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ييَم لِْلَكاِفِريييَن َحِصييًرا  ييْم ُعْدَنييا َوَجَعْلَنييا َجَهنَّ ُكييْم َوإِْن ُعدتُّ ُكييْم َأن َيْرمَحَ َعَسييى َربُّ
ِذيَن َيْعَمُلوَن  ُ امْلُْؤِمننَِي الَّ تِي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبرشرِّ ا اْلُقْرآَن ِيِْدي لِلَّ }اإلرساء/8{ إِنَّ َهييذَ
ِذييينَ اَل ُيْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة َأْعَتْدَنا  ْم َأْجًرا َكبًِرا }اإلرساء/9{ وَأنَّ الَّ يياِت َأنَّ هَلُ احِلَ الصَّ
ْرِ َوَكاَن اإِلنَسيياُن  رِّ ُدَعاءُه بِاخْلَ ْم َعَذاًبييا َألِياًم }اإلرساء/10{ َوَيْدُع اإِلنَسيياُن بِالرشَّ هَلُ
ْيِل َوَجَعْلَنا آَيَة  َهاَر آَيَتنْيِ َفَمَحْوَنييا آَيَة اللَّ ْيَل َوالنَّ َعُجييواًل }اإلرساء/11{ َوَجَعْلَنا اللَّ
ٍء  ييِننَي َواحْلَِسيياَب َوُكلَّ َشْ برُِّكْم َولَِتْعَلُموْا َعَدَد السرِّ ن رَّ ًة لَِتْبَتُغوْا َفْضاًل مرِّ َهاِر ُمْبرِصَ النَّ
ْلَناُه َتْفِصياًل }اإلرساء/12{ َوُكلَّ إِنَسيياٍن َأْلَزْمَنيياُه َطآئَِرُه يِف ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم  َفصَّ
اْلِقَياَمييِة ِكَتاًبا َيْلَقاُه َمنُشييوًرا }اإلرساء/13{ اْقَرْأ َكَتاَبَك َكَفى بَِنْفِسييَك اْلَيْوَم َعَلْيَك 
اَم َيِضلُّ َعَلْيَها  َتدي لَِنْفِسييهِ َوَمن َضييلَّ َفإِنَّ اَم َيْ ِن اْهَتَدى َفإِنَّ َحِسيييًبا }اإلرساء/14{ مَّ
بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل }اإلرساء/15{ َوإَِذا  ا ُمَعذرِّ َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوَما ُكنَّ
ْرَناَها َتْدِمًرا  وْا ِفيَها َفَحييقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّ ِفيَها َفَفَسييقُ ِلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمرْتَ ْ َأَرْدَنا َأن نُّ
}اإلرساء/16{ َوَكييمْ َأْهَلْكَنا ِمَن اْلُقُروِن ِمن َبْعِد ُنوٍح َوَكَفى بَِربرَِّك بُِذُنوِب ِعَباِدِه 

ا َبِصًرا }اإلرساء/17{  َخبَِرً

) 8 ( عسييى ربكم أن يرمحكم وإن عدتم نوبة أخرى عدنا مرة ثالثة إىل عقوبتكم وجعلنا 
جهنم للكافرين حمبسا ال يقدرون اخلروج منها أبدا والعامة فرسوا اإلفسادتني بقتل زكريا 
وحييييى والعلو الكبر باسييتكبارهم عن طاعة اهلل وظلمهم النيياس والعباد.  ) 9 ( إن هذا 
القرآن يدى للطريقة التي هي أقوم الطرق وأشد استقامة . يف الكايف عن الصادق )عليه 
السالم( أي يدعو وعنه )عليه السالم( يدي إىل اإلمام )عليه السالم(، وعن الباقر )عليه 
السييالم( يدي إىل الوالية .  ) 10 ( وأن الذييين ال يؤمنون باآلخرة اعتدنا هلم عذابا أليام 
يعنييي يبرش املؤمنني ببشييارتني ثواهبم وعقاب أعدائهييم . ) 11 ( يف مصباح الرشيعة عن 
الصادق )عليه السييالم ( وأعرف طريق نجاتك وهالكك كيال تدعو اهلل بيشء عسييى فيه 
هييالكك وأنت تظن أن فيه نجاتك قال اهلل تعاىل ويدع االنسييان اآلييية .  ) 12 ( وجعلنا 
الليييل والنهار آيتني فمحونا آييية الليل وجعلنا آية النهار مبييرصة لتبتغوا فضال من ربكم 
ولتطلبوا يف بياض النهار أسييباب معايشكم ولتعلموا باختالفهام ومقاديرمها عدد السنني 
واحلسيياب وكل شء تفتقييرون إليه يف أمر الدييين والدنيا فصلناه تفصيييال بيناه بيانا غر 
ملتبييس  ) 13 ( وكل إنسييان ألزمناه عمله وما قدر له كأنييه طر له من عش الغيب ووكر 

القدر يف عنقه لزوم الطوق يف عنقه .والقمي عن الباقر )عليه السالم ( خره ورشه.

سورة اإلسراء

تفسيرالسورة

كل عمييل ُتقدم عليه ضع نصب عينيك ان يكون اجلزاء من اهلل عز وجل اوال، نعم لربام ترجو 
رضييا العبد عن عملك وهذا يف االعامل الدنيوية النك اصييال تعمل لغاية ترجوها من اهلل عز 
وجل ، بل ويف كثر من احلاالت حيثنا الشييارع املقييدس عىل االلتزام بتعليامت العمل الدنيوي 

رشط ان يكون رشعيا وعدم الغش او التهاون يف ادائه .
واذا كنت عىل مسييتوى مسؤول فال تفكر ان تظهر يف االعالم باي اسلوب كان سواء بترصيح 
قبيييح ام بعمييل نفاقي بل ليكن دأبك كيف تريض اهلل عز وجييل وتذّكر دائام انه رقيب عىل كل 

خفاياك ماظهر منها وما بُطن. 

اياك ان ترجو من العبد التفْت



املتتبع لسيير عمليات حترير املوصل فانه يرى الدقة يف تنفيذ العمليات العسييكرية من اجل حتقيق النرص 
باقل اخلسائر املمكنة ومع احلفاظ عىل ارواح املدنيني.

ان معارك الفلوجة وتكريت والرمادي التي حققت فيها قواتنا األمنية واحلشييد الشعبي انتصارات رائعة 
فانييا اعطت خربة عسييكرية يف خوض هكذا معارك داخييل املدن ويتبني ذلك من خييالل تقدم القوات 

بشكل مدروس نحو املناطق التي حتتلها عصابة داعش.
لني عىل احلشد الشعبي بانه طائفي فان العناق واالمل  ان فرحة اهايل املناطق املحررة رسالة وصفعة للمتقورِّ
الذي يرجوه هؤالء االهايل يتبني لنا ان الثقة املطلقة هلم بالقوات االمنية واحلشد الشعبي يف ختليصهم من 

ارهاب داعش ومن يتعدى عىل حدود الوطن حتت خمتلف الذرائع .
اهايَل املوصل انتم االوىل بالرد عىل التخرصات الطائفية فلكم الكلمة االبلغ يف ذلك حتى تكون شييهادة 

لكم وبام عانيتم من داعش طوال فرتة تواجده يف مدينتكم احلبيبة.
يف الوقت الذي نشييدُّ عىل يد قواتنا االمنية واحلشييد الشييعبي نشييدُّ عىل يد اهايل املوصل يف التآزر حلسييم 

املعركة باقرب فرصة وباقل اخلسائر .  

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
حقوق األئمة

a

* فأمييا حق سائسييك بالسييلطان فأن تعلم أنك جعلت لييه فتنة وأنه مبتىل فيك بام جعلييه اهلل له عليك من 
السييلطان، وأن ختلص له يف النصيحة وأن ال متاحكه وقد بسطت يده عليك، فتكون سبب هالك نفسك 

وهالكييه وتذلل وتلطييف إلعطائه من الرىض مايكفه عنك وال يرض بدينك، وتسييتعني عليه يف ذلك 
بيياهلل، وال تعييازه وال تعانده فانييك إن فعلت ذلييك عققته وعققت نفسييك، فعرضتهييا ملكروهه، 

وعرضته للهلكة فيك، وكنت خليقا أن تكون معينا له عىل نفسك ورشيكا له فيام أتى إليك وال 
قوة إال باهلل.

* وأما حق سائسك بالعلم فالتعظيم له، والتوقر ملجلسه، وحسن االستامع إليه واإلقبال، 
عليه، واملعونة له عىل نفسك فيام ال غنى بك عنه من العلم، بأن تفرغ له عقلك، وحترضه 

فهمك، وتذكي له  قلبك وجتيل له برصك برتك اللذات، ونقض الشهوات وأن تعلم 
أنييك فيام ألقى، رسييوله إىل من لقيك ميين أهل اجلهل فلزمك حسيين التأدية عنه 

إليهييم، وال ختنه يف تأدية رسييالته، والفيام هبا عنييه، إذا تقلدهتا، وال 
حول وال قوة إال باهلل.

نشدُّ على أيدِيهم
االفتتاحية



حقوق األئمة



هّيأها  التي  العدة  الصافي:  السيُد 
االمام الحسين )عليه السالم( في 
تتناسب مع جسامة  الطف  واقعة 

ما آلت اليه أمور األمة  

)عليه  السجاد  االمييام  ذكييرى  يف  نعيش  ونحن 
العاشورائي،  املشهد  اركييان  من  وهو  السالم( 
الطف،  املهمني يف واقعة  الشهود  حيث كان من 
يف  االمهية  غاية  يف  دورًا  مارست  املكانة  وهذه 
آخر  بتعبر  او  العاشورائي  املشهد  اركان  تثبيت 

ساعدت يف تثبيت اركان املرشوع احلسيني.
االمام احلسني )عليه السالم( محل شعارًا واضحًا 
أال وهو: )اين مل اخرج ارشًا وال بطرًا وال مفسدًا 
جدي(،  امة  يف  االصييالح  لطلب  خرجت  وانام 
بام  مصلحًا  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  وكان 
هلذه الكلمة من واقعية وهو قادر عىل االصالح، 
وهتيأت له مجيع أسباب االصالح اىل ان جاء يوم 
العارش من املحرم .. فأّدى )عليه السالم( رسالته 
العارش  يوم  يف  ألنه  واضح،  بشكل  االصالحية 
من  اكثر  ويف  واسييع،  بكالم  تكّلم  املحرم  من 
ُخطبة انه البد ان يلتفت االعداء الذين هم امامه 
اىل احقيته واىل انه هو اوىل بقيادة االمة.. باعتبار 
السالم(  )عليهام  احلسن  االمييام  وأخييوه  هو  انه 
هبام،  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  أوىص 
وبدأ  السالم(  )عليه  املؤمنني  بأمر  قبلهام  ومن 
يستشهد بمجموعة حوادث لكن لألسف مل يكن 

آذان صاغية، نصُف املرشوع احلسيني  يف هؤالء 
ُانجز يف يوم العارش من املحرم. هذا املرشوع ال 

شك حيتاج اىل ان يكتمل.
أتّم  قد  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  إن  نقول 
 14 بعد  نأيت  عندما  حتى  االصالحي  مرشوعه 
)عليه  احلسني  االميييام  مييرشوع  ونيييدرس  قييرنييًا 
كل  فيه  ومرشوعًا  حّيًا  مرشوعًا  نييراه  السالم( 

مقومات النجاح.
فام هو دور االمام السجاد )عليه السالم( ما بعد 

واقعة عاشوراء؟
ألنه  تنته،  مل  االصالحية  والطريقة  ينته  مل  املشهد 
انتقلت طريقة املواجهة لطريقة اخرى.. ظاهرها 
االنكسار  من  وحالة  الوقت،  حلكومة  انتصار 
نلتفت  السالم(،  )عليه  الشهداء  سيد  ملييرشوع 
ما  يقرأ  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  ان  قطعًا 

ستؤول اليه نتيجة االمور.. ملاذا؟
عرص..  شاهد  السالم(  )عليه  احلسني  االمييام 
الذي عاش فيه االمام احلسني  بمعنى ان العرص 
)عليه السالم( بالنسبة له عرص واضح من النبي 
املؤمنني  امر  واىل  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
)عليه السالم( واىل االمام احلسن )عليه السالم( 

هذه عملية امليل عام جاء به النبي )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم( امر واضح عند سيد الشهداء )عليه 

السالم(.
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  هيأها  التي  العدة 
تتناسب مع جسامة ما آلت اليه االمور، وبالنتيجة 
مسألة االصطدام ، االصطدام مسألة حتمية  مع 
جدًا  والقتل  االنكسار  ومسألة  االموي  اجليش 
 .. السالم(  )عليه  احلسني  االمييام  عند  واضحة 
الذي  البعض  تكون غر واضحة عند  قد  نعم.. 
الشهداء )عليه السالم( فبدأ  بأنوار سيد  يتنور  مل 
تذهب  لعلك  او  لليمن  اذهييْب  نصيحة  يوّجه 
هييؤالء..  عند  واضييح  غر  االميير   .. اجلبال  اىل 
ولذلك االمام احلسني )عليه السالم( كان جييبهم 
بإجابات حسب قدرهتم وشأنيتهم عىل الفهم .. 
االمر عنده )عليه السالم( واضح وهذا املرشوع 
له شخص  يتهيأ  ان  بعد عاشوراء  ما  مهم حيتاج 
وان  السالم(،  )عليه  احلسني  االمييام  بمستوى 
جزءا  يكون  ان  بل  يستوعب  ان  قدرة  له  تكون 
وختطيط  االهلية  العناية  ولوال  املرشوع  هذا  من 
زين  االمام  لكان  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 
العابدين )عليه السالم( من شهداء واقعة الطف.

العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  ت��ح��دث 
سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام 
ُخطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة 
في  أقيمت  والتي  الُجمعة  الثانية من صالة 
الصحن الحسيني الشريف في 26 / محرم 
تحدث  2016/10/28م  الموافق  1438/ه�  الحرام 

قائالً:
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العابدين  زين  االمييام  هبا  مر  التي  املرض  حالة 
منعت..  التي  عنده هي  السالم( وقسوهتا  )عليه 
ألن هؤالء قتلوا الطفل الرضيع وقتلوا كل احد 
البيت  هذا  يستأصلوا  ان  البد  شعارهم  وكييان 
سيد  يقتلوا  ان  اىل  فرصة  جاءهتم  ابيه  بكرة  عن 
الشهداء والنبي وامر املؤمنني كل احد .. فكانت 
هناك فرصة سانحة ان جُيهزوا عىل بيت النبوة .. 
السالم(  )عليه  احلسني  واالمييام  تعاىل  اهلل  لكن 
عىل  ستنتهي  اين  اىل  االمور  هذه  مصر  ان  يعلم 

قسوة ما حدث؟
فلذلك قام االمام السجاد  )عليه السالم( ونض 
)عليها  زينب  وعمته  هو  للمرشوع  االكامل  هبذا 
معّلمة  غر  عاملة  زينب  ان  العلم  مع  السالم( 
وتعلم ان جزءا من وظيفتها ان حتافظ عىل االمام 
وظيفتها  ضمن  وزينب  السالم(،  )عليه  السجاد 
العابدين  ان هناك كيانا اسمه زين  السالم  عليها 

البد ان حتافظ عليه باإلضافة اىل بقية العائلة. 
الطف  واقعة  يف  السالم(  )عليه  احلسني  واالمام 
ان  السالم(  )عليه  السجاد  االمام  حاول  عندما 
لئال  احبسيه  زينب  ُاخّية   : قال  بسيفه..  يتقوى 

ينقطع نسل آل حممد. 
املرشوع..  هذا  فيها  ادير  التي  الطريقة  الحظوا 
هذا  الشهداء،  سيد  مع  الكريمة  العائلة  وجود 
يف  حتى  تتكلم  ان  عىل  الناس  سيجّرئ  الوجود 
اهل  ان  نعتقد  الوجود   وهييذا  الطغاة..  حمرض 
تكون  عندما  لكن  احد  أي  من  غرة  اشد  البيت 
هناك مصلحة عليا واالمام )عليه السالم( جعل 
ما  احقية  تثّبت  ان  وحتيياول  شاهدًا  العائلة  هذه 

سيأيت. 
الحظوا االمام زين العابدين )عليه السالم( ماذا 
صنع يف الشام.. حقيقة الشام ليس هلا عالقة بآل 
النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ال من قريب وال 
من بعيد.. ال تعرف شيئًا .. كل الفكرة واالعالم 
االمر  عىل  ظهروا  خوارج  هؤالء  ان  اىل  مسّخر 
وان  نحتفل  ان  من  فالبد  االمر  عليهم  وانترص 

نجعل عيدًا. 
)عليه  االمييام  خطبة  يف  مهمة  نكتة  اىل  التفتوا 
يف  خطبته  عن  ختتلف  ولعلها  الشام  يف  السالم( 
السجاد  االمام  لنا  املنقولة  والفقرات   .. الكوفة 
احلسني  االمييام  عن  يتحدث  مل  السالم(  )عليه 
النبي  عن  يتحدث  والبقية  اصاًل  السالم(  )عليه 
املؤمنني  امر  وعن  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
حتى  انا  انا  يقول:  وآخرها  الزهراء  فاطمة  وعن 
الييرواة  يذكر  مل  قييال؟  ميياذا  بالبكاء  الناس  ضج 
ماذا قال.. وملاذا ضج الناس بالبكاء .. ثم يقول 

الراوي الحظوا حتى خيش يزيد الفتنة. 
معارش  يا  يبني  ان  اراد  تكلم  عندما  واالميييام 
بإسالم  ترتبطون  ال  انتم  بكم  املغرر  املخدوعني 
رُساق  هؤالء  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
يضحكون  هييؤالء  باإلسالم  عالقة  هلم  وليس 
عليكم وليس املشكلة عندنا القتل فالقتل لنا عادة 
وكرامتنا من اهلل الشهادة.. املشكلة انتم يا معرش 
وهي  شء  فعل  عىل  جتّرأت  التي  املنحرفة  االمة 

ال تفهم.
الحظوا قوله )عليه السالم( من مجلة ما ذكر: )أيا 
الناس، أعطينا ستًا، وفضلنا بسبع: أعطينا العلم، 
والشجاعة،  والفصاحة،  والسامحة  واحلييلييم، 
احد  يملكها  ال  املؤمنني(هذه  قلوب  يف  واملحبة 

جمتمعة. 
بساحات  املرابطون  ابناؤنا  تعاىل  اهلل  بحمد  االن 
وهذه  الشجاعة  وملكوا  استفادوا  هؤالء  القتال 
يف  بل  املوت  يسرتخصوا  ألن  اهلتهم  الشجاعة 
بعض الروايات ألصحاب االمام احلسني )عليه 
كاستئناس  باملوت  يستأنسون  كأنم  السالم( 
الطفل بمحالب امه.. هؤالء االعزة االن دعائي 
نغفل  ال  ان  البد  هلم..  وجودنا  وكل  ودعاؤكم 
عن ذكرهم اطالقًا كلام مررنا بحديث عاشوراء 
هذه  ونييرى  القتال  جبهات  اىل  نتوجه  ان  البد 
الصورة املرشقة التي انعكست من عاشوراء عىل 

نفوسهم الطيبة الطاهرة.
)فضلنا   : السالم(  )عليه  السجاد  االمام  قال  ثم 
بأن منا النبي املختار حممدا )صيل اهلل عليه وآله(، 
وأسد  اهلل  أسد  ومنا  الطيار،  ومنا  الصّديق،  ومنا 
الرسول، ومنا سيدة نساء العاملني فاطمة البتول، 
أهل  شباب  وسيدي  األّميية،  هييذه  سبطي  ومنا 

اجلنة(.
وقال )عليه السالم( : )فمن عرفني فقد عرفني، 
ومن مل يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي: أنا ابن مكة 
ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن  من  محل الزكاة 
بأطراف الرداء، أنا ابن خر  من  ائتزر وارتدي، أنا 
ابن خر  من  انتعل واحتفى، أنا ابن خر  من  طاف 

وسعى، أنا ابن خر  من   حج  ولّبى...(
أنا  املرتىض  عيل  ابن  )أنا   : السالم(  )عليه  وقال 
إله  قالوا ال  اخللق حتى  ابن  من رضب خراطيم 
أنا ابن من رضب بني  يدي رسول اهللَّ  إال اهللَّ .. 
وبايع  اهلجرتني  وهاجر  برحمني  وطعن  بسيفني 
باهللَّ طرفة  ببدر و حنني ومل يكفر   البيعتني وقاتل 
النبيني  ووارث  صالح  املؤمنني  ابن  أنا  عييني.. 
ونييور  املسلمني  ويعسوب  امللحدين  وقييامييع 
املجاهدين وزين العابدين و تاج البكائني وأصرب 

الصابرين وأفضل القائمني من آل ياسني رسول 
املنصور  بجربئيل  املؤيد  ابن  أنا  العاملني..  رب 
املسلمني  ُحرم  عن  املحامي  ابن  أنا  بميكائيل.. 
واملجاهد  والقاسطني  والناكثني  املارقني  وقاتل 
قريش  من  مشى  من  وأفخر  الناصبني  أعييداءه 

أمجعني...(.
جملس  من  احد  يقم  مل  تارخييًا  الحظوا  اخييواين 
السالم(: )كالمك غر  يزيد ويقل لإلمام )عليه 
لإلمام  يقول  ان  احد  جيرؤ  مل   .. ابدًا  صحيح(.. 
استحوذ  صحيح  غر  كالمك  السالم(  )عليه 
العامل  وجعل  وأنبأهم  ببالغته  االمييام  عليهم 
به  نسمع  مرة  اول  الكالم  هذا  ينتبه..  والغافل 
فنحن مل نسمع به اصاًل هذا كالم جديد ففغرت 

افواهها ال يفهمون شيئًا. 
والروايات تقول ان االمام السجاد )عليه السالم( 
استمر يقول انا.. انا حتى ضج الناس بالبكاء .. 
يؤذن  ان  املؤذن  فأمر  فتنة  تكون  ان  يزيد  وخيش 
ان  قبل  السالم(.  )عليه  االمام  كالم  يقطع  حتى 

انتهي اخواين اود ان انبه اىل نقطتني:
اصحاب  اىل  ودعييائييي  كالمي  االوىل:  النقطة 
املواكب احلسينية املباركة واالخوة االعزاء الذين 
وهي  االربعني  لزيارة  املتعارف  للميش  يتهيؤون 

املسرة الراجلة.. 
نتمنى من اهلل تبارك وتعاىل سالمة مجيع الزائرين 
وامييان،  أمن  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  جيعلهم  وان 
بأن  الفرتة يف امليش  ونتمنى منهم ان يقضوا هذه 
املقاتلني  ألخوهتم  املتواصل  الدعاء  يف  يقضوها 
وان  مدننا  مجيع  تتحرر  وان  القتال  ساحات  يف 
دائاًم  للحق  مفتولة  سواعد  السواعد  هذه  جيعل 
يوفقهم  وان  رميتهم  ويسدد  للنرص  يوفقهم  وان 
وان يتجنبوا اصابة أي مدين من املدنيني فإننا قلنا 
سابقًا ان انقاذ مدين واحد افضل من قتل جمموعة 

من االرهابيني.
النقطة الثانية: ان هؤالء االرهابيني قد يستهدفون 
احلسينية  التجمعات  وخصوصًا  التجمعات 
اصحاب  االعييزة  االخييوة  فعىل  سابقًا  كعادهتم 
املواكب ان يعملوا عملني العمل االول خدمتهم 
والعمل الثاين ان يزدادوا يقظة وحذرًا يف مناطقهم 
ومواكبهم بحيث ال يسمحون ألي اخرتاق - ال 
يف  بيياإلخييوة  باالستعانة  يكون  ان   - اهلل  قييدر 
ذلك..  يف  خربة  لديم  والذين  االمنية  االجهزة 
نسأل اهلل تعاىل ان حيمي اجلميع وان يرينا يف بلدنًا 

فرجًا عاجالً واحلمد هلل رب العاملني.
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وقد تقّدم شطر من ذلك الكالم وقلنا أن 
)سبحانه  اهلل  أمام  يعرتف  بعدما  اإلنسان 
وتعاىل( وهو عملية صحية إذ أن اهلل )تبارك 
وتعاىل( هو مطلع عىل أعاملنا سواء اعرتفنا 
أم مل نعرتف، وسواء تبنا أو مل نتب والعياذ 
باهلل، ولكنه مطلع عىل أعاملنا وسيأيت يوم 
تبىل فيه الرسائر وهو يوم جزاءات األعامل 
التي عملناها يف الدنيا، واهلل تعاىل كام ورد 
يف اآليات القرآنية الرشيفة مل يكتِف بنفسه 
أن يكون هو شاهدًا وإنام أشهد جوارحنا 
يفعل  التي  واألمكنة  واألرض  واملالئكة 
اإلنسان فيه أفعاله سواء كان فعاًل جيدًا أو 
االعرتاف  حالة  فإن  ولذا  جيد،  غر  فعل 
تصب يف مصلحة املعرتف ذاته، حيث أن 
ما  فرأى جليل  انتبه  أذنب  بعدما  اإلنسان 
رأسه  ويطأطأ  ينحني  بدأ  ثم  جليال،  فعَل 
خضوعًا إىل اهلل )تبارك وتعاىل(، وهو يأمل 

التوبة، وأن  منه )جل شأنه( أن يقبَل هذه 
التائبني  زمرة  يف  يدخله  وأن  عليه  يعطف 
باهلل  وثوق  فيها  بحالة  مسرته  يبدأ  حتى 

تعاىل وفيها طمأنينة وأمل.
باألمل  تشعرنا  التي  الواسعة  واألحاديث 
بتوبة  يفرُح  تعاىل  اهلل  أن  وتبني  جدًا  كثرة 
فرح  من  أشد  الفرح  وهذا  املؤمن،  العبد 
العبد نفسه مع أن اهلل تعاىل ال تزيده أعاملنا 
منزلًة وال أيضًا تنقُص مما عنده مهام عملنا 

من املعايص واآلثام )والعياذ باهلل(.
يف  السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام  ويقول 
َوْحَديِت  َفاْرَحْم  ُهمَّ  )َأللَّ دعائه:  من  مقطع 
َخْشَيتَِك،  ِمْن  َقْلبِي  َوَوِجيَب  َيَدْيَك،  َبنْيَ 
َفَقْد  َهْيَبتَِك،  ِمييْن  َأْرَكيييايِن  َواْضييِطييَراَب 
َأَقاَمْتنِي َيا َربرِّ ُذُنوِب َمَقاَم اخْلِْزِي بِِفَنائَِك، 
َفإْن َسَكتُّ مَلْ َيْنِطْق َعنرِّي َأَحٌد، َوإْن َشَفْعُت 

َفاَعِة(. َفَلْسُت بَِأْهِل الشَّ

وال  ضعفاء  ونحن  فقراء  نحن  وحقيقة 
ولكن  َنفعًا،  وال  رّضًا  ألنفسنا  نملك 
ارتبط  إذا  قويًا  اإلنسان  يكون  أن  حيتاج 
حتصل  قوي  إىل  نفسه  أضاف  فإذا  بقوي، 
نفسه إىل ضعيف  القّوة، وإذا أضاف  هذه 
ضعفه،  إىل  إضافة  جييدًا  ضعيفًا  يكون 
ونحن مع اهلل )تبارك وتعاىل( دائاًم البد أن 
نستشعر احلالة ألننا فعاًل موضع املحتاج، 
فهو  تعاىل  بيياهلل  يرتبط  عندما  واإلنييسييان 
ألنه  القّوة  من  بحالة  ويشعر  إليه  حيتاج 
سيتغر،  الفهم  حتى  تعاىل،  بيياهلل  ارتبط 
أمورًا  يفهم  احلاالت  بعض  يف  فاإلنسان 
صحيح،  الفهم  أن  املعلوم  غر  يف  ولكن 
الفهم  فهذا  تعاىل  بيياهلل  يرتبط  وعندما 
فيتحسس  أكثر  ومنفتحًا  ناضجًا  سيكون 
بالبارئ  التي فيها بارتباطه  الواقعية  احلالة 
يف  أن  نالحظ  ولذلك  قييدرتييه(،  )جّلت 

مستقاٌة من اخلطبة األوىل لصالة اجلمعة بإمامة السيد أمحد الصايف يف الصحن احلسيني الرشيف، 2016/10/28

في طلب التوبة
التوبة، والذي يعتبر من  نبقى مع دعاء اإلمام السجاد )علي السالم( في طلب 
متفردات اإلمام )عليه السالم( بهذه الصياغة والطريقة التي قلنا سابقًا عبارة عن 

مجموعة من المعارف اإللهية المبثوثة على شكل دعاء. 
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ذنوبنا  من  نفر  أي  وفر(،  )كر  الدعاء  هذا 
إىل  وندخل  نكّر  ثم  املأساوية  احلالة  ومن 
فضاء رحب من رمحة اهلل )تعاىل(، فيشعرنا 
باألمل، حتى حالة الضعف أمام اهلل تّولد 
الطبقة  هذه  األنبياء  ولذلك  القوة!،  لدينا 
وما  بينهم  يبكون  كانوا  الناس  من  الراقية 
إليه يف حالة من  تعاىل، ويلجؤون  بني اهلل 
البكائني،  من  جتعلهم  العبادة  حيياالت 
السالم(  )عليهم  األطهار  األئمة  وكذلك 
كانوا عندما يفزعون إىل اهلل تعاىل ويدعونه 
هذه  وتزيدهم  أيضًا  البكائني  من  جتدهم 
نعم  تعاىل،  باهلل  مرتبط  ألنه  قييوًة  احلالة  
)سبحانه وتعاىل( معنا دائاًم، ولكن املشكلة 
أننا قد ال نكون معه، وهو )جّلْت قدرته( 
هذه  من  وقييد  نغفل  لكننا  علينا  مطلع 
حالة  تأيت  ثم  االبتعاد  حالة  تّولد  الغفلة 
اإلنسان  يملك  ما  أعز  والعمر  التضييع، 
ولكن هناك خيبة عندما يضيع هذا العمر 
العبد  هذا  لذلك  تافهة،  تكون  قد  بأمور 
تعاىل  اهلل  يدي  بني  بالوقوف  يلتذ  عندما 
دائاًم  وهو  احلالة،  هذه  يرتك  أن  حيب  فال 
يأخذ  أن  والبييّد  قّوة  هنالك  أن  يستشعر 

السجاد  اإلمام  يقول  منها، وهنا  ويستزيد 
)عليه السالم(: )اللهم فارحم وحديت بني 
الذي  املذنب  حال  نالحظ  وهنا  يديَك(، 
يريد من اهلل تعاىل أن يرشح حاله واهلل يف 
معه،  يكون  أن  منه  يريد  وكذلك  غنى، 
أمام  فيه  نحن  ما  واقعية  ذكر  من  والبييّد 
اهلل تعاىل، وهذه الوحدة تعني أن اإلنسان 
أن  بعد  ترصفاته  عن  مسؤول  هو  قطعًا 
وكتب  العقل،  بنعمة  عليه  تعاىل  اهلل  مّن 
اهلل،  أمام  فأصبح مسؤواًل  التكاليف  عليه 
له  يوّجه  أن  منه  تتطلب  املسؤولية  وهذه 
السؤال تلو السؤال وحيرض له اجلواب تلو 
اجلواب، لذلك جيب أن يقف بني يدي اهلل 
فهناك  املسؤولية،  حلالة  متهيئ  وهو  تعاىل 
األعامل  وهييذه  هبا،  نقوم  أن  البييّد  أعييامل 
قلنا  وقد  املحاسبة،  ملسألة  نتهيأ  أن  جيب 
سابقًا أن مسألة الرقابة قد حتّصن اإلنسان 
من أن يرتكب ما ال حيمد عقباه، ولذلك 
تنّبه  أن  تريد  تأيت  عندما  األدعية  بعض 
فارحم  )اللهم  مصركم  هو  هذا  وتقول 
فردًا  اآلن  جئتَك  فأن  يديك(  بني  وحديت 
هي  وطبعًا  التبعات  مجيع  سأحتّمل  واحدًا 

أصّدر  أن  فأحتاج  عليها  أقوى  ال  تبعات 
اإلمييام  يييقييول  ولييذلييك  بالرمحة  الييدعيياء 
)عليه السالم( )اللهم فارحم وحديت بني 
ما  تتحمل  ال  الوحدة  هذه  ألن  يديَك( 
دقيق  حساب  ومن  مشاكل  من  ستواجه 
أخشى  أنا  فلذلك  وواردة،  شاردة  كل  يف 
من هذه الوحدة بني يديك لكنها ستكون 
قطعًا )اللهم ارحم هذه الوحدة(، وكذلك 
والوجيب  خيفتك(،  من  قلبي  )ووجيَب 
تعني حالة االضطراب، واإلنسان اخلائف 
املضطرب ال هتدأ فرائسه، وعملية اخلوف 
من أمٍر متوّقع، فأنا أخاف من شء متوقع 
مكروه يل، ولذلك أنا أخاف، )هذا وجيب 
من  ناشئ  قلبي  اضطراب  هذا  أي  قلبي( 
منك  أخاف  أن  أهٌل  ألّنَك  منَك  اخلوف 
واملنعة  القّوة  أسباب  مجيع  بيدك  وألنك 
وابتعدت  متييردت  قد  أنني  أعييرتف  وأنييا 
به  أن  يمكن  ما  مجيع  وبيدك  وأسيييأت، 
تؤذيني وتعذبني وال أحد يمكن أن يقف 
حائاًل بني وبينَك، فلامذا ال أخاَف إذن؟!.
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)ما كرَه قوٌم قط حرَّ السيوِف إال ذّلوا( من 
طريقا  لتخط  الثورة  رشارة  انطلقت  هنا 
البيت  آلل  النرص  راييييات  رافييعيية  للثوار 
)عليهم السالم( بشعارها هيهات منا الذلة 
يف  السالم(  )عليه  احلسني  لثورة  امييتييدادًا 
كربالء حيث رسم جمدًا عظياًم حلفيده الثائر 
امللك،  بن عبد  والطغيان هشام  الظلم  ضد 
رأى  عندما  اال  الييسييالم(  )عليه  خيييرج  مل 
اال  خيرج  ومل  املجتمع،  لينقذ  جائرا  سلطانا 
داعيا  فخرج  تغيره  أراد  منكرا  رأى  عندما 
اىل اهلل تعاىل، خرج وقد امتألت نفسه محاسا 
وعزما وكان بحق يطلب الرضا ملحمد واله 
ويطالب بكرامة الناس وحتذيرهم من قيود 
 : نفسه  عن  قال  حتى   ، واهلييوان  العبودية 
واهلل ما خرجت وال قمت مقامي هذا حتى 
واحكمت  الفرائض  واتقنت  القرآن  قرأت 
الُسنة واالدب وعرفت التأويل وكام عرفت 
التنزيل وفهمت الناسخ واملنسوخ واملحكم 
اليه  حتتاج  وما  والعام  واخليياص  واملتشابه 
عنه  غنى  وال  منه  البييد  مما  دينها  يف  االميية 
واين عىل بينة من رب، انه زيد الشهيد )عليه 

السالم(.
ولد )عليه السالم( سنة )80 هي( يف املدينة 
العابدين  زين  أبيه  كنف  يف  ونشأ  املنورة 
عرشة  )مخس  معه  وعيياش  السالم(  )عليه 
الكريمة  واألخييالق  بالعلوم  أرفييده  سنة( 

والقرآن  للسيف  حليفا  فأصبح  واحلسنة 
وتسعني(  )مخييس  سنة  والييده  وفيياة  وبعد 
للهجرة تكفله أخوه الباقر عليه السالم منذ 
نعومة اضافره فكان له األثر الكبر يف تدوين 
شخصيته وسلوكه وعاش معه )تسع عرشة 
سنة ( حتى أصبح من علامء عرصه البارزين 
السالم:  ،  وقال عنه جده االمام عيل عليه 
سيكون منا رجل اسمه زيد خيرج فيقتل فال 
يبقى يف السامء ملك مقرب وال نبي مرسل 
يبعث  سامء  كل  اىل  يرفعه  روحه  تلقى  إال 
فيقال  الناس  يتخطون رقاب  هو واصحابه 
هؤالء دعاة احلق..، اما االمام الصادق عليه 
صادقا  عاملا  زيد  عمي  كان  فيقول:  السالم 
ومل يدع اىل نفسه وإنام دعا اىل الرضا من آل 
حممد )صىل اهلل عليه وآله( ولو ظفر لوىف بام 

دعا اليه.
موعدا  صفر  من  االول  زيد  حدد  وعندما 
النطالق حركته كان يدرك مرشوعية نضته 
واتساع مساندة كبار الشخصيات االسالمية  
هلا  والتقوى  والفقه  العلم  اهل  وانجذاب 
كفتها  فكانت  احلرب  نران  اشتعلت  حتى 
غر متكافئة فقتل من قتل من اصحابه وبقي 
وحيدا ال نارص له وال معني حتى نال سهام 
الشهادة  زيد  نال  انتزاعه  وعند  جبينه  يف 
اال  منه  ينالوا  ان  يستطيعوا  مل  وبذلك   ،
بالطريقة التي نالوا هبا جده احلسني ، ولقد 

كان فعل هشام بجثته هو عني ما فعله يزيد 
بجثته  مثل  فقد  احلسني  جده  يف  زياد  وابن 
حريصا  حييى  ابنه  كان  ولقد   ، دفن  ان  بعد 
بموضعه  يعلم  ال  بحيث  اباه  يدفن  ان  عىل 
عليها  ووضع  وردمها  ساقية  يف  فدفنه  احد 
الطاهر  بجثامنه  احد  يعلم  ال  لكي  النبات 
ولكن احد الذين عرفوا ذلك انبأ االمويني 
القرب  نبشوا  آثامهم  فوق  كبرا  اثام  فارتكبوا 
واخرجوا اجلثامن الطاهر ومثلوا به وصلبوه 
امللك  عبد  بن  هشام  بأمر  الكوفة  بكناسة 
خشبة  عىل  وصلبوه  رأسه  قطعوا  ذلك  بعد 
ان  اال  عريانا  مصلوبا  سنوات  مخس  وبقي 
جاء الوليد بن يزيد فكتب اىل عامله بالكوفة 
ان احرقوا زيدا وذروا رماده  ففعلوا واذروا 

رماده عىل شاطئ الفرات.
عاش )عليه السالم( حرًا أبيًا شجاعًا خملصًا 
يف قول احلق فكانت ثورته عىل خطى جده 
قتلوه  كربالء،  يف  السالم(  )عليه  احلسني 
أن  أرادوا  الطاهرة  جثته  حرقوا  صلبوه 
هلم،  شّبه  ولكن  اهلل  نور  من  نييورًا  يطفئوا 
دروب  ينر  شامخ  منار  اليوم  قربه  هو  فها 
امتداد  عىل  األحييرار  إليه  ويلتجئ  احلياة 
بكرامات  اهلل  حفه  حتى  اإلنساين،  التاريخ 
جعلت من الناس يقصدونه من كل حدب 

وصوب.

شهيُد الحّقزيد علي كريم الكفلي
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الكلامت  هبذه   « له  مثيل  ال  غيور  رجل   «
وصييف لنا األهييل واجليييران واألصييدقيياء 
نحن  أمييا   ، الكاظم  عبد  صباح  الشهيد 
عن  عيياجييزة  مشلولة  كلامتنا  وقفت  فقد 
البطويل  الييرصح  هييذا  هيلامن  أمييام  التعبر 
أن  خمافة  حروفنا  وتيييرددت  واألخييالقييي، 
بأي  واستحقاقه،  حقه  الشهيد   تعطي  ال 
أرضه  عىل  غيورا  طيبا،  رجال  نِصف  كلمة 
طريقًا  دراسته  أعترب  وواعياٍ،  مثقفا  وعرضه 
آخر يزرع به بذور اخلر، فقد كان يطمح أن 
ومساعدة  الضعيف  لنرصة  حماميًا  يتخرج 
املحتاج، لذا التحق بكلية القانون يف جامعة 
الدراسية  السنة  أكمل  أن  وبعد  البيت  أهل 
األخرة، مل يمهله القدر حتى يستلم شهادة 
الواجب  نييداء  ملبيًا  أرسع  ألنييه  ختييرجييه، 
وثقل  اخلييطيير  بحجم  لييشييعييوره  والييوطيين 
تثقيف  مهمة  عاتقه  عىل  فأخذ  املسؤولية، 
الفتوى   وأمهية  اجلهاد  معنى  عن  الشباب 
وذلك  السالح  محل  عىل  تدريبهم  وأيضًا 
استمر  كربالء،  حمافظة  جملس  مع  بالتنسيق 
للجهاد  الشباب وحتشيدهم  بتدريب  صباح 
وكان مقرهم يف ملعب كربالء، إىل أن تقلد 
قائاًل  البلد،  عن  املحامية  األمامية  الصفوف 

لزوجته التي عارضته خائفة 
» ال جدوى من حماوالتِك إليقايف، سأذهب 
الوطن  بعلم  مكفنا  إما  بعدها  ألعود  حتاًم، 
 .. النرص  بوسام  مكلاًل  ساملًا  وإما  الغايل، 

لُنذل  ُنخلق  مل  فنحن  هلام،  ثالث  ال  خياران 
أو ُنان، هكذا تعلمت من سيدي وموالي 
احلسني )عليه السالم(، ثم أكمل أو تذكرين 
احللم الذي رأيته يف منامي منذ سنني ومل نجد 
له تفسرًا، حينها رأيت رجاًل ذا هيبة ووقار 
ليحملهم  أنصاره  منهم  وخيتار  الناس  جيمع 
الذين  بييني  ميين  أنييا  وكنت  بسفينته،  معه 
اختارهم ذلك الرجل، وبعد أن اختارنا سلم 
قبل صعودنا  وبدلة عسكرية،  راية  منا  لكل 
اآلن  أما  آنذاك،  أفهم حلمي  مل  السفينة،  اىل 
لنا  ادعييي  لييذا  تفسره،   أعييرف  فأصبحت 

بالتوفيق والسداد  » .
متوجهًا  اجلهادية،  رحلته  صباح  بدأ  وفعاًل   
اىل منطقة التاجي يف بغداد، جارًا معه  130 
شابا حتت قيادته ليكونوا ) لواء الصاحلني(. 

وراح  ظييهييره،  وراء  اخلييوف  رمييى  وهيينيياك 
يغامر من أجل احلق والعقيدة ، ال خياف يف 
البيوت  اهلل لومة الئم، يضع اخلطط ويطهر 
احدى  ففي  الدخالء،  أقدام  نجستها  التي 
تعرقل  الطريق  عىل  عبوة  وجدوا  العمليات 
العدو،  عىل  القضاء  من  ومتنعهم  مسرهم 
عندها أمر جنوده باالبتعاد اىل اخللف خوفًا 
عليهم، وتقدم وحده لتفكيكها  مل يكن ترصفه 
الشجاعة  لكن  مسبق،  تدريب  نتيجة  هذا 
والواجب مها من حيركانه وبتوايل العمليات 
تقدم   األخرى،  تلو  بطولة  سجل  العسكرية 
وغامر وضحى حتى نال الشهادة التي يرنو 

التخرج فقد كانت شبيهة  أما شهادة   ، اليها 
به، استثنائية كام كان، فقد قامت جامعته التي 
دفعة  بتسمية  خلوقًا،  متفوقًا  طالبًا  احتضنته 
وسلمت  ملثواه،  تكرياًم  باسمه  القانون  كلية 
لزوجته شهادته مكللة بوسام التفوق، لينال 

أخرًا  شهادتني بمرتبة الرشف .
قائلة  نفسها  تييوايس   بييدأت  الشهيد  زوجيية 
.. يشارك يف ركضة طويريج  »  كان صباح 
الكالم  يستطيع  ال  وهييو  للمنزل  ويييعييود  
لثالثة أيام او يزيد عن ذلك، وعندما أسأله 
عن السبب، جييبني بقوله عندما أرصخ لبيك 
يا حسني، أرى إمامي احلسني )عليه السالم( 
ينظر ايل،  فأعود وأرصخ عاليًا ليسمع نرصيت 
له، خيم الصمت عليها  لوهلة ثم اردفت .. 
زينب  السيدة  أفضل من  بدوري لست  وأنا 
املنية  جييواد  قدمت  التي   ) السالم  )عليها 

ألخيها  لذا عيل أن أحتىل بالصرب »
وابنته الوحيدة ) نور( جتلس صامتًة يف زاوية 
الشهيد،  والدها  وجه  لدفء  حتن  الغرفة، 
الفينة والفينة  حتتضن قربه  اليه بني  فتذهب 

وتشم ثراه  .
يف  وفقنا  هل  ترى  يا   ... ندري  ال  نحن  أما 
رسد جزء بسيط من حياته املرشفة أم سيلومنا 
عندما نلتقي معه  يف عامل آخر، ونحن نقف 
ان شاء اهلل صفًا واحدًا جنودًا جمندة لنرصة 
اهلل  )×عييج  املنتظر  احلجة  إمامنا  مع  احلييق 

فرجه(  .

شهادة 
مع مرتبة الشرف ..  

نغم المسلماني/ مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات

شهيُد الحّق
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اخبار ومتابعات

رار
ح��

الحماية اال توفير  إلـى  األمنّية  القوات  يدعوَن  صحفّيون   •

الكافية لإلعالمّيين .

• قاعدة القّيارة تعود إلى الخدمة بهبوط طائرات نقل عمالقة.. والجيش 
العراقي يستعيد الرطبة

• الوقف الشيعي يعلُن عن اتفاق مع مجلس شورى الدولة للوصول الى حلول نهائية الزمة االمتحانات الخارجية للدراسات اإلسالمية.

• االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تقدم الدعم اللوجستي لدعم لواء علي االكبر وفصائل الحشد الشعبي والقوات االمنية في حرب الموصل.

• شرطة كربالء تدعو المواطنين الى رفع شكاوى ضد المتسولين االجانب للحد من ظاهرة التسول االجنبية.

• قائد القوات األمريكية: القوات العراقية تتقدم بثبات على عدة محاور صوب الموصل.

• وزير التعليم العالي: مجلس الوزراء سيتخذ قرارات بشأن مصير طلبة الوقفين الشيعي والسني .

• وزير الخارجية العراقي في مؤتمر دولي: سيأتي يوم تحتاجون فيه للحشد الشعبي .

انطالق  منذ  )داعش(  تنظيم  خسائر  جممل  عن  احلرب،  االعالم  خلية  اعلنت 
عمليات حترير مدينة املوصل. وقالت اخللية يف بيانا، إن القوات االمنية متكنت 
خالل انطالق عمليات قادمون يا نينوى من قتل) 772 ( إرهابيا وإلقاء القبض 
عىل )23( آخرين وتدمر )127( عجلة مفخخة و)27( مفرزة هاون، و)16 (
أحادية، و)7( أحزمة ناسفة، وخمزن كبر لألسلحة. وأضافت اخللية، أن القوات 
متكنت من تفكيك )اربعة( منازل مفخخة، ، وتفجر )397( عبوة ناسفة، ومخس  
موضعا  و)40(  لإلرهابيني  قيادة  ومركز  أنفاق،   )3 وتدمر)  نارية،  دراجات 
دفاعيا ، واالستيالء عىل) 1.5 ( طن من نرتات االمونيا، و )380( قنربة هاون، 
و)61 (صاروخ كاتيوشا، واالستيالء عىل )31( قاعدة صواريخ، والعثور عىل 
املقدس  الشعبي  واحلشد  املشرتكة  األمنية  القوات  وتواصل  للتفخيخ،  معملني 
قبضة  من  املوصل  استعادة  عملية  الدويل  والتحالف  اجليش  طران  بمساندة 

)داعش(.

خلية االعالم الحربي تعلن عن خسائر )داعش( في عمليات تحرير الموصل

مركز كربالء للدراسات والبحوث يواصل رحلة العشق الحسيني
يف  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  يواصل 
بتتبع  اخليياص  مرشوعه  املقدسة  احلسينية  العتبة 
داخل  السالم(  عليه   ( احلسني  اإلمام  منازل  مسر 
األرايض العراقية بداية الشهر املقبل  باملرحلة الثالثة 
تضم  ميدانية  برحلة  االسرتاتيجي  املييرشوع  هلذا 
فضاًل  واجلغرافيني  والُكتاب  الباحثني  من  نخبة 
املواقع  لتدوين  عن االختصاصات األخرى وذلك 
رحلته  يف  احلسني  اإلمييام  سلكها  التي  واملواقف 

الرشيفة من مكة املكرمة اىل كربالء املقدسة.
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• االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تقدم الدعم اللوجستي لدعم لواء علي االكبر وفصائل الحشد الشعبي والقوات االمنية في حرب الموصل.

األكرب  عيل  لواء  الشعبي  احلشد  عمليات  كلفت 
)عليه السالم( التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينية 
عمليات  خالل  املوصل   جنوب  بمحور  املقدسة 
حترير )قادمون يا نينوى(.وقال آمر لواء عيل االكرب 
هيئة  عقدت  احلمداين:  عيل  اللواء  السالم(  )عليه 
احلشد الشعبي اجتامعا حيث تم توزيع املهام عىل 
)عليه  األكرب  عيل  لواء  ُكلف  وقد  احلشد  فصائل 
االنتصارات  نتيجة  ذلك  جاء  بمحور  السالم( 
االرهاب  داعش(  كيان)  ضد  اللواء  حققها  التي 
لواء  مقاتيل  ان  العمليات،مؤكدا  قواطع  بمختلف 
عيل األكرب )عليه السالم( خاضوا دورات متفرقة 
من  املقاتل  ليتمكن  املوصل  لعمليات  استعدادا 

القتال بأكثر من سالح.

املقدسة  للعتبة احلسينية  العامة  التابعة لألمانة  الديني  التبليغ    كشف مسؤول شعبة 
الشيخ فاهم االبراهيمي عن تسير قافلة تضم أغذية ومؤن اىل قاطع عمليات حترير 
املوصل شامل العراق لغرض ايصاهلا ملقاتيل اجليش والرشطة واحلشد الشعبي. وقال 
الرشعي  واملتويل  العليا  املرجعية  ممثل  من  بتوجيه   : هاتفي  اتصال  يف  االبراهيمي 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي توجهت اليوم قافلة من 
األغذية واملؤن اىل قاطع عمليات حترير املوصل وعىل رأسها وفد من املبلغني التابع 

لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة..

عقد اعالميو مركز آدم للدفاع عن احلقوق واحلريات 
نقاشية حتت  املقدسة حلقة  الصحفية يف مدينة كربالء 
لالنحراف  التصدي  العراقي يف  االعالم  )دور  عنوان 
خالهلا  من  املجتمعون  ناقش  السلطة(،  باستعامل 
للنهوض  باإلعالم  ختتص  التي  القضايا  من  العديد 
للخطاب  القيَّمية  باملنظومة  يتعلق  ما  السيام  بييدوره 
ليكون  مساعدة  بيئة  خلق  أمهية  عن  فضال  االعالمي 
االعالم العراقي قادرا عىل القيادة الشعبية واخذ دوره 

املطلوب باملجتمع..  

تصدى جماهدو لواء ام البنني )عليها السالم( التابع لفرقة العباس )عليه السالم( 
القتالية وبمساندة فوج الغضب لتعرض قامت به عصابات داعش االرهابية عىل 
قاطع عمليات الشامل قرية عبادة يف قضاء تازة، هذا ما أفاد به سمر العوادي آمر 
اللواء وأضاف : ان التعرض استمر لساعات وُأستخدمت فيه خمتلف االسلحة 
واملتوسطة. اخلفيفة  باالسلحة  اشتباكات  عن   فضال  باهلاونات  كقصف  الثقيلة 
واكد العوادي : أن الدواعش حاولوا زج انتحارييهم داخل صفوف املجاهدين 

اال ان االبطال استطاعوا  القضاء عليهم مجيعا..

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

خلية االعالم الحربي تعلن عن خسائر )داعش( في عمليات تحرير الموصل

مركز كربالء للدراسات والبحوث يواصل رحلة العشق الحسيني

عمليات الحشد الشعبي تكلف لواء علي األكبر »عليه السالم« بمحور جنوب الموصل

العتبة الحسينية المقدسة تسّير قوافل اغذية ومساعدات
 الى الموصل لتوزيعها على المقاتلين

إعالميو كربالء يناقشون
00 كيفية التصدي لالنحراف باستعمال السلطة

فرقة العباس »عليه السالم« القتالية
 تّلقن الدواعش درسا في كركوك
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)1333 هـ – 1419 هـ(

عبد  الشيخ  ابيين  الوهاب  عبد  الشيخ  اسمه: 
ُلِقَب  وقد  الكاش،  حممد  الشيخ  ابن  احلسني 
التي  االيرانية،  كاشان  مدينة  اىل  نسبة  بالكاش 
هاجر منها جده الشيخ حممد الكاش اىل مدينة 
. وللشيخ حممد  العلم  النجف االرشف لطلب 
ولدان مها ، الشيخ عبد احلسني والد الشيخ عبد 
انتقل اىل البرصة واختذها موطنا  الوهاب الذي 
له، والشيخ عيل والد اخلطيب الفذ الشيخ حممد 

الكاش.
عام  البرصة  مدينة  يف  ولييد  ونشأته:  والدتييه 
حياته  مقتبل  ويف  1917م،   - 1338هجرية 
العلم  لطلب  االرشف  النجف  مدينة  اىل  انتقل 
، فدرس العلوم الرشعية  عند اساطني  احلوزة 
جانب  اىل  حوزوي  استاذ  فهو   ، آنذاك  العلمية 
يف  حجرة  لدية  وكانت   ، المعًا  خطيبًا  كونه 

مدرسة السيد الربوجردي.
 مؤلفاته: )مأساة احلسني بني السائل واملجيب، 
الطريق اىل منرب احلسني لنيل سعادة الدارين، يف 
رحاب حممد وأهل بيته، حمارضات يف املجالس 

احلسينية(.
اخلطيب  عمه  ابن  من  اخلطابة  أخذ  خطابته:   
األملعي الشيخ حممد الكاش ، حتى صار خطيبًا 
من  واستاذًا  االول،  الطراز  من  مفوها  نحريرًا 
اساتذة املنرب احلسيني، خترج عىل يديه كوكبة من 

اخلطباء الذين ُيشار اليهم بالبنان.

جانبي  يف  للنظر  وملفتة  مميزة  جمالسه  كانت 
املحارضة واملصيبة، اختصَّ  بالوعظ واإلرشاد 
بطريقته  َتفّرَد   ، واستقطاهبم  الشباب  ونصح 
بصوته  احلسينية   املصيبة  جتسيم  يف  الرائعة 
أغلب  يف  قييرأ  وقييد  احلييزييين،  ونعيه  الشجي 
حمافظات العراق ويف الكويت والبحرين وأخرًا 

يف لبنان التي اختذه موطنا له اىل وفاته.
التسفرات  هجمة  ومييع  م  عيييام1972  ففي 
البائد،  النظام  قبل  من  العراقية  غر  للعوائل 
وطنا  فاختذه  لبنان  اىل  الكاش  الشيخ  هاجر 
فيصل  الشيخ  يقول  للبنان  اختياره  وسبب  له، 
الكاظمي: كنت قد أجريت مقابلة شخصية مع 
الكاش  الوهاب  عبد  االستاذ  الراحل  اخلطيب 
احلسيني  )املنرب  املاجستر  لرسالة  اعدادي  اثناء 
قبل  وذلييك  املستقبل(  وآفيياق  حييارضه  نشوؤه 
 . ببروت  1997بييداره  عام  وفاته  من  شهرين 
عىل  وطنا  لبنان  اختياره  سبب  عن  سألته  وقد 
الذين  املهاجرين  العراقيني  بقية اخلطباء  خالف 
توزعوا بني قم ودمشق، فقال رمحه اهلل: ان االمام 
بالنجف  دراسته  أثناء  الصدر  موسى  السيد 
ابيه  وفاة  ذكرى  يف  مأمتًا  يقيم  ان  أراد  االرشف 
آية اهلل السيد صدر الدين الصدر، فاستشار ابن 
عمه املرجع الشهيد السيد حممد باقر الصدر يف 

اخلطيب املناسب فاختار له الشيخ الكاش.
عام  اواخر  للبنان  الصدر  االمام  انتقال  وبعد 

احلسني  عبد  السيد  اهلل  اية  وفيياة  إثر  1959م 
الدين عام 1957، ومع جميء عاشوراء  رشف 
نوعية  نقلة  املنرب  ينقل  ان  موسى  السيد  أراد 
فاتصل  نجفي،  عييراقييي  خطيب  باستضافة 
الذي  الصدر يسأله عن ذلك اخلطيب  بالشهيد 
موجودا  اليزال  وهل  بالنجف  ابيه  ذكرى  احيا 
الشيخ  مفاحتة  اال  الشهيد  السيد  من  كان  فام  ؟ 

الكاش وانه رشحه للقراءة بلبنان.
كان  بييروت  ملطار  الكاش  الشيخ  وصل  وملا 
الطائفة  وجييهيياء  ميين  ونخبة  الييصييدر  االميييام 
وعلامئها باستقباله، وهكذا ُيكّرم خدمة احلسني 
العرشة االوىل بمدينة  قرأ  السالم( حيث  )عليه 
صور ونجح ايام نجاح، فام كان من اهل بروت 
بمنطقة  الثانية  العرشة  يف  للقراءة  دعوته  اال 
للعرشة  لدعوته  بعلبك  اهل  انربى  ثم  الشياح، 
الثالثة من املحرم؛ فتعّلق الكاش بأهل لبنان كام 
تعلقوا به، ويطيب للمؤمنني اللبنانيني ان يطلقوا 
العزاء  )مهندس  مصطلح  الكاش  الشيخ  عىل 
احلسيني( فيام سبقهم العراقيون بتلقيبه )ابو فم 

الذهب( لعذوبة صوته ومهارته يف القراءة.
واخلييدميية  بالعطاء  حييافييل  عمر  بعد  وفيياتييه: 
احلسينية، وافاه األجل يف العارش من نيسان عام 
احلجة  ذي  من  الثالث  املوافق  1997ميالدية 
1417هجرية، يف بروت ودفن فيها، عن عمر 

ناهز الثامنني عامًا.

إعداد/ حسن عطا اهلل الخلخاليخطيُب الدمعة الحسينية الشيخ عبد الوهاب الكاشي
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السؤال : هل هناك حديث عن النبي )صىل اهلل عليه وآله( يف احلث 
عىل محل اهلدية اىل العيال ؟

وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسييول  عن  احلث  ورد  نعم   : اجلييواب 
عىل  الييرسور  وإدخييال  عياهلم  اىل  اهلدايا  محل  عىل  األرس  ألربيياب 
قلوهبم هبا ، فقد روى ابن عباس أن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
قال : »من دخل السوق ، فاشرتى حتفة ، فحملها اىل عياله ، كان 

كحامل صدقة اىل قوم حماويج«.
 

السؤال : ولدت حديثًا وأعطوين هدايا من النقود بمناسبة الوالدة 
مجيعًا  هبا  االحتفاظ  عيل  جيب  أم  ؟؟  منها  أرصف  أن  جيوز  فهل   ،

للمولود ؟
اجلواب : جيوز لألب أن يرصفها عليه أو حيتفظ هبا ملستقبله إاّل إذا 
ثبت بحسب ظاهر احلال والقرائن أن اهلدية كانت لِك فيجوز لِك 

الترصف هبا .
 

امحلها  ان  جيوز  هل  ذهب  مفاتيح  مدالية  صديق  اهداين   : السؤال 
معي واضع مفاتيحي فيها ؟

اجلواب : ال مانع منه .
 

بدون  املال  بدفع  املريض  ذوو  يقوم  احلاالت  بعض  يف   : السؤال 
مطالبة القائم بالعمل مع العلم إن القائم بالعمل مل يطلب ذلك ومل 

يؤخر عمله من اجل املال ؟
اجلواب : ال مانع من أخذه او الترصف فيه إذا دفعوه له برضاهم 

وعن طيب نفس .
 

السؤال : يقوم بعض املعلمني بأخذ اهلدايا يف قبال تقديم التسهيالت 
للتلميذ لغرض النجاح فام هو احلكم الرشعي هلذه الظاهرة ؟

جييدارة  عن  ال  نجاحه  كييان  إذا  أخذها  هلم  جيييوز  ال   : اجلييواب 
واستحقاق .

 
السؤال : هل جيوز يل تسجيل ممتلكايت باسم ولدي الوحيد علاًم بأن 

مجيع عائلتي متنازلون عن حقوقهم له ؟
اجلواب : جيوز تفضيل بعض الولد عىل بعض يف العطية عىل كراهية 
إاّل إذا كان لذلك البعض خصوصية توجب اولوية رعايته ، وربام 
الفساد  إىل  املؤدية  والبغضاء  الفتنة  إلثارة  سببًا  كان  إذا  ذلك  حيرم 

واهلل اهلادي إىل الصواب .
 

السؤال : انا اهديت مالبس والعابا وغرها فاذا كرب الطفل تكون 
هذه املالبس صغرة هل جيوز يل التصدق هبا او الترصف هبا ؟

اجلواب : جيوز الترصف هبا بام ال يتضمن مفسدة للصغر واذا كان 
التصدق لدفع الباليا عنه كذلك جاز.

 
ا

سؤال للقراء
هل في الهدية خمس إذا طاف عليها الحول من دون إستخدام ؟

سؤال وجواب العدد السابق

ما حكم اجراء عملية لتكبير الصدر ؟

الجواب: ال مانع منه .

في أحكام الهدية
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ملعارف  االمثل  النموذج  احلقوق(  )رسالة 
االمام )عليه السالم( وعلومه التي سجلها 
أنواع  تنظيم  تكلفت  حيث  التأريخ،  لنا 
العالقات الفردية واالجتامعية لإلنسان يف 
سالمة  واملجتمع  للفرد  حيقق  بنحٍو  احلياة 
االستقرار  عوامل  هلام  وجيمع  العالقات، 

والرقي واالزدهار.
االجتامعية  للعدالة  ضامنتها  عىل  عييالوة 
ما  تتحقق  لن  التي  واالقتصادية واالدارية 

أوال،  دقيق  بشكل  احلقوق  نظام  ُيطبق  مل 
اساس  عىل  والترشيعات  االحكام  وتنظم 
)عليه  اإلمام  ان  نعلم  وفيام  احلقوق،  تلك 
السالم( قد سبق العلامَء والقانونيني مجيعا 
يف دنيا اإلسالم؛ بل يف دنيا اإلنسان يف هذا 
أصول  ترتكز  اساسه  عىل  الييذي  املضامر 

االخالق والرتبية ونظم االجتامع.. 
احلسني  عيل  بن   لإلمام  احلقوق  ورسالة 
اىل  هتدف  مل  السالم(  )عليه  العابدين  زين 

الرشعية  االنسان  واكساهبا  حقوق  تقنني 
أبعادها  وعي  اىل  بل  فحسب،  االسالمية 
التي  الكربى  املعوقات  عند  بالوقوف 
احلقوق  ومصادرهتا  تلك  بتزييف  انتهت 
يف  سيام  األميييوي،  و ال   احلكم  مطلع  يف 
باألمة  اخلليفة  عالقة  يف  احليوية  جماالهتا 
 وعالقة األمة فيام بينها، ثم عالقة املجتمع 
األنظمة  واليييدول  بيييدءا  ميين   االسييالمييي 

 و الشعوب.
حتديات  السالم(  )عليه  االمام  واجه  فقد 
االسييالم  وممارسات  بني  القائمة  الفجوة 
اىل  االسييالمييي  الضمر  بحفز  الييواقييع 
االحتجاج باملبادئ  والقيم املؤسسة لرشيعة 
نسجل  وحدها  اللفتة  االسيييالم،  وهبييذه 
الذين  الباحثني  بعض  عىل  بالرد  اعرتافنا 

إعداد / حسين النعمة

قام اإلمام السجاد )عليه السالم( في عصره بأداء دور مهّم في هذا الميدان الشائك بعد أن 
استلهم العلوم من مصادرها األمينة الموثوقة وصار الدور إليه في قيادة األمة وداللتها الى 
الحق والخير، وفي الظروف التي عاشها اإلمام زين العابدين )عليه السالم(، كان الحّكام بصدد 
اجتثاث الحّق من جذوره وأصوله، وعن هذا يشير المحقق رحيم الحسيني في أدب اإلمام )عليه 
السالم( انه اتجه الى نقد االوضاع المنحرفة والى بناء الشخصية االسالمية في المستويين الفردي 

والجماعي، بحيث ان ادبه كان تجسيدا للحركة االسالمية مقابل االدب الدنيوي.

اعداد/ حسين النعمة

رسالة الحقوق السجادية
 اسمى وثيقة تراثية لدساتير حقوق االنسان
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السجاد  عيل  االمييام  سياسة  بييأن  زعموا 
السياسة،  االبتعاد عن  السالم( هي  )عليه 
روائد  استنهاض  نشاطه  طابع  كان  ولئن 
التوعية العقائدية  والروحية، فمرد ذلك اىل 
الثقافية لألمة  من  شأنا  املرجعية  أن محاية 
أن تفرض عىل النظام العام االلتزام بثوابت 

القضايا احلقوقية لإلنسان.
)عليه  احلييسييني  عيييل  بيين   االميييام  أن  بيد 
السالم( نزع اىل عقلنة العالقة بني احلاكم 
هواجس  معا  من   ليحررمها   و املحكوم 
الفتنة  واملامحكة  واملغالبة، فكالمها مسؤول 
األمن  العدل  ونعمة  قدسية  عن  اهلل  أمام 
 ورشف االستخالف، فحق - احلاكم - يف 
تعلم  أن  السلطان  »..  و حق   االمييام:  نظر 
بام  فيك  مبتٍل  فتنة،  وأنييه  له  جعلت  أنك 
السلطان..  عليك  من   له  وجل  عز  جعله 
 وأن ختلص له يف النصيحة  و  أن  ال  متاحكه 
 و  قد بسطت يده عليك فتكون سبب هالك 
نفسك  و  هالكه..« كام ورد يف كتاب مكارم 

االخالق يف ذكر احلقوق..
و حق  املحكومني يف نظره أن يعلم احلاكم 
أنم صاروا رعيته لضعفهم  وقوته فيجب 
أن يعدل فيهم  ويكون هلم كالوالد الرحيم 
بالعقوبة  يعاجلهم  جهلهم  و ال   هلم  يغفر 
عليهم  القوة  أتاه  من   اهلل عىل  ما   يشكر  ثم 
خائنا  و ظاملا  وكان  حقا   كان  يفعل  مل  فان 
عىل اهلل أن يسقط  من  القلوب حمله، كذلك 
انتظمت  الذي  املنهج  نالحظ  من  تفحص 
مل  الرسالة  تلك  أن  اىل  االمام  رسالة  عليه 
استحقاقها،  ملجاالت  تفصيل  جمرد  تكن 
بل انا فيام يتضح  من  لغتها الرتبويية، تعنى 
التي  االشكاالت  أهم  برصد  بالغة  عناية 
هتدد قيمة التوازن االجتامعي  و املسيييييياواة 
اال وفق  توفرها  التي  ال  يمكن  االجتامعية 
املرتكز الشمويل الذي وصفه السجاد )عليه 
السالم(،  و   هو  أن تلك احلقوق مقررة  من  
رب االنسان  وخالقه  و  ال  مصدر لرشعيتها 
الييسيياموي  ورشعية  الييوحييي  رشعييييية  اال 
الكرامة االنسانية  واحلرية االنسانية التي  ال  

يستقيم بدونا معنى االنسان.
تلك   - ببلورة   - اإلمييام  يبتدئ  هنا  من 
احلقوق باستيفاء حقوق االنسان مع نفسه 
موضوعي  كرشط  نفسه  نفسه  من    ومحاية 
نجدها  نكاد  لفتة  ال   اآلخر،  وهي  إلنجاز 

يف املواثيق  والعهود التي اصطنعها االنسان 
العاملي  االعالن  فيها  بام  الوضعية  بقوانينه 
الذي  االنسان  أن  ذلك  االنسان،  حلقوق 
 ال  حيمي  حق  سمعه  ولسانه  وبرصه  ويديه 
غرائزه  لسيطرة  حمكوم  كائن  اىل  سيتحول 
حقوق  افييرتاس  عىل  بشهواهتا  املفتوحة 
للكالم  معنى  فال  اآلخرين  وانتهاكها، 
تطهر  عن  بمعزل  االنسانية  احلقوق  عن 
الفضاء  لإلنسان  وتطهر  الداخيل  الفضاء 

الداخيل للسلطة.
فالعامل الذي يعيش  ضد  ذاته  و ضد  اآلخر 
توفر  عن  عاجز  عامل  املجتمع  هو    و ضد  
يف  تزهر  تزدهي  و   الييذي  النظيف  املناخ 
االطار  هذا  االنسان،  ويف  حقوق  أجوائه 
رسالة  مأثرة  أن  اىل  االلتفات  بنا  جيييدر 
التطبيقي  املجال  يف  السجادية  احلقوق 
ارتكزت يف حتصني االجتامع االسالمي  من  
خماطر التفلت  و التسيب بتصليب معايرها 
يف جانبني أساسيني: األول  حق  األخالق 
عن  السالم(  )عليه  حديثه  يظهر  من   فيام 
الرشيك  الصاحب  و حق   اجلار  و  حق    حق  
الناصح  الغريم  و  حق  اخلصم  و  حق    و  حق  
املعروف  و  حق   ذي  الصغر  و  حق    و حق  
السائل  واملسؤول،  والثاين  حق  العبادة فيام 
عن  حق   السالم(  )عليه  حديثه  يظهر  من  
الصوم  و  حق   احلج  و  حق   الصالة  و  حق  

الصدقة  و حق  اهلدي.
ويتضح  من  هذه املنظومة أن االمام )عليه 
عن   - احلقوق  بقضية   - خيرج  مل  السالم( 
عن  العقيدة  و بالتايل  قيم  و مفاهيم  نظام 
االنسان  استخالف  ملعنى  السامية  الغاية 
رسالته  االمام  يفتتح  حيث  األرض،  عىل 
املحيطة  اهلل  حقوق  اىل  األنظار  بتوجيه 
حركاته،  ال فتا  حركة  من   كل  يف  باإلنسان 
عىل  تبارك  وتعاىل  اهلل  حقوق  أكرب  أن  اىل 
حقه  لنفسه  من   عليه  أوجبه  االنسان  ما  
هذه  دامت  احلقوق،  و   ما   أصل  الذي  هو  
احلقوق ربانية املصدر فلن جترؤ أي سلطة 
عىل انتهاكها، لذلك سقطت الدولة األموية 
لتجاهرها العلني السافر يف انتهاك احلقوق 
تفريغ  ذلك  يف  بام   و احلرمات  و الكرامات 

النصوص القرآنية  والنبوية  من  روحها.

من هنا وهناك  رسالة الحقوق السجادية
 اسمى وثيقة تراثية لدساتير حقوق االنسان
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جتد  والصحية  االنسانية  املركز  أروقة  وبني 
متيز  عىل  وحرصها  الطبية  الكوادر  تأكيد 
املركز يف استقبال املرىض والعناية هبم منذ 
بالعمليات  مييرورًا  االويل  الفحص  بداية 

التي جترى كل يومني باألسبوع..
نائل«  خليل  خلدون  »الدكتور  وحتييدث 
»ان  العيون:  طب  يف  البورد  اختصاص 
املبارشة الفعلية يف اجراء العمليات اخلاصة 
بالعيون بدأنا هبا رسميًا هبا بعد مدة قصرة 
)عليها  زينب  السيدة  مركز  افتتاح  من 
التي  والعمليات  التخصيص  الييسييالم( 
تصلب  وتشمل  خمتلفة  باملركز  هنا  نجريا 
بجهاز  االبيض  املاء  رفع  وعملية  القرنية 
)إنفينيتي( مضيفا أن الوقت احلارض يوجد 
للعمليات  صاالت  الفتتاح  قريب  خمطط 
اجلراحية، تشمل اختصاصات دقيقة كقص 
االخييرى  والعمليات  الزجاجي  السائل 
ال  انه  تعلمون  وكام  الغالب  يف  واملوجودة 
ضمن  التخصصات  مجيع  افتتاح  يمكن 
هو  االغلب  االعم  ان  ولكن  واحد  مركز 

متوفر يف املركز«. 

يواجه  جديد  مركز  اي  افتتاح  »ان  ويتابع 
حاولنا  لذا  البداية  يف  الصعوبات  بعض 
او  مثالية  جترى  التي  العمليات  تكون  ان 
املريض  كاستقبال  النواحي  مجيع  قريبة من 
والعناية به ولألمانة املهنية اقوهلا ان مجيع ما 
متوفر هنا يف املركز من صاالت للعمليات 
وادوات العمل اخلاصة بالعمليات هو عىل 

مستوى عال جدًا«.
ويييوضييح نيييوع الييعييمييليييييات قييائييال: ان 
متنوعة،  املركز  يف  جترى  التي  »العمليات 
العمليات  نجري  ان  بييالييرضورة  فليس 
يوم  خييالل  املييرض  ذات  حيملون  ملييرىض 
واحد، أما تشخيص وحتديد موعد العملية 
االولية  الفحوصات  اجراء  خالل  من  يأيت 
التي نعتمدها يف املركز، لنضع لكل مراجع 

يومًا حمددًا الجرائها«.
عدد  »ان  خيييربنييا  العمليات  عييدد  وعيين 
القدرة  بحسب  جتييرى  التي  العمليات 
نجري  ان  املمكن  من  أنه  مبينا  االستيعابية 
لكل  العني  ختص  جراحية  عمليات  اربع 
عدة  عييىل  حيييتييوي  املييركييز  ان  وبييام  طبيب 

من  متخصص  طبيب  كييل  فييأن  صيياالت 
يوميًا ويف  اربع حاالت  يستقبل  ان  املمكن 
موضحا  اكثر،  نستقبل  ان  ممكن  املستقبل 
تكون  واخييرى  حالة  بني  العملية  مدة  ان 
بحسب نوع العملية ولكن كمعدل هو 20 
املريض  أن دخول  اىل  دقيقة، مشرا  اىل60 
الوقت  حساب  خييارج  يكون  وخييروجييه 
املركز فاملركز حكومي وتابع لدائرة الصحة 
واما  املقدسة  احلسينية  العتبة  وبييأرشاف 
بالنسبة ألسعار العمليات فهي رمزية نوعًا 

ما«..
وعن نسب نجاح العمليات قال »ان اقامة 
مثل هكذا عمليات بحسب ما ذكرناها انفًا 
يف  وتصل  جييدًا  عالية  نجاح  نسب  حتمل 
اغلب االحيان اىل 90% وختتلف من  حالة 
اىل حالة، مستدركا أن يف حال كان املريض 
ذلك  عييدم  من  نجاحها  نسبة  عن  يسأل 
كون  للنجاح  نسب  توجد  ال  نجيب  نحن 
العوارض  بعض  هبا  تتداخل  عملية  كل 

أحيانا«..

»االحرار« تكشف عن آليات العمل 
                       في مركز السيدة زينَب »عليها السالم« التخصصي 
بغية تسليط الضوء على العمليات الجراحية التي تجريها الكوادر الطبية في مركز السيدة زينب )عليها السالم( التخصصي 
التابع لقسم الشؤون الطبية في العتبة الحسينية المقدسة المتخصص بطب العيون والتي تشمل عملية رفع )الماء االبيض( 
وتصلب القرنية وعمليات جراحية اخرى هذا فضاًل عن حرص المركز على توفير اكبر عدد ممكن من االجهزة الطبية وصاالت 

العمليات المتعددة لشمول جميع الحاالت التي تصيب مرضى العيون داخل المركز، وبأجور رمزية..

ي 
سد

 اال
ياء

 ض
ر/

حرا
األ

18

A
 h

 r 
a 

r w
 e

 e
 k

 l 
y

العطاء الحسيني 



التابعة  النسوي  االعالم  وحدة  اختتمت 
احلسينية  العتبة  يف  العام  االمييني  ملكتب 
املقدسة عىل قاعة جممع سيد الشهداء )عليه 
التي  االعالمية  الدورة  اخلدمي،  السالم( 
وزارة  يف  االعالمي  اخلبر  فيها  حارضت 
بمشاركة   العريض  بيان  الدكتورة  الثقافة 

32 إعالمية ملدة ثالثة ايام.
»ان  العريض:  بيان  الدكتورة  وحتدثت 
االعالم  يف  حماور  ثالثة  تضمنت  الييدورة 
االعييالم  وخصائصه،  مهامه  الزينبي 
اليوم  ويف  الصحفية،  الفنون  االسالمي، 
للمشاركات  اختبار  للدورة جرى  االخر 
ملعرفة مدى االستفادة  منها وقد حصلت 
املييشيياركييات كييل ميين املييتييدربيية )رسى 
كتابة  يف  االوىل  املرتبة  عىل  اجلليحاوي( 

اخلرب من العتبة احلسينية املقدسة، وحلقتها 
من  الثانية  املرتبة  املسلامين(  )نغم  املتدربة 
العتبة احلسينية املقدسة ايضا، فيام حصلت 
االوىل  املرتبة  عىل  جميد(  )لبنى  املتدربة 
ثم  بغداد،  حمافظة  من  التحقيق  كتابة  يف 
املرتبة  عىل  اهليير(  ابراهيم  )ليىل  املتدربة 
الثانية يف كتابة التحقيق من العتبة العباسية 
املقدسة، فيام حازت املتدربة )نادية محادة( 
عىل املرتبة االوىل يف كتابة املقابلة الصحفية 

من العتبة العباسية املقدسة«.  
اجلليحاوي(  )نيييدى  بينت  جهتها  ميين 
العتبة  النسوي يف  مسؤولة وحدة االعالم 
هذه  من  »اهلدف  قائلة:  املقدسة  احلسينية 
نسوي  صحفي  جيل  اعيييداد  اليييدورات 
باملسؤوليات  القيام  عىل  قادر  متخصص 

املجتمعات  بناء  يف  عاتقه  عييىل  امللقاة 
التحديات  وملواجهة  احلديثة  واملؤسسات 
حرصنا  حيث  وابييداع  بمهنية  الصحفية 
عىل تطوير وتنويع الدورات املتخصصة يف 

العمل الصحفي. 
وأعربت لبنى جميد احدى الفائزات: »جل 
للعتبة  التابع  النسوي  االعالم  اىل  امتنانا 
الفرصة  هذه  اتاحة  عىل  املقدسة  احلسينية 
العريض  بيان  الدكتورة  ان  للمشاركات 
لتمكيننا  وما حتمله من عطاء مميز ساعدنا 
باعتقادي  وانييا  الصحفية،  الفنون  ميين 
الُكتاب  قابليات  تنمي  فرص  هكذا  ان 
املوهوبني وتسر هبم عىل طريق االحرتاف 

واالبداع«.

سُت فائزات في دورة اعالمية 
نظمتها وحدة االعالم النسوي في فنون الصحافة
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أربعينية  زيارة  أصبحت  أْن  بعد 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمييام 
وحييدثييًا  للعامل  ملفتة  ظيياهييرة 
بشغف  اجلميع  ينتظره  مليونيًا 
العامة  األمييانيية  عييزمييت  كييبيير، 
أن  املييقييدسيية  احلسينية  للعتبة 
تستعّد إعالميًا وثقافيًا الستقبال 
هذا احلدث العاملي، عرب إقامتها 
األول  اإلعالمي  األربعني  ملؤمتر 
الزيارة  هلذه  فيه  حشّدت  الذي 
وعرب  وثقافيًا  إعالميًا  املباركة 
والقيم  )اإلعييالم  املؤمتر  شعار 
األربعني(،  زيييارة  يف  اإلنسانية 

بمشاركة إعالميني وباحثني.
أقيييييم عييىل قيياعيية خاتم  املييؤمتيير 
احلسيني  الصحن  يف  األنييبييييياء 
 –  18( من  وللفرتة  الرشيف، 
 1438 لسنة  احلييرام  حمييرم   19
كلامت  وتييضييّميين  هييجييرييية(، 
حفل  خييالل  باملناسبة  خاصة 
بتالوة  استهل  الييذي  االفتتاح 

آيات من الذكر احلكيم للمقرئ 
كلمة  تلتها  العامري،  رسييول 
للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة 
املهدي  عبد  الشيخ  احلسينية 
اللجنة  الكربالئي ومن ثم كلمة 
والييتييي  للمؤمتر  الييتييحييضييرييية 
السيد  اللجنة  رئيييييس  قييرأهييا 
األمني  معاون  الشامي  أفضل 
للشؤون  احلسينية  للعتبة  العام 
املؤسسات  كلمة  تلتها  الثقافية، 
عن  فضاًل  املشاركة،  اإلعالمية 
قراءة قصيدة شعرية للشاعر عيل 
الصفار وعرض فيلم قصر عن 
مع  وختامًا  األربعينية  الزيارة 
الشخصيات  ميين  عييدد  تكريم 

البارزة.
املهدي  الشيخ عبد  وقال سامحة 
»قضية  ان  كلمته:  يف  الكربالئي 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمييام 
أن  عىل  إليها  ننظر  ال  بالنسبة 
سبط  وهو  قديسا  شخصا  هناك 

وآله(  عليه  هلل  )صىل  اهلل  رسول 
بشعة  بجريمة  وقتل  ُذبييح  قييد 
هي  بل  كمجزرة  إليها  ننظر  وال 
قبل  حدثت  إصالحية  حركة 
أقل  أو  سنة(،   1400( حييوايل 
أن متتد عرب  واملييراد هلا  من ذلك 
التاريخ إىل يوم القيامة وهي من 
ان  بد  ال  التي  املهمة  االهييداف 
نسعى اليها ولكن كيف نصل اىل 

هذا اهلدف؟«.
هييذه  »االن  حييديييثييه،  ويييتييابييع 
اطلقتها  التي  العظيمة  الفتوى 
املرجعية الدينية العظيمة املتمثلة 
السيد  سامحة  العظمى  اهلل  بآية 
)دام  السيستاين  احلسيني  عيل 
ظييلييه( يف وجيييوب الييدفيياع عن 
واعييراض  ومقدساته  الييعييراق 
الكبرة  واالستجابة  مواطنيه 
وما  املواطنني  من  حصلت  التي 
مستمرة  االستجابة  هييذه  تييزال 
من  ملل  او  كلل  فيها  ومل حيصل 

قبل املواطنني وهناك اعداد كبرة 
العراق  عيين  بالدفاع  مستمرة 
نوعية  انييتييصييارات  وحييقييقييوا 
متطوعون  هؤالء  ان  مع  عظيمة 
الكايف  التدريب  عىل  حيصلوا  مل 
وربام ليس لديم السالح الكبر 
ذلك  اجليوش ومع  متتلكه  الذي 
حققوا هذه االنتصارات العظيمة 
هذه املبادئ التي جسدت يف هذه 
سامحة  يبني  كام  والتي  املعارك، 
ما  إىل  تعود  الكربالئي  الشيخ 
مبادئ  من  املقاتلني  لدى  ترّسخ 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمييام 
عليه  ترّبوا  وما  الظلم  حماربة  يف 
وتوارثوه من الشعائر احلسينية«، 
الييكييوادر  ميين  أمله  عيين  معربًا 
الدخول  يف  هتتم  أن  اإلعالمية 
من  الييشييهييداء  حييييياة  بتفاصيل 
سيصيبنا  الذين  املقاتلني  هؤالء 
لإلمام  الييشييديييد  حبهم  فيهم 
وتكرار  السالم(  )عليه  احلسني 

العتبة الحسينية المقدسة تقيم مؤتمر االربعين اإلعالمي االول 
األحرار/ قاسم عبد الهاديتحت شعار: االعالم والقيم االنسانية في زيارة االربعين
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نقرأ  عندما  الطف  معركة  صور 
عن قصصهم وبطوالهتم«.

يمكن  »هل  سامحته:  ويتساءل 
صاحب  الصغر  الييشيياب  هلييذا 
تكون  ان  سنة  عييرشة  اخلييمييس  

لديه مثل هذه املبادئ او الرجل 
عمره  يتجاوز  الذي  السن  كبر 
عليه  يطلق  والذي  سنة  الثامنني 
استشهد  الذي  املجاهدين  شيخ 
املييعييارك؟.. ومن هنا  احييدى  يف 
ال بد ان نبحث عن هذه املبادئ 

وقلوب  نييفييوس  يف  الييراسييخيية 
وارواح هؤالء املقاتلني«.

وجدت  »لقد  سامحته،  ويضيف 
لقصص  قيييييراءيت  خيييالل  مييين 
صنع  الييذي  ان  الشهداء  هييؤالء 
املبادئ  هذه  وصنع  شخصيتهم 
هذه  هي  نفوسهم  يف  ورسخها 
والشعائر  املييرتابييطيية  الشعائر 
ووجدنا  واملييتييوارثيية  االساسية 
فيها  تطرق  التي  املجالس  ان 
وما  الطف  معركة  وقيم  مبادئ 
ويشرتكون  ويشاهدونه  يقرؤونه 
وغر  االربعني  مسرات  يف  فيه 
اوجبت  االمييور  هييذه  االربعني 
وقيم  مييبييادئ  فيهم  ورسييخييت 
واقع  اىل  وُترمجت  الطف  معركة 
عمل وَصنعْت منهم شخصيات 
هلم  وايضا  املييبييادئ  هبييذه  تؤمن 
واقييع  اىل  ترمجتها  عييىل  الييقييدرة 
احليييارض،  الييوقييت  مييعيياش يف 
ديمومة  اىل  دائام  بحاجة  ونحن 
مثل هذه الشخصيات من خالل 
ادامة العنارص املؤثرة لصنع هذه 

الشخصيات«.
يقول  كييام  مهمة  نقطة  وهيينيياك 
هم  املقاتلني  »اكثر  بأّن  سامحته 
حياة  ويعيشون  الييفييقييراء  ميين 
بعضهم  ويعيش  جييدا  بسيطة 
يف غييرف ميين طييني, ومييثييال هو 
وسط  يعيش  الذي  الرجل  ذلك 
والنجف  كربالء  بني  الصحراء 
والكبر يف العمر الذي ال يملك 
عىل  ارص  لكنه  امالكا  او  امواال 
القتال وذهب اىل ساحات القتال 

الرجل  وذلييك  وُاستشهد  فُقتل 
العمر  من  الثامنني  يبلغ  الييذي 
والولد  البنات  من  ثييامن  وتييرك 
استشهد  ان  اىل  يقاتل  وذهييب 
له  الذي  الصغر  الشاب  وذلك 
من العمر )15( سنة اتى مندفعًا 
واالشيييرتاك  والييقييتييال  للجهاد 
من  فييرتة  يف  وكييان  املقاتلني  مع 
للمجاهدين  حيييق  ال  الييفييرتات 
الثامنة عرش  املشاركة دون السن 
االكييرب  اخيه  هوية  بأخذ  فقام 
فقاتل  بالقتال  له  ُيسمح  حتى 
اال  بقصته  يعرفوا  ومل  وُاستشهد 

بعد استشهاده«.
رئيس  الشامي  أفضل  السيد  أما 
اللجنة التحضرية للمؤمتر فجاء 
االربعني  »زيييارة  ان  كلمته:  يف 
هي احدى زيارات سيد الشهداء 
ُخصت  الييتييي  الييسييالم(  )عليه 
بنص من االئمة االطهار )عليهم 
باقي  عن  متيزت  لكنها  السالم( 
مواساة  تييأيت  كونا  الييزيييارات 
وعاطفية  شعورية  ومييشيياركيية 

اهل  سبايا  عييودة  لذكرى  بالغة 
لزيارة  السالم(  )عليهم  البيت 
سيد الشهداء واهل بيته وصحبه 
وكيييأن  كيييربيييالء  يف  االطيييهيييار 
مسرهتم  يف  حييياكييون  الييزائييرييين 
تلك  مسرة  االقييدام  عىل  مشيًا 
العائلة النبوية الكريمة ووصوهلا 
ادري  وال  املقدسة  كربالء  اىل 
ونحن نرى بأم اعيننا ما وصلت 
اليه الزيارات االربعينية يف ايامنا 
بقائها  عىل  الناس  وارصار  هذه 

واالسييتييعييداد  عليها  واحلييفيياظ 
وحتييدي  سبيلها  يف  للتضحية 
ال  حييياربييونييا..  الذين  االرشار 
)شاء  ارسار  احد  هي  هل  ادري 

اهلل ان يراهن سبايا(؟
»احلشد  ان  الشامي  وأضييياف 
املييليييييوين اليييذي نيييراه يف زيييارة 
سيد  اىل  متطلع  وهييو  االربعني 
جغرافيته  جتيياوز  وقييد  الشهداء 
ينتمي  الذي  للبلد  فال مكان هنا 
اليه الزائر الكريم وال اىل قوميته 
حتى  وال  بييل  مذهبه  اىل  وال 
ذابت  العناوين  مجيع  دينه  اىل 
عنوانان  منها  ليصاغ  وانصهرت 
)عليه  احلسني  زائيير  فقط  اثنان 
الييسييالم( وخيييادم زائيير احلسني 
امام  نحن  وهنا  السالم(،  )عليه 
منظر انساين نادر نحن امام رمحة 
االسالم التي جاء هبا حممد )صىل 
اهلل عليه وآله( )وما ارسلناك اال 

رمحة للعاملني(«.
هذه  »يف  أن  إىل  الشامي  ويشر 
الزيارة املباركة باخلصوص تتجىل 

عييظييميية 
لنهضة  ا

عىل  وقدرهتا  املباركة  احلسينية 
الييتييحييويييل يف سييلييوك  اجيييييراء 
يشارك  من  وخصوصًا  االنسان 
فيها ليتفجر والًء وحمبة وتواضعًا 
وشييجيياعيية وكيييرميييًا واييييثيييارًا 
كأن  احلدود  تعرف  ال  وانسانية 
عامل  يف  فيها  يعيشون  اليينيياس 
االنسانية  الطبائع  حتى  آخيير 
االخذ  عىل  كالتنافس  املعتادة 
تبدلت  املنافع  وزيادة  والكسب 
والبذل  العطاء  عىل  التنافس  اىل 
ان  نستغرب  ال  وفيها  والكرم 
عن  يتنازل  قييد  االنييسييان  نييرى 
خادمًا  والوقوف  وكربيائه  أنفته 
والفقر  والغني  والصغر  للكبر 
زائيير  عيينييوان  محلوا  هييؤالء  ألن 
فنرى  السالم(،  )عليه  احلسني 
الزيارة  هذه  ايام  يف  يغيب  كيف 
احلسد وسوء الظن والغل؛ إذ اّنه 
انطالق وحتول كبر يف النفس ال 
يشعر به وال يعرفه اال من سلك 
السالم(  )عليه  احلسني  طريق 

مشيًا عىل األقدام«.
ويييتييابييع الييشييامييي حييديييثييه، لقد 
تيييرشف اليييعيييراق بيييأن يييكييون 
احلسني  االميييام  ليييزوار  مضيفًا 
العراق  وترشف  السالم(  )عليه 
احلسينية  القضية  بيياحييتييضييان 
واستمراريتها،  عليها  واملحافظة 
االعييالم  اجهزة  قدمت  قد  كام 
يف  سامهت  ممن  وغرها  العراقية 
لسنوات  االربعينية  زيارة  تغطية 
دورًا  السابقة  االخييير  العقد 
قضية  خدمة  يف  كييبييرًا  اجيييابيييييًا 
السالم(  )عليه  احلسني  االمييام 
والدفاع  الكرام  زواره  وخدمة 
وهييذا  اعدائهم  وفضح  عنهم 
االعالمي  كييون  مستغرب  غر 
معًا  العنوانني  حيمل  املخلص 
)عليه  للحسني  وخادم  زائر  فهو 

السالم( يف الوقت نفسه«.     
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للعتبة  العامة  األمانة  تواصل  عىل  تأكيدًا 
شهداء  عييوائييل  مييع  املييقييدسيية  احلسينية 
دفاعًا  استشهدوا  الذين  الشعبي  احلشد 
من  وانطالقًا  واملقدسات،  العرض  عن 
أجرى  العليا،  الدينية  املرجعية  توجيهات 
وكادر  املقدسة  العتبة  مسؤويل  من  وفد 
مركز احلوراء زينب )عليها السالم(؛ زيارة 
يف  الشعبي  احلشد  شهداء  لعوائل  تفقدية 

حمافظة البرصة.
وقال السيد سعد الدين هاشم البناء معاون 
ان »سامحة  العام لشؤون اإلعالم:  األمني 
وأمينها  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
عىل  ويؤكدان  كبرًا  اهتاممًا  يوليان  العام 
األبطال  الشهداء  عوائل  رعاية  رضورة 
العليا  الدينية  املرجعية  نييداء  لبوا  الذين 
حفظ عرضه ومقدساته،  الوطن يف  ونداء 
وتأيت هذه الزيارات التفقدية للعوائل عرب 
مركز احلوراء زينب )عليها السالم( وإقامة 
تتمثل  عائلة  كل  دار  يف  خاصة  مراسيم 
وإقامة  الكريم  القرآن  من  آيييات  بتالوة 
أحوال  وتفّقد  الشهيد  دار  يف  عزاء  جملس 
أرسته وأهله والوقوف عىل سرهتم الطيبة 
بعد  فيام  لتدوينها  وتضحياهتم  وبطوالهتم 
وتضحياهتم  ذكراهم  خيّلد  قصيص  برسد 

العظيمة«.
ما  زيارة  مؤخرًا  »تم  حديثه،  البناء  وتابع 
البرصة  حمافظة  من  عائلة   )30( يقارب 

أكثر  بجمع  التفقدية  الزيارات  واختتمت 
املجاهدة  العوائل  من  عائلة   )100( من 
البرصة  ملحافظة  التابعة  االقضية  كافة  من 
شط  وقييضيياء  اخلصيب  أبييو  قضاء  منها 
من  الزبر وغرها  واملِدينة وقضاء  العرب 
شهداء  التكريم  وشمل  االخرى  املناطق 
وجمموعة  السالم(  )عليه  األكرب  عيل  لواء 
من الشهداء األبرار من الفصائل األخرى 

ليكون جمموعهم )112( عائلة«.
وأضاف البناء ان »العتبة احلسينية املقدسة 
احلشد  شييهييداء  عييوائييل  برعاية  مستمرة 
الشعبي من كافة املحافظات وتأمني احلياة 
من  املضحّية  العوائل  هلذه  ملا  هلا؛  الكريمة 
فضل كبر علينا وما نقدمه ال يفي حقوقهم  
البرصة  بمحافظة  اخلاص  التكريم  وهذا 
بطوالت  من  الشهداء  قدمه  ملا  تثمينًا  جاء 
هي  البرصة  حمافظة  ولكون  وتضحيات، 
والتي  الشهداء  من  عدد  أكثر  قدمت  التي 
هب مجيع ابنائها بكافة أعامرهم لتلبية نداء 
املرجعية الدينية العليا يف النجف األرشف 
للجهاد  اخلييالييدة  الييفييتييوى  صيييدور  منذ 
الفيحاء  »الييبييرصة  ان  مبينًا  الكفائي«، 
)حسني  وهو  شهيد  اصغر  بتقديم  تفتخر 
من  ولييه  استشهد  الييذي  املييبييارك(  جعفر 
رغبة  له  كانت  والذي  سنة(،   14( العمر 
االلتحاق يف صفوف املجاهدين منذ بداية 
انطالق الفتوى لكن عمره آنذاك مل يسمح 

ليلتحق  العمر  هذا  بلوغه  فانتظر  بذلك، 
جبال  يف  ُاستشهد  حتى  املجاهدين  بركب 

مكحول«.
فيام أوضحت املهندسة سارة حممد مسؤولة 
»العتبة  ان  السالم(  )عليها  احلوراء  مركز 
املقدسة احتفت بعوائل شهداء البرصة عرب 
برنامج احتفاء أقيم هلا يف حسينية )املرحوم 
وحتت  البرصة،  حمافظة  يف  العاشور(  داود 
دماء  ُخطت  عاشوراء..  نج  )عىل  شعار 
العتبة  من  وفييد  حييرضه  وقييد  الشهداء(، 
مييدراء  من  جمموعة  عن  فضاًل  احلسينية 
املحافظة  هييذه  وأهييايل  البرصة  مييدارس 
ُافتتَح  قد  »احلفل  أن  وأضافت  العزيزة«. 
احلكيم،  الذكر  من  آلييياٍت  عطرة  بتالوة 
ُأعقبت بوقفة إجالل وقراءة سورة الفاحتة 
عىل أرواح شهدائنا األبرار، ومن ثم كلمة 
عىل  ُألقيت  التي  املقدسة  احلسينية  العتبة 
مسامع احلضور بواسطة احلاج فاضل عوز 
عضو جملس إدارة العتبة املقدسة، ومن ثم 
كلمة اخلطيب الديني من لبنان الشيخ عيل 
العاميل الذي جّمَد فيها بطوالت أبناء احلشد 
الشعبي، لتأيت بعدها قصيدة إجالل وإكبار 
هتيب بموقف أبطال احلشد الشعبي ألقيت 
من ِقَبل الشاعر احلسيني السيد عبد اخلالق 
املحنا, تلتها قصيدة رثائية للمنشد احلسيني 
مهدي املنكوش، ثم اختتم احلفل بتكريم 

عوائل الشهداء«.

وفد من العتبة الحسينية يتفّقد عوائل الشهداء بمحافظة البصرة..
ويؤّكد على استمرار رعايتها وتأمين الحياة الكريمة لها
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ادارات  رابطة  رئيس  وحتدث 
جاسم  امحد  الرتبوية  املييدارس 
الندوة  هذه  من  »نسعى  قائاّل: 
لكل  تكاملية  رؤيييية  لييوضييع 
املعنيون  مدرسة بحيث يتمكن 
الرتبوي  عملهم  يف  السر  من 
اضافة  مستقبلية،  خطط  وفق 
واملهارات  اخلييربات  تبادل  اىل 
للوصول  املدارس  ادارات  بني 

اىل افضل السبل«.
وحتييدثييت املييرشفيية الييرتبييوييية 
منتهى العلوي قائلة: »ان امهية 

تقوية  عىل  ترتكز  الندوة  هذه 
ومييهييارات  اساليب  وتوعية 
املدير وختللها عدة حماور امهها، 
القرارات  واختاذ  املشاكل  حل 
بي)حتليل  ما يصطلح عليه  وهو 
املعلومات  ونرش  املييهييارات(، 
وتنضيجها وتوضيح االهداف 
بواسطة  واالساليب  واخلطط 
بشكل  فيها،  االخرين  ارشاك 
مييبييارش وهييو  او غيير  مييبييارش 
بي)مشاركة  علية  يصطلح  ما 
املهارات(, القيادة وبث احلامس 

واملدرسني  املعلمني  نفوس  يف 
))التأثر  عليه  يطلق  ما  وهييو 

عىل املهارات((«.
موضحًة: »ان الوزارة وضعت 
ميييدراء  اداء  لتقييم  مييعيياييير 
تربوية  خطط  ووضع  املدارس 
املعاير  هذه  لتحقيق  وتطويرية 
املييدييير، هبييذا ارتييأت  ميين قبل 
مييع جمموعة  امليييدارس  رابييطيية 
ندوة  لعمل  الييوارث  مييدارس 
من  املييييدراء  متكن  تدريسية 
لتحقيق  لعملهم  خطط  وضع 

اداء  رفع  يف  املنشودة  االهداف 
يصب  بام  واملدرسني  املعلمني 
الرتبوية  العملية  تطوير  يف 

برمتها«.
عبد  االسييتيياذ  اثنى  جانبه  من 
قسم  رئيس  الصفار  احلميد 
للعتبة  التابع  والتعليم  الرتبية 
هذه  عييىل  املقدسة،  احلسينية 
عىل  تنم  التي  الطيبة  املييبييادرة 
اخلربات  وتبادل  التنافس  روح 
ادارات  بييني  واملييعييلييومييات 

املدارس..

مدارس الوارث تستقبل وفدا من رابطة ادارات المدارس التربوية في محافظة كربالء 

وفد من العتبة الحسينية يتفّقد عوائل الشهداء بمحافظة البصرة..

اقامت رئاسة قسم التربية والتعليم التابع للعتبة الحسينية المقدسة 
ندوة بغية مناقشة تطوير مهارات المدراء في قاعة المؤتمرات لمدرسة 
محافظة  لتربية  المدارس  ادارات  رابطة  مع  بالتعاون  للبنين  الوارث 
كيفية  على  لالطالع  المدارس  ادارات  عدٍد من  بحضور  المقدسة،  كربالء 
تطوير مهارات المدراء واالرتقاء بالواقع العلمي والتربوي في المدارس.

األحرار: أحمد عبد الحسين
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العطاء الحسيني 



حيدر عاشور انتظُرك حيث تخلد أشرعة روحي

الذي  الأر�ض  يف  اإليك  احلنني  يفزُعني 
ينخرها الوهم، واأكون وحدي قد افلت 
يف الأ�سرحة وبني الزائرين، وانتظرتك 
ك��ث��را ح��ي��ث ت��خ��ل��د اأ���س��رع��ة روح���ي 
انت  ه��ا  الآم��ن��ة،  مرافئك  يف  املمزقة 
تب�سر حبك الذي يغلي يف قلبي ويفلت 
تذكرين  الكثرة:  ثقوبه  من  اأحيانا 
عند  الأول  ح��ريف  اأرمم  وان���ا  م���ولي 
)اأكرم  وخلف  ل�سمائك  الأب��واب  اقرب 
الذي  النجاة  �سفينة  وف��وق  اخلالئق( 
وذائدا  القادة  من  قائدا  ربانها  �سميت 
لوحيك..  خازنا  وجعلته  ال���ذادة،  من 
من  تبقى  م��ا  برتبته  مدهونا  ���س��اأك��ون 
ورغ��ب��ات��ي،  تو�سالتي  واأع��ل��ن  ع��م��ري، 
ال�سماوية  ال�سوء  بقعة  عند  ي��وم  كل 
املقد�ض،  �سريحه  وب��ني  ف��وق  املخلدة، 
العقل  حار  �سعرة  بكل  اإمي��اين  واأطلق 
ميحوها،  اأن  البغاة  وحاول  يدركها،  اأن 
ال�سر  من  خوفا  اإزاءها،  العقالء  و�سمت 

من  اأ�سيق  الأمل  فكان  وراءه��ا،  الإلهي 
مدينة  وكربالء  جمرة،  فاأ�سبح  البحر، 
تخبئ نارها  يف ال�سدور، جروحا ت�سيل 
وف��ار  ي��ن��ام،  ول  يهجع  ل  ووج��ع��ا  دم���ا، 
جمر،  القلوب  يف  والتظى  اللظى  اجلرح 
يعربون  والعا�سقون  ال�سنني  توقفه  ل 
زمان  فال  الذبح،  ي��وم  لإحياء  احل��دود 
خ��ارط��ة  ر���س��م  وح���ده  حكمته،  ي����وؤرخ 
للزمن اجلديد، وين�سر حكمته، باحلزن 

والدمع...
وقادة..  وقتلة..  زائرين..  اأرى  �سيدي 
من  ال�سلوع..وارى  يف  ناتئة  وخناجر 
يقودون  الولية  وتوج  مدينتك..  بعيد 
وهم  وق��وة  ن��ورا،  يتوهجون  حكومتك، 
الذبح،  وورث��ة  الوهم  �سورة  ي�سهرون 
جمال  ل  الن��ت�����س��ارات،  تهاطلت  حتى 
ول  الكذب،  ت��ورث  اأن  اخلرافة  لدولة 
���س��يء ي���ورث ك��ذب��ة، اآخ���ر اأوه��ام��ه��م: 
يلعقون ملح طعام حيونتهم، ويح�سدون 

اىل  العبور  اأن  يعلمون  علنا..  خيباتهم 
اأر�سك رحلة جحيمية ذاقوا غثيانها من 

الدم الأول...
الختيار  ���س��ام��ت،  ���س��اك��ن،  ان��ا  �سيدي 
اأخ��اف  اأع�سابي  ي�سنج  ���س��ع��ب..رع��ب 
اخل��ي��ب��ة، ل م���راف���ئ ت�����س��ك��ن روح���ي 
وانا  انتظاري،  وراء  ما  يف  اإل  املفزوعة 
جال�ض بني �سيائك، اأ�سم عطرك، ا�سمع 
الأخر،  للخال�ض  حلما  ارجتي  نداءك، 
للتاأويالت  حكما  األن  بعد  اأك���ون  ل��ن 
ع�سقك،  بحر  يف  �ساأغو�ض  وال��ظ��ن��ون، 
داخ��ل ح��رم��ك، واأف��ي�����ض حبا واأو���س��ل 
حياتي  م��ن  وا�ستاأ�سل  ب��ح��رف،  حرفا 
حيث  وانتظرك  نورك،  يف  م�ساجلة  كل 
اأفوز  كي  املمزقة  روحي  اأ�سرعة  تخلد 
احتاج  النتظار..!  اأدمي  ولكي  بنظرة، 
عنك  ال��ب��ح��ث  م��ن  ه��ائ��ل��ة  ك��م��ي��ة  اىل 
والتقرب اإليك، وا�سعر باإن�سانيتي، �سالة 

اأن ي�سعر الإن�سان باأنه لي�ض اإن�سانا... 
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مرتضى الموسوي القزويني

ك���������رب���������ال ب��������������اهلل ����������س���������وين ال��������ذك��������ري��������ات
واح�������������س������ن������ي ال�����ق�����ت�����ل�����ى ع������ل������ى اأ������س�����الئ�����ه�����م
�����س����م����خ����ت روؤو�����������������س����������������ًا  م������ن������ه������ا  وذري 
ح�������دث�������ي�������ن�������ا ك�����������رب�����������الء ه�����������ل ن�����ه�����������س�����وا
����������س���������اح ه�����������ل م�����������ن ن�������ا��������س�������ر ي�����ن�����������س�����رين
���������س��������اح��������ت��������ه يف  هلل  واق������������������ف������������������ا 
ك�������ي�������ف ق����������د ظ����������ل وح������������ي������������دًا ��������س�������ام�������دًا
راك�����������ع�����������ًا ح������ي������ن������ًا وح�������ي�������ن�������ًا �������س������اج������دًا
ف�������������ان�������������ربى ي�������ل�������ق�������ي ع�������ل�������ي�������ه�������م ح�����ج�����ة
اخ���������ربي���������ن���������ا م�����������ذ ه���������������وى ع�����������ن ُم��������ه��������ره
ح��������دث��������ي��������ن��������ا ك�������������رب�������������الء ع�������������ن ط�����ف�����ل�����ه
وال���������������ده ي���������������دي  يف  اأ����������س���������ح���������ى  ك��������ي��������ف 
وغ����������������������������دا ي����������ب����������ح����������ث ع�����������ن�����������ه ل�����������ٌن
ف���������زع���������ًا لذت  اخل���������������������در  وذوات 
ك�������ي�������ف رب������������������ات احل���������ج���������ى ق�����������د ه������رع������ت
وخ���������������ي���������������اٌم ����������س���������رب���������ت اأط��������ن��������اب��������ه��������ا
و����������س���������ب���������اي���������ا ت�������ع�������ل�������ق ال�������������ن�������������ار ب�����ه�����ا
وح���������������������س����������ني ت�������������ط�������������اأ اخل�������������ي�������������ل ب�����ه
ك�������ي�������ف م�������ن�������ه ال�������ن�������ح�������ر ح���������������������ّزوا وب�������ه

واح�������ف�������ظ�������ي�������ه�������ا ع������������������ربًة ل�������ل�������ح�������ادث�������ات
ال�������ف�������ل�������وات يف  م�������ق�������ط�������وع�������ة  ُب�����������ع�����������رت 
ف�������������وق ه����������ام����������ات ال������������ع������������وايل وال�������ق�������ن�������اة
م��������ن ن�������������داء ال�����������س�����ب�����ط ه�����������ّز ال������را�������س������ي������ات
�������س������م������ع������ت������ه زي����������ن����������ب وال�����������ط�����������اه�����������رات
ي�������ع�������ر��������ض احل�����������������رب ج������������ه������������ادًا و��������س�������الة
وح����������وال����������ي����������ه ال�������������دم�������������اء ال���������زاك���������ي���������ات
و���������س��������ه��������ام ال�������ك�������ف�������ر م����������ن ك�������������ّل اجل�������ه�������ات
م��������ن �����س����ف����ر ال�����������س�����ي�����ف األ�����������������وان ال�����ِع�����ظ�����ات
ك�������ي�������ف غ�������������اب ال����������ب����������در ب����������ني ال�����ظ�����ل�����م�����ات
وه�������������و ي���������س����ت���������س����ق����ى ل����������ه ب����������ني ال��������رم��������اة
������س�����اح�����ك�����ا ل����ل���������س����ه����م م��������ن ��������س�������وق ال�������ف�������رات
امل������ر�������س������ع������ات ب���������������س�������در  دّر  ح�����ي�����ن�����م�����ا 
ب��������������ف��������������رار ب��������������ني ت���������ل���������ك ال���������ف���������ل���������وات
م�������ع�������ولت ال�������ف�������ي�������اف�������ى  يف  ��������س�������ائ�������ح�������ات 
ل��������ب��������ن��������ات امل���������������س�������ط�������ف�������ى واحل������������رم������������ات
و����������س���������ب���������ّي حت�����������ت اأق�������������������������دام ال���������غ���������زاة
احل������ي������اة اأ�������������س������������رار  خ������ت������م  ���������س��������در  اّي 
ال�������ُق�������ب�������الت ط��������ب��������ُع  اهلل  ر�����������س����������ول  م����������ن 

ثينا كربالُء حدِّ
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محمد عبد العظيم الكعبيعذرًا سيدي... تقصيري

ام�سكُت قلمي بيميني، ودونُت على ال�سحاب اعرتافاتي.. وتاأبيني، 
وا�سرُت اليها بنظرات اإ�ستحياء.. 

جئتك مق�سرًا ُمعتذرًا يا كرمي اآل حممد.. 
يا �سرًا من اأ�سرار التكوين.. 

يا بن خر الورى وال�سابحات وحق اليقني.. 
يا روح الفرقدين والتنزيل والتاأويل.. 

ما الذي يغ�سل.. ميحو خطواتي التائهات.. 
كلماتي، اأ�سعاري، دواويني، دموعي، اأّنتي؟ 

واإن اأتيتك زاحفًا من اأق�سى بقاع الأر�ض معتذرًا؛ هل يا ترى يغفر 
تق�سري؟

هذه روحي وجوارحي بني يديك.. مّزقها، احرقها، انرها.. اق�سم 
اأنني لن اإميل عن حبك قيد �سعرة، 

يا مع�سوقًا حروفه حمفورة بجبيني.. 
يقراأ  فكيف  ؛  ي�ستننَ مل  األفه،  يعرف  مل  عامُل..  احتواك  ما  �سرًا  يا 

الياء.. 
وكاأنك �سر اهلل امل�ستودع يف الزهراء قد ُو�سعا،

اأراد وكان ول مرد لأمر اهلل اإن ُطبعا.. 
انك نور النبوة والإمامة معًا قد ُجمعا.. 

وعامل  ب�سرة  ذي  كل  به  ا�ستنار  قد  الليل  غ�سق  يف  �سراجا  فكنت 
وعلما.. 

اإن افلت ال�سم�ض ما اأفلت بل من نورك ال�سم�ض خجلة.. 
لو ُخّرت بخر الدنيا باأجمعها وبني تقبيل تراب قدميك؛ ما بّدلت 

ول ا�ستبدلت ول ر�سيت بغر التقبيل بدًل ..
يا روح البتول واأنفا�سها، 

يا �سلعها املك�سور يوم ُك�سرا.. 
دماء اأمر املوؤمنني علي بكت عليك،

 وقبلها ال�سم�ض، وخمار الزهراء، ووحي امل�سطفى.. 
واملالئكة مع الت�سبيح بكاًء .. 

والأفالك والأكوان ومهج املوؤمنني.. 
حتى الط�ست يوم احت�سن كبدك انتف�ض، 

ولول انه بني يديك لتحّول �سرابيل من قطران وقّطعهم اربا .. 
هذا بكائي ونحيبي عليك اأيها الزكي ما هداأ ولن يهداأ ابدًا.. 

اىل اأن األقاك.. وت�سامح املق�سر املعتذرا.
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سليم كريم كريمش ُحُب الحسين وحُبه عنواننا
ي�������ب�������ال�������وا ومل  ن���������������������س����������وكنَ  ق������������ال������������وا 
ق���������ال���������وا ن���������س����ي����ت����م ل����ل����ح���������س����ني ����س���ق���ي���ق���ه
ه��������و ك�����احل�����������س�����ني ع������ل������ى ال������������������دوام ت�����األ�����ق�����ا
ج������الل������ه وح����������������ق  ن���������������س�������ي�������ن�������اه  م������������ا  ل 
ح�������������ُب احل���������������س�������ني وح������������ُب������������ُه ع�����ن�����وان�����ن�����ا
ي��������ا ������س�����ي�����دي ي��������ا ِم��������ث��������لنَ ُح�������������ٍب ل���ل���ح�������س���ني
اأك������������������رم ب������ح������ب ف�����ي�����ه�����م�����ا ي��������رق��������ى ُع������ل������ًى
�������ٌن و��������س�������ب�������ٌل واع����������ت����������الء م�����ه�����اب�����ٍة ح���������������سنَ
ي��������ا م��������ن ك����������رمي ُو��������س�������ِف�������ت وه����������ي ح���ق���ي���ق���ة
اأب��������ق��������ي��������ت ل���������الإ����������س���������الم روح��������������������ًا ث����������رًة
ِع������������زٍة يف  وه�������ي�������ب�������ٌة  ��������س�������م�������وتنَ  �������س������ل������ٌح 
م�����������س�����اُرك�����م ال��������ق��������ومي  ال��������دي��������ن  خ�������دم�������ة  يف 
وه����������ّم����������ٌة ي��������ل��������ني  ل  وع��������������������زُّ  ك��������������������رٌم 
�����������ْن ل�����ل�����دي�����ن ������س�����ّح�����ى ُم����ع����ل����ن����ًا �����ن�����و منَ ي�������ا ������سُ
ل��������������وؤِم��������������ِه يف  ي�����������ن�����������ربي  اأمل�����������ث�����������ل�����������ك 
ح�����ي�����ُث اجل�������ن�������اُن اأع��������������ّدت ل����ل����ذي����ن ب���ح���زم���ه���م
ي��������ا ������س�����ي�����دي ي��������ا ِم��������ث��������لنَ ُح������������ٍب ل���ل���ح�������س���نِي

ُي������������ق������������اُل ك���������م���������ا  ي��������������ك��������������وننَ  ل��������������ن  ل 
ف����������ّع����������اُل اأم�����������������������ره  يف  ال�������������������ذي  وه����������������و 
اأن�����������ع�����������م ب�����������ه ه�����������و ل�������ل�������ف�������خ�������ار م��������ث��������اُل
جم�������ال ي���������ك���������ون  او  ن�����������������س��������اوم  ل�����������ن  ل 
زوال ف��������ي��������ه  ل�������ي���������������ض  ر�����������س����������ني  ح������������ب 
وُزلُل ع������������ذب������������ُه..  ي���������ا  ن�����������������س��������وُن��������ه.. 
اأك�����������������������رم ب��������ح��������ب ل������ل������ح������ب������ي������ب ُي��������ن��������ال
�����������ّر وج�����������������ودن�����������������ا.. واحل���������������ال ه�����������و ������������سِ
الآل ح��������ت��������ى  ان���������������ت  ك������������������رام  م�����������ن  ي�����������ا 
ل������ل������ح������ق ت������ه������ت������ف وال�������������������س���������دى ي�����خ�����ت�����ال
امل��������ال ح�����ت�����ى  ف�������������داك   .. ف�������������داك  روح�������������ي 
و��������س�������اُل ف�����ي�����ك  ال��������دي��������ن  ��������س�������رع  ع�������������ي  رنَ يف 
ك�������ان�������ت اإل��������ي��������ك ع������ل������ى ال�������������������دوام ُت�������ق�������اُل
اإذلل ل��������ن��������ا  او  ِم������������ّن������������ا  ه��������ي��������ه��������ات 
م��������������اآُل ي�������ح�������ت�������وي�������ك  اأن  ه���������ّم���������ه  م�����������ن 
اإه������������الل او  ت�����ك�����ب�����ر  �������������س������������دًى..  ي�����ع�����ل�����و 
وزلُل ع�������������ذُب�������������ه..  ي����������ا  ن�����������������س��������وُن��������ه.. 
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أن  قييادهتييا,  يرغب  أهيييداف,  معركة  لكل 
تتحقق بأقل الكلف, وأرسع وقت.. وهذا 
املعركة..  تلك  يف  الييرصاع  جهتي  يشمل 

هذا املنطق الذي كان يسود قديام.
صارت املعارك اليوم, تشمل أهدافا أخرى, 
نتائجها  تظهر  وال  املييدى,  وبعيدة  ضمنية 
خمططا  يكن  مل  أهداف  تتحقق  وربام  فورا, 
وربام  للمعركة,  عرضية  كنتائج  وتكون  هلا, 

تكون غر مقصودة أو متوقعه أصال؟!
ملعاركها  ختطط  املتقدمة,  الييدول  معظم 
كل  وحتتسب  بديلة,  خططا  وتضع  طويال, 
أو  كانت  املييدى  قصرة  املتوقعة,  النتائج 
فاملعارك  جدا..  طبيعي  وهذا  إسرتاتيجية, 
األرواح  يف  خسائر  وهناك  نزهة,  ليست 
املعركة,  عن  نتائج  ترتتب  وربام  واألمييوال, 

تغر مستقبل البلد ومصره.
منذ سقوط املوصل, وبعد زوال شبح هتديد 
داعش, وكرس وهم الرعب, الذي »أزدرع« 
كيفية  يف  يفكر,  الكل  بييدأ  العام,  اجلييو  يف 
واحلد  إيقافهم,  تم  ان  بعد  داعش,  إخراج 
املواطنني  حتى  شمل  وهذا  متددهم..  من 

عن  بعدهم  رغييم  ميينييازهلييم  البسطاءيف 
املسؤولية املبارشة, أو التخصص العسكري 

او القيادي.
حتقيق  يف  يفكرون  كانوا  العراقيني  معظم 
وطرد  العسكري  بالنرص  تتعلق  أهييداف 
وتسبب  معها  تعاون  من  وحماسبة  داعش 
جزء  حُيتل  أن  وقبل  العراقي  الدم  بإراقة 

يف  بلده  القيم.. من  واضحةلكل  خيانة 
وهيييذه كييانييت أهييدافييا 

وصفها بييييييييل  يمكن  أحييالم 
مرتبطة  بالبسيطة 
حيلم  من  ببساطة 

هبا.
مل  ما  أكثر لكن  حيتسبه  يكن 
 , ئلني ملتفا وامليييحيييليييليييني ا
 , ملختصني هيييييييو هيييييذه ا
من األميييييواج  الييعيياتييييية, 
بييالييوطيينييييية, اليييشيييعيييور 
لييلييعييراق.. واإلنيييتيييامء 
أن فييميين كييان  يييتييوقييع 
, ييييسيييييييطييير  ن قيو ا لعر ا

عىل بساطتهم وطيبتهم, عىل مواقع التواصل 
رغم  وفيسبوك«,  »تويرت  مثل  االجتامعي, 

املال املعادي, وقوته وتنظيمه؟!
يف  العراقيون,  ينجح  أن  يتوقع,  كييان  من 
تغير  وحماوالته,  املعادي,  اإلعييالم  سحق 
أو  إتفاق,  ودون  الصور,  وتشويه  احلقائق, 

تنظيم وتوجيه؟!
هل من املعقول أن وطنيتنا عادت فجأة؟!

شعور  الوطن,  وحب  الوطنية,  أن  قال  من 
يمكن أن يموت؟!

للقوات  مؤكدا,  نرصا  ننتظر  كلنا,  أننا  رغم 
يف  مسمياهتا,  بمختلف  البطلة,  العراقية 
املوصل,  إىل  احلياة,  عييودة  ونامل  املوصل, 
سيتحقق  وهذا  وسلس..  تدرجيي  بشكل 
ما  اهييم  نقييم  أن  يمكن  هل  لكن  أكيد, 

حققته معركة حترير املوصل؟
التي  وطنيتنا,  عن  والصدأ,  الرتاب  زوال   
من  خلفهم  ومن  والبعثيون,  صدام  حاول 

ساداهتم, قتلها ودفنها يف نفوسنا. 
أثبتنا ألنفسنا أننا, الزلنا نحب العراق, هذه 

األرض الطيبة.

اإلمام السجاد )عليه السالم( والتراتيل السجادية..

المهندس زيد شحاثة

معركة تحرير الموصل.. وطنيتنا المستعادة أخيرًا
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اإلمام السجاد )عليه السالم( والتراتيل السجادية..
او  كتب  حتصيه  ال  السالم(  )عليه  السجاد  اإلمييام  عن  احلديث 
)عليه  عنه  ورد  ما  رسد  يف  يتبارون  املؤلفون  يزل  ومل  مؤلفات، 
االمام  تاريخ  حتليل  وكذلك  وآرائه  مناقبه  يف  والبحث  السالم( 
)عليه السالم( ودراسة حوادثه باألدلة والوقائع املذكورة يف بطون 
املصادر واحلوادث التارخيية.. بدًءا مّما نقله الرواة يف اختيار جده 
احلسني  ألبيه  فقال  باسمه،  تسميته  السالم(  )عليه  املؤمنني  امر 
)عليه السالم( حني زوجه من السيدة )شاه زنان(: »خذها فستلد 
لك سيدا يف العرب، سيدا يف العجم، سيدا يف الدنيا واآلخرة«، كام 
ورد يف سرة اإلمام السجاد )عليه السالم( عند اجلمهور للمؤلف 

رسول عبد السادة.
السجاد  اإلمام  مواقف  عن  االسانيد  وتكثر  االحييداث  وتتواتر 
بعض  أن  بل  والعقائدية؛  والفكرية  اجلهادية  السالم(  )عليه 
عن  موضوعية  بتفاصيل  فعال  الساحة  يثري  ما  تَقدم  املؤلفات 
الطريقة التي عاشها اإلمام )عليه السالم( وكيف كانت ال تسمح 
بزعامته أن تكون إال دينية وروحية وعلمية، وأن يتصدر كقدوة 
صاحلة يف املجال الرتبوي واملعيشة الربانية ال يف جماالت التضحية 

واجلهاد !.      
االهتامم بحياة وفكر وسرة اإلمام السجاد )عليه السالم( مل تكن 
قارصة يف طباعة املؤلفات او اقامة ندوات فكرية تناقش تفاصيل 
من  أسمى  هو  ما  جاء  بل  الرشيفة،  حياته  من  عديدة  وحمطات 
هذه املبادرات ليكون شامال جامعا هلا وللمهتمني بدراسة حياته 
انطالقة  فكانت  عنه  وكتب  وحتدث  وصدر  أقامه  ما  يف  الطاهرة 
البحثية  بالنتاجات  العموم  تشارك  ثقافية  كدعامة  املهرجانات 
اكثرها  لكّن  قلتها؛  وعىل  املعمورة  عموم  يف  واالدبية  والفكرية 
كان شعريا عىل مررِّ العصور يف املحافل االعتيادية او الرسمية رغم 
املؤسسات  يف  ملحوظ  بشكل  نشط  املهرجانات  هذه  بعض  ان 
العراق  يف  م،   2003 عام  البائد  النظام  سقوط  بعد  االكاديمية 
لنرش  واملحبني  واملهتمني  املفكرين  لكّن  اخلصوص،  وجه  عىل 
املحافل  إلقامة  التفتوا  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  وتعاليم  فكر 
النبوة  بيت  بأهل  املتخصصة  الثقافية  االصبوحات  او  واالمايس 
)عليهم السالم( وكان لإلمام السجاد )عليه السالم( حصة منها 
كذلك هو احلال بالنسبة للطقوس واملامرسات التي يقيمها الشيعة 
املجالس  اقامة  من  عام  احلرام يف كل  حمرم  أيام  العراق  يف عموم 
واملأتم احلسينية أو جمالس العزاء واللطم، عالوة عىل اهتامم الشيعة 
شعبان  شهر  أيام  اخلصوص  وعىل  الطاهرة  الوالدة  مناسبات  يف 
يف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  بوالدة  ليحتفلوا  سنويا  املعظم 
الثالث من شعبان ثم اإلمام السجاد يف اخلامس من ذات الشهر 
املعظم، ليذكروا مناقب اإلمام )عليه السالم( ودوره يف التصدي 
كلمة  قول  يف  اجلهادية  سياسته  وكذلك  األموية  الضاللة  لقوى 

احلق أمام سلطان جائر..
األمر بدأ بالتطور ليسجل مهرجان تراتيل سجادية احلصة االوفر 

يف سرة رابع األئمة االطهار )عليهم 
السالم( ليحّل كأول مهرجان عاملي 
انطالقته يف  بدءًا من  العراق  يقام يف 
للهجرة   1436 عام  االوىل  نسخته 
بمؤلفات توفر العناء للنقاد والُكتاب 
متعددة  فعاليات  وكذلك  والباحثني 
وبحوث  وادبييييية  فنية  اعيييامل  ميين 
طريقا  ليعدُّ  وفكرية،  قرآنية  واماس 
السجاد  اإلمام  تاريخ  لقراءة  سليام 
)عليه السالم( فكان يف كل ما صدر 
ونتج عنه، وما احدثه من صدى حمال 

للتفاخر وموردا لالعتبار. 

مة
نع

 ال
ين

حس
 : 

لم
بق

29

A
 h

 r 
a 

r w
 e

 e
 k

 l 
y



طاقات شابة تبحث عن الدعم والتأهيل..

األحرار/ قاسم عبد الهادي

الشعبية  الفرق   الضوء عىل هذه  ولتسليط 
جملة  الرياضيني  ميين  املهمة  والييرشحييية 
رسيع  بشكل  الضوء  سلطت  »االحييرار« 
وكان  الشأن  بأصحاب  لقائها  خالل  من 
ناظم  الشهيد  فريق  مدرب  املتحدثني  اول 
فاضل  حيدر  الييريييايض  اجلامهر  ونييادي 
الشعبية  الفرق  »واقييع  ان  قييال:  والييذي 
من  للعديد  يفتقر  واملاضية  احلالية  بالفرتة 
االمور املهمة والتي جيب ان تتوفر يف سبيل 
جيدة  مالعب  توفر  ومنها  اللعبة  تطوير 
وكذلك  ترابية(,  أو  )مثيلة  كانت  سييواء 
خيص  فيام  اليومية  التدريبية  الوحدات  قلة 
وباجلانب  جمموعة،  أو  كفرد  الييالعييب 
ألغلب  الفني  املستوى  قلة  ارى  اآلخيير 
يؤدي  مما  كثرهتا  بسبب  الشعبية  الفرق 
التي  االفضل  العنارص  اختيار  صعوبة  إىل 

شكل  عىل  تصنيفها  جيب 
مستويات, وايضا قلة توفر 

اخلاصة   الرياضية  التجهيزات 
املييادي  الدعم  وانييعييدام  بالفرق 

تعتمد  حيث  نييدر  مييا  اال  احلكومي 
الفرق الشعبية عىل الدعم الذايت«. 

توزيع  خيص  »مييا  ان  بالقول  ويستطرد 
فقد  الشعبية  الفرق  نائيات  يف  اجلوائز 
هدمه  أبو  هشام  السيد  مؤخرًا  هبا  تكّفل 
كربالء  يف  الشعبية  الفرق  مكتب  رئيس 
ومن جيبه اخلاص وهو جهد يشكر عليه«.
»جيب  انه  إىل  ذاته  بالوقت  فاضل  ويشر 
االهتامم الكامل بالفرق الشعبية خصوصًا 
من  مييروا  قييد  األنييدييية  العبي  مجيع  وأن 
حمطتهم  كانت  التي  الفرق  هييذه  خييالل 
فرق  وهنالك  القدم،  كرة  لعبة  مع  األوىل 

الفرق الشعبية في كربالء.. واقع مرير يفتقد لعوامل النجاح
تعيُش الفرق الشعبية للعبة كرة القدم في محافظة كربالء المقدسة واقعًا مريرًا نتيجة لقلة الساحات الخاصة بها وكثرة 
إقامة  ذلك  في  بما  المدربين,  قبل  من  اختيارها  وصعوبة  الرياضية  المواهب  قلة  في  بدوره  ساهم  الذي  الفرق  هذه 

البطوالت المستمرة بشكل عشوائي وغير منتظم وغيرها من األمور التي تحتاج إلى وقفة جادة عندها. 
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طاقات شابة تبحث عن الدعم والتأهيل..
التنظيم  ميين  عيياٍل  مستوى  عييىل  شعبية 
التدريبية  الييكييوادر  حيث  من  واإلعيييداد 
املشجعة  اجلامهرية  والروابط  واإلدارييية 
الشهيد  الرموك،  )املنار،  فرق  بينها  ومن 
وغرها(،  األمييل...  سعد،  شباب  رضا، 
عالية  بموهبة  العبني  وجييود  عن  فضاًل 
جيب احتضانم واالعتناء هبم وتطويرهم 
الكرة  للمع نجمهم يف سامء  ذلك  تم  ولو 

العراقية«.
فريق  مييدرب  حتييدث  اخيير  جانب  وميين 
احلسينية   ونيييادي  الشعبي  سعد  شباب 
نور  عبد  فييراس  السابق  الكرة  بخاميس 
قائال: ان »واقع الفرق الشعبية احلايل 
يف املحافظة مرير جدًا، حيث ال 
اجلهات  من  اهتامم  اي  يوجد 
الرشحية  هبييذه  احلكومية 
التي  املظلومة  الشبابية 
الدعم  قلة  ميين  تعاين 
يعرف  وال  املييييادي، 
امليييسيييؤوليييون هييذه 
ايييام  يف  فقط  الييفييرق 
حيث  االنييتييخييابييات 
وزهو  عز  ايام  تكون 
للفرق الشعبية فجميع 
املرشحني يعملون عىل 
زيييارهتييا واالسييتييامع هلا 
الييبييطييوالت وما  وإقيياميية 
يأيت ويستمع  أحد  بعدها ال 

ملعاناهتم واحتياجاهتم«.
إىل  حديثه  يف  نييور  عبد  ويييؤرّش 
الشعبية  الفرق  ملعاناة  جديدة  حالة 
إىل  الساحات  أغلب  بتحويل  وتتمثل 
البلدية  ملديرية  عائديتها  بحكم  حدائق 
من  الشعبية  الفرق  حرمان  يتم  وبذلك 
شعبية  كمالعب  الساحات  هذه  استغالل 
الشعبية  الفرق  عدد  »كثرة  ان  مبينًا  هلا، 
اثرت سلبًا أيضًا يف تدهور وتدين مستوى 
عن  تبحث  الفرق  فأصبحت  الالعبني 
وامكاناهتم  الالعبني  نوعية  عىل  ال  العدد 
الوسط  عىل  الدخالء  وكذلك  واخالقهم 
الفرق  تييدين  ايييضييًا سييامهييوا يف  الييريييايض 
بدون  البطوالت  كثرة  وايضا  الشعبية 
تنظيم وختطيط وامور كثره حتتاج اىل وقت 

طويل حلّللها«.

كربالء  »حمافظة  يف  أن  نييور  عبد  ويؤكد 
هلم  تييوّفييرت  لييو  واعيييدة  شبابية  طيياقييات 
التمرين  وواصلوا  جيد  بشكل  الفرصة 
املستقبل  يف  المييعييني  نييجييومييًا  لرأيتهم 
وحيتاجون يف ذلك اىل كرس حاجز اخلوف 

وااللتزام بمعنى الكلمة«.
تييسيياؤالت  نييور  عبد  لييلييمييدرب  ونقلنا 
الفرق  بعض  ميين  الكثرين  وامتعاض 
ال  وبييأنييا  احليييارض  الييوقييت  يف  الشعبية 
»انا معهم  قائاًل:  فأجاب  نظام؟  اية  متتلك 
تكلمت  ما  مثل  والسبب  االميير  هييذا  يف 
وكثرة  اللجان  كثرة  هو  حديثي  بداية  يف 
فأصبحت  والبطوالت  الشعبية  الفرق 
اللجان  عدد  كان  فسابقًا  بالبورصة  اشبه 
كربالء  وكانت  جلان(   10( الي  يتجاوز  ال 
هذا  وقتنا  يف  اما  االبطال  لالعبني  واّلدة 
اىل  ادى  االميير  وهييذا  جلنة(   37( فتوجد 
كافة  فرقنا  بني  والتنسيق  التخطيط  انعدم 
وبالتايل نطالب بتقليل عدد اللجان والفرق 
الشعبية كي نستطيع نحن كمدربني اخراج 
حمافظتنا  انييدييية  ختييدم  رياضية  مييواهييب 

ومنتخباتنا الوطنية«.
وبعد تسليط الضوء وان كان بشكل خمترص 
عىل واقع اللعبة يف حمافظة كربالء املقدسة 
بتدهورها  سامهت  التي  العوامل  واهييم 
املاضية  القليلة  السنوات  خالل  وخاصة 
للنهوض  املناسبة  احللول  اجييياد  فيجب 
املصدر  تعترب  التي  اللعبة  بواقع  من جديد 
الوطنية  واملنتخبات  االندية  برفد  الرئييس 
العراقية ومنها االهتامم من قبل املسؤولني 
الساحات  بتوفر  املحلية  احلكومة  يف 
وغرها  الرياضية  والتجهيزات  املناسبة 

النجاح  من عوامل 
ادخال  ذلك  يف  بام 
املدربني يف دورات 

طاقاهتم  رفع  عىل  تساعد  مستمرة  تدريبة 
الالعبني  اكييتييشيياف  وبيييدورهيييم  الفنية 
والعامل االساس واألهم يف ذلك يعود اىل 
الالعب نفسه باملحافظة عىل مستواه الفني 
جانبها  من  التي  االمور  كل  عن  واالبتعاد 
السكائر  رشب  ومنها  عليه  السلبي  التأثر 
الليل بشكل مستمر  واألركيلة والسهر يف 
الصحي  الغذاء  بتناول  االهتامم  وعييدم 

املنتظم. 
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ثورة الخلود
ان لكل ثورة اهدافا يسعى قائدها اىل حتقيقها وقد تنجح الثورة وقد تفشل 
تندثر  او  آثارها  ختتفي  ثم  الزمن  من  فرتة  صداها  يبقى  نجاحها  حالة  ويف 
وتبقى فقط يف صفحات التاريخ اال ثورة  االمام احلسني )عليه السالم( فهي 
ان  يريد  من  زالت شعلة حيملها كل  وما  كانت  والتي  القيامة  يوم  اىل  باقية 
احلسني  االمام  ثورة  يتبنى  من  كل  فنرى  كريمة  حلياة  صلبا  اساسا  يؤسس 
قوال وفعال قد نال اهدافه وحقق مراده حتى من غر املسلمني فمثال ما قاله 
الزعيم اهلندي غاندي :   ))تعلمت من احلسني ان اكون مظلوما فانترص(( 
وكذلك ما قاله الرئيس االندنويس امحد سوكارنو : ))كان احلسني راية خفاقه 
محلها كل من يريد أن يتحدى طواغيت زمانه الذين تنعموا بملذات الدنيا 
تاركني شعوهبم تعاين من القهر واحلرمان(( وكذلك ما قاله القائد الفرنيس 
نابليون : ))قال كلمته ألخيه والذي رغب  بالعودة إىل بالده فقال نابليون 
بغضب ظننتك كأخ احلسني(( وكذلك ما قاله الثائر الكوب   جيفارا : ))عىل 
مجيع الثوار يف العامل االقتداء بتلك الثورة التي قادها الزعيم الصلب احلسني 
العظيم والسر عىل نجها  لدحر زعامء الرش واإلطاحة برؤوسهم العفنة(( 
منهاجا هلم إلدارة شؤون  احلسني  ثورة  . وهناك مشاهر ورؤساء وضعوا 
الثورة احلسينية  بر األمان. اي أن اهلل جعل  به إىل  املجتمع وطريقا يصلون 
دروسا لكل البرشية. الن ثورة احلسني تنترص يف كل يوم ويف كل زمن تنترص 
عندما يقف الشاب يف حمرابه يصيل وتنترص عندما يتسابق الشباب من أجل 
املقدسات  بالذود عن  أم ولدها وتوصيه  الشهادة وتنترص عندما تودع  نيل 
صورة  فيعكس  البيت  اهل  بأخالق  املسلم  يتحىل  عندما  وتنترص  والوطن 
اجل  ومن  وتطبيقا  فكرا  نتبناها  ان  احلسني  منا  اراد  التي  الرتبية  عن  رائعة 
ال  كيف  واملجتمع  الفرد  اصالح  أجل  من  شء  بكل  احلسني  ضحى  ذلك 
وقد انتزع احلسني اخلوف من قلوب االحرار وترك خوفا واحدا هو اخلوف 
من جبار السموات واألرض ومن اراد العزة والكرامة فليتبن ثورة احلسني 

وستبقى ثورة باقية تتناقلها االجيال اىل يوم الدين.

صاحب عليوي العبيدي
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000

عاشوراء،  من  والِعرب  الدروس  هي  كثرة 
املالحم   هبييذه  التذكر  يتجدد  عييام  وكييل 
عىل  والسر  التعّلم  ذكرها  من  يييراد  التي 
ُخطى حمتواها، ال ان تذكر فقط  ومتر مرور 
ألنفسنا  االصييالح  أردنييا  ان  هذا  الكرام، 
والدروس  القصص  هذه  ومن  وجمتمعنا، 
وبقاء  احلنيف  بالدين  االلتزام  هي  املأثورة 

تعاليمه ..
السالم(وأصحابه  )عليه  احلسني   فاإلمام 
وأجسادهم  بدمائهم  ودفعوا  جاهدوا  إنام 
الطاهرة من أجل بقاء الدين وقيم اإلسالم، 
دنيوية،  وأغييراض  اطامع  أجل  من  وليس 
)عليه  احلسني  اإلمام  قول  اكده   ما  وهذا 
»إين  وحركته:  خروجه  سبب  السالم(يف 
وال  مفسدا  وال  بطرا  وال  أرشا  أخييرج  مل 
ظاملا، وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة 
عن  وأنى  باملعروف  آمر  أن  أريد  جدي، 
احتدام  وعند  عاشوراء  يوم  ويف  املنكر«. 
احلتوف  وقييرب  السيوف  وصليل  القتال 
بن  عيل  بن  العباس  اهلاشمي  البطل  يقول 

أب طالب)عليهام السالم(:
واهلل إن قطعتموا يميني

إين أحامي أبدا عن ديني
ولذلك علينا أن نخرج من أجواء عاشوراء 
هبذه الروحية، وبعزم وتصميم عىل االلتزام 
املعايص،  عن  واالجتناب  الدين،  بتعاليم 
أداء  عىل  واملواظبة  تعاىل  اهلل  إىل  والتوبة 
اما  األخرى.  الواجبات  ومجيع  الصلوات 
املسؤؤلية  حتمله  فهي  االخييرى  القضية 
احلسني  اإلمام  بإمكان  كان  اذ  االجتامعية  
)عليه السالم( أن يبقى يف داره، ويف مسجد 
فعل  وكام  كثرون،  عليه  أشييار  كام  جييّده، 
يتحّمل مسؤوليته  أن  إالَّ  أبى  لكّنه  آخرون 
أحق  »وأنا  يقول:  واالجتامعية،  الرشعية 
من غّر« لذا فإن علينا أن نتحّمل املسؤولية 
جتاه وطننا وجمتمعنا، فكل واحد مّنا مطالب 
أن  بدَّ  ال  عاشوراء  أيام  يف  دمنا  وما  بدور، 
الترّبع  مرشوع  مع  التفاعل  أمهية  إىل  نشر 
األجر  وفيها  إنسانية  حالة  فهذه  بالدم، 
اإلنسان  ينوي  حينام  وبخاّصة  والثواب، 
أن يدي ثواب الترّبع بالدم إىل أب عبد اهلل 

احلسني )عليه السالم(.
الناس  حقوق  مراعاة  املهمة   القضية  واما 
ليلة  يف  االولييويييات  اهييم  من  تعترب  التي 

احلسني  اإلمييام  أميير  املييحييّرم،  من  العارش 
»)عليه السالم(« مناديا ينادي بني أصحابه: 
»ال يقتل معنا رجل وعليه دين«، فقام إليه 
ديًنا  َعيَلَّ  »إن  له:  فقال  أصحابه  من  رجل 
ضامن  »وما  فقال:  زوجتي«،  ضمنته  وقد 
إمكانات  هلا  ليست  انه  بمعنى  امييرأة؟«، 
عمر  بن  موسى  عن  وروي  عييادة.  مادية 
عن أبيه، قال: أمرين احلسني بن عيل، قال: 
»ناِد أن ال يقتل معي رجل عليه دين، فإين 
سمعت رسول اهلل يقول: »من مات وعليه 
دين أخذ من حسناته يوم القيامة«. لقد أراد 
اإلمام أن يكون املستشهد بني يديه متحرجًا 
الناس  حقوق  من  الذمة  خييايل  دينه،  يف 
وأمواهلم، وال يريد أن يكون سببا يف ضياع 
اإلمام  إن  اآلخرين.  حقوق  من  حق  أي 
احلسني يقّدم أداء الدين عىل رشف اجلهاد 
النرصة، وهذا  إىل  مع حاجته  له،  والنرصة 
وأنموذج  والنبل،  األخييالق  سمو  غاية 
مثايل من الدروس األخالقية العظيمة لكل 

األجيال يف كل زمان.

عيسى الخفاجي 

دروس على خطى
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إدلب  حمافظة  يف  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  موالو  يقطنها  التي  الفوعة  مدينة 
أكثر  منذ  املجرم  التكفري  واحلصار  وآخر  حني  بني  القصف  رغم  السورية، 
من أربع سنوات، أهل املدينة أقاموا جمالس العزاء واملواكب احلسينية يف ذكرى 
استشهاد اإلمام احلسني )عليه السالم( يف واقعة الطف يف مدينة كربالء املقدسة.

)مانداالي(  مدينة  يف  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  اتباع  أحيا 
العزاء  مراسم  بورما،  لدولة  عاصمة  وآخر  مدينة  أكرب  ثاين 
احلسيني عىل طريقتهم اخلاصة، حيث جاب املئات من املوالني 
شوارع املدينة انطالقا من منطقة )مينامر( وهم حيملون الرايات 

واملراسم اخلاصة بعاشوراء من تشابيه توافق بيئتهم اخلاصة.

محيد  اإليرانية  والييزيييارة  احلج  مؤسسة  رئيس  مساعد  أعلن 
حممدي أنه تم إصدار تأشرات الدخول اخلاصة بزيارة أربعينية 
استشهاد اإلمام احلسني )عليه السالم( يف 16 مكتبا بمختلف 
األربع  العراقية  القنصليات  أن  اإليرانية،موضحا  املحافظات 
يف طهران وكرمانشاه )غرب( ومشهد )شامل رشق( واألهواز 
)جنوب غرب( تقوم حاليا بإصدار تأشرات الدخول اخلاصة 
بزيارة األربعني، مشرا  إىل أن معرب شالجمة احلدودي )جنوب 
حدود  خصصت  فيام  اإليرانيني  غر  للزوار  خمّصص  غرب( 
مهران )غرب( وجذابة )جنوب غرب( لعبور الزوار اإليرانيني.

رغم الحصار التكفيري والقصف .. 
الفوعة السورية تقيم مجالس العزاء بيوم عاشوراء

مؤسسة الحج اإليرانية تعلن عن إصدار تأشيرات زيارة األربعين في) 16 ( مكتبا في إيران

مراسم  يحيون  )مانداالي(  مدينة  في  موالون 
عاشوراء على طريقتهم الخاصة
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بدأت املواكب السيارة والزحف املليوين باجتاه كربالء احلسني من 
جهات خمتلفة، قال عنها الكاتب والباحث) ويل نرص( : ان مراسيم 
إحياء عاشوراء ليست حكرًا عىل أهل العراق، وإنام هي ممتدة عىل 
عينها  الشعرة  األرضية: وهذه  الكرة  والعرض يف  الطول  خطوط 
ستجري فصواًل إنام بيشء من التحوير املحيل يف ذلك اليوم - أي 
عاشوراء - يف مدينة لكنوا اهلندية، و يف العاصمة اإليرانية طهران، 
و يف مدينة كربالء العراقية، و يف البحرين اجلزيرة الكائنة يف اخلليج 
إن عاشوراء عمل من  لبنان،  النبطية يف جنوب  بلدة  و يف  العرب، 
النظام  بعد سقوط  األوىل  األربعني  زيارة  التدين.. فشكلت  أعامل 
املقبور يف العراق صدمة للعامل، حيث تسّمرت عيون املاليني يف كل 
الزائرين  التلفاز، وهي تشاهد مجوع  أمام شاشات  املعمورة  أرجاء 
هلا  تبحث  حائرة  ظلت  كثرة  أسئلة  مولدة  كربالء،  إىل  الزاحفني 
املقدس إىل مرقد اإلمام  بينام املاليني تواصل زحفها  عن إجابات، 

احلسني) عليه السالم(

جملس  يف  أنجلوس  لوس  مدينة  من  أمريكية  دكتورة  قالت 
احلالية  ايام عاشوراء  بمناسبة  السالم(  للحسني)عليه  عزاء 
يف لندن: ان الطبقة املثقفة فقط تقرأ وتبحث بشؤون األديان 
إىل  ستنتمي  إذ  وبعد  الساموية  احلقيقة  ستجد  واملذاهب, 
املدارس  باقي  وترتك  السالم(  البيت)عليهم  أهل  مدرسة 
مدرسة  بينام  السياسيني  من  وقادهتا  السياسة  صنعتها  التي 
أهل البيت هي مدرسة دينية خالصة صنعتها السامء وقائدها 
النبي حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم، مؤكدة انا شاهدت 
الشعائر احلسينية التي ُيقيمها اآلالف من العراقيني يف لوس 
أنجلوس، وأخذت أبحث وأقرأ وأتساءل ملاذا يندب هؤالء 
القراءة  أحب  وبطبيعتي  بعيدة،  قييرون  منذ  قتل  شخصا 
والبحث، فبحثت كثرًا حتى وجدت أن اإلسالم هو دين 
احلق, وعشق احُلسني أحق, وهداين اهلل بعد ذلك وأصبحت 

شيعية موالية للنبي حممد وآل بيته الكرام.

نرشت سيدة عراقية مسيحية من أهايل املوصل حتمل شهادة الدكتوراه وتعمل مستشارة 
التواصل  بموقع  اخلاص  حساهبا  عىل  للطفولة)يونيسف(،  املتحدة  األمم  منظمة  يف 
االجتامعي)فيسبوك( خطابًا دعت فيه القوات األمنية واحلشد الشعبي لإلرساع بتحرير 
داود(:  )رند  الدكتورة  وأضافت  حودي،  داود  الشهيد  زوجها  بثأر  واألخذ  املوصل 
ثأر زوجي أمانة يف اعناقكم مترضعة إىل اهلل جل وعال: )اللهم انرص قواتنا بحق حممد 
واملسيح، وبحق مريم والزهراء وكل أرملة ويتيم(،مؤكدة انا ليست شيعية لكن اسم 
أن  العودة أرص  بالقول: يف طريق  الدكتورة منشورها  يبكيني بحرقة. وختمت  احلسني 
وشهامتهم  الناس  هؤالء  طيبة  وشايوأدهشتني  كعك  وآكل  احلسني  املوكب  أدخل 

وكرمهم وأدهبم يف التعامل، وزادوين حبًا للحسني.

مستشارة مسيحية في اليونسيف:  
الشيعة زادوني حبًا للحسين

مدينة  باتجاه  المليوني  بالزحف  يبدأ  العالم 
كربالء إلحياء الزيارة االربعينية

دكتورة أمريكية: ان اإلسالم هو دين 
الحق وعشق الُحسين أحق ..!
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مكتبة »االحرار«

ُعنَي الكثر من املحدثني بجمع األحاديث 
الواردة يف االعتقادات يف مؤلفات مفردة 
كام  املفصلة،  احلديثية  كتبهم  بضمن  أو 
رشح  مع  العقائد  آيييات  مجع  بعضهم  أن 
إىل  باإلضافة  خاصة  كتب  يف  هلا  وتفسر 
البحوث  من  العامة  التفاسر  يف  ورد  ما 
تفسرهم  ضمن  املييوضييوع  حييول  اهلامة 
إىل ذلك،  إملاع  فيها  التي  الكريمة  لآليات 
البحث  إىل  األكثر  العناية  توجهت  ولكن 
يف  العقيل  اجلانب  من  الدين  أصييول  يف 
وخمترصة،  مطولة  وكالمية  فلسفية  ُكتب 
من  كبرًا  جانبًا  الكتب  هذه  واستوعبت 
جهد مفّكري املسلمني يف خمتلف العصور 
وكونت  العلمية،  املستويات  خمتلف  عىل 
ميزاهتا  هلا  كربى  مكتبة  املتوالية  جهودهم 
وطوابعها اخلاصة ختدم املدارس العقائدية 
املذاهب  شتى  رجيياالت  أوجييدهييا  التي 
بعد  ظهرت  التي  ونحلهم  اإلسالمية 

رحيل الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم.
املضامر  هذا  يف  اإلمامية  الشيعة  وألعالم 
خمترصة  كتبا  أنتجت  موفقة  خييطييوات 
وضعت  دراسييييية  كتبا  تكون  أن  تشبه 
يف  والفلسفة  الييكييالم  طيييالب  لتنشئة 
مدارسهم العلمية، وكتبا مفصلة وضعت 
للمناقشات العلمية الدقيقة املوسعة يف كل 

مسألة.
يمكن  ما  استقاء  اختلف منحاهم يف  وقد 
العقائدية،  بحوثهم  عليها  ترتكز  أن 
ليكون  احلديث  إىل  مهته  اجتهت  فبعضهم 

الصدوق  كالشيخ  لذلك  األول  املصدر 
حممد بن عيل ابن بابويه القمي، وبعضهم 
اهتم عىل األكثر بالفلسفة واألدلة العقلية 
البحتة كأستاذ البرش نصر الدين الطويس، 
الفلسفية  املييبييادئ  بييني  مجييع  وبعضهم 
أساسهام  عىل  املسائل  وعرض  والكالمية 
بن  حممد  بيين  حممد  املفيد  كالشيخ  معا 
احلسن  احليل  والعالمة  البغدادي  النعامن 

بن يوسف ابن املطهر وأرضاهبام.
ومن الكتب الكالمية املخترصة التي يليق 
العلمية  االهتامم هبا وتداوهلا يف األوساط 
الكالم«  علم  يف  امليييرام  »قييواعييد  كتاب 
بن  ميثم  الدين  كامل  املتكلم  للفيلسوف 
عيل بن ميثم البحراين )قدس رسه( )637 
– 696 هجرية(، وهو مع اختصاره يمتاز 
وما  الدين  أصول  مباحث  لكل  بالشمول 
يلحق هبا من املسائل االعتقادية، باإلضافة 
إىل وضوحه وقوة عباراته وإرشاق أسلوبه 
كثر  يف  يرى  الييذي  التعقيد  عن  وخلوه 
املؤلف  كتبه  وقد  له،  املشاهبة  الكتب  من 

غياث  والدين  واحلييق  الدنيا  عز  بإشارة 
العزيز  املظفر عبد  أب  اإلسالم واملسلمني 
عبد  الدين  عز  األميير  وهييو  جعفر،  ابيين 
سنة  ببغداد  املتوىف  النيسابوري  العزيز 
كانت  العالئق  أن  ويظهر  هجرية،   672
باسمه  املؤلف  ألييف  حيث  وثيقة  بينهام 
أمر  يف  القيامة  »نجاة  هو  أيضا  آخر  كتابا 

اإلمامة«.
ُطبع هذا الكتاب عىل نسخة ثمينة بمكتبة 
برقم  جمموعة  يف  العامة  املرعيش  اهلل  آية 
اهلل  عبد  أب  بن  أمحد  الفتح  أبو  كتبها   )4(
تالمذة  من  اآلوي  طالب  أب  بن  بلكو 
وأتم  الييدييين،  فخر  وابنه  احليييل  العالمة 
رجب  شهر  من  عرشين  يوم  ظهر  كتابتها 
سنة 717 هجرية، واملجموعة حتتوي عىل 

ثالثة كتب هي:
البن  الكالم،  علم  يف  املييرام  قواعد   -  1

ميثم .
األصول،  علم  إىل  الوصول  مبادئ   -  2

للعالمة احليل .
الدين،  أصول  يف  املسرتشدين  نج   -  3

للعالمة احليل .
عىل  األخييرييين  الكتابني  الناسخ  وقييرأ 
النسخة،  يف  وأجييييازاه  وابيينييه  الييعييالميية 
أخطاء  من  ختلو  ال  القواعد  نسخة  ولكن 
وحتريفات قومنا كثرا منها وبقيت هنات 

أو كلت إىل فهم القارئ الكريم .

وقفة مع كتاب
 )قواعد المرام في علم الكالم(
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هوية كاتب
العرب  الفاحتني  الصينية  الفنون  أهبرت 
اإلسالمية  اجليوش  دفعات  أول  مع 
املتجهة إىل بالد ما وراء النهر يف أواخر 
مدينة  وخاصة  اهلجري،  األول  القرن 
من  الكثر  حتوي  كانت  التي  »فرغانة« 
اتَّصلت  ذلك  إْثر  وعىل  الصني،  ُصنَّاع 
اإلسالمية  باإلمرباطورية  ا  فنيًّ الصني 
)الصني  الكتاب  وهييذا  فيها،  ييَرت  وأثَّ
يرصد  أن  حيييياول  اإلسيييالم(  وفيينييون 
بشكل دقيق تأثر هذه الفنون عىل العامل 
من  ذلك  ُيثبت  ما  وإيييراد  اإلسالمي، 
الصيني  للفن  أن  عىل  تؤكد  نصوص 
الفن  نييوض  يف  األثيير  عظيَم  بأنواعه 
من  العديد  ُأدخلت  حيث  اإلسالمي؛ 
األلوان الفنية الصينية للعامل اإلسالمي 
الشخصية،  اليييصيييور  رسيييم  مييثييل: 
والييزخييرفيية، واسييتييخييدام األشييكييال 
واألختام  األلييوان،  وهييدوء  اهلندسية، 

القتال.  وآالت  واملييالبييس،  املربعة، 
لفنانني  لوحات  بملحق  الكتاب  وُذيرَِّل 
فاقت  وصينيني  وإيييرانيييييني  عراقيني 
يصفها  هلا  رشح  مع  لوحة   )30( ال 
اإلبداع  مضامني  عنه  ُتعربرِّ  ما  ويوضح 

الصيني.

السّيد عبد العزيز ابن السّيد جواد ابن السّيد 
نسبه  وينتهي  اليزدي،  الطباطبائي  إسامعيل 
ابن  احلسن  بن  الغمر  إبراهيم  السّيد  إىل 

اإلمام احلسن املجتبى )عليه السالم(.
من مؤلفاته:

مكتبة  يف  العربية  املخطوطات  فهرس   -1
أمر املؤمنني العاّمة يف النجف األرشف.

الفارسية يف مكتبة  2- فهرس املخطوطات 
أمر املؤمنني العاّمة يف النجف األرشف.

اإلمام  مكتبة  يف  احلديث  كتب  فهرس   -3
الرضا يف مشهد، باللغة الفارسية.

اإلمام  مكتبة  الفقهية يف  الكتب  فهرس   -4
الرضا يف مشهد، باللغة الفارسية.

من  للمنتخب  الييوصييفييي  الييفييهييرس   -5
املخطوطات العربية يف مكتبات تركيا.

6- فهرس املختارات من خمطوطات تركيا.
7- تعليقات عىل طبقات أعالم الشيعة.

8- حياة الشيخ يوسف البحراين.
9- الغدير يف الرتاث اإلسالمي.
10- أنباء السامء برزية كربالء.
11- املهدي يف السّنة النبوية.
12- يف رحاب نج البالغة.

13- أضواء عىل الذريعة.

14- مكتبة العاّلمة احليّل.
15- عىل ضفاف الغدير.

16- معجم أعالم الشيعة.
17- مستدرك الذريعة.
18- احلسني والسّنة.
19- نتائج األسفار.

20- قيد األوابد.

إصدارات بطبعات جديدة
الصين وفنون اإلسالم لـ )زكي محمد حسن(

السيد عبد العزيز الطباطبائي
)1348 ه� – 1416 ه�(

مل  إنا  ميلر  دونالني  الكتاب  مؤلرِّفة  تقول 
من  ن  تتمكَّ مل  طفاًل  اآلن  حتى  تصاِدف 
ويف  للقراءة.  ا  حمبًّ شخًصا  منه  جتعل  أن 
كيف  ميلر  تصف  الييرائييع،  الكتاب  هييذا 
وتكشف  للقراءة،  زهم  وحتفرِّ طالهبا  ُتلِهم 
يف  واالستثنائي  القوي  نجها  أرسار  لنا 

التدريس.
ترفض ميلر طرَق تعليم القراءة التقليدية، 
وتتبنَّى بداًل من ذلك إعطاَء الطالب حريَة 
تركيزها  عىل  عالوًة  يقرؤونه،  ما  اختيار 
عىل تأسيس مكتبٍة يف كل فصل تضمُّ أكثَر 
واألهم  التالميذ.  الهتامم  إثييارًة  الكتب 
يف  به  حُيَتَذى  مثااًل  م  تقدرِّ أن  عىل  تركز  أنا 
سلوكيات القراءة املالئمة واملوثوق هبا. إن 

محاسها للقراءة ُمْعٍد وُمْلِهٌم، والنتائج التي 
ُر  ث عن نفسها. مهام يبلغ تأخُّ قها تتحدَّ حتقرِّ
طالب ميلر عند التحاقهم بفصوهلا، فإنم 
يف ناية املطاف يصلون إىل قراءة ما يقرب 
الواحد، وحيصلون  العام  كتاًبا يف  من 40 
االخييتييبييارات  يف  مرتفعة  درجيييات  عييىل 
للقراءة  حبٌّ  بداخلهم  ويتولَّد  القياسية، 

يدوم معهم لوقت طويل بعد ذلك.
كيف  للقارئ  يتبني  الكتاب  هييذا  ويف 
القراءة  ثامر  الكتشاف  طالهَبا  ميلر  تقود 
اإلبحار  عىل  تساعدهم  وكيف  الوافرة، 
الكتاب  هييذا  إن  حيث  األدب،  عييامل  يف 
عىل  واآلباء  واإلداريني  املعلمني  سيساعد 
الراهنة  احلالة  عىل  ب  التغلُّ كيفية  إدراك 
بعُض  م  يتعلَّ حيث  املدرسية؛  الفصول  يف 
منهم  الكثر  م  يتعلَّ بينام  القراءَة،  األطفال 

ُكْرَهها.

الهامسون بالكتب.. إحياء القارئ الكامن داخل كل طفل
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ها هم العراقيون الحقيقيون

بأبهى صورة يقف هذا الرجل العراقي، مبتسمًا 

وفرحًا بعدما أكمل بناء مدرســـة ألبناء منطقة 

)الشنافية( وعلى حسابه الخاص 

لماذا هذا الرياء؟

عندما يرتدي املوظف قميصًا أسود معلنا احلداد 
فيام  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  مصيبة  عىل 
نفس هذا املوظف يقرّص يف عمله اجتاه املواطنني 
)املراجعني( وال ينجز بعض األعامل إال بتعاطي 
نييارصًا  احلسني  اإلميييام  سيقبله  فهل  الييرشييوة، 

وخادمًا له؟!

حديُث »األحرار«

* اخفض صوتك عند اجلنائز وعند تالوة القرآن.
* إذا تبعت جنازة فليكن عقلك فيها مشغوال بالتفكر واخلشوع واعلم أنك 

الحق به.
* اعلم أن كل شء إذا فسد فامللح دواؤه فإذا فسد امللح فليس له دواء. واعلم 

أن فيكم خلقني: الضحك من غر العجب، والكسل من غر سهو.
* ركعتان مقتصدتان يف التفكر خر من قيام ليلة والقلب ساه.

توجب  ساعة  شهوة  ورب  حلو.  خفيف  والباطل  مر  ثقيل  احلق  أباذر:  يا   *
حزنا طويال.

* ال تصيب حقيقة االيامن حتى ترى الناس كلهم محقى يف دينهم وعقالء يف 
دنياهم.

kوصايا النبّي
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لكافة العراقيين حقوقهم المشـــروعة، ســـواء أكانوا في المدن 
الكبـــرى أم فـــي القـــرى النائية، وخاصـــة حقّهم فـــي التعليم 
والصحة، وقد تابعت )األحرار(  في الراصد، جهود حمالت التلقيح 
التي شـــملت مناطق نائية من قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، 

فهنيئًا لكم خدمة أبناء شعبكم.

ها هم العراقيون الحقيقيون

أيُّ دٍم دُم الحسين )عليه السالم(؟

يقول الشيخ الوحيد اخلراساين يف حمارضة له:
أن  أشهد  السالم(:  )عليه  الصادق  اإلمييام  قال 
دمك سكن يف اخللد ، واقشعرت له أظلة العرش 

، وبكى له مجيع اخلالئق !!.
أين أهل التأمل والنظر وأصحاب الدقة الفكرية؟ 
لقد استعمل اإلمام اجلمع املحىل باأللف والالم 
للخليقة لتفيد التعميم لكل املخلوقات ، ثم مجعها 
إمجاهلا  بعد  اخلالئق  ثم فصل   ، )اخلالئق(  بكلمة 
واألرضون  السبع  الساموات  له  وبكت  فقال:   !
السبع ، وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب يف اجلنة 
والنار من خلق ربنا ، وما يرى وما ال يرى.. كلها 
فأين   ، السالم  عليه  احلسني  دم  أجل  من  بكت 
التجليل والعظمة  احلسني نفسه؟! نعم، كل هذا 
إنام هو لدم سيد الشهداء الذي جيري يف عروقه، 
والذي أراقه هلل تعاىل يف كربالء ! أما روحه املتعلقة 

بذلك الدم ، فلها حديث آخر !

فكان  بكرمها،  ملعرفتهام  امللوك  أحد  زوجة  طريق  عىل  مكفوفان  رجالن  جلَس 
أحدمها يقول: اللهم ارزقني من فضلك، وكان اآلخر يقول: اللهم ارزقني من 

فضل زوجة امللك!
ترسل ملن طلب )فضل  فكانت  منهام وتسمع،  تعلم ذلك  امللك  وكانت زوجة 
اهلل( درمهني، وترسل ملن طلب )فضلها( دجاجة مشوية يف جوفها عرشة دنانر، 
فكان صاحب الدجاجة يبيع دجاجته لصاحب الدرمهني كل يوم وهو ال يعلم ما 
يف جوفها من دنانر، وأقام عىل ذلك عرشة أيام متتالية، حتى أقبلت عليهم زوجة 

امللك وسألت طالب فضلها: أما أغناك فضلنا؟  قال: وما هو؟
قالت: مئة دينار يف عرشة أيام، فقال: ال، بل الدجاجة املشوية التي كنت أبيعها 

لصاحبي بدرمهني! فضحكت وقالت له:
طلبَت من فضلنا فحرمك اهلل، وذاك طلب من فضل اهلل فأعطاه اهلل وأغناه!!

ثورُة النفوس

قّصة من التراث

ان اصالح النفس البرشية هي من االمور التي ترتقي باإلنسان اىل اعىل درجات 
بأنه اجلهاد االكرب  الكريم )صىل اهلل عليه واله وسلم(  اذ يصف رسولنا  السمو 
الن ميدان النفس يعد أعظم ساحة للحرب بني االنسان وهواه ال يفوز فيه اال 
من تسلح بمعرفة اهلل وصدق االيامن يف هذه احلرب العقل فارس هذه املعركة 
وااليامن سالحها، هذه النفس كام وصفها البارئ )عز وجل( امارة بالسوء يعني 
))صالح  السالم(:  )عليه  عيل  االمام  عن  كبرا  امتحانا  يعد  اوامرها  يقاوم  من 
النفس جماهدة اهلوى((، اشارة منه اىل الرصاع الدائم بني قوى النفس وشهواهتا 
الرشيرة من هنا يتضح لنا مدى قوة وسمو نفوس اصحاب احلسني)عليه السالم( 
ويتجىل هذا يف موقف احلر الذي كان يرتعش خوفًا وهو يعد من أشجع شجعان 

الكوفة عجبًا كم كان االمتحان حتى ترجتف له قلوب الشجعان.
نبدأ بإصالح  السالم( حتى  نقتدي بأصحاب احلسني  )عليه  ان  اىل  ما احوجنا 
انفسنا وجماهدهتا لكي يكون املجتمع راقيًا، فاإلصالح وحماربة الفساد يبدآن من 

احلسني )عليه السالم(.  
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