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ا َعِمَل��تْ َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن  ا َوُت��َوفَّ ُكلُّ َنْفٍس مَّ ْفِس��هَ اِدُل َعن نَّ َي��ْوَم َتْأِت ُكلُّ َنْفٍس ُتَ
ن  ًة َيْأتِيَها ِرْزُقَها َرَغًدا مِّ ْطَمئِنَّ ُ َمَث��اًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة مُّ َب اللهّ }النح��ل/111{ َوَضَ
ْوِف بِ��امَ َكاُنوْا َيْصَنُعوَن  وِع َواخْلَ ُ لَِباَس اجْلُ ِ َفَأَذاَقَه��ا اللهّ ُكلِّ َم��َكاٍن َفَكَف��َرْت بَِأْنُعِم اللهّ
ُبوُه َفَأَخَذُهُم اْلَعَذاُب َوُهْم َظامِلُوَن  ْنُهْم َفَكذَّ }النحل/112{ َوَلَقْد َجاءُهْم َرُسوٌل مِّ
اُه  ِ إِن ُكنُتْم إِيَّ ًبا َواْشُكُروْا نِْعَمَت اللهّ ُ َحالاًل َطيِّ ا َرَزَقُكُم اللهّ }النحل/113{ َفُكُلوْا ِمَّ
نِزيِر َوَمآ ُأِهلَّ لَِغْيِ  ��مَ اخْلَ َم َوحَلْ َم َعَلْيُكُم امْلَْيَتَة َواْلدَّ َتْعُبُدوَن }النح��ل/114{ إِنَّاَم َحرَّ
ِحيٌم }النحل/115{ َواَل َتُقوُلوْا  َ َغُفوٌر رَّ ِ بِِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَ َباٍغ َواَل َعاٍد َفإِنَّ اللهّ اللهّ
ِذيَن  ِ اْلَكِذَب إِنَّ الَّ وْا َعَل اللهّ َتْفرَتُ مِلَا َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا َحَراٌم لِّ
ْم َعَذاٌب َألِيٌم  َب اَل ُيْفِلُحوَن }النحل/116{ َمَتاٌع َقِلي��ٌل َوهَلُ ِ اْلَك��ذِ وَن َعَل اللهّ َيْف��رَتُ
ْمَنا َما َقَصْصَنا َعَلْيَك ِمن َقْبُل َوَما َظَلْمَناُهْم  ِذيَن َهاُدوْا َحرَّ }النحل/117{ َوَعَل الَّ

َوَلِكن َكاُنوْا َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَن }النحل/118{ 

) 111 ( يوم تأت كل نفس حتتج عن نفسها وتعتذر هلا وتسعى يف خالصها ال هيمها شأن 
غيها فتقول نفيس نفيس وتوف كل نفس ما عملت جزاء ما عملت وهم ال يظلمون .

) 112 ( القمي قال نزلت يف قوم كان هلم هنر يقال له البليان وكانت بالدهم خصبة كثية 
اخلي وكانوا يس��تنجون بالعجني ويقولون هو ألني لنا فكفروا بأنعم الل واستخفوا بنعمة 
الل فحب��س الل عليهم البلي��ان فجدبوا حتى أحوجهم الل إىل ما كانوا يس��تنجون به حتى 
كان��وا يتقاس��مون عليه . ) 113 ( ولقد جاءهم رس��ول منهم فكذب��وه فأخذهم العذاب 
وهم ظاملون . ) 114 ( فكلوا ما رزقكم الل حالال طيبا واش��كروا نعمة الل إن كنتم إياه 
تعب��دون .) 115 ( إن��ام ُحرم عليك��م امليتة والدم وحلم اخلنزير وما ُأه��ل لغي الل به فمن 
اضُطر غي باغ وال عاد فإن الل غفور رحيم قد س��بق تفس��يه يف س��ورة البقرة . ) 116 ( 
وال تقولوا ملا تصف ألس��نتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام. القمي هو ما كانت اليهود 
يقول��ون م��ا يف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا وحمرم عل أزواجنا  قيل : أي ال حتللوا 
وال حترموا بمجرد قول ينطق به ألس��نتكم من غي حجة ونص ووصف ألسنتهم الكذب 
مبالغ��ة يف وصف كالمه��م بالكذب كأن حقيقة الكذب كانت جمهولة وألس��نتهم تصفها 

وتعرفها بكالمهم لتفرتوا عل الل الكذب .

سورة النحل

تفسيرالسورة

ع��ل قدر حتذير من يقدم عل اعامل حس��نة ان يلتفت اىل صغائر الس��يئات فيجتنبها حتى وان 
كانت مكروهة ننبه بل ونحذر الطرف االخر الذي يتصيد باملاء العكر فيهدم فضائل من اخطأ 
بترصف بسيط ، وهذا يقودنا اىل الشعائر احلسينية املقدسة التي لربام خيطئ البعض خطأ عفويا 
بس��يطا فيحاول البعض الطعن بالش��عائر وهذا ال يقدم عليه اال اذا كان اصال يف قلبه ش��ك يف 

هنضة احلسني )عليه السالم( ، والترصف السليم هو النصيحة وعدم التعميم والتشهي.

ال تتجاهْل التفْت



الن املنرب احلس��يني له الكعب املعل يف الشهر احلرام هذا والن املحبني ترشئب اعناقهم للخطيب ،  والنواصب 
تلتهب احقادهم للنيل منه، وحتى تكون الكلمة مؤثرة وعميقة بكل ما حتمل من معاٍن حس��ينية جاءت نصائح 
املرجعية العليا يف النجف االرشف للخطباء واملبلغني يف الصميم ، وكلها ترتقي باخلطيب وخطابه نحو س��مو 

املبادئ التي اسُتشهد من اجلها احلسني )عليه السالم(.
وما يلفت النظر يف هذه النصائح ان املرجعية توجه اخلطيب لكي يستعني باملختصني يف علم االجتامع والنفس 
حت��ى يكون خطابه عرصيا يف معاجلة مش��اكل املجتمع االجتامعية، وهذه النصيح��ة جعلت من اخلطيب ان ال 
يعتمد فقط عل كتب احلديث والتاريخ يف اختيار مادة خطاباته بل االستعانة بذوي االختصاص ملعاجلة مشاكل 

العرص حتى يتجدد اخلطاب ويكون مؤثرا يف االخرين.
عل اخلطباء ان يتوقفوا طويال امام هذه النصائح التي تعد الطريق السليم الظهار مبادئ احلسني )عليه السالم( 

والتي هي من صلب مبادئ االسالم. 

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
a

* وأم��ا ح��قهّ برصك فغضه عام ال حي��ل لك، وترك ابتذاله إال ملوضع عربة، تس��تقبل هبا برصا أو 
تستفيد هبا علام، فان البرص باب االعتبار.

* وأم��ا ح��ق رجليك فأن ال متيش هبام إىل ما ال حيل لك، وال تعلها مطيتك يف الطريق املس��تخفة 
بأهلها فيها، فاهنا حاملتك وسالكة بك مسلك الدين، والسبق لك وال قوة إال بالل.

* وأما حق يدك فأن ال تبس��طها إىل ما ال حيل لك فتنال بام تبس��طها إليه من الل العقوبة يف األجل ، 
ومن الناس بلس��ان الالئمة يف العاجل، وال تقبضها ما افرتض الل عليها ولكن توقرها به : تقبضها 
عن كثي ما ال حيل هلا، وتبس��طها بكثي ما ليس عليها فإذا هي قد عقلت ورشفت يف العاجل وجب 

هلا حسن الثواب من الل يف األجل.
* وأم��ا حق بطنك فأن ال تعله وعاء لقليل من احل��رام وال لكثي، وأن تقتصد له يف احلالل وال 

خترج��ه من حد التقوي��ة إىل حد التهوين وذهاب املروة، فان الش��بع املنتهى بصاحبه إىل التخم 
مكس��لة ومثبطة ومقطعة عن كل بر وكرم وإن الرأي املنتهى بصاحبه إىل الس��كر مس��خفة 

وجمهلة ومذهبة للمروة.
* وأم��ا ح��ق فرجك فحفظه ما ال حيل لك واالس��تعانة عليه بغ��ض البرص فإنه من 

أعون األعوان، وكث��رة ذكر املوت والتهدد لنفس��ك بالل، والتخويف 
هلا به ، وبالل العصمة والتأييد وال حول وال قوة إال به.

المرجعيُة توصي الخطباء
االفتتاحية





الشهداء  سيد  مجالس  ان  الكربالئي:  الشيُخ 

ما  وف��ق  له  ال��ع��زاء  ومظاهر  ال��س��الم(  )عليه 

توارثه المؤمنون خلفًا عن سلف هي من اعظم 

ذخائرنا 

نعيش يف هذه االيام ذكرى هنضة 
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 
وخروجه لإلصالح يف امة جده 
وآله  عليه  الل  )صل  الل  رسول 
حلت  التي  والفاجعة  وسلم(، 
باإلسالم واملسلمني باستشهاده 
بيته  اه��ل  من  مجع  واستشهاد 
ولتلك  امل��ي��ام��ني،  واص��ح��اب��ه 
والفاجعة  ال��ك��ربى  النهضة 
يتداوهلا  كثية  جوانب  العظمى 
بالبحث  واملعرفة  العلم  اه��ل 
والتحقيق، ولكن نريد ان نشي 
االيام  نعيش هذه  – ونحن  هنا 
العاشورائية احلزينة - اىل جانب 

من تلك اجلوانب وهو ما يمثله 
احلزن واألسى عل مصاب سيد 
شباب اهل اجلنة )عليه السالم( 
البيت  من امهية يف مدرسة اهل 
عليهم السالم، فقد دلت االثار 
وال��ن��ص��وص امل��ت��ض��اف��رة عن 
عل  السالم  عليهم  اهلدى  ائمة 
)عليه  احلسني  عل  البكاء  ان 
ال��س��الم( واظ��ه��ار احل��زن عل 
يتقرب  بنفسها  عبادة  مصابه 
رسوله  واىل  الل  اىل  املؤمن  هبا 
وسلم(،  وآل��ه  عليه  الل  )ص��ل 
وت��س��ت��وج��ب ج��زي��ل ال��ث��واب 
عن  ورد  فقد  االج��ر،  وعظيم 

االمام الباقر عن ابيه االمام زين 
انه كان  العابدين عليهام السالم 
يقول : )أيام مؤمن دمعت عيناه 
نا  حتى تسيل عل خديه يف ما مسهّ
أه  من أذى من عدونا يف الدنيا بوهّ

الل منزل صدق(.
ال��ص��ادق  االم����ام  ع��ن  وورد 
يدعو  كان  انه  السالم(  )عليه 
)اللهم   : فيقول  س��ج��وده  يف 
بت  تقلهّ التي  ارحم تلك اخلدود 
)عليه  عبدالل  أيب  ُح��ف��َرِة  عل 
األعني  تلك  وارحم  السالم(، 
لنا،   ً رمحة  ُدُموعها  جَرت  التي 
التي  ال��ُق��ل��وب  تلك  وارح���م 

وارحم  لنا،  واحرتقت  جزعت 
تلك الرصخة التي كانت لنا(.

سيد  م��ص��اب  ع��ل  احل���زن  ان 
مظهر  السالم(  )عليه  الشهداء 
ص����ادق م���ن م��ظ��اه��ر احل��ب 
وآله  االم��ة  ه��ذه  لنبي  وال��والء 
الل  اصطفاهم  الذين  االطهار 
وحبهم  بمودهتم  وأم��ر  تعاىل 
وجعل ذلك اجر هذه الرسالة، 
أسألكم  ال  )قل  تعاىل  الل  قال 
عليه أجرًا اال املودة يف القربى(، 
وق���د اس��ت��ف��اض��ت ال��رواي��ات 
الل  )ص��ل  النبي  عن  الرشيفة 
املراد  ان  يف  وسلم(  وآل��ه  عليه 

العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  ت��ح��دَث 
الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة 
خطيب وإمام الُجمعة في كربالء المقدسة 
في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي 
الشريف  الحسيني  الصحن  ف��ي  أقيمت 
الموافق  1438ه����  ال��ح��رام/  /محرم   5 ف��ي  
2016/10/7م، تحدث سماحته في خطبته قائال:           
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م��ن ال��ق��رب��ى ال��ذي��ن أوج��ب��ت 
اآلي���ة ال��ك��ري��م��ة م��ودهت��م هم 
احلسن  وابنامها  وفاطمة  عيل 

واحلسني )عليهام السالم(.
يالمس  ان  جيب  احلب  هذا  ان 
املؤمنني، وجيري  شغاف قلوب 
هذا  عروقهم،  يف  دمائهم  مع 
احل���ب ال����ذي ه��و ش��ع��ب��ة من 
شعب حب الل عز وجل بحب 
عل  نعمته  جرت  ومن  اوليائه 
فوقفوا  ايدهيم  عل  االم��ة  هذه 
وآله  عليه  الل  )صل  النبي  مع 
وسلم(، وبذلوا الغايل والنفيس 
الرسالة  هذه  ايصال  سبيل  يف 
اىل عامة الناس، حتى امتزجت 
بدمائهم  املباركة  الدعوة  هذه 
وهبم  الل  بدأها  هبم  وجهادهم، 
تبقى مستمرة عالية،  خيتم وهبم 
دوهن��م،  من  قائمة  هلا  تقوم  ال 
ب��دءا  الرسالة  ه��ذه  محلة  اهن��م 
شاء  هكذا  وختاما،  واستمرارا 
الل، ومل يشأ اعتباطا.. بل ملا هلم 
سائر  عن  ميزهتم  مؤهالت  من 

من سواهم.
ان من واجبنا كمؤمنني- بحكم 
وما  ضامئرنا،  يف  الل  أودع��ه  ما 
احسن  من  حمبة  من  عليه  فطرنا 
تعاىل  اليه  ندبنا  عام  فضال  الينا، 
اكثر من  – ان نحبهم  به  وامرنا 
وذرياتنا  وامهاتنا  آلبائنا  حبنا 
من  هم  أليسوا  اهلينا،  ومجيع 
جرت اعظم نعم الل علينا وهو 
ان  ايدهيم،  عل  لإليامن  اهلداية 
هذا احلب هو من احلب لل تعاىل 
الذي ورد يف النص الرشيف انه 

هو الدين.

عل  احل���زن  ان  اىل  ب��اإلض��اف��ة 
احلسني )عليه السالم(، والبكاء 
الل  اىل  منا  براءة   .. مصابه  عل 
حممد  ب��آل  االرشار  فعله  ع��ام 
وسلم(،  وآل��ه  عليه  الل  )صل 
ولقائمهم  هلم  النرصة  واعالن 
يكتبنا  ان  عسى  السالم(  )عليه 
أشار  الذين  الشاكرين  من  الل 

)َوَم��ا   : تعاىل  قوله  يف  اليهم 
ِمْن  َخَلْت  َقْد  َرُسوٌل  إاِلَّ  ٌد  مَّ حُمَ
َأْو  َم��اَت  َأَف��إِْي��ن  ُس��ُل  ال��رُّ َقْبِلِه 
َوَمْن  َأْعَقابُِكْم  َعَل  اْنَقَلْبُتْم  ُقتَِل 
 َ اللَّ َيُضَّ  َفَلْن  َعِقَبْيِه  َعَل  َيْنَقِلْب 
اِكِريَن  الشَّ  ُ اللَّ َوَسَيْجِزي  َشْيئًا 

)144( – سورة آل عمران- .
)عليه  الشهداء  سيد  جمالس  ان 
السالم( ومظاهر العزاء له وفق 
عن  خلفًا  املؤمنون  توارثه  ما 

ذخائرنا  اعظم  من  هي  سلف 
هبا..  نفرط  ان  يمكن  ال  التي 
بكل  عليها  نحافظ  ان  البد  بل 
وقد  امكانات،  من  أوتينا  ما 
شبابنا..  أهلمت  كيف  وجدنا 
بمئات  فخرجوا  وشيوخنا  بل 
وبسالة  شجاعة  بكل  االالف 
واالرض  العرض  عن  دفاعا 

اروع  فسطروا  وامل��ق��دس��ات، 
هلم  سيخلدها  التي  امل��الح��م 
التاريخ، وكفى بمثل هذا فائدة 
بام  وثمرة هلذه املجالس.. وهي 
تمعه من حشد كبي من املؤمنني 
الناس يف  لتثقيف  مناسبة فضل 
امور دينهم، وتبصيهم بشؤون 
املناسبة  احللول  وطرح  زماهنم 

ملشاكلهم الفكرية.
وم����ن ال������ضوري االع��ت��امد 

امل��ص��ادر  ع��ل  فيها  يلقى  فيام 
يتعلق  فيام  والسيام  املوثوقة، 
عل  جرت  التي  احلوادث  بنقل 
وآله  عليه  الل  )ص��ل  حممد  آل 
سواها  ما  واجتناب  وسلم(، 
حتى ال يتخذ ذلك مطعنًا فيها، 
الفوائد  اه��م  إلح��دى  ونقضًا 
عليها  ترتتب  ان  يمكن  التي 

يف  احلقة  العقائد  تثبيت  وه��ي 
نفوس املؤمنني.

ابن  احلجة  لوليك  عجل  اللهم 
من  واجعلنا  الظهور  احلسن 
امالنا  لنا  وحقق  طاعته  اه��ل 
السعادة  لنا  به  وامت��م  بنرصته 
باحلضور بني يديه والشهادة يف 
قريب  الدعاء  سميع  انك  صفه 

جميب.
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زيارة وارث لالمام احلسني )عليه السالم(: 
اهل  من  والتأكيد  اخلاصة  العناية  هذه  ملاذا 
البيت عليهم السالم عل التعبي ب� )الوارث 
السالم(  )عليه  احلسني  لالمام  لالنبياء( 
احلسني  االمام  )زيارة  و  وارث(  )زيارة   ..
)عليه السالم( يف عيدي الفطر واالضحى.. 
مواريث  واعطيته  ال��والدة  بطيب  أكرمته 

االنبياء.
أنبل  ب��ني  مجعت  ال��ط��ف  معركة   -
االنبياء مجيعًا  الساموية والتي جسدها  القيم 
الشيطانية يف معسكر  الصفات  أخبث  وبني 

االعداء للحسني )عليه السالم(..
الذي  امل��ياث  هب��ذا  نرتبط  كيف   -

ده االمام احلسني )عليه السالم(.. جسهّ
ما هي هذه املواريث التي نرثها من   -
ما  آخر  وبتعبي  ..؟  الطف  يوم  االنبياء عرب 
االمام  التي حافظ عليها  املواريث  هي هذه 
احلسني )عليه السالم( حتى اصبح يوصف 

بوارث االنبياء وعلينا ان نحافظ عليها..

نحن ورثة احلسني )عليه السالم(   -
هو  الذي  السالم(  )عليه  احلسني  ومياث 
مياث االنبياء كيف نحافظ عليه.. او بتعبي 
احلسني  ورث��ة  نكون  ان  يمكن  هل  آخ��ر.. 

)عليه السالم( أم ال ؟
امرين  بيان  من  البد  ذل��ك:  عن  للجواب 
ورث��ة  مرتبة  اىل  نصل  ان  عليهام  يتوقف 

احلسني )عليه السالم(:
التي  ب��امل��واري��ث  آل��ي��ة االرت��ب��اط   -

دها االمام )عليه السالم( . جسهّ
املواريث  وهي   .. االرتباط  مادة   -
من  ال��س��الم(  )عليه  احلسني  ورث��ه��ا  التي 
احياء  عل  نعمل  ان  منا  واملطلوب  االنبياء 
ادامة وترسيخ هذه املواريث )املبادئ( لكي 

نكون ورثة احلسني )عليه السالم(.
آلية االرتباط:

املأساوي  اجلانب  خالل  من  ذلك  ويكون 
ال�����ذي ي��س��ت��ق��ط��ب وي���ش���دهّ ال��ع��واط��ف 
)عليه  ل��الم��ام  وامل��ش��اع��ر  واالح��اس��ي��س 

الكبي  العاطفي  ال��زخ��م  وه��ذا  ال��س��الم( 
العزاء  وجمالس  البكاء  خالل  ومن  والقوي 
والذكر هو الذي ابقى الثورة احلسينية حارة 
وضميها  االمة  وجدان  يف  وفاعلة  وقوية 

ومواقفها.
عل  السالم  عليهم  البيت  اهل  اكد  ولذلك 
امهية اقامة جمالس العزاء وتشجيع املسلمني 
 .. السالم(  )عليه  احلسني  عل  البكاء  عل 
واداة  وسيلة  واملجالس  العواطف  وه��ذه 
حياتنا  يف  املواريث  تلك  وتفعيل  لتحقيق 
حرارة  عل  نحافظ  خالهلا  ومن  وتارخينا 
وحيويته  ومبادئه  ومنهاجه  احلسيني  اخلط 
وي��وم  وت��ض��م��ح��ل  وت���ربد  تضعف  ل��ئ��ال 
وآلية  الوسيلة  هي  ومبادئه  وحركته  الطف 

االرتباط..
اال  الكبية  امهيته  رغ��م  ذل��ك  كل  ولكن 
احلسينية  القضية  لتفعيل  وسائل  تبقى  اهنا 
النفوس  يف  ة  ح��ارهّ حية  وابقائها  ومبادئها 
والقلوب، فإنهّ الكثي من املؤمنني يتصورون 

للتعريف بمقامهم  السالم(  )عليهم  المعصومين  التي وردت عن  الوسائل  من 
وفضلهم ودورهم في حفظ رسالة االسالم هو الزيارات المتعددة لمراقدهم ومن 
جملة هذه الزيارات ما ورد في زيارة االمام الحسين )عليه السالم( والمأثورة عن 
المعصومين )عليهم السالم( وهي زيارات متعددة ومن اهمها زيارة عاشوراء 
وزيارة وارث وهي من اشهر الزيارات التي ُيزار بها االمام الحسين )عليه السالم( 

وقد وردت عن االمام الصادق )عليه السالم(.

مستقاٌة من اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 5/حمرم احلرام/1438هـ املوافق 2016/10/7م

زياراُت المعصومين تستكشف الحقيقة.. 

زيارة وارث إنموذجًا
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هو  السالم(  )عليه  باحلسني  االرتباط  ان 
وخ��روج  والبكاء  العزاء  جمالس  اقامة  يف 
مهمة  هي  االمور  فهذه  احلسينية  املسيات 
جدًا وتعد عبادة نتقرب هبا اىل الل تعاىل وقد 
اكد عليها النبي )صل الل عليه وآله وسلم( 
الوسيلة  متثل  ولكنها  االطهار  بيته  واه��ل 
املذكورة  باملواريث  واالرت��ب��اط  لالتصال 
املتمثلة  الساموية  الرساالت  مجعت  والتي 
سبيله  يف  واجل��ه��اد  تعاىل  الل  اىل  بالدعوة 
واجلبابرة  والطغيان  الظلم  بوجه  والوقوف 
عن  وابعادها  االمة  واصالح  والطواغيت 
الفساد واالنحراف وحماربة ذلك والتضحية 
والبذل والشجاعة والصمود والصرب وعزة 
تعاىل  الل  اىل  الدعوة  يف  واالستقامة  النفس 
ونحو  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  واالمر 

ذلك.
ورثها  التي  املواريث  نستكشف  ان  ويمكن 
احلسني )عليه السالم( من سلفه من االنبياء 
وم��دى  انفسنا  نقيس  ث��م  ال��س��الم  عليهم 
تطبيقنا واتباعنا هلا لنعرف هل اننا من ورثة 
السائرين  من  أي  السالم(؛  )عليه  احلسني 
حيث  ثورته،  من  ورثناه  والذي  هنجه  عل 
ب�  السالم(  )عليه  له  الشهادة  ورود  نالحظ 
)اقامة الصالة وايتاء الزكاة واالمر باملعروف 

والنهي عن املنكر واطاعة الل تعاىل ورسوله 
االمام  السالم عل  بعد  اليقني(،  اتيان  حتى 
الزيارات  اكثر  يف  مبارشة  السالم(  )عليه 
الواردة لزيارته )عليه السالم( وذلك للتنبيه 
االتصاف  بموجب  تم  به  االرتباط  ان  عل 

هبذه الصفات.
)اشهد انك قد اقمت الصالة وآتيت الزكاة 
الصالة  اداء  عن  ختتلف  الصالة  واقامة   )..
صالهتم  يؤدون  املصلني  من  الكثي  فهناك 
مقيمو  اهن��م  عليهم  ي��ص��دق  ال  ولكنهم 
الصالة  تلك  تعني  الصالة  فاقامة  الصالة 
للمصيل  الدين  عمود  لقام  ادي��ت  لو  التي 
الهنا كام ورد يف احلديث الصالة عمود الدين 
ومعارج املؤمن وقربان كل تقي.. يعني اهنا 
الصالة التي تمع املقومات التي توصل اىل 
حقيقة الصالة االهلية وجوهرها ال قشورها 
عل  باحلرص  يتمثل  وذل��ك  وظواهرها.. 
وعدم  املكان  طهارة  من  مقدماهتا  حتقيق 
غصبيتها  وعدم  املالبس  وطهارة  غصبيته 
وطهارة املاء واباحته وهكذا.. نالحظ قيودًا 
حتفظ من خالهلا اموال االخرين وحقوقهم 

وتطهي النفس من االمور الغصبية.
هو  الصالة  اقامة  معنى  يقوم  ما  مجلة  ومن 
ينظم  الذي  املنهج  هذا  باملواقيت  االلتزام 
ومع  نفسه  م��ع  وش��ؤون��ه  االن��س��ان  ح��ي��اة 
الصالة  بقوام  يتعلق  ما  االخرين.. وكذلك 
الصالة  حقيقة  وفهم  وواجباهتا  اركاهنا  يف 
من كوهنا وقوفا واتصاال مع الل تعاىل وهو 
بالرقابة  الشعور  من  ام��ور  جمموعة  ينمي 
االهلية والطمأنينة النفسية والتسليم لل تعاىل 
باالخرة  االرتباط  وترسيخ  عليه  والتوكل 
وهي جمموعة امور تعل من االنسان يرتقى 

نحو الكامل يف احلياة..
وكيف ان هذه االمور تعل االنسان يتجنب 
عل  ويعمل  والظلم  واالن��ح��راف  الفساد 

طاعة الل تعاىل ..
للحسني  املحب  حي��رص  ان  الب��د  ولذلك 
اداء  عل  للشعائر  واملقيم  السالم(  )عليه 
الظاهرية  ورشائطها  بحدودها  ال��ص��الة 
وعدم  منها..  الغرض  حتقق  التي  والباطنية 

التفريط هبا او االخالل برشوطها..
)وآتيت الزكاة(

اداء  من  االع��م  باملعنى  هنا  الزكاة  ولعل 
باملعنى  الزكاة  أك��ان  س��واء  املالية  احلقوق 
االخص او اخلمس او غيها وكل ما يصدق 
الشح  م��ن  النفس  تطهي  مضمون  عليه 
سبيل  يف  االنفاق  مضمون  وحتقيق  والبخل 
الل تعاىل .. فان انفاق االموال من املقومات 
وصموده  االس��الم  نظام  لقيام  االساسية 
واالزم��ات  املصاعب  حت��دي  عل  وقدرته 
وكذلك قيام املجتمع االسالمي به من حيث 
حتقق التكافل االجتامعي والنمو االقتصادي 
االجتامعية  العدالة  حتقيق  بل  ذلك  ونحو 
ان  الزائر  للمؤمن  يلزم  لذلك   .. افراده  بني 
الركن  هذا  وانطباق  حتقيق  يف  نفسه  يراجع 
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  وارثية  من 

لالنبياء.
)وأمرت باملعروف وهنيت عن املنكر(

االم��ام  اعلن  فقد  ال��واج��ب  ه��ذا  وألمهية 
احلسني )عليه السالم( انه خرج وسيضحي 
عائلته  ويعرض  واوالده  بيته  واهل  بنفسه 
واصالح  الواجب  هذا  اقامة  ألجل  للسبي 
وسلم(  وآل���ه  عليه  الل  )ص��ل  ج��ده  ام��ة 
لطلب  خرجت  )انام  السالم(:  )عليه  فقال 
عليه  الل  )ص��ل  ج��دي  ام��ة  يف  االص���الح 
واهنى  باملعروف  آمر  ان  اريد  وسلم(  وآله 
بن  املنكر واسي بسية جدي وايب عيل  عن 
ايب طالب فمن قبلني بقبول احلق فالل اوىل 
يقيض  ردهّ عيل هذا اصرب، حتى  باحلق ومن 

الل بيني وبني القوم وهو خي احلاكمني(.
)واطعت الل ورسوله حتى اتاك اليقني(

يمثل  كان  السالم(  )عليه  احلسني  فاالمام 
لل  الطاعة  مرتبة  يف  واالت��م  االكمل  الفرد 
للحسني  فالوارثية  حياته  آخر  حتى  تعاىل 
اطاعة  املؤمن  من  تتطلب  السالم(  )عليه 
وترك  الواجبات  جلميع  باالتيان  تعاىل  الل 
منهاجنا  يكون  ان  ذلك  ويعني  املحرمات 
عل  وقائام  مبنيا  كله  حياتنا  ونظام  العبادي 
الواجبات سواء  اداء  .. من  تعاىل  الل  طاعة 
عن  واالنتهاء  غيها..  ام  عبادية  أكانت 
منها  يتعلق  ما  أكان  سواء  مجيعًا  املحرمات 
املحرم  والكالم  كالظلم  السلوكي  باجلانب 
وااليذاء او االقتصادي كاملعامالت املحرمة 

او االجتامعية او غيها..
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بعد  النبي  أن  إىل  كتبهم  وتشي 
-كعادته-  الوحي  به  انفرد  أن 
عن  حيدثهم  باكيًا  إليهم  ع��اد 
ولده الذبيح عل أرض الطف. 
قالته  م��ا  مضمون  ك��ان  ه��ذا 
النبي  زوج��ات  أب��رز  عائشة، 
امل��ذاه��ب  أت��ب��اع  يعتمد  ال��ت��ي 
حيتمل  ال  بام  مروياهتا  األخرى 

الشك.
يف 

أكرب  أحد  يقول  أكثر،  تفصيل 
أبو  وه��و  الشافعية،  فقهاء 
احلسن عيل بن حممد بن حبيب 
»اع��الم  كتابه  يف  امل����اوردي 
ورقية  بنسخ  واملتاح  النبوة« 
املاوردي  يقول  وإلكرتونية.. 
من  كل  إىل  خ��ربه  يسند  وه��و 
تقول:  التي  وعائشة  ع��روة 
عليه  عيل،  بن  احلسني  »دخ��ل 
عل  السالم، 

عليه  الل  )ص��ل  الل،  رس���ول 
اليه، فربك  وآله(، و هو ُيوحى 
عل ظهره و هو منكب و لعب 
تشي  كانت  عل ظهره. -وهنا 

إىل احلسني يف طفولته-.
إن  حممد،  ي��ا  جربئيل:  فقال 
وتقتل  ب��ع��دك  ستفتن  أم��ت��ك 
مدَّ  و  ب��ع��دك،  م��ن  ه��ذا  ابنك 
وقال:  بيضاء،  برتبة  فأتاه  يده 
 � ابنك  يقتل  األرض  ه��ذه  يف 

اسمها الطف �.
املعروفة  األرض  هي  والطف 
يقصدها  والتي  بكربالء  حاليًا 
غالبيتهم  املسلمني  من  املاليني 
احلسني  قرب  لزيارة  الشيعة  من 
وأخيه العباس واستذكار تلك 

احلادثة األليمة.
جرى  ما  نقل  عائشة،  تتابع 
جربئيل  ذه��ب  فلام  وتقول: 
)ص��ل  الل  رس�����ول  خ����رج 
اىل  وسلم(  ]وال���ه[  عليه  الل 
أصحابه و الرتبة يف يده، وفيهم 
أبو بكر و عمر وعيل و حذيفة 
يبكي.  وه��و  ذر  وأب��و  وع��امر 
رسول  يا  يبكيك  ما  فقالوا: 
أن  فقال: أخربين جربئيل  الل؟ 
ابني احلسني يقتل بعدي بأرض 
الرتبة،  و جاءين هبذه  الطف، 

فأخربين أن فيها مضجعه.
ام�����ا »اب������ن س��ع��د« 
ص���اح���ب ك��ت��اب 
»ال��ط��ب��ق��ات 
ال����ك����ربى«  
وال���������ذي 
عل  تتلمذ 

يد »الواقدي« أحد أقدم وأهم 
اإلسالم..  يف  الُسنهّة  املؤرخني 
ابن سعد هذا ينقل رواية أخرى 
أيضا،  إىل عائشة  ينتهي سندها 
الل  رس��ول  »بينا  فيها:  تقول 
وسلم(  عليه]واله[  الل  )صل 
إليه  حيبو  احلسني  جاء  إذ  راقد 
لبعض  قمت  ثم  عنه  فنحيته 
يبكي  فاستيقظ  منه  فدنا  أمري 
إن  ق��ال:  يبكيك؟  ما  فقلت: 
يقتل  التي  الرتبة  أراين  جربيل 
غضب  فاشتد  احلسني،  عليها 
الل عل من يسفك دمه، وبسط 
بطحاء  قبضة من  فيها  فإذا  يده 
نفيس  وال��ذي  عائشة  يا  فقال: 
بيده إنه ليحزنني، فمن هذا من 

أمتي يقتل حسينًا بعدي؟.
أما الشيعة، فبعيدًا عن ذوباهنم 
األحداث  تلك  عل  الوجد  يف 
كربالء  أرض  عل  جرت  التي 
عام 61 للهجرة، فهم يرون أن 
)عليه  احلسني،  عل  بكائهم  يف 
ببكاء  واقتداًء  أسوة  السالم(، 
عل  بعده  من  واألئ��م��ة  النبي 

السبط الشهيد.
ومن النبي إىل األئمة ينتقل حث 
البكاء عل هذه الفاجعة، فينقل 
الشيخ الصدوق )918- 992 
رواية  »األم��ايل«  كتابه  يف  ه�( 
السالم  الرضا عليه  اإلمام  عن 
إن  شبيب  بن  »يا  فيها:  يقول 
كنت باكيًا ليشء فابك للحسني 
عليه  ط��ال��ب  أيب  ب��ن  ع��يل  ب��ن 
ُيذبح  كام  ُذب��ح  فإنه  ال��س��الم، 

الكبش«.

من أين جاء الشيعة ب� البكاء على الحسين »عليه السالم«؟
أول من بكى على مصرع الحسين في كربالء كان رسول اهلل، )صلى اهلل عليه وآله(. 
ليس الشيعة وحدهم من يقول ذلك، بل فقهاء ورواة المذاهب األخرى الذين تحدثوا 

عن إخبار إلهي لما سوف يجري على الحسين في كربالء. مي
شي

لخ
ن ا

سي
 ح

يخ
لش

ا
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صناديٌق خشبية  حيتضنها علم عراقي حمفوفة  هبتاف » الل أكرب » حتمل أبناءنا  وأبطال حشدنا املقدس الذين قرت عني املوت 
برؤياهم ، فأضحت مراسيم الشهادة جزءًا من املراسيم العبادية اليومية داخل صحن اإلمام احلسني )عليه السالم( وأصبح 
نتمتم بفاحتة  بالدفن جزءًا مهاًم من مناظر وطقوس اعتدنا رؤيتها واملشاركة هبا يوميًا، ونحن  الشهداء قبل تكريمهم  منظر 
الكتاب، ونقوم بمراسيم اإلجالل واإلكبار، فكل صندوق حيمل اساًم جلسد طاهر جاءت روحه تنشد نداء العقيدة والوالء 
قبل أن تنتقل اىل مثواها األخي، فاحت رائحة التضحية واإليثار منها، لتمأل املكان عبقًا من رائحة اجلنة التي تنتظرهم، هؤالء 

ف ...  الشهيد  عيل خزعل اخلزعيل   مهم أسم مرشَّ الشهداء تقدَّ
ى  أحد شهداء احلشد الشعبي، كان خادمًا لإلمام احلسني )عليه السالم( ومنتسبًا يف حضته، لشدة عشقه أليب األحرار سمهّ
ابنه ) حسيني (، أراد أن يأخذ ولده نصيبًا من اسمه فينشأ خادمًا عاشقًا لإلمام احلسني كأبيه، أما عن بطوالته فقد كان الشهيد 
عيل أول من لبى نداء املرجعية، بطاًل ال يعرف التقاعس، يف بادئ األمر حاولت زوجته أن تلهيه عن اجلهاد خوفًا عليه، ويف 
هناية املطاف خضعت هلذه النزعة البطولية التي حتملها روحه وايقنت أنه ُخلق هلدف أسمى، فالتحق بركب املجاهدين يف 
لواء عيل األكرب )عليه السالم(، شارك يف حترير منطقة جرف الصخر، ومن ثم التحق مع لوائه اىل سامراء اىل ان لقي حتفه، 
بميتة مرشفة، فقد كان العدو )داعش( حيارص جمموعة من جنود اللواء، يف مكان مغلق، وجد ثغرة وضحى بنفسه ليعيش من 
معه فتح الطريق املغلق أمامهم ليكملوا املسية من بعده، وحيرروا بقية املناطق التي احتلها اجليش التكفيي، األماكن التي مل 
يمهله املوت أن يسجل فيها بطولة جديدة عيل خزعل ... مل يمت فهو حي باٍق يف أذهاننا، مىض راحاًل اىل الفردوس األعل 
وترك عائلًة تتكون من زوجة صبورة مؤمنة حتمد الل وتثني عليه رغم  وجع الفراق وبعد الطريق، وأوالدًا كانوا يتهيؤون 
إلحياء الشعائر احلسينية عند دخولنا عليهم، ليحذوا حذو الشهيد، ويرسموا طريق املستقبل بطعم اإلباء والعزة والكرامة كام 

كان الشهيد عيل خزعل . 

نغم المسلماني -مركز الحوراء زينب )عليها السالم(  

مراسيم الشهادة   
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

• وزير التعليم العالي والبحث العلمي يدعو الى عدم اال

تسييس الجامعات ومنع التدخل في شؤونها...

• مجلس النواب العراقي ُيطالب الحكومة باعتبار تركيا )دولة محتّلة( 
ويدعو لمقاضاتها دولّيًا...

• رئيس الوزراء يوّجه بنزع السالح من األحياء السكنية وحصره بيد الدولة وفقا للدستور...

•ارتفاع عدد الرحالت القادمة والمغادرة خالل شهر محرم الحرام  الى اكثر من ) 200( رحلة يوميا في مطار النجف االشرف 
الدولي..

• قيادة هيئة الحشد الشعبي المقدس تعقد اجتماعًا مع العمليات المشتركة وجهاز مكافحة االرهاب لبحث متطلبات عملية التحرير المقبلة... 

• وزير الهجرة والمهجرين: مستعدون الستقبال النازحين وال اتوقع حدوث اية كارثة انسانية اثناء تحرير الموصل..

العتبة الحسينية ترعى )9 ( معاهد لرعاية التوحد 
في مختلف محافظات العراق

مديرية تربية كربالء تشكو )اكتظاظ( مدارسها وتنتقد )التلكؤ( بتنفيذ المشاريع الجديدة..  •

• العاشورائيون في مدينة كربالء المقدسة  يحيون فتوى السيد السيستاني للجهاد الكفائي ضد كيان )داعش( االرهابي...

إىل  إضافية  قطارات  إلدخال  استعدادها  اجلنوبية  املنطقة  حديد  سكك  مديرية  أعلنت   
العارش من  يوم  املقدسة خالل زيارة  إىل مدينة كربالء  البرصة  الزائرين من  لنقل  اخلدمة 
حمرم وأربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم(، أكد ذلك معاون مدير سكك البرصة )رضا 
اهلاشمي(، واضاف ان املديرية تقوم حاليا بتسيي قطار واحد اىل مدينة كربالء املقدسة، 
مشيا اىل اهنا اكملت استعداداهتا لتسيي اثني عرش قطارا اىل كربالء يف حال زيادة زخم 
املواطنني الراغبني بأداء زيارة العارش من حمرم احلرام وزيارة أربعني االمام احلسني )عليه 
الزائرين من  لنقل  بتهيئة مركبات  السالم(،منوها اىل ان مديرية السكك احلديدية قامت 
العتبتني  فيها وبالتنسيق مع  املقدسة  للعتبات  اقرب موقع  اىل  حمطة سكك حديد كربالء 

احلسينية والعباسية املقدستني.

  اكدت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي منع املسؤولني يف الدولة 
من الدراسة يف الكليات. 

االهلية  الكليات  يف  القبول  ضوابط  فيه  اعلنت  وقت  يف  هذا  جاء 
العلمية  االختصاصات  جلميع  الدنيا  امل��ع��دالت  حتديد  متضمنة 
 –  2016( الدرايس  العام  ضمن  الصباحية  للدراسات  واإلنسانية 
انه  ال��وزارة  اطلقتها  التي  القبول  ضوابط  نسخة  وحسب   .)2017
النواب وأعضاء جمالس املحافظات  الوزراء وأعضاء جملس  تم )منع 

وأعضاء املجالس البلدية من التقديم اىل الكليات االهلية(.

ترعى االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة )9( معاهد لرعاية التوحد 
يف عموم حمافظات العراق، حيث يتلقى املصابون بالتوحد فيها احدث 
االنظمة  وفق  لالستيعاب  امكانياهتم  مع  تتالءم  التي  التدريس  طرق 

العاملية.

سكك حديد المنطقة الجنوبية: إدخال قطارات إضافية لنقل الزائرين إلى كربالء

وزارة التعليم تمنع المسؤولين 
من الدراسة..!
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الحشد الشعبي المقدس: أكملنا استعداداتنا لتحرير الحويجة
التابع للحشد الشعبي املقدس، عن  الثالث )مهامت خاصة(  اللواء   أعلن 
بكركوك  احلوجية  باملشاركة يف عمليات حترير قضاء  املكلفني  مقاتليه  إهناء 
كافة تدريباهتم للدخول يف املعركة، فيام قال آمر اللواء )أبو تراب التميمي 
الالزمة  التدريبات  اهنوا  احلوجية  بمعركة  مشاركتهم  املقرر  املقاتلني  إن   :)
الكافية  املعلومات  أخذهم  بعد  أيام  منذ  القتال  خلوض  واالستعدادات 
عن طبيعة األرض، مردفًا هم اآلن بانتظار ساعة الصفر النطالق العملية 

والقضاء عل اإلرهابيني يف املنطقة.

تفقد مثل املرجعية الدينية العليا سامحة السيد امحد الصايف والوفد املرافق له من قيادات 
فرقة العباس )عليه السالم( القتالية ومسؤويل العتبة املقدسة قطعات احلشد الشعبي 

املنترشة عل اطراف مدينة سامراء املقدسة والدور ومطيبيج. 
سامراء  عمليات  قيادة  زار  سامحته  ان  مضيفا   ،) اخلرب  )نحن  مراسل  ذل��ك   اكد 
اضافة اىل قوات الرسول ) صل الل عليه واله ( النهرية ورسايا السالم وقوات فرقة 
العباس القتالية واللواء التاسع من بدر وسواتر مطيبيجة حيث تواجد القوات االمنية 
اكدوا  املجاهدين من جانبهم  ان  مبينا  السواتر االمامية،  الشعبي يف  وقطعات احلشد 
عل  ان وجود املرجعية الدينية العليا معهم يف السواتر وزيارهتا هلم يمنحهم كل الدافع 

املعنوي لالستمرار يف معاركهم ضد االرهاب

الذي  )مالك1(  صاروخ  حتديث  من  السالم(  )عليه  العباس  فرقة  متكنت 
يتمتع بتقنية متطورة وقدرة تدميية كبية، فضال عن تعزيزها لقواهتا القتالية 
عل أطراف قضاء احلوجية بعدد من اآلليات واملدافع استعدادا للمشاركة يف 

حتريره من داعش االرهايب. 
داخل  احلريب  التصنيع  ورشة  ان  السالم(:  )عليه  العباس  لفرقة  بيان  وذكر 
اىل  مداه  زيادة  من  متكنت  حتى  )مالك1(  صاروخ  بتحديث  قامت  الفرقة 
تدميية  بقدرة  يتمتع  الصاروخ  ان  إىل  بطول 1.5 مرتا، مشيا  كيلو مرت   2
شديدة االنفجار وقادر عل سحق الدواعش يف احلوجية ويف اي مكان، وأكد 
البيان عل  ان الفرقة ستشارك يف عملية حترير قضاء احلوجية حتت إمرة قيادة 
مع  التنسيق  مستوى  من  سرتفع  »لفرقة  أن  اىل  الفتا  املشرتكة«،  العمليات 

عمليات احلشد الشعبي لتحقيق النرص بإذن الل.

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

ابو مهدي المهندس: الحشد الشعبي سيتعامل 
مع القوات التركية على انها قوات محتلة

الشعبي  احلشد  قوات  ان  عل  املهندس(  مهدي  )ابو  احلاج  الشعبي  احلشد  يف  القيادي  اكد 
ستتعامل مع القوات الرتكية املتواجدة عل االرايض العراقية عل اهنا قوات حمتلة، مضيفا إن 
قرار الربملان الرتكي بتمديد تواجد القوات الرتكية تاوز كبي وتدخل سافر، مشيا إىل أنه سيتم 

التعامل معهم كمحتلني. 
وأوضح املهندس، أن قوات احلشد الشعبي ستدخل إىل مدينة املوصل مع القوات املسلحة من 
اجليش والرشطة، مبينا أن هناك حماور عدة وأن قوات احلشد الشعبي ستمسك ببعض املحاور.

فرقة العباس القتالية تنجح بتحديث صاروخ )مالك1(

الشعبي  الحشد  يتفقد قطعات  الصافي  احمد  السيد  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل 
المنتشرة على اطراف سامراء
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)1333 ه� – 1419 ه�(

حسني  بن  كاظم  د  حممهّ الشيخ 
اخلراساين، املعروف باآلخوند.

اخلراساين  الشيخ  ولد  والدته: 
مشهد  بمدينة  ه�،   1255 عام 

سة يف إيران. املقدهّ
دراسة  الشيخ  أكمل  دراسته:   
مشهد  م��دي��ن��ة  يف  م��ات  امل��ق��دهّ
مدينة  إىل  ذه��ب  ث��مهّ  سة،  املقدهّ
احلكمة  ل���دراس���ة  س���ب���زوار 
والفلسفة، ويف عام 1278 ه�، 
سافر إىل مدينة النجف األرشف 
إلكامل دراسته احلوزوية، وبعد 
تقي  د  حممهّ الشيخ  ُأستاذه  سفر 
اء  سامرهّ مدينة  إىل  ال��ش��يازي 
هناك  وبقي  به،  التحق  سة  املقدهّ
ثمهّ  دروسه،  حيض  قصية  ة  مدهّ
عاد إىل مدينة النجف األرشف.
تدريسه: يعترب الشيخ اخلراساين 
م��ن م���دريس ع��ل��م اأُلص���ول 
البارزين يف التاريخ اإلسالمي، 
العلوم  بتدريس  انشغل  وق��د 
ة أرب��ع��ني سنة،  احل��وزوي��ة م��دهّ
ومت��ت��از ط��ري��ق��ت��ه ب��ال��ت��دري��س 
وله  البيان،  وحسن  بالسهولة 
بالتقريرات،  خ��اص  أسلوب 

حيث ينتقل من مطلب إىل آخر 
ة ال مثيل هلا، وهلذا  برسعة ودقَّ
أصبحت لدروسه شهرة واسعة 
بلغ  حتهّى  الطلبة،  أوس��اط  بني 
من  طالب،  أل��ف  به  طالهّ ع��دد 

بينهم مئة جمتهد.
ييل:  ما  منهم  نذكر  تالمذته:   
الطباطبائي  حسني  )ال��س��يهّ��د 
حسني  السيهّد  ال���ربوج���ردي، 
الدين  ص��در  السيهّد  ي،  القمهّ
الدين  ضياء  الشيخ  ال��ص��در، 
الكريم  عبد  الشيخ  العراقي، 
هبة  السيهّد  ال��ي��زدي،  احلائري 
السيهّد  الشهرستاين،  ال��دي��ن 

حمسن الطباطبائي احلكيم(.

صيت  انترش  العلمية:  مكانته   
املعمورة،  أرج��اء  يف  اآلخوند 
ونال  اآلف��اق،  يف  اسمه  ى  ودوَّ
وامل��ق��ام  الرفيعة  امل��ن��زل��ة  م��ن 
اضطر  مهّ��ا  العلمي،  الشامخ 

ل���إلذع���ان ب���ه أك���اب���ر ع��ل��امء 
املسلمني، وقد تاوزت شهرته 
التدريس  يف  وبراعته  العلم  يف 
األرشف،  النجف  مدينة  آفاق 
وصل  حتهّى  العراق،  آفاق  بل 
أرج���اء  إىل مج��ي��ع  ذل���ك  خ��رب 

الدولة العثامنية.
��د حم��س��ن األم��ني  وق���ال ال��س��يهّ
متيَّز  الشيعة:  أعيان  صاحب 
مجيع  ع��ن  اخل��راس��اين  الشيخ 

��ري��ن ب��ح��ب اإلجي����از،  امل��ت��أخهّ
واالخ����ت����ص����ار، وهت���ذي���ب 
اأُلصول، واالقتصار عل ُلباب 
مع  الزوائد،  وحذف  املسائل، 
يف  وإم��ع��ان  النظر،  يف  تديد 

التحقيق.
م��ؤل��ف��ات��ه: ن��ذك��ر م��ن��ه��ا ما 
درر  اأُلص����ول،  )كفاية  ي��يل: 
مكاسب  عل  حاشية  الفوائد، 
حاشية  األن���ص���اري،  الشيخ 
ع��ل األس���ف���ار، ح��اش��ي��ة عل 
القضاء  السبزواري،  منظومة 
احل��ي��اة،  روح  وال��ش��ه��ادات، 
العباد  ذخية  التبرصة،  تكملة 
الفارسية،  باللغة  املعاد،  يوم  يف 
اللمعات النية يف رشح تكملة 
عل  حاشية  الفوائد،  التبرصة، 

رسائل الشيخ األنصاري(.
اآلخوند  الشيخ  ت��ويفهّ  وفاته:   
يف  رسه(  )ق���دس  اخل��راس��اين 
ة 1329  العرشين من ذي احلجهّ
األرشف،  النجف  بمدينة  ه� 
عيل  اإلمام  مرقد  بجوار  ودفن 

)عليه السالم(.

الشيخ محمد كاظم الخراساني اآلخوند )قدس سره(
)1255 ه� – 1329 ه�(
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السؤال : متى يتحقق الربا يف املعاملة النقدية ؟
اجلواب : يشرتط يف حتقق الربا يف املعاملة النقدية أمران :

األول : احتاد اجلنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات ، فال جيوز 
بيع مائة كيلو من احلنطة اجليدة بامئة ومخسني كيلو من الرديئة وال 
أو من  منه  كيلو  بأربعني  كالعنرب  اجليد  األرز  كيلو من  بيع عرشين 
مائة  كبيع  بأس  فال  الذات  اختلفت  إذا  أما   ، كاحلويزاوي  الرديء 

ومخسني كيلو من احلنطة بامئة كيلو من األرز .
الثاين : أن يكون كل من العوضني من املكيل أو املوزون ، فإن كانا 
ما يباع بالعد مثاًل كالبيض واجلوز يف بعض البالد فال بأس ، فيجوز 
بيع بيضة ببيضتني وجوزة بجوزتني يف تلك البالد ، وأما إذا كانت 
املعاملة نسيئة ففي اشرتاط حتقق الربا فيها بالرشطني املذكورين نظر  

فيشكل صحة املعاملة يف موردين :
يف  االختالف  مع  امل��وزون  أو  املكيل  من  العوضان  يكون  أن   �  1

اجلنس كبيع مائة كيلو من األرز بامئة كيلو من احلنطة إىل شهر .
اجلنس  احتادمها يف  مع  املعدود ونحوه  من  العوضان  يكون  أن   �  2
إىل  جوزة  عرشة  بخمس  جوزات  عرش  كبيع  عينية  الزيادة  وكون 

شهر .

السؤال: من كان يستقرض االموال بالربا، واراد التوبة، فهل جيزيه 
عليه  ام جيب  تعاىل  الربا، واالستغفار لل  منه  اخذوا  من  ذمم  ابراء 

يشء اخر وما هو هذا اليشء ؟
اجلواب : اليشء عليه سوى االستغفار والجيب عليه ابراء ذمم من 

اخذوا منه الربا .

السؤال : هل هناك ربا بني الوالد والولد والزوجة ؟
اجلواب : ال ربا بني الوالد والولد وال بني الرجل وزوجته فيجوز 
لكل منهام أخذ الزيادة من االخر ، وكذا ال ربا بني املسلم والكافر 

غي الذمي اذا أخذ املسلم الزيادة .

السؤال : لدي مبلغ من املال يقدرهّ بمليون دينار واعطيته اىل التاجر 
اصل  ضامن  مع  شهر  كل  ارباح  دوالر  مئة  يعطيني  اي  رشط  عل 

املبلغ، فهل املعاملة صحيحة ؟
اجلواب : هذا ربا وحرام .

سؤال للقراء

هل يجوز المساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا ؟

سؤال وجواب العدد السابق

هل يجوز التيمم بتراب رطب قليال أو فيه بعض قطرات الماء المنتشرة فوقه ؟

الجواب: يجوز .

الشيخ محمد كاظم الخراساني اآلخوند )قدس سره(
)1255 ه� – 1329 ه�(

الربا
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ونطالع تاريخ املأتم احلسيني يف مقالنا هذا 
يف مقطعني زمنيني:

)عليه  احلسني  اإلم���ام  استشهاد  منذ   �1
السالم(، وحتى مقتل قاتليه.

بوصفه  احلسيني  للمأتم  األئمة  تأسيس   �2
األرضية  توفي  عرب  وذل��ك  دينية  شعيًة 
زين  اإلم��ام  قبل  من  املأتم  لسنهّ  املناسبة 
العابدين )عليه السالم(، وبناء أركان املأتم 
)عليهام  والصادق  الباقر  اإلمامني  عهد  يف 
ال��س��الم(، وات��س��اع دائ���رة امل��آت��م يف عهد 
اإلمامني الكاظم والرضا )عليهام السالم(.

االستشهاد  م��ن  امل��أت��م  األوىل:  املرحلة 
التقاليد  عل  وبناًء  القاتلني،  مقتل  وحتى 
عائلة  تقيم  البرشية،  املجتمعات  يف  املتبعة 
بيت  أه��ل  يكن  ومل  عليه،  امل��أت��م  القتيل 
يف  استثناًء  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام 

)عليه  اإلمام  مأتم  دائرة  اتسعت  بل  ذلك، 
الل  )صل  بالنبي  صلة  من  له  ملا  السالم( 
له  أقام  حتى  اجتامعية،  ومكانة  وآله(  عليه 
ة الصحابة والتابعني � املآتم،  الناس � وخاصهّ
احلزن  بعام  ي  سمهّ استشهاده  عام  إن  وقيل 
بحسب اخلوارزمي، يف مقتل احلسني )عليه 

السالم(.
دينية،  شعيًة  املآتم  سنهّ  الثانية:  املرحلة 
هلا  أوهّ مراحل،  ثالث  يف  املرحلة  هذه  وتقع 
السجاد  اإلم��ام  سكن  فقد  الشعية،  سنهّ 
ابيه،  استشهاد  بعد  املدينة  السالم(  )عليه 
واقعة  ذكرى  إلحياء  الفرص  مجيع  وانتهز 
ام أراد رشب املاء كام  كربالء، وكان يبكي كلهّ
ايب طالب ألبن شهر  آل  مناقب  ورد يف يف 
أركان  شيد  من  أول  الباقر  اإلمام  آشوب: 

املآتم احلسينية

عقده  يف  ال��س��الم(  )عليه  السجاد  حظي 
وأصبح  مرموقة،  اجتامعية  بمكانة  األخي 
حمطًا لألنظار، ما يمكننا اعتبار هذه السنني 
لسنهّ  اإلع���داد  سنني  الرشيفة  حياته  من 
اركان  تشييد  أما  احلسيني،  املأتم  شعية 
املآتم احلسينية فقد بدئ يف زمن نجله الباقر 
واقعة  عل  م��رهّ  قد  وك��ان  ال��س��الم(  )عليه 
أمية عن  بنو  يتواَن  كربالء ثالثة عقود، ومل 
أيهّ فعل شنيع، حتى هتكت حرمة املسجد 

احلرام واملسجد النبوي.
واقعة  يرتك  مل  السالم(  )عليه  الباقر  لكن 
كلهّ  انتهز  وكأبيه،  النسيان،  يطوهيا  كربالء 
)عليه  الشهداء  سيد  ذكرى  إلحياء  فرصة 
السالم( وسعى لسنهّ املأتم احلسيني كشعية 
تدعيم  يف  أك��رب  جهدًا  يبذل  وك��ان  دينية، 
وكان  الشيعة؛  لدى  احلسيني  املأتم  شعية 

إعداد: حسين النعمة

العالم،  في  الدينية  الشعائر  أعظم  من  اليوم  الحسينية  المآتم  تعّد 
وقد أصبحت موضع اهتمام العلماء والمفّكرين، وأثارت تساؤالت عديدة 
من  والهدف  وضرورتها،  وتاريخها،  ومنشئها،  حقيقتها،  حول  لديهم 
لتقديم  نسعى  المقال،  هذا  وفي  عليها،  تترّتب  التي  واآلث��ار  ورائها، 

مراجعة مختصرة حول المنشأ التاريخي للمآتم الحسينية.

من هم مؤّسسو المآتم الحسينية؟؟
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املسعودي  ذلك  ذكر  كام  بيته  يف  املأتم  يقيم 
يف مروج الذهب ومعادن اجلوهر..

يرسم  ال��س��الم(  )عليه  ال��ص��ادق  اإلم���ام 
هيكلية املآتم احلسينية

يف أيهّام اإلمام الصادق )عليه السالم( ازداد 
اتصال  ف��ازداد  ع��ددًا،  وعلامؤهم  الشيعة 
ناحية  من  السالم(  )عليه  باإلمام  الناس 
أخرى، كان بنو أمية يف أيام ضعفهم، حتى 
لذلك  احلكم؛  العباسيون  وتوىلهّ  سقطوا، 
عل  والشيعة  السالم(  )عليه  اإلمام  حصل 
)عليه  اإلم��ام  ن  ومتكهّ احل��ري��ة،  من  متهّسع 
احلسيني  املأتم  أسس  تبيني  من  السالم( 
وإطاره العام، وما وصلنا من كالم الصادق 
النطاق،  هذا  يف  وأفعاله  السالم(  )عليه 
املعيار  وهو  احلسيني،  املأتم  هيكلية  يرسم 
املعتمد إلقامة هذه الشعية، وقد ورد ذلك 

يف ثواب األعامل، وكامل الزيارات. 
به  أوىص  ما  أه��مهّ  التالية  امل��وارد  ل  وتشكهّ
إلحياء  السالم(،  )عليه  الصادق  اإلم��ام 
ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ني  اإلم���ام  ذك���رى 
والبكاء عليه وحث اآلخرين للبكاء عليه، 
واستذكار  خمتلفة،  أوقات  يف  املآتم  وإقامة 
)عليه  ب��احل��س��ني  ت  م���رهّ ال��ت��ي  امل��ص��ائ��ب 
السالم(، واستذكار مصائب احلسني )عليه 
الشعراء  وحث  املاء،  رشب  عند  السالم( 
عل رثاء جده )عليه السالم(، ودعوة النعاة 
إىل رثاء احلسني )عليه السالم( وحثهم عل 
شجون  يثي  بحيث  حزين،  بصوت  الرثاء 
املشاركة  عل  العائلة  وح��ث  السامعني، 
اإلمام  قرب  عند  والنواح  والبكاء  املأتم،  يف 
أمايل  يف  ورد  ه��ذا  مجيع  ال��س��الم(،  )عليه 
الصدوق والكايف ومناقب ابن شهر آشوب 

والكفعمي، ومنشورات الرشيف الريض.
 اإلمام الكاظم )عليه السالم( يسن املآتم يف 

العرشة االوىل من املحرم
كأبيه  السالم(  )عليه  الكاظم  اإلم��ام  كان 
حيث النعاة والشعراء عل الرثاء، وسنهّ املأتم 

يف العرشة األوىل من املحرم، بالرثاء والتزام 
م الشيعة آداب املأتم يوم  احلداد فيها كام علهّ
عاشوراء، أي أنهّ عليهم اإلعداد هلذا اليوم، 
والتحضي له قبل تسعة أيام، ليأت املأتم يف 

يوم عاشوراء بالشكل املطلوب.
الكثي من  يصلنا  مل  الرغم من ذلك،  وعل 
الضيق  أيام  لعودة  الشأن،  هبذا  الروايات 
ة عل اإلمام )عليه السالم( والشيعة،  والشدهّ
فقد  سبق،  عامهّ  خمتلفًة  كانت  الظروف  لكنهّ 
ظهر أعالم من الشيعة، هلم نفوذ يف مناطق 
املجتمع  إدارة  يف  هامًا  دورًا  وا  وأدهّ خمتلفة، 

الشيعي عرب االتصال بوكالء األئمة.

اإلمام الرضا )عليه السالم( اول من ارسى 
شعية املآتم

)عليه  الرضا  اإلمام  جهود  تصنيف  يمكننا 
السالم( إىل قسمني: السعي إلرساء تعاليم 
الباقران  اإلمامان  بنيهّ  فقد  قبله:  األئمة من 
وتكريم  الشهداء  سيد  ذكرى  إحياء  أمهية 
احلسني  ي��رث��ون  ال��ذي��ن  والنعاة  الشعراء 
الرضا  اإلم��ام  رأى  وقد  السالم(،  )عليه 
)عليه السالم( ضورة إرساء هذه التعاليم 
اهتاممه  نرى  ولذلك  ثابتة؛  شعيًة  وجعلها 
اإلمام  رثى  الذي  اخلزاعي  بدعبل  البالغ 

احل����س����ني وأه����ل 
قصيدة  يف  البيت 

طويلة.
من ناحية أخرى، نجد اإلمام الرضا )عليه 
د � كاألئمة من قبله � عل عظم  السالم( يؤكهّ
املصاب الذي حلهّ باحلسني يوم عاشوراء، 
وقد  فيه  احل��داد  التزام  عل  الشيعة  وحيثهّ 
جهوده  من  أخرى  زواي��ا  الروايات  بيهّنت 
إلحياء ذكرى اإلمام احلسني )عليه السالم( 

كام ورد يف اخلصال وعيون أخبار الرضا.
)عليه  الرضا  اإلم��ام  وصايا  ت  أدهّ ولقد 
احلسني  مصائب  ذكر  اتساع  إىل  السالم( 

حيث  اخلاصة،  املآتم  إىل  السالم(  )عليه 
املآتم  الشيعة يف  لدى  والنعاة  اخلطباء  يقوم 
املقامة لألموات بذكر مصيبة احلسني )عليه 
السالم(، والتذكي بأمهية شهر حمرم، حيث 
أبيحت فيه حرمتان من حرمات الل: )حرمة 
الشهر، وحرمة رسول الل(، وكذلك التأكيد 
عل هنج أبيه يف احلداد، من اليوم األول من 
لثقافة  ست  العارش، وأسهّ اليوم  حمرم وحتى 
احلداد يف العرشة األوىل منه، وصون حرمة 
العرص  وحتى  الالحقة  القرون  يف  الشهر 

احلاض.

من هنا وهناك 
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لم يكْن لموضوع )اإلسعاف الطبي( قبل فترة زمنية محدودة ذلك االهتمام الواضح الذي 
تتجُه إليه العتبة الحسينية المقّدسة اليوم، إال أّن الظروف التي يعيشها البلد وألهمّية وجود 
أكثَر  اليومية وحياة اآلخرين من حولنا، أخذْت العتبة المقدسة تتجُه  المسعف في حياتنا 
صوَب موضوعة )اإلسعافات الطبية( عبر إقامة الدورات التدريبية بدءًا بمنتسبيها ومن ثّم 
لمختلف شرائح المجتمع وأبرزها مشروع )األلف مسعفة( الذي أقامه مركز الحوراء زينب 

)عليها السالم( بالعتبة المطهرة.
وي��ب��نيهّ ال��س��ي��د س��ع��د ال��دي��ن 
العام  األم��ني  معاون  هاشم، 
)األح��رار(  ل�  اإلعالم  لشؤون 
سبب إقامة مثل هذه الدورات 
باإلسعاف  اخلاصة  واملشاريع 
اص��دار  »ب��ع��د  ق��ائ��اًل:  الطبي 
ف��ت��وى امل��رج��ع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة يف 

النجف االرشف يف الدفاع عن 
االرض والعرض واملقدسات، 
طلبات  احل��وراء  ملركز  وردت 
عدة من النساء اللوات تساءلن 
الفتوى  ظلِّ  يف  امل��رأة  دور  عن 
للزوج  تشجيعهن  اىل  إضافة 
ل��الل��ت��ح��اق  واالخ  واالب�����ن 

فكان  املجاهدين،  بصفوف 
الرشعي  املتويل  سامحة  جواب 
عل  يقترص  ال��س��الح  مح��ل  ان 
املرأة  بتعلم  بأس  وال  الرجال، 
وتضميد  االويل  ل��إلس��ع��اف 
ط��ارئ،  ألي  تأهبًا  اجل���روح 
فبارش املركز باقامة الدورات يف 
هذا املجال والتي شهدت اقبااًل 
كبيًا عل املشاركة هبا ملا تتلقاه 
املشاركات من معلومات تعود 
يف  تطبيقها  ويتم  عليهن  بالنفع 

احلياة العامة«.
سارة  املهندسة  أوضحت  فيام 
احلوراء  مركز  مسؤولة  حممد، 
انهّ  ال��س��الم(  )عليها  زي��ن��ب 
التاسعة  دورت��ه  اهن��ى  »امل��رك��ز 
م��ب��ادئ  ت��ع��ل��ي��م  يف  ع����رشة 

االويل  واالسعاف  التمريض 
يف  الطبية  املفرزة  مع  بالتعاون 
ان  مضيفًة  احلسينية«،  العتبة 
حم��اضات  نت  تضمهّ »ال���دورة 
قياس  اإلب��ر،  )زرق  تعليم  يف 
ال��ض��غ��ط، ق��ي��اس ال��س��ك��ر، 
التبخي،  ج��ه��از  اس��ت��خ��دام 
للشخص  املغذي  رب��ط  كيفية 
اجل��روح(  وتضميد  املصاب، 
ال  معلومات  اىل  ب��اإلض��اف��ة 
االويل  االس��ع��اف  يف  حم���دودة 
والكسور  اجل���روح  حل���االت 
واحلروق واالغامء وغيها من 
يتعرض  التي  الطارئة  احلاالت 

والعتبة الحسينية المقدسة من أوائل الداعيَن لتعّلمه وإتقانه

األحرار/ خاص

)اإلسعاف الطّبي( يدخل حّيز االهتمام 
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العتبة  يف  النسوي  االع���الم  وح��دة  أق��ام��ْت 
احلسينية املقدسة دورة  تدريبية يف فن التصوير 
وذلك  متدربة(   16( وباشرتاك  الفوتوغرايف 

ع سيد الشهداء )عليه السالم(. عل قاعة جممهّ
وقالت  املهندسة ندى اجلليحاوي مدربة الدورة 
الدورات  هذه  اقامة  من  االسايس  اهلدف  »ان 
النسوية  املواهب  وتنمية  القدرات  لتطوير  هو 
وجود  اىل  تفتقد  النسوية  مؤسساتنا  ان  السيام 

مواهب نسوية متخصصة يف هذا املجال«.
التي  ال���دورة  »ان  اجلليحاوي:  واض��اف��ت   
نظرية  دروس��ا  تضمنت  اي��ام  مخسة  استمرت 
وعملية والتي  طغت عليها أجواء من احلامس 
بمعرفة  ال���دروس  ابتدئت  حيث  والتفاعل 
من  الناجح  املصور  هبا  يتميز  التي  الصفات 
املكان  واخت��اذ  الضوء،  استعامل  حسن  حيث 
ومعرفة  الصور  اللتقاط  املناسبة  وال��زاوي��ة 
التطرق  ثم  ومن  للتصوير  االساسية  اللقطات 
اإلش��ارة  مع  الكاميا  وعنارص  مكونات  اىل 
جزء  ك��ل  هب��ا  تقوم  التي  واملهمة  ال���دور  إىل 
أو  املدجمة  بالكاميات  األمر  تعلق  سواء  منها  

التعرف عل مثلث  SLR وبعدها  ال�  كاميات 
ورسعة   ،ISO االيزو  من  واملتكون  التعريض 
العدسة  وفتحة   ،ShutterSpeed الغلق 

.»Aperture
وتابعت »كام تضمنت الدورة اختبارات نظرية 
واخرى عملية،  لضامن حصول املتدربات عل 

الفائدة من الدورة«.
وتابعت اجلليحاوي »ان دورات التصوير  أحد 
اهم الدورات  التي اهتمت هبا وحدة االعالم 
للعتبة  العام  األم��ني  ملكتب  التابعة  النسوي 
دورات  عدة  نظمت  وقد  املقدسة،  احلسينية 
يف  النساء  مهارات  وصقل  لتطوير  تدريبية 

اجلانب االعالمي«. 
فيام قالت املشاركة »نور عيل« احدى املشرتكات 
يف الدورة وهي طالبة يف كلية الصيدلة: »خالل 
اتقن  اصبحت  اي��ام  مخسة  وه��ي  قصية  م��دة 
استخدام الكاميا ال سيام انني منذ وقت طويل 
وانا امتنى اتقان استخدامها كام وان االختبارات 
احلسينية  العتبة  مشتل  يف  كانت  التي  العملية 

املقدسة اضافت الكثي من املعلومات«.

وتستلزم  حياته  يف  االنسان  هلا 
والتعامل  عالجها  بطرق  إملامًا 
احلالة  تفاقم  م��ن  للحد  معها 
او  الطبيب  اىل  ال��وص��ول  حلني 

املستشفى«.
وت��اب��ع��ْت ح��دي��ث��ه��ا ب��ال��ق��ول، 
بادئ  يف  الدورات  هذه  »اقيمت 
االمر ملوظفات دوائر الدولة وتم 
للتأهب  موظفة(   150( هتيئة 
الطارئة  احلاالت  من  حالة  أليهّ 
التي تواجهها يف العمل واملنزل، 
واستمرت الدورات لعامة النساء 
من الكوادر التدريسية وطالبات 
نًة  مبيهّ البيوت«،  وربات  اجلامعة 
املشاركة   تقترص  مل  »ال��دورة  ان 
فيها عل النساء يف حمافظة كربالء 
بل امتد نجاح هذه الدورات اىل 
عدة  ووصلتنا  املحافظة  خارج 
طلبات من مؤسسات ومدارس 
حم��اف��ظ��ات )ال��ب��رصة، واس��ط، 
ق��ار(  وذي  االرشف  النجف 
االلتحاق  يف  رغبتهم  تتضمن 
هبا، حيث تمهّ فعاًل اقامة دورات 
امل��ج��ال  ه����ذا  يف  م��ت��خ��ص��ص��ة 
من  عدد  اكرب  عل  الفائدة  لتعم 

النساء«.
وص��َل  ال���دورة  ه��ذه  وبانتهاء 
كام  للمشاركات  الكيل  املجموع 
 )800(« اىل  حممد  س��ارة  تشي 
مشاركة، تم اعتامد البعض منهنهّ 
للعمل التطوعي يف املفارز الطبية 
التابعة للعتبة احلسينية خاصة يف 

الزيارات املليونية«. 
هناك  ان  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
كان  ال���الت  النساء  م��ن  ع���ددًا 
تعلم  هو  املشاركة  من  هدفهن 
ذلك  ليعينهم  اجل��روح  تضميد 
املقاتلني  عل مداراة رجاهلن من 
إلصابات  تعرضوا  من  االبطال 
احلاسمة  معاركهم  يف  وج��روح 

ضد العصابات اإلرهابية.

األحرار/ ضياء االسدي

االعالم النسوي في العتبة الحسينية يواصل
 ما بدأ به من دورات تهم المرأة، ويقيم دورة في 

التصوير الفوتوغرافي
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وجهاء  بحضور  امللتقى  وُأقيم 
من  ال��ع��راق  عشائر  وش��ي��وخ 
ولفيف  اجل��ن��وب  اىل  ال��ش��امل 
املختلفة  الطوائف  ابناء  من 

ومنظامت املجتمع املدين.
وقال السيد حسن يوسف امحد 
عشائر  ع��ام  عميد  احلسيني؛ 
احلسينيني  الذبحاويني  السادة 
يف كربالء املقدسة: »يأت اهلدف 
الصفوف  لوحدة  امللتقى  من 
العشائرية  الفئات  مجيع  ب��ني 
واط��ي��اف ال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي 
والصابئة  باملسيح  واملتمثلة 

ومجيع الديانات االخرى«.
ال��زاه��دي  ب��الل  السيد  وق��ال 
ارشاف  نقابة  رئيس  الرضوي، 
مكاتب  وم��س��ؤول  ك��رك��وك 
املنطقة  يف  العلويني  ال��س��ادة 
قوله  من  »انطالقًا  الشاملية: 
الل  بحمد  )واعتصموا  تعاىل 
ترشفنا  ت��ف��رق��وا(  وال  مجيعًا 
حمافظة  من  بالقدوم  اليوم  هذا 
بامللتقى  للمشاركة  ك��رك��وك 
ال���ذي ض���مَّ مج��ي��ع االط��ي��اف 
داخل  يف  املوجودة  والعشائر 

دعوة  ولبينا  كركوك  حمافظة 
للعتبتني  العامتني  االمانتني 
املقدستني  والعباسية  احلسينية 
اإلي��امين  اللقاء  ه��ذا  حل��ض��ور 
الشعب  اط��ي��اف  جيمع  ال��ذي 
بعرهبم  واملكونات  العراقي 
وكردهم وتركامهنم وأيزيدييهم 
وصابئتهم وغيهم وهذا برأيي 

هو عرس عراقي«.
منعطف  ه��و  »ال��ي��وم  وت��اب��ع 
املؤمتر  هذا  خالل  ومن  تأرخيي 
نحن نطلق رسالتنا اىل كل من 
العراق  بتقسيم  ويرغب  يريد 
نقول له ان العراق يبقى واحدًا 
للتقسيم  ق��اب��ل  غ��ي  م��وح��دًا 
هتزه  ال  شامخ  جبل  والعراق 
االص���وات  هتمه  وال  ال��ري��ح 
حتاول  التي  واملأجورة  النشاز 
العراق  تقسيم  واخرى  بصورة 
وس��ي��ب��ق��ى ال���ع���راق واح����دًا 

موحدًا«.
زاهر  حممد  السيد  أض��اف  فيام 
ال��ش��ؤون  ق��س��م  م��ن  خطيب 
احلسينية  العتبة  يف  الدينية 
هكذا  مثل  »انعقاد  املقدسة: 

كربالء  حمافظة  يف  ملتقيات 
اىل  رسالة  اال  هو  ما  املقدسة 
احلسني  االمام  بأن  العامل  مجيع 
العامل  قبلة  هو  السالم(  )عليه 
واملحبون  ال��زائ��رون  ويقصده 
وانه  وح��دب  ص��وب  كل  من 
هو َمْن يوحد املجتمع وما ُقتل 
الناس  بني  جيمع  ان  ألجل  اال 
وكام  الفئات،  كل  بني  وجيمع 

قال )عليه السالم(:
بطرًا  وال  ارشًا  اخرج  مل  »انني   
خرجت  ول��ك��ن  والم��ف��س��دا 
جدي  بأمة  االص��الح  لطلب 
وآل��ه(«  عليه  الل  )ص��ل  حممد 
واقامة مثل هكذا مؤمترات تأت 
احلسني  االمام  هنج  من  مكملة 
ال��س��الم( يف اص��الح  )ع��ل��ي��ه 
لغة  وانطالق  االسالمية  االمة 
احلب واملودة والرمحة فيام بينهم 
احل��وار  لغة  م��ن  جيعلوا  لكي 
ابرز  عند  للوقوف  وسيلة  خي 
النقاط واملشاكل التي يتوقفون 
عندها واجياد حلول مناسبة للمِّ 
شمل ابناء الوطن الواحد حتت 

راية واحدة«.

فيام أشار »خالد ناجي فرحان« 
املندائيني  الصابئة  طائفة  رئيس 
»الن  اىل:  القادسية  حمافظة  يف 
للعراقيني  هي  املقدسة  كربالء 
مجيع  شمل  تمع  كوهنا  مجيعًا 
العراقية  االديان  وكل  االديان 
االصيلة، وحقيقة ان تمعنا يف 
الثقايف  والعرس  الكرنفال  هذا 
جيمع  الذي  الكبي  العشائري 
العراقي  الشعب  مكونات  كل 
خيرج  ان  نتمنى  املؤمتر  وه��ذا 
بقرارات تصب بخدمة العراق 
وعراقتنا  عمرنا  ونحن  وشعبه 
من  اكثر  العزيز  البلد  هذا  يف 

مخسة آالف عام.
 وانحبنا هلذا البلد ال يمكن ان 
الظالميني  وان  ج��ذوره  تقلع 
والدواعش حياولون بأن يفرقوا 
والفئات  بأقلياته  العراق  شمل 
من  العراق  اف��راغ  وان  االكثر 
هدفهم  ه��و  االق��ل��ي��ات  ه���ذه 
بلد  ص��ورة  وتشويه  االس��ايس 
عمره التارخيي اكثر من 5000 

سنة«.

عرٌس عراقي يجمع وجهاء وعشائر العراق في كربالء

برعاية العتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع مؤسسة االمام زين العابدين )عليه السالم( الثقافية الخيرية لرعاية االيتام، شهد 
مبنى القصر الثقافي في محافظة كربالء اقامة ملتقى شيوخ ووجهاء عشائر العراق وقادة منظمات المجتمع المدني لأللفة الوطنية 

األحرار/ ضياء االسديمن اصحاب الحل والعقد والكلمة المسموعة بهدف لمِّ شمل االمة االسالمية ودرء مخاطر الفتنة.
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التعليمية  المناهج  ُتكمل  الكريم  القرآن  دار 
لإلعداديات القرآنية االنموذجية

يف  الكريم  القرآن  دار  اكملت 
إعداد  املقدسة  احلسينية  العتبة 
التعليمية  امل��ن��اه��ج  وط��ب��اع��ة 
االنموذجية  القرآنية  لإلعدادية 
املدارس  إىل  إضافة  هلا  التابعة 
ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��وق��ف 
مسؤول  ذلك  أعلن  الشيعي، 
وال��دراس��ات  البحوث  شعبة 
السيد مرتىض  الدار  القرآنية يف 
مج��ال ال��دي��ن ال���ذي ذك���ر: أن 
وال��دراس��ات  البحوث  شعبة 
الكريم  القرآن  دار  يف  القرآنية 

إعداد  عاتقها  عل  أخ��ذت  قد 
املناهج التعليمية التي تضمنت 
موادها  تشتمل  دراسية  م��وادا 
واللغة  اإلس��الم��ي  الفقه  عل 
التالوة  وأح��ك��ام  اإلنكليزية 
لثالث  الكريم  القرآن  وعلوم 
الرابع  )ال��ص��ف  ه��ي  م��راح��ل 
واخلامس والسادس(، ومناهج 
األخ�����الق وامل��ن��ط��ق وس���ية 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل 
ملرحلتي  األخالقية  والدروس 
النبي  وسية  واخلامس،  الرابع 

إىل  ومدخل  احلديث  وعلوم 
الرابع  ملرحلة   القانون  دراسة 
اإلعدادي. وقد طبعت املناهج 
يف مطبعة الوارث التابعة للعتبة 
أهنت  التي  املقدسة  احلسينية 
اآلن  حتى  مناهج  مخسة  طباعة 
وهي بصدد إكامل املواد املتبقية.
وأوضح السيد مجال الدين: إن 
هذه املناهج قد أعدت من قبل 
أساتذة  تضم  متخصصة  جلنة 
ودائرة  الكريم  القرآن  دار  من 
الشيعي  ال��وق��ف  يف  التعليم 

وخ����رباء م��ن ل��ب��ن��ان وإي���ران 
يف  العلمية  احل��وزة  من  وجلنة 
الذي  األمر  األرشف،  النجف 
رصانتها  عل  اجي��اب��ًا  انعكس 
أغلب  أن  مبينًا  وفكريًا.  تربويًا 
القرآن  دار  أعدهتا  املناهج  هذه 
الكريم، أما منهج اللغة العربية 
الفروع األدبية  فبقي كام هو يف 
منهج  أن  كام  اإلعداديات،  من 
األدب اإلسالمي والرياضيات 
إىل  أوك��ل��ت  فقد  واحل��اس��وب 

الوقف الشيعي .
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أخذْت كلمة سامحة املتويل الرشعي للعتبة 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية 
راية  استبدال  مراسيم  خالل  الكربالئي 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  مرقد  قبة 
يف  كبيًا  صدًى  السوداء،  إىل  احلمراء  من 
سامحته  طرحه  ما  ألمهية  اإلعالم  وسائل 
غاية  يف  موضوعات  من  عليه  ج  ع��رهّ وما 

األمهيهّة.
للحاضين  س��ؤااًل  سامحته  ط��رَح  ب��دءًا 
ول��ل��ع��امل، ع��ن رسهّ االج��ت��امع ك��ل ع��ام 
من  احلسيني  املرقد  قبة  راي��ة  الستبدال 
ة  ما قصهّ قال:  السوداء؟ حيث  إىل  احلمراء 
هذه الراية التي نجتمع الستبداهلا كلام هلهّ 
االحزان  موسم  ليبدأ  احل��رام  حمرم  هالل 
ما  وال��ف��داء،  التضحية  وقيم  والشهادة 
عند  كربالء  ارض  يف  جرى  بام  ارتباطها 

استشهاد االمام احلسني )عليه السالم(؟ 
يكون  ان  »الب��د  ق��ائ��اًل:  سامحته  وجييب 
ارتباطها  وم��دى  املراسيم  هلذه  وعي  لنا 
احلسني  االم��ام  مبادئ  وترسيخ  احياء  يف 
واالب���اء  التضحية  يف  ال��س��الم(  )عليه 
التي ترفرف  الراية  والفداء، نقول ان هذه 
بام  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  قرب  عل 
حتمله من رمزية التضحية واالباء والفداء 
تعاىل والتي جسدها  واجلهاد يف سبيل الل 
ارض  يف  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 
هي  الراية  هذه  صورها،  اهبى  يف  كربالء 
وآله(  عليه  الل  الل )صل  عهد من رسول 
اىل أمي املؤمنني واحلسن واحلسني )عليهم 
السالم( برمزيتها، اذن نحن نجدد االحزان 
باستبدال هذه الراية لإلمام احلسني )عليه 
السالم( لنجدد له العهد ونقول اننا معك 
اب��ا عبد الل وم��اض��ون ع��ل درب��ك يف  ي��ا 

الشهادة والتضحية واإلباء«. 
يا  لك  نقول  اليوم  »نحُن  حديثه،  وتابع 

والرتاب  االرض  هذه  عل  عبدالل  ابا 
الطاهرة  دماؤكم  عليه  سفكت  التي 
وقفت تستنرص الناس فال نارص لك 
وتستغيث فال مغيث لك نقول: ها 
ومغيثوك  وانصارك  جماهدوك  هم 

واملجاهدين  البطلة  االمنية  القوات  من 
القتال  جبهات  يف  يسطرون  املتطوعني 
مالحم  والضالل  اجلريمة  عصابات  ضد 
اصحابك وبطوالهتم ومآثرهم وقد صمم 
اجلهاد  وادامة  الثبات  عل  االبطال  هؤالء 
ال  وان  ومقدساته  الوطن  هذا  اعداء  ضد 
العراق مدنسًا بدنس  يبقى شرب من ارض 
امهات  هناك  ان  طاملا  داع��ش،  عصابات 
التي وقفت بجانب مقاتلها اجلريح  كاألم 
تقول  وه��ي  يديه  اح��دى  قطعت  ال��ذي 
اىل  تعود  ان  اال  لك  ارىض  ال  ول��دي  له 

االخرى  يدك  لتقطع  القتال  جبهات 
قطيع  ع��اد  كام  اليدين  قطيع  وتعود 
)عليه  العباس  الفضل  اب��و  اليدين 
ان  وط��امل��ًا  الكفني  قطيع  ال��س��الم( 
واالب  ك��األم  وامهات  آب��اء  هنالك 
ما مخسة من فلذات اكبادهم  اللذين قدهّ

من الرجال شهداء عل هذا الدرب 
للجهاد  اوالدهم  ببقية  ويدفعان 

وحيث  تعاىل،  الل  سبيل  يف 
ان هناك زوجات صابرات 

يدفعن ازواجهن للقتال 
عزمهم  م��ن  للشد  

للقتال واحلث عل  
والدفاع  القتال 

يقاتلوا  حتى 
سبيل  يف 

لل  ا

تعاىل«. 
ب��ن��ا ونحن  وي��ض��ي��ف س��امح��ت��ه، »جي����دُر 
نستذكر واقعة الطف ومبادئها يف التضحية 
الشهداء  ع��وائ��ل  نستذكر  اْن  واإلي��ث��ار 
فهؤالء  ايتامهم  عل  ونتعطف  ونرعاهم 
دماء  فلوال  مجيعًا  علينا  فضل  اصحاب 
والفتوى  تعاىل  الل  ونرص  الشهداء  هؤالء 
عيل  السيد  االعل  الديني  املرجع  لسامحة 
ظله«  »دام  السيستاين  احلسيني 
داع��ش  عصابات  لدنهّست 
ارض العاصمة بغداد ومجيع 

أرايض العراق«. 
وأعرب سامحته عن أمله من 
اصحاب االقالم ان »يوثهّقوا 
وال��ف��داء  البطولة  قصص 
ع��ربًا  ليكونوا  للمقاتلني 

ودروسًا لألجيال القادمة«.

ما هو سّر الراية السوداء التي تعلو القبة الحسينية؟
األحرار/ قاسم عبد الهادي
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املتقدمة  امل��راح��ل  طبيعة  وع��ن 
مكتب  مدير  ق��ال  امل���رشوع،  يف 
األمني العام للعتبة العلوية منتظر 
تذهيب  مرشوع   « إن  األعرجي، 
الضخمة  امل��ش��اري��ع  م��ن  ال��ق��ب��ة 
العتبة  هبا  قامت  التي  العمالقة 
العلوية املقدسة وإدارهتا مشكورة   
املرحلة  مرحلتني  إىل  تقسيمه  تم 
الرقبة  ما دون  املرحلة  األوىل هي 
وق���د ن��ف��ذت م��ن ق��ب��ل ال��رشك��ة 
االستثامرية التابعة للعتبة العباسية 

املقدسة«.
املرحلة  أما  األعرجي«  وأض��اف 
نحن  التي  املرحلة  ه��ي  الثانية 
بصدد الكالم حوهلا وهي مرحلة 
قمة  إىل  وص��وال  الرقبة  ف��وق  ما 
من  منفذة  وه��ي  الرشيفة  القبة 
قبل مهجة الكوثر إلعامر العتبات 
املرحلة  هذه  العراق  يف  املقدسة 

تذهيب  إع���ادة  عملية  تتضمن 
)9217( بالطة ذهبية«.

نسبة  إن  األع��رج��ي«  وأوض���ح 
اإلنجاز يف الوقت احلاض وصلت 
قياسا  ج��دا  متقدمة  مراحل  إىل 
ال%75  فاقت  البالطات  بعدد 
وهي نسبة جيدة جدا ومل يتبق إال 
ينجز  كي  والقليل  اليسي  اجل��زء 
املرشوع  يف  كامل  بشكل  العمل 
 )76( القبة  حول  احللقات  عدد 
حلقة وما وصل إليه اإلنجاز أكثر 
من أربعني حلقة وهي نسبة جيدة 
يقل  العمق  يضيق  كلام  ألنه  جدا 
البالطات  ع��دد  ت��زداد  االرت��ف��اع 
مراحل  البالطات  مساحة  وتقل 
تقسيم العمل أربع مراحل رئيسة 
البالطات  تنظيف  األوىل  املرحلة 
آث��ار  م��ن  وتنظيفها  قلعها  بعد 
عليها  املرتسبة  وامل���واد  اجل��ص 

وتقادم الزمن عل هذه البالطات 
وملء الفراغات التي حدثت أثناء 
تعديل  عن  فضال  القلع  عملية 

احلواف املتضرة«.
عملية  هي  الثانية  املرحلة  وتابع« 
كامل  بشكل  وهتيئتها  الغسل 
لعملية الطالء املرحلة الثالثة وهي 
وهي  وحساسة  مهمة  مرحلة 
مرحلة طالء تلك البالطات وتم 
طالئها من قبل خمتصني بأحواض 
العمليات  م��ن  وه��ي  كهربائية 
الزمنية  الفرتة  بطول  تتميز  التي 
لتبقى  البالطة  هذه  تتحملها  التي 
الطرق  أفضل  عل  طويلة  ف��رتة 
املستخدمة عامليا ، املرحلة الرابعة 
وهي مرحلة الرتكيب استخدمت 
فيها أقىص درجات الدقة يف عملية 
الرتكيب وهو موضوع مهم يتعلق 
قبلة  وهو  الطاهر  العلوي  باملرقد 
التسليم  ومرحلة  مجيعا  املسلمني 
إىل  شهرين  من  أق��ل  ج��دا  قريبة 
القبة  وتفتتح  أق��ىص  كحد  ثالثة 

بإحدى املناسبات الدينية«.
العلوية  للعتبة  العام  األمني  وكان 

املتني،  حبل  نزار  السيد  املقدسة 
كانون  شهر  منتصف  يف  اعلن  قد 
ال��ث��اين يف ب��داي��ة ال��ع��ام احل��ايل، 
ترميم  م��رشوع  من  االنتهاء  عن 
املقدسة  العلوية  القبة  وتذهيب 

هناية العام احلايل.
وق����ال ال��س��ي��د ح��ب��ل امل��ت��ني ل� 
العتبة  »ك���وادر  إن  )األح����رار(: 
مع  وبالتعاون  املقدسة  العلوية 
العتبات  إلعامر  الكوثر  مؤسسة 
هذا  بارشت  العراق،  يف  املقدسة 
تذهيب  من  الثانية  باملرحلة  اليوم 
أن  بعد  املطهرة  العلوية  القبة 
العباسية  العتبة  ك��وادر  أنجزت 
والتي  األوىل  املرحلة  املقدسة 
القبة  رقبة  تذهيب  عل  اشتملت 

الرشيفة«.
وكشف حبل املتني ان »يوم السابع 
عرش من شهر ربيع األول والذي 
النبي  والدة  ذك��رى  فيه  تصادف 
موعدا  سيكون  حممد،  األك���رم 
الفتتاح القبة العلوية املقدسة أمام 
تها اجلديدة«. الزائرين الكرام بحلهّ

األحرار/ فراس الكرباسي

العتبة العلوية تحّدد مناسبة مولد الرسول األكرم موعدًا الفتتاح 
مشروع تذهيب القبة الشريفة

النجف  في  المقدسة،  العلوية  للعتبة  العام  األمين  مكتب  أعلن 
االشرف، عن وصول مراحل مشروع تذهيب قبة مرقد االمام علي« 
عليه السالم« الى مراحل متقدمة من العمل، فيما كشف األمين 
العام للعتبة العلوية بانه سيكون يوم ذكرى والدة النبي األكرم 

محمد »صلى اهلل عليه واله«  موعدًا الفتتاح القبة الشريفة.
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رحيم الشاهر شاهٌد على زوال الطغاة
اأه�����������������وى ع�����������اك ف�����ل�����ي�����������س ف������ي������ه م����ع���������س����ُل
ف����������ل����������رب جم�����������د خ��������ل��������دت��������ه �������س������ح������ائ������ٌف
ف���������ري���������دُه ل���������ل���������زم���������ان  األ������������������ف  ك�����������ل  يف 

ه���������م ي�����ح�����م�����ل�����ون ع������ل������ى امل�����������������دار �����س����وي����ع����ة 
م���������������������ازال ي���������وم���������ك ي������اح�������������س������ن ي�����ه�����زن�����ا 
ال�����������ده�����������ر ح�������������س������د ع������ن������ف������ه وط������غ������ام������ه 
ي����������اث����������ورة مت������ح������و ال�������ط�������غ�������اة م���������ن امل���������دى 
جت��������������ري ع�������ل�������ى ك����������ل ال��������ط��������غ��������اة ك�������اأمن�������ا 
ع�����������ر ف������ل������ي�������������س ك�����م�����ث�����ل�����ه�����ا م������ن�������������س������ورة 
ت����ره����ن����ت  ب�����احل�����������س�����ن  ال������ع������ج������ائ������ب  اأوىل 
اأوف��������������������ى ك�������������رمي اأق���������������س�������م�������ت ب������ع������ه������وده 
وت�����ف�����ي�����������س م��������ن وج����������ع ال���������ع���������راق ب����اأ�����س����ل����ع 
وط��������������ن ال�������������ف�������������رات ت�������رك�������ت�������ه م�����رن�����ح�����ا 
ق�������ت�������ل�������وا ب������ن������ي������ك لأن����������ه����������م اأرك��������ان��������ه��������ا 
خ����ا�����س����ع����ا اأذن  ال������������ق������������راآن  وب������ط������ف������ل������ك 
م��������ت��������األ��������ٌق ب�������ن�������ي�������ان�������ه�������ا  يف  ه������������اان������������ت 
م����ل����وح����ا ال����������ق����������رون  ع�����ط�����������س  يف  م���������ازل���������ت 

ي��������ام��������ن م������ل������ك������ت ق������ل������وب������ن������ا اأن�����ف�����ا������س�����ن�����ا 
ي����������اوح����������ي اح��������م��������د ك����������اب����������را ع����������ن ك�����اب�����ر
ف�����������������اإذا اف���������ق���������ُت ف�������������س������اع������ري م������ت������م������زٌق!
ف�������������س������ع������ار اأوط���������������������اين ���������س��������ام ������س�����اح�����ٌك
اإ���������س��������ام��������ن��������ا ب������ال������ق������ات������ل������ن الأب����������ري����������ا

ام��������������ن امل�����������زي�����������ة ي�����������ا ح�������������س������ن ب�������ادن�������ا 
�������س������ت������ون ع��������ام��������ا ي���������ا ح�����������س�����ن ول����ق����م����ت����ي 
م��������ا ج����������اء ع���������س����ر وال����������ع����������راق ك�����م�����ا ال����ب����ا
ف�����احل�����م�����ا واإل  ارح������������������ل  ف���������������س�������ع�������اره 

ق�������د ج���������اد ج������رح������ك ب�����ان�����ت�����������س�����ار �����س����ب����ورن����ا 

م������ع������ق������ُل! امل����������زي����������ة  يف  مل��������ج��������دك  ي��������ام��������ن 
ل�������ك�������ن جم�������������دك ل�����ل�����������س�����ح�����ائ�����ف م������ن������ه������ُل!
وف����������ري����������د اآي����������������ك ح�������ا��������س�������ل وحم���������������س�������ُل!
اأوُل! الأواخ���������������������ر  يف  ح�����م�����ل�����ك  وم����������������دار 
ف�������ك�������اأن�������ن�������ا ب�����خ�����������س�����م ق������ت������ل������ك ن������ق������ت������ُل!
ف������ب������األ������ف������ه ي������ل������ق������اك وح��������������دك وال������ع������ل������و!
ي�����ت�����ع�����ج�����ُل! حم�������وه�������م  اأع������������ي������������دوا  واإذا 
ان���������ت ان�������ق�������اب ع�����رو������س�����ه�����م ك�������ي ي�����رح�����ل�����وا!
ف�������ه�������ي امل���������������������دار وق������ط������ب������ه������ا ي������ت������ن������ق������ُل!
جت������م������ُل! م�������������داه  يف  ال������ع������ج������ائ������ب  اأخ����������������رى 
ع�����ظ�����م ال�����ق�����دا������س�����ة ح�������ن �������س������اع الف�����������س�����ُل!
دي�������������س������ت م������������������رارا م������اك������ف������اه������ا ت�����ق�����ت�����ُل!
م���������ن ب������ع������د ي�����ح�����ي�����ى ف������ال������ب������ق������اء م�����ك�����ب�����ُل!
م������������������دوُل!! ال������ن������ب������ي  اآل  يف  وال�����������رك�����������ن 
وت����������دك����������دك اجل��������ب��������ُل ال��������������ذي لي������ح������م������ُل!
ع�����ط�����ل�����وا! م������������������دارك  يف  ق�����ت�����ل�����ك  اأزلم 
مت������ح������ُل؟! ال����������زم����������ازم  ك�����ي�����ف   ، ي�������ازم�������زم�������ا 
ي����ت����ف���������س����ُل! ي������ام������ال������ك������ا   ، اأج�������را��������س�������ن�������ا 
وع���������م���������اد ه������ا�������س������م ط������وق������ه������ا وامل����������رج����������ُل!
ك������ت������م������زق اأوط���������������������ان ف������ن������اه������ا امل���������ع���������وُل!
و���������س��������ري��������ع اأوط����������������������اين ب�������ق�������ر ي��������رك��������ُل!
ي���������ت���������ح���������وُل! ك���������ن���������ك���������ره  م�����������ل�����������وح  ء 
ب�����������امل�����������ارق�����������ن �������س������خ������ي������ة ت�������ت�������و��������س�������ُل!
ت�������������س������اأُل! ل  وف������اق������ت������ي  ال���������ذئ���������اب  ع������ن������د  
امل���������ن���������زُل! ف������ي������ه  ف������ي������ت������وق   ، م��������غ��������رد  د 
ف����ارح����ل����وا!  ، خم����ا�����س����ك  يف   ر�����س����ل����ك  ردي���������ف  م 
ل����������ول ج��������راح��������ك م��������ا ا������س�����ت�����ف�����اق م�����غ�����ف�����ُل!
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عباس كاظم الخفاجي

مأساُة كربالَء
زه����������������������راُء ت������ب������ك������ي واحل�����������������س��������ن جم�����ن�����دل
ج�������������اءت لأر����������������س ال�������ط�������ف حت�����م�����ل ح����زن����ه����ا
ق������ت������ل������ت������ك ام��������������ة اح���������م���������د ب�����������س�����ي�����وف�����ه�����ا
ب����ائ���������س ر�������س������ي������ع،  ط�������ف�������ل،  ؟  ت����������رى  م�������������اذا 
ك�������������ف ق�������ط�������ي�������ع ل���������������اأخ���������������وة �������س������اه������د
مت�����������س�����ي جت������������وب ال�������ط�������ف ت�����ن�����ظ�����ر م���������ا ب���ه
مت�����������س�����ي ودم���������������ع ال��������ع��������ن ي������������رك ح���������س����رة
������س�����اح�����ت اأب�������������ا ال���������ث���������وار اأم�������������ك ه��������ا ه���ن���ا
ول������������������دي ح�������������س������ن اأت�����������ي�����������ت ب�������اأدم�������ع�������ي
ن�����������اغ�����������اك ب�������امل�������ه�������د ال���������������س�������غ�������ر حم����م����د
ع����������ار ع�����ل�����ى ت�����ل�����ك ال�����ن�����ف�����و������س وم����������ا ح�����وت
اجل������ي�������������س ب�������ال�������ع�������ار ال�������ذم�������ي�������م م����و�����س����ح
ح�����م�����ل�����ت روؤو������������س�����������ا وال�����������رم�����������اح ت���������س����ده����ا
ف�����ج�����ع�����ت م������ائ������ك������ة ال�������������س������م������اء ل���ق���ت���ل���ه���م
ف���������ق���������دوا ح�������ي�������اة ب������ال�������������س������ي������وف ت���ق���ط���ع���ت
ال�������ق�������ت�������ل ب������ال�������������س������ه������ر احل��������������������رام حم�������رم
ول����������������دي اأت��������������������اه ال��������غ��������م ي�����������س�����ل�����ب ل����ب����ه
ب������ال������ط������ف زرع���������������ي م������������ات ع������ط�������������س������ان ف���ا
ف�����رج�����ع�����ت وامل��������اأ���������س��������اة ت������وؤ�������س������ر خ�����اط�����ري
ي���������ا ������س�����م�����ر ذب�������ح�������ك ل����ل����ح���������س����ن ج������واب������ه
ال���������ن���������ار م��������ث��������وى م���������ن جت���������������راأ واع��������ت��������دى
ت������رى ك������م������ا  ال�������ط�������غ�������اة  ع������ل������ى  الإل����������������ه  رد 
ل������ل������ط������ف ت������ب������ق������ى ي����������ا ح�������������س������ن ط�����ري�����ق�����ه

اأب�����������������ن�����������������اوؤه اأ�����������س����������ح����������اب����������ه، ت��������ت��������اأمل
������س�����اح�����ب اأب�����������ا الأح������������������رار ع������م������رك ي�������س���ل���م
ظ������ل������م������ا وك����������ذب����������ا ب��������اي��������ع��������وك وم������غ������ن������ْم
ج�������������س������د اأط����������ي����������ح ب���������راأ����������س���������ه وت�����ه�����������س�����ْم
وال�����������ع�����������ن ب������ال�������������س������ه������م امل�������ث�������ل�������ث ت����ث����ل����م
وف������ج������ي������ع������ة ال���������ت���������اري���������خ ت�����������س�����ه�����د م����������اأمت
وع���������ل���������ى ال�������������س������ح������اي������ا ت�����������������ارة ت�����رح�����م
ول������������������دي، ع���������زي���������زي م���������ن رم���������������اك ت���ك���ل���م
ث������ك������ل������ى وق��������ل��������ب��������ي ب��������ال��������ه��������م��������وم حت��������زم
وات���������������������اك ب���������اخل���������ر ال������ع������م������ي������م و������س�����ل�����م
ج�������ي���������������س اأح������������������������اط ب�������ق�������ل�������ة وت��������ق��������دم
وامل����������ج����������د ل�����ل�����ن�����ف�����ر ال������ق������ل������ي������ل ت����ب���������س����م
وب�������������������س���������ورة ال�������ك�������ه�������ف ال����������ه����������دى ي����ت����ك����ل����م
وب����������ك����������ى الأم����������������������ن ب��������ل��������وع��������ة وت���������������اأمل
ف������ق������دوا امل������ن������ى، ف������ق������دوا الأح��������ب��������ة، وال����ع����م
وا����������س���������ت���������اء �������س������ب������ح ال��������ظ��������امل��������ن وظ�����ل�����م
ع�������ان�������ى ال������ت�������������س������رد وال�����ف�����ج�����ي�����ع�����ة وال������ه������م
ل����ي���������س����ل����م ي����������ع����������ود  اأم�������������������ل  ول  م���������������اء 
وع��������ل��������ى ال���������������رى خ���������ر ال���������ري���������ة ت���ه�������س���م
ه�����������ذا ال��������������ذي ع������ن������د ال������ن������ه������اي������ة ي���ح�������س���ل
وال���������������س�������ب�������ط ي������ب������ق������ى م�����ن�����ه�����ج�����ا وم�����ب�����ج�����ل
خ����������������زي وع�������������������ار وال����������������ع����������������ذاب ت����ع����ج����ل
وم������������دار�������������س ال�������دن�������ي�������ا ب������ف������ك������رك ت���ع���م���ل
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عبد الجبار الجوزيسالمًا أّيها الرّباُن

يف رحاِب اهلل بدر �سرمدي قد تدّثر
يف مغاليق الغروب

م�سعل قيدوم �سيئًا بعد �سيٍء قد تعر
يف م�ساريب ال�سهوب
كانت الأر�س تولِول

كانت الآهات فينا باملباهاة ُتهلهل
اآه من خيبات م�سعى

اآه من ل�سعات اأفعى
اآه من هول املعارك

اآه من فحل قوّي مل ُي�ساِرك
اآه لو دا�ست على الأطفال خيٌل بال�سنابك

يا لقلبي كيف اأن�سى ذلك اليوم املُوّفق
�سوت فتوى قد تدّفق

�سوت بركان تفّتق
َحّل فر�ُس اخلام�س او حلَّ القتال

يا ليال القهر ُكّفي يا ليال
كان �سيفي يف مييني
كنُت حّرًا يف يقيني

كنُت قد اأ�سندت ظهري فوَق اأ�سفار الن�سوْل
كان �سّواحًا جوادي يف ذرى الهيجا ي�سوْل

كان �سوت الرعد يدوي عر اإع�ساب احلقول
اأُيها املكوار ار�سم قو�س ن�سر يف ال�سماء

�سال  الآن  زّخ��ي  احل��م��راء  ال��رك��ة  �سفاه  ي��ا 

الدماء
يلّا يا حوم الراري يلا اإتبع

ع ههنا القتلى واأكدا�س الأ�سارى اليوَم ُركَّ
يا عراق

اآه يا للع�سف اآه يا عراق
نحن وّفينا النذور

نحن قد �سغنا كتاب احلرب �سرًا يف �سهور
نحن دّونا به كّل احلكايا يف ال�سطور

�ساحة الع�سرين ت�سهد
اإرتكا�سات الُغزاة اخلائبن

تاجهم ما زال مقلوبًا هنا
يف ظّلنا عر ال�سنن

مرَّ وقٌت من بعيد
ُثَم ُعدنا والتقينا من جديد

يف جحيم قد توارى
خلف اأبواب ال�سكارى

فوق راأ�سي قد ت�سّظى كاأ�س حقد جاهلّيه
ثم اأ�سحى وكر اأفعى للعرابيد ال�سقّيه

قطع اأعناق ال�سبايا
هتك اأعرا�س ال�سبايا

اغت�ساب يف التكايا
راأ�س طفل يف �سليب فوق اأكدا�س ال�سظايا

ويح قلبي

اأيها الرب الروؤوف
نحن قوم م�سنا ال�سرُّ وتهنا يف دياجر الكهوف

نحن مل نقنط ولكّنا ارتك�سنا ثم مّزقنا �سفوف 
يا الهي

اأيها الربُّ املهيب
طافنا ال�سوت املقد�س بالراتيل ال�سجية

حلظة ال�سمت الرهيب
�سوت فتوى

�سوت قيثارة ُحّب حيدريه
اأطلقت يف يوم جمعه

مللمت من كل عن األف دمعه
اأ�سعلت يف كل درب األف �سمعه

�سوت اأرواح اجلدود
ارتدت اأكفانها البي�س  يف قلِب احلدود

ثم نادت
يا بيارق يا بنادق يا زنود

يا �سنابل يا قنابل يا ورود
يا ماين احل�سود
بيتكم بيت املحبه

بيتكم بيت الأُ�سود
بيتكم ياأبى بعنٍف اأيَّ ظلٍّ للقرود
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جاَء يوُمك واقرب الوجع ونرت الأر�س 
�سوادها ،وفتحت ال�سماء اأبوابها فهي ماذ 
عا�سقيك وحمبيك،فهي مل�سرعك بكت مع 
اأماكها دما وناحت عليك الأر�س مبا فيها 
اإل عوقب  ..ومل يبق عليها ممن �سارك  
عط�س  اأو  بقتل  اإم��ا  ال�سماء  رب  بجزاء 
نعمة..  اأو بزوال  �سواد وجه  اأو  اأو عمى 
جاء حمرم احلرام )عا�سوراء الدم (...
وعلت الرايات تعلن حزن مدينة عانقت 
اأر�سها ويجدد حزنها كاأنه  ج�سدك على 
البغي  راي��ات  �سرعت  الذي  نف�سه  اليوم 
والكفر اأن توقع وثيقة الغدر ... فكانت 
الكون  اأرا���س��ي  ك��ل  واأ�سبحت  ك��رب��اء 
وكل  عا�سوراء  يوم  كل  واأم�ست  كرباء 
قد  �سيدي  الوجع   ... كرباء  هي  ار�س 
واإميانك  وعقيدتك  فكرك  عر  انتقل 
اأن الإرهابين  للعامل، فاأعلن  وت�سحيتك 
قتلوك  متبجحن بفعلهم، وذريتهم على 

�ساكلتهم يقتلون الآن �سيعتك على حبك 
على ا�سمك على حزنك...

وكرباء  اأعظمك  ما  ح�سن  يا  �سيدي 
لفكرك  وتوؤ�س�س   ... العامل  بك  تباهي 
اأيام  هي  عنه..  احلياد  ميكن  ل  طريقا 
نظاما  وك��ون��ت  علت،  التي  عا�سورائك 
للتوحيد  جملى  للوجود  متكاما  موحدا 
�سبحانه  هلل  جتليا  ك��رب��اء  فاأ�سبحت 
وتعاىل وطريقا للتائهن ومدارا للكرامة 
وال�����س��رف وال��ع��ز واحل��ري��ة و���س��ورة من 
ج��م��ي��ل ج��م��ال��ك .ف��اأ���س��ب��ح��ت ك��رب��اء 
احل�سن حا�سنة لاإن�سانية ومنارا ي�سيء 
املحمدية  الهداية  بنور  اجمع  العامل 
يف  للح�سينين  ذراع��ي��ه��ا  ت��ف��ت��ح  وه���ي 
حمرمها احلرام لتتحدى بحبها للح�سن 
اأقوام البغي من احلاقدين على �سيعته.. 
كرباء  تلب�س  حن  خائفن  فينتف�سوا 
ال�سواد ويرتعبوا حن تلطم كرباء على 

تذرف  حن  حقدا  وميتلوؤوا   ال�سدور.. 
كرباء الدموع.. ويفجروا اأنف�سهم حن 
احل�سن.  لكرباء  زحفا  املاين  تاأتي 
يزيد  ونلعن  ونزيد  �سنزيد  فعلوا  ومهما 

وناأتيك زحفا حبيبي يا ح�سن.
وهي  مدينتك  حزنت  ح�سن  يا  �سيدي 
بقناديلها  ت�����س��يء  وه���ي  ت�����س��ت��ذك��رك 
هم  ومن  ومريديك  وحمبيك  لزائريك 
وغرتهم  النبوية  ب�سجاعتهم  يت�سفون 
نحن  الفاطمية..  وح�سمتهم  احليدرية 
ح�سيني،  اأدبنا  ح�سيني،  كرمنا  ال�سيعة 
كرامتنا عبا�سية، عزتنا زينبية، ادعيتنا 
اأحاديثنا  باقرية،  علومنا  �سجادية، 
�سلواتنا  كاظمية،  �سجدتنا  جعفرية، 
اأن��ب��اوؤن��ا  ج��وادي��ة،  كراماتنا  ر���س��وي��ة، 
انت�ساراتنا  ع�سكرية،  حكمتنا  هادية، 

مهدوية... لبيك يا ح�سن.

حيدر عاشور بدَأ الوجُع ونثرت األرض سوادها
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العقيلة زينب وتعرية بني أمية )2 – 2(  

امل���ح���ام���ي���ة..ال���ك���ف���ي���ل���ة.. 
وس��اداهت��م  حممد  ب��آل  الثكل 
رضعاهنم  وح��ت��ى  وذرارهي����م 
ق��دم��ت ل��ل��ت��أري��خ ال��ب��رشي 
أروع،وأسمى،وأكمل،وأنمى 
واجلهادية  املبدئية  امل��واق��ف 
بخوض النزال رغم قلة النارص 
والعدة والعدد إلثبات إن للحق 
أوفياء  القرآن  ولنرصة  طالبا 
أنقياء.. أتقياء  الرسالة  وحلمل 
املصطفى رُصعًا  آل  ترى  وهي 
كاالضاحي  الرؤوس  مقطعي 
تشكو  حمتسبة  صابرة  !!.وهي 
وقسوة  التاريخ  ُظالمة  الل  إىل 
ضد  ووحشيتهم  أم��ي��ة  ب��ن��ي 
فذئاب  وشيعتهم،  البيت  آل 

وشمر  سعد  ب��ن  وعمر  يزيد 
ربعي  بن  وشبث  اجلوشن  بن 
يرفعون  وهم  وسنان  وحرملة 
الرؤوس عل الرماح ويطوفون 
بلد،والسياط  إىل  بلد  من  فيها 
وهم  النبي  أحفاد  ظهور  عل 
هؤالء  ك��أالرسى!!..  يساقون 
األوغ������اد وع��ف��ن ال��ت��أري��خ 
دي��ن��ي.. وازع  أي  هل��م  ليس 

ومشكلة  وأخالقي..وأنساين 
هذا  يومنا  إىل  يتناسلون  هؤالء 
البيت  أهل  أتباع  وتكفي  بقتل 
فلم يتوانوا عن أي قبيح ومنكر 
وصنمهم  هبلهم  سقوط  منذ 

وبعثهم الضال املضل..
فالكامالت  ب��دء  ع��ل  وع���ودا 

والروحية  والعقلية  النفسية 
مل  الشخصية  التي شكلت هذه 
الوحشية  األعامل  تلك  تزلزهلا 
كربالء  يف  البيت  آل  ب��إب��ادة 
كل  فضح  إعالميًا  وواصلت 
واملحن  والفتن،  الدسائس، 
احلسينية،  ال���ث���ورة  ل��ت��ن��رص 
بأحرف  التاريخ  وليخلدها 
م��ن ن����ور..إن رب��اط��ة اجل��أش  
تؤكد  العقيلة  به  حتلت  التي 
حلرائر  االس��ط��وري  الصمود 
الوحي  ومهبط  النبوة  بيت 
كيف  ف��ال��س��ؤال  وال��ت��ن��زي��ل، 
لألحبة  فاقدة  منكرسه  إلم��رأة 
البالغية  خطاباهتا  تواصل  أن 
رسائل  لرتسل  مرشفة  بصورة 

قصي..  البغي  عمر  منها  عدة 
وجولة  ساعة  الباطل  وجولة 
كام  ال��س��اع��ة  ق��ي��ام  اىل  احل���ق 
ال��ب��الغ��ة..وإن  سيد  وصفها 
الزمن  يمحه  لن  حممد  آل  ذكر 
متيز  لقد  األع���داء.  سعى  مهام 
اخلطاب الزينبي ببالغة أذهلت 
كل من اصغى هلا بكل مسيهتا 

اجلهادية،
الزينبي   االع��الم  متيز  حيث    
،والصدق  ،واجلرأة  بالوضوح 
،ب���ق���وة احل��ج��ة ،وال��دل��ي��ل، 
للباطل،  التصدي  يف  وأحقيته 
االعالمي  التضليل  وكشف 
كشفت  لذا  االم��وي،  واملنهج 
احلقائق أمام األمصار بتوضيح 

بقلم: صباح محسن كاظم      
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مع ما يمر به البلد من ظرف عصيب يف مفاصل 
ورغم  ارهابية،  هتديدات  من  تعرتهيا  وما  احلياة 
تصدي ابطال احلشد عسكريا للدفاع عن حرمة 
عنارص  ومقاتلة  بمجاهبة  الوطن  ومقدسات 
بات  احلشد  وألن  وك��ان��وا،  حلوا  اينام  داع��ش 
والعرض  االرض  عن  للذود  الوطني  الكفيل 
واملقدسات  والدفع باإلرهاب نحو اهلاوية، فقد 
اسمه  لتلويث  تسعى  جديدة  توجهات  بدأت 
وحتبو اىل االنتقاص من انجازاته وإقدامه ميدانيا 
واضحة  معروفة  باتت  م��ارس��ات  خ��الل  من 

االسلوب.  
ورغم أن املرجعية العليا دائام ما تطل بنصائحها 
لتنقذنا ما نحن فيه، لتبني يف كل وقت من خالل  
احلشد  ألبطال  والتوجيهات  النصائح  بياناهتا 

الشعبي.
وتوجيهها  املرجعية  ح��رص  ان  يف  اش��ك  وال 
تلك  م��ن  جعل  م��ا  وابطاله  للحشد  املستمر 
املجاهدين  وارصار  ارادة  توسم  ان  التوجيهات 
يف  االن��ت��ص��ارات  لتحقيق  ُق��دم��ا  هب��م  وال��دف��ع 
املتني الذي  ساحات اجلهاد، ال شكهّ ان العضد 
املستمر يف  املرجعية  دور  كان  التقدم  اسهم هبذا 
النفاذ  احتاملية  ألن  ذلك  ابطالنا،  وتوجيه  دعم 
او  انتصاراته  توظيف  او  لتسييسه  احلشد  اىل 
كانت  انتصاراته  وتشويب  لتشوهيه  فيه  الدس 
يطرأ  ما  كل  ونسمع  نشاهد  كنا  لذلك  واردة، 
وقتل  انتهك  احلشد  بان  ودعايات  اشاعات  من 
إلحباط  املتآمرين  من  الكثي  سعى  كام  وهدم، 
من  الكثي  ام��ام��ه  وجعلوا  واق��دام��ه  عزيمته 

املحبطات واملعوقات، لكن العزيمة كانت اقوى 
واشد من ان تتوقف للتحقيق املبتغى..

املتالزمة  الثنائية  ه��ذه  والوطن  احلشد  وك��أن 
للبقاء، تعني ان وجود احلشد يعني وجود وطن 
ينال من  السالم، ومن  الوطن  نقرأ عل  وبعدمه 
احلشد ينال من الوطن ومن يدعم احلشد يدعم 
الوطن، والن هذا احلشد سطر ما مل يكن بحسبان 
تفكي ومل  فلم هيدأ هلم  والوطن،  املتآمرين عليه 
تقر هلم اعني؛ ان مل ينفثوا سمومهم يف أي وسيلة 

متاحة هلم ضد انتصارات احلشد الشعبي.
اكثر من جبهتني:  املحاربة يف  احلشد  وبات عل 
املتآمرين  افواه  جلم  وجبهة  داعش،  تقتل  جبهة 
عليه من سياسيني واقزام الدول املتآمرة، وجبهة 
املسمومة،  االعالمية  املحطات  اف��واه  توقف 
الصفوف  بني  املندسني  حتارب  جديدة  وجبهة 
وتقليل  العزم  وتشتيت  والتفرقة  الفتنة  ألثارة 
يف  داعش  ظهر  أقصمت  التي  والعزيمة  اهلمة 

كثي من معارك الرشف واالنتصار.
ورسالته  النقية  احلشد  ص��ورة  عل  وحفاظا 
وتقديمهم  املندسني  عن  فالكشف  امل��رشف��ة، 
ال  نقية  ال��ص��ورة  لبقاء  ضوري��ا  ك��ان  للعدالة 

تشوهبا مثل هؤالء الدخالء.
العليا  الدينية  املرجعية  بيان  جاء  لذلك  ورعاية 
حيققه  بام  الشعبي  احلشد  يغيظهم  للذين  ليقول 
من انتصارات انه لو صدرت أي اعامل بخالف 
ما ذكر يف البيان فاهنم دخالء عل احلشد الشعبي، 
عل  دخالء  اي  ملعرفة  املعيار  هو  البيان  واصبح 

احلشد الشعبي.

أهداف الثورة احلسينية .
فاالعالم الزينبي اتسم بفصاحة 
بالنفوس،  ،وال��ت��أث��ي  البيان 
البيت  آل  أحقية  عل  والتأكيد 
خمالفيهم  ،وإن  احل��ك��م  يف 
صغار  وأعداءهم  ومبغضيهم 
انترصوا   ولو  حتى  ووضيعون 
واحلق الحمال  سيعم االنسانية 
التضحية احلسينية وهذا  بوهج 
الشعوب  فكل  اآلن  مانلمسه 
هل���ا ص���ح���وة ض���د ال��ب��اط��ل 
واستباحة  والتفرد  واالستبداد 
الشعوب.    -بعض- من قالته 
تنبَّأت  :وق��د  باحلق  ص��ادح��ة 
القضية  مستقبل  العاملة  سيدتنا 
أخيها  البن  فقالت  احلسينية، 
عليه  العابدين  زي��ن  اإلم���ام 

السالم :
أن��اس  ميثاق  الل  أخ��ذ  لقد   (
تعرفهم  ال  ����ة،  األمَّ ه��ذه  م��ن 
ف��راع��ن��ة ه���ذه األم����ة، وه��م 
الساموات،  أهل  يف  معروفون 
األعضاء  ه��ذه  جيمعون  إهن��م 
امل��ت��ف��رق��ة ف��ي��واروهن��ا، وه��ذه 
وينصبون  جة،  املضَّ اجلسوم 
أبيك  لقرب  َع��َل��اَمً  الطف  هب��ذا 
أثره،  يدرس  ال  الشهداء  سيد 
ك��رور  ع��ل  رس��م��ه  يعفو  وال 
أئمة  الليايل واأليام، وليجهدنَّ 
الكفر وأشياع الضاللة يف حموه 
إال ظهورًا  يزداد  فال  وتطميسه 

وأمره إال علوًا(.
الل  ف��إىل   ...( ليزيد:  قالت  و 
َفِكْد  ل،  املعوَّ عليه  و  املشتكى 
َكْيدك، واسَع َسْعَيك، وناِصب 
ِذْكرنا،  متحو  ال  فوالل  ُجهدك، 
ُت��درك  وال  َوْحينا،  متيت  وال 
عنك  ت��رح��ض  وال  أم���دن���ا، 

عارها(.

دخالء على الحشد بقلم: حسين النعمة
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يحاوُل الباحث اإلسالمي سعيد رشيد زميزم ابتكاَر أفكار متجّددة لجذب المتلّقين من الزائرين والسياح لفكرة 
قضية اإلمام الحسين )عليه السالم( عبر ما يعرضه من صور وبوسترات ذات قيمة معرفية عالية.

التوثيق  شعبة  )مسؤول  زميزم  وحي��رُص 
العتبة احلسينية( عل عرض  واملعارض يف 
كام  دة،  متجدهّ بأشكال  التوثيقيهّة  أعامله 
وحياول من خالل معارضه الفنيهّة أن جيعَل 
للزائر دورا ومشاركة من خالل متابعة ما 
ق  ينرشه ويعرضه وحتفيزه عل النقِد والتذوهّ

الفني.
)قبٌس  اجلديد  معرضِه  خالل  ومن  زميزم 
السالم  عليه   � احلسني  اإلمام  كرامات  من 
بنَي  أقامه  الذي  التاريخ(  املوثهّقة يف كتب   �
احلرمني الرشيفني خالل شهر حمرم احلرام، 
جاءت  بوسرت(   100( عرض  عل  عمل 
بحق  قيل  عام  تتحدث  أجنحة  ثالثة  يف 
أيب  وسيدنا  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
وسيدتنا  السالم(  )عليه  العباس  الفضل 
زينب احلوراء )عليها السالم(، مع ما ُذكر 
تعاىل  الل  )رض��وان  احلسني  أصحاب  يف 

عليهم( ومعركة الطفهّ اخلالدة.

)األح���رار(:  ل�  ترصحيه  يف  زميزم  وق��ال 
التابعة  واملعارض  التوثيق  شعبُة  »دأب��ْت 

ملكتب االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة 
الدينية  املناسبات  يف  املعارض  هذه  بإقامة 
االم��ام  استشهاد  ذك��رى  مناسبة  ومنها 
احلسني )عليه السالم( حيث تقوم الشعبة 
)عليه  احلسني  االم��ام  عن  معرض  بإقامة 
اليمنى  واليد  احلسني  وانصار  السالم( 
السالم(  )عليه  احلسني  لالمام  كانت  التي 
السالم(  )عليه  العباس  بسيدنا  املتمثلة 
هذه  ال��س��الم(  )عليها  زينب  وال��س��ي��دة 
لثورة  القوية  الرائدة  هي  الثالثة  االركان 

سيد الشهداء«.
املعرض  ه��ذا  »يتضمن  حديثه،  وت��اب��ع 
احل��دي��ث ع��ن س��يهت��م امل��ع��ط��اءة وع��ن 
يف  مالحم  من  سجلوه  ما  وعن  بطوالهتم 
هذه املعركة اخلالدة اضافة اىل ان املعرض 
التي توثهّق  حيتوي عل جمموعة من الصور 
)عليه  احلسني  االم��ام  مرقد  بناء  مراحل 
التي  السالم( وكذلك جمموعة من الصور 
 1991 عام  الصدامي  االعتداء  اىل  تشي 
حيتوي  وكام  املقدس  احلسيني  احلرم  عل 
االول  اجلناح  أجنحة،  ثالثة  عل  املعرض 

السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  كرامات 
الثاين  اجلناح  التاريخ،  كتب  يف  ة  املوثقهّ
)عليه  احلسني  ق��وات  قائد  عن  يتحدث 
السالم(،  )عليه  العباس  سيدنا  السالم( 
واجلناح الثالث محل عنوان )اقرأ عن قائدة 
)عليها  زينب  السيدة  احلسيني  الركب 
السالم((«، مبينًا ان »املعرض ضمهّ اكثر من 
ث عن هذه الشخصيات  100 بوسرت يتحدهّ
نساء  عن  يتحدث  جناح  وهناك  الكبية 
عن  يتحدث  اخر  وجناح  احلسني  حول 
السالم(  )عليه  احلسني  االم���ام  ان��ص��ار 

ومعركة الطفهّ اخلالدة«. 
املعرض  عل  »اإلق��ب��ال  زميزم،  وأض��اف 
هناَك  ألنهّ  جدًا  فرٌح  وأنا  ع،  ومشجهّ جيهّد 
يأتون  الكرام  الزائرين  من  كبية  رشحية 
وان��ا  امل��واض��ي��ع  ه��ذه  ع��ن  ويستفرسون 
ال��وايف، وغاية  ال��رشح  م هلم  ب��دوري أق��دهّ
للمتلقني  املعلومة  إيصال  هي  املعرض 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  قضيهّة  وخصوصًا 

السالم( وكل ما يتصل هبا«.
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غرفة  يف  رسيرًا  أو  األغراض،  حلمل  ًا  رفهّ أو  مكتبة  تصنع  أن  تريد  هل 
دة،  متعدهّ بأشكال  ضوئية  وبراكيتات  غريبة  مصابيح  تصنع  بل  النوم، 
يتيُح لَك فن )الستيمبانك � steampunk decor( كلهّ ذلك، حيث ال 
يتطلهّب منَك سوى بعض املواد البسيطة املستهلكة مثل اخلشب واحلبال 
فات السيارات وغيها لتعيد  وأدوات السباكة واألواين الزجاجية أو خملهّ

استخدامها يف صناعة هذه األشياء الضورية.
حيث  املنزيل،  الديكور  فنون  ضمَن  الكالسيكي  الفن  هذا  ويدخُل 
يعتمده الكثيون يف إعادة تزيني وتصميم منازهلم، واجلميل ما فيه أنك 

ذ أفكارك بسهولة. تستطيع أن ختتربُه وتصنعه بيدك وتنفهّ
وقد ال حيبهُّب البعض إظهار مثل هذه املواد )املستهلكة( ضمن ديكور 
املنزل، إالهّ أن هذا الفن أصبح شائعًا يف العامل ويؤكد خرباء التصميم أنهّه 
استخدام  يقترص عل  املنزل، وهو ال  ميز ومجيل ويضفي سحرًا ملظهر 
املنزل  طابوق  ترك  مثل  أخرى  لتصاميم  ر  يتطوهّ وإنام  املواد  هذه  مثل 
األثاث  استخدام  عن  فضاًل  معني،  بلون  طالئه  أو  إكساء  دون  ظاهرًا 
أجهزة  مثل  القديمة  األجهزة  أو  والطاوالت  الكرايس  مثل  القديم 
راءنا األعزاء( نامذج خمتلفة هلذا  التلفاز والراديو وغيها، ونرفق لكم )قهّ

الفنهّ اجلديد. 

)السِتيْمبانْك(.. فنُّ التصميم الغريب جّدًا جّدًا
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يف بقاع العامل املختلفة من ُتثبت نفسها عل 
خطى الرقي االجتامعي والتطور، وكجزء 
سباقات  تقيم  وحضارهتا  ثقافتها  م��ن 
هذه  الطويلة،  للمسافات  »امل��ارث��ون« 
السباقات التي ال تتجاوز يف أحسن أحواهلا 
مئات  هب��ا  ي��ش��ارك  ك��ي��ل��وم��رتات،  بضعة 
مادية  جوائز  بتقديم  لتختتم  املتسابقني، 
ومعنوية للفائزين، يواكب ذلك »املارثون« 
تسلط  ك��ب��ية  وإع��الن��ي��ة  إع��الم��ي��ة  محلة 
وأه��داف  وأجناس  أع��امر  عل  األض��واء 
من  كجزء  السباق،  ه��ذا  يف  املشاركني 
إضافة  فيه،  للمسامهة  والتشجيع  الرتويج 
موسوعات  يف  وإدخاله  إبرازه  حماولة  اىل 
من  كبي  أم��رًا  معتربيه  القياسية،  األرق��ام 
إن  إال  واالستعداد.  والعدة  العدد  حيث 
ووسائلهم  واإلعالميني  الراصدين  عيون 
اإلنصاف  من  شيئًا  حتمل  ال  اإلعالمية 
واحلكمة والعدل، بعد ان أغمضوا عيوهنم 
السالم(،  )عليه  احلسني  كربالء  صوب 
طرقها  كل  امتألت  أن  بعد  األيام  هذه  يف 

قبلة  نحو  اخلطى  حيثون  وهم  بالعاشقني، 
وأروع  اكرب  ليسجلوا  الل،  وجنة  احلرية 
البرشية  عرفته  حسيني  سنوي  »مارثون« 

منذ بدء اخلليقة حتى االن.
هذه  حتمله  ما  بكل  اجلميلة  األي��ام  ه��ذه 
كل  يف  حتطم  ت��زال  ما  معاٍن،  من  العبارة 
موسوعات  وتدخل  قياسية،  أرقامًا  حلظة 
»مارثوهنا«  يف  املشاركني  بتجاوز  عاملية، 
والقوميات  األجناس  خمتلف  من  املاليني 
دهم احلسني  وحتى األديان فجميعهم وحهّ
الساحرة  كربالء  أرض  السالم(.  )عليه 
املؤمنني  قلوب  تذب  تزال  ما  للمشاعر، 
هلا  يسي  رؤوم  أم  ك��أهن��ا  لتحتضنهم، 
مدركني  أعتاهبا،  للثم  متعطشًا  صغيها 
التي  قضيته  وأبعاد  فيها  يرقد  من  رسالة 

أهلمت البرشية بمختلف مشارهبم.
أخرى،  مرة  يتكرر  لن  الذي  احلسني  أنه 
مثياًل  وأبيه  جده  بعد  التأريخ  يعرف  ولن 
أبصار  خيطف  وهجا  وسيبقى  يزال  ما  له، 
ُيعجز  عاشقيه  زحف  زال  وما  الناظرين، 

زواره  خدام  فيام  الكاتبني،  وأقالم  ألسنة 
يسطرون أساطي مل ترها عني أو تسمع هبا 
أذن، فبعد ان عجزوا عن الكالم والتعبي 
مل  لوحة  ترسم  أفعاهلم  تركوا  حبهم،  عن 
صورة  لُتكمل  كربالء،  طريق  يف  إال  تَر 
العشق واملحبة التي ابتدأها السائرون عل 
الريح  تسابق  التي  بخطواهتم  الدرب  هذا 
األحرار  أيب  ملرقد  وصواًل  اجلنة  طريق  يف 

احلسني )عليه السالم(.
فاق  يشء  فاحلسني  ال��ك��ون  اهي��ا  ع���ذرًا 
فيام  الدنيا  يملؤون  وعشاقه  ال��وص��ف، 
مستمر،  و«م��ارث��ون��ه«  ب��اق��ي��ة،  حقيقته 
سيل  لتحتوي  ي��وم  كل  تتسع  وك��رب��الؤه 
اجلموع املليونية، اذًا ف�)غينس( كتابة أغلق 
صفحاته ذهواًل عل معجزة املسي، وأهنى 
)عليه  احلسني  ح��دود  عند  أرقامه  سجل 
سيد  بعد  شخص  يستطيع  فلن  السالم( 
الشهداء ولن تكون هناك مدينة مثل كربالء 

حيج هلا السائرون بمثل هكذا أعداد.

حيدر حسين االسدي

عذرًا )غينس( كربالء سجلت المستحيل
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والعامل  اإلسالمية  األمة  تعيش 
ب����أرسه ه����ذه األي�����ام ذك���رى 
ظل  يف  األليمة  الطف  واق��ع��ة 
العريب  الربيع  ث��ورات  تصاعد 
وتعد  املنطقة.  تشهدها  التي 
)عليه  احل��س��ني  اإلم����ام  ث���ورة 
الثورات  أشهر  بني  من  السالم( 
اإلص��الح��ي��ة ال��ت��ي ح��دث��ت يف 
تكن  مل  فثورته  اإلنسانية.  تاريخ 
اجلاه،  عن  والبحث  املال  جلمع 
والتسلط  احلكم  إىل  والتطلع 
ع��ل رق��اب ال��ن��اس، ب��ل كانت 
ل��ض��امن م��ب��دأ ح��ري��ة اإلن��س��ان 
الكلمة  حق  ومنحه  وكرامته، 
حياة  ويعيش  بحقوقه  ليطالب 
كريمة بعيدة كل البعد عن الذل 
الناس  بعض  يرى  فيام  واهلوان. 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  ث��ورة  أن 
السالم( ضد يزيد بن معاوية هي 
لكن  معينة.  وطائفة  زمنا  ختص 
وأبعادها  الثورة  هذه  يف  املتأمل 

ومستمرة  حية  ث��ورة  أهن��ا  جي��د 
بمختلف  مسلم  ك��ل  وخت��ص 
بل  واملذهبية،  الفكرية  توجهاته 
كل  لتشمل  ال��ث��ورة  ه��ذه  تتسع 
إنسان مدافعا عن احلق ورافض 
اإلم���ام  أع��ل��ن  ول��ق��د  للظلم. 
شعار  السالم(   )عليه  احلسني 
حترك  أول  منذ  وثورته  هنضته 
علني له، فقد قال )عليه السالم( 
)إين مل أخرج أرشًا وال بطرًا وال 
خرجت  وإنام  مفسدًا،  وال  ظاملًا 
جدي  أمة  يف  اإلص��الح  لطلب 
وسلم(  وآل��ه  عليه  الل  )ص��ل 
أريد أن آمر املعروف وأهنى عن 
احلسني  اإلم��ام  أش��ار  املنكر(. 
)عليه السالم( إىل أهداف ثورته 
ي  ومبادئه منذ ان أنطلق، فإنَّ تردِّ
أوضاع األمة اإلسالمية يف مجيع 
املجاالت ، وباخلصوص يف عهد 
معاوية  بن  يزيد  األموي  احلاكم 
احلسني  باإلمام  َدَفع  ذلك  ُكلُّ   ،

ك  التحرُّ إىل   ) ال��س��الم  عليه   (
املدينة  من  اخلروج  و  والنهوض 
لقيادة   ، املكرمة  مكة  إىل  رة  املنوَّ
املقاومة ، وجماهبة احُلْكم األمويهّ 
احلسينية  الثورة  الظامل.وشكلت 
والدراسة  للبحث  واسعًا  جمااًل 
واملواقف،  العرب  واستخالص 
الثالثة  ورغم مرور ما يزيد عل 
الواقعة  ه��ذه  ع��ل  ق��رن��ا  ع��رش 
اخلالدة، فان املتطلعني إىل احلرية 
تلك  من  يستلهمون  العامل  يف 
الصلبة  املواقف  اخلالدة  الثورة 
والشجاعة من أجل نجاح حتقيق 
عنهم.  الظلم  ورف��ع  مطالبهم 
ولقد أشعلت ثورة كربالء شعلة 
الناس،  قلوب  يف  هامدة  كانت 
وقد أعطت املسلمني واملتطلعني 
شحنة  بكرامة  والعيش  للحرية 
والرغبة  ال��ن��ه��وض  أج��ل  م��ن 

بتغيي أي واقع فاسد.
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 _ املعرتك  الصعوبات وسط أجواء من  بقهر وتذليل مجيع  إرادة عظيمة كفيلة  إنسان يمتلك  القيمة إن كل  العلمية  الدراسات  لنا  كشفت 
أروع  بذلك  البطولة واإلباء جمسدة  بأروع صفات  العز والشموخ شعارا وحتلت  برزت شخصية اختذت من  العقائدي،  الفكري  الرصاع 

ملحمة وضعت بصمتها يف تاريخ البرش ناهيك عن تقديمها أشهى وأنقى وأعظم وأضخم مادة علمية يف إناء املعرفة واإلبداع.
اإلرادة التي ترعرعت بشخصية قل مثيلها عل وجه البسيطة شخصية اإلمام احلسني عليه السالم الذي يكفيه فخرًا إنه ابن الطهر الطاهر 
املني من آل هاشم كفاه فخرًا حني أفخر وجده رسول الل أكرم من مىض، وأمه من ساللة أمحد ،وعمه يدعى ذا  الزاهر والقمر  والنجم 
اجلناحني جعفر وهم رساج الل يف األرض وفيهم كتاب الل انزل صادقا ، وفيهم اهلدى وهم أمان الل للناس وشيعتهم يف الناس أكرم شيعة  
ومبغضهم يوم القيامة خيرس هبم بني الل اهلدى من ضاللة... فاحلسني ليس شخصا بل هو مرشوع وليس فردا بل هو منهج وليس كلمة بل 

هو راية عز وشموخ وحيث ما نريد أن نعيش بسالمة وكرامة وعزة وفخر فعندما نكون حتت راية احلسني )عليه السالم(.
فهو إرادة تكونت من بقايا ذرات النبوة والطهر والفضيلة ما ال جرم أن دافعها األساس سيكون كالسيل اجلارف ، والطود الشامخ لتجعل 

فع هبا الدين عاليا. من أهدافها راية عز ترَّ
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الكويتيني  استفسارات  استقبال  بغداد  لدى  الكويتية  السفارة  أعلنت   
الراغبني بزيارة العراق يف شهر حمرم احلرام وأداء زيارة عاشوراء يف كربالء 
بزيارة  الراغبني  الكويتيني  املواطنني   : بياهنا  يف  السفارة  .ودعت  املقدسة 
وتنب  املحلية  والقوانني  بالتعليامت  االلتزام  اىل  والنجف  كربالء  مدينتي 
زيارة املناطق املتوترة امنيا مشددة عل ضورة االلتزام باملعايي الصحية يف 
تناول االطعمة واملرشوبات وتنب الذهاب اىل االماكن غي املؤمنة من قبل 
استفسارات  الستقبال  كادرها  استعداد  السفارة  العراقية.وأكدت  القوات 

املواطنني الكويتيني وهي متاحة عل مدار الساعة.

ثورة  لرمزية  الغربيون  والباحثون  املؤرخون  فطن 
السية  تكرار  واستعذبوا  ال��س��الم(،  احلسني)عليه 
االديان  ضمي  متثل  احلسني  ثورة  فكانت   ، احلسينية 
بالنسبة هلم، وضمي االديان يف الفكر املسيحي الغريب 
تتمثل بوصيتني:-احب الرب إهلك، بكل قلبك، وكل 
نفسك، وكل ذهنك - احبب قريبك كنفسك- وهباتني 
الناموس كله واألنبياء )انجيل متي- الوصيتني يعلق 

22-28-41 (، يرى اصحاب هذا االتاه ان االمام 
احلسني بنهضته قد حقق هدفني. االول منه هو انه قد 
اوضح للعامل مظلوميته وأهل بيته وأحقيتهم يف استالم 
زيف  فضح  قد  انه  والثانية  االسالمية.  االم��ة  ادارة 
حكم بني امية، فأختذ العديد من املفكرين والسياسيني 
السالم  عليه  احلسني  االم��ام  هنضة  من  دول  وزع��امء 
النرص يف قضاياهم املصيية  لتحقيق  الطريق والقدوة 
والدعوة اىل االقتداء باإلمام لتحقيق ذلك. ويقول قس 
مسيحي عن االمام احلسني :  لو كان احلسني بن عيل لنا 
لرفعنا له يف كل بلد بيقًا ولنصبنا له يف كل قرية منربًا 

ولدعونا الناس اىل املسيحية باسم احلسني .

إلى  1438ه����  الحرم  محرم  خ��الل  كويتية  دع��وة 
االلتزام بقوانين العراق

اإلمام الحسين )عليه السالم(
 في الفكر الغربي )عاشوراء ثورة كونية(

رفع راية االمام الحسين )عليه السالم( على قمم جبال شيّكدال

دال، صعودا ونزوال عل ارتفاعات شاهقة وملدة 14 ساعة يف أقىص شامل النرويج  تسلق مواطن نروجيي مخسة قمم من  جبال شيكهّ
من اجل رفع راية االمام احلسني بن عيل بن ايب طالب )عليهام السالم(، فيام ثبت اخر راية عل صخرة لسان القزم يف النرويج وهي من 

اعجب واشهر االماكن يف العامل ويرتادها هواة وحمرتفو التسلق من كل انحاء العامل. ويذكر ان ارتفاع الصخره 950 مرتا .
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حتى  هلا  نظي  يظهر  مل  التاريخ  يف  الفريدة  الثورات  من  واحدة  احلسني  ثورة   
الدولة األموية  تُدم  فلم  السياسية  الثورات  أو  الدينية  الدعوات  اآلن يف جمال 
احلسني  ثورة  تاريخ  من  يمِض  ومل  الطبيعي،  اإلنسان  عمر  بقدر  حتى  بعدها 

حتهّى سقوطها أكثر من ستني سنة ونيهّف.

 قال : لو كان احلسني منا لنرشنا له يف كل أرض راية، وألقمنا له يف كل أرض منرب، ولدعونا 
أو  بالشيعة   ختتص  ال  السالم(  )عليه  احلسني  وملحمة  احلسني.....  بإسم  املسيحية  إىل  الناس 
العامل و املفكرون عل سية احلسني  السنة أو املسلمني، بل تتعداهم إىل كل مؤمن.حينام يطلع 
ينبهرون به، كام إنبهروا بسية عيل بن أيب طالب )عليه السالم(.. احلسني )عليه السالم( يف قلبي.

قال يف كتاب له اسمه )تاريخ الشعوب اإلسالمية(: 
)أحلق أن ميتة الشهداء التي ماهتا احلسني بن عيل قد 
الديني حلزب عيل، وجعلت من  التطور  عجلت يف 

ضيح احلسني يف كربالء أقدس حمجة(.

فيها  قتل  التي  العرب: )نشبت معركة كربالء  العلم عند  كتابه  قال يف 
يكن  ومل  سيئ..  مظهر  يف  األموية  األرسة  وعرضت  عيل،  بن  احلسني 
هناك ما يستطيع أن حيجب آثار السخط العميق يف نفوس القسم األعظم 

من املسلمني عل الساللة األموية والشك يف رشعية وال هيتم..(.

ستيون لويد ــ عالم آثار انكليزي 

الدومييلي ــ عالم إيطالي: 

أ.س. ستيفينس ــ باحثة انكليزية: 

رفع راية االمام الحسين )عليه السالم( على قمم جبال شيّكدال

قالت: )عل مقربة من مدينة كربالء حارص هراطقة يزيد بن معاوية وجنده احلسني بن عيل ومنعوا عنه املاء ثم أجهزو عليه، إهنا أفجع 
مآيس اإلسلم طرا.. جاء احلسني إىل العراق عرب الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض منارصيه.. وكان أعداء احلسني 
كثرة، وقطعوا عليه وعل منارصيه مورد املاء.. واستشهد احلسني ومن معه يف مشهد كربالء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم 
وموطن الذكرى املؤملة كام غدت تربته مقدسة.. وتنسب الروايات املتواترة إىل أن الشمر قتل احلسني لذا تصب عليه اللعنات دوما 

وعل كل من قاد القوات األموية ضد شهداء كربالء.. فالشمر صنو الشيطان يف اإلثم والعدوان من غي منازع..(.

الكاتب كارل بروكلمان مستشرق ألماني: 

الكاتب واألديب المصري )عباس محمود العّقاد(

انطوان بارا  - مفكر وروائي وإعالمي سوري

قال يف كتابه )الرافدان(: )حدثت يف واقعة كربالء فضائع ومآس صارت فيام بعد أساسا حلزن عميق يف اليوم العارش من شهر حمرم من 
كل عام... فلقد أحاط األعداء يف املعركة باحلسني وأتباعه، وكان بوسع احلسني أن يعود إىل املدينة لو مل يدفعه إيامنه الشديد بقضيته إىل 
الصمود ففي الليلة التي سبقت املعركة بلغ األمر بأصحابه القالئل حدا مؤملا، فأتوا بقصب وحطب إىل مكان من ورائهم فحضوه يف 
ساعة من الليل، وجعلوه كاخلندق ثم ألقوا فيه ذلك احلطب والقصب وأضموا فيه النار لئال هيامجوا من اخللف.. ويف صباح اليوم التايل 
قاد احلسني أصحابه إىل املوت، وهو يمسك بيده سيفا وباليد األخرى القرآن، فام كان من رجال يزيد إال أن وقفوا بعيدا وصوبوا نباهلم 
فأمطروهم هبا.. فسقطوا الواحد بعد اآلخر، ومل يبق غي احلسني وحده، واشرتك ثالثة وثالثون من رجال بني أمية بضبة سيف أو سهم 

يف قتله ووطأ أعداؤه جسده وقطعوا رأسه(.

35



مكتبة »االحرار«

اج��ت��ه��َد س��امح��ة ال��ش��ي��خ عيل 
الشؤون  قسم  رئيس  الفتالوي، 
احلسينية  العتبة  يف  ال��ف��ك��ري��ة 
جديد  تأسيس  وضع  يف  املقدسة 
أكثر  عل  االط��الع  من  ُيمكنهّنا 
)عليهم  البيت  أه��ل  رواي���ات 
قواعد  ضمَن  ووضعها  السالم( 
خمتلفة  عنوانات  حتمل  خاصة 
سامها )قواعد حياتية( التي جعَل 
الذي  اجلديد  لكتابه  عنوانًا  منها 
هدف منه بثهّ حماسن كالم أهل 
ليتبعهم  السالم(  )عليهم  البيت 
حماسن  وب��ثهّ  ال��ن��اس،  وحيبهّهم 
أيضًا  السالم(  )عليهم  كالمهم 
منها  ينتفع  حياتية  قواعد  لتكون 

مجيع الناس يف حياهتم. 
وي��ت��ألهّ��ف ال��ك��ت��اب ال���ذي جاء 
مة  مقدهّ من  صفحة(   666( عرب 
املقدمة  تشتمل  فصول،  وثالثة 
ع��ل س��ب��ب ت��أل��ي��ف ال��ك��ت��اب، 
باجلهة  والتعريف  كتابته  ومنهج 

التي خياطبها الكتاب.
ويشتمل الفصل األول عل بيان 

قواعد التفكي ورشحها.
عل  فيشتمل  الثاين  الفصل  أما 

ث واحلوار. بيان قواعد التحدهّ

بيان  الثالث  الفصل  تناوَل  فيام 
النفس  م��ع  ال��س��ل��وك  ق��واع��د 
وس��ائ��ر  وامل��ج��ت��م��ع  واألرسة 

مفردات احلياة.
أن  الفتالوي  الشيخ  ��ح  وي��وضهّ
قواعد  بمثابة  هو  الكتاب  »هذا 
حياتية حيتاجها اإلنسان يف حياته 
واألفعال،  األقوال  مستوى  عل 
بحثه  وخ��الل  بأنهّه  ذل��ك  معلاًل 
وجد أن كالم أهل البيت )عليهم 
لذلك،  يصلح  كله  ال��س��الم( 
ما  بعض  كالمهم  من  فانتخب 
الدنيوية  حياته  يف  امل��رء  حيتاجه 

وله آثاره الدنيوية فقط«.
»اهل��دف  ان  سامحته  ويضيف 
يكون  أن  هو  الكتاب  ه��ذا  من 
الناس  ينتفع  حياتيًا  قاموسًا 
للتعقيد  بًا  تنهّ وأق��وال��ه  بحكمه 
حفظ  للجميع  ليتسنهّى  واإلطالة 
هذه القواعد بيرس وبثهّها بسهولة، 
احل��وار  يف  هب��ا  يستشهد  ولكي 

وهيتدى هبا يف السلوك«.
كام  الكتاب  ملنهج  بالنسبة  أم��ا 

أوضحه املؤلهّف فكان عرب:
1. ذكر نص احلديث.

املستوحاة  ال��ق��اع��دة  ذك��ر   .2

)عليهم  البيت  أه��ل  حيث  من 
السالم(.

للحديث  م��وج��ز  رشح   .3
وبحسب  باملثل  توضيحه  م��ع 

املستطاع.
عن  بعيد  بأسلوب  كتابته   .4
فيه  تنبنا  وقد  والربهان  البحث 

التعقيد واإلطالة.
الكتاب  من  األول  الفصل  ويف 
فرعيني  عنوانني  ع��رب  فكانت 
مني لقواعد، بدءًا مع قواعد  مقسهّ
وهي  العقل  واستخدام  التفكي 
)ضورة  منها  ق��اع��دة(   19(
يف  التفكر  ضورة  ��ر،  ال��ت��ف��كهّ
األم���ور اإلهل��ي��ة، االم��ت��ن��اع عن 
اإلهل��ي��ة.....  ال��ذات  يف  التفكر 
مرتبطة  )أمور  عنوان  ثم  إلخ(، 
قاعدة(   53( وه��ي  باألفكار( 
ومنها )التفكي باحلسنة والسيئة، 
واألح��زان  اآلالم  إىل  النظر  يف 
الصحة  إىل  النظر  يف  ُلطف،  ا  أهنهّ
وال��رف��اه��ي��ة وس��ع��ة ال���رزق أهنا 

مقت....... إلخ(.
عنوان  فحمل  الثاين  الفصل  أما 
)ق��واع��د ال��ك��الم واس��ت��خ��دام 
قاعدة(   50( وتشمل  اللسان( 

ومنها )قاعدة ملن أراد النجاة من 
القلب،  بعد  اللسان  يف  البالء، 
فيام جيعل اللسان مجياًل، ملن أراد 
ز من قبح الكالم، ملن أراد  التحرهّ
الكالم،  من  يعنيه  ال  ما  ز  التحرهّ
أراد  مل��ن  ال��دع��اء،  يف  اإلحل���اح 
أراد  ملن  الدعاء،  استجابة  ضامن 
قلبه.......  من  النفاق  ذه��اب 

إلخ(.
من  واألخي  الثالث  الفصل  أما 
الكتاب فحمل عنوان )قواعد يف 
السلوك( ويشمل )101 قاعدة( 
لنفسه قدرًا، ملن  أراد  ومنها )ملن 
أراد الرزق، ملن أراد العز والغنى 
ُيوصَف  أن  أراد  ملن  واأُلن���س، 
بحسن اخللق، ملن أراَد أن يرتفع 

يف أعني الناس.... إلخ(.
أمامكم  نطرحه  ال��ذي  الكتاب 
وندعوكم  األع����زاء(  )ق��راءن��ا 
)أكثر  ب�  نصفه  أن  يمكن  لقراءته 
يبحث  ال  منهّا  فمن  رائ��ع(؛  من 
ة  املهمهّ احلياتية  القواعد  هذه  عن 
له  ُصلبًا  أساسًا  لتكون  حياته  يف 

وألرسته. 

b)قواعد حياتّية(..  كتاٌب رائٌع يبثُّ محاسَن كالِم أهِل البيِت
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هوية كاتب

الشيعة  يفعل  ال  ملاذا  البعض  يتساءُل 
)عليه  ع��يل  اإلم���ام  قتل  مناسبة  يف 
كفعلهم  زكريا  بن  حييى  أو  السالم(، 

يف عاشوراء؟!.
يف  ذل��ك  مثل  السنة  يفعل  ال  ومل��اذا 
أو  اخل��ط��اب،  بن  عمر  قتل  مناسبة 

عثامن؟!.
ونقول:

أواًل: إن الشيعة حييون مناسبة ذكرى 
السالم(،  )عليه  عيل  اإلمام  استشهاد 

ويلطمون صدورهم فيها أيضًا.
جرى  ما  بني  فرقًا  هناك  إن  ثانيًا: 
ما  وبني  السالم(،  )عليه  عيل  لإلمام 
السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام  جرى 
)عليه  عليًا  اإلم��ام  ف��إن  كربالء،  يف 
عليه  أنكرت  شخص،  قتله  السالم( 
بالرباءة  ذلك األمة بأرسها، وأعلنت 
ومل  بتربئته،  تلتزم  ومل  فعله  ومن  منه 
أت اإلمام عليًا  ترتض هنجه، وال خطهّ

كت فيه. )عليه السالم(، وال شكهّ
احلسني  اإلم���ام  قتل  ال���ذي  ول��ك��ن 

)عليه السالم(، هو من يضع نفسه يف 
موقع الرسول )صل الل عليه وآله(، 
والسفيانية  السفياين  أتباع  ويسعى 
فقط  ليس  وال��دي��ن،  العلم  ب��اس��م 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  دم  من  لتربئته 
إىل  ذلك  وا  تعدهّ قد  هم  بل  السالم(، 
بإدانة  والترصيح  التلويح  حم��اوالت 
نفسه،  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
واعتباره هو الباغي والطالب للدنيا، 
والذي ال يعرف املصالح من املفاسد، 
اإلمامة  إسقاط  من  بذلك  وليتمكنوا 
بأنه  االعرتاف  رغم  اإلمام،  بإسقاط 
ليس عل وجه األرض أحد يساويه، 

أو يساميه.
ثالثًا: إن النبي األكرم )صل الل عليه 
)عليه  احلسني  لإلمام  أقام  قد  وآله(، 
ال��س��الم( امل��آت��م، وع��ق��د ل��ه جمالس 
البكاء، ومل يفعل ذلك بالنسبة لإلمام 

عيل )عليه السالم(.

هو عامل األدب واللغة والفرائض واحلساب، وأصله 
من عكربا )بلدة عل دجلة( ومولده ووفاته ببغداد.

احلسني  بن  الل  عبد  البقاء  أب��و  الدين  حمب  وه��و 
العكربي، ولد يف بغداد سنة )538 ه�( وتعلم فيها 
علم اللغة واحلديث، وبدأ حياته معيدًا البن اجلوزي، 
وعد فيام بعد أكرب اللغويني يف عرصه، وذكر صاحب 
فعمي«،  باجلدري،  صباه  يف  »أصيب  أنه  األع��الم 
وتويفهّ يف الثامن من ربيع اآلخر سنة 616 ه� / 24 

حزيران سنة 1219م.
ُننسب إليه الكثي من املصنفات، منها:

* »التبيان يف إعراب القرآن« ويسمى »إمالء ما من 
مجيع  يف  والقراآت  االع��راب  وجوه  من  الرمحن  به 

القرآن«، وقد طبع يف القاهرة وبيوت والرياض.
* »اللباب يف علل النحو«، وطبع باسم: »اللباب يف 

علل البناء واإلعراب«.
عبد  بتحقيق  طبع  النبوي«،  احلديث  »إع��راب   *

اإلله.
، ويرى مصطفى جواد أن  املتنبي«  * »رشح ديوان 
هذا الكتاب ليس للعكربي وإنام لتلميذه ابن عدالن. 
باسم  ُن��رش  وق��د  النحو«،  يف  اخل��الف  »مسائل   *
خي  حممد  من  بتحقيق  النحو«  يف  خالفية  »مسائل 

احللواين.
صاحب  ذك��ر  وق��د  املنطق«،  إص��الح  »ترتيب   *
عارف  مكتبة  يف  توجد  خمطوطة  نسخة  أن  األعالم 
حكمت باملدينة )127 لغة( بخط العكربي، غي أن 
البعض شكك يف أن املخطوطة هي بخط يده كونه 

كان ضيرًا.

من كتاب )عاشوراء بين الصلح الحسني والكيد السفياني( للسيد جعفر مرتضى العاملي

لماذا المأتم للحسين 
دون علي )عليهما السالم(؟!

أبو البقاء الُعكَبِري 

37



محط���ة بنزين ب���اب الخان عام 
1963 ويظه���ر في الص���ورة اول 
كاتب للمحط���ة المرحوم محمد 
علي عب���اس الجواد م���ن اهالي 

كربالء القدامى

في استقالل القضاء

الدستور  املادة )19( يف  الفقرة األوىل من  ْت  نصهّ
العراقي لعام 2005 عل استقالل القضاء يف اختاذ 
ت: )القضاء مستقل ال سلطان  قراراهتم حيث نصهّ
القايض  بذلك  القانون(، وهي منحت  عليه لغي 
مساحة من احلرية يف العمل بعيدًا عن االرتباطات 
األعل،  القضاء  بمجلس  مثله  ملراجعه  اإلداري��ة 
أمامه  معروضة  قضية  يف  بقرار  القايض  جاء  فان 
عل  القائمني  نظر  وجهة  يمثل  القرار  يعني  ال 
القضاء العراقي؛ الهنم بطبيعة احلال خيتلفون عن  
القرار  يف  التدخل  حق  هلم  فليس  االداريني  بقية 

القضائي، بل ان من اصدره مسؤول عنه.

حديُث »األحرار«

* أفضُل اجلهاد من أصبح ومل هيمهّ بظلم أحد.
* من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار.

* إنهّ من اليقني أالهّ ُتريض أحدًا بسخط الل، وال حتمد أحدًا عل ما آتاك 
ه حرص حريص،  الل، وال تذمهّ أحدًا عل ما مل يؤتك الل، فإنهّ الرزق ال جيرهّ
وح والفرح يف  وال يرصفه كراهة كاره، إن الل بحكمته وفضله جعل الرهّ

ك والسخط. اليقني والرضا، وجعل اهلمهّ واحلزن يف الشهّ
ن يف أذنه اليمنى، وأقم يف اليرسى، فإنه  * إذا ولد لك غالم أو جارية فأذهّ

ال يضه الشيطان أبدًا.

kوصايا النبّي
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الكثير من بعض الش���باب وحتى كبار السن ال يستحيون أبدًا من سّب الذات اإللهية ولعنها 
أمام المأل، فهو لم يس���تِح نهائيًا من خالقه العظيم فيعمد إلى سّبه )والعياذ باهلل(، بدءًا 
م���ن داخل بيوتهم وأمام أطفالهم الصغار وحتى في الش���ارع أماَم الناس، أليس هذا هو 

الكفر بعينه والشرك باهلل تعالى الذي خلقنا وأنعَم علينا وفّضلنا على سائر مخلوقاته.

كفاكم كْفرًا!!

سوُء الظن
زينب أحمد الدعمي

يقول: اخربين  الطاهر حيث  العلوي  املرقد  املبارك كرامة من كرامات  الشيخ حسن  يذكُر 
الثقة اجلليل الشيخ حممد زين العابدين أيام كان يف النجف االرشف يقول جاءنا رجل زائر 
الليلة فقلت له هل أيقظك لصالة الفجر؟ فقال أما  ومعه طفله األرمد وبات عندنا تلك 
أنا أيقظك او توقظني الفجر، فذهبت اىل مطالعة بعض درويس ونمت وجئتهام اىل احلجرة 
بزغت  إن  وما  الرشيف  احليدري  احلرم  اىل  ذهب  انه  بد  ال  فقلت  أجدمها  فلم  الفوقانية 
ويعلو  يضحك  فرحان  بالرجل  وإذا  ففتحتها  تطرق  بالباب  وإذا  النهار  ووضح  الشمس 
صوته بالصلوات عل حممد وال حممد وإذا بالطفل االرمد قد فتح عينيه متامًا فقلت له هل 

ذهبت اىل طبيب أول الصباح؟
فقال:  نعم

فقلت له وأي طبيب فتح بابه قبل طلوع الشمس؟!
فقال له: نحن ذهبنا اىل أكرب طبيب )وهو طبيب وكريم وشجاع(.

قلت له: ومن تعني بذلك؟
قال: هو حيدر الكرار أمي املؤمنني عيل بن ايب طالب ) عليه السالم( روحي وأرواح العاملني 
له الفداء فأنا ملا خرجت اىل الزيارة عند الفجر وإنا أقود بولدي الذي مل يكن يبرص طريقه 
هنائيًا فلام وصلت احلضة الرشيفة قلت له: )سيدي يا أمي املؤمنني هذا ولدي الصغي وقد 
رمدت عيناه وال يبرص طريقه أبدًا، وإذا بولدي يصيح اللهم صلِّ عل حممد وال حممد.. بابا 

بابا أنا االن ارى كلهّ يشء أمامي بربكات موالي وسيدي عيل -عليه السالم-(.
عك وأذهُب اىل أهيل بعد شفاء ولدي الصغي. وجئت االن يا شيخ أودهّ

احلكم الرسيع دون وعي ودراية يسبب 
عدم  نتيجة  ل��د  وي��ت��وهّ ك��ث��ية،  مشاكل 
بكالم  األخذ  مثال  للمقابل،  االستامع 
شخص عن آخر ملفق حيكم عليه دون 
العكس  يتبني  بالعرشة  لكن  معرفته، 
حتت  صغية  مشكلة  عمل  أو  مت��ام��ًا، 
ذريعة أنه رسق وغي كفيل باألمانة وهو 
عل عكس ذلك، ولكن حتتم األخالق 
باآلخرين  الظن  يف  الترسع  عدم  علينا 
املجحف  ال��ق��رار  اخت���اذ  س���وءًا وق��ب��ل 
بحقهم، فالعاقبة وخيمة جدًا تؤدي إىل 

هالك األفراد واملجتمع.
قال تعاىل يف حمكم كتابه الكريم: 

)إنَّ بعَض الظنِّ إثم(.

aطفٌل أرمد ُيشفى في حضرة علي
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