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قال اإلمام الصادق:
بّروا آباَءكْم.. يبّركْم أبناؤكْم

a

)91 ( الذين جعلوا أي) اليهود والنصارى ( القرآن أجزاء وأعضاء وقالوا العناد 
هم بعضه ح��ق موافق للتوراة واألنجيل وبعضه باطل خمالف هلام فاقتس��موه إىل 
ح��ق وباط��ل وقيل مثل العذاب الذي أنزلنا عليه��م .  ) 94 ( العيايش عن الباقر 
)علي��ه الس��الم( يف قوله تع��اىل وال جتهر بصالت��ك وال ختافت هبا قال نس��ختها 
فاص��دع ب��ام تؤمر وأعرض عن املرشكني ف��ال تلتفت إىل ما يقول��ون . ) 95 ( إنا 
كفين��اك املس��تهزئني بقمعه��م وإهالكه��م . ) 96 ( العيايش عن الص��ادق )عليه 
السالم( قال اكتتم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم ( بمكة سنني ليس يظهر 
وعيل )عليه الس��الم( معه وخدجية )عليها السالم( ثم أمره اهلل أن يصدع بام يؤمر 
فظهر فجعل يعرض نفسه عىل قبايل العرب فإذا أتاهم قالوا كذاب إمض عنا   ) 
97 ( ولق��د نعلم أنك يضيق صدرك بام يقولون م��ن تكذيبك والطعن فيك ويف 
الق��رآن .  ) 98 ( يف ال��كايف عن الصادق )عليه الس��الم( علي��ك بالصرب يف مجيع 
أم��ورك فإن اهلل عز وجل بعث حممدا )ص��ىل اهلل عليه وآله( فأمره بالصرب والرفق 
فصرب حتى نالوه بالعظائم ورموه هبا فضاق صدره فأنزل اهلل عز وجل ولقد نعلم 
أن��ك يضيق صدرك اآلي��ة .  ) 99 ( وُدم عىل عبادة ربك حتى يأتيك املوت يعني 
ما دمت حيا  س��ورة النحل  ) 1 ( كانوا يس��تعجلون ما أوعدهم الرس��ول )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( من قيام الساعة وإهالك اهلل إياهم كام فعل يوم بدر استهزاء 

وتكذيبا ويقولون إن ُصح ما تقوله فاألصنام تشفع لنا وختلصنا منه .

 َ ِعنينْ َ ُهمنْ َأمجنْ ��َأَلنَّ آَن ِعِض��نَي }احلجر/91{ َفَوَربَِّك َلَنسنْ ُقرنْ ِذي��َن َجَعُلوا النْ الَّ
ِرضنْ  َمُر َوَأعنْ َدعنْ باَِم ُتؤنْ َمُلوَن }احلجر/93{ َفاصنْ }احلجر/92{ َعامَّ َكاُنوا َيعنْ
ِذيَن  ِزئنَِي }احلجر/95{ الَّ َتهنْ ُسنْ َناَك املنْ ا َكَفينْ ِكنَي }احلجر/94{ إِنَّ ِ ُرشنْ َعِن املنْ
َلُم َأنََّك  َلُموَن }احلجر/96{ َوَلَقدنْ َنعنْ َف َيعنْ ِ إهًِلا آَخَر َفَس��ونْ َعُلوَن َمَع اهللهّ جَينْ
َن  ��ِد َربَِّك َوُكن مِّ ُرَك باَِم َيُقوُلوَن }احلجر/97{ َفَس��بِّحنْ بَِحمنْ َيِضي��ُق َصدنْ
َيِقنُي }احلجر/99{ تَِيَك النْ ُبدنْ َربََّك َحتَّى َيأنْ اِجِديَن }احلجر/98{ َواعنْ السَّ

سورة النحل )16(
ِحيِم ِن الرَّ َ محنْ ِ الرَّ ِم اهللهّ بِسنْ

ُكوَن }النحل/1{  ِ ِجُلوُه ُس��بنَْحاَنُه َوَتَعاىَل َع��امَّ ُيرشنْ عنْ ��تَ ِ َفاَل َتسنْ ُر اهللهّ َأَتى َأمنْ
ُه  ِرِه َعىَل َمن َيَش��اء ِمننْ ِعَب��اِدِه َأننْ َأنِذُروانْ َأنَّ وِح ِمننْ َأمنْ آَلئَِك��َة بِالنْرُّ ُل املنْ ُيَن��زِّ
قِّ َتَعاىَل  َ َض بِاحلنْ َواِت َواأَلرنْ ��امَ ُقوِن }النحل/2{ َخَلَق السَّ اَل إَِلَه إاِلَّ َأَنانْ َفاتَّ
بنٌِي  َفٍة َفإَِذا ُهَو َخِصيٌم مُّ طنْ ُكوَن }النحل/3{ َخَلَق اإِلنَس��اَن ِمن نُّ ِ َعامَّ ُيرشنْ
ُكُلوَن  َها َتأنْ ٌء َوَمَناِف��ُع َوِمننْ }النح��ل/4{ َواأَلننَْعاَم َخَلَقَها َلُك��منْ ِفيَها ِدفنْ
ُحوَن }النحل/6{  َ اٌل ِحنَي ُتِرحُيوَن َوِحنَي َتسنْ }النحل/5{ َوَلُكمنْ ِفيَها مَجَ

�سورة احلجر 

التف�سري

عضني: مجع عضة
فاصدع: فاظهر واجهر

اعرض: انرصف
اليقني: املوت 

بالروح: بالوحي
خصيم: اجلدال

كأنك في رمضاَن

التفت

ان ترصفات��ك تتغ��ر م��ع بدء رمض��ان وتتغ��ر مرة 
اخ��رى بعد انته��اء رمضان، فالتغ��ر االول مطلوب 
والتغ��ر الثاين معي��وب ، بل قد تكون العقوبة اش��د 
من نف��س املعايص التي لربام ترتكبه��ا قبل ان تعرف 
قيمة شهر رمضان ، فالصيام وااللتزام مها درس لك 
طوال االيام ، لكي تعتاد عىل االس��تقامة وتنجو يوم 
القيامة  فإي��اك واالرختاء يف ارتكاب اآلثام وال تفكر 
اب��دا بالتوبة ، فالتفكر بالتوبة يعني اقرارا منك بانك 
مذنب، واياك ان تفك��ر ان اهلل عز وجل يغلق ابواب 
الرمح��ة اذا انتهى ش��هر رمضان فاهن��ا مرشعة طوال 

السنة ولكنها تفيض بركة ورمحة يف شهر الرمحة. 
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ع��ودة اىل ال��وراء ملراجعة خطاب املرجعي��ة بخصوص االهتامم 
باجهزة االستخبارات الهنا الوسيلة االهم يف احلسم ، ومنها يبدأ 
اجتثاث االرهاب، ويف الوق��ت ذاته عندما تنجح هذه االجهزة 
يف توجيه رضبة اس��تباقية خللية ارهابية تروم القيام بعمل ارهايب 
كام حدث يف كربالء عندما اس��تطاعت اجهزة املخابرات كشف 
عملية ارهابية قبل وقوعها اش��ادت املرجعي��ة من خالل خطبة 
اجلمعة هب��ذه العملية واثنت عىل جهاز االس��تخبارات واكدت 
عىل رضورة االهتامم به وجتهيزه باحدث االجهزة التي تس��اعده 

عىل وأد اجلريمة قبل وقوعها.
ان االح��داث االخرة التي حدثت م��ن حيث انتصار الفلوج��ة وتفجر الكرادة لالجه��زة املخابراتية الدور 

الفاعل يف انتصار الفلوجة والدور اخلامل يف تفجر الكرادة.
تضعن��ا امام مفرتق طرق واالفضل هو ما اش��ارت الي��ه املرجعية من حيث تفعي��ل دور املخابرات واالهتامم 

برجاالهتا ألن احلسم بيدهم.

قال االمام علي 

يريد الشيطان أو يكني به عن قوم

a

. ِس)2(، َواَل ُلبَِّس َعيَلَّ ُت َعىَل َنفنْ َلُه َوَرِجَلُه)1(، وإِنَّ َمِعي َلَبِصَريت.َما َلبَّسنْ َلَب َخينْ َتجنْ َبُه َواسنْ َع ِحزنْ ينَْطاَن َقدنْ مَجَ َأاَل وإنَّ الشَّ
ِدُروَن َعننُْه)5(، َواَل َيُعوُدوَن إَِلينِْه. ُه)4(! اَل َيصنْ ضًا َأَنا َماحِتُ منْ َحونْ )3( هَلُ ِرَطنَّ فنْ َواينُْم اهللِ اَلُ

________

ِجُل: مجع راِجل. 1. الرهّ
َض: مأله حتى فاض.    َرَط احلونْ بنْس واالهبام. 3. أفنْ ُت عىل نفس: ما أوقعتها يف اللهّ 1. ما َلبهّسنْ

ِدرون عنه: يعودون بعد االستقاء.  َتقي.  5. ُيصنْ   4. املاتُِح: امُلسنْ

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

كرمة الفلوجة تستعد إلعادة النازحين وتفكك )800( عبوة ناسفة

صالح الدين تعلن المباشرة 
مخلفات  من  بيجي  بتنظيف 
الحرب مع )داعش( وتطالب 

بـ«دعم دولي« 

اخالء اكثر من )2500( عائلة من جزيرة الخالدية ومطالبات بـ«اغاثتهم دوليا«

قضاء  بتنظيف  املبارشة  عن  الدين،  صالح  حمافظ  اجلبوري  اهلل  عبد  امحد  أعلن 
الناسفة  العبوات  من  بغداد(،  العاصمة  شامل  )170كم  تكريت  شاميل  بيجي، 
إطالق  اىل  املركزية  احلكومة  دعا  وفيام  )داعش(،  تنظيم  ضد  احلرب  وخملفات 
األموال التي خصصتها إلعادة األعامر، طالب املجتمع الدويل باملسامهة يف إعادة 

تأهيل القضاء متهيدًا إلعادة النازحني.
وقال اجلبوري إن »إدارة املحافظة بارشت، بحملة واسعة لتنظيف مركز قضاء 
بيجي، )40كم شاميل تكريت(، من آثار احلرب وما خلفه  تنظيم )داعش( من 
األنقاض  من  بيجي  قضاء  تنظيف  اىل  ترمي  »احلملة  أن  مبينًا  ناسفة«،  عبوات 
يف  اخلدمية  والدوائر  الشعبي  واحلشد  العسكري  اهلنديس  اجلهد  وبمشاركة 

املحافظة كافة«.
وأضاف اجلبوري، أن »احلملة تأيت ضمن برنامج وضع من قبل حكومة املحافظة 
ورفع  واملفخخات  األلغام  من  وتطهره  بيجي  قضاء  وتأهيل  إلعادة  املحلية 
واهلدم«،  للتفجر  تعرضت  التي  احلكومية  والدوائر  واألسواق  املنازل  أنقاض 
مشرًا اىل، أن »احلملة أطلقت سابقًا وتوقفت لكننا قررنا إعادهتا إلهناء معاناة 

أهايل القضاء من النزوح«.

اخلالدية  قضاء  جملس  كشف 
اخالء  عن  االن��ب��ار،  حمافظة  يف 
من  عائلة   )2500( من  اكثر 
رشقي  اخلالدية،  جزيرة  حماور 
املحافظة،  م��رك��ز  ال���رم���ادي، 
)110 كم غرب بغداد(، خالل 
تنظيم  م��ن  تطهرها  م��ع��ارك 
»اغاثة  اىل  دعا  وفيام  )داع��ش(، 
الغذائية  امل��واد  لتوفر  دولية« 

مجيع  أن  اكد  النازحة،  لألرس  والصحية 
»زخم  من  تعاين  النازحني  استقبال  مراكز 

كبر بالعوائل«.

قضاء  جملس  رئيس  داود«  »ع��يل  وق��ال 
عائلة   )  2500( من  »اكثر  إن  اخلالدية، 
اخلالدية،  جزيرة  حماور  من  اخالؤهم،  تم 

)20 كم رشقي الرمادي( خالل معارك 
التطهر ضد تنظيم )داعش( االرهايب«.

االمنية  »ال��ق��وات  أن  داود،  واض��اف 
االغاثية  واللجان  احلكومية  والدوائر 
اخالؤها  تم  التي  العوائل  تلك  نقلت 
وناحية  اخلالدية  قضاء  اىل  اجلزيرة  من 
مؤكدًا  ال��رم��ادي«،  رشق��ي  احلبانية، 
واغاثة  دعم  اىل  العوائل  تلك  »حاجة 
دول��ي��ة م��ن امل��ن��ظ��امت وامل��ؤس��س��ات 
واخليم  الغذائية  امل��واد  لتوفر  االنسانية 

واخلدمات الطبية«.

اعلنت قيادة احلشد الشعبي يف حمافظة االنبار، االنتهاء من كافة االستعدادات إلعادة النازحني اىل 
مناطقهم يف قضاء الكرمة رشقي الفلوجة، )62 كم غرب بغداد(، فيام اشارت اىل معاجلة اكثر من  

)170( منزاًل مفخخًا وتفكيك )800(  عبوة ناسفة.وطمر )20( نفقا حتت االرض.
وقال العقيد مجعة فزع اجلمييل آمر لواء كرمة الفلوجة،  »تم رفع العبوات الناسفة ومعاجلة املنازل 
املفخخة وتأهيل اخلدمات الرئيسة من حمطات تنقية املياه واملولدات الكهربائية ورفع االنقاض من 

الطرق والشوارع املهمة«.
واضاف اجلمييل، ان »عودة النازحني اىل كرمة الفلوجة سيكون ضمن ثالثة مداخل رئيسة لقضاء 
الكرمة من جهة التاجي غرب العاصمة بغداد ومن الطريق الربي واملدخل الرئيس للكرمة ومن 

جهة قضاء ابو غريب«.
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الموجز

.

 

•محطة كهرباء الناصرية تعمل بطاقتها الكاملة بعد ربط وحدتها األولى.

• المباشرة بصيانة طريقين رئيسيين شرقي بعقوبة بكلفة أكثر من )21( مليارا في وقت سابق ليزود الخدمة )350 ( ميكا واط.

• نازحو شمال صالح الدين يأملون تحرير مناطقهم »عاجاًل« وإدارتها ترجح تحرير الشرقاط »قريبا«. 

• أسعار النفط تتراجع بفعل الطلب الضعيف، واستمرار المخاوف في األسواق المالية وتباطؤ النمو في االقتصاد العالمي.

• النزاهة تعلن إحالة )1891( متهمًا إلى القضاء بينهم ستة وزراء.

• التربية تقرر اعتبار خدمة مالكاتها بالمناطق النائية واألطراف »مضاعفة« ألغراض التقاعد.
• )10( آالف عراقي يغادرون إليران يوميًا عبر واسط لقضاء عيد الفطر هربًا من »شدة الحر«.

• ماء بابل تعيد تشغيل مشروع الحلة وتدعو إلى حملة لرفع التجاوزات.

• لجنة متابعة ملف األهوار توصي بـ«إنعاشها« وتطويرها وتؤكد: انضمامها للتراث سينشط االقتصاد.

لبيع  مزاده  يف  املايض،  االسبوع  املركزي،  البنك  مبيعات  سجلت 
ان  بعد  دوالر،  مليون   )144( ببلوغها  ارتفاعا  األجنبية،  العملة 

كانت )135( مليونا.

»حجم  إن  االن��ب��اء،  وك��االت  نرشته  املركزي  للبنك  بيان  وذك��ر 
و  الفا،   814 و  مليونا،   144 بلغ   2016/7/4 ليوم  املباع  املبلغ 
الواحد،  الدوالر  مقابل  دينارا   1182 رصف  بسعر  دوالرا،   533

وبمشاركة 29 مرصفًا و17 رشكة للتحويل املايل«.
يكون  اخلارج  يف  املصارف  حلسابات  املحولة  املبالغ  »بيع  إن  وبني 
بسعر 1190 دينارا لكل دوالر، أما سعر البيع النقدي فيكون بسعر 

1182 دينارًا لكل دوالر«.
مليونًا،   65 بلغ  واالعتامدات  احلواالت  مبالغ  »حجم  أن  واضاف 
 33 نقدًا  املباعة  الكمية  كانت  فيام  دوالرا،   533 و  الفا،  و988 

مليونًا، و566 ألف دوالر«.

ارتفاع مبيعات البنك المركزي الى )144( مليون دوالر

سالمة   عىل  خطورة  من  تشكله  ملا  النارية  االلعاب  استراد  منع  اىل  دياىل،  بيئة  مديرية  دعت 
باختاذ اجراءات رادعة بحق مستوردي وبائعي تلك  العالقة  االطفال، وطالبت اجلهات ذات 

االلعاب، فيام حذرت من آثارها السلبية عىل صحة االنسان الحتوائها عىل مواد كياموية سامة.
وقال عبد اهلل هادي مدير بيئة دياىل، إن »املديرية دعت اجلهات املعنية اىل اختاذ كافة االجراءات 

القانونية الرادعة يف استراد وتداول وبيع االلعاب النارية ملنع تكرار االصابات اخلطرة«. 
وأضاف هادي، أنه »مع حلول عيد الفطر املبارك، يكثر تداول االلعاب النارية بني االطفال«، 
حمذرًا »من آثارها السلبية عىل صحة االنسان الحتوائها عىل مواد كياموية منها، الكربيت وبودرة 
االملنيوم وسليلوز وكاربونات الصوديوم واملغنيسيوم، وما تسببه من ضوضاء وتلوث سمعي 

وتلويث اهلواء ببخارها الناتج من انفجار املواد الضارة املصنوعة منه«.

بيئة ديالى تطالب بمنع ظاهرة استيراد وبيع األلعاب النارية
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السيُد الصافي يطالب الحكومة بالعمل على كشف مخططات االرهابيين 
والقاء القبض عليهم وعلى من يدعمونهم وتقديمهم الى العدالة 
في حادث الكرادة، ويدعو الى اتخاذ االجراءات الضرورية لمنع وقوع 

هذه المآسي الفظيعة 

.. اعرض عىل  أخ��وايت  اخ��وايت 
مسامعكم الكريمة ما يأيت:

وقبيل  االسبوع  هذا  اوائ��ل  يف 
الفضيل  رمضان  شهر  انتهاء 
استهدف  الفطر  عيد  وحلول 
االرهاب الداعيش جتمعًا كبرًا 
منطقة  يف  االبرياء  للمواطنني 
ب��غ��داد،  بالعاصمة  ال��ك��رادة 
املئات  ارواح  بذلك  فحصد 
آخرين  مئات  وأص��اب  منهم، 
يف   .. خمتلفة  وح��روق  بجروح 
فاجعة عظيمة، ومشاهد مروعة 
وتتوجع  االب���دان،  هلا  تقشعر 
هلا  وتسرتخص  القلوب،  هلا 
الدموع، وقد سلبت عن الناس 
فرحة العيد وحولته اىل مناسبة 
ح���زن وأس�����ى.. ل��ق��د اخ��ت��ار 

جلريمتهم  االرشار  االرهابيون 
الكبر  التجمع  ذلك  النكراء 
والشباب  والنساء  الرجال  من 
واالطفال من اتباع اهل البيت 
إراقة  هبدف  السالم(،  )عليهم 
منهم،  ممكن  ع��دد  أك��رب  دم��اء 
وإليقاع الفتنة الطائفية بني أبناء 

الشعب العراقي الكريم ..
املؤمنني  ان  ليعلموا  ول��ك��ن 
البيت  اهل  خط  عىل  السائرين 
تزيدهم  لن  السالم(؛  )عليهم 
ه���ذه االع����امل ال��وح��ش��ي��ة اال 
التمسك بمبادئهم  ارصارًا عىل 
يسمحوا  ول����ن  وق��ي��م��ه��م، 
يدعموهنم  وم��ن  لإلرهابيني 
حيققوا  ب���أن  وحي��ت��ض��ن��وهن��م 
وسيلقنوهنم  اخلبيثة،  اهدافهم 
لن  دروس��ًا  القتال  جبهات  يف 

ينسوها أبدًا ..
نعربهّ  احلزينة  املناسبة  هذه  ويف 
واألس��ف  األس��ى  عظيم  ع��ن 
يف  ُأريقت  التي  الزكية  للدماء 
وعن  املفجع،  احل���ادث  ه��ذا 
الثكاىل  آله���ات  األمل  ب��ال��غ 
اجلرحى  وأنني  اليتامى  ودموع 
العوائل  ون��وايس  واملصابني، 
امل��ف��ج��وع��ة ب��ف��ق��د أح��ب��ت��ه��ا، 
عىل  يربط  ان  تعاىل  اهلل  وندعو 
بالصرب  عليهم  ويمنهّ  قلوهبم، 

والسلوان..
وأم������ا م��ط��ال��ب��ة احل��ك��وم��ة 
خمططات  كشف  عىل  بالعمل 
القبض  وال��ق��اء  االره��اب��ي��ني، 
يدعموهنم،  من  وعىل  عليهم 
واختاذ  العدالة،  اىل  وتقديمهم 
ملنع  ال��روري��ة  االج����راءات 

الفظيعة..  امل��آيس  ه��ذه  وق��وع 
السنوات  خالل  تكررت  فقد 
عقيب  املطالبة  ه��ذه  املاضية 
تلك  ولكن  مماثلة،  ح���وادث 
يف  شيئًا  حتقق  مل  امل��ط��ال��ب��ات 
الصحيحة  الرؤية  غياب  ظل 
وتفيش  ال���ق���رار،  ألص��ح��اب 
وعدم  واملحسوبيات،  الفساد 
املفاصل.  خمتلف  يف  املهنية 
ب��ال��رغ��م م���ن ك���ل ال��ن��ص��ح 
الشعبي..  والضغط  املرجعي، 
املنرصم  العام  خالل  والسيام 
بإحداث تغير جوهري يف أداء 
بمكافحة  وقيامهم  املسؤولني، 
وتطبيق  جدية،  بصورة  الفساد 
يف  ص��ارم��ة  مهنية  ض��واب��ط 
والسيام  احلكومية..  التعيينات 
املهمة  واملناصب  امل��واق��ع  يف 

أحمد  السيد  العليا سماحة  الدينية  المرجعية   تحدث ممثل 
في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي 
الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته 
الحسيني الشريف في 3 /شوال/ 1437ه� الموافق 2016/7/8م 

تحدث  قائالً: 
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واالستخبارية  االمنية  كاملهام 
..

الفاسدين  م��ع  ال��ت��ه��اون  ان 
دماء  حساب  عىل  والفاشلني 
ال  أم���ر  امل��واط��ن��ني  وأرواح 
حد  وضع  من  بد  وال  يطاق.. 
له.. مع انه مل يمض عىل فاجعة 
ال��ك��رادة اس��ب��وع واح��د حتى 
يف  االثم  االعتداء  حادث  وقع 
السيد  مرقد  عىل  املاضية  الليلة 
بلد،  يف  السالم(  )عليه  حممد 
عرشات  سقوط  عنه  نجم  وقد 
 .. الزوار وغرهم  االبرياء من 
جرائم  وتستمر  تتواىل  وهكذا 

الشعب  ب��ح��ق  االره��اب��ي��ني 
مل  اذا  ومقدساته..  العراقي 
يوضع هلا حد باتباع االساليب 
اخلروقات  معاجلة  يف  املهنية 
االمنية.. وال حول وال قوة اال 

باهلل العيل العظيم.. 
هلذا  التوفيق  تعاىل  اهلل  سائلني 
قلوبنا  عىل  اهلل  وربط  الشعب، 
وقلوب اجلميع.. وآخر دعوانا 
ان احلمد هلل رب العاملني وصىل 
الطيبني  وآل���ه  حممد  ع��ىل  اهلل 

الطاهرين.

نعّبر عن  الحزينة  المناسبة  في هذه 
الزكية  للدماء  واألســف  األسى  عظيم 
التي ُأريقت في حادث الكرادة المفجع، 
وعن بالغ األلم آلهات الثكالى ودموع 
والمصابين،  الجرحى  وأنين  اليتامى 
بفقد  المفجوعة  الــعــوائــل  ونــواســي 
يربط  ان  تعالى  اهلل  وندعو  أحبتها، 
بالصبر  عليهم  ويمّن  قلوبهم،  على 

والسلوان.

المؤمنين  ان  اإلرهــابــيــون  ليعلم 
البيت  اهـــل  خــط  عــلــى  الــســائــريــن 
هذه  تزيدهم  لن  السالم(؛  )عليهم 
على  اصـــرارًا  اال  الوحشية  االعــمــال 
ولن  وقيمهم،  بمبادئهم  التمسك 
يسمحوا لإلرهابيين ومن يدعمونهم 
اهدافهم  يحققوا  بأن  ويحتضنونهم 
جبهات  فــي  وسيلقنونهم  الخبيثة، 

القتال دروسًا لن ينسوها أبدًا .

ان التهاون مع الفاسدين والفاشلين 
المواطنين  وأرواح  دماء  حساب  على 
أمر ال يطاق.. وال بد من وضع حد له.. 
مع انه لم يمض على فاجعة الكرادة 
اسبوع واحد. حتى وقع حادث االعتداء 
مرقد  على  الماضية  الليلة  في  االثم 
بلد،  في  السالم(  )عليه  محمد  السيد 
االبرياء  عنه سقوط عشرات  نجم  وقد 

من الزوار وغيرهم.
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اخلطبُة االوىل لصالة اجُلمعة 
بإمامة السيد امحد الصايف يف 
3/شوال/1437هـ املوافق 

2016/7/8م

العابدين  زين  االم��ام  يقول 
ال���س���الم( يف ه��ذه  )ع��ل��ي��ه 
)َوَقدنْ  الدعاء:  من  الفقرات 
َكِم ِكتابَِك  َت َيا إهلِي يِف حُمنْ ُقلنْ
َبَة َعننْ ِعَباِدَك،  ونْ َبُل التَّ إنََّك َتقنْ
َوحُتِبُّ  يِّئاِت،  السَّ َعِن  ُفو  َوَتعنْ
َكاَم  َبتِي  َتونْ َبلنْ  َفاقنْ ابنَِي،  التَّوَّ
َسيِّئايِت  َعننْ  ��ُف  َوأعنْ َت  َوَع��دنْ
يِل  ِج����بنْ  َوَأونْ َضِمننَْت،  َك��اَم 
َوَل�َك  َت،  َش�َرطنْ َكاَم  َتَك  بَّ حَمَ
َأُع��وَد  َأالهّ  ِطي  َش�رنْ َربِّ  َي�ا 
َأالهّ  يِن  َوَض��امَ ُروِهَك،  َمكنْ يِف 
ِدي  ُموِمَك، َوَعهنْ ِجَع يِف َمذنْ َأرنْ

ُجَر مَجِيَع َمَعاِصيَك( َأننْ َأهنْ
 : السالم(  )عليه  االمام  قال 
َكِم  حُمنْ يِف  إهلِي  َيا  َت  ُقلنْ )َوَقدنْ 

َعننْ  َبَة  ونْ التَّ َبُل  َتقنْ إنََّك  ِكتابَِك 
ِعَباِدَك(..

حمكم  يف  تعاىل  اهلل  وي��ق��ول 
َبُل  َيقنْ ���ِذي  الَّ )َوُه���َو  كتابه: 
َعننْ  ُفو  َوَيعنْ ِعَباِدِه  َعننْ  َبَة  ونْ التَّ
َعُلوَن  َتفنْ َما  َلُم  َوَيعنْ َئاِت  يِّ السَّ
الشورى-  س��ورة   –  )25(

..)
الح���ظ���وا اخ������واين ه��ذه 
اهلل  اىل  التقرب  يف  الطريقة 
مضامني  ثالثة  هذه  تعاىل.. 
السالم(  )عليه  االمام  بينهّها 
الكريم  القران  من  واخذها 
التوبة  تقبل  انك   : االوىل   ..
عن عبادك، ثانيًا : انك تعفو 
انك   : ثالثًا  السيئات،  عن 

حتب التوابني.
نتأمل هبذه الفقرات الكريمة 
)عليه  االم����ام  ان  وك��ي��ف 
اهلل  اىل  يتقرب  بدأ  السالم( 
من  ويناجيه  بكالمه  تعاىل 

خالل هذه املضامني..
اق��رتف  اذن��ب  اذا  االن��س��ان 
حالة  السيئة  واق��رتاف  سيئة 
االن��س��ان  ان  صحية،  غ��ر 
اوزارًا  ظ��ه��ره  ع��ىل  حي��م��ل 
وحي��م��ل ع���ىل ظ��ه��ره ه��ذه 
االنسان  فيبحث  السيئات 
عن وسيلة اال ان هذه السيئة 
البد ان مُتحى ويتجاوز عنها 
السيئة  ال��ق��رار..  بيده  م��ن 
السيئة  وهذه  احلسنة  مقابل 

غر  رصاط  عىل  ت��دل  حالة 
انحراف  عىل  وتدل  مستقيم 
عن اجلادة الوسطى .. ما هو 
احلل الذي وضعه اهلل تبارك 
وتعاىل ملثل هذه احلاالت..؟

اوالً  : اهلل تعاىل ال ختفى عليه 
تعاىل  واهلل   .. السيئة  ه��ذه 
اجل��زاء  مقام  يف  لكن  مطلع 
بمجرد  يعاقب  ال  تعاىل  اهلل 
اهلل  ؟!  م��اذا  وان��ام  يعلم  ان 
وان  يربيهّنا  ان  مقام  يف  تعاىل 
ان  منا  فعلهّ الغفلة  عنا  يبعد 
نتدارك السيئة ألن هذه حالة 
سلبية .. أين ستظهر االثار؟ 
للجزاءات  احلقيقي  الوضع 
اث��ار  ستظهر  االخ���رة  ه��ي 

ثقافُة التوبة
نبقى مَع اإلمام زين العابدين )عليه السالم( بما بّين في مسألة طلب التوبة وقد تقّدم شطر من ذلك فيما مضى من 
الُجمعات وقد قلنا مسألة التوبة من المسائل المهمة والواجبة شرعًا وعلى المؤمن ان يتدارك نفسه ما دام في الدنيا 

قبل ان تصل الروح الى الُحلقوم ثم بعد ذلك والت حين مندم.
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يف  لكن  االخرة  يف  السيئات 
االخرة ال توجد حالة تدارك 
حمل  يف  يكون  التدارك  وانام 
يف  السيئة  عملنا  كام  العمل 
الدنيا نتدارك السيئة ايضًا يف 
الدنيا .. كيف نتدارك السيئة 

؟
تعاىل  اهلل   ، االف��ع��ال  بعض 
يقول بعض احلسنات ُيذهبن 
احلسنات  اعمل  السيئات 
للسيئات..  ك��ف��ارة  ت��ك��ون 
هلذه  يتوجه  االنسان  وت��ارة 
تعاىل  اهلل  السيئة ويطلب من 

ان يعفو عنه..
رمحته  وتعاىل  تبارك  اهلل  ان 
نظن  ومم��ا  نعتقد  مم��ا  اوس��ع 
واالن���س���ان ع��ن��دم��ا ي��سء 
يريد  ال  تعاىل  اهلل  وي��ذن��ب 
وعندما  ي��ذن��ب  ان  للعبد 
يقول  تعاىل  اهلل  احدنا  يذنب 
ت��دارك��وه��ا ف��اهلل ت��ع��اىل هو 
ال��س��ات��ر.. ع��ىل امل���سء ان 
اهلل  اىل  ي��رج��ع  وان  ي��ت��وب 
تعاىل وان يرجع اىل الرصاط 
اىل  يوصلك  الذي  املستقيم 

تبارك  اهلل  املنشودة..  الغاية 
التوبة..  يف  بنا  يرغهّ وتعاىل 
اهلل  اىل  ترجع  ان  هو  واحلل 
تعاىل واذا رجعت فاهلل تعاىل 
حُيبك ويقبل التوبة ..ان ُتبت 
فاالنسان  عليك..  اهلل  تاب 
قد  اين  اهلي  يا  يقول  عندما 
قد  اين  يقول  تعاىل  فاهلل  ُتبت 
نصنع  فامذا   .. التوبة  قبلت 
ال  اعمل  العمل  استأنف  ؟! 
تنظر اىل الوراء اهلل تعاىل قبل 

التوبة ..
ايضًا  ذل��ك  بعد  اذنبت  اذا 

البد ان اجدد التوبة ..
التفتوا اىل ان الشيطان حياول 
وحياول  اعوانه  من  يكثر  ان 
ان يصوغ لالنسان صياغات 
يبعده  ان  سبيل  يف  متعددة 
عن التوبة .. نحن مأمورون 
يسلم  ال  والذنوب  اخ��واين 
منها احد اال املعصوم )عليه 
ه��ذا  ان  وي����رى  ال���س���الم( 
وجاد  توبته  يف  صادق  العبد 
عىل  يسد  تعاىل  اهلل  إنابته  يف 
الذنوب وانام االنسان حيتاج 

اىل توفيق عندما ُيقبل عىل اهلل 
اىل  يقوده  واهلل  وتعاىل  تبارك 
التي  االجواء  ويقلل  الرشاد 
هذه  العبد  هذا  فيها  يرتكب 

الذنوب والعياذ باهلل ..
االم��ام  يقول  ذل��ك  بعد  ثم 
َعِن  ُفو  )َوَتعنْ السالم(:  )عليه 

يِّئاِت( السَّ
جزاءها  حتتاج  السيئة  ه��ذه 
عفوت  قد  يقول  تعاىل  اهلل 
حقي  عن  وتنازلت  عنك.. 
يف  اال  ي��أيت  ال  والعفو  ل��ك 

موضع استحقاق اجلزاء.. 
ثم قال االمام )عليه السالم( 

ابنَِي( : )َوحُتِبُّ التَّوَّ
الحظوا هذه املحبة اهلل تعاىل 
حيب التوابني ومعنى التواب 
مل  فرضًا  ال��ذي  االنسان  ان 
اهلل  ان  معناه  ليس  ي��ذن��ب 
اب  التوهّ املذنب  حيب  تعاىل 
ال  الذي  الشخص  من  اكثر 
االنابة  معنى  التوبة  ُيذنب.. 
ر  افكهّ دائاًم  اين  أي  والرجوع 
اين تائب اىل اهلل تبارك وتعاىل 
واوضح  مصاديقها  نعم   ..

تاب  اذا  االنسان  مصاديقها 
واذا  حيبه  تعاىل  اهلل  ذنبه  من 
اليه  ق��رب��ه  ع��ب��دًا  اح��ب  اهلل 
حتى  ال��ق��رب  ان���واع  بشتى 
حمبة  من  ناشئة  االب��ت��الءات 
لكن  العبد..  اىل  تعاىل  اهلل 
االنسان قد ال يلتفت اىل هذه 
يسع  ..ف��االب��ت��الء  القضية 
اىل  امل��اء  كسعة  املؤمن  اىل 
وتعاىل  تبارك  اهلل  املنحدر.. 
عندما  واالنسان  يربينا  انام 
تتمثل حياته بحياة النبي وآله 
تتمثل  املنتجبني  واصحابه 
احل��ي��اة هب��ذا ه��ذا ه��و الفوز 
االبتالءات  هذه  احلقيقي.. 
واقعًا  تأتينا  ما  كثرًا  اخواين 
لنا  وتعاىل  تبارك  اهلل  ملحبة 
اهلل  نحب  ان  نحن  لنا  فالبد 
يفعل  ال  ألنه  وتعاىل  تبارك 
وعلينا  هو  يريده  ما  اال  فينا 
التسليم  موطن  يف  نكون  ان 

ألمره سبحانه وتعاىل..
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السؤال : لو أردت أن أصوم ثالثة أيام عند 
النبي )صىل اهلل عليه وآله( لقضاء احلاجة 
فهل  رمضان،  شهر  من  قضاء  ذمتي  ويف 

يصح ذلك ؟
اجلواب : فيه اشكال .

الرجل صوم قضاء  إذا كان عىل   : السؤال 
ميهّت  عن  نيابة  يصوم  ان  له  جي��وز  فهل 

تربعًا؟
امليت  عن  ع  التربهّ جواز  يبعد  ال   : اجلواب 
من  الواجب  الصيام  من  عليه  ما  بقضاء 
قضاء  عليه  ممهّن  اونحوها  اوكفارة  قضاء 

شهر رمضان .

السؤال : إذا كان عىل االنسان قضاء شهر 
بقضاء  يتطوع  ان  له  جيوز  فهل   ، رمضان 
الصيام عن والده او والدته اوعن غرمها ؟
اجلواب : ال جيوز االهّ إذا كان ما يريد قضاءه 
من الصيام الفريضة كقضاء شهر رمضان .

الكفارات  اذا اختار املكلف من   : السؤال 
عن افطار شهر رمضان عمدًا اطعام ستني 
مسكينا هل بعد االطعام جيب صوم اليوم 

أيضًا ؟
اجلواب : نعم .

غر  انه  يعتقد  الشخص  كان  اذا  السؤال: 
قادر عىل الصيام فلم يصم وبعد عدة سنني 
جيب  فهل   ، منه  فتمكن  الصيام  ح��اول 

القضاء والكفارة عام فاته ام القضاء فقط ؟
اجلواب : جيب القضاء فقط .

السؤال : هل جيوز يف صيام القضاء االفطار 
بعد الزوال ؟

اجلواب : ال جيوز وعليه الكفارة .
السؤال : انا شاب قد اصابني سنة صيامي 
ان  اعلم  مل  ولكني  حمرما  شيئا   فعلت  اين 
هناك صيام شهرين متتاليني اواطعام ستني 
مسكينا واين قد تبت اىل اهلل وتذكرت ذنبي 
ولكني اعلم اين مل اكن اعرف فام هواحلكم 

الرشعي ؟

يف  عمدًا  أفطرت  قد  كنت  اذا   : اجل��واب 
فيكفي  باملفطرية  علمك  مع  رمضان  شهر 
يوم750  كل  عن  مسكينًا  ستني  تطعم  أن 
كنت  إذا  وكذا  بل  أودقيقها  حنطة  غراما 
وال  املفطرية  يف  م���رتددًا  مقرصًا  جاهاًل 
جيب  كام  بوجوهبا  باجلهل  الكفارة  يسقط 

قضاء صوم اليوم الذي أفطرت فيه .

عىل  الرشعي  هوالواجب  ما   : ال��س��ؤال 
سنوات  لعدة  يصم  مل  ال��ذي  الشخص 
بوجوب  علمه  حالة  يف  ذلك  اىل  انتبه  ثم 

الصوم ويف حالة جهله بوجوب الصوم ؟
اجلواب : اذا كان افطاره عن جهل باحلكم 
من  وأم��ا  فقط  القضاء  فيجب  م��ردد  غر 
علمه  مع  وغرها  وال��رشب  االكل  د  تعمهّ

اذا  وكذا  ايضًا  الكفارة  فتجب  باملفطرية 
دًا عىل االحوط . ًا مردهّ كان جاهاًل مقرصهّ

السؤال : شخص مل يصم بعض ايام شهر 
رمضان ، بدون عذر، فكيف يعوض االيام 

التي مضت ؟
الصوم  بوجوب  يعلم  كان  اذا   : اجل��واب 
اذا  كذا  و  الكفارة  و  القضاء  فيجب  عليه 
كان جاهال ً مقرصا ولكن مرددا ً يف ذلك 
بالوجوب   ً عاملا  كان  اذا  و  االح��وط  عىل 
جيب عليه اداء فدية التأخر ايضًا عن السنة 

االوىل فقط .

وخصوصًا  أدرس  كنت  عندما   : السؤال 
يوافق شهر رمضان  كان  االمتحانات  أيام 
بعدم  ل��دراي��ت��ي  عمد  ع��ن  أف��ط��ر  فكنت 
املرتتب  احلكم  هو  فام  الصيام  من  التمكن 

عىل ذلك ؟
اجلواب : إذا كانت جازمًا بجواز اإلفطار 
عليك  وجي��ب  الكفارة  جت��ب  ف��ال  عليك 

القضاء فقط .

سؤال للقراء
هل االفطار المتعمد في قضاء شهر رمضان قبل الزوال يوجب الكفارة ؟

سؤال وجواب العدد السابق )548(

هل يجب اخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمه ؟
الجواب:  ال يجب .

اعداد: محمد حمزة جبر



كلمة واحدة ال تكفي

بكت بحرقة فقاطعها بصوته اجلهوري الذي 
اختلط بنربٍة حادة اعتادت عليها مؤخرًا: ما 
بِك يا أمرأة ما هذا البكاء، أأنِت نادمٌة أم ماذا 

؟؟!! 
فأجابته بصوٍت يتكس حتت شهقات رافقت 
 .. الفقد  جراح  خيرتق  الشوق  إنه  الدموع: 

أنسيَت أم تغافلت أنني ; أم 
رصخ بحزم ينهي عويلها : أو ترمني بطوالته 
حتت أقدام ضعفك وتسحقينها بذلك األنني، 

َصٌه ... فهدفه كان أسمى من ولولة نساء . 
الفرص  يتحني  راب��ض��ًا  أمامها  جلس  ث��م 
ضيق  أحتمل  أعد  فلم  سكناهتا،  وحياسب 
كاد  حتى  أنفايس  عىل  أطبق  الذي  االنتظار 
يقتلها، عندها أمسكت عضدها برفق وكأين 
أرجوها أن ختربين ما أجهله عن ولدها ؟ ولو 

بكلمة واحدة 
دموعها  بقايا  تلملم  وهي  حرة  يف  أجابتني 
بصمت، ال يمكن ذلك كيف يل أن أخترص 
تفي  بمدادها  الكلامت  عل  بكلمة،  عمرًا 
وصفه .. وال اعتقد ذلك أيضًا، ثم وجهت 
الغرفة  جدار  عىل  املعلقة  صورته  اىل  نظرها 
اتابع أحداقها حيث  حمتضنًة ربع حيزه، وأنا 
اقناعه  ارحتلت مصغية لقوهلا : كنت أحاول 
ال  أنه  بتعليل  االلتحاق  بدل  قريب  باملكوث 
يزال صغرًا وهناك من هم أوىل بتلبية الفتوى، 
كنت أراه طفاًل حيمل بندقية، فيستهجن تلك 
طفولته  هجر  بأنه  ويذكرين  والفكرة  النظرة 
مع أجساٍد األبرياء ويمم وجهه جماهدًا حيمل 
يروم  ال��واج��ب،  أثقلها  أكتاٍف  عىل  امل��وت 
وهنوا  حني  اآلخرون  جهلها  منزلًة  حتصيل 

واستكانوا .
كنت أراها حتبس دموعها خلف قضبان هيبة 

والده التي تربصت هبا من كل جانب 

من  شفتيها  بني  الكلامت  تتجالد  ثم  تنهار 
ج��دي��د: ك��ي��ف أص���ف ل���ِك ول���دي ؟! ال 
يا  ب��اهلل  أستحلفِك   .. الكلامت  تسعفني 
أقدام  ُيقبل  لرجٍل  وجود  زاَل  ال  هل  ابنتي، 
روعة  أم  يفعل،  كان  كام  صباح  كل  والدته 
حبيبته  بأين  يشعرين  كان  كحديثه،  حديٍث 
حتى  ورعايته،  بعطفه  حييطها  التي  الوحيدة 
بحاجة  كان  منا  من  املعادلة  أضعُت  إنني 
أنا أم هو، ماذا أقول بعد .. كيف  اىل اآلخر 
اصف )عامد( بامذا أصف قلبًا أرحم من قلبي 
بصحته  تشككني  لعلِك  الكالم  هذا  سأترك 
بروح األمومة وذكرى احلنني،  كونه ممزوجًا 
سأحدثِك عن رسيتِه التي التحق اليها حيث 
الذي  خاله  ولُيخربِك  لبسالته،  قائدًا  فوضته 
حياول  الساتر  خلف  من  بقوة  يشده  ك��ان 
بني  انزل  بينهم:  سنًا  األصغر  كونه  ابعاده 
مقدمة  ليعتلوا  سنًا  منك  اكرب  هم  من  فهناك 

املوت ال انت .
ال  أحسبِك   ... اجابته  كانت  ما  تعلمني  أو 
أخي  قبضة  بني  من  عضده  أفلت   ( تتوقعني 
تظنني  ومل��اذا  ارج��وك  أتركني  خايل   : قائاًل 
منه   اق��رتب  ثم  ذل��ك،  ألجل  ليس  أو  أتيت 
ينظر بملء أحداقه، افهمني أنا مل آِت ألجل 
املال بل جذبتني الشهادة يف سبيل اهلل وها أنا 
يف  رصاصات  بضع  أطلق  ثم  ساجدًا  أتيتها 

اهلواء مؤكدًا قوله وصعد اىل الساتر ( .
خفتت نربة صوهتا حني قالت : رحيله األخر 
مل  بعاملٍ  الوصل  حبال  قطع  وكأنه  غريبًا  كان 
املتعلقة  أعامله  ينهي  فأخذ  اليه،  ينتمي  يعد 
أيام  وعل  واالصدقاء  األقرباء  بكل  ويتصل 
اجازته اخلمسة كانت كافية لزيارة كل املراقد 
من  التقديرية  شهاديت  سأجلب   « الطاهرة، 
استقبل  اجلملة  هب��ذه   « األرشف  النجف 

طريق أمر املؤمنني )عليه السالم (، مل أفهمه 
وكأنه هيذي ومل ينم كثرًا، مل يكن طبيعيًا تلك 

اإلجازة يترصف بغرابة كمن خيط وصيته . 
كان  رح���ل   لكنه   ... أش��أ  ومل  ارت��ع��دت 

)االلتحاق األخر( .                   
عني،  راضية  انِت  هل  كثرًا،  أحبِك  أمي   (
مالبس  أهدتنا  رسيتنا  أن  وال��دي  أخ��ربي 
بيضا، أخربيه أهنم أهدوين كفن الشهادة ... 
احبكام ( اتصال مل يتعد الدقيقتني خيل إيل انه 
حلم، نام بعده وسط جفوين ليستيقظ متأهبًا 
لواجبه األخر، أخربنا رفاق اجلهاد أنه هنض 
ولبس  الفجر،  فريضة  وصىل  اغتسل  باكرًا 
الشهادتني،  نطق  عن  فضاًل  سامه  كام  كفنه 
عسكرية  مهمة  لتنفيذ  بعضهم  برفقة  وخرج 
مشاعرها  تقيد  وهي  صمتت   ... يعد  مل   ..
بسالسل الصرب كي ال تبدي أملًا الح يل رغم 

ذلك . 
مجعت قواها وقالت وهي تطبق عينيها بشدة 
ارادته  بكامل  ذهب  شوقها،  أرسار  لتخفي 
الربهان  ذل��ك  اىل  بحاجة  أك��ن  مل  وع��دت��ه، 
يعبث  طفاًل  لست  انك  أيقنت  فأنا  اجلليل، 
احباط  أحاول  حني  يل  قلت  أن  منذ  بسالح 
عن  منعتني  )إذا  االلتحاق  عن  عزيمتك 
هل   .. الصالة  عن  متنعينني  وكأنِك  اجلهاد 

ستمنعينني عن إداء الصالة يا أمي؟ ( 
أرج��وِك ال  تكفي،  أرأي��ِت كلمة واح��دة ال 
تتعبيني أكثر فلم أعد أقوى عىل رسد حكاية 
تفيها كلمة احلق، إن كان لديِك لغة  بلغة ال 
فاتركيني  وإال  فلنتكلم  أقدس  بمعاٍن  اكرب 
أمجع شذرات بلور تناثرت يف فضاء روحي، 

وأهنض 

نغم المسلماني / مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات

وحُي
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متابعات

العتبتان المقدستان تشاركان 
منكوبي الكرادة أحزانهم

اكتشْف سر تواجد قوة من الحشد الشعبي »شمال العراق« ليالً

بتوجيه من قبل املتويل الرشعي 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي، 
ان��ط��ل��ق وف���د ض��م ع���ددا من 
احلسينية   العتبة  يف  املسؤولني 
ال��ك��رادة  منطقة  اىل  املقدسة 
مساء يوم الثالثاء املصادف )5 

عوائل  ملشاركة   )2016/  7/
احزاهنم  املنكوبني  الشهداء 
وتقديم العزاء هلم بفقد فلذات 
االره��ايب  العمل  اثر  اكبادهم 
الذي استهدف املنطقة من قبل 
انطلق  اإلرهابية.وقد  املجاميع 
وفد  احلسينية  العتبة  وفد  برفقة 

العباسية  العتبة  مثل  رسميهّ 
امل��ق��دس��ة  وع���ددا م��ن خدمة 
للمشاركة  احلسينية  املواكب 
جملس  واقامة  العزاء  بمجالس 

حسيني يف موقع االنفجار.

التابع  التعبوي  القرآين  اإلع��الم  أقام 
قرآنيًا  حمفاًل  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
بمحافظة  الدور  قضاء  يف  عامًا  ودينيًا 

صالح الدين، شامل العراق.
وق����ال م��س��ؤول اإلع����الم ال��ق��رآين 
القرآن  دار  لقسم  التابع  التعبوي، 
»املحفل  إن  اخلزاعي،  عامر  الكريم، 
الصحيحة  ال��ق��راءة  تعليم  تضمن 
سؤال  وفقرة  حسيني  ع��زاء  وجملس 

وجواب وجائزة«.
املحفل  أن  للدار،  الرسمي  املوقع  وأف��اد 
يأيت ذلك ضمن برنامٍج ديني حرصت دار 
القرآن الكريم عىل تنظيمه من أجل اإلبقاء 
عىل مالزمة املقاتلني للتعاليم اإلسالمية يف 

اجلهاد، عىل حد تعبره.
الدور  يف  أقيم  ال��ذي  املحفل،  يف  وش��ارك 
من  جمموعة  الدور،  لقضاء  التابعة  اجلاهزة 
للحشد  التابع  التاسع  اللواء  يف  املقاتلني 

الشعبي .

يف  السادس  الفوج  مسؤول  وقال 
نؤمن  »نحن  املعامر،  عيل  أبو  اللواء 
اجلاهزة  الدور  يف  للمواطنني  احلياة 
القرآن  نرتل  يسمعوننا  حينام  وهم 
الكريم فهذا عامل مهم يزرع فيهم  
الطمأنينة ألننا أهل كتاب اهلل الذي 

نؤمن به محيعًا«.
احلسينية  العتبة  »نشكر  وت��اب��ع، 
للربامج  إق��ام��ت��ه��ا  ع��ىل  امل��ق��دس��ة 
الرشيدة  ملرجعتينا  ونؤكد  والقرآنية  الدينية 
من  اجلهاد وسنجعل  أننا ماضون يف مسر 
واحلفاظ  املواطنني  محاية  عملنا  أولويات 

عىل أرواحهم وممتلكاهتم ».

البالغة،  هن��ج  ع��ل��وم  مؤسسة  بحثت 
سبل  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  التابعة 
صاحب  مؤسسة  مع  العلمي  التعاون 

الزمان )عليه السالم( يف إيران.
جاء ذلك عقب الزيارة األخرة ملؤسسة 
ص��اح��ب ال��زم��ان ال��ت��ي ت��ق��دم دروس���ًا 
والفارسية  العربية   - بلغات  حوزوية 
والبحث  املقدمات  يف   - األوردو  و 
اخلارج، » أهم املراحل الدراسية للحوزة 

العلمية«.
مسؤول  ترأسه  الذي  الوفد  التقى  وقد 
إيران،  إىل  احلسيني  نبيل  السيد  املؤسسة 
اهلل  وآية  سيبويه  ابراهيم  الشيخ  اهلل  بآية 

السيد مهدي الشرازي.
املشرتك  التعاون  آليات  اجلانبان  وناقش 
يف املجال العلمي، فيام قدم السيد احلسني 
جمموعة من إصدارات املؤسسة إىل مكتبة 

مؤسسة صاحب الزمان.

مؤسسة علوم نهج البالغة تبحث سبل التعاون مع إيران
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متابعات

العامة  النشاطات  لقسم  التابعة  الدينية  املدارس  شعبة  أقامت 
يف للعتبة احلسينية املقدسة مرشوع املسابقات الرمضانية للكبار 
والصغار الذي تنافست فيه ستة فرق عىل املراكز االوىل الثالثة، 
كام تنافست ست فرق أخرى للصغار، بحسب املوقع الرسمي 

لقسم النشاطات العامة.
وأفاد املوقع، أنه تم توزيع هدايا للفرق الثالث الفائزة باملسابقة 
أخرى  وهدايا  املشاركة  الفرق  لكل  هدية  قدمت  وكذلك 
للحضور وهي زيارة قرب االمام احلسني )عليه السالم( والصالة 

ركعتني والدعاء هلم عند قرب ايب االحرار )عليه السالم(.
إلقامة  اشرتكتا  »العتبتني  إن  القرعاوي،  عيل  الشيخ  وق��ال 

مشاريع علمية وثقافية يف منطقة اللطيفية«.
أكد  الرمضانية  املسابقات  يف  طرحت  التي  االسئلة  وحول 
للكبار حيث وزع عليهم  فقهية  »كانت  أهنا  القرعاوي  الشيخ 

السيستاين  األعىل  املرجع  لسامحة  النار  من  جنة  الصيام  كتاب 
ه(، اما بخصوص الصغار فقد وزعت عليهم جمالت  )دام ظلهّ
تلك  م��ن  متنوعة  االسئلة  كانت  حيث  النافعة  القصص 

املجالت«.

للدراسات  كربالء  مركز  أق��ام 
للعتبة  ال��ت��اب��ع  وال��ب��ح��وث، 
»احلشد  ندوة  املقدسة،  احلسينية 
األمريكي  ال���رأي  يف  الشعبي 
رؤس��اء  بحضور  واألوريب« 
ج��ام��ع��ات ع��راق��ي��ة واس��ات��ذة 
أكاديميني من خمتلف اجلامعات 
ومجع  دي��ن  ورج���ال  العراقية 

وقادة  يف احلشد الشعبي.
وعىل مدار أربع ساعات، حارض 
يف الندوة الربفسور االمريكي يف 
االمريكية  الوطني  الدفاع  كلية 

حسن عباس.
وق��د ت��ط��رق ال��ربف��س��ور حسن 
رئيسة  نقاط  ث��الث  اىل  عباس 
الواقع  جغرافية  »ق��راءة  االوىل 
شعور  كيفية  والثانية  العراقي« 
املرجعية الدينية العليا يف النجف 
االرشف بخطر هتديد االرهاب 
و«اط���الق  ال��ع��راق��ي��ة«  للمدن 
عنها  ومتخض  املباركة  الفتوى 
وال��ذي  الشعبي  احلشد  والدة 
من  م��ه��ام  ج���زءا  ال��ي��وم  يعترب 
يف  الرسمية  ال��دف��اع  منظومة 

العراق«.
وأكد عباس، أن احلشد الشعبي 
ويأخذ  ال��دول��ة  وص��اي��ة  حت��ت 
أوامره من القيادات الرسمية يف 
اجليش العراقي وهذا ما يضمن 
ح��رص ال��س��الح ب��ي��د ال��دول��ة 

ومؤسساهتا الدستورية.
اطياف  يضم  »احلشد  إن  وقال 
العراقي  الشعب  من  متعددة 
وهذا يعترب عامال قويا وذا تأثر 
يف الرأيني  االوريب واالمريكي«.
احلشد  ق��وات  ان  عباس  ورأى 
ال��رأي  حسب  تتأطر  الشعبي 
اهن��ا  واالم���ري���ك���ي  االوريب 
»اوق��ف��ت مت��دد داع���ش« وه��ذا 

يعترب انجارا عامليا.
جتهل  ال��دول  »بعض  إن  وق��ال 
االعالم  لضعف  احلقائق  هذه 
االخر  الطرف  بينام  خربته  وقلة 
طائفية  صبغة  يعطي  ان  حياول 
املعلومة  ايصال  يف  يتسبب  ما 

اخلاطئة، اضافة اىل وجود ضغط 
احلشد  حلل  دول  عدة  من  كبر 

الشعبي«.
األمريكي،  الربوفسور  وأش��ار 
لباحثني  دراس��ات  هناك  أن  إىل 
ظهور  اىل  تشر  غربيني  وعلامء 
مج��اع��ات اره��اب��ي��ة اخ��رى بعد 
يعطي  ما  وه��ذا  داع��ش  هزيمة 
للفتوى واحلشد حيزمها وبعدمها 
العاملي باعتامدهم كقوى هزمت 

اكرب عصابات العامل تنظيام.
السيد  املرجع  »سامحة  إن  وقال 
حمرتمة  شخصية  السيستاين  عيل 
يوما  اسمع  ومل  الغرب  يف  جدا 
ُوجه له انتقاد من قبل املسؤولني 
نصائحه  حظيت  فيام  الغربيني، 
يف  كبر  باهتامم  الشعبي  للحشد 
امهية  من  هلا  ملا  االعالم  وسائل 
من  املدنيني  خ��روج  يف  كبرة 

املعارك بسالم«.

بروفيسور أمريكي: السيد السيستاني شخصية محترمة جدًا لدى الغرب

نشاطات قرآنية للعتبة الحسينية في منطقة اللطيفية ببغداد
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التابع  امل��خ��ازن  قسم  اجتهد 
احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 
التقنيات  ي��واك��ب  ان  املقدسة 
املواد،  ختزين  يف  احلديثة  العاملية 
وذلك من خالل اتباعه كل ما هو 
حديث ومتطور يف النظام العاملي 
االرت��ق��اء  اج��ل  م��ن  للتخزين، 
بجودة املواد املخزونة واملحافظة 
يف  اس��ت��خ��دام��ه��ا  حل��ني  عليها 
وأعامهلا  املقدسة  العتبة  مشاريع 
متنوعة  خدمات  من  مه  تقدهّ وما 
اكد  السنة،  مدار  عىل  للزائرين 
سلطان  )ص���ادق  السيد  ذل��ك  
مضيفا  القسم،  مسؤول  ثامر( 
بدأت  احلديثة   اخلزن  عملية  ان 
تأسيس  عند   )  2010 ع���ام) 
التوسع  نتيجة  امل��خ��ازن  قسم 
أقسام  كافة  يف  احلاصل  والنمو 

مما  املقدسة  احلسينية  العتبة 
ح��دا ب����اإلدارة ان 

ت���رشع يف 

إنشائه  ع��ىل  والعمل  تأسيسه  
وبمواصفات  متطور  بشكل 
خمزن  أول  ان   اىل  عاملية،مشرا 
احلسيني  الصحن  داخل  تكون 
ال��رشي��ف أط��ل��ق ع��ل��ي��ه خم��زن 
)ستني( نسبة إىل رقم الغرفة التي 
اختذها العاملون خلزن املواد فيها 
بعد  وتقليدية   بسيطة  بصورة 
واس��ت��الم   )  2003 أح����داث) 
املقدسة  احلسينية  العتبة  إدارة 
من قبل رجال أوفياء وخملصني. 
يضم  قسام  اصبح  التوسع  وبعد 
شعبا خمتلفة منها شعبتا )اإلدارية 
واملخازن الداخلية( لتضم شعبة 

اليدوي(  )السجاد  خمازن 
عىل  حيتوي  ال��ذي 

النفائس، 

)عليه  السجاد  خم��ازن  وشعبة 
ال���س���الم( ل��ل��م��واد االن��ش��ائ��ي��ة 
امل��واد  خم��زن  م��ن  ه��ذه  وتتكون 
االنشائية وخمزن املواد املستهلكة 

ووحدة نصب اخليم، 
ام���ا ش��ع��ب��ة خم���ازن 

اسامعيل(  )السيد 
 )6( ع��ىل  حتتوي 

خم�������ازن م��ن��ه��ا 
السجاد  خم��زن 

ال���ص���ن���اع���ي 
وي������ق������وم 

ومدن  الرشيف  احل��رم  بتزويد 
ال��زائ��ري��ن واألق��س��ام االخ��رى 
يف  واخلدمية  العزائية  واملواكب 
املواد  وخمزن  املليونية،  الزيارات 

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
تتبع نظاما عالميا للتخزين بمساحات كبيرة وجودة فائقة 

العطاء الحسيني

صادق سلطان ثامر

االحرار : حسين نصر

امجد حيدر المحنه
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املواد  كافة  خيزن  حيث  الغذائية 
مضايف  خت��ص  التي  الغذائية 
الزائرين  مدن  املقدسة  يف  العتبة 
)عليه  احلسني  االم��ام  ومضيف 
سيد  جممع  ومضيف  ال��س��الم(  
اخلدمي  السالم(  )علية  الشهداء 
وخمزن  السيب(   )هور  وخم��ازن 
املقدسة  العتبة  كتب ومطبوعات 
املواد  وخمزن  البطانيات  وخمزن 
جتهيزات  وخم���زن  الكهربائية 
من  املقدسة  العتبة  يف  العاملني 
طبية  وادوات  امل��وح��د  ال���زي 
التي  وال��زي��وت  الوقود  وشعبة 
وتضم  ال��وق��ود  ب��خ��زن  ختتص 
احلي   ( وه��ي  متعددة  حمطات 
و)   ) اسامعيل  (و)  الصناعي 
ال��ع��ط��اء( واخ���را خم��زن غسل 
افتتاح  إىل  اض��اف��ة  ال��س��ج��اد، 
يف  الوقود  خل��زن  كبر  مستودع 

طريق النجف. 
مستدركا بالقول: ان القسم اتبع  
لكل  اخلزن  آلية  يف  حديثا  نظاما 
وأمهيته  التخزينية،  طريقته  نوع 
أقسام  إليه  حتتاج  ما  كل  برفد 
العتبة احلسينية املقدسة مثال خمزن 

املخازن  من  الكهربائية  امل��واد 
يف  دائمية  ب��ص��ورة  تعمل  التي 
يعمل  فيام   ، وخزهنا  املادة  توفر 
م��دار  وع��ىل  البطانيات  خم��زن 
بتوزيع  متواصلة(  أشهر  )تسعة 
البطانيات عىل الزائرين الوافدين 
وتعقيمها  غسلها  يتم  ثم  وم��ن 
يف  الستخدامها  خزهنا  وإع��ادة 
وي���زداد عمل هذا  آخ��ر،  وق��ت 
املليونية  ال��زي��ارات  يف  امل��خ��زن 
ح��ي��ث ي��ت��م ت���وزي���ع ع���رشات 
عىل  ال��ب��ط��ان��ي��ات  م��ن  اآلالف 
الزائرين، أما خمزن املواد الغذائية 
التطور  نتيجة  تشييده  تم  فقد 
املضيف  الكبر احلاصل يف قسم 
مدن  يف  األخ���رى  وامل��ض��اي��ف 
هذا  ان  اىل  منوها   ، ال��زائ��ري��ن 
ر يف تأسيس  املوضوع جعلنا نفكهّ
خمزن للمواد الغذائية بمواصفات 
قسم  ح��اج��ات  لتأمني  عاملية 
املضيف من املواد الغذائية سواء 
اجلافة او غرها« اما خمزن الكتب 
لتطور  وذلك  حديثًا  تأسيسه  تم 

مركز البيع املبارش للكتب.
خمازن  شعبة  اىل    املحنهّه  وتطرق 

االمام السجاد )عليه السالم(  يف 
قنطرة  قرب  السيب  هور  منطقة 
السالم، موضحا باهنا تتكون من 
املواد  خمزن  مها  رئيسيني  خمزنني 
االنشائية وخمزن املواد املستهلكة 
حيث يقوم خمزن املواد االنشائية 
من  االنشائية  امل���واد  باستالم 
سواء  خارجه  ومن  البلد  داخل 
إي��ران  من  خمازننا  اىل  ت��رد  التي 
االخرى،  والدول  اإلم��ارات  او 
ت��أيت من  م��ادة  ان أي  »م��ؤك��دا« 
يف  تفريغها  يتم  العراق   خ��ارج 
هذا املخزن وإرساهلا اىل املخازن 
بذلك  وخيتص  نوعيتها  حسب 
اهل��داي��ا  ب��اس��ت��الم  خمتص  خم��زن 

والنذور.
فيام بني السيد) أجمد حيدر املحنهّه( 
م��ع��اون م��س��ؤول ال��ق��س��م عن 
األعامل التي يتبعها قسم املخازن 
املخزونة  امل���واد  ع��ىل  للحفاظ 
املتبعة  يف  ان اإلج��راءات  قائال: 
امل��خ��زون��ة  يف  حفظ األص��ن��اف 
خمازن العتبة احلسينية املقدسة هي 
التنظيمية  اإلج��راءات  جمموعة 
سالمة  اىل  هتدف  والتي  والفنية 
اختيار  خالل  من  وذل��ك  امل��واد 
ظروف اخلزن املالئمة لكل مادة 
فمثاًل يتم فحص كل مادة غذائية 
الغذائية  امل��واد  خمازن  يف  خمتربيًا 
قبل  املقدسة  العتبة  خمتربات  يف 
تامني  املضيف ويتم  اىل  تسليمها 
تربيد  من  املناسبة  اخلزن  ظروف 
او ظروف اخرى لكل  او جتميد 

مادة غذائية وغرها.
اد  وتابع املحنه » أما يف خمزن الِسجهّ
ضد  احلفظ  فإجراءات  اليدوي 
حرشة العثة التي تتغذى عىل مادة 
يف  املوجودة  الربوتينية  الكارتني 
املصنهّع  احليوانية  الصوف  ألياف 
اي  استالم  فعند  اد،  الِسجهّ منها 

سجادة من قسم اهلدايا والنذور 
جترى عليها الفحوصات احلسية 
والعاملني  املخزن  أمني  قبل  من 
وجود  او  اإلصابة  احتامل  من 
تنظيفها  ويتم  احل��رشة  ي��رق��ات 
وبعد  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  باملكنسة 
اىل  السجادة  تعريض  يتم  ذلك 
الشمس ملدة ساعة او اكثر حسب 
عملية  ألج��راء  حرارهتا  درج��ة 
والبيوض  الرقات  من  الوقاية 
املجهرية  واألحياء  والفطريات 
للمخزن  إدخاهلا  ويتم  األخرى 
الذي تم إحكامه بدرجة  احلرارة 
التي  اإلضاءة  ودرجة  والرطوبة 
الِسجاد،  ألياف  عىل  تؤثر  ال  
عمليات  أن  إىل  املحنهّه  وأش��ار 
متطورة  آليات  تتطلب  اخل��زن 
املخزونة  امل���واد  ع��ىل  للحفاظ 
البطانيات  ومنها  حدة،  عىل  كاًل 
وامل�����واد ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وامل���واد 
الظروف  توفر  وحماولة  الغذائية 
واألجواء املناسبة للحفاظ عليها 
واالستفادة  ممكنة  فرتة  ألط��ول 

منها دائاًم.

العطاء الحسيني
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قدمته  وم��ا  عنها  املزيد  ملعرفة 
م��ن ت��ربع��ات م��ال��ي��ة واخ���رى 
الشعبي  احلشد  ألبطال  معنوية 
مدرسة  زارت  »االح��رار«  جملة 
يف  ال��س��الم«  »عليها  البنني  ام 
من  بعدد  والتقت  اهلندية  قضاء 
فيها  التعليمي  الكادر  اعضاء 

معلمة  املتحدثني  اول  وك���ان 
سجاد  عفاف  االسالمية  الرتبية 
ابني  من  بدأت  املبادرة  طاهر:« 
الصف  يف  مصطفى  حسنني 
يف  واب��ن��ت��ي  االب��ت��دائ��ي  االول 
احد  االبتدائي  اخلامس  الصف 
»عليها  البنني  ام  مدرسة  تالميذ 

السالم« حيث كانت عىل النحو 
التايل, ارص ابني حسنني بالذهاب 
القتال  جبهات  اىل  خ��ال��ه  م��ع 
الشعبي  احلشد  ابطال  ومشاركة 
ل��ه الزل��ت  امل��ق��دس وان��ا قلت 
بالذهاب  لك  حيق  وال  صغرا 
ليقرر  ال��ق��ت��ال,  ج��ب��ه��ات  اىل 
احلشد  اىل  رسالة  ارسال  بعدها 
الكتابة  يف  وساعدته  امل��ق��دس 
اكتب)ماما  وانا  يرد  كان  حيث 
انا احبكم كلش هواية  قويل هلم 
وانا  الصالة  يف  لكم  ادع��و  وان��ا 
جعفر  بن  موسى  االم��ام  زرت 
واالمام احلسني »عليهام السالم« 
واميش خطوات هلم وانا احبهم 
قويل  ماما  يل  وقال  هواي,  كلش 

اكامل  استطعنا  ملا  لوالهم  هلم 
حيتل  داعش  االن  لكان  دراستنا 
بمرصفه  ت��ربع  بيوتنا(وكذلك 
اليومي البالغ )500( دينار ومن 

هنا بدأت الفكرة«.
الفكرة نالت استحسان اجلميع 

ال��ت��ايل  ال��ي��وم  واض���اف���ت:« يف 
طرحناها الفكرة يف االصطفاف 
حسنني  ابني  لسان  عىل  وقرأهتا 
كبرا  استحسانا  الق��ت  حيث 
يوميا  وكنت  اجلميع  قبل  من 
 )50( اىل   )40( م���ن  امج���ع 
االول  االسبوع  وخالل  رسالة 
 )300( اىل   )250( من  مجعنا 
تلميذ,ا   )450( اصل  من  رسالة 
الرتبية  ملعلمة  الزال  )احلديث 

بعَد  أْن  وصفهم بالمالئكة ...

االبتدائية  البنين »عليها السالم«  قّدم تالميذ مدرسة ام 
للبنات في قضاء الهندية مبادرة فريدة من نوعها بتقديم 
الدعم المعنوي ألبطال الحشد الشعبي المقدس ورفع الروح 
في  والكفر  الظلم  لقوات  مجابهتهم  في  لهم  المعنوية 
ساحات القتال, حيث بدأ تالميذ هذه المدرسة بفكرة ارسال 
خاص  بظرف  دينارا(    250( والبالغ  لهم  اليومي  المصروف 
في  تساهم  الطفولة  عن  معبرة  كلمات  على  ايضا  يحتوي 
ادخال الفرحة في قلوب هؤالء )المالئكة( على حد وصف احد 
التالميذ لهم... مدرسة ام البنين »عليها السالم« ابتدائية 
خاصة بالبنات لكنها تحتوي على ما يقارب الخمسة تالميذ 
توزعوا بين الصفوف الثالثة االولى بصفة استثنائية احدهم 
وهو  االبتدائي   االول  الصف  مصطفى(من  اسمه)حسنين 
صاحب الفكرة والذي تمنى ان ينضم لصفوف الحشد لكن لم 
ُيسمح له بذلك بسبب صغر عمره حيث يسعى حسنين خالل 
االيام القادمة  الى االلتحاق في جبهات القتال لينال شرف 
الحشد  ابناء  من  الغيارى  بباقي  اسوة  الوطن  عن  الدفاع 

الشعبي المقدس ... 

األحرار/ قاسم عبد الهادي 

تحقيقات
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االسالمية( وتم ايصاهلا بقسمني 
حممد  احلاج  طريق  عن  احدامها 
موكب  خالل  من  االقرباء  احد 
ايصال  عن  املسؤول  الغارضيه 
واالخر  سبايكر  اىل  املساعدات 
الشيخ  املرجعية  ممثل  طريق  عن 
الفعل  رد  وك��ان  ال��غ��ف��ار,  عبد 
احلشد  قوات  قبل  من  جدا  كبر 
الفوج  ام��ر  ان  ويقال  الشعبي 
يقرا  وب���دا  االرض  يف  جلس 
الرسائل ودموعه جتري عىل خده 
املقاتلني  اجلنود  اىل دموع  اضافة 
رسائل  بعثوا  ب��دوره��م  الذين 
تالميذ  االط��ف��ال  اىل  خ��اص��ة 
مواصلة  معاهدهيم عىل  املدرسة 
الظلم  ق��وى  وحم��ارب��ة  ال��ق��ت��ال 
خمابئهم  نحو  ودحرهم  والكفر 
زار  االط��ار  ه��ذا  ويف  خاسئني, 
الشعبي  احلشد  ق��وات  من  وفد 
بالتالميذ  والتقى  املدرسة  اىل 
وشجعوهم عىل مواصلة تألقهم 
يف جمال الدراسة وحتقيق النجاح 
شكر,  كتاب  لنا  وقدموا  الباهر 
خر  فاحتة  تعترب  املبادرة  وه��ذه 
تعزيزها  اىل  املستقبل  ونسعى يف 
ب��م��ب��ادرات اخ���رى م��ن خالل 
االم��ور  من  وغرها  التربعات 
برفع  تساهم  ش��اهن��ا  م��ن  ال��ت��ي 
الشعبي  للحشد  املعنوية  الروح 

املقدس«.
االي���ام  اح����دى  وب��ي��ن��ت:« يف 
وحت����دي����دا ع��ن��د ذه���اب���ن���ا اىل 
االمامني  زيارة  لغرض  سامراء 
السالم«  »عليهام  العسكرين 
اجليش  رج��ال  اح��د  ابني  س��ال 
هل  له  ق��ال  حيث  السيطرة  يف 
توافق عىل االلتحاق بنا يف سلك 
اجليش؟ فقال له ال انا التحق مع 
ومازحوه  فقط  الشعبي  احلشد 
رفض  لكنه  هلم  باالنضامم  كثرا 

وق����ال ان���ا م��ع احل��ش��د الهن��م 
وبأمواهلم  بأنفسهم  يضحون 
ما  وكل  اهلهم  خلفهم  تاركني 
يمتلكون ويستشهدون يف سبيل 
بان  الوطن)يعتقد  اهلل دفاعا عن 
مالئكة  الشعبي  احلشد  رج��ال 

من السامء(«.
التربعات  من  اول  جزء  قدمنا 

ونامل بتقديم املزيد
م��دي��رة  حت��دث��ت  جهتها  وم���ن 
حميسن  ج��رب  فاطمة  امل��درس��ة 
بتشجيع  كانت  املبادرة  قائلة:« 
امل��درس��ة  ادارة  م��ن  وحت��ف��ي��ز 
التي  االسالمية  الرتبية  ومعلمة 
ب��ذل��ت ج��ه��دا ك��ب��را يف ذل��ك 
ح��ي��ث ن��ال��ت ص���دى واس��ع��ًا 
كجنود  الشعبي  احلشد  بنفوس 
املبادرة  طرحنا  نحن  ومقاتلني, 

الدرايس  العام  بداية  يف  كفكرة 
ايصال  2016هب���دف   �2015
اىل  امل��درس��ة  يف  الطفل  ص��وت 
الشعبي يف سبيل  عنارص احلشد 
واحلمد  هلم  املعنوية  الروح  رفع 

الفكرة  وكانت  لذلك,  وفقنا  هلل 
كلمة  بأرسال  التلميذ  يقوم  بان 
الشعبي  احلشد  ابطال  اىل  عفوية 
مشاعر  من  بداخله  عام  معربة 
واحاسيس يف سيبل رفع الروح 
كبرًا  املردود  وكان  هلم  املعنوية 
ج���دا م��ن ق��ب��ل ال��ت��الم��ي��ذ, ويف 
كبرًا  ع��ددًا  مجعنا  الثاين  اليوم 
قوات  اىل  املعربة  الرسائل  من 
تضمنت  والتي  الشعبي  احلشد 
هتنئة  وب��ط��اق��ات  م��ع��اه��دات 
وكلامت عظيمة من قبل التالميذ 
احدهم)احبكم( ق��ال  حيث 
نصيل  قالت)نحن  والتلميذات 
صالتنا(وبعض  يف  لكم  وندعو 
التالميذ وبنسبة كبرة جدا بعث 
 250 البالغ  اليومي  بمرصوفه 
احلشد  ق��وات  اىل  بظرف  دينار 

وكل تلميذ وتلميذه كتب اسمه 
الظرف  عىل  والشعبة  والصف 
الصف  به, واحد تالميذ  اخلاص 
االول قال)انا اقرا واحصل عىل 
درجة عرشة من عرشة يف االمالء 

وتفرح( تقرئها  ان  اج��ل  م��ن 
يف  االمالء  بورقة  بعث  وبالفعل 
مجعنا  حيث  به  اخلاص  الظرف 
رسالة(   300  ( ال���  يقارب  ما 
هذه املبادرة تم طرحها يف جملس 
وكانوا  واالمهات  االباء  اجتامع 

متعاونني معنا بشكل كبر«.
الثاين  الفصل  ويف  واضافت:« 
اضافية  ت��ربع��ات  بجمع  قمنا 
رحابة  بكل  الشعبي  للحشد 
صدر, وقمنا بالتربع سابقا بمبلغ 
امل��واد  اىل  اضافة  دينار  مليون 
املعلامت  من  املتنوعة  الغذائية 
وه��ذه  وال��ط��ال��ب��ات,  واالدارة 
مبلغ  بجمع  ايضا  قمنا  الفرتة 
القادمة  االي���ام  وخ���الل  حم��دد 
احلشد  قوات  اىل  تسليمه  سيتم 
تتوقف  مل  وتربعاتنا  الشعبي 

فقط  الشعبي  احلشد  دع��م  عىل 
امل��درس��ة  ب��إص��الح  قمنا  وان���ام 
الذايت  وتعمرها وبنائها بجهدنا 
اىل  تربعاتنا  قسمت  حيث  ايضا, 

تحقيقات
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الشعبي  احلشد  نشاط  قسمني 
امل��ق��دس ون��ش��اط اخ��ر خاص 
اعطينا  ولكن  امل��درس��ة  بإعامر 
ملا  الشعبي  للحشد  كبرة  امهية 
وجوالت  صوالت  من  به  يقوم 
اك��دت  ال��ت��اري��خ«.  سيخلدها 
دخلت  االط��ار  هذا  يف  ايضا:« 
خاصة  تدريبية  بحلقة  شخصيا 
تلك  امل��دارس وطرحت  ب��إدارة 
مدراء  وبدورهم  عليهم  الفكرة 
استجابوا  االخ���رى  امل���دارس 
ووعدونا  عليها  وشجعونا  هلا 
بالسر بنفس املنوال لدعم قوات 
وكٌل  املقدس  الشعبي  احلشد 
اخلاصة  االمور  خيرتع  بدأ  منهم 
تقديم  ط��ري��ق��ة  يف  ب��م��درس��ت��ه 
الدعم, ومدرسة ام البنني )عليها 
بأمور  تنفرد  اصبحت  السالم( 
فعالية  لنا  مخيس  منها)كل  كبرة 
الشعبي,  احلشد  بدعم  خاصة 
مسحية  بعمل  قمنا  واي��ض��ا 
الشعبي,  احلشد  ق��وات  لدعم 

خاصة  لوحة  تشكيل  اىل  اضافة 
قبل  من  تكتب  الشعبي  باحلشد 
اي زائر للمدرسة سواء ويل امر 
تلميذ او مرشف او ما شابه ذلك 
ونترشف  للمدرسة  كرمز  وهي 
ب��دأت  فكرتنا  غ��رار  ب��ه(وع��ىل 
احلشد  ق��وات  بدعم  امل���دارس 
الشعبي باألموال واملواد الغذائية 
)الكليجة( ومنها  واملعجنات 
وارساهلا هلم يف ساحات القتال.

مدرستنا  هنج  عىل  السر  نتمنى 
من قبل اجلميع 

مدرسة  مديرة  معاونة  وحتدثت 
االء  السالم(  )عليها  البنني  ام 
قائلة:« فكرة عظيمة  محيد جواد 
التالميذ  من  جمموعة  يقوم  ان 
الدعم  بتقديم  الصغر  سن  يف 
يف  امل��ج��اه��دة  لقواتنا  املعنوي 
قامت  حيث  القتال  س��اح��ات 
ابنتي التلميذة يف الصف الثالث 
خاص  ظرف  ب��رشاء  االبتدائي 
باحلشد  خ��اص��ة  وم��ع��اي��دة  هب��ا 
الشعبي ومن دون علمي اضافة 
بالكتابة  ايضا  وقامت  الورد  اىل 
وتشجيعهم  الشعبي  احلشد  اىل 

عىل  انتصاراهتم  مواصلة  عىل 
قوات الظلم والكفر وما يسمى 
باقي  م��ن  ون��ت��م��ن��ى  ب��داع��ش 
بمدرستنا  تقتدي  ان  امل��دارس 
املعنوية  الروح  برفع  واالرتقاء 
املقدس  الشعبي  احلشد  لقوات 
الكبر  ال��دور  ذل��ك  اىل  اضافة 
اولياء  به  يقوم  ان  جيب  ال��ذي 
االمور بتوجيه ابنائهم نحو دعم 
من  والرفع  املجاهدة  القوات 
معنوياهتم بمواجهة االرهاب«. 

ويتمنى  االرهاب  يتحدى  طفل 
االلتحاق باحلشد املقدس

واخر املتحدثني معنا هو صاحب 
الدعم  بتقديم  امل��درس��ة  فكرة 
الشعبي  احلشد  لقوات  املعنوي 
احد  مصطفى  حسنني  املقدس 
االبتدائي  االول  الصف  تالميذ 
كنت  قال:«  والذي  املدرسة  يف 
صفوف  اىل  االن��ض��امم  امت��ن��ى 
احلشد  اب��ط��ال  )امل��الئ��ك��ة(م��ن 
الشعبي املقدس لكن مل يسمحوا 
انا  الصغر  ع��م��ري  بسبب  يل 
تركوا  رجال  الهنم  كثرا  احبهم 
وضحوا  الوطن  اجل  من  الغايل 

ب��اه��ل��ه��م واط��ف��اهل��م وك���ل ما 
املستقبل  يف  وامتنى  يمتلكون, 
ألن��ال  بصفوفهم  االل��ت��ح��اق 

رشف الدفاع عن الوطن«.
التربع بمبلغ )1250 ( دينارا

واض�������اف ح���س���ن���ني:« ق��ب��ل 
ف��رتة ذه��ب��ت ل��زي��ارة االم��ام��ني 
ال��س��الم«  »عليهام  الكاظمني 
واخيه  احلسني  االم��ام  وكذلك 
»عليهام  العباس  الفضل  اب��و 
ق��وات  اىل  ال��س��الم« ودع���وت 
الدعاء)يا  هبذا  الشعبي  احلشد 
داع���ش  ع���ىل  ل��ن��ا  ال��ن��رص  ريب 
واللعنة والعار عليهم وان ينالوا 
االخرة(,  قبل  الدنيا  يف  جزاءهم 
وانا تربعت بمبلغ من املال كان 
 )  1250( والبالغ   يل  متوفرا 
الهنم  الشعبي  احلشد  اىل  دينارا 
يقاتلون داعش يف جبهات القتال, 
وعندما حصلت عىل درجة 10 
بعثت  االمالء  درس  يف   10 من 
لكي  املقدس  احلشد  اىل  الورقة 
يطلعوا عليها وبدورها ترفع من 
بفضل  اال  ت��أِت  مل  ألهنا  مهمهم 

وجودهم هناك ومحايتهم لنا«

تحقيقات
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جاء ذلك خالل استقباله سفر 
ال��ع��راق،  يف  األوريب  االحت���اد 
باتريك سيموين، قائاًل يف حديثه 
معه: »اننا بالعراق يف رصاع مع 
اورب��ا  يف  انترش  متطرف  فكر 
الشعبي  احلشد  وان  واملنطقة، 
تقاتل  التي  املسلحة  والقوات 
ضد داعش حتتوي عىل الشيعة 
رصاع  وج���ود  نافيا  وال��س��ن��ة 
الرصاع  ان  بل  بالعراق  طائفي 
متلك  جمموعة  مع  اليوم  الدائر 
او  فكرا سيئا  اليمثل االسالم 

االنسانية بيشء«.
»رجال  ان  الكربالئي  واضاف 
من  افراد  فيهم  الشعبي  احلشد 
السنة وهم يقاتلون ضد داعش 
املسيحيني  م��ن  اف���راد  وه��ن��اك 
لذلك  احلشد،  يف  وإاليزيديني 
كام  ليس  ال��رصاع  طبيعة  ف��ان 
يوصله البعض اىل اوربا، نحن 
نتعايش بالعراق سنة وشيعة يف 

ودياىل  بغداد  مثل  كثرة،  مدن 
وصالح الدين وكثر من املدن، 
لذلك نحن نرجو ان تصل هذه 
داعش  الن  اورب��ا،  اىل  احلقيقة 
مناطق  ضد  بتفجرات  يقوم 
شيعية وسنية ومسيحية، وفكره 

ضد االخرين مجيعًا«.
»اننا  الكربالئي،  الشيخ  وبني 
سامحة  بوصايا  نعمل  مجيعا 
ال��س��ي��د ال��س��ي��س��ت��اين ع��ىل ان 
نتعايش مع كل افراد املجتمع، 
السنة  مع  السلمي  التعايش 
املكونات، وان  واملسيح وباقي 
االعامل االرهابية التي يقوم هبا 
اىل  واضحة  اصبحت  داع��ش 

العامل«.
السيستاين،  املرجع  ممثل  ودعا 
االحتاد االوريب ان »يكون اكثر 
من  النازحني  مسألة  مع  جدية 
يكون  وان  الساخنة  املناطق 
اضافة  واوس��ع  اكثر  حضوره 

اىل املجال االقتصادي وخاصة 
ج��وان��ب االع����امر م��ن اج��ل 
يف  العراق  يف  االزمات  ختفيف 

هذين اجلانبني املهمني«.
وأك���د ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي 
الكربالئي، ان »املرجعية الدينية 
دع��واهت��ا  يف  مستمرة  العليا 
ان  تعلمون  وانتم  لإلصالح 
املرجعية تؤكد كثرًا عىل قضية 
االصالح وحماربة الفساد وبناء 
صحيحا،  بناء  االمنية  االجهزة 
الوضع  مواجهة  تستطيع  حتى 
هذه  يف  مستمرة  وهي  احل��ايل، 
سنوات  وم��ن��ذ  التوجيهات 

كثرة وليس االن«.
االحت��اد  سفر  ق��ال  جانبه  من 
باتريك  ال��ع��راق،  يف  األوريب 
به  خ��ص  حديث  يف  سيموين 
جملة )األحرار(: »كان يل رشف 
الشيخ  سامحة  التقي  ان  عظيم 
وكان  الكربالئي،  املهدي  عبد 

ملناقشة  وجئت  جدًا،  مهاًم  لقاًء 
تتعلق  التي  املهمة  القضايا 
اوضاعه  جممل  وعن  بالعراق، 
العامة وحماربته لتنظيم داعش، 
االحت���اد  دور  ألب���ني  وج��ئ��ت 
االوريب يف العراق«، مبينا »اهنم 
يمثلون الفرع االكرب يف العراق 
ويقدمون  االنساين،  املجال  يف 
للعوائل  امل��س��اع��دات  حاليًا 
وبنفس  داع���ش،  م��ن  اهل��ارب��ة 
املساعدات  يقدمون  الوقت 
وشامل  جنوب  يف  االنسانية، 
واسع  تعاون  ولدهيم  العراق، 

مع احلكومة العراقية«.
»نحن  س��ي��م��وين،  واض����اف 
سعيدون جدًا النتصار القوات 
الفلوجة،  حترير  يف  العراقية 
واي���ض���ًا ن��ق��وم ب��ال��ع��دي��د من 
يف  اهلاربة  للعوائل  املساعدات 

الفلوجة«.

تقريــــــــــــــر

دعا ممثل المرجعية الدينية العليا في كربالء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي 
الكربالئي االتحاد االوربي إلى ان يكون له حضور فاعل وكبير في مساعدة النازحين 

العراقيين اضافة الى ان يكون لالتحاد حضور اكبر في الجانب االقتصادي لدعم العراق خصوصًا في ما يتعلق  بجوانب االعمار، 
مشيرًا إلى ان على الدول االوربية ان تعلم جيدا ان العراق اليوم يخوض صراعا مع فكر داعش المتطرف والذي انتشر في اوربا 
والمنطقة برمتها وان من يحارب هذا الفكر هم كل الطوائف العراقية واننا جميعا نعمل بوصايا السيد السيستاني الذي يؤكد 

على التعايش السلمي لكل افراد المجتمع العراقي.

الشيخ الكربالئي لسفير االتحاد االوربي: 
الصراع بالعراق ليس طائفيًا بل ضد المتطرفين

االحرار/ ضياء االسدي 
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الِعرُق وكذلك   )َحَب�َض( القلُب َيحب�ُض خب�سًا خف�ض .. وَحب�َض 
الَوتر، وَحب�َض ال�ّسْهُم : �َسقط بني يدي الرامي..

)احَلم�ُض( من النبات: ما فيه ُحمو�سة ٌ.. واخُللَّة ُ : ما حال تقول 
العرُب : اخُلّلة ُخبُز االبل.. واحلم�ُض فاكهتها..

الب�سريون غرَيه  امليم- وال ُيجيُز  – بفتح  ال�سيء  َحَم�ُض  ويقال: 
. واأجاز الكوفيون �سمَّ امليم، واحُلّما�ُض : ما يف جوف االأُتُرجِّ

ولَبٌ )حَم�ٌض( اذا مل يخالطه املاء، وكل �سيء خال�ٍض فهو حَم�ٌض 
�ستُه(. ومنه قيل : امتح�سته باملودة )وحَمَ

)ح�ساأُت( الناَر : حّركُتها لت�ستعل.
)احلائ�ُض( من الن�ساء وامل�ستحا�سة.
ْحُو( : اوُل ما يرتفع من النهار. )ال�سَّ

حى  فاذا زاد على ذلك حتى ت�سرق ال�سم�ض وي�سفو لونها فهو : ال�سُّ
َحاُء- مفتوح  َحاُء، وقد قيل ال�سَّ فاذا ا�ستد ارتفاع النهار فهو ال�سّ

ممدود- لالبل مثل الغداة للنا�ض..
على  ق��وي  اإذا  للفرِخ  وُي��ق��ال  ونه�سًا..  نهو�سًا  ينه�ُض  )نه�ض( 

الطريان.

 ، املطر  من  الّدفعة ُ  واله�سبة..  الرا�سية  ال�سخرُة   : )اله�سَبُة( 
وفر�ٌض ِه�سٌب : �سريع الَعرِق.

رجٌل )َه�سيُم( الَك�سح، وكذلك املراأُة..
ُم : كُل �سيء ُيَتبَخُر به اال الُعوَد واللَُّباَن. والَه�سمُة والِه�سْ

�ُسِدَخ  اإذا   : ٌم  ُمَه�سَّ وق�سُب  بالبان..  يخلُط  طيٌب   : وامله�سومة ُ 
طرفُه ليزمر به..

�سيئني  ك��ُل  وكذلك  �سابهتُه،  و)�ساهيته(  ال��رُج��ل،  )���س��اه��اأُت( 
ا�ستبها.

وامراأةٌ  )�سهياُء( اإذا كانت ال حتي�ُض.
و )ِه�سُت( الَعظَم فانها�َض، وَعظٌم مهي�ٌض : اذا ُك�سَر بعَد َجربِه.

ة ُ( : ُمعاوَدُة املر�ض بعد املر�ض. و )الهي�سَ
. ا�ض: الي�سري من احُلليِّ �ُض( فرز ابي�ض، واخَل�سَ و )اخَل�سَ

واخل�سخ�سة : حتريك املاء ونحوه..
ال�سيد  مل��وؤل��ف��ه  اخلم�سة  احل����روف  ب��ني  ال��ف��روق  ك��ت��اب  )م���ن   

البطليو�سي(.

ما يكتُب بالضاد من االلفاظ المشهورة

اعداد: سليم كريم كريمش 
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محمد حسن صادق آل طعمةِعْطُر الّشـــــهادة

وع��������رَب��������ُدوا ال������ّط������غ������اُة  ج����������اَل  اأو  �������س������اَل  م������ا 
�����ي�����َع�����ٌة ���������������ا ������سِ ����������وَن اإنَّ َك������������������ِذَب ال����������َوَه����������اِب����������يُّ
�������������زُّ ِرَق�������اَب�������ه�������ْم ������ي������ن������ا حَتُ ��������ْت َم������َوا�������سِ اأَِن�����������������سَ
�����َط�����َف�����ى َن�������ح�������ُن احُل�������������س������نُي َزع������ي������ُم������َن������ا واملُ�����������سْ
وُه��������������ُم اب������������ُن ت����ي����م����ي����َة ال�����ل�����ع�����ني َم�����������اَلُذُه�����������ْم
������ى َن��������ه��������ُج احُل���������������س�������نِي ط�����ري�����ُق�����ن�����ا واملُ������رَت�������������سَ
ال������َوَغ������ى يف  ُن��������َب��������اِل  اَل  املَ�������َن�������اَي�������ا  �����َن�����ا  ُخ�����������سْ
�����ِه �������َم احل�����������س�����نِي ب�����َع�����ْر������سِ َن�������َح�������َت االإَل����������������ُه ا��������سْ
ه����������وِر وَزْه���������وه���������ْم �������الِط�������نُي ال����������دُّ ه������َل������َك������ْت ��������سَ

ُط������ْغ������َم������ٍة  اأْرذَل  ��������ون  ال��������َوَه��������اب��������ِيّ ������ئ  َخ�������������سِ
�������َرُم�������وا �����س����َف����ُك����وا ِدَم��������������اَء االأَْب�������������ِرَي�������������اِء واأ��������سْ
ه����������َدم����������وا امل���������������������اآذَن وامل���������������س�������اج�������َد وْي�����ل�����ه�����م
����������وَل جَم��������������اِزًرا وِرَث����������������ْت ُف��������ُروُع��������ُه��������ُم االأ�����������سُ
��������ٍة اأم��������يَّ ِح���������ْق���������َد  ����������وَن  ال����������َوَه����������اِب����������يُّ َوِرَث 
����َط����َف����ى ������نْيَ اْب����������َن ال����ن����ب����يِّ املُ���������سْ َق�����َت�����ُل�����وا احُل�������������سَ
�������ٍد حُم�������مَّ الآِل  َع�����������َدواَت�����������ه�����������م  َن���������������س�������ُب�������وا 
������نَي ال����ُع����َت���������ا اع�������������س������يُّ �������ْت اأَي���������������������اِدي ال������دَّ ت�������بَّ
�������ُج�������وا جَّ ى.. َق�����َت�����ُل�����وا احَل�������َي�������اَة واأَ َ َق�����َت�����ُل�����وا ال��������������َّ
���َم���ا ال�������سَّ احَل�����َم�����اِئ�����م يف  َك���������َذا  اَث..  ال���������������ُّ َق�����َت�����ُل�����وا 
�����ُه�����ْم ِل������ُي������َن������اِزُل������وا ُدوا ح�����ظَّ ْج���������������ضُ ج���������������دَّ وال�������رِّ
�������َرِة دي�������ِن�������ِه�������ْم وِب���������الدِه���������ْم ��������وا ِل�������ُن���������������سْ َه��������بُّ
����ُل����وا ����جَّ �����ُق�����وا ال��������ِع��������راَق َف���������سَ ُط�����وب�����ى ل�����ُه�����ْم َع�����������سِ

�����ُد م����������اِء ُي�����ع�����بَّ َي�������ْب�������َق�������ى َط�������ري�������ِق�������ي ِب����������ال����������دِّ
ُت�����ْغ�����َم�����ُد ال  �����ُي�����وُف�����ن�����ا  ������سُ اخُل����������ُن����������وَع  َن���������اأَب���������ى 
����������ُد �����َت�����ِق�����ي�����َم ن������ظ������اُم������َن������ا وُي����������َوحَّ َك�������������ْي ي�����������سْ
وزع�������ي�������ُم�������ه�������م وْغ�����������������ٌد ظ����������ُل����������وٌم اأَْوَغ�����������������������ُد
�����َه�����ُد ��������������ي ي�����������سْ َوَم����������������اَلُذَن����������������ا ال������������ُق������������راآن ربِّ
�����ُد �����جَّ اِك���������ُع���������ون ال�����������سُّ ��������َق��������اُة ال���������رَّ ف�������ُه�������ُم ال��������تُّ
������ُد َي����������ْح����������ُدو ب������َن������ا َن���������ْح���������َو اجِل�����������َه�����������اِد حُم������مَّ
ُم������لَّ������ُد ��������نْيَ  احُل�����������������سَ اإنَّ  ال��������ع��������دى  َرْغ�����������������َم 
ُد وال�������������ّدي�������������ُن ب��������������اٍق َزْه�������������������������ُوُه َي���������َت���������َج���������دَّ
ُم�������ْل�������ِح�������ُد ِح��������������������ْزٌب  ���������نَي  ال���������وه���������اِب���������يِّ اإنَّ 
ُت�����خ�����َم�����ُد ال  ب������ح������ْق������ِده������ْم  امل�������ُج�������و��������ضِ  َن��������������اَر 
������������������ُدوا م�������ن ُزم����������������رٍة ع��������ب��������ُدوا ال��������َي��������ُه��������وَد واأيَّ
��������َرْت جت�������ارُت�������ه�������م وَح�����������������اَن امل���������ْوِع���������ُد َخ�����������������سِ
ُد ����ق����ي����ف����ِة ح�������رُب�������ُه�������ْم َت�������َت�������َج�������دَّ ُم��������ْن��������ُذ ال���������سَّ
���������وُد ������رٌي اأَ����������سْ َن�������������اُر اجَل�������ِح�������ي�������ِم َل��������ُه��������ْم َم�������������سِ
َي�����ْخ�����ُل�����ُد ������ه������ادِة  ال�������������سَّ َدَم  ِب���������������اأنَّ  �������وا  َوَن���������������سُ
������ُد ُم������و�������سَ َح�������������س������نٌي  ِدرٌع  ������ُدَن������ا  ف������ح�������������سْ ة 
��������َم��������ُد حُتْ اَل  َب������ْي������ن������َن������ا  �����غ�����ي�����ن�����ِة  ال�����������سَّ َن���������������اَر 
ُت�����ن�����َج�����ُد اَل  ال���������َف���������اَل  ���������َج���������رْيات  ����������سُ ��������ى  َح��������تَّ
���������وؤَدُد ��������ِة ����������سُ �������َع�������اُر املَ��������ْرِج��������ِع��������يَّ �������ًدا ��������سِ َح���������������سْ
�������ُدُوا َح�����َم�����ُل�����وا ال������ُق������ُل������وَب َع�����َل�����ى االأَُك���������������فِّ جَت�������نَّ
َي������ْن������َف������ُد  ال  ِع��������ْط��������ُرَه��������ا  ُح������������بٍّ  ������َم������ات  َب�������������سَ
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جاَء ) �سعيد بن جبري (  للحجاج 
قال له احلجاج : اأنت �سقي بن ك�سري ؟! ) يعك�ض ا�سمه (

فرد �سعيد : اأمي اأعلم با�سمي حني �سمتني .
فقال احلجاج غا�سبًا : " �سقيت و�سقَيت اأمك !! "

فقال �سعيد : " اإمنا ي�سقى من كان من اأهل النار " ، فهل اأطلعت على الغيب ؟
فرد احلجاج : " الأَُبِدَلَنّك ِبُدنياك نارًا تَلّظى ! "

فقال �سعيد : واهلل لو اأعلم اأن هذا بيدك التخذتك اإلهًا ُيعَبد من دون اهلل .
قال احلجاج : ما راأيك يّف ؟

قال �سعيد : ظامل تلقى اهلل بدماء امل�سلمني !
فقال احلجاج : اخ� لنف�سك قتلة يا �سعيد !

فقال �سعيد : بل اأخ� لنف�سك اأنت ! ، فما قتلتني بقتلة اإال قتلك اهلل بها !
فرد احلجاج : الأقتلنك قتلة ما قتلتها اأحدًا قبلك، ولن اأقتلها الأحد بعدك !

فقال �سعيد : اإذًا ُتف�ِسد علّي ُدنياي، واأُف�ِسُد عليك اآخرتك .
ومل يعد يحتمل احلجاج ثباته فنادى باحلر�ض : جروه واقتلوه !!

ف�سحك �سعيد وم�سى مع قاتله
فناداه احلجاج مغتاظًا : ماالذي ي�سحكك ؟

يقول �سعيد : اأ�سحك من جراأتك على اهلل، وحلم اهلل عليك !!
فا�ستد غيظ احلجاج وغ�سبه كثريًا ونادى باحلرا�ض : اذبحوه !!

هوين اإىل القبلة ، ثم و�سعوا ال�سيف على رقبته ، فقال : " وجهت وجهي للذي فطر ال�سموات واالأر�ض حنيفًا م�سلمًا وما  فقال �سعيد : وِجّ
اأنا من امل�سركني ."

فقال احلجاج : غرّيوا وجهه عن القبلة !
فقال �سعيد : " وهلل امل�سرق واملغرب فاأينما ُتوّلوا فثّم وجه اهلل ."

فقال احلجاج : ُكّبوه على وجهه !
فقال �سعيد : "منها خلقناكم وف��يها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اأخرى ."

فنادى احلجاج : اذبحوه ! مااأ�سرع ل�سانك بالقراآن يا�سعيد بن جبري !
فقال �سعيد : " اأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل واأن حممدًا ر�سول اهلل " . خذها مني يا حجاج حتى األقاك بها يوم القيامة !!

ثم دعا قائاًل : " اللهم الت�سلطه على اأحد بعدي " .
وُقتل �سعيد ....

والعجيب اأنه بعد موته �سار احلجاج ي�سرخ كل ليلة : مال ول�سعيد بن جبري، كلما اأردت النوم اأخذ برجلي !
وبعد 15 يومًا فقط مات احلجاج ومل ُي�سلط على اأحد من بعد �سعيد ...

رحمك اهلل يابن جبري !
اأين نحن من ثباتك وقوة حجتك !

و�سالمة اإميانك.

سعيُد بُن جبير والحجاج
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بمناسبِة شهادِة

ــــبــــكــــي ـــــــى ت ـــــــق ـــــــت مــــــــــحــــــــــاريــــــــــُب ال

ــــر  ــــب ـــــــــــد ك ـــــــــــزن ق ـــــــــــح نــــــــــــــــــــــداُء ال

ـــــــــادق  ـــــــــص ــــــر ال ــــــف ــــــع ـــــــــــدب ج ـــــــــــن وت

ـــــــــــــت آيـــــــــــــــــة الــــــــكــــــــوثــــــــر ـــــــــــــاح ون

ـــر  ـــف ـــع ـــــــــهـــــــــدى ج ــــــس ال ــــــى شــــــم ــــــل ع

ــــاه الـــــفـــــرض والـــمـــنـــبـــر ــــك ب

ـــــــذا الـــــحـــــزن قـــــد أســـفـــر  وه

ـــتـــم ســــيــــَد الــمــحــشــر قـــتـــل

جعفر   ـــهـــدى  ال شــمــس  ــى  ــل ع

جعفر   ـــهـــدى  ال شــمــس  ــى  ــل ع

جعفر   ـــهـــدى  ال شــمــس  ــى  ــل ع

ونـــــــاحـــــــت آيـــــــــة الــــكــــوثــــر

ونـــــــاحـــــــت آيـــــــــة الــــكــــوثــــر

ونـــــــاحـــــــت آيـــــــــة الــــكــــوثــــر

حم�����اري�����ُب ال���ت���ق���ى ت���ب���ك���ي وت����ن����دب ج���ع���ف���ر ال�������س���ادق
ال�������س���اه���ق ال�����ع�����امل  ت�����ه�����اوى  م�������س���ي���ب���ت���ه  يف  اإم������������اٌم 
وم�����ن ف�����رط االأ������س�����ى ف���ي���ه ه�����وى م����ن ب���رج���ه ال���ط���ارق

ه�����و احل�����ق�����ُد ال���������ذي ُج����ب����ل����ت ب�����ه ه�����ن�����ٌد و����س���ف���ي���ان
وه��������ذي اآي��������ة ال����ق����رب����ى ب���ن���و ال���ع���ب���ا����ض م�����ا ����س���ان���وا 
ف�����ع�����ُم امل�������س���ط���ف���ى م���ن���ه���م ب���������ريء وه�������و غ�������س���ب���اُن 

اأت������ي������ُت ال�����ي�����وم ا�����س����األ����ه����ا ب����ن����ي ح����ق����ٍد ب���ط���غ���واه���ا 
ع���ط���ف���ت���م خ���������زَي اأول�������ه�������ا ع����ل����ى ع���������اٍر ب�����اأخ�����راه�����ا 

وع��������ني ال�����ق�����د������ض ت����ن����ع����اه ب������دم������ع  اله����������ٍب ح������ارق
ق�������س���ى ب����ال���������س����ِمّ ي������ا ل���ه���ف���ي وق����ات����ل����ه ه������و امل�������ارق
ه�����و احل�������ق ال��������ذي ي���ب���ق���ى وب����اط����ل����ه����م ه�����و ال����زاه����ق

مت����خ���������ضَ م������ن ظ����غ����ائ����ن����ه����ا ط������غ������اٌة ث������م اأع������������واُن
م���������رواُن زاَد  م�����ا  ع����ل����ى  ف����اط����م����ٍة  ج���������رَح  وزادوا 
ول���ي�������س���وا م�����ن ع�����ال م�������س���ٍر ب���ن���و ال���ع���ب���ا����ض ل�����و ب���ان���وا

ط��ه ب������ه  ت�����رق�����ب  ومل  غ����������درت  ب����ج����ع����ف����ٍر  غ����������داة 
واأن�����������س�����اه�����ا ج����رمي����ت����ك����م  اخ������ف������ي  ال  واهلل  ف�������ال 
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خالد غانم الطائي

ف��ق��د ج��ع��ل ال���ب���ارئ ال��س��ك��ن ال��روح��ي 
بني  والرمحة  امل��ودة  وكذلك  واالطمئنان 
من  املجتمع  ديمومة  وحتقيق  ال��زوج��ني 
االنساين  ال��ن��وع  وحفظ  التناسل  خ��الل 
من  تتحقق  نفسية  حاجات  هنالك  وأيضا 
تنشأ  )فقد(  عاطفية  منها  ال��زواج  خ��الل 
امل��رء  ال��زوج��ني واخت���اذ  عالقة احل��ب ب��ني 
ومرها  األي���ام  حلو  يف  يشاركه  لرشيك 
ويكون له انسًا ومالذًا ومؤازرًا له يف شؤون 
بدنية  حاجات  هناك  فإن  وكذلك  حياته 
يكون الزواج سبياًل لتحصني الفرج وعدم 
الوقوع يف حبائل الشيطان اللعني باإلضافة 
إىل أن انجاب األوالد يعطي احساسًا للمرء 
تعرض  املؤسف  ان  إال  ال��ذات  بامتداد 
الذي  الطالق  اعصار  إىل  الزواج  مؤسسة 
يدمر اركاهنا وهيدم مبناها ويشتت افرادها 
ان  املعلوم  وم��ن  وص��وب  ناحية  يف  ك��ل 
األرسة هي اللبنة االساسية التي ينطلق منها 
يوجد  األرس  فبمجموع  املجتمع  تكوين 
قوة  ازدادت  فكلام  املجتمع  وينشأ  ويتكون 
وصالبة ومتاسك األرسة انعكس أثر ذلك 
باإلجياب عىل املجتمع والعكس بالعكس، 
نقرأ  ملا  سلبية  ظاهرة  اصبح  فالطالق  اذن 

ارتفاع  إىل  تشر  احصائيات  من  ونسمع 
وصعود  وانتشارها  وشيوعها  معدالته 
معدالهتا يف سلم األرقام وحتول إىل معول 
آثار  هدم فعال يرب يف املجتمع وخيلف 
والزوجة  ال��زوج  كان  وإذا  املتناثر  الركام 
يزيد  مما  ذل��ك  ف��أن  أوالدًا  اهلل  رزقهام  قد 
األوالد  سيعاين  الطالق  فبعد  بلة،  الطني 
وضعفها  الشخصية  يف  اض��ط��راب  م��ن 
سيبتعدون  ألهنم  باألمان  شعورهم  وعدم 
اهنم  واحل��ال  امهم  عن  أو  أبيهم  عن  إم��ا 
العطف  متنحهم  ف��األم  لكليهام  حمتاجون 
فتقع  األب  أما  ذلك  منبع  كوهنا  واحلنان 
الصاحلة  الرتبية  من  األعظم  احلصة  عليه 
وتعليمهم الكثر من األمور التي حيتاجوهنا 
من  املادية  احتياجاهتم  وتوفر  حياهتم  يف 
عىل  األقدر  فهو  و...  و...  وملبس  مأكل 
ذلك بحكم جتاربه )وقوته البدنية( فقد ورد 

عن الرسول األقدس )صىل اهلل عليه واله( 
والسباحة  الرماية  اوالدك��م  )علموا  قوله 
وركوب اخليل( وأيضًا فأن من مجلة األمور 
التي يتعني عىل االب تعليمها ألوالده هي 

املهنة التي يتكسبون هبا.
متعددة  ومربرات  كثرة  اسباب  وللطالق 
ولكن  ذل��ك  بتعداد  القائمة  تطول  وق��د 
ومعاجلات  حلول  قائمة  وض��ع  من  الب��د 
اعصار  اخطار  لتفادي  القائمة  تلك  تقابل 
زوجته  الرجل  ُيطلق  ان  فبعد  الطالق... 
لتكون  ثانية  زوجة  عن  يبحث  ما  رسعان 
وال  نقر  ان  البد  فنحن  األوىل  عن  بدياًل 
)الرشقي  جمتمعنا  كون  عن  الطرف  نغض 
عمومًا( ذكوريًا فهو منحاز للرجل غالبًا إال 
ما شَذ وندر وقَل ,ولدينا مبدأ اجتامعي يقول 
)ت��زوج  زوج��ة  عن  يبحث  ال��ذي  للرجل 
وال  األرملة  اي  )امل��وت(  البني  مطلقة  من 
للرجل  ان  علاًم  الرجل(  مطلقة  من  تتزوج 

دراسات

إعصاُر الطالق يهّدد المجتمع اإلنساني

ان الزواج مؤسسة مقدسة تجمع بين الرجل والمرأة 
سبحانه  اهلل  جعله  ال��ذي  الزوجية  سقف  تحت 
آياته  تبارك اسمه )ومن  اذ قال  آياته  وتعالى من 
إليها  لتسكنوا  أزواجا  أنفسكم  من  لكم  خلق  أن 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم 

يتفكرون( سورة الروم اآلية 21.
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دراسات
)من  ال��زواج  يف  باالختيار  الكاملة  احلرية 
فأهنا  املطلقة  املرأة  اما  ثَيب(  أو  بكر  امرأة 
فرصتها  تكون  الرشعية  عدهتا  اكامل  وبعد 
من  ب��ال��زواج  أحيانًا  معدومة  أو  ضعيفة 
انجبت  قد  كانت  إذا  خصوصًا  آخر  رجل 
أو  دونيًة  نظرًة  إليها  ينظر  فاملجتمع  اوالدًا 
لألخوات  االح��رتام  بالغ  )مع  الئقة  غر 
كل  مسئولة  املطلقة  املرأة  ان  أو  املطلقات( 
أحوال  أن  واحل��ال  الطالق  عن  املسئولية 
متباينة وشخصياهتم خمتلفة وطريقة  الناس 
عىل  ليست  وتعاملهم  وترصفهم  تفكرهم 
الديني  التزامهم  مدى  وكذلك  واحد  نحو 
العشائري(  االلتزام  )ومنه  االجتامعي  أو 
بالدرجة نفسها أو قد يكون ضعيفا هذا اذا 
مل يكن معدومًا احيانًا، فاملرأة املطلقة تكون 
أو  قبل زوجها  او ضحية من  فريسة  احيانًا 
غره )من اهلها أو أهل الزوج( جلملة من 

املسائل والقضايا وفيام ييل مرورًا ببعضها:
1� ان يكون الزوج عدوانيًا يقوم باالعتداء 
عىل زوجته بالرب املربح وغالبًا ما يرتك 
اثرًا يف بدهنا )كرهبا بعصا غليظة أو بقطعة 
باملكوى  يدها  حرق  أو  الكهرباء  كيبل  من 
بفطر  والتسبب  بمزهرية  رأسها  رضب  أو 
تكلمت  كلام  ذل��ك(  وامثال  اجلمجمة  يف 
انزعاج  أي  اب��دت  أو  شيئًا  منه  طلبت  أو 
الزوجة  امل��رأة  تفقد  وبالتايل  ترصفاته  من 
قابليتها عىل التحمل وتفقد صربها مع عدم 
رجوع الزوج عن متاديه يف الرب ويكون 

مصرها الطالق.
وتسمى  بكصة(  )الكصة  طريقة  اعتامد   �2
يف الفقه )نكاح الشغار( يف الزواج من دون 
الزوجني  بني  ميل عاطفي  أو  توافق  وجود 
الزوج  أهل  لرغبة  بعنوان اخلضوع  ويكون 
بعيد  عامل  يف  يعيش  منهام  فكل  والزوجة 
جحيم  إىل  حياهتم  وتتحول  اآلخ��ر  ع��ن 
عىل  سطوته  الرجل  يستعمل  وقد  مستعر 
العنف  ان��واع  شتى  معها  فيامرس  زوجته 
)بالكالم اجلارح والبذيء  البدين واملعنوي 
يكون  املطاف  هناية  ويف  وغره(  والسباب 

عىل  يضغط  وبالتايل  مصرهم  هو  الطالق 
)كصةبكصة(  تقابلها  التي  األخرى  الزجية 
زوجته  شقيق  من  متزوجة  ال��زوج  أخت 
لكون األمر واحدا واملكيال واحلكم واحدا 
كانت  وان  حتى  اجلانبني  من  األهل  بنظر 
الزجية األخرى متوافقة وموفقة وقد تكون 
النهاية لكال الزواجني هي الطالق وهو ما 
حيصل يف غالب احلاالت هذا وقد ورد يف 
الصالة  وآله  ُمرَشفه  )عىل  النبوي  احلديث 
والسالم( )أبغض احلالل إىل اهلل الطالق(.

3� ومن أهم األسباب املؤدية إىل الطالق هو 
ادمان الزوج عىل اخلمر واملسكرات مما يؤثر 
سلبًا عىل عمله ووضعه وبالتايل التقصر يف 
جوًا  خيلق  وقد  وعياله  زوجته  عىل  النفقة 
االنفعاالت  فيه  تكثر  ومتوترًا  مشحونًا 
استعامل  ذل��ك  إىل  يضاف  والتشنجات 

العنف البدين ضد الزوجة واألوالد.
4� التعارف السيع الذي حيصل بني عائلة 
يتيح  ال  وال��ذي  ال��زوج��ة  وعائلة  ال��زوج 
شخصية  ومعرفة  لدراسة  الكافية  الفرصة 
الرجل أو املرأة بشكل كاف وواف مما يؤدي 
إىل انعدام حصول حالة التوافق واالنسجام 
والتفاهم يف احلياة الزوجية ووقوع الطالق.
املستمر  العوملة  ح��رب  اشتعال  بعد   �5
والقائم عىل قدم وساق وشيوع املسلسالت 
حول  غالبًا  احداثها  تدور  والتي  املدبلجة 
اإلطار  خارج  مرشوعة  غر  عالقات  اقامة 
وتؤدي  ال��زواج  مؤسسة  وخارج  األرسي 
استحالة  إىل  األمر  هناية  يف  الزوجية  اخليانة 
التأثر  وبحكم  الزوجية  العالقة  استمرار 
الوازع  ضعف  وبحكم  مسلسالت  هبكذا 
)سواء  املتلقي  شخصية  وضعف  الديني 
ان  مم��ا جي��ر عليه  امل���رأة(  أم  ال��رج��ل  أك��ان 
فأن  وبالتايل  ويتابعه  يراه  ملا  مقلدًا  يكون 
ال��زواج  مؤسسة  خ��راب  إىل  ي��ؤدي  ذل��ك 
وحتويلها إىل ركام متناثر لذل فأن من أخطر 
واملجتمع  العراقي  املجتمع  عىل  الويالت 
املسلم امجااًل هو خطر الغزو الثقايف والذي 
يفوق خطر الغزو العسكري ألنه هيدف إىل 

السيطرة عىل العقول.
6� تدخل أهل الزوج وأهل الزوجة بشئون 
لرغباهتم  خاضعًا  سافرًا  تدخاًل  االرسة 
الرغبات  يف  والتناحر  االختالف  وبحكم 
واألهواء فأن ذلك ُسيلقي بظالله عىل احلياة 
العالقة  صفو  ويعكر  للزوجني  الزوجية 
ان  بعد  بينهام وخيلق جوًا مشحونًا ومتوترًا 

كان جوًا هادئًا مفعاًم بالتفاهم والتوافق.
واكتسابه  السوء  برفقاء  الزوج  اختالط   �7
وتنصله  اخلمر  كرشب  الذميمة  لصفاهتم 
واخفاقه عن تأدية واجباته االرسية وكذلك 
التلوث  هلا  ُيسببن  بنساء  الزوجة  اختالط 
اهنا  بزعم  السوداوية  واألفكار  الفكري 
وان  مضطهدة  أو  مثاًل  البيت  يف  مسجونة 
الالئق  املعايش  املستوى  يوفر هلا  زوجها ال 
هبا واهنا تستحق ان تعيش يف مستوى عال 
املادية  اإلمكانية  ضيق  مع  هذا  بحاهلا  الئق 
قناعة  عدم  وبالتايل  حمدوديتها  أو  لزوجها 
الزوجة بحاهلا وبزوجها وعدم قناعة الزوج 
بزوجته فتنشأ أخرًا املعارك الكالمية بينهام 

والتي قد تقود يف ختام األمر إىل الطالق.
اذن فلتكن النظرة موضوعية وواقعية تتمتع 
وعدم  واالع��ت��دال  واألن��ص��اف  باحليادية 
حتمل املرأة املطلقة كامل املسئولية أو احلكم 
عليها بأهنا املقرصة أو املتسببة بالوصول إىل 
بازدياد  والتي  دومًا  املؤسفة  الطالق  حالة 
اعدادها ُتنذر بأن هنالك خطرًا كبرًا حمدقًا 
عبقريون  نحن  ومثلام  باملجتمع  وُمرتبصًا 
واملسببات  واألس��ب��اب  األع���ذار  ب��إجي��اد 
والذرائع البد ان نكون أكثر عبقرية للقضاء 
اخلطرة  املجتمعية  اآلفة  هذه  من  احلد  أو 
التي  والوسائل  واملعاجلات  احللول  بوضع 
الزوجية  العالقة  أوارص  تعزيز  شأهنا  من 
نرش  خ��الل  من  اركاهنا  وتثبيت  وتدعيم 
الثقايف  والوعي  خصوصًا  الديني  الوعي 

عمومًا.
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الداللة عىل  عنوان واضح  املحمدية  الشامئُل 
ما حيتويه يف داخله، فهو يتضمن صفات سيد 
واخللقية،  اخللقية  اهلل،  عبد  بن  حممد  اخللق 

وجاءت عرب )55 بابًا(.
رسول  قاله  ما  وتقرأ  الكتاب  تفتح  إن  وما 
أصحابه  نقله  وما  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل 
 ، والرخاء  الشدة  يف  معه  كانوا   - الذين  عنه 
كانوا  والسوق،  البيت  يف  واليس،  العس  يف 
معه روحا وجسدا - ستجد نفسك واقفا أمام 
مل  ما  والرفعة  الكامل  من  بلغ  برشى  نموذج 
تتفاعل  أنك  الرجال، ستجد  يبلغه سواه من 
ومنطقها،  تفكرها  يف  منسجمة  شخصية  مع 
وسمحة  وفعلها،  قوهلا  يف  ومتكاملة  ومتآلفة 

وكريمة يف معامالهتا.
إن حممدًا )صىل اهلل عليه وآله( ال يرشكه رجل 
آخر يف صفاته وأعامله، وال يدانيه رجل آخر 
الرسالة  لتلك  هيأته  التي  الفضىل  مناقبه  يف 
العامل  ويف  اجلزيرة...  يف  املدينة،  يف  املأمولة 

بأرسه.
نبيل عريق النسب... وليس بالوضيع اخلامل، 

فيصغر قدره يف أمة األنساب واألحساب.
بأس  فيطغيه  املرتف  بالغنى  وليس  فقر... 

النبالء واألغنياء.
يتيم بني رمحاء... فليس هو باملدلل الذي يقتل 
فيه التدليل ملكة اجلد واإلرادة واالستقالل، 
فيه  تقتل  ال��ذي  املنبوذ  باملهجور  هو  وليس 
وفضيلة  النفس  وع��زة  األم��ل  روح  القسوة 

العطف عىل اآلخرين.
رضوب  م��ن  ال��ع��رب  خي��ربه  م��ا  بكل  خبر 
يف  ت��ربهّ��ى  واحل����ارضة،  ال��ب��ادي��ة  يف  العيش 
ورعى  املدينة،  وأل��ف  والبادية  الصحراء 
احلروب  وشهد  بالتجارة  واشتغل  القطعان 
يبتعد  ومل  ال��ساة،  من  واقرتب  واألح��الف، 
التي  بالدنيا  صلة  ع��ىل  وه��و  الفقراء  ع��ن 
أحاطت بقومه... فال هو جيهلها فيغفل عنها، 
وال هو يغاسمها كل املغامسة فيغرق يف جلتها.

أصلح رجل من أصلح بيت يف أصلح زمان 
من  علم  غر  عىل  املرقوبة،  النجاة  لرسالة 
الدنيا التي ترقبها.. ذلك هو حممد بن عبد اهلل 

)صىل اهلل عليه وآله(.

كتاب الشمائل المحّمدية للعالم الحافظ 
محمد بن عيسى الترمذي )200 – 279 هـ(

كاتٌب وكتاٌب

ننصح  والذي  الفصيح  العريب  الشعر  يف  )العروض(  علم  إلتقان  وأعظمها  الكتب  أمجل  من 
بقراءته، وهو ملؤلفه البارع أمحد اهلاشمي.

ُيعَرف  ما  ما عدا  منه الكتامل قصيدته،  ن  والتمكهّ بالوزن  االلتزام  الشاعر  أن عىل  وكام معروف 
ظه  ره، فعملوا عىل محايته وِحفنْ بالقصيدة النثريَّة، وقد وعى العرب أمهيَة هذا الفنِّ وَقَدروه حقَّ َقدنْ
من االعتالل، وما قد يدخل عليه من لسان األعاجم؛ فوَضَع »اخلليل بن أمحد الفراهيدي« ما 

ا.  ُيعَرف ب »علم الَعُروض« لُيعَرف به الصحيُح من الفاِسد وزُنه شعريًّ
مه بشكل صحيح، أو للقارئ  مة أساسية ملَن أراد دراسَة الشعر العريب وَنظنْ وهذا الكتاب هو ُمقدِّ

. العادي املهتمِّ بذلك الفنِّ

ميزان الذهب في صناعة شعر العرب
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بالنزعة  البهبهاين  الوحيد  عرص  ��س��َم  اتهّ
التي  فة  املتطرهّ اإلخبارية  والنزعة  الصوفية 
عىل  واقترصتنْ  والتجديد  العقل  تركت 
علم  ورضبوا  الكتب  يف  ال��واردة  األخبار 
مبانيه  أن  عاء  بادهّ اجلدار  عرض  األصول 
أنكروا  ثم  األخبار  إىل  تستند  ال  عقلية 
عىل  دخَل  وقد  التقليد،  وجواز  االجتهاد 
ة كان بعضها شائبًا وغريبًا،  الفقه أمور عدهّ
املدرسة  ع��رصه  يف  البهبهاين  م  تزعهّ وملهّ��ا 
التي  املدرسة اإلخبارية  األصولية يف قبال 
ختتلف عنها يف بعض األمور االستنباطية، 
وهو ُموثهّق من العديد من رجاليي الشيعة، 
ومنهم: عبد النبي القزويني وحممد مهدي 
من  إىل  وباإلضافة  وغرمها،  العلوم  بحر 
إىل  اإلخباريني  من  مج��ٌع  ذه��ب  ��ق��وه؛  وثهّ
الكبر  لدوره  وذلك  فيه،  والطعن  جرحه 

ي لإلخبارية وإقصائها. يف التصدهّ
)الفقهية(  القيمة  مؤلهّفاته  أوىل  بني  ومن 
فيه  وقف  الذي  احلائرية(  )الفوائد  كتاب 
املوضوعات  من  العديد  عىل  البهبهاين 
تشخيص  ع��ىل  وعمل  ��ة،  اهل��امهّ الفقهية 
اختالالٍت ال حتىص من جهة السند واملتن 
والعالج،  التعارض  جهة  ومن  والداللة، 
)الفوائد  القيهّم  مؤلفه  خالل  من  وحاول 
مع  مرشوحًا  للكل  اإلشارة  إىل  احلائرية( 

عالجها.
يبني  كام  احلائرية  بالفوائد  الكتاب  ي  وسمهّ
حرم  إىل  التجائه  بعد  ه  ألفهّ قد  ألنه  املؤلف 
يطلق  وما  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 
عليه ب� )احلائر احلسيني(، حيث أن كل من 
جياوره يسمى )حائري(، وانطالق املؤلف 
يطلق  جعله  احلسيني  احلائر  إىل  والتجاؤه 

عىل كتابه هذا )الفوائد احلائرية(.
والفوائُد احلائرية ال� )35 فائدة( تكاد جتمع 
جلَّ أفكار الوحيد البهبهاين األصولية التي 
عصارة  وهي  رسائله،  سائر  يف  تناثرت 
الكتاب  هذا  نجح  وقد  األصولية،  أفكاره 
رسائل  عن  فضاًل  فوائد  من  تضمن  مما 
األصول  علم  بإحياء  البهبهاين  الوحيد 
اجلمود  من  وخروجه  وتطوره  احلديث 
انكمشت  حتى  ق��رون  ة  ع��دهّ ألفه  ال��ذي 
النزعة اإلخبارية عىل نفسها ومل تستطعنْ أن 

ة حجته. تثبت أمام قوهّ
باقر  حممد  )الشيخ  هو  البهبهاين  والوحيد 
نسبه  وينتهي  األصفهاين(  أكمل  حممد  بن 
يف  ول��د  رسه(،  )ق��دس  املفيد  اإلم��ام  إىل 
ة  أصفهان سنة )1118 هجرية(، وأقام مدهّ
يف مدينة هببهان، ثمهّ استقرهّ يف مدينة كربالء 
فيها سنة )1206 هجرية(  وتويف  سة  املقدهّ
ودفن يف رواق حرم اإلمام احلسني )عليه 

السالم( مما ييل أرجل الشهداء.
القزويني:  النبي  عبد  الشيخ  عنه  وق��ال 
الزمان،  الطهر، وحيد  فريد  العرص،  »فقيه 
الفكر  صاحب  ال��زم��ان،  فضالء  ص��در 
يف  عمره  رصف  الدقيق،  والذهن  العميق 
الدقائق  املعارف  واكتساب  العلوم  اقتناء 

وتكميل النفس بالعلم باحلقائق«.
كام وصفه تلميذه السيد حممد مهدي بحر 
»شيخنا  بقوله:  إجازاته  بعض  يف  العلوم 
احلرب  وأس��ت��اذن��ا  العالمة  العامل  ال��ع��امل 
والفقيه  النحرير  املحقق  امة  الفههّ الفاضل 
العديم النظر بقية العلامء ونادرة الفضالء 
الفقهاء ومعيد  اندرس من طريقة  جمدد ما 
الزاخر  البحر  القدماء  آثار  من  انمحى  ما 
واإلمام الباهر الشيخ حممد باقر ابن الشيخ 
األبجل  األعظم  وامل��وىل  األكمل  األج��ل 

املوىل حممد أكمل«. 

إعداد/ علي الشاهر كتاب الشمائل المحّمدية للعالم الحافظ 
محمد بن عيسى الترمذي )200 – 279 هـ(

كتاٌب يجمع جّل أفكار الوحيد البهبهاني األصولية 
الفوائُد الحائرية.. 
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إن أعامل العقل والتفكر والتدبر يف ما خلق 
اهلل تعاىل والتبرص هبا وبحقائق الوجود من 
األمور التي عظمها الدين اإلسالمي ألهنا 
وسيلة اإلنسان الكتشاف الكون والطبيعة، 
فهي  وقبلها  لسعادته،  وتطويعهام  وفهمهام 
وجود  عىل  االستدالل  وسائل  من  وسيلة 
مستحصلني  العظيم  ال��ع��امل  هل��ذا  خالق 

الدروس عرب التاريخ. 
والفحص  التأمل  الكريم  القرآن  عد  وقد 
اإلنسان  يتحمل  دينيَا  واج��ب��َا  والتفقه 
اآليات  عدد  عىل  تطلع  وحينام  مسؤوليته، 
العقل  مشتقات  فيها  وردت  التي  القرآنية 
نصل  حتى  الستخدامه  والدعوة  ووظائفه 
اىل حقيقة حتمية عن أمهية التفكر يف حياة 

اإلنسان.
وحينام نعلم إن آيات القرآن الكريم عددها 
)6236( أيه نجد ان ما يزيد عىل 10% من 
العقل  مشتقات  فيها  الكريم  القرآن  آيات 

ووظائفه والدعوة الستخدامه.
العقيل  باالنفتاح  الدين اإلسالمي  وأوىص 
االنسانية  القيمة  يؤكد  كونه  االخرين  عىل 
للفرد ويسهم يف بناء الشخصية وتكاملها، 

وإنَّ التفكر البرشي حيمل نسبة من اخلطأ، 
للبحث عن احلقيقة جيب ان يدعم باألدلة، 
وبذلك كان علامء املسلمني يف املايض بعد 
واهلل   ( عبارة  يكتبون  يبحثوهنا  قضية  كل 
اعلم( إذن فتنمية التفكر عمومًا، والتفكر 
ملعظم  اساسية  غاية  خاص  بشكل  الناقد 
السياسات الرتبوية يف العامل، وهدف رئيس 
من   يتألف  ألنه  حتقيقه  اىل  املناهج  تسعى 
جمموعة من القدرات التفكرية التي تساعد 
الفرد عىل ان يصحح تفكره بنفسه ويفكر 
تفكرًا عقالنيًا وحيلل ما يعرف ويتمكن من 
قادرًا  ليصبح  وموضوعية  بمرونة  التفكر 
قدرة  وتتضمن  الناقد،  احلكم  إصدار  عىل 
يسأل؟  كيف  الفرد  تعلم  الناقد  التفكر 
وكيف  تطرح؟  التي  األسئلة  وما  ومتى؟ 
تستعملها  التي  التحليل  طرائق  وما  يدل؟ 

للوصول إىل األحكام املتوازنة؟ 
يف  احلياتية  املتطلبات  ان  املعروف  وم��ن 
السياسية،  االجتامعية  املختلفة  جوانبها 
بشكل  متغرة  والتعليمية   واالقتصادية، 
نمط  حتديد  معها  يصعب  لدرجة  متسارع 
ملدة زمنية  البرش  ثابت ملجموعة من  حيايت 

طويلة. 
وهذا التغر املتسارع الدائم، جعل القائمني 
القضايا  بمعاجلة  واملهتمني  الرتبية  عىل 
ان  ملجتمعهم  يريدون  الذين  االجتامعية، 
معها  يتفاعل  املختلفة،  التغرات  يواكب 
طرائق  إلجي��اد  بجدية  ويفكرون  باجيابية 
واضحة املعامل تساعدهم عىل تنمية القدرة 
املتعاقبة،  األجيال  عرب  لألفراد  الفكرية 
ليصبحوا قادرين عىل التفاعل مع املتغرات 
انطلقت  هنا  من  سبيلهم،  تعرتض  التي 
فكرة االنتقال بالتعليم من النمط التقليدي 
أذه��ان  وحشو  التلقني  عىل  يعتمد  ال��ذي 
واملعارف  املعلومات  من  كبر  بقدر  الطلبة 
عند  واستظهارها  تذكرها،  يطلب  التي 
إجراء االمتحان اىل نمط آخر يدعو اىل منح 
الطلبة القدر الكايف من االعتامد عىل ذاته يف 
يعيش  الذي  املحيط  مع  والتفاعل  التعلم، 
فيه،ألن احلقائق متغرة وغر ثابتة ورسيعة 
التحول ، حتى  ينصب االهتامم عىل تنشئة 
بام  هذه  املتغرات  ادارك  عىل  ق��ادر  جيل 

يملك من قدرة عقلية للتعامل معها.

الناقد  التفكير 

م. د. فاطمة ذياب مالود/ استاذ علم النفس التربوي في جامعة البصرة
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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.

يقول الكاتب الربيطاين املشهور وليم شكسبر: »نكران اجلميل أشد وقعًا من سيف القادر«.
ومنذ عامني مضت ثقيلة, تم اغتصاب أكثر من ثلث مساحة العراق؛ حيث استبيحت األعراض, وهنبت الثروة, إهنام سنتان ثقيلتان عىل 

الرشفاء, الذين هبوا مسارعني, كي حيرروا األرض, وخيلصوا ما تبقى من النساء, الاليت مل تصل هلن كالب داعش.
الفلوجة مدينة املآذن, تلك التي كانت عصية عىل اجليش األمريكي, منذ سيطرة تنظيامت القاعدة, ُبَعيَد اإلحتالل األمريكي, والذي استفحل 
حتى صار ضمن داعش, لُرَي أهل املدينة وجهه احلقيقي, الذي كان متخفيًا, خلف الدعوة لتطبيق الرشع اإلسالمي, واجلهاد ضد املحتل.

العملة  أعمت بصرهتم  بغداد«, حيث  يا  قادمون  للرشف سبيال«  يعرفون  والذين ال  الفتنة,  من  املستفيدون  العهر,  هتف ساسة وشيوخ 
اخلراء,  وامانيهم  الضالة بالسيطرة عىل احلكم, حتى وإن حتالفوا مع الشيطان, فباعوا األرض والعرض, وسمحوا للدخالء باستباحة كل 

حمرم.
صحوة متأخرة, أفاق منها رشفاء القوم, بعد نوم عميق, دعوا أخوهتم يف احلشد املرجعي, إلعانتهم بالتحرير, بعد ان ملسوا ملس املتيقن, أن ال 

خالص هلم إال بالرجال احلقيقيني, فلبى املجاهدون النداء, فال فرق بني رشف سنية وشيعية, وال إيزيدية أو صابئية او مسيحية.
حتررت املدينة العاصية املستعصية, بجولة رسيعة أذهلت األعداء واملنافقني, بعد أن حاولوا بكل خبثهم, أن يمنعوا التحرير, حيث أعادوا 
هتافًا, كان يردده شيوخ ساحات العهر, يف املوصل واألنبار« إيران بره بره«, متغاضني عن الشيشاين واألوزبسكتاين وغرهم, ممن إغتصب 

األعراض, واستباح سفك دم كل معارض لداعش.
لؤم تبع ذلك التحرير, بدال من  االعرتاف باجلميل, لكل دم كريم وروح زكية, ليطالبوا بخروج احلشد املرجعي, وكأهنم يقولون, دعونا فقد 

فقدنا الرشف, وال حاجة لنا بعودته, فتعسا لقوم باعوا رشفهم.
مل يأبه احلشد الرشيف لكالمهم, وكانه يقول:

نحن الوطن !
من بعدنا تبقى الدواب والدمن

نحن الوطن !
إن مل يكن بنا كرياًم آمنًا

ومل يكن حمرتمًا
ومل يكن ُحرًا

فال عشنا.. وال عاش الوطن!

لؤم اللَؤماء
سالم محمد العامري

 بحق حشد الكرماء
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مراجع انتصاراتنا...!
العليا  الدينية  املرجعية  ت��ؤم��ن 
هدفها،  وهو  كان،  اينام  باإلنسان 
فاإلنسان هو صانع السالم والتقدم 
السيايس  واملتتبع  اخلالقة،  وقوهتا 
لألحداث االخرة يتوقف وقفات 
الطرح  يف  طريقتها  عند  طويلة 
ختتلف  املحلية،  املعضالت  ملعظم 
االنسانية  ن��ظ��رهت��ا  شمولية  يف 
االنساين  املبدأ  هذا  لألحداث.. 
تعامل  انسانيا  منطقا  ولهّد  بقضاياه 
العامل من  الدائرة يف  مع االحداث 
االنسان  فأمسى  اقصاه  اىل  اقصاه 

هو اهلدف والغاية.. 
عىل  يفرض  الذي  االمل  فزرعت 
االنسانية كلها، والتعامل املخلص 
العيش  ل��إلن��س��ان  حي��ف��ظ  ال���ذي 
اراقة  عن  البعيد  الكريم،  االمن 
وسلب  االرواح  وإزهاق  الدماء، 
اساسية  قاعدة  فأسست  احلقوق، 
فوقفت  لسياستها  رصينة  دينية 
بحرب  )داع���ش(  مهجية  بوجه 
تدين  ال��وق��ت  وب���ذات  رضوس 
الفتن  اثارة  تعتمد  التي  االطراف 

بالعون  يمدها  من  او  الطائفية 
والدعم وحتاسب وتكشف اوراق 
ايدهيم  تلطخت  الذين  الفاسدين 
الشعب،  خ���رات  بسلب  فعال 
بطرق  املناصب  عىل  واالستيالء 
احليلة والعاملة والتبعية والتحزب 
عىل  بقوة  وحافظت  والتكتل.. 
الشجرة  وهي  العراقية  احلضارة 
تستظل  ال��ت��ي  ال��ظ��الل  وارف����ة 
هلا  وحت��ق��ق  ظلها  يف  االن��س��ان��ي��ة 

الرجاء يف العيش الكريم..
املرجعية  ان  يعني   : حمدثي  يقول 
معاير  حققت  العليا  الدينية 
سياسية واجتامعية وقضايا مفتوحة 
للعامل وللعراق، اوهلا : أهنا اعطت 
دروسا يف املنطق اإلنساين، باعتبار 
كل االديان جاءت لتنظيم السلوك 
فهي  عليه،  واحل��ف��اظ  االن��س��اين 
وتبني،  وحتاسب  وتقاتل  حتافظ 
عىل املنهجية االهلية الذي وضعها 
يف  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
واملسلمني  االسالم  عىل  املحافظة 
سفينته  وانطالق  استشهاده  منذ 

لنجاة االمة.
بالوقوف  الروحية  قوهتا   : ثانيها 
ح��رب��ا ض��د ط��غ��اة ال��ع��رص وهي 
ف���)داع��ش(  انسانية  قضية  ايضا 
االرواح  من  االالف  مئات  ازهق 
االنسانية وأحرق الغذاء واألطفال 
والنساء والشيوخ وهدم  ما شيدته 
يف  وعمران  مدنية  من  االنسانية 
ت��اري��خ ح��ض��اري ط��وي��ل، بذلك 
للجهاد  الكفائي  بصوهتا  خرجت 
وبناء  الدموي  النزيف  لوقف هذا 
عىل  لتحافظ  إنسانية،  ترسانات 

العرض واألرض واملقدسات.. 
اذن  ق��ائ��ال:  مستمعي  وت��دخ��ل 
حققت  العليا  الدينية  املرجعية 
انتصار السلطتني الزمنية والروحية 
انتصاراتنا  م��رج��ع  ف��ع��ال  ف��ه��ي 
الدينية  مؤسساهتا  فكل  الدائمة، 
هيمنت مبارشة عىل االرواح وهي 
الزمنية  السلطة  كثب  عن  تراقب 
والتحكم فيها بطريقة غر مبارشة 
وتطالب  صالحياهتا  عن  وتدافع 
كل  ع��ىل  االرشاف   يف  بحقها 

ومؤسساهتا... الدنيوية  الشؤون 
جعل  جديدا  نظاما  خلقت  هبذا 
املرشوع  خدمة  يف  الزمنية  السلطة 
ان  االمر  جيزم  هلا..وهذا  االنساين 
عىل  سيطرت  الروحية  السلطة 
الروح  الن  الزمنية  السلطة  جسد 
عىل  تسيطر  ان  ينبغي  التي  هي 

اجلسد.
اجليوش  ختوض  عندما  ونقول: 
كال  من  الضحايا  تكون  املعارك 
النرص  ول��ك��ن  ك��ث��رة  ال��ط��رف��ني 
يصمد  من  إال  يرافق  ان  يرفض 
حت��رك��ات��ه  يف  وي���ن���وع  وي���ص���رب 
هجومه... نوع  ويف  وتشكيالته 
حتقق  »ال��ف��ل��وج��ة«  يف  ف��ال��ن��رص 
القوة  اليها  مضاف  املزايا،  هبذه 
وهي  الروحية  للسلطة  االنسانية 

مراجع انتصاراتنا.
صادقا  التعامل  يكون  حينام   *
الثقة  تبدأ  مكشوفة  والرغبات 

باجتاه النرص  

حيدر عاشور العبيدي
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الحشُد الشعبي 
من مقومات 

السيادة

القوة العسكرية للدولة؛ واحدة 
حلفظ  مقومات  ثالثة  بني  من 
موازية  وت��أيت  ال��دول��ة،  سيادة 
واإلقتصادية،  السياسية  للقوة 
وضعف املؤسسة العسكرية يف 
من  واحد  املنرصمة؛  السنوات 

املهددات لوحدة العراق.
ال����دول؛  األم��ن��ي��ة يف  ال��ق��وة 
ردع  عىل  تقترص  ال  مسؤوليتها 
ما  بقدر  اخل��ارج��ي؛  ال��ع��دوان 
لبسط  مساعد  عامل  قوهتا  أن 

القانون ومنع اإلنحرافات.
م��ا ت��ع��رض ل��ه ال���ع���راق من 
ُيطيح  أن  ك���اد  إخ���رتاق���ات؛ 
ب��وح��دة أرض���ه ول��ع��ب قوى 
النفوذ  فرض  حم��اوالت  كثرة 
بالسالح او التلويح بالعصيان؛ 
الديموقراطية  فسحة  مستغلة 
وال��ت��ج��اذب��ات ال��س��ي��اس��ي��ة، 
األمنية  األج��ه��زة  إلض��ع��اف 
وإخضاعها للوالءات احلزبية، 
احلكومة  عىل  الضغط  ثم  ومن 

للحصول عىل مكاسب ذاتية.

اخلارجية  التدخالت  معظم 
واإله����ت����زازات ال��داخ��ل��ي��ة؛ 
بعض  هشاشة  لعوامل  كانت 
ونتج  السياسية،  ال��ع��الق��ات 
بيد  الدولة  ثلث  إسقاط  عنها 
اإلره����اب، وف��ق��دان ال��ق��درة 
بالقوات املسلحة؛ مقابل إعالم 
اإلره���اب، وفساد  ق��وة  ه��ول 
معسكرات  تسليم  اىل  أدى 

ضخمة دون قتال.
العسكري  اإلن��ك��س��ار  شكل 
العراق،  لسيادة  هتديد  كأكرب 
اىل أن ُأطلقت الفتوى التارخيية 
وُقبل  للتطوع،  املاليني  وهب 
شعب  ووق��ف  اآلالف،  منهم 
شكل  ما  وهذا  خلفهم،  كامل 
لقدرة  وإختبارا  معنويًا  دفعًا 
لنفسه،  ل��إلن��ت��ص��ار  ال��ش��ع��ب 
ق��ادة رشط��ة وجيش  وإن���ربى 
الشعبي،  احل��ش��د  وبمعاونة 
التي  البطوالت  أروع  لتسطر 

يتفاخر هبا التاريخ.
أهبرت�ت  األخ��رة؛  املعارك  إن 

صفحات  يف  وُسجلت  العامل 
احل���رب األن��ظ��ف؛ ق��ي��اس��ًا ملا 
اإلحتامء  من  الدواعش  يفعله 
املساكن  وتفخيخ  باملدنيني، 
واملؤسسات احلكومية واملدنية، 
عىل  العراقية  القدرة  وأثبتت 
خوض حرب مل تعهدها الدول 
عىل  والقدرة  ش��وارع،  بحرب 
وملخصها  امل��دن��ي��ني،  مح��اي��ة 
كخلية  تعمل  ب��ق��وة  اخل���روج 
نحل من جيش ورشطة وحشد 
تلتفت  ومل  وعشائري،  شعبي 
اىل اخلالفات السياسية، وشكل 
احلشد الطوعي العمود الفقري 
الدافعة  املرعب للعدو، والقوة 

املعنوية للقوات املسلحة.
حي����اول اإلع����الم ال��ط��ائ��ف��ي؛ 
الشعبي؛  للحشد  ال��ت��ع��رض 
ُتقهر،  ال  عقائدية  ق��وة  كونه 
للقوات  مفصلية  حمركة  وقوة 
يعني  وإض��ع��اف��ه  امل��س��ل��ح��ة، 

اإلطاحة بالبقية.

كانت  العراقية  اإلنتصارات 
واحلرب  العامل،  إعجاب  حمل 
التي توقعوا هلا سنوات؛ سجل 
ال��ع��راق��ي��ون ن��رصه��ا يف أي��ام؛ 
تدمر  أو  مدنيني  ضحايا  دون 
مصدر  وص���ارت  حتتية،  بنى 
فائقة  ق��درات  وكشف  تالحم 
ويكاد  والوطنية،  التضحية  يف 
يف  األوىل  املرتبة  حيتل  العراق 
مكافحة  عىل  قدرته  يف  العامل 
ُيعطيها  م��ا  وه��ذا  اإلره���اب، 
واخلارجي،  الداخيل  االحرتام 
للحفاظ  أم��ان  صامم  وجيعلها 
تفكك  وم��ن��ع  ال��س��ي��ادة  ع��ىل 
القوة  هذه  وسُتسكت  البالد، 
عىل  املراهنة  األص��وات  تلك 
القوة  وك��س  ال��دول��ة،  ضعف 
م��آرب  لتحقيق  ال��ط��وع��ي��ة؛ 
سنوات  خالل  لعبتها  خاصة؛ 
او  مكاسب  ع��ىل  للحصول 

حتقيق مصالح للخارج.

واثق الجابري
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السلطان الثاين عرش للدولة العثامنية، عند 
تراءى  املقدسة،  كربالء  ضواحي  وصوله 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  رضيح  له 
فرتجل عن فرسه اكراما حلرم اإلمام )عليه 

السالم(..
الكثر  وزع  احلسيني  احلرم  وصوله  وبعد 
انحاء  يف  بجولة  بعدها  وقام  اهلدايا،  من 
لدرء  السليامنية  سد  بإنشاء  وأمر  كربالء 
كام  كربالء  مدينة  عن  الفيضانات  خطر 
أمر بشق هنر جديد سمي بنهر )السليامنية( 
باسم  املعروف  النهر احلايل  إليه وهو  نسبة 
املرقدين   بتعمر  كذلك  وأمر  )احلسينية(، 
كتاب  يف  كام  املطهرين  والعبايس  احلسيني 

)كربالء وحائر احلسني(.. 
مراد الرابع

السالطني  السابع عرش من  السلطان  وهو 
االول،  امح��د  بن  ال��راب��ع  م��راد  العثامنيني 
وزار  الثاين،  عثامن  اخيه  بعد  احلكم  توىل 
زيارته  وعند  1048ه�  عام  كربالء  مدينة 
امر  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  ملرقد 
بتعمر  امر  وكذلك  املطهر،  املرقد  بتعمر 
ثم  ومن  احلسيني  للمرقد  املباركة  القبة 
مدينة  يف  بالتجول  قام  بعدها  جتصيصها، 
وكري  شوارعها  بإصالح  وأم��ر  كربالء 
املواد  وتوزيع  فقرائها  ومساعدة  اهنارها 
كربالء،  ابناء  من  املحتاجني  عىل  الغذائية 

تاريخ  م��ن  ق���رون  )ارب��ع��ة  وق��د ج��اء يف 
العراق، ص54(. 

عدنان مندرس
مع  تعمل  كانت  التي  العنارص  احد  وهو 
مؤسس تركيا احلديثة )أتاتورك(، وانتخب 
فاز  ان  بعد  لرتكيا  رئيسًا  )1369ه���(  عام 
كربالء  مدينة  زار  وقد  ساحقة،  بأغلبية 
لكربالء  وصوله  وعند  1373ه����،  ع��ام 
والعبايس  احلسيني  املرقدين  بزيارة  قام 
زار  كربالء  ملدينة  زيارته  وبعد  املقدسني 
هذا  أرخ  وق��د  االرشف،  النجف  مدينة 
قسم  احلسينية،  املعارف  )دائ��رة  صاحب 

املراقد، ج3، ص93(.

زعماء اتراك زاروا كربالء
زار العديد من الزعماء االتراك العراق وقصد الكثير منهم كربالء المقدسة 
التاريخ  ويسجل  مختلفة،  ازمان  في  السالم(  )عليه  الحسين  اإلمام  لزيارة 

هذه الزيارات ومنها..
زيارة السلطان العثماني سليمان القانوني
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اىل  منصبه  يف  وبقي  بالده  اىل  عاد  بعدها 
وتقديمه  اعتقاله  فجرى  1380ه���  ع��ام 
للمحكمة عىل اثر انقالب عسكري حدث 
تنفيذ  باإلعدام وتم  تركيا، فحكم عليه  يف 

احلكم فيه..
سليامن ديمريل

االت��راك  السياسيني  ال��زع��امء  اح��د  وه��و 
الشعب  لدى  كبرة  حظوة  هلم  كان  الذين 
الرتكي األمر الذي أهله ألن يتوىل منصب 
وقد  1401ه���،  عام  تركيا  وزراء  رئيس 
ُفِرَضت عليه االقامة اجلربية بعد االنقالب 
عام  االت��راك  القادة  من  عدد  ق��اده  ال��ذي 
1045م  ع��ام  يف  انتخب  فيام  1404م، 
رئيسًا للجمهورية الرتكية، وقد زار مدينة 
كربالء املقدسة عام 1387ه� ونال رشف 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  مرقد  زيارة 

ومرقد اخيه العباس )عليه السالم(، بعدها 
زار مدينة النجف االرشف للترشف بزيارة 
احلسني،  )هذا  يف  ورد  كام  العلوي  املرقد 

ص180(
جودت صوناي

احلقل  يف  ع��م��ل  ش��ه��ر  ت��رك��ي  س��ي��ايس 
توىل  شبابه،  بداية  منذ  الرتكي  السيايس 
عام  ُانتخب  ب��الده،  يف  عديدة  مناصب 
1386ه� رئيسًا للبالد وظل يف منصبه اىل 
عام 1393ه� فأصبح الرئيس اخلامس من 
كربالء  مدينة  زار  احلديثة،  تركيا  رؤس��اء 
املقدسة عام 1387ه�، وبعد وصوله املدينة 
االمام  ملرقد  الزيارة  رشف  نال  املقدسة 
العباس  واخيه  السالم(  )عليه  احلسني 
مدينة  اىل  توجه  بعدها  ال��س��الم(  )عليه 
االرشف  النجف  مدينة  واألدب  العلم 

املرقد املرشف لإلمام عيل  بزيارة  للترشف 
)عليه السالم(، بعدها عاد اىل بالده، وذكر 
خواطر  االرشف  )النجف  صاحب  هذا 

وذكريات، ص107(.
تورغت اوزال

زعيم تركي، لعب دورًا يف السياسة الرتكية 
حيث كان احد نشطاء احلركة السياسية يف 
تركيا  بأفكار مؤسس  تأثر  تركيا وكان ممن 
احلديثة مما جعله يتأهل لتويل منصب رئاسة 
اجلمهورية، زار كربالء عام 1408ه� وما 
ان وصلها حتى توجه نحو مرقدي االمام 
العباس  ومرقد  السالم(  )عليه  احلسني 
)عليه السالم(، ثم توجه اىل مدينة النجف 
االرشف للترشف بزيارة مرقد االمام عيل 
ورد  وقد  السالم(،  )عليه  طالب  ايب  بن 
احلسينية،  املعارف  )دائ��رة  صاحب  هذا 

ج3،ص156(.
اوردغان

احلركة  يف  عمل  الذي  الرتكي،  السيايس 
احلزب  رئاسة  وت��وىل  الرتكية  االسالمية 
العامة  باالنتخابات  وفاز  الرتكي  الوطني 
عام 2004م وتوىل منصب رئاسة الوزراء، 
2012م  ع��ام  ك��رب��الء  مدينة  زار  وق��د 
احلسني  االم��ام  مرقدي  ب��زي��ارة  وت��رشف 
)عليه  العباس  واخ��ي��ه  ال��س��الم(  )عليه 
االمام  مرقد  بزيارة  ترشف  كام   ، السالم( 
املرجع  بزيارة  وق��ام  السالم(  )عليه  عيل 
العظمى  اهلل  آية  الشيعية  للطائفة  االعىل 
ظله  )دام  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد 
االرشف،  النجف  مدينة  يف  ال����وراف( 
رئاسة  منصب  وتوىل  بالده  اىل  عاد  بعدها 
اجلمهورية الرتكية بعد ان فاز باالنتخابات 
وارخ  2014م،  عام  جرت  التي  الرئاسية 
هذا.. الكاتب سعيد رشيد زميزم يف كتابه 

)الزعامء الذين زاروا كربالء، ص67(.
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العراقية  املدن  من  واحدة  واسط  مدينة  تعد 
وفكرية  ثقافية  مكانة  هلا  القدم،  يف  املوغلة 
بوصفها  واس��ع��ة  ش��ه��رة  ومتتلك  معروفة 
شيدها  التي  والرتاثية  املعامرية  النامذج  أحد 
مرتفع  عىل  بنيت  وقد  األوائ��ل،  املسلمون 
� 703م  � 86 ه� 701  من األرض سنة 83 
وكلف إنشاؤها خراج العراق خلمس سنوات 

متواصالت نحو )43( مليون درهم.
وطرقات  وأبواب  وأبراج  كبر  سور  هلا  كان 
وكان  وخنادق..  وأسواق  وبيوت  وجسور 
املعروف  وقرصها  مسجدها  شواهدها:  من 
املقام عىل مساحة 160 ألف  بالقبة اخلراء 
املساجد  يف  تعقد  حينها  وكانت  مربع  مرت 
يف  عميقا  األث��ر  وك��ان  الدراسية  احللقات 
من  كثرة  وأعداد  متعددة  جمموعات  إنجاب 
األجيال العلمية التي برزت يف ميادين خمتلفة 
من العلوم، فلم تقترص مهمة اجلامع واملسجد 
أبعد من  إىل  تعدته  بل  والصالة؛  اخلطبة  عىل 
ومأوى  علم,  طالب  لكل  قبلة  فأصبح  ذلك, 

لكل رحالة ينشد هذا اهلدف. 
والدينية  الفكرية  احل��رك��ة  ت��ط��ور  وأدى 
العراق  يف  امل���دارس  ظهور  إىل  واتساعها 
رسيع  بشكل  تتطور  وراح��ت  وانتشارها، 
فكان  اهلجري  اخلامس  القرن  مطلع  حتى 
ابنيتها  تطوير  حيث  من  اهتاممها  للمدارس 
فيها  للطلبة  الداخلية  األقسام  اجياد  وكذلك 
ختتلف  وكانت  ال��دراس��ة،  مناهج  وتطور 
يف  العلمية  واجللسات  املساجد  حلقات  عن 

البيوت. 
هي  إنشاؤها  تم  التي  امل���دارس  ه��ذه  وم��ن 
لتكون  واس��ط  بمدينة  ال��رشاب��ي��ة  امل��درس��ة 

البلدان  يف  العلمية  احلركة  تطور  عىل  شاهدا 
يف  اإلسالمية  الدولة  والهتامم  اإلسالمية، 
أبو  الدين  العلم قرر رشف  احلث عىل طلب 
الشافعي  الرشايب  اهلل  عبد  بن  إقبال  الفضائل 
مدارس  أعظم  وجعلها  املدرسة  ه��ذِه  بناء 
واسط عىل غرار التطور احلاصل يف املدارس 
طلبة  خمتلف  يقصده  تعليميا  مركزا  جلعلها 

العلوم ومن البلدان كافة. 
عىل  الكوت  مدينة  من  الرشقي  اجلانب  واىل 
الرشابية سنة  املدرسة  افتتحت  ضفاف دجلة 
632ه�- يف السابع عرش من شعبان، وكانت 
متنح األموال ملدرسيها واملعيدين فيها وطالهبا 
فقد  احلجم  كبرة  مدرسة  كانت  أهنا  ويبدو 
ويظهر  كثرة  وقوفًا  الرشايب  ألجلها  أوقف 
املدرسة يف مدهتا  هذِه  الدراسة يف  مناهج  أن 
الدينية  العلوم  تدريس  عىل  اقترصت  األوىل 
الوثيقة  الصلة  ذات  العربية  العلوم  ورب��ام 

بالعلوم الدينية. 
واسط  جامعة  يف  التارخيي  الباحث  ويذكر 
عيل  حسني  حممد  الدكتور  املساعد  األستاذ 
السويطي ل�«االحرار« يف حديثه عن املدرسة 
إقبال  عينه  م��درس  »أول   : قائال  الرشابية 
وكان  الواسطي  نجا  بن  امح��د  هو  ال��رشايب 
معه معيدان يعيدان درسه فيام خصص له ما 
وكذلك  كافة،  احلياة  مستلزمات  من  حيتاجه 
ممن رتب للتدريس أيضًا يف هذِه املدرسة هو 
الفقار حممد بن األرشف  أبو ذي  الدين  عامد 
الدينية  العلوم  املولود بمدينة )مرند( ودرَس 
منذ نعومة أظفاره والسيام علم احلديث الذي 
 ، املدن  من  للعديد  العلم  إىل  طلبه  يف  ارحتل 
وبعد أن أصبح شيخًا فاضاًل ماهرَا  له معرفة 

الرشايب   اقبال  عينه  الشيعي  باملذهب  جيدة 
مدرسًا يف املدرسة الرشابية يف واسط«.

تعيينه  السويطي أن »سبب  الدكتور  وأضاف 
يف املدرسة الرشابية يعود اىل ان الرشايب قال: 
»قد رأيت  يومًا وقال:  دخل عيلهّ أحد اخلدم 
ابو  رأي��ت  فقال  عنه،  فسألته  منامًا،  الليلة 
السالم((  ))عليه  طالب  أيب  بن  عيل  احلسن 
إياك  ناوله  وقد  أخر  غمد  يف  سيف  ومعه 
وقال لك: هذا ذو الفقار ، فكان ذلك سبب 

يف تعيني عامد الدين أبو ذي الفقار«. 
التي حتتوهيا  التارخيية  القيمة  وعىل الرغم من 
األثرية  املنطقة  ه��ذه  بقيت  واس��ط  حمافظة 
العقود  املعنية خالل  اجلهات  قبل  مهملة من 
سياحية  أمهية  من  حتتله  ما  وبالرغم  املاضية، 
واالهتامم  والرعاية  االع��امر  يد  أن  لو  كبرة 
مدت إليه كان يمكن أن تكون منطقة جذب 
وحده  العراق  من  ليس  السياح  من  لآلالف 

بل من خمتلف البلدان.

»الشرابية« من تراث المدارس األكاديمية في العراق 
االحرار/ حسن رحم
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»الشرابية« من تراث المدارس األكاديمية في العراق 

واملعلومات  املعارف  من  لقدٍر  الفرد  امتالك  بأهنا  السياحية  الثقافة  ف  ُتعرهّ
واملفاهيم واملهارات واالجتاهات والقيم، التي متثلها يف جمملها خلفية مناسبة 
الفرد سلوكًا سياحيًا رشيدًا نحو كل املظاهر السياحية، وكذلك  لكي يسلك 
واألماكن  املؤسسات  مع  والتعامل  والتنظيم  للتخطيط  الالزمة  العمليات 

السياحية والسياح.
دور  وإبراز  االقتصادي  النشاط  تنمية  يف  اليوم  السياحة  بأمهية  اعرتافنا  ومَع 
املناطق واملدن السياحية والتعريف بتارخيها وحضاراهتا، فهنا تأيت أمهية إنشاء 
وترسيخ ثقافة جديدة تنطلق عليها )الثقافة السياحية( حتهّى نتمكن طبعًا من 
السائحني  جذب  استمرار  أجل  ومن  السياحية  ومناطقنا  تراثنا  عىل  املحافظة 

إليها.
ومثلام تعمل مراكز التعليم ووسائل اإلعالم عىل ترسيخ الثقافات واملعارف يف 
شتىهّ جماالت احلياة لضامن مسرة احلياة وتطور اإلنسان، فبالتأكيد نحن بحاجة 
اآلخرين  مع  التعامل  فكيفية  سياحيًا،  واآلخرين  أنفسنا  نثقف   أن  إىل  اليوم 
ذاهتا  بحدهّ  هي  السياحية  املناطق  وبناء  جذهبم  وطرق  واستقباهلم  )السيهّاح( 
)ثقافة( يمكن لنا ترسيخها وجعلها مادة علمية تدرس يف املدارس واجلامعات 
لتخريج كوادر متخصصة ومثقفة سياحيًا تستطيع أن تؤهل البالد وتشارك يف 

نجاح قطاعه السياحي.
السؤال من أمهية  ينطلق هذا  فبالتأكيد  السياحية،  الثقافة  ملاذا  نتساءل  وعندما 
السياحة يف تطوير اجلوانب احلياتية األخرى، واجلواب عىل ذلك أن السياحة 
اليوم وخاصة يف العراق تساهم يف البناء العمراين واالقتصادي للبلدان وإظهار 
والثقافية  السياحية  واملواقع  باآلثار  التعريف  طريق  عن  السياحية،  مكوناهتا 

والدينية والرتفيهية . 
تطوير  خالل  من  األمام  إىل  بلد  لكل  اإلقليمية  بالتنمية  تدفع  هي  وكذلك 
مؤهالته الطبيعية واالقتصادية واالجتامعية والبرشية، مثل بناه التحتية )طرق 
التقليدية،  وصناعته  ومهنه  االقتصادية  قطاعاته  متنوعة(،  أساسية  ومرافق 
من  وغرها  النقل  جمال  يف  خدماته  جتارته،  والغذائية،  الزراعية  منتجاته 
املجاالت( وتراثه الثقايف والديني والفني. وجلب املستثمرين إىل خمتلف مرافق 
السياحة والقطاعات املصاحبة هلا. وجلب العملة الصعبة التي متكن البلدان 

من القيام بتسديد مشرتايتها من اخلارج عىل أحسن وجه.

نفيس  مراث  أهمهّ  الرشيف  احلديث  أنهّ  يف  ريَب  ال 
د ورثناه عن املعصومني )عليهم السالم(، وهو  وخملهّ
اإلسالمي  وللترشيع  الديني  للفكر  مصدر  أث��رى 
معرفة  يف  األوفر  السهم  وله  الكريم  القرآن  بعد  من 
العلوم  ر  وتطوهّ بلورة  ويف  به،  والتعريف  اإلس��الم 
علوم  النبثاق  مصدرًا  ذاته  بحدهّ  غدا  بل  اإلسالمية؛ 
يف  يدخل  الذي  الدراية(  )علم  بينها  ومن  دة  متعدهّ
ه  مهامهّ مجلة  ومن  احلديث،  علوم  ف��روع  أه��مهّ  ِع��داد 
دراسة ومتحيص احلديث من جوانب وزوايا خمتلفة، 
أقسام  وتقييم  وتبويب  تقسيم  بوظيفة  ويضطلع 

احلديث باألساليب والقواعد املناسبة هلذا الغرض. 
عند  اهتامم  موضع  يكن  مل  العلم  ه��ذا  أنهّ  ورغ��م 
أنهّ  إالهّ  مستقل،  نحو  الشيعة عىل  علامء  من  مني  املتقدهّ
م  أهنهّ حتى  بإهتاممهم،  حتظى  كانت  وقواعده  ُأسسه 
مة  مقدهّ يف  قواعده  وعيهّنوا  أبحاثه  من  الكثر  رسموا 
اأُلصولية  بحوثهم  طيات  وبني   ، احلديثية  كتبهم 

والرجالية والفقهية.
الدراية  علم  موضوعات  بحث  من  ل  أوهّ إن  وقيل 
الشهيد  هو  مستقلة  رسالة  له  وأفرد  مستقل  بشكل 
ألهّف يف بداية املطاف  الذي  العاميل  الدين  الثاين زين 
الحقًا،  رشحها  ثمهّ  الدراية«  علم  يف  »البداية  رسالة 
ثمهّ اقتفى أثره تلميذه حسني بن عبد الصمد احلارثي 
)املتوىف عام 984( الذي ألهّف كتاب »وصول األخيار 

إىل أصول األخبار«.
مة  العالهّ امليدان  هذا  يف  أسامؤهم  ملعت  الذين  ومن 
د باقر احلسيني األسرتآبادي املعروف  ق املر حممهّ املحقهّ
باسم املر داماد العامل الشيعي األملعي يف القرن احلادي 
دراية  علم  ودراسة  بحث  تناول  الذي  للهجرة  عرش 
ة، وألهّف كتابًا نافعًا يف هذا العلم حتت  احلديث بكلهّ دقهّ

عنوان »الرواشح الساموية«.

لماذا
 الثقافة السياحية؟

تعّرف 
على علم 

الدراية
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قّصة وعبرة 
العيد.. وحللت أنت يف علياء اهلل  حلهّ 
وال شكهّ ان عيدَك هذه املرة خيتلف عن 

سابقه متامًا، فعيدك اليوم نرص وفخر.
رجال  تضحيات  أن  يقني  عىل  أنا  أبتي 
ن يف  اهلل لن تضيع، واملواقف حني تدوهّ
ن لوحة بطولة يضعها  ميادين احلرية تكوهّ

التاريخ وسام رشٍف عىل صدره.
أمهلني وقتًا أيب قبل أن ترحل.. دعني 
االعتزاز  يملؤها  وداٍع  قبالت  أهديَك 

ببطولتك وشهامتك. 
رحيلَك  أن  شعرُت  أن  ما  عيني..  نوَر 
حارضًا  بأفكاري  احتضنتك  حتى  دنا، 
)وال  يقول:  تعاىل  اهلل  ألن  ألتسمه، 
حتسبن(.. لذا ستبقى ملهمي من حيث 

أنَت.
ألحلم  وقتًا  أمهلني  روح��ي..  عزيَز 
معك.. أللعب معك.. ألفرح معك.. 
دعني أقبهّل موضع النور من جبهتَك.. 
أهيا  ل��ك  إج���الاًل  أنحني  دعني  نعم 
ل��ألوام��ر..  واملمتثل  الثائر  الفدائي 
لربام  بدمه..  ابتسامتي  عن  دافع  الذي 
حيث  وتنفذ  تقطعني،  اجل��رح  نكأت 
بعض  ���ار  أحهّ وق��د  ال��ص��غ��ر..  قلبي 
نفس؟  سأجد  أي��ن  أعلم  وال  الوقت 
لكنني سأغمض عيني واستسلم للنوم 
وجعي  قصة  حتكي  وال��رباءة  الطويل، 
املمتزج بالصرب يف عيٍد خال من وجهَك 
أيب، منذ أيام سافرت يا والدي وارحتلت 
ورحلت معك الضحكات.. والتحقت 
حياة  استقبل  أنا  وها  الشهداء  بقافلة 
ال��ذي  بدمك  سأفتخر  لكني  اليتم، 
ال��ك��رام��ة..  ال��وط��ن  ووه���ب  وهبني 
اجلميع  يعلم  حتى  وأكتبك..  اكتبك.. 
ترسل  الشهيد..  بنت  كانت  هاهنا  أن 
اليتم.. وختربهم  بلسان  العيد  هلم هتاين 

رسالة حبهَّك للشهادة والسالم.

* مسكينٌة تلك األبواب التي أغلقت بوجه أطيب الناس، ليست ألهنا ارادت ذلك؛ لكن 
ألن أحدًا ما أغلقها وأحكم إغالقها.

أفكارهم  قضبان  داخل  سجناء  فهنالك  حر،  هو  سجن  داخل  يوجد  ال  من  كل  ليس   *
الضيهّقة.

* عجبُت عىل هذه الطيور التي تستطيع أن تطر وتعيش بحرية لكن.. تركت ذلك واختارت 
أن تعيش يف شباك البرش.

* العيب ليس أن تقع.. العيب أن تقع وال تستطيع بعدها أن تقوم.. فأكثر من وقعوا هنضوا 
وصنعوا ما ال تتخيلون!!

* إن أردت الوصوَل إىل يشء البدهّ أن تكون مثل الشمعة أنارت لكنها باملقابل... ذابت!!
* ال هتتم بام فقدته بل اهتم بام ستكسبه حتهّى ال تفقده هو الثاين.

عيٌد جديد
مريم الخفاجي/ البصرة

السيد هادي المدّرسي

آيات نعيم إكرّيم
خواطر

ام تتكرر الليايل واأليام ، يظهر احلسني )عليه السالم(  كلهّ
أكرب مما تتصوره العقول واألوهام، فهو يف كل عام أكرب 
يف  بل  وعقوهلم،  الناس  مشاعر  يف  فقط  ليس  سبقه،  مما 

ها. ع رقعة إحياء هنضته لَِتُلف الكرة األرضية كلهّ توسهّ

عظمُة الحسين
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صورة وتعليق

البحث عن أجهزة بديلة

الشيطان المسعور

كشف  ج��ه��از  ملف  يفتح  ة  م���رهّ ك��لِّ  يف 
توصيات  رف��ع  ويتم   ،)id( املتفجرات 
عليه  االع��ت��امد  وع��دم  عنه  باالستغناء 
لألغراض األمنية يف السيطرات اخلارجية 
اللغط  ه��ذا  كل  مع  ولكن  والداخلية، 
األمنية  السيطرات  بقيت مجيع  والكالم، 
جلب  ي��ت��مََّ  ومل  اجل��ه��از  ه��ذا  تستخدم 
عىل  بقينا  حتهّى  ة  ومتطورهّ حديثة  أجهزة 
وفاجعة،  نكبة  يوم  نعيش يف كل  حالنا 
وحتى لو تم سحبه من السيطرات فام 

هو البديل احلايل؟

يقول العارف الشيخ حممد عيل الشاه آبادي 
من  تعاىل  اهلل  نعوذ  أن  ينبغي  اهلل(:  )رمح��ه 
دقيقة،  مكائد  إهنا  ومكائدها،  أنفسنا  رشور 
من  كنا  لو  خالصة،  أعاملنا  نعد  أال  وعلينا 
عباد اهلل املخلصني، فلامذا يترصف الشيطان 

بنا؟
لقد أقسم الشيطان، يف حرة اهلل، أن يغوي عباد اهلل إال )عباد اهلل املخلصني( 
البيت،  صاحب  معارف  عىل  ينبح  ال  البيت  كلب  إن  اهلل.  حرة  يف  ألهنم 
له  البيت، فمن كان  أن يدخل  البيت  يدع من ال يعرف صاحب  والشيطان ال 

معرفة بصاحب البيت أصبح بمأمن من رش الشيطان ذلك الكلب املسعور.
إخالص،  عن  ليست  أعاملك  أن  فاعلم  وجهك،  يف  ينبح  الشيطان  رأيت  فإذ 
وليست للحق تعاىل، ولو كنت خملصًا فلامذا ال جتري ينابيع احلكمة عىل لسانك؟ 
لقد بلغت األربعني وأنت تتصور أن أعاملك كانت قربة إىل اهلل، كيف وقد ورد 
يف احلديث الرشيف: )ما أخلص عبد اهلل أربعني صباحًا إال جرت ينابيع احلكمة 

من قلبه عىل لسانه(. 
النار مع صالته، ويا ويل من تكون صورة صدقته وزكاته  فيا ويل من يدخل 

وصالته يوم القيامة أقبح ما تكون.

الكاظمية  العتبة  صورة نادرة الجتماع رجال دين في 
المقدسة  نهاية القرن التاسع عشر خواطرقّصة وعبرة 
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إعالن

معهم  مستصحبين  سنوات(   10( أعمارهم  تتجاوز  ال  والذين 

هو  للتسجيل  موعد  آخر  أن  علما  القانونية  المستمسكات 

يوم االثنين 15/ 8/ 2016 

في مقر شعبة النشر الكائن في الحائر الحسيني الجديد من 

جهة باب الرأس الشريف.

* لالستفسار االتصال على األرقام التالية:

.)07801112651( - )07809803679(           

تعلن العتبة الحسينية المقدسة عن بدء التسجيل 
في مركز اإلمام الحسين )عليه السالم( 

لرعاية المكفوفين، التابع لشعبة النشر    


