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ِحيِم ِن الرَّ َ محمْ ِ الرَّ ِم اللهّ بِسمْ
َنا  َص الَِّذي َباَركمْ ِجِد اأَلقمْ َسمْ َراِم إَِل املمْ َ ِجِد احلمْ َسمْ َن املمْ ِدِه َليمْاًل مِّ ى بَِعبمْ َ ُس��بمَْحاَن الَِّذي َأرسمْ
ِكَتاَب  َنا ُموَس��ى المْ ��ِميُع الَبِصرُي }اإلرساء/1{ َوآَتيمْ ُه ُهَو السَّ َل��ُه لُِنِرَيُه ِمنمْ آَياتَِنا إِنَّ َحومْ
َة َمنمْ  يَّ ائِيَل َأالَّ َتتَِّخُذوامْ ِمن ُدويِن َوِكي��اًل }اإلرساء/2{ ُذرِّ َ َبنِ��ي إرِسمْ َن��اُه ُهًدى لِّ َوَجَعلمْ
ِكَتاِب  ائِيَل يِف المْ َ َنا إَِل َبنِي إرِسمْ ُه َكاَن َعبمًْدا َشُكوًرا }اإلرساء/3{ َوَقَضيمْ َنا َمَع ُنوٍح إِنَّ لمْ مَحَ
ا  ُد ُأوالُهَ ا َكبرًِيا }اإلرساء/4{ َفإَِذا َجاء َوعمْ ُلنَّ ُعُلوًّ ِ َوَلَتعمْ َتنيمْ ِض َمرَّ ِس��ُدنَّ يِف اأَلرمْ َلُتفمْ
ُعواًل  فمْ ًدا مَّ َي��اِر َوَكاَن َوعمْ يٍد َفَجاُس��وامْ ِخاَلَل الدِّ ِل َبأمٍْس َش��دِ َنا ُأومْ َنا َعَليمُْكممْ ِعَباًدا لَّ َبَعثمْ
َثَر  َناُكممْ َأكمْ َواٍل َوَبننَِي َوَجَعلمْ َناُكم بَِأممْ َددمْ َة َعَليمِْهممْ َوَأممْ َنا َلُكُم المَْكرَّ }اإلرساء/5{ ُثمَّ َرَددمْ
ُد  ُتممْ َفَلَها َفإَِذا َجاء َوعمْ نُفِسُكممْ َوإِنمْ َأَس��أمْ َسنُتممْ أِلَ َس��نُتممْ َأحمْ َنِفرًيا }اإلرساء/6{ إِنمْ َأحمْ
امْ  وامْ َما َعَلومْ ُ ٍة َولُِيَتربِّ َل َمرَّ ِجَد َكاَم َدَخُلوُه َأوَّ َسمْ ُخُلوامْ املمْ اآلِخَرِة لَِيُس��وُؤوامْ ُوُجوَهُكممْ َولَِيدمْ

برًِيا }اإلرساء/7{  َتتمْ

1 ( س��بحان الذي أرسى بعبده ليال من املس��جد احلرام إل املس��جد األقص الذي باركنا 
حوله أي إل ملكوت املسجد األقص الذي هو يف السامء كام يظهر من األخبار اآلتية لنريه 
من آياتنا إنه هو الس��ميع ألقوال عبده البصري وألفعاله .القمي عن الباقر )عليه الس��الم( 
إنه كان جالسا يف املسجد احلرام فنظر إل السامء مرة وإل الكعبة مرة ثم قال سبحان الذي 
أرسى بعبده ليال من املسجد احلرام إل املسجد األقص وكرر ذلك ثالث مرات ثم التفت 
إل إس��امعيل اجلعفي فقال أي يشء يقول أهل العراق يف هذه اآلية يا عراقي قال يقولون 
أرسي ب��ه من املس��جد احلرام إل بيت املقدس فقال ليس ك��ام يقولون ولكنه ارسي به من 

هذه إل هذه وأشار بيده إل السامء وقال ما بينهام حرم .
 )2 ( وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إرسائيل أال تتخذوا وقرئ بالياء من دوين 
وكي��ال ربا تكلون إليه أمورك��م . ) 3 ( يف الكايف والعيايش عن الباقر )عليه الس��الم( أنه 
س��ئل ما عنى بقوله إنه كان عبدا ش��كورا فقال كلامت بالغ فيهن قيل وما هن قال كان إذا 
أصبح قال أصبحت أش��هدك ما أصبحت يب من نعم��ة أو عافية يف دين أو دنيا فإهنا منك 
وحدك ال رشيك لك فلك احلمد عىل ذلك ولك الش��كر كثريا كان يقوهلا إذا أصبح ثالثا 

وإذا أمسى ثالثا .

سورة اإلسراء )17(

تفسيرالسورة

الس��احة االعالمية س��وق ملختلف االخبار والتقارير وغري خاضع��ة للرقابة من حيث اجلودة 
والتسعرية فكل من امسك قلام او جهازا الكرتونيا يستطيع ان يدل بام حتمله نفسيته من نوازع، 
وان��ت تعل��م ان هذا ك��ذب فاعلم كيف ت��رد الكذبة ال ان تردده��ا اكثر من مرة امام مس��امع 
اش��خاص اليفقه��ون معنى الك��ذب فيعتقدون بصحة م��ا تقول ففي بع��ض االحيان يموت 
الباط��ل بعدم ذكره ، فكثري من االحيان ال نعلم باالش��اعات اال م��ن خالل تكذيبها، فالوقت 

واملتلقي مهم جدا ان يتعلمها من يريد فضح االكاذيب

تعلْم كيف فضح الكذبة التفْت



تغريت موازين احلرب ومالت الكفة لصالح اجليش العراقي منذ ان انطلقت فتوى اجلهاد الكفائي ، هذه 
ص العدو باس��مه بل بعمله فالذي يعتدي عىل العراق ومقدس��اته لزاما كفائيا عىل الشعب  الفتوى مل ختصِّ
العراقي الدفاع عن البلد واملقدسات وليست حرصا بمقاتلة داعش فقط ، وحتى بعد دحر االعداء الذين 
يعتدون عىل الوطن دون مربر قانوين او رشعي ومهام تكن هويتهم فاهنم مشمولون بالرد من قبل اجليش 
واحلش��د العراقي، بعد دحر االعداء جيب ان نحافظ ع��ىل البلد فاملخاطر الزالت حمدقة ببلدنا طاملا اصل 
االره��اب التكف��ريي الزال يتنفس، فاملهمة باقية الن فك��رة العدو باقية وان اختلفت التس��ميات بعدما 
كانت القاعدة ثم اصبحت داعش واحلذر من القادم وانتم يارجال العراق اثبتم عزيمتكم وقوتكم بدحر 

االعداء.

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
حقوق األفعال

a

* أما حق الصدقة فأن تعلم أهنا ذخرك عند ربك، ووديعتك التي ال حتتاج إل اإلشهاد، فإذا علمت ذلك 
كنت بام استودعته رسا أوثق بام استودعته عالنية، وكنت جديرا أن تكون أرسرت إليه أمرا أعلنته، وكان 

األمر بينك وبينه فيها رسا عىل كل حال ومل يستظهر عليه فيام استودعته منها إشهاد اإلسامع واإلبصار 
عليه هبا، كأهنا أوثق يف نفس��ك وكأنك ال تثق به يف تأدية وديعتك إليك ثم مل متتن هبا عىل أحد ألهنا 

ل��ك، ف��إذا امتننت هبا مل تأمن أن يكون هبا مثل هتج��ني حالك منها إل من مننت هبا عليه، الن يف 
ذلك دليال عىل أنك مل ترد نفس��ك هبا، ولو أردت نفس��ك هبا مل متتن هبا عىل أحد وال قوة إال 

بالل.
* وأم��ا حق اهلدي فأن ختلص هب��ا اإلرادة إل ربك، والتعرض لرمحت��ه وقبوله وال ترد 

عي��ون الناظرين دونه، ف��إذا كنت كذلك مل تكن متكلفا وال متصنعا وكنت إنام تقصد 
إل الل. واعلم أن الل يراد باليسري وال يراد بالعسري كام أراد بخلقه التيسري ومل يرد 

هبم التعسري، وكذلك التذلل أول بك من التدهقن الن الكلفة واملؤنة 
يف املتدهقنني فأما التذلل والتمسكن فال كلفه فيهام، وال 

مؤنة عليه��ام، ألهنام اخللقة وها موجودان 
يف الطبيعة، وال قوة إال بالل.

صة فتوى الجهاد غير مخصَّ
االفتتاحية



حقوق األفعال



الموصل  أهالي  يدعو  الكربالئي  الشيُخ 
القوات  مع  يتعاونوا  ان  ال��ى  االع���زاء 
المشاركين  جميع  على  ويؤكد  االمنية، 
رعاية  بضرورة  القتالية  العمليات  في 
في  واالس��الم��ي��ة  االنسانية  المعايير 

التعامل مع المعتقلين 
خيوض  حيث   .. اخلالدة  االي��ام  هذه  يف 
اجليش  يف  االب���ط���ال  ال���ع���راق  رج����ال 
البيشمركه،  وقوات  االحتادية،  والرشطة 
العشائر  واب��ن��اء  املتطوعني،  وجحافل 
ال��غ��ي��ارى.. م��ع��ارك ال��ع��زهّ وال���رشف 
والعرض  االرض  عن  دفاعًا  والكرامة.. 
حمافظة  حت��ري��ر  م��ع��ارك  وامل��ق��دس��ات.. 
الكرام  اهلها  وختليص  العزيزة،  نينوى 
ال��داع��ي، نحيي  االره���اب  من رج��س 
ونثمن  ومقاتلني-  قادة   – االحبة  هؤالء 
هلم  ونبارك  ايدهيم  عىل  ونشد  جهودهم 
انتصاراهتم، ونترضع ال الل العيل القدير 
عىل  وينرصهم  وحيميهم  يرعاهم  ان 
ويتغمد  االرهابيني،  الظالميني  اعدائهم 
والرضوان،  بالرمحة  االب��رار  شهداءهم 

ويُمن عىل جرحاهم بالشفاء والعافية..
كام   – املقاتلني  أحبتنا  عىل  اليوم  ونؤكد 
 - سابقة  مناسبات  يف  عليهم  اك��دن��ا 
ب���رضورة اخت��اذ اق��ص درج���ات احليطة 
العالقني  املدنيني  مع  التعامل  يف  واحلذر 
يف مناطق القتال، والسعي البليغ يف ابعاد 
بكل  هلم  احلامية  وتوفري  عنهم،  االذى 
الوسائل املمكنة، كام ندعو اهال املوصل 
االعزاء ال ان يتعاونوا مع القوات االمنية 
يف  مهمتهم  هلم  ويسهلوا  املستطاع  قدر 
انقاذهم وختليصهم من سيطرة االرهابيني 

الدواعش.
ون��ؤك��د اي��ض��ًا ع��ىل مجيع امل��ش��ارك��ني يف 
املعايري  رعاية  القتالية برضورة  العمليات 
مع  التعامل  يف  واالسالمية  االنسانية 

اختاذ  عىل  واالقتصار  كانوا  أيًا  املعتقلني 
واالبتعاد  بحقهم  القانونية  االج��راءات 

عن الثأر واالنتقام يف مطلق االحوال.
لنا من  يا من ليس  امليامني..  اهيا االبطال 
نفتخر هبم غريكم.. لقد حتملتم مسؤولية 
يف  ومقدساته  وشعبه  العراق  عن  الدفاع 
احلك الظروف واصعبها منذ ما يزيد عىل 
عامني – فكنتم – وايم الل- عىل مستوى 

هذه املسؤولية العظيمة.
بمتطلباهتا  القيام  يف  وا  تكلهّ ومل  وا  متلهّ مل 
صالبة  ازددت���م  ال��وق��ت  م��ى  كلام  ب��ل 
حتى  القتال  ملواصلة   .. عزائمكم  يف 
فاسرتخصتم  العظيم،  اهلدف  هذا  حتقيق 
وقدمتم  ال��دم��اء،  وب��ذل��ت��م  االرواح، 
واجلرحى  الشهداء  من  االالف  عرشات 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة 
الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام 
ُخطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة 
في  أقيمت  والتي  الُجمعة  الثانية من صالة 
محرم   /19 في  الشريف  الحسيني  الصحن 
تحدث  2016/10/21م،  الموافق  /1438هـ  الحرام 

سماحته في ُخطبته قائال:                            
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الغزوات  من  للعديد  البالد  تعرضت  املتعاقبة,  العصور  مدى  عىل  العراق  تاريخ  يف  جاَء  ملا  وفقًا 
وموجات االحتالل؛ سقطت عروش, وُدمرت حضارات, وأزيلت اثار, واملوصل إحدى مدن العراقية, 
كانت حمور لالستهداف, دخلتها ثامنية جيوش غازية طيلة القرون املاضية, حتى سقوطها بيد داعش 

عام 2014, وسيدون التاريخ فتحها بفتوى السيد السيستاين عام 2016.
وتزامنًا مع املعارك اجلارية, ضمن عمليات حترير نينوى, وتواصاًل للتوصيات السابقة, أعلنت املرجعية 
القوات األمنية, تكمن يف اختاذ أقص درجات  الدينية يف خطبة اجلمعة عن توصيات جديدة, ألبناء 
احليطة واحلذر يف التعامل مع املدنيني العالقني يف مناطق القتال, والسعي يف إبعاد األذى عنهم, وتوفري 
احلامية هلم بكل الوسائل املمكنة, ورضورة رعاية املعايري اإلنسانية واإلسالمية يف التعامل مع املعتقلني 

أيًا كانوا.
وكان للمرجعية العليا؛ دعوة ألهال املوصل يف أن يتعاونوا مع القوات األمنية قدر املستطاع, ويسهلوا 
هلم مهمتهم يف إنقاذهم, وختليصهم من سيطرة اإلرهابيني الدواعش, فيام أعطت تصورًا للسلم األهيل, 
والتعامل مع اخلارجني عىل القانون, باختاذ اإلجراءات القانونية بحقهم, واالبتعاد عن الثأر واالنتقام 
يف مطلق األحوال, تفاديًا ألي عواقب حتدث نتيجة ما جرى بني أبناء العشائر, إثناء سيطرة اإلرهاب 

عىل مدهنم.
النرص  من  )اقرتبتم  كافة  العراق  ألبناء  فأكدت  اجلارية,  لإلحداث  مستقبلية  نظرة  أيضًا  هلا  وكانت 
النهائي عىل اإلرهابيني الدواعش(, بتطهري مجيع األرض العراقية من دنس وجودهم, وإبعاد خطرهم 
الذي  اليوم  إل  متطلعة  معززين مكرمني,  مناطقهم  إل  النازحون  ويعود  الوطن موحدًا,  ليعود  عنها, 
تطوى فيه هذه الصفحة املؤملة من تاريخ العراق, املليئة بإراقة الدماء وخراب الديار, وآهات الثكىل 

ودموع اليتامى, وأنني اجلرحى.
ومل تغفل من تبيان نظرهتا االسرتاتيجية, ملا بعد حترير املوصل؛ فتأملت بفتح صفحة أخرى حيل فيها 
األمن واالستقرار عىل ربوع العراق, ويتكاتف فيها اجلميع من خمتلف املكونات عىل بناء وطنهم, بعيدًا 
عن الضغائن واألحقاد, ويأخذون العرب والدروس من جتارهبم املريرة املاضية, وينتبهون ألخطائهم 
شؤوهنم  يف  للتدخل  خالفاهتم  باستغالل  لألجنبي  يسمحون  وال  تكرارها,  ويتفادون  وخطاياهم, 

الداخلية, وخرق سيادة بلدهم بذرائع خمتلقة.
العراق,  غيارى  بسواعد  سيكون  احلدباء,  فتح  إن  املجد,  بحروف  ويسطر  التاريخ؛  ليكتب  وبذلك 
الكفائي«  »اجلهاد  املقدسة  فتواه  السيستاين  السيد  العليا, عندما اصدر  املرجعية  نداء  لتلبية  هبوا  ممن 
يف حزيران 2014, لتكون فاحتة االنتصارات لتحرير األرايض العراقية واملدن املغتصبة, حتى ُيكلل 

النرص املبني بفتح املوصل عام 2016 بإذن الل تعال.

وال   – رتم  وسطهّ السبيل،  هذا  يف 
مالحم  اروع  رون-  تسطهّ زلتم 
البطولة والفداء يف سوح الوغى.. 

مما سيخلدها لكم التاريخ.
من  اقرتبتم  قد  تكونوا  ان  ونأمل 
االرهابيني  عىل  النهائي  النرص 
الدواعش.. بتطهري مجيع االرض 
وج��وده��م،  دن��س  م��ن  العراقية 
ليعود  عنها،  خطرهم  واب��ع��اد 
النازحون  ويعود  موحدًا،  الوطن 

ال مناطقهم معززين مكرمني.
ال��ذي  ال��ي��وم  ال  نتطلع  اننا  ك��ام 
املؤملة  الصفحة  ه��ذه  فيه  ُتطوى 
بإراقة  املليئة  العراق..  تاريخ  من 
وآهات  الديار،  وخراب  الدماء، 
وأنني  اليتامى،  ودم��وع  الثكال، 

اجلرحى واملصابني.
فيها  حيل  اخ��رى  صفحة  وتفتح 
االم���ن واالس��ت��ق��رار ع��ىل رب��وع 
فيها  ويتكاتف  الطيب،  البلد  هذا 
عىل  املكونات  خمتلف  من  اجلميع 
اإلح��ن  ع��ن  بعيدًا  وطنهم  بناء 

واالحقاد، 
من  وال���دروس  العرب  ي��أخ��ذون 
وينتبهون  املاضية،  املريرة  جتارهبم 
وخ��ط��اي��اه��م،  اخ��ط��ائ��ه��م  ال 
ويتفادون تكرارها، وال يسمحون 
خالفاهتم  باستغالل  لألجنبي 
الداخلية،  شؤوهنم  يف  للتدخل 
ب��ذرائ��ع  بلدهم  س��ي��ادة  وخ���رق 

خمتلقة كام حيصل اليوم.
الصاحلني،  سبيل  بنا  خذ  اللهم 
عىل  الصاحلني  به  تعني  بام  وأعنا 
س��وء  يف  ت��ردن��ا  وال  ان��ف��س��ه��م، 

استنقذتنا منه يا رب العاملني.

شهادة للتاريخ
ُفتحْت الموصل بفتوى السيد السيستاني

بقلم: عامر العامري
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بمقامات  التعريف  الزيارة:  مضامني  ومن 
)وراث��ة  السامية  ومنازله  االهلية  املعصوم 
الصديق،  املؤمنني،  ام��ري  ويص  االنبياء، 
الشهيد، االمام الرب التقي، ...( لتحديد نوع 
العالقة بينه وبني الزائر والكشف عن مراتبه 
متيهّز  لكونه  هبا  تعال  الل  خصه  التي  االهلية 
تعال  العبودية واحلب لل  مقام  عن غريه يف 
واخلضوع له وما حيمله من ذوبان يف الذات 
وان  الزائر  قبل  من  هلا  االقرار  وإن  االهلية، 
التزامات  يقتيض  االقرار  ثم  التعريف  هذا 
من  والتربي  هلم  امل��واالة  ومنها  الزائر  من 
واوليائه  وملنهجه  ل��ه  واملساملة  اعدائهم 
واحلرب العدائه )واتقرب ال الل ثم اليكم 
من  وبالرباءة  وليكم  وم��واالة  بمواالتكم 

اعدائكم..(.
ومقومات  الوالية  ه��ذه  مقومات  هي  فام 

التربي وماهي استحقاقاته؟
من  للتول  الب��د  ومبادئه:  التول  مراتب 
ينبع من القلب أال وهو احلب لكي  ارتباط 

ثم  تعال  الل  اولياء  ال  بقلبه  االنسان  ينشد 
ينشأ عن احلب النابع من املعرفة العميقة بالل 
تعال ومكانة اوليائه يف اداء رسالة الدين وما 
يؤدونه من دور يف احلياة وما يتحملونه من 
يفنون  اهنم  حتى  ومشاكل  ومصاعب  اذى 
ذاهتم يف حب الل تعال ويبذلون ارواحهم يف 
سبيل هداية الناس يستتبع ذلك االنقياد هبم 
املقصود  وليس  هبم..  واالقتداء  وطاعتهم 
هو  بل  الساذج  السطحي  احلب  هنا  باحلب 
احلب املبدئي النابع عن ايامن عميق ومعرفة 
واحلب  والعمل؛  باالتباع  مقرونة  واعية 
السالم  عليهم  البيت  اهل  اليه  دعا  ال��ذي 
هو احلب الواعي املستند ال حب الل تعال 
البيت  اهل  منزلته ومكانة  ومعرفته ومعرفة 
حافظوا  اهنم  وكيف  االسالمية  الرسالة  يف 
عليها وصانوها واهنم جسدوا الفرد االكمل 
اجلها..  من  يشء  بكل  وضحوا  للرسالة 
واالتباع  العمل  يستتبع  ال��ذي  احلب  هذا 

واالخالقية حلب بدون عمل واتباع.

قال تعال : )قل ان كنتم حتبون الل فاتبعوين 
حيببكم الل( – آل عمران- .

يقوى   – اي��ض��ًا  م��رات��ب  ل��ه  هنا  واحل���ب 
ويضعف- وقوته تتمثل يف ان يؤثر االنسان 
واهله  نفسه  ع��ىل  حتى  تعال  الل  اول��ي��اء 
يف  حتى  ينساهم  وال  ودنياه  وماله  واوالده 
ما  ذلك  عىل  ومثال  وآالمه  معاناته  حلظات 
السالم(  )عليه  الفضل  ايب  موقف  من  كان 
وعىل  عليه  ق��ادرًا  كان  وهو  املاء  رمى  حتى 
اليه  احلاجة  اشد  للقتال وكان يف  به  التقوي 
اخيه،  عطش  تذكر  حني  امل��اء  رم��ى  لكنه 
حلظات  يف  كان  حينام  عوسجة  بن  ومسلم 
مل  بلحظات  استشهاده  وقبل  االخري  النزع 
شعوره  وكان  السالم(  )عليه  احلسني  ينس 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  ال  متوجها 
فقال حلبيب )رضوان الل عليه( حينام طلب 
وال  به  يتعلق  شيئًا  يذكر  فلم  يويص  ان  منه 
لالمام  واشار  هبذا  اوصيك  قال  بل  بعياله 

احلسني )عليه السالم(.

اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 19/حمرم احلرام/1438هـ املوافق 2016/10/21م

في معنى التوّلي والتبّري
أحد  في  ورد  المباركة، حيث  عاشوراء  زيارة  المرة مع مضامين من  نقف هذه 
وبالبراءة من  وليكم  بمواالتكم ومواالة  اليكم  ثم  الى اهلل  )واتقرب  مقاطعها: 
اعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراَءِة من اشياعهم واتباعهم اني سلم لمن 

سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن واالكم وعدو لمن عاداكم(.
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الصادق  احلب  ان  من  املذكور  املعنى  وال 
)عليه  املؤمنني  ام��ري  اش��ار  العمل  يستتبع 

السالم( بقوله: )من احبنا فليعمل بعملنا(
والتربي  بالتول  كثريا  االسالم  اهتم  ولقد 
لاليامن  االساسية  االركان  من  عدها  حتى 
االعامل  صالح  لقبول  اساسيني  واعتربها 
)عليه  احلسني  االمام  زي��ارات  يف  ونالحظ 
السالم( الرتكيز عىل هذين الواجبني بل خيهّام 
كثريًا عىل مقاطع متعددة من زيارة عاشوراء 
الل  يف  والبغض  الل  يف  احلب  عني  وها   ..

الوارد يف الكثري من الروايات..
ويقرتن التول دائاًم مع التربي من اعداء الل 
فهو  السالم  عليهم  البيت  واهل  ورسوله 
من  التول  ينفع  فال  عنه  ينفك  ال  له  مالزم 

دون التربي..
ِم  َيومْ ِ َوالمْ ِمُنوَن بِاللَّ مًا ُيؤمْ قال تعال: )ال جَتُِد َقومْ
َوَلومْ  َوَرُسوَلُه   َ اللَّ َحادَّ  َمنمْ  وَن  ُي��َوادُّ اآلِخِر 
َأومْ  ��ممْ  ��َواهَنُ إِخمْ َأومْ  َناَءُهممْ  َأبمْ َأومْ  آَباَءُهممْ  َكاُنوا 
اإِلياَمَن  ُقُلوهِبِممْ  يِف  َكَتَب  َلئَِك  ُأومْ ممْ  َعِشرَيهَتُ
ِري  جَتمْ َجنَّاٍت  ِخُلُهممْ  َوُيدمْ ُه  ِمنمْ بُِروٍح  َدُهممْ  َوَأيَّ

اُر َخالِِديَن ِفيَها( – املجادلة- َ تَِها اأَلهنمْ ِمنمْ حَتمْ
واالتباع  والتصديق  املحبة  هو  فالتول: 
كل  يف  القدوة  وجعلهم  تعال  الل  الولياء 
وطاعتهم  الوام��ره��م  واالنصياع  االم��ور 

تعال  الل  لوالية  امتداد  وهي  هلم  والتبعية 
الل  مواالة  يعني  والوالية  والتول  ورسوله، 

واتباعهم وجعلهم القدوة يف كل االمور.
ومن  وااليامن  االسالم  لوازم  من  والتربي: 
االمور الواجبة يف الرشيعة، وكام ان العالقة 
املطلوبة مع الل تعال واوليائه البد ان تكون 
اجياد  من  فالبد  والتقريب  اجل��ذب  عالقة 
اعدائه  عن  والتنفر  واالبعاد  الطرد  عالقة 
وهكذا تقتيض الفطرة االنسانية حتى تكون 
اخلري  نحو  تدفعه  االنسان  يف  املؤثرة  القوى 
الرش  قوى  تأثري  عن  بعيدًا  واحلق  والكامل 
وهو  التربي  من  فالبد  والباطل،  والضالل 
الرفض لوالية اعداء الل تعال والتنفر عنهم 
بإجياد حاجز  واالبتعاد عن منهجهم وذلك 
ألعداء  التأثري  دائرة  وبني  بينهم  حيول  قوي 

الل تعال عىل االنسان.
والتربي اساسه البغض والعداء العداء الل 
تعال وهو يستلزم عدم االتباع واالنقياد هلم 

وملنهجهم..
الوالء: وهو عىل درجة من احلب فاذا تركز 
احلب وتعمق ومتكن من االنسان عن وعي 
وبصرية.. يف سبب حبه وثامر حبه فانه ينتقل 
يشء  كل  يف  والطاعة  االت��ب��اع  مرحلة  ال 
هلم  خيلص  بل  تعال  الل  الولياء  حياته  يف 
ويتفانى يف الوالء هلم ويكون نصريًا ومتفانيًا 
يف الدفاع عنهم والسري عىل هنجهم وال يبال 

بأي يشء يتعرض اليه من اجلهم.
وخالصة القول اهيا االخوة ان التول باملعنى 
ينفك  ال  اوضحناه  الذي  والتربي  املذكور 
احدها عن االخر وحتى يتضح االمر اكثر، 
ونقول احذر ان تكون ممن يشارك يف جمالس 
العزاء وتبكي عىل احلسني عالنية تريد بذلك 
عليهم  البيت  ألهل  املوالني  من  تكون  ان 
املعايص  ترتكب  الرس  يف  ولكنك  السالم 
وتتكالب  وتغدر...  وتغش  وختون  وتظلم 

عىل الدنيا فتكون ممن مل يتربأ من اعداء الل.
العزاء  عىل  حي��رص  ممن  تكون  ان  واح��ذر 
الناس  امام  للمجالس  واحلضور  واالطعام 
ظاملًا  كنت  البيت  ال  ع��دت  اذا  ولكنك 
حينام  او  واوالدك  اهلك  مع  ومتوحشًا 
تكون يف الدائرة والسوق واجلامعة ترتكب 
وتقرصهّ  وتغتاب  للحرام  وتنظر  املعايص 
وتغصب  رمح��ك  تقطع  او  ع��م��ل��ك..  يف 
املنافية  االم��ور  من  ذل��ك  ونحو  حقهم.. 
متارس  ان  واحذر  تعال..  الل  اولياء  ملواالة 
الشعائر احلسينية وتدعي الوالء ألهل البيت 
عليهم السالم ولكنك ختالف مرجع التقليد 
م عليه غريه من ارباب الفكر الرخيص  وتقدهّ
واملناهج املستوردة؛ او تلبس مالبس السواد 
وحتزن ولكنك يف قلبك حتقد وتكره وتبغض 

وتغل لالخرين.
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يؤكد صدى قول الرئيس الرويس عن قوة احلشد الشعبي املقدس حني غرد مؤخرا قائال) ان 
رجال كبري السن يف النجف االرشف بفتوى كفائية منه دحرت عصابات )داعش( االرهابية 
فكيف اذا كانت فتوته ضد وكر االرهاب وصناعة املوت وورثة قطع الرؤوس )السعودية ( 
أكيد موالوه سيصلون يف مكة يف طرفة عني(، هذه التغريدة تواشجت مع ما كنت أبحث عنه، 
عن القيمة الروحية عن االمام احلسني )عليه السالم( يف فكر من كتبوا عنه من غري طائفتك 
البعيدون عن االسالم شكال ومضمونا، او من استهوهتم فكرة ثورة احلسني فكتب  وحتى 
ما كتب عن خالصتها الفكرية والعقائدية وذروهتا يف صناعة االنسان املسلم خالص الطاعة 
لوا الدين ال  ال الل تعال، بعد بغيه وخروجه عن دينه بسبب السياسات املنحرفة لقادة حوهّ
عروش توارثية حتت سلطة الذبح العلني لكل من خيالف مبادئهم الضالة...هؤالء الباحثون 
فازوا بمعرفة نظرة ال اعامق ثورة احلسني وحتريك شهيتهم  لإلفصاح عن مكنوناهتا، شيئا 
يضاهي عندهم وعند متابعيهم روعة ما قالوا طيلة فرتة كتاباهتم االبداعية...لقد تغريت معامل 
السياسة، وتغريت ايدولوجيات عديدة لكن فكر احلسني عليه السالم مل خيتلف ومل يتغري ابدًا 
بل ظل عالقة تبادل عقود احلزن رائجة من جيل ال اخر بدئ من كربالء ولن يتوقف رغم 

تغري نظم احلكم وقامت الثورات يف معظم دول العامل ... 
التاريخ وقد قيل عنها  امتداد  ...ثورة عىل  ثورة  السالم( ال تشبهها  ثورة احلسني )عليه  اذن 
والباحثني وقد فرسوها  التاريخ  والقادة وكتبة  والعلامء واملفكرين  العظامء  السن  الكثري عىل 
الن  كربالء،  من  جديد  من  انطلق  الذي  االس��الم  مثلت  الهنا  تعال(  الل  ال  يعود  ك�)رس 
كربالء مثلت البقعة التي ابتلعت كل مشاعر النقمة يف املتأسلمني وبقايا املسلمني، كام تفعل 
العقالنية  تدعي  وأخرى  مشككة  وأخرى  غاضبة  مشاعر  لترصيف  وسيلة  الصواعق  مانعة 
قوة  ينصهرون وتبقى كربالء  انوفهم  الوجودية وغريهم من حداثويي االسالم، ورغام عىل 
والنجف صوتا سيذكرهن التاريخ كيف سحقن حتت اقدامهن أكرب مؤامرة إرهابية عىل الدول 

االسالمية يف الزمن املعارص..!

ثورُة الحسين سٌر يعود الى اهلل 
حيدر عاشور العبيدي
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م  يمهّ حتى  للشفاء  متاثَل  ان  ما 
النجف االرشف،  وجهه شطر 
فتوى  انطلقت  حيث  ه��ن��اك 
من  له وألمثاله  معراجًا  اجلهاد 

املؤمنني.
عباس  اس��ام��ة  امل��ق��ات��ل  ان���ه 
احللة  ابن  املعموري،  جابر 
الذي بيض الل وجهه ووجه 
شهد  كام  به،  مجيعا  العراقيني 

خلفه  تاركا  االم��ة،  مرجع  له 
ك��ل م��ا حي��ل��م ب��ه االخ����رون 
مدير  منصب  العليا،  شهادته 
لعمليات  بسببه  تعرض  لطاملا 
عمل  وصموده،  لثباته  اغتيال 
وظيفي مستقر، زوجة واطفال، 
يعود  وهو  ويصربون  ينتظرون 
هلم للمرة اخلامسة حاماًل وسام 
رشف؛ أبت املعارك الكربى اال 

ان توسم عىل جسده عالمات 
انتصارها.

رجله  اصابة  تشفى  ان  فام 
حترير  عمليات  يف  بقذيفة 
حتى  ال��ص��خ��ر  ج����رف 
يف  عينه  يف  بشظايا  يصاب 

معركة بيجي ثم اصابة ثالثة 
يف قدميه مل يلبث بعدها طوياًل 

ليعود بإصابة من مكحول.
كان  اخلالدية  يف  بطولته  ان  اال 
إذمْ حي��رص عىل  اخ��ر؛  وق��ع  هلا 
التي  اليدوية  الرمانات  التقاط 
انفالقها  قبل  ال��ع��دو  يرميها 
يف  ك��ان  حتى  عليهم  ليعيدها 
ففقدها  يده  قطع  واح��دة  اخر 
مازال  مهيب  عبايس  مشهد  يف 

ينبض به الطف كل سنة.
ع����اد ه����ذه امل���رة 

مكسوا بكل 

االصابات حتى مازحه الطبيب 
فرد  تكليفك  سقط  لقد  قائاًل 
اخ��رى..  يد  لدي  م��ازال  عليه 
املقطوعة  اليد  ارس��ل  وك��أن��ه 

عربون والء!!
قدميه  عىل  يقف  اليوم  هو  ها 
منذ  خيُب  مل  الذي  العزم  بذات 
ص��دور  اب��ان  االول  التحاقه 

ايب  لقوة  وتشكيلهم  الفتوى 
كل  مستنفذا  االح��رار 
واج��ازة  رخصة 
وظيفية ليقضيها 

حيث  هناك 
ع��ب��ق ال��ش��ه��ادة ي��م��أل ارج���اء 
زهوا  اال  يزيده  فال  السواتر 

وشجاعة.
فها هو اليوم يفخر هبذا القربان 
ان  السهل  من  ليس  كان  وان 
يعيش االنسان بيد واحدة، ثمة 
حتى  يمكن  ال  كثرية  تفاصيل 
لصاحب العقيدة ان يتجاوزها 

بسهولة ولكن ما حدث بعدها 
كان امرا عظيام..

العامل  هذا  حدود  يتجاوز  امر 
املرجع  استقبله  فقد  امل���ادي، 
من  ينهض  وهو  مرحبا  االعىل 
جملسه وخيطو اليه رغم كرب سنة 
له  ليقول  الصحي  ووضعه 
»هنيئا لك يا بني لقد سبقتك 
يدك ال اجلنة«، نعم هنيئا لك 
االستقبال  ذل��ك  منتظر  اب��ا  يا 
من  والبشارة  املواساة  وتلك 
كان  ال��ذي  الفتوى  صاحب 
كثرة  فعىل  العراق  لنجاة  سببا 
اليه والطالبني رعايته  الوافدين 
ليعلن  ملثلك  ويقف  لك  يقف 
انكم  وال��س��امء  االرض  اله��ل 

االعلون قدرا...
العلوي  املحمدي  النهج  ان��ه 
متى  ي��ع��رف  ال���ذي  احلسيني 
هو  وه��ا  يصرب،  ومتى  يقاتل 
بشري  الشيخ  إنهّ��ه  اخ��ر  مرجع 
عظيم  بأمر  لك  يشهد  النجفي 
فعن   ..« للزهراء  يدك  »سرتفع 
وانت  اواسيك  وفقد  وجع  اي 
حمل رعاية نواب االمام وهل ل 
ذهبت  اين  اسأل  ان  ذلك  بعد 
التي دافعت وقاتلت  اليد  تلك 

حتى قطعت؟
جيب  ح��ي��ث  ال  ذه��ب��ت  ل��ق��د 
مجيعا  نكون  وان  تكون..  ان 
معززين مكرمني لقد نجت من 
مضيق الدنيا ال رحاب اخللود.

أين ذهبت يدُه المباركة؟
لبنى مجيد حسين
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

• خبير أمني أمريكي يؤكد: نهاية )الخالفة( بتحرير الموصل اال

وواشنطن ترّجح لج��وء )داعش( لألسلحة الكيمياوية..

• فرقة العباس )عليه السالم(  القتالية  تستدعي )اربعة  آالف مقاتل( 
لمعركة الحويجة وتأمين زيارة أربعينية االمام الحسين)عليه السالم(..

• وزارة االتصاالت تعزو ضعف اإلنترنت لقدم الشبكة وتضاعف االستخدام ل�)20 ( مّرة وعرقلة مشروع الكابل الضوئي...

• العراق يؤسس أول شركة طيران للسفر ب� )الهليكوبتر(...والنقل توقع عقدًا استشاريًا مع لوفتهانزا األلمانية...

• القوات المسلحة المشاركة بعملية تحرير الموصل توزع مساعدات انسانية بين اهالي القرى المحررة...

• هيئة السياحة واآلثار تتوقع وصول )ثالثة ماليين( زائر إيراني إلى العراق ألداء زيارة اربعينية االمام الحسين )عليه السالم(...

لواُء الطفوف يصل الى مشارف الموصل للمشاركة في عمليات التحرير

• )أزمات نفسية( تعصف بالطلبة بسبب حيتان الفساد و)بسطيات( تغص بكتب المناهج الدراسية ومخازن التربية خاوية على عروشها...

• دائرة صحة مدينة كربالء المقدسة تضبط وتتلف )24( طنا من اللحوم المستوردة منتهية الصالحية...

جنيف  نداء  منظمة  مع  بالتعاون  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  اقامت 
االنساين  الدول  القانون  حول  تدريبية  ورشة  منتسبيها  من  العديد  وبمشاركة 
ودوره يف النزاعات املسلحة يف محاية املدنيني،اضافة ال تبيان املفاهيم القانونية 
محاية  وكيفية  فيها  املتواجدين  واألشخاص  العسكرية  العمليات  مناطق  حول 
للمقاتلني يف  العليا  الدينية  املرجعية  أهم   توجيهات  الورشة  بينت  املدنيني،كام 

املناطق التي تواجه فيها  كيان )داعش( االرهايب

العتبة الحسينية  المقدسة ومنظمة )نداء جنيف( تقيمان ورشة تدريبية حول القانون الدولي 

احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة  التابع  الطفوف  لواء  قوات  وصلت 
عمليات  يف  للمشاركة  استعدادا  املوصل  مدينة  مشارف  ال  املقدسة 
امر  ذلك  أكد  االرهابية،  )داعش(  عصابات  براثن  من  املدينة  حترير 
احلاسمة  ستكون  املوصل  معركة  ان  مضيفا  مصلح(،  )قاسم  اللواء 
سهلة  ستكون  املوصل  معركة  ان  موضحا   )داع��ش(،  عىل  للقضاء 
املنال يف حال مل تكن هناك تدخالت خارجية، مبينا ان احلشد الشعبي 
سيكون الفيصل يف هذه املعركة كونه اثبت جدارته يف املعارك السابقة.
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للعتبة  العامة  لألمانة  الرشعي  املتول  ام��َر 
املهدي  )عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية 
السالم«  »عليه  االكرب  عيل  لواء  الكربالئي( 
الرشقاط  قضاء  مستشفى  بتجهيز  القتال 
آمر  ذلك  أكد   ، الطبية  واملستلزمات  باألدوية 
احلمداين(قائال  )عيل  اللواء  األكرب  عيل  لواء 
ان لواء عيل االكرب«عليه السالم«  جهز ايضا 
احلاالت  لنقل  اسعاف  بسيارات  املستشفى 
ال��رشق��اط  ويذكر  ال��ط��ارئ��ة خ���ارج ق��ض��اء 
السالم«   االكرب«عليه  عيل  لواء  ان   احلمداين 
منطقة  عىل  االرهايب  ل�)داعش(  تعرضا  صد 
ملحافظة  التابع  ال��رشق��اط  قضاء  يف  ال��س��دة 
من    االيمن  باجلانب  التي حتيط  الدين  صالح 
القضاء، مستغال   فرتة صالة املغرب بالتسلل 
ال املنطقة، مؤكدا أن مقاتيل اللواء استطاعوا 

اعادة حترير مجيع املناطق التي وصلها العدو.

ني  ُة الشهداء واملضحهّ سة بالتعاون مع مديريهّ اقامت االمانة العامة للعتبة العبهّاسية املقدهّ
لتكريم جرحى احلشد  سة تضامن حمفال  وبالتنسيق مع مؤسهّ الشعبيهّ  يف هيئة احلشد 
اجلريح..  )يوم  شعار:  حتت  بغداد  العاصمة  يف  الشهيد  نصب  قاعة  عىل  الشعبي 
جرحانا فخرنا(. وذكر رئيس قسم الشؤون الدينيهّة يف العتبة املقدسة الشيخ )صالح 
نشعر  فإنهّنا  املجاهدين  لإلخوة  م  ُيقدهّ ما  كلهّ  من  بالرغم   : أنهّه  كلمته   يف  الكربالئي( 
بالتقصري، لذا جيب عىل أرسة كلهّ شهيٍد وكلهّ جريٍح أن تفخر هبذا العطاء يف الدنيا، 
ُتكتب  أن  جيب  الشهداء  وعوائل  اجلرحى  من  نسمعها  التي  القصص  إنهّ  مضيفا 

ساته. بالذهب، ألهنم مثال للتضحية والفداء، يف الدفاع عن العراق وشعبه ومقدهّ

االكرب  لواء عيل  املقدسة جماهدي  العسكرية  العتبة  استقبلت 
احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة  التابع  القتال  السالم(  )عليه 
املقدسة واحد فصائل احلشد الشعبي. وقال امني عام العتبة 
العسكرية املقدسة الشيخ ستار املرشدي : ترشفنا بزيارة آمر 
ونحن  املجاهدين  من  وثلة  السالم(  )عليه  األكرب  عيل  لواء 
ارض  حترير  يف  الكبري  ال��دور  هلم  كان  ان  بعد  هبم  نحتفي 
بانتظار  املوصل  مشارف  عىل  اللواء  ابطال  ان  الوطن،مبينا 
األوامر للدخول يف معركة التحرير. يذكر ان العتبة العسكرية 
بركة  من  هدايا  عن  فضال  العتبة  ووشاح  راية  بتقديم  قامت 

العتبة آلمر اللواء واملجاهدين.

للعتبة  العامة  لألمانة  شكره  الل(  عبد  )امحد  الدين  صالح  حمافظ  م  قدهّ
البارز  الدور  مثمنا   ، السالم(  )عليه  االكرب  عيل  ولواء  املقدسة  احلسينية 
الذي قدمه اللواء يف حترير العديد من مناطق املحافظة، فضال عن االرشاف 
عىل اعادة العوائل النازحة ال منازهلا يف بيجي والبعيجي، مؤكدا ان املدينة 
وخاصة  حتريرها  يف  املشاركة  القطعات  مجيع  بفضل  االرهاب  من  خالية 
لواء عيل األكرب)عليه السالم(  الذي اثبت بأنه قوة عسكرية منتظمة وتأمتر 

بأمر املرجعية الدينية العليا ، فضال عن دوره اإلنساين البارز.

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

المتولي الشرعي للعتبة الحسينية يأمر بتجهيز مستشفى الشرقاط باألدوية ولواء 
على االكبر »عليه السالم« يصد هجوما داعشيا

م جرحى العاصمة بغداد تحَت شعار )يوم الجريح.. جرحانا فخرنا( العتبة العباسية المقدسة تكرِّ

محافظة صالح الدين تقّدم شكرها للعتبة الحسينية المقدسة 
ولواء علي االكبر)عليه السالم( القتالي

العتبة العسكرية المقدسة تستقبل مجاهدي لواء علي األكبرالقتالي
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)1333 ه� – 1419 ه�(

البرصة  بمدينة  املولود عام 1050 ه�،  نعمة الل اجلزائري  السيهّد 
يف العراق.

 أساتذته: نذكر منهم ما ييل:
د اجلزائري. 1- يوسف بن حممهّ

2- الشيخ حسني اهلويزي.
3- الشاه أبو الول الشريازي.

4- إبراهيم بن صدر الدين الشريازي.
ث البحراين. 5- املحدهّ

6- الشيخ فخر الدين الطرحيي.
ق اخلونساري. 7- الشيخ حسني اخلونساري، املعروف باملحقهّ

 تالمذته: نذكر منهم ما ييل:
د بن عيل النجار. 1- حممهّ

د حسني. د باقر بن حممهّ 2- حممهّ
د شاهي. 3- السيهّد حممهّ

4- عبد احلسني الكركي.
5- القايض نعمة الل بن معصوم.

 مكانته العلمية:
مة  العالهّ كان  العلامء،  من  جمموعتني  مع  اجلزائري  السيهّد  ساهم 
املعروفني،  كتابيه  مصادر  إعداد  ة  مهمهّ إليهام  أوكل  قد  املجليس 
وها  احلديث،  علم  يف  الكربى  املوسوعات  من  ان  ُيَعدَّ اللذين 
أربعة  من  أكثر  بجمع  ساهم  وكام  العقول،  ومرآة  األنوار،  بحار 
السيهّد  ��ف  ألَّ وقد  منها،  ج��زءًا  بنفسه  استنسخ  قد  كتاب  آالف 
اجلزائري العديد من الكتب يف العلوم العقلية والنقلية، كام دأب 

السيهّد عىل حتشية الكتب والتعليق عليها.
 خدماته:

فقبل  املدينة  يف  اإلقامة  إل  )شوشرت(  تسرت  مدينة  أه��ال  دع��اه 
منصب  الصفوي  سليامن  السلطان  ده  قلَّ وصوله  ومنذ  الدعوة، 
به بشيخ  لقَّ الدينية، كام  املناصب  القضاء، وإمامة اجلمعة، وسائر 

اإلسالم يف مدينة تسرت.
باملسائل  عارفني  وجيزة  ة  مدهّ بعد  أصبحوا  السيهّد  إقامة  وبفضل   
واألحكام الرشعية، وقد التزموا برعاية اآلداب والسنن األخالقية 
ة هلا، وقد  والرشعية، كام أنهّه أمر ببناء املساجد يف املدينة، وعنيَّ أئمهّ
أصبحت مدينة تسرت بفضل عناية السيهّد واهتاممه هبا مركًزا نشًطا 

للعلوم الدينية.
 مؤلفاته: نذكر منها ما ييل:

1- قصص األنبياء )عليهم السالم(.
2- الرشح الكبري لتهذيب األحكام.

3- الرشح الصغري لتهذيب األحكام.
4- رشح االستبصار.

5- رياض األبرار يف مناقب أهل بيت الرسول.
6- رشح عوال الآلل.

7- األنوار العثامنية.
8- زهر الربيع.

الثالث والعرشين  السيهّد اجلزائري )قدس رسه( يف   وفاته: تويفهّ 
سة،  من شوال 1112 ه�، عند عودته من زيارة مدينة مشهد املقدهّ

ودفن بقرية الفيلية التي تويفهّ فيها.

السيد نعمة اهلل الجزائري )قدس سره( )1050 ه� – 1112ه�(
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السؤال : هل جيوز اجراء عمليات جتميل للوجه بقصد اجلامل ؟
اجلواب : جيوز يف حدهّ نفسه.

 
السؤال : عمليات جتميل الوجه او االنف بالنسبة للمراة او الرجل، 

جائزة ام ال، واملجمل قد يكون رجاًل او امراة ؟
اجلواب : الباس بعمليات جتميل الوجه واالنف يف حد ذاهتا ولكن 

الجيوز ان يكون املبارش اجنبيًا اذا كان مستلزمًا للمس.
 

السؤال : ما هو حكم الرشع يف اجراء عملية جتميلية بازالة الشحوم 
من البطن ؟

اجلواب : ال مانع منه يف نفسه.
 

السؤال: هل جيوز إجراء عمليات التجميل يف الوجه والبدن ؟
مني . اجلواب: جيوز مع التجنهّب عن اللمس والنظر املحرهّ

 
 

التجميل  بقصد  لالنف  جتميلية  عملية  اجراء  جيوز  هل   : السؤال 
سواء للرجال والنساء ؟

اجلواب : جيوز ولكن إذا إستلزم النظر أو اللمس املحرمني فال جيوز 
إال إذا كان تركه موجبًا للوقوع يف العرس واحلرج الشديدين .

 
السؤال : هل جيوز إجراء عملية لتصغري الثدي ؟

اجلواب : المانع منه و لكن املبارش للعملية أن تكون إمرأة .
 

السؤال : ما حكم تركيب الشعر الطبيعي لتجميل املرأة علاًم بأن هذا 
الشعر يظل أثناء الصالة ؟

اجلواب : اذا كان بنحو الزرع بحيث ال ينفصل ثانية فاألحوط عدم 
تركيبه .

 
عدم  مع  االنف  جتميل  عملية  السيد  سامحة  اجاز  لقد   : السؤال 
الرجل  للطبيب  يمكن  ال  انه  يعني  هل  املحرمني  والنظر  اللمس 
الطبيبات  من  القليل  اال  يوجد  ال  انه  العلم  مع  املرأة  اال  اجراؤها 
يف هذا املجال و ان وجد فال يمكن ان يكون اجلميع نساء يف صالة 
العمليات فهناك طبيب التخدير و املمرض فهل جيوز يف هذه احلالة 
يرتدي  والطبيب  االنف  يف  العملية  ان  العلم  مع  العملية  اج��راء 

القفازات فهل تتفضلون بتوضيح املسألة ؟

اذا توقف اجراء العملية عىل ممارسة الطبيب الرجل ومل  اجلواب : 
ينفك عن ملس أو نظر حمرم مل جتز العملية اال اذا كان هناك رضورة 

ال العملية لدفع تشويه مثاًل .

سؤال للقراء
ما حكم اجراء عملية لتكبير الصدر ؟

سؤال وجواب العدد السابق

التربة الحسينية المعدة للصالة إذا تقادمت كيف يتم التخلص 

منها ) هل يجوز إذا اذبتها بالماء او دفنتها باألرض ( ؟

الجواب: ال بأس بما ذكر .

عمليات التجميل
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فيام تذكر النصوص التارخيية برصاحة عن  
إقامة املآتم احلسينية يف هذا القرن، كام تشري 
إل احلرية املتاحة للشيعة يف إقامة شعائرهم، 

مما يدلهّ عىل إقامة املآتم احلسينية..
وبعد ان اجته جيش املغول، بقيادة هوالكو 
الشخصيات  من  مجٌع  قام  العراق،  نحو 
طالبني  هوالكو  إل  وفد  بإرسال  العراقية 
منه األمان وحقن الدماء، كإجراء احرتازي 

يمنع الفتك بالناس وهدم املدن، وقد قبل 
حراسًا  معهم  وأرسل  عرضهم،  هوالكو 
بغداد  نجا شيعة جنوب  حلاميتهم، وهكذا 
تاريخ  يف  املنتظم  بحسب  املغول  فتك  من 
فقد  أخ��رى،  ناحية  ومن  وامللوك،  األمم 
حصل الشيعة عىل متهّسع من احلرية إلقامة 
وقد  معتقداهتم،  عن  والتعبري  شعائرهم 
غازان  وهو  هوالكو،  خلفاء  أحد  تشيهّع 

القرن،  هذا  من  األخرية  العقود  يف  خان، 
والنجف،  لكربالء  عديدة  بزيارات  وقام 
األمر  احلسيني،  احلائر  إع��امر  يف  وسعى 
أداء شعائرهم  الشيعة يف  د حلرية  الذي مههّ
وكربالء  كاحللة  م��دن  يف  علني  بشكل 
والنجف، وإن مل يتوفر لدينا تقرير تارخيي 

عن ذلك، كام ورد يف املنتظم.
البالد  خان  غازان  حكم  الثامن  القرن  يف 
يف  ج��ه��ودًا  وب��ذل  شيعيًا،  أصبح  ال��ذي 
بعده  احلكم  وت��ولهّ  ون��رشه،  التشيع  تبليغ 
أخوه سلطان حممد خدابنده، الذي أصبح 
ة، وسعى يف الرتويج للتشيع  شيعيًا بعد مدهّ
أعطت  وقد  للبالد،  رسميًا  مذهبًا  وجعله 
وسعيهم  للتشيع،  املغول  ام  احلكهّ ميول 
أعطى  الرسمي،  البالد  مذهب  جعله  يف 

اربعة قرون تحدد موقف الملوك الحاكمة 
للعراق وإيران من المآتم الحسينية 

إعداد / حسين النعمة

المآتم  عن مؤسسي  حديثنا  كان  فقد  السابقين  العددين  في  »االحرار«  مجلة  إلصدار  المتابع 
الحديث عن  وفي عددنا هذا خصصنا  الرابع،  القرن  أواسط  التأسيس حتى  بعد  وما  الحسينية 
مواقف الدول الحاكمة من المآتم الحسينية في ظـل انعدام الدول الشيعية القوّية مع بداية 
فكانت  أما مصر  والعراق،  إيران  كاًل من  تحكم  السلجوقية  الدولة  كانت  السادس، حيث  القرن 
مضايقاتها،  حّدة  من  قّللت  فقد  السلجوقية  الدولة  أما  الشيعية،  اإلسماعيلية  الدولة  تحكمها 
وردنا  وما  الحسينية،  المآتم  إقامة  في  طقوسهم  لممارسة  الحرية  من  قدرًا  الشيعة  فكسب 
عن إقامة المآتم الحسينية في هذا القرن يدّل على أّن هذه المآتم قد ترّسخت في معتقدات 

الشيعة شعيرًة دينية، ولم يتوان الشيعة عن أدائها ولو بالخفاء، إن لم تحالفهم الظروف.
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الشيعة احلرية الكاملة يف ممارسة شعائرهم، 
حكمت  وقد  احلسينية.  املآتم  إقامة  منها 
الساللة اجلالئرية العراق بعده، وهم أبناء 
أيضًا،  للتشيع  ميول  لدهيم  وكانت  أخته، 
ليستمرهّ حكمهم حتى أوائل القرن التاسع 

)814ه�(.
يف  )779ه����(  بطوطة  اب��ن  ذل��ك  ويذكر 
وقم  والبحرين  ة  احللهّ ال   رحلته  يف  سفرِه 
مدنًا  بوصفها  وط��وس  وس��اوة  وكاشان 
شيعية، أما ابن خلدون فيقول: »يف املناطق 
وهذا  عرشية:  االثنا  الشيعة  سكنها  التي 
ة  واحللهّ والشام  والكرخ  املدينة  يف  املذهب 

والعراق«.
خ��راس��ان،  يف  التشيهّع  انتشار  دف��ع  وق��د 
اخلواجة  وضواحيها،  سبزوار  يف  وخاصة 
ع��يل امل��ؤي��د )737ه������( � أح���د أم���راء 
للسفر  األول  الشهيد  لدعوة  الرسبدارية، 
والعلوم،  الفقه  وتعليمهم  خراسان  إل 

لكنهّه ألهّف كتابه اللمعة وأرسله إليهم.
تيمية  اب���ن  كتبه  ال���ذي  ال����ردهّ  وي��وح��ي 
هذه  أنهّ  احلسينية،  املآتم  عىل  )728ه���( 
آن��ذاك،  منترشًة  كانت  والطقوس  املآتم 
أيضًا  )774ه�����(  كثري  اب��ن  إليه  ويشري 
إظهار اجلزع  الشيعة من  يفعله  »ما  بقوله: 
قيام  من  االستنتاج  يمكننا  كام  والفزع«، 
املعروفة  طربستان،  يف  املرعشيني  دول��ة 
املالئمة  األجواء  َر  توفهّ الشيعة،  إل  بميوهلا 
كام  العهد،  ذلك  يف  احلسينية  املآتم  إلقامة 
جاء  الذي  األشعار  من  الكبري  الكم  يدلهّ 
التاسع  القرن  ��اظ  وعهّ )م��ن  الكاشفي  به 
عىل  الشهداء،  روضة  كتابه  يف  اهلجري( 
احلسني  رثاء  يف  األشعار  من  كثري  وجود 
هذه  قبل  مصائبه  وذك��ر  السالم(  )عليه 
الفرتة، وقد قام الكاشفي بجمعها يف كتابه.

ب��اع��ت��داءات  التاسع  ال��ق��رن  ب��داي��ة  وم��ع 

الشام  وال  العراق  يأمن  مل  تيمورلنك، 
ابنه  واعتالء  موته  بعد  لكن  سطوته،  من 
ما  بإعامر  بدأ  السلطة،  عرش  رخ(  )شاه 
التي  املناطق  يف  الثقافة  ونرش  أبوه  مه  هدهّ
كان حيكمها، كام قامت زوجته ببناء جامع 
كوهر شاد، يف جوار الروضة الرضوية يف 
مشهد، وتوحي هذه األجواء بوجود قدر 
ملامرسة  الفرتة  تلك  يف  للشيعة  احلرية  من 
ثامن  حت��رتم  املالكة  فالعائلة  طقوسهم؛ 
ببناء  قامت  وقد  السالم(،  )عليه  األئمة 

مسجد عظيم قرب مرقده، ال يزال قائاًم.
املآتم  الشهداء(  )روضة  صاحب  ويذكر 
ل جذري مع  يف العرص الصفوي بداية حتوهّ
العرش  الصفوي  إسامعيل  الشاه  اعتالء 
التشيهّع  ليصبح  تربيز،  يف  907ه���  ع��ام 
بنرش  السلطة  ��ت  وههّ الرسمي،  املذهَب 

شعائره وتقاليده.
عىل  ه��ن��ا  ون�����أيت 
ق��ائ��م��ة من  ذك����ر 

فرتة  هذه  يف  املآتم  إقامة  يف  املتبعة  التقاليد 
رحالهتا  يف  انعكست  وقد  العارش،  القرن 
عىل  احلزن  طابع  إضفاء  وهي  ومؤلهّفاهتا، 
واحلسينيات  املساجد  واك��س��اء  امل���دن، 
وال��ط��رق ب��ال��س��واد م��ع ب��دء شهر حم��رم، 
وإقامة   ، السود  الثياب  الناس  وارت��داء 
العرشة  يف  واملساجد  البيوت  يف  امل��آت��م 
األول من حمرم، وجتول مواكب العزاء يف 
الطرق يف العرشة األول من حمرم، الطمني 

صدورهم ضاربني أنفسهم بالسالسل.
أب��واب  عىل  السود  األع��الم  رف��ع  كذلك 
)عليه  احلسني  اإلم���ام  ورث���اء  ال��ب��ي��وت، 
جمالس  يف  عليه  والبكاء  والنواح  السالم( 
واجتامع  عشاًء،  املعزين  وإطعام  العزاء، 
ومتثيل  املدينة،  خ��ارج  مكان  يف  املواكب 
شخصيات واقعة كربالء، كاحلسني )عليه 
الطرق  يف  بيته  وأه��ل  وأوالده  السالم( 
أو  بالتامثيل  املقطوعة  ال��رؤوس  ومتثيل 
بطرق فنية أخرى ومحل الرايات واألعالم 

واملشاعل والشموع أمام املواكب.

من هنا وهناك 
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من  آي���اٍت  ب��ت��الوة  ال��ع��زاء  استهل  بعدها 
التبليغ  شعبة  كلمة  ث��م  احلكيم،  ال��ذك��ر 
عيل  الشيخ  فضيلة  القاها  النسوي  الديني 
خالهلا  من  ليشري  الشعبة  مسؤول  املطريي 
احلسني  االم���ام  شعائر  اح��ي��اء  اه��ي��ة  ال 
احياء  قضية  عىل  والرتكيز  السالم(،  )عليه 
املجالس والتحدث يف مآثر ومصائب اهل 
السالم( والبكاء عليهم من  البيت )عليهم 
خالل بيان الروايات يف هذا املجال واالثار 
املجالس وما هلذه  املرتتبة عىل هذه  الكبرية 

تبارك  الل  عند  خصوصية  م��ن  ال��دم��وع 
االمام  رواية  الروايات  هذه  ومن  وتعال، 
الصادق )عليه السالم( لفضيل، قوله )عليه 
فقال  وتتحدثون؟،  »أجتلسون  السالم(: 
السالم(:  )عليه  االمام  فقال  نعم،  فضيل: 
امرنا رحم  املجالس احبها فأحيوا  ان تلك 
الل من أحيا امرنا، يا فضيل من ذكرنا عنده 
فخرج من عينه مثل جناح ذبابة غفر الل له 

ذنوبه ولو كان كزبد البحر«.
كام اشار فضيلته ال بعض الدروس والعرب 

وقعت  التي  املواقف  بعض  من  املستوحاة 
»درس  منها:  االليمة  الطف  واق��ع��ة  يف 
وهب  املؤمن  الشاب  ام  من  يستلهم  اول 
وعشق  االس��الم  يف  دخل  الذي  النرصاين 
التي  االم  ه��ذه  ال��س��الم(،  )عليه  احلسني 
دفعت ولدها للرباز والقتال دون ابن بنت 

رسول الل )صىل الل عليه وآله وسلم(«.
فام احوجنا اليوم ال مثل هذه االم الصبور 
ولدها  تقدم  وه��ي  داع��ش  نقاتل  ونحن 
)عليه  احل��س��ني  ع��ن  دف��اع��ًا  لالستشهاد 

0000

العتبة الحسينية ترعى المسيرة النسوية 
لدفن االجساد الطاهرة

المسيرة  النسوي،  الديني  التبليغ  شعبة  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  االمانة  اقامت 
السنوية لدفن االجساد الطاهرة لسيد الشهداء واصحابه الكرام )صلوات اهلل عليهم اجمعين(، 
في المخيم الحسيني الشريف، وبدئت المسيرة بقراءة زيارة عاشوراء وختمت بأبيات شعرية 

في رثاء المولى ابي عبد اهلل الحسين )عليه السالم( .

األحرار/ ضياء االسدي 
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املقدسات  وصيانة  ال��س��الم( 
املطهرة.

الثاين  »ال��درس  ان  ال  وأش��ار 
عمرو  الطفل  م��ن  ُمستلهم 
ب��ن ج��ن��ادة االن��ص��اري ال��ذي 
استشهد ابوه يف احلملة االول، 
ع��ام��ا،   )11( ع��م��ره  وك����ان 
وقالت  حربِه  المَة  امه  فألبسته 
ابن  دون  وق��ات��ل  »أب���رز  ل��ه: 

الطيبني«.
تشجع  ان  والزوجة  االم  فعىل 
مواجهة  يف  للميض  ول��ده��ا 
تتحرر  الل  ش��اء  وان  داع���ش 
ايدهيم كام حرروا  املوصل عىل 

باقي املدن.
عندما  واملهم:  الثالث  الدرس 
ال  الصائدي  ثاممة  ابو  التفت 
فقال  قد زالت،  فرآها  الشمس 
لإلمام احلسني )عليه السالم(: 
الصالة  ه��ذه  اص��يل  ان  ُأح��ب 
معك التي دنا وقتها بالرغم من 
والرضب  احل��رب  اوزار  شدة 

والسهام«.
هذا  م��ن  امُلستلهم  وال���درس 
املوقف هو احلفاظ عىل الصالة 
تعلمنا  كام  وقتها،  يف  وأدائها 
املحافظة  ع��اش��وراء  م��واق��ف 
عىل مجيع الواجبات والفرائض 

التي فرضها الل تبارك وتعال.
الشيخ املطريي احلديث  ويتابع 
ال��راب��ع  ال���درس  ال  وص���وال 
وموقف احلر بن يزيد الرياحي 
ال  والرجوع  اخلالصة  وتوبته 
احلق فيقول: »اليوم هذه املسرية 
الرجوع ال  ال  املليونية مدعوة 
النصوح،  بالتوبة  ت��ع��ال  الل 
فالدنيا زائلة متقلبة من حال ال 
الدنيا  غرته  من  فالشقي  حال 
واضمحالل،  زوال  دار  فهي 
فمن  دقائق  عن  عبارة  الدنيا 
كان مع احلسني )عليه السالم( 

فاز يف الدنيا واالخرة«.
ال  متوجها  الكلمة  واختتم 
ال  بالدعاء  الباري )عز وجل( 
احلشد  يف  االش��اوس  الرجال 
املسلحة  وال��ق��وات  الشعبي 
بالنرص املؤزر والرمحة للشهداء 
من  بأنفسهم  ض��ح��وا  ال��ذي��ن 
ارايض  ع���ن  ال���دف���اع  اج����ل 
واالع��راض  املقدسة  ال��ع��راق 

واملقدسات.
وض���م���ن ب���رن���ام���ج امل��س��رية 
اشجت  حسينية  م��ش��ارك��ة 
ورثاء  بالنعي  احلارضين  مجيع 
السالم(  )عليه  احلسني  األمام 
والقى  كام  الكرام،  بيته  واهل 
احلسني  االم��ام  خ��ادم  الربعم 
عليه السالم شمس الدين عبد 
الستار قصيدة شعرية باملناسبة.

قدمه  حسيني  جملس  ُاقيم  كام 
الستار  عبد  الشيخ  فضيلة 
جو  املكان  ساد  وقد  الدكسن، 
والبكاء  واالس���ى  احل��زن  م��ن 
آل  ع��ىل  ج��رى  مل��ا  والنحيب 
عليه  الل  )ص���ىل  الل  رس���ول 

وآله(.
اجلامعة،  صالة  ُأقيمت  ختامًا 
الغداء  وجبة  توزيع  تم  بعدها 
من  ت��ربك��ًا  ال��ن��س��اء  مجيع  ع��ىل 
)عليه  احلسني  االم��ام  مضيف 
من  النساء  وانطلقت  السالم(، 
ال  متوجهات  احلسيني  املخيم 
السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 
احلسينية  ال��راي��ات  راف��ع��ات 
املسري  مواكبة  عىل  منهَن  تعبريًا 
خط  يف  وال��س��ري  احل��س��ي��ن��ي، 
عبد  ايب  االح���رار  ايب  ومنهج 
ال��س��الم(،  )عليه  احلسني  الل 
بالردات  االصوات  ورافعات 
اهلادفة،  احلسينية  والشعارات 
حسني(،  يا  )لبيك  صارخات 

و)هيهات منا الذلة(.

الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتول  بحضور 
عبد املهدي الكربالئي واألمني العام للعتبة املقدسة السيد جعفر 
التخصصية  أقامت مؤسسة وارث االنبياء للدراسات  املوسوي، 
النجف  يف  االول  احلسيني  االصالح  مؤمتر  احلسينية  النهضة  يف 
االرشف برعاية العتبة احلسينية املقدسة وبالتعاون مع كلية الرتبية 

بجامعة الكوفة. 
العراقية  اجلامعات  خمتلف  من  باحثون  فيه  شارك  املقام  املؤمتر 
القضية  عىل  الضوء  لتسليط  وي��أيت  واجانب،  عرب  وباحثون 

احلسينية وهنضة سيد الشهداء )عليه السالم( اإلصالحية.
وقال عضو اللجنة التحضريية الدكتور نعمة االسدي ان »املؤمتر 
جامعة  تتقدمها  عراقية  جامعة   11 من  باحثني  بمشاركة  اقيم 
كربالء،  ميسان،  ق��ار،  ذي  البرصة،  املثنى،  القادسية،  بغداد، 
الكوفة، بابل، واسط، وغريها اضافة ال باحثني من ايران وامريكا 
الزوايا  بحث  ال  هيدف  »املؤمتر  ان  ال  الفتا  والكويت«،  ولبنان 
غري املتناولة من النهضة احلسينية، فيام توزعت حماور املؤمتر الذي 
واالصالحية  االنسانية  اجلوانب  خمتلف  عىل  يومني  ملدة  استمر 
والسياسية والتارخيية من خالل )57 بحثًا علميًا( خمتارا من بني 

مًا ألمانة املؤمتر«. )97 بحثًا( مقدهّ
الشيخ  املقدسة  قم  فرع   � وارث  مؤسسة  مسؤول  قال  جهته  من 
عابد التميمي: انهّ »من بني اهداف هذا املؤمتر ابراز اهية النهضة 
احلسينية واثرها يف احياء االمة، وتسليط الضوء عىل معامل االصالح 
واحلقوق  احلريات  مبادئ  حتقيق  يف  الثورة  دور  وبيان  احلسيني، 
يف  االسالمي  والباحث  املثقف  دور  وتفعيل  واملساواة،  والعدل 

نرِش ثقافة االصالح«.

وبحضور  الحسينية  العتبة  برعاية 
متوليها الشرعي وأمينها العام..
فعاليات  تشهد  األشــرف  النجف 

مؤتمر اإلصالح الحسيني األول
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املتول  سامحة  املعرض  وافتتح 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
مع مجوع احلارضين بقصهّ رشيط 
هذا  رًا  مبكهّ جاء  الذي  االفتتاح 
أي��ام  لعرشة  وسيستمر  ال��ع��ام؛ 
م احلرام( وقد سبَق  من )20 حمرهّ
انطالق فعاليات املهرجان الذي 
م  يقام خالل الفرتة )24 – 26 حمرهّ
احلرام 1438 هجرية(، من أجل 
التواقني  أمام  أكثر  املجال  فسح 
عىل  واالطالع  والثقافة  للمعرفة 
شاركت  التي  املختلفة  العناوين 

��زت  ركهّ والتي  النرش  دور  فيها 
ال��رتاث  ع��ىل  األول  ب��ال��درج��ة 
السجادي وبكل ما يتصل بحياة 
احلسني  بن  عيل  اإلم��ام  وس��رية 
السالم(، فضاًل  )عليهام  السجاد 
جماالت  يف  عناوين  عرض  عن 

معرفية خمتلفة.
معاون  الشامي؛  أفضل  السيد  وقــال 
الحسينية  للعتبة  ــعــام  ال ــن  األمــي
)األحرار(: »للسنة  لـ  الثقافية  للشؤون 
تراتيل  مهرجان  يقام  الثالثة 
إحياء  إل  هيدف  الذي  سجادية 
السجاد  االم��ام  شهادة  ذك��رى 

ضمن  وم��ن  ال��س��الم(،  )عليه 
فعالياته الثقافية املهمة إقامة هذا 
املعرض الذي يتسم بتنوع الثقافة 
واملعرفة واملصادر العلمية املهمة 
اء والباحثني وتلبهّي  التي تنفع القرهّ

حاجاهِتم املعرفية«.
»ه��ذا  ان  ال��ش��ام��ي  وأض����اف 
أكرب  بصورة  ع  توسهّ قد  املعرض 
بمشاركة  السابقة  السنوات  عن 
دور نرش مميهّزة من داخل وخارج 
رافدًا  يكون  أن  ونتمنهّى  العراق، 
الثقافة  ع��ن  للباحثني  ج��ي��دًا 

واملعرفة«. 

)6 آالف عنوان معرفي( يشارك في معرض 
تراتيل سجادية للكتاب

الذي  سجادية(  )تراتيل  لمهرجان  الثقافية  الفعاليات  ضمَن 
على  الثالثة  للسنة  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  األمانة  تقيمه 
التوالي استذكارًا لمناسبة استشهاد اإلمام السجاد )عليه السالم(، شهدْت منطقة بين 

الحرمين الشريفين بمركز مدينة كربالء، افتتاح معرض للكتاب شاركت فيه دور نشر عربية وعالمية.

األحرار/ حسين نصر
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جمال  السيد  أوض��َح  جهته  من 
اللجنة  رئيس  الشهرستاني  الــديــن 
الــتــحــضــيــريــة لــمــهــرجــان )تــراتــيــل 
الكتاب  »معرض  ان  ســجــاديــة( 
آالف   6( بمشاركة  ج��اء  املقام 
جم���االت  يف  ك���ت���اب(  ع���ن���وان 
أبرز  من  ويعد  خمتلفة،  معرفية 
للمهرجان  الثقافية  الفعاليات 
أخرى  فعاليات  سيتضمن  الذي 
بمشاركة  البحوث  كجلسات 
ب��اح��ث��ني م��ن داخ����ل وخ���ارج 
من  لعدد  شعري  وحمفل  العراق 
فضاًل  ال��ع��ريب،  الوطن  شعراء 
لفلم  فنيهّة  ع��روض  تقديم  عن 
عن  ث  تتحدهّ ومرسحية  وثائقي 
صاحب املناسبة العظيمة«، مبينًا 
عنوان   40( إص��دار  تم  »قد  انه 
وحياة  سرية  عن  جديد(  كتاب 
السالم(  )عليه  السجاد  اإلم��ام 
ق برتاثه العظيم )رسالة  وما يتعلهّ

السجادية(،  والصحيفة  احلقوق 
وبعض  ال��ع��راق  م��ن  مل��ؤل��ف��ني 

الدول العربية واإلسالمية«.
ان  ال��ش��ه��رس��ت��اين  وأض�����اف 
عىل  الضوء  يسلهّط  »املهرجان 
)عليه  السجاد  االم���ام  قضية 
منسية  قضية  ألهن���ا  ال��س��الم( 
احلقوق(  )رسالة  تراثه  وخاصة 
عبد  حسن  الشيخ  يقول  وك��ام 
عامل:  وجبل  س��ور  ق��ايض  الل 
منسية  لقد كانت رسالة احلقوق 
العتبة  وجاءت  النسيان  ة  أزقهّ يف 
مبينًا  واستخرجتها«،  احلسينية 
رسالة  عىل  الضوء  »تسليط  ان 
املسلمني  م��ن  ي��أِت  مل  احل��ق��وق 
من  االخ����وة  م��ن  ب��ل  فحسب 
من  االخ���رى  االدي���ان  معتنقي 
واليهود  واملسيحيني  الصابئة 
ال��ذي��ن 

املهرجان،  يف  ببحوث  شاركونا 
ة دول عربية وعاملية مثل  ومن عدهّ
لبنان، فلسطني،  )مرص، سوريا، 
ال��س��ع��ودي��ة، روس��ي��ا، إي���ران، 
الدول  وبعض  افغانستان  تركيا، 
االخرى(«. وتابَع حديثه، »قمنا 
شخصيات  ب��دع��وة  ال��ع��ام  ه��ذا 
من  امل��ه��رج��ان  حل��ض��ور  خمتلفة 
ال��وزراء  رئيس  مستشار  بينهم 
وله  االن��س��ان  حلقوق  الفرنيس 
وزيرا  ودعونا  االفتتاح  يف  كلمة 
تونسيا مسؤوال عن قضية حقوق 
االفريقية  ال��ق��ارة  يف  االن��س��ان 

واح���د دع���اة ح��ق��وق االن��س��ان 
افريقيا  يف  املتحدة  االمم  وممثل 
السالم  منظمة  رئيس  ودعونا 
لدهيم  ستكون  وكلهم  العاملي 
باالضافة  املهرجان،  يف  كلامت 
علامء  هيئة  لرئيس  دعوتنا  ال 
االنبار  علامء  ورئيس  كردستان 

ورئ��ي��س 
بطة  ا لر ا

املحمدية يف مدينة الفلوجة«.
ان  إل  ال��ش��ه��رس��ت��اين  ول��ف��ت 
»فضائية كربالء قامت بتنفيذ فلم 
وثائقي عن اإلمام السجاد )عليه 
جهة  مع  وتعاونا  كام  السالم(، 
أخرى لتنفيذ فلم يوثهّق مهرجان 
تراتيل سجادية«، مؤكدًا بالوقت 
ذاته ان »ملهرجان تراتيل سجادية 
عىل  ليس  ومهام  واسعا  ص��دى 
مستوى العراق وإنام العامل، حيث 

يف  صحفية  تقارير  حوله  ت  ُأعدهّ
فضاًل  وأوربية  امريكية  صحف 
تونس  يف  العربية  الصحف  عن 
ومرص ولبنان والبحرين وغريها 
ملتابعة  جلنة  ولدينا  ال��دول  من 
عن  يصدر  ما  حول  وللتحقيق 

املهرجان واصدائه املفرحة«.
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يف حماولٍة لوضع ركيزة أساسية 
يف ربط رشحية الصم يف العراق 
وحماولة  البلد  يف  يدور  ما  بكلِّ 
املجتمع  رشائ���ح  م��ع  دجم��ه��م 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ف��ض��اًل ع��ن لفت 
هلذه  اإلعالمية  الوسائل  نظر 
ة، استضاف مركز  الرشحية املهمهّ
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
والبكم؛  للصم  يص  التخصهّ
العراقي  اإلعالم  شبكة  رئيس 
لالطالع  الشاله  عيل  الدكتور 
ونشاطاته  امل��رك��ز  أع��امل  ع��ىل 

املختلفة.
د الشاله عىل أهية التواصل  وأكهّ
وصناعة  ال��رشحي��ة  ه���ذه  م��ع 
الربامج اإلعالمية اخلاصة هبم.

ل���  ت���رصحي���ه  يف  وأض�������اف 

)األحرار(، »جئت لتلبية دعوة 
املركز حيث أحسست ان هناك 
امرًا انسانيًا خمتلفًا جيب الوقوف 
ال  م��دع��وًا  مت��يض  فقد  ع��ن��ده، 
وهو  مهرجان  او  ثقافية  امسية 
تأيت  ان  ولكن  ج��دًا؛  مجيل  أمر 
خاصة  ب��اه��ت��امم��ات  ألن����اس 
وب��ظ��رف خ��اص وحت��س اهنم 
بلدهم  اخبار  متابعة  يواصلون 
يفهموا  ان  ويريدون  وشعبهم 
امور دينهم وعقائدهم فهذا هو 

األمر األمجل«. 
استمعت  »لقد  الشاله،  وتابع 
زي��ادة  يف  امل��رشوع��ة  ملطالبهم 
تهم من النرشات اإلخبارية  حصهّ
)اإلشارية( ليعرفوا هم أيضًا ما 
يف  وي��ش��ارك��وا  البلد  يف  ي��دور 

ي املعلومة، وهو أمر يف غاية  تلقهّ
املجتمع  مع  ليتواصلوا  األهية 
وحتهّى  منه  ج���زءًا  وي��ك��ون��وا 
نبهنا  ونحن  وعيًا؛  أكثر  يكونوا 
خصوصًا  معهم  التواصل  عىل 
العراقي  اإلع��الم  شبكة  وأن 
متيهّز  وال  العراقيني  بكل  معنية 

بني عراقي وآخر«.
وفيام خيصهّ ترمجة خطب اجلمعة 
لرشحية  األخ����رى  وال���ربام���ج 
بأن  الشاله  أكد  والبكم  الصم 
تام  اس��ت��ع��داد  ع��ىل  »الشبكة 
للتعاون مع مركز اإلمام احلسني 
يف هذا املجال، وسنعترب العمل 
العمل  واجبات  من  ج��زءًا  به 
عنها  خارجًا  وليس  الشبكة  يف 
الشبكة  رسالة  من  ج��زء  النهّ��ه 

ان توصل للمواطن العراقي ما 
حيصل يف وطنه وان يكون هناك 
واالم��ور  االخبار  مع  تواصل 
ذاته  بالوقت  مشريًا  األخرى«، 
إل ان »هذا العمل يتطلب إجياد 
عمل مؤسسايت ضخم وكوادر 
عرب  أكرب  بشكل  للعمل  عاملة 
تدريب كوادر يف جمال اإلشارة 
العمل  وزارة  م��ع  بالتعاون 

والشؤون االجتامعية«.
ومدير  االش��ارة  لغة  خبري  أم��ا 
)عليه  احل��س��ني  االم���ام  م��رك��ز 
باسم  والبكم؛  للصم  السالم( 
»دعم  ان  أوضح  فقد  العطواين 
املقدسة لرشحية  العتبة احلسينية 
النظري،  منقطع  دع��م  ال��ص��م 
االس��ت��اذ  زي���ارة  أن  وحقيقة 

عقد اتفاقيات بين مركز اإلمام الحسين للصم والبكم 
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شبكة  رئ��ي��س  ال���ش���اله  ع���يل 
يف  وضعت  العراقي  االع��الم 
إذ  االث��ر،  بالغ  داخ��ل االص��م 
هلذه  املسؤولني  ب��زي��ارة  ينبهر 
عن  واملغيبة  املهمشة  الرشحية 
املجتمع واالستامع إل مطالبهم 
م��ن ضمنها  وال��ت��ي  امل��رشوع��ة 
اجلمعة  خطبة  برتمجة  مطالبتهم 
املوافقة عىل  الل ستتم  وان شاء 
ه��ذا األم��ر، وه��ذا االم��ر مهم 
خطب  يف  يدور  ملا  حقيقة  جدًا 
املرجعية  توجيهات  اجلمعة من 
االصم  يكون  ال  ولكي  العليا 

بعيدًا عام يدور يف البلد«.
»هنالك  أن  العطواين  وت��اب��ع 
تمهّ  التي  ال��ربام��ج  م��ن  الكثري 
رئيس  م��ع  عليها  االت���ف���اق 
ومنها  العراقي  االعالم  شبكة 
هلذه  خاصة  ب��رام��ج  ختصيص 
ال���رشحي���ة خ��ص��وص��ًا خ��الل 
وستكون  واألعياد،  املناسبات 
أساسية  رك��ي��زة  ال��زي��ارة  ه��ذه 
لالنطالق نحو أفق واسع هيتم 
عن  ومغيبة  مهمشة  ب��رشحي��ة 

املجتمع«.
قسم  رئ��ي��س  ق���ال  جهته  م��ن 
احلسينية  بالعتبة  اإلع����الم 
ان  السالمي  حيدر  األس��ت��اذ 
املقدسة  للعتبة  العامة  »األمانة 
دأب����ت ع���ىل دع����م وت��ق��دي��م 
للزائرين  فقط  ليس  املساعدة 
الرشائح  جلميع  وان��ام  ال��ك��رام 
امل��س��اع��دة  ال  حت��ت��اج  ال��ت��ي 
حمنتها  لتتجاوز  معها  والوقوف 
ال����ذي حصل  ال���ف���راغ  مل���لء 
االقتصادية  ال��ظ��روف  بسبب 
البلد  هبا  يمر  التي  واالجتامعية 
واخلطرية  الكبرية  والتحديات 
اليوم  مواجهتها  يف  نحن  التي 
واحل��رب  داع��ش  مواجهة  من 
ان  مضيفًا  االره����اب«،  ض��د 

»رشحي���ة ال��ص��م م��ن ال��رشائ��ح 
احلسينية  العتبة  هلا  قدمت  التي 
عاتقها  عىل  واخذت  العون  يد 
والتي  هل��ا؛  امل��س��اع��دة  تقديم 
كثريًا  جمتمعنا  يف  تتنامى  بدأت 
والبعض منهم قد تم جتنيده من 
االرهابية  اجلامعات  بعض  قبل 
دون  للحيلولة  نعمل  فنحن 
الوعي  لتقديم  وكذلك  ذل��ك 
مواطن  لكل  املناسب  والتعليم 
وه���م ك��م��واط��ن��ني اي���ض���ًا ال 
خيتلفون عن املواطنني االخرين 
وال  يسمعون  ال  اهن��م  س��وى 

ينطقون«.
وتابع حديثه، أن »هذه الرشحية 
والعتبة  مجيعًا  لدعمنا  بحاجة 
هلم  شكلت  املقدسة  احلسينية 
هذا املركز )مركز االمام احلسني 
التخصيص  ال��س��الم(  )عليه 
بمثابة  ليكون  والبكم(  للصم 
البيت الذي جيمعهم ويناقشون 
ف��ي��ه ه��وم��ه��م وم��ش��ك��الهت��م 
يف  يصادفوهنا  التي  ومعوقاهتم 
هم  زجهّ وحماولة  اليومية  حياهتم 
يف  ودجمهم  تأهيلية  برامج  يف 
مواطنني  ليكونوا  املجتمع 

صاحلني اسوة بأقراهنم«.
»العتبة  ان  إل  السالمي  ولفت 
تقديم  ع��ىل  تعمل  امل��ق��دس��ة 
هلذه  نوعه  م��ن  فريد  م��رشوع 
بطباعة  وامل��ت��م��ث��ل  ال��رشحي��ة 
يتعامل بلغتهم  قاموس إشاري 
وي��س��ه��ل ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه��ذه 
الرشحية وفق لغة يفهموهنا بيرس 
ومع  بينهم  التواصل  ويسهل 
املجتمع،  ومع  واهلهم  ذوهيم 
كتابة  ع��ىل  يعكف  وامل���رك���ز 
وتدوين وتصوير هذا القاموس 
الذي نأمل له يكون له دور اكرب 

يف مجع شمل هذه الرشحية«.

حصد برنامج لغة احلسني )عليه السالم( الذي تعرضه قناة كربالء 
الفضائية درع  مهرجان املرسح احلسيني الثاين الذي نظمته حمافظة 
بغداد بالتعاون مع دائرة السينام  واملرسح عىل خشبة املرسح الوطني 

يف بغداد.
كربالء  قنوات  ملدير جمموعة  الفني  املعاون  أمحد(  ذلك  )أثري  أكد 
كربالء  قنوات  جمموعة  عىل  العام  إن  املرشف  مضيفا  الفضائية، 
املهندس )حيدر جلوخان( تسلم درع  مهرجان املرسح  الفضائية 
حصدت  فيام  احلسني(،  )لغة  برنامج  عن  وذلك  الثاين  احلسيني 
اخلباز(  )عيل  األستاذ  لألديب  الثانية  اجلائزة  )النورس(  مرسحيهّة 
مسؤول شعبة اإلعالم يف قسم الشؤون الفكريهّة والثقافيهّة يف العتبة 

العباسية املقدسة.
ه  وأع��دهّ األعرجي  عيل  أخرجه  احلسني(  )لغة  برنامج  ان  يذكر 
املرسح  تأثري  تناول  الربيعي،  حممد  عيل  مه  وقدهّ السعيدي  غزوان 
والفن واإلعالم يف نرش الثقافة احلسينية بأبعادها  اإلنسانية املطلقة 
تلك  يف  املختصني  من  عدد  استضافة  خالل  من  أمجع،  العامل  إل 

 املجاالت. 

وشبكة اإلعالم العراقي خدمًة لهذه الشريحة االجتماعية
)لغة الحسين(

الحسيني  المسرح  مهرجان  درع  يحصد 
ومسرحية ) النورس( تنال الجائزة الثانية   
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اشهُد انك نور اهلل الذي لم ينطفْئ وال ُيطفأ ابدأ
اجزْع اأيها اجلرح وا�سمت اأيها الفم، ها هو اجلي�ش   
الأبي�ش يبتكر الرعب ليذهل ويرجف القلوب، حتى ملأ 
�سدى �سوته كل اأركان التاريخ وعوامل الوجود، واأيقظوا 
اأن �سهادتك مل تكن جمرد فاجعة، بل  ال�سمائر، واثبتوا 
الطاهر  دمك  وان  وث��ورة،  ونه�سة  ووج��ود  وحكمة  عربة 
الذي ملأ كربلء، مل يكن اإل بحرا عظيما �سبت به روافد 
الظلم  وحماربة  للمعرفة  منهل  واأ�سبح  واأم�سى  ال�سموخ 

والف�ساد...
جي�سك الأبي�ش �سيدي.. بداأ ب�سرختك) هيهات   
َلّة (  ليجدد العهد والولء، وي�ستاأنف امل�سري لك�سر  مّنا الِذّ
لتهذيب  ووثيقة  دعاية  كل  فمزق  الفارغ،  ال�سجال  طوق 
�سعائرك، والظلمات واحلجج وال�سرتحام،واأو�سد بقوة 
ب�سوته  ،وحطم  وامل�سككني  الوا�سني  على  الأبواب  اليقني 
كل باغ ومرتد عن ع�سقك، واثبت باأنك �سر الوجود والوتر 
العاملني الذي قيل فيه )اأحّب اهلل من  املوتور وعزيز رب 

اأحب ح�سينا(...
�سريعة  بكلمة  قالها  م��ولي  الأب��ي�����ش  جي�سك   
تتقدم نا�سرة كل القلوع يف ال�ساعة التي قتلت، وال�ساعة 
التي حتما �ستقتل، فكان كل نداء موجها، وكل موجة منه 

كفنا، والأبي�ش يغطي كل �سيء باأج�ساده البي�ش، والنور 
ورهبة  وعظمة،  بكربياء،  ظللهم  با�سمك  حولهم  بثقله 
الأف��واه  ويكممون  والتهذيبات  القيود،  يحطمون  وه��م 
باأ�سلحة  بيا�ش  من  كالغابة  ويتقدم  )حيدرة(،  ب�سرخة 
بي�ش ميوجون كالبحر، وي�سبحون يف بحر عنوانك باجتاه 
عطرك  من  ال�ستجداء  �سوى  اأمنية  من  لهم  ما  �سريحك 
يجري  وما  اجلرح،  جزع  حتى  با�سمك،  ترتمن  واأل�سنتهم 
عليه لي�ش انت بل �سورة من جميل جمالك...)اجزع اأيها 

اجلرح وا�سمت اأيها الفم(....
يا �ساعة الدم .. يا �سباح عا�سوراء.. يا ثار اهلل...   
يبقى اجلرح بالغ، يولد كل فجر من قطرة دمك الهائلة، 
اهلل  ثار  يا  وي�سرخ  برهبة،  اأمامها  العامل  يتمراأى  فيها 
العظيم، فمن يعرفك ومل يغرتف من بئر غديرك غرفة، 
عاجز  الأبطال  فاأبطل  تزهر،  ومل  روحه  تربة  تورق  مل 
عن بلوغ قمة جمدك، واأمهات العلم قا�سرة عن الو�سول 
اىل �سموخ علمك ومعرفتك، حقيقة غري قابلة للنق�سام 
بكلمة  يتوحد  �سوت  الل�سان،  وميزان  اجلفون  ميزان  يف 

جي�ش ابي�ش با�ستمرار ويكرر نف�سه �سوتا كل عام... 

حيدر عاشور 
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ح�������وا��������س�������ُر دم���������������س�������ق  يف  �������س������ب������ي  مب�����������س�����ه�����د 
اأم��������ي��������ة دي�������������������ار  يف  دف�������������������وف  و�������������س������������رب 
ب�����ر������س�����ق اأ�����������س����������ارى ال�������ط�������ف م��������ن خ��������ري ع�����رتة
و�����������س����������وق خ���������ي���������ار ال��������ف��������ا���������س��������لت ك�������اأمن�������ا
ي����ح����م����ل رم�����������������س��������اء  ح����������ر  يف  ه�������������زل  ع�������ل�������ى 
خ�����������������������وارج ��������س�������م�������وه�������م وه���������������م ل����ن����ب����ي����ه����م
واأ���������س��������ف��������اد ت��������اأك��������ل م��������ن م�����ع�����ا������س�����م ن���������س����وة
ل�����ه�����ف�����ي ع������ل������ى ال��������ث��������وب اخل�����������س�����ي�����ب ب����ح����م����رة
ي��������ه��������وي م����������ن اجل��������ي��������د ال��������ق��������ري��������ح م�������������داده
اآدٍم ول�����������د  م��������ن  الأح�����������ي�����������اء  ع������ل������ى  وم�������������وىل 
���������ريت ول���������������������وله لن������������ه������������ارت ج���������ب���������ال و����������سُ
اأو����������س���������ك���������ت وال�����������������رزي�����������������ة  دّرك  هلل 
مل�����������س�����رع ي���������ج���������ود  اإذ  ل�������دم�������ع�������ك  رع�����������������ٌي 
م���ط���ع���م ك���������ل  يف  ال���������دم���������ع  غ��������زي��������ر  م��������زج��������ت 
ل����وع����ة ال�����ق�����ل�����ب  يف  ال���������س����ب����ط  ب�������ن  ي�������ا  خ�����لَّ�����ف�����ت 
؟ ع�����������س�����ريت�����ي(  اأي�������������ن  )واذّله  اأت�����������س�����ي�����ح 
اأت����������ه����������ان حت��������ت ال�����������س�����م�����������ش وه�����������ي ذل����ي����ل����ت����ك
اأجن������������ٌم ب�����ال�����ع�����������س�����ي�����ِة  ت���������������زُه  مل  ودون������������������ك 

وروؤو�������������������������ش ُت���������رف���������ع ب��������ال��������رم��������اح ظ������واه������ر
وزي�����������ن�����������ة ����������س���������اح���������ات ب���������������دت وب�������������س������ائ������ر
ب��������اأح��������ج��������ار ُب������غ�������������ش ت�����ت�����ق�����ي�����ه�����ا احل��������رائ��������ر
ُت�����������������س��������اق اأ��������������س�������������ارى دي���������ل���������م وت�����������س�����اف�����ر
ن�����ا������س�����ُر واهلل  ال������ب������ي������ت  اأه��������������ل  م�����ظ�����ال�����ي�����م 
ع������������ي������������اٌل، وث���������ق���������ل ل������ل������ك������ت������اب م�����������س�����اط�����ر
و�������س������ي������اط ت������ل������ّق������اه������ا ال������ظ������ه������ور ال������ط������واه������ر
ُي�������غ�������ذي�������ه ج��������������رٌح ب�������ال�������غ ال�����ن�����������س�����ح واف�����������ُر
اإم�����������������ام زم���������������ان ن��������اح��������ل اجل�������������س������م ح�����ا������س�����ُر
وم�������������������وىل ع��������ل��������ى ك�����������ل اخل�����������لئ�����������ق اآم���������������ُر
������س�����اه�����ر جن�������������ٌم  الأف����������������������لك  يف  لح  وم�������������ا 
����������س���������ّم اجل�����������ب�����������ال ل�������ه�������ول�������ه�������ا ت������ت������ن������اث������ُر
ِع���������������رَب ال�������������س������ن������ني َب��������ك��������ت ع�����ل�����ي�����ه حم�����اج�����ر
ذاك����������ر وال��������غ��������ا���������س��������ري��������ة  م�����������������س��������رب،  اأو 
ت�����ت�����وات�����ر احل�������������س������ى  يف  ت�����ب�����ق�����ى  واأح����������������������زان 
وم�������ث�������ل�������ك م���������������������اأوى ل�������ل�������ذل�������ي�������ل ون������ا�������س������ر
وغ��������اف��������ُر ع������������اف  اجل�����������ب�����������اُر  �����������َك  ُح�����������بِّ ويف 
م������واخ������ر ال��������ع��������ب��������اِب  يف  ي��������وم��������ًا  ت�������ن�������ُج  ومل 

علي حيدراالماُم االسيُر
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رجاء بيطار
على  ثقلي  اأحمل  غياب،  من  دهر  بعد  مغارتي  من  خرجت  بالأم�ِش   ...
ظهري، يلفح وجهي حر الهاجرة نهارًا و�سقيع الليل، وعدت اأبحث عنك. 
جبت املدائن والقرى، وال�سهول واجلبال، اأتن�سم طيفك القد�سي، دخلت 
دارًا للعلم وقابلت اأهلها، و�ساألتهم، منهم من هّز براأ�سه اأ�سفًا، ومنهم من 

اأ�ساح بوجهه واأجاب:
_ اأعن احل�سني ت�ساأل؟ ومن ل يعرف احل�سني؟!

رحلي  فاألقيت  العالية،  ال��رف��وف  ف��وق  امل�سفوفة  الكتب  اإىل  واأ���س��ار 
وا�سرتحت، حتى اإذا مر عامٌل يكلمهم فتجاهلوه، وحاكٌم يتمخرت اأمامهم 
فلحقوا به، اأدركت اأين اأخطاأت، فعدت اأتابع البحث. دخلت بلدًا نظيف 
الدروب لطيف الن�سيم، يب�ش اأهله لكل زائر، �ساألت اأحدهم وهو يرحب 

بي:
_ اأتعرف احل�سني؟

نظر اإيّل، واأ�سار اإىل قلبه، ف�سررت وقلت يف نف�سي، هذا يحب احل�سني، اإذا 
هو يعرفه. مرت امراأة �سافرة املفاتن فحّدق فيها، واأخرى تغنج بدلل 

ف�سايرها، وثالثة ت�سحك فمازحها، فتنهدت، وعدت اأتابع البحث.
�ساب  مّر  اأنفا�سي،  األتقط  نا�سية  على  جل�ست  ماأخذه،  التعب  مني  اأخذ 
قد طاأطاأ براأ�سه وبانت يف ملحمه علمات التقى والورع، فا�ستب�سرت 
ال�سباب بقوته،  اأن هذا هو بغيتي، �ساب مل يغره  لنف�سي،  واأ�سررت  به، 
كرب  اإىل  نظر   ... لأ�ساله،  طريقه  فاعرت�ست  له،  مباح  هو  ما  يف  وزهد 
�سني وبيا�ش حليتي وجتاعيد جبيني، وتاأفف معتذرًا عن حديثي، ... 

فم�سحت عرقي املت�سبب، وعدت اأتابع البحث.
بالبائعني  يعج  بالنابل،  احلابل  فيه  يختلط  كبري  �سوق  اإىل  و�سلت 
�سيماء  عليه  تاجرًا  راأي��ت   ... ويت�سايحون،  يت�ساومون  وامل�سرتين، 
هذا  نف�سي،   وحّدثت  به  فتفاءلت  ويحوقل،  ي�سبح  �سامت  ال�ساحلني، 
حكيم كرمي، ل يعنيه اإل حت�سيل رزقه ور�سا ربه، لعله بغيتي،... وقبل 
ثوبًا  ت�سرتي  اأن  تريد  بالعوز،  ملحمها  تنطق  ام��راأة  اأتته  اأ�ساأله،  اأن 
الب�سر، فرّدها بجفاء،  القّر وعيون  زهيدًا ت�سرت به بدنها وحتتمي من 

... اأرخيت ب�سري وتركته، وعدت اأتابع البحث.
 م�سيت اأجر اأذيايل بخيبة، اأر�سد الهامة ال�ساخمة املرفوعة فوق رمح 
احل�سني  كان  ال�سعيد،  فوق  ظلمًا  امل�سفوكة  الدماء  عن  اأبحث  طويل، 
اأكرث  ُتتلى، ولكن  ... كانت الأدعية والآيات  ينادي، والأئمة يندبون، 

النا�ش ل يفقهون.
وقبل اأن اأمللم بقاياي اخلائرة، واأعود اإىل مغارتي لأق�سي فيها األف عاٍم 
جديدة، ا�ستوقفني �سوت �سادر عن كوخ حقري على مقربة، كان �سوت 
امراأة تقراأ دعاء الندبة، وحولها فتيتها ين�ستون ويبكون، ... اق�سعّر 
بدين، و�ساركتهم الدعاء من طرٍف خفي، حتى اإذا فرغوا اقرتبت، واإذا 
بهم يقبلون علّي وقد ا�ستحالت دموعهم ب�سمات متاألقة ، وحتّلقوا حويل 

�سائلني:
_اأقادم اأنت من مكاٍن بعيد؟!... اأجائع اأنت وظماآن؟!... لدينا من املاء 

والزاد ما يكفينا ويكفيك، فاأهل بك!
...�ساألتهم متعجبًا:

_ من اأنتم؟ وما هذا املكان؟!
...اأتاين �سوت الأم يخرتق الزمان:
_ هذا بيت احلر، وهوؤلء اأ�سباله!

_ احلر؟... اأي حر؟!
اأجابت وهي تنظر للبعيد:

_ ومن ل يعرف احلر؟! ... اإنه ذاك التائب الذي اأنكر الدنيا والتحق 
باحل�سني، ... و�سل اإىل �سفري الهاوية ولكنه عاد عنها، وُخرّي بني اجلنة 

والنار فاختار جنة احل�سني!
_ ... ولكن احلر ا�ست�سهد مع احل�سني منذ األف واأربعمائة عام!

هذه  وكل  بيتي  �ساحب  اإي��اه،  احلر  اإن��ه   ... ه��ذا؟!  غري  قلت  وهل   _
البيوت، ووالد فتياين وكل هوؤلء الفتيان، ينب�ش يف دمائهم ويتن�سقونه 
ولجاه  مال  ل   ... احل�سني،  يحبون  كيف  منه  ويتعلمون  هوائهم،  مع 
ي�ستوقفهم، ل دنيا ول نف�ش تغريهم، هو اأبوهم، عا�ش حرًا ومات حرا، 
وعّلمهم ع�سق احلرية، وها هم يرتلون اآياتها �سباح م�ساء، ويبكون مع 

مولهم بدل الدموع دماء، ويتهياأون لتلبية النداء!
وقد  �ساعدّي  عن  �سّمرت   ... بغيتي،  وجدُت  اأنني  علمُت  وقد  تب�سمُت 

ا�سرتجعت همة ال�سباب، واأنا اأردد:
_ احلمد هلل، لن اأعود اإىل تلك املغارة، بل �ساأبني يل بيتًا هنا، واأنتظر 

معهم، واأرتل يف كل يوم �سفر احل�سني!

أتعرفوَن الحسين؟!
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آمال كاظم الفتالوي
رذاُذ الدموع 

راأيت بعيني كيف اغتالت قوى الظلم الف�سيلة والطهر والنقاء.. واأحلم الطفولة حتّلق عاليًا اإىل ال�سماء وهي متّر على رماد اخليام.. 
راأيت املوت وهو يحرق �سنني العمر يف بقايا حكايا احلياة.. وقمي�سًا ُين�سر بني الأر�ش وبني ال�سماء.. ينزف اأملًا خم�سبًا بالدماء.. ممزقًا 
وعلى ثناياه منثور ذر رماد حرق خيام زينب )عليها ال�سلم( وقد مللمْت بقايا الروح واتكاأْت على الأرزاء.. نرثْت تلك البقايا على عليل 
اإن قربك جنتي يا ربيع الأكوان  اأوؤمن  اأنا  اأو �سربة �سيف:  َيبَق فيه مكان لطعنة رمح  واأيتام.. خاطبته بعيونها وهي ترمق ج�سدًا مل 
اأن ل انحني  لونها ياب�سة.. ولكن قدري  اأوراقي �سفراء �ساحبًا  ُي�ساقط  ال�سماء.. ها هو خريفي  الفراق قدٌر ر�سمته م�سيئة  لكن درب 
على الرغم من اأن ظهري قّو�سته امل�سيبة.. وعلّي اأن ل اأف�سح عن اأحزاين وقد �ساب راأ�سي حزنًا.. تناثرْت حويل جبال ال�سرب جزعًا.. 
اأقمُت اأودها.. اأثّبُت اأوتادها بيد لطاملا لم�ستها كفوف تفاي�ست غرية.. حتمل راية تبحث عن خفقانها العلياء.. راية الكرار ل تعرف 
النتكا�ش.. اأمامي تخفق على راأ�سي وروؤو�ش اأيتامي، كّلما ا�ستقت اإليها.. مرائي الذكريات تخفق يف ثنايا القلب..عطر و�سية الوديعة 
ما يزال يداعب م�سامي.. ي�ساك�ش عيوين رذاذ دموع �سال ق�سرًا على وجناتي.. )اك�سف يل عن )نحرك( لأ�سّم منه اآخر مرة عطر اأمري 
املوؤمنني )عليه ال�سلم(.. ولألتم�ش منه �سذى ثغر النبوة، اإذ لطاملا ُطبعت قبلت �سّيد املر�سلني على هذا النحر.. اآه.اآه يا �سّيدة الن�ساء 
لقد اأديُت و�سيتك، وها هو عا�سوراء يخّيم علّي بظلله.. انتهت رحلة الذكريات وازداد رذاذ الدموع ت�ساقطًا.. ت�سرع كفوفها لإخفائه 
خوفًا من ال�سماتة.. فلبّد اأن ُتخفي ذلك احلزن الذي راهن اأعداوؤها على روؤيته يف عيونها.. كلمات قرعت م�سامعها )كيف راأيت �سنع اهلل 
بكم( ..كيف ترى امراأة م�سرع اأهلها واإخوتها وبني اإخوتها وفرار الأيتام والن�ساء من النار؟! ... والزحف يف منظر ل ي�ستطيع الوجدان 
اأطراف ثيابه..  النار  َمن لحت  روؤو�سهم احرتقت خيامهم.. فمنهم  ال�سم�ش وفوق  تلتهب من حرارة  رمال  اأطفال حفاة على  تخّيله.. 
ومنهم َمن دا�ست اخليل على ج�سده كما دا�ست اخليول على ج�سد الإمام املظلوم.. ومنهم َمن فقد اأمه ومنهم َمن تاه يف ال�سحراء.. ومنهم 
َمن اأدمت اأقدامه النريان واأ�سواك ال�سحراء.. ومنهم َمن متزقت اأذناها حينما �سلبوها اأقراطها.. ومن الن�ساء َمن احتارت يف �سرتها فلم 
جتد ملذًا اإل ب�سيدة اخلدر.. وعلى الرغم من كّل هذه الأرزاء ما راأت اإل جميًل.. جمال امل�سائب ل يراه اإّل القدي�سون بعني اليقني ل 

بعني النظر!! 
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الذين احتج عليهم رسول الل  النصارى    
)صىل الل عليه وآله( بكل حجة مل يذعنوا 
يف الظاهر، ومتادوا يف تشكيكهم وتكذيبهم 
ومل  وآل���ه(  عليه  الل  النبي)صىل  ل��دع��وة 
النبي)صىل  ملا دعاهم  االذعان  إال  يملكوا 
الل عليه وآله( للتباهل ال الل تعال ليلعن 
الكاذب، ومل جيد النصارى بدًا من القبول 
عليه  الل  النبي)صىل  أراد  اذا  حتى  بذلك، 
النبي)صىل  صدق  علموا  وآله(مباهلتهم 
بنفسه  باملباهلة  وآله(باخلروج  عليه  الل 
التسليم  ال  النصارى  دعا  مما  بيته،  وأهل 
تعال:  قال  اليه،  واذعاهنم  دعوته  لصدق 
من  جاءك  ما  بعد  من  فيه  ك  حاجهّ )فمن 
وأبناءكم  أبناءنا  ندع  تعالوا  فقل  العلم 
ثم  وأنفسكم  وأنفسنا  ونساءكم  ونساءنا 

نبتهل فنجعل لعنت الل عىل الكاذبني(.
جابر  عن  املنثور  الدر  يف  السيوطي  أخرج 
النبي)صىل الل عليه وآله( قال: »قدم عىل 
االس��الم  ال  فدعاها  والسيد  العاقب 
فقاال: أسلمنا يا حممد قال: كذبتام ان شئتام 
قاال:  االس��الم،  من  يمنعكام  بام  أخربتكام 

فهات قال: حبهّ الصليب، ورشب اخلمر، 
ال  فدعاها  جابر:  قال  اخلنزير  حلم  وأكل 
رسول  فغدا  الغد،  ال  فدعواه  املالعنة، 
عيل  بيد  وآل��ه(وأخ��ذ  عليه  الل  الل)ص��ىل 
وفاطمة واحلسن واحلسني ثم ارسل اليهام 
ا له فقال: والذي بعثني  فأبيا أن جييباه وأقرهّ
نارًا  عليهام  الوادي  ألمطر  فعال  لو  باحلق 
أبناءنا  ندع  نزلت )تعالوا  فيهم  قال جلابر: 
)أنفسنا  جابر:  ق��ال  وأب��ن��اءك��م...(اآلي��ة 
عليه  الل  الل)ص���ىل  وأن��ف��س��ك��م(رس��ول 
واحلسني،  و)أبناءنا(احلسن  وعيل،  وآله( 

و)نساءنا(فاطمة«.
وروى ذلك السيوطي بعدة طرق.

شواهد  يف  النيسابوري  احلاكم  وأخ��رج 
التنزيل القصة يف تسع طرق.

بعيل  وآل��ه(  عليه  الل  النبي)صىل  فمباهلة 
وفاطمة واحلسن واحلسني يعني احتجاجه 
عىل النصارى هبؤالء الذين هم احلجة عىل 
املباهلة  انهّ  كام  وبعثته.  النبي  دعوة  صدق 
النبي)صىل  أن  ماهيتها  بحسب  تعني 
هبم  املتباهل  هؤالء  جعل  وآل��ه(  عليه  الل 

مسؤولية  أن  يعني  مما  دعوته،  يف  رشك��اء 
الدعوة تقع عىل عاتقهم كذلك بحجيتهم 
تعاضد  وج���ود  ال  م��ش��رية  وم��ق��ام��ه��م، 
عليه  الل  النبي)صىل  وبني  بينهم  وتقاسم 
الذي  املنزلة  حديث  ذلك  يفيد  كام  وآله( 
وقاص  أيب  بن  سعد  عن  الفريقان،  رواه 
لعيل:  قال  وآل��ه(  عليه  الل  النبي)صىل  أن 
»أنت منهّي بمنزلة هارون من موسى أال أنهّه 
السالم(  فمنزلته)عليه  بعدي«)2(  نبي  ال 
ومشاركته  حلجيته  وصٌف  هارون،  بمنزلة 
يف دع��وت��ه ك��ام ش��ارك ه���ارون موسى يف 
دعوته، فهذه املقاسمة واملشاركة يف املنزلة 
دليل حجيته)عليه السالم( كام أن مشاركة 
)عليهم  واحلسني  واحلسن  وفاطمة  عيل 
الل  النبي)صىل  مع  املباهلة  يف  السالم( 
ومشاركتهم  حجيتهم  وآله(دليل  عليه 
بعثته  صدق  تبليغ  السالم(يف  )عليهم  معه 
)صىل الل عليه وآله(هذا ما تبينه آية املباهلة 
السالم(وحجيتها  )عليها  فاطمة  مقام  من 

كذلك.

اللبنة االولى للتطور هي التاريخ النقي

ُحّجيُة
السيد محمد علي الحلو

ُتعد آية المباهلة من أهم اآليات التي أثبتت حجية فاطمة)عليها السالم(، اذ هذه اآلية كانت مقام الفصل 
بين حقانية الدين االسالمي ونسخ غيره من األديان.

الزهراء
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اللبنة االولى للتطور هي التاريخ النقي

عندما حتتفظ االمم بتارخيها بكل صفحاته 
السلبية واالجيابية يعد هذا تارخيا نقيا ولكن 
وتضيف  وحت��ذف  وحت��رف  تدلس  عندما 
باألساس  اشبه  تارخيها  يكون  معلومة 
ان  هلا  يمكن  ال  وعليه  االمة  هلذه  املنخور 

تتطور .
ننشغل  ان  لنا  جيوز  ال  الوقت  نفس  ويف 
او  بتارخينا  يعبث  من  ونشاهد  بالتطور 
كل  ويكفي  تارخينا  ي��رسق  م��ن  هنالك 
بكل  حتتفظ  اهنا  الغربية  ال��دول  متاحف 
الفرنسية  فاملتاحف  بتارخينا  عالقة  له  ما 
خاصة  اجنحة  فيها  واالنكليزية  واالملانية 
هو  املتاحف  واخر   ، االسالمي  بالرتاث 
امكن  ما  سلب  الذي  االمريكي  املتحف 

سلبه من متاحف العراق بعد االحتالل .
اغ��ل��ب ال��س��ي��اح االج���ان���ب يف ال���دول 
االسواق  يف  يبحثون  نجدهم  االسالمية 
 ، واالث��ار  بالرتاث  عالقة  له  ما  كل  عن 
التطور  عقلية  عىل  دليل  املادية  االثار  هذه 

اما  يتمتع هبا املجتمع االسالمي  التي كان 
الغربية فهي عبارة عن  تراث واثار الدول 
وثائق رسية للمؤامرات واملستعمرات ويف 
مر  ما  اذا  الوثائق  يتم عرض هذه  بريطانيا 

عليها ثالثون عاما .
مرص ال االن تطالب فرنسا باثار فرعونية 
هلا  تابعة  مستعمرة  كانت  عندما  رسقتها 
 ، االن  للعراق  بالنسبة  االم��ر  ونفس   ،
النبوي  املتحف  رسقت  العثامنية  والدولة 
من ارض نجد واحلجاز عندما كانت حمتلة 

من قبلهم وهي االن يف اسطنبول .
ايب  البن  البالغة  هنج  كتاب  مصادر  احد 
 ، اللوفر  متحف  يف  هو  املعتزل  احلديد 
للدكتور  الدكتوراه  رسالة  مصادر  احد 
املانيا  من  عليها  حصل  التي  عيل  ج��واد 
االمامية  لدى  املنتظر  االمام  عنوان  حتت 
االثني عرش  هي خمطوطات يدوية لعلامئنا 
يف  للهجرة  واخلامس  الرابع  القرنني  يف 

متاحف فرنسا واملانيا .

ورضورات  التطور  ترك  يعني  ال  هذا  كل 
ينتقد  فالذي  مهم  التاريخ  فمثلام  احلياة 
من  هو  فليكن  بالتطور  مطالبا  التاريخ 

ينهض هبذا التطور افضل من االنتقاد .
حذف  ه��و  ال��ي��وم  الوهابية  اه��ت��امم  ج��ل 
هو  التاريخ  الن  ؟  ملاذا  حتريفه  او  التاريخ 
الشاهد احلي عىل كل االمم والشخصيات 

بكل صفحاته املظلمة والوضاءة .
باالمام  تؤمن  الوهابية  ان  تعلمون  هل 
مل��اذا؟  بنسبه،  تؤمن  ال  اهن��ا  اال  امل��ه��دي 
القبلية  النزعة  ، والن  التاريخ  الهنا ختشى 
مزيفي  بعض  عىل  املسيطرة  هي  زالت  ال 
الصغرية  عىل  ردهم  من  لنا  فالبد  التاريخ 
ال  قد  التي  الصغرية  حتى  نعم   ، والكبرية 
ولكن  االس��الم  اص��ل  عىل  اث��ر  هلا  يكون 
عىل  دليل  احلقيقة  ه��ذه  تزييف  اث��ب��ات 

تزييفهم حقائق اخرى . 

سامي جواد كاظم 
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العقال والعباءة العراقية.. تاريخ طويل ألصالة الرجال وكرامتهم 

نسبًة  األصيل  الزيهّ  هذا  أهيهّة  وازدادتمْ 
ُيعرف  ال��ذي  العراقي  املجتمع  لطبيعة 
ما  كل  عىل  وحمافظته  العشائري  بنسيجه 
الذي  الشعبي  وامل��وروث  بالرتاث  يرتبط 
يتوارثه األبناء عن اآلباء، وبذلك ظلهّ هذا 
بشموخ  يشمخ  هو  كام  الشعبي  اللباس 
يعدهّ  العقال  أنهّ  حيث  ومرتديه،  صاحبه 
التي  والكرامة  والكربياء  املثىل  للقيم  رمزًا 

حيملها الرجل.
مكانتها  فلها  الرجالية  للعباءة  وبالنسبة 
بني  وختتلف  مرتدهيا  عند  األخ��رى  هي 
نوعني  عىل  وهي  وأخرى،  عراقية  حمافظة 
املستخدم  للنسيج  نسبة  وشتوية(  )صيفية 
ويغزل  يستخرج  وال���ذي  صناعتها  يف 

املاعز(  ال��ص��وف وخ��اص��ة )ص��وف  م��ن 
أنواع  أشهر  وأم��ا  املختلفة،  األل��وان  ذي 
النجفية  بالعباءة  ى  تسمهّ ما  فهي  العباءات 
النجف  مدينة  يف  اليدوية  لصناعتها  نسبة 

األرشف.
رسيعًا  الضوء  سلهّطت  )األح���رار(  جملة 
ل��ق��اء مع  لنا  امل��وض��وع وك���ان  ع��ىل ه��ذا 
صاحب  العباجيي  حسن  رس��ول  احل��اج 
النجف  يف  الرجالية  العباءة  لصناعة  حمال 
اقدم  النجفية  العباءة  »ُتعدهّ  ق��ال:  حيث 
توارثنا  حيث  الرجالية،  العباءات  أن��واع 
عن  سنة(   300( ح��وال  منذ  صناعتها 
خيوطها  غزل  يتم  حيث  وأجدادنا،  آبائنا 
منها  أل��وان(   10( وب���  يدويًا  وصناعتها 
األسود والتمري وبقية االلوان االخرى«، 
مضيفًا، »يتم استخدام خيوط الصوف يف 
حوال  وتستغرق  العباءة،  نسيج  صناعة 
أخرى(  أي��ام  و)10  حلياكتها  أي��ام(   10(
عىل  الصوف  غزل  يتم  حيث  خلياطتها، 
ويف  احلياكة،  تتم  ثم  رفيعة  خيوط  شكل 
النسيج  يستخدم  البعض  احلارض  الوقت 
ولكنه  النايلون  بامدة  املخلوط  الصناعي 
ونفضل  النجف  يف  عندنا  حمبب  غ��ري 
استخدام الصوف فقط، او االعتامد عىل ما 
تنتجه معامل النسيج يف املحافظة من نسيج 

)الغزل والصوف(«.

ويتابع حديثه، ان »العباءة قد تكون سميكة 
وقد تكون خفيفة وهذا يتبع خيوط النسيج 
املستخدمة ولكن العباءة كلام كانت خفيفة 
من  يبدأ  وال��ذي  مرتفعًا  السعر  كان  كلام 
إل  السعر  ويصل  دي��ن��ار(  أل��ف   200(
عراقي(،  دينار  مليون  ونصف  )مليون 
اللونان األسود  األلوان رغبة ها  أكثر  أما 
حلياكة  معتمدة  نقوش  وهنالك  واألمحر، 

العباءة ختتلف بني حمافظة وأخرى«.
أصحاب  »أب��رز  ان  إل  العباجيي  ويشري 
النجف  يف  الرجالية  العباءة  لبيع  املحالت 
هم آلبو شنون واحلاج مهدي وبيت شالش 
املشهورين باحلياكة وآلبو راشد املشهورين 
معمل  فهي  املعامل  أب��رز  أم��ا  باخلياطة، 
االنعاش ومعمل جميد عيدان ومعمل آلبو 
شنون ومعمل سيد عامر العوادي ومعامل 
الزبائن  من  »الكثري  ان  إل  الفتًا  اخرى«، 
من  املغزولة  العباءة  اقتناء  عىل  حيرصون 
الوبر وخصوصًا ما يسمى بوبر آلبو شهر«.
ثنا  فيحدهّ العراقي،  العقال  صناعة  عنمْ  ا  أمهّ
من  تويج  الرضا  عبد  رمح��ن  احل��اج  عنه 
»العقال  انهّ  يبنيهّ  حيث  النجف  حمافظة 
العريب مصنوع من خيوط نسيجية واكثرها 
املاعز  ص��وف  من  عراقية  بأياد  مصنوع 
يف  يوجد  احليوان  وهذا  )الرخل(  واملرعز 
عىل  منه  نحصل  أن  ويمكن  العراق  شامل 

األحرار/ ضياء األسدي

تواجُه العديد من األشياء القديمة والتراثية 
حالة االنقراض واالستغناء عنها شيئًا فشيئًا 
رغبة  وتغّير  المتسارع  الحياة  بفعل تطور 
الموضوع  هذا  اّن  إاّل  لها،  وحاجتها  الناس 
العراقية  )العباءة  مع  جدًا  مختلفًا  يصبُح 
لدى  عالية  قيمة  يمّثالن  اللذين  والعقال( 
أصالتهما  بقيا كما هما على  الرجال حيث 
الذي  العربي  ــزّي  ال بعّدهما  المعهودة 
خالل  به  ويعتّز  المضايف  رجــل  يرتديه 
استقباله لضيوفه أو مشاركته في المحافل 

والفعاليات العشائرية المختلفة.
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عادات للقراءة الصحيحة
لها جزًءا  يتفق اجلميع بأنه ليس ِمن السهل اختاذ القراءة هواية وَجعمْ
واالطالع  الواِفَرة  القراءة  أن  ِمن  الرغم  عىل  اليومية،  حياتنا  من 
ع  َتَلف املجاالت واخِلربات، هي الطريقة امُلثمْىل للَتَوسُّ الواسع عىل خُممْ
يف  نبدأ  سوف  ولِ��ذا،  امل��ال.  كسب  عىل  ومساعدتك  أعاملك  يف 
ف سوًيا عىل أهم العادات التي ستساعدك عىل تطوير عاداتك  الَتَعرُّ

، اختاذها عادة ال ِغنى عنها. يف القراءة، وِمن َثمَّ
القراءة؟ ما  أواًل؛ ما هو متوسط رسعتك يف  ف عىل نفسك  َتَعرَّ  *
الكمية التي تستطيع قراءهتا يف الشهر، وِمن َثمَّ يف العام الواِحد؟ هل 
تستوعب ما تقرؤه وتستفيد منه الِحًقا أم ال تتذكر أًيا مما قرأته بعد 
حها وإجياد  االنتهاء منه؟ وغريها من األسئلة التي الُبد لك من َطرمْ

اإلجابات عليها لكي تبدأ يف تطوير مهاراتك.
ح اإلنرتنت  * َمن ِمنهّا ال ُيَضيِّع ساعات طويلة أمام التِلفاز أو يف َتَصفُّ
هيات  من أجل التسلية وبدون هدف ُمفيد. فلتبدأ باالنتباه وحتديد امُللمْ
ِطع من أوقاهتا بضع ساعات واقِضها  َتقمْ التي تشغلك ساعات، واسمْ

يف القراءة.
ل يف املواصالت العامة أو السفر بوجه عام، إًذا  * إذا ُكنت دائم الَتَنقُّ

الُبد لك من اقتناء جهاز لتحميل الكتب اإللكرتونية. 
 150 إل   100 بني  ما  صفحاته  عدد  ي��رتاوح  بكتاب  تبدأ  أن   *
صفحة، فتقرأ كتاًبا أو اثنني يف األسبوع الواحد؛ فإن ذلك َسَينمَْعِكس 

عليك إجياًبا ويزيد ِمن ثَِقتِك وُقدرتك عىل املواصلة واالستزادة.
السبيل  هو  الواحد  الكتاب  لقراءة  د  دَّ حُمَ وقت  بوضع  االلتزام   *

األول إلنجازه واالنتهاء منه رسيًعا.
يرغبون يف  ما  َتُضم  واحدة  قائمة  بعمل  القيام  للمبتدئني  يمكن   *

قراءته، باإلضافة إل الرتشيحات التي يقرتحها عليهم الغري.

أنواع  عىل  والعقال  مستورد،  الصوف  وهناك  ناعم،  صوف 
الشعر(  أبو  )عقال  وأشهرها  العراقية  املحافظات  بحسب 
ومنطقة  والقادسية  وكربالء  النجف  حمافظات  يف  املشهور 

املشخاب«.
العقال يدويًا ساعة كاملة،  ويضيف تويج، »تستغرق صناعة 
ساعة  ربع  احلديثة  الصناعية  باملكائن  صناعتها  تستغرق  فيام 
لدى  وقيمتها  مكانتها  اليدوية  للصناعة  تبقى  ولكن  تقريبًا، 
الناس«، مبينًا ان »اسعار العقال ختتلف بحسب صناعته واملادة 
املستخدمة فيه وتبدأ من )7 آالف إل 15 ألف دينار عراقي(، 
ًا  زيهّ باعتباره  الشتاء  فصل  خالل  رشائه  عىل  اإلقبال  وي��زداد 
فصل  يف  ارتدائه  خالل  الرأس  ملنطقة  الدفء  ومنحه  متوارثًا 

الشتاء«.
وعن قيمة ارتداء العباءة والعقال العريب يف املجتمع العراقي، 
يقول احلاج فيصل كيطان الرششاحي من سكنة حمافظة كربالء 
ها عن  ا اخلاص هبا والذي يميزهّ املقدسة: ان »كل قومية هلا زهيهّ
التي  العربية  القومية  ومنها  األخرى،  واملجتمعات  القومية 

تشتهر بالزيهّ العريب وهو العباءة الرجالية والعقال«.
ويضيف ان »رجال العراق قد اهتموا منذ زمن طويل بارتداء 
املختلفة  االجتامعية  املناسبات  خالل  وخاصة  العريب،  الزي 
تأيت  حيُث  السالم(  )عليهم  األئمة  لزيارة  الذهاب  وخالل 

أهيته ملا يضفي عىل مظهر الرجل إذ يكسبه الوقار والرفعة«.
انه جاء من العقل  ويتابع حديثه قائاًل: »بالنسبة للعقال يقال 
بطرحه  البعري  اعقل  اي  )أعقل(  ان  حيث  وتوكل(  )اعقل 
أرضًا ولفهّ ساقه، ويروى انه قد جاء اعرايب وترك بعريه خارج 
املسجد وعندما دخل للمسجد عند النبي )صىل الل عليه وآله( 
وخرج منه فلم جيد البعري فعاد ال النبي واخربه بان بعريه قد 
ال،  االعرايب:  فقال  البعري؟  عقلت  هل  النبي  فسأله  اختفى؛ 
ومنها   ، وتوكلهّ اعقل  وآل��ه(:  عليه  الل  )صىل  النبي  له  فقال 

جاءت تسمية العقال«.
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احمد الدراجي 

انتصار الدم على السيف
ها هي عيني تطل من رشفتها ال حرضتك، 
القادمة  أليامها  وسنى  بريقا  منها  تستمد 
ثرى  رائ��ح��ة  م��ن  تستمد  نفيس  ه��ي  وه��ا 
معلال  اليأس  ضد  املطاولة  روح  الطف 
الدمع  يديك،اسكب  بني  بالوقوف  اياها 
وأعفر خدي برتاب قدميك وها هي شفتي 
االرض  به  استنطقت  ما  بفصيح  تستنجد 
اخطأ  يوم  وارتعدت  اهتزت  حتى  والسامء 
ذكرى  من  الكلامت  ه��ذه  بحقك  الدهر 
هي  الل،وه��ا  عبد  ابا  يا  سيدي  استشهادك 
مسؤولية  من  خوفا  ترتعش  ي��دي  أنامل 
االمساك بالقلم،ال تقوى عىل الثبات ما ان 
العراء،مقطع  )يف  حسينا  ان  الفؤاد  اخربها 
االعضاء(فعذرا اليك يا سيدي فانا ضعيف 
السنني  تصورت  لقد  املهارة.  قليل  العبارة 
التخيل  من  ستتمكن  الوقت  وبمرور  أهنا 
ذلك  يف  منها  االي��ام،وت��ت��ربأ  وليدهتا  عن 
املشهد بعدما ادركت فعلتها،ولكن هيهات 
الشهر من  الشهر وهذا  اليوم من هذا  فهذا 
هذا العام،وستبقى السنوات ال اخر الدهر 
ان  ارتضت  ي��وم  لفعلتها  ثمنا  دم��ا  تنزف 
التي  االي��ام  تلك  لتولد  الباطل  يضاجعها 
الشياطني  االف  امللوث  رمحها  يف  محلت 
الطاهر  بوجهك  ليقفوا  سيوفهم  محلوا  ممن 
يف  الل  بقية  عىل  سيقضون  اهنم  متصورين 

ولو  نوره  شأنه)متمم  جل  ولكنه  االرض 
اقنعة  تكشف  بالطف  فاذا  الكافرون(  كره 
النفوس  تلك  يف  ما  وترتجم  الوجوه  تلك 
يف  النار  ارضام  ان  تصوروا   الضعيفة،لقد 
يا  ذكركم  سيطفئ  واألطفال  النساء  خيم 
اجسادهم  تلتهم  النار  بتلك  ف��إذا  م��والي 
فأين  االخ����رة  ق��ب��ل  ال��دن��ي��ا  يف  ل��ت��ح��رتق 
من  االرض  حتى  ت��ربأت  التي  اجسادهم 
محلها،وذكراهم التي يندى هلا جبني الزمان 
بيت  ب��آل  أرادوا  عندها.لقد  توقف  كلام 
الرسول )صىل الل عليه واله( كيدا فجعلهم 
اع��امهل��م،الهن��م  اخل��ارسي��ن،وأح��ب��ط  الل 
النساء  ستخيف  كثرهتم  ان  ت��ص��وروا 
الرجال  مضاجع  االطفال،وتقض  وترعب 
ياسيوف  تنادي:  الشهداء  ياسيد  بك  فاذا 
يروي  التاريخ  املعركة  خ��ذي��ن��ي،ودارت 
احلقيقة،احلقيقة  يكتب  والزمان  للزمان 
كثرهتم  انحرست  حتى  االحداث  تكشف 
ماليني  الرياحي  احل��ر  صحوة  وخلفت 
االحرار ممن يقصدونك كل عام من ارجاء 
االرض منارصين زائرين. لقد تصوروا ان 
عليكم،فذا  سينرصهم  املاء  من  حرمانكم 
ال  هي��وي  نجم  ك��ل  اليها  ترفع  بالسامء 
خمضود،وطلح  ال)س��در  لتنقله  االرض 
بينام  مسكوب(  ممدود،وماء  منضود،وظل 

بقي اصحاب الشامل يرشبون سموما ومحيام 
)يف ظل من حيموم،ال بارد وال كريم( وخيل 
هلم اذا ما قطعوا راسك الرشيف يا ابا عبد 
الل فأهنم سيقطعون امتدادك فينا غري منتبهني 
التي كانت تعفر جدائلها  العراق  ال نخيل 
برتاب الطف ممزوجا بدمائكم الزكية حتى 
انساب جذورها ذلك العبق املستمر،فصار 
كل سواد العراق حسينا،وصارت كل بقعة 
عبد  ابا  يا  نجمك  يبقى  كربالء،لذلك  فيه 
والطهر  امل��ج��رات،  كل  بالضياء  يمد  الل 
الذي أرادوا ان يقضوا عليه بموتك سيبقى 
رصاخ االطفال العطاشى والنساء الباكيات 
وال��رؤوس  املحرتقة  واخليم  ابنائهن،  فقد 
حقيقيا  معيارا  الطف،  ارض  يف  الرشيفة 
يا  ذكراك  كانت  فإذا  االرض  عىل  للفضيلة 
فأهنا  دمعة،  العني  يف  تركت  قد  الل  عبد  ابا 
عظة،  العقل  ويف  ع��ربة،  النفس  يف  تركت 
ويف الروح نبضا للفضيلة يسمو هبا لتكون 
لآلخرة اقرب منها للدنيا،الن الفضيلة هي 
واإلنسان  القائد  شخص  فيك  مجعت  التي 
واملؤمن واألب واألخ. فكيف لنا ان نمر يف 
ذكرى استشهادك مرورا عابرا ما مل نقتبس 
اللذين  الطهر  وذل��ك  الفضيلة  تلك  من 
الل،فياليتنا  لدين  احياء  امل��وت  ال  محالك 

ندرك ما استشهدت من اجله.
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احلسني مصباح اهلدى, ومنار للتائهني, واحلرقة 
ضد  الثائرين,  وشعار  املؤمنني,  ص��دور  يف 
رسج  وأصحابه  وال��ع��دوان,  واجل��ور  الظلم 
منها  يستلهم  التضحية,  اإلباء  سامء  يف  مضيئة, 
فكل  القضية,  اجل  من  والفداء,  اإليثار  معاين 
واحد منهم, يمثل امة يف األخالق, والشجاعة 
والثبات عىل  احلق,  والبذل, يف سبيل  والطاعة 
من   هلا  األمة حية, البد  تكون  ولكي  املبادئ. 
اخلالدة,  الطف  معركة  دروس  من  تنهل,  أن 
وصدر  البطولة,  حليب  من  أبناءها  وترضع 
التضحية واإليامن, لتخرج جيال ثابت العقيدة, 
بوجه  ويقف  احلق,  عن  يذود  اإلرادة,  صلب 
بنفسه  جيود  أقدم,  إذا  املوت  هياب  ال  الباطل, 
شاخصة  والشواهد  يبال  وكيف  يبال,  وال 
فلام  معه.   وعاشت  عليها  تربى  قد  أمامه, 
خرجت خفافيش الظالم من جحورها, تريد 
أن تنهش يف جسد الوطن, وتستبيح احلرمات, 
احلسني  حفيد  انربى  والنسل,  احلرث  وهتلك 
ألبناء  املقدسة,  فتواه  ليعلن  السالم«  »عليه 
وأصحابه,  السالم«  »عليه  احلسني  مدرسة 
فهبت مجوع املتطوعني, تنادي لبيك وسعديك, 

ان  يبالون  ال  اكفهم,  عىل  أرواحهم  حاملني 
وقع املوت عليهم, ام وقعوا عليه, غري مكرتثني 
كصولتهم  اجلبال,  يف  يصولون  حر,  وال  بربد 
النواصب,  جيوش  ليسحقوا  الصحاري,  يف 
»هيهات  رصخة  كل  ومع  راياهتم,  ويمزقوا 
منا الذلة«, كانت تسقط قالع الظاملني«. رجال 
فتح الل بصريهتم, هم كام قال اإلمام عيل »عليه 
 ,« أسيافهم  عىل  بصائرهم  محلوا   « السالم«: 
وجتلت  بحقيقتها,  الطف  معركة  هلم  ومتثلت 
احلق,  معسكر  فاختاروا  أمامهم,  صورها 
»عليه  احلسني  اإلمام  وينرصوا  معه  ليقاتلوا 
وه��زوا  ح��ارضي��ن,  يكونوا  مل  وان  ال��س��الم«, 
»عليها  احل��وراء  نادت  حني  احلمر  سيوفهم 
فعال   ,« ينرصنا  ن��ارص  م��ن  اال   « ال��س��الم«: 
هتافهم: » لبيك يا زينب ». وتسارعوا للشهادة, 
تقطعت  إن  هيمهم  ال  بأنفسهم,  جي���ودون 
»عليه  احلسني  اإلمام  هبا  يواسون  أجسادهم, 
ينالوا  بان  الل,  من  الكرامة  ويطلبون  السالم«, 
»عليه  الشهداء  سيد  مع  ليحرشوا  الشهادة, 
يف  يفكرون  ال  واملال,  األهل  تاركني  السالم«, 
الدنيا وزينتها, فهمهم إعالء راية احلق,  مغانم 

ودحر الباطل الذي تشبه بيزيد وجنوده, فكان 
وشيعته.  احلسني  أصحاب  يدحره,  ان  البد 
وكان هناك رجال, واسوا سيدنا العباس »عليه 
السالم«, فقدموا أذرعهم, دون أن يبالوا, وهناك 
من قدم كل أطرافه, دون ان هيتم, وهناك الشيبة 
الذين متثلوا بحبيب بن مظاهر, بشيبته الكريمة 
وحليته البيضاء, حامال بندقيته بيد, وراية لبيك 
شاب  جنبه  وال  األخ���رى,  باليد  حسني  يا 
صغري, هو الوحيد لعائلته, يأبى ان يرتك الساتر, 
الن القاسم بن احلسن »عليه السالم« حارض 
معا,  جاءوا  إخوة  أربعة  .وه��ؤالء  هناك  معه 
اال  النزول,  ويرفضون  املقعد,  والدهم  تاركني 
بعد انتهاء اهلجوم بالنرص املؤزر, متأسني بأبناء 
أم البنني »عليها السالم«, وكلهم احتشدوا يف 
معسكر احلسني »عليه السالم«, ولسان حاهلم 
ألننا  نقوهلا,  لن  معك«  كنا  »ياليتنا  يقول: 
حارضون معك اآلن. لقد اثبت رجال احلشد 
الشعبي, إهنم األحفاد الربرة, ألولئك الرجال, 
السالم«,  »عليه  احلسني  مع  قاتلوا  الذين 

واستشهدوا دونه,  .

 على خطى الحسين
ثامر الحجامي
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إغالق بعض املحالت التجارية واألسواق العربية، ومنح عطلة لطلبة املدارس يف 
مدينة كريستان ستاد بالسويد حدادًا بذكرى  استشهاد ايب االحرار اإلمام احلسني 
)شيعتنا   : السالم(  )عليهم  لقوهلم  مصداقا  لتكون  بيته  وأهل  السالم(  )عليه 
االهال  أقام  فيام   ) حلزننا  وحيزنون  لفرحنا  يفرحون  طينتنا  فاضل  من  خلقوا 
مراسيم عاشوراء من مواكب وجمالس العزاء املختلفة، وقال )دايفيد تورفيل(: انا 
مسيحي سويدي اعمل كباحث يف تاريخ االديان وقد كتبت عن االسالم الشيعي 
وأود ان اعزيكم هبذه االيام احلزينة وأشارككم احلزن عىل امامكم احلسني وعىل 

قضيته وتعلمت مقولة متداولة وهي كل يوم عاشوراء وكل ارض كربالء..

تأيت ذكرى عاشوراء هذا ونحن بأمس احلاجة ان نستذكر ثورة عظيمة 
قادها اإلمام احلسني ضد الظلم والفساد.... يف عاشوراء هذا العام علينا 

املسلم  ظلم  اإلنسان،  ألخيه  اإلنسان  ظلم  نتذكر  ان 
وفلسطني  وسوريا  والعراق  اليمن  يف  هناك  للمسلم، 

يقتل اإلنسان اإلنسان وينكل به وُيمثل بجثته ظلام، هناك 
يف تلك البلدان ثورة عىل الظلم. نعم نحن هبذه األيام اشد 

حاجة لتذكر مشهد اإلمام احلسني حني وقف امام الظاملني 
ثائرا، نتذكر قائدا قاد املظلومني، نتذكر التضحية والفداء. 
يف وقفة ،نتذكر كلمة حرة قاهلا حٌر من نسل أطهر اخللق) 
هيهات ِمنا الذلة( لنعيش شعارا قيل منذ مئات السنني  كل 

يوم عاشوراء وكل ارض كربالء..

من  الكثري  يف  سنوية  ظاهرة  باتت  عاشوراء  مراسيم 
املدن األوربية، يشرتك فيها حتى غري املسلمني، لتشكل 
عن  معربة  والتسامح  التفاهم  من  متجانسة  فسيفساء 
عىل  احرتامها  تفرض  التي  واإلنسانية  األخالقية  القيم 
جمالس  اقامة  عىل  بريطانيا،  يف  املسلمون  العامل،اعتاد 
املناسبة  الستقبال  مهيأة  مساجد  يف  عام،  كل  عاشوراء 
باجتاه  احلسينية  املواكب  الغالب  يف  وتنطلق  فرتة.  منذ 
تنتهي  أن  إل  رود(  )ادجور  بمنطقة  مرورًا  لندن  وسط 
ويعد  ب���ارك(.  )هايد  منطقة  يف  ارت��ش(  )م��ارب��ل  عند 
يتزايد  و  ديانة،  أكرب  ثاين  املتحدة  اململكة  يف  اإلس��الم 
املسلمني  عدد  يصل  إذ  ملحوظ،  بشكل  فيها  املسلمون 
إمجال  من  باملئة   3.3 )أي  شخص  مليوين  من  أكثر  إل 
مسجد   1500 من  أكثر  بريطانيا  يف  ويوجد  السكان(. 

ومصىل موزعة بني أنحاء البالد. 

...

المحالت التجارية واألسواق تغلق ابوابها في 
مدينة كريستيان ستاد  يوم العاشر من محرم

 قالوا في االمام الحسين خالدة غوشه 
 )اديبة وروائية فلسطينية مسيحية(

دول عربية وأجنبية تحيي مراسيم 
عاشوراء بلغاتها المختلفة

العارش  ليلة  عزاء  جمالس  اشتبلر(  )بن  الربيطاين  التارخيي  الباحث  واكب 
من حمرم احلرام بذكرى استشهاد األمام احلسني )عليه السالم( كجزء من 
ابحاثه حول املذهب الشيعي بعد اعتناقة له, وذلك خالل زيارته ال مدينة 
برنامج  املقدسة ضمن  احلسينية  العتبة  اعالم  مع  بالتنسيق  املقدسة  كربالء 
)عليه  احلسني  االم��ام  ملتحف  وجولة  املقدستني  العتبتني  زي��ارة  تضمن 

السالم( واإلطالع عىل اهم اصدارات االعالم الدول الثقافية والدينية. 
وقال اشتبلر: وجدت من خالل هذه الزيارة ان املذهب الشيعي من افضل 
املذاهب وهو قريب ال املسيحية عىل عكس ما تتناقله الوسائل االعالمية 
املغرضة التي حتاول تشويه الصورة احلقيقية, مشريا ان أكثر املؤرخني إنصافا 
لإلسالم يف أوربا هم املؤرخون االملان ولكن هناك من لدهيم عدم معرفة 
عن  يبحثوا  ان  منهم  جعل  ما  وهذا  الشيعي  واملذهب  االسالم  عن  كافية 
االسالم بوجهة نظر جديدة من خالل التحقيق والبحث، مشريا ال ان كل 
ان حيرض  العراقية عليه  الساحة  يدور يف  ما  احلقائق حول  يريد معرفة  من 

ميدانيا إليضاح الصورة التي حياول البعض تضليلها وحتريفها.

باحث بريطاني يواكب مراسيم عاشوراء 
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إن الكاتبة اإلنكليزية القديرة فريا ستارك كانت قد كتبت فصاًل صغريًا 
عن عاشوراء يف كتاهبا املعروف باسم )صور بغدادية( صفحة )145- 
150( طبعة كيلد يوكس1947م، وقد يسمى كتاهبا )خمططات بغداد(، 
وتبدأ هذا الفصل بقوهلا: إن الشيعة يف مجيع أنحاء العامل اإلسالمي حييون 
ذكرى احلسني ومقتله ويعلنون احلداد عليه يف عرشة حمرم األول كلها.. 
وتأيت املس فريا ستارك عىل ذكر واقعة الطف ومصيبة أهل البيت عليهم 
ومنعهم  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  حول  األعداء  وإحاطة  السالم 
ُجعجع  كربالء  من  بعيدة  غري  مسافة  عىل  فتقول:  املاء  موارد  عن  إياه 
احلسني إل جهة البادية، وظل يتجول حتى نزل يف كربالء وهناك نصب 
خميمه.. بينام أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد املاء عنه. وما تزال تفصيالت 
تلك الوقائع واضحة جلية يف أفكار الناس يف يومنا هذا كام كانت قبل 
)1257( سنة، وليس من املمكن ملن يزور هذه املدن املقدسة أن يستفيد 
كثريًا من زيارته ما مل يقف عىل يشء من هذه القصة ألن مأساة احلسني 
القليلة  تتغلغل يف كل يشء حتى تصل إل األسس وهي من القصص 

التي ال أستطيع قراءهتا قط من دون أن ينتابني البكاء....

الفئة  هذه  أبدهتا  التي  والبطولة  الشجاعة  إن  حقًا 
القليلة، عىل درجة بحيث دفعت كل من سمعها إل 
إطرائها والثناء عليها ال إراديًا. هذه الفئة الشجاعة 
الرشيفة جعلت لنفسها صيتًا عاليًا وخالدًا ال زوال 
له إل األبد... إن كان اإلمام احلسني قد حارب من 
أجل أهداف دنيوية، فإنني ال أدرك ملاذا اصطحب 
معه النساء والصبية واألطفال؟ إذن فالعقل حيكم 

أنه ضحى فقط ألجل اإلسالم.

الظلم  أمام قوى  ال االستسالم  والعدالة   احلرية  يدفع  ما  ة والشهامة. وهذا  الروح واهلمهّ اجلرأة والشجاعة واإلقدام وعلو  أنه حيب  اإلنسان  من طبيعة 
والفساد. وهنا تكمن مروءة وعظمة اإلمام احلسني. وأنه ملن دواعي رسوري أن أكون مم�ن يثني من كل أعامقه عىل هذه التضحية الكربى، عىل الرغم من 

مرور 1300 سنة عىل وقوعها. 

وأخريًا حينام فقد احلسني كل أصحابه وأبنائه 
بالدماء  م��رضج  بجسم  أيضًا  هو  سقط   ،
ومقطع عىل االرض ومنذ ذلك احلني تبكي 

السامء دمًا يف كل مساء............... 

ضحى  احلسني  أن  العزاء  جمالس  يف  يقال 
الناس،  وأع���راض  رشف  لصيانة  بنفسه 
لتسلط  يرضخ  ومل  اإلس��الم،  حرمة  وحلفظ 
قدوة،  لنا  نتخذه  تعالوا  إذن  يزيد،  ونزوات 
نفضل  وأن  االستعامر،  نري  من  لنتخلص 

املوت الكريم عىل احلياة الذليلة.

مادام للمسلمني قرآن يتىل، وكعبة تقصد، وحسني يذكر، 
فانه ال يمكن ألحد أن يسيطر عليهم...

فريا ستارك  )كاتبة انكليزية( 

000رئيس الوزراء البريطاني تشرشل قال:
الكاتب اإلنجليزي المعروف 

)كارلس السير برسي سايكوس ديكنز( قال :

الفرنسي  الشاعر  رينو(  )آرمان 
من القرن التاسع عشر قال:

ل . م . بويد )مستشرق مشهور( قال:

البروفيسور موريس دوكابري) جراح فرنسي(
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مكتبة »االحرار«

طالب   ( اجل���اد  األدي���ب   : أك��د  ل��ذل��ك 
القيهّمة  م��ؤل��ف��ات��ه  يف  ال��ط��اه��ر(  ع��ب��اس 
امُلعطى  قيمة  ع��ىل  السديدة  وتنظرياته 
األدب  كتاب)  ففي  اإلسالمي   الثقايفهّ 
اإلسالمي رؤية معارص ة(  ُيقسم  األدب 
حسب منظور الرؤية اإلسالمية  إل ثالثة 
ذلك   ..ويفصل  ص17-16-15  أقسام 
ًا  نستشف منه –ملخصا-.  تفصياًل واقعيهّ

الفطرة  مع  ينسجم  ملتزم  أدب   : )أواًل   
الرشيعة  ه  ت��ق��رهّ  ، ل��إلن��س��ان  السليمة 
ض عليه ’ كونه يفتح  اإلسالمية، بل وحترهّ
لتغذية  حماولة  يف   ، اإلنسان  أمام  اآلف��اق 
،ويستحثه  اإلب��ص��ار  نحو  البرص  ملكة 
الوجود  أسئلة  أبعد  عن  اإلجابات  إلجياد 
أفق  يفتهّح  أن  وحي���اول  وع��م��ق��ًا،  غ��راب��ة 
:أدب  اخللق.....ثانيًا  عواملٍ  عىل  بصريته 
ض عليه  مباح ، الترفضه الرشيعة وال حترهّ
رغم  اإلسالمية  بالثوابت  اليلتزم  ،كونه 
،بل  إليها  الييسء  انه  كام  العالية،  عفويته 
من  اإلنسانية  الدواخل  به  جتيش  عام  يعرب 

دواعي احلزن والفرح. 
ثالثًا : أدب غري ملتزم ،تنهى عنه الرشيعة 
م التعاطي معه ،وترفضه  اإلسالمية ، وحترهّ
اإلسالمية  املفاهيم  مع  يتقاطع  ،كونه 
قيمة  م��ن  حي��ط  ،ح��ي��ث  سلبًا  ويمسها 

اإلنسان ،وينحدر به إل درك احليوان ،من 
اإلباحية  ،أو  اإلحل��اد  إل  الدعوة  خالل 
،بتجميله  الرذيلة  متجيده  خالل  من  أو 
ة  اجلدهّ ،بدواعي  للجامل  وتقبيحه  للقبح 
،وحماولة  واالنفتاح  ،واحل��ري��ة  والتميز 
لقيمها  التحريف  أو  احلقائق  تزييف 
الثوابت  هدم  عىل  عمله  ،وبالتال  اإلهلية  
اإلس��الم��ي��ةواإلن��س��ان��ي��ة ع��ىل ح��د س��واء 

.)......
إن تلك التقسيامت التي حددها »الظاهر« 
اليوم  األدبيهّة يف عامل  التوجهات  هي حمور 
تلك  وإبداعي  أديب  أي جنس  يغادر  ،وال 
املحاور ،ولنسأل ملن اخللود ألدب اإلحلاد 
أم لألدب اهلادف ؟ ورسالة الثقافة يف بناء 
بعوملة  هلدمها  أم  اإلنسانية  وامُلثل  القيهّم 
الدعارة واملجون وحتطيم امُلثل األخالقية؟ 
اهلادفة  الثقافة  يرجح  لب  ذي  كل  بالطبع 

األدبيهّة  األجناس  بكل  اجلامل  تصنع  التي 
بعضا  أن   : أسف  وبكل  أقوهلا   ، والفنيهّة 
امللحدين  مع  الكتاب واألدباء هيرول  من 
ال  من  ألغ��واء  التافهة  األسئلة  ويثريون 
تتكامل  ركائز علميهّة ومعرفيهّة وعقليهّة ومل 
الشباب  عند  اإلي��امن  قيم  فيزحزح  رؤاه  

إلشاعة اإلنحراف ونرش الضاللة .
واحل���دود  ال��ض��واب��ط  إن  ج��ازم��ًا  أعتقد 
بأنساق   املعريف  النسق  بناء  حتاول  واألطر 
اإللتزام  وبالتال هي من –يبني- اإلنسان  
كبح  عىل  القادرة  هي  األنساق  ..فتلك 
املرفوضة  والسلوكيات  ال��ش��ذوذ  مج��اح 
بني  ،فالعالقة  اإلحلاد  منظومة  تبثها  التي 
البناء  لصالح  أراه��ا   واألدب  األخ��الق 
األخالقيهّة  القيهّم  لنسف  وليس  اإلنساين 
،فاألدب ليس هلوا بل رسالة جادة يف نرش 

اجلامل الروحي والفكري والعرفاين  .

األدب اإلسالمي والثقافة الهادفة
وبناء  والروح  العقل  لخدمة  الراجح   من  لعّل  
النتاج  بجوهر  يتمثل  ما  السوّية  الشخصية 
من  يستمد  الذي  والثقافّي   والفكرّي  األدبّي 

اإليمان عبق العطاء وأريج الوالء الحسينّي ..
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هوية كاتب

السيد حممد تقي املوسوي األصفهاين األمحد 
آبادي )1301 ه� - 1348 ه�( رجل الدين 
واملؤلف والشاعر البارع، له مؤلفات عظيمة 
صاحب  ويعد  والعربية،  الفارسية  باللغتني 
ومؤلفيهم  الشيعة  كبار  ضمن  كبري  إسهام 
)عليهم  البيت  أه��ل  مذهب  عن  بالدفاع 

السالم(.
من مؤلفاته:

* تذكرة الطالبني يف نظم آداب املتعلمني.
للقائم.  الدعاء  فوائد  يف  املكارم  مكيال   *

عريب.
للقائم.  ال��دع��اء  فضل  يف  الغنائم  كنز   *

فاريس.
* أبواب اجلنات يف آداب اجلمعات. فاريس.

* بساتني اجلنان يف املعاين والبيان.
* آداب صالة الليل. عريب.

* وظيفة األنام يف زمن غيبة اإلمام. فاريس، 
به أبو أمحد الكاظمي. وقد عرَّ

فاريس  اإلنتظار.  فضيلة  يف  األبصار  نور   *
أورده الطهراين بعنوان نور األبصار وفضيلة 

االنتظار.
* رساج القبور. يف آداب صالة الليل.

* توضيح الشواهد. رشح توضيحي لكتاب 
جامع الشواهد.

األع��راب. يف  إل علوم  الطالب  ترغيب   *
النحو.

* أنيس املتفردين.
* حتفة املتأدبني يف رشح هداية الطالبني.

* كتاب املنابر.
* ديوان شعر. وختلَّصه يف شعره تقي.
* حماسن األديب يف دقائق األعاريب.

محمد تقي األصفهاني

الظاهر  عباس  »طالب  املبدع   يذكر 
حممد   للنبي  أحاديث  ص34-30   «
وسلم  وآل��ه  عليه  الل  –صىل  العظيم 
فعن  األق��داس   لالئمة  مقوالت  و   -
األدب  ان   ) السالم-   –عليه  الصادق 
خيلو  علم  ال  ،ولكن  علاًم  اليكون  قد 
من أدب ( ) إن األدب هو لباس العلم 
السامع  فهم  من  يقرهبام  الذي  والفكر 

والقارئ (.
احلسيني  األدب  عىل  املؤلف  ويعرج 
للمتلقي  لِيفصل  اإلنفتاح   ورضورات 
كل  دقيق  بشكل  الباب  هذا  والقارئ 
مايتعلق ب)األدب احلسيني ( ص41: 
ننفتح يف  أن  )....والواجب حيتم علينا 
مفهوم  يف  اخلوض  يف  ،ونتوسع  الرؤية 
أدب الطف ، وليس تضييقه ،من خالل 
معركة  ألحداث  املتكرر  التناول  إعادة 
بشكل  ،وتسجيلها  ووقائعها  كربالء 
مبارش ،ومن ثم  الدعوة  إل إإلستلهام 
من قيمها اإلهلية ،.....( يف هذا التناول 
ملوضوعات  األخ���رى  بالصفحات 
الثاين  القسم  وهادفةيف  ورصينة  جادة 
موضوعات  عن  الكاتب   إلطروحات 
التوظيف  وطرائق  باللغة  صلة    ذات 
،وم��وض��وع��ات  واإلع��الم��ي  األديب 
من  األول  القسم  بشطر  تتعلق  أخرى 
الكتاب بأبعاد ترتبط باللغة والتوظيف 
وخطر   ، التلقي  ،إش��ك��ال��ي��ة  الفني 
الثقايف  الرتويج  يف  احلديثة  األساليب 
بطولة  عاشوراء   ( املهم  كتابه  يف  ..كام 

القيم  قبل السيف ( .
العامة  األمانة  عن  ص��ادران  الكتابان 
النرش  شعبة  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
ب100  وكالها  التاليف   وح��دة   –
املتوسط-2015   القطع  من  صفحة 
ممتعة  ��ة  أدب��يهّ وسياحة  مجاليهّة  -ق���راءة 
احلسيني  ال��والء  بعطر  تنامز  بمقاالت 

اخللود  بسمفونية  تتصل  بموضوعات 
باحلق  ��ة  امل��دويهّ ،وال��رصخ��ة  احلسينيهّ 
ل��رف��ض ال��ب��اط��ل ،رصخ���ة اإلص��الح 
،مقاالت  اخل��ال��ص  التوحيد  ،ون���داء 
من  دام��ي��ة  حسينية  )رؤى  ب��ع��ن��وان  
عىل  غفلتك  اخ��ل��ع   ، ك��رب��الء  وح��ي 
خفق   ، العطش  ،نداءات  حذرًا  اعتاهبا 
، الء احلسني ومآذن كربالء،  األجنحة 
السيف  قبل  القيم  بطولة  ع��اش��وراء 
إساًم  أختذ     – العنوان  هذا  عتبة  –من 
للكتاب، وعنوانات أخرى برع املؤلف 
هبا  ليدون تصوراته ورؤاه  اجلاملية بلغة 
أدبية شيقة ومدهشة تنساب كغدير ماء 
وتلك  الطف  بمعنى  لتخوض  رقراق  
جسدت  م��ق��ااًل  ب23  التضحيات  
أوالد احلسني  أبطال كربالء من  بطولة 
الشيخ  من  زينب  والعقيلة  وأصحابه 
الكبري إل الطفل الرضيع  وهم خيلدون 
يف الوجدان الشعبي واملخيال اإلنساين 
ملحمة  كأسمى  البرشية  وال��ذاك��رة 
ُكتبت   موضوعات   .. البرشية  بتأريخ 
بلغة  عميقة وبعنايةفائقة   .. جمتزأ من 
ص71  كف العباس وخلود املعنى » لو 
لكانت   .. اجلود  يكنهّى  أن  ألحد  قيض 

كنيته أبو الفضل العباس »
الوجود  ونواميس  الطبيعة  قوانني  ان   (
ماضية   ، الصارمة  أحكامها  ،وسلطة 
أم  ذلك  شئنا  واألح��داث  األشياء  يف 
، منذ بدء اخللق حتى يومنا هذا ،  أبينا 
وإل ماخطت مشيئة الل سبحانه وتعال 
الوجود  بقاء  من  املحفوظ  اللوح  يف 
جسد  .لقد   )....، حكمته  بمقتى 
األدبية  رؤاه  املقاالت  »بتلك  »املؤلف 
اهلادف  األدب  دور  موضحًا   . بإتقان 
الطف  أدب  من  املستلة  اجلادة  والثقافة 

لبناء الشخصية اإلنسانية ..
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صورة ن���ادرة لش���ارع قبل���ة اإلمام 
الحسين )عليه السالم(

وجهُة نظر..

املواكب احلسينية جيب ان تكون بمثابة مؤسسات 
يتامشى  حقيقي  حسيني  وع��ي  لصناعة  دينية 
االنظمة  بوجه  ويقف  املصريية  االمة  قضايا  مع 
فقط  للنواح  مكانًا  وليست  والفاسدة  الظاملة 
بالرغم من اهية البكاء واحلزن عىل احلسني )عليه 
ان  نحتاج  يكفيان  ال  وحدها  اهنام  إال  السالم( 
يساهم يف  ميداين  لفعل  الكبري  احلزن  نرتجم هذا 
السياسية  املنظومة  احلاصل يف  االعوجاج  تعديل 

واالجتامعية.

حديُث »األحرار«

حمد اهلل الركابي

للعني،  للرب، وجمالة  للفم، ومرضاة  السواك مطهرة  فإن  بالسواك  * عليك 
بعد  يتخلل  ال  من  فم  بريح  تتأذى  املالئكة  فان  املالئكة  إل  حيببك  اخلالل  و 

الطعام. 
* ال تغضب فإذا غضبت فاقعد وتفكر يف قدرة الرب عىل العباد وحلمه عنهم 

وإذا قيل لك اتق الل فانبذ غضبك وراجع حلمك. 
* أحسن خلقك مع أهلك وجريانك ومن تعارش وتصاحب من الناس تكتب 

عند الل يف الدرجات العىل. 
* ما كرهته لنفسك فأكره لغريك وما أحببته لنفسك فأحبه ألخيك تكن عادال 
أهل  صدور  يف  م��ودودًا  السامء  أهل  يف  حمبا   ، عدلك  يف  مقسطا  حكمك  يف 

األرض احفظ وصيتي إن شاء الل تعال.

kوصايا النبّي
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جهوٌد مش���كورة للجنة الجزر العشوائي في محافظة كربالء المقدسة والتي قامت خالل شهر 
واح���د بتفتيش )63 محاًل( من محال القصابة في المحافظة ومتابعتها المس���تمرة لعمليات 
الجزر، وتوجيه عدد من اإلرشادات ألصحاب محال القصابة في مجال الصحة والحفاظ على البيئة 

ونظافة المدينة، فضاًل عن إحالة المخالفين للشروط الصحية للقضاء من أجِل محاسبتهم.
نتمنى أن تستمر مثل هذه الحمالت والمتابعات اليومية بما يخدم المستهلك الكربالئي.

الَجزر العشوائي

السالم عليك يا أبا عبد اهلل
الشريازي  اهلادي  السيد عبد  املعروف  املرجع 
)رمحه الل( عندما كان يريد الرشوع يف الصالة 
وقبل أن يكربهّ تكبرية اإلحرام يقول: )السالم 

عليك يا أبا عبد الل(.
وكان جييب عىل من يسأل السبب وراء ذلك: 
بأنهّه إذا مل يكن اإلمام احلسني)عليه السالم( مل 
قد قضوا  أمية  بنو  ، ولكان  الصالة  تكن هذه 
ات  النبوهّ عىل  بل  كله،  اإلسالمي  الدين  عىل 

كلها.

موكب  يف  السالم(  )عليها  زينب  السيدة  مرت  عندما  سعد  بن  عمر  بكى  لقد 
السبايا، يف الضحايا، وحينام اجتهت ال رسول الل )صىل الل عليه وآله( تستنجده 
أو تسترصخه أو ختربه عن جثة اإلمام احلسني وهي بالعراء، عن السبايا وهم 
مشتتون، عن األطفال و هم مقيدون، حينام أخربت جدها بكل ذلك ضج القتلة 

كلهم بالبكاء!!
إذن البكاء ليس ضامنًا، العاطفة وحدها ليست ضامنًا إلثبات أن صاحب هذه 
العاطفة هو ال يقف موقفًا يقتل فيه اإلمام احلسني، أو يقتل فيه أهداف احلسني!
جمرد أننا نحب اإلمام احلسني، جمرد أننا نزور اإلمام احلسني جمرد أننا نبكي عىل 
اإلمام احلسني، جمرد أننا نمي لزيارة اإلمام احلسني ال يكفي و ليس ضامنًا و 

دلياًل لكي يثبت أننا ال نساهم يف قتل اإلمام احلسني!!
جيب ان نحاسب انفسنا، جيب ان نتأمل يف سلوكنا، جيب أن نعيش موقفنا بدرجة 
اكرب من التدبر و العمق واإلحاطة واالنفتاح عىل كل املضاعفات واملالبسات، 
لكي نتأكد من أننا ال نامرس من قريب أو بعيد بشكل مبارش أو غري مبارش قتل 

اإلمام احلسني )عليه السالم(!
* السيد الشهيد حممد باقر الصدر

ليس بالبكاء وحده
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