
العتبُة الحسينية تعلُن الحداد باستبدال راية 
المرقد الحسيني من الحمراء إلى السوداء



رئيس التحرير / سامي جواد كاظم
هيئة التحرير /  طالب عباس الظاهر-عيل الشاهر-حسني النعمة - حيدر عاشور العبيدي

املراسلون / حسني نرص- قاسم عبد اهلادي - ضياء االسدي
االخراج الفين / منتظر التميمي

التصميم /  عيل صالح املرشفاوي -حسنني الشاجلي 
التنضيدااللكتروين/  حيدر عدنان

االرشيف / حممد محزة- ليث النرصاوي
العالقات العامة/ عامر هاشم حبيب

االشراف اللغوي / عباس الصباغ
التصوير / وحدة املصورين

االستطالع / عيسى اخلفاجي - حسني الطباطبائي
خطوط/ رسحان اخلفاجي

توزيع املجلة / شعبة الطبع والتوزيع
الطباعة / مطابع دار الوارث

اأ�سرة التحرير

جملة اسبوعية تصدر عن شعبة النرش - قسم االعالم - العتبة احلسينية املقدسة  *رقم األعتامد يف نقابة الصحفيني العراقيني )896(رقم االيداع 
يف دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009   *لألستفسار يمكنكم زيارة مقر املجلة يف احلائر احلسيني أو عن طريق هاتف املجلة

         07801112651/07717964640  
   a h r a r w e e k l y @ y a h o o . c o m إرسال مشاركاتكم عرب الربيد االلكرتوين*

www.a h r a r .imamhussain.org من موقع املجلة  )pdf(حتميل املجلة االلكرتونية*

22

16

39 30

36



َس��اُن الَِّذي ُيْلِحُدوَن إَِلْي��هِ َأْعَجِميٌّ َوَهَذا  ُمُه َبرَشٌ لِّ اَم ُيَعلِّ ��ْم َيُقوُلوَن إِنَّ ُ َوَلَق��ْد َنْعَلُم َأنَّ
 ُ ِدهيُِم اللهّ ِ اَل هَيْ ِذيَن اَل ُيْؤِمُن��وَن بِآَي��اِت اللهّ بنٌِي }النح��ل/103{ إِنَّ الَّ لَِس��اٌن َع��َرِبٌّ مُّ
 ِ ِذي��َن اَل ُيْؤِمُنوَن بِآَياِت اللهّ اَم َيْفرَتِي اْلَكِذَب الَّ ��ْم َعَذاٌب َألِيٌم }النح��ل/104{ إِنَّ َوهَلُ
ِ ِمن َبْعِد إياَمنِِه إاِلَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه  َوُأْولئَِك ُهُم اْلَكاِذُبوَن }النحل/105{ َمن َكَفَر بِاللهّ
ْم َعَذاٌب  ِ َوهَلُ َن اللهّ َح بِاْلُكْفِر َصْدًرا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب مِّ ��ن َشَ ُمْطَمئِنٌّ بِاإِلياَمِن َوَلِكن مَّ
َ اَل  ْنَيا َعَل اآلِخ��َرِة َوَأنَّ اللهّ َي��اَة اْلدُّ وْا احْلَ ُم اْس��َتَحبُّ ُ َعِظي��ٌم }النحل/106{ َذلَِك بَِأنَّ
ُ َعَل ُقُلوِبِْم َوَسْمِعِهْم  ِذيَن َطَبَع اللهّ هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن }النحل/107{ ُأوَلئَِك الَّ
��ْم يِف اآلِخَرِة ُهُم  ُ َوَأْبَصاِرِه��ْم َوُأوَلئِ��َك ُه��ُم اْلَغاِفُلوَن }النح��ل/108{ اَل َجَرَم َأنَّ
ِذيَن َهاَجُروْا ِمن َبْعِد َما ُفتُِنوْا ُثمَّ َجاَهُدوْا  ��ارِسوَن }النحل/109{ ُثمَّ إِنَّ َربََّك لِلَّ اخْلَ

ِحيٌم }النحل/110{  وْا إِنَّ َربََّك ِمن َبْعِدَها َلَغُفوٌر رَّ َوَصرَبُ

) 103 ( القمي لسان الذي ُيلحدون إليه هو لسان أب فكيهة موىل ابن احلرضمي
كان أعجمي اللسان وكان قد اتبع النبي )صل الل عليه وآله وسلم( وآمن به وكان من

أهل الكتاب فقالت قريش هذا والل يعلم حممدا )صل الل عليه وآله وسلم( علمه
بلسانه .) 104 ( إن الذين ال يؤمنون بآيات الل ال يصدقون إنا من عند الل ال هيدهيم الل 

ال يلطف بم وخيذهلم وهلم عذاب أليم يف اآلخرة .
)105 ( إن��ام يفرتى الكذب الذي��ن ال يؤمنون بآيات الل ألنم ال خياف��ون عقابا يردعهم 
عنه هذا رد لقوهلم إنام أنت مفرت يعني إنام يليق افرتاء الكذب ملن ال يؤمن بالل ألن اإليامن 
يمنع الك��ذب وأولئك هم الكاذبون .) 106 ( القمي إال من أكره وقلبه مطمئن بااليامن 
فهو عامر بن يارس أخذته قريش بمكة فعذبوه بالنار حتى أعطاهم بلس��انه ما أرادوا وقلبه 
مطمئ��ن باإليامن وقوله ولكن من شح بالكفر صدرا فهو عبد الل بن س��عد بن أب رسح 
بن احلارث بن لؤي قال وكان عامال لعثامن بن عفان عل مرص . ويف الكايف قيل للصادق 
)عليه الس��الم( إن الناس يروون أن عليا )عليه الس��الم( قال عل منرب الكوفة أهيا الناس 
إنكم س��تدعون إىل سبي فسبوين ثم تدعون إىل الرباءة مني فال تربأوا مني فقال ما أكثر ما 

يكذب الناس عل عيل )عليه السالم( .

سورة النحل

تفسيرالسورة

عندم��ا نتعرض ملوقف الدف��اع عن حقنا او رد من اهتمنا او قول راينا بش��خص معني جيب ان 
يكون اختيار الكلامت التي حتمل املعنى الذي نريد ان نوصله للطرف االخر باسلوب ال يوحي 
باالستفزاز او عدم تقبل االخر مثل هذه الكلامت ، فالذي يكذب ال تقل له انت كذاب بل قل 
ل��ه اعتقد ان ما وصلني بخالف ما قلت ، واليشء باليشء يذكر حيكى ان هارون العبايس راى 
يف منامه ان اسنانه تتساقط فطلب مفرسا لالحالم فجيء باحدهم وقال له تفسري حلمك انك 
اخر واحد س��تموت من عش��ريتك ، فامر بحبسه وجيء باخر فقال له ان عمرك اطول من كل 

بني عشريتك.

المنطق ابلغ من المعنى التفْت



مل ول��ن تبخل املرجعية الدينية العليا يف النجف االشف واملتمثلة بس��امحة الس��يد السيس��تاين )دام ظله( 
يف ابداء النصح واالرش��اد ملا يعرتض العملية السياس��ية من ازمات ودائام تكون النصائح هي كيفية اختاذ 
القرار السليم اما مفردات القرار فانا تعود ملن يتخذ القرار، وليس من املنطق من مل يلتزم بدقائق االمور 
يف اخت��اذ الق��رار ان تتحمل تبعيته املرجعية ، ه��ذا من جانب ، ومن جانب آخ��ر ، هنالك اصوات كانت 
تنادي بعدم تدخل املرجعية يف القرار السيايس حتت غطاء العلامنية وما شابه ذلك ، االن هي بنفسها تريد 
من املرجعية ان تتدخل النقاذ العراق من بعض املتسلطني الذين اساؤوا استخدام املنصب ، ومن جانب 
آخر اذا قام احدهم باختاذ اس��م املرجعية دعاية لنفس��ه دون موافقة املرجعية فينخدع به البعض فهذا ليس 
ذنب املرجعية وهي القائلة باكثر من خطبة ومناس��بة وبيان بانا ال يمثلها أي ش��خص او تيار وانا تقف 

مع اجلميع عل مسافة واحدة..

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
a

1. فأما حق الل األكرب فأنك تعبده ال ترشك به ش��يئا، فإذا فعلت ذلك بإخالص جعل لك عل 
نفسه أن يكفيك أمر الدنيا واآلخرة، وحيفظ لك ما حتب منها.

2. وأما حق نفسك عليك فأن تستوفيها يف طاعة الل، فتؤدي إىل لسانك حقه وإىل سمعك حقه، 
وإىل برصك حقه، وإىل يدك حقها، وإىل رجلك حقها، وإىل بطنك حقه ، وإىل فرجك حقه وتستعني 

بالل عل ذلك.
3. وأما حق اللسان فإكرامه عن اخلنى، وتعويده اخلري، ومحله عل األدب وإمجامه إال ملوضع احلاجة 
واملنفع��ة للدي��ن والدنيا، وإعفاؤه عن الفضول الش��نعة قليل��ة الفائدة التي ال يؤم��ن رضرها مع قلة 

عائدهتا، ويعد ش��اهد العقل، والدليل عليه وتزين العاقل بعقله و حس��ن سريته يف لسانه وال قوة 
إال بالل العيل العظيم.

4. وأما حق الس��مع فتنزهيه عن أن جتعله طريق��ا إىل قلبك إال لفوهة كريمة حتدث يف قلبك 
خريا أو تكس��بك خلقا كريام فإنه باب الكالم إىل القلب يودي إليه رضوب املعاين عل ما 

فيها من خري أو ش وال قوة إال بالل.

االلتزاُم بذكاء
االفتتاحية





نفسه  يحترم  عندما  االنساُن  الصافي:  السيُد 
يلتزم بالمواثيق والعهود التي ابرمها مع اهلل 
تعالى ومع اآلخرين وخالف ذلك ستكون هناك 

عاقبة سيئة 

الرشيفة  اآليات  بعض  اقرأ  اخوايت  اخويت 
وتعاىل:  تبارك  الل  قال  الرعد،  سورة  من 
َينُقُضوَن  َوال   ِ اللَّ بَِعْهِد  ُي��وُف��وَن  ��ِذي��َن  )الَّ
 ُ اللَّ َأَم��رَ  َما  َيِصُلوَن  ِذيَن  َوالَّ  )20( امْلِيَثاَق 
ُسوَء  اُفوَن  َوخَيَ ْم  ُ َربَّ َشْوَن  َوخَيْ ُيوَصَل  َأْن  بِِه 
َوْجِه  اْبتَِغاَء  وا  َصرَبُ ِذيَن  َوالَّ  )21( احْلَِساِب 
َرَزْقَناُهْم  ِمَّا  َوَأنَفُقوا  الَة  الصَّ َوَأَقاُموا  ِْم  َربِّ
َئَة  يِّ السَّ َسَنِة  بِاحْلَ َوَي���ْدَرُءوَن  َوَعالنَِيًة  ًا  رِسهّ
َعْدٍن  َجنَّاُت   )22( اِر  الدَّ ُعْقَبى  ْم  هَلُ ُأْوَلئَِك 
ا َوَمْن َصَلَح ِمْن آَبائِِهْم َوَأْزَواِجِهْم  َيْدُخُلوَنَ
اهِتِْم َوامْلاَلئَِكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ  يَّ َوُذرِّ
َفنِْعَم  ُتْم  َصرَبْ باَِم  َعَلْيُكْم  َسالٌم   )23( َباٍب 
َعْهَد  َينُقُضوَن  ِذيَن  َوالَّ  )24( اِر  الدَّ ُعْقَبى 
بِِه   ُ اللَّ َأَمَر  َما  َوَيْقَطُعوَن  ِميَثاِقِه  َبْعِد  ِمْن   ِ اللَّ
ُأْوَلئَِك  اأَلْرِض  يِف  َوُيْفِسُدوَن  ُيوَصَل  َأْن 
َيْبُسُط   ُ اِر )25( اللَّ ْم ُسوُء الدَّ ْعَنُة َوهَلُ ُم اللَّ هَلُ

ْنَيا  َياِة الدُّ ْزَق مِلَْن َيَشاُء َوَيْقِدُر َوَفِرُحوا بِاحْلَ الرِّ
ْنَيا يِف اآلِخَرِة إاِلَّ َمَتاٌع )26( –  َياُة الدُّ َوَما احْلَ

سورة الرعد- .
وما  قبلها  وما  الرشيفة  اآلي��ات  هذه  طبعًا 
تعاىل  الل  بني  التزامات  تتحدث عن  بعدها 
هذه  ان  عل  يشدد  تعاىل  والل  عباده،  وبني 
ان  ونريد  با،  االيفاء  من  البد  االلتزامات 
من  البد  واملواثيق  االلتزامات  ان  اىل  نشري 
انواع  من  نوع  با  االيفاء  وهذا  با  االيفاء 
عندما  االنسان  لنفسه..  الشخص  احرتام 
التي  والعهود  باملواثيق  يلتزم  نفسه  حيرتم 
ابرمها مع الل تعاىل ومع اآلخرين وخالف 

ذلك ستكون هناك عاقبة سيئة.
بالنتيجة االنسان الذي ال يلتزم يشعر بقرارة 
نفسه انه قد خالف شيئا قد يكابر وقد يدعي 
هو  بالنتيجة  لكن  ذل��ك،  خ��الف  دع��وى 

فيه  بقي  اذا  بحيث  نفسه  التزام  عن  خرج 
بقية من الضمري سيبقى هذا الضمري يوخزه 
يسقط  ان  بعد  بذلك  يشعر  وقد  كابر،  وان 
وتبدأ  ى  يسجهّ عندما  ي��ده  يف  ما  يشء  كل 
ذلك  عند  حياته  من  االخ��رية  اللحظات 

يشعر وهذا الشعور والت حني مندم.
االلتزامات  كانت  كلام  نبني  ان  نريد  نحن 
مة.  معظهّ قطعًا  املسؤولية  كانت  كلام  واسعة 
هذه  والعقاب  والثواب  احلساب  مسألة 
الُعقالء  ان  بمعنى  ُعقالئية  اخواين  مسألة 
قوانني  وقننوا  امورهم  تنظيم  عل  درج��وا 
بعد  ثم  القوانني  هذه  احرتموا  ثم  لذلك 
القانون،  خيالف  من  حياسبون  بدأوا  ذلك 
هذا  س��واء  القانون..  يوافق  من  ويثيبون 
 .. الناس  او وضعه  السامء وضعته  القانون 
حيرتم  ان  البد  القانون  وهذا  قانون  عندنا 

العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  ت��ح��دَث 
سماحة السيد أحمد الصافي  خطيب وإمام 
ُخطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة 
الُجمعة والتي أقيمت في  الثانية من صالة 
ذي   /28 ف��ي  الشريف  الحسيني  الصحن 
2016/9/30م  الموافق  الحرام/ 1437ه�  الحجة 

تحدث قائالً: 
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عند من شعه وعند من وضعه هذا القانون 
خمالفة  ملنع  ضوابط  له  توجد  ان  من  البد 
الُعقالء درجوا  القانون.. هذه االشياء  هذا 
القوانني  هذه  مع  املقدسة  والرشيعة  عليها 
بالنتيجة البد من وجود نوع من املسؤولية 
.. وهذا القانون اذا كان قانونا لألرسة البد 
القانون وايضًا  الذي وضع  ان حيرتم االب 
البد ان حياسب من يعيص ويثيب من يوافق 
للدولة  او  للمدينة  او  للمحلة  كان  اذا   ..

وهكذا تتوسع واملناط واحد.
 .. القوانني  االمور عن طريق  مسألة ضبط 
عنا  اذا رضبنا القانون عرض احلائط أي شهّ
قانونا ورضبناه عرض احلائط لقوة لرتبة او 
تتحول  اصال   قانونا  نضع  مل  او  ذلك  لغري 
يشبهّه  الناس  بعض   .. ف��وىض  اىل  املسألة 
الغابة  أي  الغاب  شيعة  هذه  بان  الفوىض 
احدمها يعتدي عل االخر ويرسق ويرضب 
ان  ندقق  عندما  لكن  ضوابط،  توجد  ال 
خصوصًا  القوانني  بعض  فيها  ايضًا  الغابة 
نوع  او من  اذا كانت احليوانات من صنف 
القوانني  هذه  ان  يكتشف  والعلم   .. واحد 

خاصة يف فئة او نوع معني.
البرش اذا مل يلتزم بالقوانني يتحول اىل اسوأ 
مجيع  سريتكب  ألن��ه  ال��غ��اب  شيعة  م��ن 
مل  اذا  االنسان  ان  نرى  ونحن  احلامقات.. 
نفسه  فانه ال حيرتم  العقالئي  القانون  حيرتم 
وسيعتدي  وسينتهك  وسيتجاوز  سيظلم 
وضعت  التي  اجلهة  من  احلساب  امن  ألنه 

القانون.
ان حُيرتم وجزء  القانون عندما يوضع البد 
هذا  ألن  املحاسبة..  القانون  اح��رتام  من 
القانون إما ذايت أي رقابة ذاتية وإما خارجي 
انواع  افضل  وهو  ذاتيا  الضبط  كان  اذا   ..
حيتاج  ذايت  ضبط  يكن  مل  اذا   ، فبها  الضبط 
من  نوع  وهو  خارجي  ضبط  اىل  االنسان 
او كامريات  تراقب  الضبط بمؤسسة  انواع 
رقابة  وال  ذايت  وازع  يوجد  ال  فاذا  تراقب 
اعتبار  أي  من  يتملص  االنسان  خارجية 

وخيالف.

من  حالة  عن  تتحدث  الرشيفة  اآلي��ات 
اخواين   .. واملواثيق  االلتزامات  ح��االت 
شيعة  هذه  والقوانني  بالضوابط  االلتزام 
عنده  ان  بني  املقدس  وال��ش��ارع  عقالئية 
 .. االلتزامات  به لكن اصل  قوانني خاصة 
البد  واالنظمة  املؤسسات  يف  مجيعًا  فالبرش 
تتحول  نلتزم  مل  اذا   .. قوانني  وج��ود  من 
ال  قد  شواهد  وعندنا  ف��وىض  اىل  املسألة 
اسوأ  االنسان   .. الفوىض  مسألة  عل  ُتعد 
القانون  هو  نفسه  ي��رى  عندما  به  يمر  ما 
ويرضب  يريد  ما  وفق  الترصفات  وحي��دد 
ملاذا  احلائط  عرض  االخ��رى  االم��ور  مجيع 
ألي  ملجموعة  جليش  لقوة  لسلطة  يفعل؟! 
ما  اسوأ  وهذا  القانون  هو  نفسه  يرى  يشء 
يبتل به الناس.. ولذلك القران الكريم يعرب 
َعْهَد  َينُقُضوَن  ِذيَن  اآليات:)َوالَّ بعض  يف 
بِِه   ُ اللَّ َأَمَر  َما  َوَيْقَطُعوَن  ِميَثاِقِه  َبْعِد  ِمْن   ِ اللَّ
ُم  َأْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن يِف اأَلْرِض ُأْوَلئَِك هَلُ

اِر )25(  ْم ُسوُء الدَّ ْعَنُة َوهَلُ اللَّ
هؤالء ال يلتزمون بأي يشء .. فهم يفسدون 
يف االرض وهذا الفساد يف االرض ال يبقى 
يف دائرة ضيقة الفساد يف االرض خصوصًا 
فلذلك  مثله  لفسدة  قدوة  الفاسد  اخُتذ  اذا 
وهلم  اللعنة  عليهم  يقول  الكريم  القران 

سوء الدار ..
لكن الحظوا هذه احلالة اخواين وهي عملية 
الصرب خصوصًا عل البالء واملصائب وهذا 
الصرب ايضًا نوع من الرتبية كثري من الناس 
يصربون عل البالء وهم حقيقة ال يتوقعون 
ان ما بعد صربهم اال رمحة الل تعاىل عندما 
صبورة..  بنفس  البالء  يواجه  البالء  حيل 
َوَأَقاُموا  ِْم  َربِّ َوْجِه  اْبتَِغاَء  وا  َصرَبُ ِذيَن  )َوالَّ
َوَعالنَِيًة  ًا  رِسهّ َرَزْقَناُهْم  ِمَّا  َوَأنَفُقوا  الَة  الصَّ
ُعْقَبى  ْم  هَلُ ُأْوَلئَِك  َئَة  يِّ السَّ َسَنِة  بِاحْلَ َوَيْدَرُءوَن 

اِر )22(. الدَّ
واقاموا  ص��ربوا  فهم  ال��دار  عقبى  هلم  هنا 
وعالنية  رسًا  رزقناهم  ما  وانفقوا  الصالة 

ويدرءون باحلسنة السيئة.. 
الناس  بعض  اىل  تنظر  عندما  اخ���واين 

رات الناس بيده  خصوصًا الذي تكون مقدهّ
أي املقدرات املالية تكون بيده تكشف هذه 
او  إما نفس سامية كبرية  النفس  احلالة عن 
نفس وضيعة جدًا .. عندما حيارب االخرين 
رات بيده  ألن الل مكنهّه ان تكون بعض املقدهّ
وقطعًا  يكنز  كان  قارون   .. ق  يفرهّ ال  وهذا 
الكنز ال يأيت من عمله اخلاص بل فيه  هذا 
تعد وظلم وانتهاك والصلحاء فأمري املؤمنني 
)عليه السالم( كان يكنس بيت املال وينظفه 
ال يوجد فيه يشء .. بقاء املال وحبسه عن 
اهله جريمة واعطاء املال لغري اهله جريمة 
.. املال قيمته باإلنفاق .. االنسان ينفق املال 
عل غري اهله واالنسان حيبس املال عن اهله 
ايضًا جريمة .. ال يتوقع االنسان ان قضية 
حبس املال هو يعمل جيدًا من قال هذا .. 
انفقه يف مصلحة عامة  انفاق  املال قيمته يف 
او يف اخلريات او يف فوائد الناس يكون خريا 

.. انفقه يف تدمري الناس يكون شا..
ْم ُعْقَبى  َئَة ُأْوَلئَِك هَلُ يِّ َسَنِة السَّ )َوَيْدَرُءوَن بِاحْلَ

اِر )22(( الدَّ
االنسان عنده شعار انا البد ان ادفع السيئات 
؟!  ُخلقك  هو  ما  ُخلق  من  عندي  بام  دائاًم 
باحلسنة ولعل قصصا كثرية  أي سيئة  ادفع 
فاإلنسان  الناس يف االخالق..  اعاظم  عن 
يف  سيئ  لكن  عظيام  الناس  امام  يكون  قد 

اخالقه .. 
اخواين القران الكريم يرينا احلق واالنسان 
ينبهّه  القران  ان  يرى  الل  كالم  يقرأ  عندما 
السمو  منتهى  يف  صفات  عن  ويتحدث 
الصرب واقامة الصالة واالنفاق يف سبيل الل 
وغريها .. وخصوصًا اخواين الصرب فعندما 
او  عزيز  فقد  يف  وخصوصًا  الناس  يبتل 
شهادة الرجال او يف خسارة فاإلنسان يصرب 
الرتبية لإلنسان  انواع  وهذا الصرب نوع من 
فاذا وقع البالء عل االنسان عليه ان يصرب 
وهذا الصرب ال خيرجه من حالة رضا الل  اىل 
جيزي  وتعاىل  تبارك  فالل  تعاىل  الل  غضب 

االنسان.
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)اللهم  السالم(:  )عليه  ويقول 
ما  ك��ل  م��ن  إليك  أت��وب  وإين 
عن  زال  أو  إرادت���ك،  خالف 
قلبي  خ���ط���رات  م���ن  حم��ب��ت��ك 
وح��ك��اي��ات  عيني  وحل��ظ��ات 
لساين(، وهنا نجد اإلمام )عليه 
التوبة  إقرار  باب  ومن  السالم( 
)اللهم  ق��ال  عليها،  والرتكيز 
خالف  ما  كل  من  إليك  أتوب 
ان  سابقًا  قلنا  وق��د  إرادت���ك(، 
األشياء  تعني  تعاىل  الل  إرادة 
وال  هذا  يريد  فالل  حيبهّها،  التي 
يريد ذلك.. واإلرادة الترشيعية 
تتعلق دائاًم بيشء حمبوب إىل الل 
نصون  أن  منهّا  يريد  والل  تعاىل، 
ألسنتنا، ويريد منا أن نصيل وأن 
أنفسنا  نعفهّ  وأن  إخواننا  ن��ربهّ 
رزقنا،  بام  اآلخرين  نِصَل  وأن 
فإذن هي  الل  يريدها  ها  كلهّ فهذه 

حمبوبة له.
ال  شيئًا  يريد  ال  عندما  والل 
اإلرادة  فعدم  يبغضه،  أنه  يعني 
غري  هي  وإن��ام  بغضها  تعني  ال 
شيئًا  أراد  ف��إذا  الل،  إىل  حمبهّبة 
شيئًا  يرد  مل  وإذا  ذل��ك،  يلزمنا 
ليست  هنا  واملراد  يزجرنا،  فهو 
احل��ال��ة ال��وس��ط وإن���ام احل��ال��ة 
يف  املحبب(  )الفعل  اإلجيابية 
م  مقابل الفعل غري املحبب )حمرهّ
قطعًا  التوبة  ومقام  مكروه(،  أو 
تعاىل  الل  إىل  مبغوض  فعل  عن 
أن  فعله  عل  يستوجب  بغضًا 
حتى  ويسخط  ي��رىض  ال  الل 
مل  إذا  فاإلنسان  التوبة،  تتحقق 
يفعل فعال يغضب الل فهو غري 

مذنب. 
السجاد  اإلم���ام  ي��ق��ول  وه��ن��ا 
كل  من  إليك  أتوب  إين  )اللهم 

)أو  إرادت��ك(، من  فعل خيالف 
أن  وطبعًا  حمبهّتك(،   عن  زال 
ب،  بالتقرهّ ت��أيت  تعاىل  الل  حمبة 
تعاىل  الل  إىل  ن��ت��ق��رب  فنحن 
بمعنى القرب املعنوي حتهّى يوم 
القيامة فليس هناك قرب مكاين 
من  هنالك  ليس  ألن��ه  الل  من 
مكان حيوي الل تعاىل، وإن أهل 
أنتم  تطلبونه  كام  يطلبونه  السامء 
ولكن  الرشيفة،  الرواية  يف  كام 
املعنوي،  القرب  بمعنى  ه��ذا 
كام  الل،  إىل  ب  أتقرهّ اين  فنقول 
يف العبادات، حيث نعملها ألن 
ب إليه با،  الل حيبهّها ونحن نتقرهّ
فاألشياء التي نتقرب با إىل الل 
ويقول  حيبهّها،  التي  هي  تعاىل 
الل  حتبون  كنتم  إن  )قل  تعاىل: 
وبذلك  الل(،  حيببكم  فاتبعوين 
التوابني،  حي��بهّ  تعاىل  الل  ف��إنهّ 

السالم(  )عليه  اإلمام  قول  ويف 
ان أي فعل خيالف اإلرادة فعل 
الفعل  أو  الل  أراده  الذي  املعنى 
الل  من  املحبهّة  معه  ي��زال  ال��ذي 
)والعياذ بالل(، وهذه ال� )أو( ال 
تدل عل إما وإنام، وإنام هي تدل 
يأيت  عندما  فاآلن  العموم،  عل 
كل  من  أب��رأ  إين  ويقول:  فالن 
مال  كل  أو  مشني،  سببته  فعٍل 
للنفي،  )أو(  فيستخدم  أخذته، 
أن  م  تعمهّ أن  تريد  أنك  وبمعنى 

هذه األفعال مجيعًا ال تريدها.
ماذا  اإلم��ام  أن  أيضًا  ونالحظ 
فهو  أنفسنا  يف  يقدَح  أن  يريد 
ومسألة  )اإلرادة(  عل  ز  ركهّ قد 
يفرسهّ  قد  وأح��دمه��ا  ��ة(،  )امل��ح��بهّ
يكون  ق��د  وأح��دمه��ا  ل��ل��ث��اين، 
الرتكيز  ولكن  للثاين،  مرتادفًا 
عل لفظة )املحبهّة( ألن هلا جذبة 

ذكرنا فيما مضى حالة التائب وقلنا ان هذه المفاهيم التي بّثها اإلمام السجاد 
باسم  وُترجمت  طبعًا  منها  وصلنا  ما  الكريمة  األدعية  هذه  في  السالم(  )عليه 
)الصحيفة السجادية( وُنعتت بأّنها زبور آل محّمد )صلى اهلل عليه وآله(، قلنا ان 
هذه األدعية التي بّينها اإلمام، ووصلنا إلى تلك الحالة التي يرجو اإلمام )عليه 
والمغفرة  بالعفو  يتدارك  وتعالى  تبارك  اهلل  أن  ذنب  كتائب عن  السالم( منها 
ويمحو جميع السيئات التي ارتكبها العبد، وقلنا ان هذا األمل للمذنب البّد منه؛ 

حتى يشعر العبد بالطمأنينة حّتى يؤوب إلى اهلل )تبارك وتعالى(.

مستقاٌة من اخلطبة األوىل لصالة اجلمعة بإمامة السيد أمحد الصايف يف الصحن احلسيني الرشيف بتاريخ )30/ 9/ 2016(.

في معنى التقّرب
              إلى اهلل تعالى
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بمقام  ه��ي  ف����اإلرادة  خ��اص��ة، 
امتثل  أن  مني  يريد  والل  فعل، 
أن��ا أحتسس  وت���ارة  ألوام����ره، 
املراد من الل وأتلذذ  الفعل  هذا 
هذا  وطبعًا  يل،  تعاىل  الل  بمحبة 
عظيم  يشء  الل  بمحبهّة  التلذذ 
تلك  إال من يامرس  به  ال يشعر 
با  يتأمل  فلحظة  األف��ع��ال، 
أو  حيبهّه  الل  بأن  ويشعر  اإلنسان 
هو حيبهّ الل تعاىل، وهذه املحبهّة 
إىل  وحتتاج  كواشف  إىل  بحاجة 
أدلة داخلية ووجدانية، ولذلك 
لألئمة  ال���زي���ارات  ب��ع��ض  يف 
األطهار )عليهم السالم( تقول: 
وحرٌب  ساملكم،  ملن  سلٌم  )إين 
ملن حاربكم(، فسلم ملن ساملك 
حيبهّهم  شخص  ج��اء  إذا  تعني 
تبغضه  وأنت  السالم(  )عليهم 
ملن  س��ل��اًم  ل��س��َت  أن��ت  فقطعًا 
إعادة  إىل  حيتاج  وهذا  ساملهم، 
بكالم  م  أتكلهّ عندما  وأنا  نظر، 
فيجب أن أفهم معناه، وكام قلنا 
التطبيق  ولكن  سهل،  الكالم 
النفس  وإرغ����ام  النفس  ع��ل 
عليه  تعودت  وإن  تكره  ما  عل 

بحاجة  األشياء  فهذه  امتثااًل، 
إىل مران نفيس، بأن حيب األئمة 
النبي  وحي��ب  ال��س��الم(  )عليه 
وأن��ت  وآل���ه(  عليه  الل  )ص��ل 
ساملكم(  ملن  سلم  )اين  تقول: 
وتتكلم  هتتكه،  أن��ت  وعمليًا 
هذا  أن  فالشك  وتبغضه،  عليه 
فاإلنسان  االزدواجية،  من  نوع 
أن  مقتًا(  )ك��رب  بلسانه:  يقول 
للوجدان،  مكابرًا  شيئا  تقولوا 
واإلم��ام  املحبهّة  مقام  يف  واآلن 
هذه  عل  ز  يركهّ السالم(  )عليه 

املحبة.
)عليه  السجاد  اإلمام  ذكَر  لقد 
ثالثة  ه��ذه  دعائه  يف  ال��س��الم( 
م��وارد، وه��ذه امل��وارد هي حمل 
اب��ت��الء اجل��م��ي��ع ف��ام ه��ي ه��ذه 

املوارد؟
)أواًل( من  السالم(:  قال )عليه 
حلظات  )ثانيًا(  قلبي،  خطرات 
لساين.  حكايات  )ثالثًا(  عيني، 
هذه  يف  االختيار  دقة  أن  وقطعًا 
وقفة،  إىل  منا  حت��ت��اج  امل���وارد 
أشياء  قلبه  يف  ختطر  فاإلنسان 
كثرية وبعضها جيهّد وبعضها من 

الوساوس، فجأة يفكر اإلنسان 
ومل  به  فوجئ  أمر  يف  نفسه  مع 
قلبه،  يف  حرض  ولكن  له  يتهيأ 
فهذه اخلطرات غالبًا إذا مل خترج 
إىل حالة من االعتقاد فال يؤاخذ 
عليها، مثاًل عندما يقرأ )الرمحن 
خيطر  قد  استوى(  العرش  عل 
بباله أن الل تعاىل له كريس وهو 
خطرات  وه��ي  عليه،  جالس 
اإلنسان  ولكن  القلب  عل  متر 
ال  أن  وحي��اول  يبعدها،  املؤمن 
ال  حتى  ليبعدها  هلا  يستسلم 
تتمكن منه وتتحول إىل عقيدة، 
ذ  يتعوهّ اإلنسان  الوساوس  فهذه 
تتحول  ال  حتى  منه  تتمكن  أن 
الراسخة،  العقيدة  من  حالة  إىل 
كل  قلبه  يف  خيطر  واإلن��س��ان 
ال  اخل��ط��رات  ه��ذه  لكن  يشء، 
بل  اإلن��س��ان،  عليها  ي��ؤاخ��ذ 
إليها  والركون  هلا  االستسالم 
إىل  يتحول  قد  معها  والتفاعل 
اإلنسان،  عند  )عقدية(  كارثة 
السجاد  اإلم���ام  نجد  ول��ذل��ك 
يف  النظر  يلفت  السالم(  )عليه 
أن  ونالحظ  األشياء،  هذه  ة  دقهّ

الغيبة  هناك أشياء خارجية مثل 
والسحر،  والنميمة  والكذب 
يف  ليس  السالم(  )عليه  فاإلمام 
الظاهرة،  األش��ي��اء  ه��ذه  ص��دد 
أو  اإلنسان  يتوب  عندما  ولكن 
باألحرى )عندما يقف بني يدي 
اإلنسان  يعرف  أن  فالبد  الل( 
ألفاظ  واخ��ت��ي��ار  يطلب  م���اذا 
مثال  وهو  ج��دًا،  ة  مهمهّ الدعاء 
)الل  الكريم  القرآن  يف  نجده  ما 
غفور رحيم( )لطيف خبري( فلو 
تعطي  فلن  واحدة  أي  استبدلنا 
الثمرة التي يريدها الل، وكذلك 
ه��و األم���ر يف ب��ع��ض ح��االت 
فالبدهّ  هلا  ��ق  أوفهّ عندما  الدعاء 
أن أختار وُأوفهّق الختيار املعاين 
واأللفاظ والفحوى، فضاًل عن 
حمبهّبة  وأمكنة  أزمنة  هناك  أن 
املبارك  رمضان  كشهر  للدعاء 
املكي  احلرم  وعند  القدر  وليلة 
وعند  النبوي  املسجد  وعند 
)عليهم  األطهار  األئمة  مراقد 

السالم(.
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املتمثلة  العليا  الدينية  املرجعية  هت  وجهّ
بسامحة آية الل العظمى السيد عيل احلسيني 
السيستاين )دام ظله( وصايا وتبليغات قيهّمة 
تزامنًا  احلسيني  املنرب  وخطباء  للمبلغني 
 1438 لعام  احل��رام  حمرم  شهر  حلول  مع 

هجرية.
وما جاء يف مجلة هذه الوصايا:

ع االطروحات، فان املجتمع حيتاج  1-  تنوهّ
وتارخيية  وتربوية  روحية  موضوعات  اىل 
وهذا يقتيض ان يكون اخلطيب متوفرا عل 

جمموعة من املوضوعات املتنوعة.
2- ان يكون اخلطيب مواكبًا لثقافة زمانه، 
العقائدية  الشبهات  استقراء  يعني  وه��ذا 
واس��ت��ق��راء  بحسبها  س��ن��ة  ب��ك��ل  امل��ث��ارة 
كل  ويف  جمتمع  كل  يف  املتغرية  السلوكيات 

فرتة متر عل املؤمنني.
او  القرآنية  اآليات  الدقة يف ذكر  3- حتري 
املعتربة  الكتب  من  الرشيفة  الروايات  نقل 
حيث  الثابتة  التارخيية  القصص  حكاية  او 
او  الروايات  مصادر  يف  التدقيق  عدم  ان 
املنرب  الثقة بمكانة  القصص املطروحة يفقد 

احلسيني يف اذهان املستمعني.
4- ان يرتفع املنرب عن االستعانة باألحالم 
سمعة  اىل  تيسء  التي  اخليالية  وبالقصص 
اعالمية  وسيلة  انه  وتظهره  احلسيني  املنرب 

املستوى  مع  تتناسب  تنسجم وال  هزيلة ال 
الذهني والثقايف للمستمعني.

5- جودة االعداد، بأن يعنى اخلطيب عناية 
حيث  من  موضوعات  من  يطرحه  بام  تامة 
ببيان  وعرضه  وتبويبه  املوضوع  ترتيب 
سلس واضح واختيار العبارات واالساليب 

اجلذابة لنفوس املستمعني واملتابعني.
6- ان تراث اهل البيت )عليهم السالم( كله 
وابداعه  اخلطيب  مهارة  ولكن  مجيل  عظيم 
التي  واالحاديث  النصوص  باختيار  يربز 
تشكل جاذبية جلميع الشعوب عل اختالف 
واالجتامعية  الفكرية  ومشاربم  اديانم 
)لو  السالم(  )عليهم  عنهم  ورد  ملا  انتهاجا 

عرف الناس حماسن كالمنا اذا لتبعونا.
الشائعة  االجتامعية  املشاكل  ط��رح   -7
من  فليس  الناجعة،  باحللول  مشفوعة 
عرض  عل  اخلطيب  يقترَص  ان  املستحسن 
او  االرسي  التفكك  كمشكلة  املشكلة 
واجليل  الشباب  اجليل  بني  الفجوة  مشكلة 
فان  غريها،  او  الطالق  مشكلة  او  االك��رب 
املنرب  من  مسامهة  دون  اجلدل  يثري  ما  ذلك 
املأمول  من  لذلك  فاعل،  تغيريي  دور  يف 
ذوي  استشارة  احلسيني  املنرب  رواد  من 
االجتامعية   اخل��ربة  اه��ل  من  االختصاص 
ومحلة الثقافة يف علم النفس وعلم االجتامع 

للمشاكل  ال��ن��اج��ع��ة  احل��ل��ول  حت��دي��د  يف 
املشكلة  عرض  ليكون  املختلفة  االجتامعية 

مشفوعا باحلل.
املنرب احلسيني عن اخلوض  يتسامى  ان   -8
يف اخلالفات الشيعية سواء يف جمال الفكر او 
جمال الشعائر فان اخلوض يف هذه اخلالفات 
او  اخ��رى  دون  لفئة  املنرب  انحياز  يوجب 
االنقسام  تأجيج  او  اجتامعية  فوىض  اثارة 
الكلمة  املنرب راية لوحدة  بينام  املؤمنني،  بني 
قلوب  جيمع  ال��ذي  احلسيني  للنور  ورم��ز 
حمبي سيد الشهداء )عليه السالم( هي مسار 

واحد وتعاون فاعل.
االبتالئية  الفقهية  باملسائل  االهتامم   -9
خالل  من  واملعامالت  العبادات  جمال  يف 
يشعر  واض���ح  شيق  ب��أس��ل��وب  عرضها 
لواقعه  احلسيني  املنرب  بمعايشة  املستمع 

وقضاياه املختلفة.
واحلوزة  املرجعية  أمهية  عل  الرتكيز   -10
رس  هي  التي  العلامئية  والقاعدة  العلمية 
قوة املذهب االمامي ورمز عظمته وشموخ 

كيانه وبنيانه.
التوفيق  للجميع  وتعاىل  تبارك  الل  نسال 
السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  طريق  خلدمة 
)عليه  باحلسني  وجهاء  مجيعا  جيعلنا  وان 

السالم( يف الدنيا واالخرة.

المرجعية الدينية العليا توّجه عددًا من التوصيات للخطباء والمبّلغين

مع حلول شهر محرم الحرام..
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بابل   ملحافظة  التابعة  االقضية  إحدى  ويف 
بزغت انوار املرقد الطاهر ملوالنا ) القاسم(  
ابن االمام موسى الكاظم )عليهام السالم( .

 ذلك املرقد املقدس أصبح املالذ اآلمن للكثري 
الذي كان  لفته(  البطل )عيل  الشهيد  ومنهم 
يقصده كل حني ما ان يشعر بالضيق لقرب 
مكان سكنه منه، وله دعوة ختتلف عام يدعو 
الشهيد  اخ��ت  من  سمعناها  اآلخ��رون  به 
عام  يف  ُولِد  الذي  أخيها  عن  حتدثت  عندما 
يتيم األب يف عائلة فقرية،  )1973م( ونشأ 
احلروب  احدى  يف  األكرب  أخوه  واستشهد 
املاضية،  احلقبة  خالل  العراق  شهدها  التي 
فأججت تلك احلادثة يف نفسه روح املقاومة 
والسعي  واملقدسات  الوطن  عن  والدفاع 
الذي  اجلبان  اإلره��اب  دنس  من  لتطهريها 
حيوك املكائد ويكيل جم املصائب بمساعدة 
الوطن  ذلك  ارض  ان  متناسيًا  اجلوار  دول 
للهزيمة  تعرف  اسودًا ال  انجبت  املستهدف 
منهم  املوت  هرب  أش��اوس  ابطااًل  معنى، 
اليموتون....  فهم  وشجاعتهم...  هليبتهم 
البطل  يرزقون  شهيدنا  عند ربم  احياء  بل 
)عيل( شَ�ِهد له من جاور داره  بدماثة خلقه 
ونجابته، مل يكن يبايل بيش من  حطام الدنيا، 
سوى ان ينال رضا الل  قىض سنوات عمره 
مع  السالم(   )عليه  احلسني  زوار  خدمة  يف 
خدام موكب )وليد الكعبة( يف القضاء الذي 

يسكن فيه.
الذل  يذيق  ان  هو  اليه  يرنو  ما  جل  ك��ان   
واحلرسة لكل من سولت له نفسه بان يمس 
ارض الوطن بسوء، فدوما يدعو الل مترضعا 
ابن  )القاسم  مواله  جوار  ومن  البيت  بأهل 
الدينية  املرجعية  تأمر  ان  الكاظم(  االم��ام 
حرمات  عن  دفاعًا  باجلهاد  أبناءها  العليا 
من  يكون  ان  املنتظر  إمامه  ويناجي  الوطن، 
ينتظر  ذرعا وهو  به  فالدنيا ضاقت  انصاره، 
مجعة  هي  تكون  علها  اجلمعة  تلو  اجلمعة 

الظهور ... 
خلت  ع��رشة  ألرب��ع  اجلمعة  ج��اءت  حتى 
انتفض  من شعبان لعام ) 1435ه� ( وفيها 
النظري  منقطعة  بشجاعة  العراقي  الشعب 
ضد الظلم والعدوان امتثااًل ألمر مرجعيتهم 
التطوع  اىل  الوطن  أبناء  التي دعت  الرشيدة 
دفاعًا  السالح  محل  من  يتمكن  ملن  واجلهاد 

عن الوطن وأهله وأعراضه ومقدساته...
يف ذلك اليوم الحت بشائر استجابة الدعاء 
اعداء  مواجهة  يف  فرصته  هي  فها  ل��)عيل( 
وطنه وطريقه لنيل الشهادة، سارع للتسجيل 
يف صفوف املتطوعني فهو جييد محل السالح 
حلامية  يسهر  ليليًا  حارسًا  يعمل  كان  لكونه 
مع  التحق  املتسللني،  من  منطقته  سكنة 
ضمن  اسمه  خيلد  ان  واختار  املجاهدين 
أبطال لواء عيل األكرب )عليه السالم( التابع 

ساحات  يف  هناك  املقدسة،   احلسينية  للعتبة 
يف  وتواجده  البطويل  ب��دوره  عرف  الوغى 
ليحمي  نفسه  عل  آث��ر  األمامية،  السواتر 
خاض  سنًا،  منه  أصغر  هم  من  اآلخرين 
البطوالت  اروع  املجاهدين  إخ��وان��ه  مع 
ابتداء  من جرف الصخر وحتريرها... مرورًا 
اإلره��اب  من  وتطهريها  بيجي  بقطعات 

وصوال اىل جبال مكحول...
العام يف رحلته  وبعد ان قىض عاما ونصف 
اهلزيمة  م��رارة  أع��داءه  فيها  اذاق  اجلهادية 
يف  داره  اىل  يعود  خالهلا  ك��ان  واخل���ذالن 
ويف  مع�����دودة  ألي���ام  دوري���ة  إج���ازات 
ان  بعد  فيها  عاد  التي  األخ��رية  اإلج���ازة   
القتال  جب��هات  يف  كامل  شهر  مدة  قىض 
اتص��اال  تلقى  حتى  يومان  عليها  يمِض  مل 
املواج���هات  ب��ان  املقاتلني  اح��د  م������ن 
مك�������حول  ج�����بال  يف  هن���اك  اشتدت 
ان  تعاىل...م���ا  باذنه  قريبًا  بات  والنرص 
)عل���ي(  ه���مهّ  حت���ى  املكامل���ة  انته����ت 
باملغادرة مودعًا زوجته وأطفاله اخلم��������سة    
ال��دار  م��ن  عندخروجه  ب��ه  حل��ق��وا  ال��ذي��ن 
ال�����وداع  هو  ه���ذا  ان  علم�����وا   وكأنم 
والتحق  إجازته  قطع  األخي������������ر... 
قالئل  بايام  وبعدها  املجاهدين...  بإخوانه 
األبطال  من  ثلة  مع  استشهاده  خرب  وصل 

األشاوس .

سـارة مـحـمد عـلي-مركز الحوراء زينب )عليها السالم(  

جمعُة االنتظار

مراقد آل البيت )عليهم السالم( بقاع عابقة بنفحات القدسية متأللئة بأقباس الهدى تهفو اليها القلوب ويؤمها الموالون 
رافعي أياديهم صوب تلك القباب الذهبية فمنهم من يدعو إلمامه بتعجيل الفرج ... ومنهم من يدعو لوالديه بالرحمة 

...ال يقصدهم أحد وله حاجة إال وقضى اهلل حاجته.

مع حلول شهر محرم الحرام..
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

مخاوف اال ُيثير  المقدس  الشعبي  الحشد  قوة  تصاعد   •

واشنطن حول نفوذها في العراق...

• خبراء اقتصاديون: سياسة الحكومة باالقتراض من الخارج لسد عجزها 
المالي ستؤدي الى إفالس البلد...

• رئيس اللجنة العليا لدعم الحشد الشعبي المقدس يزور عددا من المجاهدين الجرحى في محافظة بابل...

• مركز الدراسات االستراتيجية التابع للعتبة الحسينية يعد دراسة عن تزايد اعداد الزائرين لكربالء المقدسة...

• ممثل المرجعية الدينية العليا في كربالء المقدسة يؤكد: ان فتوى المرجعية العليا وتضحيات ابناء العراق حفظت البلد ومقدساته

• هيئة الحشد الشعبي  من جنيف تدعو دول العالم إلى الوقوف مع الحشد الشعبي الستئصال التطرف الداعشي...

• البرلمان العراقي:ال تقسيم لمحافظة نينوى والقرار ألهلها بعد التحرير...

مدير عام الدائرة الهندسية يزور مديرية الوقف الشيعي في كربالء المقدسة

• مجلس الوزراء يوافق على تعويض المتضررين من االنفلونزا الوبائية وتحديد اسعار المحاصيل الزراعية...

اإلسالم  حجة  سامحة  إيران،  يف  ظله(  )دام  السيستاين  عيل  السيد  األعل  املرجع  وكيل  شدد 
واملذاهب  الِفَرق  عواطف  استفزاز  جتنهّب  رضورة  عل  الشهرستاين  جواد  السيد  واملسلمني 
األخرى، وفيام دعا إىل عدم الرتاجع عن مواقف التشيع، شدد عل رضورة أال نكون سببًا يف 
حتريض الِفَرق واملذاهب اإلسالمية األخرى، مشريا خالل لقائه مجعا من أئمة اجلامعة يف مدينة 
م سفراء للمذهب الشيعي، فإنهّ لدهيم مسؤولية  سة، إىل أنهّ طلبة العلوم الدينية وبام أنهّ قم املقدهّ
بالنسبة ملا جيري يف هذا العامل، مشددا سامحته عل رضورة استخدام وسائل االتصال من أجل 
حني  نحن  قائاًل:  الشيعي  املذهب  مبادئ  وفق  العمل  رضورة  الشيعي،مؤكدا   املذهب  تبليغ 
السالم( هم  املعصومني )عليهم  أنهّ األئمة  السالم(ونعتقد  البيت )عليهم  نتهّبع أهل  أننا  عي  ندهّ
الرتاجع عن مواقف  إىل عدم  املجاالت، وفيام دعا  بِسرَيِهم يف شتى  نعمل  أن  فعلينا  لنا،  امُلُثل 

التشيع، شدد عل رضورة جتنب استفزار مشاعر الِفَرق واملذاهب اإلسالمية األخرى.

التميمي  حممد  حسني  السيد  الشيعي  الوقف  يف  اهلندسية  الدائرة  عام  مدير  زار 
مديرية اوقاف مدينة كربالء املقدسة لإلطالع عل سري عمل املشاريع يف املحافظة 
،أكد ذلك مصدر اعالمي باملديرية، مضيفا  ان التميمي التقى كادر املديرية واطلع 
عل كافة املشاريع التي جيري العمل عل انجازها ووقف عل بعض املعوقات التي 
تقف يف وجه االنجاز، موضحا ان التميمي اكد عل رضورة التواصل والتعاون 
والتنسيق بني الطرفني لضامن الرسعة يف انجاز العمل وجتاوز بعض االمور التي 
قد تتسبب بتأخريها، مشريا اىل ان مديرية الوقف الشيعي يف مدينة كربالء املقدسة 
دينية  قدسية  ذات  بمكان  تقع  كونا  خاصة  بمكانه  وتتمتع  املهمة  املديريات  من 

وتارخيية واجتامعية جلميع املسلمني يف العامل.

وكيل المرجعية العليا بإيران: يشدد على ضرورة استخدام وسائل االتصال 
من أجل تبليغ المذهب الشيعي وتجنب استفزاز مشاعر اآلخرين
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اكاديمية الكفيل لالسعاف الحربي تختتم دورتها الرابعة 
للمسعف الحربي

لواء علي األكبر  »عليه السالم«يقّدم الدعم اللوجستي للعوائل المتواجدة في الشرقاط

املقدسة  العباسية  للعتبة  التابعة  احلرب  لالسعاف  الكفيل  اكاديمية  اقامت 
دورة للمسعف احلرب لعدد من مقاتيل الرشطة االحتادية والتدخل الرسيع 

واحلشد الشعبي. 
وقال مسؤول االكاديمية الدكتور اسامه عبد احلسن: ان هذه الدورة تسهم 
يواجهون  الذين  املقاتلني  ارواح  انقاذ  اجل  من  املسعفني  طاقات  برفع 
الدورة تدريبا ميدانيا حتت اشاف  عصابات داعش االرهابية، وتضمنت 

اطباء خمتصني.
املحارضات  خالل  من  استفادهتم  عن  ال��دورة  بذه  املشاركون  عرب  فيام 

النظرية والعملية عل كيفية عمل املسعف احلرب.

م لواء عيل االكرب )عليه السالم( الدعم اللوجستي اىل العوائل املتواجدة  قدهّ
األكرب  عيل  لواء  آمر  وقال   . الدين  صالح  بمحافظة  الرشقاط  قضاء  يف 
السالم(  )عليه  األكرب  عيل  لواء  ان  احلمداين:  عيل  اللواء  السالم(  )عليه 
شارك يف حترير قضاء الرشقاط برفقة قوات اجليش العراقي الفرقة املدرعة 
اللوجستي   الدعم  بتقديم  قام  الشعبي  احلشد  من   )  51( ولواء  التاسعة 
للعوائل املتواجدة يف هذا القضاء، مضيفا ان الدعم تضمن املواد الغذائية 
والرضورية للعوائل التي عانت بسبب إرهاب داعش والنقص يف الغذاء 

واملاء.

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

استعراضًا  تقيم  القتالية  السالم«  «عليه  علي  اإلمام  فرقة 
عسكريًا وتعلن استعدادها لمعركة تحرير الموصل

استعراضا عسكريا يف حمافظة  القتالية  السالم(  )عليه  االمام عيل  فرقة  اقامت 
النجف االشف مؤكدة انا عل استعداد تام للمشاركة بمعركة حترير املوصل. 
وقال قائد فرقة االمام عيل )عليه السالم( القتالية الشيخ كريم اخلاقاين( : ان 
التي تعترب آخر معاقل داعش  املرتقبة  االستعراض جاء متهيدا ملعركة املوصل 
االرهاب، مضيفا ان الشعب العراقي مدين للمرجعية الدينية العليا التي قلبت 
موازين املعادلة بفتواها املباركة وما هذا االستعراض اال من بركة تلك الفتوى.
املقاتلون من جانبهم عربوا عن استعدادهم للمشاركة يف املعارك القادمة بعد 

مشاركتهم األخرية يف معركة حترير جزيرة اخلالدية.
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)1333 هـ – 1419 هـ(

الشيخ خرض  ابن  الشيخ جعفر 
الدين  سيف  اب��ن  حييى  اب��ن 
املالكي القناقي  اجلناجي  زعيم 
يف  االع��ل  ومرجعها  االمامية 

عرصه.
النجف   كان والده من مراجع 
االشف يف عرصه، حيث كان 
الصالة  عل  يتزامحون  العلامء 

خلفه.
الشيخ جعفر يف  ولد   والدت��ه: 

عام )1156 ه�(.
االكرب  شيخنا  شبهّ  دراسته:   
وترعرع  وتقوى  علم  بيت  يف 
جمبوال عل حبهّ العلم والفضل 
العلم  طلب  يف  واجتهد  فجدهّ 
ال��زم��ان  م��ن  ب��ره��ة  إذ ح��رض 
الشيخ  ع��ل  ث��م  وال����ده،  ع��ل 
والسيد  ال��دورق��ي،  تقي  حممد 
حممد  والشيخ  الفحام،  صادق 
الوحيد  الشيخ  الفتوين،  مهدي 
السيد  عل  وحرض  البهبهاين، 
أيامًا قالئل  العلوم  بحر  مهدي 
ألجل  أشهر  ستة  م��ن  تقرب 

كة. الُيْمن والرَبَ

رمحه   � كان  اخالقه:  و  سريته   
واخلفض  التواضع  شديد   � الل 
واللني، فاقد التجربهّ والِكرَب عل 
الصورة  من  فيه  ما  مع  املؤمنني 
واالق��ت��دار،  واهليبة  وال��وق��ار 
أويل  هيبته  ك��امل  من  َيرتَ�ِعُد 
سمحًا  ة  اهلمهّ رفيع  االحساس، 
يرى  دينه،  يف  قويًا  شجاعًا، 
أموال  من  الل  حقوق  استيفاء 
اخل��رق  سبيل  ع��ل  اخل��الئ��ق 
َف  َصْ أيضًا  ويباش  والقهر، 
ذلك حال القبض اىل مستحقيه 
الفاقة  أه���ل  م��ن  احل��ارضي��ن 

والفقر.
 ون��ق��ل أن��ه م��رهّ يف ب��داي��ة اي��ام 
بضيق  ال������درايس  حت��ص��ي��ل��ه 
نفسه  ُيؤج�ِر  أن  فرأى  معايش, 
سنة  ثالثني  إلمتام  بعضهم  من 
بأجرهتا  يستغني  العبادة  من 
التحصيل  زمان  مؤونات  عن 

والدراسة.
حماسن  يف  طريفة  حكايات  له   
كان  أنه  منها:  واملواعظ  النفس 
فيقول   � ليال  نفسه  حي��اس��ب 

تسمى  ��غ��ر  ال��صهّ يف  ك��ن��ت   :�
َجْع�فَ�رًا،  صت  ثم  ُجَع�ْي�فرًا، 
ثم  جعفر،  الشيخ  ُسم�هّيَت  ثم 
فإىل  االط����الق،   ع��ل  الشيخ 
هذه  تشكر  وال  الل  تعيص  متى 

النعمة.
كريمة  م��س��اع��ي  ل��ه  أن  ك��ام   
للدين  ع��ظ��ي��م��ة  وخ���دم���ات 
وصيانة  االم��ام��ي��ة  وللطائفة 
التي  الكوارث  من  امته ووطنه 
النجف;  ع��ل  ت��أيت  أن  ك��ادت 
بنفسه  عنها  جمالدًا  هبهّ  حيث 
تالميذه  من  ة  واخلاصهّ واوالده 
حينام ختطفتها اعراب الوهابيني 
اندحروا  حتى  عديدة  م��رات 

خائبني وتفرقوا خاسئني.
كاشف  الشيخ  ك��ان  أش��ع��اره: 
ش��اع��رًا،  الل(  )رمح���ه  الغطاء 
ومطارحات  اشعار  وله  أديبًا، 
م��ش��ه��ودة م��ع ادب����اء ع��رصه 
مادحًا  شعره  وم��ن  وعلامئه، 
العلوم  ب��ح��ر  م��ه��دي  ال��س��ي��د 

الطباطبائي:

وج�������ه���ت  إذا  إل���������ي����ك 
م������دح������ي وج���������دت���������ه   
ك����ان  وإن  م����ع���������ي����ب����ًا 
ال���س���ل���ي�������م م����ن ال��ع�����ي��ب

ك��ان  إذا  حي��ل��و  ال  امل���دح  إذ   
ص���ادق���ًا وم���دح���ك ح��اش��اه 
م����ن ال����ك����ذب وال����ري����ب

)منهج  وم��ص��ن��ف��ات��ه:  آث����اره   
)يف  ال��س��داد  أراد  مل��ن  ال��رش��اد 
الغطاء  كاشف  الوهابية(،  ردهّ 
ع��دوهّ  قبائح  أو  معايب  ع��ن 
العلامء، )خمترص كشف الغطاء( 
يف  املصابيح  مشكاة  كأصله، 
كشف  ة،  ال����درهّ منثورة  شح 
مبهامت  خفيات  عن  الغطاء 

اء(. الرشيعة الغرهّ
جعفر  ال��ش��ي��خ  ت���ويف  وف��ات��ه: 
كاشف الغطاء يف مدينة النجف 
 / رج���ب   /  2 يف  االشف 
بمقربته  ودف���ن  ه����،   1228
ة العامرة � إحدى  اخلاصة يف حملهّ

حمالت مدينة النجف.

آية اهلل العظمى الشيخ جعفر كاشف الغطاء )قدس سره( )1156 ـ 1228 هـ(
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م ؟ السؤال : متى جيب عل الفرد التيمهّ
أو  الوضوء  عن  بداًل  م  التيمهّ جيب  التالية  امل��وارد  يف   : اجل��واب 

الغسل:
1- عدم وجود املاء ، أوعدم إمكان الوصول إليه .

 ، مثاًل  املرض  ، كحصول  املاء  استعامل  الرضر من  2- حصول 
ر الشفاء والربء منه. واشتداده، أوزيادته ، أوتأخهّ

3- اخلوف فيام لواستعمل املاء يف الوضوء أوالغسل عل نفسه ، 
ظ عليه واالهتامم  أوعل غريه مهّن يرتبط به ويكون من شأنه التحفهّ

بشأنه ، ولومن غري النفوس املحرتمة ، إنسانًا كان أوحيوانًا.
، سواء  له عليه  إىل حدهّ يصعب حتمهّ ة  واملشقهّ استلزام احلرج   -4
أكان يف حتصيل املاء ، كام إذا توقف عل االستيهاب املوجب لذلهّه 
الرشاء  وجب  وإالهّ   - بحاله  يرضهّ  بثمن  شائه  أوعل   ، وهوانه 
وإن كان بأضعاف قيمته - أم يف نفس استعامله لشدة برودته ، 
ر طبعه منه ، أم فيام يالزم استعامله كام لوكان قلياًل  ه بام يتنفهّ أولتغريهّ
ال يكفي للجمع بني استعامله يف الوضوء وبني تبليل الرأس به مع 
فرض حاجته إليه لشدة حرارة اجلو- مثاًل- ، بحيث يقع لواله 

ة. يف احلرج واملشقهّ
5- ما إذا استلزم حتصيل املاء أواستعامله وقوع الصالة أوبعضها 

خارج الوقت .
املاء  صف  يستدعي  مساٍو   ، أهمهّ  بواجب  فًا  مكلهّ يكون  أن   -6
املوجود فيه ، كإزالة اخلبث عن املسجد ، فإنه جيب عليه التيمم 
سًا ومل  متنجهّ أولباسه  بدنه  إذا كان  املاء يف تطهريه وكذا  وصف 
يكف املاء املوجود عنده للطهارة احلدثيهّة واخلبثيهّة معًا ، فإنه يتعنيهّ 
يف  املاء  يرصف  أن  فيه  االوىل  كان  وإن   ، اخلبث  إزالة  يف  صفه 

م بعد ذلك . ال ، ثم يتيمهّ إزالة اخلبث أوهّ

السؤال : ما هي االشياء التي يصحهّ التيمم با ؟
إذا  ، والرمل ، واحلجر، واملدر  بالرتاب  التيمم  اجلواب : يصحهّ 
والغبار   ، واخلزف  واآلجر،   ، والنورة  واجلصهّ  طاهرة،  كانت 

املجتمع إذا عدهّ ترابًا دقيقًا عرفًا .

السؤال : اذا تيمم املكلف بدال عن غسل اجلنابة لعذر مثل ضيق 
الوقت فهل جيب عليه الغسل ؟

اجلواب : نعم جيب بعد ارتفاع العذر للصالة ونحوها.

الوقت  لضيق  التيمم  وبني  الوضوء  بني  األمر  دار  إذا   : السؤال 
فأهيام االفضل ؟

اجلواب : جيب عليه التيمم ليدرك الصالة يف الوقت .

أحكام التيمم 

سؤال للقراء
هل يجوز التيمم بتراب رطب قليال أو فيه بعض قطرات 

الماء المنتشرة فوقه ؟

سؤال وجواب العدد السابق

هل يجوز استثمار األموال في معمل للسكائر ؟
الجواب: يجوز .
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املختار  أن  التارخيية  املصادر  وتذكر بعض 
عل  إم��رت��ه  أي��ام  الثقفي،  عبيدة  أب  ب��ن 
قبة  تعلوه  القرب  فوق  بناء  أق��ام  الكوفة، 
ُتعد  القبة  وه��ذه  )اآلج��ر(  الطابوق  من 
سنة  وذل��ك  اإلس��الم  يف  شيدت  قبة  أول 
بجانب  مسجدًا  وشيد   ،) )686م  66ه� 
أول  البناء  ه��ذا  ويعترب  امل���رشف،  القرب 
احلالية،  كربالء  مدينة  يف  شيدت  ع��امرة 
)نزهة  يف  الصدر  حسن  السيد  ويضيف 
أهل احلرمني يف عامرة املشهدين( انه شيد 
قرية صغرية حتيط بالقرب، وهي عبارة عن 
من  مبنية  بسيطة  بدائية  بيوت  جمموعة 
الطني واجلذوع وسعف النخيل الذي كان 
جيلب من املناطق القريبة من موضع القرب، 
اللتني  والغارضيات  نينوى  من  وخاصة 

والفواكه  النخيل  ببساتني  عامرتني  كانتا 
حينها. 

أما القرن األول اهلجري من العهد األموي 
فقد مرَّ ومل تشهد تلك البقعة من األرض 
حسب  العمرانية  الناحية  من  يذكر  تطورًا 
تاريخ كربالء(  النبالء يف  ما ورد يف )بغية 

لعبد احلسني الكليدار.
كربالء  ب��دأت  العبايس  العهد  بداية  ويف 
واختيار  الزائرين،  لكثرة  عمرانيًا،  تنمو 
ليجاوروا  فيها  اإلقامة  املسلمني  بعض 
ال��س��الم(،  )عليه  احلسني  اإلم���ام  مرقد 
إثر  وعل  للزائرين،  اخلدمات  ولتقديم 
بسيطة  ج��دي��دة  بيوت  تشييد  ب��دأ  ذل��ك 
متركزت حول املرقد الرشيف، وباستعامل 

مواد البناء املعروفة يف املنطقة. 

)أعيان  يف  األم��ني  حمسن  السيد  ويشري 
الشيعة / اجلزء االول(، أن »كربالء ظلت 
تنمو عمرانيًا شيئًا فشيئًا، إىل أن قام هارون 
العبايس يف أواخر أيام حياته سنة 193ه� 
)809م( بدم مرقد اإلمام )عليه السالم( 
القبة كام هدم ما حوله  الذي كانت تعلوه 

من البيوت«. 
احلسني،  الرزاق  عبد  املؤرخ  يضيف  فيام 
عودة  وحديثًا(،  قدياًم  )العراق  مؤلفه  يف 
املأمون  العمران إىل مدينة كربالء يف زمن 
أن  بعد  )813م(،  198ه���  سنة  العبايس 
أعاد بناء مرقد اإلمام )عليه السالم(، وبدأ 
بناء البيوت يتكاثر من جديد حول املرقد 
الناحية  من  املدينة  وازده��رت  الرشيف، 

العمرانية. 

عمارة كربالء من واقعة الطف حتى الحكم الجالئري 

يذكر السيد محسن األمين في )أعيان الشيعة / الجزء االول(، أن مدينة كربالء الحالية تدين بنشأتها إلى واقعة الطف، ذلك ألن نواتها 
مرقد اإلمام الحسين )عليه السالم(، إذ قام رهط من بنى أسد، سكان القرى المجاورة للمنطقة، بنصب معالم عليه كي يستدل بها وال 

يضيع أثره وذلك بعد يومين من انتهاء المعركة. 
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تلك  يف  كربالء،  أبنية  يف  أستعمل  وق��د 
واملخلوط  املخمر  الطني  كتل  ال��ف��رتة، 
يف  احلنطة(  سنابل  من  قطع  )ما  التبن  من 
األبعاد  خمتلفة  الشكل  مضلعة  قوالب 
للحصول  منتظمة  أشكال  إىل  وص��واًل 
هذه  وت��ع��رف  مستقيمة،  ج���دران  ع��ل 
الكتل الطينية املجففة طبيعًا بواسطة أشعة 
استخدام  عرف  وقد  ب�)اللبن(،  الشمس 
امل��دن  وب��ي��وت  أبنية  يف  ق��دي��اًم  )ال��ل��ب��ن( 
أور  كمدن  الرافدين  وادي  يف  القديمة 

وبابل والوركاء..
)نزهة  يف  فيقول  الصدر  حسن  السيد  أما 
عاد  املشهدين(،  ع��امرة  يف  احلرمني  أهل 
أخرى  م��رة  كربالء  مدينة  إىل  العمران 
املتوكل  اب��ن  العبايس  املنترص  زم��ن   يف 
بناء  أعاد  أن  بعد  )861م(  247ه���  سنة 
وبمرور  ال��س��الم(،  )عليه  اإلم��ام  مرقد 
أخرى  مرة  تتكاثر  البيوت  أخذت  الزمن 
يف  وخاصة  مرتاصة  وبصورة  جديد  من 
وهو  الرشيف  باملرقد  حتيط  التي  املنطقة 
يف  الكليدار  احلسني  عبد  السيد  يؤكده  ما 
وكذلك  كربالء(،  تاريخ  يف  النبالء  )بغية 

املسعودي يف )مروج الذهب(..
ارتفاع  ذات  البيوت  ه��ذه  كانت  حيث 
واحد تقريبًا وال يتعدى ارتفاع البيت ثامنية 
أذرع )أي سبعة أمتار تقريبًا(، ويكون هذا 
والنسيج  العمرانية  البيئة  مع  متالئام  البناء 
كام  آنذاك  والسائد  كربالء  ملدينة  اخلاص 
يف  الكربايس  ص��ادق  حممد  السيد  ذك��ره 

)دائرة املعارف احلسينية(.. 
)فنون  يف  عالم  إسامعيل  نعمت  ويشري 
اإلسالمية(  العصور  يف  األوسط  الرشق 
العهد  يف  )اآلجر(  الطابوق  استخدام  اىل 
املساجد  تشييد  يف  واسع  بشكل  العبايس 
دور  وبعض  واخلانات  الدينية  واملدارس 
السكن، والذي كان يعترب من أفضل مواد 
املحلية وفرة وجودة وقوة ومالءمة  البناء 
وبمساعدة  املنطقة،  يف  املناخية  للعوامل 
التي  اجلص  هي  شائعة  أخرى  حملية  مادة 
رسيعة  بصورة  اآلجر  متاسك  يف  تساعد 
معامري  تراث  هو  اآلجر  واستعامل  جدًا 

قديم عرفته عامرة وادي الرافدين يف املدن 
األثرية كبابل، وأور، والوركاء. 

)دائ��رة  يف  األم��ني  حسني  السيد  ويقول 
ب��دأت  الشيعية(:  اإلسالمية  امل��ع��ارف 
كربالء  مدينة  عمران  يف  جديدة  مرحلة 
بغداد  البوهيي  الدولة  معز  دخل  أن  بعد 
الفن  تأثر  حيث  )946م(،  334ه���  سنة 
كربالء  ومدينة  ال��ع��راق،  يف  امل��ع��امري 
شيدت  التي  العامئر  بفنون  خصوصًا، 
استعامل  يف  وخاصة  البوهيي  العهد  يف 
وصل  الذي  وزخرفته  )اآلجر(  الطابوق 

يف عهدهم إىل مستوى رفيع.
العراق  عل  املغول  استيالء  بداية  وعند 
امل��ؤرخ  يشري  )1258م(  656ه����  سنة 

سلامن هادي طعمة يف )تراث كربالء( انا 
لإلمهال  العمرانية  الناحية  من  تعرضت 
املدينة  سلمت  ال��وق��ت  نفس  يف  ولكن 
وعامرهتا من اخلراب والدمار الذي حدث 

لبغداد يف تلك الفرتة.
العتبات  ويرد جعفر اخلياط يف )موسوعة 
مدينة  بعمران  أهتموا  »من  أن  املقدسة( 
سنة  اجلالئري  أويس  السلطان  كربالء، 
بغداد  عل  ووال��ي��ه  )1366م(  767ه��� 
السلطان  ول��دا  وكذلك  مرجان  األم��ري 
أويس حسني وأمحد، حيث شملت املدينة 
إع��ادة  وخاصة  واسعة  عمرانية  حركة 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مرقد  بناء 

وبعض املباين الدينية األخرى«.

من هنا وهناك 
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االحرار: ضياء االسدي

اكثر من )3000( ايزيدية مختطفة من قبل تنظيم داعش االرهابي، رسالة معاناة حملها وفُد من النشطاء المدنيين من 
الطائفة االيزيدية الى ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي بأمل توجيه دعوة تطالب 

الحكومة المركزية بالعمل على نجدتهن.

0000

االبراهيمي  فاهم  الشيخ  وقال 
مسؤول شعبة التبليغ الديني يف 
العتبة احلسينية املقدسة، ترشف 
من  املدنيني  النشطاء  من  عدد 
بزيارة االمام  الطائفة االيزيدية 

الفضل  اب  واخ��ي��ه  احل��س��ني 
وثم  السالم(،  )عليهام  العباس 
الدينية  املرجعية  بممثل  اللقاء 
عبد  ال��ش��ي��خ  س��امح��ة  العليا 
واألم��ني  الكربالئي،  املهدي 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام 

السيد جعفر املوسوي«.
»وحت��دث  االبراهيمي  وذك��ر 
االخ�����وة ال��ن��ش��ط��اء، ح��ول 
املعاناة  نقل  يف  الطائفة  متنيات 
اجلرائم  ج��راء  يعيشونا  التي 
تنظيم  فيهم  ارتكبها  ال��ت��ي 
حزيران  منذ  االره��اب  داعش 

..»2014

ن��اي��ف حمسن  ه����ادي  وق����ال 
»لقد  املدنيني  النشطاء  اح��د 
ارتكبت عناص داعش العديد 
الطائفة  ح��ق  يف  اجل��رائ��م  م��ن 
اكثر  اختطفوا  وقد  االيزيدية 
ايزيدية  ام��رأة  االف  ثالثة  من 

باسم االسالم«.
واضاف »من بني ابرز املطالب 
الزائر  الوفد  با  يتقدم  التي 
هو  الكربالئي  الشيخ  لسامحة 
ابناء املكون  توجيه دعوة باسم 
اىل  رسالة  إليصال  االيزيدي 
األعل  الديني  املرجع  سامحة 
سامحة  االشف  النجف  يف 

السيستاين  احلسيني  عيل  السيد 
يف  أم��ال  ال����وارف(  ظله  )دام 
بأخذ  احلكومة ودعوهتا  توجيه 
بتحرير  الكفيلة  االج���راءات 
الطائفة  من  املختطفات  النساء 
يسمى  ما  قبل  من  االيزيدية، 

بكيان داعش االجرامي«.
سامحة  ان  الوفد  مثلو  واك��د 
السيستاين  احلسيني  عيل  السيد 
يف  ق��ال  ال����وارف(  ظله  )دام 
ذك���رى س��ب��ي االي��زي��دي��ات: 
هن  االي��زي��دي��ات  النساء  »ان 
لكل  وشف  وبناتنا  اخواتنا 
ومن  وغيور«،  شيف  عراقي 
الناشطون  توجه  املنطلق  هذا 
املقدسة  املراقد  بزيارة  للترشف 
ومناشدة  ك��رب��الء  حمافظة  يف 
العليا  الدينية  املرجعية  مثلية 
بنقل رسالتهم اىل سامحة السيد 

السيستاين )دام ظله(«.
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الوفد  زي��ارة  اهل��دف من  وي��أيت 
املرجعية  مع  التواصل  لزيادة 
اىل  واالس��ت��امع  العليا  الدينية 
جديد  عل  والتعرف  توجيهاهتا 

وصاياها..
وحت������دث س���امح���ة ال��ش��ي��خ 
الوفد  لقائه  خالل  الكربالئي 
كيفية  ابرزها  امور  بعدة  الزائر 
التعايش مع االوضاع التي يمر 
فيام  »اخ��واين  فقال:  البلد،  با 
نعيشها،  التي  باألوضاع  يتعلق 
طاملا نعتقد انه عندنا مرجع ديني 
اعل وهو نائب االمام املعصوم 
علينا،  حجة  الل  جعله  ال��ذي 
ه���ؤالء حجتي  ق��ال  واالم����ام 
ال��ذي  االم���ام  ون��ائ��ب  عليكم 
الرشوط حجة علينا،  فيه  تتوفر 
تواصل  هناك  يكون  ان  فينبغي 
وحلقة وصل بني املرجعية وبني 
عموم املؤمنني وبحمد الل تعاىل 
وه��ذا  مهيأة،  ال��ظ��روف  االن 
املرجعية  من  واالخذ  التواصل 
التوجيهات امٌر ال بد منه، فمثال 
هناك  داعش  مع  بالقتال  االن   ً

املرجعية  من  تصدر  توجيهات 
توجيهات  وهناك  للمقاتلني، 

لعموم املؤمنني ايضا«. 
نحن  »فيام  سامحته:  وأض��اف 
نأمل ان يكون هناك التفات اىل 
وان  البيت،  اهل  شيعة  صفات 
تواصل  عالقات  هناك  تكون 
وحمبة فيام بينكم وخصوصًا انتم 
تعيشون يف مناطق خمتلطة، فاذا 
وا  فحلهّ اختالفات  هناك  ك��ان 
بالوسائل  االخ��ت��الف��ات  ه��ذه 
البعض  تنازل  وحماولة  احلكيمة 
للبعض االخر.. واذا كان هناك 
اساءة او جتاوز بسيط بكلمة او 
بينكم  التعامل  فليكن  بترصف 
عن  اح��دك��م  وليصفح  اخ��وي��ا 
تكافل  هناك  يكون  وان  االخر 
كانت  وان  بينكم  فيام  اجتامعي 

با  نمر  التي  احلالية  االوض��اع 
صعبة«.

لكي  فرصة  »توفر  عن  منوها 
االسالم  بأحكام  اجلميع  يتفقه 
لكي  للجميع  فرصة  واي��ض��ًا 
بالقران  عناية  ه��ن��اك  ت��ك��ون 
ال��ك��ري��م وح��ض��ور ال���دروس 
القرآنية، وحضور صالة اجلامعة 
وان يكون هناك لقاء فيام بينكم 
مردودات  فيها  اللقاءات  فهذه 
بينكم  فيام  العلم  وانرشوا  كثرية 
واجلهل  خري  كل  اصل  فالعلم 
احرصوا  وايضًا  ش،  كل  اصل 
االح��ك��ام  ت��ت��ع��ل��م��وا  ان  ع��ل 
متاحة  االم��ور  ف��االن  الرشعية 
االخ��وة  مع  تواصلوا  للتعلم 
واي��ض��ًا  املعتمدين  ال��ش��ي��وخ 
احلديثة  التواصل  وسائل  هناك 

ل��الط��الع ع��ل االس��ت��ف��ت��اءات 
بخصوص  الرشعية  واالحكام 

املسائل التي هتمكم«.
واك����د ال��ش��ي��خ ال��ك��رب��الئ��ي 
»ب���رضورة االل��ت��ف��ات واحل��ذر 
بعض  يدعي  من  البعض  من 
املقامات الدينية الزائفة.. فليس 
كل من يدعي مقاما دينيا نصدق 
قضية  القضية  فهذه  ونتبعه  به 
بد  وال  ونار  جنة  وقضية  دين، 
لنعرف  وع��ي  لدينا  يكون  ان 
من هو صاحب احلق وصاحب 

الباطل«.
ال��ل��ق��اء  ان  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
الوفود  لقاءات  لسلسلة  مكمل 
التي  الرسمية  وغ��ري  الرسمية 
الدينية  املرجعية  مثلية  تستقبلها 
العليا يف العتبة احلسينية املقدسة 
داخل  ومن  السنة  م��دار  وعل 

العراق وخارجه.

ممثل المرجعية الدينية العليا 
ر ممن يدعي بعض المقامات الدينية الزائفة يحذِّ

شيوخ  وفد  الكربالئي،  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  التقى 
العتبة  في  الضيافة  دار  قاعة  في  بغداد،  ديالى من محافظة  اهالي منطقة جسر  ووجهاء 

االحرار: ضياء االسديالحسينية المقدسة.
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الراية  تبديل  مراسيم  ابتدأت 
الرشيف  احلسيني  الصحن  يف 
وهي  العشاءين،  ص��الة  بعد 
عليها  القائمون  اعتاد  مراسيم 
يف  وال��زائ��رون  والكربالئيون 
السنوات األخرية عل إحيائها، 

القرآن  آي��ات  ت��الوة  من  ب��دءًا 
ديوان  ثمَّ كلمة رئيس  الكريم، 
السيد  سامحة  الشيعي  الوقف 
عالء املوسوي الذي أشاَر فيها 
والفجيعة  املصاب  عظم  إىل 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  برحيل 

ال��س��الم( وم���دى أمه��ي��ة مثل 
يف  والطقوس  املراسيم  ه��ذه 
مستثمرًا  العظيم،  ذكراه  إحياء 
القوات  إىل  للدعاء  الفرصة 
العصابات  عل  للنرص  األمنية 
اإلره��اب��ي��ة وع���ودة األم��ن إىل 

البلد.
املتويل  كلمة  بعدها  ج���اءْت 
احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
امل��ه��دي ال��ك��رب��الئ��ي وال��ذي 
احل��ارضي��َن  حشود  فيها  حيهّا 

عاشوراُء الحسين )عليه السالم( يطرُق أبواَب العالم..

خّيمْت أجواُء الحزُن والعزاء على مدينة كربالء المقدسة منذ ليلِة يوم االثنين )3/ 10/ 2016( إيذانًا لحلول اليوم األول من 
شهر محّرم الحرام 1438 هجرية، وحلول ذكرى المصاب العاشورائي واستشهاد اإلمام الحسين )عليه السالم( وأوالده 
وأخوته وأصحابه في معركة الطّف األليمة، والتي تحييها األمانتان العامتان للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين 

باستبدال راية قّبتي مرقدي اإلمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس )عليهما السالم( من الحمراء إلى السوداء.

العتبُة الحسينية تعلُن الحداد باستبدال راية 
المرقد الحسيني من الحمراء إلى السوداء
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استبدال  مراسيم  يف  املشاركني 
تساءل  ث��مهّ  امل��ب��ارك��ة،  ال��راي��ة 
رسهّ  عن  الزائرين  أمام  سامحته 
إلقامة  اليوم  ين  املعزهّ اجتامع 
هالل  هل  ام  كلهّ املراسيم  ه��ذه 
الراية  ه��ذه  ة  قصهّ وم��ا  م،  حم���رهّ
التي نجتمع الستبداهلا وما هو 

ارتباطها بام جرى يف كربالء؟
جرى  بام  سامحته  ر  يذكهّ ب��دءًا 
)عليه  احل��س��ني  اإلم����ام  ع��ل 
السالم( من املصاب والفجيعة 
وبقائه  وأصحابه،  أخوته  بفقد 
األعداء  سهام  يستقبل  وحيدًا 
بجسده الرشيف، لينزف دماَءه 
بال  كربالء  أرض  عل  الطاهرة 

ناٍص وال معني.
ة  قصهّ يف  سامحته  يسرتسل  ثم 

إىل  يصل  حتى  احلسني  فجيعة 
)عليها  زينب  السيدة  قالته  ما 
ال��س��الم( وه��ي خت��اط��ب ابن 
العابدين  زي��ن  اإلم��ام  أخيها 
السالم(:  )عليهام  احلسني  بن 
علاًم  الطف  هل��ذا  )وينصبون 
ال  الشهداء،  سيد  ابيك  لقرب 
يدرس أثره، وال ُيمحى رسمه، 
ع��ل ك���رور ال��ل��ي��ايل واألي���ام، 
وأتباع  الكفر  ائمة  وليجتهدنهّ 
وتطميسه،  حموه  من  الضالل 
وهذا  علوا!!(،  إال  ي��زداد  فال 
عليه  جيتمع  م��ا  يفرسهّ  ال��ق��ول 
ال��ي��وم احل��س��ي��ن��ي��ون إلح��ي��اء 
)عليه  الشهداء  سيد  مصاب 
السالم( ويرفعوا رايته اخلفاقة.

الشيخ  س��امح��ة  وأش�����اَر  ك��ام 

الكربالئي إىل ان اإلمام احلسني 
بقي  ال���ذي  ال��س��الم(  )عليه 
فاليوم  معني،  وال  ن��اص  ب��ال 
القوات  من  األن��ص��ار  حشود 
تقاتل  الشعبي  واحلشد  األمنية 
ملحاربة  راي��ت��ه  وحت��ت  باسمه 
وأحفاد  ف  والتطرهّ اإلره��اب 
يزيد امللعون، ثم يستشهد بعدد 
والبطولة  ال��وف��اء  قصص  من 
احلشد  أب��ط��ال  رسمها  ال��ت��ي 
ساحات  يف  األبطال  الشعبي 
ال��وغ��ى وك��ذل��ك ص��رب اآلب��اء 
الثكاىل  والزوجات  واالمهات 
رجاهلن  ويدفعن  يزجن  وهن 
بذلَك  وه��و  امل��ع��رك��ة  ص��وب 
قصص  توثيق  أمهية  إىل  يشري 
عليها  ��د  أكهّ حيث  البطوالت 

بدعوته  كلمته  ختام  يف  فعاًل 
تدوين  إىل  األق��الم  أصحاب 
لتبقى  األبطال  قصص  وكتابة 
العامَل  ر  وُتذكهّ الدهر  أبد  تعيش 
بانتصارات  القادمة  واألجيال 

احلسينيني عل اإلرهاب.
الشيخ  س��امح��ة  كلمة  وب��ع��د 
املراسيم  ب��دأت  الكربالئي، 
من  الراية  الستبدال  العملية 
بالبكاء  امل��ش��ارك��ني  حتشيد 
املصاب،  صاحب  عل  والنعي 
باستبدال  اإلي���ذان  ث��مهّ  وم��ن 
ال���راي���ة احل���م���راء ب��ال��س��وداء 
واألمل  املصاب  شهر  واب��ت��داء 
والعزاء، وسط هتافات املعزين 
و  حسني(  يا  )لبهّيك  الصادحة 

)هيهات منهّا الذلة(.
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الشؤون  قسم  رئيس  ألقى  كام 
احليدري  رائ��د  الشيخ  الدينية 
للعتبة  العامة  األم��ان��ة  كلمة 
»تستهدف  فيها:  جاء  احلسينية 
ال��رس��ال��ة االس��الم��ي��ة ب��ن��اء 
وتكوين  الرسالية  الشخصية 
واملجتمع  الفاضل  االن��س��ان 
ومنهج  رؤي���ة  وف��ق  ال��ك��ام��ل 
يف  فاإلنسان  واض��ح,  اسالمي 
له  تربر  ال  االسالمية  الرسالة 
االح��وال  من  بحال  الرسالة 

كانسان  واج��ب��ه  ع��ن  النقص 
باملنظور  يعترب  ال  فهو  رس��ايل 
بذاته  مستقال  فردا  االسالمي 
بمنظومة  مندمج  فرد  هو  انام 
ان  عليه  متكاملة  اس��الم��ي��ة 
وي��ف��ي  مل��ط��ال��ب��ه��ا  يستجيب 
ويضحي  نحوها  بالتزاماته 
اجلها«،  من  االم��ر  اقتىض  اذا 
االم��ر  فريضة  »وم���ا  مضيفًا 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
تعاىل  الل  سبيل  يف  واجل��ه��اد 
اال  االس��الم��ي  الدين  وتبليغ 
التي  الروح  هلذه  صادقة  ترمجة 
عل  احلنيف  االس��الم  يفيضها 
اتباعه, وان هذه املسألة تتناسب 
تناسبًا تصاعديًا مع ارتقاء املرء 

تقرير قاسم عبد الهادي

)عاشوراء منهاج االمة لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر(.. 
شعبُة التبليغ الديني تقيم مؤتمرها التبليغي السنوي الخامس 

المقدسة سماحة  الحسينية  الشرعي للعتبة  المتولي  بحضور 
الكربالئي واالمين العام سماحة السيد  الشيخ عبد المهدي 
جعفر الموسوي، اقامت شعبة التبليغ والتعليم الديني التابعة 
لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية وعلى قاعة خاتم 
التبليغي  مؤتمرها  المقدس،  الحسيني  الصحن  في  االنبياء 
السنوي الخامس بمناسبة حلول شهر محرم الحرام، والذي 
العتبة  قارئ  تالها  الحكيم  الذكر  من  آيات  بتالوة  استهّل 
الحسينية المقدسة السيد عالء الموسوي وبعدها قراءة سورة 
الفاتحة على ارواح شهداء العراق والحشد الشعبي، ومن ّثم 

كلمة سماحة اية اهلل الشيخ محمد باقر اإليرواني.

تحَت شعار 

22

العطاء الحسيني 



االهلية  للرسالة  املثايل  للخط 
اسمى  بلوغ  االمر  يقتيض  وقد 
كلمة  اعالء  سبيل  يف  الغايات 
يف  الشهادة  وهي  اال  تعاىل  الل 

سبيل الل عز وجل«. 
بكالم  احل��ي��دري  واستشهد 
للعلامء يقولون فيه: ان »اإلنسان 
غري املعصوم مزيج من نزعات 
من  شيطانية  واخ��رى  ربانية 
من  خليط  فهو  وروح  مح��ى 
اسمى السمو واقىص االنحدار 
من  ونحوها  والعبادة  فالدين 
االنحدار  وردع  السمو  اجل 
الشيطانية  النزعات  واضعاف 
النفيس واتباع  التكامل  لصالح 
الشيطان  إلرادة  تغليب  اهلوى 
اما  تعاىل,  احلق  عن  واالبتعاد 
مفاجئ  عمل  فهي  الشهادة 
اجلانب  يف  ربانيا  حتوال  حيدث 
عملية  اثر  االنسان  من  السلبي 
العشق  نار  يف  واحرتاق  توهج 
االنسان  ذلك  ليصبح  وااليامن 
ومن  حمضة,  اهلية  نورانية  طاقة 
يغسل  ال  الشهيد  ك���ان  ه��ن��ا 
يوم  حي��اس��ب  وال  يكفن  وال 
ذنوبه  الن  اجلملة  يف  القيامة 
قد  وه��و  الشهادة  قبل  كانت 
ويف  ي��م��وت  ان  ق��ب��ل  ض��ح��ى 
اذا  وال��ع��ص��ور  االزم��ن��ة  مجيع 
باالنيار  عقيدة  ه��ددت  ك��ام 
عنها  يدافعون  انصارها  ف��ان 
استمرارها  ويضمنون  باجلهاد 

ال��دف��اع وال��ن��ض��ال اما  ب��ق��وة 
ومل  املقاومة  ع��ن  ع��ج��زوا  اذا 
يمتلكوا وسائل الدفاع الكافية 
فانم سيحافظون عل عقيدهتم 

وعزهتم وكرامتهم بالشهادة«.
م��س��ؤول  حت����دث  ذل����ك  إىل 
العتبة  يف  الديني  التبليغ  شعبة 
فاهم  الشيخ  فضيلة  احلسينية 
»اقامت  ق��ائ��اًل:  االبراهيمي 
العتبة  يف  الديني  التبليغ  شعبة 
السنوي  م��ؤمت��ره��ا  احلسينية 

حمرم  بشهر  اخل��اص  اخل��ام��س 
عدد  فيه  شارك  والذي  احلرام 
واملبلغني  ال��دي��ن  رج���ال  م��ن 
الدين  مراجع  مكاتب  ومثيل 
املؤمتر  م��ن  والغاية  العظام، 
اىل  العليا  املرجعية  وصايا  نقل 
با  يدلوا  لكي  املبلغني  االخوة 
االخوات  املجتمع وكذلك  اىل 
دور  هل��ن  وال��ل��وايت  املبلغات 
حممد  آل  فكر  ايصال  يف  عظيم 

العنرص  وخاصة  االخرين  اىل 
النسوي من املجتمع«.

ن  »تضمهّ اإلبراهيمي،  وأضاف 
توحيد  منها  حماور  ة  عدهّ املؤمتر 
اخل��ط��اب وح���ثهّ ال��ن��اس عل 
احلشد  اىل  وال��ت��ربع  اجل��ه��اد 
ن��ح��ن االن  ال����ذي  ال��ش��ع��ب��ي 
بسبب  واالم��ان  باألمن  نتمتع 
الذين  والشهداء  تضحياهتم 
اجلنا  م��ن  بأنفسهم  ��وا  ض��حهّ
املبلغني  االخوة  حث  وكذلك 

عل  احلسينية  املواكب  بتوجيه 
كيفية استقبال احلشود املليونية 
ك��رب��الء  اىل  س��ت��زح��ف  ال��ت��ي 
معهم  التعامل  وكيفية  املقدسة 
ووصايا كثرية من قبل املرجعية 

الرشيدة«.   
الشيخ  حت���دث  ج��ه��ت��ه  وم���ن 
التبليغ  شعبة  من  املالكي  سامل 
احلسينية  العتبة  يف  ال��دي��ن��ي 
رجل  وج��ود  »حقيقة  ق��ائ��اًل: 

املعركة  س��اح��ات  يف  ال��دي��ن 
ورف��ع  ب��دع��م  ام��ر مهم ج��دا 
البطلة  لقواتنا  املعنوية  ال��روح 
باعتبار  ال��ق��ت��ال  س��اح��ات  يف 
تبليغية  قضية  هي  القضية  ان 
الن  بنفسه  مبلغ  هو  واملجاهد 
االنبياء واالوصياء هم انفسهم 
مبلغون، كام ونقتبس ذلك من 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
يوما  كان  عاشوراء  يوم  حيث 
احلسني  ألص��ح��اب  تبليغيا 
)عليهام  العباس  الفضل  والب 
ورجال  املبلغ  ف��دور  السالم( 
هو  اجلهاد  ساحات  يف  الدين 
وتقوية  ل��دع��م  اس���ايس  دور 
االخ���وة  ع��ن��د  اجل��ه��اد  روح 

املجاهدين«. 
»ملسنا  بالقول:  حديثه  وتابع 
وهناك  املعارك  مجيع  يف  ذلك 
يف  شخصيا  عشتها  حية  جتربة 
عندما  النرص  ج��رف  م��ع��ارك 
دخ��ل��ن��ا امل��دخ��ل ال��رئ��ي��يس يف 
من  فلمسنا  امل��ع��رك��ة  ب��داي��ة 
املتواجدين  املجاهدين  االخوة 
الدين  رجال  صوب  اندفاعهم 
حيث  اح���رتام���ه���م،  وم����دى 
ونص  باجتاهنا  اجلميع  ركض 
ك��الم��ه��م جت��اه��ن��ا ه��و )زادن���ا 
جميئكم فخرا واعتزازا وعزيمة 
واصارا فالعاممة افتت باجلهاد 
ساحات  يف  اليوم  معنا  وه��ي 

اجلهاد(«.
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كفيُل الخدر
أض��������ح��������ى رضحي�������������ك م����������وئ����������اًل ودل�������ي�������ال
ول�����������ك ال���������زم���������ان ب������ك������ل ح�����������نٍي ي���ن���ح���ن���ي
وت�����ع�����م�����ل�����ق�����ت م��������ن ب��������ني روض�������������ك ق����ب����ٌة
وع��������ل��������وت ص��������وت��������ًا ل�����ل�����ح�����ي�����اة م������دوي������ا
م��������ن أل�����������ف ع�����������ام ك����������رب����������الؤك ت������رت������وي
ون��������ط��������وف ح�������ول�������ك راف��������ع��������ني ت������رضع������ًا
ي��������ا ص������اح������ب ال������ك������ف امل������������رضج ب����ال����دم����ا
م����ت����ي����اًم ه��������������واك  يف  روح��������������ي  ف�����ع�����ق�����ل�����ت 
ول�����ي�����ده�����ا ال������ب������ن������ني  أم  م���������ن  وجي���������������يء 
ي���ن���ت���خ���ي ل�������ي�������وم  خ�����������رًا  م�����������دهّ ك�����������ان  إذا 
وت�����ش�����اب�����ك�����ت واخل��������ي��������ُل أق�����ح�����م�����ت ال���������ردى
ان��������ربى أن  امل���������ارق���������ني  خ�������ي�������ُل  وت��������ف��������ُر 
ب��������أرسه ت��������������راه  ل��������و  ج������ي������ش������ًا  ك�����������ان  إذ 
م������ب������ت������ورٍة ي�����������ٍد  يف  ال������وق������ي������ع������ة  ق������ب������ض 
وي�����������ٌد ه�����������وْت ف���������وق ال��������رم��������ال وخ���ض���ب���ت
وي������������ٌد أف������������اض ال������ن������ب������ُل م������������اَء س���ق���ائ���ه���ا
ك��������م م��������ن ي��������د م�����غ�����ل�����ول�����ة م��������ا أوج������ع������ت
دم��������اءك��������م أن  الل  أراد  ول��������ق��������د 
�����ك م�������ذ َه�������������وْت م���ق���ط���وع���ة ع����ج����ب����ي ل�����ك�����فهّ
ع�����ج�����ب�����ي ل����ع����ي����ن����ك وال�����������دم�����������اء ت����ل����ُف����ه����ا
ت����ف����ت����دي أن  يف  ق����������رصت  ق��������د  أُت������������������راك 
ل�����ك�����ن م��������ن ك�����ن�����ت ال�����ك�����ف�����ي�����ل ب�����خ�����دره�����ا

ف���ج���ي���ال ال���������زم���������ان  م��������ر  ع��������ل   ً ج�����ي�����ال 
��������ُل ك������ع������ب������ة ت����ق����ب����ي����ال شف����������������ًا ي��������ق��������بهّ
�������ل�������ت إك�����ل�����ي�����ال ل������ل������ن������اظ������ري������ن جت�������لهّ
ق�������د اس������ك������ت األص����������������وات وال����ت����ط����ب����ي����ال
وجي���������ي���������ُب ق������������ربك س��������ائ��������ال وع����ل����ي����ال
ك��������ف��������ًا ي�������ع�������ان�������ق ك�������ف�������ك امل������ف������ت������وال
ان�����������ا ع�������اش�������ق أرن�������������و إل�������ي�������ك س���ب���ي���ال
وج������ع������ل������ُت ع����ش����ق����ك ل������ل������ف������ؤاد ب����دي����ال
م��������ا ق����������لهّ ب��������أس��������ًا ع��������ن أب�������ي�������ه ف���ت���ي���ال
س������ي������ُف اإلم��������ام��������ة م�������رشع�������ًا وس����ل����ي����اًل
��������ت ص�������ائ�������ت�������ًا وص����ل����ي����ال ح������ت������ى جت��������لهّ
ي�������ط�������وي امل�������ن�������اي�������ا ب����������ادئ����������ًا ت���ق���ت���ي���ال
وط������وال ال������غ������امر  يف  ع������رض������ًا  ص��������ال  أن 
وي��������������ٌد ُت���������أب���������ط ص���������ارم���������ا وص����ق����ي����ال
ُغ�������������رر اجل��������ي��������اد وات������ب������ع������ت������ه ص���ه���ي���ال
ذل����ي����ال ال������ع������ن������اد  ذا  أع���������������ادت  وي������������ٌد 
ل������ك������ن ذراع�����������������ك أش�����ب�����ع�����ت�����ه ع�����وي�����ال
ت�����ب�����ق�����ى ع��������ل رغ�����������م امل�������������دى ق����ن����دي����ال
م������ا ف������ارق������ت س�����ي�����َف ال������������ردى م���س���ل���وال
ط����وي����ال اخل��������ي��������ام  يف  ُق  حُت�����������������دهّ ب������ات������ت 
ج����زي����ال ذاك  ك����������ان  ب�����ن�����ف�����س  ن�����ف�����س�����ًا 
أم�������س�������ت ب��������������دار ال������ت������اف������ه������ني ن�����زي�����ال

خضير البياتي

24



كفيُل الخدر

ابراهيم كريم عبدِقبلةُ  األحرار

صريعًا 
عاينته الخيول

تدك أوتار الصدر
بحقد دفين 

في يوم 
كان مقداره 

أن تقع السبُع الطباُق
على أرضنا

التي حملت شبه رجال
ورجاال لم يأبهوا يومًا 

ال تخالط أنفاسهم
رغبة ذلة

لبسوا القلوب على الدروع
شجاعة 

ال نامت أعين القوم
وهم يحملون عرش الرحمة

على أسنة الرماح
تسفيهًا وإعراضا 

أو عجبتم
أن أمطرت السماء دمًا عبيطًا !

ينز من كل حجر ومدر
عذابات تنتظر المؤيدين والمتخلفين

بحرف واحد
فهم يحتوشون السبط

من كل جانب
السهام والنبل العبيط

كان أول مقدار لهم
وليشهد اهلل أني
لم أبدأهم بقتال

فليتراجعوا القهقرى
علَّ لساَن النصح
يأخذ بمقدمهم

الذي جاؤوا من اجله
بغٌض لآلباء واألجداد

ماذا فعل كبيركم بأشياخنا
فالنفس تؤخذ بجريرة غيرها

في قانون الجبر
على حد زعمهم

أيامًا مضت 
ودهورًا تصرمت 

والصرح باٍق على األثر
يزوره األحرار
في كل ثانية

مئةُ  ألف او يزيدون
هلل درك 

ما أعظمك !
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وترسم  حولك  الضوء  كل  الضوء  كربالؤك  توقُظ 
والسامء، واحلكمة  أدمت األرض  التي  لليلتك  النهاية 

تنام بني أجنحة الصمت لتسجد قربك دون كلمة سنني 
طواال.. وطيورك التي تربت عل أديم ترابك تقف فوق 

وتسأل  حولك  ينساب  ال��ذي  املياه  تنظر  دولتك  أرك��ان 
اإلس��الم..  أع��داء  تقارع  وأن��ت  عطشانا..؟،  رحلت  كيف 

احلارض  لتمزج  قلبي  بحنايا  املتولدة  املفردات  وتستنهضني 
او  حدود  بال  األمل  باجتاه  تأخذنني  معتقة  أطيافا  املخلد  بامضيك 

ارتفع يف  فضاءات رضحيك  إين  العقل واشعر  تتجاوز حقول  توقف، 
ينظر  وقف  كله  العامل  الوقت  وبذات  الذرى،  نسيم  زائريك  من  واستنشق 

عل  تدل  حية  قوة  كربالء،  الزاكيات  الدماء  مدينة  من  انطلقت  التي  النور  بؤرة 
النور،  ما هو مرئي وتزيد من عظمة  لتعكس كل  الكونية،  لتصبح صميم احلركة  الوجود، 

الدم،  الرتاب وكل عهود  إليك، ألنك كل مسافات األزمنة، وكل عهود  أيدهيم  املعرفة واليقني... ويمدون  إىل  املاليني  بنورك  وتقود 
وكل احلاملني برضاك، وبشفاعتك ينتهون مطعونني مؤمنني عارفني أن ال حييا امليت إال ويموت احلي... ويعلمون انك يا موالي صورة 
القويم إىل  الطريق  العقيدة واملذهب حتى أصبحت وأمسيت  بثوابت  الدين  الباهرات ومثبت  الل وهوية رمحته ومرتكز اإليامن وآياته 
الل وسفينة النجاة ودستور احلياة، فكنت سيد العامل يف كل األزمان والكامل املطلق يف حياة البرش وهم يتنفسون الرس األكرب الكامن يف 
القلوب حتى توحد الصوت بكل لغات العامل يف مقامك العظيم باسمك، ليطبع ويطبع ويعرتف بمركز إشعاع الكون احلسيني. فتسمو 
بني الكائنات ذكراك، أسامء تغسل غسلها بدموع احلزن وأخرى تعيد حقدها فرياهم املاء من جديد فيعكس ظل ظلمهم فتبان أشكاهلم 
وألوانم عل غرار مايض أسالفهم... فمنذ اغتسلت األرض بدمك الطاهر ثمة نداء ال يفتأ تردده السامء هتطله غيثًا يرطب صحراءها 
الالهبة،  ويسقي أديمها طوفان يقيض  بصمت هائج عل كل رموز الباطل الذين توطنوا عل بسيطتها، وقد رسمت األديان صورة كاملة 
يف مقدساهتا ختشع هلا وتقدسها كفاجعة ال تشبهها يف الكون فاجعة، فأضحى صدى صوهتا يزين امللك وامللكوت ويمأل الفؤاد باحلب 
فارتفع ذكرك...وأصبح كاجلمرة يف قلوب املؤمنني لن تربد أبدًا...وسفينة للنجاة تنجي من حط يف ركابا ...فأكرمك الل فأصبحت أنت 
نفسك )أكرم اخلالئق( وباب نجاة األمة... وكان حلديث اللوح فيك شواهد ربانية: إن الل سبحانه أكرمك بالشهادة واجتباك بطيب 
الوالدة وجعلك سيدًا من السادة وقائدًا من القادة وذائدًا من الذادة، ونفسك املطمئنة يف يوم عاشوراء ذات بصرية من أمرك فرسمت 
مشاهد من احلياة، وهي تضع النقاط عل احلروف يف كل مشهد منها... فقد مثلت عاشوراؤك تفاصيلها بكل دقة مع كل روح تصعد 
إىل السامء كان هناك إيامن مطلق بحق اليقني بأنك اإليامن نفسه وليس إقرارًا باللسان بل عمل باألركان ...فتجاوزت عاشوراؤك سجال 
يزال جمليًا لإلسالم  الدهور، فكان وال  ،لتولد نظامًا متكاماًل للحياة والوجود،يتوهج عشقًا كلام مرت عليه  الكالم  السيوف وسجال 

وجمليًا للتوحيد وجمليًا لقيامة عظمى أنارت مشاعل احلقيقة لتبقى مضيئة لدروب العاشقني.

حيدر عاشور

كربالُؤك توقُظ 
الضوَء بذكرى 

دمائك الزاكيات
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علي حيدر ِتْيُه ِقفاِر
األم������ص������اِر ُرب���������ى  يف  ����ل  ت����ن����قهّ رأٌس 
م������ن رح������ل������ُه ك�����ت�����ُف ال����ن����ب����ي اهل�������ادي
ك�������ان ارت������ق������ى ط������ه خ�������الل س�����ج�����وٍده
ج�����������دٌّ جت�����������اىف م��������ن��������ربًا وخ�����ط�����اب�����ا
اهل�������ادي�������َن ووال��������������د  ال������������ويص  أن 
زه�������������راء أس������ن������ى ن�������وره�������ا اآلف���������اق
الل  ِ خ�����ل�����ق  خ�������ري  ب����ع����ي����ن����يهّ  ث�����������اٍو 
س�����اق�����ي ال������ع������دى وخ�����ي�����وهل�����م ُن����ب����اًل
ٌم ع�����ن س���ب���ٍط م���������اُء ال�������ف�������راِت حُم������������رَّ
�������َد األرت�����������اال ل�����ل�����ش�����ام م���������وىل ح�������شهّ
ض������د اإلم������������ام وم������ع������دن ال����ت����ن����زي����ِل
ي���م���يض غ����ري����ب����ًا وه������و ُم���ن���ج���ي اخل���ل���ِق

وا ب����������أرض ال����ط����فِّ أخ�������وان�������ه ُم�������������دهّ
م����رم����يِّ  ٍ ه������واش������م  ل�����ب�����در  َرع������������ٌي 

ن����������ادى أخ����������اه ب���ص���ي���ح���ة ال����ت����ودي����ع
ب����ال����غ����در ك����������ادوا ض���ي���غ���م ال����ف����رس����ان
ض�����ح�����ى احل�������س�������ني ب�������امل�������ه ل����ل����دي����ن
ب��������ا أرت����������اٌل ن����������ادى وح�������ي�������دًا وال��������رُّ
ع�������ي اإلس��������الم ن����������ادى خي�����اط�����ب ُم�������دَّ
أب�������ال�������ص�������الِة ش������ه������دمت������وا ب������اجَل������دِّ

ق������د ك��������ان ي������وم������ًا م����ل����ث����م امُل����خ����ت����ار
ق�������رار ذات  األف��������������الك  وألج�������ل�������ه 
أرضار م�������ن  حي����م����ي����ه  ك�������ي  ف�������أط�������ال 
ح�����ني ان����ك����ف����ى امل����ح����ب����وب ب����ع����د ِع����ث����ار
واب����������ن ال�����ب�����ت�����ول وزي������ن������ة األخ�����ي�����ار
ار واح��������ت��������ارت اهل����ي����ج����ا م������ن ال������ك������رهّ
د ال���������ث���������اوي ب����ت����ي����ه ق����ف����ار وت��������������رشهّ
����ب����ل واألح������ج������ار ف����ي����ج����اوب����ون ب����ال����نَّ
ف������اض������ت ل�������ه اآلم����������������اُق ك������األن������ار
ب�����ال�����زي�����ف وال�����ت�����ه�����دي�����د واإلج������ب������ار
ط���������لُّ ال�����س�����ه�����ام وط�����ع�����ن�����ة ال����ب����ت����ار
م������دار ك��������لهّ  داَر  م����ن����ه  وال�����ع�����ش�����ُق 
األشار ل���������دى  أرسى  وع������ي������ال������ُه 
ف�����ق�����د ال�����ي�����م�����ني م���������رادف���������ًا ب���ي���س���ار
وال��������ع��������نُي ث�����ك�����ل ن����ع����م����ة اإلب������ص������ار
ال����ن����ار ح��������رهّ  رب  ي������ا  ف���ل���ُت���ص���ل���ه���م 
ًا ف������ام أب�����ق�����ى أب��������و األح����������رار ُط��������������رهّ
اِر ������������رهّ جهّ ج����ح����ف����ل  او   ٍ ف����ي����ل����ق  م������ن 
األط�����ه�����ار أب  ط������ه  ِم�������ن  ل�����س�����ُت  أَو 
وب�����احل�����ف�����ي�����د ت�����ط�����ال�����ب�����ون ب�����ال�����ث�����اِر
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وتعرية بني أمية )1 – 2(

كشف  الستمرار  هو  اجلواب: 
والتضليل  األم���وي  ال��زي��ف 
وكشف  اليزيدي،  اإلعالمي 
س�����وءات ب��ن��ي ام��ي��ة ،وق���د 
السجاد  ،ف��ل��وال  ذل��ك  حتقق 
ملا  السالم-  –عليهام  وزينب 
االوغاد  هؤالء  زيف  انكشف 
احلسينيهّة  النهضة  حققت  وملا 
تسليط  ينبغي  ..لذلك  أهدافها 
امل��خ��درات  فخر  ع��ل  ال��ض��وء 
ودراس��ة  هاشم  بني  وعقيلة 
مناقبها    .. ..وتارخيها  سريهتا 
..ف��ض��ائ��ل��ه��ا ؛ف��ال��ص��م��ود..
النظر..اجلرأة.. احلكمة..بعد 
للحق.. ال��ب��ي��ان..امل��ع��اض��دة 

االخالص  يف  احلنو..الذوبان 
امل��ف��وه.. اخلطيبة  اإلهل����ي.. 

االمامة  الرسالة..وعبق  وريثة 
كفيلة  ال��ن��ب��وة..  ون��ف��ح��ات 
ومن  املأساة  االيتام..كاظمة 
ت��ل��ك ال��ص��ف��ات ال��ع��رشي��ن 
الزينبية  اخل��ص��ال  تتضاعف 
مكارمها.  بحور  يف  للغائص 
ل��ق��د س������ان������دت،وآزرت ، 
وعاضدت الركب احلسيني من 
خروجه من احلجاز اىل العراق 
التضحوية  ومسريهتا  الشام  اىل 
بأحقية  يقني  عن  كانت  التي 
الثورة احلسينية عل قالع البغي 
التأريخ  وال��ف��س��اد،ف��ط��رزت 

مرشقة  بصفحات  االن��س��اين 
آل  والكربياء...من  اإلباء  من 
من  والشهادة  والعلم  الفخر 
الدين  ويعسوب  املؤمنني  أمري 
موالنا  املحجلني  الغر  وقائد 
طالب-عليه  اب  ب��ن  -ع���يل 
السالم-  وآل بيته الذين أذهب 
الل عنهم الدنس والرجس)إِنَّاَم 
ْجَس  ُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ ُيِريُد اللَّ
َتْطِهريًا   َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  َأْهَل 

األحزاب : 33 
الوالدة الكريمة:

يف  اهل��اش��م��ي��ات  فخر  ول���دت 
يف  االوىل  مج��ادي  من  اخلامس 
يف  اهلجرة  من  اخلامس  العام 

املدينة املنورة.وقيل أنا ولدت 
يف السنة السادسة

سامها جدها رسول الل حممد-
وسلم- وآل��ه  عليه  الل  ص��ل 
زينب فقد فرح اجلميع بوالدهتا 
ورُس أهل البيت بمولودهتم أيام 
احلسني-عليه  االمام  رسور.. 
السالم- كان يقول: ياجداه الل 
أختًا،وما  رزقني  وتعاىل  تبارك 
الل  الل-ص��ل  رسول  سمع  أن 
وأجهش  كثريًا  وآله-تأمل  عليه 
احلسني-عليه  فسأله  بالبكاء 

السالم-:مِل تبكي ياجداه؟!
قريب  ،عام  عيني  فقال:يانور 

ستعرف رس هذا البكاء!!..

الذي يتساءل لماذا اخرج اإلمام الحسين –عليه السالم-  
معه في نهضته وثورته النساء واألطفال؟

بقلم: صباح محسن كاظم      
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االعظم  ال��رس��ول  شح  وق��د 
-عليها  وال��زه��راء  البيت  آلل 
السالم- املصائب التي ستحل 

بم..
ب����ال����ط����ب����ع ل���ل���ع���وام���ل 
الوراثية،والرتبوية،والبيئوية..

شخصية  ع��ل  ظ��الهل��ا  ت��رك��ت 
وجذوة  النبوة  فأريج  العقيلة 
ال���وه���ج ال����رس����ايل وع��ط��ر 
وأبيها  بأمها  املتوسم  االمامة 
وتكامل  ال��ق��داس��ة  منحتها 
الرسالية،فالسمو  الشخصية 
الزينبي..والتكامل  الروحي 
تلك  األخ���الق���ي..ح���ف���زت 
اىل  ال��وص��ول  ع��ل  الشخصية 
ال��ع��ل ..ف��ه��ي بنت  امل��راق��ي 
الطهر  وبنت  املحمدية  الرسالة 
ال��زه��راء  املعصومة  امل��ط��ه��رة 
وحامل  االبطال  جمندل  وبنت 
بيت  يف  املتقني  وام��ام  ال��ل��واء 
بن  عيل  بيت  واالي���امن  الطهر 
وجهه-  الل  طالب-كرم  اب 
الذي مل يسجد لصنم قط  فقد 
روي- أن رسول الل -صل الل 
عليه وآله- قرأ قوله تعاىل ))يف 
ويذكر  ترفع  أن  الل  أذن  بيوت 
فيها أسمه يسبح لُه فيها بالغدو 
إليه  فقام   36 واالصال((النور 
أي  الل  يارسول  فقال:  رج��ل 
بيوت هذه؟ قال: بيوت األنبياء 
فقام إليه ابو بكر فقال: يارسول 
الل هذا البيت منها؟ وأشار إىل 

بيت عيل وفاطمة.. 
فقال النبي:نعم ومن أفضلها..

 ت����وج ذل����ك ي����وم ال���ف���داء 
األكرب؛يوم  الذبح  العظيم؛يوم 
الدم،يوم  عل  السيف  إنتصار 

لرضا  املنذورة  القرابني  تقديم 
أجل  من  وتعاىل  تبارك  ال��رب 
إصالح االنسانية ولتبقى شعلة 
قلوب  يف  وح��رارة  تنطفئ  لن 
الغضب  احلرية.شهقة  عشاق 
وج��ب��ل ال��ص��رب وال��ع��ن��ف��وان 
األستئذان  عند  جتل  الفاطمي 
من زوجها -عبد الل بن جعفر 
مع  ب��اخل��روج  طالب-  اب  بن 
األمام احلسني -عليه السالم- 
فقد أعدت العدة لتحمل املشاق 
التي  ،واآلالم،واملحن،والفقد 
املرتبصة  م��س��ريهت��ا   تكتنف 
هينة  تعدها  لكنها  باالخطار 
ملصلحة  رضا  فيها  ملا  الل  بعني 

الدين..
-عليه  احل��س��ني  األم����ام  إن 
ال��س��الم- ع���امل ب��م��ص��ريه من 
بأنه  ل��ه  إخ��ب��ار ج���ده  خ���الل 
إخبار  بعد  بكربالء  سيستشهد 
ج��ربائ��ي��ل ل��ه؛وك��ذل��ك أم��ري 
امل��ؤم��ن��ني ع��ن��دم��ا م���رهّ ب��أرض 
ك��رب��الء وق��ال:ه��ن��ا م��ه��راق 
األمام سيد  ينثِن  فلم  دمائهم.. 
اجلهاد  مواصلة  عن  الشهداء 
ال��ب��اط��ل  ورد  الل  س��ب��ي��ل  يف 
وطلب األصالح يف أمة جده..

مر  املصطفى-كام  أخ��رب  وق��د 
بأنا  زينب  بالبحث-  ذك��ره 
احلسني  فقد  مصيبة  ستصادف 
املستقبل  ق���راءة  ان  بغربته.. 
ق��ب��ل سيد  م��ن  واس��ت��رشاف��ه 
بقوله  الشهداء  وسيد  االحرار 
إلبن عبا س ) شاء الل ان يراين 
قتيال وشاء الل أن يراهن سبايا( 
عليهم  وماجيري  لعياله  بإشارة 
ينطفئ  مل  احلسيني  النور  ،لكن 

بسبب الدور االعالمي الزينبي 
فأينام حلوا توضح أبعاد الثورة 
احلسينية حتى عرفت األمصار 
مظلومية  واملغارب  املشارق  يف 
آل حممد وهتتك يزيد وأعوانه..
عارمة  لثورة  مقدمات  وكانت 
ال��ت��واب��ني  ب��ق��ي��ادة سلامن  م��ن 
واملختار  اخل��زاع��ي   صد  ب��ن 
زيد  وثورة  العلويني  وث��ورات 
بن عيل ولن نفارق احلقيقة حينام 
الثورات  شعار  كل  ان  نقول 
،وح��ت��ى  حم��م��د  آلل  ال��ن��رص 
الساخر  امل��رسح��ي  ال��ك��ات��ب 
الثورات  يقول:كل  برنادشو 
احلسني  ثورة  إال  رجاهلا  أكلت 
فاحلسني  رج���اهل���ا،  خ��ل��دت 
الشمس  عنها  تغب  مل  حضارة 
الثائرين واالحرار   وبريق لكل 
– زينب  العقيلة  كانت  فقد   ،
الشاهد  هي   - السالم  عليها 
العطرة  ،والسرية  التأريخ  عل 
،فقدعاشت  النبوة  بيت  آلل 
الرسالة  بنت  املطهرة  القديسة 
ال��زه��راء  أم��ه��ا  حممد  آل  م��ع 
-صلوات  املصطفى  وجدها 
س��ن��وات  ع��ل��ي��ه��ام-س��ت  رب 
من  بالة  حماطة  وكانت  تقريبًا 
احلب واحلنان وملوءة بالرسور 
،ثم  النورانية  االج��واء  هذه  يف 
حمن  عل  التأرخيية  االنعطافة 
الرسالة والوقوف ضد التوحيد 
وش��ع��اع االي���امن م��ن مرشكي 
قريش ويف مقدمتهم ابو سفيان 
العاص وابو جهل  واحلكم بن 
وابو هلب واليهود الذين يغذون 
املصطفى- احلبيب  ضد  احلقد 
ف��اآلالم  وآل��ه-  عليه  الل  صل 

اهلوية  لتشكل  صباها  أحاطت 
يف  املدهشة  الزينبية  الشخصية 
واملقدرة  الصرب؛احللم؛األناة؛ 
االح���داث  م��ع  التفاعل  ع��ل 
االهل��ي  االي���امن  ملؤها  ب��روح 
بحسن العاقبة. ثم رحيل جدها 
امها  ورحيل  االنسانية  رسول 
احلياة  فارقت  والتي  املفاجئ 
الالحقني  اول  و  شبابا  بزهرة 
من  وامل��ح��روم��ة  باملصطفى 
السقيفة  ب��ف��دك،ث��م  حقوقها 
بشهادة  الرسالة  مرسى  وتغري 
الكوفة  بمسجد  املؤمنني  امري 
وإكامل  االس��الم  وأد  بمؤامرة 
ثم  حمتواه  من  تفريغه  حلقات 
باحلسن  مثلة  االمامة  تصفية  
من  ال��س��م  ودس  امل��ج��ت��ب��ى  
م��ع��اوي��ة ع��ن ط��ري��ق زوج��ت��ه  
جعدة بنت االشعث ومواصلة 
بحلقاهتا  االرت��دادي��ة  املسرية 
أمية  ب��ن��ي  تسلط  خ���الل  م��ن 
الذي  التوريث  نظام  وات��ب��اع 
ورضب  ب��االس��الم  ان��ح��رف 
حمق  وح���اول  ال��ق��رآن  صميم 
فالقرآن  املحمدية  ال��دع��وة 
الذي يصدح آناء الليل وأطاف 
بينهم  ش��ورى  وامرهم  النهار 
بتوريثه  ذل��ك  معاوية  جت��اوز 
لقهر  يزيد،.فالتحدي  الفاسق 
الصعاب التي عانى منها جدها 
ووالدها وامها  وأخوها احلسن 
عليهم  الل  -سالم  احلسني  ثم 
صالبتها،  تزعزع  مل  أمجعني- 
عضد   تفك  و  شوكتها،  وق��وة 

جمامع جنانا.
يتبع...
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كربالئيات
 يكسبَن الرزق بعرق الجبين والفيس بوك يجلب الزبائن

تتجُه بعض النساء الكربالئيات 
هلنهّ  جتلب  بأعامٍل  للقيام  اليوم 
ال���رزق احل���الل وه��ن داخ��ل 
منازهلن، خصوصًا مع رغبتهنهّ 
أجل  من  املنزل  داخل  بالبقاء 
والقيام  ب����األوالد  االع��ت��ن��اء 
واستحصال  األرسة  بشؤون 
ال��وق��ت عرب  ن��ف��س  امل����ال يف 
بدءًا  املختلفة  املواد  وبيع  إنتاج 
وصنع  واألغطية  األلبسة  من 
اليدوية  واألع��امل  نات  املعجهّ
خمتلف  إىل  وص���واًل  املختلفة 
الصناعات اجلميلة التي جتيدها 

املرأة. 
النساء  من  اليوم  يتطلهّب  وال 
العامالت للتعريف بمنتجاهتن 
س����وى اس��ت��ث��امر ص��ف��ح��ات 
ال�  عل  االجتامعي  التواصل 
املنتج  إلي��ص��ال  ب��وك(  )فيس 
لدى  أصبح  حتهّى  الزبون،  إىل 
داخل  من  ُكثر  زبائن  البعض 

املحافظة وخارجها.

إح��دى  مصطفى  أم  ��دة  ال��س��يهّ
نات،  املعجهّ بصناعة  العامالت 
ش��ارك��ت��ن��ا احل��دي��ث ع��ن ه��ذا 
املوضوع وقالت ل� )األحرار(: 
امل��رأة  تعمل  أن  عيبًا  »ل��ي��َس 
ًا،  وتساعد زوجها أو أهلها ماديهّ
خصوصًا إذا كان عملها داخل 
منزهلا الذي يضمن هلا الفرصة 
ومتابعة  رزقها  جللب  الكاملة 

شؤون أرسهتا«.
أخفيكم  »ال  حديثها،  وتتابع 
يف  للعمل  أت��وق  انني  بالقول 
ولكنهّ  احل��ك��وم��ي��ة،  ال��دوائ��ر 
أيضًا  البيت  استثامر  يمكن 
املنتجة  األع��امل  ببعض  للقيام 
وامل��رب��ح��ة وال��ت��ي ت���درهّ امل��ال 
أعمل  وح��ال��ي��ًا  ع���يل،  اجل��يهّ��د 
املعجنات من )الكيك  بصناعة 
ول��ديهّ  العراقية(  والكليجة 

زبائن كثر واحلمد لل«.
تعمل  والتي  منار،  السيهّدة  أما 
النسائية،  اخل��ي��اط��ة  جم��ال  يف 
تقول: ان »العمل داخل املنزل 

وجيلب  للمرأة  ج��دًا  مناسب 
هلا الرزق احلالل، الذي يعينها 
»النساء  ان  مضيفًة  حياهتا«،  يف 
ال��ك��رب��الئ��ي��ات م��ع��روف��ات 
عل  ومواظبتهن  باجتهادهن 
تربية  يف  ليس  الوقت  استثامر 
املنزلية  باألعامل  األبناء والقيام 
آخر  وق��ت  هنالك  وإن��ام  فقط 
ماديًا  منتجة  امل��رأة  فيه  تكون 
يف  خصوصًا  جيهّد  أم��ر  وه��ذا 
احلياة  متطلبات  مع  هذا  وقتنا 
مساعدة  ورضورة  ال��ك��ث��رية 

الزوج عل أعباء احلياة«.
وتبنيهّ منار، ان »مواقع التواصل 
بوك  الفيس  مثل  االجتامعي 
ى )السوق املفتوح(  وحتت مسمهّ
إيصال  يف  ال��ك��ث��ريات  س��اع��د 
جللب  هلا  والرتويج  منتجاهتن 
وأنا  بالرشاء،  الراغبنَي  الزبائن 
كسب  يف  ساعدين  قد  شخصيًا 

رزقي بعرق جبيني«.
االجتامعية  الباحثة  ��ُد  وت��ؤكهّ
)األح���رار(،  ل�  مرتىض  ه��دى 

فقط  ق  يتعلهّ ال  املرأة  »عمل  انهّ 
إىل  ى  يتعدهّ وإن��ام  امل��ال  بكسب 
وبأنن  بأنفسهنهّ  الثقة  كسب 
املجتمع،  يف  فاعالت  عناص 
أعامل  من  من  يقدهّ ما  والدليل 

مفيدة«.
تشعُر  »عندما  هدى  وتضيف 
املرأة بنفسها ووجودها يف هذه 
احلياة عرب العمل وتربية األبناء 
والقيام بمختلف األعامل فهذا 
وسينعكس  ج��دًا  صحيهّ  أم��ر 
إجيابًا عل األبناء ليكونوا أناسًا 

معطائني«.
وش��ه��دت م��واق��ع ال��ت��واص��ل 
للنساء  كبرية  ثورة  االجتامعي 
ال���ع���ام���الت داخ����ل ال��ب��ي��ت 
وأغلبهن من ميسورات احلال، 
وال  السهولة  بغاية  ف��األم��ر 
افتتاح  سوى  املرأة  من  يتطلب 
صفحة هلا للتواصل مع زبائنها 
التي تصنعها  وترويج منتجاهتا 

بنفسها.
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الحاسوب  عبر  إنتاجه  يتم  جديد  رقمّي  فــٌن  استطاَع 
الكثير  يتصّدر  أن  التعبيرية،  والرموز  الصور  ويستخدم 
إليصال  سهلة  وسيلة  ويصبح  الرقمية  الفنون  مــن 

المعلومات إلى المتلّقين.

األنفوغرافيك.. فٌن جديد يسحر المتلّقي

ُيدعى  الصيت  ذائ��ع  الفنهّ  ه��ذا 
)الرسوميهّات  أو  )األنفوغرافيك( 
التفاعلية(؛  التصويرية  والبينات 
وق���د أخ����ذْت أك��ث��ر ال��ق��ن��وات 
االن��رتن��ت  وم��واق��ع  الفضائية 
اإلخبارية تستخدمه للحديث عن 
اجلوانب  يف  املوضوعات  خمتلف 

االقتصادية واألمنية والسياسيهّة.
وع���وض���ًا ع��ن ال��ف��ي��دي��و ال��ذي 
عليه،  احل���ص���ول  ي��ص��ع��ب  ق���د 
شح  يتم  ال��ص��ور  وباستخدام 
بالكتابة  وإحل��اق��ه��ا  امل��وض��وع 
بك  لتصل  أفقي؛  تسلسيل  بشكل 
من  الصورة  ناية  يف  معلومة  إىل 

األسفل.
العام  إىل  الفن  هذا  جذور  وتعود 
كان  عندما  امليالد  قبل   7500
والرموز  الصور  ينقش  االنسان 
ال��ك��ه��وف حلفظ  ع��ل ج����دران 
ويذكر  القادمة,  لألجيال  التاريخ 
أنه قد تم اكتشاف أول رسوميات 

أنفوغرافية عام 1786 للميالد.
ر ب��رام��ج احل��اس��وب  وم���عهّ ت��ط��وهّ
اإلل���ك���رتوين وظ��ه��ور وس��ائ��ل 
عن  فضاًل  االجتامعي  التواصل 
امل��واق��ع اإلخ��ب��اري��ة ووك���االت 
استخدام  أص��ب��ح  فقد  األن��ب��اء 
ًا،  ج��دهّ شائعًا  األنفوغرافيك  فن 
تتم  البداية  يف  العملية  وكانت 
أنفوغرافية(  صور   5( باستخدام 
امل��واق��ع  بعض  ل��دى  رت  وت��ط��وهّ

)مليوين  إىل  لتصل  امل��رم��وق��ة 
ص��ورة(، وع��ادة   ما تكون نسبة 
 ،)%  60( املستخدمة  ال��ص��ور 
وال��دالالت  واألسهم  وال��رم��وز 
امللحقة  والكتابة   )%  38( بنسبة 

بنسبة )%13(.
ال��ع��رب وحت��دي��دًا يف  ال��ع��امل  ويف 
اس��ت��خ��دام  راَج  ف��ق��د  ال���ع���راق، 
األخرية  اآلونة  يف  األنفوغرافيك 
والسياسية  األمنية  رات  التطوهّ مع 
عل  مقترصًا  يعد  ومل  املختلفة، 
االستخدام  سهل  فهو  أح��د  أي 
أي  إلي��ص��ال  تسخريه  ويمكن 
سياسية  أو  دينية  كانت  معلومة 
يف  أو  ه��ن��دس��ي��ة  أو  ح��رب��ي��ة  أو 
والرتويج  والتعليم  الطب  جمال 

للمنتجات الصناعية.
األنفوغرافيك  ان  اخلرباء  ويقول 
له صلة كبرية باحلياة؛ فهو يتغلغل 
ويشارك يف مجيع األنشطة البرشية 
اإلنسان  خالهلا  من  يتعامل  التي 
يف ميادين احلياة املتعددة؛ وبمعنى 
هو  الغرافيكي  التصميم  فإنهّ  آخر 
أسلوب حياة، وهو طريقة إلجياد 
يواجهها  التي  املختلفة  احللول 

ال��ي��وم��ي،  ال��ن��اس يف واق��ع��ه��م 
هو  األنفوغرافيك  ;ألن  وبالطبع 
أي  يستطيع  ص��ورة  ع��ن  ع��ب��ارة 
كانت  أي��ًا  مشاهدهتا  مستخدم 
أي  لديه وع��ل  االت��ص��ال  رسع��ة 
م��وق��ع ت��م ن��رشه��ا، ع��وض��ًا عن 
الكتابة  م��ن  الكثري  ختترُص  أن��ا 
وال��ص��وت وال��ص��ور يف رم��وز 

وصور تعبريية ودالالت بسيطة.
أما عن مبادئ وخطوات تصميم 

األنفوغرافيك فتتم عرب:
* رسم سيناريو قبل التصميم.

وجتميع  بيانات  قاعدة  بناء   *  
ب��رن��ام��ج ق��واع��د  م��ع��ل��وم��ات يف 

بيانات مثل االكسل.
* تدعيم التصميم باألرقام.

* البساطة وجتنب احلشو.
* التزام نوع واحد يف التصميم.

اختيار  يف  والبساطة  السالسة   *
األلوان.

األنفوغرافيك،  أدوات  من  أم��ا 
املعروفة  التصميم  برامج  فهي 
 Photoshop – Adobe( مثل
هنالك  أن  علاًم   ،)Illustrator
مقاطع  تقدم  إلكرتونية  مواقع 
قابلة  ج��اه��زة  ون���امذج  تعليمية 
للتعديل لفن األنفوغرافيك ومنها 

.)FreePik(
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عليه،  تتآمر  الدنيا  إن  دائام  يتصور  الفاشل 
ويبالغ   ، الناس  عيوب  ي��رى  ع��ادة  وه��و 
فشله  تربير  دائام  حياول  وهو  انتقادها،  يف 
باهتام الناجحني عل إنم اتبعوا طرقا غري 
شيفة للوصول إىل ما هم عليه من نجاح، 
املريض،  أعصاب  حيطم  ع��ادة  وامل��رض 
ويؤثر عل منطقه واتزانه. هلذا فهو يتصور 
ضعفه  يستغل  أمامه  ال��ذي  الشخص  إن 
واذك��ر  رأي��ه،  عليه  يفرض  أن  وحي��اول   ،
دائام إن غرور اجلاهل ال حدود له ! وهذا 
ويسد  عقله،  وهيز  بصريته  يعمي  الغرور 
أذنيه إذ هو يتصور انه أذكى من الشخص 
الرجولة،  من  إن  ويعتقد  أم��ام��ه،  ال��ذي 
اخلاطئ،  برأيه  يتمسك  أن  كرامته  وحفظ 
يقتنع  ال��ذي  ه��و  الضعيف  إن  ويتوهم 
نجد  اليومية  جلساتنا  ويف  غ��ريه..!  برأي 
بصوت  يقنعك  أن  ع��ادة  حي��اول  اجلاهل 
حنجرته ال بمنطقه وحججه انه يتصور إن 
الرصاخ يغلب املنطق، وان احلناجر القوية 

ص��واب،  اىل  الضاللة  حتويل  عل  ق��ادرة 
كل  ونسمع  نقرأ   . حقائق  إىل  واألكاذيب 
يوم يف صحفنا املحلية والقنوات الفضائية 
دسومة اجلهل واجلهالء حينام يكتبون عن 
اإلبداعية،  مسريهتم  يف  نجحوا  أشخاص 
وهلم القدرة وامللكة يف كل حلظة أن يقدموا 

شيئا جديد ومتميزا وله تأثري ومؤثر. 
والفاشلون يراوحون بمحلهم ال يتقدمون 
عل  هذا  خطوات..  يرتاجعون  بل  خطوة 
صعيد من يمتلكون تارخيا يف اإلبداع وهلم 
أن  وبعد  اإلنتاج..  يف  وبصمتهم  اسمهم 
بجهل  ينافسون  اإلبداعي  ضوؤهم  انطفأ 
يف  وفاقوهم  أيدهيم  عل  تتلمذوا  هم  من 
اإلبداع والطرح احلداثوي القائم يف عرص 
التقنيات احلديثة .. هنا علينا أن ال نحاسب 
الفاشل بعقلية  املتعلم، وال  اجلاهل بعقلية 
 . املعاىف  بعقلية  املريض  وال   ، الناجح 
الظاملة  وأحكامهم  واجل��ه��الء  احلمقى 
وترصفاهتم املثرية، عندما ترتكهم يثرثرون 

وأحكامهم  محاقاهتم  ت��ربر  أن  دون  من 
فأنك  واجل��ائ��رة  املجانية   واط��الق��اهت��م 
البال...أما  وراحة  الدنيا  حالوة  ستعيش 
الذين يشغلون أنفسهم بمحاسبة اآلخرين 
فال ينامون الليل الن عملية احلساب تطرد 
إىل  الليل  هدوء  وحتول  العيون  من  النوم 
مثل   . أحالم  وأضغاث  وضجيج  صاخ 
هذه األمراض املرتسبة يف نفوس الوامهني 
بأنم أصحاء نقرأ عنها يوميا يف الصحف 
املجالت  م��ن  والكثري  الكتب  وب��ع��ض 

الثقافية والفنية. 
قدوة  ليكونوا  أنفسهم  يراجعوا  أن  عليهم 
بمرساها  يرسو  مدرسة  إبداعهم  وم��ن 
إبداعا  فاقوهم  والذين  اجل��دد  املبدعون 
الصانع  ف��اق  زم��ن  يف  ب��م،  يعرتفوا  وأن 
املبدعني  كبار  إن  وليتذكروا  األس��ت��اذ، 
خالل  من  وتارخيا  جمدا  ألنفسهم  صنعوا 
تالميذهم الذين فاقوهم إبداعا وأصبحت 

هلم مدرسة مستمرة يف احلياة ..

 ...
ية

صر
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زواج القاسم ابن االمام الحسن )عليهما السالم(

خالد غانم الطائي

عامر اليساري

عندما َيِعُد األب

بعض االخوة عندما متر عل مسامعهم قصة واقعة كربالء وقضية عقد االمام احلسني 
)عليه السالم( البن اخيه القاسم بن احلسن عليهام السالم عقدا بالزواج من احدى 
واملكان  والزمان  ذلك؟  يكون  كيف  يتساءلون  السالم  عليها  )سكينة(  وهي  بناته 
واحلال غري مناسب إلقامة الزواج حتى ان املاء ُمنع عل معسكر االمام احلسني )عليه 
السالم( وفعل االمام املعصوم ال يرقى اليه الشك يف صوابه مع انم يعلمون مجيعًا 
والسالم(  الصالة  عليهم  بيته  واهل  حممد  )لوالية  الكفار  ايدي  عل  سيقتلون  انم 
الزواج هي  ان قضية عقد  العاجل وجواب ذلك  بالقريب  الشهادة  وينالون شف 
من  تعاىل  الل  عند  اعظم  هلو  واستشهاده  املتزوج  املجاهد  ثواب  الن  معنوية  قضية 
اخاه  حياته  يف  السالم(  )عليه  احلسن  االمام  اوىص  وقد  الشهيد  االعزب  املجاهد 
الذي  املتزوج  امُلصيل  ثواب  ذلك  ونظري  هذا  الزواج  بعقد  السالم(  )عليه  احلسني 

ُيضاعف له االجر سبعني مرة عل امُلصيل االعزب )الُعزب(.
اضافة لذلك فان املعصومني واوالدهم يكرهون ان يلقوا الل تعاىل وهم ُعزاب وهم 
بمختلف  يتعذر  الذي  الشباب  عل  رد  ايضًا  ذلك  ويف  الزواج  امهية  يعلموننا  بذا 
اتزوج  ما زلت ادرس ولن   ً بالقول مثال  الزواج..  الواهية من اجل تاخري  االعذار 

حتى اخترج وبعد التخرج يقول لن اتزوج حتى اجد وظيفة وهكذا..

ال  ال��ص��احل��ة  االب  شخصية 
ولكن  حم��دد  رك��ن  ع��ل  تتوقف 
الذي  الصدق،  االس��ايس  ركنها 
وخاصة  شخص  كل  عل  جيب 
كل  يف  به  التحيل  االرسة  رئيس 
يف  االرسة  تتداوهلا  التي  االم��ور 
باعتباره  اليومية  حياهتا  ش��ؤون 
املجتمع  نواة  يروي  الذي  النهر 
وهي  املستقبلية  االساسية  ولبنته 
هنا  االش����ارة  وجت���در  االرسة، 
التي  اجلوانب  او  االم��ور  ان  اىل 
بشفافية  با  اخلوض  منه  تتطلب 
التي  للصدق  صورة  فالشفافية   ،
اللغة  جعله  عل  االس��الم  حثنا 
التي ينطق با لسان املسلم حيث 
للنبي  الرشيف  احلديث  يف  ورد 
عليه  الل  )ص��ل  حممد  االم���ني 
وآله وسلم( : ).... فإن الصدق 
هيدي اىل الرب، وان الرب هيدي اىل 

اجلنة(.. ومن امثلة ذلك احلرص 
بالوعد  االيفاء  عل  احلرص  كل 
يقوله  ال���ذي  ال��وع��د  وخ��اص��ة 
االيفاء  عدم  ارضار  ألن  ألرسته 
ك��األرضار  آنية  عائلة  منها  ب��ه 
ذويه  لدى  يرتكها  التي  النفسية 
وكذلك  امل  وخيبة  احباط  من 
ابنائه  وبني  بينه  الثقة  )تصدع( 
دينية شعية حيث  ما هي  ومنها 
ان عدم االيفاء سيدخل املوعد يف 
وحل النفاق فقد ورد يف احلديث 
)صل  حممد  النبي  عن  الرشيف 
الل عليه وآله وسلم( )آية املنافق 
ثالث اذا حدث كذب وإذا وعد 

اخلف وإذا اؤمتن خان(.
ومن سلبيات هذا الرتاجع ما هو 
الكذب  أبناؤه  م  فسيتعلهّ  ، اخطر 
او  أبيهم  من  شخص؟  أي  ومن 
من ينوب عنه كالعم واألخ االكرب 

املدرسة  يف  املعلم  وكذلك  واألم 
هنا  والواقع  منه،  ذلك  صَدر  ان 
طرق  قد  الضاللة  من  ب��اب  أي 
صغاره  وعلهّم  اواًل  كذب  فقد  ؟ 
فالصغار  الفعل،  ب��ذا  الكذب 
عن  يفتشون  الطفولة  مرحلة  يف 
من  يتعلمونه  جديد  يشء  أي 
ابيهم وسواه، من قول او فعل او 
تقرير، فسكوت االب عن سلوك 
مشني الحد ما سيدفع االبناء اىل 
نظرًا  مسموحًا  ذلك  بان  التصور 
لسكوت الوالدين حيال حدوثه، 
اال اللهم اذا كان هناك سببًا مقنعًا 
برشط  الوعد  لتأجيل  يدفعه  لل 
للعواقب،  جتنبًا  إياه  ُيفهمهم  ان 
ومن علهّم صغاره الكذب فكيف 
احلال به يوم الفصل، فقد ورد يف 
احلديث الرشيف عن النبي )صل 
الل عليه وآله وسلم( : ).... ومن 

سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
يوم  اىل  بعده  من  با  عمل  من 
القيامة( فاألب واملعلم هو قدوة 

للصغار يف كل يشء..
استشهد  كيف  هنا  نتذكر  وليتنا 
)عليه  العباس  الفضل  ابو  سيدنا 
عندما  ك��رب��الء،  ي��وم  ال��س��الم( 
االم��ام  اخيه  من  ب��إصار  طلب 
ترك  ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ني 
جثامنه الطاهر يف مكان استشهاده 
وعدم محله اىل املخيم، ألنه وعد 
صغاره وأهله بجلب املاء اليهم.. 
بدون  اليهم  الرجوع  يريد  وال 

ذلك..
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فهم الباحثون الغربيون أن الشعائر و املظاهر يف القضية احلسينية لدى الشيعة 
احلسني،  اإلمام  ثورة  من  مستوحى  عميق  فكر  عن  ظاهر  تعبري  إال  هي  ما 
عليه السالم، التي شكلت حدثًا بارزًا يف التاريخ اإلسالمي، يقول) كامران 
سكوت( الربوفسور املساعد يف جامعة تكساس يف كتابه )شهداء كربالء(: 
بالنسبة إىل الشيعة ُيشكل استشهاد احلسني حدثًا تارخييا غري عادي، ونقطة 
حتول تارخيية، وجتليا ميتا تارخييا- أي بام خيرج عن نطاق التاريخ الواقعي- 
للحقيقة يف آن معا..أما )فرنسوا تويال( - مدير الدروس يف املدرسة احلربية 
العليا للجيوش الفرنسية) أرض، جو، بحر( ومستشار رئيس جملس الشيوخ 
الشيعة  لدى  وجلية  واضحة  والعدالة  الشهادة  مفاهيم  فريى  الفرنيس- 
فيقول يف كتابه:  الشيعة يف العامل: إن أمهية مذبحة كربالء ال ُتقاس بمجرى 
احلدث: معركة صغرية بني فريقني دامت يومًا واحدًا، وأسفرت عن بضع 
عرشات القتل، لكن موت احلسني حفيد النبي سُيتخذ رمزًا، ويصبح شعارًا 
يف اإلسالم، قوامه الرصاع من أجل اخلري واحلق، و االستشهاد الرضوري 
لكل مقاتل من أجل العدالة، وهكذا ُولدت لدى الشيعة ملدى أجيال العالقة 

بني االستشهاد و احلقيقة، وبني األمل و العدالة.

يف  تقام  التي  واملواكب  واملراسيم  الشعائر  هذه  ان 
حُمرم وصفر من كل عام هي واحدة من  أيام شهري 
احُلسني)عليه  اإلمام  قضية  ختليد  يف  املهمة  األساليب 
احُلسني)عليه  اإلم��ام  بأعبائها  نض  التي  السالم( 
السالم( واستشهد عل طريق أهدافها ومل تقترص هذه 
املراسم عل العراق )مرسح األحداث( بل أمتدت إىل 
املرشق  يف  اإلسالمي  العرب  العامل  من  أخرى  بلدان 
البيوت  بعض  دخول  األندلس  إىل  وتتجه  واملغرب 
فيها  فظلت  قبل  من  عيل  آل  بنرصة  تدين  كانت  التي 
إىل  الداخلني  بأن  للنظر  وامللفت  متوارثة  النزعة  هذه 
تعد يف  التي  البيوتات  من  كانوا  الشيعة  األندلس من 
حينها أعمدة وأساطني التشيع يف املرشق وأن دل هذا 
أرضية  هناك  بأن  اعتقادهم  عل  يدل  فإنام  يشء  عل 
بقرطبة  األموي  احلكم  وجود  من  الرغم  عل  مناسبة 
ومن أشهر الداخلني إىل األندلس هو هشام بن احلسني 
السالم(  الصادق)عليه  جعفر  اإلمام  ابن  إبراهيم  بن 
نزل  الذي  السالم(  البيت)عليهم  أهل  أئمة  سادس 

مدينة لبلة وتعرف منازهلم فيها منازل اهلاشمي.

باحثون: المظاهر في القضية الحسينية ظاهر 
عن فكر عميق مستوحى من ثورة اإلمام الحسين

ثورة الُحسين)عليه السالم( 
في التراث األندلسي...!

النرويج: تدّرس ثورة الحسين في مدارسها..!
فن التعريف بقضية اإلمام احلسني)عليه السالم( يف النرويج،  وصل اىل مراحل متقدمة، فباإلضافة اىل املجالس احلسينية التي حيرص 
ف باإلسالم،  البعض من غري املسلمني اىل دراسة معانيها، نجحت اجلالية العراقية املسلمة يف اقناع السلطات بإضافة منهج درايس يعرهّ
ر لطالب مرحلة الرابع االبتدائي دروس يف حياة اإلمام احلسني)عليه السالم(، يف فصل مستقل بعنوان )ثورة احلسني(. حيث َتقرهّ
القرآن  والدين وتفسري  اللغة  تتضمن حمارضات ودروسا يف  دينية  برامج  اعداد  اىل ذلك، عل  اضافة  النرويج،  املسلمون يف  واعتاد 
وتالوته. وكانت النرويج، اعرتفت العام 1969 باإلسالم دينًا رسميًا، حيث ُبني أول مسجد يف العاصمة النروجيية، أوسلو العام 

1974 التي تضم اكثر من 30 مجعية ومسجدا، ويعد اإلسالم اآلن ثاين ديانة هلا أتباع يف النرويج..
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إن الكاتبة اإلنكليزية القديرة فريا ستارك كانت قد كتبت فصاًل صغريًا عن عاشوراء يف كتابا املعروف باسم )صور بغدادية( صفحة 
)145- 150( طبعة كيلد يوكس1947م، وقد يسمى كتابا )خمططات بغداد(، وتبدأ هذا الفصل بقوهلا: إن الشيعة يف مجيع أنحاء 
العامل اإلسالمي حييون ذكرى احلسني ومقتله ويعلنون احلداد عليه يف عرشة حمرم األوىل كلها.. وتأيت املس فريا ستارك عل ذكر واقعة 

الطف ومصيبة أهل البيت وإحاطة األعداء حول اإلمام احلسني عليه السالم ومنعهم إياه عن موارد املاء فتقول:
عل مسافة غري بعيدة من كربالء جعجع احلسني إىل جهة البادية، وظل يتجول حتى نزل يف كربالء وهناك نصب خميمه.. بينام أحاط به 
أعداؤه ومنعوا موارد املاء عنه. وما تزال تفصيالت تلك الوقائع واضحة جلية يف أفكار الناس يف يومنا هذا كام كانت قبل )1257( 
سنة وليس من املمكن ملن يزور هذه املدن املقدسة أن يستفيد كثريًا من زيارته ما مل يقف عل يشء من هذه القصة ألن مأساة احلسني 

تتغلغل يف كل يشء حتى تصل إىل األسس وهي من القصص القليلة التي ال أستطيع قراءهتا قط من دون أن ينتابني البكاء..

أساسًا  بعد  فيام  صارت  ومآٍس  فظائع  كربالء  واقعة  يف  حدثت 
فلقد  عام..  كل  من  حمرم  شهر  من  العاش  اليوم  يف  عميق  حلزن 
باحلسني وأتباعه، وكان بوسع احلسني  املعركة  أحاط األعداء يف 
أن يعود إىل املدينة لو مل يدفعه إيامنه الشديد بقضيته إىل الصمود 
القالئل حدًا  بلغ األمر بأصحابه  املعركة  التي سبقت  الليلة  ففي 
يف  فحرضوه  ورائهم  من  مكان  إىل  وحطب  بقصب  فأتوا  مؤملًا، 
احلطب  ذلك  فيه  ألقوا  ثم  كاخلندق  وجعلوه  الليل،  من  ساعة 
والقصب وأرضموا فيه النار لئال هيامجوا من اخللف.. ويف صباح 
اليوم التايل قاد احلسني أصحابه إىل املوت، وهو يمسك بيده سيفًا 
وباليد األخرى القرآن، فام كان من رجال يزيد إال أن وقفوا بعيدًا 
الواحد بعد اآلخر، ومل  نباهلم فأمطروهم با.. فسقطوا  وبوا  وصهّ
بني  يبق غري احلسني وحده.. واشرتك ثالثة وثالثون من رجال 
أمية برضبة سيف أو سهم يف قتله ووطأ أعداؤه جسده وقطعوا 

رأسه..

  ذلك الغيور الذي كان هيتم بناموس الناس إىل هذا احلد ومل يتوان حلظة عن 
القتال يف الذود عن نسائه وعياله واآلخرين، حينام بقي وحيدَا يف ساحة القتال 
أشقياء  ورأى  الرماح  و  السيوف  جراحات  فرط  من  األرض  عل  جلس  و 
يده احلديدية املرضجة  الكوفة هيجمون عل خيام عياله من كل جانب، رفع 
بالدماء و صاح بم: يا شيعة آل أب سفيان! إن مل يكن لكم دين فكونوا أحرارَا 

يف دنياكم.

حارب  قد  احلسني  كان  إن 
دنيوية،  أه���داف  أج��ل  م��ن 

فإنني
إصطحب  مل���اذا  أدرك  ال   
و  النساء  و  األخ��وات  معه 

األطفال؟
 إذن فالعقل حيكم أنه ضحى 

فقط ألجل اإلسالم.

عل  القضاء  م��ن  بالرغم 
عسكريًا،  احل��س��ني  ث���ورة 
فإن الستشهاده معنى كبريا 
يف  فعااًل  وأث��رًا  مثاليته،  يف 
من  كثري  عطف  اس��ت��درار 

املسلمني عل آل البيت 
)عليهم السالم(..

الكاتبة اإلنكليزية  فريا ستارك

اآلثاري اإلنكليزي: )ستيون لويد(

اإلنجليزي  الروائي 
تشارلز ديكنز

المستشرق اإلنكليزي: )د.ج.هوكارت(

العالم واألديب المسيحي: جورج جرداق

دلَّت صفوف الزوار التي تدخل إىل مشهد احلسني يف كربالء والعواطف التي ما تزال تؤججها يف العاش من حمرم يف العامل اإلسالمي 
بأرسه، كل هذه املظاهر استمرت لتدل عل أن املوت ينفع القديسني أكثر من أيام حياهتم جمتمعة..

الــمــســتــشــرق األلــمــانــي 
)يوليوس فلهاوزن(
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مكتبة »االحرار«

شخصية  تتناول  التي  المعرفية  بالكتب  السجادية  المكتبة  لرفد  سعيًا 
بالصحيفة  المتمثل  الفكري  وتراثه  السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام 
السجادية ورسالة الحقوق، أصدر الباحث اإلسالمي سامي جواد كاظم 
حمل  كتيبًا  النشر،  بشعبة  التأليف  وحدة  عن  األحرار(  مجلة  تحرير  )رئيس 
عنوان )أعالم األزهر.. بالصحيفة السجادية تتأّثر(، والذي صدر حديثًا عن 

دار الوارث للطباعة والنشر بواقع )70 صفحة(.

ل الكاتب يف جمهوده اجلديد بني أربع  ويتنقهّ
شخصيات مرصية )أزهرية( هلا حضورها 
)الشيخ  وهم  والديني،  والفكري  الثقايف 
مجعة  حممد  أمح��د  ج��وه��ري،  ط��ن��ط��اوي 
حسني  كامل  حممد  األس��ت��اذ  األب��ي��وق��ي، 
النفيس(،  راسم  حممد  اإلسالمي  واملفكر 
الصحيفة  عن  ن��وه  دوهّ ما  عل  وقف  حيث 
السجادية وتأثهّرهم با، فضاًل عن الوقوف 
العلمية  ومكانتهم  الذاتيهّة  سريهتم  عل 

املرموقة.
»تراثنا  ان  قائاًل:  املؤلف  مة كتب  املقدهّ ويف 
اإلسالمي غني باملفاهيم والقيم التي ترقى 
إذا  البرشي نحو األفضل السيام  باملجتمع 
هو  اإلسالمي  ال��رتاث  مصدر  أن  علمنا 
كالم  وهو  اخلالدة  املعجزة  الكريم  القرآن 

وأكمل  خلقه  أحسن  ال��ذي  اخللق  رب 
شيعته لكي يسري بالطريق املستقيم«.

السجادية  »الصحيفة  ان  املؤلف  وي��رى 
إح����دى ال��ص��ف��ح��ات امل��رشق��ة ل��ل��رتاث 
اإلسالمي بام حتمله من معان وحكم ختدم 
اإلنسان وترتقي بعالقته مع الل )عزهّ وجل( 
تستحق  الصحيفة  وه��ذه  املجتمع،  ومع 
العلوم فإنم  دراسة لكل املختصني بشتى 

سيجدون علومهم يف ثنايا الصحيفة«.
جاء  الكتاب  »ه��ذا  أن  املؤلف  ح  ويوضهّ
الصحيفة  به  أثرت  ما  عل  الضوء  ليسلهّط 
الدين  رج���االت  بعض  ع��ل  السجادية 
والثقافة يف مرص والذين اطلعوا عليها بعني 
كلامهتم  روا  وسطهّ العاطفة  بعني  ال  العقل 
ننقلها  والتي  الصحيفة  ب��ذه  وآراءه���م 

للقارئ الكريم نصًا يف هذا الكتيب«.
ختص  كبرية  إشكالية  عل  املؤلف  ويقف 
اطالع  خالل  ومن  السجادية  الصحيفة 
الطنطاوي اجلوهري  الشيخ  التجديد  رائد 
عليهم  خافية  ك��ان��ت  ب��أن��ا  ذك��ر  حيث 
أن  عل  املؤلف  رأي  بحسب  يدل  وه��ذا 
العرشين  القرن  منتصف  حتى  الصحيفة 
من  يعترب  ال��ذي  باألزهر  معروفة  تكن  مل 
اإلسالمية،  الثقافة  نرش  يف  الرصوح  أهم 
رأي  ام��ام  نقف  جيعلنا  الوقت  نفس  ويف 
الطنطاوي بالصحيفة أمام موقف آخر أال 
منهاجه  ذكر يف  الذي  تيمية  ابن  قول  وهو 
أن الصحيفة يعتمد عليها كثري من الوعاظ 
وأصحاب الكالم وهذا قوله كان يف القرن 
املؤلف  يتساءل  وهنا  للهجرة!!،  السابع 

سامي جواد كاظم 
في كتابه الجديد:

كيّف تأّثر أعالم األزهر بالصحيفة السجادية؟

عرض/ علي الشاهر
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أبو الصالح الحلبي

هوية كاتب

الشيخ أبو الصالح تقي الدين بن نجم احللبي )374 
م الشيعي  ه� - 447 ه�(، رجل الدين والفقيه وامُلتكلهّ
الكبري، الذي أمجع علامء الشيعة ورجاهلم عل وثاقته؛ 

ومنهم احلر العاميل.
ومن مؤلفاته:

* البداية يف الفقه. نسبه إليه ابن شهرآشوب يف معامل 
القمي  وعباس   ، املقابس:  يف  والتسرتي  العلامء، 
األعيان،  يف  األم��ني  وحمسن  واألل��ق��اب،  الكنى  يف 

والطهراين يف الطبقات والذريعة.
* الربهان عل ثبوت اإليامن. كتاٌب يف علم الكالم؛ 
مرتب عل فصول، أوهلا يف التوحيد وآخرها يف املعاد، 
الديلمي يف  بتاممه  وأدرجه  بيت.  ويقرب من ستامئة 
كتابه أعالم الدين، ونسبه إىل احللبي: عباس القمي 

يف الكنى واأللقاب، والطهراين يف الذريعة.
بن  نرص  لصاحبه  صنفه  أنه  ُذكر  الصحة.  تدبري   *
صالح الذي ويل احلكومة سنة 426 ه�، وقتل يف سنة 
429 ه�. نسبه إليه الذهبي يف سري أعالم النبالء4 / 

78، وكذا نقل عنه حمسن األمني يف األعيان.
ذكره  الكالم،  علم  يف  كتاٌب  املعارف.  تقريب   *

الطهراين يف الذريعة، واحلر العاميل يف أمل اآلمل.
* التلخيص يف الفروع. ذكره املصنف يف كتابه تقريب 
املعارف والربهان والكايف. راجع: ص 121 و459 
و461 من هذا الكتاب، والربهان: 54، والكايف يف 

الفقه: 466 و510.
* التهذيب. نسبه إليه الذهبي يف سري أعالم النبالء، 

وعنه حمسن األمني يف أعيان الشيعة.
* دفع شبه املالحدة. نسبه إليه يف تاريخ الذهبي كام 
عنه يف األعيان 3 / 635، ويف أعالم النبالء 4 / 78 

عن تاريخ الذهبي: شبه املالحدة.

كيف كانت الصحيفة مشهورة حتى 
القرن  يف  بينام  للهجرة  السابع  القرن 
بدليل  مغمورة  للهجرة  عرش  الرابع 
عليها،  لع  أطهّ ملا  الطنطاوي  تفاجأ 
ومن هي اجلهة التي تعمل عل طمس 

الرتاث اإلسالمي؟!
أن  املؤلف  ي��رى  آخ��ر  جانب  وم��ن 
بام  م��رص  يف  األزه���ر  أع���الم  انبهار 
علو  عل  د  يؤكهّ الصحيفة  تضمنته 
السجاد  اإلمام  وهو  أال  قائلها  شأن 
عل  ح��رص  ال��ذي  ال��س��الم(  )عليه 
اإلنسان  خي��دم  م��ا  ك��ل  يضمنها  أن 
ال  أنا  بحيث  خاصة  واملسلم  عامة 
اإلمامي  باملذهب  اختصاصها  يبدو 
االنطباع  بدليل  املذاهب  بقية  دون 
الرائع الذي بدا عل رأي األعالم يف 
الصحيفة  هذه  أن  وتأكيدهم  األزهر 
املذاهب  بني  التقريب  برسالة  أشبه 
وملهّ الشمل اإلسالمي مثلام أصبحت 
رسالة احلقوق لإلمام السجاد )عليه 
يف  مجعاء  لإلنسانية  رسالة  السالم( 
ضامن حقوقهم دون النظر إىل أديانم 

أو مذاهبهم.
السيد  ذكره  ما  إىل  املؤلف  أشار  وقد 
حم��م��د م��ه��دي اب���ن ال��س��ي��د حسن 
املحقق  كتابه  يف  اخلرسان  املوسوي 
ل� )حاشية ابن ادريس عل الصحيفة 
والتي   )86  –  56 )ص  السجادية 
حول  قرأت  ما  خري  من  فيها:  يقول 
كتبه  ما  السجادية  الصحيفة  أدعية 
من  وهم  املرصيني؛  األع��الم  بعض 
من  وكلهم  العالية،  الشهادات  محلة 
بام  إعجابًا  أخ��ذوا  فقد  السنهّة  أه��ل 
بطيب  العبقة  اإلضاممة  تلك  حوته 
ن��رشه��ا ال��ف��واح ورأوه����ا م��ن خري 
وس��ائ��ل ال��ص��الح واإلص����الح.... 

إلخ«.
كتبه  ما  تدوين  عل  املؤلف  وعكف 
الشيخ طنطاوي جوهري )أدعية عيل 

وماذا  عنه  الل  ريض  العابدين  زين 
نا  يستفيد منها املسلمون(؟ حيث دوهّ
السرية  بذكر  ذل��َك  خمتتاًم  ه��ي،  كام 
 1870( ج��وه��ري  للشيخ  الذاتية 
لتعريف  منه  كجهد  م(   1940  –
األزهرية  الشخصية  ب��ذه  ال��ق��ارئ 
ذكره  عن  فضاًل  العلمية،  ومكانتها 
السيد  سامحة  بني  املتبادلة  للرسائل 
حول  الطنطاوي  والشيخ  املرعيش 

الصحيفة السجادية.
أما الشخصية الثانية فهو األستاذ أمحد 
بكلية  األستاذ  األبيوقي،  مجعة  حممد 
ومقالته  بمرص  اإلسالمية  الرشيعة 
السجادية  الصحيفة  عن  املشهورة 

املعنونة )زين العابدين يف فلسفته(.
هو  األزه��ري��ة  الشخصيات  وثالث 
 1901( حسني  كامل  حممد  األستاذ 
اح العظام املرصي  – 1977 م(، جرهّ
العربية  وأس��ت��اذ  واألدي���ب  الشهري 
كتاب  ل��ف  وم��ؤهّ امل��رصي��ة  باجلامعة 
حيث  اإلسالمية،  مرص  يف  األدب 
وقف املؤلف عل ما دونه حممد كامل 
أدعية  يف  )خ��واط��ر  الصحيفة  ع��ن 

اإلمام زين العابدين(.
��ر اإلس��الم��ي  وأخ�����ريًا م��ع امل��ف��كهّ
الدكتور  املشهور  املرصي  والطبيب 
م(   1952( النفيس  راس���م  أمح��د 
ودراسته املوضوعية )اإلمام السجاد 
ر اإلسالمي(. � عليه السالم � والتصوهّ

ولكن  الصغري  بحجمه  الكتيب 
ليعرض  القيهّم جاَء  بمحتواه وفحواه 
البيت  أمامنا مدى عظمة تراث أهل 
)عليهم السالم( وتأثهّر اجلميع به من 
شيعتهم وغريهم، وهو برأيي يضعنا 
ل الطريق ويدعونا لنعرف ايضًا  يف أوهّ
الساموية  الديانات  أصحاب  آراء 
برتاث اإلمام السجاد )عليه السالم(.
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زائرو األربعينية ســــنة 1998 
يتخفون في بساتين منطقة 
الحيــــادرة أو الحيدرية بين 
وكربــــالء  الكفــــل  منطقــــة 
ويتحّدون أزالم البعث ألداء 

الزيارة المباركة...

التعيينات الحكومية

املحافظات  يف  ومديرياهتا  الرتبية  وزارة  أعلنت 
عل  للتعيينات  القبول  باب  فتح  عن  العراقية 
اإلعالن  وه��ذا  واملعلمني،  للمدرسني  مالكها 
املعنيني،  الشهادات  محلة  من  الكثريون  ينتظره 
ولكن يف نفس الوقت كان اإلعالن جمحفًا لبعض 
التخصصات التدريسية من قبيل مدريس األحياء 
والفيزياء واالقتصاد، حيث مل تطلب مديرية تربية 
ص،  ختصهّ كل  يف  واح��د  فرد  سوى  مثاًل  كربالء 
فكيف سيتم اختيار هذا الشخص، وماذا عن بقية 
ينتظرون  الذين  جني  املتخرهّ اآلخرين  العرشات 

رمحة احلكومة يف شملهم بالتعيني.

حديُث »األحرار«

)1(
)ال جتلس بني النيام وال تنام بني اجلالسني، وال تضع يدك عل خدك وال تشبك 
املرآة  إىل  تنظر  الطني، وال  تأكل  اللحم، وال  مثل  اخلبز  تنهش  أصابعك، وال 
لياًل، وال تلبس القميص مقلوبًا، وال تنفخ يف الطعام احلار واليف قدح املاء، وال 
تنظر إىل ما خيرُج منك، وال تتثاءب إال ويدك عل فمك، وال تشم طعامك، وال 

تكربهّ لقمتك، وال تأكل يف الظلمة(.
)2(

)عليكم بقراءة سوره يس: ما قرأها جائع إال شبع وال عطشان إال روَي وال 
عرياَن إال كساه الل وال عازب إال تزوج وال خائف إال أمنه الل وال مريض إال 
برئ  وال مسجون إال خلصه الل من سجنه وال مسافر إال أعانه الل عل سفره(.

من وصايا النبّي
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حالة غير إنســـانية ال تمت للدين أو العرف بصلة وهي حالة ترك األطفال الرّضع عند أبواب 
الجوامع ألسباب غير معروفة سوى أّنها تنبئ بكارثة كبيرة ستؤدي بالمجتمع إلى الهالك، 
فما ذنب هؤالء األطفال وما هو مصيرهم بعد أن يتركهم أبوهم أو أمهم بدون شفقة وال 

رحمة، وسيكبر وال يعرف من الحياة شيئًا سوى أّنه )طفل لقيط(.

خافوا اهلل فيهم..

ما معنى المسلم

علي ناجي المعّدل

)يا  قال:  السالم(  )عليه  الباقر  اإلمام  عن  خالد  بن  سليامن  عن 
قال  أعلم،  أنت  فداَك  ُجعلُت  املسلم؟ قلت!  أتدري من  سليامن 
ثم  ويده،  لسانه  من  املسلمون  سِلم  من  املسلم  السالم(:  )عليه 
أعلم،  أنت  قلت  قال:  املؤمن،  من  وتدري  السالم(:  )عليه  قال 
أمواهلم  عل  املسلمون  ائتمنه  من  املؤمن  إن  السالم(  )عليه  قال 
وأنفسهم واملسلم حرام عل املسلم أن يظلمه أو خيذله أو يدفعه 

دفعه تعنته(.
فاإلسالم دين الل الذي برشهّ به األنبياء )عليهم السالم(، والسالم 
املجتمع  يف  اإلنساين  للفرد  اإلسالمية  الشخصية  يبني  الذي  هو 
والدين يف احلقيقة كله أخالق، فالرسول األعظم حممد )صل الل 

عليه وآله( يقول: )إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق(.
يتعلم أحكام اإلسالم بصورة جيدة  أن  للمسلم  ينبغي  ومن هنا 

وبدرجة عالية من الوعي.

يف  حصل  رسه(:  )ق��دس  ال��ش��ريازي  رض��ا  حممد  السيد  يقول 
البحرين أن أحد املؤمنني رأى رجاًل يتجه هو وعائلته إىل كربالء، 
األبواب،  عل  الشتاء  وموسم  كربالء  إىل  تذهب  أنت  له:  فقال 
ع وربام ينهار بفعل األمطار ، األوىل لك أن ترصف  وبيتك متصدهّ

أموالك لرتميم بيتك.
فقال له ذلك املؤمن: لقد بذل اإلمام احلسني )صلوات الل عليه( 
يف  مطروحًا  ظلهّ  إنهّه   ، ألجله  مالنا  نبذل  ال  ونحن   ، ألجلنا  دمه 
أذهب  وال  بيتي  بسقف  أفكر  فهل  ألجلنا،  ��ام  أيهّ ثالثة  العراء 

لزيارته؟؟
فقال ذلك املعرتض: بأمثال هذا ثبتت شعائر أب عبد الل احلسني 

)عليه السالم(.

من وصايا النبّي
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ترســـيخًا للتعاليم اإلســـالمية والمبادئ اإلنســـانية في النهضة الحســـينية المباركة، وتكريســـا لمفهوم الهجرة الروحية التي يعيشها 
الزائرون على طريق »يا حسين«.. يعلن قسم إعالم العتبة الحسينية المقدسة عن مسابقة »موبسينما« ألفالم الموبايل، وفقًا للشروط 

اآلتية: 
1ـ أن يستوفي الفيلم جميع الشروط الفنية المتعارفة في هذا النوع من األفالم وينسجم مع ثوابت القضية الحسينية والوطنية. 

2ـ أّلا يتضمن اإلساءة ألي من الشعائر والمراسيم والمواكب والجهات واألشخاص.
3ـ أاّل تطول مدة عرضه عن خمس دقائق.

4ـ أن يتم إنتاجه )تصوير ومونتاج( بواسطة البرامج والتطبيقات المتداولة في أجهزة الموبايل وأنظمتها وملحقاتها وعدم االستعانة 
بأي أجهزة أخرى. 

5ـ أال يكون منشورًا مسبقًا في أي من المواقع اإللكترونية والتواصلية.
6ـ إلعالم العتبة الحسينية الحق وحرية التصرف في نشره حصريا على مواقعها وقروباتها، إذ تعد األفالم المشاركة ملكًا لها.

7ـ ترســـل األفالم المشـــاركة عبر البريد اإللكتروني media@imamhussain.org أو تســـّلم بقرص أو ذاكرة مؤقتة إلى قسم اإلعالم 
حصريا وفي موعد أقصاه ) 30 صفر 1438(.

8ـ تعلن النتائج وتوزع الجوائز والشهادات التقديرية في حفل خاص.
 الجائزة األولى: مليون دينار والجائزة الثانية 750 ألف دينار الجائزة الثالثة 500 ألف دينار مع دروع المسابقة 

اللجنة التحضيرية

تحت شعار
 »الهجرة إلى الحسين عليه السالم«


