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��وَء بَِجَهاَلٍة ُث��مَّ َتاُبوْا ِمن َبْع��ِد َذلِ��َك َوَأْصَلُحوْا إِنَّ  ِذي��َن َعِمُلوْا السُّ ��َك لِلَّ ُث��مَّ إِنَّ َربَّ
ِ َحنِيًفا  ��ًة َقانًِتا ِلهّ ِحيٌم }النح��ل/119{ إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّ َربََّك ِم��ن َبْعِدَها َلَغُفوٌر رَّ
اٍط  ْنُعِم��ِه اْجَتَباُه َوَه��َداُه إَِل ِصَ َ ِك��نَي }النحل/120{ َش��اِكًرا ألأِّ َوَلْ َي��ُك ِم��َن امْلُرْشِ
احِلِنَي  ��ُه يِف اآلِخَرِة مَلِ��َن الصَّ ْنَيا َحَس��َنًة َوإِنَّ ْس��َتِقيٍم }النح��ل/121{ َوآَتْيَن��اُه يِف اْلدُّ مُّ
ِكنَي  َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكاَن ِمَن امْلُرْشِ بِْع ِملَّ }النحل/122{ ُثمَّ َأْوَحْيَنا إَِلْيَك َأِن اتَّ
َبْيَنُهْم  َلَيْحُكُم  َربََّك  َوإِنَّ  ِفيِه  اْخَتَلُفوْا  ِذيَن  الَّ ْبُت َعَل  }النحل/123{ إِنَّاَم ُجِعَل السَّ
َتِلُفوَن }النحل/124{ اْدُع إِِل َس��بِيِل َربأِّ��َك بِاحْلِْكَمِة  َي��ْوَم اْلِقَياَمِة ِفياَم َكاُن��وْا ِفيِه َيْ
تِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه  ِة َوَجاِدهْلُم بِالَّ َس��نَ َوامْلَْوِعَظِة احْلَ
َوُه��َو َأْعَلُم بِامْلُْهَتِديَن }النحل/125{ َوإِْن َعاَقْبُت��ْم َفَعاِقُبوْا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتم بِِه َوَلئِن 
َزْن  ِ َواَل حَتْ َك إاِلَّ بِالهّ ُ ابِري��نَ }النحل/126{ َواْصرِبْ َوَما َص��ربْ َو َخْيٌ لأِّلصَّ ُت��ْم هَلُ َصرَبْ
ِذيَن  الَّ َقوْا وَّ ِذيَن اتَّ َ َمَع الَّ َّا َيْمُكُروَن }النحل/127{ إِنَّ الهّ َعَلْيِهْم َواَل َتُك يِف َضْيٍق مأِّ

ِسُنوَن }النحل/128{ ْ ُهم حمُّ

) 119 ( الذين عملوا السوء جاهلني غي متدبرين للعاقبة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 
إن ربك لغفور لذلك السوء رحيم يثيب عل اإلنابة .

) 120 ( إن إبراهيم كان أمة قانتا ل حنيفا .
 ع��ن الباقر عليه الس��الم وذلك أنه كان عل دين ل يك��ن عليه أحد غيه فكأنه أمة واحدة 

وأما قانتا فاملطيع وأما احلنيف فاملسلم .
) 121 ( ش��اكرا ألنعمه ألنعم ال معرتفا هبا روي أنه كان ال يتغذى إال مع ضيفه اجتباه 

اختاره وهداه إل صاط مستقيم إل الطريق الواضح .
) 122 ( وآتيناه يف الدنيا حس��نة بأن حببه إل الناس حتى أن أرباب امللل يتولونه ويثنون 

عليه ورزقه أوالدا طيبة وعمرا طويال يف السعة والطاعة وإنه يف اآلخرة
ملن الصاحلني ملن أهل اجلنة كام سأله بقوله وأحلقني بالصاحلني .

) 123 ( ث��م أوحين��ا إليك ي��ا حممد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وم��ا كان من املرشكني قيل 
يف ثم هذه تعظيم ملنزلة رس��ول ال صل ال عليه وآله وس��لم وإع��الم بأن أفضل ما أويت 
خلي��ل ال من الكرامة اتباع نبينا ملته حيث دلت ع��ل تباعد هذا النعت يف املرتبة من بني 
سائر النعوت التي أثنى ال عليه هبا يف مصباح الرشيعة عن الصادق عليه السالم ال طريق 

سورة النحل

تفسيرالسورة

عندم��ا حتتف��ظ بمجموعة من املعلوم��ات وترغب بان تناقش االخرين في��ام قد يتلفون معك 
فعليك ان ختتار الش��خص املناس��ب الذي حيمل روح االختالف بادبياته وان يناقش من اجل 
غاية اس��مى من غاي��ة املهاترات وحب الغلب��ة وعندما يكون هكذا فاحذر من مناقش��ته الهنا 

سوف ال تؤدي ال نتيجة بل تؤدي ال التباعد وحتى التقاذف بكلامت غي الئقة.
فالنقاش املثمر له رجاله وزمانه ومكانه

نقاش مثمر التفْت



ان يوم عاش��وراء حيمل بني ثناياه كل معاين البطولة واملبادئ احلقة التي بعث من اجلها رس��ول ال )صل 
ال علي��ه واله( ، وعاش��وراء اخذ يومه من مقتل س��يد الش��هداء )عليه الس��الم( ، واصبح��ت هلذا اليوم 
مراسم خاصة به ختليدا للواقعة واصحاب الواقعة ، هذه الشعائر جيب ان ترتك هلا اثرا عل الرسائر ال ان 
تكون جمموعة فعاليات نقوم هبا يف زمان ومكان معينني ، بل جيب ان تتفاعل مع كل جوارحنا وتؤثر فينا 

لتحقيق ما ُسفك من اجله دم  سيد الشهداء )عليه السالم(  ومن معه من عياله واصحابه .
الش��عائر احلس��ينية بحد ذاهتا جيب ان تكون منطلقا لتثبيت املبادئ وليس��ت فقط عل املواس��اة فاملواساة 
موجودة ما بقيت االيام وان كانت تاخذ شكال اخرا يوم العارش من حمرم ، اال اهنا االفضل يف رد النواصب 

واالعداء للوطن واملقدسات. 

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
حقوق األفعال

a

* فأم��ا ح��ق الصالة فأن تعلم أهنا وفادة إل ال وأن��ك قائم هبا بني يدي ال فإذا علمت ذلك 
كن��ت خليقا أن تق��وم فيها مقام الذلي��ل الراغب الراهب اخلائف الراجي املس��كني املترضع، 
املعظم من قام بني يديه بالسكون واإلطراق وخشوع األطراف، ولني اجلناح، وحسن املناجاة 
له يف نفس��ه و الطلب إليه يف فكاك رقبتك التي أحاطت هبا خطيئتك، واس��تهلكتها ذنوبك وال 

قوة إال بال . 
* وأما حق الصوم فأن تعلم أنه حجاب رضبه ال عل لسانك وسمعك وبرصك وفرجك 

وبطن��ك ليس��رتك به من النار، وهك��ذا جاء يف احلدي��ث » الصوم جنة م��ن النار » فان 
سكنت أطرافك يف حجبتها رجوت أن تكون حمجوبا وإن أنت تركتها تضطرب يف 

حجاهبا وترفع جنبات احلجاب فتطلع إل ما ليس هلا بالنظرة الداعية للشهوة 
والقوة اخلارجة عن حد التقية ل، ل يؤمن أن خترق احلجاب، 

وخترج منه، وال قوة إال بال.

أثر الشعائر على السرائر
االفتتاحية



حقوق األفعال



اليوم  العراق  ابطاُل   : الصافي  السيُد 
ي��ن��دف��ع��ون وي��واج��ه��ون األع�����داء في 
المعركة مستمدين البطولة والتضحية 

والفداء من مدرسة عاشوراء 

العاشورائي  املشهد  زال  ال  اخ��وايت  اخويت 
ماثال  امامنا وسنقف عند حمورين من حماوَر 
لنا واقعًا  عدة وهذان املحوران كيف يمكن 
ان نرى بعض هذه املحاور بصورة او بأخرى 
عل  االن  يقفون  الذين  املقاتلني  ابطالنا  عند 
سواتر اجلبهات حمامني مدافعني عن بالدهم.
يف  عندها  نقف  التي  املشاهد  مجلة  من  لعل 
وبسالة  شجاعة  هي  العاشورائي  املشهد 
وإق���دام اص��ح��اب االم���ام احل��س��ني )عليه 
السالم( طبعًا الشجاعة ليست كلمة سهلة يف 
يقول  قد  االنسان  والدفاع..  اجلهاد  مواطن 
انا شجاع لكن عندما تبدأ ساحة الوغى متيهّز 
ان  الدعوى  حقيقة  تظهر  هنا  الناس..  بني 

فعال  االنسان شجاع او ليس بشجاع..
ان التاريخ ل يذكر لنا ان احد اصحاب االمام 
احلسني )عليه السالم( قد جبن، وحاول ان 
يرتاجع  ان  حاول  او  االع��داء  ال  يتمسكن 

خوفًا من سيوف الطرف املقابل.
ورغم قلة عدد اصحاب االمام احلسني )عليه 
السالم( يف واقعة الطف وكثرة جيش العدو 

واجواء املعركة من الرصاخ وال اجلراح وفيها 
التكبي وفيها كل ما يف املعركة  الرجز وفيها 
يرعب  ل  املشهد  وهذا  اخليول  صهيل  وفيها 
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  اصحاب 
اصال  بحيث كان الواحد منهم يمثل جيشًا 
كثيًا فاذا هجم يفر االعداء من بني يديه .. 
بل كان البعض ينزل ال املعركة وهو حارس 

الن جيش العدو كانوا جبناء ينهزمون..
الرجز  وعملية  الرجز  عملية  استعرضنا  لو 
كان هذه الطريقة متعارفة انه اضافة ال النسبة 
حياول ان يبني من هو يبني انه شجاع يبني ان 
سيفه ال يمكن ان يغمد اال يف نحورهم يبني 

عل انه سيرتك جثثهم هذه ال طي السامء..
)عليه  احلسني  ألص��ح��اب  ال��رج��ز  اق���رأوا 
من  وغ��يه  بني  اش��وب  شهر  اب��ن  السالم( 
بان من اصحاب احلسني  بني  املقاتل  ارباب 
وينادي  ويقول  يرجتز  كان  السالم(  )عليه 
الشجاعة  ه��ذه  طبعًا  املعركة   ال  ويدخل 
حت��ت��اج ال ح��ال��ة م��ن اإلق���دام وح��ال��ة من 
هذه  لكن  اليقني..  م��ن  وح��ال��ة  االن��دف��اع 

الشجاعة ارعبت العدو أي ارعاب. 
 1400 عرب  العاشورائي  املشهد  هذا  واقعًا 
سنة ال ان تسلل ال نفوس واجساد االخوة 
ساحات  يف  االن  يرابطون  الذين  االع��زة 
الوغى، وراينا منهم وسمعنا شفاهًا ان احلالة 
هذه  من  استمدوها  التي  والبسالة  القتالية 
منتجة..  مدرسة  فهي  العاشورائية  املدرسة 
البعض  االزمان والعرص بحيث  تقادم  رغم 
حالة  يف  نكون  عندما  ق��ال  سمعناه  منهم 
الينا اكثر  نحتاج ال 10 اشخاص كان يقفز 
من 30 شخصا وهؤالء يندفعون ال املوت 
اندفاعًا قويًا وباساًل عل رغم قلة االمكانات 

عند البعض.
عندما  اخ���واين  الح��ظ��وا  الشجاعة  طبعًا 
بينه وبني  انه  يعلم  يقدم عل مصي  االنسان 
)عليه  احلسني  اصحاب  حلظات..  امل��وت 
السالم( ل ينُج منهم احد اال واحدا او اثنني 
كان اعطى عهدًا للحسني )عليه السالم( انه 
ينرصه ما دام له ناص كالضحاك مثال  لكن ل 
ينُج منهم احد وانام كان يفر ويقتل ثم يرجع 

العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  ت��ح��دث 
سماحة السيد أحمد الصافي  خطيب وإمام 
ُخطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة 
الُجمعة والتي أقيمت في  الثانية من صالة 
/محرم   12 في  الشريف  الحسيني  الصحن 
تحدث  2016/10/14م  الموافق  1438ه�  الحرام/ 

قائالً
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االخر..  بعد  واحد  استشهد  ان  ال  وهكذا 
مجيع  استشهد  عاشوراء  يوم  انتهى  ان  ال 
اصحاب احلسني )عليه السالم( عل قلتهم.. 
التي كانت عندهم امدت يف  لكن الشجاعة 
املعركة ألن هؤالء ل يكونوا يواجهون  عمر 
واال  واضح  بشكل  السالم(  )عليه  احلسني 
ال  املعركة  قد  ه��ؤالء  كثرة  مع   82 او   72
تستغرق اكثر من ساعة .. لو كانوا هيجمون 
تنتهي  املعركة  لكانت  واحدة  هجمة  عليهم 
املعركة  عمر  امدوا  االبطال  هؤالء  شجاعة 
وانتهت  مثال   ضحى  بدأت  املعركة  بحيث 

ال ما بعد الصالة..
من مجلة هذه الشجاعة ان االنسان كان يقف 
االم��ام  حتى  السالم(  )عليه  احلسني  ام��ام 
قطعًا  صالته..  يتم  السالم(  )عليه  احلسني 
صدره  وجيعل  يقف  االنسان  شجاعة  هذه 
وقلبه وقوته جيعلها امام السهام والنبال وال 
يتزعزع وال يتزلزل بحيث مكن هذه الوقفة 
احلسني  ال  السهم  اصابة  عن  مانعة  تكون 

)عليه السالم(.
هبذه  بموقف  نظفر  ل  حقيقة  التاريخ  يف 
وقد  حياولون  االبطال  االن  نعم  البطولة 
امل��درس��ة  ه��ذه  م��ن  يستمدوا  ان  نجحوا 
قويًا وواجهوا االعداء فعال  االن  استمدادًا 
قد  الشاب  بني  ما  وبشجاعة  قوية  بقلوب 
كأنه  كهل  بني  او  عمره  من   17 يتجاوز  ال 
عوسجة  بن  مسلم  او  بحبيب  نفسه  يشبهّه 
عندما كانوا يصلون ال 80 عامًا وهذا واقعًا 
دينهم  يف  وق��وة  عالية  بمعنويات  رأيناه  ما 
كالتذاذهم  وباملنية  باهلجوم  يلتذون  وهؤالء 
يف  املهم  ال��يء  ف��إذن  امهاهتم..  بمحالب 
هبا  متتع  التي  الشجاعة  هذه  هي  املشهد  هذا 
اصحاب احلسني )عليه السالم( وصدروها 
الربرة  املقاتلني  بنجاح  واستوردها  بنجاح 
الذين ال زالوا يقاتلون االعداء.. هذه جنبة..
ان  ارجو  البصية..  مسألة  هي  الثانية  اجلنبة 
البصية  طبعًا  املشهد..  هلذا  االخوة  يلتفت 
ام يظفر قائد مهام يكن بأصحاب بأمجعهم  قلهّ

ام تكون هذه احلالة.. عندهم بصائر.. قلهّ
تبارك  ال  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 
وت��ع��ال م��ن مج��ل��ة ال��نِ��ع��م وج���ود ه��ؤالء 
وهذه  ببصية  يتمتعون  كانوا  االصحاب 

البصية ال يمكن ان خُترتق.. كيف ؟!
الناس اخواين يف حالة السلم تدعو يف حالة 
املسألة  تبدأ  عندما  لكن  ت��دع��و..  ال��رخ��اء 
تتبدل..  النفوس  وافتتان  واختبار  حمك  يف 
الشك  حالة  وتبدأ  تتضعضع  تبدأ  والنفوس 

وآله وسلم(  ال عليه  النبي )صل  تنساب.. 
عندما وعد اصحابه ان يدخلوا مكة لكنه ل 
يدخلها بسبب صلح احلديبية اعرتض عليه 
بعض اصحابه انه انت قلت لنا اننا سندخل 

ملاذا ل ندخل ؟! فأصابتهم ريبة وشك.. 
ة من  االمام احلسن )عليه السالم( انه مع  قلهّ
غرهتم  قد  ه��ؤالء  ذلك  مع  لكن  عنده  كان 
احلسن  االم��ام  وتركوا  الدنيا  حطام  بعض 
)عليه السالم( والتحقوا بركب عدوه ل يكن 

عندهم بصية .. ما معنى البصية ؟ 
بصية  عنده  االنسان  ان  مهم  مطلب  هذا 
وعنده برص ارى فيه كل يشء امامي وعندي 
بصية ارى فيها االشياء بإيامن راسخ حقائق 
يمكن ألنني  البصية ال  بحيث هذه  االمور 
يقول هؤالء  امامي واحد  اراكم  انا  ارى كام 
غي موجودين طبعًا أكذبه ألنني ارى بعيني 
يعلم  بقلبه وان  يرى  االنسان  ان  البصية   ..
ان احلق هذا هو احلق.. ألسنا عل احلق ؟ قال 
: بل ، قال : اذن ال هيمنا وقعنا عل املوت او 

وقع املوت علينا. 
حتصل  ل  قائد  أي  هبا  يظفر  ل  البصية  هذه 
حتى لبعض االنبياء اجلميع من كانوا معهم 

يتمتعون ببصية قوية .. ل يكونوا ..
ال���ذي ك��ان يف واقعة  ب��ن احل��ج��اج  ع��م��رو 
احلسني  اصحاب  شاهد  عندما  كان  الطف 
ان  اراد  ويقتلون  ي��ربزون  السالم(  )عليه 
باهنم  ومجاعته  اصحابه  ان  عربهّ  املوقف  ينقذ 
تبارزون  من  ت��درون  أ  محقى  يا  قال:  محقى 
املرص  اهل  فرسان  تقاتلون  تقاتلون؟  ومن 
ينقذ  ان  اراد  مستميتني..  قومًا  تقاتلون 
باحلجارة..  ارموهم  توقفوا..  قال  املوقف 
الحظوا ان هؤالء ناس اهل بصائر.. االمام 
)عليه السالم( يف الزيارة الرشيفة ماذا يقول 
لألصحاب سالم ال عليهم : يقول : السالم 
يا انصار ال وانصار رسوله وانصار  عليكم 
وانصار  فاطمة  وانصار  طالب  ايب  بن  عيل 

احلسن واحلسني وانصار االسالم ..
الذين  هؤالء  ان  اهلائل  الكم  هذا  الحظوا 
نرصوا االمام احلسني )عليه السالم( عندهم 
يشء ما وراء النرصة متتعوا بألقاب ال تعطى 
)عليه  املهدي  االمام  انصار  حتى  احد  ألي 
هؤالء  ألن  اللقب  هذا  يعطون  ال  السالم( 
ل  اين  يقول:  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
التي  البصية  انصارًا كأنصاري.. هذه  اعلم 

كانت عندهم بصية نافذة.
بعد  ال��س��الم(  )عليه  ال��ص��ادق  االم��ام  ي��أيت 
العباس  كان عمي   : يقول  السنني  من  حفنة 

نافذ البصية.. هذا من أين مأخوذ .. تعالوا 
معي ال سورة يوسف : )ُقْل َهِذِه َسبِييِل َأْدُعو 
َوُسْبَحاَن  َبَعنِي  اتَّ َوَمْن  َأَنا  َبِصَيٍة  َعَل   ِ الَّ إَِل 
سورة   –  )108( ِكنَي  امْلُرْشِ ِمْن  َأَنا  َوَما   ِ الَّ

يوسف- .
البصية  هينًا  ام��رًا  ليست  اخ��واين  البصية 
حتتاج ال مترين وقوة حتى االنسان يدخل يف 
احد  عليه كل  يغبطه  قطعًا  املوقع  هذا  موقع 
منهّا االن ال حيب ان يكون من انصار  .. من 
)عليه  االم��ام  له  قال  اذا  احدنا  االن   .. ال 
وانصار رسوله  ال  انصار  من  انت  السالم( 
وانصار امي املؤمنني وانصار فاطمة واحلسن 

واحلسني.. كيف يكون حاله؟
ليس  كالمنا  واالن  العاشورائي  املشهد  هذا 
عن احلسني )عليه السالم( وانام عن اصحاب 
احلسني )عليه السالم( وهذا النص الرصيح 
فيهم وشهادة العدو فيهم كعمرو بن احلجاج 

وغيه.. 
العدو اهنم ال يواجهون  ولذلك ترى جيش 
اال  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  اصحاب 
عن طريق الغدر او يرضبون يف زوايا واماكن 
ال حيتسبون هلا فهذا يأيت ويرضب ابا الفضل 
او  نخلة  وراء  من  السالم(  )عليه  العباس 
حيفروا حفرة ملسلم بن عقيل )عليه السالم( 

حتى يسقط وغي ذلك من اساليب الغدر. 
ويف وقتنا هذا ترى هؤالء االبطال يندفعون 
من  اس��ت��م��داد  وه��ذا  املعركة  وي��واج��ه��ون 
هؤالء  االن  تسمعون  وانتم  ع��اش��وراء.. 
هكذا  كبي  كم  شهادهتم  من  جزء  الشهداء 
تأتيه االطالقة يف جبهته اذن هو متقدم او تأتيه 
يف صدره وهو متقدم ل تأته يف ظهره ول تأته 
من خلفه ليس يف حالة االهنزام يستشهدون 
ال���دروع  ع��ل  القلوب  لبسوا  ف��ه��ؤالء   ..
وتعلموا من اصحاب احلسني )عليه السالم( 
ان  يمكن  اذا  يشء  بصية..  اهل  هم  واقعًا 
نصف به هؤالء االخوة نقول هؤالء االخوة 
بدأوا يقرتبون من هذا املشهد بدأوا يتعلمون 
السالم( وبدأوا  من اصحاب احلسني )عليه 
يتفاعلون وكلام طال الوقت كلام كانت قوهتم 

.. اكثر وكلام كان بأسهم أشدهّ
هؤالء الذين جياهدون والذين يقفون االن يف 
منهم  ونطلب  هلم  ندعو  نحن  واقعًا  املعارك 
يدعوا  ان  منهم  نطلب  يسمعوننا  كانوا  اذا 
اعطاهم  وتعال  تبارك  وال  ة  اعزهّ فهؤالء  لنا 
قوة وشجاعة اهنم حيمون االرض والعرض 
واملقدسات والبالد وان شاء ال تعال يكون 

النرص هو حليفهم.  
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)عليه  احلسني  اإلمام  مسألة  أن  نعتقد  نحن 
من  وكبية  واسعة  مساحة  أخذت  السالم( 
حياة األئمة األطهار )عليهم السالم( سواء 
نقطة  وهذه  بعده،  ما  أو  احلسني  قبل  كان 
شغل  ال��س��الم(  )عليه  احلسني  أن  ة،  مهمهّ
هذه املساحة وبدءًا من جده )صل ال عليه 
وآله( واألئمة من بعده، وطبعًا هذه املشاهد 
والرتكيز عل سيد الشهداء هناك مسألة تقفز 
إل السطح بشكل واضح أن مسألة عاشوراء 
عندنا  وطبعًا  والبكاء،  احلزن  بقضية  ُقرنت 
أن  مكن  التي  األخرى  الصور  من  جمموعة 
ما  ولكن  العاشورائية؛  املدرسة  هبا  دنا  تزوهّ
يعنينا اآلن هو الوقوف عل موضوع احلزن 
والدمعة والبكاء، وكيف تعامل األئمة اهلداة 
)عليهم السالم( مع املشهد العاشورائي من 

جهة البكاء وَل ذلك؟
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  أن  تعرفون 

ة هائلة وكبية وله من الفضائل الكثية،  قمهّ
زوا احلديث  لكن األئمة )عليهم السالم( ركهّ
والدة  م��ع  وخ��اص��ة  امل��ص��اب  قضية  ع��ل 
وتعامل  ال��س��الم(  )عليه  احلسني  اإلم���ام 
النبي معها بطريقة تلفت النظر ثم جاء أمي 
احلسن  اإلم��ام  ثم  السالم(  )عليه  املؤمنني 
التي  املشهورة  كلمته  وذكر  السالم(  )عليه 
كيوِمَك  يوَم  )ال  قال:  إذ  الدهر  مع  سارت 
نفسه  احلسني  ثم جاء  ومن  ال(،  عبد  أبا  يا 
واألئمة من بعده إل هناية اإلمام العسكري 
عاشوراء  قضية  أخذت  ثم  السالم(،  )عليه 
املهدي  اإلم��ام  وظيفة  من  خاصة  مساحة 
نحن  اذًا  الرشيف(،  فرجه  تعال  ال  )عجل 
مع قضية مهمة وهي غي خمتصة بشيعة أهل 
ختص  قضية  وإنام  السالم(  )عليهم  البيت 
صلب  يف  كان  احلدث  ألن  املسلمني؛  مجيع 
وأطرافها  والواقعة  باملسلمني،  يتعلق  ما 

الرسميون  ال��والة  أو  الرسمية  واحلكومة 
)عليه  احلسني  هبا  انطلق  التي  املسية  وهذه 

السالم(.
قضية  يف  السالم(  )عليهم  األئمة  ز  ركهّ لقد 
املشهد احلسيني )احلزين(، ويروي أبو بصي 
عن اإلمام الصادق )عليه السالم( قال: قال 
أبو عبد ال احلسني )عليه السالم(: )أنا قتيُل 
وهنا  استعرب(،  إال  مؤمن  يذكرين  ال  العربة 
نالحظ أن مع كمهّ الفضائل التي لدى اإلمام 
احلسني )عليه السالم( يوم عاشوراء ومنها 
املاء إل احلر وهو  السالم( أعطى  أنه )عليه 
يف ألف فارس ولكن األئمة )عليهم السالم( 
زوا عل هذه الواقعة مع أهنا تدل عل  ل يركهّ
عظمة شخصية سيد الشهداء وطريقة تعامله 
ولكنها  تاريًا  نقرؤها  وقد  اآلخرين،  مع 
)عليهم  األئ��م��ة  ذك��ر  يف  مساحة  تأخذ  ل 
السالم(، لكن عندما نأيت عند قضية البكاء 

مستقاٌة من اخلطبة األوىل لصالة اجلمعة بإمامة سامحة السيد أمحد الصايف بتاريخ 12 حمرم احلرام 1438 هـ املوافقة لـ 14/ 10/ 2016

مشهد عاشوراء.. وسر قضّية البكاء

في  كبيرًا  جهدًا  نبذل  أن  ونحاول  العاشورائي  المشهد  مع  نقف 
االستفادة منه وأيضًا نعّرج على الكّم الهائل من روايات أهل البيت 
)عليهم السالم( ونحاول أن نقرأها بطريقة موضوعية، وكيف تعاملت 

قضية سيد الشهداء )عليه السالم(.
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واحلزن فهي تأخذ حماًل آخر، وكل إمام من 
األئمة )عليهم السالم( يفرد مساحة واسعة 
سواء كان يف الكالم أو سيته السنوية عندما 
الضخهّ  هذا  وكأنهّ  احلرام  حمرم  شهر  يدخل 
سيد  قضية  مع  التفاعل  قضية  يف  الروائي 
الشهداء )عليه السالم( تعني إياكم يا معارش 
املؤمنني أن تفرغوا ثورة احلسني من حمتواها 
عليه،  واحلزن  البكاء  قضية  ابتعدتم عن  إذا 

فهذا ال يعطينا لقضيته فهام بشكل حقيقي.
)عليه  احلسني  اإلمام  قال  أخرى  رواية  ويف 
مكروبا  ُقتلُت  العربة  قتيل  )أن��ا  السالم(: 
أن  مكروب  يأتيني  ال  أن  ال  عل  وحقيُق 
ثم  م���رسورًا...(،  أهله  إل  وأقلبُه  ه  أردهّ ال 
نصل إل عرص اإلمام الرضا )عليه السالم( 
الذي فتح املطلب بطريقة أكثر إيقادًا بمسألة 
قال  ما  مجلة  من  طويلة  رواي��ة  وله  احل��زن، 
وسالم  ال  صلوات  احلسني  يوم  )إن  فيها: 
وأذل  دموعنا  وأسبل  جفوننا  أق��رح  عليه 
عزيزنا بأرض كرٍب وبالء.. فأورثنا الكرب 
والبالء إل يوم االنقضاء.. فعل مثل احلسني 

� عليه السالم � فليبِك الباكون(. 
وعندما نأيت إل هذا املشهد نتساءل ماذا أراد 

الضخهّ  هذا  من  السالم(  )عليهم  األئمة  منا 
عل اإلمام )عليه السالم( بحيث أن اإلمام 
سيد  جده  عل  جملسًا  بنفسه  يعقد  الصادق 
أصحابه  ويويص  السالم(  )عليه  الشهداء 
إذا  ك��ان  األئمة  وبعض  املجالس،  بعقد 
طغى  قد  احلزن  أن  يرون  حمرم  شهر  دخل 
عليه ويكون أشد حزنه هو يوم العارش من 
م، فأصبحت قضية احلزن قرينة ومهمة  املحرهّ
قضية  أن  يتبني  ال��رواي��ات  خالل  ومن  بل 
احلزن  قضية  أ  يتجزهّ ال  منها  جزٌء  عاشوراء 
والتفاعل والتباكي مع مسألة اإلمام احلسني 

)عليه السالم(.
تكون  ال  وإيقادها  احل��زن  قضية  أن  قطعًا 
تعيب  الناس  أن  بحيث  ع��ادي،  يشء  عل 
عل أحد حزن عل أمر عادي يتكرر، حتى 
عندما نفقد عزيزًا، فاإلنسان إذا أخذه البكاء 
الضعيف  والشخص  باجلزع  تصفه  فالناس 
ولكن  تعال،  ال  بقضاء  ي��رىض  ال  ال��ذي 
قضية احلسني )عليه السالم( هلا نحو خاص 

يف ذلك.. ملاذا؟
الن التعامَل مع مشهد كبي ومهم بحيث أنه 
جزء من بقائه سواء يف الذاكرة أو بقائه حياتيًا 
والبكاء  والعاطفة  ر؛  مذكهّ إل  دائ��اًم  حيتاج 

واحلزن من أوسع وأكرب األشياء التي تكون 
وهذا  املشهد،  هو  ما  لبيان  وحمفزة  مذكرة 
يشمل  عاطفي  أم��ر  عن  عبارة  هو  احل��زن 
فهو  العاملة،  وغ��ي  العاملة  الطبقات  مجيع 
يقدر  ال  دقيق  فكري  أمر  عن  عبارة  ليس 
عليه إال األوحد من الناس ولكن هو عبارة 
اجلميع  حياة  يف  مركوز  عاطفي  جانب  عن 
وكان  والتحفيز  اإلثارة  من  نوع  إل  وحيتاج 
لقضية  إبقاًء  السالم(  )عليهم  األئمة  دور 
وا  يضخهّ أن  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام 
يعتقد  الروايات لعموم من  اهلائل من  الكم 
هبم ويواليهم، ولذلك بقيت هذه املسألة يف 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  عن  التعبي 
وقوله )أنا قتيل العربة( أي أن الطريقة التي 
استخدمت مع اإلمام )عليه السالم( بحيث 
ال يذكر مؤمن إال استعرب وبكى يف مجيع ما 
الطف،  جرى، وطبعًا ما وصلنا من معركة 
وإال فهناك صور للمعركة ل تصلنا، وينسب 
)ل  أنه  السالم(  )عليه  الباقر  لإلمام  كالم 
نذكر كل ما جرى عل احلسني � عليه السالم 
�( ففي واقعة الطف احلاالت اإلبكائية هي 
كأهنا أكثر ما وصلنا اليوم، ولكن ما وصلنا 

ز فينا هذا البكاء. طبعًا حيفهّ
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 يتكّررون..

يف  عنده  ونقف  صه  نشخهّ أن  يمكُن  ما 
اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة بإمامة سامحة 
السيد أمحد الصايف، التفاتته القيهّمة إل أن 
عل  ُاستشهدوا  الذين  األبطال  الشهداء 
اإلرهابية  العصابات  ضدهّ  املعركة  أرض 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  كأصحاب  كانوا 
نرصته،  عن  يرتاجعوا  ل  الذين  السالم( 
د  تؤكهّ األبطال  هؤالء  شهادة  فإن  ولذلَك 
وع��دم  امل��ع��رك��ة  أرض  يف  بقائهم  ع��ل 

سامحته:  قال  حيث  العدو،  من  فرارهم 
وا  يفرهّ ل  ُاستشهدوا  الذين  »أغلَب  انهّ 
األم��ام  من  النارية  االط��الق��ة  وج��اءهت��م 
ان  مبينًا  املعركة«،  خالل  يفروا  ل  الهنم 
نفوس  إل  تسلل  العاشورائي  »املشهد 
والشجاعة  القتال،  ساحات  يف  املقاتلني 
احلسني  اإلمام  أصحاب  عند  كانت  التي 
امد  من  اطالت  التي  هي  السالم(  )عليه 
دا أن »أبطالنا استمدوا  عمر املعركة«, مؤكهّ
بساحات  قتاهلم  يف  امل��ع��رك��ة  ه��ذه  م��ن 
االستبسال  هو  بالفعل  وهذا  املعارك«، 
أذه��ان  يف  الراسخة  والعقيدة  احلقيقي 
الدنيا  زهو  تركوا  الذيَن  الشجعان  هؤالء 
ين  كارهّ املوِت  هوا صوب  وتوجهّ وغرورها 

ين. غي فارهّ
وحقيقة فقد رسَم أبطال العراق من أبناء 
أروع  الشعبي  واحلشد  األمنية  القوات 
صور البطولة واالستنصار احلقيقي وتلبية 

نداء الوطن واملرجعية الدينية العليا بحمل 
اإلرهابية،  العصابات  ومواجهة  السالح 
والغية  احلميهّة  تأخذهم  وشيبة  شباٌب 
العراقية املعهودة ملواجهة األخطار املحدقة 
اخلارجي  للعدوان  ي  وال��ت��ص��دهّ بالبلد 
وعرض  رشف  من  النيل  حي��اول  ال��ذي 
هم  وهؤالء  احلبيب،  الوطِن  ومقدسات 
ونستذكرهم  هلم  خ  ن��ؤرهّ أن  نستحق  من 
ونفوسهم  الزكيهّة  لدمائهم  إجالاًل  ونقف 
موها قرابنَي فداء للوطن  الطاهرة التي قدهّ
يعكس  بالطبع  وهو  ساته،  ومقدهّ الغايل 
وعيهم وإدراكهم احلقيقي ملا يفعلون وما 
ساحات  يف  مرابطني  فبقوا  عليِه  يقدموَن 
يريدوهنا  التي  الشهادة  نيل  حتهّى  القتال 
تليُق  فهي  الوقت؛  نفس  يف  ويستحقوهنا 
)َفاَل  مستقبلهم  ضمنوا  بذلك  وهم  هبم، 

َزُنوَن(. َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْ
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لقد توقهّف الزمن وال يشء يف ذاكريت سوى اخر شهقة هواء لعطره حني اثقل ظهري برتبيته من كفه احلنون، ل ينطق حينها 
بالكالم، قلبانا وحدمها من علام ان الفراق قد حان ليخلد هو ونفنى مجيعا شد بقوة عل كتفي لتنطق يده ما ل ينطق به لسانه 
)هذا هو اللقاء االخي وهنا قد كرب حلمي سأصبح عمود هذا الوطن بعد ان كنت عمود هذا البيت ، كوين قوية من اجيل( .
عل الرغم من ان شيئا ما يف قرارة نفيس كان يرفض حجم احالمك لكني ل استطع مقاومة عينيك ومها  تنطقان وعدمها 
) ستفخرين يب ، أعدك(وأيقنت ان الوقت قد حان للوفاء بوعدك حني رأيتك اول مرة عل شاشة التلفاز وانت تغوص 
بنزيف دمائك ووسام لواء عيل االكرب )عليه السالم( يتوج صدرك بعد ان اختار قناص أنيق يف اختياره ليعلن انتصارك انت 

وحيكم عل نفسه باخلرسان املبني .
، يزداد يقيني بانك حترس االرض التي احتجزوك  أربعة اشهر وانا انتظر حلظة تشييع جثامنك الطاهر ، كان كل يوم يمر عيلهّ
عل صعيدها، ال أحد يستطيع ان يصل اليك لكنك وصلت ال العل . وحني جئت بعد ذلك والعلم العراقي يغطي جسدك 
كأنه يغطي الوطن بدفء امانه ،رأيتك فارسا ُيزف ال صومعة افراحه ،وما زالت ضحكاتك ، واصوات اطفالك وهم 
يلعبون حولك وانت حتيطهم بطوق حنانك وعطفك ، اراك يف كل زاوية من زوايا بيتنا .. أتعلم اين ابتسم دون اجابة حني 

يسألني صغينا ان كنت ستأخذ اجازة من اجلنة لتزورنا !؟ فهو ال يعلم اننانحن الذين يف اجازة وانك انت الذي تنتظرنا 
كان قرارك يف االنضامم للواء عيل االكرب )عليه السالم(  امتاما ملا قدمته من الوقوف يف وجه الباطل ايام االنتفاضة الشعبانية، 

فوفيت اليب االحرار )عليه السالم( بعهدك ولبيت له االستغاثة بدمك فهنيئا لك جواره يف الدنيا واالخرة .. 
زوجتك الصابرة

000

رسالة لزوجة شهيد

آالء طاهر -مركز الحوراء زينب )عليها السالم(
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

• النزاهة النيابية تكشف عن وصول )أدوية أطفال فاسدة( اال

إلى أم قصر .. ووزارة الصحة تنفي صلتها بالشحنة...!

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

• ساسة الموصل ينشغلون بحرب التسريبات عن معركة التحرير.. ويعرقلون تحرير المدينة باالتفاق مع تركيا...

• وزارة النقل تؤسس شركة طيران العراق وتفاتح جامعة الطيران االميركي ل�)تفعيل التوأمة(...

• قوات التحالف الدولي تؤكد جاهزية الجيش العراقي لتحرير الموصل من تنظيم )داعش( االرهابي...

• رغم عشرات القنوات الفضائية: قناة كربالء تخطف االبصار نحو تغطيتها لوقائع شهر محرم الحرام...

اكبر حشد مليوني يتدفق الى مرقد االمام الحسين )عليه السالم( في زيارة عاشوراء

•المرجعية الدينية العليا: ان مالحم البطولة التي سطرها المدافعون عن العراق تمّثل ثمرة من ثمار مجالس الحسين »عليه 
السالم«

• ابطال الحشد الشعبي يشاركون في تقديم العزاء لسيد الشهداء ويعاهدونه على الثبات....

قامت جلنة اغاثة النازحني التابعة ملكتب املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف برحلة 
حمافظة  يف  وجويبة  الوفاء  ناحيتي  من  بالقرب  الواقع  الستني  خميم  وال  جويبة  ناحية  ال 
السيد  اكد ذلك مسؤول جلنة االغاثة يف مكتب   ، االنبار ومعها ثالثة آالف سلة غذائية 
نداء  ال  استجابة  الرحلة  املوسوي، مضيفا جاءت هذه  السيد شهيد  دام ظله  السيستاين 
االستغاثة الذي وجهه اهايل املنطقتني املنكوبتني ال مكتب املرجعية الدينية العليا ، حيث 
ذكر اهايل منطقة جويبة انه ل تصلهم املواد الغذائية منذ حترير املنطقة وحلد االن، وعربوا 
عن فرحتهم بوصول الوفد، وقالوا ان السيد عيل السيستاين هو الوحيد الذي يذكرنا ول 
ينسنا مثمنني الرعاية االبوية واالهتامم واملتابعة ألحواهلم, داعني املول ان حيفظه للعراقيني.

اهالي االنبار: السيد علي  السيستاني هو الوحيد الذي يذكرنا ولم ينسنا

شارك املاليني من حمبي االمام احلسني عليه السالم واهل بيته االطهار 
عزاء  بمراسيم  جتسد  العال  يف  مليوين  حشد  اكرب  يف  السالم  عليهم 
ركضة طويريج التي انطلقت بعد صالة العرص من ظهر يوم االربعاء 
املايض  )10/ حمرم احلرام/1438 املوافق 12 /10 /2016( وسط 
اجراءات امنية وخدمية مكثفة. وأفاد منظمو العزاء ان ركضة طويريج 
كم   )3( السالم(  )قنطرة  منطقة  من  العرص  صالة  اداء  بعد  انطلقت 
رشق كربالء الواقعة يف طريق كربالء اهلندية باجتاه مرقد اإلمام احلسني 
العراق  وخارج  داخل  من  مليونية  حشود  بمشاركة  السالم(  )عليه 
مشكلني اكرب جتمع برشي يف العال. وتشي بعض املصادر التاريية ان 
عزاء ركضة طويريج انطلق بحدود عام 1303 ه��   املصادف 1885    

وتأيت هذه املامرسة بعد صاليت الظهرين من يوم العارش من املحرم .
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العمليات  بتغطية  خاصا  صحفيا  مركزا  املشرتكة،  العمليات  قيادة  افتتحت 
العسكرية اخلاصة باستعادة مدينة املوصل من قبضة تنظيم )داعش( االرهايب. 
والوكاالت  اإلعالمية  القنوات  مجيع  هلا  بيان  يف  احلريب  االعالم  خلية  ودعت 
اإلخبارية العراقية والعربية والعاملية واملراسلني احلربيني الراغبني بتغطية معركة 
استعادة املوصل ال  إرسال أسامء الكوادر اإلعالمية وأرقام العجالت اخلاصة 

هبم لغرض تغطية معارك استعادة املوصل.
عل  احلصول  ب��دون  بالتغطية  قناة  أو  إعالمي  ألي  يسمح  ال  أنه  وأضافت 
أن   البيان  وأوضح  املشرتكة،  العمليات  قيادة  عن  الصادر  والتخويل  املوافقة 
فيه  ويتواجد  الصحفية  للمؤمترات  اربيل سيكون خمصصا  الصحفي يف  املركز 
كل الناطقني الرسميني، واشار ال افتتاح مركز صحفي يف قاعدة القيارة ، كام 
وستزود قيادة العمليات املشرتكة املركز الصحفي يف اربيل بقوائم اإلعالميني 
ال  اإلعالمية  الفرق  كافة  داعيا  الصحفية،  املؤمترات  بحضور  هلم  للسامح 

التواجد يف اربيل والتنقل من اربيل إل قاعدة القيارة بعد حصول املوافقات.

لطائرات  بأن »قصفًا جويًا  نينوى لإلعالم احلريب  أمني يف حمافظة  أفاد مصدر 
رشقي  الربيد  حي  يف  الزهراوي  مستشفى  مقابل  منزال  استهدف  التحالف 

املوصل يتخذه عناص )داعش( موقعا هلم«. 
واضاف ان القصف ادى ملقتل )3 عناص( من التنظيم االرهايب. وتابع املصدر 
ثانية خالل هذا االسبوع عل منطقة  التحالف توجه رضبة جوية  ان طائرات 
الروضة املحمدية يف حي الرفاق رشقي املوصل والذي يتخذه كيان )داعش( 

االرهايب موقعا له.

حذر املتحدث الرسمي باسم هيئة احلشد الشعبي امحد االسدي، السعودية وعددًا 
من الدول من اجراء مناورات عسكرية قرب احلدود الغربية للعراق، مؤكدا أن 
حدود العراق ستكون )مقربة( لكل من جيرب االقرتاب منها أو املساس برتاهبا. 

وقال األسدي يف بيان له: إن وسائل االعالم والوكاالت اإلخبارية تناقلت أنباء 
تدور يف حمورها  التي  الدول  اجراءها مع عدد من  السعودي  النظام  قوات  تنوي  التي  املشبوهة  العسكرية  والتحركات  املناورات 
وذلك قرب احلدود الغربية للعراق.  وانطلقت يف الثالثاء املايض من منطقة حفر الباطن أقىص شامل السعودية املتامخة للحدود مع 
البحرية، واجلوية، والربية، بمشاركة  السعودية  القوات  فيها اآلالف من  التي تشارك  الشامل(  الكويت والعراق، مناورات )رعد 

قطعات إماراتية ومرصية وسودانية وأردنية. 

كشف القيادي يف احلشد الشعبي، بدر عدي اخلدران؛ عن قيام عصابات )داعش( االرهابية بنقل االسلحة 
واملعدات الثقيلة ال املوصل وابقت االسلحة املتوسطة واخلفيفة مع عرشات االنتحاريني يف حماولة العاقة 

القوات االمنية واحلشد الشعبي من دخول احلوجية. 
الثقيلة نحو مناطق املوصل  الياهتا ومعداهتا  “عصابات داعش نقلت  وقال اخلدران يف ترصيح صحفي ان 
وابقت االسلحة املتوسطة مع عرشات االنتحاريني يف اطراف احلوجية يف حماولة يائسة منها إلعاقة القوات 

االمنية ومنعها من اقتحام احلوجية.
واضاف اخلدران ان “احلوجية اصبحت خارج حسابات التهديد االمني  لكركوك باستثناء االلغام واملتفجرات 

التي سيرتكها التنظيم االرهايب يف الطرق واملداخل الستهداف قوات االمن واحلشد الشعبي.

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

هيئة الحشد الشعبي: حدود العراق ستكون )مقبرة( لكل 
من يجّرب االقتراب أو المساس بترابه 

خلية االعالم الحربي تفتتح مركزا صحفيا لتغطية عمليات استعادة الموصل

قصف جوي مكثف على مواقع ل�)داعش( ووقوع قتلى من عناصره وتدمير مقرات له في الموصل

الحشد الشعبي: الحويجة خارج حسابات التهديد االمني
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)1333 ه� – 1419 ه�(

ولد الشيخ األراكي يف الرابع والعرشين من مجادى الثانية 1312 
ه� بمدينة أراك يف إيران.

أراك، ويف عام  العلمية يف  احلوزة  والسطوح يف  مات  املقدهّ ودرس 
الفيضية،  املدرسة  وسكن  سة،  املقدهّ قم  مدينة  إل  سافر  ه�   1340
ثالًثة  والزم��ه  ال��ي��زدي،  احلائري  الشيخ  عند  دراسته  وواص��ل 

وعرشين عاًما.
أما أساتذته: نذكر منهم ما ييل:

د تقي اخلونساري. 1- السيهّد حممهّ
2- الشيخ عبد الكريم احلائري اليزدي.

د حسني الغروي األصفهاين، املعروف بالكمباين. 3- الشيخ حممهّ
 تدريسه:

ى الشيخ  د تقي اخلونساري عام 1371 ه� تصدهّ بعد وفاة السيهّد حممهّ
سنة  وثالثني  مخس  مدى  عل  عنده  فدرس  للتدريس،  األراك��ي 
أساتذة  اليوم من  ُيعدون  الذين  املرموقني،  ب  الطالهّ من  الكثيون 

سة. احلوزة العلمية يف مدينة قم املقدهّ
 تالمذته: نذكر منهم ما ييل:

1- الشيخ حمسن احلرم بناهي.
د عيل العلوي اجلرجاين. 2- السيهّد حممهّ

3- الشيخ عيل بناه االشتهاردي.
د باقر املوحد األبطحي. 4- السيهّد حممهّ

5- الشيخ يوسف الصانعي.
6- الشيخ مرتىض املقتدائي.

د عيل الكرامي. 7- الشيخ حممهّ
8- السيهّد حمسن اخلرازي.

د جواد الغروي العلياري. 9- الشيخ حممهّ
دي الري شهري. د املحمهّ 10- الشيخ حممهّ

واأُلصول،  بالفقه  ًعا  متضلأِّ األراكي  الشيخ  كان  العلمية:  مكانته   

البحث،  من  عديدة  سنوات  بعد  املهارة  هذه  عل  حصل  وقد 
والتدريس، والتصنيف يف مجيع أبواب الفقه، وباإلضافة إل ذلك 

ته للمرجعية. كان تقًيا، عداًل، نزهًيا، وهي صفات أهلهّ
مشاريعه: نذكر منها ما ييل:

قم  مدينة  يف  العلمية  احلوزة  تأسيس  ملرشوع  وإسناده  دعمه   -1
سة من قبل أستاذه الشيخ احلائري. املقدهّ

صالة  أنَّ  برأيي  يقول:  حيث  اجلمعة،  لصالة  وإسناده  إقامته   -2
اجلمعة واجبة.

)عليها  املعصومة  فاطمة  السيهّدة  مرقد  اجلامعة يف  إقامة صالة   -3
املجاورة  الفيضية  املدرسة  ويف  سة،  املقدهّ قم  مدينة  يف  السالم( 

ة مخس وثالثني سنة. للمرقد مدهّ
مؤلفاته: 

1- رسالة االستفتاءات.
2- حاشية عل العروة الوثقى.

3- توضيح املسائل.
4- مناسك احلج.

5- حاشية عل ُدرر اأُلصول للشيخ عبد الكريم احلائري.
مة. 6- املكاسب املحرهّ

7- كتاب اخليارات.
8- كتاب البيع.

9- تقريرات بحوث الشيخ سلطان العلامء األراكي.
10- تقريرات بحث اخلونساري يف كتاب الطهارة.

11- كتاب النكاح والطالق.
 وفاته: تويفهّ الشيخ األراكي )قدس رسه( يف اخلامس والعرشين من 
سة، وُأعلن احلداد العام يف  مجادى الثانية 1415 ه� بمدينة قم املقدهّ
إيران، ودفن بجوار مرقد السيهّدة فاطمة املعصومة )عليها السالم(.
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السؤال : هل جيوز التداوي بالرتبة احلسينية بقدر احلمصة أو أكثر ؟
اجلواب : نعم جيوز أكل الرتبة احلسينية للتداوي بمقدار ال يزيد عل 
احلمصة املتوسطة احلجم واألحوط وجوبًا االقتصار عل تربة القرب 

الرشيف وما يقرب منه عل وجه يلحق به عرفًا .
 

السؤال : ماهو االفضل من الرتاب يف السجود ؟
 ، غيها  عل  السجود  من  أفضل  األرض  عل  السجود   : اجلواب 
والسجود عل الرتاب افضل من السجود عل غيه ، وافضلها الرتبة 

احلسينية عل مرشفها اآلف التحية والسالم .
 

السؤال : ماهو املقدار املستحب من الرتبة احلسينية يف السجود ؟
من  اخذ  ما  هو  عليه  السجود  يستحب  ما  املتيقن  القدر   : اجلواب 
القرب الرشيف ولو من الرتاب املتجدد عليه وكذا ما يؤخذ من اطرافه 
بحيث يلحق به عرفًا واما يف حرمة التنجيس فالعربة بام يصدق من 
اهلتك فالرتب املأخوذة من الطني املأخوذ ولو من االماكن البعيدة 
عن القرب املقدس الذي يطلق عليها الرتبة احلسينية وحترتم لذلك فال 

جيوز تنجيسها ملا يف ذلك من اهلتك .
 

السؤال : هل يستثنى طني قرب احلسني )عليه السالم( يف االكل ؟
السالم  عليه  احلسني  ااِلمام  قرب  طني  الطني  من  يستثنى   : اجلواب 
لالستشفاء ، وال جيوز اكله لغيه ، وال أكل ما زاد عن قدر احلمصة 
املتوسطة احلجم ، وال يلحق به طني قرب غيه حتى قرب النبي )صل 
بأس  ال  نعم   ، السالم(  )عليهم  وااَلئمة  وسلم(  وآل��ه  عليه  ال 
والتربك  فيه  يستهلك  نحو  عل  آخر  م��رشوب  أو  بامء  يمزج  بان 

باالستشفاء بذلك املاء وذلك املرشوب .
 

السؤال : ما هو القدر املتيقن اخذه من تربة قرب احلسني )عليه السالم 
؟(اجلواب : القدر املتيقن من حمل أخذ الرتبة هو القرب الرشيف وما 
يقرب منه عل وجه يلحق به عرفًا فاالحوط وجوبًا االقتصار عليه 
، واستعامهلا فيام زاد عل ذلك مزوجة بامء أو مرشوب آخر عل نحو 

تستهلك فيه ويستشفى به رجاًء . 

السؤال: هل جيوز اكل الطني واملدر ؟
عل  والرمل  ال��رتاب  وكذلك  وامل��در  الطني  اكل  حيرم   : اجل��واب 
احلجم  متوسطة  محصة  مقدار  ذلك  من  ويستثنى   ، لزومًا  االحوط 
من تربة سيد الشهداء عليه السالم لالستشفاء ال لغيه ، واالحوط 
وجوبًا االقتصار فيها عل ما يؤخذ من القرب الرشيف أو ما يقرب 
بامء ونحوه بحيث  يمزج  زاد عل ذلك  ، وفيام  به عرفًا  امللحق  منه 

يستهلك فيه ويستشفى به رجاًء .

سؤال للقراء

التربة الحس���ينية المعدة للصالة إذا تقادمت كيف يتم التخلص 
منها ) هل يجوز إذا اذبتها بالماء او دفنتها باألرض ( ؟

سؤال وجواب العدد السابق

هل يجوز المساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا ؟

الجواب: اليجوز.

الشيخ محمد علي األراكي )قدس سره( )1312 ه� – 1415 ه�(

التربة الحسينية

15



نعني ما بعد التأسيس هلذه الشعية، وحتى 
طابعًا  أخذت  حيث  الرابع  القرن  أواس��ط 
)عليه  اجل��واد  اإلم��ام  د  تقلهّ فقد  رسميًا، 
بعُد  جيتز  ول  203ه�،  عام  اإلمامة  السالم( 
آنذاك  احلكومة  وكانت  الطفولة،  مرحلة 
تستخدم آلية املراقبة الدائمة لألئمة )عليهم 
الشيعة  قبل  من  اتصال  أيهّ  ملنع  السالم( 
املأمون  دع��وة  منذ  بذلك  ب��دأت  وقد  هبم، 
إل  السالم(  )عليه  الرضا  لإلمام  العبايس 
مرو، من ناحية أخرى، كان كلهّ من اإلمام 
)عليهم  والرضا  والكاظم  والصادق  الباقر 
جهود،  من  بوسعهم  ما  بذلوا  قد  السالم( 
الشيعة  فوا  وعرهّ هلم،  املتاحة  للفرص  نظرًا 
بام لدهيم، كام اختلفت أوضاع الشيعة � من 
فكان  قبل،  ذي  عن   � والعدة  العدد  حيث 
يف  واالستمرار  املرحلة،  ي  ختطهّ بإمكاهنم 
من  بإرشاد  الدينية  والشعائر  املراسم  إقامة 
)عليهم  األئمة  عل  ذوا  تلمهّ الذين  العلامء 
قلهّ  حيث  ك��ه��ذه،  ظ��روف  ويف  ال��س��الم( 

إل  رجوعهم  وكثر  باإلمام،  الناس  اتصال 
العلامء، ومن الطبيعي أن ال ينقل إال القليل 
فيام  ة  خاصهّ السالم(،  )عليهم  األئمة  عن 
يصهّ املأتم احلسيني، فيبدو ذلك مستحياًل 

يف أيام املتوكل عل سبيل املثال.
لكن عل الرغم من ذلك، ل يتوقف الشيعة 
عن إقامة املأتم احلسيني يف البيوت واملجالس 
ة، عل األقل كام كان يفعل اإلمامان:  اخلاصهّ
وبعض  السالم(،  )عليه  والصادق  الباقر 
خون شيئًا  املؤرهّ آنذاك، لكن ل يذكر  الشيعة 
وبعيدًا  اخلفاء  يف  بذلك  لقيامهم  ذلك،  من 

هلا. عن أعني احلكومة وعامهّ
بمالحقة  العباسيني  احلكام  فرتات  وتوالت 
الشيعة ومعارضة ما يقيمونه من مآتم ورثاء 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  عل  وبكاء 
وا  يكفهّ ل  الشيعة  أنهّ  عل  ي��دلهّ  ه  كلهّ وذل��ك 
وسعوا  احلسيني،  املأتم  وإقامة  البكاء  عن 
إلعالن ذلك ما سمحت هلم ظروفهم، إال 
ان املنترص العبايس دعا الناس لزيارة كربالء 
كام كانت تقام يف املايض، وذلك عام 248ه� 
بعد موت أبيه كام جاء يف الكامل يف التاريخ، 
وكان قد أمر بإعادة بناء مزار احلسني )عليه 
الذهب  مروج  يف  ورد  ما  حسب  السالم( 

للمسعودي..
رسمية  شعيًة  احلسيني  املأتم  يصبح  ل  لو 
خون شيئًا عن  يف بغداد ومرص، ملا ذكر املؤرهّ
هذه املآتم؛ فحني قامت احلكومات الشيعية 
املؤرخون  اضطرهّ  القرار،  مراكز  وتسلهّمت 
احلسيني،  املأتم  ومنها  أخبارهم،  لنقل 
وتبعًا لذلك جاؤوا عل ذكر املآتم احلسينية 

المآتم الحسينية ما بعد التأسيس وحتى أواسط القرن الرابع 
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السابقة.
يف  الرسم�ي  والتقلي�د  احلس�يني  املأت�م 

عه�د احلكوم�ات الشيعية
قد أخذ املأتم احلسيني طابعًا رسميًا مع قيام 
اإلسالمي؛  العال  يف  الشيعية  احلكومات 
فقد حكم البوهييون يف إيران، والفاطميون 
احلكم  كتاب  يف  ورد  كام  إفريقيا  شامل  يف 
الفاطمي يف مرص، وأخذا بالتوسع يف مطلع 
القرن الرابع؛ فكان البوهييون حيكمون إيران 
وسط  حيكمون  كام  الرشقية،  املناطق  عدا 
القرن، وقد أحكم  العراق يف منتصف هذا 
الفاطميون سلطتهم عل الشامل الرشقي من 

أفريقيا ومرص والشام وفلسطني.
عام  رسميًا  تقليدًا  احلسيني  املأتم  وأصبح 
معز  البوهيي،  احلاكم  أمر  حيث  325ه���، 
الدولة الناَس بإقامة املآتم يف الطرق كام ورد 
يف الكامل يف التاريخ وابن اجلوزي وكذلك 

صاحب البداية والنهاية.
بعد  املآتم رسميًة يف مرص  إقامة  وأصبحت 
عقد من الزمن أيام الدولة الفاطمية، كذلك 
شيعية،  ميول  أخرى  حكومات  لدى  كان 
املآتم،  إقامتهم  عل  يدلهّ  ما  يصلنا  ل  لكن 
اجلبار  وعبد  البيوين  رحيان  أيب  ذكر  سوى 
كربى  يف  احلسينية  املآتم  إقامة  يف  املعتزيل 
مدن العال اإلسالمي، وذلك يف أيام الدول 

الشيعية يف القرن الرابع واخلامس.
املأتم احلسيني يف بغداد 

بعد أن أمر معز الدولة بإقامة املآتم العامة، 
يوم  سنويًا  تقام  وُسنهّة  شعيًة  ذلك  أصبح 
الطرقات  إل  الشيعة  ينزل  عاشوراء، حيث 
السالم( ويبكونه  كام  يرثون احلسني )عليه 
وامللوك،  األم��م  تاريخ  يف  املنتظم  يف  ورد 
 � ان عاصمة اخلالفة  الذي أزعج سكهّ األمر 
وبني  بينهم  اشتباكات  حدوث  إل  ى  أدهّ ما 

يف  الكامل  صاحب  ذلك  ذكر  وقد  الشيعة 
التاريخ، وصاحب البداية والنهاية..

� كاملنتظم البن  التاريية  وقد روت الكتب 
ثمهّ  بالتفصيل،  األح��داث  هذه   � اجل��وزي 

إقامة  � السيام  الشيعية  الشعائر  منعت مجيع 
السنهّية  الدولة  قبل  من   � احلسينية  املآتم 
ومع  447ه����،  ع��ام  للسالجقة  بة  املتعصهّ
املأتم  إقامة  عل  تدلهّ  روايات  هناك  ذلك، 
من  عقد  بعد  458ه���،  عام  عاشوراء  يوم 
شاهد  إال  ذل��ك  وم��ا  البوهييني..  سقوط 
ام  عل استمرار الشيعة يف هنجهم، حيث كلهّ

أتيحت هلم الفرصة أقاموا املآتم علنًا.
العلامء  كبار  أح��د   � املفيد  الشيخ  ويقول 
هذا  يف  د  »يتجدهّ العهد:  ذل��ك  يف  الشيعة 
ال  )صلوات  النبي  بيت  أهل  حزن  اليوم 
االمتناع  الشيعة  وعل  وشيعتهم،  عليهم( 
أئمتهم  بذلك  أوىص  كام  فيه،  امللذات  عن 
)عليهم السالم(، وأن يقيموا املآتم، ويأكلوا 
كام يأكل أهل العزاء وقد ورد هذا يف مسار 

الشيعة.
يف  احلسينية  املآتم 

مرص 
كان شيعة مرص يقيمون املأتم يوم عاشوراء 
والسيدة  كلثوم  أم  األئمة:  بنات  قرب  عند 
وقد  الفاطميني،  حكم  قبل  وذلك  نفيسة، 
استيالء  بعد  ًة  رسميهّ املراسم  هذه  أصبحت 
برتتيبات  وأقيمت  احلكم،  عل  الفاطميني 
)اخلطط  صاحب  بحسب  خاصة  حكومية 
سقوط  حتى  ذل��ك  واستمرهّ  املقريزية(، 

الدولة الفاطمية عام 567ه�.
انه  ال��زاه��رة(  )ال��ن��ج��وم  لصاحب  وورد 
الدولة  أخذت  بالفاطميني،  اإلطاحة  بعد 
حمو  إل  وسعت  األم���ور،  بزمام  األيوبية 

الثقافة الشيعية؛ لذا من غي املتوقع أن ُيذكر 
يشء عن املآتم احلسينية يف املصادر التاريية 
هلذه الفرتة، بيد أنهّ الشيعة سعوا يف مناطقهم 
إلقامة   � العراق  وش��امل  وحلب  كالشام   �
الظروف  هلم  سمحت  ام  كلهّ علنًا  شعائرهم 

بذلك.
أما ابن تيمية � وهو من مؤلهّفي القرن الثامن � 
يذكر يف كتابه رأس احلسني، احلوارات التي 
فيقول:  واملسيحيني،  املسلمني  بني  جرت 
للمسلمني:  يقول  املسيحيني  بعض  »ك��ان 
نحن متشاهبان، لدينا سيهّد وسيدة، ولديكم 
ولديكم  ومريم،  عيسى  لدينا  وسيدة،  سيد 
أنهّ  عل  هذا  قوهلم  ويدلهّ  ونفيسة«،  حسني 
واإلجالل  االحرتام  يكنهّون  كانوا  املرصيني 

لإلمام احلسني )عليه السالم(.

من هنا وهناك 

المآتم الحسينية ما بعد التأسيس وحتى أواسط القرن الرابع 
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وعل صعيد متصل دأب مركز 
السالم(  )عليها  زينب  احلوراء 
ل��رع��اي��ة ال��ف��ت��ي��ات وب���إرشاف 
األمني  مكتب  قبل  من  مبارش 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام 
عل توفي لقاء الشيخ الكربالئي 

بذوي الشهداء .
هاشم  الدين  سعد  السيد  واكد 
العام  البناء مدير مكتب االمني 
لشؤون  العام  االمني  ومعاون 
»زارت  والطفولة:  االع���الم 

)عليها  زينب  احل���وراء  مركز 
تتكون  شهيد  عائلة  السالم( 

من 45 فردا من ثالث زوجات 
ولديه اربعة وعرشون ابنا وبنتا، 
زوجتني  م��ت��زوج  ابنائه  اح��د 
واالبن الثاين متزوج من واحدة، 
منطقة  يف  يسكنون  واجلميع 
كربالء  طريق  عل  صحراوية 
نجف - تبعد عن الشارع العام 
يف  كيلومرتات   10 يقارب  ما 
 - حت��دي��دًا  النص  خ��ان  منطقة 
ببيت بناؤه بسيط متواضع يضم 
46 فردا وبعد تلبية رب االرسة 

والعرض  االرض  عن  للدفاع 
واملقدسات استشهد«.

اللقاء  »ب��ع��د  البناء  وأض���اف 
املهدي  عبد  الشيخ  بسامحة 
بتعيني  سامحته  ه  وجهّ الكربالئي 
اثنني من اوالد الشهيد وسيكون 
االمام  مدينة  يف  السكن  مكان 
احلسن ) عليه السالم( للزائرين 
كام  سكناهم،  حمل  من  لقرهبا 
دينار  مليون  مبلغ  برصف  ه  وجهّ
الشهيد  زوج���ات  ع��ل  يقسم 

الشيخ الكربالئي يلتقي عائلَة شهيٍدٍ ويوعز ببناء دارين 

األحرار/ ضياء االسدي 

لذويه وتعيين اثنين من اوالده في العتبة المقدسة 

استقبل المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في مكتبه في الصحن الحسيني 
بغية   ،2016/5/7 بتاريخ  الفلوجة،  قاطع  في  استشهد  الذي  1955م،  مواليد  سالم  بشير  هاشم  الشهيد  عائلة  الشريف 

التعرف على احتياجاتهم والظروف التي يعيشونها فضاًل عن تقديم يد العون والمساعدة لهم.
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الشيخ الكربالئي يلتقي عائلَة شهيٍدٍ ويوعز ببناء دارين 

شهريا«،  بالتساوي  ال��ث��الث 
سنجعل  بدورنا  »نحن  متابعا 
)عليها  زينب  احل���وراء  مركز 

السالم( من يقوم هبذا االمر«. 
أن  ال��دار  تفاصيل  يف  وحت��دث 
ستقوم  احلسينية  العتبة  »كوادر 
ببناء دار كبية حتتوي عل مخسة 

اجنحة«.
هذه  ربأِّ  تضحية  طبيعة  وعن 
البناء:  ق��ال  ال��ك��ب��ية  االرسة 
فريد من  ن��وع  ه��ذا  »ب��رصاح��ة 
ذكر  وق��د  ال��ك��ب��ية  التضحية 
نجل  رضا  حممد  السيد  سامحة 
السيستاين  احلسيني  عيل  السيد 
)دام ظله الوارف( ان هؤالء هم 
احلسني  االمام  انصار  من  حقًا 
برصاحة  وهذا  السالم(  )عليه 
كالم مهم وكبي، فلوال املواقف 
العراق  بقي  ملا  هلؤالء  البطولية 
والعرض  االرض  بقيت  وال 

واملقدسات«.
بشي  كاظم  ه��ادي  اوض��ح  فيام 
الشهيد  »أن  الشهيد:  اخ  اب��ن 
هاشم استشهد يف قاطع الصينية 
ك��ان جم��اه��دا يف زمن  واي��ض��ًا 
السابق وتسبب ذلك يف  النظام 

مرات  لعدة  داره  بحرق  حينها 
البعث  ن��ظ��ام  ازالم  قبل  م��ن 
ذي  حمافظة  من  وانتقل  اجلائر 
املقدسة  كربالء  حمافظة  ال  قار 
كربالء،  امن  يف  حينها  وسجن 
للدفاع  الفتوى  اص��دار  وحني 
ع��ن ال��وط��ن ك���ان م��ن اوائ���ل 
القتال  ساحات  ال  امللتحقني 
هذا  وكرامة  حرمة  عن  للدفاع 
واستشهد يف  الوطن ومقدساته 
ذاته  الوقت  ويف  الصينية  قاطع 
نحن نشكر االمانة العامة للعتبة 
يد  تقديم  عل  املقدسة  احلسينية 
وبناء  لعائلته  واملساعدة  العون 
وابنائهم  الشهيد  لنساء  بيوت 

املتزوجني«.
اوض��ح��ت  متصل  س��ي��اق  يف 
زينب  احل��وراء  مركز  مسؤولة 
)عليها السالم( لرعاية الفتيات 
املهندسة سارة حممد قائلة: »بناًء 
املتويل  سامحة  توجيهات  عل 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
جعفر  السيد  ال��ع��ام  وامينها 
احل��وراء  مركز  ب��ارش  املوسوي 
لرعاية  السالم(  )عليها  زينب 

الفتيات منذ اكثر من عام تقريبًا 
شهداء  لعوائل  تفقدية  بزيارة 
بحمد  وت��م  الشعبي  احل��ش��د 
عائلة   120 من  اكثر  زيارة  ال 
وتتضمن  منازهلم  ال  شهيد 
تفقد  ومنها  حماور  عدة  الزيارة 
الناحية  من  العائلة  احتياجات 
املعاشية واالطالع عل ظروفهم 
بعد  فيام  لرفعها  واحتياجاهتم 
الرشعي والسيد  املتويل  لسامحة 
مجيع  حظيت  وقد  العام  االمني 
ورعاية  باهتامم  االحتياجات 
الشهداء  لعوائل  ج��دًا  خاصة 
املركز  زيارة  هو  الثاين  واملحور 
بعض  وتقديم  الشهداء  لعوائل 
هي  والتي  املالية  املساعدات 
قليلة بحق دماء الشهداء وبحق 
تضحياهتم ولكنها تأيت من باب 
ان  املستمر  والتفقد  امل��واس��اة 
العوائل واملحور  لتلك  ال  شاء 
ال��ث��ال��ث ي���أيت ال���غ���رض من  
توثيق  عل  التعرف  هو  الزيارة 
التي  والتضحيات  البطوالت 
ساحات  يف  ال��ش��ه��داء   قدمها 
املرأة  دور  ان  وخاصة  املعركة 
الرجل  دور  عن  امهية  يقل  ال 

ظل  يف 
ه�����ذه 

ال����ظ����روف ل��ت��ح��ف��ي��زه��ن ال 
زواجهن عل الذهاب ال ارض 
ساحات  يف  ومرابطتهم  املعركة 
القتال ملا استطاع اغلب الرجال 
يقني  عل  لكوهنم  الثبات  من 
وبعد  امل��س��ؤول��ي��ة،  بتحمل 
االطالع عل بطوالت وقصص 
وحتى  الطفولة  منذ  الشهداء 
تدوين  ويتم  استشهادهم  ساعة 
وتوثيقها  املعلومات  هذه  كل 
بطوالت  لتخلد  تبقى  بقصص 

هؤالء الشهداء«..
احلوراء  مركز  زيارة  »ان  وتتابع 
لرعاية  السالم(  )عليها  زينب 
عل  فقط  تقترص  ل  الفتيات 
االكرب  عيل  لواء  شهداء  عوائل 
تشمل  ان��ام  ال��س��الم(؛  )عليه 
فصائل  مجيع  من  الشهداء  مجيع 
يف  فقط  ليس  وكذلك  املقاومة 
حمافظة كربالء املقدسة حيث تم 
زيارة جمموعة من عوائل شهداء 
وكذلك  واقضيتها  بابل  حمافظة 
بغداد  حمافظة  الزيارات  شملت 
والنجف  مناطقها  ب��أغ��ل��ب 

االرشف«.    
اللقاء  ان  ب��ال��ذك��ر:  اجل��دي��ر 
تقديم  ع��ل  ف��ق��ط  ي��ق��ت��رص  ل 
املساعدات املادية والتعرف عل 
وبناء  الشهيد  عائلة  احتياجات 
توزيع  شهد  ان��ام  سكنية؛  دار 
ألبناء  العينية  املساعدات  بعض 
بكسوة  اوالده  وابناء  الشهيد 
عباءات  ومنها  امور  عدة  حتمل 
املكلفات  البنات  ال  نسائية 
ولوازم مدرسية وامور اخرى«. 
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ُأحرقْت خيامُه وُاستبيحْت ُحرمتُه، إال أّن اهلل منجٌز ما وعده، لتحتضَن مدينته المقّدسة مع جسده الشريف أكبَر خيمٍة تضمُّ 
محّبيه وزائريه، إّنها المخيم الحسيني شاهٌد على العظمة اإللهية ومهوى أضياِف اهلل الحاّجين إليِه من كل فٍج عميْق.

ي زائرو كربالء زيارة  ومثلام يؤدهّ
وأخيه  احلسني  اإلم��ام  مرقدي 
)عليهام  العباس  الفضل  أيب 
منهْم  املاليني  فذاُت  السالم(، 
صوب  شغفها  ببوصلة  تتجُه 
فيِه  تستذكُر  احلسيني،  املخيهّم 
ال  )صل  الرسول  بآل  حل  ما 
عليه وآله( من األل والفجيعة، 
وتأخُذ منه الرمحات والربكات.

ه؛  دكهّ أبو  فاضل  احلاج  ويقول 
احلسيني  املخيهّم  قسم  رئيس 
واملرشف عليه، ان »هذا الرصح 
احلسيني يبقى عل مدار الساعة 
ال  عبد  أيب  زائ���ري  يستقبل 
حيث  السالم(  )عليه  احلسني 
الراحة  وسائل  كل  فيه  جيدون 

مع  به،  ك  والتربهّ الزيارة  وأداء 
توعوية  برامج  من  هلم  م  يقدهّ ما 
الستذكار  وتثقيفية  ودي��ن��ي��ة 
الشهداء  سيد  اإلم���ام  س��ية 
وال��دروس«،  العرب  واستلهام 

الشامخ  الرصح  »هذا  انهّ  مبينًا 
اخليام  ملوقع  رمزيًا  مكانًا  يمثهّل 
اإلم��ام  نصبها  التي  التاريي 
وأهل  السالم(  )عليه  احلسني 
 ، ال��ط��فهّ م��ع��رك��ة  خ���الل  بيته 

حيث يضمهّ خياًم وحماريب متثهّل 
)عليه  احلسني  اإلم���ام  خيمة 
اإلمام  وخيمة  الكبية  السالم( 
السالم(،  )عليه  العابدين  زين 
)عليها  زينب  السيدة  وخيمة 
الفضل  أيب  وخيمة  ال��س��الم( 
العباس )عليه السالم(، وخيمة 

مقاُم المخّيم الحسيني في كربالء.. 

دي
ها

 ال
بد

م ع
اس

/ ق
رار

ألح
ا

أيقونُة الضيافة الحسينية وشاهٌد 
على عظمِة أبي األحرار
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احلسن مقاُم المخّيم الحسيني في كربالء..  ب��ن  للقاسم  أخ���رى 
)عليهام السالم(«.

اإلم��ام  »خيمة  ان  ويضيف 
احلسني )عليه السالم( هي التي 
الظاهرة  الكبية  القبهّة  تعلوها 
للعيان، وحوهلا )12 قبهّة( ترمز 
بناؤها  وتمهّ  بيته  أهل  خيام  إل 
املعصومني  األئ��م��ة  ع��دد  ع��ل 
وتنتصب  ال��س��الم(،  )عليهم 
متوسطة  قبة  الكبية  القبهّة  أمام 
مقام  م��دخ��ل  ت��ع��ل��و  احل��ج��م 
املخيهّم احلسيني ومتثل خيمة أيب 
الفضل العباس )عليه السالم(، 
هلذا  صغية  قبهّة  هناك  وأن  كام 
املقام الرشيف ومتثل مكان مجع 
)رضوان  الطف  شهداء  أشالء 

ال تعال عليهم«.
ُشعب القسم وأعامهلا املختلفة

الكبية  األع���داد  ت��واف��د  وم��ع 
احلسيني  للمخيهّم  الزائرين  من 
املتنوعة  اخل��دم��ات  وت��ق��دي��م 
م��ن جهود  ك���ان الب����دهّ  هل���م، 
الزائرين  الستيعاب  وتنظيامت 
أبو  احلاج  ح  ويوضهّ وخدمتهم، 
يعد  احلسيني  »املخيهّم  أنهّ  دكه 
األقسام  وأحد  بذاته  قائاًم  قساًم 

التابعة للعتبة احلسينية املقدسة، 
ويضمهّ )299 منتسبًا ومنتسبة( 
وجبات  ث��الث  ع��ل  م��وزع��ني 
مدار  عل  خدماهتم  ويقدمون 
)24 ساعة( عرب مواقع عملهم 
ال��ذي  احل��س��ي��ن��ي  امل��خ��ي��م  يف 
وهي  شعب(   5( إل  ينقسم 
الشؤون  النظام،  )حفظ  شعبة 
اخلدمية، التوجيه الديني، اهلدايا 

والنذور والشعبة اإلدارية(«.
هو  »كام  قائاًل:  حديثه  ويتابع 
احلال يف باقي املراقد واملقامات 
املقدسة فإنهّ املخيم احلسيني فيه 
زوار  خدمة  مع  تتناغم  هيكلية 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
النظام  حفظ  شعبة  تقوم  حيث 
صحن  ال  الداخلني  بتفتيش 
نقاط  وهناك  الرشيف،  املقام 
ودوري���ات  للحراسات  ثابتة 
راجلة تتجول حول املخيم عل 
وحتتوي  ساعة(   24( ال�  مدار 
عل عدد من الوحدات ولكنها 
يعمل  الكل  الن  مفعلة  غ��ي 
فيها  جار  والعمل  الكل  بجهد 
بعني  واخذنا  وس��اق  قدم  عل 
الرشعي  املتويل  قول  االعتبار 
امل��ق��دس��ة  احل��س��ي��ن��ي��ة  للعتبة 
املهدي  عبد  الشيخ  س��امح��ة 
كل  من  )يتطلب  الكربالئي: 
ان  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  منتسب 
منتسبني(  اربعة  بجهد  يعمل 
نعمل  الشعبة  هذه  يف  وحقيقة 
يف مجيع االجتاهات واذا تطلب 
يتم  اخلدمات  تقديم  يف  االم��ر 
مع  الشعبة  ه��ذه  منتسبي  زجهّ 
مثال  للعمل  األخ��رى  الشعب 
اخلدمية  ال��ش��ؤون  شعبة  م��ع 
والعكس  البناء  ال  وك��ذل��ك 
شعبة  منتسبي  ف��ان  صحيح 
مع  يعملون  اخلدمية  الشؤون 
عند  ولكن  النظام  حفظ  شعبة 

احلاجة واجلميع يعملون بجهد 
االستعانة  مكن  يعني  اجلميع 
الشؤون اخلدمية وحفظ  بشعبة 
داخل  سواء  الصيانة  ال  النظام 
ب  املخيم او خارجه حيثام توجهّ
توجيهات  بحسب  او  االم��ر 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
االم��ني  س��امح��ة  او  امل��ق��دس��ة 
املثال  سبيل  و«ع��ل  ال��ع��ام«، 
ق��دم  ع��ل  ج���ار  ال��ع��م��ل  اآلن 
املنشآت  بعض  لصيانة  وساق 
بحي  م���درس���ة  يف  ال��ص��ح��ي��ة 
الشهر  يقارب  ما  منذ  العباس 
مايل  ختصيص  يوجد  ال  ألن��ه 
اخذت  لذلك  املدارس  لصيانة 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
املقدسة عل عاتقها صيانة تلك 
لطلبات  واالستجابة  املدارس 

للطلبة  خدمًة  امل��دارس  م��دراء 
األعزاء«.

شعبة  »ام��ا  دك��ه،  أبو  ويضيف 
بأعامل  فتقوم  اخلدمية  الشؤون 
التنظيف وهتيئة األجواء املناسبة 
ويشبه  ل��ل��زائ��ري��ن،  وامل��رحي��ة 
عملها الشعبة اخلدمية يف العتبة 
فرق  ع��دا  املقدسة،  احلسينية 
واحد فقط فيام يص االمانات 
فأهنا  املوبايالت  حلفظ  اخلاصة 
يف العتبة احلسينية املقدسة تكون 
تابعة ال قسم حفظ النظام بينام 
تابعة  فأهنا  احلسيني  املخيم  يف 
والتي  اخلدمية  الشؤون  لشعبة 
حتتوي عل عدة وحدات وهي 
االمانات,  )الكشوانيات,  وحدة 
ال��ن��ظ��اف��ة, ال��ص��ي��ان��ة وال��ت��ربي��د, 
عل  تعمل  والتي  الكهرباء( 

21

العطاء الحسيني 



م�����دار 
ال� )24 
 ) عة سا
للشعب  مساعداهتا  م  وت��ق��دهّ

األخرى«.
شعبة  هي  الثالثة  الشعبُة  أما 
يبنيهّ  ك��ام  ال��دي��ن��ي  ال��ت��وج��ي��ه 
تستقبل  »وال��ت��ي  دك���ه،  أب���و 
ال��زائ��ري��ن ل��غ��رض اإلج��اب��ة 
الرشعية  االس��ت��ف��ت��اءات  ع��ل 
واملنتسبني  ال��زوار  وارش��ادات 
الفقهية  ال�����دورات  واق��ام��ة 
تأيت  ثم  ة«,  املهمهّ والعقائدية 
شعبة  وه��ي  الرابعة  الشعبة 
تها  »ومهمهّ وال��ن��ذور  اهل��داي��ا 
الزائريَن  ونذور  هدايا  استالم 
ل��ل��م��ق��ام وب���أص���ول إداري����ة 
شعبة  مع  وأخ���يًا  ورسمية، 
وحتتوي  االداري����ة  ال��ش��ؤون 
وإعالمية  إدارية  وحدات  عل 
القسم  شعب  ب���إدارة  خاصة 

ومنتسبيها«.
املشاريع املستقبلية

املخيم  قسم  رئيس  ث  ويتحدهّ
احلسيني أكثر عن وضع العمل 
ويبني  الرشيف،  املقام  هذا  يف 
ثالث  ع��ل  »جي���ري  اآلن  ان��ه 

االول  )ال��وج��ه��ة  وج��ه��ات 
صيانة  أعامل  باستمرار  تتمثل 
وبناء  احلسيني  املخيم  وتطوير 
أفضل  لتقديم  احليوية  املنشآت 
املاء  من  للزائرين  اخل��دم��ات 
ألداء  املناسبة  واألجواء  البارد 
مناسك الزيارة املباركة، اضافة 
ال املحافظة عل النظافة ونظافة 
النقل  عجالت  وتوفي  الفرش 
اخلاصة  االحتياجات  ل��ذوي 
اخلاصة  االخ��رى  واخل��دم��ات 
من  وغيها  الشتاء  فصل  يف 

االمور االخرى«. 
الثانية  الوجهة  »اما  ويضيف، 
م��رشوع  ب��اس��ت��م��رار  فتتمثل 
احلسيني  امل��خ��ي��م  ت��س��ق��ي��ف 
وبفضل من ال )تبارك وتعال( 
)عليه  احلسني  االمام  وبركات 
فيه  العمل  وصل  قد  السالم( 
إل  تصل  متقدمة  مراحل  ال 
جار  والعمل   )%80( نسبة 
لقلة  بطيئة  ب��وت��ية  ك��ان  وإن 
التخصيصات املالية وما يعانيه 
النخفاض  عامة  بصورة  البلد 
اس��ع��ار ال��ن��ف��ط واألس��ب��اب 

االقتصادية األخرى«.
واملتضمنة  الثالثة  والوجهة 

كام  املستقبلية  ب��امل��ش��اري��ع 
متثلت  والتي  دكه  أبو  يوضح 
املجاورة  املدرسة  باستمالك 
وتعويضها  احلسيني  للمخيم 
لطلبتها،  أخرى  مدرسة  ببناء 
وحتضيها  هدمها  ت��مهّ  حيث 
ثالثة  م��ن  م����رشوع  إلن��ش��اء 
سامحة  م��واف��ق��ة  بعد  ط��واب��ق 
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
التصميم  االن  وجيري  املقدسة 
قبل  م��ن  يف دول���ة االم����ارات 
املتربعة  ال���رشك���ات  اح���دى 
القائمة  ال��رشك��ة  نفس  وه��ي 
عل تسقيف املخيم احلسيني«، 
مبينًا ان »هذا املرشوع يتضمن 
حتت  االول  طوابق،  ثالثة  بناء 
ال��ذي  )ال�����رسداب(  االرض 
لبيت  كمضيف  ختصصه  سيتم 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
الطابق  ثم  احلسيني(،  )املخيم 
االريض الذي سيكون مالصقًا 
الرشيف  الصحن  مع  ومتصاًل 
طابق  ثم  احلسيني،  للمخيم 
لبناء  خمصص  االريض  ف��وق 
صحن وُغرف إلدارات املخيم 

احلسيني«.
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مركز  يقيمها  متنوعة  ب��رام��ج 
للعتبة  التابع  االرسي  االرش��اد 
حرصا  بابل  يف  املقدسة  احلسينية 
العراقية  االرسة  خدمة  عل  منه 
االسالمية  واملثل  القيم  وتعزيز 
نشاطاته  وضمن  االرسة.  لدى 
آب  شهري  خ��الل  أقامها  التي 
وأي��ل��ول امل��اض��ي��ني، ل���ألرسة يف 
خادمات  مع  تواصل  له  ما  كل 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام 
كامل  جنان  السيدة  حتدثت  وقد 
هذا  حول  املركز  مسؤولة  ب��در؛ 
مع  التنسيق  »يتم  قائلة:  املوضوع 
للعتبة  التابعة  الزينبيات  شعبة 
امل��ح��ارضات  إلق��ام��ة  احلسينية 
والدروس املعززة للقيم واملبادئ 
جانب  يف  للعامالت  االسالمية 
متاس  لدهين  ومن  االمنية  اخلدمة 
ان  مبينة  ال��زائ��رات،  مع  مبارش 
كل حمارضة ضمت 25 مستفيدة 

وعل مدى يومني«.
التي  الدينية  املناسبات  يف  ام��ا   
احلجة  ذي  شهر  طيلة  ج��رت 
فقد  املبارك  النورين  زواج  ومنها 
االرسي  االرش���اد  مركز  افتتح 

ذي  من  االول  »يف  بدر،  تبني  كام 
اجلديد  مرشوعه   1437 احلجة 
االرسة(  تطوير  )رك��ن  املوسوم 
ُارس  من  جماميع  باستضافة  املهتم 
فيه  نبني  برنامج  خالل  املحافظة 
طيلة  الناجح،  ال��زواج  مقومات 
ثالثة ايام متواصلة من كل اسبوع 
ويتم خالله ايضا مناقشة املشاكل 
من  املسلمة  العائلة  تعرتي  التي 
قبل خمتصني ومن ثم فسح املجال 
للجميع بإبداء اآلراء ومناقشتها.

املركز  ف��أن  متصل  صعيد  ع��ل 
للموظفات  املجال  يفسح  ك��ان 
ملناقشة  مقره  يف  مخيس  ي��وم  كل 
اضافة  حلوهلا،  وط��رح  املشاكل 
ال اعطاء دورات يف فنون االدارة 
الروحي،   وحمارضات يف اجلفاف 
ألن  االرسي  التواصل  يف  زي��ادة 
أو  رباهتا  تكون  االرس  من  كثيا 
لذا  موظفات  بناهتا  او  زوجاهتا 
شهرية  فرصة  اخلميس  يوم  كان 
وتدارس مشاكلهن  للقاء هبن  لنا 
تناسب  ال��ت��ي  احل��ل��ول  ووض���ع 

ذلك.
»ضمنيا  ب��در  السيدة  وتضيف 

ل��دي��ن��ا م��وع��د م���ع االخ����وات 
بابل  جامعة  يف  االك��ادي��م��ي��ات 
املراحل  يف  االعدادية  وطالبات 
القراء  ملتقى  يف  للتجمع  املنتهية 
املركز  يقام اسبوعيا يف مقر  الذي 
القصصية  املجموعة  يف  للبحث 
ال  )رضوان  اهلدى  بنت  للسيدة 

عليها(«.
املبارك  االضحى  عيد  اي��ام  أم��ا 
وذكرى والدة عارش االئمة اإلمام 
تقول  السالم(  )عليه  اهلادي  عيل 
االرسي  املركز  »اق��ام   : مسؤولة 
 15 املوافق   2016/9/17 يف 
من ذي احلجة 1437ه� احتفالية 
حرضهتا  العطرة  املناسبة  هب��ذه 
املؤمنات  االخ��وات  من  جماميع 
اإلم��ام  مسابقة  يف  واملشاركات 
النسوية  السالم(  )عليه  الصادق 
وسلَم  املركز  اقامها  التي  الثانية 
االول  للفائزة  ف��ك��ان  ج��وائ��زه 
جامعة   / الطب  كلية  الطالبة 
بابل )فاطمة ميثم( جائزة موبايل 
الثانية  والفائزة   ،3 جالكيس  نوع 
احلميي(  حسن  )امنة  للموظفة 
 ،P3 ج��ه��از م��وب��اي��ل ه����اواوي

الثالثة  الفائزة  ج��ائ��زة  وك��ان��ت 
احلميي،  حسن  جنان  للمواطنة 
وجائزتان   ،y6 ه��واوي  جهاز 
اخ���ري���ان ك��ان��ت ج��الك��يس 1، 

وجهاز كهربائي.
ال��غ��دي��ر  ي���وم  يف  م��ن��اس��ب��ة  ويف 
ف��ق��د  اس��ت��ض��اف امل���رك���ز ي��وم 
من   17 يف   2016/9/19
النساء  من  ثلة  احلجة  ذي  شهر 
املركز  يتكفل  ال��ل��وايت  االرام���ل 
شهريا  هلن  املالية  االعانة  بتقديم 
بعظمتهن  واشعارهن  لتكريمهن 
عليهن  امللقاة  املسؤولية  وقيمة 
الوطن  لنرصة  بعوهلن  تقديم  بعد 
اقام  كام  املقدسات،  عن  وال��ذود 
ال  عيد  بمناسبة  احتفالية  املركز 
اليوم  هذا  عظمة  فيه  وبني  االكرب 
وأمهيته لشيعة أمي املؤمنني )عليه 

السالم(.
هتتم  نشاطات  للمركز  كانت  كام 
يف  دورات  فأقام  املهني  باجلانب 
اليدوية  واالع���امل  اخلياطة  ف��ن 
شاركت فيه )15( مستفيدة طيلة 

اسبوعني متواصلني«.

مركز االرشاد االسري في بابل.. عمل جاد في خدمة العائلة المسلمة
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رك������ُب ال���ف���ض���ائ���ل ف����ي األي�������ام ي��ق��ف��وك��ا

ل������والك ع�����اد زم������ان ال����ب����ؤس م��ض��ط��غ��ن��ا

م��ت��ش��ح��ًا األرواح  ع��ل��ى  س���ت���راً  أل��ق��ي��ت 

وان������ت ي����ا رج�����ل اإلخ��������اص م���ن���ف���رداً

أي�������ان ت�������رُس ل�������واك ال���ن���ص���ر ي��ت��ب��ع��ه

ت��ع��ط��ي وت���ع���ط���ي ف��ل��ي��س ال���م���ن���ع ت��ع��زم��ه

ي���ا س���ي���دي ف��اك��ت��ب ال���ت���اري���خ م��ن��ب��ل��ج��ًا

ي���ا أي���ه���ا ال���ص���ام���ت ال��م��ن��ط��ي��ق م��رت��ق��ب��ًا

اّن������ى ت���ص���ّل���ي ف���ص���ف ال���م���ج���د ي��ت��ل��وك��ا

وع��������اد م���ع���ج���زة ب���ال���ش���ر م��ه��ت��وك��ا

ب��ال��ص��ب��ر م��ص��ط��ح��ب��ًا ب���ال���ع���زم م��ح��ب��وك��ا

ي��ك��ف��ي��ك��ا اإلي����م����ان  م����ن  ج���ي���ش���ًا  أراك 

ف���ك���ل م���ع���ن���ى ي���ض���ي���ق ف����ي م��ع��ان��ي��ك��ا

وال���غ���ي���ث وال����ج����ود وال���دن���ي���ا ي���ؤّم���وك���ا

وم��س��ب��وك��ا م��ص��ف��وف��ًا  م���ج���دك  أوج  م���ن 

ف���وك���ا ق����ال����ه  إال  ال����ح����ق  ي���ن���ط���ق  ال 

نجالء الموسويرجُل العراق السيد السيستاني
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تاُج الطالبيين
ال�������داءُ ع�������اَك  أو  ه����ُم����ك  زاَد  إن 
وت�����ح�����ّر إح�����ي�����اء ف����دي����ت ق���ب���وره���م
وع���ل���ي���ك ف����ي ت���ل���ك ال����دي����ار ت���ج���د ب��ه��ا
ق���ب���ر ت���س���ام���ى ف����ي ال����س����م����اء م��ج��ل��ًا
ت���������زداد م�����ن خ���ي���ر األن���������ام ك���رام���ة
ب��أه��ل��ه��ا م������ررت  إن  دي���������اراً  واس��������أل 
أه������ن������اك ت����ع����ل����و ق����ب����ة ل������و أن���ه���ا
أه�����ن�����اك ت������اج ال���ط���ال���ب���ي���ي���ن اع��ت��ل��ى
وال���ن���دى ه���اش���م  ب���ن���ت  زي���ن���ب  ق���ي���ل  إن 
ع��ن��ه��م ت����س����ائ����ل  أم����������وات  ق����ي����ل  أو 
أل�������ف ون����ي����ف م�����ن س���ن���ي���ن وه����اه����م
أل������ف ون����ي����ف م����ن س���ن���ي���ن ول������م ي���زل
ه�����ي زي����ن����ب ج��������ادت اع��������ّز أح���ب���ة
أع�����ط�����ت س�����خ�����اء ل�����إل�����ه ك��ف��ي��ل��ه��ا
س���ب���ع���ون م����ن خ���ي���ر األن�������ام ت���ج���د ب��ه��م
ي����ا أي���ه���ا ال���ص���ب���ح ال���م���ب���ّل���ُج ب��ال��ض��ي��ا
ه�������ذي ع���ق���ي���ل���ة ه�����اش�����م ل�����و أن���ه���ا
ل���ك���ن ي����وم����ًا ف����ي ال���ط���ف���وف أص���اب���ه���ا
ف���ه���ي ال����ت����ي م�����ن ب���ي���ت ع������ّز ق���اده���ا
ق�����ال�����وا ت���ص���ل���ي م�����ن ج����ل����وس م��ال��ه��ا
أُف���ح���م���ت او  َع����ي����ت  م����ا  ورب�������ك  ك����ا 
ال���ت���ي وه������ي  ت������رى  إن  ل���زي���ن���ب  ان������ا 
ف��ال��ش��م��س م����ا ط��ل��ع��ت وم������ّس ض��ي��اؤه��ا
ب��ك��رب��ا ال����غ����ط����اءُ  ُك����ش����َف  ل����و  واهلل 

ف����اش����دد رح����ال����ك ف����ي دم����ش����ق رج����اء
ع���ن���ه���م ب����وص����ل م����ال����ن����ا اس���ت���غ���ن���اء
ق�����ب�����راً ع���ل���ي���ه ال����ك����ب����ري����اء وط�����اء
رداءُ ال���ل���ي���ال���ي  ُع����ت����ِم  ف����ي  وال����ت����ب����ُر 
وب����ه����م ل����ئ����ن ع�������ّز ال�����������دواء ش���ف���اء
أه�����ن�����اك ت���س���ك���ُن زي�����ن�����ُب ال�����ح�����وراء
ش��������اءت ع������ّل������واً ك�����م ت����ش����اء ت���ش���اءُ
ع��������رَش ال����ط����غ����اة ف����ب����ي����رٌق ول��������واءُ
ف�����ان�����زل ب���رج���ل���ك ف����ال����دي����ار ع���ط���اء
ق�����ل رغ�������م ان����ف����ك ه�����ا ه�����م أح����ي����اء
ق���ب���ب ت���س���ام���ت ف�����ي ال���س���م���ا ش���م���اء
ب���س���ي���وف���ه���م ت����ت����راج����ف ال���ه���ي���ج���اء
س���خ���اءُ ال����ب����اذل����ي����ن  ع���ن���د  ق������ّل  إن 
واع�����������ّز ق��������وم ض�����ّم�����ت ال����غ����ب����راء
أي�����ج�����ود م�����ا ج��������ادت ب�����ه ال���ك���رم���اء
اخ����ف����ت ض�����ي�����اءك ك�����ي ي����م����ّر ض���ي���اءُ
م��������ّرت دي�����������اراً م�����ا ب����اه����ا ال�������داء
وب�������ه اع����ت����رت����ه����ا دم�����ع�����ٌة خ����رس����اء
ح�����ت�����ى إص�����اب�����ت�����ه�����ا ي���������ٌد ش�����اء
اإلع����ي����اء أو  ك��������دٍر  م�����ن  ذاك  ه�����ل 
ال���ل���ؤم���اء ي������رى  إن  ت���س���ام���ت  ل���ك���ن 
م�����ن ك����ب����ري����اه����ا يُ�����س�����ت�����زاد ح���ي���اء
ظ�����ف�����راً ل����زي����ن����ب ذل�������ك اس���ت���ح���ي���اء
الق���������َر إذع�������ان�������ا ب����ه����ا ال����ل����ؤم����اء

البياتي خضير 
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عاشوراُء » هل من سبب «
جنالء عبد علي عمران

عادت الأيام مت�سي وتلك الدماء الزاكيات، 
وال�سهور احلرم ت�ساأل .... هل من �سبب؟

اآه .. يا عا�سوراء كم ي�ساأل احلزن الدفني مواجع �سكنت اأح�سائي.. 
وذاب العمر وهو يرجو اإجابة �سوؤال العجب!

مذ كنت �سغريًا اأب�سر النور �سهودًا.. 
اأحبو اإليها بروحي دون �سبب، 

واأرقب ظالمًا دام�سًا يك�سو �سماء.
العمر ظلمًا وهنا كان �سوؤايل... هل من �سبب ؟

قالوا ظالمًا دام�سًا حّل، 
ودقت طبول احلرب.. يومًا حني جاء النور هادي.. 

را�سال ً مبعوثه يلقي يف الكوفة احلجج.
اأهم�س يف نف�سي .. �سالمًا عليك يا �سيدي، ليتني كنت معك؟ 

ا�سمع للحرب طبول ً و�سال�سل من لهب.. 
ا�سمع ال�سوت احلزين .. نحيبا متعاليا .. مناجيًا �سوت الغ�سب.

" احل�سني  لثارات  " اأيا 
قوموا فان �سهر احلزن حان.. و�سوؤاًل قائمًا.. هل من �سبب ؟

ح�سني ... ح�سني ... ح�سني.. ا�سم يدوي يف م�سمعي. 
وهنا ظلت عيوين تنظر ال�سحن ال�سريف.. 

اأنظر املاأ�ساة ت�سعل �سراما يف الدماء.. فهل من �سبب؟
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لطيف القصاب
طوفاُن المسير

ي��ع��ادلُ��ُه ِم���ل���ٌح  ال  ال���ع���راق���ّي  ِم���ل���ُح 
ك���لُّ ال��ح��ص��اراِت ل��م تُ��ع��ج��ْف م��وائ��َده��م 
طينتهم ال��ع��ل��ي��اء  ال��خ��ل��ط��ة  ه����ذه  م���ن 
بصمتهم  ال��ح��ّر  ووع����ُد  ال��ح��س��ي��ن  م��ن��ذ 
ق���دٌر  رب��م��ا   .. ال  رّب���م���ا  أخ���ط���أوا  ه���ل 
ل��ي��س ال��ع��راق��ي م���ن يُ���غ���ري ب��ص��اح��ب��ِه 
أق���والُ���ه���م م��ث��ُل ك���ّل ال���زي���ِف ِم��ح��بَ��رٌة 
م��ت��اج��رٌة  إال  دي��ن��ه��م  ف���ي  ال���ح���ُق  م���ا 
ت���اري���خ���ه���م َغ����بَ����ٌش أق����ام����ه إب����ٌر 
أّن�����ى ن���ظ���رَت إل����ي����ه.. ت��ك��ت��ِو ألَ���م���ًا 
بفلسفة  ����ان����ًا  ديَّ ال���ع���راق���ّي  ع������ّدوا 
ملفقة  رواي�������ات  ال���خ���ي���اَل  ح���اك���وا 
دٍم  ق���ي���ُح  ال��ع��راق��ي��ي��ن  ف���ي  آراؤه�������م 
ل��ي��س ال���ع���راق���ي م���ن يُ������زرى ب��ذم��ت��ه 
س���ب���ي���ُل م���ع���رف���ة اإلن����س����ان واق���ع���ُه 
ح���ّدق ب��ه��م س��ت��راه��م ف��ي ال��ح��ش��ود دم��ًا 
اختلفوا م��ا  ال��ده��ر  ق��دي��م  م��ن  ه��ك��ذا  ه��م 
منكسٌر وال��ق��ل��ُب  أغ��ن��ي��ة  ال��ح��ب  ف���ي 
ُمصطبٌر  وال��ق��ل��ُب  ملحمة  ال��ح��رب  ف��ي 
زينتهم  األرض  رب��ي��ع  ك��م��ث��ل  ج�����اؤوا 
تُ��ه��م رام�����وا اإلخ�����اء ف��ل��م تُ��ق��ب��ل أُخ��وَّ
ب��ط��راً  ينهضوا  ل��م  خ������وَراً..  ي��ق��ع��دوا  ل��م 
ج�����اؤوا ُع�����راة وق���ل���ٌب ف���ي ج��وان��ح��ه��م 
ع��ات��ي��ة  اهلل  ري������اح  ك��م��ث��ل  ج�������اؤوا 
أرُج��ل��ن��ا  ف��ال��ط��وف��ان  ال���ي���وَم  ع���اص���َم  ال 

ُك�����ُفءُ م���ال���ُه  ط���ع���ٌم  ال���ع���راق���ّي  زاُد 
م��ات��وا وم���ا ج����اَع أض���ي���اٌف وم���ا َظ��ِم��ئ��وا
ال��َح��َم��أُ ال  البيت  أه��ل  ح��بِّ  ف��ي  ال��م��وُت 
ك���ان���وا ك��ذل��ك ُم����ذ ك���ان���وا وم����ا ف��ت��ئ��وا
ال��َخ��َط��أُ ي���ج���رَي  أن  ق��ض��ى  اإلل����ه  أم����ُر 
ال��م��ُأ ب���ه  ي��ل��غ��و  ال����ذي  ه���ذا  ع��ن��َك  دع 
النبأُ ب��ه��ا  أع��م��ى  ال��ه��وى،  ب��م��اء  ُح��ب��ل��ى 
َص��بَ��أوا ي��خ��س��روا  إن  آم��ن��وا..  ي��رب��ح��وا  إن 
تنفقئ ال����ط����رَف  ت���ُح���دُّ  ع���ي���ٍن  وك����ل 
ُم��ن��ك��ف��ُئ هللِ  ي����ا  ال��ح��ق��ي��ق��ِة  وج������ُه 
ال����غ����دُر غ��اي��ت��ه��ا وال����غ����دُر ُم��ب��ت��دأ

س��اق��وا ال��دل��ي��ل ِس���ج���ااًل ِج�����ُدهُ ال���ُه���ُزءُ
ض����رٌب م���ن ال��خ��ب��ر ال���م���رذول ُم��ج��تَ��زأُ
اج���ت���رأوا م���ا  اهلل  م���ع���اَذ  وأل�����ُف  ح��اش��ا 
ي��خ��ت��ب��ُئ ال����م����رآة  ع���ال���م  ف���ي  س����ّر  ال 
وال���ص���دأُ األدران  ب���ه  ف��تُ��ج��ل��ى  يُ��ل��ق��ى 
س��ب��ح��ان ب��ارئ��ه��م ه���م ه���ك���ذا بُ���ِرئ���وا
ي��ش��ك��وَن ش��وق��ًا وأوج���اع���ا ب��ه��ا ُرزئ����وا
اه��ت��رؤوا وال  ه��ان��وا  م��ا  الصخر،  م��ن  أق��وى 
يتكُئ ال��س��ي��م��اِء  ع��ل��ى  ال��ح��س��ي��ن  وش����ُم 
ف���ازُدِرئ���وا ب��اإلح��س��ان  اإلس������اءةَ  رّدوا 
اب��ت��دأوا م��ا  ال��ح��رب،  بعد  ال��ق��وِم  ال��ى  ج���اؤوا 
ُممتلُئ ب���األش���واق  ال��م��وت  ال���ى  ي��ع��دو 
ل���م ي����ق����رأوا َرج�������زاً ل��ك��ن��ه��م ق����رؤوا
وال��داع��ش��ي��وَن ِدي���س���وا أي��ن��م��ا ال��ت��ج��أوا
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اذا كان التجديد في االسالم هو تطبيقه افرادًا وجماعات وعدم االستمرار في االستهانة في االعراض 
عنه بل تفعيله وبعث الحيوية فيه واالقبال عليه ليكون هو المهيمن على الحياة كلها، فان معنى 
ذلك هو )احياؤه( بعد اهماله، وبعث الحياة فيه من جديد واهلل سبحانه يدعونا الى ذلك بقوله : )َيا 
َه َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء  ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اللَّ ِه َوِللرَّ ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَّ َها الَّ َأيُّ

ُه ِإَلْيِه ُتْحَشُروَن )24( – سورة االنفال. َوَقْلِبِه َوَأنَّ

واحياء االنسان بتبصيه للحقيقة والتمسك هبا واالستقامة عليها حتى املامت ليموت قرير العني :
     ليس من مات واسرتاح بميت          انام امليت ميت االحياء
     انام امليت من يعش كئيبًا                     كاسفًا باله قليل الرجاء

فالدين كام حيتاج ال من جيدده حيتاج ال من حييه، فان الدين ال يموت وانام يضعف ويقوى.. وضعفه بعدم تطبيقه وقوته بجعله اهم 
يشء يف احلياة.

وفكرة احياء الدين ازالة ما علق به من عادات وتقاليد اختذت – مع مرور الزمن- صفة دينية وليست هي من الدين يف يشء لذا ورد : 
»اذا ظهرت البدع يف امتي فليظهر العال علمه واال لعنه ال واملالئكة والناس امجعني«، وعليه فان التجديد واالحياء حركة واعية مبرصة 
ُلاَمِت( – االنعام 123- ، والنور هو نور العلم  قال تعال : )َأَوَمْن َكاَن َمْيتًا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنورًا َيْمِي بِِه يِف النَّاِس َكَمْن َمَثُلُه يِف الظُّ
االهلي وليس كل علم، فان العلم بال ايامن يكون وبااًل عل البرشية، فان نظرة خاطفة عل الغرب تظهر لك هذه احلقيقة، واهنم كيف 

يتخبطون يف ضالهلم حتى اباحوا الزواج املثيل ورشعوا يف قوانينهم ودساتيهم وسالم عل من قال:
عونه     اذا كان يف علم النفوس رداها      واف ٍ عل العلم الذي يدهّ

فالعال املؤمن يمنعه ايامنه ان يقدم للبرشية ما يدمرها والعال غي املؤمن ال هيمه ان هيلك احلرث والنسل فاحياء االنسان بالعلم وااليامن 
والعمل : )الناس موتى واهل العلم احياء( واالسالم ينظر ال الفرد وكأنه جمتمع وال املجتمع وكأنه فرد قال تعال : )َمْن َقَتَل َنْفسًا بَِغْيِ 
اَم َقَتَل النَّاَس مَجِيعًا ( – سورة املائدة- ، وجاء يف معناها عن ايب عبدال )عليه السالم( : )من اخرجها من  َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف اأَلْرِض َفَكَأنَّ
ضالل ال اهلدى فكأنام احياها ومن اخرجها من هدى ال ضالل فقد قتلها( – الكايف ج2 ص210- وفيه ايضًا : سمعت ابا عبدال 
أمرنا  تزاوروا وتالقوا وتذاكروا  متواصلني مرتامحني،  ال  بررة متحابني يف  اخوة  ال وكونوا  )اتقوا  يقول الصحابه:  السالم(  )عليه 
واحيوه( – الكايف ج2ص175- ، وقال )عليه السالم( لفضيل : )جتلسون وحتدثون ؟ قال : نعم جعلت فداك، قال : ان تلك املجالس 
احبها فأحيوا امرنا، يا فضيل رحم ال من احيا امرنا، من ذكرنا او ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفر ال له ذنوبه ولو 

كانت اكثر من زبد البحر( – البحار ج74ص351.
وعن الرضا )عليه السالم( : )من جلس جملسًا حييى فيه امرنا ل يمت قلبه يوم متوت فيه القلوب( – البحارج1ص199 واحياء امرهم 

عليهم السالم ذكر فضائلهم ونرش اخبارهم وحفظ آثارهم وما اصاهبم والصالة عليهم عند ذكرهم وعدم برتها.
سمع الصادق )عليه السالم( رجالً  متعلقًا بالبيت احلرام يقول : اللهم صل عل حممد، فقال له : )ال تبرتها وال تظلمنا حقنا قل : اللهم 

صل عل حممد واهل بيته( – الكايف ج2 ص494.
وقد هنى )صل ال عليه وآله وسلم( وقال : ال تصلوا عيلهّ الصالة البرتاء قالوا : يا رسول ال وما الصالة البرتاء ؟ قال : تقولون: اللهم 

صل عل حممد وتسكتون بل قولوا : اللهم صل عل حممد وآل حممد. – ينابيع املودة ص1 من املقدمة.
فاالحياء هو االخراج من ظلامت اجلهل ال نور العلم وااليامن والعمل عل هنج رسول ال )صل ال عليه وآله وسلم( وعيل )عليه 
السالم( لقوله )صل ال عليه وآله وسلم( : )من احب ان حييا حيايت ويموت مويت ويدخل جنة عدن غرسها ريب بيده فليتول عيل 
بن ايب طالب واالوصياء من بعده فاهنم ال يرجونكم من هدى وال يدخلونكم يف ضاللة( – البحار ج36ص247-. فاحياء الدين 

وجتديده يف التمسك هبم ويتحقق ذلك : 
1-بالزام االنسان نفسه بتلك اهلداية والصرب عليها.

2-العمل هلداية االخرين وتبصيهم هبا.

التجديُد واإلحياء
بقلم: السيد كاظم محمد النقيب 

زينب »عليها السالم« ... 
إعالم ثوري
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ال شك أن لإلعالم دورات مهام يف عملية 
والوقوف  تطلعاهتا  وإحياء  األمة  حتريك 
ب��وج��ه ال��ط��غ��اة وح��ك��ام اجل����ور، وك��ان 
معها  تتفاعل  كبي  أثر  احلسينية  للنهضة 
األمم األجيال عل مر العصور، وتؤثر يف 
وحتى  اإلسالمية  األمة  ومواقف  أحداث 
بعيدًا عن  اإلنساين بشكل عام  الضمي  يف 
البد  فكان  والعرقية.  املذهبية  االنتامءات 
من صوت إعالمي يكشف زيف اإلعالم 
األموي الذي حاول تشويه الثورة احلسينية 
واقعنا  ففي  زمانه.  إم��ام  عل  خرج  وأن��ه 
الغريب  اإلع���الم  نشاهد  ال��ي��وم  امل��ع��اص 
والعريب احلكومي يغض الطرف عام جيري 
من قتل وانتهاكات للحرمات يف البحرين.
عل  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  كان  لقد 
علم ان ثورته حتتاج إل من ينرشها ويبينها 
أخته  اختار  فلهذا  مرصعه،  بعد  للعال 
احلوراء زينب ان تكون معه رشيكة يف تلك 
للعال  وبينت  خطبت  التي  فهي  الثورة، 
وكانت  الطف،  وواقعة  الثورة  أه��داف 
األقاويل  من  احلسينية  النهضة  عن  حتامي 
معال  طمس  حاولت  التي  واإلش��اع��ات 
وبكل  وقفت  زينب  لكن  وحموها،  الثورة 

امل��ح��اوالت  تلك  ض��د  وص��الب��ة  شموخ 
اليائسة.

ولقد أقدمت السلطات احلاكمة بعد واقعة 
كربالء بتكوين جهاز لصنع الثقافة املضللة 
بإرشاف  الرشيعة  معال  حمو  وحماولة  لألمة 
تام من قبل بني أمية، لكن السيدة احلوراء 
زينب واإلمام السجاد عليهام السالم توليا 
واملضللة،  املنحرفة  الثقافة  تلك  مواجهة 
الدور  حيث  الشام  يف  البداية  كانت  وقد 
السيوف  رضب  من  تأثيًا  أكثر  اإلعالمي 
فضح  من  يستبطن  ما  مع  الرماح  وطعن 
اإلمام  دور  و جتلهّ  أمية،  بني  وكشف هنج 
مرشوع  قيادة  يف  السالم  عليه  السجاد 
إل  الرسالية  بمهمته  باالرتقاء  اإلحياء 
خالل  من  وذلك  امل��رشوع،  هذا  استكامل 
املدينة  يف  بوجوده  كبية  علمية  مدرسة 

املنورة التي هي البداية الثانية .
وق��د ش��ارك��ت أص��ن��اف ال��ن��اس يف تلك 
ال��واق��ع��ة، ش���ارك ال��رج��ل وامل����رأة، احلر 
الكبي والصغي.  واملسلم وغيه،  والعبد، 
مع  واإلرش��اد  النصح  دور  للرجال  فكان 
واملواجهة  القتال  دور  هلم  كان  كام  القوم، 
اجليش  ذلك  من  ينفع  ل  عندما  العسكرية 

كام  وال��وع��ظ.  النصح  أسلوب  األم��وي 
كان للنساء دور واضح يف واقعة كربالء ، 
السيدة احلوراء زينب كان هلا الدور األبرز 
بعد  احلسينية  النهضة  تلك  يف  واألق��وى 

مرصعه أخيها .
عليها  ال  زينب سالم  السيدة  لقد علمت 
الرزايا  عل  الصرب  معنى  بأرسها  الدنيا 
فلم  وقعها،  وعظم  عظمت  مهام  واملحن 
األش��م  كاجلبل  بقيت  ب��ل  هت��ن  ول  جت��زع 
يزيد  ال��ع��رص  ط��اغ��ي��ة  وج���ه  يف  ص��ام��دة 
أحداث  بعد  والطغيان  والظلم  الضاللة 

ملحمة الطف اخلالدة.
من  يستلهم  اليوم  العريب  الشباب  هو  فها 
يف  درسًا  السالم  عليه  الشهداء  سيد  ثورة 
رفض اخلنوع والذل عندما توغلت سلطة 
االستبداد يف مارسة أعل درجات هتميش 
املجتمع ومصادرة حريته وسلب حقوقه، 
يستلهم  منبعا  ك��رب��الء  ث��ورة  وأض��ح��ت 
مسلمني  غي  قادة  فيهم  بمن  املاليني  منه 
كمحرر اهلند املهامتا غاندي، عندما يقول: 
مظلوما  أكون  كيف  احلسني  من  تعلمت 

فانترص.

التجديُد واإلحياء
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أكثر من )30%( من المناهج التدريسية لم تسّلم بعُد لطلبة كربالء..

قد يضطرُّ الكثي من طلبة حمافظة كربالء إل 
العام؛ بسبب  التدريسية هذا  املناهج  رشاء 
الرتبية  قبل وزارة  كاملًة من  توزيعها  عدم 
حمافظات  وبقية  املحافظة  يف  املدارس  عل 
كاهل  يرهُق  الذي  الوضع  وهو  العراق، 
عليهم  تضاعفْت  الذيَن  األم��ور  أولياء 
برشاء  واخلاصة  ألبنائهم  جديدة  أج��ور 

القرطاسية املدرسية والزيهّ املدريس.
الذين  املواطننَي  من  لعدد  بحديثنا  هنا  توجهّ
املقبولة  وغي  املزعجة  احلالة  هذه  شكوا 
من وزارة الرتبية، فكيف يمكن ألصحاب 
املواطنة  رأي  بحسب  املحدودة  الدخول 
املدرسية  الكتب  »يشرتوا  أن  مرجتى(  )أم 
من  وك��ان  خيالية،  وب��أس��ع��ار  ألبنائهم 
املناهج  َر  توفهّ أن  ال���وزارة  عل  الواجب 
ر جدًا من بدء العام  العلمية ويف وقت مبكهّ

الدرايس«.
العراقية  »العوائل  ان  مرجتى  أم  وتضيف 
وال��ل��وازم  القرطاسية  رشاء  إل  تضطر 
املدرسية ألبنائها، ألنهّ وزارة الرتبية تعجز 

الطلبة  احتياجات  توفي  عل  عام  كل  يف 
إل  يدفعنا  ما  املطمئن هو  األمر غي  وهذا 

رًا«. حتضيها مبكهّ
»ان  فيقول:   أمح��د(  )حسني  املواطن  أما 
عل  هلا  طاقَة  ال  العراقية  العوائل  أغلب 
األخرى  واملستلزمات  القرطاسية  رشاء 
الوزارة إل  ألبنائها، ماذا لو تعدى تقصي 
احلصول  سيتم  فكيف  التعليمية  املناهج 
عليه، ومن أين نأيت باملال الكايف لرشائها«، 
تستعد  أن  الرتبية  وزارة  »ع��ل  أن  مبينًا 
ة  لتهيئة األجواء املناسبة للطلبة وتوفي كافهّ
بالقرطاسية  ق  يتعلهّ ما  احتياجاهتْم وخاصة 
يف  الفقية  العوائل  ومساعدة  املدرسية 

تقليل نفقاهتا عل أبنائها الطلبة«.
أنهّ  متعب(  الزهرة  )عبد  املواطن  د  ويؤكهّ
أبنائها  منع  إل  تضطر  قد  عوائل  »هناك 
عل  املالية  إمكانيتها  لضعف  املدرسة  من 
القرطاسية  من  الالزمة  احتياجاهتم  توفي 

والكتب والزي املدريس«.
اما املواطن )ضياء األسدي( فيقول: »من 

بني املعاناة التي ترافقني وعائلتي هي تأخي 
ال  الطالب  الدراسية، وقد وصل  املناهج 
ول  األول  الفصل  امتحانات  يقارب  ما 
عن  ناهيك  كامل،  بشكل  باملادة  ي��زودوا 
هي  تعد  التي  بالقرطاسية  تزويدهم  عدم 
املدرسة  يف  والطالب  للتلميذ  االساسية 
رشائها  إل  يضطرون  اباءهم  جعلت  ما 
هبا  تباع  التي  الباهظة  االسعار  لني  متحمهّ
خاللكم  ،ومن  باملكاتب  القرطاسية  هذه 
نحن نناشد وزارة الرتبية والتعليم العراقية 
مديريات  بتزويد  امل��رك��زي��ة  واحل��ك��وم��ة 
التي  الدراسية  باملناهج  كافة  املحافظة 
دراس��ة  هلم  ليتسنى  العام  هل��ذا  اعتمدت 
فضاًل  معاناة  وبدون  طبيعي  بشكل  املواد 
عن فهمها للخروج بناتج جيدة وبمعلومة 

جيدة حيملها الطالب والتلميذ«.  
)األح��رار(  ل�  جملة  التقت  آخر  جانب  من 
ب��� )ع��ب��د احل��س��ني ع��ب��د ع����دون( مدير 
تربية  ملديرية  التابعة  املدرسية  التجهيزات 
ر  تأخهّ »سبب  ان  أوض��ح  حيث  كربالء، 

وأولياء أمور الطلبة الفقراء: لقد أرهقتم كاهلنا

االحرار/ حسين نصر 
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مساحة كبية جدًا تفصل بنَي أولئك الشباب الباحثني عن املعرفة وخدمة املجتمع وتطوير أوطاهنم 
واملحافظة عل تراثهم وتاريهم وطقوسهم، وأولئَك الشباب الذين ال يعرفون من احلياة سوى 
إلقاء اللوم عل اآلخرين وتشويه صورَة الشاب احلقيقي عرب املامرسات والسلوكيات املرفوضة 
الشباب  أولئك  بنَي  الثقافة والدين.. مساحة كبية حقًا  تنعكس سلبًا عل مستوى  التي أخذت 
الذين أقدموا عل تقديم النصائح الطبية لزائري مرقد اإلمام احلسني )عليه السالم( وآخرين أقاموا 
معرضًا للكتاِب من أجل تثقيف الزائر وزيادة معرفته بالقضية احلسينية والثقافة واملعرفة بصورة 
الطقوس  تشويه  إل  والساعني  النساء  بزيأِّ  واملتزيهّن  املبالني  غي  الشباب  بعض  مقابل  يف  عامة، 

د تارة أخرى، فأيُّ فرق بني االثنني؟؟. الدينية بجهل تارة وبتعمهّ

الدراسية  املناهج  توزيع 
ان  إل  عائد  الطلبة  عل 
مشرتكا  ت��أخ��يا  »ه��ن��اك 
املطابع،  العقود وبني  بني 
متغية  م��ن��اه��ج  ف��ه��ن��اك 
بالطبع  تتأخر  واملطابع 
وهذا هو السبب الرئييس 
، ول��ك��ن ح��ال��ي��ًا ح��وايل 
تم  الكتب  من   )%70(
توزيعها،  ويتم  استالمها 
لوجبة  بالنسبة  وام����ا 
تم  التي  االخية  الكتب 
جدوال  وضعنا  استالمها 
الستالمها،  للمدارس 
وأولياء  الطلبة  ونطالب 
رشاء  ب��ع��دم  أم���وره���م 
املناهج  حتى يتم توفيها 
وبالوقت املناسب جدًا«.

)يوسف  بني   جانبه  من 
صاحب  مج��ع��ة(  ع��ب��اس 
إحدى املكتبات األهلية؛ 
امل��ن��اه��ج  »م��ش��ك��ل��ة  ان 
والقرطاسية  التدريسية 
تبدأ مع أول يوم للطالب 
نجد  حيث  املدرسة،  يف 
يف  ت���أخ���يًا  ه��ن��اك  ان 
الكتب  ت��وزي��ع  عملية 
والقرطاسية عل التالميذ 
يسبب  م���ا  وال��ط��ل��ب��ة 
ارب��اك��ًا ك��ب��يًا وت��أخ��يًا 
الدراسية،  احلصص  يف 
اسبابًا  »هناك  ان  مضيفًا 
التغيي  وه���ي  اخ����رى 
يف  حيصل  ال��ذي  املستمر 
امل��ن��اه��ج وب��ص��ورة غي 

مدروسة«.

الشباب الرسالي والشباب االتكالي
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زيد علي كريم الكفلي أناس يبكون في شهر األحزان..
ل تبك السامء إال عل اثنني  حييى ابن زكريا 
يف  تكن  ول  السالم(،  )عليهم  واحلسني 
السامء محرة حتى قتل احلسني، ول يبق من 
الدنيا   يف  ُعوقب  إال  واتباعه  احلسني  قتل 
إما بقتل أو عمى أو سواد الوجه أو زوال 
شفيع  له  يبقى  وال  يسية  م��دة  يف  امللك 
ألبيه  بغضا  احلسني  قتلوا  سلطان....  وال 
يقتلون  واآلن  األطهار  بيته  أهل  وقتلوا 
بأتباعه فال عجبًا أهيا األحبة من قتل الشيعة 
وتفجيهم فهذا هو ديدهنم وديدن آبائهم 
وأجدادهم ...، وما أعظم هذا الشهر وفيه 
يتذكر األحبة احبتهم وما أعظمها من ليلة، 
...ها  األح��زان  تشتد  وفيها  العارش  ليلة 
نحن نستعد بقدوم شهر حمرم احلرام ، أهيا 
األحبة دخل شهر األحزان فلنستعد لذلك 
هذه  أحزن  وما   ، كان  بأي طريقة  ونحزن 
الدنيا  تكاد  أخوان  يا  العارش  ليلة  الليلة  
شهر  احل��رام   حمرم  بدخول  حتزن  بأرسها 
االطهار  بيته  واه��ل  احلسني  عل  احل��زن 
أجر  هنالك  احل��زن  هذا  بمقابل  ولكن   ،
ورمحة  الرمحن  إال  عدده  حيىص  ال  وثواب 
ينفع ال مال وال األهلون  يوم ال  وشفاعة 
يف االخرة من النيان ، هناك من يبكي هذه 
رحيانة  عل  حزنًا  كبده  تتقرح  حتى  الليلة 
املصطفى وفلذات كبده األقامر ، وهنالك 
يتذكر  وهو  عليه  عزيز  فقد  عل  يبكي  من 
ما جرى بكربالء وما فعلوا به وبأهل بيته 
وبأصحابه من  عدوان ...ففي هذه الليلة 

كل أحد منا يتذكر ما جرى بالطف بكربالء 
قتل  من  دم��ًا  السامء  أبكت  مصائب  من 
وجثث  واالطفال  للعيال  وأرس  وعطش 
ففي  األشكال...   بكل  الثرى  عل  مرمية 
هو  أين  زوجها  الزوجة  تتذكر  الليلة  هذه 
هذا العام ؟ وتعيد الذاكرة ال كربالء وما 
جرى يف اصحاب األئمة االطهار فأخذت 
تقول  و هي  نحو زوجها  أقبلت  و  عمودًا 
الطيبني  دون  قاتل  أمي  و  أيب  ف��داك   : له 
إليها و هي تقول : إين  ذرية حممد ، فاقبل 
لن أَدَعك دون أن أموت معك  حتى قطع 
رأسه ورفع عل الرماح ، وما الفرق اليوم 
رحل  عندما  زوجها  الزوجة  تفقد  عندما 
عنها يف ساحة امليدان تلبية للفتوى املباركة 
من سيد السيستاين حفظه الرمحن ....ويف 
كبدها  وفلذة  ابنها  األم  تتذكر  الليلة  هذه 
به  وتسعد  تأنس  كانت  الذي  عينها  وقرة 
؟  العام  هذا  هو  فأين  امامها  يكون  عندما 
ألوالدها  البنني  ام  بفقد  جرى  ما  تتذكر 
االربع يف ساحة امليدان حيث قالت البنها 
بنت  ابن  بني فانرص  يا  : قم  يوم عاشوراء 
ونادي   ) وآله  عليه  ال  صل   ( الهّ  رسول 
هيهات من الذلة واخلذالن ... فقدت ابنها 
تضحية بطلقات النيان ... ويف هذه الليلة 
يتذكر األبناء أمهم وعمود بيتهم وحبيبتهم 
فأين  اوقاهتم  يأنسون هبا يف كل  كانوا  يوم 
املصائب  أم  يتذكرون  العام؟  هذا  يف  هي 
العراء وام وهب  فيها يف ارض  وما جرى 

قتلها االعداء....وامهم قتلت دفاعا عنهم 
يتذكر  الليلة  هذه  ويف  األوط��ان...   وعن 
األبناء أباهم وقرة عينهم وخيمة بيتهم يوم 
العام؟   هذا  هو  أين  معه  يتسامرون  كانوا 
اسامء  من  اسم  بفقد  العباد  زين  يتذكرون 
وابيهم   .... بالبكاء  سمي  حتى  الكساء 
و  قاتل  حتى  والطغيان  الظلم  ضد  هنض 
والوطن  وامل��ال  العرض  عن  دفاعا  قتل 
العارش من حمرم  ليلة  أشد  فام  واألديان... 
الثك��ال�ى  عل  وقعتها  أش��د  وم��ا  احل��رام 
واألرام�ل واأليت��ام وعل كل من له فقيد 
والعرض  والدين  الوطن  دفاعا عن  هنض 
فأي  للحسني  نرصة  وقتل  فقاتل  وامل��ال 
ف��راق  بعد  جي��دوهن��ا  الشهر   ه��ذا  يف  ل��ذة 
أحباهبم وبأي حال عدت عليهم يا عاشور 
بك  حلت  مصيبة  من  اعظم  وما  االحزان 
وليلة العارش أشد مرارة وقسوة وحزنًا عل 

هؤالء االحرار.
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والسياسية  العسكرية  التطورات  تشغل  ل 
ظل  يف  العراق  هبا  يمر  التي  الصعبة  واالمنية 
قوى  من  املدعومة  البعثية  التكفيية  اهلجمة 
تناصب  ودول��ي��ة  اقليمية 
ال����ع����راق وأه���ل���ه 
ال������ع������داء، 
امل�����رج�����ع 
االع��������ل 
ال���س���ي���د 

ين  لسيستا ا
ال  ال��ت��ن��وي��ه  يف 

احلسيني،  املنرب  وت������ذك������ي دور 
املجتمع،  يف  دورهم  بامهية  املنرب  هذا  خطباء 
فتوجه اليهم بوصايا، هم احوج ما يكونوناليها 

واملسلمون يف شهر حمرم احلرام.
للمنرب  السيستاين  املرجع  يوليها  التي  االمهية 
الذي  امل��وض��وع  امهية  من  نابعة  احلسيني، 
احلسني  االم��ام  ثورة  وهو  املنرب،  هذا  يتناوله 
عليه السالم، الثورة التي اضاءت شعلة احلرية 
النظر  العال، بغض  احرار  امام كل  االبد  وال 
عن انتامئهم العقائدي او الديني او الطائفي او 
القيم  يمثل  السالم(  )عليه  فاحلسني  القومي، 
االنسانية التي ال يتلف عليها اثنان يف مشارق 
واحلرية  العدل  قيم  وهي  ومغارهبا،  االرض 
واالنتصار  الظلمة،  ومقارعة  وامل��س��اواة، 

للمظلوم، ورفض العبودية واخلنوع.

احلسني  ثورة  لقيم  اليوم  احتياجا  الناس  اكثر 
القيم  ه��ذه  ك��ان��ت  وان   ، ال��س��الم(  )عليه 
الذين  العراقيون،  هم  شاملة،  انسانية  حاجة 
يتعرضون البادة مجاعية من قبل قوى ظالمية، 
بسبب ايامهنم بقيم ثورة احلسني )عليه السالم( 
تم  لو  املستحيل،  يفعل  ان  يمكن  ايامن  وهو 
اخلرافة  عن  بعيدا  الصحيح  بالشكل  ادراك��ه 

والتسطيح.
هذه احلقيقة، دفع اخلرافة والتسطيح عن ثورة 
كانت  التي  هي  ال��س��الم((،  احلسني))عليه 
يويص  وه��و  السيستاين،  السيد  عني  نصب 
خطباء املنرب احلسيني بواصايا يف غاية االمهية، 
ه��ؤالء  قبل  م��ن  هب��ا  االخ��ذ  ح��ال  يف  يمكن 
للخطاب  املطلوب  التاثي  حُتدث  ان  اخلطباء، 
االنسان  ووج���دان  عقل  يف  احلسيني 
تاثي  ق��درة  من  وتضاعف  العراقي، 
وتدفعه  احلسينية،  الثورة  بقيم  ايامنه 
من  جانبا  عمليا  جيسد  ان  ال  بالتايل 
اجلها  من  ضحى  التي  القيم،  تلك 
االمام احلسني )عليه السالم(  بنفسه 

واهله واصحابه.
السيد  دعا  الوصايا،  هذه  اول  يف 
تنوع  ان  ال  اخلطباء  السيستاين 
حلاجة  نظرا  يتناولوهنا،  التي  االط��روح��ات 
وتربوية  روح��ي��ة  موضوعات  ال  املجتمع 
اخلطيب  يكون  ان  يقتيض  وه��ذا  وتاريية، 
املتنوعة  املوضوعات  من  جمموعة  عل  متوفرا 
حاجة  بعض  تغطي  امل��ت��ع��ددة  احل��ق��ول  يف 
نظرا  وغيهم،  املستمعني  من  املسرتشدين 
يف  املجتمع  يشهده  ال��ذي  ال��رسي��ع  للتطور 
احلياة  جوانب  وتعقيد  امل��ج��االت،  خمتلف 
االجتامعية والنفسية والسياسية واالقتصادية، 

وارتفاع املستوى التعليمي للمخاطبني.
ان  اخلطيب  السيستاين،  السيد  اوىص  ك��ام 
يكون مواكبا لثقافة زمانه، وهذا يعني استقراء 
بحسبها  سنة  بكل  املثارة  العقائدية  الشبهات 
جمتمع  كل  يف  املتغية  السلوكيات  واستقراء 
مواكبة  ف��ان  املؤمنني،  عل  متر  ف��رتة  كل  ويف 
جتعل  ثقافة  او  سلوك  او  فكر  من  يستجد  ما 

السالم((  )عليه  احلسني  منرب  حول  االلتفاف 
تأثي وفاعلية كبية ،ومن اجل  ذا  حيا جديدا 
دون  املرسل  الكالم  من  احلسيني  املنرب  تنزيه 
اخلطباء  السيستاين،  السيد  اوىص   ، حتٍر  ادنى 
بالدقة يف ذكر اآليات القرآنية او نقل الروايات 
الرشيفة من الكتب املعتربة او حكاية القصص 
مصادر  يف  التدقيق  فعدم  الثابتة،  التاريية 
الثقة  يفقد  املطروحة  القصص  او  الروايات 
املستمعني.  اذه��ان  يف  احلسيني  املنرب  بمكانة 
االستعانة  عن  بالرتفع  اخلطباء  اوىص،  كام 
ال  تيسء  التي  اخليالية  وبالقصص  باالحالم 
وسيلة  انه  عل  وتظهره  احلسيني  املنرب  سمعة 
مع  تتناسب  وال  تنسجم  ال  هزيلة  اعالمية 
املستوى الذهني والثقايف للمستمعني، وبالتايل 
من  بكثي  افضل  املنرب  هذا  مثل  وج��ود  عدم 
وجوده. لالسف هناك بعض اخلطباء يعتربون 
اعتالء املنرب، دون اي إعداد مسبق، هو هدف 
القضايا  ايالء  دون  اليهم،  بالنسبة  ذاته  بحد 
لذلك  املطلوبة،  االمهية  طرحها  يريدون  التي 
رتيب  كالم  سوى  ليست  اخلطب  بعض  نرى 
لذلك  وامللل،  باالحباط  املخاطب  يصيب 
بجودة  اخلطباء  السيستاين،  السيد  اوىص 
بام  تامة  عناية  اخلطيب  يعتني   وان  االع��داد، 
ترتيب  حيث  من  موضوعات  من  يطرحه 
املوضوع وتبويبه وعرضه ببيان سلس واضح 
واختيار العبارات واالساليب اجلذابة لنفوس 
الكبي  اجلهد  بذل  فان  واملتابعني،  املستمعني 
وترتيبها  املوضوعات  اعداد  يف  اخلطيب  من 
تفاعل  يف  سيسهم  اجلذاب  بالبيان  وعرضها 

املستمعني مع املنرب احلسيني.

000
زيد علي كريم الكفلي

خطباء المنبر الحسيني 
وضرورة األخذ بوصايا السيد السيستاني

)دام ظله(
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تعود أقدم املؤرشات التاريية لنشوء الشعائر احلسينية إل ما كان يقوم به املناصون ألهل 
البيت بالذهاب إل كربالء والتجمع حول قرب اإلمام احلسني )عليه السالم( خاصة يوم 
العارش من حمرم من كل عام إلحياء مراسم العزاء والندب عل ما حل باإلمام احلسني عليه 
الثقفي  تاريية موثقة، فإن املختار بن يوسف  السالم من ظلم وجور. وبحسب مصادر 
تأبينيا  أقام مأمتا  لثارات احلسني( كان أول من  التوابني، ورفع شعار )يا  الذي قاد حركة 
يف داره يف الكوفة بمناسبة يوم عاشوراء. تارييا يف العارش من حمرم )353ه� - 963م( 
جرت وألول مرة شعائر فريدة يف بغداد وكربالء يف ذكرى استشهاد اإلمام احلسني عليه 
عرش  السادس  للهجرة/  العارش  القرن  إل  احلسينية  الشعائر  فتعود  إي��ران  يف  السالم. 
للميالد، عندما اعتل الصفويون سدة احلكم يف إيران، واختذوا من التشيع عقيدة رسمية 
لدولتهم. فأقيمت احلسينيات يف كل بقعة من بقاعها وسميت هناك »مأتم رسائي« ويسمى 
انتقاهلا إل اهلند وأذربيجان الرتكية واألناضول  القارئ »سوز خوان«. وكان هلم دور يف 
إقامة عزاء احلسني يف  بأمر  الفاطمي  املعز  امللك  اهتم  مناطق سيبييا. ويف مرص  وبعض 
خارج البيوت أيضا واستمر ذلك طيلة أعوام احلكم الفاطمي يف مرص. وكانت األندلس 
من البلدان التي اهتمت هبذه املناسبة األليمة، حيث متثلت عادات األندلسيني وأهل رشق 
األندلس خاصة يف ذكرى مقتل احلسني يف القرن الثامن اهلجري من التمثيل بإقامة اجلنائز 
وإنشاد املراثي... أما يف إندونيسيا فإن ذكرى استشهاد احلسني عليه السالم يف شهر حمرم، 
هلا حرمة كبية لدى املسلمني هناك بوجه عام، ويسمى شهر املحرم »سورا«. ويطلق عل 
الشاملية  بسومطرة  »أجيه«  مقاطعة  ويف  »التابوت«.  ذكرى  سومطرة  يف  احلسيني  املأتم 

فيسمى شهر املحرم »شهر حسن وحسني«.

ال  عبد  الربيطاين  هو  الطف  واقعة  قرأ  من  أول  أن 
اجليش  يف  »كولونيل«  ك��ان  ال��ذي  ه��وب��ت،  لبنس 
ويف  سنوات.  مخس  ملدة  العراق  يف  وعاش  الربيطاين 
احلسيني  العزاء  مراسم  عل  تعرف  هناك  إقامته  أثناء 
كثيا  أن  والحظ  العراقية.  املدن  يف  تقام  كانت  التي 
من الشيعة يذهبون لزيارة املشاهد املقدسة يف النجف 
لديه،  االستطالع  حب  أثار  ما  والكاظمية،  وكربالء 
اعتناقه  إل  وانتهى  لدراسة اإلسالم  دفعه  الذي  األمر 
املذهب اإلمامي اإلثني عرشي، ولذلك عندما عاد إل 
بريطانيا حرص عل إقامة هذه املجالس وكان أول من 

قرأ رواية مرصع احلسني يف العاصمة الربيطانية.

تاريخ الشعائر الحسينية حول العالم 

أول من قرأ واقعة الطف 
في بريطانيا

اجواء عاشوراء )االمام الحسين عليه السالم( فی مختلف المحافظات العراقية
خمتلف  ومن  السليامنية  بمحافظة  االمريكية  اجلامعة  يف  طالب  قام 
خميم  يف  لالجئني  حسينية  وجبة  الفي  تقديم  عل  العراقية  االطياف 
كبية  بصورة  الدينية  واملجالس  احلسينية  املواكب  انترشت  عربت.فيام 
بمحافظة  والنواحي  واالقضية  االحياء  وبني  الرئيسية  الشوارع  يف 
ميسان. ورسمت املواكب وهي جتول يف شوارع ميسان الوالء واحلب 
السالم{.  }عليهام  العباس  واخيه  احلسني  االمام  الشهداء  سيد  لرسالة 
مدينة  يف  السالم{  }عليه  احلسني  االمام  عاشوراء  اجواء  ارتسمت  كام 
الكاظمية املقدسة، حيث انترشت املواكب احلسينية امام القبب الطاهرة 
احلرام. حمرم  شهر  من  املباركة  االيام  إلحياء  وشجوهنا  حزهنا  معلنة 
يف  الثقافية  اليقني  مؤسسة  مثلت  طالبية  حسينية  مواكب  وجسدت 
قضاء قلعة سكر بذي قار ثورة اإلمام احلسني عليه السالم عرب شعارات 

إصالحية هتدف خلدمة املجتمع وإهناء الظواهر السلبية يف البالد.
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تاريخ الشعائر الحسينية حول العالم 

توماس كارليل )فيلسوف بريطاني( قال :

لياقت علي خان)أول رئيس وزراء باكستاني( قال :

يزال  ال  صوت  )الحسين(  البوسنة:  أساقفة  رئيس 
مدويا ورمز لجميع المسلمين في العالم

احلسني  أن  هو  كربالء  مأساة  من  نتعلمه  درس  أسمى 
بعملهم  أثبتوا  وقد  بال،  راسخ  إيامن  هلم  كان  وأنصاره 
ذاك أن التفوق العددي ال أمهية له حني املواجهة بني احلقهّ 
ة  والباطل، والذي أثار دهشتي هو انتصار احلسني رغم قلهّ

الفئة التي كانت معه.

قال: تعلمت من احلسني كيف أكون مظلوما فأنترص، 
ة حياة احلسني الشهيد العظيم،  ويضيف لقد قرأت بدقهّ
واهتممُت اهتاممًا كافيًا بتأريخ واقعة كربالء، واتهّضح 
تقتدي  أن  فعليها  تنترص  أن  أرادت  إذا  اهلند  أنهّ  يل 

باإلمام احلسني عليه السالم.

عل الرغم من أن القساوسة لدينا يؤثرون عل مشاعر الناس عرب ذكر مصائب املسيح. إالهّ أنك 
ال جتد لدى أتباع املسيح ذلك احلامس واالنفعال الذي جتده لدى اتباع احلسني. ويبدو أن سبب 

ذلك يعود إل أن مصائب املسيح إزاء مصائب احلسني ال متثل إالهّ قش�هّة أمام طود عظيم.

هلذا اليوم من حمرم مغزًى عميق لدى املسلمني يف مجيع 
من  واحدة  وقعت  اليوم  هذا  مثل  ففي  العال؛  أرجاء 
أكثر احلوادث ُأسًى وحزنا يف تاريخ اإلسالم. وكانت 
شهادة احلسني مع ما فيها من احلزن مؤرش ظفر هنائي 
للروح اإلسالمية احلقيقية، ألهنا كانت بمثابة التسليم 
عدم  وجوب  منها  ونتعلم  اإلهلية.  ل��إلرادة  الكامل 
اخلوف واالنحراف عن طريق احلقهّ والعدالة مهام كان 

حجم املشاكل واألخطار.

أفسدت زينب أخت احلسني عل ابن زياد واألمويني 
كأس  يف  السم  من  قطرات  وأفرغت  النرص  نشوة 
�ز يف  املحفهّ انتصارهم. وكان لزينب بطلة كربالء دور 
مثل  عاشوراء  أعقبت  التي  السياسية  األحداث  مجيع 
قيام املختار وعبدال بن الزبي وسقوط الدولة األموية 

وتأسيس الدولة العباسية وانتشار املذهب الشيعي.

ماتوزوفيكش(  )املونيسور  ق��ال 
البوسنة  أس��اق��ف��ة  رئ��ي��س  م��ث��ل 
يف  بولتش  الكاردينال  واهلرسك 

أوروبا الرشقية : ان اإلمام احلسني 
ة  بالقوهّ عرصه  طغاة  أسكته  ال��ذي 
عليه  ال  )صل  النبي  حفيد  وهو 
زال  ال  صوته  أن  إالهّ  وسلم(  وآله 
املسلمني  لكلهّ  رم��ز  وه��و  م��دوي��ًا 
األخرى  وال��دول  الدولة  هذه  يف 
بالعدالة االجتامعية  لاللتزام  وإهلام 
باإليامن  االجتامعي  العمل  ودوافع 
جلميع  ال  أعطى  وقد  عنف،  دون 
يعيشون  الذين  البلد  هذا  مواطني 
فيه األمن والرخاء واحرتام بعضهم 
البعض وقبول االختالفات التي ال 
ولكن  هتديدًا  نعتربها  أن  لنا  ينبغي 

ثراء.

المهاتاما غاندي

عائشة عبد الرحمن
)بنت الشاطئ( قالت :

توماس ماساريك) فيلسوف وعالما اجتماع تشيكي( قال:

35



مكتبة »االحرار«

قال،  خديج  بن  رافع  عن  الطرباين  أخرَج 
ليس  فإنه  عيل  تكذبوا  ال  ال:  رسول  قال 

كذب عيل ككذب عل أحد.
يف  بأصول  املحمدية  الرسالة  أت��ْت  وق��د 
العقائد ليس إلنسان مهام بلغ من العلم أن 
بأحكام  وجاءت  أصوهلا،  من  أصال  يغي 
يف العبادات ال جيوز ألحد أن يزيد فيها أو 
ينقص منها، أو يبدل شيئا من صورها وال 
أزماهنا، ذلك بأن األعامل الدينية مبنية عل 
قاعدتني: إحدامها أال يعبد إال ال، والثانية 
أن يعبد بام رشعه، وما عدا ذلك من نظم 
فقد  وغيمها،  االجتامع  وقواعد  العمران 
العدل  من  عامة  أسسًا  الدين  له  وض��ع 

وامل��س��اواة  واملصلحة  واخل���ي  وال��رمح��ة 
واحلرية وعدم الرضر والصدق.

الصحيحة  القوية  األدلة  رية  أبو  يذكر  ثمهّ 
( حيث  عل حقيقة حديث )من كذب عيلهّ
يسوق طائفة من األدلة التي تؤيد ما ذهب 
إليه: ففي رواية ألمحد عن »عمر« مرفوعًا: 

من كذب عيل فهو يف النار.
عساكر  وابن  طبقاته  يف  سعد  ابن  وروى 
سعد،  البن  واللفظ  لبيد  بن  حممود  عن 
املنرب  عل  عفان  بن  عثامن  سمعُت  ق��ال: 
ل  حديثًا  ي��روي  أن  ألحد  حيل  ال  يقول: 
يسمع به يف عهد أيب بكر وال يف عهد عمر، 
فإين ل يمنعني أن أحدث عن رسول ال أال 
أكون أوعى أصحابه! إال أين سمعته يقول: 
»من قال عيل ما ل أقل فقد تبوأ مقعده من 

النار«.
قد  وآل��ه(  عليه  ال  )صل  النبيهّ  أن  ومع 
وافرتاء  عليه  الكذب  من  حياته  يف  ر  حذهّ
من  طائفة  أنهّ  إال  الباطلة،  األح��ادي��ث 

قيها افرتوا واختلقوا  مريدي السلطة ومتملهّ
األحاديث الكاذبة.

حذر  قد  عليه(  ال  )صلوات  النبي  ولعل 
من الكذب عليه بعد أن سمع أن بعضهم 
قد افرتى عليه كذبا وهو حي، فقد جاء يف 
البن  األحكام  أصول  يف  األحكام  كتاب 
عن  بريدة  بن  ال  عبد  عن  الظاهري  حزم 
من  حي  كان  قال:  األسلمي  اخلطيب  ابن 
فجاءهم  املدينة  من  ميلني  عل  ليث  بني 
ال  رس��ول  إن  فقال:  حلة  وعليه  رج��ل 
يف  أحكم  أن  وأم��رين  احللة  ه��ذه  كساين 
قد  وك��ان  أرى!  ب��ام  وأم��وال��ك��م  دمائكم 
خطب منهم امرأة يف اجلاهلية فلم يزوجوه  
فانطلق حتى نزل عل تلك املرأة، فأرسلوا 
ثم  ال،  عدو  كذب  فقال:  ال  رسول  إل 
وال   - حيًا  وجدته  إن  فقال:  رجاًل  أرسل 
أراك جتده - فارضب عنقه وإن وجدته ميتا 

فحرقه بالنار.

وقفة مع محمود أبو رية وكتابه 
)أضواء على السنة المحّمدية( ح2

موضوع  عن  فصالً  كتابه  في  خّصص  الذي  المؤلف،  مع  ثانية  مرة  نقُف 
إلی  صحيحة  إشارة  يشيُر  وهو  باهلل(  )والعياُذ  اهلل(  رسول  علی  )الكذب 
األحاديث المنسوبة  إلی النبّي، حيث يقول ان شر الرذائل كلها الكذب 
- ال يختلف في ذلك أحد، إن بالءه وال ريب إنما يكون عميمًا، وضرره يكون 
عظيمًا، إذا كان علی مثل رسول اهلل، فإّن الكذب عليه ليس كالكذب علی 

غيره، ألنه رسول دين عام وصاحب شريعة للناس كافة.
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هوية كاتب

وإحاطته  الكريم،  القرآن  تقديس  ومتميزة  إجيابية  بصورة  الشيعة  تبنهّت  لقد 
هبالة من التعظيم ألنه املعجزة اخلالدة لعبد ال ورسوله حممد )صل ال عليه 
وآله( والثقل األكرب الذي خلفه ألمته فجعله مصدر هدايتها ، وسالمتها من 

الزيغ واالنحراف.
وما ُنسَب إليها من التحريف ال نصيب له من الواقع، وقْد تواترت األخبار 
روى  فقد  الكريم،  القرآن  فضل  يف  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أئمة  عن 
طلحة بن زيد عن اإلمام أيب عبد ال )عليه السالم( أنه قال: إن هذا القرآن فيه 
منار اهلدى، ومصابيح الدجى، فليجل حال برصه، ويفتح للضياء نظره، فإن 

التفكر حياة قلب البصي كام يمي املستني يف الظلامت بالنور.
وروى أبو مجيلة عن أيب عبد ال )عليه السالم( أنه قال: كان يف وصية أمي 
املؤمنني )عليه السالم( ألصحابه: اعلموا أن القرآن هدى النهار ونور الليل 

املظلم عل ما كان من جهد وفاقه.
الكريم،  القرآن  حفظ  عل  السالم(  )عليهم  الطاهرون  األئمة  وحثهّ  كام 
ووعدوا احلافظني له باملنزلة الكريمة عند ال تعال، فقد قال اإلمام أبو عبد 

ال )عليه السالم(: من قرأ القرآن فهو غني وال فقر بعده، وإال ما به غنى.
وروى الفضيل بن يسار عن اإلمام أيب عبد ال )عليه السالم( أنه قال: احلافظ 

للقرآن العامل به مع السفرة الكرام الربرة.
ل يف آيات القرآن الكريم  وحثهّ اإلمام زين العابدين )عليه السالم( عل التأمهّ
فكلام  القرآن خزائن  آيات  السالم(:  )عليه  قال  الذخائر  ملا حوته من  وذلك 

فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها
عل  الطاهرون  األئمة  حثهّ  وقد  ورمحة  بركة  الكريم  القرآن  قراءة  يف  أن  ثمهّ 

تالوته، وقد روى اإلمام أبو عبد ال )عليه السالم( عن جده
اإلمام أمي املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر 
ال )عزَّ وجل( فيه تكثر بركته، وحترضه املالئكة وهتجره الشياطني، وييضء 
ألهل السامء كام تيضء الكواكب ألهل األرض وأن البيت الذي ال يقرأ فيه 
وحترضه  املالئكة  وهتجره  بركته  تقل  فيه  وجل(  )عزهّ  ال  يذكر  وال  القرآن 

الشياطني.

د بن عيل بن عثامن الكراجكي  الشيخ أبو الفتح حممهّ
الدين  رجل  بغداد(  يف  واملدفون  ه�   449 )ت. 
وقد  والطب،  النحو  يف  والعاٌل  الشيعي  والفقيه 
ُكتبت له العديد من الرتاجم يف كتب الشيعة، وهو 
خيهم،  حمل توثيق عند كبار رجاليي الشيعة ومؤرهّ
كالذهبي،  الُسنهّة  علامء  بعض  حتهّى  له  ترجم  وقد 
العديد  له  وكانت  وغيهم،  واليافعي  والصفدي 
الطوائف  من  العديد  مع  الكالمية  املنازعات  من 
اإلسامعيلية،  وباخلصوص  األخ��رى،  واألدي��ان 
مقاومة  يف  ال��ب��ارز  ال���دور  البعض  ل��ه  وأرج���ع 

اإلسامعيلية يف فرتة بروز الدولة الفاطمية.
من مؤلفاته:

ة األطهار. 1� االستنصار يف النص عل األئمهّ
2� القول املبني عن وجوب مسح الرجلني.
3� نظم الدرر يف مبنى الكواكب والدرر.
مات اأُلصول. 4� رياضة العقول يف مقدهّ

5� معدن اجلواهر ورياضة اخلواطر.
6� روضة العابدين ونزهة الزاهدين.
7� رسالة التعريف بحقوق الوالدين.
8� اأُلصول يف مذهب آل الرسول.

ل اأُلنس. 9� مزيل اللبس ومكمهّ
10� ردع اجلاهل وتنبيه الغافل.
ة. 11� التعجب من أغالط العامهّ

12� دليل النص بخرب الغدير.
13� التلقني ألوالد املؤمنني.
14� االختيار من األخبار.
15� هتذيب املسرتشدين.

16� اإلبانة عن املامثلة.

17� الغاية يف اأُلصول.
18� نصيحة األخوان.

19� رياض احلكم.
20� كنز الفوائد.
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سالمة القرآن من التحريف عند الشيعة

الكراجكي
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ش���ارع الوزون في منطقة باب بغداد 
قرب حمام سيد سعيد - كربالء

 عام 196٨

إصالحات البالد

ما  ه��ذا  القضاء  بإصالح  إالهّ  للبلد  إص��الَح  ال 
ُخطبها  العليا يف  الدينية  املرجعية  به  تنادي  كانْت 
السابقة ول يسمعها أحد حتى ُبحهّ صوهتا.. ولذا 
البدَّ أن إجراءات جديدة لتفعيل القضاء يف البالد 
عاداًل  القضاء  يكون  وحتى  الفاسدين،  وحماسبة 

مع اجلميع.

حديُث »األحرار«

الفرتة  العبادة  وآفة  النسيان،  العلم  وآفة  ال  عل  الكذب  احلديث  آفة   *
وآفة   ، اخليالء  اجلامل  وآفة   ، البغي  الشجاعة  وآفة  املن  السامحة  وآفة 

احلسب الفخر. 
* ثالث من أبواب الرب: سخاء النفس وطيب الكالم والصرب عل األذى. 
* أربع يذهبن ضالاًل: االكل بعد الشبع ، والرساج يف القمر، والزرع يف 

األرض السبخة، والصنيعة عند غي أهلها.
* إذا نظرت يف مرآة فكرب ثالثًا وقل: »اللهم كام حسنت خلقي فحسن 

خلقي« .

kوصايا النبّي

َحدَث ذاَت يوٍم عراقّي
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خالَل مراسيم زيارة عاشوراء المباركة، رصدنا كثيرًا من حاالت الجمال والقيِم المثلى لبعض 
المواك���ب الحس���ينية التي كان كّل هّمها خدمة الزائرين الك���رام بكل حرص وتفاٍن وإخالص 
وبهدوء تام بعيدًا عن الضوضاء وصوت جهاز المكّبر العالي واحترام نظافة المدينة وتقليل 
اس���تخدام اإلنارة والترش���يد في التيار الكهربائي، فضاًل عن االبتعاد عن القيام بالممارسات 
الدخيلة على الشعائر الحسينية، حيث أن قضّية اإلمام الحسين )عليه السالم( هي قضية وعي 

وثقافة ورقّي تسمو بشخصية الخادم الحسيني، فهنيئًا لكم يا سادتي.

مواكُبنا الحسينية

موقٌف ألبي الفضل )عليه السالم(
وزارة  أرشيفات  يف  يفتهّش  كان  العراقيني  الدكتوراه  طلبة  أح��َد  أن  ي��روى 
ز أطروحته عن تاريخ العالقات  اخلارجية الربيطانية بلندن بحثًا عن وثائق تعزهّ
بني بريطانيا والعراق، فوجد مذكرة رسية تعود لعام 1906 قد رفع حظر النرش 
عنها ألن عمرها أكثر من 50 عامًا، املذكرة كانت مرسلة من املمثلية الربيطانية 

يف بغداد أيام االحتالل.. ولكن ما هو الغريب فيها؟
بني  طائفية  معركة  نشبْت   1906 سنة  عاشوراء  أيام  يف  اآليت:  املذكرة  تقول 
ار سوق الشورجة يف بغداد، بسبب أن أحد األشخاص املجهولني قام بإلقاء  جتهّ
مًا بحسب تعاليم أئمة الشيعة يف  ( الذي يعدهّ أكله حمرهّ سمكة من نوع )اجلريهّ
يف  املشاركون  منه  يرشب  الذي  املاء  لرشب  واملخصص  )ِحب(  فخاري  إناء 
الطائفة  من  التجار  رأي  نجسًا بحسب  املاء  أصبح  وبذلَك  مراسيم عاشوراء 
الشيعية الذيَن استعجل بعضهم باحلكم عل زمالئهم من الطائفة السنية بوضع 
السمكة عمدًا واستفزازهم، فدار جدال وشتائم فيام بينهم وصلت إل جرح 
البعض حتى متكن حكامء املذهبني من هتدئة األمور.. ولكن املذكرة اخلطية 
كلهّفت  األمر حيث  بغداد هي من فعلت هذا  الربيطانية يف  البعثة  بأن  تعرتف 
أحد جنودها اهلنود بوضع سمكة ال� )جري( يف اإلناء إلشعال الفتنة الطائفية!!

املاء،  العباس رشب  أن  لو  العلامء:  بعض  يقوُل 
ى به عل قتال األعداء؛ ملا كان عند احلسني  ليتقوهّ
)عليه السالم( ملوما!.. ولكن قمر بني هاشم، 
عندما  كربالء،  لواقعة  عيل  ادخ��ره  الذي  ذلك 
أحسهّ بربد املاء، رمى املاء عل املاء.. هذا موقف 
ال ينسى يف السامء، مالئكة العرش سجلت هذا 
اللواء،  البطويل: لقمر العشية، وحامل  املوقف 
وحامي الظعينة.. ومن هنا اإلمام زين العابدين، 
ال  عند  للعباس  )وإن  وق��ال:  القول،  أطلق 
-عز وجل- منزلة يغبطه هبا مجيع الشهداء يوم 
الشهداء  مجيع  تشمل  مطلقة،  العبارة  القيامة(؛ 

طوال تاريخ البرشية.

َحدَث ذاَت يوٍم عراقّي
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