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.

قال اإلمام الباقر:
من عمل بما يعلم.. علمه اهلل ما ال يعلم

a

) 7 ( وحتم��ل أثقالك��م أمحالك��م إىل بلد مل تكونوا بالغي��ه إن مل تكن فضال عن أن 
حتملوها عىل ظهوركم إليه إال بش��ق األنفس إال بكلفة ومش��قة إن ربكم لرؤوف 
رحيم حيث رمحكم بخلقها النتفاعكم هبا وس��هولة األمر عليكم .) 8 ( واخليل 
والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة وخيلق ما ال تعلمون .القمي قال العجائب التي 
خلقه��ا اهلل يف الرب والبحر .) 9 ( وعىل اهلل قصد الس��بيل هداية الطريق املس��تقيم 
املوص��ل إىل احلق ونحوه إن علينا للهدى ومنها جائر حائد عن القصد ولو ش��اء 
هلداكم أمجعني إىل القصد .) 10 ( هو الذي أنزل من الس��امء ماء لكم منه رشاب 

ومنه شجر ومنه يكون نباتا فيه تسيمون ترعون مواشيكم .
) 11 ( ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل واألعناب ومن كل الثمرات إن يف 
ذلك آلية لقوم يتفكرون فيس��تدلون هبا عىل عظمة خالقها وكامل قدرته وحكمته 
وق��رئ ننب��ت بالن��ون . ) 12 ( وس��خر لك��م الليل والنه��ار والش��مس والقمر 
والنج��وم بأن هيأها ملنافعكم مس��خرات بأمره وقرئ برفع النجوم ومس��خرات 
وبرف��ع الش��مس والقمر أيضا إن يف ذل��ك اليات لقوم يعقلون مج��ع اآليات هنا 
وذك��ر العقل دون الفكر ألن يف اآلث��ار العلوية أنواعا من الداللة ظاهرة للعقالء 
ع��ىل عظم��ة اهلل .) 13 ( وم��ا ذرأ لكم يف األرض وس��خر لكم م��ا خلق لكم يف 
األرض م��ن حيوان ونبات ومعدن خمتلفا ألوانه أي أصنافه فإهنا تتخالف باللون 

غالبا إن يف ذلك آلية لقوم يذكرون .

ْ َتُكوُن��وْا َبالِِغيِه إاِلَّ بِِش��قِّ اأَلنُفِس إِنَّ  ِم��ُل َأْثَقاَلُك��ْم إىَِل َبَلٍد ملَّ َوحَتْ
ِمرَي  ْيَل َواْلبَِغ��اَل َواحْلَ ِحيٌم }النح��ل/7{ َواخْلَ َربَُّك��ْم َل��َرُؤوٌف رَّ
 ِ ُلُق َم��ا اَل َتْعَلُموَن }النح��ل/8{ َوَعىَل اهللهّ َكُبوَه��ا َوِزيَن��ًة َوخَيْ لرَِتْ
ِعنَي }النحل/9{  ��بِيِل َوِمْنَها َجآئٌِر َوَلْو َشاء هَلََداُكْم َأمْجَ َقْصُد السَّ
ٌر ِفيِه  اٌب َوِمْنُه َش��جَ ْنُه رَشَ ء َم��اء لَُّكم مِّ ��امَ ُهَو الَِّذي َأنَزَل ِمَن السَّ
ْيُتوَن َوالنَِّخيَل  ْرَع َوالزَّ ُتِس��يُموَن }النحل/10{ ُينبُِت َلُكم بِِه الزَّ
ُروَن  ٍم َيَتَفكَّ َق��وْ َم��َراِت إِنَّ يِف َذلَِك آلَيًة لِّ َواأَلْعَن��اَب َوِمن ُكلِّ الثَّ
��ْمَس َواْلَقَمَر  َهاَر َوالشَّ ْيَل َواْلنَّ َر َلُك��ُم اللَّ }النحل/11{ َوَس��خَّ
َق��ْوٍم َيْعِقُلوَن  َراٌت بَِأْم��ِرِه إِنَّ يِف َذلِ��َك آَلَياٍت لِّ ُج��وُم ُمَس��خَّ َواْلنُّ
َتِلًفا َأْلَواُنُه إِنَّ يِف َذلَِك  }النحل/12{ َوَما َذَرَأ َلُكْم يِف اأَلْرِض خُمْ
َر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوْا  ُروَن }النحل/13{ َوُهَو الَِّذي َسخَّ كَّ َقْوٍم َيذَّ آلَيًة لِّ
ا َوَت��َرى اْلُفْلَك  ا َوَتْس��َتْخِرُجوْا ِمْنُه ِحْلَيًة َتْلَبُس��وهَنَ اًم َطِريًّ ِمْن��ُه حَلْ
ُكْم َتْشُكُروَن }النحل/14{  َمَواِخَر ِفيِه َولَِتْبَتُغوْا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَّ

�سورة احلجر 

التف�سري

اثقالكم: امحالكم من طعام ومتاع
بشق االنفس: بتعب االنفس وبذل اجلهد الشديد

قصد السبيل: استقامة الطريق
تسيمون: االسامة هي رعي املوايش

درأ : خلق / الفلك: السفن
مواخر: مجع ماخرة واملخر شق املاء عن يمني وشامل

التوبة والعفو

التفت

التوب��ة تأيت بعد اقرتاف الذنب م��ن علمك بانه ذنب  
والعف��و هو اق��رتاف الذن��ب من غري قص��د فتطلب 
العف��و من اهلل عز وجل ع��ن ذنبك ، وأم��ا التوبة اذا 
كن��ت تعلم هبا من غري اللجوء اليها آمال بااليام فهذا 
إقرار من��ك بأنك اليوم مذنب ولي��س كل من يذنب 
ُتقبل توبته ؟ وتبقى ابواب رمحة اهلل عز وجل مرشعة 
لعباده واحلكم له بقبول التوبة او عدم قبوهلا حس��ب 
ما حييط بالعبد من ظروف ، واالخطر يف التوبة عندما 

يتكرر اللجوء اليها لذنب تكرر اكثر من مرة .
التوبة تعني االبتعاد عن كل ما كنت تقرتفه من ذنوب 
تؤدي اىل سخط اهلل ، ومن يعش االمل ويؤخر التوبة 
فان��ه يقع حتت املس��اءلة ي��وم يقوم احلس��اب النه قد 

يكون ممن اُغرت بالدنيا.
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ال اعتق��د ان هنالك بلدا مرت به ازم��ات مثل تلك التي يمر هبا 
العراق ويبقى واقف��ا عىل رجليه، بدليل ان كثريا من احلكومات 
والبلدان س��قطت نتيج��ة امور اقل تاثريا مما حص��ل يف العراق، 
بس��بب العامل االقتصادي تم تفتيت االحتاد السوفيتي اىل دول، 
وبس��بب العامل العرقي او الديني اقُتطع من الس��ودان جنوبه ، 
بينام العراق يمر باكثر من هذه االزمات السيام التدخل االرهايب 
الداعيش من دول املنطقة يؤازرهم عىل ذلك دواعش السياس��ة، 
والبعض ولالسف الشديد يفتعل االزمات يف ظرف حرج جدا 

يعيشه العراق وهو عىل ابواب حترير املحافظة احلبيبة املوصل.
فاملرجعي��ة عمل��ت وال زالت تعمل عىل دف��ع املخاطر عن الع��راق والعراقيني وهذا يتطلب َم��ْن بيِده القراُر 
او يتمت��ع بجامهريي��ة ان يؤازر املرجعية يف حتقيق مس��عى العراق والعراقيني، وع��ىل االعالم ان يأخذ دوره يف 
التعام��ل مع االزمات التي البعض منها ال فائدة منها وعدم تأزيم الش��ارع العراقي ليصبح هو االخر ازمة يف 

طريق حترير املوصل.
ال اعلم هل هنالك من يفكر انه باالزمة ينال الشهرة والتسليط االعالمي؟. 

قال االمام علي 

ملتجئًا إلى اهلل أن يغنيه

a

اَر  ِزَق َطالِبِ��ي ِرْزِقَك، َوَأْس��َتْعِطَف رِشَ ُه��مَّ ُص��ْن َوْجِهي)1( بِاْلَيَس��اِر)2(، َواَلَتْب��ُذْل َجاِه��َي )3( بِااِلْقَتاِر )4(، َفَأْس��رَتْ اللَّ
ِه َوِلُّ ااْلِْعَطاِء وامْلَْنِع،)إنََّك َعىل ُكلِّ يَشء  َخْلِقَك،َوُأْبَت��ىَل بَِحْمِد َمْن َأْعَطايِن، َوُأْفَتَتَن بَِذمِّ َم��ْن َمَنَعنِي، َوَأْنَت ِمْن َوَراِء ذلَِك ُكلِّ

َقِديٌر(.
____________

1. صيانة الوجه: حفظه من التعرض للسؤال.
2. اليسار: الغنى.

3. بذل اجلاه: إسقاط املنزلة من القلوب.
4. االقتار: الفقر.

االزمة اقصر طريق 
الى الشهرة
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لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

العمل ُتطلق القروض الصناعية في اربع محافظات

وزير الدفاع: سنفاجئ الدواعش بمعركة الموصل بقدرات الجيش العراقي

فرقة العباس القتالية تتفق مع استخبارات كربالء في تبادل الجهد االستخباري

ضبط معامل للتفخيخ في الفلوجة شمال العاصمة

مديرية  مع  القتالية  السالم(  )عليه  العباس  فرقة  قيادة  اتفقت 
استخبارات حمافظة كربالء املقدسة عىل رضورة تبادل املعلومات 

من اجل حتصني املحافظة ومحايتها من اي خرق أمني.

السالم(  )عليه  العباس  لفرقة  املركزي  االعالم  مديرية  وذكرت 
السالم(  )عليه  العباس  فرقة  عىل  العام  املرشف  »ان  القتالية: 
مديرية  مبنى  اىل  ميدانية  زي��ارة  اج��رى  الزيدي  ميثم  القتالية 
استخبارات كربالء، والتقى خالل الزيارة بالسيد املدير والسادة 
تبادل  تضمن  تواصل  اليات  عىل  اجلانبان  واتفق  الدائرة  ضباط 

املعلومات حول تواجد اإلرهابيني وخمططاهتم يف كربالء«.
لتقديم  الفرقة  استعداد  اللقاء  خالل  الزيدي  »أبدى  واضافت: 
ذاته  الوقت  يف  مؤكدا  كربالء  استخبارات  ملديرية  الالزم  الدعم 

مساندة الفرقة للجهد االستخباري يف كربالء املقدسة« .
ن مدير استخبارات كربالء زيارة الزيدي، وأكد له  وتابعت: »ثمَّ
استعداد مديريته للتعاون مع الفرقة، مبينا ان اي تعاون يف املجال 

األمني يساعد عىل حتقيق حتصني سيادة الدولة«.

عثرت القوات االمنية خالل عمليات تطهري طرق ومنازل مدينة 
املئات من صواريخ  االرهايب، عىل  الفلوجة من خملفات داعش 

جهنم فضال عن صواريخ كاتيوشا ومساطر تفجري.
وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد: »متكنت آمرية اهلندسة العسكرية 
فرقة التدخل الرسيع األوىل من معاجلة )70( عبوة ناسفة وتطهري 

ثالثة منازل ضمن قضاء الفلوجة«.

اننا سوف نفاجئ كيان داعش االرهايب بمعركة حترير  اكد وزير الدفاع خالد العبيدي 
املوصل بقدرات اجليش العراقي من اسلحة وتقنيات واساليب قتال جديدة.

احتفاال  بغداد  العاصمة  يف  اقيم  الذي  العسكري  االستعراض  »ان  العبيدي:  وقال   
االرهايب  لداعش  رسالة  يعد  والقيارة،  الفلوجة  يف  البطل  العراقي  اجليش  بانتصارات 
العراقي واستعداداته ملعركة املوصل وان ما ظهر هو  لكي يطلعوا عىل قدرات اجليش 

فيض من غيض القوات املسلحة العراقية«.

واضاف البيان: »نفذت قوة من فوج مغاوير فرقة التدخل الرسيع 
الثانية  الضباط  حي  منطقة  الفلوجة  قضاء  ضمن  واجبا  األوىل 
قنابر وصواريخ جهنم  للتفخيخ وتصنيع  وعثرت عىل 3 معامل 
)757( ومواد متفجرة زنة )300( كغم وصواريخ كاتيوشا عدد 

)8( ومساطر تفجري عدد )19( ورأس صاروخ عدد )5(«.
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• عودة )1200( أسرة نازحة إلى يثرب في محافظة صالح الدين جنوب تكريت، وإدارتها تطالب بـ«مزيد من الجهود«.

• كربالء تعتزم حفر خندق على طول الحدود اإلدارية للجهة الغربية مع صحراء محافظة االنبار لمنع دخول العجالت الملغومة .

• قوة عمليات الفرات االوسط تنفذ إنزاال جويا في الصحراء الواقعة غرب كربالء وتقتل إرهابيين عرب الجنسية.

• شرطة كربالء تزود السيطرات الخارجية بسيارات كشف المتفجرات المتطورة.

• المرور العامة تمنع قيادة الدراجات النارية التي ال يمتلك اصحابها اجازات سوق.

االرهابيين  االعدام بحق  المواطن« وتنفيذ حكم  قوانين »تخدم  بإقرار  معتصمو شرقي بغداد يطالبون   •
المتسببين بإراقة دماء العراقيين. 

• الكهرباء تعلن إنتاج أكثر من )14( ألف ميغاواط وتؤكد: جهزنا بغداد بأعلى طاقة.

•  الزراعة تتراجع عن منع تربية الدواجن بالمحافظات وأصحاب حقول يؤكدون: تكبدنا خسائر فادحة .

أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتامعية، عن اطالق القروض الصناعية يف اربع حمافظات.
املخصصة  القروض  من  جديدة  »وجبة  ان  العمل  وزارة  باسم  املتحدث  منعم«  »عامر  وقال 

للخدمات الصناعية يف أربع حمافظات، وهي بابل وكربالء وواسط وذي قار«.
واضاف منعم ان »عدد القروض يف هذه املحافظات يبلغ )105( من اصل )500(  قرض وأن 
قيمة القرض الواحد ترتاوح بني 3- 10 ماليني دينار«، مؤكدا إن »إدارة صندوق القروض يف 
وزارة العمل والشؤون االجتامعية خصصت مبلغ )مخسة مليارات( دينار للخدمات الصناعية 
وان إدارة الصندوق فتحت القروض للمحافظات األربع ابتداء من يوم األحد املوافق 10 متوز  
ولغاية ال� 20 من متوز اجلاري، وهي قابلة للتمديد«، الفتًا اىل أن »توزيع احلصص كان بواقع 
)30( قرضًا لكربالء، و )30 (قرضًا لبابل، و )22( قرضًا لواسط، و) 23( قرضًا لذي قار«.

العمل  وزارة  من  املهنة  ممارسة  اجازة  عىل  للحاصلني  سيكون  »التقديم  أن  إىل  منعم  وأشار 
القرض سترتاوح بني 3 -  النقاط واألفضلية، وأن قيمة  والشؤون االجتامعية إضافة لبعض 

10 ماليني دينار مع استقطاع 3% أجور إدارة«. 
بجامعة  العلوم  بكلية  احلياة  علوم  قسم  من  البدران  عيسى  عدنان  الدكتور  االستاذ  اكتشف 
البرصة، املسببات اجلينية ملرض الرسطان الذي يصيب بطانة الرحم لدى النساء، وأمىض نحو 

عام ونصف يف اكامل بحثه الطبي.
عامل  يف  اختصاصه  له  كل  علميًا  بحثًا   )45( إكمل  الربوفيسور  »ان  املربد  رادي��و  وينقل 
الرحم مؤخرًا اهتاممًا عامليًا  الوراثية، وقد القى بحثه عن رسطان  البايوتكنولوجي واهلندسة 
 Open Journal of( ،واختارته جملة طب التوليد واألمراض النسائية العاملية التخصصية
االفضل  وصنفته  املرض،  ذلك  عن  دراستها  ضمن   )Obstetrics and Gynecology
ضمن ستة بحوث من دول أخرى بعدما استبعدت البقية من اصل)81 ( بحثا عامليًا يف هذا 

املجال«.
  GSTT1 و   GSTM1 للجنني  الوراثية  االشكال  تعدد  يتناول  البحث  ان  بالذكر  وجدير 

وعالقتهام بمرض رسطان بطانة الرحم لدى النساء يف البرصة.

ص  بروفيسور عراقي يشخِّ
المسببات الجينية لمرض 

سرطان بطانة الرحم

العمل ُتطلق القروض الصناعية في اربع محافظات
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الشيُخ الكربالئيُّ
 يتناول المقطع األخير من دعاء االفتتاح 

وليس لنا ونحن نعيش الظروف الحالية التي يمر بها بلدنا الجريح وشعبنا المظلوم إال ان نقرأ 
المقطع االخير من دعاء االفتتاح :

َة  َة َعَدِدَنا، َوِشدَّ َنا، َوِقلَّ َنا، َوَكْثَرَة َعُدوِّ َنا َصَلَواُتَك َعَلْيِه َوآِلِه، َوَغْيَبَة َوِليِّ ا َنْشُكو ِإَلْيَك َفْقَد َنِبيِّ )َألّلُهمَّ ِإنَّ
ُلُه، َوِبُضرٍّ  ا َعَلٰى ٰذِلَك ِبَفْتٍح ِمْنَك ُتَعجِّ ٍد َوآِلِه ، َوَأِعنَّ َماِن َعَلْيَنا، َفَصلِّ َعَلٰى ُمَحمَّ اْلِفَتِن ِبَنا، َوَتَظاُهَر الزَّ
ُلَناَها، َوَعاِفَيٍة ِمْنَك ُتْلِبُسَناَها، ِبَرْحَمِتَك  ُه، َوُسْلَطاِن َحقٍّ ُتْظِهُرُه، َوَرْحَمٍة ِمْنَك ُتَجلِّ َتْكِشُفُه، َوَنْصٍر ُتِعزُّ

اِحِميَن(. َيا َأْرَحَم الرَّ
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات االحياء منهم واالموات، وأّلف بين قلوبنا على الخيرات، واصلح 

حالنا، وفرج عن مكروبينا، وادفع عنا شر القوم الظالمين.. انك على كل شيء قدير.

عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تناول   
كربالء  ف��ي  الُجمعة  وإم���ام  خطيب  ال��ك��رب��الئ��ي  ال��م��ه��دي 
المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت 
في الصحن الحسيني الشريف في 10 /شوال /1437ه� الموافق 
2016/7/15م، تناول المقطع األخير من دعاء االفتتاح قائال:            
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لماذا نشكو إلى اهلل تعالى فقد النبّي وغيبة الولي؟

َنا َصَلَواُتَك  ا َنْشُكو ِإَلْيَك َفْقَد َنِبيِّ * َألّلُهمَّ ِإنَّ
َنا،  َنا، َوَكْثَرَة َعُدوِّ َعَلْيِه َوآِلِه، َوَغْيَبَة َوِليِّ
َة اْلِفَتِن ِبَنا، َوَتَظاُهَر  َة َعَدِدَنا، َوِشدَّ َوِقلَّ

ٍد َوآِلِه َماِن َعَلْيَنا، َفَصلِّ َعَلٰى ُمَحمَّ الزَّ

ل��س��ان ممثل  م���ا ج����اَء ع���ىل 
يف  العليا  الدينية  املرجعية 
كربالء املقدسة سامحة الشيخ 
الكربالئي ودعائه هبذا الدعاء 
يضعنا أمام آراء وأبعاد خمتلفة، 
العراق  له  ض  يتعرهّ ما  هلا  وأوهّ
خطر  من  اإلسالمية  واألم��ة 
هذا  األع��داء  وتكالب  كبري 
البلد الذي يمثل مهد األنبياء 
واألولياء وأيضًا وطَن اإلمام 
اهلل  )عجل  املنتظر  امل��ه��دي 

تعاىل فرجه الرشيف(. 
تكررت  قد  الشكوى  وه��ذه 
)عليهم  بيت  أهل  أدعية  يف 
السالم(، وقد جاء هذا املقطع 
من دعاء )االفتتاح( عىل لسان 
اإلمام املهدي )عليه السالم(، 
الذي يوصينا عرب سالة خاصة 

النبي  فقد  ه��مهّ  نحمل  أن 
احل��زن  واستشعار  األع��ظ��م 
إىل  الشكوى  ورفع  واألس��ى 

اهلل )جلهّ وعال(.
لفقد  احل��زن  استشعار  وإن 
ال���رس���ول األع���ظ���م )ص��ىل 
أن  شأنه  من  وآل��ه(  عليه  اهلل 
يقوي ويزيد العالقة مع النبي 
يف  نحن  وحقيقة  وع��رتت��ه، 
العراق  ويف  احل��ارض  الوقت 
املنقذ  إىل  ب��ح��اج��ة  حت��دي��دًا 
األوض��اع  ظل  يف  واملخلهّص 
املزرية وما آلت عليه الظروف 
املصائب  وت��ك��رار  احل��ال��ي��ة، 
البيت  أه��ل  بأتباع  ح��لهّ  وم��ا 
واملسلمني  السالم(  )عليهم 
احلقيقيني بعد رحيل الرسول 
الصالة  أفضل  )عليه  األكرم 

والسالم(، واجلفاء الذي حل 
السالم(  )عليهم  بيته  بأهل 
ذريتهم  وت��رشي��د  وقتلهم 
لغيبة  الرئييس  السبب  وه��و 
اإلمام املنتظر )عليه السالم(، 
لوعة  من  تزيد  الغيبة  وه��ذه 
املحبني، فمؤمنو ما قبل عرص 
بالنظر  يتأسوَن  كانوا  الغيبة 
والرجوع إىل اإلمام املعصوم، 

الذين  نحن  بنا  كيف  ولكن 
أليست  إمامنا..  غيبة  نعيش 
هي لوعة وقضيهّة كبرية، فلذا 
تبقى الشكوى قائمة ملا حيدث 

بنا حلني الظهور املبارك.
ولكنا سنبقى نقول: احلمد اهلل 
الدينية  املرجعية  وج��ود  عىل 

العليا وتوجيهاهتا احلكيمة.
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اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 
10/شوال/1437هـ املوافق 

2016/7/15م

َيِقلُّ  ال   : السالم(  )عليه  وقال 
َيِقلُّ  وكيف  التقوى،  مع  عمل 

ما ُيتقبهّل ؟
قد يقول قائل كيف ينفي االمام 
كثرة  عن  اخلري  السالم(  )عليه 
امل��ال وال��ول��د م��ع ان امل��ال قد 
يستعمل يف االنفاق يف سبيل اهلل 
تعاىل )كاالنفاق حلقوق واجلهاد 
وامل���ربات  ت��ع��اىل  اهلل  سبيل  يف 
وتعمري  والصدقات  واخلريات 
ال��ف��ق��راء  وم��س��اع��دة  االرض 
 : تعاىل  قال  وقد  ذلك...  وغري 
يِف  ْم  َأْمَواهَلُ ُينِفُقوَن  ِذيَن  الَّ )َمَثُل 
ٍة َأْنَبَتْت َسْبَع  ِ َكَمَثِل َحبَّ َسبِيِل اهللَّ
ٍة  َحبَّ ِماَئُة  ُسْنُبَلٍة  ُكلِّ  يِف  َسَنابَِل 
 ُ َواهللَّ َيَشاُء  مِلَ��نْ  ُيَضاِعُف   ُ َواهللَّ

)261(-س���ورة  َعِليٌم  َواِس���ٌع 
البقرة-.

وآل��ه  عليه  اهلل  )ص���ىل  وق���ال 
الصالح  امل��ال  )نعم   : وسلم( 

للرجل الصالح(.
اذا  رشًا  ي��ك��ون  ق��د  وال��ع��ل��م 
ال��ن��اس  ق��ت��ل  يف  اس���ت���خ���دم 

واإلرضار هبم..
ونقول يف اجلواب :

»يف  كتابه  يف  مغنية  الشيخ  قال 
ظالل هنج البالغة« :

السالم(  )عليه  االم��ام  يريد  ال 
املال  بني  ي��وازن  ان  هنا  بقوله 
من  والعلم  جهة  من  وال��ول��د 
جهة ثانية بل هدفه الرد عىل من 
يرى اخلري كل اخلري يف االموال 

يف  خ���ريًا  ي��رى  وال  واالوالد 
أم حلاًم  كان  علاًم  اطالقًا  غريها 
ومن قبل قال املرتفون: )َوَقاُلوا 
َوَما  َوَأْوالدًا  َأْم��َوااًل  َأْكَثُر  َنْحُن 
سورة   –  )35( بنَِي  بُِمَعذَّ َنْحُن 

سبأ- .
وقال مريزا حبيب اهلل اخلوئي يف 

منهاج الرباعة :
يف  ال��س��الم(  )عليه  نفى  وق��د 
حكمته هذه ان يكون كثرة املال 
وال��ول��د خ��ريا، عىل خ��الف ما 
يعتقده عامة الناس من ان اخلري 
يف كثرة املال والولد، وجيهدون 
يف حتصيلها وتكثريها بكل وجه 

ممكن..
نفيا  ي��ك��ون  ق��د  النفي  وه���ذا 

ختطئة  منه  واملقصود  حقيقيا 
الناس يف هذا االعتقاد .. وكثريًا 
ما يشتهر يف العرف وعند العامة 

امور ال واقعية هلا اصالً  ..
النفي  من  املراد  يكون  ان  واما 
نفي آثار اخلري من كثرة االموال 
يف  مؤثرة  غري  واهن��ا  واالوالد 
حتصيل السعادة املعنوية ، وربام 
اجلملة  ه��ذه  م��ن  امل���راد  يكون 
)عليه  قوله  يف  كام  الكامل  نفي 
السالم( : )يا أشباه الرجال وال 

رجال(.
وقال الشيخ ابن ميثم البحراين: 
ج5:  ال���ب���الغ���ة  هن���ج  رشح 

ص288
هو  العامي  ال��ع��رف  يف  اخل��ري 

الخير كلُّ الخير ما يبقى
في ما ورد عن امير المؤمنين )عليه السالم( من الحكمة قوله )عليه السالم( حينما ُسئل عن الخير ما هو ؟ 

فقال )عليه السالم( : ليس الخيُر ان يكثُر ماُلَك وولدَك، ولكن الخير ان يكثر علمك، وان يعُظَم حلمك، وان تباهي الناس 
بعبادة ربك، فإن احسنت حمدَت اهلل وإن اسأَت استغفرت اهلل، وال خير في الدنيا اال لرجلين : رجل أذنب ذنوبا فهو يتداركها 

بالتوبة وَرُجٍل يساِرُع في الخيرات..
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الدنيونية،  واالم��ور  املال  كثرة 
اهلل  اىل  السالكني  ع��رف  ويف 
تعاىل هو السعادة االخروية وما 
يكون وسيلة اليها من الكامالت 

النفسانية..
ان  ال��س��الم(  )عليه  نفى  وق��د 
يكون االول خريًا وذلك لفنائه 
يلحق  ان  عساه  وملا  ومفارقته 
االخ���رة  يف  ال���رش  م��ن  بسببه 
كامل  فيه  وع��دهّ  بالثاين  ه  وف��رسهّ
العلم  فكثرة  االنسانية  القوى 
للنفس  النظرية  ال��ق��وة  ك��امل 
كامل  من  احللم  وعظم  العاقلة 
فضيلة  وه��و  العملية  ال��ق��وة 
الناس  ومباهاة  الغضبية  القوة 
هبا  املفاخرة  أي  رب��ه،  بعبادة 
اهلل  ومحد  واالخ��الص  بالكثرة 
واستغفاره  للحسنة  توفيقه  عىل 
القوة  للسيئة وذلك من فضائل 
العملية،  القوة  وكامل  الشهوية 
ث��م ح��رص يف ال��دن��ي��ا ام��ري��ن : 
وذلك ان االنسان اما ان يشتغل 
واع��دام��ه��ا،  السيئات  بمحو 
ويتدارك فارط ذنوبه فيعد نفسه 
او  احلسنات  الكتساب  بذلك 

فيها  احلسنات  باجياد  يشتغل 
املكتسب  اخلري  من  واسطة  وال 
حكم  ثم  االمرين،  هذين  بني 
بعدم قلة العمل املقرون بتقوى 
ان  عىل  بذلك  منبها  تعاىل،  اهلل 
يف  واملسارعة  بمحوها،  تدارك 
وانام  للتقوى،  اخلريات مستلزم 
عند  مقبول  وانه  قليل  غري  كان 
مستلزم  عنده  واملقبول  اهلل، 
للثواب العظيم وذلك ترغيبا يف 

االمرين املذكورين..
اهلل  )رمح��ه  مغنية  الشيخ  وق��ال 
تعاىل( يف قوله )عليه السالم( : 
» وان تباهي الناس بعبادة ربك« 
ليس املراد بالتباهي هنا التفاخر 
نفسك  ت��رى  ال  ان  امل���راد  ب��ل 
والولد،  باملال  م��ذك��ورًا  شيئًا 
اهلل  وطاعة  واحللم  بالعلم  بل 
احسنت  فان  السلوك،  وحسن 
محدت اهلل الذي هداك اىل عمل 
اخلريات، وان اسأت استغفرت 
وتداركتها  سيئاتك  م��ن  اهلل 
الدنيا..  يف  خري  وال   ، بالتوبة 
اليشء االعظم يف كل عمل من 
االخرة  يف  ينفعك  ما  هو  الدنيا 

والعمل  ال��ذن��ب  م��ن  كالتوبة 
خلدمة االنسان..

املوسوي«  عباس  السيد  وقال 
رمحه اهلل تعاىل« يف رشحه للنهج 

ج5 ص272 :
بعض الناس ينظر اىل اخلري كل 
وكثرة  االم���وال  مج��ع  يف  اخل��ري 
واالمام  ميزاهنم  وهذا  االوالد 
هنا يرد عىل هذا امليزان بان اخلري 

كل اخلري يف امور :
املوصل  الن��ه  علمك  يكثر  ان 
وان  ورض��وان��ه  اهلل  مغفرة  اىل 
يعظم حلمك فال تغضب ألتفه 
تكون  بل  واحقرها  االسباب 
االمور  تستقبل  الصدر  واس��ع 
عليها  وتصرب  فتحللها  الصعبة 
وان تباهي الناس تفتخر عليهم 
بعبادة اهلل الهنا الرصيد العظيم 
الذي جيب ان يتفاضل به الناس 
وبه ترتفع درجاهتم يف االخرة..
ثم علمنا أمرًا وهو ان نحمد اهلل 
ان احسنا شكرًا له عىل التوفيق 
سبحانه  نستغفره  وان  للطاعة 

وتعاىل ان اسأنا واخطأنا..
اعطى  ال��س��الم(  )عليه  ان��ه  ثم 

قيمتها وانه ال يستحقها  للحياة 
االهّ رجالن: رجل اذنب وعىص 
اهلل فزلت قدمه وعثر يف خشيته 
يتدارك  فهذا  املعصية  يف  فسقط 
اهلل  اىل  واالن��اب��ة  بالتوبة  ذنبه 
واالستغفار  ال��ي��ه  وال��رج��وع 
هذا  ومثل  السيئات  فتمحى 
له  بالنسبة  احل��ي��اة  ل��ه  ت��ك��ون 
ويستحق  قيمة  وذات  عظيمة 
مل  ورج��ل  واالس��ت��م��رار  البقاء 
يعِص ومل خيطئ ولكنه صاحب 
اعامل طيبة وخريات يبحث عن 
االجر  وراء  وي��دور  احلسنات 
والثواب واعامل الرب فمثل هذا 
درجاته  لرتتفع  احلياة  يستحق 

وتعلو منزلته..
وليس  العمر  يقيض  من  وام��ا 
من  فائدة  فال  الرجلني  باحد 
ام  طال  لعمره  ثمرة  وال  حياته 
لالكل  ليس  الدنيا  ف��ان  ق��رص 
دون  بالطيبات  والتمتع  واللذة 
او  عظيم  هدف  ذات  تكون  ان 

مرمى بعيد..
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السؤال : هل جيب حضور صالة اجُلمعة ؟
واجدة  بلد  يف  اجُلمعة  اقيمت  إذا   : اجلواب 
)عليه  االم��ام  اقامها  من  كان  فإن  للرشائط 
فيها  احلضور  وجب  يمثله  من  أو  السالم( 
، بل  ، وان كان غريه مل جيب احلضور  تعيينًا 
جيوز االتيان بصالة الظهر ولو يف اول وقتها .

السؤال : متى وقت صالة اجُلمعة ؟
الزوال  أول  اجُلمعة  صالة  وقت   : اجل��واب 
ها يف هذا  اجُلمعة ، ولو مل يصلِّ عرفًا من يوم 

الوقت لزمه االتيان بصالة الظهر .

املرأة حضور صالة  : هل جيب عىل  السؤال 
اجُلمعة ؟

اجلواب : ال جيب احلضور عىل املرأة وال عىل 
املسافر � وإن كانت وظيفته االمتام � وال عىل 
املريض ، وال عىل األعمى ، وال عىل الشيخ 
اجُلمعة  وبني  بينه  كان  من  عىل  وال   ، الكبري 
عىل  وال  تقريبًا(  كم  فرسخني )11  من  اكثر 
برد  أو   ، ملطر  كان احلضور عليه حرجيًا  من 
جيب  ال  مجيعًا  فهؤالء   ، نحومها  أو   ، شديد 
يف  حتى  اجُلمعة  ص��الة  يف  احلضور  عليهم 
يف  بيانه  تقدم  ال��ذي  تعيينًا  وجوهبا  ف��رض 

املسألة السابقة .

السؤال : اذا غفلت يف الصالة وقرأت سورة 
سورة  اىل  منها  العدول  اردت  ثم  التوحيد 

اجُلمعة وغريها فهل جيوز ؟
اجلواب : ال جيوز العدول إال إذا قصد املصيل 
يف يوم اجُلمعة قراءة سورة اجُلمعة يف الركعة 
الركعة  يف  )املنافقون(  سورة  وقراءة  االوىل 
الثانية لكنه ذهل عام نواه فقرأ سورة التوحيد 
نواه  ما  اىل  حينئذ  يعدل  ان  له  جي��وز  فانه 
سوريت  عن  العدول  عدم  لزومًا  واالح��وط 
التوحيد و)الكافرون( يف يوم اجُلمعة فيام اذا 

رشع فيهام عمدًا .

السؤال : هل صالة اجُلمعة ُتغني عن صالة 
الظهر ؟

اجلواب : سامحة السيد )حفظه اهلل( يري ان 
اجُلمعة اذا اقيمت برشوطها ُتغني عن الظهر 

.

تقام  التي  اجُلمعة  صالة  حكم  ما   : السؤال 
حاليا يف بعض الدول ؟

اجلواب : إذا اقيمت برشائطها إمامًا ومجاعة 
فاملكلف خمريهّ بني أدائها وأداء الظهر .

السؤال : ما هي السور التي يستحب قراءهتا 
يف صالة اجُلمعة ؟

يف  اجُلمعة  سورة  ق��راءة  يستحب   : اجل��واب 
يف  الثانية  يف  و)املنافقون(  االوىل  الركعة 

الظهر والعرص من يوم اجُلمعة وكذا يف صبح 
اجُلمعة أو يقرأ التوحيد يف ثانيته .

اجُلمعة  إم��ام��ة  يف  ي��ش��رتط  ه��ل   : ال��س��ؤال 
استجازة الفقيه اجلامع للرشائط ؟

اجلواب : ال يشرتط ذلك .

السؤال : ما هو حكم اجلهر يف القراءة يف اول 
ركعتني من صالة الظهر يوم اجُلمعة ان ادت 

يف البيت بصورة منفردة ؟
الركعتني  يف  اجل��ه��ر  يستحب   : اجل���واب 

االوليني من صالة الظهر يوم اجُلمعة .

اقامة  يف  خاص  عدد  يشرتط  هل   : السؤال 
صالة اجُلمعة ؟

عدد  اجُلمعة  مجاعة  يف  يشرتط   : اجل��واب 
فال   ، االمام  أحدهم  نفر  مخسة  وهو  خاص 
تصح اجُلمعة ما مل يكن املجتمعون مخسة نفر 

من املسلمني أحدهم اإلمام .

سؤال للقراء
السؤال : هل من الواجب حضور خطبة الُجمعة لتمام الصالة ) صالة الُجمعة ( ؟

سؤال وجواب العدد السابق )550(

السؤال : هل االفطار المتعمد في قضاء شهر رمضان قبل الزوال يوجب 
الكفارة ؟

الجواب : اليوجبها . اعداد: محمد حمزة جبر



اتركيني ألمضي

اىل  ممجوج  واقع  أرض  من  محلتني  ذكرياٌت 
حيث    . القريب  امل��ايض  من  رائعة  ص��ورة 
حول  من  أطفال  بأحبتي،  جمتمعة  أجلس 
وزوجي يتوسطنا وييضء هذه اهلالة العائلية 
كانت  نظرة  وكل  بيننا  يتنقل  أراه  اجلميلة، 

حتمل خلف أسوارها حكاياٍت وقصصا . 
احلائرة  نظراته  وان  لنا  حبه  من  متيقنًة  كنت 
تلك ما هي إال حماولة ملعادلة الكفة وترويض 
ما بصدره من مشاعر تناقضت رغم توحدها 
مرٍة  كل  ففي  املقصد،  وسمو  املسعى  بخري 
لنا وحبه األكرب  يتوه يف حريته بني حبه  كان 
لعقيدته وبلده  فيحسم أمره يف هناية اإلجازة 
وك��أن  باجلبهة  واالل��ت��ح��اق  أمتعته  بحزم 
بيته  من  أكثر  الراحة  متنحه  كانت  السواتر 
وعائلته، وما يشعرين بالندم حقًا هو أنني أنا 
أثقل كاهله، فقد كنت مهه األكرب ألنني  من 
أبدأ بالصرب وشيئًا فشيئًا حتى تتفجر براكني 
للتقاعس  علنًا  فأدعوه  عليه  خوفًا  صربي 
مل  مهمة  حقيقة  فاتتني  هلدفه،  امل��يض  دون 
أن من  له، وهي  إجازة  آخر  إال يف  أتداركها 
يعيش  أن  يمكن  ال  األبطال  بميزات  يولد 
دون ذلك كام ال يمكنه أن ُيصري نفسه عبدًا 
بل  ال  متأخرة  ذل��ك  أدرك��ت  لغريه،  ذلياًل 
ملته  وكم  عاتبته  فكم   ... األوان  فوات  بعد 
بتذمري وجزعي، كانت فكرة فقدانه ترعبني 
عن  بعيدًا  أفكاري  حقائب  أمحل  وجتعلني 
كنت  فحسب،  الفكر  اختالف  هو  حمطاته، 
وهنايًة  لنا  مجاعية  إب��ادة  استشهاده  يف  ارى 
بداية  زاوي��ت��ه  من  يراها  وك��ان  يشء،  لكل 

عن  بنا  سريتفع  الذي  وإرثنا  املرشفة  حياته 
عامة الناس، فأنا سأكون زوجة بطل الوطن 
ودرعه  ح��دوده  حامي  أبناء  هم  واوالدي 
إيامنًا  منه  وأقل  جاهلة  امرأة  لست  احلصني، 
أو حتى أقل إنتامًء وحبًا هلذا الوطن املقهور . 
أنا فقط  .. امرأة مل تعرف غري وجهه يف هذه 
الدنيا، فقد ولدت يتيمة األب واألم ومل أجد 
يف غري حنانه وعطفه أيب وأمي، هل أخطأت 
فحتى  ؟؟  حياته  عىل  املحافظة  أردت  حني 
بتسعة  رفقًا  بل  فقط  أجيل  من  يكن  مل  خويف 
تستطيع  ال  صغرية  أقدامهم  زالت  ال  اطفال 
أطفال  الكبار،  به  يتالعب  ع��امل  يف  الغور 
بقائي  من  اخلوف  هو  وربام  اسمه،  حيملون 
التكيف  كيفية  أع��رف  ال  جمتمع  يف  وحيدة 

والتامزج مع تقلباته املتعبة . 
أتذكر يومها توسلته للبقاء وانا أخربه أين ال 
فهو  الدنيا  هذه  يف  به  ألستظل  غريه  أملك 
املطمئنة،  جفوين  وراح��ة  وس��رتي  خيمتي 
خلف  ختتبئ  لنا  حبه  حكايات  أرى  كنت 
حتى  أكتافه،  عىل  حيمله  الذي  الواجب  هذا 
أضاءت دمعة بني حوارنا الطويل ذلك اليوم 
الميِض  أتركيني  حبيبتي  أرجوِك  بعدها  قال 
الذي  الكالم  هبذا  قلبي  تتعبي  وال  لواجبي 
األول  وطني  فأنِت  ن��رصي،  فرحة  سيقتل 
ال  أنا  وذاك،  العامل  هذا  بني  الوصل  وحلقة 
أريد أن أربح معركة واخرس أخرى وال أريد 

أن تكون هزيمتي عىل يديِك أنِت ..
أنا   .. رسًا  أخربِك  أو  وقال  يدي  أمسك  ثم 
بأنِك درعي وحصني كام هو شعورِك  أشعر 

وأرحل  حياة  عىل  استأمنِك  فرتينني  معي، 
عريض  يشء  كل  يديِك  بني  تاركًا  ألخ��رى 
وبيتي وأوالدي وأمي وكل ما أملك من دار 
بل  هزيمتي  يكتب  من  أنِت  تكوين  فال  لدار 

كوين آخر انتصارايت كام كنِت أوهلا .
ورأى  يديه  عىل  دمعتي  سقطت  وعندما 
ان  إال  قبله  هبا  آمنت  أنا  لعقيدٍة  استسالمي 

اخلوف خذلني من قبل .
؟؟  السالم(  )عليه  احلسني  حتبني  أو  سألني 

أجبته : نعم روحي فداه، ما هذا السؤال !! 
قال : إذًا بحقه عليِك ال ترددي هذه الكلامت 
أختىل  لست  فأنا  مسامعي  عىل  أخ��رى  م��رة 
ومحاية  بحاميتكم  بكم  أمتسك  ب��ل  عنكم 
والذين  الذين سبقوين  الغيارى  أعراض كل 
سيلحقون يب يف هذا الفاصل املهم بني العزة 
)عليه  احلسني  بركب  أميض  فأنا  واهل��وان، 
مولدي  حلظة  منذ  ل  مقدر  هو  كام   ) السالم 
وأتركِك برعاية اهلل مع أطفال فهو خري املوىل 
ونعم السند، مل أستطع قول أي يشء إال مجلة 
 .. باهلل  ونعم   « القلب  عىل  انتفضت  واحدة 
امِض يا عبد الكاظم .. امِض يا بطيل فأنا لن 
امنعك أبدًا بعد اليوم .. ولكن أرجوك اقلب 
النرص  وامحل  انصافًا  اكثر  واجعلها  املعادلة 

براية عودتَك ساملًا ..
ودعني ورحل، مل أرُه بعدها إال جثامنًا متأزرًا 
بعلم الوطن .. نعم لقد عاد عبد الكاظم كام 

متنيت ولكن هذه املرة عاد هبيبة األبطال . 

نغم المسلماني / مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات
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ي��ق��ّدم��وَن  الحسين  أط��ف��اُل 
الهدايا والورود للمسنيَن

أهالي كربالء يترّحمون على شهداء فاجعة الكرادة

اإلمام  أشبال مجعية كشافة  زاَر 
التابعة  السالم(  )عليه  احلسني 
كبار  املقدسة،  احلسينية  للعتبة 
السن، املقيمني يف دار للمسنني 
ال��زي��ارة  وشملت  ب��ك��رب��الء، 
عليهم  العيد  ه��داي��ا  ت��وزي��ع 
وبطاقات  ال����ورود  وت��ق��دي��م 

التهنئة بعيد الفطر املبارك.

التي  األوىل  املرة  ليست  وهذه 
اإلمام  كشافة  مجعية  هبا  تقوم 
بزيارة  السالم(  )عليه  احلسني 
ومنذ   - أطلقت  فقد  مشاهبة، 
مبادرات مماثلة  املايض -  العام 

ويف عيد الفطر أيضًا.
إشعار  هب��دف  ال��زي��ارة  وت��أيت 
ال���دار  امل��ق��ي��م��ني يف  امل��س��ن��ني 

التي  وامل��ؤان��س��ة  ب��االه��ت��امم 
عن  انقطاعهم  نتيجة  فقدوها 

ذوهيم، وفقًا إلدارة اجلمعية.
أطلقها  امل��ب��ادرة  أن  إىل  يشار 

أش���ب���ال ف����وج اإلم�����ام زي��ن 
التابع  السالم(  )عليه  العابدين 

للجمعية.

واهليئات  وامل��واك��ب  الشعائر  قسم  م  نظَّ
احلسينية، التابع للعتبتني احلسينية والعباسية 
املقدستني؛ وقفًة تضامنية ترمحًا عىل أرواح 
املئات  فيها  شارك  الكرادة،  فاجعة  شهداء 

من أهال كربالء.
القرآن  من  آي��ات  ت��الوة  الوقفة  وشملت 
واللطميات  امل��رث��ي��ات  وق���راءة  الكريم 
شموع  وإيقاد  شعرية  وقصائد  احلسينية 

احلزن.
وامل��واك��ب  الشعائر  قسم  رئ��ي��س  وق���ال 
السلامن:  نعمة  رياض  احلسينية،  واهليئات 
ان »وقفتنا هذه هي للتعبري عن بالغ حزننا 
جتاه هذه الفاجعة واملصيبة التي أملهّت بأهلنا 

يف مدينة الكرادة«.

احلقد  عن  ت  عربهّ اجلريمة  »هذه  وأضاف 
اإلرهابيون  حيملها  التي  والبغضاء  الدفني 
وأع��داء  ال��ظ��الم  خفافيش  التكفرييون 
)عليهم  البيت  أهل  وأتباع  ملحبهّي  اإلسالم 

السالم( يف هذه املنطقة«.
الطاهر  املكان  السلامن، »اخرتنا هذا  وتابع 
والشهداء  املظلومني  أيب  مرقد  جوار  وهو 
لنعلنها  ال��س��الم(  )عليه  احلسني  اإلم���ام 
رصخًة بوجههم أنه مهام فعلتم بنا فإنهّنا عىل 

تنا سائرون«. العهد باقون وعىل هنج أئمهّ

التابع  الدينية  للعلوم  السبطني  مركز  أهنى 
احلسينية  العتبة  يف  العامة  النشاطات  لقسم 
قد  كان  التي  الفقهية«  »اجللسات  املقدسة 
أطلقها مطلع شهر رمضان املنرصم، لطلبة 
تلقى  كامل  شهر  م��دار  وعىل  اجلامعات. 
عراقية  جامعات  من  طالبًا   )  420( نحو 
قرب  كربالء  يف  وأخالقية  فقهية  دورس��ًا 

الصحن احلسيني الرشيف.
مع عدة جامعات  بالتنسيق  الربنامج  وجاء 

لقسم  الرسمي  املوقع  بحسب  عراقية، 
النشاطات.

الزائرين  مدن  يف  الطلبة  استضافة  ومتت 
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة لتأمني املبيت 
واملأكل طيلة فرتة الدروس، بحسب املركز.
االم��ام  متحف  يف  الطلبة  أستضيف  ك��ام 
من  تعريفية  بجولة  السالم(  )عليه  احلسني 

قبل كادر املتحف.

طلبة جامعيون ينهون جلساتهم الفقهية في كربالء
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الديني  للتبليغ  السالم(  )عليها  زينب  العقيلة  معهد  أعلن 
والتابع للعتبة احلسينية املقدسة عن استئناف الدوام بعد إجازة 

شهر رمضان املبارك.
التدرييس  للكادر  الرسمي  الدوام  املايض،  السبت  يوم  وبدأ، 
الرسمي  ال��دوام  املايض  األحد  يوم  بدأ  فيام  باملعهد،  اخلاص 

للطالبات.
السالم(  )عليها  زينب  العقيلة  معهد  يف  الطالبات  وختضع 
القرآن   وعلوم  والعقائد  الفقه  يف  ومستمرة  مكثفة  ل��دروس 

واللغتني العربية والفارسية.
تزال  ال  املعهد  إدارة  فإن  للمعهد،  اإلدارية  الوحدة  وبحسب 

تتلقى طلبات التسجيل من الطالبات وفقًا لرشوط معينة.
فيام  عامًا(،   18( عن  املتقدمة  عمر  يقل  أال  املعهد،  ويشرتط 

جيب  أال يتجاوز ال� )45 عامًا(، وأن تكون قد أهنت الدراسة 
املتوسطة كحٍد أدنى.

ر خطوط نقل  وذكرت الوحدة للموقع الرسمي، إن املعهد يوفهّ
من وإىل املعهد طيلة فرتة الدوام الرسمي.

املختصني  اخلرباء  من  عدد  اكد 
املعامرية بعد اطالعهم  باهلندسة 
احلسني  االم���ام  ح��رم  قبة  ع��ىل 
لوضع  وذل��ك  السالم(  )عليه 
القبة  لرفع  ال��س��ان��دة  ال��رك��ائ��ز 
من  اجل��دران  وتوسعة  الرشيفة 

القبة واقفة  ان  الداخل، وجدوا 
يستند   ان  يمكن  عىل جدران ال 
املوجود  الثقل  هذا  كل  عليها 

والذي يقدر ب� )1200 طن(.
تنفيذ  ع���ىل  امل�����رشف  وق�����ال 
امل��������رشوع، امل���ه���ن���دس ع��يل 
للموقع  ترصيح  يف  مهاجري، 
لعمل  جئنا  »عندما  الرسمي، 
احلسيني  احلرم  توسعة  مرشوع 
اجلدران  وتنحيف  الداخل  من 
واسعة  مساحة  اضافة  لغرض 
تفاجأنا  امل��ق��دس  الشباك  م��ن 
هبيكلية البناء املكون من الطابوق 
املتآكل  واخلشب  ج��دا  القديم 
السنني   مئات  اىل  يعود  ال��ذي 
للبناء  كاملة  بدراسة  قمنا  حيث 
قبل تنفيذ املرشوع وتم تقديمها 
اىل سامحة املتول الرشعي للعتبة 

املهدي  عبد  الشيخ  احلسينية 
املوافقة   وحصلت  الكربالئي 
بالعمل مع احلفاظ  عىل الرتاث 
ُيدعم  بل  تغيريه  وعدم  القديم 
يقدر  والذي  كونكريتية  هبياكل 

بعمر )800 عام («.
الزمن  »يف  مهاجري،   واوضح 
عىل  الطابوق  بناء  يتم  القديم 
اخلشب بدل احلديد وهو بمرور 
حرشة  بواسطة  يتآكل  ال��زم��ن 
خطر  يف  البناء  ويصبح  االرضة 
كل  عليه  يستند  ان  يمكن  وال 
هذا الثقل املوجود والذي يقدر 
القبة  وزن  ط��ن(   1200( ب��� 

الرشيفة«.
املوجود  »اخلشب  ان  واضاف، 
متآكل  الرشيفة  للقبة  الساند 
وليس له اي تأثري يف إسناد البناء 

من  القبة  تقع  ان  يفرتض  وكان 
زمن طويل ولكن بركات االمام 
جعلها  السالم(  )عليه  احلسني 
واقفة وهذا مااكده مجيع اخلرباء 
املختصني الذين قاموا باالطالع 
يعترب  وه��ذا  البناء  دراس��ة  عىل 

كرامة ربانية«.
باملرشوع  »العمل  أن  اىل  وأشار 
اجلدران  كون  بصعوبة  به  بدأنا 
قمنا  حيث  ومتآكلة  قديمة 
وعمل  حديدية  ركائز  بوضع 
تكون  كونكريتية  قواعد  صب 
ساندة هلذه القبة واالن تم العمل 
باملرشوع واحلمد اهلل مستمرون 
يف العمل إلكامل املرشوع بشكل 

كامل«.

خبراء في الهندسة المعمارية:
قبة اإلمام الحسين )عليه السالم( تقف بكرامة ربانية

فرصة دراسية للنساء فقط!
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العطاء الحسيني

أجرى ســـماحة المتولي الشـــرعي للعتبة الحســـينية المقدســـة، 
الشـــيخ عبد المهـــدي الكربالئي، زيارة تفقدية لمشـــروع مجمع 
االمام الحسين عليه السالم لمدارس االيتام النموذجي بمنطقة 
المعملجي، والذي يضّم )6 مدارس( نموذجية من المقرر إكمال 

مدرستين منها وافتتاحهما على الرغم من الضائقة المالية. 
وتواصل الكوادر الفنية والهندســـية في شـــركة خيرات السبطين 
وبإشـــراف قسم المشـــاريع االســـتراتيجية واالســـتثمارية التابع 
للعتبة الحســـينية  إنشاء هذا المشـــروع المهم  خدمة لشريحة 

األحرار/ حسين نصر األيتام.

العتبة الحسينية المقدسة في صدارة تقديم الخدمات..

مجمع اإلمام الحسين لمدارس االيتام 
تحفة معمارية تتزين بها كربالء

a
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العطاء الحسيني

تفاصيل  عىل  الضوء  ولتسليط 
املرشوع التقت جملة »االحرار« 
كاظم  زيد  امل��رشف،  املهندس 
ح��س��ن م���ن ق��س��م امل��ش��اري��ع 
ث  حت��دهّ حيث  االسرتاتيجية 
الكلية  »امل��س��اح��ة  إن  ق��ائ��اًل: 
املحددة هلذا املرشوع قد بلغت 
مة اىل ثالث  )19,300م2( مقسهّ
املركزية  االبنية  وهي  بنايات 
سيتم  رسداب  م��ن  وت��ت��ك��ون 
للسيارات  كمرأب  استخدامه 
ويتهّسع  م2(   3050( مساحته 
حيتوي  كذلك  سيارة(،   70( ل� 
بسعة  ماء  الرسداب عىل خزان 
غرفتني  وع���ىل  م3(   100(
عدة  اىل  مقسمة  للخدمات 
 )2( عدد  كافيرتيا  منها،  اقسام 
ومكتبة عدد )2( ومصىل عدد 
الواحد  املصىل  مساحة   )2(
)300 م2( وغرفة استعالمات 
متعددة  قاعة  وعىل   )2( عدد 
 800( بمساحة  االغ����راض 
م2( فيام حتتوي البناية االخرى 
املتوسطة  امل���دارس  ابنية  عىل 
للبنني  املخصصة  واإلعدادية 
 )12( من  وتتألف  والبنات 
الطابق  يف  صفوف(  و)6  صفا 
أخرى  صفوف(  و)6  االول 
يف الطابق الثاين و )6 خمتربات( 
الدراسية  امل��واد  عىل  مقسمة 

وكذلك  ال���دارس���ني,  للطلبة 
غرفتني  ع��ىل  امل��درس��ة  حتتوي 
ل���إدارة  وغ��رف��ة  للمدرسني 
اىل  اضافة  للمرشفني  وغرفة 
وملعب  واملكتبة  الصحيات 

صغري يف سطح املدرسة«. 
وبني حسن ان »العتبة احلسينية 
تعمل عىل افتتاح املدارس تباعًا 
خلدمة  ممكن  وق��ت  وب���أرسع 
ان  موضحًا  االي��ت��ام«،  رشحي��ة 
الفعلية  امل��رشوع  انجاز  »نسبة 
نسبة  أما   ،)%71( إىل  وصلت 
إىل  فوصلت  امل��درس��ة  إن��ج��از 
عىل  نعمل  وال��ت��ي   )%90(

ادخاهلا يف اخلدمة«. 
واختتم حسن حديثه بالقول انهّ 
»هذا املرشوع يعد من بني اهم 
العتبة  تنجزها  التي  املشاريع 
املقدسة خلدمة رشحية  احلسينية 
االيتام وللنهوض بأجيال واعية 
فكريًا ودينيًا وثقافيًا فضاًل عن 
هبا  تتزين  معامرية  حتفة  يعد  أنه 

حمافظة كربالء املقدسة«.
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األكرم  الرسول  قول  من  انطالقًا 
)صىل اهلل عليه وآله(: )انا وكافل 
ممثل  استقبَل  اجل��ن��ة(؛  يف  اليتيم 
كربالء  يف  العليا  الدينية  املرجعية 
للعتبة  الرشعي  واملتول  املقدسة 
الشيخ  سامحة  املقدسة   احلسينية 
ع��ب��د امل��ه��دي ال��ك��رب��الئ��ي، يف 
الصحن احلسيني املعظم، جمموعة 
االم��ام  مؤسسة  ايتام  من  كبرية 
اخلريية  السالم(  )عليه  السجاد 
موا له  يف كربالء املقدسة الذين قدهّ
وللمراجع العظام التهنئة بمناسبة 

عيد الفطر املبارك. 
صورًة  رسَم  اجلميل  االستقبال 
رائ��ع��ة ع��ىل ت��واص��ل أب��ن��اء عيل 
)ع��ل��ي��ه ال��س��الم( وأت��ب��اع��ه مع 
وهي  الكون  يف  األه��م  الرشحية 
ث  رشحي��ة )األي��ت��ام(، وق��د حت��دهّ
حول  الكربالئي  الشيخ  سامحة 
جاء  له  كلمة  يف  اليتيم  حقوق 
شهر  عنا  ودهّ قد  نحن  »ها  فيها: 
هذه  واستقبلنا  املبارك  رمضان 
ان  اهلل  ونسأل  املباركة،  االي��ام 
وان  واعاملكم  صيامكم  يتقبل 
هذه  عىل  القائمني  االخوة  ق  يوفهّ
السجاد  االمام  مؤسسة  املؤسسة 

)عليه السالم( اخلريية للمزيد من 
هذه االعامل اخلريية التي يقومون 

هبا«.
»القران  إنهّ  سامحته،  وأض��اف 
الرعاية  بمسالة  اهتم  قد  الكريم 
والكفالة واحلنان والعطف وتول 
وهي  املجتمع  من  الرشحية  هذه 
ق بعض  رشحية االيتام, وان اهلل وفَّ
املؤمنني للقيام هبذه املهام من قبل 
التي  اخلريية  املؤسسات  بعض 

تتوىل هذه الرعاية«.
وتقديرنا  »شكرنا  حديثه،  وتابع 
)عليه  اد  السجهّ اإلم��ام  ملؤسسة 
سنوات  منذ  تقوم  التي  السالم(  
بمهام  بأمجعها  السنة  ايام  وخالل 
ك��ب��رية وم��وف��ق��ة هب���ذا امل��ج��ال، 
الكريم  القران  باهتامم  وانطالقا 
واالح����ادي����ث ال��رشي��ف��ة هب��ذه 
يتقبل  ان  اهلل  ونسال  الواجبات, 
بالقبول احلسن وان  هذه االعامل 
)عليه  حممد  للنبي  رفقاء  جيعلكم 

أفضل الصالة والسالم(«.
الكربالئي  الشيخ  سامحة  ه  ووجهّ
خ��ط��اب��ه ل��ألم��ه��ات ال��ك��ري��امت 
لكلهّ  ر  قدهّ سبحانه  »اهلل  ان  قائاًل: 
حياته  يف  يبتىل  ان  مؤمن  إنسان 

تتحمل  ان  االبتالءات  ومن مجلة 
والرتبية  الرعاية  مسؤولية  االم 
الرعاية  مسؤولية  وايضا  لألوالد 
األجر  تنال  بذلك  وهي  املعيشية 
اهلل  عند  الكبرية  واملثوبة  العظيم 
هباتني  لقيامها  وتعاىل(  )سبحانه 
هذه  ظل  يف  ونحن  املسؤوليتني 
العراق  يف  نعيشها  التي  االوضاع 
نسال اهلل ان يرحم  شهداء العراق 
س��اح��ات  يف  يسقطون  ال��ذي��ن 
داع��ش  عصابات  ض��دهّ  ال��وغ��ى 
اثر  يسقطون  والذين  االرهابية 
واخرها  االرهابية  التفجريات 
الكرادة  منطقة  يف  حصلت  التي 
حلت  التي  الكبرية  الفاجعة  هذه 
العدد  بسبب  العراقي  بالشعب 
ونسأل  كام  الضحايا،  من  الكبري 
ان يشفي اجلرحى ويمنَّ عىل  اهلل 
عوائلهم بالصرب والسلوان عىل ما 

حتملوه من هذا املصاب«.
سامحته  ح��دي��ث  م��ع��رض  ويف 
»أخوايت  قال:  األمهات  مع  أيضًا 
مليئة  احلياة  ان  الشكهّ  الكريامت 
ملن  وهنيئا  واالب��ت��الءات  باملحن 
الذي  وامل��ص��اب  املحن  يتحمل 
عليه  ويصرب  له  تعاىل  اهلل  ق��دره 

وانتن  تعاىل  اهلل  ي��ريض  بحيث 
ان  اهلل  ر  ق��دهّ ممن  االخ��وات  أيتها 
ال��زوج  بفقد  اب��ت��الؤك��ن  ي��ك��ون 
يرعى  ال���ذي  واالب  ال��ع��زي��ز 
اخوايت  فأوصيكن  العائلة  هذه 
عىل  املسؤولية  وحتمل  بالصرب 
فقد  تعاىل,  اهلل  اراده  الذي  الوجه 
ألفضل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ر  قدَّ
سيد  وهو  الكون  هذا  يف  انسان 
األكرم  النبي  واملرسلني  االنبياء 
وق��ام  االب��وي��ن  ف��اق��د  يعيش  ان 
لذلك  احلياة,  مسؤوليات  بأعظم 
اهي��ا االخ����وات ال��ك��ري��امت مع 
التي  امل��ؤس��س��ات  ه���ذه  وج���ود 
تعينكم بتحمل املسؤولية فعليكن 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  عىل  بالتوكل 
االوالد  وتربية  املسؤولية  بتحمل 

عىل الوجه االفضل«.
من  احل��ارضون  عربهّ  جهتهم  من 
وكادر  وأمهاهتم  األيتام  رشحية 
السالم(  )عليه  السجاد  مؤسسة 
لسامحة  وتقديرهم  شكرهم  عن 
الشيخ الكربالئي لرعايته األبوية 
إياهم  ودعوته  معهم  وتواصلهم 
ك بزيارة مرقد اإلمام احلسني  للتربهّ

)عليه السالم(«.

 يستقبل أّول المهنئين له بالعيد من شريحة األيتام

العطاء الحسيني
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جعفر  )السيد  سامحة  برعاية 
لألمانة  العام  االمني  املوسوي( 
املقدسة  احلسينية  العتبة  العامة 
النسوي   االعالم  وحدة  اقامت 
املهرجان  امل��ق��دس��ة  العتبة  يف 
االول لليتيم عىل قاعة )حجر بن 
احلسن  االم��ام  مدينة  يف  ع��دي( 
عىل  للزائرين  ال��س��الم(  )عليه 
وذلك  كربالء،  نجف_  طريق 
احلشد  ش��ه��داء  اي��ت��ام  لتكريم 
من  كوكبة  بمشاركة   الشعبي، 
الشخصيات الدينية واألكاديمية 
وحضور نسوي عاٍل مع ابنائهم 
ملشاركة االيتام فرحة تكريمهم.

من  بينات  بآيات  احلفل  افتتح 
الذكر احلكيم تالها عىل مسامع 
احل����ارضي����ن احل���اج)ح���س���ني 
كلمة  بعدها  لتأيت  ال��ب��ريم��اين( 
)السيد سعد الدين هاشم البنهّاء( 
للعتبة  العام  مدير مكتب االمني 
العام  االم��ني  ومعاون  املقدسة 
بنيَّ  والطفولة  االع��الم  لشؤون 

التضحياُت  لوال  انه  خالهلا  من 
احلشد  ابناء  مها  قدَّ التي  الكبريُة 
وابناء  االمنية  وقواتنا  الشعبي 
العراق  لكان  الغيارى  العشائر 
ل���ه، ه���ؤالء  ُي���رث���ى  يف وض���ع 
داف��ع��وا ع��ن االرض  االب��ط��ال 
موضحا  واملقدسات،  والعرض 
اليوم  العتبة احلسينية املقدسة  ان 
مت )103 ( ايتام من كربالء  كرَّ
ومالبس  هب��داي��ا  وض��واح��ي��ه��ا 
جدًا   قليل  وهو  نقدية  ومكافأة 
التي  العظام  التضحيات  اجت��اه 
قدمها ذووهم دفاعا عن العراق، 
زينب  احلوراء  مركز  ان  مضيفا  
الفتيات  لرعاية  السالم(  )عليها 
االع��الم  وح��دة  م��ع  بالتعاون 
النسوي يسعيان باستمرار لتفقد 
ورعاية عوائل الشهداء وأبنائهم 
امل���رىض  رع���اي���ة   اىل  اض���اف���ة 
وتذليل  واملحتاجني،  واجلرحى 
خ��الل  م��ن  عليهم  ال��ص��ع��اب 
وتلبية  املستمرة  امل��س��اع��دات 

هلم  السكن  وتوفري  احتياجاهتم 
ولن  دوره��م،  وصيانة  بناء  او 
مدينة  ع��ىل  امل��ه��رج��ان  يقترص 
يشمل  برنامج  هناك  بل  كربالء 

مجيع املحافظات.
االمانة  ان  »اىل  »البناء  واش��ار   
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
الشيخ  س��امح��ة  م��ن  وبتوجيه 
املتول  الكربالئي(  املهدي  )عبد 
وامينها  املقدسة  للعتبة  الرشعي 
املوسوي(  )جعفر  السيد  العام 
مستمر  بشكل  حيثوننا  ف��اهن��ام 
الشهداء  ع��وائ��ل  رع��اي��ة  ع��ىل 

واجلرحى. 
واملنشد  القارئ  قال  جهته  من 
اإلم��ام  خ��ادم  القطري(  )ن��زار 
ان  ال��س��الم(:  )عليه  احل��س��ني 
مجاهلا  هلا  االيتام  تكريم  مبادرة 
هم  الشهداء  فأبناء  اإلن��س��اين، 
قدموا  شجعان  رج���ال  اب��ن��اء 
ارواحهم كي نعيش بأمان ونسري 
اىل  القادمون  والزائرون  بأمان 

ال��ع��راق وم��ن ال��دول االخ��رى 
احلشُد  فلوال  ب��أم��ان،  يصلون 
ر  توفهّ ملا  االمنية  وقواتنا  الشعبيُّ 
يأتوا  حتى  الناس  هلؤالء  االمان 
لزيارة املراقد املقدسة يف العراق 
أب��دا،  ننساها  ال  فتضحياهتم 
مضيفا ان مشاركتي يف املهرجان 
ح قلوب  جاءت من اجل ان افرِّ
اشعر  ذلك  مع  االيتام  االطفال 
انني مقرصهّ وكلنا مقرصون بحق 
هؤالء االيتام الن ما نقدمه قليل 
بحقهم ونطمح لتقديم املزيد يف 

املستقبل.
املهرجان   يف  املشرتكون  عرب  فيام 
تقوم  ملا  عن شكرهم وتقديرهم 
املقدسة  للعتبة  العامة  االمانة  به 
لرعايتها عوائل الشهداء وتقديم 
املساعدات املادية والعينية مبينني 
مثل  اق��ام��ة  ان  ذات��ه  ال��وق��ت  يف 
اثر كبري يف  هكذا مهرجانات هلا 
من  خلروجهم  االطفال  نفوس 

العزلة التي يعيشوهنا.

تقرير: ضياء االسدي / تصوير: خضري فضالة 

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
م ايتام شهداء الحشد الشعبي  تكرِّ

العطاء الحسيني
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العطاء الحسيني

قسُم الهدايا والنذور بالعتبة الحسينية..
ونذور  هدايا  الستالم  الحصرية  الجهة 

الزائرين للمرقد الحسيني

الفاعلة  أهمهّ األقسام  عىل رأس 
احلسينية  العتبة  يف  وامل��ه��م��ة 
والنذور  اهلدايا  قسم  املقدسة، 
هيبه  ما  باستالم  يتكفل  ال��ذي 
وينذره الزائرون من مال ومواد 
احلسني  اإلم����ام  مل��رق��د  عينية 
رصفها  ليتمهّ  ال��س��الم(،  )عليه 
مع  امل��خ��ص��ص��ة  األم���اك���ن  يف 
نيهّة  بحسب  استخدامها  ضامن 
االستخدام  يف  وطلبه  ع  امل��ت��ربهّ
امل��رق��د  يف  منها  واالس��ت��ف��ادة 

الرشيف.
وي��ب��نيهّ رئ��ي��س ق��س��م اهل��داي��ا 
والنذور، السيد عادل املوسوي 
تثبيت  ع��ىل  يعمل  »قسمه  ان 
الزائرون  به  ع  يتربهّ ما  وتوثيق 
للعتبة احلسينية من هدايا ونذور 
ان  استطاع  وقد  وموقوفات، 
من  ج��ي��دة  م��رح��ل��ة  اىل  ي��ص��ل 
التي  املهمة  االم��ور  كل  توثيق 
هُتب اىل العتبة املقدسة وتدخل 

هلا كاهلدايا«.
»عملنا  امل���وس���وي،  وي��ت��اب��ع 

مستمر عىل مدار ال� )24 ساعة( 
الستالم  وجبات  ثالث  بواقع 
يتم  حيث  املتربعني،  من  اهلدايا 
استالمها عن طريق وصوالت 
نوعيتني:  ع��ىل  وه��ي  رسمية 
العينية  املواد  استالم  وصوالت 
ووص�����والت اس��ت��الم امل���واد 
االم���وال  ان  حيث  ال��ن��ق��دي��ة، 
هي  استالمها  يتم  التي  النقدية 
اىل  تصل  خمتلفة  عمالت  من 
يتم  خمتلفة  نقدية(  عملة   23(
أصولية،  بمستندات  استالمها 
وبالنسبة للذهب والفضة تعترب 
من االمور النقدية، لكن كل ما 

األحرار/ قاسم عبد الهادي
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العطاء الحسيني

هو  النقدية  االم��ور  خالف  هو 
يعترب من االمور العينية«.

وعىل مستوى الزيارات املليونية 
الزائرين  توافد  فيها  يزداد  التي 
حالة  القسم  »يعلن  واملتربعني، 
املنتسبني  تقسيم  ويتم  االن��ذار 
تعمل  وجبة  ك��ل  وجبتني  اىل 
باالضافة  ساعة(   12( بواقع 
للقسم  اخ��رى  منافذ  فتح  اىل 
وهي  والنذور  اهلدايا  الستالم 
حت��ت ارشاف��ن��ا وع��رب ك��وادرن��ا 

املتخصصة«.
»مستند  ان  املوسوي  ويوضح 
نسخ  ثالث  من  يتكون  القبض 
االصلية  النسخة  النسخة، 
لقسم  ثانية  ونسخة  ع  للمتربهّ
هذا  تثبيت  يتم  حتى  احلسابات 
يف  تبقى  الثالثة  والنسخة  االمر 
وال��رج��وع  لالحتفاظ  القسم 
ان  مضيفًا  احل��اج��ة«،  عند  هل��ا 
»الدورة املستندية تم إدخاهلا يف 
حيث  اإللكرتونية،  احلاسبات 
يف  االل��ك��رتوين  النظام  ادخلنا 
عملنا واستخدمنا نظاما حماسبيا 
العمل  هذا  اداء  لغرض  مربجما 
شهر  ك��ل  يف  ويتم  احل��س��اس، 
شهر  كل  يف  املستلم  مراجعة 
بكافة  االم���وال  تسليم  وي��ت��م 
عمالهتا وبكافة قيمتها اىل قسم 
الشؤون املالية يف العتبة احلسينية 

املقدسة«.
والنذور  اهل��داي��ا  قسم  ويضمهّ 
للموسوي(  مستمر  )واحلديث 
وهي  ة،  مهمهّ شعب  ثالث  عىل 
شعبة التوثيق املال التي اندجمت 
مع شعبة استالم اهلدايا والنذور 
ومكمل  متقارب  عملها  ألن 
لالخرى وعملها استالم اهلدايا 
الكريم  ال��زائ��ر  م��ن  املبلغ  او 
وتثبيتها بمستندات وإيصاهلا اىل 
عينية،  موادا  كانت  اذا  املخازن 
وال��ع��م��الت ال��ن��ق��دي��ة واحل��يل 
الشؤون  قسم  إىل  إرساهلا  فيتم 

املالية«، وحتتوي »شعبة التوثيق 
منها  ع��دة وح��دات  امل��ال عىل 
االلكرتونية  احلاسبة  وح���دة 
ووح����دة االس���ت���الم ووح���دة 
تثبت  عىل  تعمل  والتي  التوثيق 
ال��ت��خ��ص��ي��ص��ات وال��ع��م��الت 

واملوارد االخرى«.
ايضًا لدينا شعبة املفقودات وهي 
فتحها الستالم مجيع  تم  »شعبة 
الرشيف  احل��رم  يف  املفقودات 
الكريم  ال��زائ��ر  من  تفقد  التي 
من  املكتب  ه��ذا  اىل  وايصاهلا 
يعثرون  الذين  االشخاص  قبل 
املمكن  ومن  املفقودة  املادة  عىل 
للزائر بسهولة ان يراجع املكتب 
املفقودة  احلاجة  عن  ويستفرس 
عىل  ويعثر  مواصفاهتا  ويعطي 
وه��ذه  بسهولة،  امل��ف��ق��ودات 
السجالت  يف  تدخل  العملية 
وبخط  خاصة  حقول  يف  ومتأل 
تواقيع  وايضًا  وبتواقيع  يدوي 
ال��ش��خ��ص اث���ن���اء ال��ت��س��ل��ي��م 
يف  تدخل  واي��ض��ًا  واالس��ت��الم 
ويف  االلكرتونية،  احلاسبات 
مفقودات  عىل  احلصول  حالة 
امر  ف��ه��ذا  صاحبها  ي���أِت  ومل 
ملدة  املفقود  يبقى  حيث  رشعي 
د  سنة ثم يتم تقييمه ويباع ويسدهّ
للشخص  مظامل  كرد  املبلغ  هذا 
الذي فقد املادة، حيث اننا نثبهّت 
او  الدقيقة  ومواصفاهتا  امل��ادة 
ذكر  يتم  ايضًا  امواال  كانت  اذا 
املبلغ وفئاته باالضافة اىل تاريخ 
الشخص  واس��م  امل��ادة  استالم 
وهناك  املادة،  بتسليم  قام  الذي 
املفقودات  لشعبة  تابع  خم��زن 
نحفظ فيه املواد حسب االشهر؛ 
خاصة  ح��اس��ب��ة  ه��ن��اك  اي��ض��ًا 
بصورة  امل��ف��ق��ودات  ل��ت��دوي��ن 
مواصفاهتا  بكافة  الكرتونية 
وامل��ع��ل��وم��ات االخ�����رى من 
املواد  تسليم  وعملية  التاريخ 

ومعلومات اخرى«.

»بالنسبة  ح��دي��ث��ه،  وي��ت��اب��ع 
حيث  فرزها  يتم  للمفقودات 
عىل  يعملون  منتسبون  لدينا 
ترتيب املفقودات حسب املتوفر 
املفقودات  كانت  اذا   ً فمثال 
بجانب  ف��رزه��ا  يتم  س��اع��ات 
ووض��ع��ه��ا يف خ��ان��ة خ��اص��ة 
توثيقها  يتم  حيث  بالساعات 
م��ع��ل��وم��ات..  عليها  ون��ض��ع 
تكون  قد  متنوعة  فاملفقودات 
حمابس او ساعات او مسبحة او 
امورا اخرى، وهناك امور حتتاج 
مثاًل  التنظيم  حالة  يف  ادامة  اىل 
فرتة  بني  شحنه  حيتاج  املوبايل 
واخرى فقد يتصل بك صاحبه 
يف أي وقت، فمثل هذه االمور 
حتتاج اىل ادامة وال يتم وضعها 
وانام  وتركها  اخل��زن  اماكن  يف 
ادامة ومتابعة، إضافة  اىل  حتتاج 
للتلف  املعرضة  املأكوالت  إىل 
نأخذ يف حالتها رأي قسم  التي 
الشؤون الدينية ومن املمكن ان 
اىل  واعطاؤها  هبا  التصدق  يتم 
رد  باسم  واملحتاجني  الفقراء 

مظامل للشخص فاقد احلاجة«.
ولفت املوسوي، إىل ان »الشعبة 
ك  الثالثة يف القسم هي شعبة التربهّ
وهي من الشعب املهمة، فكل ما 
الذي  املقدس  بالشباك  موجود 
ال تستفيد منه العتبة املقدسة يتم 
غرفة  يف  وبيعه  وادامته  تقييمه 
موجودا  كان  انه  باعتبار  التربك 
)عليه  احلسني  االمام  صحن  يف 
وترجع  ويباع  ويقيهّم  السالم( 
للعتبة  العام  الرصف  اىل  امواله 

احلسينية املقدسة«.
تأتينا   ً »مثال  بالقول،  ويتابع 
لإمام  الفنية  اللوحات  بعض 
احل��س��ني )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( او 
ال  التي  امل���واد  بعض  تتضمن 
احلرم  يف  منها  االستفادة  يمكن 
كالثريات البسيطة او العطور او 
بعض املواد االخرى التي تكون 

يف الشباك املقدس، فتعمل شعبة 
وعرضها  مجعها  ع��ىل  ك  ال��ت��ربهّ
ك هبا«. للزائرين القتنائها والتربهّ

االمور  بعض  »لدينا  ويضيف، 
ك  للتربهّ للزائر  نعطيها  ال��ت��ي 
خرضاء  ق��امش  قطعة   ً مثال  هبا 
ممسوحة بالشباك املقدس او هي 
كانت داخل الشباك املقدس او 
من  صغريا  كيسا  ايضًا  نعطي 
رز  إىل  بإضافته  به  للتربك  الرز 
كارت  هناك  واي��ض��ًا  الطعام، 
ال��رض��ا  االم����ام  ح���رز  يسمى 
فيه  حرز  وهو  السالم(  )عليه 
بعض  عن  فضاًل  حلامله،  حفظ 
 ً امل��وج��ودة عندنا اص��ال  امل��واد 
واملستخرجة من الشباك املقدس 
بعض  يضعها  التي  كاملسبحة 
الزائرين يف الشباك املقدس، كام 
ونعطي للمتربعني خامتا حيتوي 
عىل فص مرمر من املرمر الذي 
كان موجودًا يف احلرم املقدس«.
اهلدايا  قسم  رئيس  ويشري  كام 
والنذور يف حديثه إىل ان »هناك 
 )30( اىل  تصل  ختصيصات 
للزائر  تتيح  ختصيصا   )40( او  
قد  انه  حيث  ع  التربهّ يف  احلرية 
احلرم  اع��امر  اىل  املبلغ  خيصص 
مناهل  او  ال���ربادات  رشاء  او 
او  الباردة او رشاء السجاد  املاء 
يراه  الزائر اىل يشء  قد خيصصه 
الزائر  خيصص  مل  واذا  مناسبًا، 
ضمن  سيكون  فهذا  الكريم 
يتيح  وه��ذا  العام  التخصيص 
للترصف  احلقيقة  يف  املجال  لنا 
االم�����وال حسب  احل���ر هب���ذه 
لكن  املقدسة،  العتبة  احتياج 
اذا تم ختصيصه ألمر معني فهنا 
ايصال  رشع��ًا  علينا  سيكون 
الذي  التخصيص  اىل  االم��وال 

أراده الزائر«.
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والذي  )األح���رار(،  جملة  من   )546( العدد  يف  نرشه  تمهّ  بام  إحلاقًا 
الثانية لفتوى اجلهاد الكفائي  جاء بعنوان )بمناسبة الذكرى السنوية 
فقْد  الشعبي(  احلشد  شهداء  عوائل  م  تكرهّ املقدسة  احلسينية  العتبة   -
ة وألمهية هذا املوضوع ومكانة التكريم املعنوي يف نفوس  ارتأت املجلهّ
أن  اآلباء واألمهات والزوجات واألبناء،  األبرار من  الشهداء  ذوي 
تقَف مرًة ثانية عىل أهمهّ املحطاِت واللحظات والصور اإلنسانية التي 
زينب  احلوراء  مركز  أقامه  الذي  الكفائي(  )اجلهاد  مهرجان  رافقْت 

)عليها السالم( يف العتبة احلسينية املقدسة.
املقدسة  العليا يف كربالء  الدينية  املرجعية  الذي حرضه ممثل  التكريُم 
واملتول الرشعي للعتبة احلسينية سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
فضاًل عن األمني العام للعتبة احلسينية السيد جعفر املوسوي ومعاون 
األمني العام لشؤون اإلعالم واملرشف عىل مركز احلوراء السيد سعد 
الدين البناء، كاَن بمثابة البلسم جلراِح ذوي الشهداء، الذين عربوا عن 
امتناهنم وتقديرهم للعتبة املقدسة وتواصلها معهم، واستذكار عطاء 
العصابات  ضد  الوغى  ساحات  يف  وتضحياهتم  األبطال  الشهداء 

اإلرهابية.
د ان »الشهداء  سامحة الشيخ الكربالئي ويف كلمته خالل املهرجان، أكهّ
فوزًا  فنفوز  معكم  كنا  ليتنا  )يا  ورجائهم  متنياهتم  يف  صدقوا  الذين 
ومن  اجلنا  من  وا  وضحهّ تعاىل  اهلل  سبيل  يف  ارواحهم  فبذلوا  عظياًم( 
حظي  التي  العظيمة  املنزلة  تلك  فلهم  واعراضنا   مقدساتنا  أجل 
)عليه  احلسني  اإلمام  صحبة  رشف  ونالوا  الطف  واقعة  شهداء  هبا 

السالم( واالستشهاد بني يديه«.
ولفت سامحته إىل أن »الشهيد حينام يرى الكرامة واحلياة السعيدة يف 
االخرة  يتمنى ان يرجع اىل الدنيا فيقتل عرش مرات وليس مرة واحدة 
بام يرى من احلياة الكريمة السعيدة يف اآلخرة«، مبينًا ان »احلياة التي 
هي  انام  واالع��راض  املقدسات  وحفظ  والكرامة  العزة  من  نعيشها 
بفضل هذه الدماء، ولذا عىل االنسان أن ال حيزن عىل رحيل هؤالء 
إذ كيف ستكون حياتنا لوال هذه التضحيات وفتوى املرجعية الدينية 
العليا لكان حالنا مثل حال الناس اآلن يف  املوصل ويف سنجار ويف 

بقية املناطق التي هدمت فيها املقدسات وانتهكت االعرض«.
وقد شهَد املهرجان حضور أكثر من )100( عائلة شهيد من خمتلف 
فكان  والشيعية،  السنية  الطائفتني  من  وكذلك  العراقية  املحافظات 
السنة،  أخوتنا  من  الدين  صالح  حمافظة  من  عوائل(   9( بينهم  من 
االستقبال  حسن  عىل  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  شكروا  والذين 
دين بأهنم مل يتوقعوا يوما أهنم سيلقون  واالهتامم بذوي الشهداء مؤكهّ
هذا االهتامم الذي فاق تصوراهتم، باإلضافة إىل كلامت الشكر والثناء 

مة من قبل عوائل شهداء املحافظات الوسطى واجلنوبية. املقدهّ

صوٌر إنسانية حّية..
ذكرى الشهداء في قلوبنا وأهلهم هم أهلنا

األمهات العراقيات.. رّبات الحزن

ويتشّرف اآلباء باستشهاد بنيهم
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أبناء الشهداء خالل النشاط الذي أقامه قسم 
رعاية الطفولة � مدينة اإلمام الحسين للزائرين

ذوو الشهداء األبطال من الطائفتين
السنية والشيعة، فالحرب ضد داعش 

وطنية وليست طائفية

أبناء الشهداء يخلدون مواقف آبائهم الوطنية بالدفاع عن األرض والعرض والمقدسات
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جديدة  مشاريع  ط��رح  هب��دِف 
االعالمي  باملستوى  للنهوض 
النسوي  الصعيد  عىل  ال��ق��رآين 
القرآنية  املراكز  مجع  خالل  من 
ومشاركة  املقدسة  العتبات  يف 
أفكارهم وأهدافهم ومد جسور 
القرآنية  املؤسسات  بني  التعاون 
التنافس  روح  ولبث  النسوية 
ف��ي��ام ب��ي��ن��ه��م، أق���ام���ت وح���دة 
اإلعالم النسوي بالعتبة احلسينية 
وحدة   مع  والتنسيق  وبالتعاون 
القرآن  دار  يف  القرآين  اإلع��الم 
القرآنية  الفرقية  املسابقة  الكريم 

االوىل.

مشاركة  املسابقة  نت  وتضمهّ
قرآنية  ومراكز  مؤسسات  عرش 
)العلوية  املقدسة  العتبات  من 
احلسينية  والعتبة  والكاظمية 
مراكز  ة  عدهّ اىل  اضافًة  املقدسة( 
التمر  وع��ني  بابل  حمافظة  م��ن 
وق��ض��اء اهل��ن��دي��ة، واس��ت��م��رت 
حيث  اي��ام  مخسة  مل��دة  املسابقة 
كل  يف  مركزين  استضافة   ت��م 
ويف  بينهم  فيام  التنافس  ليتم  يوم 
املراكز  ترشيح  يتم  املسابقة  هناية 

الثالثة االوائل يف املسابقة.
وأوض���ح���ت ال��س��ت ان��ت��ص��ار 
فاضل، اختصاص حكم التالوة 

ان »االسئلة التي وضعت كانت 
يف ع��دة جم���االت  وه��ي )حفظ 
معنى  ال��ق��رآن،  تفسري  ال��ق��رآن، 
احكام  ال��ق��رآن،  علوم  االي���ة، 
والفقه  القارئ  هو  من  التالوة، 
األسئلة  تكتب  حيث   القرآين( 
فريق  وكل  جمموعات  عرش  عىل 
اما  بالقرعة،  جمموعته  رقم  خيتار 
لكل   100 من  فكانت  الدرجة 

سؤال عرش درجات«.
التحكيم  جل��ن��ة  ض��م��ت  وق���د 
/حكم  اع��ج��ام  )االء  م��ن  ك��اًل 
االحكام، انتصار فاضل/ حكم 
التالوة، نور اهلدى حسن/ حكم 
دار  املنصوري/  فاطمة  احلفظ، 
ندى  واملهندسة  الكريم  القرآن 
االعالم  مسؤولة  اجلليحاوي/ 

النسوي(.

إقامة أول مسابقة تشّجع على النهوض بالمستوى اإلعالمي القرآني

العطاء الحسيني

االحرار/ ضياء االسدي 
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األحرار/ خاص
عىل الرغِم من أنهّه بعمر ال� )15 ربيعًا( 
الشهيد  ابن  )عيل(  الفتى  استطاَع  فقد 
البطل )رافد عبد الواحد( أحد شهداء 
أْن  بغداد،  حمافظة  من  الشعبي  احلشد 
شهادة  اجتاه  ومشاعره  موقفه  ص  يلخهّ
اإلرهاب  ضدهّ  الوغى  ساحات  يف  أبيه 
مها مركز احلوراء زينب  عرَب رسالة تسلهّ
املتكررة  زيارته  خالل  السالم(  )عليها 
لوحًة  رس��َم  حيث  الشهداء،  لعوائل 
العالية  والثقة  االقتدار  ملؤها  مجيلًة 
أبيه  عن  ورثها  التي  احلسينية  ة  واهلمهّ
كتبها  التي  برسالته  يبعث  وهو  البطل، 
املقاتلني  ولكلِّ  ألبيه  سالمه  ليوصل 
ومهنئًا  أبيِه  ببطولة  مفتخرًا  الشجعان، 
احلسني  اإلم��ام  وشفاعة  الشهادة  إياه 
كانت  )عيل(  السالم(..رسالُة  )عليه 
عبد  الشيخ  سامحة  وتقدير  اعتزاز  حملهّ 
الرشعي  املتول  الكربالئي،  املهدي 
للعتبة احلسينية املقدسة وممثل املرجعية 
الدينية العليا يف كربالء، وقد أمَر بوضِع 
هذه الرسالة املباركة يف شباك قرب سيد 
الشهداء )عليه السالم( ملدة شهر كامل، 

ودعاؤه  كتبها  التي  الكلامت  لترتجَم 
للمقاتلني إىل واقع حاٍل فتحَت قبهّة أيب 

الشهداء وسيهّدهم يستجاُب الدعاء.
وهذا نصُّ ما جاء يف رسالته: بسم اهلل 
احلسني  عىل  السالم  الرحيم:  الرمحن 
عيل  السيد  إىل  سالمي  ��ه  أوجهّ الشهيد 
إىل  وس��الم��ي  ظله(  )دام  السيستاين 
بشفاعة  ف��از  ال���ذي  الشهيد  وال���دي 
احلسني  اهلل  عبد  أيب  وم��والي  سيدي 
وسالمي إىل املجاهدين الذين يدافعون 
افتخر  املقدسة..أنا  العتبات  مجيع  عن 
وكل عائلتي بوالدي الذي ضحى بدمه 
الطاهر يف سبيل إعالء كلمة احلق هنيئًا 
سيدي  وجوار  الشهادة  والدي  يا  لك 
ونحن  احلسني  اهلل  عبد  أيب  وم��والي 
قائم  بظهور  تعاىل  اهلل  ندعو  بدورنا 
الرشيف(  فرجه  اهلل  )عجل  حممد  آل 
ليمأل األرض قسطًا وعداًل، وقد حقق 
واألوسمة  البطوالت  أروع  وال��دي 
التي حققها يف حياته قبل أن يستشهد، 
العاملني  رب  هلل  احلمد  دعوانا  وآخ��ر 
ونبينا  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة 

حممد وآل حممد.

االحرار/قاسم عبد اهلادي
يقام  الذي  الشهادة  ربيع  مهرجان 
قبل  م��ن  م��ب��ارش  ب���إرشاف  سنويا 
احلسينية  العتبتني  ع��ىل  القائمني 
بمثابة  يعترب  املقدستني  والعباسية 
الطوائف  الج��ت��امع  كبرية  فرصة 
احلسني  االم��ام  قبة  حتت  املختلفة 
»عليهام  العباس  الفضل  ايب  واخيه 
الكم  ح��ض��ور  الس��ي��امهّ  ال��س��الم« 
الدينية  الشخصيات  م��ن  اهل��ائ��ل 
والثقافية  والفكرية  واالجتامعية 
وغريها وكل منها يطرح وجهة نظره 
ليكون حمطة لتبادل اآلراء واالفكار 
وخاصة  احل��ي��اة  ب��واق��ع  للنهوض 

الديني ويف هذا االطار وفيام خيص 
قضية االمام احلسني »عليه السالم« 
ايمن  حممد  الدكتور  الشيخ  حتدث 
يف  ق��ائ��ال:«  مرص  من  اخلالق  عبد 
احلسني  االم���ام  قضية  ان  ال��واق��ع 
»عليه السالم« ليست بمجرد قضية 
بل  معينة  طائفة  او  بمذهب  ختتص 
حيث  مجعاء  لإنسانية  قضية  هي 
الكامل  العقل  يمثل  يزال  وما  كان 
مل  وانه  انسان  لكل  احلي  والضمري 
بيته  اهل  او  بنفسه  مضحيا  خيرج 
دنيوي  سلطان  اجل  من  واعزائه 
فئوية  او  شخصية  م��ص��ال��ح  او 
اخيه  اجل  من  ضحى  وانام  ضيقة 

الصالة  افضل  عليهم  وجده  وابيه 
العدالة  لتحقيق  وكذلك  والسالم 
العدالة  تلك  العامل  هذا  يف  االهلية 
والسجايا  الفضائل  ام  تعترب  التي 
ه��ي اهل���دف االق���ىص وال��غ��اي��ات 
اهلل  ارسل  اجلها  من  التي  النهائية 
تعاىل مجيع رسله وانبيائه وانزل كتبه 
السامئية، ومن خالل هذا املهرجان 
العاملي ينبغي لنا ان نعرض االسالم 
التي  العدالة  دي��ن  فانه  لألخرين 
يصبو اىل حتقيقها،وابراز دور الفكر 
االسالمي العقيل، وان مذهب اهل 
هو  مثلام  السالم«  »عليهم  البيت 
قائم  ايضا  فهو  العدالة  عىل  قائم 

ان  سجانه  اهلل  وندعو  العقل  عىل 
سيام  ال  واملسلمني  االس��الم  ينرص 
ارض  فهو  اجلريح  العراق  شعب 
هذا  من  االنبياء  وارض  املقدسات 
الذي  الظامل  التكفريي  االره��اب 
وقلب  املقدسات  ارض  يستهدف 
االسالم النابض وان يعود الشعب 

العراقي اىل احسن حاالته«.

رسالٌة لشبِل أحد الشهداء: فخوٌر بشهادتَك يا أبي

العطاء الحسيني

اصداء ربيع الشهادة.. الحسين »عليه السالم« يمثل العقل الكامل والضمير الحي لكل انسان
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العطاء الحسيني

االحرار : حسني نرص 
التابع  التعبوي  االع���الم  م  نظَّ
احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 
التوال  عىل  الثاين  للعام  املقدسة 
برناجما قرآنيا للمقاتلني املرابطني 
ذلك  أك��د  القتال،  ساحات  يف 
االستاذ )عامر اخلزاعي( مسؤول 
االع��الم  ان  مضيفا  اإلع���الم، 
للمجاهدين  ايضا  نقل  التعبوي 
العليا  الدينية  املرجعية  وصايا 
اهلل  اهلل   ( ومنها  امهيتها  وتبيني 
مل  ممن  الناس  ة  عامهّ حرمات  يف 
املستضعفني  السيهّام  يقاتلوكم، 
والنساء،  والولدان  الشيوخ  من 
حتهّى إذا كانوا من ذوي املقاتلني 
من  حرمات  حتلهّ  ال  فإنهّه   ، لكم 
من  معهم  ك��ان  م��ا  غ��ري  قاتلوا 
اجلهاد  ملعرفة  وذلك   ،) أمواهلم 
واألرض  ال���وط���ن  س��ب��ي��ل  يف 
واملقدسات والدعوة اليه وجعله 
الذي  الدين  دعائم  من  دعامًة 
املؤمنني  ع��ىل  تعاىل  اهلل  اوج��ب��ه 
اىل  اضافة  للمجاهدين،  وفضل 

واحلكمة  وآداب��ه  ح��دوده  معرفة 
منه والتفقه به.   

االعالم  ان  »اخلزاعي«  واوضح 
التعبوي متواصل يف تنظيم فريق 
التعبوي واعداد  القرآين  اإلعالم 
باملقاتلني  خاص  ق��رآين  برنامج 
القتال  س��اح��ات  يف  امل��راب��ط��ني 
أسبوعيا )يوم واحد يف االسبوع 
مجيع  لتشمل  األيام  توزيع  (وتم 
العراق  يف  العمليات  ق��واط��ع 
وص��الح  االن��ب��ار  ب���)  واملتمثلة 
مبينا  ودي��اىل(،  وكركوك  الدين 
نفوس  يف  اث��را  ترك  االع��الم  ان 
التي  املحافل  بجميع  املقاتلني 
جعلتهم يستشعرون قيمة العمل 
من  فيه  يقومون  الذي  اجلهادي 
من  آيات  تالوة  برنامج  خالل  
وجوائز  وأسئلة  احلكيم  الذكر 
عينية وإهداء املصحف الرشيف 
إىل  اض��اف��ة  امل��ش��رتك��ني،  جلميع 
أهل  مناسبات  ذك���رى  إح��ي��اء 
وإقامة  السالم(  )عليهم  البيت 

جملس عزاء حسيني.

حمفل قرآين ألبناء احلشد الشعبي

القرآين  اإلع��الم  فريق  أق��ام  كام 
ألبناء  ق��رآن��ي��ا  حمفال  التعبوي 
احلشد الشعبي يف قاطع عمليات 
كركوك - ناحية تازة - مقر فوج 
القائم التابع للواء السادس عرش 
للحشد الشعبي وتضمن املحفل 
الفقرات منها تالوة  جمموعة من 
شارك  احلكيم  الذكر  من  آي��ات 
تازة  ناحية  أه��ال  من  ق��راء  فيها 
احلسينية  العتبة  قراء  إىل  اضافة 
حسيني  ع��زاء  وجملس  املقدسة 
من  مقدمة  وجائزة  سؤال  وفقرة 
واختتم  املقدسة  احلسينية  العتبة 
امل��ح��ف��ل ب��ت��وزي��ع اهل��داي��ا عىل 
وتكرر  املحفل،  يف  املشاركني 
البشري  احلفل يف  قاطع عمليات 
العدو  مع  األمامية  السواتر  يف 
أق��ام  حيث  البشري  قرية  ش��امل 
قرآنيا  حمفال  التعبوي  الفريق 
زيارة  بعد  حسيني  عزاء  وجملس 
ورف��ع  العسكرية  القطاعات 

معنويات املقاتلني..
حديثه  »اخل���زاع���ي«  ي��واص��ل 
من  رف��ع  التعبوي  االع���الم  ان 
بث  هبدف  املقاتلني،  معنويات 
لدهيم   والثبات  التضحية  روح 
االنبار  قاطع عمليات  خاصة يف 
الفلوجة  قاطع عمليات كرمة   -
للواء  التابع  القاسم  ف��وج  مقر 
تزامنا  السالم(  األكرب)عليه  عيل 
الشعبي  احلشد  انتصارات  مع 
جمموعة  ��م  ن��ظَّ حيث  امل��ب��ارك، 
آيات  ت��الوة  منها  الفقرات  من 
سؤال  وفقرة  احلكيم  الذكر  من 
وج���ائ���زة وق��ص��ائ��د وأن��اش��ي��د 
ومناقب  شخص  اس��ت��ذك��رت 
 ،) السالم  )عليه  احلسني  اإلمام 
قاطع  يف  قرآنيا  حمفال  نظم   كام 
قضاء  يف  الدين  صالح  عمليات 
حمفال  الربنامج  وتضمن  ال��دور 
الصحيحة  القراءة  وتعليم  قرآنيا 
ع��زاء  وجم��ل��س  الفاحتة  ل��س��ورة 
وجواب  س��ؤال  وفقرة  حسيني 
وجائزة وشارك يف املحفل الذي 

االعالم القرآني التعبوي لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
م ختماٍت قرآنيًة في ساحات المواجهة ينظِّ
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العطاء الحسيني

للقضاء  اجلاهزة  ال��دور  يف  أقيم 
اللواء  يف  املقاتلني  من  جمموعة 

التاسع للحشد الشعبي.
 وشاركنا احلديث )احلاج أبو عيل 
السادس  الفوج  مسؤول  املعامر( 
احلشد  ان   : ق��ائ��ال  ال��ل��واء  يف 
من  املنطقة  يف  يتواجد  الشعبي 
للمواطنني  احلياة  ن  يؤمِّ ان  اجل 
ان  موضحا  اجلاهزة،  ال��دور  يف 
عامال  كانت  القرآنية،  املحافل 
الطمأنينة يف نفوس  مهام يف زرع 
العمل  وه���ذا  املنطقة،  اه���ال 
حيسب اىل  كوادر العتبة احلسينية 
املقدسة عىل ما قدموه من برامج 
ان  اىل  وق��رآن��ي��ة،م��ش��ريا  دينية 
جماهدي احلشد الشعبي يؤكدون 
الرشيدة  الدينية  للمرجعية 
اجلهاد  مسرية  يف  ماضون  أهن��م 
محاية  عملهم  أولويات  جاعلني 
أرواحهم  املوطنني واحلفاظ عىل 

وممتلكاهتم.
قد  ال����دور  ق��ض��اء  أن  ي��ذك��ر    
عام  م��ن  أك��ث��ر  قبل  حت��ري��ره  ت��م 
القوات األمنية واحلشد  بسواعد 
)داع��ش(  ق��ام  ان  بعد  الشعبي 
األبرياء  وقتل  األم���وال  بنهب 
يف  وزرع  ال��ن��س��اء  واغ��ت��ص��اب 
الرعب  ال��ق��ض��اء  أه��ل  ق��ل��وب 
واخلوف وهم االن يعيشون حياة 
واحلشد  اهلل  بفضل  وأمينة  هنيئة 

الشعبي . 
من جهته أكد اللواء الركن )عيل 
سامل العنبكي ( ان اقامة مثل هذه 
اسهاما  يسهم  القرآنية  الربامج 
ك��ب��ريا يف ش��ح��ذ اهل��م��م ورف��ع 
اننا  السيام  املقاتلني  معنويات 
مرتقبة  عمليات  خلوض  نستعد 
لتطهري املوصل.وعرب »العنبكي« 
احلسينية  للعتبة  ش��ك��ره  ع��ن 
نشاطات  به من  تقوم  ملا  املقدسة 
يف  املقاتلني  دعم  هبدف  منوعة 
ساحات القتال واالهتامم بعوائل 

اجلرحى والشهداء. 
مظفر  )سيد  املجاهد  ق��ال  فيام 
اليارسى (: جاء ع�ن أمري املؤمنني 
) عليه السالم ( أنهّه قال يف ُخطبة 
ني يف مجلة وصاياه   له يف وقعة صفهّ
وإذا وصلتم  بقتيل،  متثهّلوا  ) وال 
إىل رحال القوم فال هتتكوا سرتًا 
تأخذوا  وال   ، دارًا  تدخلوا  وال 
وجدتم  ما  إالهّ  أمواهلم  من  شيئًا 
امرأة  يف عسكرهم ، وال هتيجوا 
أعراضكم  شتمن  وان  ب���أذًى 
وصلحاءكم  أم��راءك��م  وسببن 
املرجعية  وصايا  احدى  وهي   ،)
آية  بسامحة  املتمثلة  العليا  الدينية 
احلسينيهّ  السيد عيل  العظمى  اهلل 
ال��وارف(  ه  ظلهّ )دام  السيستاينهّ
املجاهدين  هب��ا  طالبت  ال��ت��ي 
أهل  بمنهج  بالتأسهّ  املؤمنني 
وخاصة  السالم(  )عليهم  البيت 
ريض  َم���ْن  بحامية  ق  يتعلهّ فيام 
إلنقاذهم   املجاهدين  ب��ق��دوم 
م��ع م��رشوع  ت��ع��اط��ف  َم���ْن  أو 
األم��ان  ومنحه  س  املقدهّ اجلهاد 
باقي  ع��ن  وف���رزه  والطمأنينة 
م��ع��س��ك��رات اخل��ص��م وهب���ذه 
التي  والتوجيهات  النصائح 
أصدرهتا املرجعيُة الدينيُة الُعليا، 
بامُلُثل  العامل  ر  تذكهّ أن  أرادت 

السامية لإسالم . 
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جعفر البازي  

وطني وازهاٌر باأر�سك ُتقطُف  ماذا اقوُل وجرُح قلِبك  ينزُف  
عجبًا برغم �سياِء عزك ُتخ�سُف وعلى �سفاف الرافدين كواكب  
من نهِر جودك او ال�سمك ُتعطُف وطني واُي كرميٍة مل ترتِو   

تيهًا وال فخرًا بغريك  يو�سُف اإن قلُت ذا وطني متايلت الُدنا  
ار�ُض الفرات وما لغريها َيهِتُف   هلِل ما �سكن الفوؤاُد لغيـــــــرها  

فيها ُعِرفُت وما بغريها ُاعرُف  اأين حملُتِك يف ال�سلوٍع حكايًة  
عجنت  مباء الفاجعات وَتر�سُف حمراء ت�سطبغ احلروف كاأنها  

للعائذين وكـــــلَّ َهـــٍم تـــك�سُف  واراك ُمعت�سمًا وحبَل مـودةٍ  
باجلوِد بابَك رغم دهِرَك تع�سُف ُمْذ الم�سْت كفاَك كَف حممٍد  

وجتــوُد حتى قيــَل انـــَك ُمــرتُف وجتوُع حتى تعرتيك ُهزالةٌ  
باملوِت تهتُف يــا ح�سنُي وتزحُف  وعلى رماِلك من �سباِبك انهٌر  

ماذا أقوُل وجرُح قلِبَك ينزُف
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كرادُة الطفوِف!
رحيم الشاهر

يا�ُسنتي احرتق الوطن ْ
يا�سيعتي �ساب الزمْن!   

اأبناء دجلة قتلوا 
وبنو الفرات لقوا ا�سًى!   

مل يبق زهر با�سٌم 
قد فجروا حتى الو�سْن!   

هذي بالد حطمْت
تابوتها احت�سن الوطْن!   

�سبانها كانوا الثمن 
اأوالدها ذهبوا ا�سًى   

******
يا�سيعتي وهن البدْن

يا�ُسنتي عاث الوهْن   
فمتى التفكر �سادتي

واملوت فينا قد حرْن   
اأحممد ير�سى بذا

ام عمرو فينا قد فنْت   
حا�ساهم اأجدادنا 

مل يرت�سوا اأن منتهْن   
اأجدادنا مل يجعلوا

جيب الهوية من كفن!   
من اأين جاوؤوا قتلنا 

كم يقب�سون من الثمْن   
اأين التاآخي منكم 

اأين الو�سية يف العلْن   
اأخوان رحم انتم 

وطن التفرق ما اأمن   
)�سلمان( اطرب عوده

بدم العراق قد امتحْن   
ودم هنا ودم هنا 

ك دم ال�ساآم دم اليمْن   
)�سلمان( يزعُم اأنني

حكمت قواي على الوهْن!    
مازلت حمكوما لكم 

ودمي حاللك ما احتقن!   
)اربابة( البدو اأعلني 

موت العروبة وال�ساأْن!   
كرادتي هذا نها

ر ُخ�سبت فيه ال�سنْن!    
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نف�سه  اول من لقب  هناَك عنَد 
بــــ) قــتــيــل الـــعـــرة(، جــمــال 
ــــدة ويــغــ�ــســى  ــــئ يـــخـــرتق االأف
ــن حوله  م نــا�ــســرا  االأبــ�ــســار، 
ال�سماء  بــه  اأنــعــمــت  خــري  كــل 
تع�سقه،  اأن  لزاما  فكان  اأر�سها، 
العرات  ت�سكب  اأن  لزاما  كان 
عيون  حتــت  �ساكنة  خال�سة 
ال  الــروح  بحزن  اهلل،  �سماوات 
ــني مت�سي  بــحــزن الــيــاأ�ــض، وح
قد  �سعودا  �سريحه  بــاجتــاه 
ذاتــك،  ويف  ناظريك  يف  تتغري 
عقيدته  وقــوة  بفكره  وت�سمو 
االأبـــد،  اىل  لــه  حبك  ـــدوم  وي
ي�سبه  ب�سمت  تــنــدبــه  واأنــــت 
يف  معه  وكــاأنــك  ـــوت،  امل �سمت 
االآالم  وطـــف  اجلــــروح،  ــف  ط

واالأوجــاع، وطف الذبح وقطع 
الروؤو�ض حتى تنهار وتكبو نحو 

االأر�ض ترابا...
االأجفان  اأن  و�ستعرف  امل�سها   
لها  كــان  ولــو  الــدمــع،  يبللها  مل 
اأيامك  على  فتدخل  تبكي،  اأن 
ح�سا �سادقا من راحة عذابه، 
منت�سبة  قوية  روحــا  وتقف 
ـــه كــــل ورثــــــة قــتــلــتــه،  ـــوج ب
وتعزل  حقدهم  �سر  تك�سف 
النقية  احل�سينية  االأرواح 
لي�سوا  اأنهم  تلوثهم،  عن  بعيدا 
من  يــعــدون  وال  باالإن�سانيني 
مرتبة احليوان، اأنهم يتنف�سون 
ويح�سبون  حلظة،  بكل  احلقد 
ــة  ــدق ـــيء ب ـــس حـــ�ـــســـاب كــــل �
واحلقيقة  جــراأة،  ويعترونها 

هي اأ�سواأ اأنواع القباحة...
ي�سكب  الــــذي  الـــنـــداء  فــكــان 
انت�سار  تاريخ  ويعيد  العرات 
متوهجا  ال�سيف،  على  الـــدم 
عليهم  انــتــ�ــســروا  بــالــ�ــســوت: 
ل�سرد  الــعــزاء  منابر  باإقامة 
ت�سحيته، اأو�سلوا تلك امل�ساعر 
معه...امل  ولدت  التي  االوىل 
يرو احفاده االطهار انه قال: 
"اأنا قتيل العرة، فال يذكرين 
موؤمن اإال بكى"...امل يقل عنه 
�سيد املتقني واأمري املوؤمنني :"يا 

عرة كل موؤمن".. 
ــم احلـــزن  ــاق ــف فــاتــ�ــســاعــهــا ي
وحزنا  اعظم  جمدا  فتكت�سف 
ــدك اليه،  ـــت متــد ي ــد، واأن ــس اأ�
م�سافات  كــل  بقربه  فتطوي 

ــرتاب  ــل عــهــود ال االأزمــنــة، وك
ب�سفاعته  احلاملني  فكل  والدم، 
مذبوحني،  مطعونني  ينتهون 
وهم  وطريقه،  منهجه  �سهداء 
امليت  يحيا  ال  ــه  ان يقني  على 
احلــي...واخــتــيــار  وميــوت  اإال 
حمفوفا  الــ�ــســحــيــح  طــريــقــه 
فالذين  وباملعاناة  بامل�ساعب 
خطاأ  بغري  املــعــرفــة  ــدون  ــري ي
واحلرية  ميل،  بغري  ،والــعــدل 
بغري  والف�سيلة  اإ�ــســاءة،  بغري 
نــزوة، هــوؤالء هم رجال الطف 
عرات  ماآثرهم  تركوا  الذين 
اىل م�ساف قتيل العرات وهو 
ــاظ االحــ�ــســا�ــض  ــق يــوا�ــســل اي
ــان لــيــخــتــار بني  ــس ــ� بــقــلــب االن

عاملني من جنة ونار.  

يا َعْبَرَة كلِّ مؤمن...!
حيدر عاشور العبيدي
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الوعُد الحتم

اأرادا كــــمــــا  مــــذعــــنــــني  �ــــســــنــــاأتــــي 
ـــكـــرٍ   ــــكــــارى مـــهـــطـــعـــني بـــغـــري �ـــس �ــــس
ــــــد تــركــنــا ـــامـــتـــني وق ـــعـــافـــا �ـــس �ـــس
ــقــنــا ــس عــ� فــــاتــــنــــةٍ   كـــــــّل  ونــــــــرتك 
ــــــا( ـــو حـــــول مــــا )يـــــا لـــيـــت اأّن ـــث وجن
ــــرم يــــاأتــــيــــه حـــتـــٌف  ــــغ وكــــــم مـــــن م
ــــهــــا حـــمـــلـــوا غــــــــرورًا  بـــدنـــيـــا اأهــــل

********
ــفــة كــــل يـــــومٍ   ــحــي ــ�ــس ُنـــ�ـــســـّجـــل يف ال
ونـــحـــ�ـــســـد كــــــل مــــــزرعــــــة لـــديـــنـــا
ــى ــيــل ل ــــــــبِّ  ُح يف  ــــة  ــــاع ط ــــُك  ــــل ــــه ون
خـــيـــال اىل  ـــــــوداد  بـــــــال ــــــدُق  ــــــغ ون
ــــودا ــــل ــــا خ ــــه ـــــــا مـــــاكـــــثـــــون ب كـــــــاأّن
عـــنـــا ولـــــــكـــــــّن احلـــــبـــــيـــــب يـــ�ـــســـدُّ
قــربــًا  اأحـــبـــبـــت  اإن  الــطــبــع  خــــــوؤون 
ــــاء بــعــ�ــض ــــدم ــا ب ــن ــس ــ� ــع ـــب ب يـــخـــ�ـــسّ
ـــه ُغـــــثـــــاء ـــت ـــس ـــ� ـــط ـــب ويـــــرتكـــــنـــــا ل

********
ـــا اأتـــيـــنـــا ـــم ـــني ك ـــم ـــرغ �ــــســــرحــــُل م
ــاحــًا ـــٌن كـــانـــت فــ�ــس ـــضُ األـــ�ـــسُ ـــر� ـــخ وت
ـــاٍت ـــق ـــّل ـــغ ــــوب م ــــل ــــق فـــــــــاأن تــــكــــن ال
تــــدري ــض  ــ� ــي ل ـــــة ِ  االأكـــــّن يف  ـــامـــًا  ـــي ن
ـــر كــــــفَّ عــنــهــم  ـــاث ـــك ـــت ـــا زمــــــن ال ـــي ف

ــــــرادى ويــــــــوم اجلــــمــــع نــــ�ــــســــهــــُدُه ف
ـــا جـــــــرادا ـــن ـــئ ـــاب ـــــن خم ــــــفــــــزُع م ون
ــــادا ــــي ــــق وال االإدارة  لـــــوارثـــــنـــــا 
ــــــوؤادا ــــــف ال حمـــبـــتـــهـــا  يف  اأذابــــــــــــت 
ـــــــادا رم كـــــّنـــــا  بــــنــــا  ـــت  ـــف ـــط ل اإذا 
ــــُل حـــــادا ــــب ـــــذكـــــره مـــــن ق وكــــــــان ل
فــــلــــّمــــا حـــــّكـــــمـــــوُه طــــغــــى و�ــــســــادا

********
ــــوادا �ــــس اأم  ـــًا  ـــس ـــا� ـــي ب ـــــــدري  ن وال 
ـــادا ـــس ـــ� ـــهـــا ف ـــنـــابـــل ـــــــو كـــــانـــــت �ـــس ول
ـــــــــنَت الــــعــــبــــادا ــــهــــا َف ولــــيــــلــــى حــــبُّ
ـــــرقـــــادا ال ـــده  ـــي ـــس ـــ� ت يف  ــــجــــُر  ــــه ون
املــــعــــادا وال  ــــاَب  ــــس احلــــ� نــــــرج  وال 
ــــــودادا ال ذاَك   ) )بــغــتــة ً  ويـــنـــكـــُر 
جلــــنــــتــــه �ـــســـيـــقـــُتـــلـــك ابــــتــــعــــادا
ـــَل الــ�ــســمــادا ـــم ـــق كــــل مــــن ح ـــح ومي
ــــك مـــــن اأ�ــــــســــــاع االجــــتــــهــــادا ــــذل ك

********
ونــــلــــحــــق قـــبـــلـــنـــا ممــــــن اأبــــــــــادا
ــــوى( حـــــدادا ــــه ن ــــدة ً )مبـــــا  ــــاه جم
نــــادى لــلــفــتــح  اإذا  ـــــداعـــــي  ال عــــن 
ــــادا ــــس ــــــــــال جتـــعـــلـــهـــا و� ــــوى االآم ــــس �
ــــــــداأوا اأحــــــادا ـــــــادوا كـــمـــا ب فـــقـــد ع

حسن الصباغ الكعبي
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وهو  عيل،  من  وأنا  منهّي  »عيل  حديث  يدلهّ 
وليهّكم من بعدي«، عىل والية أمري املؤمنني 
هبذا  االس��ت��دالل  ووج��ه  ال��س��الم(،  )عليه 
يدلهّ  احلديث  ه��ذا  إنهّ  الرشيف:  احلديث 
)عليه  لعيل  بالترصف  االولويهّة  ثبوت  عىل 
السالم(، وهذه االولوية مستلزمة لإمامة، 

وذلك:
اًل: النهّ النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(  أوهّ
حرصها يف عيل عندما قال: »وهو وليهّكم من 
بعدي«، ومن املعلوم أنهّ املعاين ااُلخرى من 
ليست  وغريمها،  واملحبهّة  كالنرصة  الوالية، 

ة بعيل )عليه السالم(. بأمور خمتصهّ
ألفاظ  يف  »ب��ع��دي«  كلمة  ل��وج��ود  ثانيًا: 
»بعدي«  فكلمة  أكثرها،  أو  ها  كلهّ احلديث 
ا  إمهّ البعديهّة هذه  املعنى، النهّ  رصحية يف هذا 
يستظهر  ربهّام  رتبيهّة:  بعديهّة  أو  زمانية  بعديهّة 

بالدرجة ااُلوىل أن تكون البعديهّة رتبيهّة، »عيل 
يف  عداي  ما  أي  غريي،  أي  بعدي«  وليهّكم 

الرتبة عيل وليهّكم.
الزمان  بمعنى  »بعدي«  كلمة  كانت  إذا  ا  أمهّ
والظرف، عيل وليهّكم من بعدي، يدلهّ وجود 
هذه الكلمة عىل أنهّ أمري املؤمنني ولهّ املؤمنني 
أسقط  ملا  وإالهّ  فصل،  بال  اهلل  رس��ول  بعد 
فوا  بعضهم كلمة »بعدي« يف احلديث، ملا حرهّ
كام  »ب��ع��دي«  كلمة  بإسقاط  احل��دي��ث  ه��ذا 

سنعلم !
ثالثًا: هذه الرواية واردة بألفاظ ُأخرى أيضًا، 

إمامة  عىل  تدلهّ  ااُلخرى  هي  االلفاظ  وتلك 
أمري املؤمنني وأولويته.

حنبل،  الب���ن  امل��س��ن��د  الح��ظ��وا  ف��م��ث��اًل: 
من  وغريها  دمشق،  وت��اري��خ  واملستدرك، 
نفس  يف  بريدة  عن  ي��روون  هم  كلهّ الكتب، 
هذه القصة يقول: فلامهّ قدمت عىل رسول اهلل 
صته، فرأيت وجه رسول اهلل  ًا فتنقهّ ذكرت عليهّ
، فقال: »يا بريدة، ألست أوىل باملؤمنني  يتغريهّ
يا رسول اهلل، قال:  أنفسهم؟« قلت: بىل  من 

»فمن كنت مواله فعيل مواله«.
يوم  اهلل  رسول  سيقوله  الذي  احلديث  نفس 
فظ  اللهّ هذا  نفس  حياته،  ُأخريات  يف  الغدير 

وارد يف ألفاظ هذه القصة.

التي  املصادر  من  وغريه  املسند  والحظوا 
عديدة  بطرق  دمشق  تاريخ  ويف  ذكرهتا 
»يا  العبارات:  تلك  بعد  اهلل  رسول  يقول 

بريدة، من كنت وليهّه فعيلهّ وليهّه«.
وهذه  احلديث  هذا  ألفاظ  يف  هناك  رابعًا: 
املؤمنني،  الم��ري  ُأخ���رى  مناقب  القصة 
يشاركه  وال  بعيل  ختتصهّ  املناقب  تلك 
الحظوا  فمثاًل،  الصحابة.  من  غريه  فيها 
اهلل  )صىل  يقول  للطرباين  االوسط  املعجم 
أقوام  بال  »ما  القضيهّة:  هذه  يف  وآله(  عليه 
من  ��ة[  ب��دقهّ ]الح��ظ��وا  ؟  ًا  عليهّ ينتقصون 
ًا  صني، ومن فارق عليهّ ًا فقد تنقهّ ينتقص عليهّ
خلق  منه،  وأنا  منهّي  ًا  عليهّ إنهّ  فارقني،  فقد 
من طينتي، وخلقت من طينة إبراهيم، وأنا 
أفضل من إبراهيم، ذريهّة بعضها من بعض 

واهلل سميع عليم«.
القصة،  هذه  نفس  يف  جاءت  املناقب  فهذه 
مضافًا إىل قوله )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: 
»إنهّه ال يفعل إالهّ ما يؤمر به«، وغري ذلك من 

ألفاظ هذا احلديث، كام قرأنا.
وهذه  املنقبة،  هذه  يذكر  عباس  ابن  خامسًا: 
ح  الفضيلة، ضمن فضائل المري املؤمنني يرصهّ
ا خاصة بعيل، وحديث عبداهلل بن عباس  بأهنهّ
أمحد،  مسند  يف  الطياليس،  مسند  يف  موجود 
يف املستدرك للحاكم، ويف غريها من الكتب 

ة ذلك السند. ون بصحهّ بسند ينصهّ

من كتاب )حديث الوالية( للعالمة السيد علي الميالني
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للطباعة  )بانيقيا(  دار  عن  حديثا  صدر 
للكاتب  الطف«  وراء  »ما  كتاب  والنرش، 
وال��ب��اح��ث االس��الم��ي غ��ف��ار ع��ف��راوي، 
يعرف  ملا  وشاماًل  مركزًا  عرضًا  يتناول 
من  وتبعها  رافقها  وم��ا  ال��ط��ف،  بوقعة 
وخطب،  وح��وارات  وح��وادث،  أحداث 
قبل  ما  وحتضريات  وق��رارات،  ونقاشات 
املعركة إىل حني توجه اإلمام احلسني )عليه 
إىل أرض كربالء مصطحبًا عياله  السالم( 
حتى  الصغار  وأب��ن��اءه  وإخ��وت��ه  ون��س��اءه 

الرضيع منهم.
وطبع  صفحة،   )270( يف  الكتاب  ويقع 
حد  عىل  امل��وال��ني  من  جمموعة  نفقة  عىل 
تعبري اهلوية التعريفية للكتاب وتقوم رشكة 
العارف لألعامل بتوزيع الكتاب يف بريوت 
النجف  يف  العارف  دار  بمكاتب  والعراق 
املكتبات  يف  منترش  والكتاب  االرشف 
وك��رب��الء  االرشف  والنجف  ب��غ��داد  يف 

والنارصية والديوانية واملثنى وغريها.
يعمد الكاتب عفراوي إىل طرح العديد من 
خروًجا  الكتاب  يف  واألفكار  التساؤالت 
لفضاءات  ال��رسدي  التارخيي  النمط  عن 
التارخيية  واملقاربات  املقارنات  من  رحبة 
ألحداث ووقائع مشاهبة، تؤكد وجهة نظر 

الكاتب يف أسباب اإلخفاق والنهوض.
ويقسم الكاتب حمتويات الكتاب اىل اربعة 
ف  ُيعرهّ االول  الفصل  كان  حيث  فصول، 
االمام احلسني )عليه السالم( ويزيد )عليه 
الشخصيتني،  ويبحث يف حياة  اهلل(  لعائن 
أما الفصل الثاين فكان عنوانه »مطارحات 
عىل ضفاف الطف« وفيه مناقشات عديدة 
الواقعة،  وبعد  واثناء  قبل  تارخيية  لقضايا 
)عليه  احلسني  االم���ام  رد  أمثلتها  وم��ن 
البيعة  طلب  حني  معاوية  عىل  السالم( 

التمهيد  يف  احلسن  االم��ام  ودور  ليزيد، 
وجواب  السالم(،  )عليهام  احلسني  لثورة 
)عليه  احلسني  لثورة  احلقيقي  السبب  عن 
السالم(، وهل كان هناك عرس يوم واقعة 
احلسني  يكون  ان  يف  الرس  وما  الطف؟، 
قرب  وج��ود  حكمة  وم��ا  الشهداء؟،  سيد 
عدد  اىل  اض��اف��ة  ال��ع��راق؟..  يف  احلسني 
لقرارات  املهمة  وال��ردود  االجابات  من 
الواقعة  راف��ق��ت  ومالبسات  واح���داث 

ومازالت حلد االن.
»االمام  عنوانه  فكان  الثالث  الفصل  واما 
السالم(  )عليهام  زينب  والسيدة  السجاد 
االجابة عن  تم  وفيه  الطف«  اعالم  وزارة 
سرية السيدة زينب )عليها السالم(، وكيف 
)عليه  السجاد  اخيها  ابن  انقاذ  استطاعت 
الفاجعة  بعد  املؤثر  ودورمه��ا  ال��س��الم(، 
يف  القياها  التي  اخلطب  خالل  من  االليمة 

الكوفة والشام.
وجاء اخريا الفصل الرابع بعنوان شذرات 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  يف  نظم  ما 
دعبل  للشعراء  قصائد  ثالث  عرض  وتم 
العرب  وشاعر  العرندس  وابن  اخلزاعي 
وتم  اجل���واه���ري،  م��ه��دي  حممد  االك���رب 
يف  مصدرا  مخسني  من  بأكثر  االستعانة 

تأليف هذا الكتاب.
مقدمة  يف  عفراوي  غفار  الكاتب  يقول 
كتابه »جاء اسم الكتاب )ما وراء الطف( 
ألنه مل يكن بحثًا تارخييًا، وال حتلياًل فكريًا 
كان  وإنهّام  أدبيًا،  نقدًا  وال  سيكولوجيًا،  أو 
جمتمعة،  األمور  تلك  كل  وراء  عام  يبحث 
أرسار،  وكشف  متنوعة،  أجوبة  إجياد  مع 

وسرب أغوار«.
تاريخ  أن  نعلم  »نحن  عفراوي  ويضيف 
بشكل  احلسينية  والقضية  عمومًا  اإلسالم 

ا  خاص مل ُتكتب بأيٍد أمينة وخملصة، بل إهنهّ
التي  الظاملة،  احلكومات  ركاب  يف  كانت 
دائاًم ما تعمل عىل طمس احلقائق التي متس 

سمعتها وتارخيها األسود«.
سؤال  بصورة  الكتاب  »جعلت  وتابع 
وضع  استطعت  أنني  عي  أدهّ ال  وج��واب، 
كاتب  جمرد  فأنا  احلروف؛  عىل  النقاِط  كلهّ 
أخريًا  ضالته  وجد  احلقائق  عن  وباحث 
ه إىل قضايا اإلسالم املهمة، بعد أن  بالتوجُّ
بكتابة  عديدًة  وقتًا طوياًل وسنني  أمضيُت 
املوضوعات السياسية واألدبية والثقافية«.

احلياة  بقيت  »إن  بالقول  عفراوي  وختم 
ستكون كتبي القادمة حتت أسامء )ما وراء 

السقيفة( و )ما وراء الصلح( وغريها«.
ص��ادق  حممد  الدكتور  العالمة  سامحة 
احلسيني  املركز  عىل  امل��رشف  الكرباس 
بكلمة  للكتاب  قدم  لندن  يف  للدراسات 
مهمة قال يف ختامها: ان »هذا العنوان املثار 
الطف«،  وراء  »ما  املختار  املوضوع  هلذا 
نتمنى أن يفي صاحبه القدير بوالئه املفعم 
تلك  اىل  طريقه  جيد  ب��أن  امللهم  وبفكره 
القلوب النرية والعقول املبهرة سائال املوىل 
وبعد  قبل  بذلك  وينتفع  خطاه  يسدد  أن 

مثواه، انه تعاىل نعم املوىل ونعم النصري«.
من  عفراوي«  »غفار  املؤلف  أن  ويذكر 
شهادة  وحي��م��ل   1970 ب��غ��داد  م��وال��ي��د 
االنجليزية وعضو  اللغة  البكالوريوس يف 
احتاد  وعضو  العراقيني  الصحفيني  نقابة 
الصحفيني العراقيني ورئيس مؤسسة ناس 
مسؤوال  وعمل  الفكرية  والتنمية  للثقافة 
املجتمع  منظامت  من  العديد  يف  اعالميا 
امل��ئ��ات م��ن املقاالت  ل��ه  امل��دين ون��رشت 

الصحفية يف الصحف وشبكة االنرتنت.

 فراس الكرباسي
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اإلمام  مواجهة  بني  جدًا  كبري  فرق  هناك 
ومواجهة  ملعاوية،  السالم(  )عليه  احلسن 
؛ فلم  ليزيد  السالم(  اإلمام احلسني )عليه 
تكن األمور ملتبسة عىل الناس أيام حكومة 

يزيد كام كانت عليه يف حكومة معاوية.
السالم(  احلسن)عليه  االم��ام  دخ��ل  ل��ذا 
امور  ع��دة  للناس  ليكشف  الصلح،  يف 
د لثورة عظيمة بوجه  خفيت عليهم ، ويمههّ
االمام  به  قام  بام  تتجىل  والطغيان  الظلم 
احلسني)عليه السالم(. ويمكن امجال ذلك 

بنقاط :
السالم(  احلسن)عليه  االم��ام  تناُزل    -1
الناس  ل��دى  كشف  ملعاوية  اخلالفة  عن 
حقيقة أهل  البيت)عليهم السالم( ؛ فأهنم 
ب   ، ال طالهّ ، وهدى  ، وصالح  أئمة حق 
الرشعية  يضفي  ما  وهذا   ، وحكم  خالفة 
السالم(  احلسني)عليه  االمام  خروج  عىل 

بوجه يزيد .

الذي  معاوية  حقيقة  الصلح  كشف    -2
الناس  ك��ان  فقد    ، بالدين  متسرتا  ك��ان 
اهلل  لرسول  حق  كخليفة   اليه  ينظرون 
بام  التزامه  وعدم  ؛  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل 
اتفق عليه مع االمام احلسن)عليه السالم( 
، عرف الناس أن معاوية وولده ليسا أهال 
االمام  خ��روج  جيعل  ما  وه��ذا   ، للخالفة 
احلسني)عليه السالم( هو احلق بعينه ، وال 
بأهل  إال  والدنيوية  الدينية  اخلالفة  تليق 

البيت )عليهم السالم(.
3-  خروج االمام  احلسني)عليه السالم( 
، بل مطالبة حلقه يف اخلالفة ،  باطال  ليس 
الذي رشطه االمام احلسن )عليه السالم( 
االمام   خ��روج  اىل  ينظر  ملن   ، معاوية  مع 

احلسني)عليه السالم( نظرة دنيوية.
البيت  اه��ل  حقيقة  الصلح   أوض��ح   -4
)عليهم  السالم(عند الشاميني الذين طاملا 
النصف  يشكلون  وهم   ، معاوية  ضللهم  

عرفوا  فقد   ، االسالمية  الدولة  من  الغريب 
البيت)عليهم  اه��ل  مكانة  الصلح  بعد 
واخلالفة   ، االرض  اوتاد   وأهنم  السالم( 
احلقة لالمام عيل واوالده )عليهم السالم(  
االم���ام احلسني  م��ا جيعل  خ��روج  وه��ذا 
)عليه السالم( هو احلق بعينه يف نظر االمة 

االسالمية.
أهل  ألئمة  التكاميل  الدور  نعرف  هنا  من 
عىل  احلفاظ  يف    ، السالم(  )عليهم  البيت 
الدين االسالمي من االنحراف والوقوف 
بوجه الظامل ونرصة املظلوم ، فتجد االمام 
سلب   ، صلحه  يف  السالم(  )عليه  احلسن 
الرشعية املزعومة حلكم معاوية واوالده ، 
لثورة  أ   ، وهيهّ الناس  امرهم عند  وأوضح 
 ، املرموقة  مكانته  لالسالم  تعيد  عظيمة 
طاملا  التي  واحكامه  تعاليمه  عىل  وحتافظ 
ُخِطَط لتحريفها ، وحموها ، وإعادة الناس 

اىل اجلاهلية.

أثُر صلح االمام الحسن )عليه السالم( 
في الثورة الحسينية حسن الخلخالي
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صوت الغيرة
وتقام  والشعوب  االم��م  حتتفل 
امل��ه��رج��ان��ات واالح��ت��ف��االت 
لتكريم ابطاهلم بمختلف امليادين 
من  اصبحنا  العراقيني  نحن 
هبؤالء  االحتفال  علينا  الواجب 
االجيال  تعرف  لكي  االبطال 
القادمة من صنع احلياة .... ومن 
الذين  االش��خ��اص  ه��ؤالء  هم 
اجل  من  يملكون  ما  كل  موا  قدهّ

املقدسات .
يف احد االيام واثناء تادية الزيارة 
اىل االمام احلسني )عليه السالم( 
وكان احد االصدقاء وقف امام 
الزبيدي  اك��رم  الشهيد  ص��ورة 
الشهيد  ه���ذا  م��ن   ... ف��س��أل 
العتبة  يف  صورته  وضعت  الذي 

احلسينية املقدسة ؟ 
يتذكر  ص��دي��ق��ي  ي��ا  ل��ه  فقلت 
اهلل  عبد  ايب  وزوار  كربالء  اهل 
بصورة  السالم(  )عليه  احلسني 
البطل  الشيخ  الشهيد  خاصة 

اكرم الزبيدي .
خملصا  ص��دي��ق��ي  ي���ا  ع��رف��ن��اه 

حيب  ومؤمنا  ورشيفا  وشجاعا 
العراق ويعشق كربالء .

اىل  ن��أيت  كنا  عندما  صديقي  يا 
)عليه  احل��س��ني  االم���ام  زي���ارة 
بعد  اجُل��م��ع  ل��ي��ال  ال��س��الم( يف 
سقوط الصنم كنا ننتظر بحامس 
ماذا يقول الشهيد اكرم الزبيدي 
يف  املنصة  يرتقي  ك��ان  عندما 
االذان  قبل  احلسينية  العتبة 

بنصف ساعة تقريبا .
رصاح��ة  بكل  يتحدث  وك���ان 
الئم  ل��وم��ة  اهلل  يف  ت��اخ��ذه  وال 
نفسه  ن��ذر  اح��د  من  خي��اف  وال 
الواقع  عن  يتكلم  الشهادة  اىل 
يف ال��ع��راق وم��اذا جي��ري خلف 
ماذا  ال��زوار  ليعرف  الكواليس 
حمافظات  م��ن  لكوهنم  حي��دث 
يقول  دائ��ام  وك��ان  كافة  العراق 
سوف اقتل من قبل الفئة الباغية 

.
ويف احدى ليال اجلمعة مل حيرض 
اسابيع  ع��دة  وغ���اب  الشهيد 
البطل  اىل  تشتاق  الناس  وبدأت 

انه كان يقوم  وبعدها عاد وتبني 
باداء فريضة احلج .

رايت  الشهيد  ق��ال  صديقي  يا 
باداء  نقوم  كنا  عندما  العجب 
معامل  فهنالك  احل��ج  فريضة 
االره��اب��ي��ني  وان��ت��اج  لصناعة 
اكثر من مكان لنرش  معسكرات 
منه  واهل���دف  ال��وه��ايب  الفكر 
حذرين  نكون  ان  جيب  العراق 

ونستعد ونكون عىل يقظة .
املؤامرة  حجم  صديقي  يا  فقال 
كبرية فليسلم اهلل العراق واهله .
الشهيد  قاله  ما  هذا  صديقي  يا 
ه��ؤالء  املستقبل  ي���رى  ك��ان��ه 
بعد  واق��ع��ا  واص��ب��ح   ، العظامء 

اهلجمة االرهابية عىل العراق.
ياصديقي من اخالق الشيخ اكرم 
يقول حامد اخلفاف يف  الزبيدي 
كتابه ) الرحلة العالجية لسامحة 
السيد السيستاين دام ظله ( )) من 
املشاهد التي ال تزال عالقة باذين 
صورة  للتاريخ  شهادة  اذكرها 
الشهيد اكرم الزبيدي الذي قدم 

لريافق  البرصة  اىل  كربالء  من 
موكب سامحة السيد اىل النجف 
يرجتل  وه��و  ص��ورت��ه  االرشف 
سيارته  من  واالخرى  الفينة  بني 
خلف  القدمني  ح��ايف  راك��ض��ا 
يف  حلاميتها  السيد  سامحة  سيارة 
ان  غريبا  وليس  املزدمحة  املناطق 
وهو  شهيدا  بعد  فام  اهلل  خيتاره 
صوت الغرية والصدق والنزاهة 
الفاسدون  يتحمله  مل  الذي   ...
ظلام  فاغتالوه  كربالء  مدينة  يف 

وعدوانا .
غ��ادر  صديقي  ي��ا  النهاية  ويف 
ووعدنا  الشهيد  قال  كام  احلياة 
بذلك اثناء تادية اخلدمة يف مدينة 
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 

عىل يد الفئة الباغية .
عائلة  م��ن  اع��ت��ذر  اخل��ت��ام  ويف 
الزبيدي  اك��رم  الشيخ  الشهيد 
الين مل اكتب كل يشء عنه نحن 
االعتزاز  حقكم  ومن  به  نفتخر 

هبذا االب النه صوت الغرية .

حسين عبد اليمة الذهبي
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سة  املقدهّ العبهّاسية  العتبُة  متتلُك 
املخطوطات  م��ن  ه��ائ��اًل   ً ك���امهّ
تعود  التي  وال��ن��ادرة  النفيسة 
أجل  من  خمتلفة  زمنيهّة  حُلقٍب 
التعريف وعرضها كام يليُق هبا 
متحُف  أفرد  فقد  وبمكانتها، 
الكفيل للنفائس واملخطوطات 
تتالءم  بعرضها  ة  مساحًة خاصهّ
ما  وم��ع  املتحف  مساحة  م��ع 
إدارة  أولت  وقد  عرضه،  يتمهّ 
هذه  من  بالغًا  اهتاممًا  املتحف 
كوادره  أنجزت  حيث  الناحية 
ال��ف��ن��ي��ة ص��ن��اع��ة ع��ارض��ات 
��ة هب��ذه  )ف��ات��ري��ن��ات( خ��اصهّ
أمتهّ��ت  أن  بعد  امل��خ��ط��وط��ات 
باقي  ع��م��ل  س��اب��ق  وق���ٍت  يف 
عارضات املتحف التي ُصنعت 
وحسب  العراق،  يف  ٍة  مرهّ ل  ألوهّ

نوع كلهّ قطعٍة معروضة.
احل����اج ص����ادق الزم  وي��ب��ني 
املتحف  قسم  رئ��ي��ُس  جاسم 
»تواصل  قائاًل:  الكفيل  لشبكة 
شعبة  يف  الصيانة  وحدة  كوادُر 
إنجاز  للقسم  التابعة  املخترب 
بعرض  ��ة  اخل��اصهّ ال��ع��ارض��ات 
ال��ن��ف��ائ��س وامل��خ��ط��وط��ات 
وحسب  باملتحف  ��ة  اخل��اصهّ
إنجاز  فبعد  العمل،  تسلسل 
نت  تضمهّ التي  األوىل  املرحلة 
العارضات  من  العديد  صناعة 
وبأسلوب  عاملية  بمواصفاٍت 
بعمل  الرشوع  تمهّ  رائع  عرٍض 
بجناح  ��ة  خ��اصهّ ع���ارض���ات 
أل���وان  ذات  امل��خ��ط��وط��ات 
السابقة،  عن  خمتلفة  وإض��اءة 
وب��أس��ل��وب ع���رٍض م���زدوج 

العرض  فيها  ي��ك��ون  بحيث 
من  لالستفادة  اجلانبني  م��ن 
امل��س��اح��ة، ف��ت��مهّ م��ن اخل���ارج 
النحاسيهّات  ب��ع��ض  ع���رض 
��ات  وال��ن��ف��ائ��س ك��ال��زج��اج��يهّ
والساعات وغريها، فيام تمهّ من 
الداخل عرض املخطوطات يف 
من  األزرق  ون  باللهّ عارضات 
وكذلك  املخطوطة  إبراز  أجل 
بالنسبة  التغيري  من  نوٍع  لعمل 

لنظر الزائر«.
العارضات  هذه  »إنهّ  ُمضيفًا: 
احل��رارة  توفري  بنظام  ��زة  جُم��ههّ
للمخطوطة  املناسبة  والرطوبة 
بنظام  تعمل  اإلض��اءة  أنهّ  كام 
عدم  حالة  ففي  أوتوماتيكي، 
هذه  تنطفئ  شخص  وج���ود 
امل��واد  مجيع  أنهّ  ك��ام  اإلن����ارة، 

هي  صناعتها  يف  املستخدمة 
م����واد غ��ري ع��ض��وي��ة، حيث 
عارضات  تسع  اجلناح  يضمهّ 
بعضها  م��ع  م���رتاصهّ  بشكٍل 
الواحدة  طول  ويبلغ  البعض، 
)1,25م(  وعرضها  )2,5م( 
منها  )75س��م(  خصص  وق��د 
لعرض  والباقي  للمخطوطات 

النفائس«.
وُيذكر أنهّ هذه العارضات التي 
ل  ألوهّ ُتصنهّع  املتحف  هبا  ز  ُجههّ
عراقية  وبأيد  العراق  يف  ٍة  م��رهّ
من منتسبي املتحف وبقياسات 
املعروض  مع  لتتالءم  خمتلفة 
وضعها  ت��مهّ  ٍة  خلطهّ وفقًا  فيها 
من  عرضه  يتمهّ  ما  فيها  روعي 

مقتنيات وبقياسات خمتلفة.

متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات يفتتح 
الجزء الخاّص بنفائس المخطوطات
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املواعظ  يف  املقريزي  يقول 
فيام  املشهد  »ه��ذا  واالعتبار 
ومدينة  الطولوين  اجلامع  بني 
مشهد  العامة  تسميه  م��رص 
وانام  العابدين وهو خطأ  زين 
عيل  بن  زيد  رأس  مشهد  هو 
بن  العابدين  بزين  املعروف 
احلسني بن عيل بن أيب طالب 
ويعرف  ال��س��الم(  )عليهم 
حمرس  بمسجد  ال��ق��دي��م  يف 

اخلىص.
ك��ت��اب  ال��ك��ن��دي يف  وق����ال 
االم��راء: »وق��دم اىل مرص يف 
أيب  بن  احلكم  أبو   122 سنة 
برأس  خطيبا  القييس  االبيض 
السالم(  )عليه  عيل  بن  زي��د 
من  خلون  لعرش  االح��د  يوم 
الناس  واجتمع  اآلخر  مجادى 

اليه يف املسجد«.
وقال الرشيف حممد بن أسعد 
اجل����واين يف ك��ت��اب اجل��وه��ر 
القبائل  ذك���ر  يف  امل��ك��ن��ون 
زين  عيل  بن  »زيد  والبطون: 
عيل  بن  احلسني  بن  العابدين 
بن أيب طالب )عليهم السالم( 
بالكوفة، مل يبق )عليه  الشهيد 

السالم( غري رأسه التي باملشهد 
الذي بني الكومني بمرص بطريق 
الفيل  وبركة  طولون  ابن  جامع 
وهو من اخلطط يعرف بمسجد 

اخلىص وملا صلب كشفوا عورته 
فنسج العنكبوت فسرتها ثم انه 
بعد ذلك حرق وذري يف الريح 
ومل يبق منه اال رأسه التي بمرص 
طيف  ألنه  صحيح  مشهد  وهو 

املنرب  عىل  نصب  ثم  بمرص  هبا 
 122 سنة  يف  بمرص  باجلامع 
فرسقت ودفنت يف هذا املوضع 
عليها  وب��ن��ي  ظ��ه��رت  أن  اىل 

مشهد.

وذك���ر اب���ن ع��ب��د ال��ظ��اه��ر ان 
»األف��ض��ل ب��ن أم���ري اجل��ي��وش 
أمر  زي��د  رأس  حكاية  بلغه  ملا 
من  يبق  ومل  املسجد  بكشف 
هذا  فوجد  حم��راب  اال  معامله 

العضو الرشيف«..
اب��ن  منجب  ب��ن  حم��م��د  وق���ال 
فخر  الرشيف  حدثني  الصرييف 
الزيدي  الفتوح نارص  أبو  الدين 
خطيب مرص وكان من مجلة من 
حرض الكشف قال ملا خرج هذا 
وافرة  هامة  وهو  رأيته  العضو 
ويف اجلبهة أثر يف سعة الدرهم، 
وك��ان  دار،  اىل  ومُح���ل  ُع��ط��ر 
ربيع  تاسع  االحد  يوم  وجدانه 
األول سنة 525 وكان الوصول 
به يف يوم األحد ووجدانه يف يوم 

االحد.

مصادُر مصريٌة تؤكد ان مشهد زين العابدين 
في مصر هو لرأس زيد الشهيد
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)أوميغا 3( تقلص خطر الوفاة بأمراض القلب..!

المعدة 

األمريكيون  الباحثون  اكتشف 
الذي  )الكانابيديول(  دواء  أن 
قد  عقلية  مؤثرات  يتضمن  ال 
م��ادة  إىل  تعاطيه  عند  يتحول 
التي  )ترتاهيدروكانابينول( 
يمكن أن تؤثر عىل عقل املريض، 

عادة  )الكانابيديول(  ويستخدم 
والح��ظ  ال���رصع،  ع��الج  عند 
املصابني  األط��ف��ال  أن  األط��ب��اء 
أع��راض  لدهيم  تظهر  بالرصع 
والنعاس  التعب  مثل  جانبية 
لدى تعاطي دواء الكانابيديول، 

هذا  م��رد  إن  العلامء:  ق��ال  فيام 
األمر إىل انحالل )الكانابيديول( 
وحتوله  احلامضة  املعدة  بيئة  يف 
صنف  إىل  تنتمي  م����واد  إىل 
ضمنها  ومن  العقلية،  املؤثرات 

ال�)ترتاهيدروكانابينول(.

االفرتاض  تأكيد هذا  أجل  ومن 
أجرى العلامء جتربة حيث تعرض 
السوائل  لتأثري  )الكانابيديول( 
مكوناهتا  تشبه  التي  احلامضة 
تم  ثم  املعدة،  عصري  مكونات 
أجهزة  بواسطة  املشتقات  حتليل 
نتائج  ودل��ت  الطيف،  قياس 
)الكانابيديول(  ان  عىل  التجربة 
ال��ب��ي��ئ��ة  ظ�����روف  يف  ي��ت��ح��ول 
احلامضة خالل ساعتني إىل مادة 
وغريه  )ترتاهيدروكانابينول( 
العقلية،متوصلني  املؤثرات  من 
بأن  مفاده  استنتاج  إىل  بذلك 
تفاعالت مماثلة يمكن أن حتدث 
عند  اإلن��س��ان  معدة  داخ��ل  يف 

تعاطيه دواء )الكانابيديول(.

نتائجها  ن��رشت  حديثة  دراس���ة  خلصت 
استهالك  بني  صلة  وج��ود  إىل  أمريكية  جملة 
أمحاض)أوميغا 3( الدهنية املوجودة بكميات 
السلمون  مثل  أنواع األسامك  كبرية يف بعض 
 %10 بنسبة  وتقليص  واألنشوفة  والرسدين 
واستندت  قلبية،  نوبة  ج��راء  الوفاة  خلطر 
عالقة  إلقامة  دم  حتاليل  إىل  ال��دراس��ة  ه��ذه 

الدهنية   )3 )أوميغا  أمحاض  بني 
يف  باحتشاء  اإلص��اب��ة  ووت���رية 
عضلة القلب، كام شملت بيانات 
مستقاة من 19 دراسة أجريت يف 
16 بلدا، بمعدل 45 ألفا و637 
املجموعة،  ه��ذه  ويف  مشاركا، 

للمرة  قلبية  بنوبة  شخصا   7973 أصيب 
شخصا،   2781 وفاة  عن  أسفر  ما  األوىل، 
بمعزل  متشاهبة  املختلفة  النتائج  فكانت 
إصابة  ووجود  والعرق،  واجلنس  السن  عن 
بالسكري أو عدمه، واستخدام األسبريين أو 

مضادات الكولسرتول.

قادرة على تحويل بعض المواد 
إلى مؤثرات عقلية..!

حول العالم
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الذين يسعون لالستمتاع  بأشعة الشمس يف مياه  العلامء املصطافون  حذر 
األسد))lionfish،مؤكدين  سمك  خطر  من  املتوسط  األبيض  البحر 
األسد  سمك  من  السامة  األنواع  تشجع  البحر  حرارة  درجات  ارتفاع  إن 
األكثر  السياحية  الوجهات  من  بالقرب  والتكاثر  البحر  غزو  عىل  الغريب 
شعبية، وبني العلامء ان سمكة األسد تعد من األسامك اجلميلة لكنها قاتلة 
حيث حتتوي زعانفها املشعة عىل السم ما جيعلها من بني احليوانات املفرتسة 
بامتياز وهي مصدر هتديد للصيادين والغواصني، ورغم ان لسعاهتا نادرا 
ما تكون قاتلة، لكنها تتسبب يف الغثيان والقيء واحلساسية واألمل الشديد 
تنتج نحو مليوين  أيام ما جيعلها  بالتفريخ كل 4  تقوم  اهنا  أيضا،موضحني 
بيضة سنويا، ويساعدها عمودها الفقري السام عىل ردع احليوانات املفرتسة 
عن صيدها، فيام يسافر بيضها مع تيارات املحيط ويمكن أن يغطي مسافات 

كبرية قبل أن يستقر يف هناية املطاف.
قبالة  املتوسط  البحر  يف  األوىل  للمرة  شوهدت  األس��امك  هذه  أن  يذكر 
وفقا  والتونسية  اللبنانية  املياه  يف  مؤخرا  وشوهدت   ،1991 عام  فلسطني 
من  السويس  قناة  األسامك دخلت عرب  أن هذه  ويعتقد   )UICN( ملنظمة 

البحر األمحر حيث توجد هناك بأعداد كبرية.

قديم  يف  سقط  النيازك  أحد  يف  عقيق  آثار  عىل  مرة  ألول  العلامء  عثر 
الزمان يف قارة القطب اجلنويب، يدل عىل أن النيازك هي التي نقلت املاء 
إىل األرض من الفضاء، أعلن ذلك علامء الفلك الربيطانيون يف مدينة 
نوتنغهام، وقالت )هيالري داونس( من كلية )بيوركبيك( اللندنية: إن 
اكتشاف العقيق يف نيزك ) EET 83309 ( ما هو إال دليل واضح عىل 
أن النيازك والكويكبات قد حتتوي عىل كميات كبرية من اجلليد املائي، 
نيازك كبرية احلجم عىل األرض،  آثار سقوط   بالطبع من  إننا نخشى 
األرض  إىل  املاء  األعوام  مليارات  منذ  تنقل  كانت  النيازك  تلك  لكن 

وهبذا ساعدهتا عىل التحول إىل عامل مأهول بالكائنات احلية،موضحة ان علامء الفلك مل يكونوا إىل حد اآلن قادرين عىل العثور عىل آثار أية 
)أحجار ساموية( حتتوي عىل العقيق الذي يضم غالبيته سيليكونا ُمَهدرتًا )مميَّهًا( أو باالحرى احتادات كيميائية مؤلفة من السيليكا واملاء، 

ويعترب هذا األمر دليال عىل أن النيازك وليس املذنبات - كام يعتقد البعض- كانت احلَملة الرئيسية للامء إىل األرض الفتية.

المتوسط  البحر  تغزو  أسماك سامة 
والعلماء يحذرون

قام الرشكاء يف املحطة الفضائية الدولية بإعداد خارطة طريق 
تقيض بإنشاء منصة قمرية دولية مأهولة من شأهنا أن تصبح 
اخلطوة األوىل عىل طريق غزو الفضاء البعيد، وقالت)إرينا 
الروسية  )إنريغيا(  باسم رشكة  الرسمية  رومانوفا(املتحدثة 
املنصة  مالمح  بحث  إن  الفضائية:  لألجهزة  املصنعة 

ووظائفها ومكوناهتا قد بدأ.
يذكر أن بحث إمكانات التعاون يف غزو الفضاء خارج املدار 
حول األرض كان قد بدأ عام 2011 عىل مستوى اخلرباء، 
إمكانات  لدراسة  خطة  توقيع  تم   2014 عام  خريف  ويف 
املحطة الفضائية الدولية بغية غزو الفضاء البعيد، ومن أجل 
تنفيذ تلك اخلطة تم تشكيل فريق العمل) IECST( الذي 
الربنامج  لتطبيق  املحتملة  السيناريوهات  دراسة  شأنه  من 
أن  بالذكر  واجلدير  البعيد،  الفضاء  بغزو  اخلاص  ال��دول 
املحطة الفضائية الدولية هي مرشوع دول تساهم فيه )14( 
وكندا  واليابان  وروسيا  املتحدة  الواليات  وضمنها  دولة، 
والدول األوروبية األعضاء يف الوكالة الفضائية األوروبية.

اتفاق دولي على إنشاء منصة 
قمرية مأهولة لغزو الفضاء 

األحجار الكريمة تكشف سر الماء على األرض

حول العالم
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وتعدهّ منطقة االهوار من املواقع التي متتلك 
مقومات متنوعة طبيعية واقتصادية وثقافية 

وحضارية مَع تارخيها املوغل يف القدم.
بتفاؤله  معروف  العراقي  الشعب  أن  ومع 
تسجيل  ملف  قبول  يأمل  فهو  الكبري 
العاملي  ال���رتاث  الئحة  ضمن  األه���وار 
يف  حاليًا  ُي��ق��ام  ال��ذي  امل��ؤمت��ر  يف  وذل��ك 

العاصمة الرتكية اسطنبول.
تعزيز  يف  كبري  دور  العراقي  للشارع  وكان 
عىل  احلملة  خ��الل  م��ن  الرسمي  اجلهد 
من  للعديد  االجتامعي  التواصل  مواقع 
املواطنني دعاًم النضامم ما يقدمه العراق إىل 
وزارة  جهود  عن  فضاًل  الدولية،  الالئحة 
من  االعضاء  ال��دول  إقناع  يف  اخلارجية 

منظمة اليونسكو ملساندة ملف العراق.
املنظمة  يف  ع��ض��وًا  ليَس  ال��ع��راق  وألن 
الدولية، فسيتوىل لبنان رسميًا تقديم طلب 
ال��رتاث  الئحة  ضمن  للتسجيل  العراق 

العامليهّ لعضويته يف املنظمة.
اخل��اص  امل��ل��ف  إع���داد  عملية  وك��ان��ت 

وطني  فريق  لعمل  خضعت  ب��األه��وار 
ووزارة  البيئة  وزارة  من  كال  مجع  مشرتك 
 2012 عام  منذ  واآلثار  والسياحة  الثقافة 
إىل  تسليمه  تم  حيث   2014 عام  وحتى 
توفد  أن  قبل  وذل��ك  اليونسكو  منظمة 
اليونسكو فريًقا من اخلرباء لزيارة األهوار 
ميدانًيا وصياغة تقريرهم املخصص للهيئة 
اآلث��اري  باجلانب  املعنية  االستشارية 

والطبيعي يف منظمة اليونسكو.
املوافقة  سترتكها  التي  املعنوية  اآلثار  ومع 
عىل ضمهّ األهوار إىل الئحة الرتاث العاملي، 
تمهّ  لو  العراق  مادية سيجنيها  آثار  فهنالك 
االعرتاف بأهوارِه العظيمة، حيث ستكون 

واملنظامت  املتحدة  االم��م  اهتامم  موضع 
العاملي، وحتفز ايضا  العام  الدولية والرأي 
التواجد  هب��ذا  االه��ت��امم  عىل  احلكومات 
املجتمع  وتلزم  نوعه  من  الفريد  البيئي 
محاية  مستلزمات  وتوفري  بدعم  ال��دول 
االهوار ومعاجلة املشاكل البيئية وتسجيلها 
أيضا  ر  ويوفهّ كام  اهتاممها،  أولويات  ضمن 
وتوفري  ال��دول  امل��ادي  الدعم  إمكانات 

اخلربات وغري ذلك. 
سكان  رعاية  أيضا  امللحة  ت  املهامهّ ومن 

الئحة  ُتشّرف  التي  القصب  مملكُة   
التراث العالمي

األحرار/ علي الشاهر

أهوار العراق..

مَع الجهود الرســــمية والشــــعبية الرامية بضمِّ أهوار العراق إلى الئحة التراث العالمي، قد ُنفاجأ بتطوّرات وآراء عديدة في ضّمها أو عدِم ضّمها 
بحســــب ما ســــيقّدمه القائمون على المشروع والقناعات الشخصية للطرف المقابل، ولكن تبقى ألهوارنا )فينيسيا العراق( مكانتها في قلوبنا وذاكرة 

األجيال العراقية منذ أول عراقّي خلقه اهلل تعالى وحّتى آخر عراقّي يتنفس بحّبها وجمالها الذي جعل منها مملكًة قائمًة على عرش الماء.
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مَن العلوم الدينية املشهورة التي كثَر اجلدل يف مسائلها وما يزال، وهو 
وإلزام  املسرتشدين  وإرشاد  الدينية  العقائد  بإثباِت  هيتُم  مستقٌل  علٌم 

املعاندين بطرح احلجج الثابتة والصحيحة.
وألنهّ العقائَد الدينية هي األساس للعلوم الرشعية واألحكام العملية، 
ُتقبل األعامل عن  الرشعية، وكيف  أعامله  ُقبلت  ت عقائده  فَمن صحهّ

العقائد الباطلة أو ممهّن هو يف شكٍّ من أمِر دينه؟!
ة;  فِعلم الكالم � بالنظر إىل موضوعه � من أهمهّ العلوم الرضورية لأُلمهّ
الناحية االعتقادية،  به من  فني االلتزام  املكلَّ لبيان ما عىل  ل  املتكفهّ ألنهّه 
الناحية  بيان ما جيوز وما ال جيوز عليهم من  ل  يتكفهّ الفقه  أنهّ علم  كام 

العملية، مع جواز التقليد فيه.
سة يف أحكامها الفرعية بعلم الفقه وجهود  وكام أنهّ بقاء الرشيعة املقدهّ
الفقهاء فيه، كذلك علم الكالم وآثار املتكلهّمني يف احلفاظ عىل اأُلصول 

االعتقادية.
وقد اهتمهّ العلامء املسلمون كثريًا بعلم الكالم وكثرت الكتب املؤلهّفة فيه 

من خمتلف املذاهب اإلسالمية.
يف  كثريًا  خيتلفوا  مل  العلامء  أنهّ  إال  الكالم(  )علم  تعريفات  د  تعدهّ ومَع 

تعريفه وتبيان فائدته والغرض من وضعه وتأسيسه.
وقال القايض عضد الدين اإلجيي: »الكالم: علم يقتدر معه عىل إثبات 

العقائد الدينية بإيراد احلجج ودفع الُشبه«.
قال: وفائدته ُأمور: 

ي من حضيض التقليد إىل ذروة اإليقان. ل: الرتقهّ األوهّ
بإقامة  املعاندين  وإلزام  ة،  املحجهّ بإيضاح  املسرتشدين  إرشاد  الثاين: 

ة. احلجهّ
الثالث: حفظ قواعد الدين عن أن تزلزهلا شبه املبطلني.

الرابع: أن يبنى عليه العلوم الرشعية فإنهّه أساسها.
ة النيهّة واالعتقاد، إذ هبا يرجى قبول العمل. اخلامس: صحهّ

ه: الفوز بسعادة الدارين«. وقال اإلجيي: »وغاية ذلك كلهّ
األدلهّة  الدينية عن  بالعقائد  »العلم  بأنهّه  التفتازاين:  الدين  فه سعد  وعرهّ
بنظام  »الفوز  ومنفعته:  باإليقان«،  اإليامن  »حتلية  وغايته:  اليقينية« 

املعاش، ونجاة املعاد«.

ما هو )علُم الكالم(     بيئتهم  عىل  واحلفاظ  االه��وار 
وتقاليدهم  والثقافية  احلضارية 
وصناعاهتم  معيشتهم  وطريقة 
اصوهلا  ت��ع��ود  ال��ت��ي  املحلية 
السنني  آالف  اىل  وج��ذوره��ا 
وكانت املنطقة بالذات مصدرا 
محاية  وكذلك  الروحي  لإهلام 
من  حت��وي��ه  مل��ا  البيئي  ال��ت��ن��وع 
فريدة  مائية  واحياء  حيوانات 

من نوعها.
بأن ضمهّ  د أحد اخلرباء  كام وأكهّ
الرتاث  لالئحة  العراق  أهوار 
عىل  تركيا  سيجرب  ال��ع��امل��ي، 
املائية  ال��ع��راق  حصة  اع��ط��اء 
احلياة  وسيعيد  كامل،  بشكل 

اليها من جديد.
وق��د ش���ارك وف��د ع��راق��ي يف 
العاملي  الرتاث  جلنة  اجتامعات 
والثقافة  الرتبية  ملنظمة  التابعة 
التي  )اليونسكو(  وال��ع��ل��وم 
بدأت أعامهلا يوم األحد املايض 
من  العرشين  حتى  وتستمر 
مدينة  يف  اجل���اري  مت��وز  شهر 
اسطنبول الرتكية، ويأمل الوفد 
عمليات  تسفر  أن  ال��ع��راق��ي 
ال��ت��ص��وي��ت ع��ن ض���مهّ ملف 
يف  األث��ري��ة  واملناطق  األه���وار 
وال��ب��رصة  ق��ار  ذي  حمافظات 
العراق  جنويب  واملثنى  وميسان 
بعد  العاملي،  الرتاث  الئحة  إىل 
استكامل اللجان الفنية والثقافية 

كافة رشوط املشاركة واإلجابة 
من  املطروحة  التساؤالت  عن 
يف  العاملي  ال���رتاث  جلنة  قبل 
اليونسكو، مع توقعات رسمية 
لصالح  التصويت  نسبة  ب��أن 
 )%  60( ال���  ستفوق  ال��ع��راق 

بحسب املعطيات املتوفرة.
فهي  العراق  ألهوار  وبالنسبة 
احلويزة،  ه��ور  ر،  احل���امهّ )ه��ور 
أهوار اجلبايش، أهوار الشامية، 
هور  السنيه,  هور  الشوجية,  هور 
أم  هور  ع��ودة،  هور  السعدية, 
البقر, هور الدملج, هور ابن نجم, 
هور السناف, هور زجري, هور 
أم البني, هور عليوي, هور كرمة 
العدل,  هور  زرك,  أبو  هور  عيل, 
هور  العظيم,  هور  السودة,  هور 
أم نعاج, هور الرتابة, هور املالح, 
امليمونة, هور غموكة, هور  هور 
أه��وار  عفك،  ه��ور  الصحني, 
أهوار  السينية،  أهوار  الفهود، 
هور  اجلكة,  ه��ور  الساعدية، 
هور  ال��ك��س��ارة,  ه��ور  الشيب, 
هور  ال��س��ادي��ة,  ه��ور  شخيرت, 
هور  سيخاوي,  هور  الدجيلة, 
اجل��ف��اين, ه��ور ش��اه ع��يل, هور 
دويمة, هور برهان, هور العريمة, 
هور  روي��د,  هور  العكيل,  هور 
ك���الم, ه��ور  س��ف��ار, ه���ور أيب 

الشنافية(.

وفوائده؟
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قّصة وعبرة 
يفوح  امل��رء  مكنون  يطيب  عندما   *

الشذى من كالمه .
* جمادلة االمحق كَمْن حيمل رساجًا يف 

وضح النهار .
* اذا ُخبثت رسيرة الفرد نبتت االشواك 

يف  حديثه .
اجتامعي فال  نفاق  ما هو  املديح  * من 

ق كل ما تسمع . ُتصدَّ
* املفلس يف عالقاته االجتامعية حياول 

استجداء األعجاب .
* معاداة االخرين كاأللغام تزرعها هلم 

فتنفجر عليك .
* ال تعبأ باملديح ولكن انظر ملَْن مدحك 

.
وان  فأهنا  النخلة  يف  الشموخ  ارى   *

ماتت تبقى شاخصة وقائمة .
ان  قبل  منه  استفْد  كالبالون  العمر   *

ينفجر .
امليزان  عىل  االن��س��ان  يقف  عندما   *
ُيعرف وزنه وعندما يتكلم ُيعرف مقدار 

علمه .
م يف نفسه  * اذا عانى الشخص من تقزهّ
فرسعان ما حياول الفات نظر االخرين 

اليه باملالبس وقصات الشعر وامثاهلا .
* املغرور شأنُه شأن َمْن امتطى سحابة 

فمصريُه السقوط ألهنا ستمطر .
* عطر الكلمة الطيبة الذي تنرشُه رياح 

املحبة باِق ال يزول .
مثل ريشة يف  فهو  استسلم هلواه  َمْن   *
تتقاذفه   قش  كعود  ومثله  الريح  مهب 
املتالطمة وكنملة متتطي ورقة  االمواج 

يدفعها ماء الشالل نحو املنحدر. 

يروى عن ابن عباس أنه قال: كنت مع احلسن بن عيل )عليه السالم( يف املسجد احلرام وهو 
معتكف وهو يطوف حول الكعبة، فعرض له رجل من شيعته وقال: يا بن رسول اهلل )صىل 

اهلل عليه وآله وسلم(: إن عيلهّ دينا لفالن، فإن رأيت أن تقضيه عني.
فقال )عليه السالم(: ورب هذا البيت ما أصبح عندي يشء.

فقال: إن رأيت أن تستمهله عني، فقد هددين باحلبس.
فقال ابن عباس: فقطع اإلمام الطواف وسعى معه.

فقلت: يا بن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( : ألست إنك معتكف؟.
فقال: بىل، ولكن سمعت أيب يقول: سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يقول: 
)من قىض ألخيه املؤمن حاجة كان كمن عبد اهلل تعاىل تسعة آالف سنة صائاًم هناره وقائام 

ليله(.

وقفات..
خالد غانم الطائي

قضاء حاجة المؤمن

من أروقة ال�

)شواهد  يف  احلنفي  احلسكاين  احلاكم  احلافظ  روى 
التنزيل( بإسناده: قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ،عن 
َعَلْيِهْم(  َأْنَعْمَت  ِذيَن  الهّ اَط  )رِصَ تعاىل:  اهلل  قول  يف   ، أبيه 
م( ومن معه ، وعيل  قال: النهّبي )صىلهّ اهلل عليه وآله وسلهّ

بن أيب طالب وشيعته.

)ِصَراَط اّلِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم(

ة  ع بحيوية إىل احلياة، وتأيت مبادراهتم خاصهّ أغلُب األحيان نجد املبادرة من الشباب املتطلهّ
)عبهّود  ويدعى  العراقيني  الشباب  أحد  بادر  وقد  الوقت،  نفس  يف  ورائعة  متوقعة  وغري 
ر بثالثة  ع بمصاريف زواجه التي تقدهّ العيساوي( من حمافظة بابل إىل إلغاء حفلة زفافه وتربهّ

ماليني دينار دعاًم للحشد الشعبي، فبوركت مبادرتُه وأسعده اهلل يف حياته الزوجية.

مبادرٌة جميلة
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صورة وتعليق

عجيب غريب

حبائُل الشيطان

يف حمافظة عراقية ُيرضب هبا املثل يف االلتزام 
غريبة  بظواهر  تصطدم  والعادات  بالدين 
عمومًا،  العراقي  املجتمع  وع��ىل  عليها 
وهي ارتفاع مهور الزواج إىل مبالغ خيالية 
عراقي(  دينار  مليون   50( إىل  وص��َل 
حول  احلنيف  الدين  توجيهات  متناسنَي 
مشكلة  سيصبح  ال��ذي  املوضوع  ه��ذا 
اجتامعية تؤدي إىل العزوف عن الزواج 
ب�  األخ��رى  العوائل  ستطالب  وأيضًا 
تزويج  عىل  للموافقة  ف��وق(  فام   50(

بناهتم.

عندما  اهلل:  رمحه  األنصاري  الشيخ  تالمذة  أحد  يقول 
كنت يف النجف األرشف أدرس عند الشيخ األنصاري، 
النائم حيمل حبااًل  ليلة يف ما يرى  الشيطان ذات  رأيت 

عديدة.
سألته: ماذا تفعل هبذه احلبال؟

قال: ألقيها يف أعناق الناس، وأجرهم إلَّ فأصطادهم، 
مرتىض  الشيخ  عنق  يف  احلبال  هذه  أحد  ألقيت  وأمس 
الزقاق الذي  األنصاري وسحبته من غرفته إىل أواسط 

يقع منزله فيه، ولكن لألسف أفلت مني رغم اجلهد الكبري الذي بذلته.
أسأل  أن  األفضل  فقلت  رؤياي،  تعبري  يف  أفكر  بدأت  النوم  من  استيقظت  وعندما 

الشيخ نفسه، لذلك ترشفت بزيارته وحدثته بام رأيت، فقال:
صدق الشيطان، إن امللعون أراد أمس أن خيدعني، ففررت من رشاكه بلطف اهلل تعاىل.
أمس مل يكن لدي يشء من املال، واحتجنا يف البيت إىل بعض اللوازم، فقلت يف نفيس: 
أن  فيمكنني  بعد،  رصفه  وقت  يأِت  ومل  السالم(  )عليه  اإلمام  سهم  من  ريال  لديَّ 

أقرتضه ثم أسدد القرض فيام بعد.
يف  قلت  احتجناه  ما  رشاء  أردت  أن  وبمجرد  املنزل،  من  وخرجت  الريال  أخذت 

نفيس:
ين فيام بعد؟.. وبقيت أفكر يف ذلك حتى قررت  من يضمن أين أستطيع أداء هذا الدَّ

هنائيًا أن أرجع إىل املنزل، فلم أشرت شيئًا، وأرجعت املال إىل مكانه.

العتبة العسكرية المقدسة سنة 1287ه��
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إعالن

يعلُن قسم السياحة الدينية في 
العتبة الحسينية المقدسة 

- مكتب كربالء المقدسة/ بين الحرمين الشريفين/ بداية شارع السدرة، ه� 07802402050

- مكتب كربالء المقدسة/ حي األسرة/ مجاور جامع اإلمام محمد الجواد )عليه السالم(، ه� 07800068303

- مكتب بابل/ مركز مدينة الحلة/ قرب مجسر الثورة، ه� 07819950801

عن تسيير رحلة إلى إيران لزيارة اإلمام الرضا )عليه السالم( والسيدة فاطمة 
المعصومة )عليها السالم(، وعن تسيير رحلة أخرى إلى سوريا لزيارة السيدة 
زينب )عليها السالم( والسيدة رقية )عليها السالم( فعلى من يرغب بالسفر 

مراجعة أحد مكاتب القسم التالية:


