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قال اإلمام علي الهادي:
الناُس في الدنيا بالمال، وباآلخرة باألعمال

a

)80( واهلل جع��ل لك��م موضع��ا تس��كنون فيه وق��ت إقامتكم وجع��ل لكم من 
جل��ود االنعام اخلي��م واملض��ارب املتخذة م��ن األدم والوبر والصوف والش��عر 
جتدوهن��ا خفيفة خيف عليكم محله��ا ونقلها ووضعها ورضهبا يوم س��فركم ومن 
أصوافها وأوبارها وأش��عارها أثاثا ما يلبس ويفرش ومتاعا ينتفع به إىل حني إىل 
م��دة من الزم��ان. )81( القمي قال ما يس��تظل به وجعل لكم م��ن اجلبال أكنانا 
مواضع تس��كنون هبا من الغريان والبيوت املنحوتة فيها وجعل لكم رسابيل ثيابا 
م��ن القطن والكت��ان والصوف وغريها تقيك��م احلر إكتفى بذك��ر أحد الضدين 
لداللته ع��ى االخر وألن وقاية احلر كانت عندهم أهم ورسابيل تقيكم بأس��كم 
يعن��ي الدروع واجلواش��ن والرسبال يع��م كل ما يلبس كذلك كإمت��ام هذه النعم 
الت��ي تقدم��ت يتم نعمت��ه عليكم لعلكم تس��لمون أي تنظرون يف نعمه الفاش��ية 
فتؤمن��ون به وتنقادون حلكم��ه. )82( فإن تول��وا أعرضوا ومل يقبل��وا منك فإنام 
علي��ك البالغ املبني وقد بلغ��ت واعذرت. )83( يعرفون نعم��ة اهلل ثم ينكروهنا 
وأكثرهم الكافرون.القمي عن الصادق )عليه الس��الم( نحن واهلل نعمة اهلل التي 
أنع��م هبا عى عباده وبنا ف��از من فاز. )84( ويوم نبعث من كل أمة ش��هيدا وهو 
نبيها وإمامها القائم مقامه يشهد هلم وعليهم بااليامن والكفر. يف املجمع والقمي 
عن الصادق )عليه الس��الم( لكل زمان وأمة إمام تبعث كل أمة مع إمامها ثم ال 

يؤذن للذين كفروا يف االعتذار إذ  ال عذر هلم .

ن ُجُلوِد اأَلْنَعاِم  ن ُبُيوتُِكْم َسَكًنا َوَجَعَل َلُكم مِّ ُ َجَعَل َلُكم مِّ َواهللهّ
ا َي��ْوَم َظْعنُِكْم َوَي��ْوَم إَِقاَمتُِكْم َوِم��ْن َأْصَواِفَها  وهَنَ ُبُيوًت��ا َتْس��َتِخفُّ
َوَأْوَباِرَه��ا َوَأْش��َعاِرَها َأَثاًث��ا َوَمَتاًع��ا إىَِل ِح��نٍي }النح��ل/80{ 
َباِل َأْكَناًنا  ��نَ اجْلِ َّا َخَلَق ِظ��اَلاًل َوَجَعَل َلُكم مِّ ُ َجَع��لَ َلُكم مِّ َواهللهّ
ْم َكَذلَِك  ابِيَل َتِقيُكم َبْأَس��كُ رَّ َورَسَ ابِيَل َتِقيُكُم احْلَ َوَجَعَل َلُكْم رَسَ
ْوْا  ُكْم ُتْس��ِلُموَن }النحل/81{ َف��إِن َتَولَّ ُيتِ��مُّ نِْعَمَتُه َعَلْيُك��ْم َلَعلَّ
ِ ُثمَّ  ��امَ َعَلْيَك اْلَب��اَلُغ امْلُبنُِي }النحل/82{ َيْعِرُف��وَن نِْعَمَت اهللهّ َفإِنَّ
��ا َوَأْكَثُرُهُم اْلَكاِف��ُروَن }النحل/83{ َوَي��ْوَم َنْبَعُث ِمن  ُينِكُروهَنَ
ِذيَن َكَف��ُروْا َواَل ُهْم ُيْس��َتْعَتُبوَن  ��ةٍ َش��ِهيًدا ُثمَّ اَل ُي��ْؤَذُن لِلَّ ُكلِّ ُأمَّ
ُف  فَّ خُيَ َف��اَل  اْلَعَذاَب  ِذي��َن َظَلُم��وْا  الَّ }النح��ل/84{ َوإَِذا َرأى 
ُكوْا  ِذيَن َأْشَ َعْنُه��ْم َواَل ُهْم ُينَظُروَن }النح��ل/85{ َوإَِذا َرأى الَّ
ا َنْدُعْو ِمن ُدونَِك  ِذيَن ُكنَّ َكآُؤَنا الَّ َنا َهُؤالء ُشَ َكاءُه��ْم َقاُلوْا َربَّ ُشَ
 ِ َفأْلَقْوا إَِلْيِه��ُم اْلَقْوَل إِنَُّكْم َلَكاِذُبوَن }النحل/86{ َوَأْلَقْوْا إىَِل اهللهّ

وَن }النحل/87{  ا َكاُنوْا َيْفرَتُ َلَم َوَضلَّ َعْنُهم مَّ َيْوَمئٍِذ السَّ

�سورة النحل

التف�سري

سكنا: موضعا تسكنون به
بيوتا: اخليم واملضارب/ تستخفوهنا : جتدوهنا خفيفة

ظعنكم: سفركم/ شهيدا : نبيها وامامها القائم
ينظرون : يمهلون

التفقْد اعصاَبَك

التفت

ق��د يواجه��ك البعض بت��رصف او قول خ��ارج نطاق 
املنطق وال يعقل ابدا ان يصدر هذا الترصف من العاقل 
، فتث��ور ثائرتك وتفقد اعصابك وت��رد ردا عنيفا تدفع 
ثمن��ه عاج��ال او آجال  باهظ��ا وهذا ه��و املطلوب من 
ترصف معك هكذا ، فانه يعلم ان ما يقوله كذب بحقك 
او بحق دينك اال ان غايته االس��تفزاز وفقد االعصاب 
وبالت��ايل تت��رصف بتهور فيتمك��ن من��ك ، والندم عى 
هك��ذا ترصفات يعترب مستمس��كا ض��دك وضد دينك 
ال ينف��ع ، هل��ذا اياك ان تنفع��ل واقتِد بعلامئن��ا يف كيفية 
التعامل مع اجلهالء عندما يتجاهلوهنم كام كان السجاد 
)عليه السالم( يترصف مع اجلاهلني فعندما شتمه احد 
الناصبيني ومل يرد عليه فقال له الناصبي اياك اعني فقال 

)عليه السالم( وانا عنك اغيض.
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ان م��ا يمر به الع��راق من ظروف اس��تثنائية وحرجة بكل معنى 
الكلمة الجتعلنا ان نتهاون يف االلتزام بقيمنا فليس من الصحيح 
ان  نجعل اخطاء احلكومة والربملان ش��امعة للترصفات الس��لبية  
هنالك امور نس��تطيع نحن ان ننجزها بعي��دا عن احلكومة منها 
مثال النظافة ، ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية ، االهتامم باملال 
الع��ام ، احرتام االخرين ، حق اجلار ، فه��ذه االمور وغريها اذا 
م��ا التزمنا هب��ا بافضل ما نحن عليه فاهنا س��تأيت بثامرها لتخفف 
عنا ش��دة االزمات التي اخذت منا مأخذا ، وعلينا ان نشكر اهلل 
ع��ز وج��ل ان لدينا مرجعية اس��تطاعت ان تكف عن��ا كثريا من 

الفواجع التي قد التكون يف حساباتنا وسيظهرها الزمن يف حينها.
واذا اردنا اجتياز االزمات فعلينا االلتزام بنصائح املرجعية وعدم التهاون بااللتزامات الرشعية ونحث انفسنا 
عى الشكر دوما هلل عز وجل فان غرينا لو تعرض اىل نصف ما تعرضنا له ال اعتقد انه سيبقى صامدا كام    هم 
علي��ه العراقي��ون ، فقافلة الش��هداء مل تتوقف ورصختنا بتحرير ارضنا ومحاية مقدس��اتنا اقوى من ازيز مدافع 

العدو.
النتيجة اذا فهمنا ما علينا واتقنا العمل فاننا سنخفف من وطأة االزمات بل قد ندحرها كليا.

قال االمام علي 

في صفات الجالل

a

ْوَه��اُم َلُه َعى ِصَفة، َواَل  َء َقْبَلُه، َواالِخ��رُ اَل َغاَيَة َلُه، اَل َتَقُع ااْلَ ُل اَل َشْ يَك َل��ُه: ااْلوَّ َوَأْش��َهُد َأْن اَل إِل��َه إاِلَّ اهلُل َوْح��َدُه اَل َشِ
ْبِعيُض، َواَل حُتِيُط بِِه ااْلْبَصاُر َواْلُقُلوُب. ْجِزَئُة َوالتَّ ُتْعَقُد)1( اْلُقُلوُب ِمْنُه َعَى َكْيِفيَّة، َواَل َتَناُلُه التَّ

ْكِر َوامْلََواِعِظ، َفَكَأْن َقْد  ُذِر اْلَبَوالِِغ، َواْنَتِفُعوا بِالذِّ اِطِع، َواْزَدِجُروا بِالنُّ ��وَ وا بِااْلي السَّ َواِفِع، َواْعَترِبُ ِعُظوا ِعَباَد اهللِ بِالِعرَبِ النَّ َفاتَّ
اَقُة إىِل اْلِوْرِد املَْوُروِد، )َوُكلُّ َنْفس  ��يَ ْتُكْم ُمْفِظَعاُت ااْلُموِر، َوالسِّ ِة، َوَدِهَ ْمنِيَّ ِة، َواْنَقَطَعْت ِمْنُكْم َعاَلئُِق ااْلُ الُِب امْلَنِيَّ َعِلَقْتُكْم َمَ

َها; َوشاِهٌد َيْشَهُد َعَلْيَها بَِعَمِلَها. رَشِ َمَعَها َسائٌِق َوَشِهيٌد(: َسائٌِق َيُسوُقَها إىَِل حَمْ
--------------------

1. ُتْعَقُد: جماز عن استقرار حكمها، أي ليست له كيفية فتحكم هبا.

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

السيد الصافي والمشرف على فرقة العباس »عليه السالم«  القتالية يتفقدان جرحى الحشد الشعبي

0000

الشعبي  احلشد  هيئة  تدريبات  من  وفد  زار 
ال��س��الم(  )عليه  االك���رب  ع��يل  ل���واء  قطعات 
لإلطالع عى سري التدريبات اجلارية يف اللواء 
وجاءت  اهليئة،  تعليامت  وفق  هبا  العمل  وآلية 
هذه الزيارة من اجل الوقوف عى استعدادات 
حترير  ملعركة  السالم(  )عليه  االكرب  عيل  لواء 

املوصل من براثن )داعش( االرهايب.

تفقد املتويل الرشعي لألمانة العامة للعتبة العباسية املقدسة سامحة السيد أمحد الصايف 
ميثم  االستاذ  القتالية  السالم(  )عليه  العباس  لفرقة  العام  املرشف  يرافقه  عزه(  )دام 
وذلك   ، التخصيص  الكفيل  مستشفى  يف  الراقدين  الشعبي  احلشد  جرحى  الزيدي 
يهم العالج واخلدمات  ية للمقاتلني األبطال وسري تلقهّ هبدف االطالع عى احلالة الصحهّ
ضدهّ  حرهبم  يف  قوها  حقهّ التي  وانتصاراهتم  بطوالهتم  عى  سامحته  ُمْثنِيًا   ، هلم  مة  املقدهّ
املرجعية  نداء  وتلبيتهم  العسكريهّة  العمليات  قواطع  ة  كافهّ يف  اإلرهابية  العصابات 
وح املعنويهّة العالية  سات، ُمشيدًا بالرهّ الدينيهّة الُعليا للدفاع عن االرض والشعب واملقدهّ

للجرحى الذين ُيسابقون الزمن للشفاء من أجل العودة لساحات القتال.

0000

وفد من مجاهدي هيئة الحشد الشعبي يزور لواء علي االكبر)عليه السالم(

تعّرف على اسباب تسليم لواء علي االكبر »عليه السالم« منطقتي البو عبيد والبو بالي للجيش العراقي..؟!

سلم لواء عيل األكرب )عليه السالم( مهام مسك االرض يف منطقتي البو عبيد والبو بايل بعد حتريرها من عصابات )داعش( اإلرهابية 
اىل قوات الفرقة العاشة يف اجليش العراق، .وقال آمر لواء عيل األكرب )عليه السالم( اللواء عيل احلمداين : ان قوات لواء عيل األكرب 
)عليه السالم( قامت بتسليم مهام مسك االرض يف منطقتي البو عبيد والبو بايل اىل قطعات الفرقة العاشة يف اجليش العراقي بعد ان 
قام اللواء بتحريرها من )داعش( االرهايب،موضحا ان تسليم املنطقتني جاء استعدادا للمشاركة بمعركة حترير املوصل مع القوات 

االمنية وباقي فصائل احلشد الشعبي.
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• مدافع فرنسّية للجيش العراقي استعدادًا لمعركة الموصل والقوات المسلحة تنهي تدريباتها على )حرب الشوارع(..

• للحد من ظاهرة البطالة وإنعاش االقتصاد الوطني خبراء اقتصاديون يدعون إلى إعادة تنظيم سوق العمل..

• مركز إنعاش األهوار، يطالب مجلس الوزراء، بتوفير األموال ضمن موازنة 2017 لدعم سياحة ذي قار...

• وزارة النفط  تعلن إخماد حرائق 6 آبار فـي القيارة وتنتظر تحرير ثالثة أخرى...

• مجلس محافظة االنبار يؤكد عودة أول وجبة من نازحي الفلوجة إلى مناطقهم المحررة...

• ناشطون يدعون لخفض عدد النواب وِسّن المرشح ومنع مشاركة القوات األمنية في االنتخابات..

• مجلس محافظة كربالء المقدسة يطالب وزارة التربية بترويج التعيينات مركزيًا...

• موهوبون عراقيون يجتازون مقابلة )تشيفنينغ( ويحصلون على سنة دراسية في بريطانيا مجانا...

ناحية  نازحي  اىل  االنسانية  املساعدات  من  الثانية  الدفعة   بإيصال  النجف  العليا يف  الدينية  املرجعية  ملكتب  التابعة  االغاثة  نجحت خلية 
القيارة يف قرى العوسجة الرشقية والغربية واجحلة والتينة واإلمام وغريها يف حمافظة نينوى، أكد ذلك عضو اخللية شهيد املوسوي،مضيفا 
ه بشكل مباش بإيصال املساعدات التي تضمنت )ثالثة آالف( سلة غذائية اضافة اىل  ان مكتب املرجع الديني االعى عيل السيستاين وجهّ
برادات املاء و مالبس للرجال والنساء واالطفال(، مبينا ان خلية االغاثة متكنت من العبور للنازحني من خالل جرس التحرير العائم الذي 

أنشأته قيادة عمليات حترير نينوى(.فيام اشاد ابناء القرى بخطوات املرجعية الدينية العليا وقوهتا يف املواصلة انسانيا مع النازحني . 0000

وفد من مجاهدي هيئة الحشد الشعبي يزور لواء علي االكبر)عليه السالم(

وصول مساعدات اغاثية من المرجعية الدينية إلى نازحي القيارة

كربالء ترشح ثالثة مواقع أثرية إلى الئحة التراث العالمي   
رشحت ادارة كربالء املحلية ثالثة مواقع أثرية تعود اىل حقب تأرخيية 
املالكي  عيل  وقال  العاملي،  الرتاث  الئحة  عى  ادراجها  بغية  متلفة 
املواقع  هذه  لضم  تسعي  املحافظة  ان  املحافظة:  جملس  رئيس  نائب 
اىل  الطار(،  كهوف  وآث��ار  االقيرص  وكنيسة  االخيرض  وهي)قرص 
الئحة الرتاث العاملي بعد تشكيل جلان عدة مؤلفة من خرباء عراقيني 
وعامليني هبذا الشأن. كام اشار اىل وجود اكثر من 300 موقع اثري يف 
كربالء، منها 60 موقعا مهام، لكن االختيار وقع يف البداية عى هذه 

املواقع التي تعود اىل حقب تارخيية متلفة.
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الشيُخ الكربالئي: تذكروا عوائل شهدائكم.. انهم فارقوا 

الدنيا ولذاتها وتركوا االهل واالحبة ألجلكم.. ليحفظوا لكم 

وطنكم، ويصونوا مقدساتكم وأعراضكم، فلهم الفضل والِمنة، 

فكونوا ممن يقابل االحسان باإلحسان 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي 
الكربالئي خطيب وإمام الُجمعة في كربالء المقدسة في ُخطبته 
الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية 
2016/9/9م،  الموافق  1437هـ  الحرام/  الحجة  /ذي   7 في   الشريف 

تحدث سماحته قائال:  

اهي��������ا االخ��������وة 
واالخوات

من  اختار  كام  تعاىل  اهلل  ان 
اجتباهم  ص��ف��وة  ع��ب��اده 
لرساالته، وخصهم حججًا 
من  اختار  فقد  عباده،  عى 
اقرب  جعلها  صفوة  االيام 
ال��ي��ه م��ن غ��ريه��ا يف ن��زول 
لطفه،  وفيوضات  رمحته، 
وسيحل  دع��ائ��ه..  واج��اب��ة 
ه��ذه  م��ن  ي���وم  بساحتكم 
ت��ع��اىل،  اهلل  ف���ه  شهّ االي����ام 
وتوسل  دع��اء  ي��وم  فجعله 
الدعاء  حتى بلغ من فضيلة 
ملن  فيه  الصوم  يكره  انه  فيه 
فقد  ال��دع��اء،  ع��ن  يضعفه 

ورد عن االمام الباقر )عليه 
السالم( انه: سئل عن صوم 
)عليه  ف��ق��ال  ؟  ع��رف��ة  ي��وم 
السالم( كان ايب ال يصومه، 
ثم قال )عليه السالم(: ألن 
يوم دعاء ومسألة  يوم عرفة 
عن  يضعفني  ان  وأخت��وف 

الدعاء.
يف  املستحبة  االع��امل  وم��ن 
االمام  زيارة  هو  اليوم  هذا 
احل��س��ني )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( 
من  ال��ك��ث��ري  يف  ورد  ك���ام 
عن  بعضها  ويف  النصوص، 
والرضا  الصادق  االمامني 
قاال  اهنام  السالم(  )عليهام 
َمْن أَتى قرَب احلسني )عليه   :

السالم( بَِعَرَفَة َأقَلَبُه اهلل َثِلَج 
الُفؤاِد.

ويف هذا اليوم تعجهّ اصوات 
امل���الي���ني م���ن امل��س��ل��م��ني 
املوقف  يف  اللغات  بصنوف 
توبتها  ت��ع��ل��ن  ب��ع��رف��ات 
وال��ع��ودة  ت��ع��اىل،  اهلل  اىل 
رمحته،  مستمطرين  ال��ي��ه 
روي  وقد  رأفته،  وسحائب 
الباقر)عليه  االم����ام  ع��ن 
ال��س��الم( ان��ه ق��ال م��ا يقف 
وال  ب��رٌّ  اجل��ب��ال  تلك  ع��ى 
له  اهلل  استجاب  اال  فاجر 
يف  له  فيستجاب  ال��ربُّ  فأما 
الفاجر  وام��ا  ودنياه  اخرته 

فيستجاب له يف دنياه.

بحاجة  – كمسلمني-  واننا 
واالنابة  الرجوع  اىل  اليوم 
اىل  وال��ص��ادق��ة  احلقيقية 
القويم،  وشع��ه  تعاىل  اهلل 
ومنهجه املحمدي االصيل، 
وذل���ك ب��ات��ب��اع شع��ت��ه يف 
واح��رتام  واالخ���وة  الرمحة 
التعصب،  ون��ب��ذ  االخ���ر، 
وجت��ن��ب ال���رصاع���ات غري 
عقاًل  وال  شع��اً  ال  امل��ربرة 
كل  وق��ب��ول  اخ��الق��ًا،  وال 
معه  والعمل  ب��اآلخ��ر  منا 
حيث  اخل����ريات  يف  س��وي��ة 
امل���ش���رتك���ات ك��ث��رية وم��ا 
يفرقنا  م��ا  اك��ث��ر  جيمعنا 
والتعصب  اهل��وى  ان  ل��وال 
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والسائد  الغالب  هو  ص��ار 
االسالمي  العامل  بات  حتى 
الدموية  الرصاعات  موطن 

واالحرتاب املقيت.
وعليكم اهيا االحبة املؤمنون 
االم���ام  دع���اء  ب��ت��ع��اه��د   –
يوم  السالم(  )عليه  احلسني 
املعارف  م��ن  ففيه  ع��رف��ة.. 
والتعاليم  السامية،  الدينية 
العقائدية والعرفانية العالية، 
الربانية،  االخالق  ومكارم 
يتوجه  ان  للداعي  ينبغي  ما 
ب��ال��ت��رضع واالس��ت��ك��ان��ة 
واخل�����ش�����وع وال���ره���ب���ة 
وطلب  تعاىل،  هلل  وال��رج��اء 
للمؤمنني  احل��وائ��ج  قضاء 
وامل���ؤم���ن���ات وامل��س��ل��م��ني 
يف  واجتهدوا  واملسلامت.. 
الدعاء  يف  العظيم  اليوم  هذا 
بالنرص  املقاتلني  إلخوانكم 
من  االمة  وخالص  والظفر 
وبالفرج  االرهابيني،  شور 
واملستضعفني  املنكوبني  عن 

وال���ن���ازح���ني، وب��اهل��داي��ة 
للحكام واملسؤولني من كان 
وباخلالص  للهداية،  قابال 

من مل يكن قابال هلا.
اهنا  بعضهم  عن  روي  فقد 
قال رأيت عبداهلل بن جندب 
– وكان من اجالء اصحاب 
ال��س��الم-  عليهم  االئ��م��ة 
كان  موقفًا  أَر  فلم  باملوقف 
زال  وما  موقفه  من  احسن 
ودموعه  السامء  اىل  يده  ًا  مادهّ
حتى  خ��دي��ه  ع���ى  ت��س��ي��ل 
انرصف  فلام  االرض  تبلغ 
ما  حممد  ابا  يا  قلت  الناس 
من  احسن  قط  موقفا  رأيت 
ما دعوت  قال واهلل  موقفك 
ابا  اال ألخ��واين وذل��ك ألن 
ب��ن جعفر  م��وس��ى  احل��س��ن 
انه  اخ��ربين  السالم(  )عليه 
الغيب  بظهر  ألخيه  دعا  من 
ولك   – العرش  من  ن��ودي 
مثله،  ض��ع��ف  ال���ف  م��ئ��ة 
الف  مئة  ادع  ان  فكرهت 

ال  لواحدة  مضمونة  ضعف 
ادري تستجاب ام ال.

ان  م��ا   – ت��ع��اىل  اهلل  ع��ب��اد 
حتى  ع��رف��ة  ي��وم  يودعكم 
عيد  ي��وم  بساحتكم  حي��ط 
االض��ح��ى امل���ب���ارك، وق��د 
من  اعيادكم  تعاىل  اهلل  جعل 
فيها  وفتح  دينكم،  شعائر 
لربكم..  عودتكم  اب���واب 
من  بمزيد  عليكم  ليعود 
والفيوضات  والرمحة  اخلري 
بام  فيها  فاعملوا  والربكات، 
اليه  وتقربوا  ربكم،  يريض 
بالطاعات واغسلوا بربكاهتا 
إِح���ن ص��دورك��م، وال��ق��وا 
طاهرة  بقلوب  اخ��وان��ك��م 
احلسد،  من  نقية  الغل..  من 
شهدائكم  عوائل  وتذكروا 
ح��ي��ث غ���اب االب�����اء عن 
فعودوا  اكبادهم..  فلذات 
واشملوا  بالزيارة،  عليهم 
والعطف،  باحلنان  اوالدهم 
الدنيا  فارقوا  اهنم  وتذكروا 

ول���ذاهت���ا وت���رك���وا االه��ل 
واالحبة ألجلكم.. ليحفظوا 
ويصونوا  وط��ن��ك��م،  لكم 
واع��راض��ك��م،  مقدساتكم 
ف��ل��ه��م ال��ف��ض��ل واملِ���ن���ة، 
االحسان  يقابل  من  فكونوا 
عن  تغفلوا  وال  باإلحسان، 
فقرائكم ومساكينكم وصلوا 
بجريانكم  وا  وبرهّ ارحامكم، 
ان  واعلموا  واخ��وان��ك��م.. 
اعيادكم  جعل  ما  تعاىل  اهلل 
ومرساتكم  ألفراحكم  اياما 
بل  ويسخطه..  يغضبه  بام 
للتواصل  م��وس��ام  جعلها 
والتكافل والتعاون والصفح 
فيام  وااللفة  واملحبة  والعفو 

بينكم.
ثواب  ش��وق  ارزق��ن��ا  اللهم 
الوعيد  غم  وخوف  املوعود 
حتى ال نأنس اال بذكرك وال 
معصيتك  من  اال  نستوحش 

انك رحيم غفور.
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اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة بإمامة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 
7/ذي احلجة احلرام/1437هـ 

املوافق 2016/9/9م 

مات: وهلذا املنهج مقوِّ
االول : تقوية االرتباط باهلل تعاىل.
معرفة  هو  االرتباط  هذا  واساس 
التفكر  م��ن  وتنطلق  ت��ع��اىل  اهلل 
من  تعاىل  اهلل  عظمة  يف  والتدبهّر 
التأمل والتفكر يف عجائب  خالل 
خلقه وبدائع صنعه وكيفية تدبريه 
صفاته  يف  والتدبر  خلقه  لشؤون 
تعاىل  ب��اهلل  االي��امن  عنده  ليقوى 
بالرقابة  الشعور  تقوية  ثم  ومن 
تعاىل  اهلل  بان  واالحساس  االهلية 
من  ي��ص��در  م��ا   ك��ل  ع��ى  مطلع 
حركاته  عليه  وحي��يص  االن��س��ان 
وسلوكه  افعاله  ويراقب  وسكناته 
وسريته بل هو مطلع عى مشاعره 

وعواطفه ورسائره.
ومن مجلة احلوافز الصالح النفس 
اليوم  اىل  التوجه  هو  وتزكيتها 
االخر ونزع حب الدنيا من القلب 

وان يرتسخ لدى االنسان ان الدنيا 
دار ابتالء وامتحان وعبور لالخرة 
واطمئنان  م��ق��ر  دار  ه��ي  ال��ت��ي 

وخلود.
واذا حصلت هذه املعرفة نتج عنها 
الصادق  واحل��ب  تعاىل  هلل  احل��ب 
مالفة  وب��ني  االن��س��ان  بني  حي��ول 
يف  احل��ب  ص��وت  ويتجى  حمبوبه 
إِْن  )ُق��لْ   : تعاىل  قال  كام  االتباع 
بِْبُكْم  حُيْ بُِعويِن  َفاتَّ  َ اهللَّ وَن  حُتِبُّ ُكْنُتْم 
ُ َغُفوٌر  ُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللَّ اهللَّ
َرِحيٌم )31( – سورة آل عمران- 
املعرفة  بعد  أي  بعدها  وم��ن   ،
االستسالم  يأيت  تعاىل  هلل  واحلب 
له واالنقياد له ثم العزم عى طاعته 

والعمل الصالح واملواظبة عليه..
يف  د  يتجسهّ تعاىل  باهلل  واالرتباط 

مراتب عديدة :
تعاىل  باهلل  الظن  حسن   -1

الباقر  روى  فقد   : رمحته  ورج��اء 
رسول  ب��دء  عن  ال��س��الم(  )عليه 
وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل  )صى  اهلل 
هو  اال  اله  ال  وال��ذي   «  : قال  انه 
الدنيا  خري  قط  مؤمن  ُاعطي  ما 
باهلل  ظنه  بحسن  اال  واآلخ����رة 
والكف  خلقه  وحسن  له  ورجائه 

عنه اغتياب املؤمنني«.
العبادات  عى  املواظبة   -2
تعمق  فاهنا  واملستحبة  الواجبة 
االهلية  بالرقابة  الشعور  وتثبهّت 
وتطهر النفس من الذنوب وتشعر 
باالتصال باهلل تعاىل، واالكثار من 
والتواصل  الكريم  القران  ق��راءة 
ومالطة  والعلامء  العلم  اهل  مع 
والدين  التقوى  واهل  الصاحلني 

ونحو ذلك..
والتوبة  بالذنوب  االق��رار  الثاين: 
جتعله  االنسان  طبيعة  ان   : منها 

احيانًا  وينحرف  احيانًا  يستقيم 
الذنب واملعصية،  اخرى فريتكب 
البد  النفوس  اصالح  اجل  ومن 
املرضية  احلالة  ه��ذه  معاجلة  من 
باستمرار  النفس  وذلك بمحاسبة 
الذنب  وارتكاب  باخلطأ  واالقرار 
ثم التوبة الصادقة من خالل الندم 
ال��ع��ود وتبدأ  وال��ع��زم ع��ى ع��دم 
االنسان  ان  اىل  بااللتفات  التوبة 

ارتكب ذنبًا واالقرار به..
ما  واهلل   «  : السالم(  )عليه  فقال 

ينجو من الذنب إالهّ من أقر به«
والتوبة متحو الذنب وتزيل اثره من 
االنسان  فيعود   .. والنفس  القلب 
االستقامة..  حالة  اىل  خالهلا  من 
ذنب  ال  كمن  الذنب  من  »التائب 
ل���ه، وامل��ق��ي��م ع��ى ال��ذن��ب وه��و 

مستغفر منه كاملستهزئ«
احل����ذر واالح��ت��ي��اط   : ال��ث��ال��ث 

اهتم االمام الباقر )عليه السالم( ضمن منهجه الصالح االمة بتزكية النفوس وتطهيرها الصالح الفرد ومن ثم اصالح 
المجتمع ، فكان منهجه الذي هو منهج اهل البيت )عليهم السالم( يهدف الى عالج النفوس البشرية وتهذيبها واثارة 

عوامل الخير فيها لتكون هي الفاعلة واضعاف عوامل الشر والغفلة لتفقد تاثيرها في النفوس..

منهُج اإلمام الباقر )عليه السالم(
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وهي   : ال��ذن��وب  يف  ال��وق��وع  من 
دقيقًا  االنسان  يكون  ان  تتطلب 
تكون  التي  للحاالت  وم��راق��ب��ًا 
للوقوع  واملقدمات  االسباب  من 
فرياقب  وامل��ع��ايص  ال��ذن��وب  يف 
موقف  وكل  ومشاعره  عواطفه 
وخصوصا  منه  تصدر  كلمة  وكل 
مسببات  م��ن  ال��ن��ف��س  دواخ����ل 

ومناشئ الذنوب..
يف  الشديد  االحتياط  ذلك  ومن 
الكالم ويف احلكم عى االشخاص 
االخرين ومارساهتم واعامهلم ويف 
والنميمة  بالغيبة  االخرين  تناول 
)عليه  ق��ال  ونحوها..  والبهتان 
يا   «  : اصحابه  ألح��د  ال��س��الم( 
موالينا  من  لقيت  من  غ  بلِّ فضيل 
اقول  اين   : هلم  وقل  السالم،  عنهّا 
شيئًا  اهلل  من  عنكم  أغني  ال  اين   :
ألسنتكم،  فاحفظوا  ب��ورع،  إال 
بالصرب  وعليكم  أيديكم،  وا  وكفهّ

والصالة، ان اهلل مع الصابرين.
واالعتياد  األلفة  كرس   : ال��راب��ع 
املنحرف  وسلوكه  االنسان  بني 
وامل��ع��ص��ي��ة.. ف��ان االن��س��ان اذا 
والسلوك  املعصية  من  تكررت 
اعتاد  ذلك  حي��ارب  ومل  املنحرف 
عليه وأنس به وألفه، حتى يصبح 
ً يف حياته ترضاه  امرا طبيعيًا جدا 

ومن  يألفه  بل  قلبه  ويقبله  نفسه 
اجل ان ال يتحول اىل هذه املرحلة 
اخلطرية فهو بحاجة اىل كرس هذه 
االلفة وازالة هذا االعتياد )العادة( 
الكراهية  اجياد  خالل  من  وذلك 
للسلوك املنحرف وترسيخ املعرفة 
الضارة واجياد حاجز نفيس  بآثاره 
باب  وم��ن  املعصية..  وب��ني  بينه 

املثال التأمل يف احلديث التايل :
ارسع  ان   : ال��س��الم(  )عليه  ق��ال 
باملرء  وكفى  البغي،  عقوبة  الرش 
الناس ما يعمى  عيبًا ان يبرص من 
للناس  يأمر  وان  نفسه،  من  عليه 
وان  عنه،  ل  التحوهّ يستطيع  ال  بام 

يؤذى جليسه بام ال يعنيه.
السليم  السلوك  جتيب  اخلامس: 
)عليه  االمام  عمل  :فقد  لالنسان 
السلوك  حتبيب  ع��ى  ال��س��الم( 
وذلك  املؤمن  لالنسان  الصالح 
من خالل ربطه بالعبادة، وكذلك 
اهلل  م��ن  ال��ع��ون  طلب  ب��واس��ط��ة 
االتيان  من  العبد  ليتمكن  تعاىل 
باالعامل الصاحلة النه قد يصعب 
هبذه  االتيان  احيانًا  االنسان  عى 
 : السالم(  )عليه  فقال  االع��امل.. 
بطن  عفة  من  افضل  عبادة  من  ما 
وفرج، وما من شء احبُّ اىل اهلل 
القضاء  يدفع  وما  ُيسأل،  ان  من 

ثوابًا  اخلري  ارسع  وان  الدعاء،  اال 
اخللق  حسن  اليهم  وحبهّب  الرب.. 
والرفق من خالل بيان نتائج وثامر 
 «  : السالم(  )عليه  فقال   : ذلك 
والرفق،  اخللق  حسن  اعطي  من 
والراحة،  كله،  اخلري  ُاعطي  فقد 
ومن  واخرته،  دنياه  من  وَحُسن 
له  ذلك  كان  واخللق  الرفق  ُحرم 
من  اال  وبليهّة  ش  كل  اىل   ً سبيال 

عصمه اهلل تعاىل..
الفاضلة  االخ���الق  ع��ى  وح��ثهّ 
وح���س���ن ال���س���رية وامل���ع���اشة 
)عليه  فقال  احلميدة،  واخلصال 
ب��ال��ورع  : »ع��ل��ي��ك��م  ال���س���الم( 
واالجتهاد وصدق احلديث واداء 
ا  برهّ عليها  ائتمنكم  من  اىل  االمانة 
عيلهّ  قاتل  ان  فلو  فاجرًا،  او  كان 
امانة  عى  ائتمنني  طالب،  ايب  بن 

ألديتها اليه.
السادس : تنبيه شيعته اىل احلذر من 
التشيهّع الكاذب: فالتتبع للروايات 
بنيهّ  السالم(  )عليه  عنه  ال��واردة 
كان  ال��س��الم(  )عليه  االم���ام  ان 
خطورة  اىل  اصحابه  كثريًا  ينبهّه 
االنتهاء  وادع��اء  الكاذب  التشيع 
من  السالم  عليهم  البيت  اله��ل 
وبنيهّ  منهجهم  يف  اتباعهم  دون 
خصائص  ان  ال��س��الم(  )عليه 

عي  ومواصفات االنسان الذي يدهّ
عليهم  البيت  اه��ل  خلط  االنتامء 
صادقًا  شيعيًا  يصبح  حتى  السالم 
يكون  فانه  دوهن��ا  ومن  دع��واه  يف 
دع��واه..  يف  كاذبا  للوالء  ٍعيا  مدهّ
اخلصائص  بيان  خالل  من  وذلك 
واالجتامعية  والسلوكية  العبادية 
من حيث عالقاهتم فيام بينهم وبني 

االخرين:
انام   «  : ال��س��الم(  )عليه  ف��ق��ال 
واليتنا،  يف  املتباذلون   : عيل  شيعة 
املتزاورون  مودتنا  يف  املتحابون 
ُاغضبوا  اذا  الذين  امرنا،  إلحياء 
يرسفوا،  مل  رضوا  واذا  يظلموا،  مل 
ملن  سلم  ج��اوروا،  من  عى  بركة 

خالطوا..
وب����نيهّ )ع��ل��ي��ه ال���س���الم( اس��س 
ملن  واالي��امين  املوضوعي  التقييم 
وانتامئه  والئه  صحة  اثبات  يريد 
منها  السالم  عليهم  البيت  الهل 
الكريم  القران  بمبادئ  التزامهم 
احلياة  جم��االت  متلف  يف  وقيمه 
واالرتباط  العبادة  يف  االسالمية 
اهل  منهج  اتباع  ويف  تعاىل  ب��اهلل 
البيت يف العالقات االجتامعية مع 

االخرين..
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عن  حديث  ورد  هل   : السؤال 
يف  السالم(  )عليهم  املعصومني 

من حلف كاذبا ؟
جعفر  أيب  ااِلمام  عن   : اجلواب 
الباقر )عليه السالم( أنهّه قال عن 
»اِنَّ  السالم(:  )عليه  عيل  كتاب 
حم  الرهّ وقطيعة  الكاذبة  اليمني 

تذران الديار بالقع من أهلها«.
)عليه  ال��ص��ادق  ااِلم���ام  وع��ن 
حلف  »م��ن  ق��ال:  (أنهّ��ه  السالم 
كاذب  أنهّه  يعلم  وهو  يمني  عى 

.» فقد بارز اهلل عزهّ وجلهّ

يف  معترب  التعدد  هل   : السؤال 
اليمني الكاذبة يف احلج ؟

اليمني  يف  اجل���دال   : اجل���واب 
د بال  التعدهّ الكاذبة فال يعترب فيه 

إشكال .

السؤال : ما هو تعريفكم ليمني 
املناشدة ؟ 

الطلب  به  يقرن  ما   : اجل��واب 
وال���س���ؤال وي��ق��ص��د ب��ه حث 

املسؤول عى انجاح املقصود، 
كقول السائل : )اسألك  باهلل أن 

تعطيني دينارًا(. 
)احل��ال��ف(،   : للقائل  وي��ق��ال 

و)امُل���ق���س���م(، ول��ل��م��س��ؤول: 
و)امُل��ق��َس��م  عليه(  )امل��ح��ل��وف 

عليه(.  

احلج  يف  اث��ر  له  هل   : ال��س��ؤال 
كاحللف باهلل تعاىل لغري االخبار 

؟
باهلل  للحلف  أث��ر  ال   : اجل��واب 
ت��ع��اىل ل��غ��ري االخ���ب���ار، ك��ام يف 
السائل:  كقول  املناشدة،  يمني 
»أسألك باهلل أن تعطيني« ويمني 
ملا  تأكيدًا  يقع  ما  أي   - العقد 
تركه  أو  أمر  إيقاع  من  به  التزم 
واهلل   « كقوله:  املستقبل-  يف 

ألعطينك كذا ».

اليمني  تعريف  هو  ما   : السؤال 
الغموس ؟ 

الكاذبة  اليمني  وهي   : اجلواب 
يف مقام فصل الدعوى . 

السؤال : ما هو يمني العقد ؟
وحتقيقًا  تأكيدًا  يقع  ما  اجلواب: 
ايقاع  من  به  والتزم  عليه  بنى  ملا 
امر أو تركه يف املستقبل، كقوله: 
)واهلل  أو  غدًا(  )واهلل  الصومنهّ 

التركنهّ التدخني( . 

شوط  هي  ما   : السؤال 
انعقاد يمني العقد ؟

اجلواب : هذا اليمني هي 
اجتامع  عند  تنعقد  التي 
وجيب  اآلت��ي��ة  ال���رشوط 
ال��وف��اء هب��ا وت��رتت��ب عى 
عتق  وهي  الكفارة  حنثها 
ع��رشة  إط��ع��ام  أو  رق��ب��ة 
 ، كسوهتم  أو  مساكني 

ويف حال العجز عن هذه االمور 
جيب صيام ثالثة ايام متواليات.

اليمني ان يكون  إنعقاد  يعترب يف 
احل��ال��ف ب��ال��غ��ًا ع��اق��اًل م��ت��ارًا 
قاصدًا غري حمجور عن الترصف 
يف متعلق اليمني ، نظري ما تقدم 

يف النذر.
أو  باللفظ  اال  اليمني  تنعقد  ال 
من  ك��االش��ارة  بمثابتة  ه��و  م��ا 
األخرس ، وتكفي أيضًا الكتابة 
ال  َب��ْل  التكلم  عن  العاجز  من 
من  الكتابة  يف  االحتياط  يرتك 

غريه.
كان  اذا  اال  اليمني  تنعقد  ال 
االهلية  ال��ذات  هو  به  املحلوف 
به  املختص  اسمه  بذكر  س��واء 
يلحقه  وما  )اهلل(  اجلاللة  كلفظ 
بذكر  ،أو  )ال���رمح���ن(  كلفظ 

وصفه أو فعله املختص به الذي 
)مقلب  غ��ريه  فيه  يشاركه  ال 
و)ال��ذي  واالب��ص��ار(  القلوب 
فلق احلبة وبرأ النسمة(  أو بذكر 
يغلُب  ال��ذي  فعله  أو  وصفه 
اليه  ينرصف  بنحو  عليه  إطالقه 
غريه  فيها  ش��ارك��ه  وإن  تعاىل 
وصفه  أو  فعله  ذك��ُر  يكفي  بل 
حد  يف  اليه  ينرصف  ال  ال��ذي 
يف  إليه  ينرصف  ولكن  نفسه 
والسميع  كاحلي  احللف  مقام 
املحلوف  ك��ان  وال��ب��ص��ري.واذا 
ما  أو  اإلهلية  الصفات  بعض  به 
يلحق هبا كام لو قال ) وحق اهلل  
أو بجالل اهلل أو بعظمة اهلل ( مل 
ذاته  قصد  إذا  إالهّ  اليمني  تنعقد 

املقدسة .

سؤال للقراء
هل اليمين الغموس محرم ؟

سؤال وجواب العدد السابق

هل يجب الحج على البالغ اذا كان قد ادى الحج قبل البلوغ ؟
الجواب :يجب .

اعداد: محمد حمزة جبر



قصص وبطوالت
من  آخر  لشهيد  أخ��رى  قصة 

شهداء الدين والعقيدة

بدمائهم  خ��ط��وا  ال��ذي��ن   

الزكية خارطة العراق.

نغم المسلماني - مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات

احلياة  فارق  الذي  عيل  الشهيد  قصة  ا  إهنهّ
نداء  تلبية  عى  عزَم  عامًا(،   24( ال�  بعمر 
ابنه  خلفه  وت��رك  العليا  الدينية  املرجعية 
الصغري الذي مل يتجاوز الثامنية أشهر، ترك 
وسام  النظري..  منقطع  إرثًا  له  وترك  ولده 
منه  تفوح  ال��ذي  الطيب  وعمله  البطولة 

رائحة التقوى.
ربام قصة عيل فيها شء من االختالف عن 
يف  ايضًا  شاركت  الشهيد  فعائلة  سابقاهتا، 
رسم  فيها  فرد  وكل  البطولة،  لوحة  رسم 
ال  لوحة  يف  بصمته  ليرتك  اخل��اص  بلونه 

مثيل هلا.
اسمى  رسمت  التي  األم  بريشة  ب���دءًا 
عندما  جتسدت  وق��د  التضحية،  معاين 
للجهاد  فتواها  الدينية  املرجعية  أعلنت 
ورأت أبناءها األربعة يتسابقون للشهادة، 
ومل  بالتضحية  دوهن��م  بدورها  تكن  فلم 
تعارضهم، بل شدت من أزرها وشجعتهم 
عيل  ولدها  استشهاد  وعند  الذهاب  عى 
»عليها  الصرب  جبل  زينب  بالسيدة  تأست 
أغى  لك  قدمت  »إهلي..  بقوهلا:  السالم« 
فرضاك  ترىض،  أن  عسى  قربانًا  أملك  ما 

هو غايتي ورجائي«، وحتى بعد أن ذاقت 
أمل الفراق مل ترتاجع، ال تزال إىل اآلن تقدم 
بنفس  ساروا  أبنائها  فبقية  والنفيس  الغايل 
الدرب، جمندين أنفسهم للذود عن الوطن 
كل  مع  خوفًا  يرجتف  تزل  ومل  ومقدساته، 
أبنائها  عن  خ��ربًا  تنتظر  وهي  باب  طرقة 
ثاٍن  شهيد  تقديم  أو  ساملني  عودهتم  اما 

وتضحية أكرب.
بلون  التي طبعت بصمتها  الثانية  والريشة 
الرائعة  البطولية  اللوحة  ه��ذه  عى  آخ��ر 
سنها  صغر  رغ��م  فعى  الشهيد..  زوج��ة 
وحبها لزوجها، مل متانعه ومل تقف يف طريقه 

عندما رام االلتحاق بإخوانه املجاهدين.
عندما  زوجي  »استغرب  مبتسمة:  تقوم 
الرجل  شف  هو  اجلهاد  ان  بقويل  أيدته 
ستقاتل  وأن��ت  ودي��ن��ه  أمانته  ومقياس 
فهل  أرضَك وعرضَك،  ألجيل وستحمي 
من املعقول أن أمنعك عن محاية عائلتك« 
بلون  مجيلة  بصمة  تركت  الكلامت  وهبذه 

خالب.
أما البصمة الثالثة واألهم... التي أكملت 
التي  التضحية  بروعة  وجعلتها  اللوحة 

قالت  البطل،  الشهيد  عيل  بصمة  ُقدمت 
كان  زوجي  »إن  وعزيمة:  بثبات  زوجته 
وال  قتال  ال  حيث  القلم  ع��ن  م��س��ؤواًل 
ليطلب  ضابط  أتى  يوم  ويف  مواجهات، 
تفكيك  عمليات  يف  امل��ش��ارك��ة  منهم 
سمعه  بعمله  منشغل  هو  وبينام  العبوات، 
يقول )أال من نارص ينرصنا( دوى صوت 
عندما  أذنيه،  يف  السالم(  )عليه  احلسني 
استرصخ الناس، فقام من كرسيه وقال أنا 
عمليات  يف  عيل  واستمر  معكم،  سأذهب 
يف  إحداها  اردت��ه  حتى  العبوات  تفكيك 

بيت يقع يف منطقة بيجي الساخنة«.
قدمت  بأين  وتقول  بحرقة  تبكي  والدته 
عيل  كان  لقد  للدين،  ف��داًء  أبنائي  أفضل 
ولدي احلنون الذي يرعاين عندما أمرض، 
سنة  لنفسه  وض��ع  ال��ذي  امللتزم  ول��دي 
إن  مذ  الليل  ص��الة  عى  وواظ��ب  مخسية 
ولدي  العمر،  من  ع��رشة  الثالثة  يف  ك��ان 
بعد  بالسواد  اتشح  ال  أن  أوص��اين  ال��ذي 
عى  يبعث  فخٌر  الشهادة  ألن  استشهاده، 

الفرح ال احلزن!!
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رسالة دكتوراه عن العمارة االسالمية

 ُتصّنْف كربالء األولى على العراق في الفن المعماري

تراث وآثار

الكتابة عن األشكال واألنماط التاريخية للعمارة والبناء وتوثيقها بالرسوم والخرائط والصور، تعد عمالً باهرًا، 

ربما ال تقتصر الحاجة اليه في وقتنا الحاضر فحسب وإنما لألجيال القادمة، حيث يتطلع هذا الجيل الى ّمن 

كان قبلهم؛ كيف حافظوا – من حيث التوثيق – على التراث الحضاري المعماري السائد في مدنهم في تلك 

األزمنة؟ ويكون بإمكانهم من خالل ذلك تقييم الجيل السابق من الناحية الفنية والثقافية.
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تراث وآثار
ومن كتب يف هذا املجال املهندس األملاين 
)أوسكار رويرت( صاحب رسالة الدكتوراه 
يف تصاميم املباين العراقية، ومن أجل ذلك 
أقام يف بغداد مدة ثالث سنوات، ومل يكتف 
بدراسة تصاميم البناء وفن العامرة يف بغداد 
والنجف  واحل��ل��ة  ك��رب��الء  اىل  توجه  ب��ل 
دراسته  لتكون  حوهلا،  التي  واألري���اف 
ة، وقد ذكر يف كتابه القيهّم  أكثر شمولية ودقهّ
عراقية  وم��دن  بغداد  يف  العراقي  )البيت 
الصور  بالتقاط  شخصيًا  قام  إنه  أخرى( 
قام  ذلك  عليه  تعذر  وإن  املباين،  لبعض 
برسمها بشكل ختطيطي، هذا عدى اجلزء 
عى  فيه  استند  ال��ذي  الكتاب  من  اآلخ��ر 
اتصاالته بأساتذة البناء املحليني املعروفني 
حيث  )االس��ط��وات(،  بلقب  ال��ع��راق  يف 
قدموا إليه معلومات وآراء شفهية وخطية 
وقام  العراقية،  واملعامرية  البناء  فن  حول 
للمباين  األساسية  األبعاد  بقياس  بنفسه 
أن  يستطع  مل  الذي  اليشء  إن  إال  الرتاثية، 
األع��وام  هي  قطعي  بشكل  اليه  يتوصل 
يف  روي��رت  املهندس  قضاها  التي  الثالثة 
العراق، والتي كانت يف )1906 و1907 
األع���وام  ه��ذه  أم��ى  وق��د   ،)1908 و 
مبانيها  ي��درس  بغداد  يف  املتصلة  الثالثة 
وأخ��رى  ف��رتة  بني  ي��زور  وك��ان  التارخيية 
واألري��اف  وكربالء  والنجف  احللة  مدن 
يف  األكرب  احلصة  لكربالء  وكان  املحيطة، 
املقدسة من  املدينة  ملا هلذه  الزيارات  تلكم 
املعامري  الفن  يف  وروعة  دينية  خصوصية 
تتداخل  حيث  آخر،  مكان  يف  توجد  قلام 
شعوب  عدة  من  املختلفة  اجلميلة  العامرة 

إسالمية.
من  نوعًا  يتعد  اجلانبني،  من  الشناشيل 
وهذا  الوقت  ذل��ك  يف  ال��رائ��ع  التصميم 
به  انفردت  الشناشيل  تصميم  من  النوع 
فقط دون غريها  البيوت يف كربالء  بعض 
ذلك  يف  بام  العراقية  امل��دن  يف  ال��دور  من 
جاء   57-56 ص  ويف  بغداد،  العاصمة 
الواجهات  »أغنى  نصه:  ما  )روي��رت(  عن 
كربالء  يف  اجل��دي��د  القسم  يف  م��وج��ودة 
فضاًل عن التشكيالت املذكورة حتى اآلن 
بإضافة  الشارع  لواجهة  إغناء  هناك  نجد 
األعمدة الشائعة يف فارس ويف بعض املدن 

يشبه  ما  تشكل  التي  آب��اد(  )أمح��د  اهلندية 
املفتوحة  واملقصورات  التعريشة  مداخل 

بني بروزي اجلناحني، وكام يف كربالء.
وبعد املراجعة والتدقيق مل يذكر )رويرت( يف 
كتابه أي مدينة غري كربالء فيها نموذج من 
شباك  يتوسطها  اجلانبني  ذات  الشناشيل 
هندية  طريقة  ذات  أع��م��دة  م��ع  وسطي 
البارزة من اجلانب  الشناشيل  إلسناد هذه 
رويرت  وعبارة  الدار،  من  واأليرس  األيمن 
حملة  يقصد  كربالء«  يف  اجلديد  »القسم 
الوايل  أنشأها  التي  )العباسية(  جديدة هي 

املصلح مدحت باشا قبل سنة 1900م.
ومن هذا املنطلق يمكن القول ان تصاميم 
الشناشيل يف كربالء هي أمجل و أروع من 
بقية الشناشيل يف العاصمة أو يف بقية املدن 
كتاب  يف  جاء  ما  حسب  وذل��ك  العراقية 

)رويرت( خالل مدة اقامته يف العراق.
مل تكن الشناشيل املوضوع الوحيد لرويرت 
بالرُشفة  تكون  ما  أشبه  الطارمة  كانت  بل 
مفرتق  عى  وتكون  ومجيلة،  صغرية  لكنها 
الطابق  يف  البيت  غ��رف  نحو  اجت��اه��ات 
)الطارمة(  ب�  يعرف  ملا  وصفه  ويف  الثاين، 
لبيت  آخ��ر  تكوين  »هناك  روي��رت:  يقول 
والنجف  كربالء  بيوت  يف  نجده  الطارمة 
بيوت  من  )روي��رت(  ويتخذ  والكاظمية«، 
)تاج  السيدة  اهلندية  األمرية  بيت  كربالء 

السدرة  ش��ارع  جهة  والكائن  باهو(  دار 
الكربالئي  للبيت  ورائ��ع  مجيل  كنموذج 
مسهب  بشكل  البيت  تصاميم  واص��ف��ًا 

ومطول.
مواضيعه  ثالث  كان  الكربالئي  الكاش 
»تشتهر  قال:  حيث  بكربالء  خصها  التي 
مدينة كربالء بصناعة هذا النوع من الكاش 
والذي  متلفة  ونقوش  باأللوان  املزجج 
وعن  )القاشاين(«  ب�  سابقًا  يسمى  ك��ان 
الكاش جاء يف ص  النوع من  وصفه هلذا 
املنقوش  اآلجري  »البالط  نصه:  ما   120
خشبية  قوالب  بواسطة  مضغوطة  برسوم 
نادر الوجود..«، اىل أن يقول: »أما اآلجر 
املزجج أو املزين بالرسوم فال يستعمل يف 
بناء  يف  حرصًا  خيصص  وإنام  املساكن  بناء 
»يف  بالقول:  )روتر(  ويضيف  املساجد«، 
توجد  كربالء  يف  الفارسية  البيوت  بعض 
ال  البالط  لكن  بالبالط،  مغطاة  أرضيات 
اآلجر  إن  كام  اجل��دران  لتلبيس  يستعمل 
إال يف  املساكن  بناء  يستعمل يف  املزجج ال 

حاالت نادرة جدًا«.
عامرة كربالء نموذج عراقي فريد

ختص  التي  النصوص  من  الكثري  هناك 
طرق البناء يف كربالء حتاشينا ذكرها خشية 
أو  كتابه  يف  )روي��رت(  ذكرها  وقد  اإلطالة 
شهادة  هبا  نال  التي  رسالته  يف  باألحرى 
 1909 لسنة  برلني  جامعة  من  الدكتوراه 
ومدن  بغداد  يف  العراقي  )البيت  وسامها 
عراقية أخرى( وكان األجدر به أن يسميها 
عراقية  ومدن  كربالء  يف  العراقي  )البيت 
أورده��ا  التي  النصوص  لوفرة  أخ��رى( 
الفريدة من  فيام خيصهّ عامرة مدينة كربالء 
الرسالة  هذه  خالل  ومن  عراقيًا،  نوعها 
كانت  كربالء  إن  القول  يمكن  األكاديمية 
عن  العامرة  وفن  البناء  يف  متقدمًا  نموذجًا 
وما  األخرى،  العراقية  املدن  وبقية  بغداد 
أجنبي  باحث  من  موثقة  شهادة  إال  هذه 
يف حق هذه املدينة احلضارية العريقة، تدلهّ 
األجياَل عى حقيقة وهوية كربالء املقدسة 
والطراز  التحديث  أي��دي  تطاهلا  أن  قبل 
منذ  األثرية  باملباين  عصف  الذي  الغريب 

عقد اخلمسينيات من القرن املايض.
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الشيخ الكربالئي 

للعتبة  الرشعي  املتويل  استقبَل 
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ 
وفدًا  الكربالئي  املهدي  عبد 
من مجعية الرب والتقوى القرآنية 
بالصحن  مكتبه  يف  اللبنانية 
ضمن  ال���رشي���ف،  احل��س��ي��ن��ي 
للوفود  املستمرة  ال��زي��ارات 
والداعية  والشعبية  الرسمية 
املقدسة  العتبة  بني  للتواصل 
وتبادل  األخ��رى  واملؤسسات 

اخلربات معها.
القراء  راب��ط��ة  م��س��ؤول  وق��ال 
احلسينية،  العتبة  يف  واحلفاظ 
»تأيت  اخلفاجي:  عيل  األستاذ 
التنسيق  ضمن  ال��زي��ارة  ه��ذه 
بالعتبة  القرآن  دار  بني  القائم 
امل��ط��ه��رة وب��ق��ي��ة امل��ؤس��س��ات 
والدور القرآنية يف داخل العراق 
وخارجه، وكانت مهام رابطتنا 

املحفل  إقامة  القادم  الوفد  مع 
اللبناين  الوفد  لقراء  ال��ق��رآين 
ف  وت��رت��ي��ب ب��رن��ام��ج ال��ت��رشهّ
العبادية  املامرسة  يف  بالتالوة 
املرتلة  اخلتمة  يف  واالش���رتاك 
صباح  القرآن  من  جزء  لقراءة 
الرشيف،  الصحن  يف  يوم  كل 
جلسات  ع��ق��د  ع���ن  ف��ض��اًل 
اء العتبة والقراء  التعارف بني قرهّ
الضيوف، وتبادل األفكار التي 
بمستوى  االرت��ق��اء  شأهنا  من 
االش��رتاك  ب��اب  وفتح  أدائهم 
يف املسابقات القرآنية واملحافل 
اء  الدولية«، مبينًا انهّ »رابطة القرهّ
اخلاص  برناجمها  يف  مستمرة 
داخل  من  اء  ال��ق��رهّ باستضافة 
خالهلا  ومن  وخارجه  العراق 
القرآنية  املشاريع  عى  التعرف 
تزال  ما  التي  املقدسة  العتبة  يف 

الثقافية  األنشطة  لكل  داعمة 
والتواصل مع مجيع املؤسسات 

القرآنية«.
ث مسؤول مجعية  من جهته حتدهّ
القران  ومدارس  والتقوى  الرب 
عزت  السيد  لبنان  يف  الكريم 
»تأسست  قائاًل:  حيدر  حممد 
عرب  1999م  ع���ام  اجلمعية 
املتعددة  وفروعها  مراكزها  
القران  لراية  رافعة  فانطلقت 
محل  شف  هلا  وك��ان  الكريم 
الذي  املقدس  التكليف  ه��ذا 
القرآن  م��ع��ارف  بنرش  يتمثل 
فكر  نرش  عن  فضاًل  وعلومه 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل 
واملجتمعات  االجيال  وتثقيف 
امل��دراج  اىل  للوصول  املؤمنة 
والكامالت االنسانية الالئقة هبا 
ومن هنا اعلنت اجلمعية بشكل 

االدارية  هيئتها  بتنمية  اسايس 
ووضع  والرتبوية  والتعليمية 
ان  مضيفًا  العالية«،  االه��داف 
دورات  اقامة  انشطتها  »م��ن 
واألنشطة  القرآنية  ال��ع��ل��وم 
الفنية املرتبطة باجلانب االذاعي 

والتلفزيوين«.
الربهّ  »مجعية  ان  حيدر  وأوضح 
مجيع  خلدمة  تسعى  والتقوى 
افراد املجتمع ابتداًء من االوالد 
وانتهاًء  سنوات(   4( عمر  من 
القرآنية  العلوم  اجازة  بحملة 

ومحلة شهادة قراءة العزاء«.
وأع�����رب ح��ي��در ع���ن رغ��ب��ة 
»العتبة  مع  بالتواصل  اجلمعية 
من  متثله  ملا  املقدسة  احلسينية 
ونحن  ومعنوي،  روح��ي  بعد 
حريصون عى أن تشملنا العتبة 

املقدسة برعايتها وبركاهتا«.

العطاء الحسيني

 يستقبل جمعية البر والتقوى 
القرآنية اللبنانية 
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االحرار/ ماجد حميد الخفاجي

استهلهّت  التي  الندوة  وتناولْت 
ثالثة  احلكيم  الذكر  من  ب��آي 
العتبة  بدور  األول  متثل  حماور 
تعزيز  يف  املقدسة  العباسية 
م��ف��ه��وم االع�����الم ال���رتاث���ي 
والثاين  اإلعالمية  ومصاديقه 
مفهوم االعالم الرتاثي واهيته 
وال��ث��ال��ث م�����وارد االع���الم 

الرتاثي.
ع الدكتور عالء املوسوي  وتوسهّ
ش��ؤون  قسم  رئ��ي��س  م��ع��اون 
واإلنسانية  اإلسالمية  املعارف 

ابرز  ذاك��را  االول  املحور  يف 
امل��ج��الت ال��ت��ي ت��ص��در عن 
واملتخصصة  املقدسة  العتبة 
جملة  السيام  الرتاثي  باألعالم 
ال��غ��ارضي��ة ال��ت��ي ت��ص��در عن 
رد  وجملة  كربالء  ت��راث  مركز 
التي تصدر عن مركز  الشمس 
التي  تراث احللة وجملة اخلطوة 
تصدر عن مركز تراث البرصة 
كربالء  حضارة  أرشيف  وجملة 
الشؤون  قسم  عن  تصدر  التي 
اىل  الفتا  والثقافية  الفكرية 

أسهمت  املقدسة  »العتبة  ان 
م���ن خ���الل ت��ل��ك امل��ج��الت 
تعزيز  يف  بالرتاث  املتخصصة 
واحلاجة  ألهيته  املفهوم  ذلك 
القيم  ت��ع��زي��ز  يف  ل��ه  امل��اس��ة 
وحفظ  والتقاليد  وال��ع��ادات 

الرتاث الفكري أيضا«.
بدر  الدكتور  ب��ني  جانبه  م��ن 
تراث  مركز  من  حسني  نارص 
الرتاثي  االع��الم  مفهوم  احللة 
االع��الم  اشكال  »أح��د  كونه 
موضوعة   ان  اال  املتخصص 

الرتاث بحاجة إىل خربة ومهارة 
التعامل مع املعلومة الرتاثية  يف 
اع��الم��ي  ن��ص  اىل  وحت��وي��ل��ه��ا 
مستويات  م��ن  تلقيه  يسهل 
ذاته  الوقت  يف  مشريا  متلفة«، 
الرتاثي  االع��الم  »اه��داف  اىل 
التي من أبرزها حفظ املوروث 
الفكري واحلضاري لالمة الفتا 
وسائل  تتبنى  ان  رضورة  اىل 
االعالم االسهام يف هذه املهمة 
من خالل برامج تعد خصيصا 

لتلك اجلنبة«.

العطاء الحسيني

اقام قسم شؤون المعارف اإلسالمية واإلنسانية في العتبة 
العباسية المقدسة ندوته االكاديمية الموسومة »دور العتبة 
العباسية المقدسة في تعزيز مفهوم االعالم التراثي« على 

قاعة االمام الحسن )عليه السالم( في العتبة المقدسة.

قسم المعارف في العتبة العباسية المقدسة 
يقيم ندوة حول االعالم التراثي
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العطاء الحسيني

هاشم  الدين  »سعد  السيد  وقال 
املدرستني:  عى  املرشف  البناء« 
السنة  خ��الل  التالميذ  »وعدنا 
ثقايف  تنموي  بربنامج  املاضية 

فيه كل  ترفيهي سيشارك  تعبوي 
الذين  متفوق وناجح، وفعاًل ان 

نجحوا وفينا هلم بالوعد«.
الربنامج  البناء سيناريو  واوضح 
مرقد  »بزيارة  يوم  أول  من  بدءًا 
)عليه  ال��ع��ب��اس  ال��ف��ض��ل  ايب 
املتحف  عى  واالطالع  السالم( 
العباسية  العتبة  اقسام  من  وعدد 
الزيارة  اداء  ذلك  قبل  املقدسة، 
اجلامعية ومن ثم التربك بمضيف 
)عليه  ال��ع��ب��اس  ال��ف��ض��ل  ايب 
اثار  اىل  الزيارة  وبعدها  السالم( 
ابراهيم  اهلل  نبي  مقام  واىل  بابل 

)عليه السالم(  اضافة اىل اجراء 
جولة هنرية«.

م��ن��وه��ا ع��ن اهل����دف م��ن ه��ذه 
الفعاليات  »ان  بقوله:  السفرات 
منها  اهل��دف  ي��أيت  والنشاطات 
يعيشونه،  ال��ذي  الواقع  لتغيري 
امراض  بعضهم  يصاحب  فقد 
ناحية  وم��ن  وجسدية،  نفسية 
افهمناهم برضورة اظهار  اخرى 
لقيامهن  ألمهاهتم،  االح���رتام 
االب���اء واالم��ه��ات معا،  م��ق��ام 
اخواهتم  برعاية  اوصيناهم  كام 
واخواهنم الصغار، وطلبنا منهم 

ان حيققوا بالعام الدرايس اجلديد 
نسبة نجاح اكرب«.

ان��ش��ط��ار  »س��ب��ب  اىل  واش�����ار 
م��درس��ة ال��س��ي��دة رق��ي��ة ل��زي��ادة 
والتلميذات،  التالميذ  ع��دد 
السيدة  مدرستي  اىل  فانشطرت 
االبتدائية  السالم(   )عليها  رقية 
ومدرستي  للبنات،  والثانوية 
ال��س��الم(  )عليه  االص��غ��ر  ع��يل 
مبينا  للبنني،  والثانوية  االبتدائية 
خالل   %100 نسبة  حققوا  اهنم 
قبل  والثالث  ال��ث��اين  ال��دوري��ن 

للعتبة  التابع  الطفوف  لواء  متدربي  الى  النصر  واوشحة  الزهور  لأليتام  السالم«  »عليه  االصغر  علي  السيد  مدرسة  تالميذ  قدم 
الحسينية المقدسة صباح يوم السبت الموافق 2016/9/3 ضمن مفردات برامج تعليمية وفقهية وعقائدية وترفيهية نظمتها مدرستا 
السيد علي االصغر )عليهما السالم( االبتدائية والثانوية، لزيارة المراقد المقدسة في النجف االشرف ومحافظة كربالء المقدسة وزيارة 
االثار في محافظة بابل واشراكهم في دورات رياضية، بهدف إشراك هؤالء الفتية ببرنامج تعبوي توعوي لزيادة معرفتهم بما يقدمه 

ابطال الحشد الشعبي من انتصارات في الدفاع عن األرض والعرض والمقدسات.

األحرار/ ضياء االسدي 

مدارُس لأليتام تقيم زيارات لمجاهدي الحشد الشعبي 
ضمن برامجها المدرسية
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العطاء الحسيني

النسبة  العام  وه��ذا  االنشطار، 
)عليه  االص��غ��ر  ع��يل  مل��درس��ة 
الصف  يف  ل��ألي��ت��ام  ال���س���الم( 
نسبة  حققوا  االبتدائي  السادس 
السيدة  ومدرسة   %85 بحدود 
لليتيامت  السالم(  )عليها  رقية 
نحن  احلقيقة  ويف   )%77( بنسبة 
هذه  ع��ى  حي��اف��ظ��وا  ان  نطمح 

النسب العالية«.
وحتدث البناء قائاًل: ان »الربنامج 
داخل  اجريت  ن مسابقات  تضمهّ
السيارة وحمارضات فقهية ثقافية 
واسئلة اخرى، وبنيهّ »ان السفرة 
منتديات  اىل  ك��ان��ت  االخ���رى 
مع  بالتنسيق  املغلقة  القاعات 
م��دي��ري��ة ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة 
وهيأنا هلم كرات والعابا سويدية 
ورسورا  فرحا  زادهتم  وغريها، 

ملدة يومني«.
السفرة  برنامج  عن  حت��دث  كام 
)عليه  املؤمنني  ام��ري  مدينة  اىل 
السالم( والترشف بزيارته )عليه 
طعام  بوجبة  والتربك  السالم( 
العلوية  العتبة  مضيف  يف  الغداء 
االط��الع  ع��ن  فضاًل  املقدسة، 
العتبة  اق��س��ام  م��ن  ع���دد  ع��ى 
مسجد  زيارة  اىل  اضافة  العلوية 
املوافق  اليوم  هذا  ويف  الكوفة، 
هنالك  كان  فقد   2016/9/3
ف��ق��رة م��ي��زة وه��ي زي���ارة ل��واء 
التدريب  معسكر  يف  الطفوف 
بعد  املجاهدين  باإلخوة  واللقاء 
أن هيأنا الزهور من مشتل االمام 
بشكل  السالم(  )عليه  احلسني 

لطيف ومجيل وزودناها بأوشحة 
اىل  التالميذ  ليقدمها  ال��ن��رص 
تقليد  مع  واملقاتلني  املجاهدين 
عليه  مطرز  ب��وش��اح  منهم  ك��ل 

العلم العراقي«.
ون����وه ع��ن ال��ف��رح��ة ال��غ��ام��رة 
االي��ت��ام  ب��ني  الكبري  والتفاعل 
فقد  احلشد(،  )ابطال  واالبطال 
اليمنى  ي��ده  يف  تلميذ  كل  محل 
العلم العراقي ويف اليرسى وردة 
احلامسية  االناشيد  القاء  واثناء 
ملوحني  ايدهيم  يرفعون  كانوا 
باألعالم متفاعلني مع االناشيد،  

االحتفال  ه��ذا  شاركهم  وق��د 
هلم  كان  مدنيني  نشطاء  حضور 
الربنامج  خطة  بإعداد  كبري  دور 
مشاركة  ع��ن  فضاًل  وتنفيذه، 
امل��ن��ش��د )م���ه���دي امل��ن��ك��وش( 
وع���دد م��ن االخ���وة يف وح��دة 
احلامسية  االناشيد  بأداء  االنشاد 
من  االخ��وة  ألح��د  مشاركة  مع 

الشعراء يف اللواء. 
عى  »ع���الوة  ال��ب��ن��اء  ويضيف 
مالية  م��س��اع��دات  خت��ص��ي��ص 
احلالة  ع���رِض  بعد  لعوائلهم 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  عى 
لتوفري  ه(  ع��زهّ )دام  الكربالئي 
وهلل  حيتاجوهنا،  ال��ت��ي  االم���ور 
احلمد تتم رعايتهم بشكل جيد«.
التكافل  رضورة  اىل  البناء  ودعا 
التواصل  عن  منوها  االجتامعي 
معهم يف حال كانت هناك عائلة 
احلشد،   يف  والدهم  استشهد  قد 
هلم،  العون  يد  وم��دهّ  لرعايتهم 
العوائل  ه��ذه  إرش���اد  وك��ذل��ك 

املدرستني  إىل  أطفاهلم  بإحلاق 
املذكورتني«.

»قاسم  املجاهد  ق��ال  جهته  من 
الطفوف  ل���واء  ام���ر  م��ص��ل��ح« 
املقدسة:  احلسينية  للعتبة  التابع 
إلقامة  بحاجه  نحن  »برصاحة 
من  فيها  مل��ا  ب��رام��ج  هكذا  مثل 
املقاتل  روح  تعزز  نبيلة  مواقف 
ان  مبينا  ال��ق��ت��ال،  س��اح��ات  يف 
ل��واء  هتيئة  لغرض  العرضات 
وهلل   15 ال����دورة  يف  ال��ط��ف��وف 
نجتاز مرحلة  ان  استطعنا  احلمد 
وكذلك  االس���ايس،  ال��ت��دري��ب 
استطعنا ان نقوم بمامرسة اسلحة 
هذه  ومارسنا  حي  وبعتاد  حية 
النخيب«. معسكر  يف  املامرسة 
املدرستني  زي��ارة  أثر  عن  منوها 
ل��س��اح��ة ال��ع��رض��ات »م���ا هو 
حمفز  وداف���ع  معنوي  دع��م  اال 
للمتدربني«، مشريا اىل »خجلهم 
الشهداء  ايتام  أمام  الوقوف  يف 
تضحيات  من  اباؤهم  قدمه  ملا 
وع��رض  ارض  ع��ى  ح��ف��اظ��ًا 
الوطن واملقدسات وال يسعنا إال 
القول: ان هذا الربنامج هلَو دعم 
الدعم  اىل  اضافة  اخ��ر  معنوي 
والعتبة  املرجعية  قدمته  ال��ذي 
ألبطال  دعام  املقدسة  احلسينية 

احلشد الشعبي«.
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طالبة   )70( مجعت  اي��ام  سبعة 
)ألنِك  دورة  يف  باملشاركة  فائزة 
التي  االف��ض��ل(  ك���وين  االم��ث��ل 
النسوي  االع��الم  وحدة  اقامتها 
عى  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف 
بواقع  الشهداء  سيد  جممع  قاعة 
ال���ي���وم، هب��دف  حم���ارضت���ني يف 
من  كل  وجعل  بالذات  االرتقاء 
فعل  يف  حسنة  قدوة  املشاركات 

اخلري.
وق����ال����ت امل���ه���ن���دس���ة »ن����دى 
اجل��ل��ي��ح��اوي« م��س��ؤول��ة وح��دة 
ملكتب  التابعة  النسوي  االع��الم 
احلسينية  العتبة  يف  العام  االم��ني 
امل��ق��دس��ة: »ج����اءت م��ش��ارك��ة 
بمسابقة  ال��ف��ائ��زات  الطالبات 

كربالء  جامعة  يف  املثال  الطالبة 
ال���دورة  امل��ق��دس��ة امل��ش��ارك��ة يف 
االفضل«  ك��وين  االمثل  »ألن��ك 
بالنسبة  بالذات  االرتقاء  هبدف 
اردنا  بحيث  املثاليات  للطالبات 
ان يكونن خري قدوة للطابات يف 

كل شء«.
من  القدوة  »موضوع  أن  وبينت 
البرشية  احلياة  املهمة يف  املواضيع 
ويقول املوىل عزَّ وجل: } َلَقْد َكاَن 
َن  ِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ملِّ َلُكْم يِف َرُسوِل اهللَّ
َ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر  َكاَن َيْرُجو اهللَّ
/}األحزاب/21{،  ��رًيا  َك��ثِ  َ اهللَّ
املجتمع  يف  الركيزة  هي  فالقدوة 
الرسيع  ال��ت��ح��ول  ع��ام��ل  وه��ي 
كل  يف  مهم  عنرص  وهي  الفعال 

صاحلني  اف��راده  كان  مهام  جمتمع 
اي��ام  سبعة  مل��دة  ال���دورة  تستمر 
ت��ش��م��ل حم���ارضت���ني ل��ك��ل ي��وم 
جامعيون  استاذة  فيها  ويشارك 
وابرز تلك اجلامعات هي جامعة 
حمارضون  واساتذة  وبابل  بغداد 
والعتبة  املقدسة  العلوية  العتبة  يف 

احلسينية املقدسة«.
االع��الم  »وح���دة  أن  وتضيف 
ال��ن��س��وي حت���رص ع���ى ت��وف��ري 
وسائل لنقل الطالبات من مناطق 
و  ذه��اب��ًا  املجمع  اىل  سكناهن 
للطالبات  السكن  وتوفري  ايابًا، 
كربالء  حمافظة  خارج  من  اللوايت 
الصعوبة  لتذليل  املجمع  نفس  يف 

للطالبات«.

قائلة:  اجلليحاوي  واض��اف��ت 
العديد  فيها  ش��ارك  ال��دورة  »ان 
وبواقع  اجلامعيني  االساتذة  من 
حيث  الواحد  لليوم  حمارضتني 
امل��درب  االول   ال��ي��وم  يف  ق��دم 
الشمري  ع��يل  االس��ت��اذ  ال���دويل 
اللغوية  ال��ربجم��ة  يف  امل����امرس 
الدويل  االحت��اد  قبل  من  العصبية 
رئيس  العصبية  اللغوية  للربجمة 
قسم االعالم يف اكاديمية التطوير 
حم��ارضة   ICMSR  ، امل��ؤس��يس 
االسرتاتيجي  )التخطيط  ع��ن  
حتديد  يف  ومهمته  ال��ش��خ��يص( 
االه�������داف وع���ن���ارص ال��ق��وة 
والفرص  والتحديات  والضعف 
التي يواجهها الفرد يف حياته، كام 

األحرار/ ضياء االسدي 

قابليات  وتطوير  لتنمية  كربالء  في  ومسابقات  محاضرات 
الطالبات الفائزات بلقب )الطالبة المثال(
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في  مشارك  طالب  ال��ف   70
الدورات الصيفية في كربالء

حسني  رهيام  الدكتورة  وشاركت 
حممد كانت وقد حمارضهتا بعنوان 
اليوم  ام��ا  مسؤولية(،  )التميز 
حممد  الدكتور  ق��دم  فقد  ال��ث��اين 
))املختص  ن��ارص،  احلسن  عبد 
يف جمال علم االجتامع، ، ورئيس 
االجتامعية  ال���دراس���ات  ق��س��م 
مؤسسة  يف  امل���دين  وامل��ج��ت��م��ع 
احلضارية/ والتنمية  االبحاث 

»التنمية  بعنوان  حمارضة  بغداد(( 
الذات«، توزعت  البرشية وتنمية 
هي:  حماور  اربعة  عى  املحارضة 
اىل  نظري  مدخل  االول:  املحور 
ال��ذات.  وتنمية  البرشية  التنمية 
التي  ال��ع��ادات  ال��ث��اين:  امل��ح��ور 
والتميز.  النمو  ال��ذات  تكسب 
امل���ح���ور ال���ث���ال���ث: خ��ط��وات 
يف  التميز  الرابع:  املحور  النجاح 
طرح  املحارضة  وختللت  االداء 
امل��ح��ارض،  قبل  م��ن  ت��س��اؤالت 
واج����اب����ات وت����س����اؤالت من 
حرضن  اللوايت  الطالبات  جانب 
االستاذة  اعطت  وفيام  املحارضة 
القسم  ))مسؤولة  حسني  منال 
العلوية  ال��ع��ت��ب��ة  يف  ال��ن��س��وي 
اسالمية  وباحثة  ومبلغة  املقدسة 
واعالمية((، حمارضة حتت عنوان 
واالنموذج(  القدوة  )الشخصية 
القدوة  معنى  خالهلا  وضحت 
وكيف  اهيته  ومدى  املجتمع  يف 
االعداء يعملون عى تسقيطه، اما 
الكاليب  محودي  اسامة  االستاذة 
)القائد  بعنوان  حمارضهتا  فكانت 
القيادة  عرفت  حيث  الناجح(، 
حتويل  وكيفية  ع��ام��ة  ب��ص��ورة 
ال ومن  االنسان من عادي اىل فعهّ
ال اىل قيادي، فيام قدم األستاذ  فعهّ
ال��دك��ت��ور امح���د عبد  امل��س��اع��د 
))رئيس  االزي��رج��اوي  احلسني 
والنفسية  الرتبوية  العلوم  قسم 
تنمية  ومدرب  كربالء  جامعة  يف 
برشية((، حمارضة بعنوان ))كيف 
تكون اجيابيًا( اوضح خالهلا عدة 

االنسان  يكون  ان  كيفية  يف  نقاط 
اجيابيًا«. 

م رئ��ي��س قسم  وت��ت��اب��ع »ك��ام ق���دهّ
املقدسة  احلسينية  بالعتبة  اإلعالم 
األس���ت���اذ ح���ي���در ال��س��الم��ي؛ 
حم���ارضًة حت��ت ع��ن��وان )ال���دور 
)عليها  زينب  للسيدة  االعالمي 
احلسينية(،  النهضة  يف  السالم( 
اهدافه  هي  وما  االعالم  ف  وعرهّ
ذلك  بعد  ع��رج  ث��م  ووظ��ائ��ف��ه، 
)عليها  زينب  السيدة  دور  اىل 
احلسني  االمام  نرصِة  يف  السالم( 
)ع��ل��ي��ه ال���س���الم(، ف��ي��ام حت��دث 
احلسني  عبد  طارق  عيل  الدكتور 
يف  االس��ن��ان  طب  كلية  ))عميد 
ج��ام��ع��ة ك��رب��الء واخ��ت��ص��اص 
اىل  تطرق  برشية((  تنمية  مدرب 
مشاركة  اما  املنظومي(،  )التفكري 
االستاذ هادي املوسوي ))مدرب 
تنمية برشية، فقد قدم حمارضة عن 
عرف  القيادية(  املرأة  و  )القيادة 
حتريك  عى  القدرة  بأهنا  القيادة 
والقدرة  معني  هدف  نحو  الناس 
اجلامعة  س��ل��وك  يف  ال��ت��أث��ري  ع��ى 
الغايات  لبلوغ  وتنسيق جهودهم 
املنشودة، فيام حتدث االستاذ عيل 
جواد ))ماجستري علوم اسالمية، 
العراقية  الطالب  ورئيس مؤسسة 
فقد قدم حمارضة بعنوان )مهارات 
اما حمارضة  التأثري وفن االقناع(، 
)الثقة بالنفس وادارة الذات( فقد 
الدكتور  املساعد  االستاذ  القاها 
))دكتوراه  املرشدي  حسني  عامد 
عضو  و  ال��رتب��وي  النفس  علم 
فقد  املاجستري  رسالة  مناقشة  يف 
ادارة  مصطلح  معنى  ع���رف 
ال��دورة  شهدت  وق��د  ال���ذات«. 
وابداء  االسئلة  من  العديد  طرح 
وتدريبات  متارين  واجراء  اآلراء 
عملية للطالبات، ويف ختامها كان 
مجيع  يف  للطالبات  اختبار  هناك 
جوائز  وُخصَصت  املحارضات 

نقدية للطالبات العرش االوائل.

عقائدي  ثقايف  غزو  من  البلد  هبا  يمر  التي  الراهنة  للظروف  نظرا 
فضال عن التيارات  الفكرية التي تأيت من خارج البلد اىل العراق 
ربام تؤثر بشكل وباخر عى فئة الشباب االكاديمي وغري االكاديمي 

.
اذ جاء حرص شعبة املدارس الدينية التابعة لقسم النشاطات العامة 
الشباب من خالل  تثقيف هؤالء  املقدسة، عى  احلسينية  العتبة  يف 

اقامة الدورات الفقهية والعقائدية واستثامرا للعطلة الصيفية .
)الشيخ  احلسينية  العتبة  يف  الدينية  املدارس  شعبة  مسؤول  وقال 
وتأصيل  املجتمع  لتطوير  تأيت  الدورات  هذه  إن  القرعاوي(  عيل 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل  تراث  إىل  العودة  خالل  من  وعيه 
حيث تم اقامة الكثري من الدورات الفقهية لتدريس الفقه والعقائد 
الكريم  والقران  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  وسرية  واالخ��الق 

موزعة عى املحافظات كافة .
املقدسة  العتبة احلسينية  الدينية يف  املدارس  ان شعبة  وجدير ذكره 
الديني  بالواقع  للنهوض  والعقائدي  الفقهي  عطاءها  يف  مستمرة 
تيارات  أي  ملواجهه  الفقهية  باملعلومات  الطلبة  تسلح  وبالتايل 

منحرفة ربام تأيت يف املستقبل.

21



يف  العامة  النشاطات  قسُم  َم  نظهّ
مسابقة  املقدسة  احلسينية  العتبة 
ح��ف��ظ وص��ي��ة اإلم����ام امل��ه��دي 
)عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( 
مركز  مع  وبالتعاون  لشيعته، 
السالم(  )عليها  زينب  احل��وراء 
نرش  هب��دف  الفتيات،  لرعاية 
والقيم  والعقائد  املهدوية  الثقافة 

بني املوالني.
قاعتي  ع��ى  املسابقة  وأقيمت 
)للمشرتكني  األن��ب��ي��اء  خ��ات��م 
يف  السلطانية  وقاعة  ال��رج��ال( 
)للمشرتكات  احلسيني  احلائر 
مشاركة  شهدت  إذ  ال��ن��س��اء(، 
املحافظات  ك��اف��ة  م��ن  واس��ع��ة 

مشاركني  عن   فضاًل  العراقية، 
من إيران ولبنان.

النشاطات  قسم  رئيس  ح  ورصهّ
العامة، احلاج عيل كاظم سلطان 
»أطلق  قائاًل:  )األح��رار(  ملجلة 
قسمنا مسابقة حفظ وصية االمام 

فرجه(  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي 
لشيعته وهذه وصية مهمة حتمل 
الشيعة  ملسري  ومنهجا  مضامني 
كثري  عى  وجتيب  االمام  غيبة  يف 
وثقافة  الغيبة  حول  االسئلة  من 
الفتن  الكثري من  لدرء  االنتظار، 
التي حتيط بنا يف زمننا هذا حول 
)عليه  املهدي  االمام  موضوعة 
التي  وال��ت��س��اؤالت  ال��س��الم( 

كون«. يثريها املشكهّ
ان  املهم  »من  ان  حديثه،  وتابع 
هكذا  مثل  يف  الوصية  هذه  تنزل 
وقت ولذلك اطلقنا هذه املسابقة 
منذ حوايل اكثر من ثالثة أشهر، 
وسائل  يف  عنها  اإلع��الن  وت��مهّ 

االع����الم وت���م حت��دي��د ج��وائ��ز 
منقطع  اقباال  فالحظنا  للمسابقة 
اجلائزة  عن  النظر  بغض  النظري 
للمسابقة  فروع  اربعة  فتح  وتم 
املشاركني  اخ��ت��ب��ار  يتم  حيث 
وهي  ف��روع  ع��دة  يف  باملسابقة 
مدرسة االمام احلسني يف حمافظة 
امل��دارس  لشعبة  التابعة  بابل 
العامة  النشاطات  لقسم  الدينية 
الكريم  ال��ق��ران  معهد  وه��ن��اك 
التابع  والبحوث  ل��ل��دراس��ات 
النجف  يف  النشاطات  لقسم 
مركز  فتح  عن  فضاًل  االشف، 
اختبار يف قضاء عني التمر وهناك 
مركز اختبار للرجال والنساء يف 

قسم النشاطات العامة بالعتبة الحسينية وخطوات التمّيز..
أكثر من )1000( مشارك في مسابقة 
حفظ وصية االمام المهدي لشيعته 

صر 
ن ن

سي
/ ح

حرار
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العطاء الحسيني العطاء الحسيني

22



العتبة احلسينية املقدسة واالقبال 
كبري عى املسابقة والحظنا اهتامم 
من  العديد  ج��اء  حيث  الناس 
املشاركني من حمافظات متلفة«. 
اإلعالن  »منُذ  سلطان،  وأضاف 
ع��ن امل��س��اب��ق��ة واالت���ص���االت 
املشاركني  قبل  م��ن  تنقطع  مل 
شهدت  وقد  عنها،  لالستفسار 
شائح  متلف  االختبار  قاعات 
املجتمع من رجل الدين والشاب 
الكبرية،  واملرأة  الصغري  والطفل 
املكفوفني  بعض  هناك  أن  حتى 
يساعدهم  املسابقة  يف  شاركوا 
اه��ل��ه��م ع��ى ك��ت��اب��ة االج��وب��ة 
من  العديد  مشاركة  والحظنا 
وهذا  املسابقة  هذه  يف  االطفال 
شء مفرح لنا لتعميم ونرش ثقافة 

اهل البيت )عليهم السالم(«.

م��س��ؤول��ة  ��ن��ت  ب��يهّ جهتها  م��ن 
)عليها  زي��ن��ب  احل���وراء  م��رك��ز 
بالعتبة  الفتيات  لرعاية  السالم( 
حممد  سارة  املهندسة  احلسينية، 
القائمني  رسور  دواعي  »من  ان 
ع��ى امل��رك��ز ت��ق��دي��م امل��س��اع��دة 
الاليت  اختبار  عى  واالشاف 
مسابقة  يف  ب��االش��رتاك  رغ��ب��ن 
ح��ف��ظ وص��ي��ة االم����ام امل��ه��دي 
التي  لشيعته  ال��س��الم(  )عليه 
العامة،  النشاطات  قسم  اقامها 
تسليط  يف  هدفها  مع  خصوصًا 
الكالم  مضمون  ع��ى  ال��ض��وء 
والسعي  الغائب  لإلمام  البليغ 
لنرشه بني شيعته وحمبيه«، مضيفًة 
فعال يف  للمركز من دور  »مِلا  انه 
استطاع  فقد  املسابقات  جم��ال 
مشاركة   )1000( من  أكثر  مجع 
بعد  املسابقة  هذه  يف  النساء  من 
املواقع  يف  عنها  االع��الن  تم  ان 
الفولدر  وت��وزي��ع  اإللكرتونية 
القرآنية  املحافل  يف  هبا  اخل��اص 
واغلب  الثقافية  وال���ن���دوات 
مستمر  تواصل  هلن  املشاركات 
اشرتاكهن  خالل  من  املركز  مع 
مسابقات  من  املختلفة  بنشاطاته 

وندوات ودورات متنوعة«. 
غدير  املشاركة  أوضحت  فيام 
حسني ماهر من  مدرسة الوارث 
عى  »اع��ت��ادت  اهن��ا  النموذجية 
املسابقات  يف  املستمرة  املشاركة 
احلسينية  العتبة  تقيمها  التي 

امل��ق��دس��ة وهت����دي اج���ر ه��ذه 
امل��ه��دي  االم����ام  اىل  امل��ش��ارك��ة 
جدهتا  روح  واىل  السالم(  )عليه 
من  اول  كانت  التي  املرحومة 
عندما  امل��ش��ارك��ة  ع��ى  شجعها 
سنوات(،   5( ال���  بعمر  كانت 
وكانت حينها حفظ خطبة املتقني 

لإلمام عيل )عليه السالم(«.
لبنان  من  فاطمة  املشاركة  أم��ا 
باملشاركة  فرحتها  عن  فأعربت 
قائلة ملجلة )االح��رار(:    »هذا 
هذه  أج��ر  ان��ال  ان  كبري  لفضل 
عى  حصلت  أن  بعد  املشاركة، 
يف  كنت  عندما  املسابقة  نسخة 
)عليه  احل��س��ني  اإلم���ام  صحن 
بتوزيعها  قاموا  حيث  السالم( 
حفظها  ع��ى  نفيس  وع��اه��دت 
يف  عائلتي  مع  تواجدي  فرتة  يف 
املقدسة،  املراقد  لزيارة  كربالء 
حلفظها  تعاىل  اهلل  وفقني  وق��د 

واملشاركة الفاعلة يف املسابقة«.
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تحقيقاتالعطاء الحسيني

يقُع مسجد الشواكة في محلة الشواكة واليها نسَب مما زادها 
شهرة واسعة وهي من محالت بغداد الكرخ القديمة والعريقة 
والتاريخية مطلة على نهر دجلة الخير تغازل النهر وطيور 
النهر وتقع في الجانب الغربي من بغداد تحدها شماال محلة 
)باب السيف( وتقع على جنوبها محلة )الكريمات( اي ان هذه 
المحالت الثالث الكرخية البغدادية القديمة تقع في المنطقة 
المحصورة بين جسر الشهداء الذي كان يسمى الجسر العتيق 
االحرار(  و)جسر  الملكي  العهد  في  المأمون  جسر  ورسميا 
الذي كان يسمى جسر مود ورسميا في العهد الملكي جسر 
الملك فيصل الثاني، حيث كانت تشغل ضفة الشواكة بساتين 
نخيل من الكرادة الى الكاظمية والطيور معششة هناك على 

اختالف انواعها.

مسجد الشواكة ماٍض مجيد وحاضٌر تليد 
ذكرى مرور قرن على بناء مسجد الشواكة في بغداد )2 – 2(

عة 
شري

 ال
يخ

 ش
سي

شم
ى 

وس
 م

س
ند

مه
 ال

ق:
حقي

ت
كوهنا  االسم  هبذا  الشواكة  تسمية  وسبب 
القديم  سوقها  ج��وان��ب   اح��د  يف  تضم  
واملعروف واملشهور يف بغداد مادة الشوك 
ويمتهن مهنة بيع الشوك بعض من ساكنيها 
الذين كان ياتيهم الشوك من منطقة كرداة 
وكام  الشوكية  املنطقة  من  القريبة  مريم 
سميت الفحامة بالكرخ وذلك لبيع الفحم 
هم  بالفحم  يتاجرون  والذين  اسواقها  يف 
ويسمون   نفسها  املنطقة  سكنة  من  قسم 
الشوك  استخدام  وان  الفحام(  )بيت 
التدفئة  والفحم كان الوسيلة االساسية يف 

اكتشاف  قبل  اخلشب  جانب  اىل  والطبخ 
مادة النفط .

لقد سكنت منطقة الشواكة أرس متتهن عدة 
النهري  العمل  عليهم  يغلب  وكان  مهن 
الناس  نقل  او  السمك  صيد  يف  س��واء 
الشواكة  شيعة  من  اي  النهر  جانبي  بني 
بالرصافة  املصبغة  شيعة  اىل  بالكرخ 
بغداد  يف  جسور  توجد  مل  يوم  وبالعكس 
ويسمون  )الكفة(  بواسطة  النقل  فيكون 
ويستعملون  الكفجية  عليها  العاملني 
امثاال شعبية واشعارا واهازيج وهوسات 

من  )وقسم  والتعب  وامللل  الكلل  تدفع 
صيادي االسامك يسمون الكرافة( وبعدها 
عليها  والعاملون  البلم  اىل  العمل  تطور 
وصياديو  بالم  واحدهم  البالمة  يسمون 
الشواكة  يف  اشتهر  وقد  السامكة،  السمك 
)مال عباس( بتعليم القراءة والكتابة وختم 

وترتيل القرآن.
حملة باب السيف

السيف خان  باب  الشواكة شامال ويف  حتد 
بكرس  وه��و  البحر  ِسيف  كبري  للحبوب 
السني ساحل البحر )تقع باب السيف عى 
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جرف النهر ولعل التسمية ماخوذة من هذا 
املعنى( وهذه املحلة يغلب عليها العمل يف 
صناعة الدبس وحمل عمل الدباسة يسمى 
بزارات  ومجعها  بزارة  الدباسة  باصطالح 
الدبس  لصناعة  بزارات  يوجد سبع  وكان 
يف حملة باب السيف ويسمون بني الدباسة 
والزال بعض العوائل يلقب )الدباس( او 
قاسم من حملة  الدباس. ويشتهر مال  بيت 
باب السيف لتدريس القرآن الكريم ويعلم 
للمبتدئني  واحل��س��اب  والكتابة  ال��ق��راءة 

الصغار.
حملة الكريامت

وسبب  الشواكة  حملة  جنوب  ع��ى  تقع 
تسمية الكريامت هبذا االسم نسبة اىل رجل 
النفس فضال عن اسمه كريم سكن  كريم 
املحلة ، وكانت حملة الكريامت يغلب عليها 
العمل كااليت: حتفر  عمل احلياكة وطريقة 
احلياك  باصطالح  وتسمى  عميقة  حفرة 
ليامرس  عليها  العامل  وجيلس  )اجلومة( 
احلياكة ويسمون اهلها بني املنكوك او بيت 
املهنة  هذه  متتهن  التي  والعوائل  احلائك، 
العوائل  من  وكثري  احلياك   ف��الن  تلقب 

حتمل هذا اللقب.
ويشتهر مال عيل يف حملة الكريامت بتدريس 
االطفال  وكذلك  القرآن  ق��راءة  االميني 

وتعليم القراءة والكتابة واحلساب.
حملة الشيخ بشار

بغداد  مدينة  من  الغريب  اجلانب  يف  تقع 
بشار  الشيخ  اىل  نسبة  والتسمية  بالكرخ 
وسميت  املنطقة  ه��ذه  .سكن  امل��ع��روف 
باسمه وقرصه كان عامرا هبا ولد يف بغداد 
ميالدية   767 واملوافق  هجرية   150 عام 
املوافق  بغداد  يف  هجرية   227 عام  وتويف 
840 م. ودفن ببغداد او بجانب الرصافة 
هنر  بني  االئمة  جرس  قرب  االعظمية  يف 
القرن  اه��ل  من  حنيفة  ايب  ومرقد  دجلة 

الرابع للهجرة .
وكان  الشهداء  جرس  قرب  املحلة  وتقع 
العمل  عليها  يغلب  بشار  الشيخ  حملة 
والنسائية  الرجالية  االحذية  صناعة  يف 
منترشة  املهنة  وه��ذه  ال��ي��دوي  والعمل 
عليهم  ويطلق  وي��س��م��ون  اغلبهم  ب��ني 
كربالء  يف  حسينية  واسست  )القندرجية( 

باسم القندرجية.
بشار  الشيخ  حملة  يف  رشيد  مال  ويشتهر 
االطفال  وتعليم  الكريم  القران  بتدريس 

القراءة والكتابة.
املشرتكات بني املحالت

مع  الثالث  املحالت  بني  املشرتكات  من 
هذه  وخصوصيات  بشار  الشيخ  حملة 
واحلسينية  الدينية  الشعائر  احياء  املحالت 
ذكرى  واحياء  واملجالس  التعازي  باقامة 
وآله(  عليه  اهلل  )صى  االعظم  النبي  وفاة 
السالم(  )عليها  البتول  الزهراء  وبضعته 
)عليهم  االطهار  االئمة  وفيات  وذك��رى 
البيت واوالدهم واقامة  اهل  السالم( من 
االحتفاالت  عن  فضاًل  امليالد  احتفاالت 
وآله  حممد  ذكر  يف  الشعر  وإنشاد  واالدبية 
ومن  والسالم(،  الصالة  أفضل  )عليهم 
االمام  إحياء ذكرى رحيل  املناسبات  أبرز 
موسى الكاظم )عليه السالم( سابع االئمة 
من اهل البيت مشيا عى االقدام من موقع 
الكاظم؛  االم��ام  وم��زار  مرقد  اىل  حمالهتم 
اخلدمية  املواكب  يف  يشارك  من  ومنهم 

للزوار.
فيها  املحالت  هذه  بني  املشرتكات  ومن 
اليقاظ  الطبول  بقرع  يقومون  اشخاص 
رمضان  شهر  يف  السحور  عى  الصائمني 
هلا  املحالت  ه��ذه  من  حملة  وك��ل  املبارك 
الزيارة  يف  يشارك  باسمها  خاص  موكب 
وله  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  االربعينية 
املناسبات  ويف  املناسبة  هذه  يف  ترفع  راية 

االخرى. 
يف  السواد  بلبس  املحالت  هذه  متتاز  كام 
العاش  يف  هلم  مواساة  البيت  اهل  احزان 
من حمرم احلرام ويف يوم 28 من شهر صفر 
ذكرى وفاة النبي )صى اهلل عليه وآله( ويف 
االمام  استشهاد  رجب  شهر  من   25 يوم 
من   21 يوم  ويف  السالم(   )عليه  الكاظم 
عيل)عليه  االم��ام  استشهاد  رمضان  شهر 
احلسني  االم��ام  اربعني  يوم  ويف  السالم( 

)عليه السالم( يف 20 صفر.
وتوجد جمالس حسينية خاصة بالنساء ايضا 
من هذه املحالت باملناسبات االنفة الذكر 
الدينية  وتوجد )ماليات( يرددن االناشيد 
احلزينة ضمن قواعد معينة واعراف شعبية 

مشهورة وكذلك االحتفاالت بمولد النبي 
املصطفى )صى اهلل عليه وآله( والصديقة 
الطاهرة فاطمة الزهراء ))عليها السالم(( 

ومواليد االئمة االطهار.
التي  عاشوراء  مراسيم  عى  حيرصون  كام 
جتسدها مواكب شعبية وفعاليات وجمالس 
هبا  يقوم  سنوية  ظاهرة  باتت  وقد  دينية 
عندها  يتآلف  اليهم  املشار  املناطق  اهايل 
لتسود  املختلفة  واملذاهب  الطوائف  ابناء 
القيم  عن  معربة  والتسامح  التفاهم  فيها 
االخالقية واالنسانية التي نادى هبا االمام 
احلسني )عليه السالم(، وتطوف يف شوار 
الشعارات  حتمل  التي  املسريات  عاملنطقة 
السود  وال���راي���ات  واالع����الم  املكتوبة 
الدينية  الرموز  واحلمر واخلرض فضال عن 
تتشح  حيث  الطف  معركة  ع��ى  ال��دال��ة 
الدينية  املواكب  وتقام  بالسواد  املناطق 
يف  الكريم  القرآن  وتالوة  العزاء  وجمالس 
مجعوها  باموال  ومتول  عاشوراء،  ذكرى 
مجع  بحضور  املناسبة  هذه  يف  بالتربعات 
غفري وتصبح احتفالية دينية كبرية ومناسبة 
الذين  االب��اء  فيها  يلتقي  ثقافية  اجتامعية 
االجيال  االبناء من  تواصل  حيرصون عى 
من  االول  منذ  املراسيم  وتبدأ  اجلديدة 
مراث  اسالمية،  حمارضات   ، احلرام  حمرم 
ثقافية،  حمارضات  دينية،  دروس  حسينية، 
احلسينية،  السرية  الطف،  معركة  قصص 
حمارضات يف تفسري القرآن الكريم، تالوة 
الطعام.  وجبات  تقديم  الكريم،  القرآن 
االوىل  الليلة  من  يبدأ  عاشوراء  برنامج 
من شهر حمرم احلرام ويستمر حتى صباح 

اليوم العاش.
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واخر ما صدر عن املؤسسة جملدان االول 
اض��واء   ( وب��ع��ن��وان   102 ال��رق��م  حيمل 
مبحث  السالم(  عليه  احلسني  مدينة  عى 
عدد  اجل��زء  ه��ذا  االول،  اجل��زء  الشهداء 
الصفحات  باستثناء   )414  ( صفحاته 
ثالثة فصول خصصت  ، تضمن  االجنبية 

عى التوايل :
الفصل االول شهداء معركة الطف، وذكر 

295 شهيدا من متلف املصادر 
املعسكر  خ��ارج  ش��ه��داء  ال��ث��اين  الفصل 

احلسيني وعددهم 25 شهيدا

اهلل  عبد  ايب  ذكرى  شهداء  الثالث  الفصل 
السالم وعددهم 41 شهيدا  عليه  احلسني 

بداها بشهداء ركضة طويريج .
الشهداء  فصول  بعض  اعداد  ان  وللعلم 
اجلزء  هو  الكتاب  هذا  الن  هنائية  ليست 
االول، واالصدار االخري للموسوعة حيمل 
الرقم 103 بعنوان احلسني يف سطور اجلزء 
باستثناء  صفحة   429 صفحاهتا   ، الثاين 

الصفحات املكتوبة باللغة االجنبية .
هذا اجلزء مهم يف معلوماته وثري يف مناقب 
احلسني عليه السالم ، حيث ضمنه مناقب 

وفضائل احلسني عليه السالم ورتبها ترتيبا 
بداية  ويف  املنقبة  من  حرف  باول  ابجديا 
رسد  من  الغرض  املؤلف  يذكر  فصل  كل 
 ، احلديث ومصادره  ثم تصنيف  الفضائل 
عدد املناقب والفضائل التي ذكرها يف هذا 

اجلزء 1370 منقبة وفضيلة 
االج��زاء  وبقية  اجل��زء  ه��ذا  يف  وكالعادة 
ملا  والقيمة  الدقيقة  بالفهارس  ختمها 
يتضمنه الكتاب من معلومات تسهل عى 
القارئ الكريم والباحث اللبيب الوصول 

اىل أي معلومة ومهام كان صنفها.

تواصل مؤسســـة المعارف الحســـينية عطاءها وابداعها في اغناء الساحة االسالمية 
خصوصا والعالمية عموما بتراث االمام الحســـين )عليه السالم( وبكل ما يتعلق به 

وتبدع في اشراقاتها التي تنير ظلمة الجهل وتدحض باطل النواصب.

كاتٌب وكتاٌب
أضواء على مدينة الحسين )عليه السالم(..

هل االسالم قادر على إسعاد البشرية؟

آخر ما صدر من موسوعة المعارف الحسينية
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ربام يقال: هب أن االسالم لتعرضه جلميع 
نزول  عرص  يف  املوجودة  االنسانية  شؤون 
ذلك  جمتمع  إيصاله  يف  يكفي  كان  القرآن 
ومجيع   ، احلقيقية  سعادهتم  إىل  العرص 
أن  استطاع  الزمن  لكن  احلياة  يف  أمانيهم 
يغري طرق احلياة االنسانية ، فاحلياة الثقافية 
ال  اليوم  حضارة  يف  الصناعية  والعيشة 
قرنا  عرش  أربعة  قبل  الساذجة  احلياة  تشبه 
االبتدائية  الطبيعية  الوسائل  عى  املقترصة 
الطويلة  جماهداته  إثر  االنسان  بلغ  فقد   ،
املدين  والتكامل  االرتقاء  من  مبلغا  الشاقة 
لو قيس إىل ما كان عليه قبل عدة قرون كان 
تفي  فكيف  متباينني  نوعني  بني  كالقياس 
ذلك  يف  احلياة  لتنظيم  املوضوعة  القوانني 
اليوم؟  العبقرية  املتشكلة  للحياة  العرص 
احلياتني  من  كل  حتمل  أن  يمكن  وكيف 

أثقاال األخرى ؟
واجلواب: أن االختالف بني العرصين من 
كليات  إىل  يرجع  ال  احلياة  ص��ورة  حيث 
املصاديق  حيث  من  هو  وإن��ام  ش��ؤوهن��ا، 
يف  االنسان  حيتاج  أخرى  وبعبارة  واملوارد 
يلبسه  ولباس   ، به  يتغذى  غذاء  إىل  حياته 
ووسائل   ، ويسكنه  فيه  يقطن  ودار   ،
إىل  وتنقلها من مكان  أثقاله  حتمله وحتمل 
وروابط   ، أف��راده  بني  يعيش  وجمتمع  آخر 
وغري  وعملية  وصناعية  وجتارية  تناسلية 
ذلك ، وهذه حاجة كلية غري متغرية ما دام 
االنسان إنسانا ذا هذه الفطرة والبنية ، وما 

واالنسان  االنسانية  احلياة  هذه  حياته  دام 
األويل وإنسان هذا اليوم يف ذلك عى حد 

سواء.
مصاديق  حيث  من  بينهام  االختالف  وإنام 
حوائجه  هبا  االنسان  يرفع  التي  الوسائل 
احلوائج  مصاديق  حيث  وم��ن   ، امل��ادي��ة 
فقد  رفعها،  وبوسائل  هلا  يتنبه  ما  حسب 
جيده  بام  يتغذى  مثال  األويل  االنسان  كان 
من الفواكه والنبات وحلم الصيد عى وجه 
بسيط ساذج ، وهو اليوم هييئ منها برباعته 
وابتداعه ألوفا من ألوان الطعام والرشاب 
ذات خواص تستفيد منها طبيعته ، وألوان 
يستطيبها  وطعوم   ، ب��رصه  منها  يستلذ 
ذوقه ، وكيفيات يتنعم هبا ملسه ، وأوضاع 
وأحوال أخرى يصعب إحصاؤها ، وهذا 

من  الثاين  يفرق  ال  الفاحش  االختالف 
األول من حيث إن اجلميع غذاء يتغذى به 
االنسان لسد جوعه وإطفاء نائرة شهوته . 
وكام أن هذه االعتقادات الكلية التي كانت 
من  حتوله  بعد  تبطل  مل  أوال  االنسان  عند 
عرص إىل عرص بل انطبق األول عى اآلخر 
انطباقا ، كذلك القوانني الكلية املوضوعة 
واستدعاء  الفطرة  دعوة  طبق  االسالم  يف 
مكان  وسيلة  بظهور  تبطل  ال  السعادة 
الفطرة  أص��ل  مع  الوفاق  دام  ما  وسيلة 
تغيري وانحراف، وأما مع  حمفوظا من غري 
املخالفة فالسنة االسالمية ال توافقها سواء 
يف ذلك العرص القديم ، والعرص احلديث .

باحلوادث  املتعلقة  اجلزئية  االحكام  وأما 
وتتغري  وزمانا  زمانا  حتدث  التي  اجلارية 
رسيعا بالطبع كاألحكام املالية واالنتظامية 
املتعلقة بالدفاع وطرق تسهيل االرتباطات 
واملواصالت واملؤسسات البلدية ونحوها 
ومتصدي  الوايل  اختيار  إىل  مفوضة  فهي 
ساحة  إىل  نسبته  ال��وايل  فإن  احلكومة  أمر 
يعزم  أن  فله  بيته  إىل  الرجل  كنسبة  واليته 
عى أمور من شؤون املجتمع يف داخله أو 
خارجه ما يتعلق باحلرب أو السلم مالية أو 
غري مالية يراعي فيها صالح حال املجتمع 
تعاىل:  قال  كام  املسلمني  مع  املشاورة  بعد 
فتوكل  عزمت  فإذا  األمر  يف  )وشاورهم 

عى اهلل( كل ذلك من األمور العامة.

أضواء على مدينة الحسين )عليه السالم(..

هل االسالم قادر على إسعاد البشرية؟
من كتاب )قضايا المجتمع واألسرة( للعالمة السيد محمد حسين الطباطبائي 
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الشاعر خضير البياتي/ النعمانية في الغدير
ي���ع���وا مل  م�����ن  م����س����ائ����اًل  ب���ال���غ���دي���ر  ُم������ر 
هل��ا أم  ك��������فٍء  غ�����ري  ت�����رون�����ه  ه�����ل  أَو 
اهل�����دى اهلل  اك����م����ل  ق�����د  ب�����ه  م�����ن  وه�������و 
وب�����ك�����ف�����ه ب����������اب خل�����ي�����رب زح�����زح�����ت
ي������ا س������ائ������اًل س������ل م������ا ب��������دا ل������ك ان����ه
ب���س���ي���ف���ه ال�����ن�����اك�����ث�����ني  ك�������ف  وأذلَّ 
ه ي�����ا س����ي����ف ح�����ي�����درة ال��������ذي م�����ن ح�����دِّ
ي�����ا ب�������اب ح�����ي�����درة ال�����ت�����ي م�����ن ف��ي��ئ��ه��ا
ب�������ل ي�������ا ام���������ري ف���������وق ك����ت����ف����ه غ����ل����ٌة
ق�������ال�������وا غ������ل������ٌو م�������ا ت������ق������ول ب���ح���ق���ه
���ه ب���ظ���لهّ ت������ل������وذ  ال  االرام����������������ل  أي 
ع�����ش ي�����ا اب������ا ح���س���ن ف���ش���م���س���ك ط���ال���ٌع
جم�����دب س���������امء  يف  غ�����ي�����ث  ان���������ت  ب�������ل 
ك����ن����ت اخل�����ل�����ود ل����ئ����ن ق����اب����ل����ت حم���رتف���ا
أأب���������ا ت���������راب ق������د ج��������الل ش���ي���وخ���ه���م
س���اح���اهت���م يف  ال����ع����م����الق  ب�����ك  ورأوا 
أغ���اظ���ه���م ال���غ���دي���ر  يف  م���ك���ان���ك  ورأوا 
اط����اهل����م ال����ق����ي����اس  يف  ذراع����������ك  ل����ك����ن 
ع����رشة وزادوا  س���ب���ع���ي���ن���ًا  ش����ت����م����وك 
ن�����ب�����ش�����وا ت�������راث�������ك ب�����اح�����ث�����ني س���ج���ي���ة
ي�����ا ق����اط����ع����ًا اش��������الء م�����رح�����َب ُع������د ل��ن��ا
ي��ل��ت��ق��ي ب�����غ�����ريك  ان  م�����ا  ال���������ذي  ف����ه����و 
ف����ل����ئ����ن ح����ل����ل����ت ف����ف����ي����ك ف�����ت�����ٌح آك����د
ف���اهن���م ب��������الك  او  ب������دون������ك  ول�����ئ�����ن 
ك���أن���ن���ي ال�����غ�����دي�����ر  ي���������وم  يب  وي������م������ر 
ش���غ���اف���ه ي����������ديهّ  يف  ُأالم��������������َس  ح����ت����ى 
ه������ا ق������د ات����ي����ت����ك وال������غ������دي������ُر ي������ؤزين
م���ع���ذب���ًا ه���������واك  يف  رح�������يل  ف���ح���ط���ط���ت 
أأب����������ا ت������������راِب وال������غ������دي������ُر ي��ل��ف��ن��ي

أأم�����������ري غ���������رُي امل�������رت�������ى ت����ت����وق����ع����وا
ك����������ٌف وغ����������ري امل��������رت��������ى ي���ت���ط���ل���ع
وح�����س�����ام�����ه ق��������دَّ ال�������رق�������اب وي���ق���ط���ع
ع��������وا وب����ك����ف����ه اب������ط������ال ح����ص����ن����ه رصهّ
ق������د ك��������ان ك�����ف�����ًا ل���ل���ي���ت���ام���ى ُي�����م�����رُع
وب���س���ي���ف���ه ت�����ث�����وى ال����ع����ت����اة وت���ض���ج���ع
خت�����ش�����ى س������ي������وف امل��������راق��������ني وهت�������رع
ت����ق����رع ل����ل����ع����ط����اي����ا  ح��������ني  ك��������ل  يف 
وهي���ج���ع ي������ن������اُم  ال  ال�����ل�����ي�����ايل  ط��������اف 
ارف������ع ص����ف����ات����ه  يف  ع����ل����ي����ًا  ون������س������وا 
ع�����وا ج�����وِّ غ����ي����اب����ه  يف  ي����ت����ام����ى  ب�����ل  ال 
����ب ال����غ����رب����ال ش���م���س���ًا ت��س��ط��ُع م�����ا غ����يهّ
ح����ت����ى ت�����ربع�����م م������ن غ����ي����اث����ك ُم���ق���ب���ُع
ُي�����رشع ل���س���ي���ف���ه  ان  م�����ا  ال����ف����ن����ا  وه�������و 
�����ع ف�������������رأوا ب�������ان�������َك ش�������ام�������ٌخ م�����رتفهّ
���ع ف����اغ����اض����ه����م ج�����ي�����ٌش ب������ك امل���ت���ج���مهّ
االذرُع ع���ل���ي���ك  م���ن���ه���م  ف���ت���ك���ال���ب���ت 
جي�����دع ك�����ف�����ك  رسِّ  يف  اص������ب������ع  ب�������ل 
ي���ت���ص���دع ال  ال����ص����ل����ب  ص����خ����ر  ل����ك����ن 
ف�������وج�������دوه م�������س�������امرًا خي��������زُّ وي���ب���ض���ع
ق������د ع��������اد م�����رح�����ب ب���ي���ن���ن���ا ي��ت��ن��ط��ع
حي����ك����ي ب������ط������والت وف�����ت�����ح�����ًا ُي�����زم�����ُع
وع������ى ال����ب����واغ����ي ت���س���ت���ش���ي���ط امُل���ف���ج���ُع
خ������زؤوا ال��ت��ش��ي��َع واس���ت���ب���اح���وا وج���وع���وا
ع����ط����ش����اُن م�����ن ف�������رط ال������ت������ودد اك�������رُع
واح�����������طُّ ض�����م�����آن�����ًا وروح�����������ي هت���ج���ُع
������ُع ش�������وق�������ًا ك����ف����ات����ن����ة اهل�����������وى امت������يهّ
وح���ل���ل���ت م����رت����وي����ًا وس�����اُح�����ك ُم���ه���ي���ُع
�����ُع أل�����فهّ رض���������اك  يف  ب���ال���ش���ف���اع���ة  اَو 
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هادي جبار سلوم

ي�����������ا ادم���������������������َع ال���������ع���������ني س����ي����يل
ع�����������������ى غ��������������ري��������������ب ع���������زي���������ز
ع�����������ى ال������������������ذي ج��������������اء ي����س����ع����ى
مل�����������������ن هل�����������������م ك�����������������ل ي������������وم
وت�������س�������ت�������غ�������ي�������ث ال�������ت�������ي�������اع�������ا
ف������ال������ن������ف������س م������ه������ام اس�����ت�����ع�����ان�����ت
ف������������رصخ������������ة احل�������������������ق ف�����ي�����ه�����ا
أه�������������دى احل������������������ق  ووازع 
وم���������������������ن ك���������م���������ث���������ل ح������س������ني
وه�����������������ل ي�����������������رى م�������������ن س�����ف�����ري
مل���������������ن أت��������������������ى خ���������������ري ه����������اد
مل����������س����������ت����������غ����������ي����������ث م�������ل�������ب
وب������������ني ج�����ن�����ب�����ي�����ه ع������������دل ال����ق����������
وه����������������������دي خ��������������ري ال�����������رباي�����������ا
أوح�������������ى اهلل  م�������������ن  ه�����������������دي 
ل�������ل�������ظ�������ام�������ئ�������ني ال��������ع��������ط��������اش
وع���������ط���������ف م�����������ن ك��������������ان ب�������رشى
ق����������������رم ت��������������������زول ال��������������������روايس

ع��������������������ى أع��������������������������ز ق�������ت�������ي�������ل
ال���������رس���������ول ب��������ي��������ت  آل  م�����������ن 
م������������������ن������������������ارصًا ل�������ل�������ذل�������ي�������ل
ق����������واف����������ل ت�������ض�������ج ب�����امل�����ح�����م�����ول
ع�����ل�����ي�����ل واه  ك�������������غ�������������وث 
واس�������ت�������س�������ل�������م�������ت ل�����ل�����دخ�����ي�����ل
ل�������ل�������ف�������ت�������ي�������ل شارة 
م�����������������������رسى خل������������������ري س������ب������ي������ل
ب����������������ن����������������وره م����������������ن م������ق������ي������ل
ك��������م��������س��������ل��������م ب���������������ن ع�����ق�����ي�����ل
مل����������ح����������ك����������م ال���������ت���������ن���������زي���������ل
ألل���������������������ف أل���������������������ف رس����������������ول
��������������������������ران وع����������������ن ج������ربئ������ي������ل
ط����������������ه وع����������������������ن ج��������ربئ��������ي��������ل
أله�����������������������������ل ال������������ع������������ق������������ول
رق������������������������راق ك�����ال�����س�����ل�����س�����ب�����ي�����ل
ج����ي����ل ك������������ل  إىل  اهل������������������������ادي 
زويل ق�������������������ال  ان�������������������ه  ل���������������و 

الى الشهيِد السعيد سفير الحسين)عليه السالم(
مسلم بن عقيل
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أهاًل أتيَت فمرحبا يا عيَدنا
خالد غانم الطائي

ح�سَر عندها َملَك املوت عزرائيل.. باأمر عاجل 
تاأجيل..  وال  اإمهال  دون  من  اجلليل..  ربه  من 
اىل  الدنيا  فغادرت  طويل..  ل�سفر  لياأخذها 
جوار بارئها الكفيل.. على نع�سها و�سعت القلب 
جند  ال  م�سرينا  هذا  التتراب  واراهتتا   .. اإكليال 
ولثمته  قربها  على  وهتتويتتت   .. بديال  عنه 
عباءته  عتتلتتيَّ  احلتتتزن  اأ�تتستتدل   .. بالتقبيل 
اأيامي  لت  حتوَّ ترتيال..  يل  و�سار  ال�سوداء 
له  اأرى  ال  �تتستتدري  ..اأنتتتتن  ليال ً  البي�ض 
االأيام  الفراق تزيدها  رحيال.. وجمرات 
كيال ً.. وا�ستني احلمائم وبكت بالهديل 
.. كال�سم�ض كانت اأمي ت�سع حنانًا نبيال 
عليه  اهلل  )�سلى  امل�سطفى  وع�سق   ..ً
ا�سيال  فيها  �سار  واآلتته  و�سلم(  واآلتته 
احلب  وغتتتدا  املتتكتتارم  غذتني   ..  ً
ربًا  فجاورت  ماتت  �سلياًل..  منها 
وكيال .. الذي مل جند منه اإال 
امتترئ البد  اجلتتمتتيتتل..  فكل 
مفارق خليال .. فما للخلود 
 .. �سبيل  متتن  التتدنتتيتتا  يف 
رِب  يا  بق�سائك  را�ضٍ  
وانا بن يديك ذليل 

.

أه��������������اًل أت�������ي�������ت ب������ف������رح������ة األط�������ف�������ال

أه����������ال أت�������ي�������ت ف�����م�����رح�����ب�����ا ي��������ا ع����ي����دن����ا

أه����������ال وس�������ه�������ال ط�����ب�����ت ب��������ني رب�����وع�����ن�����ا

ه�������اه�������م ص�������غ�������ار امل�����س�����ل�����م�����ني ت�����زي�����ن�����وا

ط������اب������ت دي���������������اٌر أن����������ت زائ������������ر أه����ل����ه����ا

م�������رح�������ى ل������ك������ل امل�������ؤم�������ن�������ني ب�������زائ�������ٍر

م����������أَل ال����������رب����������وَع ب������ف������رح������ٍة ف���ت���امي���ل���ت

واألس�����������ى زال��������������ت  اآلالُم  ف������ك������أن������ام 

ي������ا ن����ف����ح����َة اإلخ������������الص ط����������رَت ب����أن����ف����ٍس

وق����ص����ٌة اخل�����ل�����ي�����ِل  ذك����������رى  ت����������زْل  مل  ب������ك 

وط�������اع�������ِة ال�����ع�����ظ�����ي�����م  اهلل  ب�����م�����ح�����ب�����ِة 

أه����������اًل ب����ع����ي����ٍد ط��������لهّ َم������ْب������َس������ُم وْج�����ِه�����ه

ُ ب������ان������ت������ص������اٍر ل����ل����ه����دى ع�������ي�������ٌد ي��������ب��������رشهّ

س���اق���ه���ا ُب�����������رشى  امل������ظ������ل������وِم  إىل  هُي�����������دي 

ومح��������ل��������ت أل������������وان������������ا م����������ن اآلم�������������ال

ي����������ا هب�������ج�������ة ع�������������زت ع����������ن األق����������������وال

وأق����������م����������ت ب������ي������ن������ا دون����������������ام ت�������رح�������ال

وك���������ب���������اره���������م ك�������ال�������ل�������ؤل�������ؤ امل�������ت�������اليل

�������ال م�������رح�������ى هل���������م ب���������ال���������واب���������ِل اهل�������طهّ

���������������اِل ش��������ه��������ٍم ك���������ري���������ٍم ب�����������������اذٍل وصهّ

ودالل رق�����������������ٍة  يف  أزه����������������اُره����������������ا 

اض����م����ح����الل إىل  ي����س����ع����ى  س�����اح�����ن�����ا  يف 

امل�����ت�����ع�����ايل ال�������س�������ام  رب  إىل  ت��������اق��������ْت 

األم������ث������ال أورَع  ت�������������رِضُب  احُل�������������بهّ  يف 

األْه������������وال يف  خ��������ُر  ال��������ذهّ ف����ه����ي  ال������رمح������ن 

م�������س�������ت�������رشف�������ًا ب����������اخل����������رِي واآلم�������������������اِل

واألث����������ق����������اِل اآلالِم  ُح�������ل�������ك�������ِة  يف 

ال���������ق���������رآُن ف�������اق�������رأ س��������������ورَة األن�������ف�������اِل

ماتْت ولم تمْت ذكراها
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ال����غ����ِد أم  ال������ق������رى  أم  ع������ى  ع���������رْج 
م���ذه���ل  ع��������رش  ألالء  اىل  وان������ظ������ر 
ك���أهن���ا اجل������م������وع  ت����ل����ك  إىل  وان������ظ������ر 

وال����ن����دى  ال���ن���س���ائ���م  ث���ل���ج  يف  ي���م���ش���ون 
ج�����������اؤوا ع������ى َم������َل������ك ت�����وس�����م ك��ت��ف��ه 
م�����ن ك�����ل ب�����ل�����دان ال����س����امح����ة ش����م����روا 
ف������إىل ال���ص���ف���ا ق�����د ه�����رول�����ت ج��ن��ب��اهت��م 
ل����غ����ة احل����ج����ي����ج م����������دون م����ت����وح����ٌد:
ك���أن���ه ال����ع����ل����و  إىل  ال�������ط�������واف   ف���ه���ن���ا 

ل���وح���ت  وال�����ف�����ري�����ض�����ة  وىل  ال����ع����م����ر 
س����ك����ن ال����ش����ب����اب وع����ط����ل����ت ش���ه���وات���ه 
ف������ال������دي������ن أوط��������������ان جت���������ود ب����رمح����ة 
وال��������دي��������ن ج���������رح م��������اي��������زال حي���ث���ن���ا 
خ�������رياهت�������م م����س����ل����وب����ة ودم�������اؤه�������م 
ك���ري���م���ة  احل�����ج�����از  يف  اخل������زائ������ن  ه�������ذي 
س����ب����ع����ون إس������الم������ا ت����ش����ظ����ى وح��������دُه
ه�������ي ام���������ة م�������ن ح�����ام�����ه�����ا م���ك���ل���وم���ة
ق�����اب�����ي�����ل ف����ي����ه����ا ن������اع������ق ب���ق���ت���ي���ل���ه
ف�������ال�������الت ف����ي����ه����ا ع������اب������د وم����ع����ب����ٌد

ح����ي����ث امل������الئ������ك أح������رم������ت ب���ت���ع���ب���ِد!
ي�����وص�����ِد! مل  ب�����اب�����ه  م����ك����ة  ب����ح����ي����اض 
امل���ش���ه���ِد! يف  ت����وق����دت  ال���س���ح���اب  ق���ط���ع 
وج�����ن�����اهن�����م م����ل����م����وس����ة مل������س ال�����ي�����ِد!
ب������ت������ودِد! م����ش����ى  ع����ف����ري����ت  ك������ف  أو 
وح��������ي ال������ن������دام������ة س�����اب�����ح ب���ت���ه���ج���ِد
)ب����م����ح����م����ِد(! ه����ات����ف  ح�����رش  ي�������وم  يف  
ل�����ب�����ي�����ك رب�����������ا واح����������������دا ب����ت����وح����د
ي����ص����ع����ِد! مل  ك�����أن�����ه  ال����ع����ل����و  ط��������اف 
ف���اج���ع���ل ل���ع���م���رك س���اق���ي���ا م����ن م�������ورِد!
ق����د ح�����ان ق��ط��ف��ك م����ن ري������اض امل���ع���ب���ِد!
ال����ف����رق����ِد! ش����م����وخ  يف  م���ك���ة  وال�����دي�����ن 
دي������ن ال����س����امح����ة م����ال����ه م�����ن م���ه���ت���دي !
م���ن���ك���وب���ة وال����ف����ق����ر ف���ي���ه���م رسم�������دي!
ي�����ن�����ف�����ِد! مل  واف��������������ر  ف�����ي�����ه�����ا  اهلل 
ام��������رِد(  ( م�����ن  م����������ارٌد  ت���ش���ظ���ى  وك�������ام 
ت������رك������ِد! مل  م�����ب�����وط�����ة  وب�����س�����ام�����ه�����ا 
ه���اب���ي���ل���ه���ا م���ب���ك���ي ال������غ������راب األس��������وِد
ي����ع����ب����ِد! مل  ع������������اذل  ف����ي����ه����ا  واهلل 

رحيم الشاهرمعلقُة كعبة الحجيج
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الدكتور الحقوقي جاسم محمد الخفاجي

والشعوب  العامل  تاريخ  يف  معركة  لكل 
هلل  اخالصه  املوقف  يكون  ان  اما  موقف 
يكون  ان  واما  مجعاء  واالنسانية  والوطن 
النفس  وارض����اء  للحاكم  االخ����الص 
الرشيرة. ومنذ االف السنني سجلت معركة 
املثايل  املوقف  املقدسة  كربالء  يف  الطف 
لرجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه وهكذا 
الفريق االخر الذي عمل عى ارضاء احلاكم 
والنفس وهو جيش عمر بن سعد لعنة اهلل 
عليه. وكانت معركة الطف هي ارضاء اهلل 
جل جالله يف سبيل اعالء كلمة اهلل واذالل 
واضح  وه��ذا  الشيطان  كلمة  وانحطاط 
كوضوح  الفريقني  من  اع��اله  تبني  ما  يف 
الشخصية  واما  النهار.  وسط  يف  الشمس 
من  والكريمة  والعظيمة  والشجاعة  الفذة 
الباري جل وعال واملتمثلة يف قدوة االسالم 
)عليه  ع��يل  ب��ن  احلسني  وه��و  واملسلمني 

السالم( . وشخصية الشيطان وهو عمر بن 
سعد وجيشه الشيطاين لعنة اهلل عليه وهكذا 
يتبني باجياز من هو نرباس االمة واالسالم 
عى ميض العصور وحتى اقامة الساعة. وما 
السفياين  اجليش  بوجود  باليوم  الغد  اشبه 
بخوارج  املتمثل  واعوانه  سعد  بن  وعمر 
العرص اال وهو )دواعش( بني امية وأحفاد 
سعد  بن  عمر  جيش  من  والظاملني  الطغاة 

وشمر لعائن اهلل عليهم امجعني.
واالمامي  والعلوي  احلسيني  اجليش  اما 
وهم  عليه  اهلل  عاهدوا  ما  صدقوا  ألبطال 
مسمياهتا  بكل  االسالمية  املقاومة  ابطال 
ج��اؤوا  الذين  الشعبي  احلشد  ابطال  من 
حفظ  يف  الرشيدة  املرجعية  ب��ن��داء  تلبية 
العراق واهله بكل طوائفهم من اجل كرامة 
االنسان وحفظ املقدسات هم ابطال احلشد 
بال شك ويقني هم رجال احلسني  الشعبي 

فالدعم  املرجعية  ابناء  وهم  السالم(  )عليه 
هلم  والدعاء  واالعالمي  واملعنوي  املادي 
شعي  واجب  الرشيفة  املقدسات  كل  يف 
شيف  عراقي  لكل  وان��س��اين  واخ��الق��ي 
وغيور عى وطنه من كل الطوائف وبدون 

استثناء.
بكل  االمنية  وال��ق��وات  الشعبي  فاحلشد 
واملدافع  االم��ني  احل��ارس  هي  مسمياهتا 
الرشيف حلقوق الشعب والوطن و ما حتقق 
من نرص هو من عند اهلل وما تقديم الشهداء 
من ابطال احلشد الشعبي والقوات املسلحة 
اال هو دليل  عى اخالصهم وبسالتهم لروح 
الشهادة واالستبسال من اجل وطن حر من 
جرذان داعش السفياين وان الدعم بالروح 
وعوائلهم  الشعبي  احلشد  برجال  وامل��ال 

الكريمة هو اغى حالة اجلود للكرماء.

الحشد الشعبي ومعركة الطف

32

مشاركات 



للنيل  الشيعة  حول  شبهاهتم  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أعداء  ُيثري  ما  كثريًا 
شيعته  ذمَّ  قد  السالم(  )عليه  الباقر  االمام  أن  ومنها  بعقيدهتم،  والطعن  منهم 
والربع  لنا شكاكًا  أرباعهم  ثالثة  لكان  لنا شيعة  كلهم  الناس  كان  )لو  بقوله: 

اآلخر أمحق(. 
ويف مقام الرد البد من دراسة سند الرواية ومتنها:

األول/ سند  الرواية: عن محدوية، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن حييى، 
عن عاصم بن محيد ، عن سالم بن سعيد اجلمحي ، عن أسلم موىل حممد بن 
احلنفية قال : قال أبو جعفر )عليه السالم(: ).... لو كان الناس كلهم لنا شيعة 
سندًا  ضعيفة  الرواية  و  أمحق(،  اآلخر  والربع  شكاكًا  لنا  أرباعهم  ثالثة  لكان 
ال يمكن االحتجاج هبا، لوجود أسلم موىل حممد بن احلنفية يف سندها ، وقد  
سعيد  بن  وسالم  الوسائل،  مستدرك  خامتة  يف  بجهالته  النوري  املريزا  رصح 
اجلمحي وهو جمهول احلال ايضا ، ومل يوثق يف كتب الرجال ، قال املامقاين ) 

مهمل يف كتب الرجال، مل أقف فيه بمدح وال قدح(.
 

الثاين/ متن الرواية: وهنا نتساءل ما املقصود من كلمة )الناس( يف الرواية؟
منها  املقصود  يكون  أن  يمكن  ال   -1  
كلمة  لكوهنا  وذل��ك  الشيعة؛  خصوص 
 ، هبم  اختصاصها  عى   دليَل  وال   ، عامة 

ثم َمْن يالحظ الروايات جيد أن  أئمة أهل 
ون يف حديثهم عن الشيعة بقوهلم  البيت ُيعربهّ

جعفر(  او)شيعة  عيل(  )شيعة  او  )شيعتنا( 
وغري ذلك، ومل يعربوا عنهم بكلمة )الناس( 

، ومن الشواهد عى ذلك ما روي عن االمام 
لنا  عيل بن ايب طالب )عليه السالم( ) ...واختار 

حلزننا،  وحيزنون  لفرحنا،  ويفرحون  ينرصوننا،  شيعة 
يبذلون أمواهلم وأنفسهم فينا...(، وعن ايب جعفر الباقر: 

ع،  )ما شيعتنا إالهّ َمن اتهّقى اهلل وأطاعه، وما كانوا ُيعرفون إالهّ بالتواضع والتخشهّ
وأداء األمانة، وكثرة ذكر اهلل...( وغريها من الروايات.

فلو كان  االمام )عليه السالم( يريد ذم الشيعة لقال )شيعتنا او شيعة عيل ثالثة 
ارباعهم لنا شكاكا والربع االخر امحق( وذلك أبلغ وأفضل يف بيان الذم.

2- املقصود منها عموم الناس من الشيعة وغريهم، وهو االقرب ؛ فهي كلمة 
عامة، وال دليَل إختصاصها بالشيعة وعدم شموهلا لغريهم ، وعى هذا  يكون 
أهل  أمر  الشك يف  ، وتنزهيًا هلم عن احلامقة، وعن  للشيعة  االمام مدحًا  كالم 
البيت )عليهم السالم(، إذ أنَّ  الناس لو كانوا كلهم شيعة، لكان ثالثة ارباعهم 
شكاكا والربع االخر أمحق، وهم بالفعل ليسوا كذلك، فإنَّ بعضهم شيعة  ألهل 

البيت )عليهم السالم(، لذلك فهم ليسوا من الشكاكني، وال من احلمقى.

هل ذمَّ االماُم الباقر )عليه السالم( الشيعة؟
حسن عطا اهلل الخلخالي
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حول العالم

تحديد المجرمين م�ن خالل الحمض النووي...!

أن هناك متغريات جينية هي  العلامء  وجد 
املسؤولة عن حتديد مالمح الوجه، يمكنها 
القتلة  وج��وه  معرفة  يف  قريبا  تسهم  أن 
النووي  احلمض  خ��الل  من  واملجرمني 
اجلريمة.  مكان  يف  وراءهم  خيلفونه  الذي 
الكثري  الدكتور جون شافر إن هناك  وقال 
تقاسيم  يف  اجلينات  تأثري  عى  األدل��ة  من 
وضوح  بكل  يظهر  ه��ذا  ولعل  ال��وج��ه، 
عندما ننظر إىل أفراد عائالتنا، ألننا نشارك 

من  أكثر  وجهيه  مالمح  القربى  ذوي 
األفراد الذي ال تربطنا هبم صلة. وأضاف 
إن العلامء تناولوا يف هذه الدراسة العالقة 
اجلينوم  عموم  يف  الوراثية  املتغريات  بني 
اجلوانب  لتحديد  القياسات  من  وجمموعة 
إىل  وتوصلوا  الوجه.  شكل  يف  األساسية 
وجود عالقات وراثية ترتبط بحجم العني 

واألنف وعرض الوجه، وأكدوا أن نتائج 
اجلنائية  الدراسة حتسن قدرة خرباء األدلة 
أكرب  بدقة  الوجه  مالمح  بناء  إع��ادة  عى 
للشخص  ال��ن��ووي  احلمض  باستخدام 

املطلوب.

قام اخلرباء يف معهد املناخ األسرتايل بتحديد موعد اختفاء البن متاما عن 
مساحة   2050 عام  بحلول  تتقلص  أن  اخلرباء  ويتوقع  األرض.  وجه 
هذه  ستختفي   2080 عام  ويف  البن.  شجرة  فيها  تزرع  التي  األرايض 
النبتة حسب العلامء عن وجه األرض متاما. ويكمن سبب ذلك يف ظاهرة 
انتشار اآلفات احلرشية واألمراض  التي ستؤدي إىل  االحتباس احلراري 
الفطرية املبيدة لشجرة البن. وستتحقق تلك التوقعات يف حال بقاء الوتائر 
فعالة  سبل  إجياد  عن  العلامء  عجز  حال  ويف  الشامل  لالحرتار  احلالية 
ملكافحة اآلفات احلرشية واألمراض الفطرية. وأشار العلامء إىل أن اختفاء 
البن سيؤثر سلبا عى حياة 120 مليون شخص منشغل بإنتاج البن يف 70 

بلدا. وبينها بالدرجة األوىل أثيوبيا ونيكاراغوا وبوروندي.

الخبراء يحددون موعد اختفاء الُبن عن وجه األرض...!
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أكد مهتمون بالظواهر الغريبة إن ملوقات فضائية تقف وراء انفجار الصاروخ )فالكون 9(، وذلك خالل اإلعداد لتجربة إطالق 
املؤامرة عزوا  بنظرية  املهتمني  أن  تقاريرها،  الربيطانية يف  الصحف  األمريكية. وذكرت  فلوريدا  بوالية  كنافريال(  )كيب  اعتيادية يف 
االنفجار إىل ظهور جسم غريب أثناء إطالق الصاروخ، التي جاءت قبل يومني من املوعد املقرر النطالق الصاروخ، لكن املدققني 
يف هذا اجلسم الغريب واملتحرك، كام هو موثق يف مقطع فيديو، كشفوا أن طيورا كانت حتلق يف موقع اإلطالق وليس كائنا فضائيا 
يقوم بمهمة تدمريية عى األرض، بحسب ما أفاد حمللون. من جهة ثانية انترشت مقاطع االنفجار بشكل واسع عى مواقع التواصل 
االجتامعي، وسط جمموعة من التفسريات التي تبحث عن السبب التي أكد خالهلا الكثري من املتابعني للحدث أن هناك توقعا بتحويل 

عصفور عابر إىل عميل فضائي.

عثر العلامء عى نوع من اللهب أطلقوا عليه اسم )الدوامة 
الزرقاء(، ويمكن أن حيد من انبعاثات الكربون وتنظيف 
ما  أو  منها  املتكونة  الشعلة  النفطية. وتتشكل  الترسيبات 
طبيعي  بشكل  حيدث  الذي  الناري(  )اإلعصار  ب�  يعرف 
عند اندماج احلرارة بالرياح املضطربة ليخلقا إعصارا من 
النريان.ويقول مايكل غولنر، األستاذ املساعد يف هندسة 
احلامية من احلرائق، إن  دوامات النار تعترب  أكثر فعالية من 
لنا وسيلة  أن توفر  األشكال األخرى لالحرتاق ويمكن 
ويتم  إلياملحيطات.  املترسب  النفط  حلرق  نظافة  أكثر 
احلصول عليها، عن طريق بخ الوقود السائل املعروف ب� 
) إن هيبتان (عى بركة من املاء يف إناء دائري من الزجاج، 

وبعد ذلك يقومون بإشعاله.

حول العالم

عثر العلامء عى نوع من اللهب أطلقوا عليه اسم )الدوامة الزرقاء(، ويمكن 
أن حيد من انبعاثات الكربون وتنظيف الترسيبات النفطية. وتتشكل الشعلة 
املتكونة منها أو ما يعرف ب� )اإلعصار الناري( الذي حيدث بشكل طبيعي 
النريان.ويقول  من  إعصارا  ليخلقا  املضطربة  بالرياح  احلرارة  اندماج  عند 
مايكل غولنر، األستاذ املساعد يف هندسة احلامية من احلرائق، إن  دوامات 
النار تعترب  أكثر فعالية من األشكال األخرى لالحرتاق ويمكن أن توفر لنا 
وسيلة أكثر نظافة حلرق النفط املترسب إىل املحيطات. ويتم احلصول عليها، 
عن طريق بخ الوقود السائل املعروف ب� ) إن هيبتان (عى بركة من املاء يف 

إناء دائري من الزجاج، وبعد ذلك يقومون بإشعاله.

تحديد المجرمين م�ن خالل الحمض النووي...!
نوع جديد من النار..!

نوع جديد من النار..!

أحدث ما توصل إليه الطب
 في عالج السرطان...!

مخلوقات فضائية فجرت الصاروخ )فالكون 9(...!
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الشيعي  الوقف  دي��وان  ينوي 
بالتعاون  كبري  عقد مؤمتر دويل 
م���ع االم����م امل��ت��ح��دة ب��ش��أن 
ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق االن��س��ان 
التارخيية  الوثيقة  فيه  تناقش 
ال��س��الم(  )عليه  ع��يل  ل��الم��ام 
االشرت  ملالك  بعهده  واملتمثلة 
)رضوان اهلل تعاىل عليه( والتي 
ون��ظ��ري��ات  م��ب��ادئ  تتضمن 

انسانية عميقة ومتطورة.
وقد التقى وكيل رئيس الديوان 
مثل  اخلطيب  ع��يل  ال��دك��ت��ور 
املتحدة  لألمم  ال��ع��ام  االم��ني 
مقر  يف  كوبيش  يان  العراق  يف 
يونامي يف بغداد وسلمه املقرتح 
ال��دويل  امل��ؤمت��ر  بعقد  اخل��اص 
عقده  الديوان  اق��رتح  وال��ذي 
العاملية  العواصم  اح��دى  يف 

عى  الضوء  لتسليط  املشهورة 
االب��ع��اد االن��س��ان��ي��ة وم��ب��ادئ 
هبا  نادى  التي  االنسان  حقوق 
منذ  السالم(  اإلمام عيل )عليه 
اىل  ع��ه��ده  الس��ي��ام  بعيد  زم��ن 
)صى  )رض(  االش��رت  مالك 
وسيحمل  وآل����ه(.  عليه  اهلل 
)احلقوق  عنوان  املقرتح  املؤمتر 
االنسانية بني نظريات املفكرين 

وقد  املضطهدين(،  وتطلعات 
عربهّ وكيل رئيس ديوان الوقف 
الشيعي خالل اللقاء عن رغبة 
مثل  عقد  يف  الكبرية  الديوان 
الرأي  يلفت  هكذا مؤمتر كونه 
الكبرية  االنتهاكات  اىل  العام 
حل��ق��وق االن��س��ان الس��ي��ام يف 
ودوره  االوسط  الرشق  منطقة 
ب��امل��ب��ادئ  ال��ع��امل  ت��ع��ري��ف  يف 
االس��الم��ي،  للدين  السامية 
إىل  ال��دي��وان  سعي  عن  فضاًل 
ري  انعقاد املؤمتر بمشاركة منظهّ
ال��س��ي��اس��ة ال��ع��امل��ي��ة واخل���رباء 
الدوليني ملا يشكله جمال حقوق 
االنسان من اهية كبرية السيام 
يف هذه االوقات. وأعرب مثل 
عن  ال��ع��راق  يف  العام  االم��ني 
حيث  بالفكرة  الكبري  ترحيبه 

ونوعية  مبادرة جديدة  اعتربها 
بتصحيح  تسهم  ان  باإلمكان 
الكثري من االعتقادات السائدة 
بأنه  وأك��د  العاملي،  باملجتمع 
يف  العليا  اجلهات  سيخاطب 
عقد  سبيل  يف  املتحدة  االم��م 

املؤمتر خالل الفرتة املقبلة.
الطرفان  اتفق  اللقاء  ختام  ويف 
الوقف  من  مثلني  حتديد  عى 
الشيعي ومكتب االمم املتحدة 
املعايري  ل��وض��ع  ال��ع��راق  يف 
م  اخلاصة بعقد املؤمتر، وقد سلهّ
الدكتور اخلطيب يف هناية لقائه 
نسخة  املتحدة  االم��م  بممثل 
عيل  االم���ام  عهد  م��ن  مرتمجة 
االشرت  ملالك  السالم(  )عليه 
هنج  م���ن  ون��س��خ��ة  )رض( 

البالغة.

الوقُف الشيعي يبحث مع البعثة االممية 
عقد مؤتمر دولي

الموُت يحوُم فوق أهالي منطقة الروضتين بسبب واقِعها المزري
ومناشدات ملّحة بإكمال مشروع طمر البزل وتوفير الخدمات

لمناقشة نظريات االمام علي«عليه السالم« في مجال حقوق االنسان  
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عى  تقع  التي  الروضتني  منطقة  أهايل  ناشَد 
بعد )1 كم( عن مركز مدينة كربالء املقدسة، 
املشاكل  حل��لهّ  ال��رسي��ع  التدخل  ب���رضورة 
واملعاناة التي يعيشوهنا يوميًا، والتي تزداُد مع 
البزل  تغليف وطمر  العمل بمرشوع  توقهّف 
املحتم  باملوت  ويتسبب  املنطقة  يشق  الذي 
ة، ناهيَك عن افتقار  هلا بسبب انبعاثاته السامهّ

املنطقة ألبسِط اخلدمات الرضوريهّة للعيش.
أهايل منطقة الروضتني وجهوا نداء االستغاثة 
زارت  التي  )األح��رار(  جملة  عرب  واملناشدة 
الذي  املزري،  واقعها  عى  واطلعت  املنطقة 
يزداد سوءًا خالل فصل الشتاء بسبب طفح 
مياه البزل وتسببه إضافة إىل روائحه الكرهية 
املناشدُة  وهي  الساكنني،  أمام  الطريق  بقطع 
التي مل تصْل حتهّى اآلن ألسامع املسؤولنَي يف 
بمراجعة  املعني  املنطقة  ملختار  افتقارها  ظل 

الدوائر املعنية وتوفري اخلدمات للمنطقة.
»املنطقة  ان  إىل  عبد  فالح  املواطن  ويشري 
السيارات  اص��ح��اب  ق��دوم  يوميًا  تشهد 
اط��راف  ع��ى  ورميها  باألنقاض  املحملة 
سقوط  حاالت  حدوث  عن  ناهيك  البزل 
توقهّف  إذ  إكامله  عدم  بسبب  فيه،  السيارات 

العراق  يف  األخ��رية  األح���داث  بعد  فجأة 
ح  ترصهّ كام  املالية  التخصيصات  قلة  وبسبب 

الرشكة املرشفة عى املرشوع«.
أما املواطن رعد عبد االمري سامل، احد سكنة 
شكة  ك��وادر  مباشة  »منذ  فيقول:  املنطقة 
ت لفرتة ال بأس  املقرنص بالعمل فقد استمرهّ
من   %90 بنسبة  العمل  استكمل  وتقريبًا  هبا 
ناحية اعداد االنابيب واالماكن املعدة خلزن 
املياه الثقيلة ومل يبَق اال القليل، وبعد احداث 
حمافظة نينوى املوصل تفاجأنا برفع اآلليات 
الناس  وختليص  إكاملِه  دون  العمل  وت��رك 
حت  رصهّ كام  والسبب  اليومية  معاناهتم  من 
الرشكة هو قلة التخصيصات املالية«، مضيفًا 
»ولذا نحن نرفع مناشداتنا للمسؤولني بإجياد 
بزيارة  فقط  االكتفاء  وليس  العاجلة  احللول 
املنطقة وإطالق الوعود كام فعل البعض من 

دون جدوى«.
بدأ  قد  باملرشوع  »العمل  أن  إىل  أشار  سامل 
ألربعة  تصل  مالية  وبتكلفة   2014 عام  يف 
كربالء  حمافظ  وب��إشاف  دينار،  مليارات 
خالل  املنطقة  زار  ال��ذي  الطرحيي  عقيل 
أعامل الرشكة ووعدنا بإكامله من قبل شكة 

)املقرنص( ولكن مل يتم إكامله لألسف حتهّى 
اآلن«.

وتابع بالقول، »من خاللكم نناشد املسؤولني 
مركز  عن  كثريًا  يبعد  ال  البزل  هذا  ان  كون 
ان  فالبد  ك��رب��الء  وألهن��ا  القديمة  املدينة 
تكون االفضل واالمجل من ناحية اخلدمات 
الشأن  اصحاب  اىل  اصواتنا  ايصال  ونرجو 

والعالقة«.
ويشارُكه احلديث املواطن حليم عبد احلسني 
كثريًا  نعاين  الشتاء  فصل  »يف  قائاًل:  ابراهيم 
البزل  فيضان  االوىل  مطرقتني  حتت  ونقع 
مياه  والثانية  الكرهية  ال��روائ��ح  وانبعاث 
االمطار، وانا شخصيًا تركت بيتي ملدة سنتني 
فاملياه  عائلتي،  ة  صحهّ عى  احلفاظ  لغرض 
املوجودة يف البزل عبارة عن مياه ثقيلة قادمة 
انه  مضيفًا  األخ��رى«،  السكنية  االحياء  من 
التخلص  مقابل  بيته  ببيع  مليًا  يفكر  »أصبح 

من الواقع املزري الذي تعيشه عائلته«.
وأع����رب إب��راه��ي��م ع��ن أم��ل��ه »ب��وص��ول 
مرشوع  بإكامل  إليهم  وااللتفات  مناشداهتم 

البزل وتوفري اخلدمات احلياتية«.

الموُت يحوُم فوق أهالي منطقة الروضتين بسبب واقِعها المزري

تقرير: ضياء األسدي

ومناشدات ملّحة بإكمال مشروع طمر البزل وتوفير الخدمات
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واا

خالد غانم الطائي

مكتبات النجف والعالمية

اآلخرين  أن  يف  السبب  هو  ما  اخلطباء:  أحد  مرة  ذات  سألوا 
والقصص  باألشعار  دة  املزوهّ احلسينية  القراءة  يف  إطالتهم  رغم 
د أن تقول  يعجزون عن إبكاء املستمعني، بينام أنت تبكيهم بمجرهّ

صى اهلل عى ايب عبد اهلل احلسني ؟
أين  وهي  كاشان  مدينة  يف  يل  وقعت  عجيبة،  قصة  يل  إن  فقال: 
مصائب«  عن  قرأته  جملس  آخر  من  خارجًا  ليلة  ذات  كنت 
احلسني« )عليه السالم( وكان الوقت يف ساعة متأخرة من الليل 
وبالطبع كنت مرهقًا من كثرة املجالس يف تلك الليلة، ويف أثناء 
مني  اأِلشخاص ورجا  أحد  الطريق  البيت جاءين يف  إىل  ذهايب 
أن آتيه إىل بيته وأقرأ له جملسًا وملا مل يقتنع باعتذاري رست معه 
رغم تعبي الشديد حتى دخلنا بيته... فأدخلني غرفة خالية من 
احلضور وعى جدراهنا األربعة سواد وأعالم للعزاء ويف زاوية 
ل اجلس عى الكريس  منها كريس صغري فقال يل الرجل: تفضهّ

واقرأ عن مصيبة ايب عبد اهلل »احلسني«)عليه السالم(!
قلت: ملن اقرأ؟ ال أحد عندك يستمع يل !

قال: اقرأ للسيدة » فاطمة الزهراء » )عليها السالم( .
فلام بدأت أقرأ: صى اهلل عليك يا أبا عبد اهلل احلسني. وإذا ارتفع 
. فانقلب  صوت بعض النساء بالبكاء الشديد حويل وأنا ال اراهنهّ
حايل وتأثهّرت بشدة فنزلت من الكريس، وأعطاين الرجل نقودًا 
وذهبت من عنده متجهًا إىل بيتي، وملا نمت رأيت يف املنام من 
يقول يل: ان السيدة » فاطمة الزهراء »)عليها السالم( كانت يف 
الشهيد،  »احلسني«  ولدها  عى  لقراءتك  تستمع  املجلس  ذلك 
وإن مكافأتنا لك عى قراءتك هو أننا نجعل تأثريا قويا يف كلمتك 
»صى اهلل عليك يا أبا عبد اهلل احلسني« فمن ذلك رِصُت عندما 

أقرأ هذه اجلملة ينقلب حال املستمعني فيجهشون بالبكاء.

أثناء  يف  زار  أنه  البغدادية،  شء(  )كل  جريدة  صاحب  يقول 
مروره بأملانيا الديمقراطية الربوفسور )هارفر( أستاذ الدراسات 
الكتب  ح��دي��ث  ج��اء  وح��ني  )ل��ب��زي��ج(  بجامعة  اإلس��الم��ي��ة 
منطلق  األشف  النجف  زالت  ما  )هارفر(:  قال  واملكتبات، 
واألدبية  الفكرية  كنوزه  زالت  وما  العريب  الفكري  اإلشعاع 
النفوس وما زالت  األفكار واخلري يف  األنوار يف  تبثهّ  والثقافية 
مة املكتبات  مكتباته تعجهّ بأنفِس األسفار ما جعلها دائاًم يف مقدهّ

العاملية.
* جريدة كل شء � بغداد � االثنني 25/ 4/ 1966

الزهراء تبكي في المجلس

والشيطان  ألهوائه  عبدًا  او  هلل  عبدًا  يكون  ان  إما  االنسان  ان 
هو  الشيطان  عبادة  موارد  ومن  الدنية,  رغباته  له  يزين  الذي 

االستامع واالصغاء ملا حرم اهلل من الغناء والغيبة والنميمة.
وقد روي عن اإلمام اجلواد )عليه السالم( قوله: )من أصغى 
إىل ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن اهلل فقد عبد اهلل، وإن 
فاملؤمن  إبليس(,  عبد  فقد  إبليس  لسان  عن  ينطق  الناطق  كان 
َيا  إَِلْيُكْم  َأْعَهْد  )َأمَلْ  تعاىل:  قال  يتجنب عبادة عدوه  أن  له  البد 
بنٌِي( )يس/ 60(. ُه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ ْيَطاَن إِنَّ َبنِي آَدَم َأن الَّ َتْعُبُدوا الشَّ
فيام  السمع  بتسخري حاسة  الشيطان  عبادة  مفهوم  ينحرص  وال 
حرم اهلل تبارك وتعاىل بل يشمل بقية احلواس واالعضاء التي 

يمتلكها االنسان.

كاظم الطائي
عبادُة الشيطان

b
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واا

صورة وتعليق

يا للعار

عظمُة الدعاء

وصمة عار )بيع األسئلة االمتحانية( تالحق 
إقامة  م��َع  ال��ع��راق  يف  التعليم  قطاع  دائ���اًم 
حني  بني  يثار  حيُث  النهائية،  االمتحانات 
عرب  وت��داوهل��ا  األسئلة  بيع  موضوع  وآخ��ر 
مقابل  للطلبة  يوصلوهنا  متنفذين  س��امرسة 
ة  طامهّ فهذه  يقال  ما  صحهّ  فلو  طائلة،  أموال 
كربى هتدد مسرية التعليم يف بلد هو أحوج إىل 
الفساد،  أشكال  كل  عى  والقضاء  النهوض 
ولذا فنحن نطالُب وزارة الرتبية بإجراء حتقيق 

يف هذا املوضوع والقضاء عى الفاسدين.

يد  يمدهّ  عندما  واهل��وان  باملذلهّة  يشعر  اإلنسان  كان  إذا 
القدير يشعر  ربهّه  إذ يطلب من  فإنهّه  اهلل،  إىل غري  السؤال 
ة،  ة واالطمئنان، فالدعاء هيب اإلنسان العزهّ ة والقوهّ بالعزهّ
فينطلق يف حياته غري راهب وال متزلزل ألنهّه برعاية عني 

ال تنام، وبني يديه باب مفتوح للسائلني.
مة ونتيجة،  ل الدعاء إىل وسيلة وغاية، مقدهّ من هنا يتحوهّ
لكسب  ومطلوب  احلوائج،  وقضاء  لالستجابة  طلب 
تلك الروحيهّة العالية الهّتي تورث اطمئنان القلب، وتلك 
كلامت  من  اجلليل...  العمل  هذا  يمنحها  الهّتي  ة  العزهّ

للشيخ مرتى مطهري )قدس رسه(.

زعيم الطائفة الشيعية السيد محسن الحكيم )قدس سره(
يؤم المصلين في الصحن الحسيني الشريف
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تقوُم شعبة النشر في العتبة الحسينية المقدسة بإعداد دراسة الفتتاح مدرسة 
ذلك  وألجل  الجسدي(  )العوق  الخاصة  االحتياجات  لذوي  خاصة 
نرجو من األخوة المعنيين من ذوي االحتياجات الخاصة مراجعة 
الشعبة لغرض تسجيلهم ولكافة المراحل الدراسية على أن يتم 
تبليغهم بموعد الدوام حال افتتاح المدرسة.ـلالستفسار االتصال 

على األرقام التالية:

أو مراجعة مقر شعبة النشرـ  الحائر الحسينيـ  جهة باب الرأس الشريف ـ الطابق األول........ مع التقدير

07717964640 – 07801112651

إعالن


