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قال اإلمام جعفر الصادق:
من صدق لسانه زّكا عمله

a

34 ( وآتيكم من كل ما س��ألتموه .لعل املراد بام سألتموه ما كان حقيقا بأن يسأل 
أو مل يس��أل وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها ال تعدوها وال تطيقوا حرص أنواعها 

فضال عن إفرادها .
 ) 35 ( العيايش عن الصادق )عليه السالم( أنه أتاه رجل فسأله عن شئ فلم جيبه
فق��ال له الرجل فإن كنت ابن أبيك فإنك م��ن أبناء عبدة األصنام فقال له كذبت 
إن اهلل أم��ر إبراهيم )عليه الس��الم( أن ينزل إس��امعيل بمكة ففع��ل فقال إبراهيم 
)عليه الس��الم( رب اجعل ه��ذا البلد آمنا واجنبني وبني��ي أن نعبد األصنام فلم 
يعبد أحد من ولد إسامعيل صنام ولكن العرب عبدة األصنام وقالت بنو إسامعيل 
ه��ؤالء ش��فعاؤنا وكفرت ومل تعبد األصن��ام . ) 36 ( رب إهنن أضللن كثريا من 
الناس رصن سببا الضالهلم كقوله وغرهتم احلياة الدنيا فمن تبعني فإنه مني ومن 
عص��اين فإنك غف��ور رحيم .العيايش ع��ن الصادق )عليه الس��الم( من اتقى اهلل 
منك��م وأصلح فهو منا أهل البيت قيل منك��م أهل البيت قال منا أهل البيت قال 

فيها إبراهيم فمن تبعني فإنه مني .
 ) 37 ( ربنا إين أس��كنت بعض ولدي وهو إس��امعيل ومن ولد منه بواد غري ذي 
زرع يعني وادي مكة عند بيتك املحرم الذي حرمت التعرض له والتهاون به ربنا 

ليقيموا الصالة .

ُصوَها إِنَّ  ِ اَل حُتْ وْا نِْعَم��َت اهللهّ ��ن ُكلِّ َما َس��َأْلُتُموُه َوإِن َتُع��دُّ َوآَتاُك��م مِّ
اٌر }إبراهيم/34{ َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا  اإِلنَساَن َلَظُلوٌم َكفَّ
نَّ  ُ ْعُب��َد اأَلْصَناَم }إبراهيم/35{ َربِّ إهِنَّ اْلَبَل��َد آِمًنا َواْجُنْبنِي َوَبنِيَّ َأن نَّ
ُه ِمنِّي َوَمْن َعَصايِن َفإِنََّك َغُفوٌر  َن النَّاِس َفَمن َتبَِعنِي َفإِنَّ َأْضَلْلَن َكثرًِيا مِّ
تِي بَِواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع  يَّ نُت ِمن ُذرِّ َنا إيِنِّ َأْس��كَ بَّ ِحي��ٌم }إبراهيم/36{ رَّ رَّ
َن النَّاِس هَتِْوي  اَلَة َفاْجَعْل َأْفئَِدًة مِّ َنا لُِيِقيُم��وْا الصَّ ِم َربَّ ِعن��َد َبْيتَِك امْلَُحرَّ
َنا  ُهْم َيْش��ُكُروَن }إبراهيم/37{ َربَّ َم��َراِت َلَعلَّ َن الثَّ إَِلْيِه��ْم َواْرُزْقُهم مِّ
ٍء يَف اأَلْرِض  ِ ِمن يَشْ َفى َعَل اهللهّ ��َك َتْعَلُم َما ُنْخِفي َوَما ُنْعِل��ُن َوَما َيْ إِنَّ
ِ الَِّذي َوَهَب ِل َع��لَ اْلِكرَبِ  ْم��ُد هلِلهّ ء }إبراهي��م/38{ احْلَ ��امَ َواَل يِف السَّ
َعاء }إبراهيم/39{ َربِّ اْجَعْلنِي  إِْساَمِعيَل َوإِْسَحَق إِنَّ َربِّ َلَسِميُع الدُّ
َنا اْغِفْر  ْل ُدَعاء }إبراهيم/40{ َربَّ َن��ا َوَتَقبَّ تِي َربَّ يَّ اَلِة َوِمن ُذرِّ ُمِقيَم الصَّ
َسَبنَّ  ِل َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمننَِي َيْوَم َيُقوُم احْلَِساُب }إبراهيم/41{ َواَل حَتْ
ُص ِفيِه اأَلْبَصاُر  ُرُهْم لَِيْوٍم َتْش��خَ اَم ُيَؤخِّ امِلُوَن إِنَّ َ َغاِفاًل َعامَّ َيْعَمُل الظَّ اهللهّ

}إبراهيم/42{ 

�سورة اإبراهيم

التف�سري

واجنبني: ابعدين ونجني
ذريتي: اوالدي 

بيتك املحرم: الكعبة الرشيفة
هتوى اليهم: متيل وحتن اليهم

الكرب: الشيخوخة والتقدم يف السن
تش��خص فيه االبصار: ش��خوص العني اذا بقيت 

العني مفتوحة من هول ما ترى.

ْد مصيَرك حدِّ

التفت

بع��ض املواقف التي متر يف حياتنا تعيس��ة ام س��عيدة 
ق��د تكون مصريية والبعض منه��ا تتطلب منا حرصا 
ش��ديدا واهتامم��ا بالغ��ا اكثر م��ن طاقتن��ا الهنا حتدد 
مصرين��ا او تغيري جم��رى حياتنا ، واما االس��تهانة هبا 
وع��دم اعارهتا االمهية املطلوبة ظن��ا من صاحبها بانه 
يمكن له ان يعوضها يف حالة اخلسارة هذا هو الفشل 
بعين��ه وع��دم حس��ن التفك��ري، مثالنا عل ه��ذا طلبة 
السادس االعدادي بكل فروعه ، لربام كبا عدة مرات 
خالل مسريته الدراسية وجتاوزها بقليل من اخلسائر 
اال انه يف هذ املرحل��ة التي تعد مصريية جيب ان يعي 
الطالب امهيتها واهنا س��تحدد مسرية حياته مستقبال 
وحت��دد راي املجتمع فيه فعليه ان اليبخل بطاقته وال 
يتحجج ب��ام يعرتضه من معوقات حت��ى يبلغ اهلدف 

املنشود.
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عندما تتكالب املش��اكل جتعلنا نش��تت تفكرينا يف كيفية إجياد حلول 
هلا والبعض من هذه املشاكل ختتلقها بعض الكتل السياسية مما جيعل 
العراق يعيش وضعا حرجا، ونظرة س��طحية ع��ل ما يمر به العراق 
ن��رى ان العملية السياس��ية واالقتصادية واالمنية تع��اين من ازمات 
اثهّرت بش��كل وبآخر عل طبيعة الع��راق كدولة ، وهنا نقف باجالل 
للحش��د الش��عبي ومعهم القوات العس��كرية املؤمن��ة، النه لوالهم 
ل��كان العراق يف وضع ال حيس��ده احد عليه فان الع��راق وهو يقاتل 

القوى التكفريية نجد ان هذه القوات واحلش��د التي من املفروض ان ُييأ هلا اجواء مناس��بة بغية رفد س��احة املعركة 
ب��كل ما يمكننا لالرساع يف حتقيق النرص نرى املش��اكل التي تعصف بالعراق وبالرغم م��ن ذلك فان املقاتل العراقي 
جتده صامتا يف س��وح الوغى يدافع عن الوطن ومقدس��اته من غري ان يتاثر بام عليه رجال السياس��ة املتصدون للقرار 

السيايس يف العراق .
حتية لبندقية احلشد الشعبي والقوات األمنية وأبناء العشائر التي يتكئ عليها العراق.

قال االمام علي 

في مبعث الرسل
a

ِك ااْلِْعَذاِر إَِلْيِهْم، َفَدَعاُهْم بِِلَس��اِن  ْم برَِتْ ُة هَلُ جَّ ًة َلُه َعَل َخْلِقِه، لَِئالَّ جَتَِب احْلُ ُهْم بِِه ِمْن َوْحيِِه، َوَجَعَلُهْم ُحجَّ ُه باَِم َخصَّ َبَعَث اهلُل ُرُس��لَ
. قِّ ْدِق إَِل َسبِيل احْلَ الصِّ

ْم  ُ اِرِهْم َوَمْكُنوِن َضاَمئِِرهْم، َولِك��ْن لَِيْبُلَوُهْم )َأيُّ ��هُ َجِهَل َما َأْخَفْوُه ِمْن َمُص��وَن َأرْسَ ًة، اَل َأنَّ ْلَق )1( َكْش��فَ َأاَل إِنَّ اهلَل َقْد َكَش��فَ اخْلَ
َواُب َجَزاًء، َواْلِعَقاُب َبَواًء)2(. َأْحَسُن َعَماًل(، َفَيُكوَن الثَّ

____________
1. كشَف اخلْلَق: علم حاهلم يف مجيع أطوارهم.

2. َبواء: مصدر باء فالن بفالن: أي ُقتَِل به. والعقاب: القصاص.

بندقيُة الحشد الشعبي
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م��ن احلشد  ق���وات  اس��ت��ع��دت 
االمنية  وال���ق���وات  الشعبي 
الفلوجة  حترير  عمليات  لبدء 
زمر  من  هبا  املحيطة  واملناطق 

داعش االرهاب.
فرقة  قائد  اخلاقاين  كريم  وقال 
ال��س��الم(:  )عليه  ع��يل  االم���ام 
الشعبي  احل��ش��د  ق���وات  »ان 
العراقي  اجليش  من  وقطعات 
وق����وات ال��رشط��ة االحت��ادي��ة 

للبدء  تامة  اس��ت��ع��دادات  ع��ل 
الفلوجة  مدينة  حترير  بعمليات 
زمر  من  هبا  املحيطة  واملناطق 

داعش االرهاب«. 
مجيع  »ان  اخل���اق���اين:  وب���ني 
بانتظار  العسكرية  القطعات 
س��اع��ة ال��ص��ف��ر وذل���ك ,ل��ب��دء 
وسيكون  التحرير  عمليات 

التقدم من عدة حماور«.

اطلقت حركة النجباء احد الفصائل املنضوية يف احلشد الشعبي عرشات الصواريخ عل 
اوكار داعش االرهاب يف تالل مكحول.

وقال هاشم املوسوي املتحدث الرسمي باسم حركة النجباء: »اطلق ابطال حركة النجباء 
عرشات الصواريخ حملية الصنع وقنابر اهلاون والقاذفات عل اوكار داعش االرهاب يف 

تالل مكحول ثأرا ألرواح الشهداء الذين سقطوا يف تفجريات العاصمة بغداد«.
واضاف: »حسب املعلومات االستخباراتية ان القصف الصاروخي ادى ال مقتل وجرح 

العديد من عنارص داعش االرهاب وتدمري اليات هلم«.

فرقة العباس تستدعي ألفًا من قواتها 
االحتياط لحماية بغداد

التابع للواء عيل االكرب )عليه السالم( عل اعتدة  القاسم  ابطال فوج  عثر 
تابعة لداعش االرهاب يف احد البيوت املهجورة يف الكرمة.

عملية  »خ��الل  القاسم:  فوج  استخبارات  مسؤول  عيل،  حسن  وق��ال 
تطهري املنازل يف الكرمة  بمشاركة اجلهد اهلنديس للواء عيل االكرب متكنت 
قنربة   25 يضم  اسلحة  كدس  عل  العثور  من  القاسم  فوج  استخبارات 

مدفع نمساوي تركها داعش وول هاربا«.

استدعاءها  الشعبي،  احلشد  يف  املنضوية  القتالية  العباس  فرقة  أعلنت 
ال  القرار  وعزت  بغداد،  العاصمة  حلامية  االحتياط  مقاتليها  من  ألف 
يف  األمنية  واملخاطر  العاصمة  شهدهتا  التي  األخرية  األمنية  اخلروقات 
مناطق حزام بغداد، وفيام أكدت أن تلك القوات ستوضع حتت ترصف 
خالل  إعدادها  تم  القوات  تلك  ان  كشفت  الرسمية،  األمنية  القيادات 
منه،  نسخة  »االحرار«  تلقت  هلا  بيان  يف  الفرقة  وذكرت  ساعة.   )  72(
إن »هذا اإلجراء جاء عل خلفية اخلروقات األمنية األخرية التي شهدهتا 
العاصمة، وكذلك املخاطر األمنية يف مناطق حزام بغداد، ولإلسهام يف 
تعضيد إجراءات األجهزة األمنية واحلشد الشعبي املتخذة هلذا الغرض«.

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

صواريخ النجباء تخسف االرض بداعش ثأرا لشهداء بغداد 

لواء علي االكبر يعثر على اكداس من اعتدة داعش االرهابي في الكرمة

استعدادات عسكرية كبيرة للبدء بعمليات تحرير الفلوجة 
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الموجز

 

• عودة )500( أسرة نازحة إلى ناحية العظيم التابعة لمحافظة ديالى.

• مجلس كربالء يوقع اتفاقًا مع كندا للنهوض بالواقع الزراعي وتقديم الخدمات للنازحين وامكانية اعادة تأهيل اراضيها. 

• مسيحيو كركوك يتبرعون بـ)500( سلة غذائية ألهالي قصبة البشير تضامنًا معهم.

• العراق يدعو األردن إلى تسليم »داعمي اإلرهاب« والمتورطين بغسيل األموال للقضاء.

• »500« صحافي وإعالمي وأكاديمي يشاركون في المهرجان الدولي األول للصحافة الخاص بالمحافظات العراقية 
واإليرانية المتجاورة في إيالم. 

• التربية تشّكل لجانا وتمنحها صالحيات لتأمين التحاق مواليد )2010( بالتعليم االلزامي للعام الدراسي المقبل. 

• جامعة كربالء تستحدث دراسة ماجستير )نانو طبية( باالتفاق مع طهران.

• صندوق اأُلمم المّتحدة ُيقّدم الخدمات الصحّية لـ) 1100( ُأسرة نازحة ويفتتح ُمجّمعيِن طبّييِن

والبيئة،  الصحة  وزارة  ال��دول أعلنت  االحت��اد  مع  تنسيقها  عن 

التحضريات  بشأن  الطبيعة  حلامية 
الالزمة لضم األهوار العراقية ال 
أهنا  مبينة  العاملي،  الرتاث  الئحة 
اتفقت مع االحتاد عل برنامج لبناء 
قدراهتم  لزيادة  منتسبيها  قدرات 
األه��وار،  إدارة  خطة  تطبيق  عل 
فيام اقرتحت إقامة حمميات طبيعية 

يف عدد من مناطق األهوار.
وكيل  الفالحي«  »جاسم  وق��ال 
إن  البيئة،  لشؤون  الفني  ال��وزارة 

الثالثية  االتفاقية  ناقش  »االجتامع 
ممثاًل  العراق  من  ك��اًل  تضم  التي 
وبرنامج  والبيئة،  الصحة  ب��وزارة 
األمم املتحدة  للبيئة، مكتب غرب 
آسيا، واالحتاد الدول حلامية الطبيعة 
برنامج  لتنفيذ  آسيا،  غرب  مكتب 
الدورات  وتكثيف  القدرات  لبناء 
منتسبي  ك��ف��اءة  لرفع  التدريبية 
اجلوانب  إدارة  جم��ال  يف  ال���وزارة 

الطبيعية والثقافية باألهوار«.

الصحة والبيئة تنّسق مع االتحاد الدولي لحماية الطبيعة لدعم انضمام األهوار إلى الئحة التراث العالمي.

صواريخ النجباء تخسف االرض بداعش ثأرا لشهداء بغداد 

بات الكربالئيون مستائني من انقطاعات الكهرباء التي تشهدها املحافظة منذ اكثر من اسبوعيني وهي 
يف تصاعد مستمر.. ومع تزايد درجات احلرارة حددت اللجان املسؤولة عن تشغيل املولدات االهلية 
معاناة  ال  بااللتفات  املحلية  احلكومة  مطالبني  كافية،  املواطنون غري  ما عدها  يومية،  بست ساعات 

االهال والعمل عل انقاذهم من هذا الواقع.
الطاقة عن سبب كثرة  السيالوي« عضو جملس حمافظة كربالء ومسؤول جلنة  وكشف  »رضا حممد 
درجات  ارتفاع  مع  املستلمة  الكميات  قلة  سببه  وانام  حمليا؛  »ليس  أنه  الكهربائي  التيار  انقطاعات 
احلرارة اضافة ال حتديد وزارة النفط )10 لرت / كي يف( مما اثر سلبا عل ساعات تشغيل املولدات، 
املولدات )ست( ساعات وبسعر )6000(  انه من اجل وضع حل رسيع سيكون تشغيل  وأضاف 
دينار لألمبري مع دعوة وزارة النفط لزيادة حصة املولدات من الوقود وكذلك جتهيز حمطات االنتاج 

بالوقود الكايف..«.

استياء شعبي في كربالء يواجه واقعا مضطربا لخدمات الكهرباء
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الشيُخ الكربالئي يقرأ مقاطَع من كتاب االمام علي )عليه 

السالم( الى بعض عماله الذي خان االمانة واستحوذ على 

ما تحت يده من االموال العامة مع شرح موجز لها 

الكريمة  مسامعكم  ع��ل  ن��ق��رُأ 
عيل  االم���ام  ك��ت��اب  م��ن  مقاطَع 
عامله  بعض  ال  السالم(  )عليه 
واستحوذ  االم��ان��ة  خ��ان  ال���ذي 
ع��ل م��ا حت��ت ي��ده م��ن االم���وال 
لإلمام  املقربني  من  )كان  العامة 
ثم  معه  وجاهد  السالم(  )عليه 
واليات  بعض  عل  االم��ام  واله 
الرعية  عل  ائتمنه  وقد  املسلمني 
لكنه  الرعية  ام��وال  عل  وكذلك 
)عليه  ف��اإلم��ام   .. االم��ان��ة  خ��ان 
يدده  ثم  ويوبخه  يعاتبه  السالم( 

بالعقوبة بسبب اخليانة.
بِِجَهاِدَك  ُتِريُد   َ َاهللَّ َتُكِن  مَلْ  )َكَأنََّك 
َنٍة ِمْن َربَِّك  َو َكَأنََّك مَلْ َتُكْن َعَل َبيِّ
َة  مَّ اَم ُكْنَت َتِكيُد َهِذِه َاأْلُ َو َكَأنََّك إِنَّ
َعْن  ْم  هَتُ ِغرَّ َتْنِوي  َو  ُدْنَياُهْم  َعْن 
ُة يِف ِخَياَنِة  دَّ َفْيئِِهْم َفَلامَّ َأْمَكَنْتَك َالشِّ
َعاَجْلَت  َو  َة  َاْلَكرَّ ْعَت  َأرْسَ ِة  مَّ َاأْلُ

َعَلْيِه  َقَدْرَت  اِْخَتَطْفَت َما  َو  َاْلَوْثَبَة 
َو  َراِمِلِهْم  أِلَ َامْلَُصوَنِة  َأْمَواهِلُِم  ِمْن 
َزلِّ  َاأْلَ ْئِب  َالذِّ اِْختَِطاَف  َأْيَتاِمِهُم 
َفَحَمْلَتُه  َاْلَكِسرَيَة  َامْلِْعَزى  َداِمَيَة 
بَِحْمِلِه  ْدِر  َالصَّ َرِحيَب  َاحْلَِجاِز  إَِل 
َأَبا  اَل  َكَأنََّك  َأْخِذِه  ِمْن  ٍم  ُمَتَأثِّ َغرْيَ 
ُتَراَثَك  َأْهِلَك  إَِل  َحَدْرَت  لَِغرْيَِك 
َأَما   ِ َاهللَّ َفُسْبَحاَن  َك  ُأمِّ َو  َأبِيَك  ِمْن 
نَِقاَش  اُف  خَتَ َما  َأَو  بِامْلََعاِد  ُتْؤِمُن 
ِعْنَدَنا  َكاَن  َامْلَْعُدوُد  ا  َ َأيُّ َاحْلَِساِب 
ابًا  ْلَباِب َكْيَف ُتِسيُغ َشَ ِمْن ُأوِل َاأْلَ
َتْأُكُل  َأنََّك  َتْعَلُم  َأْنَت  َو  َطَعامًا  َو 
َتْبَتاُع  َو  َحَرامًا  ُب  َت��رْشَ َو  َحَرامًا 
َأْمَواِل  ِمْن  َالنَِّساَء  َتْنِكُح  َو  َاإْلَِماَء 
َو  َامْلُْؤِمننَِي  َو  َامْلََساِكنِي  َو  َاْلَيَتاَمى 
َعَلْيِهْم   ُ َاهللَّ َأَفاَء  ِذيَن  َالَّ َامْلَُجاِهِديَن 
َهِذِه  هِبِْم  َأْح��َرَز  َو  ْم���َواَل  َاأْلَ َه��ِذِه 
َ َو ُاْرُدْد إَِل َهُؤاَلِء  ِق َاهللَّ َاْلباَِلَد.. َفاتَّ
ْم َفإِنََّك إِْن مَلْ َتْفَعْل ُثمَّ  َاْلَقْوِم َأْمَواهَلُ

 ِ َاهللَّ إَِل  ْعِذَرنَّ  أَلُ ِمْنَك   ُ َاهللَّ َأْمَكَننِي 
َبنََّك بَِسْيِفي َالَِّذي َما  ْضِ ِفيَك َو أَلَ

اَر.. ْبُت بِِه َأَحدًا إاِلَّ َدَخَل َالنَّ َضَ
َسنْيَ  َاحْلُ َو  َسَن  َاحْلَ َأنَّ  َلْو   ِ َاهللَّ وو 
َكاَنْت  َما  َفَعْلَت  َالَِّذي  ِمْثَل  َفَعاَل 
ِمنِّي  َظِفَرا  اَل  َو  َهَواَدٌة  ِعْنِدي  اَم  هَلُ
َو  ِمْنُهاَم  ��قَّ  َاحْلَ آُخ��ُذ  َحتَّى  بِ���إَِراَدٍة 

ُأِزيَح َاْلَباِطَل َعْن َمْظَلَمتِِهاَم(.
ة : اخلدعة واالغفال. الغرهّ

واخل��راج   الغنيمة  م��ال  ال��ف��يء: 
فيكون  الوركني  اخلفيف  االزل: 
ال��دام��ي��ة :  رسي��ع��ًا يف ج��ري��ه، 
املجروحة والتي يرج منها الدم. 

ال��ك��س��رية: امل��ك��س��ورة ال��ي��د او 
الرجل..

الواسع،  بمعنى  الصدر:  رحيب 
للشخص  يقال  الصدر  ورحيب 
سعة  يملك  والذي  املزاج  البارد 
مواجهة  يف  ي��ب��ال  وال  ال��ص��در 

االمور املثرية..
التأثم: التحرز من االثم، الشعور 

بالذنب.
َحَدرت : ارسعت اليهم من مادة 
ال  والنزول  اهلبوط  بمعنى  َحَدر 

االسفل.
احد  السالم(  )عليه  االم��ام  شبهّه 
عامله الذي خان االمانة واستحوذ 
ال��ذن��ب ع��ل م��ا حت��ت ي���ده من 
اهلل  ي��رد  مل  بمن  العامة  االم���وال 
اراد  بل  بجهاده  واالخ��رة  تعال 
الدنيا واملال فلم تكن نيته خالصة 
اجلهاد  ام��ر  يف  ت��ع��ال  اهلل  ل��وج��ه 
بينة  معرفة  ع��ل  يكن  مل  وب��م��ن 
ملن  بالعقاب  ووعيده  اهلل  بوعد 
بغري  االخرين  اموال  عل  يستول 
حق، وكذلك شبهّهه بمن يستغفل 
فلم  دنياهم  عن  ويكيدهم  الناس 
اال  عبادته  م��ن  غ��رض  ل��ه  يكن 

عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدَث 
المهدي الكربالئي خطيب وإمام الُجمعة في كربالء المقدسة 
في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن 
الحسيني الشريف في 12 /شعبان المعظم  1437/هـ الموافق 

2016/5/20 تحدث سماحته في ُخطبته قائال:            
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خدعة املسلمني عن دنياهم..
ِخَياَنِة  يِف  ُة  دَّ َالشِّ َأْمَكَنْتَك  )َفَلامَّ 

َة( ْعَت َاْلَكرَّ ِة َأرْسَ مَّ َاأْلُ
اخ��ذه  يف  ال��ف��رص��ة  ت��رص��د  أي 
له  مانحة  وجدها  حينام  وانتهزها 
يف اخذ املال بأرسع بالوثوب عل 
اخليانة يف اخذ املال، وشبهّه اختطافه 
ملا اخذه من املال باختطاف الذئب 
الكسرية،  امل��ع��زى  دام��ي��ة  االزل 
له  اخ���ذه  ب��رع��ة  الشبه  ووج���ه 

وخفته له يف ذلك..
ي��راد  ال  الرسالة  ه��ذه  ق���راءة  ان 
منها – فقط- قراءة رسالة تاريية 
عامل  احد  قبل  من  خيانة  حلادث 
يراد  بل  ال��س��الم(  )عليه  االم��ام 
لألشخاص  واالع��ت��ب��ار  العظة 
ام��وال  عل  اآلن  يؤمتنون  الذين 
من  ويشمل  وام��واهل��م  ال��رع��ي��ة 

ائتمنه الناس عل ذلك..
به  وشبهّهه  االزل  الذئب  وخصهّ 
ألن خفة الوركني تعينه عل رسعة 
الوثبة واالختطاف، ودامية املعزى 
لالختطاف  امكن  ألهنا  الكسرية 
لعدم قدرهتا عل اهلروب والدفاع 

عن نفسها.
َرِحيَب  ��اِز  َاحْلِ��جَ إَِل  )َفَحَمْلَتُه 

ْدِر بَِحْمِلِه( َالصَّ
ثم اخرب يف معرض التوبيخ له انه 

محل هذا املال ال وطنه يف احلجاز 
به  الصدر  رحيب  بكونه  وكنى 
عن  او  به  وفرحه  رسوره  عن  ا  إمهّ
ال  ف��ح��درت  م��ا مح��ل منه  ك��ث��رة 
عل  باستحواذك  وكأنك  اهلك.. 
منه  حترزك  وعدم  العام  املال  هذا 
كأنك حتسبه مرياثا ورثته من ابيك 

وامك..
)َفُسْبَحاَن   : السالم(  )عليه  قوله 

ِ َأَما ُتْؤِمُن بِامْلََعاِد( َاهللَّ
السالم(  )عليه  االم���ام  ويظهر 
السلوك  هذا  من  الشديد  تعجبه 
استفهم  فقد  لعامله..  املنحرف 
سبيل  عل  السالم(  )عليه  االمام 
عليه  واالنكار  حاله  من  التعجب 

عل امرين:
احدمها: 

عن ايامنه باملعاد وخوفه من مناقشة 
اهلل تعال يوم احلساب ثم نبهّهه انه 
ويف  عنده  وحمسوبا  معدودًا  كان 
ذوي  ومن  االيامن  اهل  من  نظره 
عل  )ك��ان(  ب�  عنه  وعرب  العقول 
من  أي  كذلك  كان  املايض  يف  انه 
اهل االيامن والعقول ولكن مل يبق 

عنده كذلك كام كان يف املايض.
الثاين :

للرشاب  استساغته  كيفية  ع��ن 
وال���ط���ع���ام م���ع ع��ل��م��ه ان����ه ما 

او  ل��ه  ب��ه  وينكح  وي��رشب��ه  يأكله 
مال  لكون  امل��ال  هذا  من  لعياله 
واملساكني  منهم  اليتامى  املسلمني 
عليهم  تعال  اهلل  أفاء  واملجاهدين 
وتعمري  ع��ب��اده  ومعيشة  ملنفعة 
مجيع  ان  ال  اشارة  وفيه  بالدهم- 
حياتك ومعيشتك ملوثة باحلرام.

الشخص  ان  ال  اش���ارة  وه���ذه 
وامل��ع��اد  بالقيامة  ي��ؤم��ن  ال���ذي 
االموال  اكتساب  عل  واحلساب 
واخذها ومصدرها ال جيوز له ان 
مثل  املسلمني  ام��وال  يف  يترصف 
هذا الترصف القبيح واملستهجن، 
مع  يتقاطع  العمل  ه��ذا  فمثل 
احلساب  بيوم  واالعتقاد  االي��امن 
– او يكون ايامنه ضعيفا وظاهريا 
واما من كان  قلبه - متعلقا بالدنيا 
وما  القيامة  يوم  ونيس  نيس  وقد 
سيواجهه من حماسبة عل اعاملنا..
َاْلَقْوِم  ُاْرُدْد إَِل َهُؤاَلِء  َ َو  ِق َاهللَّ )َفاتَّ

ْم( َأْمَواهَلُ
بتقوى  الطويل  التوبيخ  بعد  امره 
املسلمني  ام���وال  ورد  تعال  اهلل 
ثم  ذلك  يفعل  مل  ان  انه  وتوعده 
فيه  اهلل  ال  يعذر  ان  اهلل من  امكنه 

ان يبلغ اليه بالعذر فيه ويقتله..
َسنْيَ  َاحْلُ َو  َسَن  َاحْلَ َأنَّ  َلْو   ِ َاهللَّ َو  )َو 
َكاَنْت  َما  َفَعْلَت  َالَِّذي  ِمْثَل  َفَعاَل 

ِمنِّي  َظِفَرا  اَل  َو  َهَواَدٌة  ِعْنِدي  اَم  هَلُ
َو  ِمْنُهاَم  ��قَّ  َاحْلَ آُخ��ُذ  َحتَّى  بِ���إَِراَدٍة 

ُأِزيَح َاْلَباِطَل َعْن َمْظَلَمتِِهاَم(.
واملصانعة  املصاحلة   : اهل���وادة 
وعاطفة  ال��ي��ه  بميل  لشخص 
نحوه.. اقسم ان ولديه عل قرهبام 
منه وكرامتهام عليه لو فعال كفعله 
من اخليانة مل يراقبهام يف ذلك حتى 
الباطل  ويزيح  منهام  احلق  يأخذ 
غريه..  او  مال  من  مظلمتهام  عن 
يف  اول  بطريق  غريهم  ان  ومراده 

عدم املراقبة له..
ومن البديي ان مراد االمام )عليه 
يقوم  ان  اب��دا  يعني  ال  ال��س��الم( 
)عليهام  واحلسني  احلسن  االم��ام 
بيت  ام���وال  بغصب  ال��س��الم( 
املبالغة يف هذا  بيان  املراد  املال بل 
عن  مصون  احد  ال  وانه  املطلب 
احلق  عن  ختلفه  حال  يف  العقاب 
)عليه  االمام  ويبني    .. والعدالة 
كتابه  من  املقطع  هذا  يف  السالم( 
املسائل  ان  عل  التأكيد  موقع  من 
ابدا ان تتدخل  العاطفية ال ينبغي 
ينبغي  وال  االهل��ي��ة  االح��ك��ام  يف 
للروابط  وفقًا  التعامل  يكون  ان 
حساب  عل  والنسبية  العائلية 

اقامة العدل واحلق.
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مستقاُة من اخُلطبة االوىل 
لصالة اجُلمعة بإمامة الشيخ 

عبد املهدي الكربالئي
 يف 12/شعبان 1437هـ 
املوافق 2016/5/20م

بالواجبات  القيام  علينا  ان  كام 
تكاليف  من  العامة  االسالمية 
باملعروف  واالم���ر  ال��ع��ب��ادات 
يف  واجلهاد  املنكر  عن  والنهي 
املعروف وغريها..  واداء  سبيله 
عالقتنا  ي  نقوِّ ان  علينا  كذلك 
باإلمام املهدي )عليه السالم(..

السالم(  )عليه  االمام  ان  حيث 
هو االمام احلي الواجب االتباع 
يف  له  ببيعتنا  به  نرتبط  وال��ذي 
 .. ال��ت��زام  هناك  يعني  رقابنا، 
السليمة  العالقة  نبني  فكيف 
الغائب،  االم��ام  مع  والصادقة 
ارتباطنا به خصوصًا يف  ونقوي 
فتنه  كثرت  ال��ذي  الزمان  ه��ذا  
الدعاوى  وكثرت  وابتالءاته 
ذلك  يف  نحتاج  نحن  الضالة.. 

ال االمور التالية :
امل���ع���رف���ة ال���واع���ي���ة   -1
باإلمام  والصادقة  والسليمة 
معرفته  وهي   : السالم(  )عليه 
األدلة  ال  املستندة  املعرفة  حق 

والرباهني  الصحيحة  النقلية 
العقلية السليمة قدر ما يستطيع 
سبيال...  ذل��ك  ال  االن��س��ان 
اسمه  معرفة  منها  امل��راد  وليس 
يف  سيظهر  وان���ه  فقط  ونسبه 
العدل  دولة  ويقيم  الزمان  اخر 
والظلم  اجل��ور  وي��زي��ل  االهل��ي 
من  اك��رب  يشء  املقصود  بل   ..
ذل��ك واك��ث��ر امه��ي��ة واع��ظ��م.. 
وجييبنا عل هذا التساؤل االمام 
حيث  السالم(  )عليه  الصادق 

يقول: 
عدل  انه  االمام  معرفة  )وادن��ى 
ووارثه،  النبوة  درجة  إالهّ  النبي 
وطاعة  اهلل  طاعة  طاعته  وان 
كل  يف  له  والتسليم  اهلل  رسول 
بقوله  واالخ��ذ  اليه  وال��رد  ام��ر 
رسول  بعد  االم��ام  ان  ويعلم 
اهلل عيل بن اب طالب ثم احلسن 
احلسني  بن  عيل  ثم  احلسني  ثم 
من  ثم  انا  ثم  عيل  بن  حممد  ثم 
بعده  من  ثم  ابني  موسى  بعدي 

ابنه  حممد  عيل  وبعد  عيل  ول��ده 
عيل  وبعد  ابنه  عيل  حممد  وبعد 
ولد  م��ن  واحل��ج��ة  ابنه  احلسن 
االثر ص263،  احلسن(، كفاية 
بحار االنوار ج2 ص120، هنج 

السعادة ج8 ص41.
 : ق��ال  يسار  ب��ن  الفضيل  ع��ن 
اهلل  قول  عن  عبداهلل  ابا  سألت 
عزوجل : )يوم ندعو كل اناس 
السالم(  )عليه  فقال  بإمامهم( 
فانك  امامك  اعرف  فضيل  يا   :
اذا عرفت امامك مل يرضك تقدم 
امامه  تأخر، ومن عرف  او  هذا 
صاحب  يقوم  ان  قبل  مات  ثم 
كان  من  بمنزلة  كان  االمر  هذا 
قاعدًا يف عسكره، ال بل بمنزلة 
الكايف   – لوائه(.  حتت  قعد  من 

ج1 ص371.
بانه  املعرفة  نرسخ  ان  والب��د 
يراقب  اظهرنا  بني  يعيش  حي 
االم����ور، وي��ط��ل��ع ع��ل اع��امل 
الناس واوضاعهم وينتظر توفر 

 .. لظهوره  ال��الزم��ة  ال���رشوط 
واضحة  الواجب  ه��ذا  وأمهية 
مشاهدة  ام��ك��ان  ع��دم  ظ��ل  يف 
لعدم  ال��س��الم(  )عليه  االم���ام 
عرص  يف  ال��ظ��اه��ر  ح���ض���وره 
االن��س��ان  ولتحصني  الغيبة، 
عن  الناجتة  التشكيكات  م��ن 
تأثري  امل��ع��رف��ة  وهل���ذه  ذل����ك.. 
املؤمن  االنسان  دفع  يف  مشهود 
املنتظر،  املؤمن  بصفات  ليتحل 
االنتظار  شوط  من  وتتحقق 
من  االح��ادي��ث  اعتربهتا  التي 
العبادات بل افضلها.. عن عيل 
عبادة  )افضل   : السالم(  )عليه 

املؤمن انتظار فرج اهلل(.
)عليه  ال��ص��ادق  االم����ام  ع��ن 
قائمنا  لشيعة  طوبى   : السالم( 
غيبته  يف  ل��ظ��ه��وره  املنتظرين 
اولئك  له يف ظهوره،  واملطيعني 
اولياء اهلل الذين ال خوف عليهم 

وال هم حيزنون.
ت���ق���وي���ة االرت����ب����اط   -2

كيَف نبني العالقَة السليمَة والصادقَة 
مع اإلمام الغائب ونقّوي ارتباَطنا به؟ 
بمناسبة مولد صاحب دولة العدل االلهي والمنتظر إلقامة الُسنن والفرائض صاحب العصر والزمان نهنئ مراجعنا 

العظام وجميع المؤمنين والمؤمنات بهذه المناسبة..
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ال���روح���ي وال��ن��ف��يس ب��اإلم��ام 
)ع��ل��ي��ه ال���س���الم( وذل���ك من 
االمام  بحياة  االحساس  خالل 
يستشعر  وان  ال��س��الم(  )عليه 
)عليه  حياته  وب��رك��ات  آث���ار 
حياتنا..  يف  وت��أث��ريه  ال��س��الم( 
اننا  منا  الكثري  لدى  واملشكلة 
)عليه  باإلمام  االرتباط  نعيش 
ال��س��الم( ع��ل ان��ه ام��ام غائب 
من  ي��وم  يف  مستقبال  سيظهر 
قضية  يعيش  ال  فاغلبنا  االي��ام 
كقضية  السالم(  )عليه  االم��ام 
يستشعرها  بل  يومية  حمسوسة 
يوم  يف  ستحدث  غيبية  كفكرة 
االهتامم  عدم  بدليل  االيام  من 
السالم(  )عليه  االم��ام  بزيارة 
وقلة  له  بالدعاء  االهتامم  وعدم 
االهتامم بالتثقيف بأمور غيبته..

فعندما يعرف االنسان ان االمام 
اعاملنا  وان  بيننا  فيام  يعيش 
تأثريات  له  وان  عليه  تعرض 
اهم  احد  وان��ه  حياتنا  يف  كثرية 
الكون  ان  ب��ل  ال��ربك��ة  ع��وام��ل 
انام  عليه  واملحافظة  وترابطه 
الرشيف..  وج��وده  بسبب  هو 
)عليه  االمام  يتدخل  انه  وكيف 
ال��ك��ث��ري من  ال��س��الم( يف ح��ل 
االشكاالت القائمة وهذا حيتاج 

ال برنامج يومي.
الدعاء  عل  املواظبة   -3
ل���إلم���ام )ع��ل��ي��ه ال���س���الم( : 

يعيش  لكي  املؤمن  فاإلنسان 
العالقة  وتقوية  االرتباط  حالة 
البد  السالم(  )عليه  االمام  مع 
ان يكثر من الدعاء لإلمام احلجة 
)عليه السالم( والتي اكد عليها 
االئمة عليهم السالم كثريًا، فان 
االرتباط  حالة  من  يزيد  ذلك 
اذا  خصوصا  السالم(  )عليه  به 
لإلمام  بدعائه  االنسان  التزم 
ال��دع��اء  قبل  ال��س��الم(  )عليه 
لنفسه ولوالديه فان ذلك يعكس 
مدى اهتامم االنسان بإمام زمانه 
كلام  فاإلنسان  له  حبه  وم��دى 
اكثر من غريه  آخر  انسانا  احب 
وقد  اك��ث��ر..  له  بالدعاء  اهتم 
ألف احد العلامء كتابا خاصا يف 
العجيبة  والربكات  اآلثار  بيان 
السالم(  )عليه  لإلمام  للدعاء 
باسم  جزءين  من  كتاب  وه��و 
)مكيال املكارم يف فوائد الدعاء 

للقائم(.
ال��زي��ارة وامل��ن��اج��اة له   -4
وسائل  ومن   : السالم(  )عليه 
)عليه  ب��ه  االرت���ب���اط  ت��ق��وي��ة 
زي��ارت��ه ونحن  ه��ي  ال��س��الم( 
اهلل  )صل  النبي  لزيارة  ما  نعلم 
البيت  واهل  وسلم(  وآله  عليه 
الفضل  م��ن  ال��س��الم  عليهم 
واالمهية والدور الكبري يف حفظ 
احلي  واالرتباط  التشيع  وتقوية 
االسالم  وقيم  بمبادئ  والقوي 

وسرية النبي )صل اهلل عليه وآله 
وسلم( وآله االطهار.. 

مجيع  ن���وال  ك��ن��ا  وان  فنحن 
ونؤمن  السالم  عليهم  االئمة 
اال  هبم ونزورهم يف اضحتهم 
املهدي )عليه  ان ما يميز االمام 
املفرتض  االم���ام  ان��ه  ال��س��الم( 
وعهد  بيعة  ل��ه  ال��ذي  الطاعة 
وعقد يف اعناقنا، فمن الرضوري 
امل��واظ��ب��ة ع��ل زي��ارت��ه اظ��ه��ارًا 
للوالء له وتوثيقًا وتذكريًا للعهد 
وخصوصًا  اعناقنا  يف  له  الذي 
الزيارة املعروفة بزيارة آل ياسني 
الناحية  التوقيع من  حيث خرج 
املقدسة ال حممد احلمريي.. اذا 
والينا  اهلل  ال  بنا  التوجه  اردت��م 
سبحانه  اهلل  ق��ال  ك��ام  ف��ق��ول��وا 
وتعال : )سالم عل آل ياسني.. 
اهلل  داع���ي  ي��ا  عليك  ال��س��الم 
ورباين آياته... الخ من الزيارة..
واالم�����ر االخ����ر ال����ذي الب��د 
ل��ل��م��ؤم��ن��ني وحم���ب���ي االم����ام 
هو  به  االلتزام  السالم(  )عليه 
به يف مجيع حوائجنا  االستشفاع 
اهلل  ال  وسيلتنا  فهو  وطلباتنا 
ختصيص  ال  باإلضافة  تعال 
وقت يف كل يوم ولو عدة دقائق 
صاحب  مع  للمناجاة  معدودة 
يطلع  فهو  السالم(  )عليه  االمر 
عل كل ما يصدر منا وال يتصور 
تصل  ال  املناجاة  ه��ذه  ان  اح��د 

اليه .. فليناجيه االنسان هبمومه 
ألنه  واحزانه  ومصائبه  وآالمه 
فهو  عنا  املسؤول  احلي  االم��ام 

سيدنا وامامنا وول امرنا..
بالقول  يعرتض  البعض  ولعل 
)عليه  لإلمام  دعائنا  فائدة  ما   :
املعصوم  االم��ام  وهو  السالم( 
واملحفوظ من قبل اهلل تعال وهو 
بالتال مستجاب الدعوة عكسنا 
املفتقدين  املذنبني  العصاة  نحن 

ألهلية استجابة الدعاء.. 
م��أم��ورون  نحن   : واجل����واب 
السالم(  )عليه  لإلمام  بالدعاء 
اهل  عن  الروايات  من  كثري  يف 
البيت عليهم السالم ولعل ذلك 
والرابطة  الصلة  ابقاء  اجل  من 
وله  السالم(  )عليه  االم��ام  مع 

آثار اخرى..
والبيعة  العهد  جتديد   -5
مع االمام املهدي )عليه السالم( 
يف كل يوم كام جاء يف دعاء العهد 
الوارد عن االمام الصادق )عليه 
السالم( : )اللهم اين اجدد له يف 
عشت  وما  هذا  يومي  صبيحة 
من ايامي عهدا وعقدا وبيعة له 
يف عنقي ال احول عنها وال ازل 

ابدا(.
فضائل  بإشاعة  االهتامم  ومنها 
االمام )عليه السالم( بني الناس 

والرباءة من اعدائه.

كيَف نبني العالقَة السليمَة والصادقَة 
مع اإلمام الغائب ونقّوي ارتباَطنا به؟ 
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ال��س��ؤال : م��ا ه��و امل��ع��ت��رب يف 
ثبوت رؤية هالل شهر رمضان 

املبارك ؟
وج��وب  يف  يعترب   : اجل���واب 
ثبوت  رم��ض��ان  ش��ه��ر  ص��ي��ام 

اهلالل بأحد هذه الطرق :
1- أن يراه املكلهّف نفسه .

لشياع  يطمئنهّ  أو  ن  يتيقهّ أن   -2
أو نحوه برؤيته يف بلده ، أو فيام 

يلحقه حكاًم .
3- ميض ثالثني يومًا من شهر 

شعبان .
عادلني  رج��ل��ني  ش��ه��ادة   -4
وحدة  فيها  وتعترب   ، بالرؤية 
عى أحدمها  املشهود به ، فلو ادهّ
اآلخر  عى  وادهّ طرف  يف  الرؤية 
يثبت  مل  آخ��ر  ط��رف  يف  رؤيته 
فيها  يعترب  كام   ، بذلك  اهل��الل 
االطمئنان  أو  العمل  ع��دم 
ب��اش��ت��ب��اه��ه��ام وع����دم وج��ود 
ل��ش��ه��ادهت��ام - ول��و  م��ع��ارض 
مجع  استهلهّ  ل��و  ك��ام   - ح��ك��اًم 
ومل  عدالن  إالهّ  الرؤية  يدع  ومل 
عدالن  وفيهم  اآلخ���رون  ي��ره 
يامثالهنام يف معرفة مكان اهلالل 
صفاء  فرض  مع  النظر  ة  وح��دهّ

ما حيتمل  ��و وع��دم وج��ود  اجلهّ
 ، رؤيتهام  عن  مانعًا  يكون  أن 
ففي مثل ذلك ال عربة بشهادة 
اهل��الل  يثبت  وال   ، العدلني 
حصل  إذا  إالهّ  النساء  بشهادة 
من  ب��ه  االطمئنان  أو  اليقني 

شهادهتنهّ .

للرؤية  اطمأننت  اذا   : السؤال 
اعمل  ان  فهل جيوز ل  الفلكية 

هبا ؟
لك  ح��ص��ل  اذا   : اجل�����واب 
الفلكيني  أقوال  من  االطمئنان 
املكان  اف��ق  يف  اهل���الل  ب��ك��ون 
قابل  بنحو  فيه  أن��ت  ال���ذي 
لو   �� امل��ج��ردة  بالعني  للرؤية 
عملت   �� ونحوه  السحاب  ال 
ال  الفلكيني  أقوال  ولكن  وفقه 
تورث االطمئنان عادة بإمكانية 
يف  اال  املجردة  بالعني  الرؤية 

بعض احلاالت .

باحتاد  املقصود  ما   : ال��س��ؤال 
االف���ق يف ث��ب��وت اهل���الل، مع 
ذكر مثال لذلك ؟ وهل يذهب 
 ) رسه  )ق��دس  اخلوئي  السيد 

ثبوت  يف  االفق  احتاد  ال 
اهلالل ؟

املتحد  املكان   : اجل��واب 
هو  الرؤية  مكان  مع  أفقًا 
فيه  يظهر  ال��ذي  امل��ك��ان 
أفضل  ب��ص��ورة  اهل���الل 
يف  هبا  ظهر  ملا  مشاهبة  أو 
علم  ك��أن  ال��رؤي��ة  مكان 

الفلكية  املحاسبات  بموجب 
بحجم  فيه  يكون  أنه  الدقيقة 
يزيد  األفق  عن  وبارتفاع  أكرب 
عل ارتفاعه يف بلد الرؤية،هذا 

ه( . عند سامحة السيد )دام ظلهّ
)ق��دس  اخل��وئ��ي  السيد  وام���ا 
رسه( فكان يرى ان رؤية اهلالل 
يف مكان يكفي يف ثبوته يف بقية 
جزء  يف  معه  املشاركة  االمكنة 

من الليل .

اهل��الل يف  ثبت  ل��و   : ال��س��ؤال 
يثبت  ف��ه��ل  ك��اي��ران  ال���رشق 
اهلالل يف الغرب كالعراق النه 
السيد  رأي  وما  اي��ران؟  غرب 

اخلوئي )قدس رسه( ؟
اجل����واب : ن��ع��م م��ع ت��ق��ارب 
املكانني يف خطوط العرض بان 

مل يتلفا اال بدرجة أو درجتني 
مثاًل،ويثبت عند املرحوم السيد 

ه ( مطلقًا . س رسهّ اخلوئي )قدهّ

الشخص  رأى  إذا   : ال��س��ؤال 
حيكم  مل  احلاكم  ولكن  اهل��الل 

بالثبوت فام هو حكمه ؟
من  متأكدًا  كان  إذا   : اجل��واب 
وال  بمقتضاها  عمل  رؤي��ت��ه 

حاجة ال حكم احلاكم .

ع��دالن  شهد  إذا   : ال��س��ؤال 
حيكم  مل  احلاكم  ولكن  بالرؤية 

فام هو تكليف الناس ؟
بذلك  اهلالل  يثبت   : اجل��واب 
معارض  لشهادهتام  يكن  مل  إذا 
ولو حكاًم وال حاجة ال حكم 

احلاكم .

سؤال للقراء
هل يجوز الصوم في مواليد ووفيات أهل البيت )عليهم السالم( ؟

سؤال وجواب العدد السابق )542(

هل يجوز للمرأة الحائض زيارة اهل القبور؟

الجواب: يجوز .

اعداد: محمد حمزة جبر



وصايا وذكريات..  ج1

م��ر ال��زم��ان وظ��ن ال��ع��اث��ون يف 
العز  شامئل  ان  ف��س��ادا  االرض 
وجرفتها  اندثرت  قد  والكرامة 
الذي  والتجديد  التطور  ري��اح 
أفكار  يدسه يف  ان  الغرب  حاول 
لكن   .. الطرق  بشتى  املسلمني 
الواقع اثبت عكس ذلك فالواقع 
والشجاعة  الكرامة  تأصل  جيسد 
والثبات عل هنج حممد وأهل بيته 
عقول  فبزغت  السالم(  )عليهم 
ن��رية ب��ن��ور اإلي���امن، ت��داف��ع عن 

اإلسالم بالرصاصة والقلم..
التابعة  النواحي  إح��دى  ففي   
ال��ع��راق  وس���ط  ب��اب��ل  ملحافظة 
لتوعية  الشباب  ثلة من  اجتمعت 
التي  األه����داف  ع��ن  اآلخ��ري��ن 
الدخيل  الغرب  اإلع��الم  يرومها 
اإلسالمي  الفكر  عل  التأثري  من 
لياخذوا  السامية،  مبادئه  وتغيري 
احليطة واالنتباه من االنجرار وراء 
عاتقهم  عل  سعيهم..واخذوا 
يف  احلسينية  العلوية  الروح  تنمية 
نفوس سكان املنطقة من الشباب 
اليوم  جاء  حتى  والنساء  والفتية 
أيا   ( النداء...  فيه  سمعوا  الذي 

حيث  ان  املطلوب،   ... ال��ن��اس 
االب ابنه، ان حتث االم ابنها ، ان 
حتث الزوجة زوجها عل الصمود 
والثبات دفاعًا عن حرمات  البلد 
املرجعية  كالم  من  ومواطنيه...( 
الدينية العليا يف )14 / شعبان / 

1435ه�
بل  ع��اب��رة  كلامت  تلك  تكن  مل 
ه��ي ك��ل��امٌت خ��ال��دة ن��ط��ق هبا 
يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 
الصحن احلسيني الرشيف الشيخ 
لتكون  الكربالئي  املهدي  عبد 
اجلهادي  يف  لفتواها  استكامال 
حان  قد  الوقت  كأن  الكفائي.. 
ثامر  ليقطفوا  ال��ش��ب��اب  هل���ؤالء 
عليها  نشأ  التي  احلسينية  التعبئة 
أبناء قريتهم رجااًل ونساء وليثبتوا 
ال��ع��راق  أب��ن��اء  ان  ل��ل��ع��امل امج���ع 
بيد  أرضهم  يرتكوا  لن  الغيارى 
ومقدساهتم  فوطنهم  اإلره��اب 

ليست سهلة املنال كام يظنون ...
 يف تلك امللحمة البطولية اخلالدة 
يف  الفعال  دوره���ا  للمرأة  ك��ان 
اجلهاد  عل  واالب��ن  ال��زوج  حث 
ما  وهذا  املقدسات  عن  والدفاع 

جتسد يف نسوة آل الشهيد )عباس 
حباهنهّ  ال��اليت  اخليكاين(  جعفر 
الباري بفيض من اإليامن والصرب 
والشجاعة فام من امرأة منهن وهلا 
وألبسته  إال  اجلهاد  سن  يف  فتى 
لباس احلرب فغدت كل منهن هلا 

عدد من املجاهدين...
)ع��ب��اس(  ال��ش��ه��ي��د  ام  ف��ه��ذه   
للحسني  قربانا  ول��ده��ا  قدمت 
اآلخران  ومازال  السالم(  )عليه 
أبيا  الوغى  ساحات  يف  كاألسود 
من  العراقة  أرض  يطهرا  أن  إال 

دنس اإلرهاب .
وزوج��ت��ه  وأخ��ت��ه  ال��ش��ه��ي��د  ام 
وأوالده����ا هل��م م��ن ال��ذك��ري��ات 
ترتك  الذاكرة،  عنها  تغفل  ال  ما 
ويتابعها  قارئها،  قلوب  وقعها يف 

شغفًا... ليعرف املزيد.
وصيته  الشهيد  زوجة  لنا  ونقلت 

البنته الصغرية قائلة:
بُ�نيتي اليِك وصيتي ...

تعلمني  ليتك   ... احلبيبة  طفلتي 
بك  ُرزق��ت  حتى  اهلل  دعوت  كم 
مخسة  قبل  م��ن  امنيتي  فكنت 
عرش عاما  بعد ان ولد اخوك ... 

ورسورًا  هبجة  حيايت  .ف��م��ألِت 
أمنيتي  ن��ور  ش��ع  ..ف��ب��والدت��ِك 

الثانية وهي نيل 
الشهادة كان أمرا صعبا بالنسبة ل 

ان أتركِك وارحل ...
 فساحميني يا غاليتي.. كانت تلك 

فرصتي الوحيدة..
فارقتِك رغم شوقي الذي أطالته 

السنني لرؤيتك...
وش��ك  ع���ل  واي���ام���ي  واآلن   

االنتهاء...
وإليِك زوجتي املجاهدة وصيتي:
اوصيِك » ان تتخذي من الزهراء 
وم��ن  ق���دوة  ال��س��الم(  )عليها 
عليها(  اهلل  )سالم  احل��وراء  حياة 
)عليها  تريد  كام  كوين  ِ��ربة...  ع���
السالم(، وأكميل من بعدي املسري 
فان كان رب قد احتسبني جماهدا 
يف سبيله فكوين أنِت أيضا جماهدة 
يف دارك... علهّمي أوالدك مبادئ 
الثورة احلسينية حتى يشبوا أبطااًل 
امامنا صاحب  جماهدين لينرصوا 
فرجه  اهلل  عجل  والزمان  العرص 

الرشيف«. 

سارة محمد علي/ مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات
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العطاء الحسيني

تزامنًا مع الوالدات الشـــعبانية المباركة وأفراح الموالين ، افتتحت األمانة العامة للعتبة الحســـينية المقدسة، 
مستشـــفى اإلمام زين العابدين )عليه الســـالم( الجراحية، التي تعدُّ من المستشـــفيات الفريدة التي أنجزتها 
األمانة العامة للعتبة الحســـينية المقدســـة، والتي جاءت لتلبية احتياجات أهالي المدينة المقدســـة وزائريها 
للخدمات الطبية )الجراحية(، ولتكون من أهم المنجزات العمرانية للعتبة المقدســـة في هذا المجال، خصوصًا 

بعد نجاحها في إنجاز مشاريَع طبية مماثلة في داخل المدينة المقدسة وخارجها.

األمانة العامة للعتبة الحسينية تفتتح 
مستشفى اإلمام زين العابدين )عليه السالم( 

تقرير/ قاسم عبد الهادي
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العطاء الحسيني 

شارع  يف  املستشفى  بناية  وتقُع 
اهلل(  )رمحه  الوائيل  أمحد  الشيخ 
املرقد  من  قريبة  مسافة  وعل 
واجل��ه��ة  ال��ط��اه��ر،  احلسيني 
مؤسسة  هي  للمرشوع  ذة  املنفهّ
الرشكة  أم��ا  اخل��ريي��ة،  الكوثر 
إنشائها  أع���امل  ع��ل  امل��رشف��ة 
اإليرانية  )وري��ج(  شكة  فهي 
ة شكات  التي تعاقدت مع عدهّ
اخلاصة  األعامل  لتنفيذ  أجنبية 
ضمنها  من  والتي  باملستشفى 
وأديا(  أدك  )سمينز،  شكات 
بأعامل  شكة  كل  تقوم  حيث 

اخلاصة يف املستشفى.
الذي  االفتتاح  حفل  وخ��الل 
رسمية  شخصيات  ح��رضت��ه 
سامحة  ق��ال  واسعة،  وشعبية 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي، 

يف كلمة له أمام احلاضين:

 »ي����أيت ه���ذا امل����رشوع س��ريًا 
تبنته  ال��ذي  للنهج  وتطبيقًا 
مدينة  يف  امل��ق��دس��ة  العتبات 
كربالء املقدسة من ان وظيفتها 
الزائرين  خدمة  عل  تقترص  ال 
اخلدمة  هذه  كانت  وان  الكرام 
وتقديمها  اولوياهتا  من  هي 
تطور  م��ن  يمكن  م��ا  بأفضل 
بل  للزائرين  وراح���ة  وس��ع��ة 
لتشمل  اخل��دم��ة  ه��ذه  تتعدى 
توفر  التي  االساسية  اخلدمات 
كريمة  ح��رة  ح��ي��اة  ل��إلن��س��ان 
جمال  يف  اكانت  سواء  وسعيدة 
يف  ام  الصحة  يف  ام  التعليم 
ام  الكريم  القران  يف  ام  الثقافة 

يف التنمية البرشية وغريها«.
جاء  »لقد  سامحته،  وأض��اف 
حلقة  ليمثهّل  امل����رشوع  ه���ذا 
اخلدمات  يف  ومتطورة  مهمة 

واختصاصاته  بكوادره  الطبية 
االنساين  وتعامله  واجهزته 
والتطبيب  العالج  مراحل  يف 
لألخوة  نبني  ان  او  للمرىض 
لألخوة  ن��ك��ون  ان  ن��ري��د  ان��ن��ا 
املختصة  ال��دول��ة  دوائ����ر  يف 
والتعليم  والرتبية  كالصحة 
وسندًا  عونًا  والفكر  والثقافة 
املسؤولية  ان  ال  ناظرين  هلم 
تقتيض  ال��ع��راق  يف  الوطنية 
املبني  التضامني  اجلهد  ن��وع 
اجلميع  وت��ع��اون  تكاتف  عل 
للوصول ال االهداف املرجوة 
خ��ص��وص��ًا ت��وف��ري ال��ف��رص 
تفويت هذه  لتحقيق ذلك وان 
هذه  ال  الوصول  يف  الفرص 

يصدر  ان  ينبغي  ال  املشاريع 
تعال  اهلل  بوأه  شخص  أي  من 
موقع املسؤولية فان ذلك مطية 
التخلف والرتاجع ال الوراء«. 
وت��اب��ع ال��ش��ي��خ ال��ك��رب��الئ��ي 
نأمل  فأننا  هنا  »م��ن  حديثه، 
مواقع  ك��ل  ويف  اجلميع  م��ن 
املسؤولية يف الدولة وغريها من 
تساند  ان  يمكن  التي  املواقع 
املجهود  هذا  وتعاون يف حتقيق 
ان  االساسية  اخلدمات  وهذه 
ادارة  يف  املتبعة  السياسة  تكون 
املقدسة  العتبات  مع  العالقة 
ون����وع ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا هي 
والتفاهم  والتعاون  التسهيل 
للوصول  واملرونة  والتعاضد 
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العطاء الحسيني
هذه  إلنجاز  النتائج  افضل  ال 
والنشاطات  املهمة  املشاريع 
السياقات  وض��م��ن  امل��ت��ع��ددة 
ولكن  وال��ق��ان��ون��ي��ة,  االداري����ة 
والروتني  التعقيد  عن  بعيدًا 
ان  يمكن  التي  واالج���راءات 
النشاطات  ه��ذه  مثل  ت��ؤخ��ر 
النوعية التي مل تشهدها العتبات 
املقدسة يف العراق من قبل, وهي 
الفرص  فرصة ان مل نغتنم هذه 
لألهداف  تفهمنا  عدم  بسبب 
ادارة  السياسة يف  ولطبيعة هذه 
ال  بلدنا  احتياج  ويف  العتبات 
تعاوننا مجيعًا وان يعضد بعضنا 
ال  الوصول  يف  االخر  البعض 
هذه  وحتقيق  االه���داف  ه��ذه 
ينتظرها  التي  املهمة  املشاريع 
واجلريح  املظلوم  شعبنا  ابناء 
هذه  فوات  عل  نندم  ستجعلنا 
الفرص التي ستحرم الكثري من 
ابناء الشعب العراقي والزائرين 
داخل  من  عامة  بصورة  ايضًا 
مشاريع  من  وخارجه،  العراق 
نوعية ختدمهم خدمة يفتخرون 

هبا امام االخرين«. 
حديثه  ختام  يف  سامحته  وتقدم 
اصحاب  ال  اجلزيل  بالشكر 
لبناء  هبا  تربعوا  التي  االرض 
األخوة  ايضًا  وشكر  املستشفى 
من  اخلريية  الكوثر  مؤسسة  يف 
االيرانية  االسالمية  اجلمهورية 
من  بذلته  »وم��ا  جهودها  عل 
لياًل  وم��ض��ٍن  دؤوب  ع��م��ل 
عديدة  سنوات  خالل  وهن��ارًا 
لبناء هذا املرشوع الطبي الكبري 
االخ��وة  مجيع  اي��ض��ًا  ونشكر 
هذه  انجاز  يف  ساهم  من  وكل 

املستشفى«.
من جهته أوضح رئيس مؤسسة 
احلاج  االيرانية  اخلريية  الكوثر 
»مستشفى  ان  ُب��الرك،  حسن 

االمام 
زي�������ن 

ين  بد لعا ا
السالم(  )عليه 

ل�  تتسع  التخصيص 
وبأحدث  رسيرًا(   120(

واملستلزمات  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
وبرهان  دليل  وه��و  الطبية، 
ال��ت��ع��اون  ان  ع���ل  واض�����ح 
البيت  اله���ل  امل���وال���ني  ب���ني 
واجلمهورية  السالم(  )عليهم 
يقترص  ال  االيرانية  االسالمية 
املقدسة  العتبات  جمال  يف  فقط 
انسانية  جذور  عن  يكشف  بل 
الشعبني  هذين  بني  وتاريية 
مضيفًا  واإلي��راين(«،  )العراقي 
بمشاريعها  تركز  »املؤسسة  ان 
يف جم���ال ال��ص��ح��ة وال��ع��الج، 
اآلن  حتى  ع��دده��ا  بلغ  وق��د 
يف  ع��ا  م��وزهّ م��رشوع��ًا(   150(
واملسيب  وال��ك��وف��ة  النجف 
والكاظمية  وب��ل��د  وس��ام��راء 
وب��األخ��ص حم��اف��ظ��ة ك��رب��الء 
اقسام   3 ال  وتنقسم  املقدسة، 
خدمات  اجي��اد  االول  القسم 
الثاين  والقسم  وصحية  رفاهية 
الثالث  والقسم  طبية  خدمات 
العتبات  وتوسعة  اعامر  إع��ادة 

املقدسة«. 
»إن��ش��اء  ان  ح��دي��ث��ه،  وت��اب��ع 
سيد  جممع  مثل  اعامل  وانجاز 
ومستشفى  اخلدمي  الشهداء 
السالم(  )عليه  العابدين  زين 
املياه  حتلية  حم��ط��ات  ون��ص��ب 

وايصال 
املناطق  لبعض  ال��رشب  مياه 
بعيدة  مشاريع  مجلة  من  ك��ان 
احلسينية  العتبة  من  قريبة  او 
خلدمة  ه��ي  وال��ت��ي  امل��ق��دس��ة 
ال���زائ���ري���ن ال���ك���رام واه���ال 
ان  موضحًا  املقدسة«،  كربالء 
»مستشفى اإلمام زين العابدين 
جتهيزها  ت��م  ال��س��الم(  )عليه 
الطبية، وهي  بأحدث االجهزة 
تتكون من )18( قساًم ختصصيًا 
وخمتربا  مستوصفا  وتشمل 
ووحدة لألشعة وسونارا ورنينا 
وقسم اجلراحة ووحدة التعقيم 
ختصصية  وم��راك��ز  امل��رك��زي 
للعيون وقسام للنسائية والتوليد 

وبعض االقسام االخرى«.
ملجلة  س��ي��ك��ون  ت��ن��وي��ه:   *
القادم  ال��ع��دد  يف  )األح����رار( 
ح�����وار م��ف��ص��ل م���ع م��دي��ر 

العابدين  زين  اإلمام  مستشفى 
الدكتور حسني  السالم(  )عليه 
عل  أكثر  للوقوف  جميد  عيل 
ومكوناهتا  املستشفى  مميزات 
التي  ال��ص��ح��ي��ة  واخل���دم���ات 

مها للمرىض. ستقدهّ

16



الكوادر الهندسية والفنية للعتبة الحسينية المقدسة 

العطاء الحسيني 

اهلندسية  ال���ك���وادر  ان��ج��زت 
السمكرة  وح���دة  يف  والفنية 
لألمانة  التابع  الصيانة  لقسم 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
القديم  الشباك  نصب اجزاء من 
لالمام احلسني )عليه السالم( يف 
رسداب احلجة )عجل اهلل فرجه 
الصحن  داخ���ل  يف  ال��رشي��ف( 
اس��ت��ع��دادا  امل��ق��دس  احلسيني 
من  النصف  زي��ارة  يف  الفتتاحه 
الشعبان امام زائري اب االحرار 
)ع��ل��ي��ه ال���س���الم(، اك���د ذل��ك 
املهندس) امحد الكعبي( مسؤول 
التابعة  امليكانيكية  االعامل  شعبة 
ان  مضيفا   ال��ص��ي��ان��ة،  لقسم 
نصب  انجزت  السمكرة  وحدة 

عليه   ( احلجة  رسداب  شباك 
الصحن  داخ���ل  يف  ال��س��الم( 
احلسيني الرشيف مبينا ان وحدة 
هيكل  بتصنيع  قامت  السمكرة 
اخل��اص   ) ستيل  الستل  م��ن) 
اس��ت��خ��دم ك��اط��ار اس��ت��وع��ب 
أجزاء من الشباك القديم لالمام 
والذي  السالم(  )عليه  احلسني 
ال�����رداب اجل��دي��د  ن��ص��ب يف 
بالصحن احلسيني الرشيف ومن 
النصف  افتتاحه يف زيارة  املؤمل 

من شعبان .  
فيام بني )فارس الصفار( مسؤول 
تصنيع  ت��م  ال��س��م��ك��رة  وح���دة 
هيكل بسمك )3( ملم وبعرض 
ما يقارب )10( سم ويف داخله 

لزيادة  )آرك���ون(  حديد  شفت 
القواطع  دعامات  وتقوية  املتانة 
وبأن هذا اهليكل عل شكل إطار 
من  قطع   )5( داخله  يف  يوضع 
احلسني  لإلمام  القديم  الشباك 
ال��ك��رات  شمل  ال��س��الم  عليه 
واملثلثات  والوصالت  الفضية 
تم  ان��ه  مبينًا«  الذهبية  واألط��ر 
املقدس  الشباك  تنصيب  انجاز 
وبخربات  قصرية  زمنية  بفرتة 
الشباك  تكملة  لغرض  عراقية 
احلسني  اإلم��ام  لرضيح  اجلديد 
داخل  ينصب  ال��س��الم(  )عليه 
عليه  احل��ج��ة  اإلم���ام  رسداب 
احلسيني  الصحن  يف  ال��س��الم 
الرشيف مقابل الرضيح املقدس 

إن  مضيفا«  الشاملية  اجلهة  من 
عرض الشباك يرتاوح بني)7 إل 

8.5( امتار بارتفاع 3 امتار. 
ال��ك��وادر  ان  بالذكر  واجل��دي��ر 
احلسينية  للعتبة  والفنية  اهلندسية 
صيانة  ع��ل  عملت  امل��ق��دس��ة 
االمام  ضيح  شباك  وتنصيب 
احلسني )عليه السالم( القديم يف 

رسداب احلجة )عليه السالم(.
السمكرة  وح���دة  إن  وي��ذك��ر   
لقسم الصيانة يف العتبة احلسينية 
الصيانة  بأعامل  متتاز  املقدسة 
الشبابيك  ملختلف  والصناعة 
وحمجرات  الذهبية  واألب���واب 
احلسيني  احل��ائ��ر  يف  ال��س��ت��ي��ل 

املقدس وعموم العتبة املطهرة.

تنجز تنصيب شباك ضريح االمام الحسين في سرداب الحجة
االحرار: حسين علي شاهي 
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العطاء الحسيني

بهدِف تأصيل القيم األخالقية ومظاهر االلتزام والعفاف..
العتبة الحسينية وبالتعاون مع جامعة كربالء 

                                                                       تقيُم مسابقة )الطالبة المثال(

أقامْت وحدة االعالم النسوي 
للعتبة  العامة  لألمانة  التابعة 
احلسينية املقدسة وبالتعاون مع 
الطالبة  جامعة كربالء، مسابقة 
عل  كربالء،  جامعة  يف  املثال 
الصحن  يف  األنبياء  خاتم  قاعة 
بحضور  ال��رشي��ف،  احلسيني 
عدد كبري من طالبات واساتذة 
رئيس  يتقدمهم  كربالء  جامعة 
السعدي  منري  الدكتور  اجلامعة 
احلسينية  العتبة  وم��س��ؤول��و 
سعد  السيد  مهم  يتقدهّ املقدسة 
الدين البنهّاء معاون االمني العام 
للعتبة احلسينية املقدسة لشؤون 
احلفل  ب��دئ  حيث  االع����الم, 
بتالوة عطرة من القران الكريم 

احلضور  مسامع  ع��ل  ت��اله��ا 
القارئ السيد عالء املوسوي. 

اختيار  إل  املسابقة  وتسعى 
وعل  املثال  اجلامعية  الطالبة 
ة اسس منها االلتزام الديني  عدهّ
املواظبة  ذلك  يف  بام  واخُللقي 
التعليمي  وااللتزام يف املستوى 

والتميز فيه.
العام  االم���ني  م��ع��اون  وق���ال 
للعتبة احلسينية املقدسة لشؤون 
وامل��رشف  والطفولة  االع��الم 
عل املسابقة السيد سعد الدين 
نزل  مل  »ونحن  البنهّاء:  هاشم 
للبعثة  العطرة  الذكرى  نعيش 
النبوية الرشيفة للرسول األكرم 
ه  وبعدهّ وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ل 

ال�����ق�����دوة 
احل�����س�����ن�����ة 

وغ��ري  للمسلمني 
امل���س���ل���م���ني، ج����اءت 

ه����ذه امل��س��اب��ق��ة ل��ت��ؤس��س 
بني  وامل��ث��ال  ال��ق��دوة  مفهوم 
ان  مضيفًا  اجلامعات«،  طلبة 
»املسابقة تقام للمرة األول وقد 
وكانت  كبريًا  نجاحًا  حققت 
الختيار  ع��دة  شوط  ه��ن��اك 
التزامها  ومنها  املثال  الطالبة 
واالبتعاد  الظاهري  بحجاهبا 
وال��ت��ربج  الزينة  مظاهر  ع��ن 
العالية  ب��األخ��الق  يها  وحتلهّ
باملستوى  التزامها  وك��ذل��ك 

العلمي والتفوق فيه«.

وأوضح 
����اء  ال����ب����نهّ

»ن��ج��اح  ان 
ه���ذه امل��س��اب��ق��ة 

عنا  ويشجهّ يدفعنا 
سنة  ك��ل  يف  إلقامتها 

مستوى  ع���ل  دراس���ي���ة 
كافة  ال��ع��راق��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 

ا  اهنهّ مبينًا   ،» ت��درجي��يهّ وبشكل 
وتشجيع  حتفيز  إل  »هت���دُف 

تقرير: قاسم عبد الهادي
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ب���االل���ت���زام عل بهدِف تأصيل القيم األخالقية ومظاهر االلتزام والعفاف.. ال��ط��ال��ب��ات 
الرشعي  االسالمي  احلجاب 
القدوة  املثال  الطالبة  لتكون 
التي ُيقتدى هبا من قبل اجلميع 
عل  املسابقة  هذه  اقتصار  وتم 
جامعة  يف  الصباحية  الدراسة 
ال��دراس��ات  وطالبتنا  كربالء 
امل��س��ائ��ي��ة ب��إج��راء م��ث��ل ه��ذه 
امل��س��اب��ق��ة ون��س��ع��ى ل��ذل��ك 

مستقباًل«.
هذه  اجراء  »تمهّ  حديثه،  وتابع 
املثال  الطالبة  واختيار  املسابقة 
كل  وطالبات  طالب  قبل  من 
التصويت  ليتم  دراسية  مرحلة 
الشعبة  يف  املثال  الطالبة  عل 
القسم  عل  ثم  ومن  واملرحلة 
كلية  كل  عل  الفائزة  ثم  ومن 
كربالء،  جامعة  كليات  م��ن 
ش��ارك��ت  ذل���ك  ال  اض���اف���ة 
يف  كلية  لكل  التدريسية  اهليئة 
املثال,  الطالبة  اختيار  عملية 
من  وبتوجيه  ذلك  خالل  ومن 
املتول الرشعي للعتبة احلسينية 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
واالم��ني  الكربالئي  امل��ه��دي 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام 
تم  امل��وس��وي  جعفر  ال��س��ي��د 
للفائزات  ج��وائ��ز  ختصيص 
 15( اجل��وائ��ز  بلغت  ح��ي��ث 
الكليات  ع��دد  ع��ل  ج��ائ��زة( 
اول  اختيار  وي��ت��م  امل��ش��ارك��ة 
للفوز  بالقرعة  طالبات  ثالث 
لزيارة  االول  الثالثة  باملراكز 
)عليه  ال��رض��ا  االم���ام  مشهد 
تقديرية،  شهادة  مع  السالم( 
اخرى  جائزة(   12( ال  اضافة 
وهي عبارة عن شهادة تقديرية 
وعباءة نسائية وباقة ورد منتقاة 
احلسينية  العتبة  مشتل  م��ن 
ختصيص  عن  فضاًل  املقدسة، 
للطالبات  اخ����رى  ج���وائ���ز 

املشاركات الفائزات والتي بلغ 
عددهن الكيل )138 جائزة(«.

من جهته قال االستاذ الدكتور 
رئيس  ال��س��ع��دي  مح��ي��د  م��ن��ري 
باب  »ضمن  كربالء:  جامعة 
وامل��ش��رتك  املستمر  ال��ت��ع��اون 
واالمانة  كربالء  جامعة  بني 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
اخالقية  قيمة  ذات  وبمبادرة 
املسابقة  ه��ذه  أقيمت  عالية 
الختيار الطالبة املثال من خالل 
التي  املعايري  من  الكثري  حتديد 
نعتربها اهنا ستكون موضوعية 
الطالبة  الختيار  كبري  بشكل 
العال  ب��اخُل��ل��ق  تتمثل  ال��ت��ي 
الكبري  وااللتزام  اجليد  واالداء 
الطالبات  لبقية  ق��دوة  لتكون 
صاحلة  أس��وة  تكون  وكذلك 

ُيقتدى هبا«.
جامعة  يف  »ال��ي��وم  وأض���اف، 
كربالء نؤكد ان رسالتنا ليست 
رسالة  هي  وان��ام  فقط  علمية 
وتتزين  تتمثهّل  اخالقية  علمية 
واخالق  االسالمية  باألخالق 
)عليهم  البيت  اه��ل  ومبادئ 
ال��س��الم(، واهل���دف م��ن هذه 
معايري  ببناء  يتمثهّل  املسابقة 
جتعل الطالبات يقتدين بالطالبة 
والتأكيد  هبداها  ويتدين  املثال 
ألننا  العالية  االخ���الق  ع��ل 
اليوم نواجه حتدياٍت كبرية عل 
املستوى االخالقي والقيمي يف 
املجتمع، واليوم نحاول العودة 
والثقافية  االخالقية  بالقيم 
الصحيح  واقعها  ال  االصيلة 
متطلبات  مع  يتناسب  وال��ذي 

ومتطلعات جمتمعنا العراقي«.
»هذه  ان  إل  السعدي  وأش��ار 
املسابقة التي تقام للمرة االول 
واجلامعات  كربالء  جامعة  يف 
واحدة  نعتربها  لكننا  العراقية 

للعتبة  الطيبة  امل��ب��ادرات  من 
وس��ت��أيت  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
هبا  ستقتدي  واعتقد  بثامرها 
الكثريات من اجلامعات بحيث 
عل  اجي��اب  بشكل  ستنعكس 
بحيث  والطلبة  الطالبات  مجيع 
يكون هناك طالبة مثال وطالب 
التزامهم  خالل  من  ايضا  مثال 
واالداء  العالية  ب��األخ��الق 

اجليد«.
حسن  الدكتور  بارَك  من جهتِه 
قسم  رئيس  الكريطي  حبيب 
الرتبية  كلية  يف  العربية  اللغة 
جامعة  يف  االنسانية  للعلوم 

احلسينية  العتبة  جهود  كربالء، 
املسابقة  هلذه  اقامتها  املقدسة 
هتدف  والتي  االول،  بدورهتا 
باملستوى  الطالبة  ظهور  إل 
التزامها  خ��الل  م��ن  ال��الئ��ق 
الزينة  عن  واالبتعاد  باحلجاب 
جيب  وكذلك  وسرتها  بعفافها 
وهلذه  علميا  متفوقة  تكون  ان 
املسابقة قيمتها وامهيتها الكبرية 
جامعة  كليات  مستوى  ع��ل 

كربالء«. 
»نحن  حديثه،  الكريطي  وتابع 
يف كلية الرتبية للعلوم االنسانية 
املسابقة  هب��ذه  باملشاركة  قمنا 

املراحل  وكان االختيار حسب 
العلمية  واالق��س��ام  الدراسية 
حيث يتم اختيار طالبة من كل 
شعبة ومن ثم يتم االختيار عل 
املرحلة وبعدها تتوحد كل هذه 
االقسام  ضمن  االخ��ت��ي��ارات 
واحدة  طالبة  لتخرج  العلمية 
اختيار  يتم  وبعدها  الكلية  عل 
عل  امل��ث��ال  الطالبات  جمموع 
اجلامعة للخروج بالطالبة املثال 
تتهّسع  اْن  متمنني  اجلامعة،  عل 
دائرة هذه املسابقة لتشمل باقي 

اجلامعات العراقية  االخرى«.
بيننا  أن  هلل  »احلمد  وأض��اف، 

الفتيات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ال��ي��وم 
وعفافهنهّ  بحجاهبن  امللتزمات 
التزامهن  وأخالقهن اضافة ال 
ق  والتفوهّ التعليمي  باملستوى 
فيه وعندما اجرينا هذه املسابقة 
منهن  ك��ب��ريًا  ع����ددًا  وج��دن��ا 
وتم  للمشاركة  مستعدات 
امليول  كل  عن  بعيدًا  االختيار 
والطالبات  الطلبة  أن  بحيث 
من  حريتهم  بكل  اخ��ت��اروا 
الورقية  القصاصات  خ��الل 
التي تم توزيعها من قبل وحدة 
وخرجت  النسوي  اإلع���الم 

قع«. النتائج كام كنا نتوهّ

العطاء الحسيني 
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من  حاولت  »االح���رار«  جملة 
امل��ي��داين  استطالعها  خ���الل 
معرفة تأثري الوصايا وأمهيتها يف 
واجلهادية  االعالمية  االوساط 
التعبوي  االع���الم  ت��أث��ري  وم��ا 
احلسينية  العتبة  اطلقته  ال��ذي 

املقدسة عل الشارع العراقي؟

يف  التعبوي  ال��ق��رآين  األع���الم 
ساحات القتال

اخلزاعي  )عامر  االستاذ  يقول 
التعبوي  االع���الم  م��س��ؤول   )
الفتوى  صدور  بعد  العتبة:  يف 
ال��ق��ران  دار  ب���ادر  الكفائية  
احلسينية  العتبة  يف  ال��ك��ري��م 

االعالم  تأسيس  عل  املقدسة 
عاتقه  عل  يأخذ  وان   التعبوي 
وصايا   لنقل  قرانية  حمافل  اقامة 
السيد  سامحة  العظمى  اهلل  اية 
 ( السيستاين  احلسيني  ع��يل 
وذل��ك   ،) ال����وارف  ظله  دام 
القرآنيون  يأخذ  ان  اج��ل  من 

امل����رشوع،  ه���ذا  دوره�����م يف 
اضافة ال تنظيم برنامج خاص 
التعبوي  ال��ق��رآين  ب��االع��الم 
اقامة  الربنامج  ه��ذا  يتضمن 
ساحات  يف  القرآنية  املحافل 
املناطق  يف  وبالتحديد  القتال 

العطاء الحسيني
صدى اعالم العتبة الحسينية المقدسة 

ودوره في نقل وصايا المرجعية الدينية العليا للحشد والقوات االمنية

تجاهد الكوادر االعالمية التابعة لألمانة العامة للعتبة الحســـينية المقدســـة على نقل وصايا المرجعية 
الدينية العليا في النجف االشـــرف بعد صدور فتوى الجهاد »الكفائي« لمحاربة عصابات )داعش( اإلرهابية، 
وهي ما اوصى بها المرجع الدينّي األعلى ســـماحة الســـيد علي الحسينّي السيســـتانّي)دام ظّله الوارف( 
المجاهديـــن بخصوص آداب وأخالقيات الجهاد لتأخذ مداها الكبير فـــي نفوس المقاتلين الذين لّبوا نداء 

الدفاع عن العرض واألرض  والمقّدسات، لتكون دستورًا ومنهجًا وحّجًة في ساحات الوغى. صر
ن ن

سي
/ ح

حرار
األ
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وكذلك  الصد  وخط  الساخنة 
اقامة املجالس احلسينية واحياء 
)عليهم  البيت   اهل  مناسبات 
توفري  ال  باإلضافة  ال��س��الم( 
الدعم  وادام��ة  مناسبة  اج��واء 
اللوجستي اليصال املساعدات 
توزيع  عن  فضال  املقاتلني  ال 
التي  واملنشورات  امللصقات 
السيد  س��امح��ة  وص��اي��ا  حتمل 

السيستاين للمقاتلني ..
بدئ  امل��رشوع  ان    : »مضيفا« 
من  اكثر  اقامة  تضمن  عام  قبل 
) 36 ( حمفال قرانيا متوزعا عل 
مجيع قواطع العمليات يف البالد 
بدانا اول حمفل يف منطقة الفتحة 
ذلك  بعد  ث��م  تكريت  ش��امل 
مجيع  لتشمل  املحافل  توالت 
حمافل  اقمنا  العمليات،  قواطع 
قرانية يف كركوك يف تازة والبشري 
والعظيم  دي���ال  يف  وك��ذل��ك 
الفتحة  يف  الدين  ص��الح  ويف 
ومعسكر  م��ك��ح��ول  وج��ب��ال 
والدور  العلم  وكذلك  سبايكر 
املعتصم  وناحية  كصيبة  وت��ل 
االنبار  ملحافظة  توجهنا  ث��م 
إلقامة برنامج خاص يف مناطق 
الصقالوية ومعسكر طارق ويف 
النخيب  ويف  الفلوجة  عامرية 
ثم  قائال«  وتابع  والرحالية.. 

بعض  اقامة  ايضًا  هنالك  كان 
يف  القرآنية  والربامج  املحافل 
النرص  ج��رف  ناحية  منطقة 
نستوعب  ان  استطعنا  بالتال 
القامة  املحافظات  ه��ذه  مجيع 
ونقل  فيها،  القرآنية  املحافل 
وصايا سامحة السيد السيستاين 
خالل  من  مبينا«  للمجاهدين 
لقائنا باملقاتلني وجدنا االرصار 
وكذلك  والثبات  والعزيمة 
املرجعية  من  صدر  بام  االلتزام 
االموال  عل  احلفاظ  يف  الدينية 
الناس  خصوصا  واالن��ف��س 
ت��رك��وا دي��اره��م بعد  ال��ذي��ن 
التقينا يف بعضها  دخول داعش 
اهال وشيوخ العشائر يف ناحية 
هؤالء  لنا  اك��د  وق��د  املعتصم  
الدين  رجال  وكذلك  الشيوخ 
بان احلشد الشعبي عندما دخل 
احلامية  هلم  ��ن  امهّ مناطقهم  ال 
دم��اء  حقن  وك��ذل��ك  املناسبة 
فعل  م��ا  عكس  ع��ل  االب��ري��اء 
داعش كام اكدوا باهنم شاهدوا 
دخل  بينام  القران  يتلون  احلشد 
داعش ومل حيصل هنالك صورة 
االمور  من  غريها  او  لإلسالم 
يف  مستمرين  ونبقى   العبادية 
التعبوية  القرآنية  املحافل  اقامة 
اسبوع  كل  يف  اسبوعية  برامج 

قواطع  اح��د  يف  برنامج  لدينا 
العمليات حتى حترير اخر شرب 

من ارض العراق..
فيام بني الشيخ )انصار االسدي ( 
من قسم الشؤون الدينية بالعتبة 
ووصايا  توجيهات  املقدسة  
فقال:    وامهيتها،  للمجاهدين 
للمرجعية  الدينيهّة  الوصايا  إن 
اهلل  آية  بسامحة  املتمثلة  العليا 
احلسينيهّ  عيل  السيد  العظمى 
ال��وارف(  ه  ظلهّ )دام  السيستاينهّ
املجاهدين  هب��ا  طالبت  التي 
أهل  بمنهج  بالتأيسهّ  املؤمنني 
س  البيت )عليهم السالم( املقدهّ
بحامية  ق  يتعلهّ فيام  وخ��اص��ة 
املجاهدين  بقدوم  ريض  َم��ْن 
مع  تعاطف  َمْن  أو   ، إلنقاذهم 
ومنحه  س  املقدهّ اجلهاد  مرشوع 
وف���رزه  والطمأنينة  األم����ان 
اخلصم  معسكرات  باقي  عن 
والتوجيهات  النصائح  وهب��ذه 
الدينيُة  املرجعيُة  أصدرهتا  التي 
العامل  ر  تذكهّ أن  أرادت  الُعليا، 
فهي  لإلسالم،  السامية  بامُلُثل 
إنقاذ  ج��ت ع��ل أمه��ي��ة  ق��د ع��رهّ

املستحقهّ  ومساعدة  الضعيف 
الكريم  النبيهّ  سرية  يف  جاء  كام 
)ص��ل��وات اهلل  واإلم����ام ع��يلهّ
س  ولتؤسهّ عليهام(  وس��الم��ه 
ملعنى  اجل��وه��ريهّ  املفهوم  لنا 
جاء  حيث  واالنتصار  النرص 
يف احل��دي��ث ال��رشي��ف ع��ن أب 
السالم(  الصادق)عليه  عبداهلل 
يعني  مؤمٍن  من  )م��ا  ق��ال:  أنهّ��ه 
أفضل  كان  إالهّ  مظلومًا  مؤمنًا 
يف  واعتكافه  شهر  صيام  من 
مؤمٍن  من  وما  احلرام،  املسجد 
ي��ن��رص أخ���اه وه���و ي��ق��در عل 
الدنيا  يف  اهلل  نرصه  إالهّ  نرصته 
يذل  مؤمٍن  من  وما  واآلخرة، 
إالهّ  يقدر عل نرصته  أخاه وهو 
واآلخ��رة(،  الدنيا  يف  اهلل  خذله 
يف  عظيم  ث��واب��ه  اجل��ه��اد  وإنَّ 
مع  يتناقض  لكنهّه  اإلس���الم، 
ألنَّ  والعدوان،  واإلثم  الظلم 
أخالق السامء ترفض ذلك وقد 
يدلهّ  ما  الكريم  القرآن  يف  جاء 
عل  االعتداء  ج��واز  عدم  عل 
َسبِيِل  يِف  )َوَقاتُِلوا  اآلخرين: 
ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا  ِ الَّ اهللَّ
امْلُْعَتِديَن(سورة  حُيِبُّ  اَل   َ اهللَّ إِنَّ 
البقرة/190، ومن هذا املنطلق 
عرشة  الرابعة  الوصيُة  جاءت 
الوصايا والتوجيهات  من تلك 
دستورًا  أصبحت  التي  ة  النريهّ
اتنا  قوهّ لسلوك  قوياًم  ومنهجًا 
األمنية واحلشد الشعبي املقدس 
الواقع،  أرض  عل  فرتمجوها 
وقد جاء فيها وكونوا ملن َقبِلكم 
حتهّى  ناصحني  محاًة  الناس  من 
عل  ويعينوكم  جانبكم  يأمنوا 
ضعفاءهم  أعينوا  بل  كم،  عدوهّ
إخوانكم  م  فإهنهّ استطعتم،  ما 
عليهم  واشفقوا  وأهاليكم، 
م��ث��ل��ه عل  ت��ش��ف��ق��ون يف  ف��ي��ام 
ذويكم، واعلموا أنهّكم بعني اهلل 
سبحانه، حُييص أفعاَلكم ويعلم 

نياتِكم ويترب أحواَلكم.

صدى اعالم العتبة الحسينية المقدسة 
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حيدر عاشور  يا ... سر النبوات..!
وبقية  املحمديني  اأو�سياء  واآخر  العارفني،  اأفئدة  مهوى  يا  اإليَك 
لتلتقي  هلل  دائما  اأ�سلي  عنه،  النا�س  �سل  اأمر  اىل  الهادي  اهلل، 
ندائك،  �سوت  و�سمعت  للحياة  ذهني  تفتح  فمنذ  بروحك،  روحي 
تت�سامى روحي يف كل ف�ساء يطلق فيه التعجيل بظهورك، فاأ�سم 
باملكان عطرا مل تاألفه النف�س من قبل فابحث عن وجهك بني كل 
الوجوه وا�سرخ با�سمك اأمام كل الب�سر واأحت�س�س وجودك اأمامي 
او تر�سدين اىل  را�سي  الكرمية على  كاأنك ت�سع يدك  او  وخلفي 
ب�سكل  فيالحقني  ورمادها...  نف�سي  حطام  بني  عنه  ابحث  اأمر 
خويف  ويرتفع  مواجهتك،  من  واخلوف  وجودك  ه�سي�س  متوا�سل 
جدثه،  قرب  حزينة  تراتيل  بكائي  ويطول  جدك،  �سريح  عند 
ال�سوء اجلمرة  نافذتي ذراعيها وجعا، وتن�سد على جدث  فتفتح 
ال��روح  مبعث  بليلة  العواطف  بهياج  يحتفلون  وه��م  فاجلمرة، 
جديد  من  كربالء  بوالدتك  لرتجع  اخلري  �سعبان  بن�سف  فيك، 
ومل  مكانا،  تكن  مل  كربالء  الن  ال�سهيد،  للح�سني  العهد  وجت��دد 
الغريب،  تكن كتابا.. بل هي قوامي�س �سمت دماء جاللة جدك 
ووج��ع  بجزع  ال�سارخون  فدخلها  الكف  يف  اجتمعت  وب��ح��ارا 
فك�سفت عن نار �سريرتها هيام وحب را�سخ واأ�سواق، فنزفت ع�سقا 
الكامن  االأكرب  ال�سر  املوؤمن  ليتنف�س  املقد�سة،  عتبته  اأبواب  عند 

الدم  مكان  اىل  يتجهون  ممن  العاملني  �سر  بع�س  وه��ذا  بالقلوب، 
جميع   من  ج��دك  �سريح  قلب  يف  البيعة  وي��ج��ددوا  ليعاهدوك 
ويطبعوا  ليطبعوا  با�سمك  يهتفون  اللغات  وباألوان  االأر�س،  بقاع 
"املنتظر  وانك  ال�سهيد"  "احل�سني  الكون  اإ�سعاع  مبركز  ويعرتفوا 
واآخذ  االعوجاج  ومعّدل  النبوات  و�سر  العارفني  �سعاع  املهدي" 
من  منتظروك  فيتجرد  املرتدين،  و�ساحق  املوالني  ورافع  بالثاأر 
ال�سك ويوؤمنون بالغيب ويوؤدون ال�سالة بكمال مي�سور من)املعرفة 
والعدل واحلرية والف�سيلة( موقنني اأن العمل ال�سحيح حمفوف 

بامل�ساعب وباملعاناة.
على  و�سي�سحون  منه...  منا�س  ال  اآت  اليوم  اإن  جيدًا  يقروؤون   
احلجة يفك ا�سر دٍم �سكن كربالء، وجنوده قائمون يعدون عدة 
املقد�س  اجلهادي  االأكفاء  ملبني  النجاة،  �سفينة  راكبني  الظهور، 

ليتم االإبحار من االأر�س التي �ُسقيت بدم اأوالد االأنبياء...
تفرح  اليوم  �ساللتها  عن  تك�سف  االأ�سماء  هاهي   العيون  تكذب  ومل 
بال�سهادة،  حتزن  وغدًا  الروؤو�س،  قاطعي  اأحفاد  وتقاتل  بالوالدة، 
بقاء  اجل  من  االأزم��ان  بتعاقب  تت�ساقط   ج�سورًا  اأج�سامها  وت�سع 
بوالدة  عام  كل  يف  فرحهم  وبقاء  نحره،  حمراب  يف  قائمة  ال�سالة 
املوعود يف كل االأزمان حتى ظهور �سعاعه ليمالأ االأر�س عدال وق�سطا. 

سيُد الكون
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سيُد الكون
جعفر البازي 

كُل �سيٍء فيك نهٌر من عطاء 
وعلى �سطاآِن كفيَك ر�سْت �سفُن الوفاء 

خْذ وهبُتك 
هي لك 

�ساحمُتكم 
كُل ما فيك تبا�سرُي �سماء 
نعٌم.... تر�سمها �سفَتاَك

خجاًل
ما �ُسبقت من قبلها الٌء وما ُعقبْت بالء 

�سيُد الدارين 
والكونني 

والَن�سبني 
يا �سنٌي وياء 

كربْت فيك ومنك ....
وعلى كفيَك اآياُت العطاء 

احمٌد انت 
علٌي 

فاطٌم 
جنُة اهلل التي �ُسقيْت بدمع ودماء 

عط�س َ الكوُن ففا�ست األُف عنٍي 
فتجّلت كربالء
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رحيم الشاهر 
مآذُن رمضاَن

ع������������������اَد احل���������ب���������ي���������ُب وك�������������ّل�������������ُه اإي�������������ث�������������اُر!
��������ُه م����������ن ب�������ع�������د ع����������������اٍم ف�������ال�������غ�������ي�������اُب اأم�����������������سّ
������ئ������َل ال�����������س�����خ�����اُء ع�������ن ال�����������س�����خ�����اء اأج�����اب�����ن�����ا  �������سُ
اأرواح������������������ن������������������ا م���������������س�������ت�������اق�������ٌة ل������ع������ن������اق������ِه 
ح��������م��������َل ال�������ف�������ق�������رَي ع������ل������ى ج��������ن��������اح ح�����ن�����ان�����ِه
ح�������������س������ن������اوؤه ب������ال������ت������وب������ِة ال�����ع�����ظ�����م�����ى اه������ت������دْت
ف������ل������و ان������ت������خ������ب������َت م���������ن ال����������زم����������ان ُج������م������ان������ًة
ي��������غ��������دو ال�������������زم�������������اُن ك��������خ��������رب��������ٍة م�������ه�������ج�������ورٍة
وال�������������������س���������رُب ت�����ن�����ه�����������س�����ُه اأف�����������اع�����������ي ظ����ل����م����ن����ا 
اأوط������������ان������������ن������������ا م�����������ن�����������ب�����������وذٌة ب������خ������راب������ه������ا 
ق�������ت�������ل�������وا ال�������ر��������س�������ال�������ة ي�������ان�������ب�������ي ر��������س�������ادن�������ا 
ول�����غ�����������س�����ن�����ك ال��������زي��������ت��������ون ع������������������ّدوا ������س�����وك�����ًة

)رم���������������������س����������اُن( ذك��������������رين ������س�����ج�����ون�����ك �����س����ي����دي 
ف����������ه����������وي����������ُت ال�������������ث�������������ُم ت�����������اج�����������ك �������س������ي������دي 
ع���������������اد احل���������ب���������ي���������ُب وك�������������ّل�������������ُه اأن��������������������������واُر!

وب�������ح���������������س�������ن�������ِه ت���������ت���������دف���������اأ االأق���������������م���������������اُر!
م���������ا ك������������لُّ م���������ن ������س�����ك�����ن ال��������غ��������ي��������اَب ُي���������ج���������اُر!
م������������زاُر! ال�����������س�����خ�����اء  ع������ظ������ِم  (يف  )رم���������������س�������اُن 
ف�������ه�������و ال��������ن��������ب��������يُّ و��������س�������ح�������ب�������ُه اأب������������������������راُر!
غ�������������س������َل ال������ن������ف������و�������سَ ل�����ت�����ب�����������س�����َم االك������������������داُر!
ورج��������������������������اوؤُه ب�����������س�����ن�����ا ال�������������س������م������اء ُي���������ن���������اُر!
)رم���������������������س����������ان( م������ن������ه������ا ج�������������������ذوٌة ون����������ه����������اُر!
)رم�����������������س��������ان( ي�����ب�����ع�����ث�����ُه ف�����ُي�����ج�����ل�����ى ن�������������س������اُر!
وُي������������ع������������اُر! ُي�����������������س��������رتى  ���������س��������رٌب  ي��������ب��������َق  مل 
و�������س������ق������وُف������ه������ا ت��������ه��������وي ب������ه������ا االأخ������������ط������������اُر!
ق���������د ����������س���������ّوه���������وَك ف���������������س�������اءت االأق������������������������داُر!
ن�������ه�������ب�������وا ت�����������راث�����������َك وال�������������������������رتاُث ف��������خ��������اُر!
وم�������������س������ائ������ُب ال��������ع��������رب ال�������������س������رو�������س ������س�����ن�����اُر!
ي��������ام��������ن رح����������ل����������َت ف�������ُغ�������ّل�������ق�������ْت اأ����������س���������ف���������اُر!
ف������ت������ب�������������س������م������ْت ل���������ق���������دوم���������ه االأزه�����������������������������اُر!
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بهاء الدين الخاقاني

اأن������ت�������������س������ُب اهلِل  ويلَّ  ي���������ا  ��������س�������ي�������دي   ي���������ا 
وث�������������������ورة ال������ن������ف�������������س ِامي�����������ان�����������ا ف������اأن������ت������خ������ُب
ح������ي������ث امل���������ع���������اين ��������س�������ع�������اُر احل�����������ق ي����ن���������س����ك����ُب
�������س������رب������وا وق�������������د  ن����������ال����������وا  دم��������ن��������ا  ل�������������ذة  يف 
ي�������غ�������رتُب احل��������������ق  ف������ي������ه������ا  ك��������������اد  اأّم��������������������ة  يف 
ِاّن������������������ا ل������ف������ي زم������������ن �������س������اع������ت ب���������ه ال��������رت��������ُب
ي���������ا ������س�����ي�����د ال����������ع����������رب، ف�����ي�����ن�����ا ذّم�����������������ٌة ع���������رُب
وي����ن����ق����ل����ُب ي��������ن��������اأى  ال��������وف��������ا  ه�����������ذا  ب�����������ات  اأم 
االأرُب ي�������ط�������ِل�������ُب  م��������ا  ب�������اأق�������وال�������ن�������ا  ن��������������ادت 
ي��������������روي روؤاه�������������������ا ج�������م�������اال ق�����ل�����ب�����ن�����ا ال�������ع�������ذُب
ل�������ك�������ّن اأه��������ل��������ي ع������ل������ى ظ�����ل�����م�����ي وق�����������د داأب��������������وا
اأ�������س������ك������و ال��������ي��������َك ع��������ه��������وَد ال�����ع�����������س�����ر ت����ن����ث����ل����ُب
ون���������ح���������ن رغ��������������م ج��������������راح��������������اٍت ل����������ه ن�����ه�����ب�����وا
حت������ال������ف������ت �������س������ّدن������ا االأع���������������������داء وال�����������س�����ح�����ُب
���������س��������ٌم وب����������ك����������ٌم وع����������م����������ٌي ف�������ه�������و م���������س����ت����ل����ُب
ن�������س���ب���وا اأج�������������س������ادن������ا  يف  ال�����������س�����ي�����اط�����ني  ظ������ف������َر 
ح������ت������ى ارت�����������س�����ي�����ن�����ا ع���������راق���������ًا ك�����������اد ي����ن����ت����ه����ُب
وث�������ب�������وا ع��������������رتة  ت���������ق���������يٍّ  ق���������ل���������ٍب  ك��������������ّل  يف 
ت������زه������و ال�����������س�����ع�����وب ب���������ه، ج������������ادت ل�������ه ال������رك������ُب
ن�����ب�����ل�����ى ول�������ك�������ن ج������م������ي������َل ال�������������س������رب م����ع����ت����ق����ُب
ت����������ن����������ّوع امل�������������������وُت ف������ي������ن������ا وال����������������������ردى ع�����ن�����ُب
ي��������ا ِك����������������رًة م��������ن ج������ي������و�������س ل������ون������ه������ا ال�����ع�����ج�����ُب
وال���������������س�������وق ُي���������ط���������رُب ح�������ّي�������ا ح��������ني ي����ن����خ����ط����ُب
ن�����ح�����ن ا�����س����ط����ف����ي����ن����ا ل������ه������ا، م�������ن ع�����م�����رن�����ا احل�����ط�����ُب
ال�����������س�����ه�����ُب رك�������ب�������ه�������ا  يف  اأم��������ت��������ن��������ا  ن�������������س������ي������ُد 
االأدُب ي�����ق�����������س�����ُر  ول�������ك�������ن  زْدُت  ي������ال������ي������ت 
اأرت����������ق����������ُب اهلل  ب���������ي���������وم  ال��������ف��������ق��������رُي  ِايّن 

اأي��������������ا غ������ري������ب������ا ال��������ي��������َك ال�������������س������ع������ُر وال�����ع�����ت�����ب 
ف�������ال�������دم�������ع اأر���������س��������ل��������ه اأ���������س��������ج��������ان ل�����وِع�����ت�����ن�����ا 
ه�����ب�����ن�����ي اأ�����������س����������ول ق�����������������واٍف م���������ن م���������س����اع����رن����ا 
ي��������ا ق�����ل�����ع�����ة ال������ف������ك������ر ه��������ل ل����ل����ف����ك����ر م��������ن ق������در 
ُج������������رح ال���������ع���������راق ل����ي����ح����ي����ى ال�����������س�����ع�����ر م���ل���ح���م���ة 
ي�����ج�����ف�����و ال�������������س������ج������اُع ع������ل������ى �������س������رب ي��������������ذّل ب���ه 
م������ن������ازل������ك������م يف  ل���������ريق���������ى  االإل����������������������ه  ����������س���������ّر 
ه���������ل ق������ط������ع اجل���������ي���������ُد ب������ع������د ال�������ع�������ق�������ِد زي�����ن�����ه
ن����اع���������س����ة احل��������������ّب  ه�����������ذا  ج�����������اء  اإذا  ك�������ان�������ت 
ت�����ل�����ق�����ى ب������ن������ا ف��������ار���������س��������ا، ي������ا�������س������ي������دي ب���ط���ال
اأمم م��������ن  ال�����ظ�����ل�����م  م�������������س������اَب  اح�����ت�����م�����ل�����ت  اإين 
ج�����ل�����ٍد  يف  األ����������ق����������اه  االأ�����������س����������ى  يف  الئ�����������م  ك���������م 
�����ب�����ي اخل��������الئ��������َق ظ������ل������ُم ال�������ك�������ون �����س����ارخ����ة  َي�����������سْ
����م����ن����ا ال�����ع�����م�����َر م������ن دن�������س  ي����ا�����س����اك����ن ال�����ط�����و������س �����سُ
وع��������املُ��������ن��������ا  خ������������ذه������������ا،  اأرواح�����������������ن�����������������ا  هلل 
ن������ع������ط������ي ع�����������������س��������ارة اأن����������ف����������ا�����������سٍ م������ق������اوم������ة 
ج�����ل�����ٍد  يف  ن�������ح�������ن  وم�������ه�������م�������ا  جن��������������ود  م������ه������م������ا 
اأر�������������������س االأئ�����������م�����������ة م���������ن ف������ك������ر وم������������ن خ���ل���ق 
ح���������������س�������ٌن مل������ن������ت������ظ������ٍر ي�������ا��������س�������ي�������دي وط������ن������ي 
م�����ه�����م�����ا اجن������رح������ن������ا ه����������وى ال�������غ�������اي�������ات ح����ب����ك����ُم 
اأم�����������ل  اىل  خ��������������ذين  ال��������غ��������رب��������ا  ي������ا�������س������ي������د 
م�������ق�������ال�������ة امل����������������وت ت������ب������ق������ي ج�����ي�����������س�����ه ع���������س����ال 
ه�����������ذا ال�������������س������م������ود �������س������م������وُد االأول�������������ي�������������اِء ب���ه 
ح������ت������ى ن����������������وؤدي اأم�����������ان�����������ات ال�������ر��������س�������ول ل����ظ����ًى 
اأمم  يف  ال������ل������ح������ن  ف�����ن�����ح�����ن  احل�������������س������ني  م������ن������ذ 
م�����������������اذا اأق��������������������ول وه�����������������ذا ك��������������ّل م�����ع�����ت�����ق�����دي 
اأي�������������ا ع�������ل�������ّي ال������ر�������س������ا ل��������وع��������ْي وم�������س���ك���ن���ت���ي 

ُجرَح العراق ليحيى الشعُر ملحمة
في ذكرى اإلماِم علي بن موسى الرضا )عليه السالم(

بهاء الدين الخاقاني
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اقامة  الدوري يف  برناجِمها  ضمَن 
وسعيًا  املختلفة،  االستطالعات 
التي  االحداث  مواكبة  عل  منها 
املهرجانات  كإقامة  البالد  متر هبا 
وت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء ع���ل اب���رز 
اخلدمات املقدمة من قبل الدوائر 
ام  خدمية  كانت  س��واء  املعنية 
لالستبيانات  واستمرارًا  غريها 
وح��دة  اج��رهت��ا  ال��ت��ي  املختلفة 
النرش  لشعبة  التابعة  االستطالع 
احلسينية  العتبة  اع��الم  قسم  يف 
)الواقع الصحي،  املقدسة ومنها 
وال����رتب����وي، واالت���ص���االت، 
 ،) وغريها  املستوردة   والبضائع 
اج��راء   عل  امل��رة  ه��ذه  حرصت 

واخل��اص   )13( ال���  االستبيان 
الدول  العاملي  الزهور  بمهرجان 
بغداد  امانة  اقامته  الذي  الثامن 
بمشاركة  ال�����زوراء  م��ت��ن��زه  يف 
ال  اضافة  واجنبية  عربية  دول 
مديريات البلدية يف حمافظة بغداد 
وغريها  االخ��رى  واملحافظات 
من اصحاب املشاتل، فضاًل عن 
املقدسة  احلسينية  العتبة  مشاركة 

بجناح متميز ورائع.
هذا  من  والغاية  اهل��دف  وي��أيت 
السالم  رسالة   بعث  املهرجان 
العامل  دول  كافة  ال  واالطمئنان 
والقتل  الطائفية  ونبذ  من جانب 
بداعش  يتمثل  الذي  واالرهاب 

للمعاناة  نظرًا  اخ��ر   جانب  من 
التي يعيشها ابناء وطننا احلبيب.

املقدسة  احلسينية  العتبة  مشاركُة 
ة  للمرهّ األول  باملرتبة  وف��وزه��ا 
السادسة عل التوال، جعَل منها 
املختصون  عندها  يقف  ظاهرة 
وهم  لبثوا  ما  الذيَن  والزائرون 
يشيدون باملنجزاِت التي حققتها 
املقدسة،  للعتبة  العامة  األمانة 
الضوء  تسليط  مَن  والبد  فكان 
عل هذا النجاح وإجراء استبيان 
حيث  ال��زائ��ري��ن،  آراء  لتقيص 
اسئلة مع سؤال عن  جاء بعرشة 
التي  واملالحظات  املقرتحات 
باالستبيان،  املشمولون  يدوهنا 

بواقع  النهوض  كيفية  ملعرفة 
يرتقي  حتى  فاكثر  اكثر  اجلناح 
مستقبال ويصل إل مرتبة العاملية.
شمل االستبيان مرتادي  املعرض 
خاصة  العتبة  وج��ن��اح  ع��ام��ة 
وكانت الغالبية من حمافظة بغداد 
الوسط  حمافظات  من  والبقية 

واجلنوب,
)  %25( االج��اب��ة  نسبة  كانت  
حول  السؤال  بخصوص  جيدة 
مشاركة العتبة احلسينية  بمعرض 
الزهور  )و73 % ( ممتاز و )%1( 

غري جيد و)1% (دون الطموح.
أم��ا ال��س��ؤال ال��ث��اين ف��ك��ان هل 
بجدارة  الفوز  العتبة  تستحق 

في استبيان للرأي لزائري مهرجان الزهور الثامن..

جناح العتبة الحسينية المقدسة  يحصد نتائج مبهرة ويعّده 
المشاركون ظاهرة ملفتة للنظر

استطالعات
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ب��ال��رغ��م م��ن ح��ص��ده��ا امل��رك��ز 
عل  س��ن��وات  خل��م��س  االول 
التوال  فكانت ) 93% (تستحق 
و )1%( ال تستحق و )6%( نوعًا 
العتبة   )  %41( ان  ح��ني   يف  م��ا, 
مجيلة  ملسة  أضافْت  قد  املقدسة 
مشاركتها  خالل  من  للمعرض 
باملعرض، وأما عن تألق املعرض 
و)%17   )  %36( بنسبة  فكان 
بني  املنافسة  ل��زي��ادة  نسبته  (م��ا 
تضف  مل   ) و)%6  االج��ن��ح��ة  
شيئا.وامام  للمعرض  العتبة 
ابداها  التي  املتميزة  النسب  هذه 
س��ؤال  هنالك  ك��ان  اجل��م��ه��ور 
تعترب  التي  القطف  زهور  حول 
العتبة احلسينية من اول املبادرين 
مشاتلها  يف  وتكاثرها  لزراعتها 
فهو انجاز بحد ذاته فلمن تعزوه 
املقدسة  للعتبة   )%21( فكانت 
لصالح   )%  79( ذهب  حني  يف 
العراق كون العتبة احلسينية متثل 
عل  املميزة  الواجهات  اح��دى 

الُصعد كافة.
عن  املستطلعني  س��ؤال  وح��ول 
زيارهتم  ملعرض الزهور فكانت 
و)7  االول  للمرة  نعم    )%46(
)%  47( ان  ح��ني  يف  (ك���ال    %
مرة  م��ن  اكثر  امل��ع��رض  زاروا  
بسؤال  ال��س��ؤال  ه��ذا  وت��راب��ط 
العتبة  جناح  زيارة  وحتديدا  اخر 
)  %75( ف����  املقدسة   احلسينية 
كان مواظبا وحريصا  عل زيارة 
اجلناح  و)19 % (كال يف حني ان 

)6% (غري مهتم بالزيارة.

لنا سؤال  كان  نفسه  السياق  ويف 
للزائرين: هل يرتقي  جناح العتبة  
للمشاركات   املقدسة   احلسينية 
والدولية  املحلية  امل��ع��ارض  يف 

داخل العراق وخارجه؟ 
فجاءت اإلجابات كالتال: )88 
و)%9(  ال    )%3 و)  نعم   )  %
اكثر  دفعنا  ما  وه��ذا  ما  حد  ال 
االخر  السؤال  فكان  باألسئلة 
املبنية  امل��ن��اف��س��ة  ع��ن��وان  حت��ت 
فهل  واملهنية؛  االحرتافية  عل 
جلناح  منافسا  جناحا  شاهدت 
العتبة  احلسينية من حيث االعداد 
اإلجابات  فكانت  والتصميم؟ 
مل  ك��ال  و%67(  ن��ع��م    )%33(
اجلناح  زائري  الكثري من  اجد.   
مبهورين  كانوا  اجلنسني  كال  من 
وب���ش���دة وخ��ص��وص��ا ال��ن��س��اء 
حيث  من  الزهور  بتنوع  منهم 
توزيعها  ودقة  والواهنا   اشكاهلا 
واس��ت��ح��داث ام���ور ج��دي��دة مل 
مطروحة  وال  مسبوقة  ت��ك��ن 
لنا  كان  وهنا  املاضية،  باألعوام 
املميز  اليشء  هو  ما  حول  سؤال 
هذا  نظرك  ولفت  الحظته  الذي 
صوب   )%32( فكانت   العام؟ 
ينتهجها  التي  املتجددة  االفكار 
باملهندسني  املتمثل  اجلناح  كادر 
و)%43(  واملساعدين  والفنيني 
الراقي للجناح والذي  للتصميم 
يستقطب الكثريين  و9% للزهور 
الفريدة  و)16 % ( اختار واشار 
وك��ان   ذك���ره,  سبق  م��ا  مجيع  ال 
الشخيص   االنطباع  عن  بسؤال 

حول زيارة اجلناح  فكانت %46 
رائع  و52% ممتاز بدرجة مرشفة  
وواحد  يشء  فقط  باملئة  وواحد 

باملئة ايضا انه ال يشء. 
بسؤال  االستبيان  ختام  وك��ان 
امل���ق���رتح���ات وامل���الح���ظ���ات 
فاكثر،  اكثر  باجلناح  لالرتقاء 
خالل  م��ن  اجل��ن��اح  حصد  وق��د 
من  جيدًا  رصيدًا  الزائرين  آراء 
ملفتة  ظاهرة  ه  وبعدهّ بِه  اإلش��ادة 
اآلراء  اهم  رائعًا.اما  وكرنفااًل 
وردت  ال��ت��ي  وامل���الح���ظ���ات 
 -1 فكانت:  اجلناح  بخصوص 
تصميم قبة االمام احلسني )عليه 
السالم( من الزهور كرمز شامخ 
وبام  الطف  ملعركة  بانوراما  او 
الزهور  بنوع  الرقي  من  يالئمها 

صاحبة  العتبة  ك��ون  واالل���وان 
االبداع الشامل.

جناح  قاطع  وتوسعة  زيادة   -2
اكرب  اع��داد  الستيعاب  املعرض 

واحلد من الزحام الشديد.
مزودة  بمراوح  املكان  تربيد   -3
باملاء عل غرار تلك التي منصوبة 

يف شوارع كربالء احلسني.
طينية  مساحات  ترك  عدم   -4
فارغة وزرعها او تغطيتها بالثيل 

االخرض.
بموضوع  اك��ث��ر  االه��ت��امم   -5
االنارة وبالوان معينة حتى تكون 
مجالية املعرض ليال كام هي هنارا.
العتبة  عل  ال��زائ��رون  متنى   -6
احلسينية املقدسة عمل جناح دائم 
مع  باالتفاق  ال��زوراء  حديقة  يف 
ادارة املتنزه وعرض انتاج مشاتل 
والشتالت  ال��زه��ور  من  العتبة 
املباش ملنتجاهتا  البيع  وفتح باب 
يقبلون  املواطنني  اغلب  ان  كون 

عليها باهتامم بالغ.
يف  احلسينية  العتبة  مشاركة   -7
املحلية  وليس  الدولية  املعارض 
ما  خالل  من  االعالن  فقط.8- 
املقدسة  احلسينية  العتبة  متتلكه 
املكتوبة  االع���الم  وس��ائ��ل  م��ن 

وامل��ق��روءة وامل��س��م��وع��ة  حول 
كون    ال��زه��ور  م��ع��رض  افتتاح 
ال��ك��ث��ريي��ن  ل��ي��س ل��دي��م علم 
بالصدفة.  ج���اءوا  وان��ام  مسبق 
9- ابراز امهية تضحيات شهداء 
اليهم  واالش��ارة  الشعبي  احلشد 
رمزيا  بباقات الزهور باعتبار ان 
تضحياهتم فريدة واهنم لبوا نداء 
الدفاع  العليا يف  الدينية  املرجعية 

عن حياض الوطن واملقدسات.

استطالعات

27



قْد ال نغالي حينما نقول أن السيدة زينب )عليها السالم( كانت أول من بدأت ذلك 
الدور الجهادي ضد األمويين بعد استشهاد اإلمام الحسين ) عليه السالم ( وسار 
الناس من بعدها على هذا المنوال، ولكنها لم تكن تحارب بسيف أو رمح أو نبل 

إنما كانت المرأة تقاتل بلسانها وفصاحتها العلوية الهاشمية المعروفة. 

ا. د. رحيم حلو البهادلي/ جامعة البصرة

دراسات 

دوُر السيدة زينب في النهضة الحسينية
b

فحينام دخل هبم إل الكوفة مقر الوال األموي 
 ( زينب  السيدة  تدخل  مل  زياد،  بن  اهلل  عبيد 
عليها السالم ( مدخل الذل واهلوان وحاشا 
تلك املرأة العلوية الطاهرة من الذل واهلوان، 
من  رجل  لنا  وصف  الكوفة  دخلت  أن  فام 
االسدي  بن خزيم  بشري  يدعى  الكوفة  أهال 
 ) السالم  عليها   ( زينب  السيدة  شأن   )24(
عليه   ( عيل  بنت  زينب  إل  »ونظرت  قائاًل: 
السالم ( يومئذ فلم أَر خفرة واهلل انطق منها 
املؤمنني عيل بن  ، كأهنا تفرغ عن لسان أمري 
أب طالب ) عليه السالم (، وقد أومأت إل 
الناس أن اسكتوا ، فارتدت األنفاس وهدأت 
األجراس ، ثم قالت » احلمد هلل والصالة عل 

أب ) جدي ( حممد واله الطيبني األخيار . أما 
بعد : يا أهل الكوفة يا أهل اخلتل والغدر ! 
أتبكون ؟ فال رقأت الدمعة وال هدأت الرنة 
، إنام مثلكم كمثل التي نقضت غزهلا من بعد 
 . بينكم  دخال  إيامنكم  تتخذون   ، أنكاثا  قوة 
أال وهل فيكم إال الصلف النطف ، والصدر 
اللقاء ، عاجزون عن  الشنف ؟ خوارون يف 
 ، للذمة  ، مضيعون  للبيعة  ناكثون   ، األعداء 
اهلل  سخط  أن  أنفسكم  لكم  قدت  ما  فبئس 
وإل  خالدون...  انتم  العذاب  ويف   ، عليكم 

هناية خطبتها املرشفة.
وأن املتمعن يف هذه اخلطبة التاريية الكبرية يف 
جمتمع أهل الكوفة الذين كانوا باألمس جندا 

السالم(   بن أب طالب )عليه  اإلمام عيل  مع 
يف أثناء خالفته، تنم عن مجلة أمور أوهلا أهنا 
تكشف لنا أن السيدة زينب ) عليها السالم ( 
بدأت للتو ثورة جديدة أو قل هي استكامال 
أن  الش��ك  إذ   ، املقدسة  احلسينية  للنهضة 
السيدة زينب ) عليها السالم ( أرادت بتلك 
أهل  عند  الوجداين  الشعور  إيقاظ  اخلطبة 
الكوفة الذين كانوا يوما ما أتباعا لوالدها أمري 
املؤمنني )عليه السالم(، وقد نجحت يف ذلك 
السيدة زينب ) عليها السالم ( نجاحا كبريا 
الكوفة خلذالهنم  بعد أن أخذت تؤنب أهل 
وامتناعهم   ) السالم  عليه   ( احلسني  اإلمام 
عن تقديم يد العون واملساعدة وهو يف اشد 
أهل  اشعر  ذلك  خطاهبا  فكان   ، هلا  احلاجة 
اإلمام  أخاها  ظلموا  قد  حقا  أهنم  الكوفة 
ذلك  دفعهم  مما   ،  ) السالم  عليه   ( احلسني 
إل امليض قدما للتكفري عن ذنوهبم ، وبدءوا 
من  طويلة  بسلسلة  باالشرتاك  القيام  بذلك 
، تلك  الدولة األموية  املتعاقبة عل  الثورات 
إضعاف  يف  رئيسا  سببا  كانت  التي  الثورات 
عام  املبكر  سقوطها  ثم  ومن  األموية  الدولة 
)132 ه�( ، كثورة التوابني، وثورة املختار بن 
أب عبيد الثقفي، وثورات املوال ، وثورة زيد 
بن عيل، بل حتى الثورة العباسية التي كانت 
بيت  آل  بدماء  املطالبة  األخ��رى  هي  تنادي 
الرسول )صل اهلل عليه وآله( والرضا إليهم.

 ( زينب  السيدة  أرادت  أخ��ر  جانب  وم��ن 
عليها السالم ( أن تبني بخطبتها تلك لعامة 
أهنا   - بذلك  عارفون  وهم   - الكوفة  أهل 
ومن كان معها يف واقعة الطف هم من أهل 
اهلل عز  والذين خصهم  النبوة واإلمامة  بيت 
وجل منذ خلق األرض بتلك املكانة املرشفة 
ال��رأي  إل  رسالة  أوصلت  بذلك  وه��ي   ،
العام يف الكوفة خاصة والعراق عامة أن من 
 ، حقا  اإلسالمي  الدين  خوارج  هم  قاتلهم 
وامللة  الدين  كفرة  هم   ، اإلسالم  زنادقة  هم 
واملسلمني  اإلسالم  عن  حقا  املرتدون  هم   ،
، هم الطلقاء الذين عتقهم الرسول يوم فتح 
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دراسات 

يف  الناس  أصبح  وبذلك  ه�(،   8( عام  مكة 
من  حقا  املؤمنني  املسلمني  يميزون  العراق 
املتظاهرين به من األمويني وأتباعهم سواء يف 

العراق أو يف بالد الشام.
يف  السالم(  )عليها  زينب  السيدة  بيهّنت  كام 
من  كبري  قدر  عل  كانت  أهنا  تلك  خطبتها 
ويف  أس��رية  كوهنا  رغ��م  وأهن��ا   ، الشجاعة 
اختذت  امرأة  كانت   ، عليه  حيسد  ال  موضع 
الضعف،  موضع  من  ب��دال  القوة  موضع 
موضع  من  بدال  امل��رؤوس  موضع  اخت��ذت 
من  ب��دال  امل��رش��د  موضع  اخت��ذت   ، التابع 
موضع املتلقي ، اختذت موضع املظلوم بدال 
من موضع الظامل ، اختذت موضعا أرادت به 
أن تبني لعامة أهل العراق أهنا امرأة وأسرية 
وغريبة ووحيدة ومع ذلك كانت متتلك كل 
بذلك  فأرادت   ، والشجاعة  القوة  مقومات 
بثورة كبرية  العراق للقيام  ايقاظ شعور أهل 
ال  فقد  أوهلا  عرف  إن  ثورة   ، األمويني  ضد 
بقيام  ذلك  هلا  حتقق  وفعال   ، أخرها  يعرف 
احلكم  ضد  متعددة  بثورات  العراق  أه��ل 

األموي كام أسلفنا.
 ) السالم  عليها   ( زينب  السيدة  وزادت 
حينام  العراق  أهل  أمام  موقفها  صالبة  من 
وال  زياد  بن  اهلل  عبيد  هتني  كيف  شاهدوها 
يستطيع  ومن   – جملسه  يف  يومذاك  الكوفة 
يبني  أن  زي��اد  ابن  أراد  فقد   ،  - ذلك  منهم 
 ، والدولة  الدين  عن  خ��وارج  أهنم  للناس 
وقفت   ) السالم  )عليها  زينب  السيدة  لكن 
 : هلا  قال  حينام  زياد  ابن  بوجه  شجاعة  بكل 
» احلمد هلل الذي فضحكم وقتلكم ، وأكذب 
 ( زينب  السيدة  عليه  فردت   ،  « أحاديثكم 
عليها السالم ( بكل ثقة وشجاعة ما نصه : » 
احلمد هلل الذي أكرمنا بمحمد وطهرنا تطهريا 
، إنام بفضح اهلل الفاسق ويكذب الفاجر » ، 
من  قتل  من  حال  عن  سأهلا  حينام  قالت  ثم 
أهل البيت يف الواقعة ، قالت : » كتب عليهم 
القتل ، فربزوا إل مضاجعهم ، وسيجمع اهلل 

بينك وبينهم فتتحاكمون عنده«. 

وكان بمقدور السيدة زينب )عليها السالم( 
أن تتوقف عند هذا احلد وتكتفي بتنبيه أهل 
وعقوهلم  رشدهم  إلعادة  والسعي  العراق 
األم��وي��ون  عنهم  وأذهبها  ص��ادره��ا  التي 
ذلك،  ونحو  والترشيد  والرتهيب  بالقتل 
السيدة  الن  كافيا  يكون  قد  وح��ده  وذل��ك 
العراق  بأهل  فازت  السالم(  )عليها  زينب 
بعد  منهم  الذين عانت  فهم   ، بعد حني  ولو 
وأزعجوها  األمرين  األموية  الدولة  ذلك 
اإلزع���اج  اش��د  واستنزفوها  وأره��ق��وه��ا 
انتهى بسقوط  الذي  واإلرهاق واالستنزاف 
مع  بيد  يدا  العراق  أهل  يد  الدولة عل  تلك 
أهال بالد فارس الذي كانت هلم مع الدولة 
السيدة  ولكن  ج��دًا،  كثرية  مشاكل  األموية 
زينب )عليها السالم( أرادت أكثر من ذلك، 
فهي مل تكتِف بإثارة أهل العراق عل احلكم 
ذلك  من  أكثر  ذهبت  إنام  اجلائر،  األم��وي 
بالد  يف  بالذات   – أرادت  حينام  املذهب، 
الشام – أن تبني للعرب املسلمني هناك أهنم 
من نسل الرسول الكريم، وأهل بيته األطهار 
الن  برسالته،  وجل  عز  اهلل  خصهم  الذين 
البيت   أهل  سبايا  بان  هبم  ضلل  الشام  أهل 
وقد  املسلمني  العرب  عامة  من  ناس  جمرد 
خرجوا عل الدولة األموية مطالبني بالسلطة 
ليس إال عل حد التضليل األموي يومذاك، 
أن  السالم(  )عليها  زينب  السيدة  ف��أرادت 
ح هلم نسبها وآل بيتها الرشيف الطاهر،  توضهّ
كام أرادت )عليها السالم( أن تبني هلم هوية 

وهم  األمويني  من  وأتباعه  معاوية  بن  يزيد 
الذين تأخر إسالمهم إل فتح مكة عام 8 ه�، 
وأهنم ما امنوا باإلسالم حق اإليامن بقدر ما 
بني  كبري  فاصل  وهناك  مسلمني،  جمرد  كنوا 
وعمل،  ق��ول  اإلي��امن  الن  واملسلم  املؤمن 
واملؤمن وفق رؤية اهلل تعال هو الذي تنطبق 
عليه اآلية الكريمة بقوله تعال: »إنام املؤمنون 
الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوهبم وإذا تليت 
عليهم آياته زادهتم إيامنا وعل رهبم يتوكلون 
* الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون 
* أولئك هم املؤمنون حقا هلم درجات عند 
فهو  املسلم  أما  كريم«،  ورزق  ومغفرة  رهبم 
اإلس��الم  إل  ينتمي  ال��ذي  الشخص  ذاك 
بالشكل فقط دون العمل وقد ميزهم اهلل عز 
فيها  كان  من  »فأخرجنا  تعال:  بقوله  وجل 
من  بيت  غري  فيها  وجدنا  فام   * املؤمنني  من 
املسلمني«، ووفق هذا جيوز للمؤمن أن يكون 
مسلام، لكن املسلم ال يكون مؤمنا حتى يأيت 

بإقرار العمل.
مصادر الدراسة

- تاريخ دمشق الكبري، البن عساكر.
- املجدي يف أنساب الطالبيني، لعيل بن حممد 

العلوي
- مقاتل الطالبيني ألب الفرج األصفهاين.

- البداية والنهاية البن كثري.
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يعدُّ هذا الكتاب من املصادر الشيعية التي 
أحكام  من  ذكر  ملا  عندها  الوقوف  جيب 
الفقيه  تأليف  م��ن  وه��و  مهمة،  شعية 
العزيز،  عبد  بن  س��الر  الشيخ  األعظم 

وحققه السيد حمسن احلسيني األميني.
ساالر(  أو  )سالر  ب�  ب  فيلقهّ املؤلف  فأما 
الفقيه  وهو  الرتاجم،  أصحاب  ذكرُه  كام 
أبو يعل  الشيخ  األعظم، والشيخ األجل، 
الطربستاين،  الديلمي  العزيز  عبد  بن  محزة 
حتى  بلقبه  اشتهر  وقد  بسالر،  املعروف 
حرف  يف  الشيعة  أعيان  صاحب  ذك��ره 
معامل  صاحب  أيضًا  ذك��ره  كام  )ال��س��ني( 
الكنى  باب  يف  )السني(  حرف  يف  العلامء 
الفقهاء  ألسنة  يف  هبذا  مشهورًا  ص��اَر  بل 

وأرباب الرتاجم.
ذكره العالمة يف خالصته هكذا: سالر بن 

عبد العزيز الديلمي.
بن  سالر  يعل  أبو  شهراشوب:  ابن  وقال 

عبد العزيز.
وقال السيوطي: سالر � بالتشديد والراء � 

ابن عبد العزيز أبو يعل النحوي.
ذكرها  التي  اهلامة  املوضوعات  بني  ومن 
الديلمي يف كتابه )العبادات واملعامالت(.

طهارة،  أقسام:  ستة  تنقسم  فالعبادات 
وصالة، وصوم وحج واعتكاف وزكاة.

عقود  ق��س��م��ني:  تنقسم  وامل��ع��ام��الت، 

وأحكام، فالعقود: النكاح وما يتبه والبيوع 
وأحكامها،  واإلج�����ارات  يتبعها  وم��ا 
واإليامن والنذر، والعتق، والتدبري واملكاتبة 
واملزارعة،  والعارية  والوديعة  والرهون 
وامل��س��اق��اة وال��ض��امن��ات وال��ك��ف��االت، 
واحل����واالت، وال��وك��االت، وال��وق��وف، 

والصدقات، واهلبات والوصايا.
والنذر  األي��امن  هي  العقود  إن  قيل:  وإن 
والعتاق وما  الطالق  إيقاعات دخل معها 

يف حكمهام، وما عدا ذلك أحكام.
ويقف الديلمي يف بداية كتابه عل موضوعة 
)الطهارة( ويقول بأهنا تقسم عل ضبني: 
ضبني:  عل  فالصغرى  وكربى،  صغرى 
فهو  الواجب  به  يؤدي  فام  واجب وندب، 
واجب، وما يؤدي به الندب فهو ندب أو 
للنوم أو  أو  يكون لدخول موضع شيف 
فهو  الطهارة  عل  وللكون  إليه،  ندب  ملا 

ندب.
ثم تنقسم أحكامها إل أقسام مخسة، منها: 
ما يتطهر منه من األحداث، وما يتطهر به 
أو  مقامها عند عدمها  يقوم  املياه، وما  من 
تعذر استعامهلا، وكيفية الطهارة ونواقضها.
ذكر ما يتطهر منه من األحداث: ال وضوء 
إال من الغائط، والبول والنوم الغالب عل 
أو  العقل،  يذهب  مما  معناه  العقل، وما يف 
ريح، وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء 

منه فهذه نواقض الطهارة الصغرى.
وه��ذه األح���داث هلا أح��ك��ام، وه��ي عل 
ضب���ني واج����ب ون�����دب، ف��ال��واج��ب 
االستنجاء للغائط، وغسل رأس اإلحليل 

من البول.
ورتبة  وذكر،  أدب  ضبني:  عل  والندب 
طلب  الغائط  أراد  فمن  متقدمة،  األدب 
هنر،  شط  يكونن  وال  فيه،  يتخل  ساترًا 
جادة  وال  ثامر،  مسقط  وال  نزال،  يفء  وال 
جاري  يف  وال  امل��ي��اه،  م��ورد  وال  طريق، 
املياه، وال يف راكدها، وال يكونن مكشوف 
الرأس، وليقدم رجله اليرى عل اليمنى 
وباهلل  اهلل  »بسم  وليقل:  اليه،  دخوله  عند 
اخلبيث  النجس  الرجس  من  ب��اهلل  أع��وذ 
غري  وجيلس  الرجيم«،  الشيطان  املخبث 
مستقبل القبلة، وال مستدبرها، فإن كان يف 
موضع قد بني عل استقباهلا أو استدبارها 
يف  ك��ان  إذا  ه��ذا  ق��ع��وده،  يف  فلينحرف 
ذلك  رخص  وقد  والفلوات،  الصحاري 

يف الدور وجتنبه أفضل.
وقد قيل انه ال يستقبل الشمس وال القمر 
ال  ال��ذي  الكالم  وجتنب  يستدبرها،  وال 
هلل  شكرا  يكون  أن  إال  حاجة،  إليه  تدعو 
السالم  وآله  عليه  نبيه  عل  صالة  أو  تعال 
إذا سمع ذكره، أو حكاية قول مؤذن عند 

سامعه.

إحياء التراث الشيعي..
وقفة مع كتاب )المراسم العلوية في األحكام النبوية(

كاتٌب وكتاٌب
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من كتاب )الرد على الفتاوى المتطرفة( للشيخ علي الكوراني

ل به بقصد التقرب إل اهلل  ك به وحتهّى التوسهّ ُر الوهابية وشيخهم ابن تيمية زيارة املسلمني لقرب النبي )صل اهلل عليه وآله( والتربهّ ُيكفهّ
تعال، إال أن كلمة املسلمني قد اتفقت عل مرشوعية التوسل ال اهلل تعال بالنبي وآله الطاهرين )صل اهلل عليه وآله( أو بغريهم من 
َم املسلمني أن يتوسلوا  األنبياء واألوصياء )عليهم السالم(، وقد رووا بسند صحيح عن النبي )عليه أفضل الصالة والسالم( أنه َعلَّ

به ال اهلل تعال.
روى الرتمذي: 229/5 رقم 3649: )حدثنا حممود بن غيالن، أخربنا عثامن بن عمر، أخربنا شعبة، عن أب جعفر، عن عامرة بن 
خزيمة بن ثابت، عن عثامن بن حنيف: أن رجاًل ضير البرص أتى النبي ))صل اهلل عليه وآله(( فقال: أدع اهلل أن يعافيني. قال: إن شئت 

دعوت، وإن شئت صربت فهو خري لك.
قال: فادعه. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو هبذا الدعاء: اللهم إين أسألك وأتوجه اليك بنبيك حممد نبي الرمحة. يا حممد 
. هذا حديث حسن صحيح غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه من  إين توجهت بك ال رب يف حاجتي هذه لتقىض ل، اللهم فشفعه يفَّ

حديث أب جعفر، وهو غري اخلطمي. انتهى.
ورواه ابن ماجة يف: 441/1، وقال: قال أبو اسحاق هذا حديث صحيح. ورواه أمحد يف مسنده:4 /138، بروايتني. ورواه احلاكم يف 

املستدرك: 1/ 313، وقال: هذا حديث صحيح عل شط الشيخني ومل يرجاه. ورواه يف: 519/1، بسندين آخرين، 
ويف السنن الكربى للنسائي: 6/ 168: )عن عثامن بن حنيف أن رجاًل أعمى أتى النبي )صل اهلل عليه وآله( فقال: يا رسول اهلل إين 

رجل أعمى، فادع اهلل أن يشفيني، قال بل أَدُعك، قال: أدع اهلل ل مرتني أو ثالثًا.
الهّلهم إين أسألك وأتوجه اليك بنبيي حممد نبي الرمحة، يا حممد إين أتوجه بك ال اهلل أن يقيض  قال: توضأ ثم صل ركعتني ثم قل: 
حاجتي، أو حاجتي ال فالن، أو حاجتي يف كذا وكذا. اللهم شفع يف نبيي وشفعني يف نفيس( . انتهى. ثم رواه النسائي بروايتني أيضًا.

استحباب زيارة قبر النبي والتبّرك به وتشكيك الوهابية افتراء

ماذا تعرف عن الذاكرة؟ اقرأ هذا الكتاب
ن الذكريات يف  ملاذا نتذكر يف بعض األحيان أحداًثا من طفولتنا وكأهنا وقعت باألمس وال نتذكر ما فعلناه األسبوع املايض؟ كيف خُتزَّ
املخ وكيف تتغري الذاكرة مع التقدم يف العمر؟ ماذا حيدث عندما تتدهور الذاكرة؟ وما مدى سهولة أن يتالعب اآلخرون بذكرياتنا؟

من  وغريها  األسئلة  هذه  عن  لإلجابة  األعصاب  وعلم  النفس  علم  يف  ُأجريت  التي  األبحاث  آخر  الرائع  الكتاب  هذا  يعرض 
االستفسارات املهمة األخرى حول علم الذاكرة؛ حيث يكشف اللثام عن كيفية عمل الذاكرة، وكيف ال يمكننا العيش بدوهنا، بل 

ويوضح سبل زيادة قدرتنا عل التذكر.
ا  حاليًّ يشغل  السلوكي،  األعصاب  وعلم  الريري  العصبي  النفس  علم  جمال  يف  وأستاذ  عامل  فوسرت:  كيه  جوناثان  فهو  مؤلفه  أما 
مناصب متعددة؛ من بينها زميل أبحاث أول يف علم األعصاب املعريف بجامعة »إديث كوان« بأسرتاليا، وأستاذ أبحاث يف علم النفس 
العصبي بجامعة غرب أسرتاليا، لديه عيادة طبية قائمة تقدم استشارات ملرىض فقدان الذاكرة ومن يعانون أنواًعا أخرى من اخللل 

اإلدراكي.
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يف  العليا  دراستي  اكامل  فرصة  ل  سنحت 
زوجتي  فأصطحبت  الدول  احدى 

واطفال وسافرت عل أمل نيل 
وطني  احضان  إل  والعودة  الشهادة 

طاقايت  السخر   � ال��ع��راق   � احلبيب 
خلدمته...

ارضه  اقدامنا  وطئت  ال��ذي  البلد  ذلك 
يف  التطور  من  ع��اٍل  مستوى  عل  ك��ان 

والتقني  والعلمي  امل��ادي  اجلانب 
وال��ت��ك��ن��ل��وج��ي وال����درايس 

وب���ال���رغ���م م���ن ت��وف��ر 
العيش  مستلزمات 

ال���رغ���ي���د اهل���ان���ئ 
باملأكل  والتنعم 

وامل������������رشب 
وامل����س����ك����ن 
وال���ك���س���وة 
ووس�����ائ�����ط 

ال��������ن��������ق��������ل 
واالت��ص��االت واخل��دم��ات 

الرضورية والعمران املتطور والبنى 
التحتية السائرة بخطى واثقة إل األمام ومع 

مواصلة دراستي وتفوقي فيها عل اقراين.
ثقيلة وباهتة ال طعم فيها  إال ان االيام متر 
مثل الطري املحبوس يف قفص مجيل مكفي 
يرمق  انه  إال  وال��رشاب  الطعام  يف  املؤونة 
للعودة  االشتياق  بنظرة  االشجار  اغصان 
صالة  الغربة  وكأن  عليها..  والوقوف  هلا 
بامللل والضجر  انتظار كبرية فيها احساس 
جديد  يوم  ووالدة  الشمس  شوق  فمع 
د األم��ل مع ال��رشوق ورغ��م مجال  وجت��دَّ
والشالالت  متجاورة  فاجلبال  الطبيعة 
تتحادر منها لتعزف بخريرها معزوفة احلياة 
وكأهنا لوحة ربانية رائعة اجلامل � وما اكثر 

اللوحات 
اال   � الربانية 
ابرص  ان  امتنى  انني 
وطني  يف  ت��ب��زغ  الشمس 
واالوصياء  واالنبياء  احلضارات  مهد 
حتتضنهم  فرتبته  والصاحلني  واالول��ي��اء 
شجرة  وكأين  بركاهتم  بأريج  اهلواء  ويعبق 

ُنقلت من منبتي إل ارض اخرى.
وامل��رارة  بالغربة  شعور   � آن��ذاك   � ينتابني 
مع  داخ��يل  يف  واحل��زن  واحلرقة  واللوعة 
افتقاد االوارص والروابط االجتامعية يف بلد 
فالشمس عل عظمتها  ارضه،  اولد عل  مل 
!!؟ وبعد  الفراق.. فكيف بَّ امل  ر من  تصفَّ
حتملُه  ن��داء  مسامعي  إل  يتناهى  غروهبا 
انت  اي��ن  يناديني  ال��ع��راق  وك��أن  ال��ري��اح 
يف  فأعترص  نسيتني؟!  أُت��راك  ول��دي؟  يا 
داخيل أملًا وضجرًا ووحدًة مع كثرة الناس 
ق  ُمعلَّ فقلبي  الدولة..  تلك  يف  القاطنني 

ومرارة  ارضه  يف  نابتٌة  وج��ذوري  ببلدي 
الرحيل ال ُتزيلها األيام ولوعة قلبي ُمتقدٌة 
امام  عائلتي  جتتمع  ان  بعد  ثم  هنار..  ليل 
وقنوات  اخبار  نرتقب  التلفاز  شاشة 
بلذيذ  لنستشعر  ونتابعها  بلدنا 
ونقف  عباراتنا  ومجال  هلجتنا 
وبعد  عند شئونه وقضاياه 
وهتدأ  اجلفون  ُتطبق  ان 
الناس  وتغلق  العيون 
)يا  اراك  اب���واهب���ا.. 
منامي  يف  ع�����راق( 
وأرى  ع��ب��ريك  واش���م 
واقربائي  واحبائي  جرياين 
العابقة  اخل���وال  االي���ام  وت��ل��ك 
بأزكى الذكريات.. ثم اصحو وكم متنيت 
بلدي  يف  روحي  لرتفرف  منامي  يطول  ان 
سفر  ج��واز  دون  من  إليه  هاجرت  فقد 
الخيه  توأم  هو  جديد  ويوم  تأشرية..  أو 
شوق  ورغم  باخليبة  احساس  الفائت... 
ومل  ينقشع  مل  الغربة  ظالم  ان  إالَّ  الشمس 
وانا  وحشًة  اشد  النهار  يكون  وقد  يتبدد 
دقات  اسمع  صدري  إل  ولدي  احتضن 
ي��ا ع���راق...  ي��ا ع���راق...  ت��ن��ادي..  قلبه 
يف  ملتهبًا  واشتياقًا  حنينًا  عينيه  يف  واق��رأ 
جوانحه ال يمد.. ال يزول ورغم االطالع 
واح��وال  اآلخرين  وتقاليد  ع��ادات  عل 
االنتامء  بأنتفاء  الشعور  ان  إال  املجتمعات 
قاسية  جتربة  اهن��ا  ق��ائ��اًم...  ك��ان  للمدينة 
الغربة  فأيام  العمر  من  استقطاع  وضيبة 
ال احسبها من عمري واضعها بني قوسني 

األول فراق والثاين مر.
ومُنح  ال��دراس��ة  س��ن��وات  انقضاء  وبعد 
سارعت  املنشود  اهلدف  وبلغُت  الشهادة 
والرجوع  للسفر  والتحضري  االع��داد  إل 

خالد غانم الطائي أُتراك نسيتني؟!!
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حيدر علي الكاظمي

اي���ه���ا ال���ن���اس أُتراك نسيتني؟!!
إل  التفت  ان  ارد  مل  بلدي  إل 
عائلتي(  )مع  اجته  وانا  اخللف 
ان  اردت  ف��ق��ط  امل��ط��ار،  إل 
جلسنا  ان  وبعد  طريقي  ابرص 
)يف  لنا  املخصصة  املقاعد  عل 
اقول  وانا  اقلعت  ثم  الطائرة( 
اعل  برعة  انطلقي  نفيس  يف 
وطني  ذراع��ي  بني  واجعليني 
االيام  ليحتضنني.. ومر شيط 
وارى  ُح��ل��م  ك��أن��ه  وال��س��ن��ني 
اف��راد  وج���وه  ع��ل  االبتسامة 

عائلتي...
ارض  اقدامنا  وطئت  ان  وم��ا 
سجدُت  حتى  واجدادي  ابائي 
ُت خ��ديَّ  هلل ش��ك��رًا وع���ف���رَّ
دموعنا  واهن��م��رت  تراهبا  من 
األرض  وابتلت  وشوقًا  فرحًا 
م��ن ف��ي��ض م��ش��اع��ري وك��أن 
يا  بكم  أهاًل  ختاطبني:  األرض 
االهل  استقبلنا  وقد  اوالدي.. 
عرسا  بحق  وك���ان  واألح��ب��ة 
فيه  ويعلو  بالفرح  مطرزا  مجيال 
واالنرشاح  )الزغاريد(  صوت 
الوجوه  وطالقة  واالستبشار 
عن  للتعبري  لغة  ابلغ  كانت 
ال��ع��ودة  ك��ان��ت  لقد  ال��ف��رح.. 
عمر  وبدأ  ثانية  والدة  للوطن 

جديد..
إل  ع��ودوا  املهاجرون  ايا  فيا 
حمتاج  فهو  ال��ع��راق  وطنكم 

جلميع ابنائه
قال الشاعر: بالدي وان جارت 

عيلَّ عزيزة  
         وقومي وان شحوا عيلَّ 

كرام
النبي  ق���ول  م��س��ك  وخ��ت��ام��ه 
االعظم االقدس االكرم )صل 
الوطن  )ُحب  وآل��ه(:  عليه  اهلل 

من األيامن(.

اسمعوا وعوا 

يف كل حمنة وازمة تواجه العراق والعراقيني , يربز دور املرجعية الدينية يف النجف االشف , من خالل 
شخصية املرجع األعل رجل الدين السمح املؤيد املسدد اية اهلل العظمى السيد عيل السيستاين )دام 

ظله(.
دور نزيه وعادل يقطر نقاء ورفعة عن كل ما من شانه االساءة للقيم النبيلة والدين احلنيف البعيد عن 
االطامع واملنافع والكذب والرذيلة والفساد واجلريمة , حيث ان املرجع األعل , قطع الطريق امام من 
يتزيأ بالدين احلنيف , وهو بعيد عقال وقلبا عن تعاليمه الطاهرة الرشيفة , ورأى سامحته ومن الوهلة 
األول من االنتخابات عام 2004 انه ال يقف ال جانب قائمة بعينها , وانام دعا اجلميع ال اختيار من 
هو اجدر ومن ال الفضيلة اقرب ومن ال الصدق اصدق , ورصح مرارا وتكرارا انه يقف عل مسافة 
واحدة من كل القوائم , وهذا يعني ان املرجعية الكريمة , تتخذ من قيم الفضيلة عنوانا بارزا يف مجيع 
توجيهاهتا , وعليه فان من أولوياهتا ان يكون املواطن حرًا يف اختياره لألصلح وخيارات الشعب هي 
اجلديرة باحرتام ومباركة وتأييد السيد السيستاين , من هنا نتبني ان العراقيني مجيعًا , يف موقع االحرتام 
من املرجعية , بعيدا عن اي تأييد او رعاية او دعم قائمة معينة , وال توجه حمددا منها الحد ومل حيدد 
شخصية بعينها حينها , وال وجود للتمييز اطالقا , وال انعطافًا ازاء فئة دون غريها , وال تفضيل قوم 

عل سواهم من خلق اهلل .
, بحيث يتجاوز  النقي ان يكون  أن عدالة السيد السيستاين جاءت كام ينبغي لرجل الدين العارف 
االزمات باحلكمة والرعاية والعدل , ال أن يشعل الفتنة كام تسول نفوس البعض أشعاهلا أو استثامرها 
ألغراضهم اخلاصة ومكاسبهم الذاتية , من هنا نرى جليا ان موقف السيد يسود عل كل االصوات 
, وتصوير حال مل يكنه اال جلمع الشمل ووحدة الناس عل اخلري  التي تسوغ لنفسها قول مامل يقله 

والربكة واملحبة والوئام.
انتخاب االحسن  الناس عليكم ان تعوا جيدا ان حرية االنسان وخياره يف  فخالصة احلديث أيا 
سلوكا واالنقى عمال واالكثر تضحية يف خدمة املجتمع هو من حرصت املرجعية عل وصوله ال 
وحتميل  للحقائق  تشويا  فكفى   , واالزدهار  واالطمئنان  والسالم  اخلري  شواطئ  نحو  البالد  قيادة 
املرجعية املسؤولية عام جيري من بعض الساسة , وتذكروا دوما وابدا ان املرجعية الدينية العليا حتمل 
اجل واسمى وانبل صفات املعاين مودعة بشخص سامحة السيد عيل السيستاين )دام ظله الوارف( 
وأهدافها السامية , فهل يتحمل عقل سليم ان تكون هنالك توجهات ورؤى تصدر من املرجعية هلا اثر 
قهر او عبء عل الشعب العراقي بعد كل ماصدر منها يف حفظ األرض والعرض واملقدسات..؟؟
السؤال هنا ترى هل يفتح الناس عقوهلم وقلوهبم وعيوهنم وهم جيدون القدوة احلسنة جمسدة يف 

شخص السيد السيستاين )دام ظله( تيضء الزمان واملكان؟. 
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تنهدت الكلامت عل لساهنا قبل أن ختاطب جدار املدرسة الذي 
واألمل  السعادة  وجوههم  عل  ترتسم  أطفال  صور  عليه  رسم 
بدأت  التي  املطر  قطرات  حتت  زهوها  تتألق  ملونة  زهور  وسط 
تنهمر بقساوة عل رأس تلك الطفلة املرشدة وهي تعاتب كل ما 
حوهلا . تعاتب الزمن الذي مل يذقها طعم السعادة ، األمان والراحة 
فأي زمان هذا يسلب احلياة عنوًة من جسد طفولة عاجزة ويعذب 

قلبها حد الوجع . 
بال  روح  فهي  حقوقها  ابسط  اإلنسان  حقوق  منظامت  متنحها  مل 
حياة تفتش بني بقايا الطعام ما يسد جوعها ويشبع هنمها تبحث 
خميلتها  يف  تتقمصها  قصص  عن  وضحكاهتم  األطفال  عيون  يف 
فتختار كل يوم حكاية تعيشها بني أخيلتها وربام أحالم يقظة فتارًة 
حصة  تتلقى  الصفوف  أحد  معهم  وتدخل  مدرسيا  زًيا  ترتدي 
حقوقها  بكامل  احلياة  له  مكفولة  طفل  أي  شأن  شاهنا  مدرسية 

بال ذل ومعاناة . وأخرى تسافر بطائرة تراها حتلق بعرض السامء 
تنقلها مع عائلتها ألمجل املدن . وثالثة جتلس يف بيت هادئ ودافئ 
تأكل ما طاب هلا من طعام مع أخوهتا الصغار تضحك مع والديا 
من أعامق قلبها . فجأة تعود لواقعها الذي ال يرحم حتى أحالم 
قدر  أكرب  جتمع  أن  عليها  يدامهها  فالوقت  منها  حرمت  الطفولة 
ممكن من قناين العصائر الفارغة وتصارع الظروف بكل قساوهتا 

لتبيع ما جتمعه وتشرتي بثمنه بعض أرغفة اخلبز . 
وتستمر معاناهتا كل يوم وكل حلظة بذات األسى يف غفلة عن أعني 
املجتمع  عل  عبئا  وأصبحت  هويتها  من  جردهتا  التي  اإلنسانية 
الحق هلا بخريات وطنها والحق هلا بالتعليم واللعب والحق هلا 
حتى بالكالم . يف زنزانة الصمت حبست دمعتها ومضت تلملم 

بقايا األمل وهي حتمل جبااًل من احلزن يف قلبها الصغري .

رفيقُة األسى
إيمان كاظم الحجيمي

افتراءات الوهابية على المهدي 
                      دليل صدق  معتقداتنا

عن جابر بن عبداهلل األنصاري )رض(  قال: سمعُت رسول اهلل )صلهّ اهلل عليه وآله( يقول: »إنهّ ذا القرَننِي كان عبدًا صاحلًا جعله اهلل 
ًة عل عباده، فدعا قومه إل اهلل وأمرهم بتقواه، فرضبوه عل قرنه، فغاب عنهم زمانًا حتهّى قيل: مات أو هلك، بأيِّ واٍد  عزهّ وجلهّ ُحجهّ
ن لذي القرنني يف األرض  سلك ؟! ثمهّ ظهر ورجع إل قومه فرضبوه عل قرنه اآلخر. وفيكم َمن هو عل ُسنهّته! وإنهّ اهلل عزهّ وجلهّ مكهّ
غه شق األرض  َته يف القائم ِمن ُولدي، فيبلهّ وجعل له من كلهّ يشٍء سببًا، وبلغ املغرب واملرشق. وإنهّ اهلل تبارك وتعال سُيجري ُسنهّ
وغرهبا، حتهّى ال ُيبقي منهاًل وال موضعًا من سهٍل وال جبٍل َوِطئه ذو القرنني إالهّ َوطئه، وُيظهر اهلُل له كنوَز األرض ومعادهنا، وينرصه 

بالرعب، فيمأل األرَض به عداًل وقسطًا كام ُمِلئت جورًا وظلاًم« ) كامل الدين 394:2 (.
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بني  االلتقاء  نقطة  هي  للحوار  نقطة  افضل 
ال  التشعب  يبدأ  خالهلا  وم��ن  املتخالفني 
يكون  عندما  االق��وى  واالقناع  فيه  املختلف 
االخر  الطرف  مصادره  الطرفني  احد  دليل 
السالم هي فكرة  املهدي عليه  االمام  ،وفكرة 
بذلك  املعنية  االط��راف  بني  اخل��الف  اث��ارت 
االمامية  بني  التي  تلك  هي  ح��دة  واش��ده��ا 
 ، الوهابية  بضمنهم  والسلفية  عرشية  االثني 
وعل ضوء ذلك كام اسلفنا افضل طرق احلوار 
ان نبدأ بنقاط االلتقاء ونقاط االلتقاء هي مثال 
االمام  ويملؤها  وجورا  ظلام  متأل  االرض  ان 
ما  وهذا  واحسانا  عدال  ظهوره  عند  املهدي 
اخلدري  سعيد  ابو  منها  القوم  مصادر  ذكرته 
) 557/4(ويف  واحلاكم  داود )2485(  وابو 
نه  وحسهّ  74 ص  اجل��وزي  البن  املنيف  املنار 
 )1501/3  ( املشكاة  خت��ري��ج  يف  االل��ب��اين 
واستشهد  واي��د   )6612( اجلامع  وصحيح 
بذلك املؤلف ابراهيم او شادي يف كتابه املهدي 
املنتظر بني حقائق اهل السنة وافرتاءات الشيعة 

مطبعة دار الغد اجلديد طبعة 2007 .
يف روايات اهل العامة املتعلقة باملهدي اخرتت 
ما يثري البحث ويغني الفهم ويصيب اهلدف 
التي  اخلالف  نقاط  انقض  خالهلا  من  والتي 

اثاروها بخصوص االمامة والعصمة .
بارادة  ليست  املهدي  حيققها  التي  العدالة  ان 

ذاتية ولكن بمساعدة اهلية وهذا يؤكد امكانية 
التسديد االهلي لالمام وليس لالنبياء فقط بل 
االنبياء  من  اصعب  مهمته  تكون  االم��ام  ان 
وذلك الن االنبياء بالرغم من التسديد االهلي 
يتسلحون هبا وكان  التي  واملعاجز  العلني هلم 
بالذي  فكيف  ويقتلوهنم  يكذبوهنم  القوم 
ليست لديه معجزة كمعاجز االنبياء جياهد من 
ان  ؟  وجل  عز  اهلل  بامر  اهلل  كلمة  اعالء  اجل 
التسديد االهلي لالمام املهدي دليله من مصادر 
ابن  عن  مصادرهم  يف  ذك��روا  حيث  القوم 
النبي )صل اهلل عليه وآله( قال  مسعود عن 
الدنيا اال يوم لطول اهلل ذلك  : »لو مل يبق من 
اليوم حتى يبعث فيه رجال مني ........«رواه 
وابن  تيمية  ابن  وصححه  داود  وابو  الرتمذي 
اب  وع��ن   . االل��ب��اين  نه  وحسهّ اجل��وزي��ة  القيم 
سعيد اخلدري قال : قال رسول اهلل )صل اهلل 
يسقيه  املهدي  امتي  اخر  وآله( يرج يف  عليه 
املال  ويعطى  نباهتا  االرض  الغيث وخترج  اهلل 
رواه   « االمة  وتعظم  املاشية  وتكثر  صحاحا 
احلاكم ووافقه الذهبي وااللباين وقال هذا خرب 
صحيح رجاله ثقات .فاليوم الذي مل يظهر فيه 
ذلك  الطالة  االهلية  االرادة  تتدخل  االم��ام 
ظهوره  عند  وكذلك  املهدي  اجل  من  اليوم 
فان اخلري يكثر وهذا اخلري ليس بمقدور البرش 
الغيث  وفرة  حيث  وجل  عز  اهلل  بمقدور  بل 

والزرع واملاشية ، هذا التسديد االهلي من اجل 
مهمة جيب ان يقوم هبا االمام من اجل حتقيق 
اهلدف املنشود ،وهذه املهمة ال يمكن الحد ان 
يبلغها لو مل يتمتع بالعصمة واال اختيار املهدي 
واالشارة اليه يف الكتب الساموية واالنبياء فانه 
دليل قوي عل امهية االمر وانه ال يقبل اخلطأ .
هذا  فان  االمامة  هو  له  املمنوح  املنصب  واما 
ذكرت  فقد  االمامة  ينكر  ملن  قاصم  رد  هو 
رسول  »قال   : قال  هريرة  اب  عن  مصادرهم 
اذا  انتم  كيف  وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ل  اهلل 
منكم«رواه  وامامكم  فيكم  مريم  اب��ن  ن��زل 
 ،  )244( ومسلم   )491/6( ال��ب��خ��اري 
عندما  النبي  حديث  يف  االسرتسال  الحظوا 
فلو ذكر سبب احلديث   ، قال وامامكم منكم 
التعليق  لكان  الكالم  اليهم  املوجه  واحلضور 
وامامكم  ذكر  النبي  بان  نكتفي  ولكننا  افضل 
او خليفتي فذكره االمامة  يقل وخليفتكم  ومل 
املنزلة  يؤكد  السالم  عليه  عيسى  بنبوة  مقرونا 
التي عليها االمامة واهنا من ضورات العقيدة 
واهنا امر متعارف عليه بينهم . طاملا ان العصة 
فهذا  املهدي  االم��ام  ضورات  من  واالمامة 
التي  الترشيعات  نوعية  عل  بظالله  يلقي 
يعتمدها املهدي يف سبيل حتقيق العدالة ، وهذا 
يتبعه هوية ونسب املهدي بانه من ولد احلسني 

)عليه السالم(. 

رفيقُة األسى

افتراءات الوهابية على المهدي 
                      دليل صدق  معتقداتنا

a
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زعماء زاروا كربالء.. 

ينقل الباحث التاريي »سعيد رشيد زميزم« يف كتابه الزعامء 
املهدي  اهلل  عبيد  الفاطمي  الزعيم  اسم  كربالء  زاروا  الذين 
جعفر  اإلم��ام  ابن  اسامعيل  بن  حممد  ال  نسبه  يرجع  الذي 

الصادق )عليه السالم(.. 
ويروي زميزم أن »الزعيم الفاطمي َشكل يف كربالء املقدسة 
اول خلية لتأسيس الدولة الفاطمية حيث بذل جهودا كبرية 
مدينة  غادر  ان  بعد  الفاطمية  الدولة  تأسيس  أجل  من  جدا 
كربالء ناجحا يف مسعاه متحديا الدولة العباسية التي بذلت 
سعى  الذي  املرشوع  بوجه  الوقوف  اجل  من  كبرية  جهودا 
ألجله، ومتكن من تأسيس الدولة الفاطمية سنة 297 للهجرة 

وكان اول خلفائها.

نرش موقع مؤسسة دار الرتاث أن »ما تناوله 
من  سنًة  ثالثني  خ��الل  ق��اري  اهلل  لطف  د. 
اإلسالمي  العرب  العلمي  الرتاث  يف  عطاءه 
اقة  دراسًة وحتقيقًا ألول كتاب موضوعه الورهّ

والوراقون«..
ن���ادرة من  وي��ش��ري ال »ك��ت��اب )ن��ص��وص 
خالل  أص���دره  ال���ذي  العلمي(،  ال���رتاث 
السنوات األخرية يف 427 صفحة من احلجم 
م جمموعًة من املخطوطات  العادي، وهو يقدِّ
العلمي،  ال��رتاث  من  ال��ن��ادرة  والنصوص 

ويبلغ عددها ثالث عرشة وثيقة«.
وأول هذه املخطوطات تقع يف ستهّ ورقات، 
للطبيب  الَكَتبة(  زينة  يف  )رسالة  وعنواهنا: 
الرازي  زكريا  بن  حممد  الشهري  والكيميائي 
وُتعنى  865-925م(،  )251-313ه����/ 
الكتاب  وإن��ت��اج  الكتابة،  م���واد  ب��وص��ف 

املخطوط وهكذا..
احلرب  صناعة  كيفية  املخطوطة  وأوضحت 
ي، وأشارت إل حيل الكتابة،  العادي والرهّ

واصفًة سبل إزالة احلرب من الورق والربدي 
واجللد والثياب، كام حتدثت عن احلرب الذي 
يزول  الذي  ذلك  وعن  لياًل،  إال  يظهر  ال 

تدرجييًا.
وما يبنيهّ أمهية الرسالة أن هناك عل األقل 
التأليف  يف  عليها  اعتمدوا  مؤلفني  سبعة 
ويقول  وم��واده��ا،  الكتابة  أدوات  ح��ول 
املخطوطة  من  األول  الفقرة  يف  ال��رازي 
»إن  الَكَتبة:  إليه  حيتاج  م��ا  بخصوص 
حاجتهم تتمثهّل يف أنواع املداد، وحمو اآلثار 
القراطيس والدفاتر والكاغد والرقوق  من 

ُتعلم  ال  حتى  فيها  واحليلة  وال��ط��روس، 
ومعرفة ما يف الكتب، وكيف ُيفكهّ وُيقرأ فال 
ُيفطن به، ووضع األرسار يف الكتب حتى ال 

ُيفطن به إال اخلاصة«.. 
املرصية  الكتب  دار  يف  املخطوطة  وتوجد 
-79 الورقات  طلعت،  جماميع  برقم331، 
بتحقيق  ق��اري  اهلل  لطف  يكتِف  ومل   84
ب عليها كثريًا يف متهيداته؛  املخطوطة، بل عقهّ

وأتى عل ذكر ما جاء بعدها؛ لذلك بلغ عدد 
ق 27 صفحًة، بينام ال تتجاوز  ما كتب املحقهّ

صفحات املخطوطة ستهّ ورقات.
لطف  املهندس  الدكتور  ان  بالذكر  وجدير 
اسهموا  ال��ذي��ن  خ��ني  امل��ؤرهّ م��ن  ق���اري  اهلل 
ف�ي  األج��داد  أقالم  به  جادت  بام  بالتعريف 
من  خاصًا  نوعًا  ��َق  وح��قهّ العلمي،  احلقل 
باهلندسة  اختصاصه  ويندرج  املخطوطات، 

البيئية.

نصوص نادرة من التراث العلمي
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اإلجازات  »جممع  كتاب  يوثق 
للشيخ  اإلف������ادات«  وم��ن��ب��ع 
حممد  الشيخ  اب��ن  باقر  حممد 
األصفهاين  النجفي  آق��ا  تقي 
الشهري ب�«ألفت« أهم نصوص 
مشايخ  اكابر  من  االج���ازات 
وهو  فريدة  وبنسخة  الشيعة 
سلسلة  من  اخلامس  اإلص��دار 
سبق  التي  تراثية«  »نصوص 
الرتاث  دار  مؤسسة  وأطلقتها 

يف النجف األشف.
مسؤول  األعسم  حسن  وقال 
يف  واإلع��الم  العامة  العالقات 
أمهية  الكتاب  »هل��ذا  املؤسسة 
بالغة كونه يتضمن مادة علمية 
ذاتية  تراجم  فيها  ة  مجهّ تأريية 
مكانتهم  وبيان  للعلامء  مستقلة 
والداهت��م  وت��واري��خ  العلمية 
مؤلفاهتم  وأس���امء  ووف��ي��اهت��م 
ومكان  وتالمذهتم  وأساتذهتم 

حياهتم ودراستهم وغريها من 
مشريًا   ،  « اهلامة  العلمية  املواد 
ال ان » ان امهية الكتاب تكمن 
كذلك يف كون النسخة الفريدة 
رجال  ع��امل  بخط  وصلت  له 
العالمة  وهو  ببلوغرايف  كبري 
املتتبع الشيخ عيل بن حممد رضا 

آل كاشف الغطاء«. 
الكتاب  ي��ق��ع   «  : واض����اف 
القطع  م��ن  صفحة   735 يف 
حتقيق  من   ، بجزءين  الوزيري 
االس��ت��اذ م��ه��دي ال��رض��وي ، 
نصوص  أهمَّ  املؤلف  فيه  مجع 
اإلج�����ازات امل��ع��روف��ة وغ��ري 
مشايخ  أك��اب��ر  م��ن  امل��ع��روف��ة 
عن  ص���درت  وال��ت��ي  الشيعة 
لتالمذهتم  ال��ط��ائ��ف��ة  اع���الم 
 ، ال��ك��ت��ب  عليهم  ق���رأ  ومل���ن 
ال��رواي��ة  يف  استجازهم  وم��ن 
كالشيخ  عرصهم  اعالم  ومن 

شرب  اهلل  عبد  والسيد  املجليس 
وال��ش��ي��خ ي��وس��ف ال��ب��ح��راين 
وغريهم » ، مبينًا ان » اإلجازات 
بلغت يف هذا الكتاب نحو مائة 
وعرشين إجازة تم مجعها خالل 
اربع سنوات بني سنة 1320ه� 
النجف  مدينة  يف  1324ه�  إل 

األشف«.
الرتاث  دار  مؤسسة  ان  يذكر 
أطلقت  االشف  النجف  يف 
ُتعنى  اص������دارات  س��ل��س��ل��ة 
ونرش  وتوثيق  حفظ  بشؤون 
بعنوان  ال��رتاث��ي��ة  ال��ن��ص��وص 

»نصوص تراثية«.

»مجمع اإلجازات« يوثق أهم نصوص اإلجازات
 من أكابر مشايخ الشيعة بنسخة فريدة

النجف: كتاب 

فراس الكرباسي
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انا

يعاني األطفال الرضع في االس���ابيع االولى 
الت���ي تلي الوالدة من اف���رازات قيحية من 
عيونه���م اضافة الى التدم���ع, هذه الظاهرة 
ش���ائعة جدا وهي تنجم عن انس���داد القناة 

الدمعية عند االطفال.
ويحدث انس���داد القناة الدمعية في الغالب 
بع���د ال���والدة وقد ال تظه���ر اعراضه لالم 
على اطفالها اال بعد الش���هر االول للمولود 
ويصيب انسداد القناة الدمعية عند االطفال 
ما يق���ارب 6 % من املوالي���د وتنفتح تلك 
القنوات الدمعية من تلقاء نفسها عند %90 

من االطفال قبل بلوغهم العام االول.
املوض���وع مت طرح���ه عل���ى الدكتور محمد 
علي حميد اختص���اص جراحة العيون في 
مدينة االمام احلس���ن »عليه السالم« الطبية 

والذي أوضح لنا مشكورًا: 
تق���وم الغ���دة الدمعية الواقع���ة حتت اجلفن 
العلوي بإنتاج الدموع التي فوق العن ويتم 
تصرفها عبر مس���امات صغي���رة تتواجد في 

طرف اجلفن السفلي القريب من االنف,
تواصل الدموع طريقها من هذه املس���امات 
عب���ر قنوات صغيرة جدا ومن ثم تنس���كب 
داخ���ل كيس صغي���ر يتواج���د بالقرب من 
االنف يدعى كيس الدمع, من هناك تخرج 

قن���اة اخرى تق���وم بتصريف الدم���وع الى 
االنف.

م���اذا يح���دث لألطفال الذي���ن يعانون من 
التدمع )فرط سيل الدموع(؟

واحد من بن كل 15 طفال يعاني من تضيق 
او انس���داد القناة الدمعية عند االطفال في 
العن وغالبا ما تكون القناة املس���دودة هي 
تل���ك التي تصل ما ب���ن كيس الدمع وبن 
االن���ف نتيجة لالنس���داد ميتلئ كيس الدمع 
بالس���ائل الذي ال ميكن تصرفه جتد اجلراثيم 
في هذا السائل ارضا خصبة للتكاثر وتسبب 

حدوث االلتهاب واالفرازات القيحية.
ما هي عالمات انس���داد القناة الدمعية عند 

االطفال؟
ميك���ن تش���خيص االطف���ال الذي���ن يعانون 
من انس���داد قنوات الدم���ع بداية عن طريق 
عيونهم التي تكون رطبة بشكل دائم االمر 
الذي يس���بب التدمع )فرط س���يل الدموع(
كثي���را ما نالحظ وج���ود اف���رازات قيحية 
وحتى التهابات في العينن تتسم باالحمرار 

والتهيج.
م���ا هو عالج انس���داد القن���اة الدمعية عند 

االطفال؟
حلسن حظ 90% من االطفال الذين يعانون 

من انس���داد قنوات الدمع يش���فون بش���كل 
تلقائي اذ يقل االنس���داد بشكل طبيعي مع 
من���و الطفل لذل���ك يجب التحل���ي بالصبر 
ف���ي املراحل االول���ى والقيام بعدة خطوات 
م���ن اجل احلفاظ عل���ى نظافة العن, يجب 
تنظيف اجلفون باستخدام القطن املبلل مبياه 

فاترة او باستخدام املناديل الرطبة. 
عند وج���ود افرازات قيحية ش���ديدة ينبغي 
ان يتلق���ى الطف���ل قط���رات حتت���وي على 
املضادات احليوية قد يس���هم تدليك املنطقة 
الت���ي يقع فيها كيس الدمع بلطف في فتح 
االنس���داد وتصريف اجلراثي���م نحو اخلارج 
كما انه يس���هم في من���ع االلتهاب. اذا لم 
يِف ذلك بعالج االنس���داد بعد مرور بضعة 
اش���هر على الوالدة ميكن التوجه الى طبيب 
اخصائي حملاولة معاجلة الضغط على منطقة 
كي���س الدمع, قد ي���ؤدي الضغط على هذه 
املنطقة الى فتح االنس���داد ومعاجلة املشكلة, 
م���ن اجلدير بالذكر انه ميك���ن للطبيب فقط 
ان يق���وم بهذا االجراء لك���ن اذا لم ينفتح 
االنس���داد تلقائيا حتى س���ن 10 اشهر 12 
ش���هرا فان احتمال حصول���ه يصبح ضئيال 

وينبغي فتح قنوات الدمع.

انسداد القناة الدمعية عند االطفال.. 
األسباب والمعالجات )1 – 2(

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي
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تعرفي على أسباب تعاملِك الكاِظم 
مع زوجك الغاضب

الس���بب االول: طاع���ًة لله عز 
البي���ت )عليهم  وجل وأله���ل 
الس���الم(, فعلينا أن ال ننسى أن 
جهاد املرأة حسن التبعل, وعلى 
ق���در معان���اة الزوج���ة وحتملها 
وصبرها ورضاها مبا قس���م الله 
لها والش���كر له, تك���ون منزلتها 
لدى املولى س���بحانه, واالنسان 
الناج���ح هو ال���ذي يتمكن من 
اخل���روج من أي مش���كلة باكثر 
االرباح وأقل اخلسائر, فاذا قامت 
الزوجة بتحمل أذى زوجها قربة 
ال���ى الل���ه تعالى وس���واء أكان 
الرجل يستحق أم ال, تكون هي 
الرابحة الن جهودها لم تذهب 
س���دى بل محفوظة عن���د الله 
تب���ارك وتعالى ال���ذي ال يضيع 

لديه عمل عامل.
السبب الثاني: نحن نعلم جميعًا 
بانن���ا أحوج ما نكون الى طلب 
املغف���رة من الل���ه تعالى وقبولها 
م���ن قبله لذا فعلينا أن نقدم بن 

يديَّ حاجاتنا ما يش���فع لنا في 
ني���ل مطلبنا الن الل���ه تعالى ال 
يغير م���ا بقوم حت���ى يغيروا ما 
بانفس���هم, وبالتال���ي فعلى املرأة 
التي ترج���و غف���ران ذنوبها أن 
تغف���ر لزوجه���ا فم���ن تريد أن 
يس���امحها الله تعالى, ينبغي أن 

ُتسامح. 
الس���بب الثال���ث: حفاظًا على 
صح���ة االبناء النفس���ية فلِك أن 
تتخيلي مق���دار اخلوف والرعب 
والقل���ق ال���ذي يداخلهم حلظة 
رؤيتهم لالب وهو يتهجم على 
االم ويضربها وردها عليه, الننا 
نعلم ان االباء بالنس���بة لالطفال 
هم الس���قف الذي يستظلون به, 
وفي حال ش���عورهم بأي خطر 
خارجي يسارعون لالرمتاء حتت 
ه���ذا الس���قف، ف���اذا كان هذا 
السقف متزعا ومهددا بالسقوط, 
مع شعورهم بالعجز, فما مقدار 
الشعور بالضياع الذي سيشعرون 

به؟, وما مقدار الضرر النفس���ي 
الذي س���يترك أثره عليهم؟ أفال 
تك���ون س���ببًا كافيًا ف���ي إحتواء 

غضب الزوج والصبر عليه؟ 
الس���بب الرابع: أن تكوني على 
درجة عالية من الوعي واالدرك 
وأن تعلم���ي إن أمي���ر املؤمن���ن 
)عليه السالم( قد اختصر معنى 
الغض���ب في قول���ه بأنه »ضرب 
من اجلنون«، الن صاحبه عندما 
يهدأ يندم, فإن لم يندم فجنونه 
مس���تحكم, فعلي���ك ان تكوني 
على درجة عالية من الوعي وان 
ال تأخذي اي كلم���ة يتفوه بها 
الزوج حال غضبه على محمل 

اجلد. 
الس���بب اخلام���س: هناك بعض 
النس���وة ممن تقول انه عند قيام 
ال���زوج بالص���راخ عليه���ا, فان 
كرامته���ا تهان ل���ذا عليها الثأر 
لكرامتها, فتق���وم باالجابة على 
ال���زوج, وبالتالي كرد فعل على 

جوابها يق���وم الزوج بش���تمها, 
فتئ���ن عليها كرامته���ا اكثر فترد 
عليه باشد من السابق, فيجابهها 
ال���زوج بش���تمها وش���تم اهلها, 
فهنا تع���ز عليها كرامتها وكرامة 
اهلها فتجابه الزوج اكثر, فيقوم 
ال���زوج بضربها وهكذا بن اخذ 
ورد بن الزوج والزوجة الى ان 
ينته���ي االمر بطرده���ا الى بيت 
اهلها, هنا يوجد س���ؤال يطرح 
نفس���ه: في أي مرحل���ة قامت 
به���در كرامته���ا أكثر  الزوج���ة 
عندما صرخ الزوج عليها فقط؟ 
أم عندما صرخ وش���تمها وشتم 
أهله���ا وضربه���ا وطرده���ا الى 
بي���ت أهلها؟ أل���م يكن االولى 
بها ان تقطع سلس���لة املش���كلة 
م���ن البداية؟ أفال يكون حفظك 
الكبر مقدار من كرامتك س���ببا 
كافيا ف���ي إحتواء غضب الزوج 

والصبر عليه؟!

رفاه مهدي علي
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قام فريق من مهنديس الفضاء بتصميم طائرة شاعية يمكن أن تصل إل 
ارتفاعات عالية جدا يف الغالف اجلوي األريض، وذلك بغرض حتطيم 
األرقام القياسية يف الوصول إل أعل ارتفاع ممكن، ومل تكن لتصل مسبقا 
الطائرات التي تعمل بالطاقة إل ارتفاع 90 ألف قدم، والطائرة األقرب 
 71-SR األمريكية  التجسس  طائرة  كانت  االرتفاع  هذا  حتقيق  من 
الطائرة  Blackbird، والتي حلقت عل ارتفاع 85 ألف قدم، وتعترب 
يوجد  ال  حيث  غريها،  عن  خمتلفة   )2  Perlan(  2 بريالن  الرشاعية 
لديا حمرك وتعمل بطاقة الرياح، معتمدة عل التيارات اهلوائية والرياح 
الساخنة يف قمم اجلبال من أجل االرتفاع عاليا، وتصل الرعة القصوى 
هلا إل 168 ميال يف الساعة، حيث قامت الطائرة التي تبلغ قيمتها ماليني 

الدوالرات بأحدث جتربة حتليق هلا يف هناية األسبوع املايض.
قوية  رياح  إل  حتتاج  الرشاعية  الطائرة  هذه  أن   2 بريالن  فريق  ويعتقد 

للغاية من الدوامة القطبية من أجل رفع الطائرة وإيصاهلا إل اهلدف.

الفرضية  تنفي  جديدة  دراسة  أسرتاليا  يف  العلامء  من  جمموعة  أظهر 
اإلصابة  احتامل  من  يزيد  املحمولة  اهلواتف  استخدام  إن  القائلة 

برطان املخ.
وتضمنت الدراسة، التي أعدها العلامء من جامعة سيدين األسرتالية 
19,858 حالة إصابة برطان الدماغ مسجلة يف البالد منذ توفر خدمة 
االتصال عرب اهلواتف املحمولة أي منذ العام 1987 وحتى 2014، 
وتبني أن مستوى اإلصابة برطان الدماغ ظل مستقرا طوال ثالثني 
انتشار  زيادة ملحوظة يف  إل  العلامء  الدراسة، وتوصل  سنة شملتها 
مرض رسطان الدماغ بني مسنني تزيد أعامرهم عن 70 عاًما، لكن 
هذا االرتفاع بدأ منذ العام 1982 أي قبل انتشار اهلواتف الذكية عل 
نطاق واسع، وأفاد العلامء بأن يعود االرتفاع كهذا إل حتسني تقنيات 

تشخيص املرض وبالتحديد إدخال تقنية التصوير املقطعي املحوسب 
وتقنية التصوير بالرنني املغناطييس، وهو األمر الذي زاد من إمكانية 
تشخيص الرطان، كام تتوافق البيانات اجلديدة مع نتائج الدراسات 
استخدام  بني  السببية  الروابط  تكشف  مل  والتي  السابقة  الوبائية 

االتصال عرب اهلواتف املحمولة واإلصابة برطان الدماغ.

مسألة حساب بسيطة تربك 
اليابانيين...!

دراسة تبرئ )الموبايالت( من إصابة اإلنسان ب�)سرطان المخ(...!

مهندسون يصممون طائرة شراعية 
جديدة لبلوغ ارتفاعات غير مسبوقة

مناهج  من  بسيطة  حسابية  مسألة  الصحف  احد  نرشت 
اليابان عن  البالغني يف  التعليم االبتدائي عجز) 40 %(  من 
االجتامعي،  التواصل  مواقع  عل  كبريا  لغطا  وأثارت  حلها 
احلسابية  املسألة  حل  أن  إل  الربيطانية  الصحيفة  لفتت  فيام 
البسيطة جدا ، والتي تم تأليفها يف اليابان، ال يتطلب مهارات 

خاصة، سوى اإلملام بعمليات التقسيم والطرح واجلمع.
ويف شح املسألة التالية) 9 – 3 ÷ 3/1 + 1 =؟ (، أوضحت 
الصحيفة أن 3/1 عدد كري، يمثل فيه رقم 1  البسط أو 
املقام أو املقسوم عليه،مؤكدة  املقسوم، فيام يمثل رقم 3 فيه 
أن العقدة الرئيسية التي تواجه من حياولون حل هذه املسألة، 
تكمن يف عدم قدرهتم عل ترتيب تسلسل اخلطوات احلسابية، 
حيث ينبغي يف اخلطوة األول التقسيم، إذ أن تقسيم 3 عل 

.9 = 3/1
ممكن  املسألة  حل  أن  إل  الصحيفة  أشارت  الطريقة،  وهبذه 

عل النحو التال:9-9 +1=1.

باحثون يؤكدون:
 ان الجوع يؤثر على قرار الشخص 

بشكل عقالني ..!
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اكتشف علامء مرصد)كبلر( الفضائي منظومة نجوم غريبة أطلق عليها اسم )كبلر – 
223(، تضم) 4 ( كواكب عمالقة تقوم بأداء رقص فضائي فريد يف دوراهنا حول 
النجم حيث ال ختتلف كثريا دوراهتا الزمنية، ويمكن وصفها باألرقام ) 3 و4 ( و) 
التي  الكواكب األربعة  املنظومة باستقرار كبري ألن  4 و 6 ( و)6 و 8 (، وتتصف 
تشكلها يتعاون بعضها مع بعض اعتامدا عل  قوة اجلاذبية، والدليل الساطع عل ذلك 
بدورة  جانيميد  يقوم  وفيام  و)إيو(،  و)أوروبا(  )جانيميد(  املشرتي  أقامر  ثالثية  هو 
دورات،  بأربع  فيقوم  إيو  أما  حوله،  بدورتني  أوروبا  تقوم  املشرتي  حول  واحدة 
وقد رأى العلامء مثاال لذلك أثناء حتليل املعلومات الواردة من مرصد )كبلر( التي 
تدل عل أن هناك منظومة واقعة يف كوكبة البجعة تبعد عن شمسنا 4.5 آالف سنة 
ضوئية تقطنها 4 كواكب غازية عمالقة يزيد حجمها عن حجم األرض بمقدار 5 

– 6 أضعاف.

أجرت احدى الرشكات االمريكية أول جتربة ناجحة هلا 
أنبوب ختلخيل يف  والركاب يف  الشحنات  نقل  تقنية  عل 
صحراء والية نيفادا، وبني مهندسو  الرشكة إل أن رسعة 
اجلهاز املخترب بلغت 160 كيلومرتا يف الساعة، مرصحني 
بأن هذه الرعة قد تزيد عن رسعة طائرة. ومن املخطط 
داخل  تسري  أن  القطار  هذا  )كبسوالت(  تستطيع  أن  له 
العام، وتقع أجزاء هذا األنبوب  األنبوب قبل هناية هذا 
)إيلون  واك��د  الصحراء،  يف  التجارب  ساحة  يف  اآلن 
نقل  القطار عرب طريق  ان فكرة  الرشكة  ماسك(مهندس 
فرانسيسكو  سان  بني  تصل  متخلخلة  أنابيب  عرب  يمد 
ولوس أنجلس سيكلف 6 مليارات دوالر، وهو ما يقل 
عن تكاليف بناء سكة حديدية مماثلة للقطارات الريعة 

ب�10 أضعاف.

علماء الفلك يكتشفون 
منظومة نجوم عمالقة وغريبة...!

القرارات  اخت��اذ  من  جديدة  دراس��ة  خ��الل  من  باحثون  ح��ذر 
عند  هلرمون  اإلنسان  جسم  إنتاج  بسبب  باجلوع،  الشعور  أثناء 
اندفاعية،  أكثر  الشخص  يصبح  وبالتال  باجلوع  اإلحساس 
وتوصل الباحثون إل هذه النتائج من خالل إجراء التجارب عل 
وأكثر  عقالنية  أقل  أصبحت  الفئران  أن  الحظوا  حيث  الفئران، 

اندفاعية لدى شعورها باجلوع.
وحدد الباحثون نوعني من االندفاعية أثناء دراستهم، النوع األول 
يتعلق بعدم القدرة عل إيقاف النفس من القيام بفعل وعمل ما، 
أما الثاين فيتمثل يف عدم اختاذ القرارات بشكل منطقي وعقالين، 
مؤكدين ان هرمون اجلوع يعرف باسم )جريلني ( ، هذا اهلرمون 
العصبي  اجلهاز  يف  ويعمل  اهلضمي  اجلهاز  يف  إنتاجه  يتم  الذي 

اهلرمون  ينتج  حيث  املركزي، 
أما  ب��اجل��وع،  اإلح��س��اس  عند 
فيتوقف  املعدة  امتالء  حني  يف 

إنتاجه.
أجريت  التي  التجربة  وأثناء 
ع��ل ال��ف��ئ��ران، ت��م ت��دري��ب 
املهام  م��ن  ع��دد  ع��ل  الفئران 

)جريلني  هبرمون  حقنها  بعد 
اهلرمون  ه��ذا  أن  وج���دوا   ،)
لدى  االندفاعية  زيادة  إل  أدى 
الفئران بشكل ملحوظ، حيث 
يف  املوجودة  املنطقة  حتديد  تم 
األفعال  عن  واملسؤولة  الدماغ 

االندفاعية.

باحثون يؤكدون:
 ان الجوع يؤثر على قرار الشخص 

بشكل عقالني ..!

تجربة تعد االولى من نوعها  
السفر داخل أنابيب بدال من الطائرات..!
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ال تثْق بنفسك األّمارة بالسوء

حّتى يلَج الجمُل..

قفص الطيور وقفص االهواء
الناس َمن تكون له شفقة وانكسار خاطر عل طيور قد ُحبست يف قفص ويؤثر  من 
فيه مشهد الطيور وهي حبيسة القفص وقد ُيطالب غريه مَمن قام بايداعها القفص ان 
ُيطلق رساحها حتى حتلهّق يف فضاء رحب وان كانت مكتفية من صاحبها باحلصول عل 

ب والبحث عن القوت. الطعام والرشاب علاًم ان اطالقها سُيجر عليها مؤونة التكسهّ
لكن اكثرية اخللق قد حبسوا افق ارواحهم يف ابداهنم وصار البدن قفصًا واحيانًا قربًا 
يسري بصاحبه، قال تعال خماطبًا نبيه املصطفى )صل اهلل عليه وآله وسلم( )وما انت 
بمسمع ٍ َمن يف القبور( – سورة فاطر اآلية 22- ، فكثري من الناس هم قبور متحركة 
مًا(  قد حبسوا ارواحهم وجعلوها اسرية للشهوات وامللذات ) وربام كان اكثرها حمرهّ
ق عاليًا يف فضاء امللكوت  من دون سعي الطالق هذه الروح من قفص االهواء لتحلهّ
م ِشباك القفص فالروح اعظم من ان تكون خاضعة وتابعة ألهواء البدن فالروح  وحُتطهّ
 – ساجدين(  له  فقعوا  روحي  من  فيه  ونفخت  سويته  )فإذا   : تعال  قال  إهلية،  نفخة 
ارة  النفس ألمهّ الباري سبحانه )ان  النفس فقد قال عنها  اما  سورة احلجر اآلية 29- 

بالسوء اال ما رحم رب( – سورة يوسف اآلية 53-.

م، ولكن قد جتده كان  * قد يقول قائل إين مل أنظر يف كل حيايت إل حمرهّ
قابعًا يف غرفته وال يرى أحدًا أصاًل.

يده مال أصال  أنه مل يكن حتت  قائل إين مل أرسق واحلال  يقول  * قد 
حتى يرقه.

مورد  يف  يقع  مل  أنه  واحل��ال  حيايت،  يف  أغضب  مل  أين  قائل  ويقول   *
للغضب، وهذا من معرفة النفس.

أنتم تعلمون قصة ذلك العابد الزاهد الذي كان معتزاًل قومه سنوات 
طوال، ولكنه بمجرد أن خرج من خلوته ووقع برصه عل ساعد امرأة 

ُفتن هبا.
قد يصل اإلنسان إل مرحلة يظن فيها أنه قد وصل إل النجاة، واحلال 

أن األخطار ما زالت حمدقة به من كل جانب.

اآلية  يف  ذكره  ورد  والذي  البعري  هو  اجلمل  ان  الناس  معظم  يعتقد 
َمُل يِف َسمِّ اخْلَِياِط(، وهذا خطأ، فلوكان  القرآنية الكريمة )َحتَّى َيِلَج اجْلَ
اجلمل هو البعري؛ فام هي العالقة بني )البعري( أجلكم اهلل وثقب اإلبرة، 
وهذه آية قرآنية والقرآن الكريم ال يرضب األمثلة إال أن يكون الكالم متوازنًا وعقالنيًا، فدخول )البعري( من ثقب اإلبرة فهذا غري 
به  الذي نشد  الغليظ(  السفينة  العربية األصيلة والقديمة هو )حبل  القبائل  لغة  ان كلمة اجلمل وبحسب  منسجم منطقيًا. واحلقيقة 

السفينة ال املرساة وبذلك يكون املعنى منسجاًم.
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صورة وتعليق

عن أيِّ حرية تتكّلمون؟

من كلمات الشيخ عباس القّمي

عندما ننتقد حالًة يف الشارع، فورًا يضج البعض ويقول انهّ 
ف الكذائي هو )حرية شخصية(، طيهّب هل احلرية  الترصهّ
تشغيل  إل  الشباب  ببعض  تصل  أحبتي  يا  الشخصية 
األغاين يف السيارات وبصوت عاٍل جدًا وعدم احرتام 
خصوصًا  ثانيًا،  العام  والذوق  أواًل  القيادة  أخالق 
سها اهلل )سبحانه وتعال( فلامذا  ونحن يف مدينة قدهّ
فات، وقد يذهل البعض لو قلنا  ندنهّسها هبكذا ترصهّ
تقود سيارة ولكنها  لفتاة  اننا رصدنا حالة غريبة 
فهل  ال��س��ي��ارة..  يف  وترقص  لألغاين  تستمع 

يسمى هذا )حريهّة شخصية(!!

أيا العزيز.. احذر البخل وفر منه، فإن البخيل 
ويكفي يف  له،  قيمة  الناس وال  أعني  ذليل يف 
بل  العامل،  يف  صديق  له  ليس  أنه  البخيل  ذم 
وأهله  أع��داؤه،  هم  أوالده  حتى  الناس  كل 
عنهم  ليخلعوا  موته  حلظة  ينتظرون  وعياله 
لباس الذل، ويستبدلوه بلباس جديد من خري 

األلبسة.
من  يرج  البخيل  )ذهُب  العلامء:  بعض  قال 

الرتاب حينام يدخل البخيل يف الرتاب(.
ال  من  فكل  موته،  بعد  البخيل  يذكر  أحد  ال 

يطعم خبزه يف حياته ال يذكر اسمه بعد مماته.

بغداد مدينة المساجد بعدسة وتعليق جندي بريطاني 1919

حّتى يلَج الجمُل..
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