمن َفْوِق اأَلْرِض َما هَلَا ِمن َقَراٍر }إبراهيم/26{ ُيَثبهُِّت اهلّلُ 
ْنَيا َويِف اآلِخَرِة َوُيِضلُّ اهلّلُ  َياِة الدُّ ابِِت يِف احْلَ ِذيَن آَمُنوْا بِاْلَقْوِل الثَّ الَّ
ُلوْا  ِذيَن َبدَّ امِلنَِي َوَيْفَعُل اهلّلُ َما َيَشاء }إبراهيم/27{ َأَلْ َتَر إىَِل الَّ الظَّ
َم  وْا َقْوَمُه��ْم َداَر اْلَبَواِر }إبراهيم/28{ َجَهنَّ نِْعَم��َة اهلّلِ ُكْفًرا َوَأَحلُّ
وْا  ُيِضلُّ ِ َأنَداًدا لهِّ ا َوبِْئَس اْلَقَراُر }إبراهيم/29{ َوَجَعُلوْا هلِلّ َيْصَلْوهَنَ
اِر }إبراهيم/30{ ُقل  ُعوْا َفإِنَّ َمِصرَيُك��مْ إىَِل النَّ َعن َس��بِيِلِه ُقْل مَتَتَّ
ا  ��ا َرَزْقَناُهْم رِسًّ ��اَلَة َوُينِفُقوْا ِمَّ ِذيَن آَمُن��وْا ُيِقيُموْا الصَّ ِعَب��اِدَي الَّ لهِّ
ن َقْبِل َأن َيْأِتَ َيْوٌم الَّ َبْيٌع ِفيِه َواَل ِخاَلٌل }إبراهيم/31{  َوَعالنَِيًة مهِّ
اَمء َماء َفَأْخَرَج  اَمَواِت َواأَلْرَض َوَأنَزَل ِمَن السَّ اهلّلُ الَِّذي َخَلَق السَّ
َر َلُك��ُم اْلُفْلَك لَِتْجِرَي يِف اْلَبْحِر  ُكْم َوَس��خَّ َمَراِت ِرْزًقا لَّ بِِه ِمَن الثَّ
ْمَس  ر َلُكُم الشَّ اَر }إبراهيم/32{ َوَسخَّ َر َلُكُم اأَلهْنَ بَِأْمِرِه َوَس��خَّ

َهاَر }إبراهيم/33{  ْيَل َوالنَّ َر َلُكُم اللَّ َواْلَقَمَر َدآئَِبنَي َوَسخَّ

�سورة اإبراهيم

التف�سري

تؤت: تعطي
اجتثت: اقتلعت من اصلها

قرار: قر يف مكانه اذا ثبت
واحلوا: انزلوا دار البوار: دار اهلالك

اندادا: مجع ند وهو املامثل
دائبني: دائمني يف احلركة املرسومة هلم

آفة اليأس

التفت

عندم��ا ينصطدم املرء بموقف ب��ل بمواقف يراها 
معرقلة ملس��رية حيات��ه او العائق يف حتقي��ق امانيه 
فانه يركن اىل الي��أس والقنوط، ويرى ان الطريق 
مس��دود من غري الولوج يف مس��الك اخرى بغية 
حتقيق املطلوب ، ومثل هكذا يأس س��يكون عقبة 
امام حياته حتى يف حتقيق ابسط مستلزمات احلياة 
ويعل��ل احباطه بام عرقله ، وهنال��ك من تواجهه 
مصاعب مج��ة وال يظهر عىل حمياه م��ا يعيق غايته 
يف ني��ل مطلبه بل يس��تمد قوت��ه من ق��وة احتواء 
مصاعبه ، ومثل هذا س��يكتب له النجاح يف حياته 

رشط االعتامد عىل اهلل عز وجل يف كل ما يبغي.
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ستبقى اوراق التاريخ العراقي يف العرص احلديث تذكر وتبجل وتنحني 
لفتوت��ني، االوىل اسس��ت وطن��ا والثانية حفظ��ت وطن��ا ، االوىل التي 
انطلقت من كربالء عىل يد املجاهد الشيخ حممد تقي الشريازي )قدس 
رسه( والت��ي كانت بمثابة الرشارة التي اوقدت ثورة العرشين وجاءت 

ثامرها بتأسيس وطن اسمه العراق.
الفتوى االخرى التي انطلقت من كربالء املقدسة لسامحة املرجع االعىل 
السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله( برضورة اجلهاد الكفائي حلفظ 

وطن اس��مه العراق م��ن االرشار فكانت الرشارة النطالق مهم الرجال والتوجه لس��وح القت��ال وايقاف زحف االرشار 
وحفظ كيان وطن؛ وها نحن يف شعبان النور متر علينا الذكرى الثانية لبيان اجلهاد الكفائي الذي صدر يف مثل هذه االيام 
املباركة ) 14 ش��عبان 1435ه�(، ولكل قلم بيد مؤرخ مس��ؤولية جسيمة بتدوين ما يسّطره ابناء احلشد الشعبي والقوات 
االمني��ة من بطوالت يف طرد ه��ذا الكيان االرهايب من ارض االولياء حتى تقرأ االجيال يف املس��تقبل عن هذه البطوالت 

ويعلموا بحجم بيان اجلهاد الكفائي يف تاثريه ليس عىل الوضع العراقي بل حتى عىل الدول الداعمة لالرهاب.

قال االمام علي 

في تمجيد اهلل وتعظيمه
a

تِِه َعْن  اِهِر َبَعَجائِِب َتْدبِ��رِيِه لِلنَّاِظريَن، اْلَباِطِن بَِجاَلِل ِعزَّ ِه)1( اْل�َمْخُلوِقنَي، اْلَغالِِب مِلََقاِل اْلَواِصِفنَي، الظَّ ْم��ُد هلل اْلَعيِلهِّ َعْن َش��بَ احْلَ
َلُم،  ميِِع ااْلُموِر باَِل َرِويَّة َواَل َضِمري، الَِّذي اَل َتْغَشاُه الظُّ ِر جِلَ َفاد، امْلَُقدهِّ ِنَي، اْلَعاِلِ َباَل اْكتَِس��اب َواَل اْزِدَياد، َواَل ِعْلم ُمْس��تَ ِفْكِر امْلَُتَومههِّ

اٌر، َلْيَس إِْدَراُكُه بِااْلْبَصاِر، َواَل ِعْلُمُه بِااْلْخَباِر. ِري َعَلْيِه هَنَ َواَل َيْسَتِضُء بِااْلْنَواِر، َواَل َيْرَهُقُه)2( َلْيٌل، َواَل َيْ
َح  ُزوَنَة، َحتَّى رَسَّ َل بِ��ِه احْلُ ُعوَبَة، َوَس��هَّ َل بِِه الصُّ َمُه يِف االْصِطَفاِء، َفَرَتَق بِِه امْلََفاتَِق، َوَس��اَوَر بِِه امْلَُغالَِب، َوَذلَّ َي��اِء، َوَقدَّ َأْرَس��َلُه بِالضهِّ

اَلَل، َعْن َيِمني َوِشاَمل. الضَّ
____________

1. َشَبه � بالتحريك �: أي مشاهبة.
2. َرِهَقُه � كفرح �: َغِشَيُه.

فتوتاِن 
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املقدسة  احلسينية  العتبة  قامت 
ب���إرس���ال وف���د ي��ض��م ك���وادر 
يف  البشري  ق��ري��ة  اىل  وآل��ي��ات 

الربايا  إلنشاء  كركوك  حمافظة 
حول  الساتر  تدعيم  عن  فضاًل 
لتأمينها بعد حتريرها من  القرية 

عصابات داعش االرهابية.
العتبة  وف��د  مسؤول  وق��ال 
الشيخ صباح اجلنايب: »تقوم 
احلسينية  العتبة  من  ك��وادر 

وتدعيم  ربايا  بتنفيذ  املقدسة 
حول  حاليا  ينّفذ  الذي  الساتر 
من  حتريرها  بعد  البشري  قرية 
زم��ر داع���ش وب��ال��ت��ع��اون مع 
الشعبي  احلشد   )16( ل��واء 

الرتكامين«.
واض���اف اجل��ن��ايب: »ارس��ل��ت 

ثقيلة  آل���ي���ات  س���ت  ال��ع��ت��ب��ة 
خت��ص��ص��ي��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل��ه��م��ة 
رغم  ان��ه  اىل  مشريا  امل��ذك��ورة، 
إصابة احد افراد فريق العمل يف 
اليوم الثاين اال ان العمل مستمر 
جماهدي  وب��إرصار  عالية  هبمة 

العتبة احلسينية املقدسة«.

نرش لواء عيل االكرب )عليه السالم( اعدادا من كتيبة القناصني التابعة للواء لرصد 
من  الفلوجة  كرمة  ناحية  مركز  لتحرير  واستعدادا  االرهابية،  العنارص  حتركات 
براثن الدواعش. وقال اللواء )عيل احلمداين( آمر لواء عيل االكرب )عليه السالم(: 
حترك  اي  لرصد  القناصني  نرش  تتطلب  اجلغرايف  وطابعها  املنطقة  طبيعة  »ان 

للعصابات االرهابية، معربًا عن امهية القناص يف املعركة«.
 واضاف احلمداين: »ان هناك تنسيقًا مشرتكًا مع قطعات اجليش واحلشد الشعبي 

فيام خيص التخطيط والتنسيق لتلك املعركة ودفع اخلطر عن العاصمة بغداد«.

آليات العتبة الحسينية تنشر ربايا تحيط بقرية البشير

داعش يخسر اغلب قياداته في الفلوجة 

اكد املتحدث باسم كتائب جند االمام حسني االسدي: »ان الوضع السيايس 
داعش  من  زمر  االرايض  حترير  عمليات  سري  عىل  كبري  بشكل  اثر  املربك 
حمور  حترير  ليتم  عسكرية  بعملية  البدء  يب  االس��دي:  وبني  االره��ايب«.  
الصينية - احلديثة الذي يتواجد  فيه ابطال جند االمام حيث يعد هذا املحور 
اىل  ويمتد  االنبار  الرشقاط  وحمافظة  قضاء  بني  يفصل  اذ  املهمة  املحاور  من 
حدود سوريا فإذا تم السيطرة عليه بشكل كامل يتم قطع امدادات  داعش بني 

الرشقاط واالنبار«. 

خرس كيان داعش االرهايب اغلب قياداته يف مدينة الفلوجة نتيجة العمليات 
يف  مواقعه  عىل  املستمر  واملدفعي  والصاروخي  اجلوي  والقصف  النوعية 
املدينة هذا ما افاد به السيد محيد اليارسي امر لواء انصار املرجعية.  واضاف: 
»خالل االيام القليلة املاضية تم قتل اكثر من 100 شخصية قيادية من قوات 
النخبة بداعش االرهايب يف حمور عامرية الفلوجة، مبينا ان اجلانب التكتيكي 

لداعش بدأ يرتبك بعد ان خرس اغلب عنارصه وقياداته«.

لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

لواء علي االكبر )عليه السالم( ينشر القناصين في كرمة الفلوجة

كتائب جند االمام تّلوح بعمليات قطع امدادات  داعش بين الشرقاط واالنبار

6

اخبار



الموجز

 

• مجلس النجف يخصص ) 70 ( مليون دينار لقطاع الصحة من صندوق الواردات المحلية

• مجلس كربالء يحيل ملف مقالع المواد اإلنشائية إلى النزاهة وينفي استيالء مسؤولين محليين على بعضها

• منظمة نجفية تعّلم فنون الخياطة للنازحات وتنتقد »ضعف االهتمام الحكومي«

• العراق يحّشد الجهد الدولي لضم األهوار لالئحة التراث العالمي وإنعاشها سياحيًا

•  في ظل نقص كبير في االموال، كربالء تتهيأ لزيارة النصف من شعبان وتطالب بغداد بدعمها ماليًا

• مجلس كركوك يقرر تجديد عقد شراء الطاقة الكهربائية المجهزة للمحافظة من شركة مستثمرة
• جامعتا األنبار والفلوجة تودعان موقعهما البديل بكركوك وتتعهدان بإشاعة قيم »االعتدال والتسامح« بالمحافظة

• صحة المثنى تتلف )9( اطنان من »البرتقال التركي« بعد فشلها بـ« االختبار الفيزيائي »

الرتبية،  ل��وزارة  العام  املفتش  مكتب  عد 
االمنية،  واالوض��اع  السياسية  التدخالت 
االدارة  اختيار  يف  الرئيسة  االسباب  أحد 
ضعف  اىل  أشار  فيام  للمدارس،  الضعيفة 
بعض  وع�����زوف  ال���رتب���وي  االرشاف 
الكفاءات الدراسية عن تويل املهام االدارية 

يف املدارس.  
ل��وزارة  العام  املفتش  ملكتب  بيان  وذك��ر 
مفصل  بشكل  بحث  »املكتب  أن  الرتبية 
التي أدت اىل ضعف اختيار  عن االسباب 
العامة  امل��دي��ري��ات  يف  امل���دارس  ادارات 
للرتبية كافة ووضع احللول الختيار ادارات 

مدارس وفق معايري االدارة احلديثة«.
االسباب  أهم  بني  »من  أن  البيان  وأضاف 

هي  املدرسية  االدارة  لضعف  أدت  التي 
أدت  التي  والطائفية  االمنية  االوض���اع 
االدارة  تويل  الكفاءات عن  لعزوف بعض 
املدرسية«، مشريًا اىل »التدخالت السياسية 

وضعف  ال��رتب��وي  االرشاف  وض��ع��ف 
التدريب إلدارات املدارس وعدم االهتامم 
ملدير  والشخصية  النفسية  للجوانب 

املدرسة«.
برامج  »املكتب وضع  أن  اىل  البيان  وأشار 
ووضع  املدرسية  االدارة  ضعف  ملعاجلة 
»من  أن  مبينًا  هلا«،  االسرتاتيجية  احللول 
اهم تلك احللول استحداث تشكيل اداري 
ُيعنى بإدارات املدارس يتوىل تقييم املديرين 
تتضمن  تطويرية  دورات  يف  وادخ��اهل��م 
االجتاهات احلديثة لإلدارة واعداد مرشوع 
املدارس  ملديري  املهني  )االع��داد  بعنوان 
عىل مستوى البكالوريوس يف اقسام الرتبية 

يف اجلامعات(«.

مفتش عام التربية: اختيار اإلدارات الضعيفة للمدارس يعود ألسباب سياسية وأمنية

افتتحت يف حمافظة بابل، األربعاء املايض 2016/5/11 مدينة مائية متكاملة وسط احللة، وفيام عّدت 
هيئة استثامر بابل املرشوع »األول من نوعه يف العراق«، أكد مستثمر املرشوع، أن املكان الذي أقيمت 

عليه املدينة املائية كان مكّبًا للنفايات.
وقال »نرص محود« مدير هيئة استثامر بابل ان »اهليئة افتتحت مرشوعًا استثامريًا يف حي االسكان، وسط 
مدينة احللة، وهو عبارة عن مركز استحامم ورشاقة يتكون من جمموعة مسابح عاملية ومحامات تركية 

وساونا اضافة اىل مطعم«، مبينًا أن »هذا املرشوع يعد األول من نوعه يف العراق«.

في أرض كانت مكّبًا للنفايات.. بابل تفتتح مدينة مائية االولى من نوعها
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السيُد الصافي  ُيورد مقاطَع من عهد االمام 
امير المؤمنين )عليه السالم( الى مالك االشتر 

)رض( بشأن رعاية الجنود والمقاتلين 

اىل  التعازي  نقدم  البداية  يف 
فقدوا  الذين  الكرام  املواطنني 
احبتهم يف التفجريات االرهابية 
االخرية  االيام  يف  رضبت  التي 
وغريها  ودياىل  والساموة  بغداد 
ان  القدير  العيل  اهلل  سائلني   ..
بواسع  الكرام  الشهداء  يتغمد 
الصرب  ذوهي���م  ويلهم  رمح��ت��ه 
اجلرحى  عىل  ويُمنَّ  والسلوان 
 .. العاجل  بالشفاء  واملصابني 
تقرص  الكلامت  ان  واحلقيقة 
املآيس  هذه  بشاعة  وصف  عن 
وسوء ما يمر به البلد ويعاين منه 
املواطنون عىل خمتلف االصعدة، 
من  ُي��س��ت��غ��رب  ال  ك���ان  واذا 
ارتكاب  يف  التامدي  االرهابيني 
والتفاخر  امل��روع��ة  امل��ج��ازر 
بمنتهى  الربيئة  الدماء  بإراقة 
يتساءل  اجلميع  فان  الوحشية 

متى يريد املسؤولون ان يعودوا 
املناكفات  ويرتكوا  رشدهم  اىل 
باملصالح  واالهتامم  السياسية 
عىل  كلمتهم  ويمعوا  اخلاصة 
والتخبط  االنحدار  هذا  وقف 
فانه  ولألسف  البلد؟  ادارة  يف 
ال ج����دوى م��ن احل��دي��ث يف 
صّموا  ق��د  فاهنم  امل��ج��ال  ه��ذا 
ألصوات  االستامع  عن  آذاهن��م 

الناصحني واىل اهلل املشتكى.
نورد اهيا االخوة وُنكمل مقاطع 
املؤمنني  ام��ري  االم��ام  عهد  من 
)عليه السالم( اىل مالك االشرت 
اجلنود  رع��اي��ة  ب��ش��أن  )رض( 

واملقاتلني :
عيل  االم���ام  عهد  ان  تعلمون 
االشرت  ملالك  ال��س��الم(  )عليه 
فيه توجيه اىل اصناف خمتلفة من 
املجتمع من  االهتامم باالقتصاد 

باجلند  واالهتامم  احِلرف  وباهل 
ال��ن��ص  ه���ذا   .. ذل���ك  وغ���ري 
التوجيهات  بعض  يستعرض 
مالك  اىل  السالم(  )عليه  منه 
يكون  مهام  احلاكم  او  االش��رت 
املجال:  هذا  يف  له  التوجيه  هذا 

قال )عليه السالم( :
ُجْنِدَك  ُرؤوِس  آَث��ُر  )َوْل��َي��ُك��ْن 
َمُعوَنتِِه،  يِف  َواَساُهْم  َمْن  ِعْنَدَك 
باَِم  ِجَدتِِه  ِمْن  َعَلْيِهْم   َوَأْفَضَل 
ِمْن  َوَراَءُه��ْم  َمْن  َيَسُع  َيَسُعُهْم 
َيُكوَن  َحتَّى  َأْهِليِهْم،  ُخُلوِف 
���ًا َواِح����دًا يِف ِج��َه��اِد  ��ْم مَهّ ��هُ مَهُّ
َعَلْيِهْم  َعْطَفَك  ،  َف��إِنَّ  اْل��َع��ُدوهِّ

ْم َعَلْيَك(. َيْعِطُف ُقُلوهَبُ
 (  : ال��س��الم(  )عليه  ق��ال  ث��م 
َناِء َعَلْيِهْم،  َوَواِصْل يِف ُحْسِن الثَّ
اْل��َب��اَلِء  َذُوو  َأْب��ىل  َم��ا  َوَت��ْع��ِدي��ِد 
ْسِن  حِلُ ْكِر  الذهِّ َكْثَرَة  َفإِنَّ  ِمْنُهْم، 

ُض  رهِّ َوحُتَ َجاَع،  الشُّ زُّ  َأْفَعاهِلِْم  هَتُ
اِكَل، إِْن َشاَء اهلُل. النَّ

َما  ِمْنُهْم  اْمِرىء  لُِكلهِّ  اْعِرْف  ُثمَّ 
اْمِرىء  َب��اَلَء  نَّ  َتُضمَّ َواَل  َأْب��ىل، 
ُدوَن  بِِه  نَّ  َ ُتَقرصهِّ ِه،  َواَل  ِ َغ��ريْ إىَِل 
ُف  َغاَيِة َباَلئِِه، َواَل َيْدُعَونََّك رَشَ
اْمِرىء إىَِل َأْن ُتْعِظَم ِمْن َباَلئِِه َما 
اْمِرىء  َصِغريًا،  َواَلَضَعُة  َكاَن 
إىَِل َأْن َتْسَتْصِغَر ِمْن َباَلئِِه َما َكاَن 

َعظياًِم(.
هذا النص اخواين لو التزم به من 
يريد ان يلتزم حقيقة صنع جندًا 
حقيقة جعلوا قلوهبم امامهم ال 
خيافون.. ماذا يريد امري املؤمنني 
او  مالك  من  ال��س��الم(  )عليه 
حيفظ  ان  قائد  او  زعيم  أي  من 
هو  اجلندي  معروف   .. دولته 
خيتار  كيف  احلامية  هو  السيف 
.. قال )عليه السالم( : )َوْلَيُكْن 

أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدَث 
في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي 
الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته 
الموافق  1437ه�����  ش��ع��ب��ان/   /  5 ف��ي  ال��ش��ري��ف  الحسيني 

2016/5/13م تحدث قائالً: اخوتي اخواتي :
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َمْن  ِعْنَدَك  ُجْنِدَك  ُرؤوِس  آَث��ُر 
َواَساُهْم يِف َمُعوَنتِِه(

حتى  كبريًا  ُت��ربز  ان  تريد  جند 
يكون يف مهمة قيادة اجلند وفق 
مواصفات ما هو الذي يكون له 
له  تتقدم  انت  عندك  طيب  اثر 
 .. املوقع  هذا  يف  وتنصبه  وتأت 
)َوْلَيُكْن   : السالم(  )عليه  يقول 
من   ) ِعْنَدَك  ُجْنِدَك  ُرؤوِس  آَثُر 
ال  معونتهم  يف  اجل��ن��د  واس���ى 
يقف  من  ال  االم��ر  عكس  من 
ال  معونتهم  وبني  بينهم   ً حائال 
ثم   .. معونتهم  يرسق  من  بني 
يقول )عليه السالم( : )َوَأْفَضَل 
َيَسُعُهْم  باَِم  ِجَدتِِه  ِمْن  َعَلْيِهْم 
ُخُلوِف  ِمْن  َوَراَءُه��ْم  َمْن  َيَسُع 

َأْهِليِهْم(.
قطعًا اخواين الولد جمبنة والعائلة 
يفكر  يظل  االنسان  جتّبن  جمبنة 
يوجد  وال  هلم  املعني  وانا  اهيل 
هل  الح��ظ��وا   .. عندهم  اح��د 
يقاتل  االنسان  ان  املعقول  من 
كيف  بأهله  منشغل  وف��ك��ره 
السالم(  )عليه  االمام  يقاتل؟! 
اىل  التفت   .. حمذور  هذا  يقول 
ختتار  ال  الرجال  من  ختتار  من 
هذا  اختار  لكن  يتزلف..  من 
معاناة  كيفية  يعرف  هذا  جندي 
اجلندي البد ان تؤمن له املعونة 
وايضًا البد ان ُتفضل عليه حتى 
يمدون  ال  اهله  ان  اىل  يطمئن 
ايادهيم من بعده .. ايضًا هؤالء 

مكفول له الرزق ..
حتكم  ان  ت��ري��د  ح��ال��ة  يف  ان��ت 
)عليه  االم��ام  ارسله  مالك   ..
يا  فأنت  حيكم  حتى  ال��س��الم( 
هبذه  املتشبه  او  املتشبث  اهي��ا 
الطريقة عليك ان تنفذ ما يقوله 
السالم(  )عليه  املؤمنني  ام��ري 
جلندك..  و  لك  حصانة  وه��ذه 
حتى يكون همُّ هؤالء اجلند مهًا 

واحد يف جهاد العدو. 
 ((  : السالم(  )عليه  يقول  ثم 
َناِء َعَلْيِهْم،  َوَواِصْل يِف ُحْسِن الثَّ
َوَتْعِديِد َما َأْبىل َذُوو اْلَباَلِء ِمْنُهْم(
املهمة  االش���ي���اء  م���ن  وه����ذه 
بعض  يف  االن���س���ان  ل��ألس��ف 
بل  ب��امل��ال  ال  يبخل  احل���االت 
بالكالم.. فكثري من الناس يمر 
ويبخل حتى بالسالم .. ويبخل 
بالكالم .. هذه املسألة يف بعض 
)عليه  االم��ام  يقول  احل��االت 
السالم( واصل الثناء عليهم وال 
تبخل قل هذا جندي جيد هذا 
له مآثر وله بطوالت اثني عليهم 
ثم  الكالم..  يف   ً بخيال  تكن  ال 
يقول )عليه السالم( : )َوَتْعِديِد 

َما َأْبىل َذُوو اْلَباَلِء ِمْنُهْم(.
فعَل  هكذا  ه��ذا  واذك���ر  ع��دد 
واجه  وهكذا  قاتل  هكذا  وهذا 
يبني  ثم   .. تبني  ال  مل��اذا  بنّي   ..
)َف��إِنَّ  ال��س��الم(:  )عليه  االم��ام 
زُّ  َأْفَعاهِلِْم  هَتُ ْسِن  حِلُ ْكِر  الذهِّ َكْثَرَة 
إِْن  اِكَل،  النَّ ُض  ��رهِّ َوحُتَ َجاَع،  الشُّ

َشاَء اهلُل.
 .. طيبة  كلمة  حيتاج  االنسان 
لكن  نعم..  اهلل  سبيل  يف  يقاتل 
القرآن  تشجعه..  كلمة  حيتاج 
يقول للنبي )صىل اهلل عليه وآله 
ربك  حلكم  )ف��اص��رب  وس��ل��م( 
انك بأعيننا( قطعًا هذه تشد من 
النبي )صىل اهلل عليه وآله  قلب 
ومشجع  مصرّب  وه��ذا  وسلم( 
اهلل تعاىل يقول للنبي انت بأعيننا 
النبي )صىل اهلل عليه  هل خياف 

وآله وسلم( بعد ذلك؟
يقول  السالم(  )عليه  فاإلمام 
هؤالء تفقْد مصاحلهم واذكرهم 
 .. مآثرهم  واذكر  عنهم  واسأل 
افعاهلم  حلسن  الذكر  كثرة  فان 
الشجاع  جتعل   .. الشجاع  هتز 
من  مقّدر  العمل  هذا  ان  يرى 

الناكل  وحت���ّرض  امل��ت��ص��دي.. 
يف  يكون  ال  حتى  واملتقاعس 
ناكل..  او  جبان  اح��د  جندك 
)عليه  احلسني  االم��ام  الحظوا 
اصحابه  م��ع  تكلم  ال��س��الم( 
اَر  )ل  ك��الم  الطف  واق��ع��ة  يف 
يبْن  ل  فبالنتيجة   ).. اصحابًا 
فهم  اطالقًا  اصحابه  من  احد 
يفر  هيجمون  عندما  قلتهم  عىل 
من بني ايدهيم االوغاد كاجلراد 
)عليه  ي��ق��ول  ث��م  امل��ن��ت��رش.. 
لُِكلهِّ  اْع���ِرْف  )ُث��مَّ   : ال��س��الم( 

اْمِرئ ِمْنُهْم َما َأْبىل(. 
ماذا  هذا  اعرف  تأتيك  تقارير 
فعل؟ وهذا ماذا فعل حتى تثني 
النقطة  ه��ذه  الحظوا   .. عليه 
االخرية املهمة جدًا جدًا .. قال 
نَّ  َتُضمَّ )َواَل   : السالم(  )عليه 
نَّ  َ َباَلَء اْمِرئ إىَِل َغرْيِِه،  َواَل ُتَقرصهِّ

بِِه ُدوَن َغاَيِة َباَلئِِه(.
هذا  جهد  تصادر  ان  حتاول  ال 
له  والعزيمة  له  البالء  املقاتل.. 
والنرص له.. ال حتاول ان تصادر 
نمنح  نحن  لكن   .. اجلهد  هذا 
لقضية  لقرابة  نمنح  موازين  بال 
هذا  لكن  و  ملنزلة  او  ل��رشف 
كذب..  فيه  هذا  الواقع  خالف 
)َواَل   : السالم(  يقول )عليه  ثم 
َأْن  إىَِل  ئ  اْم��رِ ُف  رَشَ َيْدُعَونََّك 
َكاَن َصِغريًا،  َما  َباَلئِِه  ِمْن  ُتْعِظَم 
َتْسَتْصِغَر  َأْن  إىَِل  اْمِرئ   َواَلَضَعُة 

ِمْن َباَلئِِه َما َكاَن َعظياًِم(.
شارك  انسان  كربى  طامة  هذه 
اخللفيات  يف  بتعبرينا  كان  لكن 
ألنه  نحن   .. مثاًل  طلقة  رضب 
البالء  هذا  سنعظم  املقربني  من 
هو  التي  الصفات  من  ونعطيه 
ال يصدق بنفسه.. االمام )عليه 
َيْدُعَونََّك  )َواَل   : يقول  السالم( 
ِمْن  ُتْعِظَم  َأْن  إىَِل  أمرئ  ُف  رَشَ
َباَلئِِه( ال تعظم بالءه بالء عنده 

ان  حتاول  ال  بحجمه  بالء  لكن 
عىل  االشياء  وتضخم  تصادر 
خالفها .. وهذه فتنة ومثلبة يمر 
التاريخ كثري  املتصدي.. ويف  به 
منقبة  كم   .. االشياء  هذه  من 
وجود  هلا  ليس  وه��ي  ُاعطيت 
من  قريب  فالنا  ألن  مل���اذا؟! 
االمر  بيده  واملتصدي  املتصدي 
االوصاف  هذه  فلصق  والنهي 
والعكس  هل��ا..  واق��ع  ال  التي 
 .. م��ال��ك  ي��ا  تفعله  ال  اي��ض��ًا 
) َواَلَضَعُة اْمِرئ إىَِل َأْن َتْسَتْصِغَر 

ِمْن َباَلئِِه َما َكاَن َعظياًِم(.
الناس  عامة  من  شخص  ه��ذا 
والتحق  عدوك  ياهد  ان  اراد 
ب��ص��ف��وف اجل��ن��د وه���و رج��ل 
كبري  اجتامعي  ش��أن  ل��ه  ليس 
هكذا  حسنًا..  ب��الء  اب��ىل  لكنه 
به  ارست��ه  عظمة  ب��دأت  رج��ل 
يتكل  ..االول  االول  بخالف 
انتهى  وال���رشف  ال��رشف  ع��ىل 
رشف  به  ب��دأ  ه��ذا  ولكن  اليه 
اهله .. قال : )) َواَلَضَعُة اْمِرئ 
َما  َباَلئِِه  ِمْن  َتْسَتْصِغَر  َأْن  إىَِل 
َك��اَن َع��ظ��يِ��اًم(.        هو لواله 
يعرفه  ال  ال��ذي  الشخص  هذا 
االخرون .. لواله ملا كان هناك 
نرص اصال ً هذا هو الذي يب 
طبعًا   .. عليه  وتثني  يكّرم  ان 
سبحانه  اهلل  اسأل  مقاييس  هذه 
من  اليها  يلتفت  ان  وت��ع��اىل 
الصفات  هذه  وقطعًا  يلتفت.. 
امري  ذكرها  التي  االوامر  وهذه 
قطعًا  السالم(  )عليه  املؤمنني 
وللبلد..  للجند  محاية  تكون 
ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  نسأل 
ان  لنا ولكم واخر دعوانا  يغفر 
وصىل  العاملني  رب  هلل  احلمد 
واله  ونبينا حممد  اهلل عىل سيدنا 

الطيبني الطاهرين ..
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مستّقاٌة من اخلطبة األوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة 

السيد امحد الصايف يف 5/
شعبان/1437هـ املوافق 

2016/6/13م

نزال مع حمّطات منرية من  وال 
)عليه  السجاد  االم���ام  دع��اء 
وطلبها  التوبة  ذكر  يف  السالم( 
ال��س��الم(:  )ع��ل��ي��ه  ي��ق��ول  إذ 
َد ِم��ْن ُذُن��وبِ��ِه َم��ا َأْن��َت  )َوَع����دَّ
َواْسَتَغاَث  ُخُشوعًا  هَلَا  َأْحَص 
يِف  بِ��ِه  َوَق��َع  َما  َعِظيِم  ِم��ْن  بِ��َك 
يِف  َفَضَحُه  َما  َوَقبِيِح  ِعْلِمَك 
أْدَب���َرْت  ُذُن��وب  ِم��ْن  ُحْكِمَك 
ا  ا َفَذَهَبْت، َوَأَقاَمْت َتبَِعاهُتَ اهُتَ َلذَّ
َفَلِزَمْت، ال ُيْنِكُر َيا إهلِي َعْدَلَك 
إْن َعاَقْبَتُه، َوال َيْسَتْعِظُم َعْفَوَك 

َتُه(. إْن َعَفْوَت َعْنُه َوَرمِحْ
وال��ع��دد  االرق����ام  مسألة  إّن 
واالنسان  حياتنا  يف  امهية  هلا 
لكن  ع��ام��ًا   60 ي��ع��ي��ش  ق��د 
ال  قد  فائدة  فيه  ال��ذي  العمر 

اغلب  واال  االشهر..  يتجاوز 
يلتفت  ال  االن��س��ان  االوق���ات 
غري  يكون  قد  الوقت  لالسف 
به  نجود  فرتانا  حياتنا  يف  مهم 
تذهب  ان  االع��امر  ونستسهل 
ابليس  يأتيه  واالنسان  سدى 
يؤجل  ودائاًم  والنفس  واهلوى 
ويؤخر االعامل الصاحلة ويبقى 
يلتفت  ان  اىل  الدوامة  هذه  يف 
ببعض  له  طاقة  ال  قد  ان��ه  اىل 

االعامل الصاحلة. 
غاية  املسألة يف  التنبيه عن هذه 
االمهية ولذلك ورد احلث عىل 
حياسب  ان  اليومية  املحاسبة 
يوميًا واملحاسبة  نفسه  االنسان 
اين  واملحاسبة  جرأة  اىل  حتتاج 
اريد ان احصل بعض املشاكل 

وم��ع  ن��ف��ي  وم����ع  ريب  م���ع 
االخرين وهذا التجاوزات مع 
اهلل تبارك وتعاىل البد ان تنتهي 
موقف  يقف  ان  لالنسان  البد 
الشجاع ويبتعد عن كل اآلثام.

َد  )َوَعدَّ  : السالم(  )عليه  يقول 
هَلَا  َأْح��َص  َأْن��َت  َما  ُذُنوبِِه  ِمْن 

ُخُشوعًا(
اهلل تعاىل بيده العدد ولكن هذا 
تعاىل  اهلل  اىل  خشوع  التعداد 
حتى  ال��ذن��وب  نستذكر  بدأنا 

نبدأ صفحة جديدة..
وي��ق��ول )ع��ل��ي��ه ال���س���الم((: 
َما  َعِظيِم  ِمْن  بَِك  )َواْسَتَغاَث 
ال  فنحن  ِعْلِمَك(،  يِف  بِِه  َوَقَع 
الذنوب  ِعظم  ندرك  ان  يمكُن 
اال ان نتعلم.. العلم قبل العمل 

 .. بالعلم  هيتف  دائاًم  والعمل 
ان  ي��ع��رف  ان  االن��س��ان الب��د 
هي  م��ا  عملته  ال��ذي  العمل 
قيمته احلقيقة وما هي اخلسارة 
ليست   .. يل  ستسبب  ال��ت��ي 
اخلسارة املادية ..العلم البد ان 
يف  نقع  ال  حتى  انفسنا  نحصن 
التفت  ان  بعد  املشاكل..  هذه 
االنسان وجد عظيم ما وقع به 
اعتقد  كنت  االعامل  بعض  ان 
لكنها عظيمة.. هذه  اهنا سهلة 
املقاييس كونه عظيم وكونه هني 
ليست مثل مقاييسنا.. االنسان 
قد  العامة  املجالس  يف  االن 
يرى ان الذنوب بعضها اسهل 
توجد  وال  لشهرهتا  بعض  من 
هناك نفرة منها فاملجالس مثال 

ال تقْل سأتوُب غدًا.. والَت حيَن مندِم!!

هل من طريق غير التوبة للجوء إلى الخالق العظيم )سبحانه وتعالى( لنستغفر عن خطايانا ونلوذ مرًة ثانية إليه 
فهو ربنا األعظم؟
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ً فيها غيبة ال تشمئز منه النفس 
الناس  عليه  اعتاد  منكر  فهذا 

استسهلوه.
العرش  هلا  الذنوب هيتز  بعض 
يرتكبها  االنسان  قد  لذنوب 
.. هذه موازين  ويعتقدها هينة 

خاطئة عندنا ألننا ال نعلم.
املدمن عىل املعايص ال ملجأ اال 
وتعاىل  تبارك  باهلل  يستغيث  ان 
املؤمن  عبده  يغيث  تعاىل  فاهلل 
اهلل  فرمحة  يغيثه  اهلل  استغاثه  لو 
تعاىل سبقت غضبه.. اهلل تعاىل 
االنسان   .. بنا  ورؤوف  رحيم 
عليه ان يستغل ما دام يف الدنيا 
ان يستغل هذه الرمحة لتحسني 

وتبديل هذا السلوك.
 : ال��س��الم(  )عليه  ي��ق��ول  ث��م 
ُحْكِمَك  يِف  َفَضَحُه  َما  )َوَقبِيِح 
��ا  اهُتَ ِم��ْن ُذُن���وب أْدَب����َرْت َل��ذَّ

َفَذَهَبْت(
يف  يفضح  الذي  القبيح  هو  ما 

حكمه يف قضاء اهلل تعاىل ؟!
)ِمْن   : اخواين  التعبري  الحظوا 

ا َفَذَهَبْت( اهُتَ ُذُنوب أْدَبَرْت َلذَّ
؟  الذنب  يرتكب  ملاذا  االنسان 
الفعل  هبذا  يلتذ  ان  يريد  ألنه 
عىل  االخ��ري��ن  يضحك  ف��رتاه 
هبذا  ويلتذ  يرسق  وتراه  مؤمن 
الشطارة  من  بأنه  ويراه  الفعل 
ألنه  يكذب  وت��راه  والشجاعة 
لبقية  وهكذا  احلقيقة  يواجه  ال 

املنكرات ..
يقول  ال��س��الم(  )عليه  االم��ام 
لذاهتا  ادب��رت  ال��ذن��وب  تلك 
اعتقد  كنت  التي  اللذة  هذه   ..
تعلمون   .. ذه��ب��ت  اآلن  هب��ا 
مؤقتة  لذات  اجلسد  لذات  ان 
باكل  يلتذ   ً االنسان مثال  فرتى 
معني ولكن كم الفرتة التي يلتذ 

هبا .. 
 : ال��س��الم(  )عليه  يقول  ث��م   

ا َفَلِزَمْت( )َوَأَقاَمْت َتبَِعاهُتَ
االثار  فهذه  اثر  له  الفعل  هذا 
للذنب  التبعات  ه��ذه  اقامت 
ل  اآلث���ار  ه��ذه  املشكلة  لكن 
هذه  لكن  ال��ذن��ب  م��ع  ترحل 

لزمت وبقيت .. 
خديعة  يف  نحن  املحصلة  اذن 
لذة حقيقية غري موجودة ونحن 
نخدع الشيطان خيدعنا وانفسنا 
كلام  خيدعنا..  واهل��وى  ختدعنا 
يذهب وهناك  بالنتيجة  به  نلتذ 
وهتتف  وترصخ  ستبقى  اشياء 
ان  التبعات  يمكن هذه  بنا وال 
؟؟!!  احلل  يكون  ماذا  تذهب 
لذة قد قاتلت الناس من اجلها 
ذهبت وهذه اللذة التي ذهبت 
اصبحت يف خرب كان .. تبعات 
تبعات  اصبحت  ال��ل��ذة  ه��ذه 
اختلص  ان  اري��د  واالن  سيئة 
من تلك التبعات ال استطيع!! 

وهذا من عجائب االمور .. 
اهلل  اىل  يتوب  عندما  االنسان 
يف  وي��رى  ي��راج��ع  يبدأ  تعاىل 
وجدًا  ثقيل  احلمل  ان  احلقيقة 

ثقيل..
ثم يقول )عليه السالم( :

إْن  َعْدَلَك  إهلِ��ي  َيا  ُيْنِكُر  )ال   
َعاَقْبَتُه، َوال َيْسَتْعِظُم َعْفَوَك إْن 

َتُه( َعَفْوَت َعْنُه َوَرمِحْ
اهلل اذا عاقبني هبذا الذنب انا ال 
انكر فهذا مقتىض العدل فأنا ال 
اهتم اهلل تعاىل قد ظلمني .. ألن 
الصورة  اصبحت  التائب  االن 
جترأت  فانا   .. واضحة  عنده 

وجتاوزت وانا اعرتف..
)َوال َيْسَتْعِظُم َعْفَوَك إْن َعَفْوَت 

َتُه( َعْنُه َوَرمِحْ
ملاذا ال يستعظم ؟! 

بذنوب  انسان  ياتيه  تعاىل  اهلل 
 .. عنه  يعفو  تعاىل  اهلل  الثقلني 
العدل  بمقتىض  يستحق  ه��و 
نأت  لكن  ُيعذب..  ان  يستحق 
اخرى  زاوي��ة  من  تعاىل  اهلل  اىل 
اهلي  يا  نستعظم  ال  له  نقول   ..
هذا العفو ان عفوت عنا  ألنك 
هذا  حقيقة   .. الكريم  ال��رب 
العايص  للعبد  االم��ل  منتهى 
ولغريه.. ال يشء يعلو عىل اهلل 
تبارك تعاىل وال يشء يعلو عىل 

رمحة اهلل تبارك وتعاىل.. 

ال تقْل سأتوُب غدًا.. والَت حيَن مندِم!!
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املعصوم  زي��ارة  نية   : السؤال 
اهلل  اىل  )قربة  فيها  يل  يوز  هل 

تعاىل(؟

افضل  من  هي  نعم   : اجل��واب 
القربات .

بان  البعض  ينقل   : ال��س��ؤال 
احلسني  لالمام  االربعني  زيارة 
)عليه السالم( غري ثابتة فام هو 

راي سامحتكم ؟
اجلواب : ال يصغي اىل ما ينقل 

هبذا الشان .

السؤال : هل يوز قراءة زيارة 
ال��دورة  يف  للمراة  ع��اش��وراء 

الشهرية ؟

اجلواب : يوز .

ب��ع��ض  أرى   : ال�����س�����ؤال 
إىل  يصلون  عندما  األشخاص 
)عليه  املعصوم  االم��ام  رضيح 
بوابة  عند  يسجدون  السالم( 
الرضيح ما حكم ذلك الفعل ؟

اجلواب : اليوز السجود لغري 
هلل  يسجد  أن  فاما  تعاىل  اهلل 
تعاىل عند بوابة احلرم الرشيف 

لزيارة  وفّقه  حيث  هلل  شكرًا 
ويقصد  السالم(  )عليه  االمام 
التذلل  بذلك اخلضوع واظهار 
مّهد  حيث  تعاىل  هلل  والعبودية 
الزيارة  له  وسّهل  املقدمات  له 
عتبة  ويقّبل  ينحني  ان  وام��ا 
البقصد  السالم(  )عليه  االمام 
االح��رتام  ملجرد  بل  العبودية 
واظ����ه����ار احل����ب وال�����والء 
جبهته  اليضع  ان  واالح���وط 
كهيئة  واليكون  االرض  عىل 
تقبيل  حني  الساجد  االنسان 

العتبة الرشيفة .

ال��س��ؤال : م��ا راي��ك��م ب��زي��ارة 
ال��ن��س��اء ل��الم��اك��ن امل��ق��دس��ة 
او  ازواجهن  بدون  بمفردهن 

احد من حمارمهن ؟
بان  ذلك  يف  العربة   : اجل��واب 
تأمن عىل نفسها من الوقوع يف 
متزوجة  كانت  اذا  نعم  احلرام، 
واذا  تستأذن زوجها،  ان  فالبد 
حيًا  كالمها  او  ابوهيا  احد  كان 
من  عليها  خوفًا  يتأذى  وك��ان 
خمالفته  هلا  يز  ل  السفر  خماطر 

يف ذلك .

عىل  تاكيد  هناك  هل   : السؤال 
)عليه  احلسني  االم���ام  زي���ارة 

السالم( ؟
اجل��واب : عن ااِلم��ام أيب 
جعفر الباقر )عليه السالم 
( أّن��ه ق��ال: »ق��ال احلسني 
السالم(  )عليه  ع��يل  ب��ن 
لرسول اهلل )صىل اهلل عليه 
جزاء  ما  أَب��ِت  يا  وآل���ه(: 
رسول  فقال  زارك؟  من 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: 
من زارين، أو زار أباك، أو 

حّقًا  كان  أخاك،  زار  أو  زارك، 
عيلَّ أن ازوره يوم القيامة حّتى 

ُاخّلصه من ذنوبه« .
وعن ااِلمام أيب عبداهلل الصادق 
قرب  زار  »من  السالم(:  )عليه 
السالم  عليهام  عيل  بن  احلسني 

عارفًا بحّقه كتب يف عليهِّني« .
»من   : ال��س��الم(  )عليه  وعنه 
زار  كمن  كان  مّنا  واح��دًا  زار 

احلسني )عليه السالم(« .

السؤال : هل تستحب الصالة 
املعصومني  االئ��م��ة  م��راق��د  يف 

)عليهم السالم( ؟

يف  الصالة  تستحب   : اجلواب 
مشاهد األئمة )عليهم السالم(  
بل قيل إهنا أفضل من املساجد  
الصالة عند عيل  أن  وقد روي 

)عليه السالم( بامئتي ألف .

يفعله  ما  حي��رم  هل   : السؤال 
بعض الشيعة يف مشاهد األئمة 
السجود  عند  السالم(  )عليهم 
االئ��م��ة  م���راق���د  اع���ت���اب  يف 

املعصومني )عليهم السالم( ؟

لغري  السجود  حيرم   : اجل��واب 
بني  فرق  دون  من   ، تعاىل  اهلل 
السالم(  )عليهم  املعصومني 
بعض  يفعله  وم��ا   ، غريهم  و 
األئ��م��ة  م��ش��اه��د  ال��ش��ي��ع��ة يف 
)عليهم السالم( ال بد أن يكون 
توفيقهم  عىل  شكرًا  تعاىل  هلل 
ال��س��الم(  )عليهم  ل��زي��ارهت��م 
 ، واحل���ض���ور يف م��ش��اه��ده��م 
مجعنا اهلل تعاىل وإياهم يف الدنيا 

واآلخرة إنه أرحم الرامحني .

سؤال للقراء
هل يجوز للمرأة الحائض زيارة اهل القبور؟

سؤال وجواب العدد السابق )541(

هل يجوز للمراة في العدة ان تكتحل ؟

الجواب: ال يجوز لها ذلك .

اعداد: محمد حمزة جبر



ع��ام  ح��زي��ران   6  ( ت��اري��خ 
شؤم  عنوان  كان   ) 2014م 
العراق  ت��أري��خ  م��ن  ودم���ار 
التأريخ  ه��ذا  ففي  املعارص 
التكفريية  العنارص  دخلت 
يسمون  م��ا  أو  )داع�����ش( 
اإلسالمية   ب�الدولة  أنفسهم 
يف  امل���وص���ل،  م��دي��ن��ة  اىل 
ع�����دوان مه��ج��ي اس��ت��وىل 
امل��دي��ن��ة وأخ���ذ حيصد  ع��ىل 
األرايض  ويستبيح  الرقاب 
واألع������راض، م��ع��ل��ن��ًا عن 
يكون  ج��دي��د  حكم  ب��داي��ة 
)لعنهم  ألج��داده��م  خليفة 
واآلخرين  األول��ني  من  اهلل 

الزحف  بذلك  يرومون   ،)
بقية  ع���ىل  واالس���ت���ي���الء 
حم��اف��ظ��ات وم���دن ال��ع��راق 
إلقامة دولة االعوجاج، ويف 
واخلطر  الفوىض  ه��ذه  ظل 
املرجعية  أن��ارت   ، اجلسيم 
بإعالهنا  أمل  إشعاع  الدينية 
ف��ت��وى اجل��ه��اد ال��ك��ف��ائ��ي، 
كالرياعات  الفتوى  فكانت 
الليل  ظلمة  أض��اءت  التي 
الشعب  فتحشد  احل��ال��ك، 
وجعلوا  ال��ن��داء  لتلبية  هب��ا 
من  جسورًا  أجسادهم  من 
فأصبح  واإليثار،  التضحية 
الشعب  إرادة  أم��ام  العدو 

كقشة  وت��وح��ده  وعقيدته 
من  جبل  عظيم،  طود  أم��ام 
اجتمعوا  وأب��ط��ال  مقاتلني 
وعقيدة  واح���د  م��ب��دأ  ع��ىل 
برز  بينهم  وم��ن   .. واح��دة 
عيل  ال��ب��ط��ل  الشهيد  اس���م 
رجل  هو   .. صيهود  مظهر 
صري  الشكيمة،  عايل  غيور 
نفسه درعًا حلامية املقدسات، 
احدى  أن القى حتفه يف  إىل 
تأل  العسكرية،  العمليات 
م��ن ك���ان م��ع��ه خل��س��ارت��ه، 
لبسالته  جبينه  الضابط  وَقَبل 
الطاهر  جثامنه  حيمل  أن  قبل 
ال��ذي��ن  ال��س��ت��ة  أط��ف��ال��ه  اىل 

التي  وزوجته  خلفه  تركهم 
باجلهاد  رغبته  ت��ع��ارض  ل 
واعتربت تشجيعها له واجبًا 
التي  النامذج  دينيًا ، هذه هي 
ملواجهة  العظيم  الطود  بنت 
سنصل  وال��ذي��ن  داع����ش، 
بشجاعتهم اىل النرص إن شاء 

اهلل 
ما  دائ���اًم  س��ؤال  هناك  لكن 
كررناه  قد  األذه���ان  خيتلج 
امل��رات،  ماليني  أنفسنا  عىل 
ماذا كان ليحصل لوال فتوى 
كيف  ؟؟  احلكيمة  املرجعية 

كان سيؤول بنا احلال. 

لوال الفتوى 
نغم المسلماني/ مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات
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العطاء الحسيني

مباركة  بآيات  املهرجان  افتتح 
من الذكر احلكيم بصوت مقرئ 
احلاج  املطهرة  احلسينية  العتبة 
جاءت  ثم  الكربالئي(  )اسامة 
كلمة سامحة )الشيخ عبد املهدي 
الرشعي  امل��ت��ويل  ال��ك��رب��الئ��ي( 
للعتبة احلسينية املقدسة أكد فيها: 
ان طبيعة التحّديات والفتن التي 
اإلسالمي  والعال  بلُدنا  هبا  يمّر 
بطابع  ظاهرها  يف  اّتسمت  وإن 
العنف الدموّي من تفجري وقطع 
إاّل  وهتجري  وخطف  للرؤوس 
والتكفري  ال��ت��ط��ّرف  منهج  أّن 
واإلف���س���اد ال��ع��ق��يل وال��ف��ك��ري 
والثقايف هو الذي يمّثل التحّدي 

اليه  التوّجه  ينبغي  الذي  األكرب 
وإعالمًا   ورأي���ًا  وعماًل  موقفًا 
ول��ق��د ك��ان��ت م��ع��رك��ة اإلم���ام 
معركة  السالم(  )عليه  احلسني 
الثاقبة  البصرية  اىل  ال��وص��ول 
والواعية  الواضحة  وال��رؤي��ة 
لألمور التي أعمتها عن القلوب 
الدنيا  وعبادة  السياسية  األهواُء 
اخّت���اذ  وال��ط��اغ��وت ، م��ع��رك��ة 
الذي  املوقف اجلريء والشجاع 
ال يعرف الرتّدد واحلرية ومعركة 
يكشف  الذي  الصادق  اإلعالم 
ويصدح  الضامئر  وهيّز  احلقيقة 
احلكم  طواغيت  أم���ام  ب��احل��ّق 
إهّنا   ، والعقول  الفكر  ورّساق 

التزييف  عن  الكشف  معركة 
مّدعو  سلكه  ال��ذي  والتضليل 
بصورٍة  قّدموه  الذين  اإلس��الم 
ش��وه��اء ب��ع��ي��دة ع��ن ج��وه��ره 
ان  »مضيفا«  وفطرته  وأصالته 
املنطقة تعيش اليوم تلك املعركة 
وذلك التحّدي بني صورة إسالم 
م��دارس  قّدمته  مسوخ  مشّوه 
تعنونت  وم��ن��اه��ج  وم��ع��اه��د 
وأب��واق  ب��ّراق��ة  دينية  بعناوين 
إعالمية نفذت لقلوب الكثريين 
التي  املناهج  هب��ذه  املخدوعني 
ت��ص��ّوروه��ا أهّن����ا خ��الف��ة اهلل 
هذا  وي��ع��ّزز  األرض،  يف  تعاىل 
من  كان  أمواٌل  واإلعالم  الفكر 

أرض  لعامرة  ُتنفق  أن  الواجب 
اإلسالم وتنوير عقول أهله، فإذا 
وسفك  القتل  منهج  تعّزز  هي 
الدماء يف كّل مكان من أرض اهلل 
هذا  بني  معركة  الواسعة،  تعاىل 
يمّثل  من  وبني  املشّوه  اإلسالم 
الفطرة  وجوهر  اإلسالم  أصالة 
التعايش  اىل  اإلسالمية والدعوة 
مهام  لآلخر  االحرتام  عىل  املبنّي 
استطاعت  لقد  مبينًا«  رأيه  كان 
أن  والتطّرف  التكفري  مدرسُة 
بني  السلمّي  التعايش  هت���ّدد 
ثقافة  جتعل  أن  ب��ل  املسلمني، 
ال��ت��وّح��ش وال��ق��ت��ل وان��ت��ه��اك 
هبا  تصطبغ  س��م��ًة  األع����راض 

تحت شعار )اإلمام الحسين مشكاة الحرية ونبراس الشهادة(

الصحن الحسيني الشريف يشهد انطالق فعاليات 
                    )مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الثاني عشر(

شـــهد الصحن الحســـيني الشريف،  وللســـنة الثانية عشـــرة على التوالي، انطالق فعاليات مهرجان ربيع الشـــهادة الثقافّي العالمي، تحت شعار 
)اإلمام الحســـين مشـــكاة الحرية ونبراس الشـــهادة( يوم الثالثاء ) 2 شـــعبان 1437هـ( الموافق )10آيار 2016م( والذي تقيمه وترعاه االمانتان 
العامتان للعتبتين الحســـينية والعباســـية المقدستين إحياًء وتخليدًا لذكرى والدة اإلمام الحســـين)عليه السالم( واألقمار العلوية من آل بيت 
النبوة والرسالة، وذلك بمشاركة اكثر من )40( دولة، وسط حضور عدد من الشخصيات الدينية واألكاديمية واإلعالمية من مختلف بلدان العالم.. 

األحرار/ حسين نصر
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العطاء الحسيني 

االجتامعي  التواصل  صفحات 
اجلامهريّي  التثقيف  ووس��ائ��ل 
اإلس���الم���ي، ف��ه��ا ه��ي إح��دى 
فلاًم  تبّث  التكفريية  اجلامعات 
الصبية  من  العرشات  فيه  يظهر 
فام  ال��ع��ارشة  عمر  يف  املسلمني 
متعّددة  إسالمية  دوٍل  من  فوق 
يتعّلمون  عربية  وغ��ري  عربية 
أستاذهم  ي��ن��ربي  ث��م  ال��ق��رآن، 
الصبية  ج��ائ��زة  إّن  هل��م  ليقول 
أن  األّول  املوقع  نالوا  الذين 
مسلمني  أرسى  بأيدهيم  يقتلوا 

العصابة  تلك  قبضة  يف  وقعوا 
التكفريية.

موضحا »سامحته« إّننا أمام هذه 
تعيشها  التي  املأساوّية  الظروف 
اليوم  بحاجٍة  والعراق  املنطقة 
األعمق  االنفتاح  اىل  الغد  وقبل 
املذاهب  أت��ب��اع  ب��ني  واألوس���ع 
البعض  مع  بعضهم  اإلسالمية 
أصحاب  وخصوصًا  اآلخ���ر، 

الديني واإلعالم والثقافة  الفكر 
ونتصارح  بيننا  فيام  لنجلس 
اآلخر،  اىل  مهومه  بعضنا  ويبّث 
تسّلط  من  جنينا  م��اذا  ولنتأّمل 
ه���ذه ال��ق��وى ال��ت��ك��ف��ريي��ة عىل 
واملسلمني،  اإلس��الم  مقّدرات 
لقد كانت إحدى الدروس املهّمة 
لإلمام احلسني)عليه السالم( هو 
بمختلف  اآلخرين  عىل  انفتاحه 
ودعوهتم  واعتقاداهتم  انتامءاهتم 
توضيح  بعد  احل���ّق  اّت��ب��اع  اىل 
اإلبطال  عن  ومتيزها  احلقائق 

وأّم��ا عىل صعيد  واألراج��ي��ف، 
العراق والرصاع الدامي فيه فإّننا 

بحاجة اىل أمرين:
لآلخرين  ن��وّض��ح  أن  األّول: 
أرض  ع��ىل  ي���ري  م��ا  حقيقة 
الذي  ال��رصاع  وطبيعة  العراق 
اإلعالم  وسائُل  حقيقته  ضّللت 
حني  وجدنا  ولقد  التكفريية، 
ال��وف��ود  م��ن  بالكثري  التقينا 

أّن  أورب��ي��ة  ودول  اإلس��الم��ي��ة 
بسبب  عنهم  غ��ائ��ب��ٌة  احلقيقة 
املمنهج،  اإلع��الم��ّي  التضليل 
لذلك فنحن بحاجة اىل مزيد من 
واالنفتاح  والتواصل  التالقي 
ع��ىل ه��ذه ال��ش��ع��وب ووس��ائ��ل 
الفكرية  ومؤّسساهتا  إعالمها 
حقائق  عىل  إلطالعها  والبحثية 

األوضاع .
املواجهة  جتربة  نرّسخ  أن  الثاين: 
التي  التكفريية  العصابات  مع 
مهّمة  ان���ت���ص���ارات  حت��ّق��ق��ت 

وفكرّيًا،  عسكرّيًا  عليها  وكبرية 
األسس  عىل  األّمة  بتنبيه  وذلك 
ال��ص��ح��ي��ح��ة إلن���ج���اح ه��ذه 
االنطالق  وه��ي  أال  املواجهة، 
واملعنوية  الروحية  القاعدة  من 
الزخم  وّف���رت  التي  واإلهل��ي��ة 
الصحيح  والعقائدي  الروحي 
وغري املحّرف للمقاتلني األبطال 
م��ع ع��ص��اب��ات  م��ع��رك��ت��ه��م  يف 

الفتوى  تلك  وهي  أال  داع��ش، 
التارخيية للمرجعّية الدينّية الُعليا 
العراق  عن  الدفاع  وج��وب  يف 
مواطنيه،  وأع��راض  ومقّدساته 
وأّم����ا رك���ن امل��واج��ه��ة اآلخ��ر 
االنتصارات  ه��ذه  حّقق  ال��ذي 
التضحيات  تلك  فهي  العظيمة 
التي  املقاتلني  لألبطال  الفريدة 
احلسينية  املدرسة  تربيُة  فّجرهتا 
وصرب  املقاتلني  وأّمهات  آلب��اء 
وثالثًا  املجاهدات  ال��زوج��ات 
املقاتلني  أولئك  وغ��رية  وطنية 

بمختلف  العراق  أبناء  مجيع  من 
مذاهبه وأديانه وقومّياته، مضافًا 
كان  من  ومساعدة  ع��ون  اليها 
مساندًا ومعاضدًا لشعب العراق 

ووحدة أراضيه.
األس��س  ه��ذه  ان  اىل  »م��ش��ريا« 
حفظت  التي  املهّمة  واملقّومات 
املقّدسة  مدننا  وصانت  العراق 
اهلتك  من  مواطنيه  وأع���راض 
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عاصمتنا  وحفظت  والتدنيس 
برّش  تدّنس  أن  من  بغداد  احلبيبة 
إّننا  اإلرهابية،  العصابات  هذه 
عن  نكشف  أن  ال��ي��وم  بحاجة 
الذي حياول  والتضليل  التزييف 
البعض أن يغّلف به هذه املسرية 
داعش  عصابات  ضّد  اجلهادية 
جوهرها  عن  فيحرفها  وغريها 

وحقيقتها الوطنية«.
السيد  كلمة  ج���اءت  ب��ع��ده��ا 
الشيعي  الوقف  دي��وان  رئيس 
الشيخ  عنه  باإلنابة  القاها  التي 
 : فيها  ق��ال  السهالين(  )حيدر 
وهل��ذا  مجيعا  للمؤمنني  ن��ب��ارك 
ال��ك��ري��م ح��ل��ول شهر  اجل��م��ع 
احلافل  الشهر   ، املعظم  شعبان 
واالحداث  الكريمة  باملناسبات 
املباركة والذي ترشف بنسبته اىل 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(  
، كام  األكرم  الرسول  وهو شهر 
ورد يف بعض الروايات الرشيفة  
التي  الشديدة  الفتن  ان  مضيفا« 
والتجارب  اليوم  ع��ال  هبا  يمّر 
يف  البرشية  طوهتا  التي  الكثرية 
من  تتطّلب   ، الطويل  تارخيها 
التأّمل  إعادة  البرش  عقالء  مجيع 
يف الطريقة التي ُتعاَلج هبا شؤون 
ونظمه  أم��وره  هبا  وُت��دار  اخللق 
املعيشية  لذا  فعىل أرباب القرار 
يّطلعوا  أن  ال���رأي  وأص��ح��اب 
سابقًا  يعرفوه  ل  م��ا  وي��ّرب��وا 

احلكم  جت��ارب  يف  يقاربوه  ول 
الفاضلة،  وال��رتب��ي��ة  واإلدارة 
النظريات  وهم قد جّربوا آالف 
وتقّلبوا بني املئات من األطاريح 
بشهادة  مجيعًا  فشلها  أثبتت  التي 
ما نراه اليوم من تدهوٍر أخالقّي 
هّدد  وقد  البرش  مجيع  منه  يعاين 

ومستقبل  وأمنهم  استقرارهم 
أجياهلم .

الكبري  الشاعر  شّنف  بعدها 
أسامع احلارضين  اآللويس  مرض 
العمودي  الشعر  من  بقصيدٍة 
احلارضين  أذه��ان  اىل  فيها  أعاد 
العربية  ال��ش��ع��ري��ة  األص���ال���ة 
باألسلوب الراقي وجزالة اللفظ 
انعكس  حيث  اإلل��ق��اء،  وق��وة 
ذل��ك ع��ىل احل��ض��ور م��ن خالل 

تفاعلهم مع مقاطع القصيدة.
اإلماُم الحسين)عليه السالم( فرع 

الشجرة الطّيبة
لوفد  كلمٌة  ج���اءت  ث��م  وم��ن 
مج��ه��وري��ة ج��ورج��ي��ا أل��ق��اه��ا 
)فارض  األستاذ  عنهم  باإلنابة 
اس���امع���ي���ل���وف( األس���ت���اذ يف 
احلضارة اإلسالمية التي استهّلها 
والتربيكات  التهاين  بتقديم 

والدة  بذكرى  اإلسالمية  لألّمة 
س��ب��ط ال��ن��ب��ّي األع��ظ��م اإلم���ام 
مبّينًا:  السالم(،  احلسني)عليه 
السالم(  احلسني)عليه  »اإلم��اُم 

الطّيبة  الشجرة  تلك  فرع  هو 
عند  عظيمتني  شخصّيتني  وابن 
عيل  املؤمنني  أمري  مها  املسلمني 
السالم(  طالب)عليهام  أيب  بن 
فاطمة  العاملني  نساء  وس��ّي��دة 
وسالمه  اهلل  الزهراء)صلوات 
عليها وعىل أبيها( تلك الشجرة 
يف  ث��امره��ا  أينعت  ق��د  الطّيبة 

كربالء«. 
رئيس  كلمة  ذلك  بعد  ج��اءت 
جملس علامء كابل )السيد حممد 
فيها:  التي قال  باكيزي(  ابراهيم 
انظروا  اء  األع��زّ املسلمون  »أهّيا 
ق��ول رس���ول اهلل)ص���ىل اهلل  اىل 
بيتي  أهل  مثل  )إّن  وآله(:  عليه 
كسفينة نوح من ركبها نجا ومن 
اىل  انظروا  هلك(  عنها  ختّلف 
من  كّل  نجا  التي  السفينة  هذه 
ركب فيها، ولكن ابن نوح الذي 
ل يتبع أباه هلك مع أّنه ولده، إذا 
بأمٍن  يعيشوا  أن  املسلمون  أراد 
هنج  اّتباع  من  هلم  فالُبّد  وسالم 

اإلمام احلسني)عليه السالم(.
مشاركات  احلفُل  وتضّمن  هذا 
العتبة  إن��ش��اد  لفرقة  إن��ش��ادي��ة 
ومقطوعة  املقّدسة  احلسينّية 
إنشادية للمنشد حممد التميمي..
بتكريم  االول  ال��ي��وم  واختتم 
فتوى  ش��ه��داء  وذوي  ع��وائ��ل 
الوجوب الكفائي الذين ضّحوا 
هذا  ت��رب��ة  أج��ل  م��ن  بدمائهم 

الوطن ومقّدساته. 
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ضمن الفعاليات الثقافية ملهرجان 
ربيع الشهادة العاملي الثاين عرش، 
املقدستني  العتبتني  يف  أقيمت 
فيهام  ش��ارك  بحثيتان  جلستان 
داخ��ل  م��ن  الباحثني  م��ن  ع��دد 
أصحاب  من  وخارجه  العراق 
السامحة والفضيلة )علامء احلوزة 
املباركة( واألساتذة األكاديميني، 
حياة  من  مهمة  جوانَب  تناولْتا 
)عليه  احل��س��ني  اإلم���ام  وس���رية 
وكل  اخلالدة  وهنضته  السالم( 
املحّمدي  ب��اإلس��الم  يتصل  م��ا 

األصيل.
عىل  الصباحية  اجللسة  وأقيمت 
املجتبى  احل��س��ن  اإلم���ام  ق��اع��ة 
)عليه السالم( يف العتبة العباسية 
اجللسة  أقيمت  فيام  امل��ق��دس��ة، 
قاعة سيد األوصياء  املسائية عىل 
احلسينية  بالعتبة  السالم(  )عليه 

املقدسة.
فعاليات  واكبت  )االحرار(  جملة 
واج��رت  البحثيتني  اجللستني 
العديد من اللقاءات مع الباحثني 
املشاركة  طبيعة  معرفة  هب��دف 
القوة  نقاط  ابرز  عند  والوقوف 
االول  لقاؤها  ليكون  جمملها  يف 

رضا  حممد  السيد  الباحث  مع 
ال��ذي  لبنان  م��ن   ال��دي��ن  رشف 
الرشف  يل  كان    « قائاًل:  اوضح 
ربيع  ب��م��ه��رج��ان  امل��ش��ارك��ة  يف 
متفاوتة  سابقة  لسنوات  الشهادة 
عىل  بالغريب  وليس  االزم���ان 
من  والعباسية  احلسينية  العتبتني 
عاملية،  مهرجانات  هكذا  اقامة 
السنة  هل��ذه  مشاركتي  عن  وام��ا 
بحث  عنوان  ضمن  جاءت  فقد 
املثالّية  بني  اإلس��الم  يف  )اجلهاد 
اإلره���ايب(  وامل��س��خ  احلسينّية 
اإلهلية  الترشيعات  ويتضمن 
ومظاهر التمّرد البرشي عليها من 
التحريف اىل احلذف اىل اإلسقاط 

اىل التشويه اىل االستغالل«.
ان  ال���دي���ن،  رشف  واض�����اف 
الرشيعة  يف  اجلهاد  قضّية  »تبيان 
مثالية  بني  مقدس  امر  االسالمية 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام 
بناء  التكفريي،  االرهايب  واملسخ 
اليوم  نعيشها  التي  الظروف  عىل 
وما نخوضه من حرب ضد الزمر 
التكفريي،  واملنهج  االرهابية 
فضاًل عن سامت املنهج التكفريي 
األسس،  بفقدان  تتلخص  التي 

اإلن��س��ان،  حرية  ع��دم  وأص��ال��ة 
وال��ع��دائ��ي��ة ال��س��ادي��ة، واهل��وس 
مناهج  لكل  ومجعها  اجل��ن��ي، 
لظواهر  العداء  ونصبها  التمرد، 
العاطفي،  البعد  وجمانبة  الوعي، 
واملزاجية  األّول��ي��ات،  ونكس 
السلوكية،  اآلداب  يف  املفرطة 
املألوف،  عن  اخل��روج  وه��وس 

وإفقاد اهلويات«.
يف  والتدريي  الباحث  بني  فيام 
هادي  الدكتور  قار  ذي  جامعة 
املقدم حتت  بحثه  ان  السعيدي:« 
يف  القيادة  )اسرتاتيجيات  عنوان 
عليه   - احلسني  االم��ام  خطاب 
الذات(  اىل  النسق  من   - السالم 
اليه  املوسوم  واهلدف  فكرته  تأت 
العال  يعيشه  م���أزوم  واق��ع  م��ن 
حني  القيادة  ازم��ة  وه��ي  برمته 
خطابات  من  نصوصا  استقرأنا 
ووجدنا  السالم(  )عليه  االم��ام 
يتسم  ان  يمكن  كبرية  معاجلات 
هبا القائد ليحقق نجاحه«، مؤكدًا 
هي  امل��ع��اجل��ات  تلك  »اوىل  ان 
ملن  املتضادة  األن��س��اق  تفكيك 
)عليه  فاإلمام  قائد،  انه  يدعي 
كثرية  نصوص  يف  عمد  السالم( 

واملقوالت  االصول  تفكيك  اىل 
زعمت  حينام  االموية  السلطة  يف 
امور  وتوجيه  القيادة  متتلك  اهنا 
وان  ي��ري��دون،  م��ا  نحو  ال��ن��اس 
الصحيح  مفهومه  اىل  يعيده 
التي  الساموية  بالقيادة  املتمثل 

توجه الناس نحو الصواب«.
اجللسة الثانية التي افتتحت بتالوة 
آيات من الذكر احلكيم قرأها عىل 
مسامع احلارضين القارئ رسول 
انطالق  بعدها  ليأت  العامري 
األول  البحث  ب��ط��رح  اجللسة 
عيل  حممد  السيد  للعالمة  وكان 
عنوان  محل  ال��ذي  العلوم،  بحر 
عليه   - احلسني  اإلم��ام  )منهج 
اإلنسانية(،  صياغة  يف   - السالم 
للسيد  الثاين  البحث  بعده  ليأت 
عنوان  حت��ت  احل��ل��و،  ع��يل  حممد 
اجلهد  يف  ق�����راءات  )ك���رب���الء 

اإلعالمي املعاكس(.
البحوث فكان لألستاذ  اما ختام 
خليفة  ط��الل  الدكتور  املساعد 
بعنوان  ك��ان  وال���ذي  العبيدي 
خطبًتْي  بني  األسلوبية  )املغايرة 
 - السالم  عليه  اإلمام احلسني - 

يف يوم عاشوراء(.

وعناوين اخرى هي ابرز بحوث مهرجان ربيع الشهادة العالمي الثاني عشر 

)الجهاُد في اإلسالم بين المثالّية الحسينّية والُمسخ اإلرهابي(

العطاء الحسيني 

تقرير: ضياء االسدي
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العطاء الحسيني

تحت شعار )كلنا نقرأ(...
انطالق فعاليات معرض كربالء الدولي 

                 الثاني عشر للكتاب في كربالء المقدسة

وب���ني ال��ش��ي��خ ال��ك��رب��الئ��ي يف 
يف  املشاركة  النخب  مع  حديثه 
جممل  يف  ال��ع��راق  ان  املهرجان 
من التحديات واألزمات اضافة 
االسالمي  العال  به  يمر  ما  اىل 
وتزامنا مع ذكرى املبعث النبوي 
ال���رشي���ف،وأض���اف الب���د ان 
واحد،  ان  يف  معركتني  نخوض 
االبطال  خيوضها  التي  املعركة 
املسلحة واملتطوعون  القوات  يف 
الدينية  املرجعية  نداء  لّبوا  الذين 
مشريا  )داع����ش(،  ض��د  العليا 

للفكر  رمز  هو  )داع��ش(  ان  اىل 
حيرتم  وال  يقيص  الذي  املتطرف 
روح  ع��ن  بعيد  وه���و  االخ���ر 
اىل  منوها  وج��وه��ره،  االس��الم 
بقلوب  املعركة  خ��وض  امهية  
بابطال  متمثلة  ومؤمنة  قوية 

قواتنا املسلحة واملتطوعني.
 مبينا«سامحته«  ان هناك معركة 
املعركة  عن  امهية  تقل  ال  اخرى 
الفكر  ثقافة  معركة  وهي  االوىل 
جاء  ال��ذي  االصيل  املحمدي 
وآله  عليه  اهلل  )ص��ىل  النبي  به 

امكن  خالله  من  الذي  وسلم( 
وتسود  تنترش  ان  للمسلمني 
العال  دول  من  كثريا  ثقافتهم 
احلضارة  تلك  للمسلمني  وكان 
مؤكدا  واالزده�����ار،  وال��رق��ي 
ال��وق��ت  امل��ج��ت��م��ع يف  ح��اج��ة 
احلارض اىل املعركة الثانية املتمثلة 
عليه  ُبني  الذي  والفكر  بالثقافة 
هنا  فمن  احلقيقي..  االس���الم 
ان  منه  نريد  الذي  املعرض  جاء 
واإلط��الع  ال��ق��راءة  ثقافة  ُتنرش 
عىل الفكر االصيل الذي يساهم 

عامة  بصورة  االنسان  تطوير  يف 
حب  للمواطن  نرسخ  ان  ونريد 
الكتاب،  مع  وخصوصًا  القراءة 
ويتابع سامحته حديثه: قد يقول 
قائل هناك وسائل متطورة نقول 
هذه الوسائل املتطورة قد تفرض 
مقبولة  غري  ثقافة  املتلقي  عىل 
للمتلقي  يعطي  الكتاب  ولكن 
يستطيع  وه��و  االختيار  حرية 
الضار.. ويرتك  النافع  يأخذ  ان 
ان  يب  احل��ارض  الوقت  يف  لذا 
نرسخ لدى املواطن حب القراءة 

برعايـــة األمانتين العامتين للعتبتين الحســـينية والعباســـية المقدســـتين 
افتتحـــت فعاليـــات معرض كربـــالء الدولي الثاني عشـــر للكتـــاب، عصر يوم 
الخميس )27/ رجب/ 1437هـ( الموافق لـ)5/ آيار/ 2016م( تحت شـــعار )كلنا 
نقرأ(، وذلك في منطقة بين الحرمين الشـــريفين، هـــذا وحضر حفل  االفتتاح 
سماحة الشـــيخ )عبد المهدي الكربالئي( المتولي الشرعي للعتبة الحسينية 
المقدســـة وكوادر متقدمة من مشايخ وســـادات ومنتسبي العتبة العباسية 
المقدسة وفضالء مدينة كربالء المقدسة وزائريها من داخل العراق وخارجه 

ونخبة من الشخصيات الدينية واألكاديمية واالجتماعية  واإلعالمية.

األحرار/ حسين نصر
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تحت شعار )كلنا نقرأ(...
انطالق فعاليات معرض كربالء الدولي 

                 الثاني عشر للكتاب في كربالء المقدسة

العطاء الحسيني 

وفق  الشخصية  وبناء  واإلطالع 
وترك  الصحيح  والفكر  الثقافة 
شخصية  هدمت  التي  الثقافات 
اإلنسان واملؤسسات التي  تعتني 
لدينا  ان  كام  والثقافة  الفكر  هبذا 
املعركة  بإنجاح  هتتم  مؤسسات 
مع )داعش( كذلك نحن بحاجة 
اىل مؤسسات فكرية وثقافية مع 
والوسائل  االل��ي��ات  استخدام 
التي تشجع املواطن عىل القراءة 

بصورة عامة..
اك��رم  )م��ي��رس  السيد  وأوض���ح 
وعضو  املعرض  مدير   ) احلكيم 
اللجنة التحضريية ملهرجان ربيع 
عرش:  ال��ث��اين  العاملي  الشهادة 
شاركت يف املعرض ثالث عرشة 
ومرص  ولبنان  )اي��ران  هي  دولة 
واالمارات  والبحرين  واالردن 
وس���وري���ا واس��ب��ان��ي��ا وك��ن��دا 
وايطاليا( اضافة اىل العراق،مبينا 
 211  ( ضمت  املشاركات  ان 
التي  ال��ن��رش   ل���دور  جناحا   )
ت��ن��وع��ت اص���داراهت���ا م��ا بني 
الكتب الدينية والعلمية وأخرى 
متنوعة يف خمتلف الفنون االدبية 
اىل  اضافة  والثقافية،  والعلمية 
العلمي  البحث  مراكز  مشاركة 
الطبع  ودور  وال����دراس����ات 
الفضائيات  وب��ع��ض  وال��ن��رش 
احلجة  واإلم��ام  املنار  كفضائية 
مساحة  عىل  وغريها،متوزعني 

جانبني  يف  مربع  مرت   )  3000  (
بالعتبات  ابتدئ  االول  اجلانب 
العلمي  البحث  املقدسة ومراكز 
اجلانب  و  والفضائيات  واملطابع 
اللبنانية  النرش  بدور  متثل  الثاين 
املرصية  النرش  ودور  واألجنبية 
والسورية، مضيفا ان العام احلايل  
دول)  امل��ع��رض    اىل  انضمت 
واالم���ارات(  وايطاليا  اسبانيا 
عدد  يف  مسبوق  غري  ارتفاع  مع 
اغلب  ان  السبب  ويعود  الزوار 
املنطقة  هذه  يف  يمرون  الزائرين 
متعددة  خ��دم��ات  ت��وف��ري  وت��م 
جمانية  اجلناح  ارضية  ان  منها 
وخدمة  جماين  االنرتنت  وتوفري 
جمانية،  املعرض  داخل  العربات 
سيستمر  املعرض  ان  اىل  مشريا 
ملدة ) 10 ( ايام من )15-5( / 
جلسات  ويتخلله   2016/ ايار 
ملناقشة  ثقافية   ولقاءات  بحثية 
قاعة  هتيئة  تم  الدراسات  بعض 
ألول  اقيم  نشاط  اىل  اضافة  هلا 

مرة لدعم احلشد الشعبي.
املهدي(  )حممد  بني  جهته  ومن 
لتبسيط  امل����رصي  م��رك��ز  م��ن 
تغيري  ان   : اإللكرتونية  العلوم 
بني  منطقة  اىل  املعرض  مكان 
باقبال  ساهم  الرشيفني  احلرمني 
غري  وهذا  الكتاب  عىل  الزائرين 
العراقي  الشعب  ع��ىل  غريب 
القراءة،  فهو شعب مثقف حيب 

مضيفا ان جناح املركز اعد مكانا 
الكمبيوتر  برامج  لتعليم  خاصا 
واع�����داد ك��ب��رية م��ن ال��ربام��ج 
واق���راص  الكتب  ط��ري��ق  ع��ن 
بالصوت  ورشح��ه��ا  تعليمية 
املركز  ان  اىل  مشريا  والصورة، 
تعد املشاركة الثانية له يف معرض 
وهو  للكتاب  ال���دويل  ك��رب��الء 
املستمر  التطوير   عىل  مواكب 
ومجيع  االلكرتونيات  جم��ال  يف 
االصدارات موجودة يف املعرض 
املركز  حديثة،منوها عىل حرص 
املعارض  املشاركة يف  مجيع  عىل 
اجل  من  العراق  يف  تنظم  التي 

نرش الثقافة والعلم.

يذكر أن )معرض كربالء الدويل 
فعاليات  أح��د  ه��و  للكتاب( 
الثقايف  الشهادة  ربيع  )مهرجان 
ومتّوله  تقيمه  ال��ذي  العاملي( 
للعتبتني  العامتان  األم��ان��ت��ان 
والعباسية  املقدستني  احلسينية 
عرشة  قبل  احدى  تأسيسه  منذ 
سبط  مولد  لذكرى  إحياء  سنة، 
الرسول األعظم )صىّل اهلل عليه 
عبد  أيب  اإلم���ام  وس��ل��م(   وآل���ه 
الفضل  أيب  وأخيه  احلسني  اهلل 
وقد  ال��س��الم(  العباس)عليهام 
ال���دول  املشاركة  ع��دد  وص��ل 
من  أكثر  إىل  السابقة  ال��دورة  يف 

مخسني دولة عربية وأجنبية.
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اللغة  كتاب هنج البالغة معجزة 
ووج��ه  ال��ق��رآن،  بعد  العربية 
وأصالتها،  جودهتا  وج��وه  من 
مع  رهاهنا  يف  الساطع  وبرهاهنا 
الدهر بأن يبىل وال تبىل، وكذلك 
بأن  زم��ان  كل  أله��ل  رهاهنا  يف 
وأق��الم��ه��م  قراطيسهم  تنفد 
وحمابرهم وال ينفد هنج بالغتها.
احلسينية  العتبة  انربت  هنا  ومن 
السفر  هذا  احتضان  إىل  سة  املقدَّ
سة  مؤسَّ له  ست  أسَّ بأن  اخلالد 
علومه  ب��ن��رش  ت��ع��ن��ى  ع��ل��م��ي��ة 
وأف��ك��اره، وك��ان��ت هل��ا ال��ري��ادة 
اخلطوة  ه��ذه  وتبعت  ذل��ك،  يف 
متثلت  أخرى  خطوات  املباركة 
والندوات  امل��ؤمت��رات  إقامة  يف 
هنج  كتاب  يف  ة  املختصَّ العلمية 
البالغة، وكانت جامعة  الكوفة 
هذا  عىل  السائرين  اوائ��ل  من 
مؤمترها  فأقامت  املبارك،  النهج 
)هنج  شعار  حتت  الثاين  العلمي 
ونحن  ومنهل(،  منهج  البالغة 
اجلامعات  م��ن  ن��أم��ل  ب��دورن��ا 
األخرى أن حتذو حذوها وحتثُّ 

اخُلطى بأثرها.
هنج  علوم  مؤسسة  لبَّت  وق��د 

احلسينية  للعتبة  التابعة  البالغة 
الكوفة  جامعة  دع��وة  املطهرة 
يف  واملشاركة  مؤمترها  بحضور 
أقامته،  ال��ذي  الكتاب  معرض 
منتسبيها:  من  وفدين  لت  فشكَّ
األول مكون من )االستاذ سالم 
فاضل  وج��دي  واألخ  الطائي، 
حممد  ول��ي��د  واألخ  امل��ي��اح��ي، 
معرض  يف  ش��ارك  وقد  كاظم( 
مسجد  يف  ُأقيم  ال��ذي  الكتاب 
التقى  وهناك  م،  املعظَّ الكوفة 
السيد  للمسجد  العام  باألمني 
مصطفى شربَّ )دامت توفيقاته(، 
���ب ب��ال��وف��د وأب��دى  ال���ذي رحَّ
انجازه  تمَّ  بام  واعجابه  تعاونه 
من مشاريع بحثية وعلمية، وقد 
م له التسهيالت  ساعد الوفد وقدَّ
الوفد  أنَّ  ث��مَّ  االج����راءات،  يف 
تتضمن  هدية  له  م  قدَّ جانبه  من 
جمموعة من اصدارات املؤسسة، 
املكان  إىل  الوفد  ه  توجَّ بعدها 
من  امل��ع��رض  يف  ل��ه  ص  املخصَّ
أجل عرض اصدارات املؤسسة 
البحثية، وقد القت اقبااًل واسعًا 
أنَّ  حتَّى  احل��ارضي��ن،  ل��دن  من 
بعضها نفد بكلهِّ كميته، وكذلك 

واس��ع��ًا  ح��ض��ورًا  ال��وف��د  شهد 
والباحثني  ولألساتذة  للفضالء 
املؤسسة  بأمر  مهتمني  وكانوا 
الوفد  استغل  وهنا  ونشاطاهتا، 
هذه الفرصة للتعريف باملؤسسة 
ودع��وة  ومشاريعها  وأهدافها 
اإلمام  بفكر  للكتابة  الباحثني 
ع���يل )ع��ل��ي��ه ال���س���الم( وهن��ج 
املؤسسة  بأنَّ  البالغة، وابالغهم 
ترعى هذه النشاطات من خالل 
تزود  وكذلك  والنرش،  الطباعة 
الباحثني باملصادر التي حيتاجوهنا 
عن طريق مكتبة املؤسسة، وهذه 
التسهيالت القت ترحيبًا واسعًا 
والباحثني.  الدارسني  لدن  من 
املؤلف  اآلخر  الوفد  حرض  بينام 
احلسني،  ع���الء  ال��س��ي��د   ( م��ن 
والسيد  العطية،  ل��واء  الدكتور 
املؤمتر  فعاليات  اجلعفري(  أمحد 
نوقشت  التي  البحوث  وتابع 
وامل���داخ���الت ال��ت��ي ُط��ِرح��ت 
انتهز  وكذلك  البحوث،  حول 
الفضالء  اجتامع  فرصة  الوفد 
فكثَّف  والباحثني  واألس��ات��ذة 
جممل  وكانت  معهم،  لقاءاته 
التعريف  حول  تدور  اللقاءات 

وأهدافها  ومشاريعها  باملؤسسة 
عىل  احل��ث  وك��ذل��ك  العلمية، 
الكتابة يف فكر اإلمام عيل )عليه 
وتأكيد  البالغة،  وهنج  السالم( 
موضوعات  هكذا  بإقرار  ذلك 
الدكتوراه  العليا:  الدراسات  يف 
وامل��اج��س��ت��ري، وك���ذل���ك ت��مَّ 
اخلاصة  املجلة  حول  التباحث 
تطويرها  أج��ل  م��ن  باملؤسسة 
أنَّ  ثمَّ  العلمية،  باملواد  ورفدها 
الوفد شارك يف تكريم األساتذة 
تكريم  ع��ن  فضاًل  والباحثني 
وزارة  وكيل  قبل  من  املؤسسة 
الثقافة، وقد اختتم املؤمتر اعامله 

وخرج بتوصيات عديدة أمهها:
بنهج  خ���اص  م��رك��ز  ف��ت��ح   .1
استحداث  وك��ذل��ك  البالغة، 
البالغة  هنج  بعلوم  ختتص  جملة 
الرتبية  كلية  من  إصدارها  يتمُّ 

لرتاكم خربهتا يف ذلك. 
القيم  2. إدخال ثقافة هذا األثر 
يف املناهج الدراسية، والسيَّام يف 
قيم  فيه من  ملا  الرتبوية  الكليات 
إنسانية وأخالقية تواكب العرص 

وتلبي متطلباته.

تحت شعار) نهج البالغة منهج ومنهل(
جامعة الكوفة تقيم مؤتمرها السنوي 

                             ومشاركة فاعلة لمؤسسة نهج البالغة

العطاء الحسيني

االحرار /  ضياء االسدي 
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االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
تبدأ بتنفيذ مشروع نصب الخزانات الحديدية 

الصغيرة لحفظ أمانات الزائرين 
للعتبة  العامة  األم��ان��ة  ب���دأت 
بتنفيذ  امل��ق��دس��ة  احل��س��ي��ن��ي��ة 
م��رشوع��ه��ا اخل��دم��ي اخل��اص 
الزائرين  ولوازم  أمانات  بحفظ 
الزيارة  مراسم  ألداء  القادمني 
من  جمموعة  تنصيب  خالل  من 
الصغرية،  احلديدية  اخل��زان��ات 
بواقع  النهوض  اجل  من  وذلك 
الكرام،  للزائرين  خدمي  عمل 
عوز(  )فاضل  احلاج  ذلك  اكد 
احلسينية  العتبة  ادارة  عضو 
ال��ك��وادر  ان  مضيفا  املقدسة، 
بنصب  قامت  واهلندسية  الفنية 
لتسهيل  ام��ان��ات  )ك��اب��ي��ن��ات( 
اماناهتم  وضع  يف  الزائرين  امر 
مثل)  واح���د  بمكان  اخل��اص��ة 
املوبايالت واألحذية واحلقائب( 

لتخفيف  االخ����رى  واألم����ور 
الزخم عن )الكشوانيات(، مبينا 
حاليا  وفرت  املقدسة  العتبة  ان 
 )30  ( بمعدل  كابينة   )  100(
كل  ينفرد  كابينة  لكل  صندوقا 
ال  به  خ��اص  بمفتاح  صندوق 
نفس  وحيمل  استنساخه  يمكن 
سوار  عىل  وحيتوي  اخلزنة  رقم 
ان  اىل  منوها   ، اليد  يف  يعلق 
املرشوع يتضمن توزيع )3000( 
تم   )9000( اص��ل  من  خزانة 
اخلارجية  االبواب  عىل  توزيعها 
ال��رشي��ف  احلسيني  للصحن 
الرشيفني  احلرمني  بني  ومنطقة 
قبل  م���ن  ت��س��ت��خ��دم  وح��ال��ي��ا 
الزائرين، مشريا اىل  ان اخلزانات 
وتصميم  ب��ارشاف  تصنيعها  تم 

وحدة 

ة  لسمكر ا
ل����ق����س����م 

الصيانة.
ان  م���وض���ح���ا 

االمانات   صناديق 
يسهل  ترقياًم  مرقمة 

عليها  الزائر  استدالل 
م��ن خ��الل رق��م اخل��زان��ة 

فيه  تقع  ال��ذي  املوقع  ورق��م 
انسيابية  تسهيل  ش��أهن��ا  م��ن 

الصحن  اىل  ال��زائ��ري��ن  دخ��ول 
عنهم  املعاناة  ورف��ع  ال��رشي��ف 
يف  املنتسبني  طاقات  وتسخري 

مشاريع خدمية اخرى.

االحرار /  ضياء االسدي 

العطاء الحسيني
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ويف كلمة القاها معاون االمني 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام 
افضل  السيد  الثقافية  للشؤون 
يعلم  مثلام  فيها:«  جاء  الشامي 
اجلميع ان من بعد عام 2003 
العتبات  انطلقت  االن  وحل��د 
متعددة  بنشاطات  امل��ق��دس��ة 
وه��ذه  ق��ب��ل  م��ن  تشهدها  ل 
مشاهَدة  اصبحت  املشاهدات 
بشكل  وم��ق��روءة  ومسموعة 
العراق  داخ��ل  يف  ليس  كبري 
ايضا  خ��ارج��ه  يف  ب��ل  ف��ق��ط 
قد  احيانا  بنشاطات  والدخول 

نشاطات  صلب  من  تكون  ال 
ولكن  املقدسة  احلسينية  العتبة 
يف  فليس  اح��ك��ام,  ل��ل��رضورة 
املقدسة  العتبة  اهتامم  صلب 
ان تتوجه بنشاطات عىل سبيل 
وفتح  الصحة  نشاطات  املثال 
املستشفيات او يف جماالت فتح 
هي  رسالتها  ان  نعم  امل��دارس, 
ولكن  النفوس  يف  االص��الح 
مدارس  بفتح  مرشوعا  تتبنى 
او فتح نشاطات مشاهبة ولكن 
نشاطات  يف  تقصري  او  لقصور 
احيانا  نضطر  املختلفة  الدولة 

ليست  نشاطات  يف  بالدخول 
الرئيسية,  نشاطاتنا  صلب  يف 
االه���ت���امم���ات ب��ال��ن��ش��اط��ات 
نسبة  تشكل  اصبحت  الثقافية 
نشاطات  م��ن   %  40 اىل   30
يف  املقدسة  احلسينية  العتبة 
النشاط  وه��ذا  خمتلفة  جم��االت 
ال��ف��رتة  يف  م���وج���ودا  ي��ك��ن  ل 
السابقة والبد للعتبات املقدسة 
ب��اع��ت��ب��اره��ا حت��م��ل رس���االت 
ورسالة  احلسيني  االص���الح 
االئمة  يقودها  التي  االصالح 
ان  السالم(  االطهار)عليهم 

هذه  كانت  سواء  فيها  يدخلوا 
اهتامماهتم  صلب  من  القضية 
من  ونتمنى  كذلك,  تكن  ل  او 
واياكم  يشملنا  ان  سبحانه  اهلل 
االتباع  من  واياكم  نكون  بان 
)عليه  املؤمنني  ألمري  واملوالني 
عن  املدافعني  وم��ن  ال��س��الم( 
حقه  عن  واملدافعني  رسالته 
)عليه  واص��ب��ح  ُسلب  ال��ذي 
يف  ُيظلم  مظلوم  اول  السالم( 

االسالم بعد النبي حممد«.
العتبة  يف  االع��الم  قسم  رئيس 
االس��ت��اذ    امل��ق��دس��ة   احلسينية 
»برعاية  قال:  السالمي  حيدر 
العامة  االمانة  لدن  من  كريمة 
امل��ق��دس��ة  احل��س��ي��ن��ي��ة  للعتبة 
فيها  الرشعي  املتويل  بشخص 
املهدي  عبد  الشيخ  س��امح��ة 
حثيثة  وب��ج��ه��ود  ال��ك��رب��الئ��ي 
بدار  االع��الم  قسم  يف  وكبرية 

تحت شعار) الفن البالغي في ُخطب االمام علي »عليه السالم« ( 

بحضور معاون االمين العام للعتبة الحســـينية المقدسة للشؤون الثقافية السيد افضل الشامي وعدد 
من االســـاتذة اصحاب العلم من حملة الشـــهادات العليـــا اقامت دار اللغة العربيـــة التابعة للعتبة 
الحســـينية المقدسة وعلى قاعة سيد االوصياء »عليه السالم« في الصحن الحسيني الشريف ندوة علمية 
تحـــت شـــعار )الفن البالغي في ُخطب االمام علي »عليه الســـالم«(التي افتتحـــت بتالوة آيات من الذكر 
الحكيم وقراءة ســـورة الفاتحة على ارواح شـــهداء العراق والقى الدكتور صباح الســـالم قصيدة في حب 
االمام علي عليه السالم وايضا تضمنت الندوة محاضرة علمية مشتركة بعنوان الفن البالغي في خطب 

االمام علي »عليه السالم«. 

األحرار/ قاسم عبد الهادي

العطاء الحسيني

الذكرى  بمناسبة  علمية  ندوة  تقيم  العربية  اللغة  دار 
السنوية الثانية لتأسيس مجلة )دواة(
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تحت شعار) الفن البالغي في ُخطب االمام علي »عليه السالم« ( 

العطاء الحسيني 
الشعبة  ه��ذه  العربية  اللغة 
الكثري  ق��دم��ت  ال��ت��ي  الفتية 
ال��رغ��م م��ن ق��رص عمرها  ع��ىل 
نحتفي ونحتفل اليوم بالذكرى 
جملة  لصدور  الثانية  السنوية 
)دواة( التخصصية املحكمة يف 
وعلومها  وآداهبا  العربية  اللغة 
موالنا  بوالدة  ايضا  نحتفل  كام 
امري املؤمنني عيل )عليه السالم( 
ونحن نعيش هذه االفراح البد 
لنا ان نحيي ايضا اللغة العربية 
ولغة  اجلنة  اهل  لغة  باعتبارها 
القران الكريم ولغة اهل البيت 
الندوة  هذه   ) السالم,  )عليهم 
ت��ت��أل��ف م��ن ف��ق��رات ع��دي��دة 
مشاركات  تتخللها  واي��ض��ا 
االساتذة  لدن  من  ومداخالت 
املختصني باللغة العربية وآداهبا 
بعنوان  وفنوهنا وهناك حمارضة 

البالغي يف ُخطب االمام  الفن 
يتفضل  ال��س��الم(  عليه  ع��يل) 
اللغة  اساتذة  من  اثنان  بألفاها 
وبعلم  واملتخصصني  العربية 
ال��ب��الغ��ة وش��ه��د اجل��م��ه��ور 
واض��اف��ات  مجيلة  م��داخ��الت 
واالدب  اللغة  جمال  يف  نوعية 
اللغة  دار  مدير  أما  والبالغة«. 
احلسينية  العتبة  يف  العربية 

املقدسة د. لطيف القصاب فقد 
أوضح: أن »هذه الندوة العملية 
االمام  تزامنا مع والدة  أقيمت 
وايضا  ال��س��الم(  )عليه  ع��يل 
الذكرى السنوية الثانية لصدور 
حمكمة  جملة  وهي  )دواة(  جملة 
فيام  اللغوي  الرتاث  تعنى بنرش 
يتعلق باللغة وفروعها واالدب 
وفروعه وطرائق التدريس, هذه 
رحيم  الدكتور  برئاسة  الندوة 
ج��رب احل��س��ن��اوي وامل��ح��ارضة 
صاحب  الدكتور  بني  املشرتكة 
والدكتور  ج��ن��اح  اب��و  جعفر 
هي  واملشاركة  اجلنايب,  ط��ارق 
اساتذة  من  نخبوية  مشاركة 
اهلم  يعنيهم  م��ن  اجل��ام��ع��ات 
كربالء  جامعات  من  اللغوي 
وب��اب��ل وج��ام��ع��ات ال��وس��ط 
اللجنة  ايضا«.رئيس  واجلنوب 

االس��ت��اذ  ال��ن��دوة  يف  العلمية 
احلسناوي  جرب  رحيم  الدكتور 
ق���ال: »ت��ن��اول��ت ه��ذه ال��ن��دوة 
امري  ُخطب  يف  الفنية  القضايا 
السالم(  )عليه  عيل  املؤمنني 
وهذه الندوة هتدف إىل االرتقاء 
الفكر  اللغوي واشاعة  بالواقع 
املؤمنني  ام��ري  اليه  دع��ا  ال��ذي 
فكر  وهو  السالم«  »عليه  عيل 

يمثل  الذي  احلقيقي  االس��الم 
والوسطية  االسالمية  االخ��وة 
املسلمني  وحدة  يمثل  وكذلك 
االمة  هبذه  النهوض  اجل  من 
ونرشها  اخلطب  هذه  واحياء 
»نحن  مضيفًا  ال��ن��اس«،  ب��ني 
املؤسسات  تقوم  ان  إىل  بحاجة 
االع���الم���ي���ة ب���دراس���ة ه��ذه 
بالفضائيات  وقراءهتا  اخُلطب 
واالذاع������ات وغ��ريه��ا ألهن��ا 
جواهر  من  راقية  جوهرة  متثل 
امري  وكالم  االسالمي  الرتاث 
القران  بعد  ومنزلته  املؤمنني 
هيئة  عضو  قال  الكريم«.فيام 
التحرير يف جملة )دواة( الدكتور 
خالد عباس السياب: »ال غرابة 
بالذكرى  احتفالنا  يقرتن  ان 
جملة  لتأسيس  الثانية  السنوية 
)دواة( باالحتفال بمولد االمام 
فكالمها  ال��س��الم(  )عليه  عيل 
العربية  اللغة  بمجرى  يصبان 
الكريم  ال��ق��ران  لغة  اخل��ال��دة 
العريب االسالمي  الرتاث  ولغة 
اال  )دواة(  وأبت جملة  االصيل, 
ان تتعرف بنفسها من دون اداة 
تعريف ذلك اهنا ترمز اىل تلك 
الدواة التي طلبها النبي الكريم 
ليكتب  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل 
هاديا  يكون  ان  يريد  كتابا  هبا 
للمسلمني من بعده بلغة عربية 
سارت  ولقد  ومبينة،  فصيحة 
دواة سريا حسننا منذ ان صدر 
بنيلها  مرورا  التجريبي  عددها 
العدد  وحتى  التحكيم  صفة 
اخلطى  حتث  وهي  منها  الثامن 
احل��ص��ول عىل  اج��ل  م��ن  االن 
الرتميز الدويل«. وتابع السياب 
هذه  شكلت  »لقد  حديثه،  يف 
املجلة خالل هذه املدة القصرية 
حضورا واضحا ومتميزا ملسناه 
من اندفاع الباحثني االكاديميني 

للنرش فيها فهي تستقبل بحوث 
مستوياهتا  اختالف  عىل  اللغة 
والنقدية  والبالغية  االدب��ي��ة 
عىل  منفتحة  وهي  واملعجمية 
مبدأ  م��ع  يتامشى  ج��دي��د  ك��ل 
وصيانتها,  اللغة  عىل  احلفاظ 
امل��ن��اس��ب��ة  ه����ذه  يف  ون���ح���ن 
االستشارية  اهليئتني  اع��ن��ي 
والتحريرية ومالك املجلة كافة 
كل  اىل  اجلزيل  بالشكر  نتقدم 
القائمني عىل دعمها ومساندهتا 
مقدمتهم  ويف  ومعنويا  ماديا 
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
عزه«  »دام  الكربالئي  املهدي 
لدعم  ونطمح  نطمع  ولكننا 
نفسه  الوقت  يف  مدركني  اكرب 
التي  احلالية  املادية  الصعوبات 
تعاىل  باذنه  تطول  ال  ان  نامل 
وكذلك اتقدم بالشكر اىل قسم 
احلسينية  العتبة  يف  االع���الم 
يف  العربية  اللغة  ودار  املقدسة 
جهودهم  عىل  املقدسة  العتبة 
عملنا  لتسهيل  املقدمة   اخلرية 
وديمومة  املجلة  م��الك  نحن 
دوري  ب��ش��ك��ل  ص���دوره���ا 
حسني  عيل  ومستمر«.االديب 
للثقافة  النبأ  مؤسسة  من  عبيد 
احلقيقة  »يف  ق��ال:  واالع���الم 
مثل هكذا ندوات هتتم بالنحو 
عام  بشكل  العربية  واللغة 
الكتاب  نحن  منها  نستفيد 
كبرية  فائدة  ذات  وكذلك  اوال 
واالع��الم��ي��ني  للصحفيني 
وايضا يستفيد منها عامة الناس 
وخاصة اهنا تتعلق بسيد البلغاء 
لعلم  اس���س  م��ن  اول  وه���و 
وقد  السالم  عيل  االمام  النحو 
املطهرة  احلسينية  العتبة  دأبت 
نشاطات  هكذا  مثل  اقامة  عىل 

مهمة«.
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االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة  ُتطلق مركزا
 متطورا للكشف المبكر عن حاالت االختراق األمني في كربالء 

وب���ني ال��ش��ي��خ ال��ك��رب��الئ��ي يف 
كلمته عن امهية املرشوع ودوره 
من  االم����ن  ح��ف��ظ  ال��ك��ب��ري يف 
والرسيع  املبكر  الكشف  خالل 
ال��ت��ام��ة ع��ىل مجيع  وال��س��ي��ط��رة 
واملشبوهة  الغريبة  احل���االت 
احلاميات  اىل  املعلومات  وإعطاء 
كي يتخذوا االجراءات الرسيعة 
وان  خاصة  أمني  اخ��رتاق  ألي 
حتديات  بمرحلة   مت��ر  املنطقة 
بذلك  »سامحته«  مضيفا  أمنية، 
نحقق الغاية املثالية من املنظومة 
وهو احلفاظ عىل الزائرين وتأمني 
ان  هلم،موضحا  واألمان  االمن 
املنظومة االمنية ال يقترص دورها  

بل  االم��ن��ي  اجل��ان��ب  ع��ىل  فقط 
اجلانب  منها  اخرى  ادوار  هناك 
اي��ام  يف  وخصوصا  التنظيمي 
خالل  من  املليونية  ال��زي��ارات 
واختاذ  الكامريات  عرب  املراقبة 
بني  الصحيح  والتنسيق  القرار 
التي  املنتسبني ومعاجلة احلاالت 
يف  وت��داخ��ال  ازدح��ام��ا  تشهد 

مكان معني.
عباس  )رسول  االستاذ  قال  فيام 
ف��ض��ال��ة( م���س���ؤول ال��ش��ع��ب��ة: 
امل��راق��ب��ة  م��رك��ز  م����رشوع  ان 
من  يعد  االمنية  واملعلومات 
هتدف  التي  املتميزة  املشاريع 
العتبتني  داخل  االمن  تعزيز  اىل 

املقدستني  والعباسية  احلسينية 
واملخارج  امل��داخ��ل  عن  فضال 
الرشيفني،  للمرقدين  امل��ؤدي��ة 
يف  الكبري  االث��ر  نحقق  بذلك 
للمحافظة  واألمان  االمن  توفري 
ان  موضحا  ال��ك��رام،  وزائ��رهي��ا 
مرشوع مركز املراقبة االلكرتونية 
العتبة  داخل  وربطه  تنصيبه  تم 
ب���إرشاف  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
ال��ع��راق  داخ���ل  م��ن  مهندسني 
ت��م نصب  وخ���ارج���ه، ح��ي��ث 
ذات  كامريا   )  800 من)  اكثر 
جدا  ودقيقة  عالية  مواصفات 
وحميطها  املقدسة  العتبة  داخ��ل 
اىل  اضافة  هلا  املؤدية  والطرق 

نصب شاشة مراقبة كبرية.
املنظومة  ان  »ف��ض��ال��ة«  واك���د 
دق��ة  يف  تتميز  االل��ك��رتون��ي��ة 
والسيطرة  والتصوير  املالحظة 
عىل احلشود املليونية وتوفري اكثر 
امن للزائرين من خالل الكوادر 
الفنية واهلندسية يف شعبة املراقبة 
االلكرتونية وبالتعاون مع كربى 

الرشكات العاملية.
املنظومة  ان  بالذكر:  واجل��دي��ر 
مستوى  عىل  األوىل  تعترب  التي 
من  والفريدة  املقدسة  العتبات 
ن��وع��ه��ا ع��ىل م��س��ت��وى ال��رشق 
الكيبل  بتقنية  األوس��ط،   تعمل 

الضوئي.

تقرير

اطلقت شـــعبة المراقبـــة االلكترونية التابعـــة لألمانة العامة 
للعتبة الحسينية المقدسة مركزا للمراقبة والمعلومات االمنية 
مزودا بأحدث الكاميرات ذات المواصفات العالمية،وذلك لتوفير 
االمـــن للزائرين،وأقيـــم على اثر ذلك حفـــل افتتاحي في قاعة 
ســـيد االوصياء )عليه الســـالم( داخل الصحن الحسيني الشريف 
بحضور المتولي الشـــرعي للعتبة الحســـينية المقدسة سماحة 
الشيخ )عبد المهدي الكربالئي(، وأمينها العام  السيد )جعفر 
الموسوي( فضاًل عن حضور شخصيات سياسية ودينية وإعالمية.
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عىل  املقدسة  كربالء  مدينة  حتتاُج 
مدار العام إىل خطط أمنية حُمكمة 
للزائرين  أبواهبا  وفتِح  لتأمينها 
الزيارات  خالل  إليها  الوافدين 
اجلهد  وه��ذا  املباركة،  املليونية 
اخلارجية  النقاط  من  بالتأكيد 
الداخل  من  تأمينها  إىل  وص��واًل 
التي  اخلارجية  اهلجامت  وص��ّد 

تروُم زعزعة األمن فيها.
من  املاليني  توافد  وم��ع  واآلن 
النصف  زي��ارة  إلحياء  الزائرين 
والدة  ذكرى  املباركة  شعبان  من 
املهدي  اإلم���ام  ال��ب��رشي��ة  منقذ 
كاَن  فقد  السالم(،  )عليه  املنتظر 
دوره��ا  اخل��ارج��ي��ة  للسيطرات 
دخول  وتسهيل  املدينة  محاية  يف 
ومنِع  عالية  بانسيابية  الزائرين 
حدوث خروقات أمنية ال سمَح 

اهلل.
ه��ادي؛  حسن  ص��الح  العقيد 
اخلارجية   )52( سيطرة  آم��ر 

رشط��ة  »م��دي��ري��ة  ان  أوض����ح 
ك��رب��الء امل��ق��دس��ة وم���ن خ��الل 
تعمل  اخلارجية  السيطرات  قسم 
يف  للزائرين  احلامية  تأمني  عىل 
ال��زي��ارات  وخصوصًا  ع��ام  كل 
والشعبانية  كاألربعينية  املليونية 
من  التأمني  يتم  حيث  املباركتني؛ 
القادمة  العجالت  تفتيش  خالل 
دقيقًا  تفتيشًا  كربالء  حمافظة  اىل 
من  االص��ن��اف  مجيع  بمساعدة 
الوطني  واالم��ن  االستخبارات 
مكافحة  وصنف  وامل��خ��اب��رات 
انضباط  اىل  باالضافة  اجلريمة 
ال��رشط��ة داخ����ل ال��س��ي��ط��رة«، 
الرشطة  أبناء  »توجيه  مؤكدًا عىل 
مع  احل��س��ن  التعامل  ب���رضورة 
الزائرين وتوفري االنسيابية العالية 

لدخوهلم وخروجهم«.
ويتابع حديثه أن »خطة الزيارات 
ُتعد من قبل غرفة عمليات كربالء 
رشطة  مدير  السيد  رأسها  وعىل 

خللق  عليها  باإلرشاف  املحافظة 
الزائرين  الستقبال  مناسبة  آلية 
وتفتيش العجالت والقيام بباقي 
اإلجراءات األمنية، وأما بالنسبة 
األمنية  فاخلطة  الشعبانية  للزيارة 
تبدأ قبل 5 ايام من الزيارة حيث 
حتمل  التي  العجالت  نستقبل 
الزائرين  واستقبال  ال��زائ��ري��ن 

القادمني مشيًا عىل األقدام«.
من جهته أوضح الرائد عادل عبد 
االمري؛ آمر السيطرة )53( التابعة 
بأن  اخلارجية  السيطرات  ملديرية 
كربالء  حمافظة  رشط��ة  »مديرية 
وتسهيل  بتقديم  السّباقة  ه��ي 
مرور الزائرين بأحسن صورة مع 
احلفاظ عىل أمن املدينة حيث ان 
عىل  احلفاظ  هو  االسايس  العمل 
بعض  حتصل  وق��د  املدينة  ام��ن 
السيطرات  يف  االزدح���ام���ات 
ول��ك��ن اهل����دف االس����ايس هو 

احلفاظ عىل أمن الزائرين«.

مضافة  اع��امل  »هناك  ويضيف، 
عىل واجبنا االسايس هو مساعدة 
املساعدة  وتقديم  السن  كبار 
عن  الضالني  وارش��اد  للمرىض 
حاالت  عن  واالخبار  عوائلهم 
نبلغ  حيث  املفقودين،  االطفال 
وال��دوري��ات  السيطرات  بقية 
االطفال  عىل  العثور  يف  ونساعد 
املساعدات  بعض  نقدم  كذلك 

الطبية البسيطة«.
ويشرُي عبد األمري إىل أن »األعامل 
الرشطة  منتسبو  هبا  يناط  التي 
خ���الل ف���رتة االن����ذار امل��راف��ق��ة 
وطني  واجب  هي  الزيارة  أليام 
الواجب  إىل  باإلضافة  وإنساين 
الرشعي والتي حتّتُم عىل املنتسبنَي 
خ��دم��ة ال��زائ��ري��ن وه��ي أرشف 
خدمة  وهي  هبا  يقومون  خدمة 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام 

وزائريه ومن دون تذّمر«.

خّطٌة أمنية مبّكرة الستقبال 
زائري الشعبانية وجهود حثيثة للسيطرات الخارجية

تقرير

االحرار /  ضياء االسدي 
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حيدر عاشور عنَد ضريِحَك سيدي تتطاير َغَواِشي اليأس

اأحتدُث وحدي يف منظر حامل مع �سوتك و�سريحك، ال غري ويّف 
ق�سعريرة تق�سري وحرب مع اأعماقي، وا�سعر ب�سداع يف الروح كلما 
اقرتب من بابك واملح النا�ش ترتبع فوق عرو�ش �سياء ح�سرتك يف 
كل مكان من اأركان ف�ساءاتك... يف كل نقطة عر�ش يجل�ش اإن�سان 
يحمل م�سعله امل�سيء و�سط الظالم فتتطاير غوا�سي الياأ�ش اأمام 
وا�سرتجع  اليائ�سة  احل�سرات  تلك  فورها  من  وترحل  عظمتك، 
مرا�سيم جراحاتك، وت�ستنه�سني املفردات املتولدة بحنايا قلبي 
باجتاه  تاأخذين  معتقة  اأطيافا  املخلد  مبا�سيك  احلا�سر  لتمزج 
واأخاطبك  الذرى،  ن�سيم  زائريك  من  وا�ستن�سق  االأمل بال حدود، 

ب�سمت الكلمات وبوح العيون،فالتهم الهدى والفرقان
 رغم ذلك الهاتف الذي اأوقف حروبي اجل�سدية وهون علّي قليال 
من ال�سراعات النف�سية يحدثني ال تلتفت اىل الوراء اآثارك يف 
يعرب  �سيء  كل  بحر  �سطح  على  اأحالما  تنق�ش  ال  تكرب  الطريق 

واأ�سياء تبقى.. فهل تكون هذه ال�سجون جديرة ب�سموك؟
بكيت يف كل مكان كان يذكر فيه ا�سمك من كربالئك وجميع ار�ش 
وطئتها قدمي، و�سابكي حتى تظماأ عيني يف بحر ع�سقك وينجلي 
املحتوم  قدري  وينهكني  العذب،  احلياة  وفرح  الفجر  حلم  عني 
ت�سعرين  ريحا  ح�سرتك  عطر  من  ا�ستمد  حتى  عزائي  �سراع  يف 

مثلي قد حقق  ليكون  يعني دعاءك   ر�ساك، فر�ساك  باطمئنان 
املراد، وباق انتظر �ساعة امل�سري لعلّني اأموت يف رحابك: �ستقول 
عني حلوحا يف حبك لكرثة الذنوب التي ترافق حياتي، و�سعفي 
�سيدي  يا  واأن��ت  احللم،  يف  اإال  تنت�سر  اأن  من  روح��ي  اهلك  ال��ذي 
واأحيا  نف�سه،  امل��وت  على  منت�سرا  هلك  ال��ذي  الوحيد  االإن�سان 
مبوته اأمة، ويف �سبيلك اأ�سبحت املنّية الكنف العذب الذي يع�ّسل 

مرارة احلياة بينما النا�ش غفاة.
ويعلمون انك يا موالي �سورة اهلل وهوية رحمته ومرتكز االإميان 
حتى  واملذهب  العقيدة  بثوابت  الدين  ومثبت  الباهرات  واآياته 
النجاة  و�سفينة  اهلل  اىل  القومي  الطريق  واأم�سيت  اأ�سبحت 
ود�ستور احلياة، فكنت �سيد العامل يف كل االأزمان والكمال املطلق 
يف حياة الب�سر وهم يتنف�سون ال�سر االأكرب الكامن يف القلوب حتى 
توحد ال�سوت بكل لغات العامل يف مقامك العظيم با�سمك، ليطبع 

ويطبع ويعرتف مبركز اإ�سعاع الكون احل�سيني.
؟وكيف  كربالء  �ستواجهني  كيف  القادمات  والليايل  االأيام  اأيتها 
�ستكون بك ار�ش ال�سهداء؟ ،فيما �ستحلم  هذه االأر�ش وهي عارفة 
�سم�ش  مراآة  وتدفئه  البدر  عليه  وي�سهر  داخلها  ي�سكن  ج�سد  اأي 

احلياة.
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حيدر عاشور عنَد ضريِحَك سيدي تتطاير َغَواِشي اليأس

و�سباُك البدعة م�سروبْة؛ فا�سُلك يا تبيْع
وتتّبع �ُسنَة مع�سوٍم… اأِبُرْخ�ٍش للغايل تبيع 

اأراأيَت يا م�سلْم اأو ت�سمْع عن �سر عذاْب
جتنيه االأمُة اإْن نامْت خلَف االأبواْب

فَتَحّكم غوٌي فّتاٌن مب�سرِي �سباْب
�سباب االأمة اأجناد… يا خري �سباْب

لندمي ال�سرَي اإىل العليا وِبَطْرِق الباْب
بلغنا يا رب اأمانينا؛ لنقود زماْم

بلغنا يا رب بلغنا خرَي �سهور العاْم
ِلَننعم فيه بالو�سل يف خري قياْم

وِلننعم فيه باحُل�سنى يف خري �سياْم
�سُر َمراْم و�سالة العيد جتمعنا والنَّ

اأقبْل… يا �سهَر ال�سوم وال َتْخَجْل
اأقبل؛… لن�سرب من عذب املَْنَهْل

لنداوي جراحا… من هدم املِْعَوْل
لُنيح بطونا… من �سر املاأَْكْل

اأقبل يا �سهر ال�سوم وال َتْخَجْل
اأراأيَت القوَم قد ان�سرفوا … نحو االأموال

ْوَب االأقوال اأراأيَت النا�َش قد اندفعوا … �سَ
وتركوا التطبيق اإذ اأَِمُروا… تركوا االأفعال

تركوا املنهاَج اإذا فعلوا … يبغون َنَواْل
يا �سهر ال�سوم تنادينا … اأين االإقباْل

اآيات اهلل تنادينا… ل�سلوِك طريْق
نحو اجلنات فتدفعنا؛ لَنُكوَن فريْق
فريُق اجلنِة مذكوٌر، والذكُر عريْق

يف �سورة �سورى مذكوٌر بالنَّ�شِّ عتيْق
ليغري النف�ش اللوامة… وللحقِّ بريْق 

و�ِسباُك “التلفز” من�سوبْة للوقت ُت�سيْع
لت�سغل هذا عن ِوْرِدْه، والوقُت �سريْع

وليْذَهَل ذاك عن ِحْزِبْه؛ فاحذر يا �سميْع

 أقبْل رمضاُن 
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رحيم الشاهر 

خالد غانم الطائي

مدونُة الحشِد العظمى
ب�������ن�������دى ال�����������س�����م�����ري ُي��������������������َدون احل�����������س�����ُد

اإذا  ال���������������س�������الة  ع������م������ق  م��������ن  ج�����������اء  ق��������د 

ي��������ع��������م��������ده  ن������������ائ������������ب������������ة  ك�����������������ل  يف 

وط�������ن�������ا الأالئ��������������������������ه  يف  ����������س���������م  ق�������������د 

ع����������م����������الق����������ه ي�������������ه�������������وي ب�������ق�������زم�������ه�������م 

ُوج��������������دْت اح��������م��������د(   ( ك����ت����ي����ب����ة  ف�����ه�����ن�����ا 

وه�������������ن�������������ا) ل���������ع���������ب���������ا����������ش( م�������الئ�������ك�������ٌة

جت�����ح�����ف�����ل�����ه  يف  )ع�������������ل�������������ي(  وه�����������ن�����������ا 

وب����������ع����������ط����������ره ي��������ت�����������������س��������وع امل�����������ج�����������ُد!

وج���������������َب ال�������������س������ي������ام ف������ع������ن������ده ال���������������ورُد

ذخ�������������ر ال���������ن���������وائ���������ب ��������س�������وب�������ه ي�����ح�����دو 

ف�������ه�������و ال�������������س������ن������ا وب����������ربق����������ه ال���������رع���������ُد

ل���������و ��������س�������اء ن�������������س������را ن�������������س������ره ال�������وع�������ُد

وه�����������ن�����������ا �����������س����������راي����������ا م���������ال���������ه���������ا ع���������دُّ

ج�������ن�������د امل���������ه���������اب���������ة ه�������اب�������ه�������ا اجل�������ن�������ُد

ا�����������س����������ٌد ف������ك������ي������ف ي�������ري�������ب�������ه ال����������ق����������رُد!

العرو�ش  ماليني  ال�سالم(  )عليه  وللح�سني  واحد،  عر�ش  عادة  للملِك 
وهي قلوب االأحرار واملحبني والعا�سقني..

وللملك وجه واحد، وللح�سني وجوه اخلري واالإن�سانية كلها..
احل�سني  واالإم��ام  عنها،  يرحل  ثم  حم��دودة  زمنية  ملدة  الدنيا  يف  يعي�ش  وامللك 

)عليه ال�سالم( يعي�ش الدهر كله.
ومملكة امللك لها حدود معينة وحمددة ومملكة االإمام احل�سني ال يعلم حدودها اإال اهلل 

.. تبارك ا�سمه ..
عرو�ش امللوك الأنها على االأر�ش .. زائلة، وعر�ش احل�سني )عليه ال�سالم( يف القلوب باق.

عروُش الحسين )عليه السالم(
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ما ُيكتُب بالضاد من األلفاظ المشهورة
ُح( �سوء ال�سم�ش، وُيقال هو ما طلعت عليه ال�سم�ش. )ال�سّ

ْحُك : طلُع النخِل. حكًا، وال�سَّ ِحَك( الرجل �سحكًا، و�سِ )�سَ
بُد، وال�سحك: ال�سهد االأبي�ش. حُك الزُّ ْحُك: الثلج، وال�سَّ وال�سَّ

حكًا( اإذا حا�ست: وال�سحاك: من اأ�سماء الرجال. و�سحكت املراأة )�سِ
)الّدح�ُش( الزلق وقد دح�ش فهو داح�ٌش

دح�ست ال�سم�ش: زالت عن كبد ال�سماء، ودح�ست حجته: بطلت.
و )ح�سرت( ال�سالة .. واح�سر الفر�ش اذا جرى.

و )َحّر�سُت( الرجل على ال�سيء واحلر�ُش : املعيي الذي ال حراك به 
وكذلك املري�ش الذي ال يقدر على احلركة.

قال اهلل تعاىل : )حتى تكوَن َحَر�سًا( – يو�سف االآية 85- .
ُت( الثوب رح�سًا : غ�سلته فهو رحي�ش ومرحو�ش. و )َرح�سْ

اُء: عرُق احُلّمى، واملرحا�ش: الكنيف. َح�سَ الرَّ
و )�سرحت( الدابة برجلها وامل�سرحي من ال�سقور.

الطويل اجلناحني وامل�سارح الثياب التي يتبذل فيها االإن�سان..
بعاٌن ُبُع( �سبٌع عرجاء، والذكر منها : �سِ  )ال�سَّ

بُع ال�سنة ال�سديدة باٌع.. وال�سَّ واجلمُع: �سِ
قال عبا�ش بن مردا�ش ال�ُسلمي:

 اأبا ُفرا�سة اأّما انت ذا نفر ٍ          فان قومي مل تاأكلهم ال�سبُع
ُت( من االأمر وامتع�ست منه اذا غ�سبت و )َمِع�سْ

و )�سّيعُت( ال�سيء ت�سييعًا.. وال�سيعة من املال وجمعها �سيٌع و�سياع 
و�سيعات..

و )الُع�سُو( واجلمع : اأع�ساء وُيقال: ِع�سٌو – بك�سر العني-
يُح.. والعَو�ُش من ال�سيء.. وقد اعتا�ش منه .. و )ت�سّوعِت( الرِّ
عُت( ال�سيء و�سعًا.. وو�سَع الرجُل و�ساعة  فهو و�سيٌع.. و )و�سَ

َع يف جتارته اذا خ�سَر .. ات�سع يّت�سُع .. اذا كان خ�سي�سًا وو�سِ
.. والو�سيعة : اخل�سران وتوا�سع الرجل توا�سعًا �سدَّ تكربَّ

و )العرم�ُش( : الطحلُب يكون على املاء.
و )الع�سروط( من الرجال: الذي يخدُم على طعام ِ بطنِه..

من كتاب )الفرق بني احلروف اخلم�سة(
اعداد : �سليم كرمي كرمي�ش
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فكره  حتمل  التي  مؤلفاته  من  العديِد  عرَب 
باقر  حممد  الشهيد  يرى  املعرفية،  ونظرياته 
كالنبوة  اإلمامة  أن  رسه(  )قدس  الصدر 
حاجة حضارية متأصلة يف حركة املجتمع 

والتاريخ. 
التوافق  هذا  الصدر  الشهيد  رشح  ولقد 
واهنام  واإلم��ام��ة  النبوة  بني  واالنسجام 
أطروحته  يف  واح��دة  حقيقة  عن  يعربان 
حيث  األنبياء(  وشهادة  اإلنسان  )خالفة 
أبرز كيف أن البرشية يف مسريهتا متّثل خط 

اخلالفة هلل )عز وجل(.
وتوجيه  إرشاف  إىل  حتتاج  املسرية  وهذه 
وتسديد: وهو اخلط الثاين الذي توىل هذه 
سبحانه  اهلل  )وضع  الشهادة(  )خط  املهمة 
خالفة  اخل��الف��ة  خ��ط  جانب  إىل  وت��ع��اىل 
وتوجيهه  اإلنحراف  من  اخلليفة  اإلنسان 

نحو اهداف اخلالفة الرشيدة(.
خط  اخلط:  هذا  أهداف  الصدر  حدد  لقد 
عىل  املهام  هذا  حتديد  يف  واعتمد  الشهادة 
اآلية 44 من سورة املائدة )إنَّا انزلنا التوراة 
الذين  النبيون  هبا  حيكم  ونور  هدى  فيها 
اسلموا للذين هادوا والربانيون واالحبار 
عليه  وكانوا  اهلل  كتاب  من  استحفظوا  بام 
يف  اآلي��ة  هذه  من  استخلص  كام  شهداء( 
تفسري فريد مبتكر حلقات هذا اخلط � خط 
الشهادة � وهم: األنبياء � األئمة � فالفقهاء 
متميزًا  استدالال  بذلك  ويقدم  العدول، 

مالط(  )شبي  التفت  ولقد  مسبوق  غري 
حممد  اإلسالمي  الفقه  )جتديد  دراسته  يف 
العال(  وشيعة  النجف  بني  الصدر  باقر 
هلذا االبتكار فقارن بني تفسري باقر الصدر 
علامء  من  املفرسين  من  غريه  وبني  لآلية 
الشيعة والسنة ليستنتج: )أن قراءة الصدر 
مع  دس��ت��وري��ة ختتلف  ق���راءة  اآلي��ة  هل��ذه 
القراءة القديمة التي حترص اآلية يف أسباب 

النزول(. 
إن هذه األهداف: أضحت يف فرتة تارخيية 
معنية من مسار خالفة اإلنسان متثل حاجة 
ماسة فاملجتمع البرشي مر بمرحلة الفطرة 
أو  انقسامات  هناك  تكن  ول  )التوحيد( 
يف  ولكن  املجتمع  وح��دة  متزق  خالفات 
مسار تطور املجتمع.. بدأ االنشقاق يدب 
تفاوت  بحكم  تظهر  اخلالفات  وب��دأت 
الناس  كان  )وما  واإلمكانات  القابليات 
 ،)19 )يونس:  فاختلفوا(  واحدة  أمة  إاّل 
وأتاح ذلك ظهور طبقات وفئات مستغلة 
البدَّ  وكان  حمرومة...  مستضعفة  واخرى 
من )ثورة( عىل هذه األوضاع تعيد األمور 
وحدته  للمجتمع  وت��رج��ع  نصاهبا  إىل 
األنبياء:  قادها  الثورة:  هذه  وانسجامه 
النبيني  اهلل  فبعث  واحدة  أمة  الناس  )كان 
الكتاب  معهم  وأن��زل  ومنذرين  مبرشين 
اختلفوا  فيام  الناس  بني  ليحكم  باحلق 
جهادين  إىل  األنبياء  دعا  هنا  )ومن  فيه(، 

أحدمها )اجلهاد األكرب( من أجل أن يكون 
املستضعفون أئمة وينترصوا عىل شهواهتم 
واآلخر  صاحلًا  ثوريًا  بناء  أنفسهم  وبينوا 
املستغلني  إزالة  أجل  من  األصغر  اجلهاد 

والظاملني عن مواقعهم(.
عىل  االهلية  الثورة  ه��ذه  كانت  ملا  ولكن 
اجلاهلية  ع��ىل  شاملة  ث��ورة  األن��ب��ي��اء  ي��د 
والنفي  الفكري  حمتواه  بكل  واالنحراف 
املتخلفة  ومظاهره  العفنة  ج��ذوره  وبكل 
الثورة  من استبداد واستغالل )كان شوط 
للرسول  العمر االعتيادي  أطول عادة من 
الثورة  القائد وكان البد للرسول أن يرتك 
األعىل  بالرفيق  ليلتحق  الطريق  وسط  يف 

بحُث اإلمامة في فكر الشهيد الصدر)قدس(

كاتٌب وكتاٌب
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املعركة  أمواج  خضم  يف  وهي 
فاإلمام  والباطل(،  احلق  بني 
يف  هلل  وخليفة  شهيد  كالنبي 
يواصل  أن  أج��ل  من  األرض 
وحتقيق  ال��ث��ورة  ع��ىل  احل��ف��اظ 
دور  من  جزء  أن  غري  أهدافها 
وهو  اكتمل  قد  يكون  الرسول 
هبا  والتبشري  الرسالة  إعطاء 
عىل  االجتامعية  بالثورة  والبدء 
أساسها فالويص ليس صاحب 
رسالة وال يأت بدين جديد بل 
هو املؤمتن عىل الرسالة والثورة 
هكذا  الرسول،  هبا  جاء  التي 
للنبوة  النظرية  هذه  ضوء  ويف 
كامتداد  واالمامة  إهلية  كثورة 
األص��ول  تصبح  الزمن  يف  هلا 
الربنامج  اخلمسة  العقائدية 
اإلهلية  القيادة  هل��ذه  ال��ث��وري 
)وإذا عرفنا أن النبي هو حامل 
الثورة ورسوهلا من السامء وأن 
هي  الوصاية  بمعنى  اإلمامة 
تواصل  التي  االنتقال  مرحلة 
قيمومتها  خ��الل  م��ن  ال��س��امء 
األمة  ترتفع  أن  إىل  الثورة  عىل 
الثوري  النضج  مستوى  إىل 
يتبني  ذلك  عرفنا  إذا  املطلوب 
الدين  أصول  أن  وضوح  بكل 
الصعيد  التي متثل عىل  اخلمسة 
ال��ع��ق��ائ��دي ج��وه��ر اإلس���الم 
لرسالة  األس���ايس  واملحتوى 
الوقت  نفس  يف  ه��ي  ال��س��امء 
عىل  االجتامعية  بأوجهها  متثل 
التي  االجتامعية  الثورة  صعيد 
قادها األنبياء الصورة املتكاملة 
وترسم  ال��ث��ورة  ه��ذه  ألس��س 
للمسرية البرشية معال خالفتها 

العامة عىل األرض(.

قرأُت لَك.. )فقُه األعراس(

الكريم،  القرآن  الّنيّص من  يعتمد عىل االستدالل  ا  دينيًّ الشيخ فاضل دهنيم منهًجا  اعتمَد فضيلة 
اختصار  يف  الشيخ  اجتهاد  إىل  باإلضافة  األعراس(؛  )فقه  موضوعة  لتناول  الرشيفة،  والّروايات 

املسألة وتلخيصها إلعطاء لّب احلكم الرشعّي متبوًعا بالّدليل.
الّتجاوزات  لتقف عىل بعض  تتناول موضوع األعراس؛  فقهيَّة خمترصة  الكتاب هو دراسة  وهذا 
لواجب  امتثااًل  فيها،  منها، وتصحح سلوكيَّاهتم  الناس  لتحّذر  فيها،  يكثر وقوعها  التي  الرّشعيَّة 

األمر باملعروف والّنهي عن املنكر والّدعوة إىل احلّق – عىل حدهِّ تعبري الكاتب -
ع إىل  اًم إىل أبواب وفصول؛ ألن حجمه الصغري جعله يكون كتلة واحدة تتفرَّ ل يأِت الكتاب مقسَّ
ث فيه الكاتب بشكٍل عام عن ليلة العرس وأمهيتها، وأهّنا االنطالقة  ة مسائل مسبوقة بتمهيد حتدَّ ِعدَّ

الصحيحة ملرشوع األرسة املسلمة.
ا وقفته األوىل كانت عىل مسألة الغناء يف األعراس، فقد جاء باحلكم العام للغناء وحرمته باتفاق  أمَّ
بيت  إّن  الغناء، ومثاله:  التي تصيب جمالس  إىل بعض األوصاف واآلثار  الفقهاء مجيًعا، وعرض 
الغناء ال تؤَمن فيه الفجيعة، واهلل تعاىل ُمْعِرٌض عنه، وال جُتاب فيه الّدعوة، وال يدخله املَلك، وَمن 

يستمع للغناء ُينتزع احلياء منه، ويدعوه إىل الّزنا، وُينبت الّنفاق يف القلب كام ُينبت املاء الّزرع.
للشكر ال  ات  الفرح هي حمطَّ أّن مناسبات  ث عن  الرّتبوي حيث حتدَّ ُبْعَدها  املسألة من  تناول  ثم 
للهو واجلحود، وأّن بعض أسباب فشل الّزواج قد يكون نابًعا من الغناء الذي خالط العرس؛ ألّن 
مات  الّزواج هو األساس لذلك البنيان املرصوص وإْن خالط هذه القاعدة األساسيَّة يشء من امُلهدهِّ
َس ُبْنَياَنُه َعىَل َتْقَوى  الّدينيَّة، فلها أْن تأكل يف ذلك البناء حتى تأت عىل آخره، قال تعاىل: ﴿َأَفَمْن َأسَّ
َم َواهلّلُ اَل هَيِْدي  اَر بِِه يِف َناِر َجَهنَّ َس ُبْنَياَنُه َعىَلَ َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاهْنَ ْن َأسَّ ِمَن اهلّلِ َوِرْضَواٍن َخرْيٌ َأم مَّ

امِلنَِي﴾. التوبة: 109 اْلَقْوَم الظَّ
ثم أضاف الكاتب روايات ُذِكرْت يف زفاف السّيدة فاطمة الّزهراء )عليها السالم( تدعو إىل االقتداء 

هبا من مثل الّتكبري يف العرس.
العظيم  م اإلسالم  حُيرهِّ قائاًل: »ال  فبدأ حديثه  الّتصوير يف األعراس،  الثانية، فكانت يف  املسألة  ا  أمَّ
عىل اتباعه االحتفاظ بذكرياهتم السعيدة أو غريها من خالل تسجيلها أو تصويرها، وإّنام يدعو إىل 

تنظيمها وتقنينها بام يعود عىل الفرد وعىل املجتمع بالّنفع واملصلحة«.
م عىل املكلَّف  أما املسألة الّثالثة، فجاءت يف إثارة الّشهوة، حيث استأنف حديثه بأّن اإلسالم حُيرهِّ
إثارة شهوة اآلخرين بقصد أو بغريه سواء كان بالّلباس أم بالقول، أم بالفعل، أم ما شابه ذلك ّما 
حرمة  مثل:  من  السلوكّيات  بعض  الّناس  عىل  م  حُيرَّ وعليه  تدريّي،  بنحٍو  ولو  الفساد  إىل  يؤّدي 
جان  املتزوهِّ ُيقبهِّل  وأْن  الفتة،  بطريقة  امليش  وحرمة  وترقيقه،  الصوت  متييع  وحرمة  املثري،  الّلباس 

بعضيهام بطريقة مثرية أمام احلضور، وهذا ال يقبله اإلسالم رشًعا، وال يقبله املجتمع ُعرًفا.
واملسألة الّرابعة كانت يف الّتبذير واإلرساف، ومها من املامرسات الّشائعة يف مناسبات األعراس عند 

الكثري من الّناس.
الفقهاء مجيًعا عىل حرمة  اّتفق  وقد  إذن،  الوليمة من غري  فكانت يف حضور  اخلامسة،  املسألة  أما 

األكل من طعام العرس بغري إذنه، ولكن إْن علم باألمر، وأبدى االطمئنان والّرضا جاز له ذلك.
وكانت للشيخ فاضل الّدهنيم وقفة يف هناية الكتاب عىل بعض آداب الّزواج والّزفاف حيث حتّدث 
عن استحباب الّنكاح، وعن حسن االختيار، والّصالة والّدعاء عند إرادة الّزواج، وعن قّلة املهر، 
 – بالعقد. وحتّدث  الّزواج، ومستحّبات خاّصة  لعقد  املكروهة  األوقات  الّزواج، وعن  وتسهيل 

أيًضا – عن آداب اخللوة، ثم ذيَّل اخلامتة بقائمة املصادر متبوًعا بالفهرس.

31



     »َهْل ِمْن نارِصٍ َينرُصنا؟« رصخٌة خالدٌة 
سمع  هبا  فَصكَّ  م��دوّي��ًة  احلسني  أرسلها 
لنرصة  دعوة  إهنا  القيامة،  يوم  إىل  التأريخ 
ة التي تضمن لإلنسانية  الدين والعقيدة احلقَّ
سعادهتا وكرامتها يف الدنيا واآلخرة.. وها 
بعد  موقعه  من  ،وُكلٌّ  احلسني  أحباب  هم 
سعي  يف  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  عىل  اتكاله 
الشهداء  لتلبية نداء سيد  حثيٍث ومتواصل 
اإلسالم  جذور  الطاهر  بدمه  سقى  الذي 
هذا  ومن  وسلوكًا،  ومنهجًا  فكرًا  فعّمقها 
الشهادة(  ربيع  )مهرجان  ي��أت  املنطلق 
الضيم  أيب  مولد  ذكرى  مع  متزامنًا  سنويًا 
وآله  عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل  رس��ول  ورحيانة 
ذلك  تلبية  وسائل  من  كوسيلة  وسلم( 
أهل  ألمر  وإحياًء  الرفيع  احلسيني  النداء 
أحيا  عبدًا  اهلل  رحم  أمرنا  )أحيوا  البيت 
بركات  َبَرَكٌة من  إال  املهرجان  أمرنا(..وما 
أيب األحرارالتي ال تقف عند حد، فاحلسني 
عطاء متصل باهلل )الذي ال تنقُص خزائنه، 
إاِل ُجودًا وكَرمًا(.. العطاء  وال تزيُدُه كثرُة 
تظاهرة  ُيَعدُّ  املهرجان  أنَّ  فيه  شكَّ  ال  وما 
احلسيني  الفكر  لنرش  ورائعة  مباركة  ثقافية 
فكرية  ن���دوات  م��ن  يتخلله  ب��ام  ال��رص��ني 
وأدبية وبحوث معمقة يف القضية احلسينية 
وجه  عىل  اإلسالمية  والقضايا  خصوصًا 
التي  الكتب  معارض  إىل  إضافة  العموم.. 
تشكل بذاهتا تظاهرة ثقافية عىل جانب كبري 
من األمهية يف توعية املجتمع ونتمنى واقعًا 
ما  شمواًل  أكثر  الكتب  معارض  تكون  أن 

هي عليه اآلن.
 وقد أثبت املهرجان والقائمون عليه نجاحًا 
كبريًا وملفتًا للنظر رغم كل التحديات التي 
كثرٍي  مشاركة  يف  ذلك  ومتثل  واجهتهم.. 
من الوفود من كل قارات العال ومن شتى 

ساهم  ما  واألدي��ان  والطوائف  املذاهب 
بصورة  اخلالدة  احلسني   رسالة  إيصال  يف 
أكثر نقاًء وجالًء حيث قام اإلعالم الواعي 
والرتهات  الشبهات  كل  إزال��ة  يف  امللتزم 
التي جاء هبا أحفاد األمويني ومن ورائهم 
من هيدف إىل طمس معال اإلسالم األصيل 
املتمثل يف أهل البيت عليهم أفضل الصالة 
والسالم، والتي كان سيد الشهداء  وتلك 
الصفوة املباركة من أهل بيته والثلة الكريمة 
بذلوا  من  طليعة  يف  أصحابه  من  املجاهدة 
والذود عن  الدفاع عنها  مهجهم يف سبيل 
املتتبع  عىل  خ��اٍف  وغري  ومنعتها..  عزهتا 
األجنبية  الوفود-خصوصًا  معايشة  أن 
كربالء  مدينة  األخ��رى-يف  األدي��ان  ومن 
املقدسة واإلطالع عىل فكر أهل البيت من 
يف  فعااًل  إسهامًا  يسهم  الصحيحة  منابعه 
احلق  واملذهب  اإلسالم  دين  عىل  اإلقبال 
الذي القى ما القى ضمن مساره التارخيي 
حماوالت  من  جدًا  والكثري  الكثري  الطويل 
بمختلف  واإلقصاء  والتهميش  التجني 
واألزم��ان  العهود  مر  عىل  املكر  أساليب 
من  الكثريون  أخذها  سلبية  نظرة  ولد  ما 
للملحمة  ال��ث��وري  الفكر  ع��ىل  يتحامل 
ُنوَر  ُيْطِفُئوا  َأْن  ﴿ُيِريُدوَن  املباركة  احلسينية 
ُنوَرُه  ُيتِمَّ  َأْن  إاِلَّ   ُ اهللَّ َوَيْأَبى  بَِأْفَواِهِهْم   ِ اهللَّ
َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن﴾ )التوبة:32(.. ولعل 
التي  األه��داف  وأشمل  أهم  من  هو  هذا 
الشهادة(  ربيع  )مهرجان  ويسعى  سعى 
عام  بعد  عامًا  له  يؤّمل  وما  لتحقيقها.. 
متابعة  من  احلاصل  االستقراء  وبحسب 

مواسم املهرجان: 
أكرب  املشاركة  حجم  يكون  أن   •

أصنافها  وتباين  الوفود  عدد  حيث  من 
الفكرية  ومناهلها  وتوجهاهتا 

جمااًل  يفتح  وهذا  والعقائدية..  والثقافية 
أن  احلسني   هو  من  يعرف  ال  ملن  أوس��ع 
قال  ..وك��ام  العذب  الغدير  هذا  من  ينهل 
اإلمام الرضا  )إن الناس لو علموا حماسن 

كالمنا التبعونا( 
أطول  املهرجان  فرتة  تكون  أن   •

م����ا ي���س���اع���د ع��ىل 
من  أكثر  بكمهِّ  القيام 
الفكرية  ال��ن��دوات 
املثمرة  وال��ل��ق��اءات 
وم��ن��اق��ش��ة ب��ح��وٍث 
وأوسع  شمواًل  أكثر 

أبعادًا. 
ي��أخ��ذ  أن   •
امل���ه���رج���ان ب��ع��دًا 

وح���ّي���زًا إع��الم��ي��ًا 
وهو  اتساعًا  أكثر 

م����ا ي���ق���ع ع��ىل 
القنوات  عاتق 

ال��ف��ض��ائ��ي��ة 
جانب  م��ن 
إع���الم���ي 

دعائي  أو 
أن  ال 

ي��ك��ون 

 صادق مهدي حسن

هاَدِة َوأَلُق الَعطاء   َربيُع الشَّ
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م��ق��ت��رصًا ع��ىل ق��ن��اة ك��رب��الء 
القنوات  وب��ع��ض  الفضائية 
األخ���رى.. وك��ذل��ك اإلع��الم 
يقترص عىل  أن ال  املسموع عىل 
إذاعة العتبة احلسينية والعباسية 
إذاعات  إىل  ليمتد  بل  وغريها 
أخرى واإلعالم املقروء املتمثل 
الكتب  من  أك��رب  كم  ب��إص��دار 
وامل��ط��ب��وع��ات وامل��ن��ش��ورات 
وامل��ل��ص��ق��ات )ال��ب��وس��رتات( 
ال  وأن  باملهرجان  التعريفية 
يقترص األمر عىل مدينة كربالء 
أغلب  أو  مج��ي��ع  ليشمل  ب��ل 
حم��اف��ظ��ات ال��ع��راق ع��ىل أق��ل 

تقدير..
كل  ُينرش  و  ُيطبع  أن   •
م��ا يف امل��ه��رج��ان وُي��رتج��م إىل 
املتداولة  اللغات  من  جمموعة 
تصدير  م��ع  واس��ع��ة  ب��ص��ورة 
خمتلفة  دول  إىل  املطبوعات 
ذل���ك ع��ىل شبكة  ك��ل  ون���رش 
اإلنرتنيت ويف خمتلف املواقع..
وكلام اتسعت الدائرة كلام ازداد 

اخلري وَعم. 
يوفق  أن  وعال  جلَّ  اهلل  نسأل 
مجيع القائمني عىل خدمة اإلمام 
)مهرجان  يكون  وأن  احلسني  
منه  ينفتح  بابًا  الشهادة(  ربيع 
املذهب  خلدمة  أخ��رى  أب��واب 
احل���ق ون���رش ف��ك��ره ورس��ال��ت��ه 
)صىل  املصطفى  رسالة  وه��ي 
ولعلنا  وسلم(..  وآله  عليه  اهلل 
جوانب  من  جانبًا  نشكل  هبذا 
يعبد  وم��ن  اإلي��ايب  االنتظار 
املؤمل  القائم  لظهور  الطريق 
والعدل املنتظر اإلمام احلجة بن 
احلسن صلوات اهلل عليه وعىل 
ْل َعىَل  آباءه أمجعني.. )َوَمْن َيَتَوكَّ

ِ َفُهَو َحْسُبه( )الطالق:3(. اهللَّ

العال ناطقا رسميا  كلنا يعرف ان لكل دولة يف 
من  تتبناه  وما  وافكارها  براجمها  عن  يتحدث 
املرجوة  االه��داف  اىل  لتصل  مستقبلية  خطط 
التي اسست من اجلها، والستقطاب اكرب عدد 
اركاهنا  تثبت  حتى  واملنارصين  املؤيدين  من 
احلكومات  هذه  ضمن  ومن  شوكتها  وتقوى 
حتتل  عندما  عملها  تبدأ  التي  الشيطان  حكومة 
مركز  يمثل  ألنه  عليه  وتسيطر  االنسان  قلب 
املرئية  االع��الم  وسائل  عىل  تسيطر  ثم  القيادة 
والسمع  )بالنظر  املتمثلة  والناطقة  واملسموعة 
بعدما كانت خلدمة  واللسان( وجتعلها خلدمتها 
باهلل  االيامن  نحو  املتجه  السليمة  االنسان  فطرة 
براجمها  هلا  الشيطان  حكومة  ان  وبام  عزوجل، 
املؤيدين  م��ن  ع��دد  اك��رب  جل��ذب  وخمططاهتا 
تضع  ان  البد  الشيطانية  للخطط  واملنارصين 
الشيطانية  افكارها واهدافها  ناطقا رسميا لنرش 
َفباَِم  )َق��اَل  الرسمي  حكومتها  بشعار  املتمثلة 
اَطَك امْلُْسَتِقيَم )16(-  ْم رِصَ َأْغَوْيَتنِي أَلْقُعَدنَّ هَلُ
اهداف مستمدة من هذا  ، وهنالك  االعراف- 
ْيَطاُن  اَم ُيِريُد الشَّ الشعار قد بينها القرآن الكريم )إِنَّ
ْمِر  اخْلَ يِف  َواْلَبْغَضاَء  اْلَعَداَوَة  َبْيَنُكْم  ُيوِقَع  َأْن 
الِة َفَهْل  ِ َوَعْن الصَّ ُكْم َعْن ِذْكِر اهللَّ َوامْلَْيرِسِ َوَيُصدَّ

َأْنُتْم ُمنَتُهوَن )91( – سورة املائدة- (.
والغيبة  واخليانة  واالف��رتاء  الكذب  اىل  اضافة 
رسمها  التي  املخططات  من  وغريها  والبهتان 
حكومته  اه���داف  اه��م  وجعلها  الشيطان 
ووحدة  عموما  االمة  وحدة  لتمزيق  وبراجمها 
املجتمع خصوصا وحماولة ابعادها عن الرصاط 
املستقيم، وبام ان الشيطان وجنوده ال يتكلمون 
االنسان  اهي��ا  يعلك  س��وف  ل��ذا  البرش  بلغة 
ناطقًا  تكون  ان  اهلل )عزوجل(  ذكر  الغافل عن 

اهدافها  لتحقيق  وحكومته  للشيطان  رسميا 
ومن  للشيطان  عونا  تكون  وبذلك  وسياستها 
املتمثلة  القيادة  مركز  عىل  حتافظ  ولكي  جنوده 
الشيطان وجنوده  بالقلب وحتصنه من هجامت 
القلب  وتعقد  احلقة  العقيدة  تتبنى  ان  عليك 
القران  بتالوة  عليها  احلفاظ  تواصل  ثم  عليها 
واعامل  والصيام  الصالة  من  واالكثار  الكريم 
الرب والتمسك بوالية اهل البيت عليهم السالم 
)عجل  وال��زم��ان  العرص  صاحب  وخصوصا 
منهم ألهنم  املعونة  الرشيف( وطلب  فرجه  اهلل 
سفن النجاة يف هذه املعركة الرشسة ألن املعركة 
دائام يف ساحة  الرمحن  الشيطان وجند  بني جند 
القلب وتأت االمدادات من احلواس ثم انك ان 
كنت تسمع الغيبة والنميمة وتنظر اىل املحرمات 
تنترص  سوف  الشيطان  جند  فان  احلرام  وتأكل 
اىل  ذلك  بعد  ويتحول  منكوسا  يكون  وبذلك 
املرئية  للوسائل  يسمح  ال  انه  أي  شيطاين  قلب 
واملسموعة والناطقة ان تتقبل أي يشء يؤدي اىل 
االنسان  يتحول  وبذلك  والصالح  اخلري  اعامل 
رَشهِّ  )ِمْن  الكريم  القران  يف  ورد  كام  شيطان  اىل 
��ِذي ُي��َوْس��ِوُس يِف  ��اِس )4( الَّ ��نَّ اْل��َوْس��َواِس اخْلَ
 –  )6( َوالنَّاِس  ِة  نَّ اجْلِ ِمْن   )5( النَّاِس  ُص��ُدوِر 
يمكنك  التوضيح  هذا  .وبعد  الناس-  سورة 
اهيا القارئ العزيز ان تضع نفسك يف امليزان هل 
انت من جند الشيطان ام من جند الرمحن وهل 
انت تتحدث بلسان الشيطان ام ال، لذلك بينت 
لك اخلطط الشيطانية واالسلحة التي يمكن ان 
القيادة  يستخدمها الشيطان للسيطرة عىل مركز 
وبذلك  املواجهة  طريق  لك  وبينت  )القلب( 
تكون كل االمكانات متوفرة لديك لتخرج من 

هذه املعركة منترصا.

الناطق الرسمي
محمد منهل
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والسياسات  الثقافات  لعبت 
تربية  س��وء  يف  خ��ط��ريا  دورا 
ال���ض���م���ري، خ���اص���ة ع��ن��دم��ا 
مؤخرا  الثقافة  استسلمت 
يف  ال��ن��اس  ففجع  للسياسة، 
يسريون  وهم  ومثلهم  امانيهم 
القدوات  هلم  متثل  ما  خلف 
انترشت  بعدما  والقيادات..!! 
واملبادئ  االفكار  املجتمع  يف 
شخص  ك��ل  اي  احل��داث��وي��ة، 
الذي  )امل��ب��دأ(  خيتار  ان  عليه 
يريده كام خيتار مالبسه وأشياءه 

االخرى...
ان استقرت  بعد  قال يل حمدثي 
واصبحت  امل��ادي��ة  اوض��اع��ي 
ام��ل��ك )ال��ب��ي��ت وال��س��ي��ارة 
ترشدين  ان  اري��د  واخل��ل��وي( 
اليه،  انتسب  مناسب  مبدأ  اىل 
الشعارات  جت��ارة  رواج  بعد 
وبنى  الكثريين  قدوة  باعتبارها 
اصحاهبا اجمادا معنوية،ومعظم 
بام  االش��خ��اص  يقدر  ال��ن��اس 
عىل  يغطي  املال  الن  يملكون 

عورات  املجتمع  يعتربه  ما  كل 
ومثالب..فبعد ان توهجت عىل 
وهو  االع��الم  ث��ورة  العراقيني 
املعلن  السيايس  الفكر  وج��ه 
قلبت  وت��ع��اب��ري  ب��إص��الح��ات 
سياسية  اجندة  املفاهيم..فكل 
وتقسيم  لالعالم  تصنيف  هلا 
لالستهالك  املعد  الكالم  فئة 
وهو  للتصدير  واملعد  الداخيل 
فنخرت  وج��ه��ني  ذو  اع���الم 
الفكري  امل��د  وتوقف  الثقافة 
مقلدين  واصبحنا  احلقيقي 
والثقافة  للفكر  ومستوردين 
البسيط  واملواطن  املثقف  وبدأ 
عن  جمتمعه  هوية  عن  يبحث 
الفساد  ظواهر  من  ينقذه  قدوة 
واالنحالل التي غزت وتفشت 

يف العراق برمته.
ويقول مستمعنا املشرتك: يعني 
اليوم يعيش  تقوالن ان العراق 
اخالفكام  هوية،  بال  ق��دوة  بال 
الرأي ان قدوة العراقيني والعال 
العليا  الدينية  املرجعية  كانت 

اظهار  عىل  كثريا  اك��دت  ألهنا 
املواطنني  بني  الوطنية  اهلوية 
القدوة  اظ��ه��ار  يف  وش��ارك��ت 
وصنعت  املجتمع،  يف  والقادة 
قاوموا وحّجموا  رجاال اشداء 
موجه  أك���رب  ع��ىل  وان���ت���رصوا 
)داع���ش(،  ال��ع��ال  يف  ارهابية 
فكانت الصوت اهلادر واملرشد 
عن  ال��واع��ي  واملفكر  ال��ق��وي 
عىل  املتسلطني  من  الكثريين 
ت��زال  وك��ان��ت وال  ال��ع��راق، 
حتدثها  التي  ال��ف��راغ��ات  مت��أل 
فئة  بينام  السياسات واحلكومة، 
كبرية من املفكرين واملثقفني من 
كان  الصامتهةالذين  االكثرية 
وثقافاهتم  بأفكارهم  التزامهم 

التزاما سلبيا صامتا..
ونقول  من نتائج ذلك انحسار 
والثقافة  الدينية  الثقافة  م��د 
وهبوط  املتفتح  والفكر  العامة 
تفرز  ل  التعليم،  مستويات 
هذه احلقبة املمتلئة باالهنيارات 
او  كاتبا  او  مفكرا  الثقافية 

شاعرا او فيلسوفا يكون امتدادا  
للذين سبقوه من قمم وقدوات 
العراقية،  وال��ث��ق��اف��ة  للفكر 
ب��اس��ت��ث��ن��اء ع��ل��امء احل����وزات 
الليل  يواصلون  الذين  العلمية 
بالنهار ليواكبوا العال يف العلوم 
الطبيعية واإلنسانية، اضافة اىل 
لوائهم  حتت  العاملني  جهود 
يف املنظومة االعالمية والثقافية 
ثقافيا  ال��ن��اس  يبنون  ال��ذي��ن 
يف  نظريها  قل  بجهود  ودينيا 
الثقافات  ازدح��ام  وسط  العال 
واملبادئ واألفكار املسمومة... 
الدينية  املرجعية  تواصل  لذلك 
الناس  لتنبيه  ارشاداهتا  العليا 
ودينهم  مبادئهم  يعرفوا  ان  اىل 
حقيقة ال خياال، ولكن يرتاءى  
االغريقي  الفيلسوف  يل مشهد 
)دي��وج��ي��ن��ز( ح��ني ص��اح من 
فلام  الناس،  اهيا   : هضبة  فوق 
هز  عليه  واقبلوا  اليه  سارعوا 
رأسه اسفا وقال: ل أنادكم انام 

أنادي الناس.

االعالم وتجارة الشعارات
حيدرعاشور العبيدي وفقدان الضمير
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من  ال��ع��دي��د  ادع����اء  ظ���ّل  يف 
عرص  يف  املهدوية  األشخاص 
)عليه  احلق  املهدي  اإلمام  غيبة 
األدّلة  أبلغ  من  فإّن  السالم(، 
الغائب  اإلم����ام  حقيقة  ع��ىل 
وإمامته وعصمته هي العودة إىل 
الفن  هذا  وأهل  األنساب  علم 
املنتظر  املهدي  حقيقة  لتأكيد 
أقوال  وإبطال  السالم(  )عليه 

األشخاص املدعني.
النسابة  م��ن  ن��ف��ر  ذك���ر  وق���د 
والدة  م��وض��وع  امل��ش��ه��وري��ن 
السالم(  )عليه  املهدي  اإلم��ام 
ون��س��ب��ه ال��رشي��ف، ف��ه��ذا هو 
سهل  نرص  أبو  الشهري  النسابة 
داود بن سليامن  بن  اهلل  بن عبد 
ال��ب��خ��اري م��ن أع���الم ال��ق��رن 
سنة  حيًا  كان  اهلجري،  الرابع 
أشهر  م��ن  وه��و  ه����(،   341(
علامء االنساب املعارصين لغيبة 
التي  الصغرى  املهدي  ااِلم��ام 

انتهت سنة )329 ه�(.
العلوية:  السلسلة  رس  يف  قال 
التقي  حممد  ب��ن  ع��يل  »وول���د 
عيل  ابن  احلسن  السالم:  عليه 
من  ال��س��الم  عليه  العسكري 
رحيانة،  تدعى:  نوبّية  ول��د  ُأم 

وول���د س��ن��ة اح���دى وث��الث��ني 
وم��ائ��ت��ني وق��ب��ض س��ن��ة ستني 
ومائتني بسامراء، وهو ابن تسع 
بن  عيل  وولد  سنة..  وعرشين 
حممد التقي عليه السالم جعفرًا 
ااِلمامية  تسميه  ال���ذي  وه��و 
تسميه  وإّن��ام  ال��ك��ذاب،  جعفر 
ااِلمامية بذلك؛ الدعائه مرياث 
دون  السالم  عليه  احلسن  أخيه 
السالم.  عليه  احلجة  القائم  ابنه 

ال طعن يف نسبه«.
النسابة  ال��ع��م��ري  السيد  أم��ا 
امل��ش��ه��ور م��ن أع����الم ال��ق��رن 
نصه:  ما  قال  اهلجري  اخلامس 
السالم  عليه  حممد  أبو  »ومات 
وولده من نرجس عليها السالم 
أصحابه  خاصة  عند  معلوم 
حال  وسنذكر  أهله،  وثقات 
والدته وااَلخبار التي سمعناها 
بل  املؤمنون  وامُتحن  بذلك، 
كافة الناس بغيبته، ورشه جعفر 
وحاله  أخيه  م��ال  إىل  ع��يل  ب��ن 
وأعانه  ولد،  له  يكون  أْن  فدفع 
ال��ف��راع��ن��ة ع��ىل قبض  ب��ع��ض 

جواري أخيه«...
ك���ام وق����ال ال��ف��خ��ر ال����رازي 
يف  ه�(،   606  / )ت  الشافعي 

كتابه الشجرة املباركة يف أنساب 
أوالد  ع��ن��وان:  حت��ت  الطالبية 
السالم  عليه  العسكري  االمام 
ما نصه: »أما احلسن العسكري 
ابنان  فله  السالم  عليه  االم��ام 
فأحدمها:  االبنان،  اما  وبنتان: 
ص��اح��ب ال���زم���ان ع��ج��ل اهلل 
موسى  والثاين  الرشيف،  فرجه 
درج يف حياة أبيه؛ وأما البنتان: 
أبيها،  حياة  يف  درجت  ففاطمة 

وأم موسى درجت أيضًا«.
املروزي  النسابة  علينا  ويطلع 
سنة  بعد   | )ت  االزورق�����اين 
614 ه�( الذي وصف يف كتاب 
ااِلم���ام  اب��ن  جعفر  ال��ف��خ��ري 
ولد  انكار  حماولته  يف  اهل��ادي 
أعظم  وفيه  ب��ال��ك��ذاب،  أخيه 
دليل عىل اعتقاده بوالدة ااِلمام 

املهدي.
النسابة  م��ع  احل���ال  ه��و  وك���ذا 
حممد  احلسن  أبو  السيد  الزيدي 
من  الصنعاين  اليامين  احلسيني 
فقد  القرن احلادي عرش،  أعيان 
رسمها  التي  املشّجرة  يف  ذك��ر 
جعفر  أيب  أوالد  نسب  لبيان 
بن  عيل  بن  الباقر  عيل  بن  حممد 
طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلسني 

اسم  وحت��ت  ال��س��الم،  عليهم 
امل��ع��روف  التقي  ع��يل  ااِلم����ام 
من  مخسة  السالم  عليه  باهلادي 
العسكري،  ااِلمام  وهم:  البنني 
عيل.  حممد،  موسى،  احلسني، 
العسكري  ااِلم��ام  اسم  وحتت 
كتب:  م��ب��ارشة  ال��س��الم  عليه 
)منتظر  وب��ازائ��ه:  ب��ن(  )حممد 

ااِلمامية(.
السويدي  أم��ني  حممد  وه���ذا 
)ت|1246 ه�( قال يف سبائك 
الذهب يف معرفة قبائل العرب: 
»حممد املهدي: وكان عمره عند 
وك��ان  سنني،  مخ��س  أبيه  وف��اة 
الوجه  حسن  القامة،  مربوع 
صبيح  االن��ف،  أقنى  عر،  والشَّ

اجلبهة«.
املعارص حممد  النسابة  يؤّكد  فيام 
السوري حقيقة  ويس احليدري 
يقول  حيث  امل��ه��دي،  اإلم���ام 
االنساب  يف  البهية  ال���درر  يف 
بيان  يف  وااَلَوي��س��ّي��ة  احليدرّية 
عليه  اهل����ادي  ااِلم����ام  أوالد 
أوالد:  مخسة  »أعقب  السالم: 
وااِلمام  واحلسني  وجعفر  حممد 

احلسن العسكري وعائشة«.

ال��م��ه��دوي��ة 
واثباتات النسب
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زعماء زاروا كربالء.. 

ينقل الباحث التارخيي »سعيد رشيد زميزم« يف 
كتابه الزعامء الذين زاروا كربالء اسم الزعيم 
ابو سلمة اخلالل، أحد زعامء العباسيني الذين 

سعوا بإطاحة احلكم االموي.. 
ويروي زميزم أن »الزعيم حفص بن سليامن 
كربالء  يف  موسع  مؤمتر  يف  ش��ارك  اهلمداين 
مرقد  م��ن  بالقرب  للهجرة   )128( ع��ام 
لدراسة  ال��س��الم(..  )عليه  احلسني  اإلم��ام 
عن  منوها  األموي«،  باحلكم  االطاحة  كيفية 
أول  للمؤمتر،  السفاح  العباس  ابو  »التحاق 

حكام بني العباس«..
باخلالل،  »تسميته  أن  الويكيبيديا  وتذكر 
السبب هو سكناه يف  أن  قيل  إذ  اختلفوا هبا، 
درب اخلاللني يف الكوفة، وقيل ان السبب أنه 

كان يصنع اخلل«.
فيام ورد يف كتاب »سري أعالم النبالء« للذهبي: 
عىل  اخلراساين  مسلم  أيب  جيوش  قضت  ملا 
إىل  وزحفت  خ��راس��ان  يف  األم��وي��ني  جيش 
اخلراسانيون  سلَم  الكوفة،  ودخلت  العراق 
الرئاسة إىل أيب سلمة ودعي ب�)وزير آل حممد( 

فدبر األمور وأعلن اإلمامة اهلاشمية ول يسمهِّ 
ثالثة  أحد  إىل  إسنادها  يريد  وكان  اخلليفة، 
من العلويني وهم: )جعفر الصادق وعبد اهلل 
بن  املحض وعمر األرشف  املثنى  احلسن  بن 
وعلَم  السالم(،  )عليهم  العابدين(  زين  عيل 
وبويع  الكوفة  دخل  فلام  بذلك،  العباس  أبو 
فتظاهر  إليه  يعتذر  سلمة  أبو  جاء  باخلالفة 
أوعز  له  األمور  استقامة  وبعد  عذره،  بقبول 
إىل للخراساين بأن يقتله، فأرسل إليه من كمن 

له يف الليل فقتلوه.. 

وال��ب��ح��وث  ال���دراس���ات  شعبة  ع��ن  ص���درت 
االسالمية يف العتبة احلسينية املقدسة رسالة علمية 
بن  موسى  )االم��ام  عنوان  محل  كتاب  يف  طبعت 
الفقهية(  ورواياته  السالم(  )عليه  الكاظم  جعفر 
جامعة  يف  الفقه  كلية  جملس  قبل  من  قبوهلا  تم 
والعلوم  الرشيعة  يف  دكتوراه  كأطروحة  الكوفة 

االسالمية.
احل��داد:  حممد  ال��س��ادة  عبد  د.  الباحث  وق��ال 
تناولت  حتليلة  دراسة  وفق  االطروحة  »ُقدِمت 

احاديث االحكام ودراستها بدقة بالغة«.
عن  النقاب  كشف  اىل  عمد  »الباحث  ان  وتابع 
)عليه  الكاظم  االم��ام  هبا  امتاز  التي  السامت 

ومثل  مبادئ  من  حياته  به  حفلت  وما  السالم( 
كان وال زال املجتمع بأمّس احلاجة هلا خصوصا 

يف عرصنا احلايل«.
اربعة  اىل  توزعت  الدراسة  أن  بالذكر  وجدير 
الشخصية  السرية  االول  الفصل  تناول  فصول 
)عليه  الكاظم  ل��إلم��ام  والفكرية  والعلمية 
الثالثة  الفصول  بتبويب  اعتمد  فيام  السالم(، 
حسب  الفقهية  للروايات  وترتيبها  االخ��رية 
الشيعي  الفقه  تاريخ  يف  االشهر  الفني  التبويب 
رشائ��ع  كتابه  يف  احل��يل  املحقق  اعتمده  ال��ذي 
)عليه  الكاظم  االمام  روايات  متناوال  االسالم، 
خالل  ودالل��ة(  )ع��رض  العبادات  يف  السالم( 

لدراسة  الثالث  الفصل  وخصص  الثاين  الفصل 
روايات االمام الكاظم )عليه السالم( يف العقود 
تناول  حني  يف  ودالل��ة(،  )ع��رض  وااليقاعات 
)عليه  الكاظم  االم��ام  رواي��ات  الرابع  الفصل 

السالم( يف االحكام )عرض وداللة(.

يشارك معهد دراسات الرشق األوسط يف 
جامعة كولن األملانية بمخطوطة الصحيفة 
زيارة  عن  وخمطوطات  املباركة  السجادية 
العتبة  متحف  جناح  يف  املباركة  االربعني 
ان  املفرتض  من  ال��ذي  املقدسة  احلسينية 
يقام يف أملانيا يف مطلع شهر ترشين االول..

ألمانيا تشارك بمخطوطة الصحيفة السجادية في متحف العتبة الحسينية

هل كان االمام الكاظم )عليه السالم(
فقيها ام ان السجون ووسائل التضييق 

اشغلته عن الرواية؟
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بعدما قرار عبد امللك بن مروان التخلص من 
األبد،  إىل  الزبري  بن  اهلل  عدوه ومنافسه عبد 
جهَز جيشًا ضخاًم ملنازلته يف مكة، وأّمَر عليه 
للقضاء  مكة  إىل  بالسري  ووجهه  احلجاج 
عليه، فأخذت أحجار املنجنيق تتساقط عىل 
املسجد الرشيف وانتهت احلرب بمقتل ابن 

الزبري وهتديم الكعبة املرشفة..
ويرسد موقف اإلمام السجاد )عليه السالم( 
السيد  املعّظمة  الكعبة  إعامر  يف  احلجاج  مع 
»حممد رضا احلسيني اجلاليل« يف كتابه »جهاد 
الفصل  يف  السالم(  )عليه  السجاد«  اإلمام 
والعلمي،  االجتامعي  النضال  من  الثاين 
منوها عنه باملوقف العظيم الداّل عىل املراقبة 
العتداءات  التصّدي  مع  ي��ري،  ملا  التاّمة 
احلكام الظلمة عىل الرموز األساسية للدين، 
وهو موقفه من إعادة تعمري الكعبة، فيام رواه 

بن  أبان  عن  بسندمها  والصدوق،  الكليني 
فّرق  الكعبة،  احلّجاج  هدم  ملا  قال:  تغلب، 
وأرادوا  بنائها  اىل  جاءوا  فلاّم  تراهبا،  الناس 
فمنعت  »حّية«،  عليهم  خرجت  يبنوها،  أن 
احلّجاج،  فأتوا  اهنزموا،  حتى  البناء  الناس 
بناءها،  منع  قد  يكون  أن  فخاف  فأخربوه، 
فصعد املنرب، وقال: ُأنشد اهلل عبدا عنده خرب 

ما ابُتلينا به، ملا أخربنا به. 
أحد  عند  يكن  إن  فقال:  شيخ  فقام  ق��ال: 
علم، فعند رجل رأيته جاء اىل الكعبة، وأخذ 

مقدراها، ثم مىض. 
فقال احلّجاج: من هو؟ 

قال: عيل بن احلسني. 
فقال: َمْعِدُن ذلك، فبعث اىل عيل بن احلسني، 

فأخربه بام كان من منع اهلل إّياه البناء. 
»يا  السالم(:  له عيل بن احلسني )عليه  فقال 

حّجاج! عمدت اىل بناء إبراهيم، وإسامعيل 
وانتهبه  الطريق  يف  وألقيته  السالم(  )عليهام 
الناس كأنك ترى أنه تراث لك، اصعد املنرب، 
فأنشد الناس أن ال يبقى أحد منهم أخذ منه 
شيئا إاّل رّده«، ففعل، فرّدوه، فلاّم رأى مجيع 
الرتاب، أتى عيل بن احلسني )عليه السالم( 

فوضع األساس، وأمرهم أن حيفروا«. 
حتى  وحفروا  احلّية،  عنهم  فتغّيبت  ق��ال: 

انتهى اىل موضع القواعد. 
السالم(:  )عليه  احلسني  بن  عيل  هلم  فقال 
ثم  بثوبه،  فغّطاها  منها  فدنا  فتنّحوا،  تنّحوا، 
الفعلة،  دعا  ثم  بالرتاب،  غّطاها  ثم  بكى، 

فقال: ضعوا بناءكم. 
أمر  حيطانه،  ارتفعت  فلاّم  البناء،  فوضعوا 

بالرتاب فُألقي يف جوفه.  
إليه  يصعد  مرتفعا  البيت  ص��ار  فلذلك 

بالدرج..
»مقادير  اإلم��ام  أخذ  يف  واضحة  فاملراقبة 
الكعبة« لئاّل تضيع املعال األثرية ألكرب حمور 

لرحى الدين، وهي الكعبة الرشيفة. 
تتّم يف ظرف والية  املراقبة  تلك  كانت  وإذا 
آلل  الناصب  السّفاح  امللحد  احلّجاج  مثل 
أمهّيتها،  ختفى  فلن  املعلن،  ال��ع��داء  حممد 

وداللتها القاطعة عىل التحّدي. 
ومواجهة احلّجاج بمثل ذلك الكالم »كأنك 
حلرمة  النتهاكه  تّصد  لك!«  تراث  أنه  ترى 
الكعبة املعّظمة، والتالعب هبا حسب رغباته 

اخلاصة. 
الترصيح  اىل  احلّجاج  جّر  األمر  ما يف  وأهم 
بأن اإلمام »هو َمْعِدن ذلك« وهي شهادة هلا 
وقعها يف اإللزام واإلبكات للخصم اللدود. 
اىل  السالم(  )عليه  اإلم��ام  ن��زول  وأخ��ريا: 
بذلك  هبا  لنفسه  وربطه  وح��ده  القواعد 
إثبات حلّقه يف  الناظرين،  أعني  أمام  الشكل 

إقامتها دون غريه. 
وهل كّل ذلك يتهّيأ إاّل من التدبري العميق، 
ساميا  هدفا  حيمل  ّمن  الدقيق،  والتخطيط 
يف قلب شجاع، ال يملكه يف تلك الظروف 
زين  السّجاد  اإلم��ام  غري  شخص  احلرجة، 

العابدين )عليه السالم(

بعدما هدم الحجاج الكعبة الشريفة من بناها؟   
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انا

االعاقة اجلس���مية والصحية حاالت مختلفة 
قد تكون والدية وقد تكون مكتسبة ولكنها 
عموما حتد من قدرة الفرد على اس���تخدام 
جس���مه في القيام بالوظائف احلياتية اليومية 
بش���كل مس���تقل وعادي وملعرفة املزيد عن 
ه���ذا املوض���وع مجل���ة »االح���رار« التقت 
الدكتور عمار حس���ن اجلبوري اختصاص 
ام���راض املفاصل والتأهيل في مدينة االمام 
احلسن »عليه السالم« الطبية والذي بن لنا 

ما يأتي:�
تصنيف االعاقة اجلسمية والصحية:�

تش���مل االعاقة اجلس���مية الى)االضطرابات 
العصبي���ة, االضطرابات العضلي���ة العظمية, 

االضطرابات الصحية املزمنة(.
� االضطرابات العصبية:�

وه���ي اعاقة عصبية حركية تنجم عن تلف 
مراك���ز التحكم احلركي في الدماغ غالبا ما 
تقود الى اضطرابات مستوى التوتر العضلي 
او عدم التوازن او فقدان التحكم باحلركات 

االرادية.
وتشمل االضطرابات العصبية ما يلي:�

� الصلب املفتوح:�
اضطراب والدي فيه كيس بارز اسفل الظهر 
ويحتوي هذا الكيس في احلاالت الش���ديدة 
على جزء من احلبل الشوكي والسائل اخملي 

الشوكي.
� االستسقاء الدماغي:�

جتمع الس���ائل اخملي الش���وكي بش���كل غير 
طبيع���ي في الدم���اغ مما يؤدي الى توس���ع 
اجلمجمة وتلف االنسجة الدماغية وبالتالي 

االعاقة العقلية.
� شلل االطفال:�

ع���دوى فيروس���ية تؤدي ال���ى تلف اخلاليا 
احلركية في النخاع الشوكي.

� الصرع:�
اضطراب مفاج���ئ في النش���اط الكهربائي 
للدم���اغ ي���ؤدي الى فقدان الوعي وتش���نج 

اطراف اجلسم والنوبات التشنجية.
� االضطرابات العضلية العظمية:�

تش���مل االضطرابات العضلية والعظمية ما 
يلي:�

� بتر االطراف:�
عدم منو او غياب طرف او اكثر من اطراف 
اجلسم وقد يكون السبب والديا او مكتسبا.

� هشاشة العظام:�
عدم اكتم���ال منو العظام وقابليتها للكس���ر 

بسبب االصابة البسيطة.
� التهاب العظام:�

اضطراب في عمليات النمو العظمي بسبب 
االلتهابات واالصابات.

� احلثل العضلي:�
اضط���راب يتص���ف بالتده���ور املضطرد في 
عضالت اجلسم االرادية حيث انها تستبدل 

تدريجيا مبواد دهنية.
� اضطراب لج � كالف بيرثز:�

تل���ف مركز النم���و في اجل���زء العلوي من 
عظمة الفخذ.

� التهاب املفاصل الروماتيزمي:�
مرض حاد ومؤلم في املفاصل واالنس���جة 

ينجم عن تورم وحمى وتيبس.
� التقوس املفصلي:�

اعاق���ة والدية تكون فيه���ا املفاصل مصابة 
بالتشوه والتيبس مما يقود الى قصر العضالت 

وضعفها واحلد من مدى احلركة.
� انحناءات العمود الفقري:�

وتش���مل )البزخ(, انحناء العم���ود الفقري 
ال���ى االمام)واجلنف( انحناء العمود الفقري 
وميالنه)واحلدب( انحناء العمود الفقري الى 

اخللف.
� االضطرابات الصحية املزمنة:�

وتش���مل تلك االضطرابات)الربو القصبي, 
الهيموفيليا, الس���كري, فقر ال���دم املنجلي, 

التليف احلويصلي, االضطرابات القلبية(.

االعاقة الجسمية والصحية ... 
تشمل االضطرابات العصبية والعضلية العظمية 

والصحية المزمنة

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي

الروابط األسرية
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كيف تتصرف إذا كسر ابنك اللعبة ؟
هناك بعض االباء يعاقبون ابناءهم اش����د العقاب اذا اتلف االبن لعبُه، 

وهناك بعض االباء يتجاهلون ذلك متاما وِكال السلوكن خاطئ.
فمعروف ان االطفال يتلفون لعبهم ألسباب عديدة تارة حلب االستطالع 
وتارة لتفريغ الغضب وتارة كعدوان على االب واالم وتارة النهم لم 
يتعلم����وا كيف يلعبون بهذه اللعبة، ولذا على االباء اللعب مع االبناء 
لتعليمهم كيف يلعبون، واذا اتلفوا اللعبة نظهر لهم احلزن على اللعبة 
ال الغضب الن اللعبة بالنس����بة للطفل مثل الس����يارة بالنسبة لك، فهل 
حتتمل ان تتعرض حلادث بسيارتك � ال قدر الله �� ثم يلومك االحباء 
بانك ال جتيد القيادة بدال من ان يش����اطروك حزنك ويتقاس����موه معك 
ك����ي يخفف����وا عنك احلزن فضال عن ان اللعبة حينما يكس����رها الطفل 
حتقق له اش����ياء عديدة مثل حب االس����تطالع والفضول ، ويتعلم ان 
العن����ف يتلف االش����ياء ومن يتلف لعبه يحافظ على االش����ياء الكبيرة 
فالطف����ل حينما يكس����ر لعبته ويتألم لذلك يحاف����ظ على أثاث البيت، 
دعوا االطفال يلعبوا وش����اركوهم اللعب، فباللعب س����وف تكش����ف 
طفلك وتنميه وتقيه من كثير من املش����كالت؛ بل تعاجله من كثير من 
املش����كالت وانت ال تدري، فباللعب يس����عد االطفال، وال ش����ك ان 
الطفولة السعيدة تتبعها مراهقة سعيدة، ثم شباب سعيد ورشيد أسعد 

وشيخوخة مستقرة..

يرى علماء النفس أن األس���رة املتكاملة ليس���ت تل���ك التي تكفل ألبنائها الروابط األسرية
الرعاية االقتصادية واالجتماعية والصحية فحس���ب، بل هي األس���رة التي 
تهيئ لهم اجلو النفس���ي املالئم أيضًا. وم���ن هنا فإن مجرد وجود الطفل 
في بيت واحد مع والديه ال يعني دائمًا أنه  ونعني بكلمة )أسرة ( بوجه 
ع���ام، اجلماعة الصغيرة ذات األدوار واملراكز االجتماعية � مثل: الزوج، 
األب، االب���ن، االبنة � يربطها رباط الدم أو الزواج أو التبني، وتش���ترك 

في سكن واحد، وتتعاون اقتصاديًا.
وترتكز األس���رة في العادة على زواج ش���خصن � ذك���ر وأنثى � يتمتعون 
بعالقات جنس���ية يقرها الدين واجملتمع.. ويتوقع أن تشمل األسرة أطفااًل 
يتحمل الكبار مس���ؤولية تربيتهم. يحيا في أس���رة متكاملة أو يلقى العناية 

األبوية الكافية.
وثمة نوع من أنواع التفكك يتميز بالبساطة، رغم إمكانية ترشحه للتفاقم 
واالمت���داد، في حالة تدخل عناصر خارجية تس���عى لس���بب أو آخر إلى 
إذكاء نار اخلالف بداًل من العمل على إخمادها، استجابة لنداء اإلصالح. 
كما ميكن أن يأخذ التفكك األس���ري طابًعا أش���د حدة، يتمثل في متزق 
أوصال األسرة وانفراط شملها، ولو في ظل استمرار عقد الزوجية قائًما، 
وذلك بفعل التخلي عن واحدة أو أكثر من الوظائف املنوطة بها. فالتفريط 
في أمر التوجيه التربوي، البد أن يستتبع جفاء بن أفراد األسرة، ويجعل 
منهم جزًرا، وإن كانت متجاورة مكانًيا فهي متباعدة ش���عورًيا، بس���بب 
التقصير في تعميق املرجعية الواحدة لدى أفراد األس���رة لتوحيد »شاكلتهم 

الثقافية«
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من  الشخصية  جمموعته  لديه  شخص  كل  أن  عن  أمريكية  دراسة  كشفت 
املناطق  يف  خاصة  الوقت  مع  تتغري  وال  اجللد،  عىل  تعيش  التي  البكترييا 
األكثر  امليكروبية  البصمة  لدهيا  واألذنني،  الظهر  مثل  اجللد،  من  الدهنية 
استقرارا. إال أن املناطق اجلافة من اجللد، مثل الكفني، كانت مستقرة بشكل 
نسبي،لذا يعترب جلد اإلنسان مأوى ملجموعة كبرية من البكترييا والفطريات 
والفريوسات، وأغلب بكترييا اجللد غري ضارة، وأحيانا مفيدة، لكن بعضها 
وتشري  واإلكزيام.  والصدفية،  الشباب،  حب  مثل  جلدية  بأمراض  يرتبط 
الدراسة إىل أن األصحاء حيتفظون ببصمة ميكروبية متفردة، رغم ارتدائهم 

للمالبس واالستحامم، واالحتكاك بالعال اخلارجي.
البرشي،  الوراثي  الرتكيب  استاذة  سيغري(  )ج��ويل  الدكتورة  وتؤكد 
النسبي  باالستقرار  العلم  استغالل  يمكنها  املستقبلية  ال��دراس��ات  إن 
للمستعمرات امليكروبية يف اجللد للبالغني األصحاء، عىل سبيل املثال، يمكن 
لدراسة حب الشباب أن تكشف عن تأثري سالالت معينة من البكترييا يف 
تغري  وكذلك  الشباب،  حب  ظهور  يف  تتسبب  قد  التي  املراهقة،  مرحلة 

األدوية مثل املضادات احليوية.

دحض الكاتب األملاين )أوفه كنوب( يف كتابه اجلديد )جنون التغذية( 
التسع  باألكاذيب  ووصفها  الطعام  حول  خاطئة  اعتقادات  تسعة 
امللح،  من  حتذر  التي  تلك  األكاذيب  هذه  أول  أن  إىل  وأشار  الكربى 
يشاع  ما  األطعمة،  برضر  املتعلقة  األكاذيب  مقدمة  يف  أن  إىل  مشريا 
حول رضر امللح لإلنسان، وعن أن الفواكه واخلضار مفيدة وأن تناول 
القراء يف  اللحوم يسبب اإلصابة بأمراض القلب وغريها، كام أوىص 
ضار  ال  حيث  استثناء،  بال  األغذية  أنواع  مجيع  تناول  برضورة  كتابه 

بينها لإلنسان حسب تأكيده.
من  اجلسم  ووقايتها  للصحة،  واخل���رضوات  الفاكهة  فوائد  وع��ن 
بواحد  استشهد  العمر،  إطالة  يف  ودورها  القلب  وأمراض  الرسطان 
والتي  املستقبلية  املركز األورويب لألبحاث  أجراها  التي  البحوث  من 

أن  شخص،  مليون  لنصف  الصحية  البيانات  دراس��ة  بعد  خلصت 
الفواكه واخلرضات ال تقدم وال تؤخر حالة املصابني باألورام اخلبيثة، 
الفواكه  من  وجبات  مخس  لتناول  العاملية  احلملة  وبعد  أنه  إىل  مضيفا 
واخلرضوات يوميا، ارتفعت نسبة أمراض املعدة واألمعاء بنحو %80. 

الطهي،  قبل  الدجاج  غسل  أن  من  صحيون  خ��رباء  حذر 
قد ينرش بكترييا قاتلة يف خمتلف أنحاء املطبخ، ما يمكن أن 
يؤدي لإلصابة بأمراض خطرية، وصدر التحذير عن الوكالة 
أكثر من  إن  بريطانيا،مؤكدة  الغذائية يف  باملعايري  املتخصصة 
مطابخهم  يف  الدجاج  بغسل  يقومون  الربيطانيني  نصف 
قبل الطهي، وهو ما يقف وراء اآلالف من حاالت التسمم 
ان  بريطانيا، مشرية اىل  يتم تسجيلها سنويًا يف  التي  الغذائي 
الناس  من  الكثري  عن  مفاجئة  نتائج  إىل  توصلوا  الباحثني 
الدجاج واللحوم قبل طهيها ظنًا منهم أهنم  يقومون بغسل 
يقومون بتنظيفها، إال أهنم انتهوا إىل أن هذا السلوك يسبب 
رضرًا كبريًا عىل الصحة،مشددين يف البحث عىل أن البكترييا 
عند  املطبخ  يف  تنترش  والتي   )Campylobacter( املسامة 
التسمم  ح��االت  معظم  عن  املسؤولة  هي  الدجاج  غسل 
عددها  يزيد  والتي  بريطانيا  يف  تسجيلها  يتم  التي  الغذائي 
أن  إىل  أيضًا  البحث  انتهى  فيام  ألف حالة سنويًا،  عن 280 
حاالت  مخسة  كل  بني  من  بأربعة  يتسبب  امللوث  الدجاج 

تسمم يف اململكة املتحدة.

ميكروبية ال تتغير مع الوقت...!
جلد اإلنسان يسجل بصمة 

خبراء صحيون يحذرون من غسل 
الدجاج قبل الطهي..!

 )جنون التغذية( 
كتاب  ينسف حقائق شائعة حول التغذية..!
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أعلن فريق من العلامء الدوليني مؤخرا، أهنم اكتشفوا ثالثة كواكب تشبه كوكب األرض هي 
األكثر احتامال حتى اآلن لوجود حياة فيها خارج املجموعة الشمسية، وذكر العلامء يف دراسة 
علمية: أن الكواكب الثالثة تقع يف مدار نجم قزم ال يبعد عن األرض سوى 39 سنة ضوئية، 

ويرجح أهنا تشبه يف حجمها ودرجة حرارهتا كوكبي األرض والزهرة.
الفلكية يف جامعة ليج يف بلجيكا: ان الدراسة هي اول  الفيزياء  فيام اكد )مايكل غيلون( عال 
الثالثة  الكواكب  ان  موضحا  الشمي،  النظام  خارج  للحياة  كيميائية  اثار  عىل  للعثور  فرصة 
للعيش عليها  أن تكون صاحلة  أهنا تشبه يف حجمها االرض، وحيتمل  اذ  فريدا(  متلك )مزيا 
املتوافرة  التكنولوجيا  باستخدام  اجلوي  غالفها  حتليل  من  يمكن  ما  وهو  يكفي  بام  وقريبة 
حاليا،مضيفا أن هذا االكتشاف يفتح أبوابا جديدة لرصد الكواكب الصاحلة للعيش، واضعا 
»غيلون« وزمالؤه تلسكوبا خاصا يف تشييل لرصد عرشات النجوم القزم التي يمكن رؤيتها، 
مسجلني رصدا لكوكب واعد بشكل خاص هو )ترابيست1( يبلغ حجمه ثمن حجم الشمس، 

وأكدت مزيد من التحليالت ان هذه الكواكب تدور حول نجوم خارج النظام الشمي.

يف  استهالكًا  الفواكهة  أكثر  من  هو  املوز 
تتغرّي  اّلتي   الصحّية  لفوائده  نظرًا  العال، 
مع مراحل نضوجه، املتمّثلة بتبّدل ألوان 
حيتوي  األخرض  فاملوز  اخلارجّية  طبقته 
يساهم  م��ا  النشا،  م��ن  ك��اٍف  ق��دٍر  ع��ىل 
بعملية انقاص الوزن، واما املوز األصفر 
ما يعله  السكر،  نسبًا عالية من  يتضّمن 
غ��ري م��الئ��م مل��رىض ال��س��ك��ري،وامل��وز 
الداّلة عىل نضوجه،  البنّية  بالبقع  املنّقط: 
التي   TNF م��ادة  نسبة  ترفع  أهّن��ا  كام 
اخلاليا  نمو  ومت��ن��ع  ال��رسط��ان  حت���ارب 
اىل  املسوّد  املوز  هيدف  فيام  الرسطانية، 
من  وحي��ّد  الرسطاين  ال��ورم  خاليا  ص��ّد 

نمّوها وانتشارها.

باحثون يؤكدون ان البكاء يحقق السعادة ويخفف الضغوطات..!

علماء يكتشفون ثالثة كواكب تشبه 
األرض يحتمل وجود حياة فيها...!

توصل باحثون هولنديون إىل نتيجة مفاجئة، اذ اكتشفوا أن البكاء 
وفرسوا  الحقًا،  السعادة  إىل  ويوصل  الضغوطات  من  خيفف 
النتائج التي توصلوا إليها، اذ اكدوا أن البكاء قد يساهم يف تغيري 
الطرق  باستعامل شتى  السعادة  إىل  لدفع األشخاص  املخ  كيمياء 
مأساوية  لقطات  وقاموابعرض  البكاء،  لنوبات  التعرض  بعد 
ليتضح  البكاء،  إىل  بعضهم  دفعت  األشخاص  من  جمموعة  عىل 
والفرح  بالسعادة  شعروا  اللقطات  هذه  خالل  بكوا  الذين  أن 
هبذه  يشعروا  ل  يبكوا  ل  الذين  أن  حني  يف  دقيقة،   20 مرور  بعد 
الفرحة، واضعني فرضيتني هلذه النتيجة، اذ رجحوا أن يغري البكاء 
يف كيمياء املخ، من دون أن يرتكوا فرضية أساسية ترتكز حول أن 
البكاء  نوبات  بعد  بالسعادة  الشعور  حماولته  إىل  يميل  االنسان 

مستخدمًا شتى الطرق.

الموز أداة لمحاربة
 السرطان وإنقاص الوزن...؟
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عىل  للمؤمن  راحة  )ال  قال:  السالم(  )عليه  الصادق  اإلم��ام  عْن 
صمت  اشياء:  اربعة  ففي  ذلك  سوى  وما  اهلل  لقاء  عند  إال  احلقيقة 
تعرف حال قلبك ونفسك فيام بينك وبني ربك، وخلوة تنجو هبا من 
آفات الزمان ظاهرًا او باطنا، وجوع متيت به الشهوات والوسواس، 

وسهر تنّور به قلبك وتتقي به طبعك وتزكي به روحك(.
فاإلنسان احلريص عىل مرضاة اهلل عليه ان حيصل عىل كسب حمبة اهلل 
الدين وصوم شهر رمضان  بالصالة فهي عمود  االلتزام  من خالل 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وأداء املستحقات املالية كاخلمس 

والزكاة. 
التي عملها من بداية ساعة  العاقل بأن أعامله  فعندما يفكر اإلنسان 
استيقاظه من النوم إىل ساعة الرجوع إىل النوم ويفكر طوال اليوم ما 
فعل وما قال فسيشعر براحة نفسية عالية وبشعور مجيل وخصوصًا 
عندما يرتكب معصية أو ذنبًا ويتعمق يف التفكري هبذه املعصية؛ ويبدأ 
وتعاىل(، وخصوصًا  اخلالق )سبحانه  من  التوبة  باالستغفار وطلب 
عندما يصيل َركعتني قربة إىل اهلل تعاىل ويستغفر فإن اهلل )جّل وعال( 
تكون  وهكذا  معصيته  عىل  وندم  استغفر  إذا  املذنب  العبد  يسامح 

الراحة النفسية.

الراحُة النفسية

الِعبر واالِعتبار
يقول االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم(: )وما اكثر الِعرب وأقل االعتبار فالِعرب قد بلغت يف الكثرة الغاية واالعتبار قد بلغ يف القلة 

النهاية....(.
الِعرب بكرس حرف العني، والِعرب مجع لكلمة العربة وهي املوعظة .

ويظهر من كالم االمام)ع( أن الِعرب التي اوجدها اهلل تبارك وتعاىل لنا يف الدنيا كثرية كي نتذكر دائاًم اهلدف من وجودنا يف هذه احلياة 
ولكن قليل من الناس من يستفيد منها ويعترب هبا،

فسألت نفي: ما الذي يمنع اكثر الناس من االعتبار؟
فوجدت سبب ذلك يف ثالثة امور:

االمر االول: إتباع شهوات النفس إذ قال االمام الكاظم )ع( يف معرض كالم له عن الذي يعني هواه عىل هدم عقله فيقول عنه: )وأطفأ 
نور عربته بشهوات نفسه(، وعرفت حينها أن اتباع الشهوات او امللذات الدنيوية حيجب القلب عن تقبل املوعظة .

النحل،  سورة  الغافلون((  هم  وأولئك  وأبصارهم  وسمعهم  قلوهبم  عىل  اهلل  طبع  الذين  تعاىل:))أولئك  قال  الغفلة  الثاين:  االمر 
اآلية108. وقال أمري املؤمنني االمام عيل)ع(: )بينكم وبني املوعظة حجاب من الغرة( والغرة تلفظ بكرس حرف الغني وتعني الغفلة 

كام يذكر صاحب )معجم لسان العرب(.
األمر الثالث: اثر لقمة احلرام عىل القلب حيث حتجبه عن نور املوعظة فقد قال االمام احلسني)ع( إلعدائه بعد ان وعظهم يوم عاشوراء 

ول يتعظوا : َفَقْد ُمِلَئْت ُبُطوُنُكم ِمَن احَلَراِم وُطبَِع َعىل ُقُلوبُِكم. َوْيَلُكم، َأاَل َتنِصُتون؟ َأاَل َتْسَمُعون؟
اذن علينا جتنب الوقوع يف االمور السابقة التي حتجبنا عن االتعاظ الذي فيه حياة القلب، فعند ترك املواعظ وذكر اهلل يسهل ارتكاب 

الذنوب وبعدها تقسى القلوب والعياذ باهلل.

بشعر  يسمى  ما  العريب  الشعر  وموضوعات  مجاليات  بني  من 
يعّزون  فهم  واألصدقاء،  األحباب  بني  يكون  الذي  )التعزية( 

بعضهم البعض يف فقد أحباهبم.
عن  يتحدث  الشعراء  ألحد  مكتوب  شعر  جدار  عىل  ِوِجَد  وقد 

التعزية وجاء فيهام:
اصرْب لدهٍر ناَل منك فهكذا مضِت الدهوُر

فرُح وحزُن مّرًة ** ال احلزُن داَم وال الرسوُر

من بريد الشعر

زينب اإلبراهيمي

كاظم الطائي

42



صورة وتعليق

هل سمعتْم ب� )القيافة(؟

رضا  محمد  السيد  الفقيه  كالم  من 
الشيرازي )قدس سره(

)الرشطة  ال��ق��وات  قبل  من  العسكري  ال��زّي  ارت���داُء 
األلبسة  ومجال  املظهر  حسن  يرافقُه  وأن  واجليش( البّد 
يفتقدها  والتي  العسكرية(  )القيافة  ب�  يسمى  ما  وهو 
السياقات  وفق  تتم  وأن  البّد  وكان  لألسف  الكثري 
األكاديميات  يف  تدّرس  والتي  املعروفة  العسكرية 
ألحدهم  ننظر  أحيانًا  الرشطة،  وكليات  العسكرية 
يف  طويلة  لفرتة  وخدم  لواء  أو  رائد  رتبة  بلغ  وقد 
ْل  اآلن  حّتى  ولكنُه  الرشطة  أو  اجليش  سلك 
نجُد  أو  )القيافة(،  العسكرّي  هندامه  يضبط 
قيافته  بكامل  وهو  رشطيًا(  أو  )جنديا  منتسبًا 

فشّتان بني االثنني.

أبنائكم،  دين  لكم  حتفظ  احلسينية  املجالس 
ملّوثة،  أجواء  يف  األبناء  هؤالء  يعيش  حيث 
كل  بل   ، ملوث  واملجتمع  ملوثة،  الصحف 
يشء ملوث حتى اهلواء الذي يستنشقه االبن 
يشء،  كل  يشمل  كامل  تلوث  إّن��ه  ملوث، 

فكيف نحفظ هؤالء األبناء؟
إقامة  هو  فالطريق  أبناءنا  نحفظ  أن  أردنا  إذا 
كل  يف  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  جمالس 
اإلمكان،  بقدر  ولكن  مكان،  كل  ويف  بيت 

حيث }ال يكّلُف اهلُل نفسًا اال وسَعها{.

صورة قديمة ألحد مجالس الدرس � قّم المقدسة
زينب اإلبراهيمي

كاظم الطائي
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