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قال اإلمام الحسين:
اصبْر على الحق وإن كان مّرًا

a

)43 ( مرسع��ني إىل الداع��ي أو مقبل��ني بأبصاره��م ال يطرف��ون هيب��ة وخوف��ا 
واإلهط��اع اإلقب��ال عىل اليشء مقنعي رؤوس��هم رافعيها  ال يرت��د إليهم طرفهم 
ب��ل بقيت عيوهنم ش��اخصة ال تطرف وأفئدهتم  خالية ع��ن العقول لفرط احلرية 

والدهشة ال قوة هلا وال جرأة وال فهم .
 ) 44 ( وأن��ذر الناس يا حممد يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا 
إىل أج��ل قري��ب نجب دعوتك ونتبع الرس��ل أمهلن��ا إىل أمد م��ن الزمان قريب 
نت��دارك ما فرطنا فيه من إجابة دعوتك واتباع رس��لك أو مل تكونوا أقس��متم من 

قبل عىل إرادة القول ما لكم من زوال القمي : ال هتلكون .
) 45 ( وس��كنتم يف مس��اكن الذين ظلموا أنفس��هم بالكفر واملعايص وتبني لكم 
كيف فعلنا هبم بام تش��اهدون يف منازهلم من آثار ما نزل هبم وما تواتر عندكم من 

أخبارهم ورضبنا لكم األمثال فلم تعتربوا .
) 46 ( وقد مكروا مكرهم املستفرغ فيه جهدهم إلبطال احلق وتقرير الباطل

وعند اهلل مكره��م ومكتوب عنده مكرهم فهو جمازهيم عليه أو عنده ما يمكرهم 
به جزاء ملكرهم وابطاال له وإن كان مكرهم يف العظم والش��دة لتزول منه اجلبال 

عن أماكنها .

ْم َهَواء  ُمْهِطِع��نَي ُمْقنِِع��ي ُرُءوِس��ِهْم اَل َيْرَت��دُّ إَِلْيِه��ْم َطْرُفُه��ْم َوَأْفئَِدهُتُ
ِذيَن َظَلُموْا  }إبراهيم/43{ َوَأنِذِر النَّاَس َيْوَم َيْأتِيِهُم اْلَعَذاُب َفَيُقوُل الَّ
ُس��لَ َأَومَلْ َتُكوُنوْا  بِِع الرُّ ِجْب َدْعَوَتَك َوَنتَّ ْرَنا إىَِل َأَجٍل َقِري��ٍب نُّ َن��ا َأخِّ َربَّ
ن َزَواٍل }إبراهيم/44{ َوَسَكنُتْم يِف َمَساِكِن  ن َقْبُل َما َلُكم مِّ َأْقَسْمُتم مِّ
ْبَنا َلُكُم اأَلْمَثاَل  َ َلُكْم َكْيَف َفَعْلَنا هِبِْم َورَضَ ِذيَن َظَلُموْا َأنُفَسُهْم َوَتَبنيَّ الَّ
َمْكُرُه��ْم َوإِن َكاَن   ِ }إبراهي��م/45{ َوَقْد َمَك��ُروْا َمْكَرُه��ْم َوِعنَد اهللهّ
ِلَف َوْعِدِه  َ ُمْ َسَبنَّ اهللهّ َباُل }إبراهيم/46{ َفاَل حَتْ َمْكُرُهْم لَِتُزوَل ِمْنُه اجْلِ
ُل اأَلْرُض َغرْيَ  َ َعِزي��ٌز ُذو اْنتَِقاٍم }إبراهيم/47{ َي��ْوَم ُتَبدَّ ُرُس��َلُه إِنَّ اهللهّ
اِر }إبراهيم/48{ َوَتَرى  ِ اْلَواِحِد اْلَقهَّ َواُت َوَبَرُزوْا هللهّ ��امَ اأَلْرِض َوالسَّ
ن  ابِيُلُهم مِّ نِ��نيَ يِف اأَلْصَفاِد }إبراهي��م/49{ رَسَ َقرَّ امْلُْجِرِم��نيَ َيْوَمئٍِذ مُّ
ُ ُكلَّ َنْفٍس  اُر }إبراهيم/50{ لَِيْجِزي اهللهّ َقِطَراٍن َوَتْغَش��ى ُوُجوَهُهْم النَّ
لنَّاِس  يُع احْلَِس��اِب }إبراهيم/51{ َهَذا َب��اَلٌغ لِّ َ رَسِ ��ا َكَس��َبْت إِنَّ اهللهّ مَّ

َر ُأْوُلوْا اأَلْلَباِب  كَّ اَم ُهَو إَِلٌه َواِحٌد َولَِيذَّ َولُِينَذُروْا بِِه َولَِيْعَلُموْا َأنَّ

�سورة اإبراهيم

التف�سري

مهطعني: مرسعني
مقنعي: املقنع الرافع راسه املقبل ببرصه عىل ما بني يديه

 اليرتد: ال يرجع
 طرفهم: نظرهم  مقرنني: مشدودين

 االصفاد: االغالل والقيود
رسابيلهم: قمصاهنم  قطران: مادة كالزفت رائحتها كرهية جدا تطىل هبا 

االبل اجلرب وتغشى: تغطي وجتلل

التمادي وطول االمل

التفت

ُيقدم البعض عىل ترصفات يعلم اهنا حمل شك وريبة 
ولرب��ام تقود اىل االث��م ولكنه يت��امدى يف الكف عنها 
مقنعا نفسه ان باب التوبة مفتوح والرحيل بعيد، بينام 
االمور التي حتقق له مكاس��ب دنيوية يس��تعجل عىل 

حتقيقها ويرفض ان يؤخر موعدها .
هذه املعايري املزدوجة يف ترصفات العبد اجتاه ما يريض 
او ما يس��خط اهلل عز وجل جتعله اش��به بالغافلني عام 
يأمر به الش��ارع املقدس بل انه مقتن��ع بالتوبة اقتناعا 
كليا ولكنه غري مقتنع باالرساع اىل التوبة ، ولو س��أل 
نفس��ه س��ؤاال خاليا من العواطف هل يضمن حياته 
س��اعة او حتى دقيقة ؟ فان قال نع��م فهذا ال توبة له 
وان ق��ال كال ،اذن فليعد العدة حت��ى اذا جاءته املنية 

عىل حني غفلة تكون حقيبة سفره جاهزة.
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ان االنتص��ارات التي حققها احلش��د الش��عبي واجلي��ش العراقي يف 
مع��ارك حتري��ر الفلوجة ال مثيل هل��ا يف العامل، وذل��ك املتعارف عليه 
عن��د كل الدول واحلكوم��ات ان من ُيقدم ع��ىل هكذا حروب جيب 
ن الداخل من حيث االزماُت السياس��ية واالقتصادية ويركز  ان حيصِّ

االمن يف البلد كي يستطيع ان ينترص يف املعركة .
ال��ذي حتقق يف الع��راق من انتصارات اهبرت الع��امل فاهنا تدل داللة 
واضح��ة وض��وح الش��مس يف رابع��ة  النه��ار ان ه��ؤالء املقاتل��ني 

منصورون نرصا عسكريا وغيبيا واال يف كل املوازين واملعايري اليمكن الي جيش يف العامل ان حيقق هكذا انتصارات 
ووضعه الداخيل هبذا املازق والتش��تت والتفجريات ، كم هي قوية معنويات احلش��د الش��عبي الذي مل يلتفت اىل أي 
مكس��ب مادي بل البعض منهم وهم كثر مل يس��تلموا رواتبهم وبالرغم من ذلك ابلوا بالء تطاطئ الرؤوس اجالال 

هلم.
هذه املالحم التي حتققت بفضل بيان اجلهاد الكفائي سيذكرها التاريخ عىل مر العصور باوراق مرشقة وضاءة حتمل 

بني طياهتا اروع صور البطولة .

قال االمام علي 

َيْذكُر آَل ُمَحّمٍد )عليهُم الَسالم(

a

َتِلُفوَن ِفيِه،  قَّ َواَل َيْ الُِفوَن احْلَ ُكْم ِحْلُمُهْم َعْن ِعْلِمِهْم، َوَصْمُتُهْم َعْن ِحَكِم َمْنِطِقِه��ْم، اَل ُيَ رِبُ ْهِل، ُيْ ُه��ْم َعْيُش اْلِعْل��ِم، َوَمْوُت اجْلَ
��قُّ يِف نَِصابِِه )2(، َواْنَزاَح )3( اْلَباِطُل َعْن ُمَقاِمِه، َواْنَقَطَع لَِس��اُنُه َعْن  ُه��ْم َدَعائِ��ُم ااْلْس��اَلِم، َوَواَلئُِج )1( ااْلْعتَِصاِم، هِبِْم َعاَد احْلَ

يَن َعْقَل ِوَعاَية َوِرَعاَية )5(، اَل َعْقَل َساَمع َوِرَواَية، َفإِنَّ ُرَواَة اْلِعْلِم َكثرٌِي، َوُرَعاَتُه َقِليٌل. َمْنبِتِِه)4(، َعَقُلوا الدِّ
____________

1. والئج � مجع َولِيجة � وهي ما يدخل فيه السائر اعتصامًا من مطر أو برد أو توقيًا من مفرتس.
2. نِصاب احلق: أصله، واالصل يف معنى النصاب مقبض السكني، فكأن احلق نصل ينفصل عن مقبضه ويعود إليه.

3. انزاح: زل.
4. انقطاع لسان الباطل عن َمْنبِته � بكرس الباء � أي: عن أصله، جماز عن بطالن حجته.

5. عقل الوعاية: حفظ يف فهم. والِرعاية: مالحظة أحكام الدين وتطبيق االعامل عليها، وهذا هو العلم بالدين.

نصر عسكري وخيبة سياسية
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قضاء  استعادة  ان  العراقية  احلكومة  فيه   اعلنت  الذي  الوقت  يف 
كامل  وتأمني  النازحني  بعودة  سيدفع  داعش  تنظيم  من  الفلوجة 
سعد  به  افاد  ما  حسب  بغداد،  العاصمة  غرب  االنبار  ملحافظة 
جملة  تابعته  صحفي  اجياز  يف  احلكومة  باسم  املتحدث  احلديثي 
القوات  املقاتلون االبطال يف  ابناؤكم  »يتأهب  فيه  »االحرار« بني 
املسلحة لتحقيق نرص جديد يضاف اىل سلسلة انتصاراهتم الباهرة 
ضد االرهاب، وهاهم يتوجهون اىل مدينة الفلوجة لتطهريها من 
عصابة داعش واعادهتا اىل احضان الوطن وعودة اهلها النازحني 

اىل ديارهم مكرمني«.
التحرير  أمر  لتنفيذ  الشعبي  واحلشد  االمنية  القوات  ابطال  تقدم 
شجل  البو  قاطع  واىل  بالفلوجة،  حتيط  متلفة  مناطق  من  وبدأ 
القوات االمنية وقتل والة لداعش وتدمري  الفلوجة وتقدم  غريب 

آلياهتم..
ان  عاشوراء،  لرسايا  احلريب  االعالم  مسؤول  شاوي  منري  وقال 
لداعش  مفخختني  عجلتني  تدمري  من  متكنوا  الرسايا  »ابطال 
البو  منطقة  يف  العسكرية  القطعات  تقدم  اعاقة  حاولتا  االرهايب 

شجل«. 
)عليه  عيل  االمام  فرقة  عىل  املرشف  اخلاقاين  كريم  الشيخ  وزاد 
عجالت  تسع  تدمري  من  الفرقة  ابطال  »متكن  القتالية  السالم( 
مفخخة وقتل عدد من الدواعش االنتحاريني يستقلون دراجات 

نارية حاولوا اعاقة عمليات تقدم القطعات باجتاه احلبانية«.
اجليش  ومقاتلو  السالم(  )عليه  االمام عيل  فرقة  قتل جماهدو  فيام 
اجليش  مقاتيل  قبل  من  بإسناد  الفلوجة  والة  من  اثنني  العراقي 

العراقي يف منطقة البو شجل بني الفلوجة وجزيرة اخلالدية
الرئيس  اخلط  قطع  من  الفرقة  قطعات  »متكنت  اخلاقاين:  وبني 
يف  م��رورا  مفتول  جرس  من  يمتد  الذي  االره��ايب  داعش  إلم��داد 

منطقة البو شجل وصوال اىل الرمادي واخلالدية«.  
واىل مناطق البو خنفر والبو جاسم والروفة وتقدم لواء عيل االكرب 

)عليه السالم( اىل حتريرها، حيث متكنت قوات اللواء، حسب ما 
بينه عيل كريم احلسناوي معاون امر لواء عيل االكرب )عليه السالم(  
القطعات«،  استهداف  حاولت  مفخخة  عجالت  ثالثة  تفجري 
الكرمة  مركز  باجتاه  مستمرة  كانت  التقدم  »عمليات  موكدا  ان 

لتحريرها بالكامل من زمر داعش االرهايب«.  
ويضيف احلسناوي أن »أبطال اللواء حرروا منطقة الروفة باجتاه 
وكبدوا  االره��ايب  داعش  زمر  من  بالكامل  الكرمة  ناحية  مركز 
العملية خسائر كبرية يف االرواح وكذلك  عنارص داعش يف هذه 
داعش  عنارص  اغلب  فرار  عن  منوها  اسلحتهم،  عىل  السيطرة 

االرهايب امام تقدم قطعات لواء عيل االكرب )عليه السالم(.
منطقة  يف  الشعبي  احلشد  فصائل  احد  املرجعة  انصار  لواء  تقدم 
النعيمية جنوب الفلوجة  وقتل عدد من الدواعش اثناء عمليات 

التقدم.
املرجعية:  انصار  لواء  باسم  الرسمي  املتحدث  شرب  حممد  وبنيهّ 
اللواء )55 يف الفرقة 17 ( اللواء تقدمت بمشاركة  »ان قطعات 
اجليش العراقي يف حمور منطقة النعيمية لاللتقاء مع قطعات احلشد 
الشعبي والقوات االمنية املقدمة من املحاور االخرى قرب جرس 

التفاحة«.
وأكد العقيد مجعة فزع اجلمييل آمر لواء كرمة الفلوجة إن »القوات 
شاميل  )10كم  السجر  منطقة  تطهري  من  متكنت  املشرتكة  األمنية 
الفلوجة(، بالكامل من سيطرة داعش ورفعت العلم العراقي فوق 
أسفرت عن  »املعارك  أن  مبينًا  احلكومية«،  واملباين  الرشطة  مركز 

مقتل الكثري من عنارص داعش بينهم عرب وأجانب اجلنسية«.

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

الفلوجة.. معركة تحرير شاركت فيها فصائل الحشد الشعبي مع القوات االمنية
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الموجز

 

• طلبة العراق يتابعون دروسهم في العتبات المقدسة والمزارات الدينية طلبا للكهرباء.

• واسط تسوق) 484( ألف طن حنطة وتتوقع إنتاج 800 ألف طن خالل 2016.

• فالحو المثنى يشكون سياسة »الباب المفتوح« ويطالبون بالغاء »الرزنامة الزراعية«.

• أمانة بغداد: توزيع 12 مليار دينار لـ )3700( مواطن من ضحايا اإلرهاب في بغداد

• العبادي خالل استقباله سفراء الدول االسالمية المعتمدين في العراق: الحشد الشعبي براء
 من كل من يتحدث بلغة طائفية 

• الزراعة تؤكد استمرار منع استيراد بعض الخضراوات لوجود وفرة كبيرة في االنتاج المحلي.

• محافظ ذي قار يوافق على تخصيص حي سكني »للسجناء السياسيين.

• التجارة تطلق )90( مليار دينار من مستحقات فالحي صالح الدين.

لرئيس  امل���ايل  امل��س��ت��ش��ار  أك���د 
أن  العبادي،  حيدر  احلكومة، 
األولوية برصف قرض صندوق 

النقد الدويل ستكون لسد العجز 
بتخصيصات النازحني والرعاية 
التموينية،  والبطاقة  االجتامعية 
البطالة،  وإقامة مشاريع حتد من 
لقطع  نية  أية  قاطع  بنحو  نافيًا 

املخصصات الزوجية.
حممد  مظهر  املستشار  واضاف   
ص��ن��دوق  »ق���رض  إن  ص��ال��ح 
) عىل)13  سيكون  الدويل  النقد 

العجز  لسد  أوهلا  تكرس  دفعة، 
ب��امل��وازن��ة  ال���رصف  أب����واب  يف 
أن  صالح،  وأض��اف  االحتادية« 
سيغطيه  ال��ذي  الثاين  »امل��ج��ال 
التي  باملشاريع  يتمثل  القرض 
حتد  جديدة  عمل  ف��رص  تؤمن 
من البطالة«، مبينًا أن »الصندوق 
دفعة  كل  مع  مراجعة  سيجري 
ثالثة  ك��ل  أي  ال���ق���رض،  م��ن 

والنفقات  للمرصوفات  أشهر، 
وااليرادات«.

املالية  اللجنة  ع��دت  ح��ني  يف 
»خطوة  ال��ق��رض  أن  النيابية، 
جيدة« ملساعدة العراق للخروج 
نفقاته،  وترشيد  املالية  أزمته  من 
داعية احلكومة إىل تقديم موازنة 
وفق  عىل  املقبل   2017 العام 

معايري الصندوق.

قرض صندوق النقد سيخصص للنازحين الرعاية االجتماعية وإيجاد فرص عمل

الفلوجة.. معركة تحرير شاركت فيها فصائل الحشد الشعبي مع القوات االمنية

أكد العراق، األربعاء 2016/5/25 عزمه جتاوز املحددات التي تعيق زيادة إنتاجه النفطي والوصول به جمددًا إىل املستوى »القيايس« الذي حققه 
مطلع العام 2016 احلايل البالغ )أربعة ماليني و800 ألف( برميل يوميًا، يف حني رجحت صحيفة اقتصادية معروفة عامليًا أن حتول األزمة املالية 

التي تواجه بغداد حاليًا من دون حتقيق طموحها بإنتاج قرابة ستة ماليني برميل بحلول العام 2020.
وجاء ذلك يف مقابلة أجرهتا صحيفة الفايننشال تايمز Financial Times الربيطانية، مع مندوب العراق لدى منظمة الدول املصدرة للنفط 

)أوبك( مدير رشكة تسويق النفط الوطنية )سومو(، فالح العامري، خالل حضوره مؤمتر العراق النفطي، املنعقد يف لندن.
وقال العامري، إن »العراق يسعى جاهدًا للوصل إىل معدالت إنتاج كانون الثاين 2016، التي بلغت قرابة)أربعة ماليني و800 ألف برميل(
يوميًا، وجتاوز حمددات سوء األحوال اجلوية وشحة الكهرباء فضاًل عن قرار ايقاف إنتاج 170 ألف برميل من حقول كركوك«، مشريًا إىل أن 

»إنتاج العراق احلايل يقف عند )أربعة ماليني و500 ألف برميل( «.

العراق يسعى لتجاوز المحددات والوصول بإنتاجه النفطي لمعدله القياسي الذي حققه مطلع 2016
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السيُد الصافي: ال نجُد من الكلمات ما تفي لبيان قدر المقاتلين 
األبطال ومكانتهم وال يسعنا اال ان نقول : انكم حقًا االّجل 
قدرًا واالعظم أجرًا ومثوبة من جميع من سواكم ويا ليتنا 

كّنا معكم فنفوز فوزًا عظيمًا

مسامعكم  ع���ىل  اع�����رُض 
وارجو  التايل  االمر  الكريمة 

التوجه اليه .
التي  العظيمة  االي��ام  هذه  يف 
يوض فيها اعزتنا يف القوات 
االحتادية،  والرشطة  املسلحة، 
املتطوعني  من  يساندهم  ومن 
العشائر  واب��ن��اء  االب��ط��ال، 
ضارية  م��ع��ارَك  ال��غ��ي��ارى.. 
ل��دح��ر االره����اب ال��داع��يش 
ارض  من  اخرى  مناطق  عن 
ان  ال��ط��اه��رة.. جيب  ال��ع��راق 
واجالل  بإكبار  لنحيي  نقف 
عىل  امليامني  الرجال  ه��ؤالء 
ان��ت��ص��اراهت��م وب��ط��والهت��م 
يف  وتفانيهم  وتضحياهتم 
وشعبهم  وطنهم  عن  الدفاع 

ومقدساهتم ..
ما  الكلامت  من  نجد  ال  اننا 
ومكانتهم  قدرهم  ببيان  تفي 
انكم  نقول  ان  اال  يسعنا  وال 
واالعظم  ق��درًا  االج��ل  حقًا 
من  مجيع  م��ن  ومثوبة  اج���رًا 
معكم  كنهّا  ليتنا  وي��ا  سواكم 

فنفوز فوزًا عظياًم..
ارتقوا  الذين  الشهداء  وام��ا 
مرضجني  اخل��ل��د  ج��ن��ان  اىل 
ان  عسانا  فام  الزكية  بدمائهم 
نقول فيهم وقد قال اهلل تعاىل 
ُقتُِلوا  ِذيَن  الَّ َسَبنَّ  حَتْ )َوال   :
َأْحَياٌء  َبْل  َأْمَواتًا   ِ اهللَّ َسبِيِل  يِف 
 )169( ُي��ْرَزُق��وَن  ِ��مْ  َرهبِّ ِعْنَد 
ِم��ْن   ُ اهللَّ آَت��اُه��ْم  بِ��اَم  َف��ِرِح��نَي 
مَلْ  ِذيَن  بِالَّ وَن  َوَيْسَتْبرِشُ َفْضِلِه 

َأالَّ  َخْلِفِهْم  ِمْن  هِبِْم  َيْلَحُقوا 
َزُنوَن  حَيْ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم 
ِمْن  بِنِْعَمٍة  وَن  َيْسَتْبرِشُ  )170(
ُيِضيُع  ال   َ اهللَّ َوَأنَّ  َوَفْضٍل   ِ اهللَّ
َأْجَر امْلُْؤِمننَِي )171((- سورة 

آل عمران - ..
ممن  واملعاقون  اجلرحى  واما 
املنازلة  ساحات  يف  اصيبوا 
تعاىل  اهلل  فان  االرهابيني؛  مع 
مرتني  اجرهم  يؤتيهم  سوف 
عىل  وم��رة  جهادهم  عىل  مرة 
ناهلم  مل��ا  وحتملهم  ص��ربه��م 
.. ولكن  االذى يف سبيله  من 
يف  جتاههم  واجبنا  اعظم  ما 
رعايتهم والعناية هبم وختفيف 
آالمهم وتأمني احلياة الكريمة 

هلم... 

أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تناوَل 
المقدسة  كللربللاء  فللي  الُجمعة  وإملللام  خطيب  الللصللافللي 
في  أقيمت  والللتللي  الُجمعة  صللاة  مللن  الثانية  ُخطبته  فللي 
الموافق  /شعبان/1437هل   19 في  الشريف  الحسيني  الصحن 

2016/5/27م تناول أمرا واحدا قائاً: 
اخوتي اخواتي:

* في هذه االيام العظيمة 
اعزتنا  فيها  يخوض  التي 
المسلحة،  الللقللوات  فللي 
واللللشلللرطلللة االتلللحلللاديلللة، 
وملللللن يلللسلللانلللدهلللم مللن 
الللمللتللطللوعلليللن االبلللطلللال، 
الغيارى..  العشائر  وابناء 
معارك ضارية لدحر االرهاب 
مناطق  علللن  الللداعللشللي 
الللعللراق  ارض  مللن  اخللللرى 
نقف  ان  يجب  الللطللاهللرة.. 
لنحيي بإكبار واجال هؤالء 
على  الميامين  الللرجللال 
وبطوالتهم  انتصاراتهم 
وتفانيهم  وتضحياتهم 
عللن وطنهم  الللدفللاع  فللي 

وشعبهم ومقدساتهم.
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وايتامهم  الشهداء  ارامل  واما 
فيكفيهم فخرًا  وسائر ذوهيم، 
من  والوطن  للدين  قدموا  ما 
الواجب  ولكن  كرام،  شهداء 
فقدوا  اهنم  اعظم..  جتاههم 
حيظون  كانوا  وم��ن  احبتهم 
املعيشية،  برعايتهم يف حياهتم 
فالبد ان جيدوا منا من العناية 
ض ولو جزءًا  والرعاية ما يعوهّ
مما فقدوه بفراق اولئك الكرام 

..
اهي���ا االخ�����وة واالخ�����وات 
هب  ان  منذ  سنتان  مضت 
بلدهم  عن  للدفاع  العراقيون 
ام��ام  ومقدساهتم  وشعبهم 
وق��د   ، اهل��م��ج��ي��ة  اهل��ج��م��ة 
آالف  املدة  هذه  خالل  قدموا 
ال��ش��ه��داء واض��ع��اف ذل��ك 
م��ن اجل��رح��ى وامل��ص��اب��ني، 
وا  يكلهّ ومل  وا  يملهّ مل  ولكنهم 
وال  االرهابيني  مقارعة  عن 
متلف  يف  صامدين  ي��زال��ون 
يزدادون  اهنم  بل  اجلبهات.. 
يف  االس��ت��م��رار  ع��ىل  ارصارًا 
جهادهم الدفاعي وعىل تطهري 

اخر شرب من ارض الوطن من 
رجس هؤالء الظالميني.. 

هذه  يف  اجلميع  س��اه��م  لقد 
وشبانًا  شيبًا  العظيمة  املنازلة 
ونساًء  رجااًل  وصغارًا  كبارًا 
وال يزالون مستمرين يف ذلك 
يف  ببدنه  يشارك  من  فمنهم 
حضور جبهات القتال ومنهم 
ما  بتوفري  بامله  ي��ش��ارك  م��ن 
املؤن  من  املقاتلون  اليه  حيتاج 
عليكم  اهلل  فسالم  وغريها.. 
فاجأ  صابر  صامد  شعب  من 

العامل بصربه وصموده..
املقاتلني  عىل  نؤكد  ان  ويبقى 
االب���ط���ال ب�����رضورة ت��وف��ري 
االب��ري��اء  للمدنيني  احل��امي��ة 
وختليص من احتمى به العدو 
املتاحة،  الوسائل  بكل  منهم 
واعلموا ان انقاذ انسان بريء 
اهم  املخاطر  من  به  حييط  مما 
العدو  استهداف  من  واعظم 
فابذلوا   .. عليه  وال��ق��ض��اء 
تأمني  يف  جهودكم  قصارى 
االذى  وابعاد  املدنيني  حياة 

عنهم..

وجزاكم  سعيكم  اهلل  شكر 
والسالم  املحسنني  جزاء  خري 

عليكم ورمحة اهلل وبركاته..
عىل  بشاهد  اختم  ان  بأس  ال 
وهؤالء  االبطال  ه��ؤالء  قوة 

العوائل..
مدينة  اىل  املشايخ  احد  ذهب 
ال��ن��ارصي��ة ل��ت��ف��ق��د ع��وائ��ل 
بيت  اىل  ذه��ب   .. ال��ش��ه��داء 
التقى باألب االب يملك من 
منهم   5  .. ولدًا   11 االوالد 
الباقون   6 وال���  استشهدوا 
جبهات  اىل  يذهبوا  ان  امرهم 
ال��ق��ت��ال ق��ائ��ال ً هل��م: ام��ا ان 
تأتوين  ان  واما  شهداء  تأتوين 

بالنرص.. 
فاجأت  قد  واقعًا  الروح  هذه 

العامل بصمودها.. 
نسأل اهلل تعاىل ان يرينا يف هذا 
عن  ويتجاوز  خري  كل  البلد 
سيئاتنا وآخر دعوانا ان احلمد 
هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل 

حممد وآله الطيبني الطاهرين.
ان  م��ن��ذ  س��ن��ت��ان  م��ض��ت   *
عن  للدفاع  العراقيون  هب 

ومقدساهتم  وشعبهم  بلدهم 
وقد   ، اهلمجية  اهلجمة  ام��ام 
آالف  املدة  هذه  خالل  قدموا 
ال��ش��ه��داء واض��ع��اف ذل��ك 
م��ن اجل��رح��ى وامل��ص��اب��ني، 
وا  يكلهّ ومل  وا  يملهّ مل  ولكنهم 
وال  االرهابيني  مقارعة  عن 
متلف  يف  صامدين  ي��زال��ون 
يزدادون  اهنم  بل  اجلبهات.. 
يف  االس��ت��م��رار  ع��ىل  ارصارًا 
جهادهم الدفاعي وعىل تطهري 
اخر شرب من ارض الوطن من 

رجس هؤالء الظالميني. 
* يبقى ان نؤكد عىل املقاتلني 
االبطال برضورة توفري احلامية 
وختليص  االب��ري��اء  للمدنيني 
منهم  العدو  به  احتمى  من 
ب��ك��ل ال��وس��ائ��ل امل��ت��اح��ة، 
واعلموا ان انقاذ انسان بريء 
اهم  املخاطر  من  به  حييط  مما 
العدو  استهداف  من  واعظم 
فابذلوا   .. عليه  وال��ق��ض��اء 
تأمني  يف  جهودكم  قصارى 
االذى  وابعاد  املدنيني  حياة 

عنهم.
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة 

السيد امحد الصايف يف 19/
شعبان/1437هـ املوافق 

2016/5/27م

فقد ورد يف دعائه )عليه السالم( 
َقْد  َذا  َأَن��ا  َفَها  ُهمَّ  )َأللَّ قوله: 
جْئُتَك ُمِطيعًا اِلْمِرَك ِفياَم َأَمْرَت 
َوْعَدَك  زًا  َمَتَنجِّ َعاِء،  الدُّ ِمَن  بِِه 
إْذ  اإلَجاَبِة  ِمَن  بِِه  َوَع��ْدَت  ِفياَم 
َأْسَتِجْب َلُكْم(.  َتُقوُل )ُاْدُعويِن 
َوآلِ��هِ  د  مَّ حُمَ َع��ىلَ  َفَصلِّ  ُهمَّ  أللَّ
َلِقيُتَك  َكاَم  بَِمْغِف�َرتَِك  َواْلَقنِي 
َمَصارِع  َعْن  َواْرَفْعنِي  بِإْقَراِري 
ُنوِب َكاَم َوَضْعُت َلَك َنْفِس  الذُّ
ْيَتنِي َعِن  يِن بِِسرْتَِك َكاَم َتَأنَّ َواْسرُتْ

االْنتَِقاِم ِمنِّي(.
ابواب  له  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
نطرق  كيف  نعرف  ان  فالبد 
ندخل  وكيف  االب���واب  ه��ذه 
االبواب.. اهلل تعاىل مطلع علينا 
مل  ام  تكلمنا  ندعوا  مل  ام  دعونا 

الرس..  يف  ام  املأل  يف   .. نتكلم 
تعاىل  اهلل  بيهّنها  آدابا  هناك  لكنهّ 

البد ان نعرفها.
هذا  يف  السالم(  )عليه  االم��ام 
الكريم  القرآن  اىل  يأيت  الدعاء 
ي��ق��ول ي��ا اهل���ي ان���ت وع��دت 
)ُاْدُع�����ويِن َأْس��َت��ِج��ْب َل��ُك��ْم(، 
فاألخري  الوعيد،  غري  والوعد 
هو حالة من التهديد عىل املنكر 
وعىل فعل احلرام لكن اهلل تعاىل 
رمحته  ألن  بالوعيد  ملزم  غري 
فان  الوعد  اما  غضبه،  سبقت 
الرمحة  نفسه  ع��ىل  كتب  اهلل 
الرمحة  من  جزء  الوعد  وه��ذا 
)ُاْدُع��ويِن  به..  التزم  تعاىل  واهلل 
رشائط  نعم  َلُكْم(..  َأْسَتِجْب 
قد نفقدها .. آكل حراما وادعو 

وانا  اهلل  مع  اتكلم   .. تعاىل  اهلل 
ت��ع��اىل، ال  اهلل  ف��ك��ري يف غ��ري 
رشائط   .. تعاىل  اهلل  اىل  اتوجه 
افقدها  قد  الدعاء  ومكمالت 
.. االجابة قد ال تتحقق ال ألن 
رشط  بل  الدعاء  جييب  ال  اهلل 
ال��دع��اء غ��ري ح��اص��ل.. هناك 

فرق بني االمرين!!
السالم(  )عليه  السجاد  االمام 
َقْد  َذا  َأَنا  َفَها  ُهمَّ  ))َأللَّ يقول: 
جْئُتَك ُمِطيعًا اِلْمِرَك ِفياَم َأَمْرَت 
حالة  فنالحظ  َعاِء(،  الدُّ ِمَن  بِِه 
كوين  وحالة  اهلل  اىل  التزلهّف 
تعاىل  اهلل  ان  االن  انتبه  عبدا 
امرين فأنا جئت هلذا األمر حتى 
امرنا  تعاىل  واهلل  طاعة،  يكون 

وقال ادعوين استجب لكم.

اهل  تراث  نقرأ  عندما  اخواين 
نجده  السالم(  )عليهم  البيت 
وهذه  بالدعاء  ومملوًءا  مفعاًم 
عىل  ي��ق��وى  ال  حقيقة  ادع��ي��ة 
انشائها غري اهل البيت )عليهم 
السالم( فيها حالة من االرتباط 
وتعاىل  تبارك  اهلل  مع  العجيب 
من  ��ة  احل��قهّ العبودية  ومعرفة 

خالل االدعية.
السجادية  الصحيفة  عندنا 
تضم مضامني هائلة ومتنوعة، 
ترك  بمعنى  ليس  ف��ال��دع��اء 
االس���ب���اب ال��ظ��اه��ري��ة وان��ام 
الدعاء سبب من هذه االسباب 
وال��دع��اء ح��ال��ة م��ن االع��ت��امد 
ت��ب��ارك  اهلل  ع���ىل  وال��ت��وك��ل 
برتك  مرتبط  غري  هذا  وتعاىل.. 

التوبُة الحّقُة
التوبة  باب  الذنب يبقى  بالعبد  يبلغ  المتقيَن، ومهما  إلى اهلل )سبحانه وتعالى( صفة من صفات  المغفرة والتوبة  طلب 
مفتوحًا، ويبقى على العبد أن يتيقن قبول توبته من خالقه العظيم لو توّجه بقلب نقيٍّ وأصّر على مباعدة المعاصي واللجوء 

إلى اهلل )جل وعال(، وكل هذا يتجلى واضحًا لو تفحصنا جيدًا دعاء اإلمام السجاد )عليه السالم( في ذكر التوبة.
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االسباب، ان االنسان رغم كل 
ما عنده يدعو اهلل ألن اهلل واقعًا 

بيده املصائر.
ثم يقول االمام )عليه السالم(: 
بِِه  َوَعْدَت  ِفياَم  َوْعَدَك  زًا  )َمَتَنجِّ
)ُاْدُعويِن  َتُقوُل  إْذ  اإلَجاَبِة  ِمَن 

َأْسَتِجْب َلُكْم(.
وعدك  انتظر  َوْعَدَك(  زًا  )َمَتَنجِّ
وان اهلل تعاىل انجز وعده ونفذ 
تعاىل  اهلل  اي��ن  وع��د..ب��امذا  ما 
 : السالم(  )عليه  قال  ؟!  وعد 
إْذ  اإلَجاَبِة  ِمَن  بِِه  َوَعْدَت  )ِفياَم 
َتُقوُل )ُاْدُعويِن َأْسَتِجْب َلُكْم(.

 .. عيلهّ وواحدة  عليكم  واحدة 
هو  منكم  يصدر  الذي  الفعل 
عىل  تدعوين  ال  لكن  ال��دع��اء 
معصية ال تدعوين عىل امر انتم 
الحظوا  لذلك   .. تفهمونه  ال 
يدعو  االنسان  احلاالت  بعض 
ما  او  هو  يعتقد  بام  تعاىل  اهلل 
يمر به من ظرف ... لكن هناك 
مضامني االنسان ال يفهم معنى 

بل ال يعرف كيف يدعو..
االدعية املأثورة عند اهل البيت 
)عليهم السالم( قطعًا كل االثر 

فهذه  املأثورة  االدعية  هذه  يف 
االدعية تصدر من عني صافية 
ووراثة حقيقية من النبي )صىل 
فهذه  وسلم(..  وآله  عليه  اهلل 
االنسان  امل��ودع��ة  االح��ادي��ث 
خاصا  تعامال  معها  يتعامل 
ادعو  انني  بني  ختتلف  قطعًا 
بلساين ادعو دعاء ال اعرف قد 
بعد ذلك  ثم  املصلحة يف ذلك 
عندما اتوجه اىل االئمة ارى ان 
هائلة  مضامني  املضامني  هذه 
من  تعاىل  اهلل  رمح��ة  تستمطر 
واملضامني  االساليب  خ��الل 

املوجودة فيها ..
ُهمَّ  ثم قال )عليه السالم( : )أللَّ
َواْلَقنِي  َوآلِ��هِ  د  مَّ حُمَ َعىَل  َفَصلِّ 
بِإْقَراِري  َلِقيُتَك  َكاَم  بَِمْغِف�َرتَِك 
ُنوِب  الذُّ َمَصارِع  َعْن  َواْرَفْعنِي 
يِن  َكاَم َوَضْعُت َلَك َنْفِس َواْسرُتْ
االْنتَِقاِم  َعِن  ْيَتنِي  َتَأنَّ َكاَم  بِِسرْتَِك 

ِمنِّي(
ان الصالة عىل حممد وآل حممد 

من مفاتيح اجابة الدعاء..
َلِقيُتَك  َكاَم  بَِمْغِف�َرتَِك  )َواْلَقنِي 

بِإْقَراِري( 

هذه خطوة اليك يا اهلي فانا كام 
اقررت بذنويب القني بمغفرتك 

..
ُنوِب  )َواْرَفْعنِي َعْن َمَصارِع الذُّ

َكاَم َوَضْعُت َلَك َنْفِس(
االمكنة  او  ت��رصع  ال��ذن��وب 
حالة  يف  وجتعلني  ترصع  التي 
التي  االفعال  كل   ... وضيعة 
مل التفت من املحرمات مصارع 
ذنوب.. فيدعو يا اهلي ارفعني 
عن مصارع الذنوب كام تذللت 

اليك.. 
الح��ظ��وا اخ����واين االن��س��ان 
بانحاء  وتعاىل  تبارك  اهلل  يعبد 
اهلل  التي  العبادة  لكن  العبادة 
تبارك وتعاىل يشجع عليها هي 
السجود .. االنسان هذه جبهته 
يعفرها  عندما  عنده  ارفع يشء 
ال  كأنه  تعاىل  اهلل  اىل  ويسجد 
من  اع��ىل  بدنية  ح��ال��ة  ت��وج��د 
للتذليل..ولذلك  احلالة  هذه 
بأنه  يبني  ال��رشي��ف  احل��دي��ث 
ربه  اىل  العبد  يكون  ما  اق��رب 
السجدة  ساجد..وهذه  وهو 
اللعنة  عليه  ابليس  منها  يتأمل 

ففي  اخ��راج��ه..  سبب  ألهن��ا 
العبد  يكون  ما  اقرب  السجود 
اىل اهلل تعاىل وابعد ما يكون عن 

ابليس..
االن���س���ان ك��ل��ام ي��ت��واض��ع هلل 

سبحانه وتعاىل اهلل يرفعه..
ْيَتنِي  َتَأنَّ َكاَم  بِِسرْتَِك  يِن  )َواْس��رُتْ

َعِن االْنتَِقاِم ِمنِّي(
تعاىل  اهلل  عصيت  معصية  اول 
اهلل  لكن  االنتقام  استحق  فيها 
تأنى  تعاىل  اهلل  ينتقم  مل  تعاىل 
يا  انت  اذن   .. واعطى  وامهل 
االمهال  فبهذا  متهل  قد  اهل��ي 
وهب��ذه االن��اة ادع��وك ان تسرت 
عيلهّ ألنك ال تريد ان تفضحني 
كان  واال  تنتقم  ان  تريد  وال 
ال  لكنك  ال��س��اب��ق  يف  فعلت 
اليك  فاتوسل   .. ذل��ك  تريد 
اهلي واطلب منك وارجوك ان 
تعاىل  اهلل  ان  شك  وال  تسرتين 
وقطعًا  ال��ع��ي��وب..  ستار  ه��و 
يسرت  ان  تعاىل  اهلل  ان  نحتاج 
علينا  سرت  تعاىل  فاهلل  علينا.. 
عيوبًا يف الدنيا ونحن احوج ما 

نكون هلا يف االخرة..
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تعريف  ه���و  م���ا   : ال���س���ؤال 
او  الواجبة  للصدقة  املستحق 

الكفارة ؟
املستحق  الفقري  هو   : اجل��واب 
رشوط��ه  ذك��رت  وق��د  للزكاة 
نعم  فراجع،  الزكاة  كتاب  يف 
املدفوع  يكون  ال  ان  اش��رتاط 
الدافع  ك��ان  اذا  هاشميًا  اليه 
بباب  ي��ت��ص  ه��اش��م��ي  غ��ري 
من  غريها  يف  والجتري  الزكاة 

الصفات الواجبة واملستحبة.

استبدال  جي��وز  هل   : السؤال 
ص��دق��ة ع��ني امل���ال ب��امل اخر 

بنفس القيمة ؟
اجلواب : اذا مل تعني صدقة جاز 

باذن املالك .

استعامل  جي��وز  هل   : ال��س��ؤال 
ال��ص��دق��ات امل��ع��زول��ة وق��ت 

احلاجة ثم اسرتجاعها ؟
صدقة  تتعني  مل  اذا   : اجل��واب 
يتعني  ال  امل���ال  ان  ع��ل��اًم  ج��از 

صدقة بمجرد العزل .

ه��ن��اك ص��ن��ادي��ق   : ال���س���ؤال 
جيوز  فهل  للصدقات  مصصة 
فيها  املجردة  االم��وال  حتويل 
اىل عني اخرى كرشاء طعام او 
او مسكن ثم رصفها اىل  لباس 

الفقري ؟
ان���ام جي���وز ذل��ك  اجل�����واب : 
للمسؤولني عنها وباذن احلاكم 
بتخويل مسبق من  او  الرشعي 

املشاركني فيها .

بمجهول  تصدق  اذا   : السؤال 
والياس  الفحص  بعد  املالك 
فظهر  ص��اح��ب��ه  م��ع��رف��ة  م��ن 
صاحبه بعد التصدق فام احلكم 

؟
اجلواب : اذا مل يرض بالتصدق 
ف��االح��وط  بعوضه  وط��ال��ب 

لزومًا اعطاؤه اياه .

التصدق  جي��وز  هل   : السؤال 
كتابيني  الفقراء  الكفار  ع��ىل 
وهل  ؟  كتابيني  غري  أو  كانوا 
ق عىل فعله هذا ؟ يثاب املتصدِّ

بالتصدق  ب��أس  ال   : اجل��واب 
ال��ع��داوة  ينصب  مل  م��ن  ع��ىل 
ق  للحق وأهله ، ويثاب املتصدِّ

عىل فعله ذلك .

ه��ل جي��وز يل عدم   : ال��س��ؤال 
إذا  للصدقة  س��ائ��ل  أع��ط��اء 
أعرف أنه ليست له حاجة هلذه 

الصدقة ؟
يكره  ولكن  جي��وز   : اجل���واب 
الغنى  ظن  ولومع  السائل  ردهّ 

شيئًا  له  يدفع  أن  فيجوز 
يسريًا .

السؤال : هل جيوز اعطاء 
صدقة  ال��ف��ق��ري  ��د  ال��س��يهّ
ب��ع��ن��وان دف��ع ال��ب��الء او 

بمقدار زهيد ؟
اجلواب : األحوط وجوبًا 
الصدقات  له  تدفع  ال  أن 

اليسرية التي تعطى دفعًا للبالء 
ممهّا يوجب ذالًّ وهوانًا .

لشخص  جي��وز  هل   : السؤال 
بالقليل  يتصدق  ان  م��دي��ون 
االج��ر؟  وكسب  البالء  لدفع 
صدقته  يضع  ان  له  جيوز  وهل 
يف صندوق بعنوان الصدقة، ثم 
الشهر يقيض هبا دينه؟  يف هناية 

وهل تعترب هذه صدقة ؟
باليشء  تصدقه  اما   : اجل��واب 
البالء  لدفع  ماله  من  القليل 
املال  واما  به،  باس  فال  ونحوه 
بعنوان  الصندوق  يف  املجمع 
صدقة  تعترب  مل  ف��ان  الصدقة 
فيجوز له ان يفي منه دينه واما 
مع صريورته صدقة فالجيوز له 

الترصف فيه .

السؤال : ما هي آثار الصدقة ؟

تواترت  مم��ا  وه��ي   : اجل���واب 
عليها  احل���ث  يف  ال���رواي���ات 
أهنا  روي  وقد  فيها  والرتغيب 
البالء  يدفع  وهبا  املريض  دواء 
يستنزل  وهبا  إبرامًا  أب��رم  وقد 
الرب  يد  يف  تقع  وأهن��ا  ال��رزق 
وأهنا  العبد  يد  يف  تقع  أن  قبل 
ختلف الربكة وهبا يقىض الدين 
تدفع  وأهنا  املال  يف  تزيد  وأهنا 
والداهية  وال��داء  السوء  ميتة 
واحل����رق وال���غ���رق واجل���ذام 
بابًا  أن عد سبعني  إىل  واجلنون 
من السوء ويستحب التبكري هبا 
ويف  اليوم  ذلك  رش  يدفع  فإنه 
أول الليل فإنه يدفع رش الليل .

ال���س���ؤال: م��ا امل��ق��ص��ود من 
الصدقة اجلارية ؟

اجلواب : املراد املصالح العامة 
كاملساجد واملدارس .

سؤال للقراء
هل يجوز ان تتصدق المرأة من المال الذي يعطيها اياه زوجها )مصروفها الشهري( من دون علمه ؟

سؤال وجواب العدد السابق )543(

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

الجواب: يجوز .

اعداد: محمد حمزة جبر



وصايا وذكريات..  ج2
ولدتك لتكون مجاهدا... وأنال اجر المجاهدين... 

الشهيد  ام  ب��دأت��ه  م��ا  ه���ذا 
عادت  التي  جعفر(  )عباس 
من  الثامن  العقد  اىل  بذاكرهتا 
ففي  املنرصم،  العرشين  القرن 
فلذة  ِ��د  ُول��� م(   1981( ع��ام 
املرحوم  س��امه  ال��ذي  كبدها، 
وال����ده )ع��ب��اس( ل��ي��ن��ال من 
)ك�أيب  فيكون  النصيب  اسمه 
السالم(  عليه  العباس  الفضل 
بنفسه  ي���ذود  م��ق��دام��ا  ب��ط��ال 
السالم(،  )عليه  احلسني  دون 
ان  اهلل  ح��ك��م��ة  وش������اءت 
 )35( العمر  من  وله  ُيستشهد 
سيدنا   عمر  سني  بعدد  عامًا، 
العباس )عليه السالم(، أسس 
مع إخوته األربعة موكبا هلم يف 

مدينة كربالء خلدمة الزائرين.
بفخر  ت��ت��ح��دث  الشهيد  ام 
ردد  لطاملا   « قائلة  ولدها  عن 
معكم،  كنا  ليتنا  )ي��ا  بحرسة 
من  اخفف  فكنت  ياموالي( 
يا  معه  )ان��ت  بالقول  حرسته 

بني مادمت متيض عىل هنجه(. 
نفس  مع  اتساءل  كنت  دوم��ا 
ال��س��ي��دة  ق��ل��ب  حقيقة  ع��ن 
وكيف  السالم(  )عليها  زينب 
وهل  األحبة  فقد  عىل  صربت 
فعال أنا زينبية كام أظن ؟! ... 

البد للمواقف ان تثبت ذلك.
أص��درت  إن  م��ا  هلل  واحل��م��د 
فتواها  العليا  الدينية  املرجعية 
مع  بيد  ي��دًا  وقفُت  اجلهادية 
لبوا  ال��ذي��ن  الثالثة  أوالدي 
النداء وأميل ان أنال معهم اجر 
اليوم  ذا  ان��ا  فها  املجاهدين، 
اقف بكل عٍز وفخر مع ولدي 
عيل  لواء  أبطال  أحد  املجاهد 
ان  بعد  السالم(  )عليه  االكرب 
قدمت ولدي )عباس( شهيدًا 

لالسالم.
الشهيد  أنسى وصية ولدي  ال 

حينام قال...
جيدا  اعلم  احلنون...  )ام��ي   
والعطوف  الرحوم  قلبك  ان 

سيؤملك لفقدك أياي .. ولكن 
اميل ان تكوين قوية كام عهدتك 
يايت  يوم  العاطفة  ت�هزِك  وال 
جثامين وقد لفُه العلم العراقي. 
لباقي  ق���دوة  ك��وين  أم����اه... 
بك  يقتدين  كي  األم��ه��ات... 
ُيشيع  عندما  الزهور  انثري   ..
ال��ف��ردوس  ج��ن��ة  اىل  ج��ث��امين 
اآلخ��رة  يف  داري  اىل  وُأزف 
من  السنني  أمضيت  ال���ذي 
شوق  فكيل  ابنيه  وأن��ا  عمري 

لرؤيته...
سأجد  من  امي...  يا  أتعلمني 
ودموع  ليستقبلني  واقفا  هناك 

الفرح يف عينيه ؟!
أراه  اهلل...  رمحه  وال��دي  انه   
بشموخ  رأس���ه  ي��رف��ع  واق��ف��ًا 

وفخر  لكونه ابًا للشهيد ...
الزكية  الدماء  رائحة  سيشم   
عىل جسدي وعيناه مغرورقتان 

بالدموع من شدة فرحته...
حتى  بيدي  دموعه  سأمسح   

وبعد  ج��رحي��ة...  كانت  وان 
وما  أماه  يا  عنك  أحدثه  ذلك 
مصاعب  م��ن  عليِك  م��رت 
رج��ااًل  أوالدك  أصبح  حتى 
لطاملا  الغالية...  امي   ... وآباء 
قَ�بَ�لُت قدميِك شوقًا للجنان.. 
فأسألك بحق من جعل رضاه 
م��ن رض��اك��ام.. ان ت��دع��ي يل 
رائحة  واش��م  الشهادة  بنيل 

اجلنان...(.
ولدي العزيز... ها انا قد نفذت 
دورك  وأك��م��ل��ت  وص��ي��ت��ك 
واإليامن...  بالثبات  اجلهادي 
العرس  الورود يف ذلك  نثرت 
امل��ل��ك��ويت ك��ام أوص���ي���ت... 
ورفعت  جثامنك  قرب  وقفت 
ريب  وناديت  السامء  اىل  ي��دي 
هذا  منا  تقبل  ))اللهم  قائلة 

القربان((...
لتكون  أربك  مل  ولدي  يا  فأنا 
ان  اطمح  بل  لوحدك،  جماهدا 

أنال اجر املجاهدين معك.. 

سارة محمد علي/ مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات
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العطاء الحسيني

العباسية  للعتبة  الرشعي  املتويل  وحت��دث   
خالل  الصايف  امحد  السيد  سامحة  املقدسة 
التابعة  االعالمية  الوسائل  من  وفدا  لقائه 
عىل  قائال«  ال��ع��راق:  يف  املقدسة  للعتبات 
من  املزيد  بذل  املقدسة  العتبات  إعالميهّي 
الصورة  نقل  عىل  والعمل  اإلعالمي  اجلهد 
تشهده  وما  الطاهرة  املراقد  هلذه  الناصعة 
منها  العمرانية  األصعدة  كافة  يف  ر  تطوهّ من 
البقاع  لشتى  إيصاهلا  عىل  والعمل  واخلدمية 
حديثة  وعمليهّة  علمية  وأساليب  بطرق 
شيئًا  يمثهّل  اإلعالم  »قطعًا  سامحته  مضيفا« 
ً يف حياة كلهّ واحد منهّا، ولكن يف الواقع  مهامهّ
إع��الم��ان،  لدينا  يكون  األش��ي��اء  ف��رز  عند 
الدفاعي  اإلع��الم  يه  نسمهّ ل  األوهّ اإلع��الم 
م وفق سياسة هو يرسمها  هذا اإلعالم يتكلهّ
وبرامج  واحدة  ام��ة  دوهّ يف  يبقى  لكنهّه  لنفسه 
املتعارفة،  الطرق  ما عنده وفق  ق  ثابتة ويسوهّ
ا  أمهّ باالستمرارية،  تكمن  ها  كلهّ فسياسته 
اإلعالم اآلخر فهو اإلعالم اهلجوميهّ بمعنى 
ك اىل سامعه وقد يكون  أنهّ هذا اإلعالم يضطرهّ
هاتك لكن لديه قدرة كبرية عىل  خالف توجهّ
اآلن  اإلعالم  لذلك وطبعًا هذا  ك  أن يضطرهّ

ًا ناجٌح«. يف الطرف املقابل جدهّ

نفقد  اآلن  ب��دأن��ا  »نحن  سامحته  واض��اف��ة 
أو  ذاك  أو  اإلعالم  هذا  تؤيهّد  التي  العنارص 
عىل  قدرهتا  عدم  بسبب  تفقدنا  ب��دأت  هي 
التواصل بشكٍل حريفهّ ومهنيهّ وهذه القضية 
مشكلة  لدينا  أنهّ  شعرنا  إذا  تسجيلها  جيب 
حتى نحاول تصحيحها مبينا » الشكهّ اليوم 
يعني  الفضائيات  هو  اإلعالم  من  كبرٌي  جزٌء 
اآلن اإلعالم اإلذاعي واألنرتنت والصحف 
ي  يغطهّ إعالم  هناك  يبقى  لكن  شاكلتها  عىل 
وهذا  الفضائيات  إعالم  هو  كبريًة  مساحًة 
م  نتكلهّ -نحن  قسَمنْي  اىل  نقسمه  اإلع��الم 
ي  نقوهّ نحن  منه  قسٌم  سة-  مقدهّ كعتبات 
الفضائية كاسم العتبة، كوهنا كيانًا قائاًم وهذا 
املسلمني،  قداسة عند مجيع  له  القائم  الكيان 
ره  تصدهّ الكيان  هذا  مع  تتعامل  أنت  ف��إذا 
يشء  فُيوجد  مبارش  نقل  بعنوان  اخلارج  اىل 
هذا  ولكن  للفضائية  نعطيه  كعتبات  نحن 
وهذا  ناجحة،  للربامج  إدارتنا  أنهّ  يعني  ال 
أرى  عادية  فضائية  مع  اآلن  أقارنه  عندما 
مذيع  لدهيا  الفضائية  منها،  أع��ىل  رقمي 
ان  مشريا«  أشخاصًا،  وتستضيف  وبرامج 
الكثري من  ينا مثل  تقوهّ الفضائية  الثاين  القسم 
نقاًل  وتنقل  ال��زي��ارات  يف  تأيت  الفضائيات 

ملاذا؟  مشاهدهيا  عدد  يرتفع  حيث  مبارشًا، 
بسبب املناسبة واملكان، وعادًة املبارش يوجد 
ام تستعجل للحصول  فيه مجهور أكثر وأنت كلهّ
أين  أكثر،  مجهور  عىل  حتصل  املبارش  عىل 
أصل  أن  أريد  ما  وهذا  لديك؟  ة  القوهّ تكمن 
أن  الُب��دهّ  لديك  املبارش  أنهّ  يف  تكمن  اليه، 
ة املبارشة  ًا، ليس بالنقل وإنهّام باملادهّ يصبح قويهّ
وهنا بعد ذلك ال يكون شغل الفضائية وإنهّام 
الربامج، لذلك نحن الُبدهّ أن  شغُل من أعدهّ 
مراكز  تأسيس  عىل  شديدًا  حرصًا  نحرص 
الفضائية  هبا  ز  جتههّ التي  ة  امل��ادهّ يعني  لإلنتاج 
وإنهّام  املعضلة،  هي  ليست  بفضائية  ر  تفكهّ ال 
نستطيع  كم  للفضائية  مه  تقدهّ الذي  اإلنتاج 
ة العتبات وكوادرها إلنتاج  االستفادة من قوهّ
هتا، ونحن بدأنا  الربامج التي تتناسب مع قوهّ
، فعندما يصبح لديك إنتاج  هبا بمقداٍر معنيهّ
براجميهّ سيكون لديك خزين جيهّد وتأيت اليك 
ا  الفضائيات ألخذ املواد منك وأنا أعتقد أهنهّ
يصبح  لو  ة  ومهمهّ اسرتاتيجية  إعالمية  فكرة 

عليها عمٌل دؤوب لوصلنا اىل نتيجة«.
معاون  ك��اظ��م«   عيل  حسن  بني  جهته  من 
احلسينية  العتبة  يف  االع��الم  قسم  مسؤول 
العتبات  اعالم  تأسيس  فكرة  ان    : املقدسة 

التقى المتولي الشـــرعي  للعتبة العباســـية المقدسة سماحة الســـيد احمد الصافي ) دام عزه(  
اعالميي العتبات المقدســـة في العراق بأنواعها  المقروءة والمسموعة والمرئية يوم الُجمعة 
الموافق )2016/5/20( هـ وبارك توحيد اصدارات العتبات التي تدعم الحشـــد الشـــعبي المبارك 

والقوات االمنية تحت اسم »اعالم العتبات المقدسة الموحد .

إعالميو  العتبات المقّدسة
 يوحدون عملهم االعالمي دعما للحشد الشعبي

االحرار / حسين نصر

14



العطاء الحسيني 

جاءت منذ اكثر من سنة وكانت هناك اجتامعات 
حيث  املقدسة  العتبات  يف  االخ��وة  بني  دوري��ة 
اقسام  رؤس��اء  حيرضها  اجتامعات  هناك  تكون 
والكاظمية  والعباسية  احلسينية  العتبات  اعالم 
والعسكرية والعلوية، مشريا يف البداية كانت لدعم 
هناك  تكون   ان  اجل  من  املبارك  الشعبي  احلشد 
احلشد  لدعم  العتبات  كل  من  دورية  اص��دارات 
دعاش  عصابات  يقاتل  ال��ذي  املبارك  الشعبي 
يكتب  خاص  كيس  يف  توضع  ان  عىل  االجرامية 
عليه« اعالم العتبات املقدسة » وتوزع يف جبهات 
االمنية  والقوات  العراقي  للحشد واجليش  القتال 
وهذا املرشوع قيد التفعيل ويف االيام القادمة سيتم 

تفعيله . 
املقدسة  احلسينية  العتبة  »ان  ق��ائ��ال  واض��اف��ه 
يف  السيبة  منطقة  يف  ارض  قطعة  استملكت 
كافة  تقوية  لغرض  منها  والغاية  البرصة  حمافظة 
البث  وتقوية  العراق  يف  املقدسة  العتبات  اذاعات 
العربية  باللغة  تبث  وايضًا  اجلنوبية  للمحافظات 
يف  ايران  يف  العربية  اللغة  تتكلم  التي  اجلالية  اىل 
االخ��رى  املناطق  وبعض  وع��ب��ادان  خوزستان 
ايضًا  املقدسة  العتبات  اع��الم  مبينا  اي���ران   يف 
جماالت  مجيع  يف  املشرتك  العمل  تقوية  اىل  هيدف 
بني  اخلربات  لتبادل  عمل  ورش  واقامة  االعالم  
احدى  يف   ، املقدسة  العتبات  يف  االع��الم  اقسام 
مل��دراء  مصص  اجتامع  هناك  ك��ان  االجتامعات 
املواقع يف العتبات املقدسة من اجل ان يكون هناك 
توحيد بالعمل وتبادل للخربات واالخبار وادامة 
يف  تعاون  هناك  يكون  ان  نأمل  بينهم   التواصل 

جماالت اوسع يف املستقبل القريب..
وامل��داوالت  املناقشات  من  العديد  اللقاء  وشهد 
من  بمجموعٍة  احلضور  خ��رج  وق��د  املستفيضة 
املقرتحات التي ستسهم يف تكوين منظومة إعالميهّة 
اخل��ربات  وت��ب��ادل  امل��ج��االت  مجيع  يف  مشرتكة  

واالمكانات االعالمية .

شهدت كربالء استمرار التســـجيل على قرعة اربعين سيارة من نوع سيراتو موديل 
)2016(  كورية المنشـــأ من مشروع دعم توسعة حرم االمام الحسين عليه السالم، 
أكد ذلك لمجلة »االحرار« الحاج عادل الموســـوي  مســـؤول قسم الهدايا والنذورات 
في العتبة الحســـينية المقدســـة، مضيفا  ان اهلدف من املرشوع هو مسامهة املواطنني 
بتوس��عة احلرم احلس��يني وصحن العقيلة زينب )عليها الس��الم( ع��ن طريق مجع ما 
يمك��ن مجعه من هذه الوصوالت وذلك من اج��ل رشاء العقارات واألبنية املجاورة 
للح��رم الرشيف لغرض التوس��عة،مبينا ان الع��راق يمر بضائقة مالي��ة صعبة لذلك 

احتجنا اىل اموال لديمومة املرشوع.
واوضح املوسوي ان فكرة قرعة السيارة جاءت لتشجيع املواطن للتربع، من خالل 
بيع بطاقة بسعر) 25( الف دينار عراقي واحلافز تشجيعي هو )40( سيارة، يمكن 
فرتة  خالل  نقدا   وتسديده  دوالر   8500 وهو  جدا  مفض  بسعر  عليها  احلصول 
اسبوعني من إعالن القرعة وتتحمل العتبة احلسينية التسجيل والرضيبة الكمركية، 
مشريا اىل ان الفائز بقرعة السيارة وال يملك سعرها يمكن ان يراجع قسم االليات 
الرشعية  املوافقات  واستحصلنا  دوالر،  االف   )4  ( بسعر  البطاقة  منه  ويشرتى 
انطلق  التسجيل  ان  اىل  الفتا  االموال  جلمع  واملسامهة  التربعات  جتمع  بخصوص 

ومازال مستمر . 

إعالميو  العتبات المقّدسة
إقبال متزايد من المواطنين للتسجيل  يوحدون عملهم االعالمي دعما للحشد الشعبي

على قرعة سيارات السيراتو موديل 2016 
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العطاء الحسيني

االم��ني  مكتب  م��دي��ر  استقبل 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام 
لشؤون  العام  االم��ني  ومعاون 
)سعد  السيد  والطفولة  االعالم 
مكتبه  يف  البنهّاء(  هاشم  الدين 
الرشيف،  احلسيني  بالصحن 
االساسية  الرتبية  كلية  من  وفدًا 
جلامعة بابل برئاسة عميد الكلية 
شاكر  )حممد  الدكتور  االستاذ 
رؤس��اء  م��ن  وع���ددا  الربيعي( 
وجمموعة  العلمية  االق��س��ام 
البنهّاء  واثنى  الكلية،  طلبة  من 
الزيارة  يف  الكلية  م��ب��ادرة  عىل 
أمال  والفعالة،  باجليدة  ووصفها 
يف  الكليات  بقية  هبا  تقتدي  ان 
بابل  وجامعة  عمومًا  ال��ع��راق 

ع��ىل وج��ه اخل��ص��وص،وذل��ك 
حفالت  تنظيم  عدم  خالل  من 
امور  تصاحبها  التي  التخرج 
ديننا  م��ع  تتناسب  ال  صاخبة 
تتناسب  وال  احلنيف  االسالمي 
العراق من شهداء  يقدمه  ما  مع 

احلشد الشعبي وقواتنا االمنية.
جاءوا  الكلية  طلبة  ان  »مبينا«   
يدخرون  ما  ُقوهتم  من  ومجعوا 
م���ن ام������وال ل��ك��ي ي��ت��ربع��وا 
بمدخراهتم لدعم احلشد الشعبي 
العصابات  ض��د  يقاتل  وه��و 
املبلغ  ان  »الداعشية«،موضحا 
ال��وي��ة احلشد  ُق���دم الح���د  ق��د 
شكره  عن  البنهّاء  الشعبي،وعرب 
نفسه  الوقت  للطلبة، منوها ويف 

بني  والوثيق  الكبري  الرتابط  عن 
وعدد  املقدسة  احلسينية  العتبة 
من اجلهات املوجودة يف العراق 
وخارجه، مؤكدا ان مبادرة تربع 
وليست  الوحيدة  تكن  مل  الطلبة 
الواحد  العراق  ابناء  عىل  غريبة 
احلسيني  الصحن  شهد  فقد 
الرشيف قبل فرتة قدوم خرجيني 
واملعاهد  الكليات  متلف  من 
التخرج  قسم   أدوا  العراقية 
من  بداًل  الشهداء  قبة سيد  حتت 
التخرج،كذلك  حفالت  اقامة 
استقبلت العتبة املقدسة قبل فرتة 
البرصة  حمافظة  من  نسويًا  وفدًا 
للبنات  ال��ع��ش��ار  ث��ان��وي��ة  ع��ن 
دع��اًم  ال��غ��رض  لنفس  متربعني 

وأيتام  الشعبي  احلشد  ألبطال 
القوات  من  االبطال  الشهداء 
اود  الشعبي،لذا  االمنية واحلشد 
ان  »االح��رار«  جملة  خالل  ومن 
مبادرات  هكذا  بمثل  أرح��ب 
تكون  ان  ذاته  الوقت  يف  ونأمل 
وك��وادر  واك��رب،  اوس��ع  بشكل 
االس��ت��ع��داد  اه��ب��ة  ع��ىل  العتبة 
الستقبال اي يْش جتود به ايادي 
العلمية  ال��ك��وادر  من  اخلريين 
احلشد  ألبناء  دع��اًم  والطالبية 

الشعبي.
شاكر  )حممد  الدكتور  قال  فيام 
ترشف  الكلية:  عميد  الربيعي( 
الرتبية  كلية  وأس��ات��ذة  طلبة 
بزيارة  بابل   جلامعة  االساسية 

خريجو كلية التربية االساسية لجامعة بابل يتبرعون للحشد الشعبي
االحرار : ضياء االسدي 

في خطوة فريدة من نوعها ...
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العطاء الحسيني 

االع��الم  قسم  رئيس  استقبل 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
وفدا  السالمي،  حيدر  األستاذ 
االمريكية  اجلامعة  اساتذة  من 
ت��ب��ادل  هب���دف  ال��ك��وي��ت  يف 
الطرفني,  بني  واالفكار  اآلراء 
ال��زائ��ر عن  ال��وف��د  ع��رب  حيث 
العراق  اىل  باحلضور  سعادته 
يف  ب��ام  خاصة  وك��رب��الء  عامة 
املغايرة  االمنية  االوضاع  ذلك 
يف  وشاهدوه  سمعوه  عام  متاما 
االهنيار  عن  االع��الم  وسائل 
العراق، معربني عن  االمني يف 
للوضع  واطمئناهنم  رسورهم 

احلايل. 
حيث حتدث الدكتور يف اجلامعة 
يب  ار  الكويت  يف  االمريكية 

»االح���رار«  ملجلة  رساك��ي  تد 
ودراية  علم  عىل  »نحن  قائال: 
وحضاراته  واث���اره  بالعراق 
الدينية  وم��ع��امل��ه  االن��س��ان��ي��ة 
بصورة  زي��ارت��ه  ق��ررن��ا  لذلك 
بصورة  املقدسة  وكربالء  عامة 
ونحن  االوىل  وللمرة  خاصة 
ايضا عىل علم بالزائرين الذين 
مجيع  من  سنويا  اليها   يفدون 
عىل  مشيا  س��واء  العامل  انحاء 
وعندما  ذل��ك,  غري  او  االق��دام 
عىل  يبكون  ال��ن��اس  وج���دت 
السالم(  )عليه  احلسني  االنامم 
املقدس  احلسيني  الصحن  يف 
غريب  ش��ع��ور  ع��ن��دي  ت��ول��د 
»ما  ان  مضيفًا  اجتاههم«،  جدا 
يف  وقرأناه  وشاهدناه  سمعناه 

متاما  مالف  االع��الم  وسائل 
الواقع  يف  وملسناه  شاهدناه  عام 
ومل  آم��ن  ال��ع��راق  يف  فالوضع 
وجودي  اثناء  باخلوف  اشعر 
يف كربالء بصورة خاصة، وقد 
اكد يل استتباب االمن هو كثرة 
انتشار نقاط التفيش املنترشة يف 

الطرق الداخلية واخلارجية«.
يف  رغبته  الوفد  أبدى  وقد  هذا 
وفتح  مستقباًل  العراق  زي��ارة 
مع  العلمي  ال��ت��ع��اون  ب���اب 
وخاصة  فيه  املقدسة  العتبات 
احل��س��ي��ن��ي��ة م��ن اج���ل ت��ب��ادل 
والثقافية  العلمية  اخل���ربات 
مشاريع  عىل  اكثر  واالط���الع 
العتبة لغرض االستفادة منها.    

خريجو كلية التربية االساسية لجامعة بابل يتبرعون للحشد الشعبي
االحرار/ قاسم عبد الهادي

االمام احلسني وأخيه ايب الفضل 
ومن  السالم(  )عليهام  العباس 
)عبد  الشيخ  بسامحة  اللقاء  ثم 
امل��ه��دي ال��ك��رب��الئ��ي( امل��ت��ويل 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة 
اي��دي  ب��ه  م��ا ج��ادت  ل��ه  لنقدم 
تربعات  م��ن  االع����زاء  طلبتنا 
للحشد الشعبي وباخلصوص اىل 
السالم(  )عليه  االكرب  عيل  لواء 
الطلبة  الغى  ان  بعد  املجاهد 
تقام  التي  التخرج(  )حفالت 
يف كل عام، وذلك استحياًء من 
اقامة كل ما هو مفرح هلم وهناك 
يقاتلون  وجماهدون  تسفك  دماء 
يف سوح الوغى فكانت مبادرهتم 
سالت  التي  الدماء  هلذه  احرتامًا 
واح��رتام��ًا  البلد  ت��راب  ل��رتوي 
لعوائل الشهداء االكارم، مبينا ان 
الزيارة تضمنت ايضا استعرض 
من  املختلفة  الكلية  نشاطات 
حيث  واملادية،  املعنوية  الناحية 
مبلغا  الكلية  قدمت  وان  سبق 
الشعبي  احلشد  لدعم  املال  من 
فضاًل عن اقامة معرض يف باحة 
لغنائم  االساسية  الرتبية  كلية 
السالم(  )عليه  االكرب  عيل  لواء 

التابع للمرجعية.
الشيخ  سامحة  اش��اد  جانبه  من 
بالدور  الكربالئي  املهدي  عبد 
الكلية  به  قامت  ال��ذي  الفاعل 
اللوجستي  ب��ال��دع��م  املتمثل 
االم��وال  م��ن  باملبالغ  وال��ت��ربع 
بالدم  ال��ت��ربع  محلة  ع��ن  فضاًل 
التي شارك فيها اساتذة وموظفو 
وطلبة الكلية لغرض رفع الروح 
الشعبي  احلشد  ملقاتيل  املعنوية 

والقوات االمنية.

رئيس قسم اإلعالم  يستقبل 
وفدا من الجامعة االمريكية في الكويت
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عطرة  بتالوة  الندوة   اسُتهلت 
لتأيت  احلكيم،  الذكر  آيات  من 
الكربالئي   الشيخ  سامحة  كلمة 
التي جاء فيها : الواقع ال يسُعنا 
من  الثانية  ال��ذك��رى  يف  ونحن 
الدينيهّة  املرجعية  فتوى  صدور 
العراق  ع��ن  ال��دف��اع  ب��وج��وب 
أنهّ  إالهّ  ومواطنيه  ساته  ومقدهّ
واع��ت��زاز  إج���الل  وق��ف��ة  نقف 
مثهّلوا  الذين  األبطال  ألولئك 
واإلحسان،  ال��ربهّ  أعظم  مرتبة 
ما  هو  اإلحسان  مراتب  فأعظم 

يف  تضحية  من  الشهيد  مه  يقدهّ
»سامحته«  واشار  السبيل،  هذا 
آب��اء  األب��ط��ال  ه��ؤالء  وراء  ان 
األبطال  ه��ؤالء  ربهّ��وا  هات  وأمهّ
حتى  احلسينيهّة  املبادئ  هذه  عىل 
بلغوا هذه املرتبة، حيث اندفعوا 
وآثروا عىل أنفسهم وتركوا الدنيا 
موا هذه  اهتا وعوائلهم ليقدهّ وملذهّ
فهؤالء  اجل��س��ام  التضحيات 
علينا  كبري  ح��قهّ  هل��م  األب��ط��ال 
ونه  يستحقهّ فيام  ر  نفكهّ أن  والُب��دهّ 
كالم  وه��ذا  احلقوق،  ه��ذه  من 

املعنيهّني  املسؤولني  اىل  موجه 
األب��ط��ال  هل���ؤالء  وا  ي����ؤدهّ لكي 
حقوقهم.. منوها انه لوال فتوى 
السيستاين)دام  السيد  سامحة 
ه(، ولوال االستجابة الكبرية  ظلهّ
والرسيعة هلذه الفتوى وحتويلها 
أن  الُب����دهّ  امل���ي���دان،  أرض  اىل 
ا فيه  ر ما هو احلال الذي كنهّ نتصوهّ
احلبيبة  العاصمة  حال  هو  وما 

سة.. بغداد واملدن املقدهّ
خطابه  ان  »س��امح��ت��ه«  م��ؤك��دا 
 ً اوال  السياسيني  اىل  م��وج��ه 

امللف  هذا  عن  املسؤولني  ومع 
ما هو حالنا وما هو حال   ً اوال 
وهويتنا  ومقدساتنا  اعراضنا 
املقدسة  مدننا  وح��ال  وثقافتنا 
ل����وال ه����ذه ال��ف��ت��وى وه���ذه 
ذلك  وكل  الرسيعة  االستجابة 
تعاىل  اهلل  م��ن  بلطف  الش��ك 
وتأييده ونرصه ؟!،مضيفا هناك 
ه��ؤالء  أغلب  ان  مهمة  نقطة 
من  جتدهم  املقاتلني  األب��ط��ال 
أن  ينبغي  أليس  فقرية  عوائل 
للسياسيهّني  قدوة  هؤالء  يكون 

العطاء الحسيني

تحت شعار )الجهاد باب من أبواب الجنة(

المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  االمانة  تقيمها  ندوة 
بمناسبة الذكرى الثانية النطالق فتوى الجهاد الكفائي

أقامت األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة في قاعة خاتم االنبياء داخل الصحن الحسيني الشريف ندوتها السنوية تحت شعار)الجهاد 
باب من أبواب الجنة فتحه اهلل لخاصة أوليائه( بمناســـبة الذكرى الثانية النطالق فتوى الجهاد »الكفائي« لســـماحة آية اهلل العظمى السيد 
علي الحســـيني السيســـتاني )دام ظله الوارف(،بحضور المتولي الشـــرعي لألمانة العامة للعتبة الحســـينية المقدسة سماحة الشيخ )عبد 
المهدي الكربالئي( وأمينها العام الســـيد )جعفر الموسوي( ونخبة من أعضاء مجلس إدارتها، وعدد من الشخصيات الدينية واالجتماعية 

والعلمية وبعض السادة والشيوخ الفضالء وعوائل ذوي الشهداء وجمع غفير من المدعوين. دي
س

اال
اء 

ضي
ر/ 

قري
ت
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العطاء الحسيني 

ملبادئ  جتسيدهم  يف  مجيعًا  ولنا 
السالم(  احلسني)عليه  اإلم��ام 
ك��لهّ  ��ا  م��نهّ ي��ن��ال��وا  ان  وجي���ب 
علينا  ال��واق��ع  يف  االستحقاق 
هؤالء  دعم  أجل  من  نعمل  أن 
املعنويهّ  الزخم  وإدامة  األبطال 
والتوعوي  والتثقيفي  والروحي 
هلذه املعركة.. داعيا احلضور اىل 
األبطال،  هؤالء  قصص  ق��راءة 
يف  ونقرأ  املجالس  نسمع  حينام 
مبادئ  من  جسدت  ما  الكتب 
)عليه  احلسني  االم��ام  ث��ورة  يف 
ربام  الطف  ارض  ويف  السالم( 
بذلك  تتكرر  ال  اهنا  نتصور  كنا 

ولكن  العمر،  وبذلك  احلجم 
هؤالء  قصص  عن  نقرأ  حينام 
مشاعرهم  ه��ي  وم��ا  االب��ط��ال 
التي  وم��ب��ادئ��ه��م  وع��واط��ف��ه��م 
مع  املواجهة  ه��ذه  يف  انطلقوا 
اىل  سامحته  وأش���ار  داع����ش،  
للمبادئ  ص���ورة  سنجد  ان��ن��ا 
الطف  ارض  يف  جسدت  التي 
نسخة  يف  الطف  ابطال  وك��أن 
املعركة..  هذه  يف  مكررة  ثانية 
ه��ذه  زخ���م  ن��دي��م  ان  فعلينا 
مبادئها  عىل  ونحافظ  املعركة 
وسننها.. وآداهب���ا  وأحكامها 
قال  مبادئ.فيام  معركة  ألهن��ا 
سلطان(  كاظم  )ع��يل  األستاذ 
م���س���ؤول ق��س��م ال��ن��ش��اط��ات 
امل��ق��دس��ة:  ال��ع��ت��ب��ة  ال��ع��ام��ة يف 

لتخليد  االح��ت��ف��ال��ي��ة  ج���اءت 
الشعبي  احلشد  شهداء  اس��امء 
التي  املرجعية  لفتوى  والعرفان 
وشعبه  ال��ع��راق  ارض  انقذت 
وللتذكري  االره��اب،  بطش  من 
وأمهية  بأمهيتها  خاص  بشكل 
اب���ط���ال احل��ش��د امل���ق���دس يف 
طوائفهم  بكافة  ال��ن��داء  تلبية 
والوقوف  للدفاع  ومذاهبهم 
ان  مبينا  اإلره������اب،  ب��وج��ه 
فعاليات  عدة  تضمنت  الندوة 
اىل  اضافة  االمانتني  كلمة  منها 
لسامحة  وتوعوية  دينية  حمارضة 
ال��س��ي��د )رش��ي��د احل��س��ي��ن��ي(، 

وعرض اطفال مدارس الوارث 
ملرسحية جتسد بطوالت احلشد، 
وفيلم  شعر  قصيدة  عن  فضاًل 
ووض��ع  الفتوى  ع��ن  وثائقي 
خلمسة  معرض  واقامة  العراق، 
رسموا  بابل  حمافظة  من  فنانني 
بطوالت  بلوحاهتم  ووث��ق��وا 
جم���اه���دي احل���ش���د ال��ش��ع��ب��ي 

والقوات االمنية.
واوضح االستاذ )صالح هادي 
عناد( مدير ادارة لواء عيل االكرب 
)عليه السالم( امهية الندوة هبذه 
جعلت  التي  العظيمة  الذكرى 
عن  للدفاع  هيبون  العراقيني 
وال��رشف  وال��ع��رض  االرض 
واملقدسات،وأشار اىل ان مقاتيل 
السالم(  )عليه  االكرب  لواء عيل 

املرجعية  ي��ع��اه��دون  ب��ال��ذات 
الدينية  بأهنم صامدون وثابتون 
ال��ع��راق،  حت��ري��ر  ان��ت��ه��اء  حتى 
مربهنني للعامل امجع ان العراقيني 
فرق  ال  ومتوحدون  موحدون 
ب��ني ش��ي��ع��ي وس��ن��ي وك���ردي 
بتحرير  ذل��ك  واثبتوا  وع��ريب، 
وس��ام��راء  وبلد  النرص  ج��رف 
وت��ك��ري��ت وال�����دور وال��ع��ل��م 
حترير  وباجتاه  والرطبة  وبيجي 
والصقالوية  الفلوجة  كرمة 
قال  جهته  وال��ف��ل��وج��ة..وم��ن 
مسؤول  فرحان(  رسول  )امحد 
الشهداء  ذوي  رع��اي��ة  شعبة 
واجل���رح���ى: ن��س��ت��ذك��ر ال��ي��وم 
التي  املباركة  اجلهادية  الفتوى 
الرش  قوى  مططات  أجهضت 
الرد  بمقام  فكانت  واالستكبار 
التي  املخططات  لتلك  االهل��ي 
كادت تعصف بالعراق،مبينا ان 
بتأسيس  رشعت  العامة  االمانة 

شعبة تعنى برعاية ذوي الشهداء 
كثرية  بمهام  وكلفت  واجلرحى 
الرشحية  ه��ذه  خلدمة  وجسيمة 
او  اكبادها  فلذات  قدمت  التي 
مبينا  خطرية،  إلصابة  تعرضت 
تأسيسها  حداثة  مع  الشعبة  ان 
للشهداء  بيانات  قاعدة  عملت 
االستامرة  خالل  من  واجلرحى 
عىل  حتتوي  التي  االلكرتونية 
ختص  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  مجيع 
ال��ش��ه��ي��د وذوي����ه اض��اف��ة اىل 
خالل  من  ومتابعتهم  اجلرحى، 
او  بناء  منها  عديدة  نشاطات 
وتوزيع  البيوت  بعض  ترميم 
وتوزيع  املنزلية  االجهزة  بعض 
رمضان  لشهر  الغذائية  السلة 
لأليتام  العيد  وكسوة  امل��ب��ارك 
اجلرحى  متابعة  ع��ن   ً فضال 
داخل  كانوا  س��واء  وعالجهم 
املنح  وتقديم  العراق  خارج  او 

واإلعانات املادية هلم.
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ميعاُد السماء

واأطوف  ال�سفاه،  بهم�ص  كرميا  ال�سوت  اأرم��ي  �سريحه،  قبالَة  جل�سُت 
بالأكف،  اأعلو  عا�سقيه  ينابيع  بني  من  وانه�ص  حرمه،  حول  بروحي 
تربته  اأدمي  على  روحي  تغرق  حتى  جديد  من  واهم�ص  العيون،  ملء 
لتاأخذنني اأمواج اليم من زواره اىل اأعماق فكره وعظيم عقيدته،لقف 
�سعبان،  من  الن�سف  بليلة  مرام،  كل  حتتها  ي�ستجاب  التي  قبته  حتت 
ببات اجتاه قبته ) اإن هذا لرزقنا ماله من  ودّونت ب�سمت وبعيون مت�سّ

نفاد(...
بقايا  واطوي  اأتقوى بني رحاب دفئك  اإنني  ال�سهيد،  اأيها  يا  اأت�سمعني 
من  ماء  بكا�ص  دمي  �سوائب  من  تبقى  ما  واطهر  ح�سرتك،  يف  ذنوبي 
يبهج  كنور  وج��ودك  عط�سك،فاأحت�س�ص  واذك��ر  ا�سمك،  يحمل  �سبيل 
ا�ستد الظالم فال يخفى  الذنوب، فمهما  قلبي ويزيح عن ج�سدي ثقل 
املتقني  اإمام  انك  حقيقة  �سعلة  يطفئ  فال  الظلم  ا�ستد  ومهما  نورك، 
املنت�سر على مر الزمان ومهما ا�ستبد الظامل فالبد وان تخرتق �سرخة 

مظلوميتك جدار �سمريه ويحرتق بنار ظلمه...
اأيها ال�سهيد : اعتدت اأن ابت�سم اأمام الكوارث ويف عينّي دمعة حارة اأمازج 
بها دمعة ال�سعادة الباردة بلغة احلزن، وتاأبى اأن تخرج من �سفتّي حلظة 
عتاب، ويلوح يف عقلي ب�سي�ص النجاة كلما زرت حرمك، فتنه�ص روحي 
من جديد على اأر�سك، وتخلخلت عروقي دماء جديدة من في�ص ا�سمك، 

ت  ر فمر
الع�سق  مبرحلة 

وال�ساهد  حل�سرتك،  امل��الزم  احل�سيني، 
منك�سرة  ال�سريف،  ب�سحنك  تهتف  جاءت  التي  الأ�سوات  على 

ال�سيطان،  حاربت  مناطق  يف  الإميان  م�ساهد  تروي  منت�سرة،  وبع�سها 
الن�ساء  ب�سرب  ول  الأبطال  ب�سمود  لي�ص  قائم  النت�سار  اإن  لتوؤكد 
لها  وترجتف  الأع���داء  يخافها  باملكان  حتيط  بقوة  بل  والأط��ف��ال 
الأو�سال...فنامت روؤو�ص وقامت روؤو�ص وطافت روؤو�ص، وبقي ال�سوت 
احل�سيني يوحد ويتوحد فلن يحتاج اىل خارطة تروي للعامل قوته، 
�سيحته داهمت ح�سودهم ومزقت اأعالم هو�سهم ...�سيحة و�سلت من 
وفروا  متاما   اأمامها  عجزوا  فلولهم،  تدّمر  وهي  لالأحداق   الأح��داق 
على  ظله  وترك  املوؤمنني  �ساند  الذي  الإلهي  ال�سوت  بقوة  كالفئران، 

نفو�سهم بعد ا�ستجابة دعوات املظلومني على اأيادي الظالم...
اأطلقت �سوؤايل منفردا وتغطيت بخبء ال�سوت، اإنهم يزحفون وجتمعنا 
الأطفال  و�سراخ  �سفوفهم  يف  الأ�سوات  تعالت  قا�سية  ليلتنا  وكانت 
املع�سومني  بالأئمة  اهلل  وتدعو  ت�سلي  والن�ساء  امل��وت  نحو  يدفعنا 

وقائمهم اأن ينقذهم من جنون احلرب، وين�سر ال�سابرين.

ي بقايا ذنوبي في حضرتك
 أتقوى بيَن رحاب دفئك واطو

حيدر عاشور 
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ميعاد كاظم الالونديميعاُد السماء

خرّبين اأيها الغائب عن حلظات اللقاء
اأناجيك اأيها البعيد القريب

وعلى اأمل لقياك كللت �سنيني باأزاهري ال�سرب
فاأنا لأجلك خلقت لأنتظر، وعلى ميناء ال�سوق �سابت �ساعات

انتظاري واجدب غيابك فيايف الروح
وّدَع الربيع اأيامي وذبلت مقلتاي وهما تهفوان �سوب امل�سرق

علهما تكتحالن بجمال بدرك الزهر
يا اأني�ص وح�ستي ارحم من راأ�ص ماله النتظار

بت كمن يقتفي اأثرا ملفقود �ساع �سيماوؤه بني زحمة ذنوبه
حيث ل دليل ير�سدين اإليك ول �سهود، فت�سللُت هربًا من 

طواحن الفنت ا�ساأل عنك العارفني..
قالوا ومَل عنه ت�ساألني..؟

قلُت لأ�سكو اليه غور من حتالف �سدي دنياي الغرور..
نف�سي الأّمارة.. عدوي الذي اأوغل يف �سفك دمائي وكل ذنبي 

اإل لأين اأعلنت ولئي وحبي اليك..
واأما غيابك فرحلة مريرة بُت اأخ�سى اأن ل ا�سهد ختام ف�سولها..

يا ُحلمًا اأوقده ليلة امليالد فيتاألق عائما مع اأحالم العا�سقني
يا غ�سة �ساطرت نب�سات قلبي املوجوع.. متى اأراك ؟ متى اأراك؟ فيتو�سل .. ي�ستغيث بجالل جدك الق�سور، هل اىل لقياك يا 

بن احمد من �سبيل ؟
اأم تراين �ساأكون كمن رحلوا و�سكنوا اللحود وهم رقود ول زالت تعج قبورهم بالنياح �سوقًا لبزوغ طلعتك البهية..

اأم �ستمهلني اأنفا�سي كي اأراك وانت تطرق بعنانك األف باب وباب و�سوتك املقتدر ينادي فينا "ل يحطمّنكم الياأ�ص فاأنا القادم 
املنت�سر".

يالحقنا مبغ�سوك ومنذ الأزل ليقطعوا حبل و�سالنا بك قالوا لنا عبثًا ما تنتظروه فلن يعود اأمريكم املوهوم، اإمنا تنتظرون 
بدعة انتم لها عاكفون..

اأنهم يتجاهلون �سر وجودك فما حتيا الأرواح وتنعم اخلالئق اإل من مُين رحماتك القد�سية..
فعّجل يا �سفري اأ�سحاب الك�ساء، يا ميعاد ال�سماء والأنبياء بالفتح املجيد لتبيد اقوامًا جحدوك افرتاًء وُتخر�ص ال�سنة تطاولت 
على اهلل حينما ب�ّسر بك الأكوان والأزمان ياقلب احل�سني الذي �سدعته نوازل كربالء فمعك �سيدي �ستتقد جذوة الإ�سالم احُلر 

من جديد وت�سرق الأر�ص بنور ربها وقيل احلمد هلل رب العاملني.
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بشائر النصر النهائي الحت باألفق…
 نصر من اهلل وفتح قريب

بالدهم  وتحرير  لالنتصار،  وف��دوا  جندَك  ه��ؤالء  وم��والي،  وسّيدي  إلهي 

المقدسة من دنس الشيطان الرجيم، فسّدد خطاهم واجعل النصر حليفهم..

22



23



محمد باقر المظفر  اإلسالُم والتشويُه

داعش

ع���������������اٌر ع������ل������ى الإ�������������س������������الم ك��������ون��������ك م�������س���ل���م���ا

ع���������������ار ع������ل������ي������ك وان������������������ت ت���������رج���������م دي�����ن�����ن�����ا

ي�����������ا م�����������ن جت���������������������اوزت ال��������ي��������ه��������ود ب����ف����ع����ل����ه����م

ه�������داي�������ة ت����������رجت����������ون  ����������س���������رمت  ال�������ك�������ف�������ر  يف 

خ��������ن��������ت��������م و���������س��������ي��������ت��������ه مل��������ح��������ك��������م ب�����ي�����ت�����ه

احل���������س����ن ح���������ق  يف  ال�����ف�����������س�����ل  ك���������ل  ق�����������ال  م���������ذ 

ح�����ف�����ي�����ده احل���������������س�������ني  ح�����������ق  يف  ق��������������ال  م�����������ذ 

ج��������ن��������ات ع�������������دن ه����������م غ����������������دوا اأ��������س�������ي�������اده�������ا

ك����������������رت اأح����������������ادي����������������ث الإل�����������������������ه ب����ح����ق����ه����م

خ�������ال�������ف�������ت�������م ال��������������ب��������������اري ب��������ك��������ل م������ق������ول������ة

ال������������ورى خ������ل������ف  اآدم  ن���������������س�������اأة  ق������ب������ل  م���������ن 

ال�����دج�����ى �����س����ك����ن  ال�����������ذي  ال�������ن�������ون  ذي  ق�����ب�����ل  م�������ن 

وامل������رت�������������س������ى امل�����������س�����ط�����ف�����ى  اإن  ق������������ال  ق���������د 

خ������ط������وات������ه يف  ال���������������س�������ي�������ط�������ان  وت�������ب�������ع�������ت�������م 

الأوط�������������������ان يف  ال�������ق�������ت�������ل  ت������ب������ي������ح  م����������ن  ي����������ا 

������س�����ع�����ي�����ا ل�������ك�������ي ت�������ر��������س�������ي ب�������ن�������ي �����س����ف����ي����ان

ب�������ال�������ق�������ت�������ل وال��������ت��������ك��������ف��������ري وال�������ط�������غ�������ي�������ان

خ�������������س������ئ������ت ه�����������داي�����������ة ط���������ال���������ب ال�������ك�������ف�������ران

الأدي����������������������ان حم��������ك��������م  يف  ه�����������م  ق���������������ال  م�����������ذ 

وه���������������و ��������س�������ك�������ني ال�����������������������روح وال���������ري���������ح���������ان

الإمي����������������������ان اأول��������������������������و  ال  ح���������ب���������ه  م�������������ا 

ت��������وك��������ي��������ل��������ه��������م م��������������ن خ������������ال������������ق رح�������م�������ن

وال�����������ق�����������راآن والإجن�������������ي�������������ل  ال�������������ت�������������وراة  يف 

ق����������د ق�������ال�������ه�������ا م����������ذ ن�����������������س��������اأة الإن�����������������س��������ان

م�����������ن ق��������ب��������ل اإب�����������راه�����������ي�����������م وال���������ق���������رب���������ان

ال�������ط�������وف�������ان ج��������������وى  يف  ن��������������وح  ق�������ب�������ل  م�����������ن 

وذوي����������������ه����������������م ه��������������م ج���������ن���������ة ال�������ن�������ع�������م�������ان

و�������س������ت������ح�������������س������رون غ���������������دًا م���������ع ال�����������س�����ي�����ط�����ان
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���������س��������ّك��������ر ام  ه����������������������ذا  وجم�����������ي�����������ئ�����������ك 
ف�����������ّي�����������ا������������ص ال�����������رح�����������م�����������ة واجل�����������وه�����������ر
م�����������������س��������ف��������وع��������ة ب��������امل�����������������س��������ك الذف�������������������ر
حم������������ف������������وف������������ًا ب�����������امل�����������ل�����������ك الأزه��������������������������ر
امل���������ن���������رب ي����������ع����������ل����������و  اأن  مل����������ح����������م����������د 
وي���������������������������������������������وؤذن ب��������������������������اهلل الأك��������������������������رب
الكوثر" اأع���������ط���������ي���������ن���������اك  "اإّن����������������������������ا 
ب������������ه ا���������س��������ت��������ق��������وى وب����������������ه ا��������س�������ت�������اأم�������ر
ت������ق������ه������ر ل  ح��������������ي��������������اةٍ   م�����������ن�����������ه�����������اج 
وك���������������رام���������������ت���������������ه دوم����������������������������������ًا ت���������ذك���������ر
ت�����ع�����ه�����ر م����������اج����������ن����������ةٍ   وح���������������ي���������������اةٍ  
ي�������������وؤث�������������ر م�������������������������ال  ل  ظ�������������ل�������������م  ل 
ل����������الأب����������ي���������������������ص ف��������ي��������ه��������ا والأح���������������م���������������ر
ت��������������دع��������������و ل�����������ل�����������ن�����������ور وم����������������������ن ن����������������ّور
وخ������������������ال�������������������ص م������������������ن ي�����������������������وم اك������������������در
اإب���������������������������داع���������������������������ات ظ������������ل������������ت ت���������زخ���������ر
زّك����������������������������������اه ال����������������������������رب وق�����������������������د ط������ه������ر
ل��������ل��������خ��������ل��������ق ال���������������������س����������ام����������ي وامل����������خ����������رب
وم����������ن����������اق����������ب����������ه����������م ك�������������ان�������������ت م���������������س�������در
ول��������������ي��������������ث احل����������������وم����������������ة ه����������������ل ي������ن������ك������ر
خ�����ي�����رب يف  م������������رح������������ب  ج������������ن������������دل  م���������������ن 
ح�������������ني ا����������س���������ط���������ف ال���������ن���������ف���������ر الغ�����������������در
ي�����ت�����ب�����خ�����رت ي�������������زه�������������و  اخل���������������ن���������������دق  يف 
الأح�����������م�����������ر ل������ل�������������س������ف������ق  م�����������ال�����������ت  اإذ 
������س�����رب اأب�����������������������و  ال�������������������������س������������اأن  رف������������ي������������ع   
ل�����������ل�����������������������س�����������ه�����������داء وم�����������������������ن ي�������������س������ه������ر
ومل��������������������������ن ������������س�����������ح�����������ى ومل��������������������������ن ك�������������رب
لأج��������������������������ل اخل���������������������ري وم���������������������ن ي������ح�������������س������ر

ع������ن������رب اأم  ه���������������������ذا  اأه���������������������الُل���������������������ك 
اأك���������������������������رم ب�����������ق�����������دوم�����������ك م��������������ن �������س������ه������ٍر
اهلل اآُي  ����������س���������ط���������ع���������ت  ف������������ي������������ه 
وح�����������ي�����������ًا اأر��������������������س�������������������ل  اهلل  وب���������������������ه 
ج������������������������اء ب������������ك������������ن������������ٍز م������������������ن م������������������وله
وي�������������������س���������ي���������ح ب����������دن����������ي����������ا ك���������������اف���������������رةٍ  

اآي���������������������������������اتٍ  يف  ل�����������������ه  ق����������������������ال  ق�����������������د 
ف���������������س�������غ�������ى ط��������������ه ل��������������ن��������������داء ال�������������������رِب
وي�������������ن�������������ادي�������������ه�������������م ه����������������������ذا ال�����������دي�����������ن
ع��������������ز الإن�����������������������������س��������������ان ب��������������ه اأم�����������������س��������ى
ط�����������ّه�����������ره�����������م م��������������ن ���������������س��������������رٍك ع������������������اةٍ 
م����������ع����������ب����������ودًا ي����������ت����������ب����������ُع  ع�������������ب�������������ٌد  ل 
ف���������������س�������ل ل  ��������������������س�������������������واء  ال����������������ك����������������ل 
ج�����������������اءت اآي  اأول  اق���������������������������������راأ 
وال��������������������ق��������������������در م�����������������ن�����������������ازل ج������������ن������������اٍت
وب����������������ع����������������ز الإ���������������������������س��������������������������الم جت�������ل�������ت 
وحم��������������������م��������������������د ل����������������ل����������������رب م����������������ث����������������اٌل
ع����������������ن����������������وان ال���������������������راأف���������������������ة م�����������ي�����������زان
ول�����������������������س�����������ح�����������ب حم�������������م�������������د اآي�������������������������ات
وف���������ت���������ى الإ��������������س�������������الم اأب�����������������ي ال���������س����ب����ط����ني
��������ر اأ������������س�����������ن�����������ام ال�����������������س��������رِك م������������ن ك�����������������سّ
م����������������ن ب���������������������ات ب���������ن���������ف�������������������صٍ ي�������ف�������دي�������ه
م�������������ن ق�����������ات�����������ل َع���������������م���������������رًا ح�������������ني اأت�������������ى
اهلل ����������س���������م�������������������ص  ُردت  ومل������������������������ن 
الأ������������س�����������ل زك�����������������ي  امل����������ي����������م����������ون  ذاك 
ف���������������������س����������الم ل�������ل���������������س�������ه�������ر الأق���������������د����������������ص
ومل�������������������������ن زّك�������������������������������ى ومل�������������������������ن ��������س�������ل�������ى
ولأه������������������������ل ال��������ب��������ي��������ت وم����������������ن ي�����������س�����ع�����ون

صالح رديف عليتحيٌة للشهر الفضيل
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حافل  تاريخ  لبنان  يف  للتشيع 
وحتى  والتضحيات،  باملاثر 
يثبتون هويتهم جتدهم حيرصون 
عىل تراثهم ويتألألون باخالقهم 
االخوة  مع  جولة  ويف  االمامية، 
املرشفني عىل اوقاف بلدة عنقون 
، علام ان املوظفني يعملون جمانا 

يف اوقاف بلدة عنقون.
البلدة  اث��ار  بعض  اىل  اخ��ذون��ا 
يف  للشيعة  جامع  اق��دم  ومنها 
البلدة انه جامع االمام عيل عليه 
طابوقته  عىل  حفر  الذي  السالم 
التي اعىل الباب سنة البناء وهي 

اجلامع  وب��ن��اء  ه���   1330 سنة 
يدل عىل تواجد اعداد كبرية من 

الشيعة يف هذه البلدة .
ايب  ب��اس��م  اخ��ر  ج��ام��ع  هنالك 
السالم  عليه  العباس  الفضل 
تستحق  اجل��ام��ع  ه��ذا  وحكاية 
اسباب  حيث  من  قصرية  وقفة 
االخوة  احد  نذر  حيث   ، البناء 
املؤمنني اذا ما سفى ابنه املريض 
الفضل  ايب  باسم  جامع  سيبني 
ولكن   ، السالم  عليه  العباس 
ابنه مل يشفى ومل يتحقق املطلوب 
من  استحى  ال��رج��ل  ول��ك��ن   ،

تحقيقات

بلدة عنقون في جنوب لبنان 
مدينة تحتضن اصالتها ولها كراماتها
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يبني  مل  ان  العباس  الفضل  ايب 
اجلامع ، وهلذا قرر بناءه وبالفعل 
مزار  كانه  اجلامع  ه��ذا  اصبح 
يف  امل��وال��ون  ب��ه  يتزدحم  حيث 
عليهم  البيت  الهل  مناسبة  كل 
السالم مما جعل االخوة يف البلدة 
من  اجل��ام��ع  بتوسعة  ي��ق��ررون 
الزائرون  يتربع هبا  التي  االموال 
وتم  خططهم  وضعوا  وبالفعل 
املحيطة  العقارات  بعض  رشاء 
وكراج  صحن  لتكون  باجلامع 
للسيارات،  وموقف  ومغاسل 
النجاز  العمل  ط��ور  يف  وه��م 
ال��ت��وس��ع��ة، وم���ا ي��س��ع��دن��ا ان 
اص��ح��اب االم���الك امل��ج��اورة 
يتعاملون بروح االخوة  للجامع 
بيع  يف  االوق���اف  موظفي  م��ع 

امالكهم بغية التوسعة.
يف هذا اجلامع حصلت كرامات 
ومن  البلدة  اهل  عنها  يتحدث 
بقعة  اىل  انتباهنا  لفت  بينها 
س��م��راء وس��ط ب��ي��اض ج��دران 
املسجد من الداخل ، فحكوا لنا 
باهنم شاهدوا كف العباس عليه 
السالم عىل هذا اجلدار واختفى 

وظهرت هذه البقعة بدهلا.
يقودنا االخوة اىل مقام ينسب اىل 
ايب ذر الغفاري رضوان اهلل تعاىل 
غرس  من  هو  يعترب  حيث  عليه 
 ، لبنان  جنوب  يف  التشيع  بذرة 

االوق��اف  يف  االخ��وة  ويعملون 
عىل اعادة اعامر املقام ، هذا املقام 
عنها  حتدثنا  التي  اىل  وباالضافة 
يستخدمها  م��اء  اب��ار  فيها  نجد 

الزائرون للغسل والوضوء.
لرجل  رضيح  هو  اخر  مكان  يف 
يعلمون عنه يشء سوى  دين ال 
صخرة كتب عليها اسم صاحب 
ظريف  حممد  الشيخ  وهو  املرقد 
ولكن  شيئا  عنه  يعلمون  وال 
به  االهتامم  تستحق  قربه  تاريية 
فالعلامء هم من ينالون كرامة من 

اهلل بشموخ قبورهم.
وام�����ا ن��ش��اط��اهت��ا ال��ث��ق��اف��ي��ة 
بالربامج  حافلة  فاهنا  والدينية 
الصدر  تثلج  التي  واملهرجانات 
تواجدنا  اث��ن��اء  ص��ادف  حيث 
ختام  حفل  اقيموا  ان  عندهم 
خالل  ال��ك��ري��م  ال��ق��ران  حفظ 
رحبوا  وق��د  الصيفية  العطلة 
حتى  ترحيب  واروع  بامجل  بنا 
، وكم  االفتتاح  ذكرونا يف كلمة 
النشاطات  ه��ذه  ع��ىل  نغبطهم 
امكانيات  من  يتوفر هلم  ما  وفق 
والكل متعاونون وال احد يتكل 

عىل االخر بل الكل يعملون.
سنني  بضع  بعد  ال��ب��ل��دة  ه��ذه 
وهبمة هؤالء الرجال يف االهتامم 
ثقافيا  مركزا  ستصبح  فاهنا  هبا 
عليهم  البيت  اهل  لثقافة  يدعو 
السالم بشكل جيلب االنتباه ملن 

يزور هذه البلدة.
التي  جباع  مقربة  منها  بالقرب 
حتتضن قربين لعلمني من اعالم 
املرجعية  رع��ت  وق��د  االمامية 
ملا  وذلك  املرقدين  هذين  اعامر 
يف  علمية  مكانة  من  الصحاهبا 
وليس  عموما  الشيعي  الوسط 
للبلدة خصوصا االول صاحب 
امل����دار ال��س��ي��د ش��م��س ال��دي��ن 
واالخر  العاميل  املوسوي  حممد 
صاحب املعامل الشيخ حسن ابن 
الشهيد الثاين زين الدين العاميل.  

تحقيقات
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ومنذ سنوات حروب النظام العراقي الدكتاتوري السابق وسياساته 
مشكلة  العراقية  السياسية  الساحة  عىل  برزت  اخلاطئة  االجتامعية 
األرامل العراقيات الالئي فقدن أزواجهن يف تلك احلروب العدوانية 

التي شنَّها أو تسبب هبا النظام. 
وتدهور  الصحية  األحوال  وتردي  االقتصادي  احلصار  فرتة  إن  كام 
احلالة املعيشية للسكان وشحة األدوية واملعاجلة الطبية قد أفقد العراق 
النساء والرجال واألطفال, وكانت اخلسارة  الضحايا بني  الكثري من 
بني الذكور كبرية أيضًا بسبب اإلصابات السابقة )احلروب السابقة( 
التي استخدمت يف تلك احلروب,  املحرمة  وكذلك بسبب األسلحة 
سواء أكانت أسلحة كياموية من جانب احلكومة والقوات العراقية، 
من  املصنوعة  املقذوفات  والسيام  اإلشعاعية  األسلحة  استعامل  أم 
يف  األمريكية  القوات  جانب  من  دوليًا  املحرمة  املنضب  اليورانيوم 

حرب اخلليج الثانية يف العام 1991.    
العمليات  وبدء  السابق  النظام  سقوط  بعد  املشكلة  هذه  اتسعت  ثم 
تزال  ما  السياسية  وال��رصاع��ات  العنف  أع��امل  وأتساع  اإلرهابية 
العراقي الكثري من الضحايا وخاصة بني  حتى اآلن تكلف املجتمع 
الذكور، وإن أكثر من نصف األرامل يف العراق فقدن أزواجهن بعد 
أبريل 2003م وغالبيتهن مسؤوالت عن إعالة ما بني طفل واحد إىل 

ثالثة أطفال فأكثر.
من  الفرتة  يف  استطالعًا  أجرت  قد  االمحر  الصليب  منظمة  وكانت 

عراقية  حمافظات  مخس  يف   2011 عام  من  االول  كانون  اىل  ايلول 
االستطالع  وشمل  وبغداد  واالنبار  ودياىل  وكركوك  نينوى  شملت 

)119( امرأة 92% منهن ارامل.
وأضاف تقرير منظمة الصليب االمحر ان )65%( من األرامل الالئي 
مسلحة  رصاع��ات  يف  االزواج  فقدن  االستفتاء،  اسئلة  عىل  أجبن 

والباقي )35%( يف حوادث وامراض.
امرأة  ونص�ف  مليون  اىل  تقريبًا  يصل  العراق  يف  األرام��ل  عدد  إن 
نساء  جمموع  من   %11-9 ب�ني   تت�راوح  االرامل  نسبة  أن  يعني  مما 
بكوارث  ويتسبب  جدًا  هائل  عدد  وهو   ,)15942( البالغ  العراق 
الغالبية العظمى من األرامل يعانني  إضافية كبرية للمجتمع، كام إن 
من أوضاع مادية صعبة ويعجزن عن توفري جزء ضئيل من تكاليف 
املعيشة الشهرية، إذ يقدر إهنن ال جينني سوى )30%(  من حاجتهن 

الفعلية الشهرية.   
 18 يف  املرأة  لشؤون  الدولة  وزارة  أكدهتا  االحصاءات  هذه  ان  كام 
حزيران 2011م، واللجنة الدولية للصليب األمحر يف العراق يف 24 

من آب 2011م. 
إهنن  إذ  مقلقة  نسب  بلغت  لألرامل  والنفسية  الصحية  احلالة  أما 
العيش  تدبري  مصاعب  بسبب  مرضية  وكآبة  شديد  بتوتر  يشعرن 

للعائلة بغياب الزوج.
الاليت  االرامل  من   %24 أن  األمحر  الصليب  منظمة  تقرير  أظهر  إذ 

الواقع والحلول
شريحُة األرامل في العراق.. 

ال يمكُن ألحٍد أن يعرف معنى االنكسار كما تعرفه األرامل العراقيات الالتي يعشن بين مطرقة فقدان الزوج 
المعيل وســـندان شـــقاء كســـب القوت وثقل إعالة أطفالهن بمفردهن، وما يزيد االمر سوًءا تزايد اعدادهن 

بشكل اصبح يشكل تحديًا لهن وللمجتمع.
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العميق، و23% من الضغط شريحُة األرامل في العراق..  يعانني من احلزن  أجري معهن استفتاء 
القدرة عىل  بسبب عدم  الشديد و15% غاضبات  التوتر  من  و%18 
فوق  الوضع  هذا  وان  الزوج  وجود  بدون  االطفال  حاجات  تدبري 
طاقتهن. مشريًا اىل ان النساء الاليت فقدن ازواجهن يف ظروف العنف 
يعانني من جراح نفسية عميقة وتنتاهبن حاالت متكررة من النحيب، 

وبعضهن شاهد ت مقتل الزوج عيانًا.  
يرتبط هبذا العدد الكبري من األرامل عدد أكرب من األطفال بمختلف 
يعني  فهذا   , أرملة  امرأة  لكل  طفلني  معدل  إن  قدرنا  لو  إذ  األعامر, 
البنات  أكثر من مليوين طفل من  اليتامى يصل إىل  إن عدد األطفال 
وترضرهن  مشاكلهن  بتفاقم  مماينذر  األعامر  متلف  ومن  واألوالد 

وانسحاب هذا الرضر عىل مستوى املجتمع بأكمله.
وحسب منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسيف( أن ثلث 
هبم  الزج  من  ويعانون  امل��دارس،  إىل  يتوجهون  ال  األطفال  هؤالء 
الرضورية  الرشوط  أبسط  مبكرة، كام حيرمون من  العمل يف سن  يف 

للحياة.  مما يستدعي احلرص عىل مستقبلهم.
كام  البالد  يف  االرام��ل  ومشكلة  حجم  اسباب  نبني  تقدم  ما  ولكلِّ 
ما  وهذا  واملجتمع  الفرد  عىل  واضحة  أثارًا  ترتب  الظاهرة  هذه  إن 

سيوضحه املحور الثاين. 
آثار مشكلة االرامل واطفالهن في العراق

أن املرأة عنرص مهم يف املجتمع وتعد العمود الفقري للعائلة ويسبب 
حلالة  فأن  وكذلك  كبرية،  بنسبة  وتفككها  العائلة  ضياع  فقداهنا 

االرامل وواقعهن آثارًا عدة عىل الفرد واملجتمع ومن امهها: 
1. التسول يف الشوارع وعىل مقربة من اجلوامع واملساجد أو مراقد 

األئمة سواء أكانت األم ذاهتا أم أطفاهلا.
2. ممارسة الرسقة التي تضعهم يف خانة اجلريمة وتدفع هبم عىل مواقع 

قوى اجلريمة املنظمة.
بيع  عىل  العائالت  من  قليل  غري  بعدد  تدفع  التي  املاسة  احلاجة   .3
حاجتهم  يغطي  مبلغ  عىل  احلصول  مقابل  أطفاهلم  أعضاء  بعض 

لبعض الوقت.
4. سقوط بعضهن أو أطفاهلن من أعامر متلفة بيد اإلرهابيني الذين 

يستخدموهنم ألغراضهم اإلرهابية املختلفة.
الشوارع من االوالد  5. حصول عمليات اختطاف واسعة ألطفال 
من  فدية  عىل  للحصول  املنظمة  اجلريمة  قوى  جانب  من  والبنات 
أذ  املجاورة  للدول  وبيعهم  األطفال  هتريب  أو  األطفال  عائالت 
من  معينة  أعضاء  انتزاع  ذلك  يف  بام  متلفة  ألغ��راض  يستخدمون 
اجلريمة  ألغراض  استخدامهم  أو  إليها,  حيتاج  ملن  لبيعها  أجسامهم 

املنظمة يف مناطق أخرى. 
* الحلول والمعالجات

العمل  عىل  القادرة  األرملة  للمرأة  العمل  توفري  رضورة  تأكيد   .1
للعيش بكرامة.

تعليمية  ب��دورات  ارشاكهن  طريق  عن  للعمل  األرام��ل  تأهيل   .2
كاخلياطة واحلاسوب والطبخ الخ.

بالنفس  وثقة  قوة  اكثر  املتعلمة  االرملة  كون  االمية  عىل  3.القضاء 
ملجاهبة مصاعب احلياة. 

4. زيادة الراتب الشهري الذي تقدمه الرعاية االجتامعية كمساعدة 
اجتامعية للمرأة األرملة غري العاملة يضمن هلا احلد املناسب للعيش 
الكريم، حيث ان راتب الرعاية ال يسد احتياجات االرسة متاما بسبب 

الظروف السلبية التي تواجه االرسة. 
5. ضامن مساعدة شهرية لكل طفل حتى بلوغ سنهّ الثامنة عرش عامًا 
الدول  بعض  يف  معمول  هو  كام  الكريم،  العيش  ولعائلته  له  يكفل 
االوروبية حيث يوضع له مبلغ من املال يف املرصف كراتب شهري 
منذ الوالدة اىل ان يصل سن البلوغ )18سنة( فيصبح لديه مبلغ جيد 

لضامن مستقبله. 
6. الضامن الصحي املجاين لألرملة وأطفاهلا حتى سن الثامنة عرش ما 

دامت يف حالة استمرار الرتمل.
7. دعم املنظامت واملؤسسات اخلريية التي هتتم برعاية املرأة األرملة 
املؤمترات  بجميع  ارشاكهم  طريق  عن  األرملة  املرأة  أطفال  ورعاية 
والندوات وورش العمل التي ختص مساعدة االرامل ووضع خطط 

هلم للمساعدة ودعمهم ايضًا ماديًا ومعنويًا.
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الروايات  من  جمموعة  الكتاب  هذا  حيوي 
عن  املروية  الرشعية  األحكام  و  الفقهية 
الصالة  أفضل  )عليهم  الرسول  بيت  أهل 
هذا  يف  الطويس  الشيخ  وقام  والسالم(، 
»املقنعة«  كتاب  وتوضيح  برشح  الكتاب 

ألستاذه الشيخ املفيد.
ومن خصائص هذا الكتاب أنه حيوي مجيع 
و  فروعها،  و  الرشعية  األحكام  رواي��ات 
الروايات  من  الفقيه  حيتاجه  ما  أكثر  فيه 
فقهية،  بحوثًا  حيوي  فهو  االستنباط.  عند 
واستداللية، وأصولية، و رجالية، واجلمع 
بني األخبار بشاهد النقل واالعتبار. وغري 

ذلك.
كام وامتاز هتذيب األحكام واالستبصار بام 

ييل:
� هتذيب األحكام هو رشح روائي لكتاب 
أبواب  متلف  حيتوي  حيث  املفيد  للشيخ 
الفقه لدى الشيعة من الطهارة إىل الديات.

يقول  كام   � الكتاب  من  املؤلف  غرض   �
بني  القائم  اخل��الف  حل  هو   � املقدمة  يف 
وهلذا  تأويلها.  وبيان  الفقهية  الروايات 
هتذيب  يف  الطويس  الشيخ  أسلوب  فإن 
أسلوب  عن  بالكامل  يتلف  األح��ك��ام 
أسلوب  وعن  الكايف  كتاب  يف  الكليني 
الفقيه.  حيرضه  ال  من  كتاب  يف  الصدوق 
خالفًا   � ُيعنيان  كانا  والصدوق  فالكليني 
األح��ادي��ث  بجمع   � ال��ط��ويس  للشيخ 

أساسها  ع��ىل  يفتون  ال��ت��ي  الصحيحة 
فحسب، ولكن الشيخ الطويس قام بجمع 
متلف األحاديث فاستطاع بذلك أن حيفظ 

الكثري من الروايات لألجيال الالحقة.
الفقه،  املقنعة كل مسائل  يتناول كتاب  � مل 
باب  كل  آخر  يف  الشيخ  مجع  فقد  ولذلك 

مسائل متفرقة حتت عنوان »زيادات«.
نحو  كتاب هتذيب األحكام عىل  اشتمل   �
عرشة  يف  حديث  أل��ف  ع��رش  أرب��ع��ة  م��ن 

جملدات.
� مج��ع امل��ؤل��ف م��ت��ارات م��ن األح��ادي��ث 
مع  األحكام  هتذيب  كتاب  من  اخلالفية 
باسم  أخرى  جمموعة  يف  بينها  اجلمع  وجه 
هذه  األخبار.  من  اختلف  فيام  االستبصار 
جملدات  أربعة  يف  طبعها  تم  املجموعة 
واشتملت عىل 5511 حديثًا، حيث رصح 
الشيخ الطويس يف آخر الكتاب هبذا العدد 
ليستوثق من عدم تطرق الزيادة والنقيصة 

إليه.
� التهذيب واالستبصار من مراجع احلديث 

املعتمدة األربعة لدى الشيعة يف الفقه.
التأليف يقول الشيخ الطويس  وعن سبب 
سبب  مبينًا  )التهذيب(  كتابه  مقدمة  يف 
األصدقاء  بعض  »ذاكرين  للكتاب:  تأليفه 
أصحابنا  بأحاديث  علينا  حقه  وجب  ممن 
و  التباين  و  االختالف  من  فيها  وقع  ما  و 
املنافاة و التضاد حتى ال يكاد يتفق خرب إال 

إال  ما يضاده، و ال يسلم حديث  بإزائه  و 
و يف مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مالفونا 
و  مذهبنا  عىل  الطعون  أعظم  من  ذل��ك 
ذكروا  و  معتقدنا  إبطال  إىل  بذلك  تطرقوا 
اخللف  و  السلف  شيوخكم  ي��زل  مل  أن��ه 
الذين  باالختالف  مالفيهم  عىل  يطعنون 
بافرتاق  عليهم  يشنعون  و  به  اهلل  يدينون 
أن هذا مما  يذكرون  الفروع، و  كلمتهم يف 
يبيح  أن  ال  و  احلكيم  به  يتعبد  أن  جيوز  ال 
أشد  وجدناكم  وق��د  العليم،  به  العمل 
من  تباينًا  وأكثر  مالفيكم  من  اختالفًا 
منكم  االختالف  هذا  ووجود  مباينيكم، 
دليل عىل فساد  اعتقادكم بطالن ذلك  مع 
األصل... فقصدت إىل عمل هذا الكتاب 
و  املختلفة  األخ��ب��ار  ع��ىل  حيتوي  ال��ذي 
الروايات املتعارضة و أبني الوجه فيها إما 
بتأويل أمجع بينها أو أذكر وجه الفساد فيها 
العصابة  عمل  أو  أسنادها  ضعف  من  إما 

بخالف متضمنها.
و قد سألني أن أقصد إىل رسالة شيخنا أيب 

عبد اهلل املوسومة باملقنعة.
و كان أسلويب يف البداية أن أشري إىل مجيع 
أنه  رأيت  ثم  مالفينا  و  أصحابنا  روايات 
يرج هبذا البسط عن الغرض فعدلت عن 
أصحابنا  أحاديث  إيراد  إىل  الطريقة  هذه 

املختلف فيه و املتفق«.

تهذيب األحكام.. جامع روايات األحكام الشرعية

كاتٌب وكتاٌب

كتاب تهذيب األحكام لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المعروف بالشيخ الطوسي 
أحد أبرز علماء الشــــيعة في القرن الخامس الهجري )385 ـ 460 هـ(، ويعتبر هذا الكتاب واحدًا من 

أكثر المجاميع الروائية الشيعية اعتبارًا، وهو الكتاب الثالث من الكتب األربعة.
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من كتاب السلف الصالح ـ مركز األبحاث العقائدية

يف  اإلم��ام��ي��ة  الشيعة  يستنُد 
مواالهتم واتهّباعهم ألهل البيت 
الدليل  إىل  ال��س��الم(  )عليهم 
الكتاب  م��ن  ال���وارد  القاطع 
والسنهّة الصحيحة، وقد وردت 
هذا  تناولت  ورواي���ات  آي��ات 
عليه  دلهّت  أو  )الشيعة(  االسم 
لتكوَن دلياًل قاطعًا عىل ما يتبناه 
الشيعة يف عقائدهم وحقيقتهم 

الناصعة.
بدءًا فإن تسمية � الشيعة � كانت 
عىل  القديم  الزمان  منذ  تطلق 
أت��ب��اع األن��ب��ي��اء واألوص��ي��اء، 
شيعة  ن���وح،  شيعة  ف��ي��ق��ال: 

موسى، شيعة )أليا(.
قال اهلل تبارك وتعاىل: }َوإِنَّ ِمْن 
)عزهّ  وقال  إِلْبَراِهيَم{،  ِشيَعتِِه 
ِمْن  ��ِذي  الَّ }َفاْسَتَغاَثُه  وجل(: 

ِه{. ِشيَعتِِه َعىَل الَِّذي ِمْن َعُدوِّ
جعفر  أب����و  اإلم�����ام  وق�����ال 
لبعض  ال��س��الم(  الباقر)عليه 
االس��م.  )ليهنئكم  أصحابه: 
ف��داك؟  جعلت  هو  ما  قلت: 
الرحيم:  الرمحن  اهلل  بسم  قال: 

إِلْبَراِهيَم{. ِمْن ِشيَعتِِه  }َوإِنَّ 
تفسريه  يف  ال��ط��ربي  وأخ���رج 
بإسناده عن أيب  البيان(  )جامع 
د بن عيلهّ  اجلارود عن اإلمام حممهّ
ُهْم  قال:)}ُأوَلئَِك  أنهّه  )الباقر( 
)صىل  النبيهّ فقال  ِة{  اْلرَبِيَّ َخرْيُ 
عيلهّ  يا  أن��ت  وآل���ه(:  عليه  اهلل 

وشيعتك(.
للسيوطي،  املنثور(  )الدر  ويف 
عن  عساكر  ابن  )أخ��رج  قال: 
عند  كنهّا  قال  اهلل  عبد  بن  جابر 
وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  النبيهّ 
فأقبل عيلهّ فقال النبيهّ )صىل اهلل 
عليه وآله(: )والهّذي نفس بيده 
الفائزون  هلم  وشيعته  هذا  أنهّ 
ِذيَن  يوم القيامة( ونزلت }إِنَّ الَّ
��اِت  ��احِلَ آَم��ُن��وا َوَع��ِم��ُل��وا ال��صَّ
فكان  ِة{  اْلرَبِيَّ َخرْيُ  ُهْم  ُأوَلئَِك 
عليه  اهلل  )صىل  النبيهّ أصحاب 
جاء  قالوا:  عيلهّ  أقبل  إذا  وآله( 

خري الربية(.
ابن  وأخ��رج  السيوطي:  ق��ال 
ملهّا  ق��ال:  عباس  ابن  عن  عدي 
ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  }إِنَّ الَّ نزلت 
َخرْيُ  ُه��ْم  ��َك  ُأوَل��ئِ اِت  احِلَ الصَّ
)صىل  اهلل  رسول  قال  ِة{  اْلرَبِيَّ
أنت  : )هو  لعيلهّ اهلل عليه وآله( 
راضني  القيامة  يوم  وشيعتك 

مرضيني(.
ابن  وأخ��رج  السيوطي:  ق��ال 
م��ردوي��ه ع��ن ع��يلهّ ق���ال: قال 
عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل  رس��ول  يل 
اهلل:  ق��ول  تسمع  )أمل  وآل���ه(: 
َوَعِمُلوا  آَم��ُن��وا  ي��َن  ��ذِ الَّ }إِنَّ 
َخرْيُ  ُه��ْم  ��َك  ُأوَل��ئِ اِت  احِلَ الصَّ
ِة{ أنت وشيعتك موعدي  اْلرَبِيَّ
جاءت  إذا  احلوض,  وموعدكم 
ًا  غرهّ تدعون  للحساب  األم��م 

حمجلني(.
)إنهّ  الكبري:  يف  الطرباين  وعن 
النبيهّ )صىل اهلل عليه وآله( قال 
تردون  وشيعتك  )أنت   : لعيلهّ
مرويني  رواء  احل���وض  ع��يلهّ 
عدوك  وإنهّ  وجوهكم,  ة  مبيضهّ

يردون عيلهّ ظامء مقمحني(.
مستدركه،  يف  احلاكم  وأخ��رج 
وابن  تاريه،  يف  عساكر  وابن 
أنهّ  فصوله،  يف  املالكي  الصباغ 
رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( 
وفاطمة  الشجرة،  )أن��ا  ق��ال: 
فرعها، وعيلهّ لقاحها، واحلسن 
وشيعتنا  ث��م��رهت��ا،  واحل��س��ني 
ورق��ه��ا، وأص���ل ال��ش��ج��رة يف 
جنهّة عدن وسائر ذلك يف سائر 

اجلنهّة(.
ال��ك��ب��ري،  ال���ط���رباين يف  وع���ن 
ال��زوائ��د،  جممع  يف  واهليثمي 
ال��ص��واع��ق،  واب���ن ح��ج��ر يف 
تذكرة  يف  اجل��وزي  بن  وسبط 
اهلل)صىل  رس��ول  أنهّ  اخل��واص 
)عليه  لعيلهّ  قال  وآله(  عليه  اهلل 
من  ل  أوهّ إنهّ  عيلهّ  )يا  السالم(: 
أنا وأنت واحلسن  اجلنهّة  يدخل 

خلف  وذراري���ن���ا  واحل��س��ني 
خلف  وأزواج���ن���ا  ظ��ه��ورن��ا، 
أيامننا  عن  وشيعتنا  ذراري��ن��ا، 

وشامئلنا(.
تاريه  يف  عساكر  اب��ن  وروى 
عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رس��ول  أنهّ 
وآله( قال: )يا عيلهّ إذا كان يوم 
قبورهم  من  قوم  يرج  القيامة 
من  نجائب  عىل  النور  لباسهم 
تزفهم  محر  يواقيت  تها  أزمهّ نور 
 : املالئكة إىل املحرش. فقال عيلهّ
عىل  هؤالء  أكرم  ما  اهلل  تبارك 
اهلل  )صىل  اهلل  رسول  قال  اهلل. 
أهل  هم  ع��يلهّ  يا  وآل���ه(:  عليه 
وحم��ب��وك,  وشيعتك  والي��ت��ك 
بحبهّ  وحيبهّوين  بحبهّي  حيبهّونك 

اهلل, هم الفائزون يوم القيامة(.
عن  بسنده  عساكر  ابن  وروى 
أيب سعيد، والسيوطي يف )الدر 
املنثور(، والبالذري يف )أنساب 
يف  واخل��وارزم��ي  األرشاف(، 
اهلل  )صىل  النبيهّ أنهّ  )املناقب( 
)عليه  عيلهّ  إىل  نظر  وآله(  عليه 
وشيعته  )هذا  فقال:  السالم( 

هم الفائزون يوم القيامة(.

)الشيعُة( في القرآن والُسّنة
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والغفلة  إياكم  ثم  إياكم  الصائمني  أخويت 
وأحد  ال��رمح��ة..  شهر  يف  لصوص  فهناك 
فُهنالك  الفضائية  القنوات  هو  اللصوص 
��ٌط  ��طَّ حُم����اوالٌت جُم��ِرَم��ٌة َوَم��س��ُع��وَرٌة َوُمَ
امُلباَرِك  ْهِر  الشَّ هذا  َلَتشِويِه  اَس��ٍة  بِ��رشَ هَلا 
الَكثرَي  َأنَّ  َنِجُد  َفَمَثاًل  فيه  الَعَمِل  َوَحْبِط 
ِمْن  ِة  َ امُل��َس��ريَّ التلفزيونية  الَفضائيهّات  ِم��ِن 
أوتَِيْت  ما  َوبُِكلِّ  َوَرسولِِه  اهلل  َأع��داِء  ِقَبِل 
حامي  ِسباٍق  يف  َوُسلطاٍن  ٍة  َوُق��وَّ َع��ْزٍم  ِمْن 
مضانية  الرَّ )ال��رَباِم��ج  لِ��َع��رِض  الَوطيس 
َقبَل  ُة  الُعدَّ هَلا  ت  ُأِع��دَّ َوالتي  َعة!!(  امُلَنوَّ
ِمْن  امُلباَرِك  ْهِر  الشَّ هذا  لَِتفريِغ  كامٍل  عاٍم 
َب��وي،  َوال��رتَّ َواأَلخ��الق��ي  وحي  الرهّ حُمَتواِه 
إىل  ٌق  ُمَتَشوِّ َنشواٌن  ِمنهّا  به  ُيْسَتهاُن  ال  َومَجٌع 
والرَبناَمِج  البائِس  َوالِفلِم  اِفه  التهّ امُلَسلَسِل 
َعىل  و..و..  خيِص  الرَّ َواإلع��الِن  امُلبَتَذل 
اْمتِداِد الَوقِت الفاِصِل َبنَي اإلفطاِر َوَصالِة 

َدَرَجِة َأنَّ امُلعَتِكَف امُلواِظَب َعىل  الَفجِر إىل 
عاِء َأو تاِلَوِة الُقرآِن  ُمتاَبَعتِها ال َوقَت َله لِلدُّ
إلحياِء  ��َدِة  امُل��ؤكَّ الُقربات  ِم��َن  َغريها  َأو 
اُن  رْسَ اخْلُ ُهَو  ليايل َشْهِر الَعطاِء هذا ﴿َذلَِك 
ُة يف اهلل  ا اأَلِحبَّ امْلُبنُِي﴾ )احلج:11(.. َفيا َأهيُّ
َس  احَلذر ُثمَّ احَلَذَر ِمْن هذه الِفخاِخ التي َأسَّ
اإلس��الم..  َأع��داِء  ِمن  اإلنس  َشياِطنُي  هَلا 
اخَلرِي  ِض  حَمْ إىل  ُه  َوَنتَوجَّ اهلَِمَم  لَِنشَحَذ  ا  َهيهّ
ِمن  ٍة  َذرَّ بُِكلِّ  َوُنقبُِل  َوَتعاىل  َتباَرَك  مَحِة  والرهّ
ال��َوَرِع..  َشْهُر  َفهو  الِعباَدة  إىل  َجواِرِحنا 
ِذيَن ُهْم  الِة ﴿َقْد َأْفَلَح امْلُْؤِمُنوَنالَّ َشْهُر الصهّ
)املؤمنون:2-1(  َخاِشُعوَن﴾  َصالهِتِْم  يِف 
ِعَباِدي  َسَأَلَك  ﴿َوإَِذا  عاِء  الدُّ َشْهُر  وهو 
إَِذا  اِع  ال��دَّ َدْع��َوَة  ُأِجيُب  َقِريٌب  َف��إيِنِّ  َعنِّي 
ُهْم  َلَعلَّ يِب  َوْلُيْؤِمُنوا  يِل  َفْلَيْسَتِجيُبوا  َدَعاِن 
ُب  َيَتَطلَّ وهذا  )البقرة:186(  َيْرُشُدوَن﴾ 
اَعِة  الطهّ عىل  رب  والصَّ واملَواظبة  االلتزام  ِمنهّا 

الرَتَبوُي  اهَل��َدُف  َق  لِيَتَحقَّ املَعِصَية  َوَع��ْن 
﴿ امُلباَرَكة  ياِم  الصِّ ِفريَضِة  ِم��ْن  األسَمى 
َوه��ِذِه  )البقرة:183(..  تتقون﴾  كم  َلعلَّ
اًل َولُِكلِّ َمن يف َقلبِِه ِمثقاُل  َدعَوٌة ألنُفِسنا أوهّ
نَبيِّه الكريم )َصىلهّ  ٍة ِمن ُحبِّ اهلل وُحبِّ  ذرهّ
اِهرين  الطهّ َبيتِه  َوأْهِل  م(  َوَسلَّ َوآله  َعَليِه  اهلل 
بني  ُمؤدهّ ُضيوَفًا  َنكوَن  أن  السالم(  )عليهم 
بِاخَلرْيِ  لَِنحظى  العاملنََي  َربِّ  مائَِدة  ِعنَد 
يف  األَب��دي  َوبالنَّعيِم  نيا  الدُّ يف  َك��ة  َوال��رَبَ
ال��ُق��رآن  لِ��ن��داِء  استِجاَبٌة  َوِه���َي  اآلِخ���َرة 
َربُِّكْم  ِمْن  َمْغِفَرٍة  إىَِل  ﴿َوَساِرُعوا  الَكريم 
ْت  ُأِعدَّ ْرُض  َواأْلَ َمَواُت  السَّ َعْرُضَها  ٍة  َوَجنَّ
اهلل  َنسأُل  عمران:133(..  لِْلُمتَِّقنَي﴾)آل 
ْت ُقدَرُته أْن َنكوَن ِمْن املَقبولنَي يف هذا  َجلَّ

اِهرين  ٍد َوآله الطهّ مَّ ْهِر الكريم َبَحقِّ حُمَ الشهّ

اهمية مرحلة
ت

يا
ائ

ض
لَف

ة ا
َمر

ؤا
َوم َشْهُر

صادق مهدي حسن
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تنويه..
اآلراء واألفكار الواردة يف مشاركات األخوة ال متثهّل رأي املجلة وسياستها بقدر ما متثل أصحاهبا، وارتأت املجلة نرشها لفتح الباب 

أمام األقالم احلسينية الواعية خلدمة املجتمع معرفيًا.

منتظر حلبوص              

اهمية مرحلة

))اهلل الذى خلقكم من ضعف 
قوة  ضعف  بعد  من  جعل  ثم 
ضعفا  ق��وة  بعد  من  جعل  ثم 
وشيبة (( اعلم يابني ان مرحلة 
الشباب من اهم املراحل يف حياة 
ترتسم  اذ  وأخطرها  االنسان 
حيث  شخصيته  طبيعة  فيها 
النفس  النضج  ذروة  اىل  يصل 
وم��ن خ��الهل��ا حي��دد االن��س��ان 
طريقه يف هذه احلياة فهي فرصة 
حيتاج  وتقويتها  ل��إلرادة  ثمينة 
الشباب اليها البناء شخصياهتم 
ويعترب  االسالمية  املعايري  وفق 

االسالم هو اللبنة االساسية يف 
بناء املجتمع االسالمي الفاضل 
وتأكيدا هلذه احلقيقة وكام يقول 
عليه  اهلل  )ص��ىل  األعظم  نبينا 
بالشباب  )أوص��ي��ك��م   ) وآل��ه 
وانقى  أفئدة  ارق  فاهنم  خريا 
ربيع  ه��م  فالشباب   ) نفوسا 
حياة  يف  القوة  ومرحلة  العمر 
ماسة  بحاجة  وه��م  االن��س��ان 
الصحيح  والتوجيه  الرعاية  اىل 
التي  الصاحلة  األج��واء  وهتيئة 
يضع  ان  يستطيع  خالهلا  من 
ال���ش���اب   ق��دم��ي��ه ع��ىل ج��ادة 

ال��رشي��ع��ة امل��ق��دس��ة واألخ���ذ 
املؤمنني  ام��ري  وان  بتعاليمها 
أنظار  يلفت  ال��س��الم(   )عليه 
املرحلة  هذه  أمهية  اىل  الشباب 
يعرف  ال  شيئان   ( يقول  حيث 
فضلهام اال من فقدمها الشباب 
والصحة (وعن االمام الصادق 
)عليه السالم(  )كان فيام وعظ 
انك  اعلم  يابني  ابنه  لقامن  به 
سُتسأل غدًا اذا وقفت بني يدي 
اهلل عز وجل عن امرين شبابك 
فيام اقضيته وعمرك فيام افنيته ( 
ولذا أرادت الرشيعة االسالمية 

املسلم  ال��ش��اب  يتصف  ان 
معينة  وسلوكيات  بمواصفات 
هويته  عىل  خالهلا  من  حيافظ 
اهلل  رمح��ة  ان  وك��ام  االسالمية  
وسعت كل يشء  مالذي يرض 
تعاىل  اهلل  اىل  ع��اد  ل��و  ال��ش��اب 
معاصيه  وترك  بطاعته  والتزم 
انه ال يرس الن اهلل مل حيرم عليه 
اللذات  او  الطيبات  من  شيئا 
حياته  تنظيم  منه  مايريد  وكل 
بعمل  ال��ش��اب  يعمل  وكيف 
املعايص واالستجابة للشهوات 

التي ترديه يف املهالك.    
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،ملا  التأريخ  كتابة  الصعوبات  أصعب  لعلهّ 
،فالبحث  النظر  لوجهات  تعدد  من  يتضمن 
التفسريات  من  رك��ام  وس��ط  احلقائق  عن 
واألفكار  ،واآلراء  ،والكتابات  والتأويالت 
الكاتب  رغبات  وفق  ُتكتب  أغلبها  والتي 
التوجد  هنا  ،من  والشخصيات  لألحداث 
كتابة  حول  وهنائي  تام  بشكل  صادقة  رؤية 
وشخصيات  رجال  عن  أو  التأريي  احلدث 
تركوا أثرهم حتت الشمس سلبًا وإجيابًا حتى 
إن القول :أكتب وأحكي وأكره وأحكي ،فال 
عن  واح��دة  حلقيقة  النظر  عىل  إثنان  جيتمع 
شخصية ما ،أو أحداث ما ..بقيهّ كيف ُيكتب 
التأريخ فهناك معايري وضوابط وأسس أواًل 
يتجاهلها  أو  احلقيقة  الُتغيب  لكي  أخالقية 
ألحداث  ،أو  ما  ملدينة  التأريخ  يكتب  من 
سامهوا  ورج���ال  شخصيات  ع��ن  ،أو  م��ا 
السياسية  النواحي  بكل  ومؤثر  فاعل  بشكل 
نكران  أو  جتاهل  ،فأي  والثقافية  والفكرية 
نقص  عقدة  عىل  دالل��ة  باحلقائق  تغيري  أو 
توخي  يف  الذريع  فشله  ،أو  الكاتب  ل��دى 
الكتابة التأريية ،أو جهله بقراءة التأريخ ،أو 
عدم  ،أو  أفقه  ضيق  بسبب  وتعمده  تغاضيه 
مسؤولية  التأريخ  ....فكتابة  رسيرته  نقاء 

أخالقية قبل أي يشء ،هذا ماتعلمته عىل يد 
التأريخ  بقسم  دراستي  آبان  التأريخ  عباقرة 
التعليم  يف  عليه  دأبت  وما  الثامنييات  مطلع 
من  فيه  وأسعى  أح��اول  وم��ا  عقود   3 منذ 
كتايب  يف  كمنهج  والتأليف  الكتابة  خ��الل 
السالم-  –عليه  طالب  ايب  بن  عيل  اإلم��ام 
تاريخ  ع��ن  بكتايب  ،أو  اإلنسانية  ن��م��وذج 
الشخصيات  عن  أو  السومرية  احل��ض��ارة 
اهلل  من  والفضل  به  أوف��ق  ولعيل  الثقافية 
يعرتي  بل  مطلقًا  الكامل  يتحق  فال  وح��ده 
يغفل  ،وعندما  والسهو  النقص  منجز  كل 
سهوًا من ُيكتب األحداث عىل أقل تقدير أن 
يروى  مامل  لرواية  أخرى  أجزاء  هناك  يكتب 
وشخصيات  ألحداث  إضافية  مالحق  ،أو 
متيزت  التي  الكتب  عمدًا..ومن  جتاهلها  تم 
الطرح  بصدق  وإتسمت  الواقعية  بالقراءة 
مؤلفات  هي  كام  احلقائق  ووض��ع  وجرأته 
املؤرخ )طالب احلسن( فقد أرخ وكتب بعني 
السيايس  اإلنتامء  من  وجترد  وواعية  مبرصة 
األحداث  حلقيقة  احلقيقي  باإلنتامء  ليكتب 
والشخصيات فوضعها يف امليزان مل يمدح من 
شخصية  أي  يتجاهل  ،ومل  مدحه  يستحق  مل 
احلقيقي  امل���ؤرخ  دي��دن  ،وه���ذا   ٍ عمد  ع��ن 

مصدرًا  مؤلفاته  تعد  وال���ذي  وال��واق��ع��ي 
الكتابة  أراد  من  فكل  وللشعوب  لألجيال 
عن حقبة التاريخ السيايس للبعث يف العراق 
املعلومات  بثراء  املؤلفات  تلك  أغنته  فقد 
ودقتها ففي كتابه إغتيال احلقيقة عبد السالم 
السيايس  تاريه  يف  الكتابة  وإشكالية  عارف 
–دار أور- 427 صفحة يف 2004ومالحق 
وبعث  القرية  ..وحكومة  واملصادر  للصور 
العراق من البداية املريبة حتى النهاية الغريبة 
بطبعاته املتعدده عن- دار أور- 581 صفحة 
يف 2011،وكتاب بعث العراق يف ظل قادته 
دارأور-   – عن   -2- املستعربني  الكرد  من 
بريوت –لبنان ودار احلكمة بغداد يف 2015 
وكراسات متلفة صدرت قبل سقوط البعث 
باملهجر ..كل تلك الكتب متيزت  العراق  يف 
إشكالية  رغم  واقعية  وكتابة  رصينة  بثقافة 
عىل  قرن  لنصف  تسلط  حزب  عن  الكتابة 
احل��روب  إىل  العباد  وق��اد  ال��ب��الد  ث���روات 
وحكم  واإلعدامات  واملقاصل  واألزم��ات 
»طالب  امل��ؤرخ  جتد  والنار،لكن  باحلديد 
..وأرش���ف  ..ووث����ق  حقق  ق��د   « احل��س��ن 
شخصيات  ..وح��اور  وإستنتج  ..وحلل.. 
وشاركوا  بالتأسيس  أسهموا  البعث  من 

الثقافة والتاريخ       
صباح محسن كاظم ) 1� � 2( 
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للصور  وم��الح��ق  ب��األح��داث 
بمؤلفاته تعضد املراحل التي مرهّ 
خ برؤية  هبا البعث املجرم ،فقد أرهّ
كتابة  بإعتبار  –ثقافية  علمية 
،ففي  شاقة  مسؤولية  التأريخ 
عارف  السالم  عبد  عن  كتابه 
خطب  األول  بفصله  ت��ن��اول 
ع��ارف  ال��س��الم  عبد  ال��رئ��ي��س 
تناولت  الفصل  من  اب��واب  ثم 
الزيارة  منها  شتى  موضوعات 
العراق  وضعت  التي  املشؤومة 
ع���ىل ك���ف ع��ف��ري��ت ،ص��ف��ات 
للتحالف  اليصلح  صاحبها 
من  الدينية  املرجعية  ،م��وق��ف 
الفصل  ويف   ، ع��ارف  اشرتاكية 
الكريم  عبد  بني  مقارنة  الثاين 
ق��اس��م وع��ب��د ال��س��الم ع��ارف 
الثورة ثم ف3  مقارنة بني رجيل 
والرشاهة  ع��ارف  السالم  عبد 
يف  تفتك  الذاتية  وف4  القتل  يف 
التقييم وف5 مدخل لطائفية عبد 
السالم عارف وف6 طائفية عبد 
وحقائق  وثائق  ع��ارف  السالم 
 (( ص5   : ط2  بمقدمة  جاء   ..
يف  ال��ك��رام  ال��ق��راء  لرغبة  تلبية 
طبع كتايب )اغتيال احلقيقة –عبد 
الكتابة  وإشكالية  عارف  السالم 
وال��ت��ي   ) ال��س��ي��ايس  ت��أري��ه  يف 
نفاد  من  وجيزة  فرتة  بعد  بدأت 
املكتبات  ،وخلو  األوىل  طبعته 
التي  الصادقة  الرغبة  هذه  منه، 
يف  ُمطرد  بشكل  ت��زداد  أخ��ذت 
األيام األخرية ،وقد صدرت عن 
كتهّاب ومثقفني ورؤساء حترير يف 
،وأصحاب  العراقية  الصحافة 
عن  فضاًل   ، ومكتبات  نرش  دور 
،فكان  القراء  من  كبرية  أع��داد 
الطلبات  هذه  تقدير  عيلهّ  لزامًا 
أصحاهبا  إىل  واإلعتذار  وتلبيتها 

عن تأخر اإلستجابة.....((
يتبع 

 )داعش ُيغرق 25 عراقيًا يف حوض ميلء ب�أسيد النيرتيك(، حتت هذا العنوان الذي تناقلته الوكاالت 
القوى  تستخدمه  الذي  املربمج  لإلجرام  تأكيداهتا  بكل  واألجنبية  العربية  والصحف  والفضائيات 
الظالمية التي متد صلتها اىل اللويب  »االرسائييل االمريكي« يف مقدمة هذه القوى السعودية التي شغلت 

كل ايرادات مكة املكرمة لقتل االنسان يف كل مكان وباخلصوص يف العراق وسوريا واليمن.  
آخر  ويف  واستعملها،  إال  قتل  وسيلة  يرتك  مل  )داعش(  ان  عالية  بمعنويات  الوكاالت  احدى  تقول   
ابتكاراته اإلجرامية، أقدم التنظيم عىل إعدام) 25 ( سجينًا عراقيًا يف مدينة املوصل، عرب إغراقهم يف 
التقارير  بعض  أوردته  ما  حسب  االعالمي  مصدره  من  اخلرب  مؤكدا  النيرتيك«،  »بأسيد  ميلء  حوض 
اإلعالمية العراقية مستندة إىل مصادر استخبارية يف املوصل..مبينة يف تفاصيل العملية االجرامية، ربط 
أن  إىل  النيرتيك  داخل حوض من احلمض  وأنزلوهم  بحبل  اإلرهابياملغدورين  كيان)داعش(  عنارص 

ذابت أعضاؤهم، أمام أنظار املواطنني.
هذا االعالم املروج ألفعال املجرمة)داعش( تدل اهنا احد مصادرها التخويفية التي تبث وتصدر اخلوف 
بالشكل  الشيعة  بروز  عىل  حاقدة  لدول   تابعني  جمرمني  عن  اعالنية  اخبار  اهنا  أي  )الدوالر(،  مقابل 
والذباحني،  القتلة  التي كشفت مسري  الدالئل  باحلق وعن طريق  احقيتهم لإلسالم  واثبات  الصحيح 
وقاطعي الرؤوس من قيام  ثورة احلسني )عليه السالم( حتى ايامنا هذه والتي اوضحت واثبت للعامل 
ان الدين واألخالق والرشف فقط عند الشيعة، لذا استعجل ابناء وأحفاد معاوية ويزيد عىل استعامل 
قوة املادة وكثرة املتخلفني من الرجال.. وتزيد امريكا وإرسائيل قوهتم بدعمهم بالرجال واملال من اجل 
املنتظرين ملصهم  البيت  اتباع اهل  مستقبلهم وحريتهم ألهنام مرهونتان بقتل املسلمني احلقيقيني من 
املكتوب يف اللوح العظيم وبرشت به الكتب الساموية وأكد ظهوره العلامء اخلرسان من وهابية وسلفية 

العرص ودجايل اليهود وعلامء الذرة يف ارسائيل وأمريكا...
الذي يثري حفيظتهم »القوة االهلية« التي يقاتل هبا ابناء احلسني )عليه السالم( املمتلئة بالعقيدة واإليامن 
ال  املخلصون  فاملتشيعون  املذاهب،  مجيع  مظلته  حتت  اجلامع  الشيعة  مذهب  احلق  باملذهب  اخلالص 
يتأثرون ابدا هبذه االعالنات املجرمة التي يروجها االعالم االصفر والربحي، فلكل يش قربان وشهداء 
العقيدة قرابني مستمرة حتى القضاء عىل كل املؤسسات العربية واألجنبية االرهابية املربجمة ضد املذهب 

الشيعي.. ان غدا لناظره قريب.

مروجو اعالنات المجرمين
حيدر عاشور العبيدي
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زعماء زاروا كربالء.. 

ينقل الباحث التاريي »سعيد رشيد زميزم« يف كتابه الزعامء 
الذين زاروا كربالء اسم الزعيم القرمطي ابو ظاهر اجلنايب.. 
ويروي زميزم أن »الزعيم سلامن بن احلسن بن هبرام اجلنايب 
املتويف عام )333 ه�( هو من زعامء القرامطة احلركة الدينية 
املنحرفة التي رماها اعداء الشيعة عىل الشيعة والشيعة منهم 
بزيارة  وقام  كربالء  ملدينة  اجلنايب  »زي��ارة  اىل  مشريا  ب��راء«، 
اإلمام احلسني )عليه السالم( مع اتباعه متظاهرا بحب االمام 

)عليه السالم(«.
التي سيطر  الكوفة  القرمطي عاد اىل مدينة  ويبني زميزم »ان 
عليها بعض الوقت«، منوها عن ان » احلركة القرمطية الضالة 
ُقيضَّ عليها من قبل االمراء العيونيني يف البحرين سنة 1027 

م« كام جاء يف )املنتظم( البن اجلوزي..

ينقل صاحب االوائل يف االمام احلسني )عليه السالم( وكربالء، يف 
دولة  »اول  ان  كربالء(  ارض ومدينة  )اولويات  من  السابع  الفصل 
عربية من ملوك الطوائف قبل االسالم اقيمت يف ضاحية كربالء وان 

ذلك قبل االنبار واحلرية«..
منطقة  يف  بالتحديد  اقيمت  الدولة  »هذه  ان  عرفان  فاضل  ويضيف 
الفرات )فرات كربالء(«، موضحا أن »مالك  االخضري ورشق هنر 
بن فهم بن تيم اهلل بن اسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن 
احلاف بن قضاعة، هو اول ملك هلذه الدولة وهو من عرب ضاحية 

كربالء، الذين اقبلوا من هتامة من العرب«..
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  يف  »االوائ��ل  كتاب  ان  بالذكر  جدير 
وكربالء« صادر عن وحدة التأليف يف شعبة النرش لقسم اعالم العتبة 

احلسينية املقدسة لطبعته االوىل سنة 2016م. 

بغداد  العاصمة  م���زارات  م��ن 
ج��ام��ع ال��س��ي��د س��ل��ط��ان ع��يل، 
يطل  البناء  وواس��ع  كبري  جامع 
عىل  وينتهي  الرشيد،  شارع  عىل 
مساحته  وتبلغ  دجلة،  ضفاف 
وبه  م��رت،   1000 نحو  الكلية 
ع��رف ال��ش��ارع امل��ح��اذي له من 
باسم  بيوته  وك��ذل��ك  اجل��ن��وب 

)عكد سيد سلطان عيل(.
يف  ما  غري  الناس  بني  والشائع 
املصادر  يف  تردد  وما  الروايات، 
أن  والشائع  املوثوقة،  القديمة 
»السيد سلطان عيل هو ابن االمام 
واألخ  السالم(  )عليه  الصادق 
الكاظم  موسى  لالمام  األصغر 
الروايات  ويف  السالم(«،  )عليه 
املتأخرة هو »عيل بن اسامعيل ابن 
السالم(«  )عليه  الصادق  االمام 
كتابه  يف  األل����ويس  ي��ذك��ر  ك��ام 
تلميذه  وأيده  بغداد(،  )مساجد 
األثري يف كتابه )أعالم العراق(.
التاريية  املصادر  يف  جاء  ما  أما 

املرقد  صاحب  »أن  تقول:  فأهنا 
بن  حييى  بن  عيل  احلسن  أبو  هو 
ثابت بن حازم بن عيل بن احلسن 
الرفاعي املكي، والد الشيخ أمحد 
الرفاعية  الطريقة  أمام  الرفاعي 
ونزل  بغداد  اىل  )توجه  ال��ذي 
املسيب  بن  مالك  األم��ري  ببيت 
ببغداد،  حملة  ال��ق��ري��ة،  ب���رأس 
مرضه  من  أسبوع  ميض  وبعد 
األمري  له  فعمل  ه���،  ت��ويف519 
اىل  وهو  القرية،  ب��رأس  مشهدًا 
اآلن يزار، ويتبارك به، وله منزلة 

يف قلوب العامة(«.
وقد ورد هذا عن )روضة األعيان 
يف أخبار مشاهري الزمان( املؤلف 
بنى  م��ن  وأول  750ه�����،  ع��ام 
وايل  هو  املزار  هذا  عىل  مسجدًا 
باشا يف  ثم  بغداد قرة عيل جلبي 
ثم احلق  )998 ه� / 1590م(، 
توالها  ومدرسة  تكية  باملسجد 

آل قرة عيل العائلة البغدادية.

اول دولة عراقية )عربية( كانت في كربالء

سور مسجد النخيلة

ما قصة جامع السيد سلطان علي في العاصمة؟

36

تراث وآثار



اىل صوب احللة الفيحاء يف بر مالحة قرب حلة بني مزيد، معامل حضارة منسية مل يبق منها سوى أطالل وآثار، وجدران أربعة مهدمة 
مهجورة وباحة مرتوكة للنفايات، وبئر مردوم.. وباق مشاهد كل َمْن يزورها تلفح صدره احلرسة، ملا اعرتاها من نسيان واجحاف 

واقصاء عن معامل السياحة واالثار التي مل يبق منها يشء يستحق الذكر سوى مئذنة شاهقة االرتفاع دالة عىل املسجد املنكوب.
العهد  أدركناه ورأينا رسمه يف  � مقام  النخيلة حمراب  فيقول: »ويف مسجد  النخيلة  الدين عن مشاهداته ملسجد  الشيخ حرز  وحيدثنا 
العثامين، املشهور انه املوضع الذي صىل فيه اإلمام عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني )عليه السالم( عند خروجه إىل صفني، وخرج إليها 

عندما بلغه قتل عامله عىل األنبار، وعند خروجه إىل حرب اخلوارج يف )النهروان( مارًا ببلد احللة«.
واملعروف عند مشاينا واملعمرين انه كان يف املسجد منرب كبري عال من الصخر، وقد حفر اليهود إىل جنبه حفرية واردوه فيها وسووا 
عليه الرتاب، وال يزال موجودًا حتت األرض ويف رشقي املسجد منارة قديمة فخمة البناء كانت قائمة يف سنة 1310ه� نقش عليها كتيبة 
كوفية بخط عريض من احلجارة مستديرة عىل طول املنارة، املوجود منها يف اجلانب الرشقي الشاميل )أمحد حممد، عيل، حسن، حسني( 
وعليها كتيبة أخرى مستديرة يف رأس ثلثي املنارة بخط عريب يف سطرين بينهام خط يطوق املنارة، ويف بعض جدران املسجد الشاملية 

تأريخ بنائه القائم ومن بناه، واملوجود من اليوم هذا: »بنى هذا الربج املشيد أبو الفرج املنصور.. 
وقد أقام اليهود جدارًا إىل جانب الكتيبة هذه يف املسجد وضيعوها بني جدارين، والظاهر ال تزال الكتيبة موجودة ملن نقب عنها.. 
ويبدو من بعض املصادر التاريية أن اليهود استطاعوا بمكرهم وخداعهم أن يضعوا أيدهيم عىل مسجد النخيلة وان يبنوا )فيه مازن 

وبيوتًا وغرفًا يأوي إليها الزائرون منهم يف عيد رأس السنة وعيد الكفارة وغريها من املواسم(.
كان هذا الترصف يف املسجد من قبل اليهود مثارًا لغرية املسلمني فكانت قصة منارة الكفل، التي أصبحت يف ما بعد من املثل السائر بني 

نًا واضحًا ويقولون نكرانا للحقيقة )هذا مثل منارة الكفل؟!(.  الناس يستخدمونه للداللة عىل التعجب ممن ينكر أمرًا بيهّ
وقال السيد رضا اهلندي شعرا يف هذا املوضوع:

عجبت بجحد الدهر بيعة حيدر       وما خصه املصطفى سيد الرسل
اىل ان أعاد التاريخ لنا مثلها        فأخفى عن األنظار مئذنة الكفل

وما زال مسجد النخيلة حمافظا عىل هويته القديمة اال ان املكان بأرسه يئن من وطأة اإلمهال وقلة زوار هذه الثروة السياحية املهمة الذين 
قد يقترص عددهم يف احسن االحوال عىل عدد من العوائل وربام بعض الوفود السياحية االجنبية.

ويقول عقيل الكفيل االمني اخلاص للمسجد سابقا ان »سور مسجد النخيلة االثري يبلغ بعد اكتشافه طوَل 360مرتا تقريبا، واملستظهر 
منه 230مرتا وارتفاع تسعة امتار وعرض 1,30مرتا«، مبينا أن »عمر السور 750 سنٍة وقد غيب اليهود وطمَسوا معامله واستظهرها 

ديوان الوقف الشيعي بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون السياحة واالثار«. 

سور مسجد النخيلة
االثري بعد اكتشافه
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انا

نكم���ل م���ع الدكت���ور محمد عل���ي حميد 
اختصاص جراحة العي���ون في مدينة اإلمام 
احلس���ن )علي���ه الس���ام( الطبي���ة للحديث 
عن موضوع انس���داد القن���وات الدمعية عند 

األطفال.
كيف يتم فتح قنوات الدمع؟

تعتبر عملية فتح انس���داد القناة الدمعية عند 
االطف���ال اجراء جراحيا يتم تنفيذه في غرفة 
العملي���ات بعد تخدير الطف���ل )عادة يكون 
التخدير بسيطا باستخدام الكمامة(في املاضي 
كان االطباء يستخدمون انبوبا صغيرا مصنوعا 
من املعدن لفتح االنسداد اما وفقا لألسلوب 
احلدي���ث املتبع اليوم فيتم اس���تخدام انبوب 
يحتوي على بالون صغير لفتح قنوات الدمع 
ل���دى االطفال, تت���م هذه الطريق���ة بإدخال 
انب���وب معدن���ي يحتوي عل���ى بالون صغير 
يقوم اجلراح بنفخه من اجل توس���يع انسداد 
القناة الدمعية عند االطفال على غرار توسيع 
الش���راين التاجية اثناء القسطرة, ونسبة جناح 
هذا االس���لوب عالية ج���دا وتصل الى نحو 
90% بغ���ض النظر عن س���ن املريض مقارنة 
مع نسبة النجاح في االسلوب السابق والتي 
وصلت الى 85% لدى االطفال حتى س���ن 
الس���نة والنصف سنة ونحو 50% فقط لدى 

االطفال في سن 3 سنوات.
ماهي اخملاطر؟

نظ���را الن احلديث يدور عن عملية بس���يطة 

فان هذا الع���اج ليس مقرونا مبخاطر كثيرة 
ف���ي بعض االحيان النادرة قد يؤدي التدخل 
اجلراحي الى متزق القناة الدمعية االمر الذي 

ميكن معاجلته.
ماذا يحدث في حال استمرار املشكلة؟

في حال لم ينجح العاج في حل املش���كلة 
يجب اللج���وء الى نوعية اخرى من العاج 
والذي يشمل توسيع انس���داد القناة الدمعية 
عن���د االطف���ال عن طري���ق اس���تخدام قناة 
س���يليكون دائمة تكون كفيل���ة بعاج حالة 

التدمع.
وان انسداد القناة الدمعية يحدث في الغالب 
بع���د الوالدة وق���د ال تظه���ر اعراضه لام 
على اطفالها اال بعد الش���هر االول للمولود 
ويصيب انس���داد القناة الدمعية عند االطفال 
ما يقارب 6 في املئة من املواليد وتنفتح تلك 
القنوات الدمعية من تلقاء نفس���ها في %90 

من االطفال قبل بلوغهم العام االول.
اعراض انسداد القناة الدمعية:�

تاحظ االم على مولودها بعد الشهر االول 
كث���رة تكون افرازات العن اس���تيقاظ الطفل 
وعن���د اس���تعمالها قطرات الع���ن تزول ثم 
ترج���ع مرة اخ���رى تلك االف���رازات مبجرد 
التوقف عن استخدام قطرات العن لألطفال 
مع ظه���ور بعض االوقات التصاف االجفان 

واحمرار العن للطفل.
اسباب انسداد القناة الدمعية:�

القن���اة الدمعية تصل جتوي���ف العن باألنف 
وقد يح���دث في بعض احل���االت تأخر في 
اكتمال منو القناة الدمعية عند الوالدة وعادة 
ما يكتمل منو القناة الدمعية قبل بلوغه عاما 

وبدون تدخل طبي معظم احلاالت.
عاج انسداد القناة الدمعية:�
� التدليك للكيس الدمعي:

ينصح االم بتدلي���ك الكيس الدمعي للطفل 
ارب���ع م���رات يومي���ا وذلك بأصبع الس���بابة 
والتدليك املستمر ملدة 10 مرات وذلك يفيد 
في سرعة انفتاح الكيس الدمعي واكتمال منو 

القناة الدمعية لألطفال.
� االهتمام بنظافة العن:

يج���ب ازال���ة االف���رازات من عل���ى العن 
باس���تمرار حتى ال تسبب منو البكتيريا على 

العن وال تشعر الطفل بالضيق.
� املضادات احليوية:

ينص���ح باس���تخدام قط���رات مض���اد حيوي 
حس���ب وصف طبيب االطفال والتي تعمل 
عل���ى تقليل زيادة االفرازات وتقليل احمرار 

العن.
� التدخل اجلراحي:

ينص���ح االطباء بالتدخل اجلراحي لتس���ليك 
القناة الدمعي���ة بعد بلوغ الطفل عامه االول 
ول���م تفتح تل���ك القنوات من تلقاء نفس���ها 
ويك���ون التدخ���ل عن طريق تس���ليك لتلك 

القنوات الدمعية.

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

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي
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وتوجي���ه  تربي���ة  مس���ؤولية  إن 
الشباب تقع على عاتق اجلميع، 
ألنه���ا قضية إنس���انية يجب أن 
يس���اهم فيه���ا كل من له عاقة 

بشكل أو بآخر بالشباب.
ومن أجل إرشادهم، ومتكينهم 
من حتقي���ق ذواته���م، الُبدَّ من 
االط���اع الكافي على مش���اكل 
الش���باب وظروفهم، وسنتطرق 
هن���ا إلى املناه���ج واخلطط التي 
يفت���رض اتِّباعها من أجل تنمية 
طاقاتهم، وإيصالها إلى املستوى 
الائق، للمش���اركة ف���ي إدارة 

أمور اجملتمع 
وتوجيهه���م  تقوميه���م   : أواًل 

إلدارة اجملتمع:
إن أح���د أس���باب تخّلف بعض 
البلدان هو عدم توظيف طاقات 
الش���باب وإهمالهم، وفي بلدان 
أخ���رى ع���دم من���ح الش���باب 
مكانته���م احلقيقية ف���ي اجملتمع 
أدوارًا هامش���ية ال  وإعطائه���م 

تساهم في بناء البلد.
كم���ا أن َس���َبب تخّل���ف بلدان 
أخ���رى ه���و اس���تام الش���باب 
مس���ؤوليات كبي���رة ل���م يؤهلوا 
الس���تامها إذ ل���م تك���ن هناك 

برام���ج متهيدي���ة، فُتلق���ى على 
عاتق الش���باب مس���ؤولية كبيرة 
ج���دًا، ال يدري كيف ينجزها، 
بسبب قصور املرّبن في توجيهه 
وتأهيل���ه له���ا، ل���ذا فالضرورة 
تقتضي أن يدير الش���باب الكثير 
من املواقع احلساسة واملهمة في 
اجملتمع، ويشترط في ذلك أمران 

أساسيان:
مبعرف���ة  اإلحاط���ة  األول: 
قدراته���م وقابليَّاتهم احلالية منها 

واملستقبلية.
الثان���ي: إعداده���م وتأهيله���م 

اسة. الستام املناِصب احلسَّ
ثانيًا: التزكية األخاقية:

ال ميكن للحي���اة االجتماعية أن 
ت���دوم دون االهتم���ام باملوازين 
األخاقي���ة والعمل به���ا، وُتعّد 
تزكي���ة النفس والتحلِّي باملوازين 
األخاقي���ة ورعاي���ة األع���راف 
االجتماعي���ة ش���روطًا أساس���ية 
في حتقيق الس���عادة فكم تضيع 
ه���درًا الكثي���ر م���ن القابليَّ���ات 
واالستعدادات بسبب االنحراف 

األخاقي.
كما يجب أن نش���جع الش���اب 
ليتخلَّ���ى ع���ن الغ���رور والِكبر 

االنحراف���ات  عل���ى  والقض���اء 
اخللقية التي نش���أت في مرحلة 
انح���راف  أي  ألن  الطفول���ة، 
أخاقي س���يتفاقم مبرور الزمان 
ويسبب كوارث أخاقية للشاب 
ولآلخري���ن، فخطورة الش���اب 
املنح���رف ال تقتصر عليه فقط؛ 
وإمن���ا تؤث���ر عل���ى اآلخري���ن، 
وتس���بب له���م االضطراب���ات، 

وتثير عندهم القلق.
���اع عل���ى األمور  ثالث���ًا: االطِّ

املهمة:
من املش���اكل التي تواجه املربِّن 
دائمًا هي أن جسم الشاب ينمو 
إل���ى َحدٍّ يجعله يش���عر بالغرور 
اعًا  والتكّبر، ويتصّور أن له اطِّ

تاّمًا بجميع األمور.
كم���ا يتص���ّور اآلباء أيض���ًا أن 
أبناءه���م بإمكانهم أن ُيَس���يِّروا 
أموره���م بأنفس���هم، فيم���ا هم 
بأَم���سِّ احلاجة إلى االس���تفادة 
م���ن خب���رات وجت���ارب املاضي 

واحلاضر.
وعليه���م أن يدرك���وا األهمي���ة 
الثقافي���ة،  لألم���ور  الفائق���ة 
والعقائدي���ة،  واالقتصادي���ة، 
واألخاقية، والسياس���ية، فهي 

تلعب دورًا أساسيًا في حياتهم.
باأَلبع���اد  االهتم���ام   : رابع���ًا 

االجتماعية للشباب:
إن إح���دى الوظائ���ف الكبي���رة 
التي يس���عى اآلباء واملربون إلى 
إجنازها، هي إيجاد التطابق بن 
احلي���اة الفردية للش���باب واحلياة 

االجتماعية.
فالش���اب ال���ذي تربَّ���ى تربي���ة 
ة مش���اكل  س���ليمة، لن يجد َثمَّ
في حيات���ه االجتماعي���ة، وفي 
تعامل���ه مع اآلخرين، ولن يجد 
صعوبة حتقيق استقاليته، فعدم 
االهتم���ام بالش���باب يعني تبديد 

أعمارهم وقدراتهم.
مراقب���ة  ض���رورة   : خامس���ًا 

الشباب:
البد م���ن بذل اجله���ود الكثيفة 
للحيلول���ة، دون بق���اء الف���راغ 
العاطفي والفكري عند الشاب، 
وم���لء هذا الف���راغ قبل أن يقع 

في هاوية االنحراف.
ب���األرض  ُيش���بَّهون  فالش���باب 
اخلصبة، يحص���د منها ما يزرع 
فيها، لذا يجب أن يتم زراعتها 
بشكل صحيح وسليم، قبل أن 

يستغلها اآلخرون.

رعاية الشباب تقع على عاتق من؟
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حذرت تقديرات دولية جديدة من أن اجلراثيم املقاومة للمضادات احليوية يمكن أن تقتل 10 مليون إنسان سنويا حول العامل بحلول 
عام 2050، وتصبح بذلك املضادات احليوية خطرا قاتال يفوق مرض الرسطان حاليا، ويتمثل التهديد للبرشية يف متكن الكائنات احلية 
الدقيقة من تطوير خصائصها بحيث ال تقتلها املضادات احليوية،مشريا إىل أن أكثر من 2 مليون شخص يف الواليات املتحدة يصابون 

سنويا هبذه اجلراثيم وتتسبب يف وفاة 23 ألف حالة.
وأرشف عىل التقرير اخلبري الربيطاين اللورد جيم أونيل، واستغرق سنتني من العمل من اجل إجياد اسرتاتيجيات لتفادي زيادة الوفيات 
بسبب مشكلة اجلراثيم املقاومة للمضادات احليوية، منوها ان مقاومة املضادات احليوية تزداد بشكل يثري القلق ىف مجيع أنحاء العامل، 
وذلك نتيجة الستخدام الكثريين للمضادات احليوية بشكل مفرط لعالج حاالت بسيطة مثل الزكام، وهو ما هيدد بأن تصبح املضادات 
احليوية غري فعالة، ودعى التقرير إىل تثقيف اجلمهور العام خاصة األطفال واملراهقني وتوعيتهم هبذا التهديد، مشددا عىل دور احلكومات 

والدول يف ترشيد استخدام املضادات احليوية يف الزراعة.

اسم  حتمل  جديدة  تكنولوجية  تقنية  تطوير  من  باحثون  متكن 
)SkinTrack(، وتعمل هذه التقنية من خالل جهاز ذكي يشبه 
إىل شاشة  فيحول برشتك  اليد  ارتداؤه عىل معصم  ويتم  الساعة 
تعمل باللمس، يضم اجلهاز جمموعة متنوعة من التقنيات الدقيقة 
بشكل  اجلديدة  التكنولوجيا  هذه  وتعمل  االستشعار،  وأجهزة 
دقيق للغاية بام يمكنك من استخدام اجلزء اخللفي من يدك لطلب 
التطبيقات،  خالل  من  والتنقل  احل��روف  ورس��م  اهلاتف،  رقم 
املفضلة من  التطبيقات  تلعب عىل  أن  وليس هذا فقط بل يمكن 

خالل جلدك.
ويقول الباحثون، إن املزايا التي تقدمها التكنولوجيا احلديثة دقيقة 
بنسبة 99% عندما يتعلق األمر باللمس، واهلدف منها هو ختفيض 
وتوفري طرق جديدة  بالطاقة،  تعمل  التي  الذكية  األجهزة  تكلفة 
للمستخدمني ىف التفاعل باستخدام أجسادهم.. فالسوار اجلديد 
املعصم  حيول  لكى  اجلديدة  الذكية  الساعات  داخل  دجمه  يمكن 
إىل شاشة تعمل باللمس، وعىل الرغم من أن هذه التقنية ليست 

األوىل من نوعها ولكنها األكثر اكتامال واألعىل دقة حتى اآلن.

اكتشاف تقنية دقيقة تحول بشرتك إلى شاشة تعمل باللمس..!

خطر جديد يهدد بالقضاء
 على)10 (ماليين إنسان عام 2050
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واألعامل  األمور  من  بالعديد  األشخاص  انشغال  أن  احلديثة  الدراسات  تبني 
الشاقة يوميا، يزيد من فرص التعلم واحلصول عىل ذاكرة أفضل، وقد أجريت 
الدراسة عىل الرجال والنساء )ممن أعامرهم 50 سنة وما فوق(، ويعترب البحث 
تم  حيث  بالعمر،  املرتبط  الذاكرة  فقدان  من  يعانون  الذين  ألولئك  جدا  هاما 
اليومية حلوايل  األعامل  دراسة جدول  مع  النفسية  االختبارات  من  إجراء عدد 
متتع  بني  ارتباط  وج��ود  النتائج  وأظهرت  األصحاء،  األشخاص  من   330
األشخاص بدماغ متفتح ومدى ازدحام جدول أعامهلم اليومي، حيث يتميزون 
بالقدرة عىل مراجعة املعلومات برسعة أكرب ويتمتعون بذاكرة أفضل من ذاكرة 

أولئك الذين هم أقل انشغاال منهم.
تبني  فيستيني، من جامعة تكساس يف داالس:  الدكتورة سارة  الباحثة  وقالت 
الدراسة أن األشخاص ذوي االنشغال اليومي األكثر كثافة يميلون إىل امتالك 
تذكر أحداث معينة يف  بالذاكرة والقدرة عىل  يتعلق  ما  دماغ سليم، خاصة يف 
املايض، ذاكرة ان املواظبة عىل النشاط يوميا حيافظ عىل سالمة املخ، ويزيد أيضا 

من فرص التعلم واحلصول عىل جمموعة واسعة من املعلومات كل يوم.

األكثر  الطبية  احل��االت  من  واح��دة  أهنا  عىل  السمنة  تعرف 
العالج  ناحية  من  صعوبة  وأكثرها  اليوم،  املجتمع  يف  شيوعا 
تلك  لتدحض  ج��اءت  جديدة  دراس��ة  لكن  هلا،  والتصدي 
إىل  حديثة  دنامركية  دراسة  خلصت  فقد  القديمة،  النظريات 
يملكه  ال  حياتيا  رسا  يمتلكون  املمتلئ  اجلسم  أصحاب  ان 

أصحاب اجلسم النحيف.
وقال العلامء من جامعة كوبنهاغن الطبية أن وزن اجلسم الزائد 
النحيف، حيث  هو مؤرش عىل معدل حياة أطول من اجلسم 
اجلسم  أصحاب  »بني  أن  إليها  توصلوا  التي  النتائج  أكدت 
أو  العادي  اجلسم  ذوي  بني  مما  أقل  وفاة  نسبة  اليوم  املمتلئ 
النحيف، وذلك بعد حتليل بيانات أكثر من 100 ألف شخص 
وتم  املراقبة  حتت  حياهتم  معدل  وضع  الدنامرك،  يف  يعيشون 
أخذ بعض املخاطر الصحية كالتدخني يف أثناء القيام بالدراسة 
بعني االعتبار، كام اعتمد العلامء يف دراستهم عىل مؤرش كتلة 
وعن  الزائد  عن  املثايل  ال��وزن  لتمييز  مقياس  وهو  اجلسم، 
الزائد  الوزن  أصحاب  إن  النحافة،موضحني  عن  أو  السمنة 
كانوا معرضني ملعدل وفاة أكرب من أصحاب الوزن العادي، 
النتائج التي توصل إليها العلامء إال أهنم يوصون  ورغم هذه 
بإتباع نظام تغذية صحي باعتبار أن األسباب احلقيقة الرتفاع 

معدل احلياة لدى البدناء ال تزال جمهولة.

االنشغال بالعمل يكسبك 
عقال سليما وذاكرة أفضل...!

الطيارين  لدى  الشائعة  األخطاء  نيوزلندا  من  النفس  اكتشف علامء 
طبيعي  أمر  كوهنا  سيئة  جوية  أح��وال  ظل  يف  اخلاطئة  والقرارات 
بالنسبة هلم وذلك بسبب الطابع غري املنطقي لتفكريهم، مؤكدين إىل 
الرحلة،  أثناء  تنشأ  قد  متلفة  أمان  مدى  لدهيم  طيارا   )  754  ( ان 
الطريان  أثناء  اجلوية  الظروف  يقيمون  جيدا  الطقس  يف  انطلقوا  إذا 
تقييام أكثر إجيابية،  وإذا سأل أحدهم الطيار عن مدى السالمة، إن 
كان الطقس رديئا فتقييمه سيكون سلبيًا، وذلك عىل الرغم من متاثل 
بام  )التقيد(  ظاهرة  تعمل  هكذا  كامال،  متاثال  الرحلة  تنفيذ  ظروف 
تلك  بحسب  وتقييمه  املوقف  تصور  عىل  اإلنسان  جترب  والتي  قيل 
يثق  ذلك  عىل  عالوة  البداية،  يف  عنه  عليها  حصل  التي  املعلومات 
املتفائلة  بالتقديرات  حرجة  ظ��روف  يف  وقوعهم  عند  الطيارون 
بتنفيذ  ق��رار  الخت��اذ  مثال  يدفعهم  مما  املهدئ  وبالكالم  للموقف 

بالطريان  أو  جمازفة  فيه  هبوط 
معظم  استمر  بينام  الغيوم،  عرب 
ق���رارات  ال��ط��ي��اري��ن يف اخت���اذ 
بعد  ح��ت��ى  جم���ازف���ة  ت��ت��ض��م��ن 

األطباء  تنبيهات  إىل  االستامع 
األخ��ط��اء  ح���ول  النفسانيني 

الشائعة لدهيم.

دراسة تؤكد ان البدناء 
يملكون سرا يتفوقون به على النحفاء

العلماء يكشفون أهم 
المخاطر التي تهدد الرحالت الجوية
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إن من يتدبر آياتِه ويمعن النظر فيه جيد يف ذلك الكثري من اللطائف واألرسار التي حترك املشاعر واألحاسيس وهتز الكيان، واالمثلة عىل ذلك 
ٌر  ْم مُحُ ُ ال تعدهّ وال حتىص، إال أنهّ اآليتني اخلمسني واالحدى واخلمسني من سورة املدثهّر تكفيان مثااًل هلذا التمثيل حيث يقول )عزهّ وجل(: )َكَأهنَّ
ْت ِمن َقْسَوَرٍة(، حيث شبه اهلل )سبحانه وتعاىل( املرشكني يف إعراضهم ونفورهم عن سامع القرآن الكريم باحُلُمْر مجع )احلامر  ْسَتنِفَرٌة * َفرَّ مُّ

كم اهلل، وفرارها من القسورة وهو األسد أو تأيت بمعنى الرامي. الوحيش( أجلهّ
فهاتان اآليتان مها من بديع التمثيل فإن القوم من جهلهم بام بعث اهلل سبحانه رسوله كاحُلُمر فهي ال تعقل شيئًا، فإذا سمعت صوت األسد 
أو الرامي نفرت منه أشد النفور وهذا غاية الذم هلؤالء فإهنم نفروا عن اهلدى الذي فيه سعادهتم وحياهتم كنفور احلمري عام هيلكها ويعقرها.

قال ابن القيم: وحتت املستنفرة معنى أبلغ من النافرة فإهنا لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحضه عىل النفور فإن يف االستفعال من 
الطلب قدرا زائدا عىل الفعل املجرد فكأهنا تواصت بالنفور وتواطأت عليه ومن قرأها بفتح الفاء فاملعنى أن القسورة استنفرها ومحلها عىل 

النفور ببأسه وشدته.
واختلف املفرسون يف تفسري القسورة يف اآلية الكريمة عىل أقوال متعددة:

فقيل: القسورة مجاعة الرماة ال واحد له من لفظه .
وقيل: القسورة حبال الصياد .

وقيل: الرجال األقوياء .
وقيل: الصوت العايل واملفزع .

وقيل: سواد الليل وظلمته .
وقيل: األسد.

أوقات  يستغل  أن  الفطن  الكيهّس  باملؤمن  األجدر  من 
وتسبيحه  تعاىل  اهلل  إىل  التقرب  يف  الغفلة  وأم��اك��ن 
وهذه  ح��ال  كل  عىل  اهلل  ذك��ر  ويف  وهتليله  ومتجيده 
واللعب  اللهو  حيث  املغرب  أوق��ات  هي  األوق��ات 
والناس  اللطيف  اجلو  حيث  السحر  أوقات  وكذلك 
ويف  وال��رشاء  البيع  حيث  األس��واق  ويف  الليل  يف  نيام 
أماكن اللعب حيث غفلة البرش عن ذكر اهلل تعاىل )وقل 
كلٌّ يعمل عىل شاكلته( واهلل غ فور رحيم وحسبنا اهلل 

ونعم الوكيل.

برشهّ  عيل  يا  السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمري  لوصيه  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  األكرم  الرسول  قال 
شيعتك وحمبيك بخصال عرش:

أوهلا: طيُب مولدهم.

الثانية: حسُن إيامهنم.
الثالثة: حُب اهلل هلم.

الرابعة: الفسحة يف قبورهم.
اخلامسة: نورهم يسعى بني أيدهيم.

السادسة: نزُع الفقر من بني أعينهم وغنى قلوهبم.
السابعة: املقُت من اهلل ألعدائهم.

الثامنة: األمُن من الربص واجلذام.
التاسعة: انحطاُط الذنوب والسيئات عنهم.

العارشة: هم معي يف اجلنة، فطوبى هلم وحسن مآب.

عشُر خصاٍل ليسْت في غيركم!!
حبيب وهيلة
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صورة وتعليق

بين وبين

من وصايا الشيخ بهجت )قدس سره(

النجاح األمني يف الزيارة الشعبانية املباركة يشاد 

به فضاًل عن تسهيل دخول وخروج الزائرين 

فقط حالة سيئة  النقل هلم،  وتوفري عجالت 

سدهّ  وهي  معاجلتها،  ونتمنى  رصدها  تم 

واملخلفات،  باألنقاض  الشوارع  بعض 

كونكريتية  حواجز  نستخدم  ال  فلامذا 

يتم وضعها ومحلها مرة أخرى  منتظمة 

بعد انتهاء الزيارات؟

سيد  مدفن  ت��راب  من  قليلة  كمية  اجعل   *
أقرأ  ثم  زمزم،  ماء  يف  السالم(  )عليه  الشهداء 
عليه سورة احلمد سبعني مرة واعطه للمريض 
حتهّى  متعددة  أوق��ات  يف  يوم  كل  منه  ليتناوله 

يشفى بإذن اهلل تعاىل.
* يستحب أن يصيل املريض بعد صالة الصبح 
ذلك  بعد  وليقل  احل��اج��ة(  )ص��الة  ركعتي 
وداويِن  بشفائك،  اشفنِي  )اللهم  مرات:  ثالث 
فإين  بالئَِك،  من  بعافيتَك  وعافنِي  بدوائَك، 
عبدك وابن عبدَك(، ثم يقول أيضًا مرة واحدة: 

)بحرمة اإلمام الكاظم � عليه السالم �(.

 � اليمين  من   � المعلمين(  حي   � االبتدائية  األوس  )مدرسة  كربالء  في  المدرسية  الذاكرة  من 
األستاذ صاحب الطويل � األستاذ عدنان الغزالي � األستاذ عبد الحسين الواسطي

استغالُل أوقات وأماكن الغفلة
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ِذي َأْنَزْلـــَت ِفيِه الُقْرآَن  الّلُهـــمَّ َربَّ َشـــْهَر َرَمضاَن الَّ
ٍد  ياَم ، َصلِّ َعلى ُمَحمَّ َواْفَتَرْضَت َعلى ِعباِدَك ِفيِه الصِّ
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