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َم َيْصالَها  ِريُد ُث��مَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنَّ ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَش��اء مِلَن نُّ ��ن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ مَّ
ى هَلَا َس��ْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن  ْدُحوًرا }اإلرساء/18{ َوَمْن َأَراَد اآلِخَرَة َوَس��عَ َمْذُموًم��ا مَّ
الء َوَهُؤالء ِمْن َعَطاء  ِمدُّ َه��ؤُ ْش��ُكوًرا }اإلرساء/19{ ُكالًّ نُّ َفُأوَلئَِك َكاَن َس��ْعُيُهم مَّ
ْلَنا َبْعَضُهْم َعَل  ُظوًرا }اإلرساء/20{ انُظْر َكْي��َف َفضَّ َربِّ��َك َوَما َكاَن َعَط��اء َربَِّك حَمْ
ِ إهَِلًا آَخَر  َعل َمَع اللهّ َبْعٍض َوَلآلِخَرُة َأْكرَبُ َدَرَجاٍت َوَأْكرَبُ َتْفِضياًل }اإلرساء/21{ الَّ َتْ
اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن  ��كَ َأالَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ إِيَّ ُذواًل }اإلرساء/22{ َوَقَض َربُّ ْ َفَتْقُع��َد َمْذُموًما مَّ
ا َوُقل  َمآ ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَ ُ ا َفاَل َتُقل هلَّ ا َأْو ِكاَلُهَ ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكرَبَ َأَحُدُهَ إِْحَس��اًنا إِمَّ
ُهاَم  بِّ اْرمَحْ ِة َوُقل رَّ مْحَ لِّ ِمَن الرَّ اَم َجَناَح الذُّ اَم َقْواًل َكِرياًم }اإلرساء/23{ َواْخِفْض هَلُ ُ هلَّ
ْم إِن َتُكوُنوْا َصاحِلِنَي  ُكْم َأْعَلُم باَِم يِف ُنُفوِس��كُ بُّ َيايِن َصِغ��ًرا }اإلرساء/24{ رَّ َك��اَم َربَّ
ُه َوامْلِْس��ِكنَي َواْبَن  ابِ��نيَ َغُف��وًرا }اإلرساء/25{ َوآِت َذا اْلُقْرَب��ى َحقَّ ��ُه َكاَن لأَِلوَّ َفإِنَّ
اِطنِي َوَكاَن  ��يَ ِريَن َكاُنوْا إِْخَواَن الشَّ ْر َتْبِذيًرا }اإلرساء/26{ إِنَّ امْلَُبذِّ ��بِيِل َواَل ُتَبذِّ السَّ

ْيَطاُن لَِربِِّه َكُفوًرا }اإلرساء/27{  الشَّ

)18 ( يف املجمع عن النبي )صل الل عليه وآله وسلم( معنى اآلية من كان يريد ثواب
الدني��ا بعمله الذي افرتض��ه الل عليه ال يريد به وجه الل والدار اآلخرة عجل له ما يش��اء 
الل من عرض الدنيا وليس له ثواب يف اآلخرة وذلك إن الل س��بحانه يؤتيه ذلك ليستعني 
ب��ه عل الطاعة فيس��تعمله يف معصية الل فيعاقبه الل علي��ه . ) 19 ( روي عن النبي )صل 
الل علي��ه وآله وس��لم(  ومن أراد اآلخرة فليرتك زين��ة احلياة الدنيا ) 20 ( كال نمد هؤالء 
وهؤالء من عطاء ربك كل واحد من الفريقني نتفضل عليه بالعطاء مرة بعد أخرى نجعل 
اآلن��ف منه مددا للس��الف ال نقطعه فنرزق املطي��ع والعايص مجيعا وم��ا كان عطاء ربك 
ممنوع��ا ال يمنع الع��ايص لعصيانه . ) 21 ( ع��ن الصادق )عليه الس��الم( ال تقولن اجلنة 
واح��دة إن الل يقول وم��ن دوهنام جنت��ان وال تقولن درجة واح��دة إن الل يقول درجات 
بعضه��ا فوق بعض إنام تفاض��ل القوم باألعامل قيل له إن املؤمن��نِي يدخالِن اجلنة فيكون 
أحدها أرفع مكانا من االخر  ) 22 ( ال تعل مع الل إهلا آخر اخلطاب املراد به أمته و إذا 
فعلت ذلك بقيت ما عش��ت مذموما عل ألسنة العقالء مذوال ال نارص لك وإنام عرب عن 
ذلك بالقعود ألن يف القعود معنى الذل والعجز واهلوان.  ) 24 ( يف الكايف والعيايش عن 

الصادق )عليه السالم(  إنه سئل ما هذا اإلحسان فقال أن حتسن صحبتهام .

سورة اإلسراء

تفسيرالسورة

اي��اك ان تته��ور وتعتقد من اخطأ بحقك يس��تحق اقس��ى الرد منك حتى وان كن��ت عل يقني من 
خطأ االخر وبتعمد، فللوهلة االوىل قد التظهر اشياء امامك نتيجة استعجالك بالقرار والرد ولو 
تأنيت قليال مع اهلدوء لربام تتضح لك امور اخرى حتدد اخلطأ وحجمه وسببه واالهم لربام يصحو 
ت فرصة عل الش��يطان الذي حاول ان  املخط��ئ بحق��ك فيعاجلك باالعتذار وهبذا تك��ون قد فوهّ

يتمكن منك يف حلظة غضب. 
فكثر منا اضاع حقه من ناحية  اختياره االسلوب اخلاطئ السرتداده بل وحتى يصبح هو املذنب، 
نعم الس��ن بالس��ن والعني بالعني ولك��ن بالتأين واهلدوء وحت��ى ارشاك طرف ثالث ت��ايت النتائج 

مرضية   

الخطأ بحق الخطأ التفْت



ان القواِت املش��اركَة يف تطه��ر املوصل من دنس داعش اصبح لدهيا اخل��ربة يف القتال ضد هكذا اوباش 
ولدهي��ا املعرفة الكاملة بطرقهم ووس��ائل هجومهم وِحيلهم وهلذا ف��ان املعاجلات واملواجهات اصبحت 

مدروسة وبشكل مهني بحيث ان اخلسائر تكون قليلة جدا .
ومن جانب اخر فان القوات املشرتكة لدهيا من املهنية يف كيفية التعامل مع النازحني بالرغم من ان داعش 
يستخدمهم كدروع برشية،  ومهام كان صنف القوات التي ستحرر املوصل فان اهلدف هو التحرير وليس 
من حيرر ولربام قد تكون هنالك جهود حربية او دفاعية لتأمني شارع يؤدي اىل حترير املوصل يكون موقعه 
اه��م من الذي يدخل املوصل ، النتيجة النهائية هي حترير املوصل.وتبقى نصائح املرجعية للمقاتلني هي 
من صميم االعتبارات االس��المية واالنس��انية واملهنية يف القتال فان س��امحة الس��يد ) دام ظله الوارف( 
تطرق اىل اهم املواقف التي تعرتض املقاتل من ناحية اهلجوم او التعامل مع االس��ر او ذوي الدواعش، 

ويكفيكم فخرا ان سامحة السيد )دام ظله الوارف(  خيصكم بالدعاء من اجل النرص والسالمة. 

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
حقوق الرعية

a

* فأما حقوق رعيتك بالس��لطان فأن تعلم أنك إنام اس��رتعيتهم بفضل قوتك عليهم، فانه إنام أحلهم حمل 
الرعية لك ضعفهم وذهلم، فام أوىل من كفاكه ضعفه وذله حتى صره لك رعية وصر حكمك عليه نافذا 

ال يمتنع منك بعزة وال قوة وال يستنرص فيام تعاظمه منك إال بالل: بالرمحة واحلياطة واألناة وما أوالك 
إذا عرفت ما أعطاك الل من فضل هذه العزة والقوة التي قهرت هبا أن تكون لل ش��اكرا ومن ش��كر 

الل أعطاه فيام أنعم عليه وال قوة إال بالل.

* وأم��ا حق رعيتك بالعلم فأن تعل��م أن الل قد جعلك هلم  قيام فيام آتاك من العلم ووالك 
من خزانة احلكمة فان أحسنت فيام والك الل من ذلك وقمت به هلم مقام اخلازن الشفيق 

الناص��ح مل��واله يف عبي��ده الصابر املحتس��ب ال��ذي إذا رأى ذا حاجة أخ��رج له من 
األموال التي يف يديه راش��دا وكنت لذلك آمال معتقدا وإال كنت له خائنا و خللقه 

ظاملا ولسلبه وغره متعرضا.

خبرُة معارَك في معركِة الموصل
االفتتاحية



حقوق الرعية



ال���ش���ي���ُخ ال���ك���رب���الئ���ي ي��وص��ي 
ال���م���ؤم���ن���ي���ن وال���م���ؤم���ن���ات 
المشاركين في مسيرة أربعينية 
السالم(  )عليه  الحسين  اإلمام 

الخالدة بخمس وصايا 

اهيا االخوة املؤمنون واالخوات املؤمنات 
لإلمام  والوالء  املحبة  درب  يف  السائرون 
من  نقرتب  السالم( ونحن  )عليه  احلسني 
لنا  ينبغي  اخلالدة؛  االربعني  مسرة  اي��ام 
عل  ونعمل  امور  عدة  نستذكر  ان  مجيعًا 

حتقيقها:

النبي  وتعاليم  وسرة  الكريم  القرآن  ان 
)صل الل عليه وآله وسلم( وآله االطهار 
الفطرة  تقتضيه  وم��ا  ال��س��الم(  )عليهم 
االنسانية وسرة العقالء، كل ذلك يوجب 
بعيدًا  واعيًا  هادفًا  مسرنا  يكون  ان  علينا 
من  املأثور  ارشدنا  ولقد  السطحية،  عن 
اىل  ال��س��الم(  )عليهم  املعصومني  زي��ارة 
من  املتوخاة  االهلية  االه��داف  من  الكثر 

مثل هذه املسرات ومنها:

التنبيه اىل أهية مبدأ التويل لل تعاىل ورسوله 
واالئمة االطهار )عليهم السالم( واوليائه 
الصاحلني والتربؤ من اعدائهم.. وان هذا 
عباد  تعاىل  لل  بقي  ما  ينقطع  ال  حي  املبدأ 
بسرهتم  ويعملون  هنجهم  عل  يسرون 
ويدعون لالقتفاء بآثارهم والعمل إلعالء 
إلطفاء  جيهدون  اعداء  هلم  وكان  كلمتهم 
بمحبيهم  والتنكيل  آثارهم  وحمو  نورهم 

وحماربة هنجهم.
)عليه  احلسني  االم��ام  زي��ارة  يف  ورد  وقد 
السالم( يوم عاشوراء )واتقرب اىل الل ثم 
اليكم بمواالتكم ومواالة وليكم وبالرباءة 
احل��رب  لكم  والناصبني  اعدائكم  م��ن 
اين سلم  واتباعهم  اشياعهم  وبالرباءة من 
ملن ساملكم وحرب ملن حاربكم وويل ملن 

واالكم وعدو ملن عاداكم(.

وقد أوضح االئمة )عليهم السالم( معنى 
)عليه  الباقر  االمام  عن  ورد  فقد  املواالة، 
كان  من   ( اجلعفي  جلابر  قال  انه  السالم( 
لنا ويل ومن كان لل عاصيًا  لل مطيعًا فهو 
بالعمل  اال  واليتنا  تنال  وال  عدو  لنا  فهو 
)ف��والل  آخ��ر  وال���ورع( وق��ال يف حديث 
وما  وأطاعه،  الل  اتقى  من  اال  شيعتنا  ما 
بالتواضع،  اال  جابر-  يا   – ُيعرفون  كانوا 
الل،  ذكر  وكثرة  االمانة،  وأداء  والتخشع، 
بالوالدين،  وال��رب  وال��ص��الة،  وال��ص��وم، 
وأه��ل  ال��ف��ق��راء،  م��ن  للجران  والتعهد 
وصدق  وااليتام،  والغارمني،  املسكنة، 
األلسن  وكف  القرآن،  وتالوة  احلديث، 
أمناء  وك��ان��وا  م��ن خ��ر  إال  ال��ن��اس  ع��ن 

عشائرهم يف األشياء(.
فاملناط يف صدق املواالة ليس جمرد اظهار 

العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  ت��ح��ّدَث 
الكربالئي  ال��م��ه��دي  عبد  الشيخ  سماحة 
خطيب وإمام الُجمعة في كربالء المقدسة 
الُجمعة والتي  الثانية من صالة  في ُخطبته 
الشريف في  الحسيني  الصحن  أقيمت في 
2016/11/4م،  الموافق  1438ه�  الخير/  /صفر   3

تحّدث قائالً :
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احلب، بل صدق الطاعة لل تعاىل ولرسوله 
)صل الل عليه وآله وسلم( واله االطهار 
فيام  آث��اره��م  واقتفاء  ال��س��الم(،  )عليهم 
من  املختلفة  احلياة  مناهج  من  عنهم  ورد 
والتخلهّق  املحرمات  وترك  الواجبات  أداء 

بأخالقهم وآداهبم.
وقد ورد ايضًا يف زيارة الشهداء )يا ليتني 
كنت معكم فأفوز فوزًا عظياًم(، وال يمكن 
والتمني  ال��رج��اء  ص��دق  ع��ن  الكشف 
أولياء  زمان  كل  يف  يكون  بأن  اال  املذكور 
وآله  عليه  الل  )ص��ل  ولرسوله  تعاىل  لل 
وسلم( ولالئمة االطهار )عليهم السالم( 
يسرون عل هنجهم، وجياهدون يف سبيله، 
ويعملون عل اصالح جمتمعهم واختبارنا 
ملنهجهم  واالن��ق��ي��اد  هل��م  طاعتنا  بمدى 
اليه  يرشدون  ملا  واعاملنا  مواقفنا  وتبعية 
ويأمروننا به – وقد شاء الل تعاىل ان يكون 
طريق  اختاروا  بقوم  باالبتالء  اختبارنا 
سبيال  واالع��ت��داء..  والتوحش  العنف 
عصابات  فكانت  ومنهجهم  لدعوهتم 
وكان  لذلك-  مصداق  اوض��ح  داع��ش 
اجلبهات  يف  االبطال  املقاتلني  من  الرجال 
النموذج االمثل ملن صدق يف دعوى والئه 
يشاركهم  السالم(،  )عليه  احلسني  لإلمام 
يف مرتبة من ذلك من يساندهم ويدعمهم 

باملال واملؤن وسائر ما حيتاجون اليه.

ال��والء  أه��ل  بتجاوز  تعاىل  الل  ش��اء  لقد 
الصعبة  واالزم��ات  للتحديات  واالي��امن 
التي مروا هبا، وانفتاحهم عل املجتمعات 
والبذل  االي��ث��ار  قيم  اب��راز  مع  االخ��رى 
املسرة  تأخذ  ان  ذل��ك  خ��الل  والعطاء 
اليها  جذبت  عامليًا  طابعًا  االربعينية 
ال��ع��امل،  ش��ع��وب  متلف  م��ن  الكثرين 
فرصة  لكم  هيأ  تعاىل  الل  ف��ان  هنا  وم��ن 

العامل  وتوعية  بقضاياكم  للتعريف  ثمينة 
فاغتنموا  العظيمة،  االنسانية  بمبادئكم 
هذه الفرصة واحسنوا استثامرها فان ذلك 
مدعاة لتعزيز ثقافتكم االسالمية االصيلة 
الشعوب  واح��رتام  العاملية،  الساحة  عل 
يف  الل  فالل   .. ملقدساتكم  واجالهلا  لكم 
تسمحوا  وال  وال��رشاف��ة  القدسية  حفظ 
السلوكيات  ببعض  بأن خيدشوها  للبعض 
املناسبة  بقدسية  الالئقة  غر  والترصفات 
وحببوا هذه املسرة لقلوب وعواطف هذه 
الشعوب بإظهار سموها وقداسة شعائرها 
فيها،  االخالق  مكارم  واب��رزوا  ومبادئها 
عن  خيرجها  ال  بام  ضبطها  عل  واعملوا 

املحددات الرشعية.

ونؤكد عل االخوات املؤمنات املشاركات 
نساء  مواساة  بأن  املباركة  املسرة  هذه  يف 
وخصوصًا  السالم  عليهم  البيت  اه��ل 
مسرها  يف  السالم(  )عليها  زينب  السيدة 
برعاية  اال  تتحقق  املقدسة ال  نحو كربالء 
والعني  اللسان  وصون  واحلجاب،  العفة 
عن احلرام، فالل الل يف حجابكن وعفتكن 
التي  هي  حقًا  املوالية  فاملؤمنة  وسرتكن، 
ترصفاهتا  يف  العفاف  مقتضيات  تراعي 
االختالط  وتتجنب  ومالبسها  وسلوكها 

املذموم والزينة املنهي عنها.

االهلية  ال��زي��ارة  هل��ذه  املسر  ط��رق  تشهد 
احلوزة  وطلبة  فضالء  من  االخوة  تواجد 
لتبليغ  االرشف  ال��ن��ج��ف  يف  العلمية 
ما  اىل  الزائرين  وارشاد  الرشعية  االحكام 
الصالة  وإلقامة  وصالحهم  رشدهم  فيه 
مجاعة يف اوقاهتا، فنويص االخوة الزائرين 
واالخوات الزائرات باستثامر هذه الفرصة 
وس��رة  دينهم  اح��ك��ام  ع��ل  التعرف  يف 

بام  واالسرتشاد  السالم(  )عليهم  ائمتهم 
املبلغون واالخوات  يقدمه هؤالء االخوة 
حتى  وارش���ادات  مواعظ  من  املبلغات 
سيد  موالنا  لزيارة  التوفيق  بعد  يرجعوا 
من  هنلوا  وق��د  السالم(  )عليه  الشهداء 
السالم(  )عليهم  البيت  اه��ل  م��ع��ارف 
وتزودوا بالتقوى والسداد ينتفعون بذلك 

يف هذه احلياة ويف يوم املعاد.

وهم  والرواديد  املواكب  اصحاب  نويص 
جيعلوا  ان  احلسيني  العزاء  جمالس  يقيمون 
وافية  مساحة  واشعارهم  شعاراهتم  يف 
يف  احبتنا  وتضحيات  بطوالت  لتمجيد 
جيسدون  الذين  هؤالء  القتال،  ساحات 
اليوم مبادئ االمام احلسني )عليه السالم( 
الظاملني  م��ق��ارع��ة  يف  ال��ط��ف  واق��ع��ة  يف 
احلق  احقاق  سبيل  يف  والفداء  والتضحية 

وابطال الباطل،
الشهداء  ص��ور  برفع  االه��ت��امم  وينبغي 
التي  الطرق  يف  اسامئهم  وذك��ر  االب���رار 
لتبقى  املقدسة  كربالء  اىل  املشاة  يسلكها 
النفوس  يف  ماثلة  واس��امؤه��م  ص��وره��م 
ويتذكر اجلميع انه بتضحيات ودماء هؤالء 
الكرام يتسنى للمؤمنني اليوم ان يشاركوا 

يف املسرة االربعينية يف أمن وسالم.
االعزاء  مقاتلينا  ينرص  ان  تعاىل  الل  نسأل 
العراقيني  ��ص  وخي��لهّ القتال  جبهات  يف 
م��ن رج���س االره��اب��ي��ني وي��ع��ي��د االم��ن 
واالستقرار اىل مجيع ربوع بلدنا احلبيب انه 

ارحم الرامحني. 
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احلياء  فضل  يف  كثرة  نصوص  وردت  وقد 
عن  خروجا  تركه  وكون  االيامن  من  وكونه 

االيامن.
وسلم(:  وآل��ه  عليه  الل  )ص��ل  النبي  ق��ال 
ه يف قرٍن واحد، فاذا ُسِلَب  احلياء وااليامن كلُّ

احُدها اتهّبعه اآلخر.
 : السالم(  )عليه  الصادق  االمام  عن  روي 

احلياء االيامن وااليامن يف اجلنة.
انقباضها  توجب  للنفس  ملكٌة  )احل��ي��اُء 
عن  وانزجارها  القبيح،  عن  وانزجارها 
)بحار  اللوم..(  من  خوفًا  اآلداب  خالف 

االنوار 71:329(.
سليم  منشأ  عن  احلياء  هذا  مثل  يتأتى  وقد 
ونظافة  ط��اه��رة،  سليمة  ون��ش��أة  ط��اه��ر، 
التلوث  عن  بعيدة  سلوكية  ونزاهة  بيئية 

باملوبقات..
احلياء املمدوح واحلياء املذموم :

قال رسول الل )صل الل عليه وآله وسلم(: 

مُحق،  وحياُء  عقل،  حياُء  حياءان:  احلياء 
هو  احُلمق  وحياُء  العلم،  هو  العقل  فحياُء 

اجلهل. )الكايف 2:136/ج6( باب احلياء.
هذا  حول  له  بياٍن  يف  املجليس  العالمة  قال 
احلياء  انقسام  عل  يدل  الرشيف:  احلديث 
املمدوح  فأما  ومذموم،  ممدوح  قسمني  اىل 
يكون  ب��أن  العقل،  ع��ن  ناشئ  ح��ي��اٌء  فهو 
حياؤه وانقباض نفسه عن امر ٍ حيكم العقل 
عن  كاحلياء  بُقبحه  ال��رشع  او  الصحيح 
فهو  املذموم  اما  املكروهات،  او  املعايص 
عن  يستحي  بأن  احُلمق  عن  الناشئ  احلياء 
امر يستقبحه اهل الُعرف من العوام وليست 
له قباحة واقعية حيكم هبا العقل الصحيح او 

الرشع الرصيح.
االمر  من  االستحياء  هو  املمزوج  فاحلياء 
املذموم  واحلياء  واالهانة  كالسباب  القبيح 
هو االستحياء من االمر احلسن او الواجب 
كمن حيتلم ثم ال يغتسل استحياء من اهله يف 

البيت مافة ان يعرفوا بذلك، وكمن يستحي 
من السؤال عن مسألة هي حمل ابتالء له خوفًا 

من ان يعرف صاحبه بأنه جاهل باملسألة..
ومن اشكال احلياء املذموم: 

الرزق: عن االمام  احلياء يف طلب   -1
عيل )عليه السالم(: احلياء يمنع الرزق.

احلياء يف السؤال عن احكام الدين.  -2
احلياء يف قول احلق: عن االمام عيل   -3
احلق  قول  من  استحيا  من  السالم(:  )عليه 

فهو امحق.
اشكال احلياء:

من  البد  االنسان  لدى  احلياء  يكمل  حتى 
معرفة اشكاله والعمل عل حتقيقها:

اوالً  : 
باالمتثال  والعلن  بالرس  تعاىل  الل  من  احلياء 
عليه  والباعث  حمارمه  عن  والكف  ألوامره 
العقل السليم والرشع املبني وحيث يرى بان 
الل تعاىل أحق بأن ُيستحى منه لعظمة عزته 

مستقاٌة من اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 3/صفر اخلري/1438هـ املوافق 2016/11/4م :

ثقافُة الحياء
الحياء ملكة انقباض النفس عن القبيح )الشرعي والعقلي( وانزجارها عن كل فعل 
او قول او ترك تعده سيئًا وقبيحًا حذرًا من الذم واللوم، وهو من االيمان وآثار 
هذه الملكة ان ال يقول او يعمل عماًل يعلم ان اهلل عزوجل ال يرضى عنه وكذلك 

رسوله واالئمة االطهار..
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لل  الدائمية  باملراقبة  وشعوره  نعمته  وجزيل 
تعاىل عل صغائر االمور وكبائرها وما يكون 

يف الرس والعلن.
وآله وسلم(  عليه  الل  الل )صل  قال رسول 
احلياء  حقَّ  ربه  من  استحيا  عبدًا  الل  رحم   :
فحفظ الرأس وما وعى، والبطَن وما وعى، 
االخرة  يف  له  ان  وذكر  والبل،  القرَب  وذكر 

معادا(.
وقال احدهم يومًا للنبي )صل الل عليه وآله 
وسلم(: أوصني، فأجابه: استِح من الل كام 

تستحي ِمن الرجل الصالح من قومك.
الناس أكثر مما  أجل.. فبعضهم يستحي من 
وتعاىل  تبارك  والل  عزوجل  الل  من  يستحي 
يف  ينظر  ان  للعاقل  والبد  منه  باحلياء  اوىل 
من  خوفه  من  الناس  من  استحيائه  اسباب 
وانقطاع  مروءته واحرتامه ووجاهته  ذهاب 
والرازق  اخلالق  تعاىل  الل  فان  عنه،  الناس 
لالنسان  والبقاء  واحلياة  بالوجود  واملنعم 
عل  واملطلع  العامل  وهو  باحلياء  واوىل  أحق 

اخلفايا واالرسار وهو احلاكم والقايض..
وألجل ذلك ينبه رسول الل )صل الل عليه 
املسلم  اي��امن  لرتفع  ويرشد  وسلم(  وآل��ه 

فيقول الحدهم :

صاحلي  م��ن  استحياَءك  الل  م��ن  إس��ت��ِح   «
جرانك، فان فيها زيارة اليقني(.

ثانيًا : 
االذى عنهم وترك  الناس: بكف  احلياء من 
املجاهرة واملواجهة بالقبيح هلم، قال رسول 
ال  من   : وسلم(  وآل��ه  عليه  الل  )ص��ل  الل 

يستحي من الناس ال يستحي من الل تعاىل.
وامجل ما يف ذلك حياء املرأة وعفتها وذلك 
بالتزامها بحجاهبا الكامل وعفتها وحشمتها 
وسرها  وكالمها  ومظهرها  لباسها  يف 

واختالطها.
ثالثًا : احلياء من املعصوم: 

اعامل  ان   : السالم(  )عليه  جعفر  ايب  عن 
مخيس  عشية  كل  نبيكم  عل  ُتعَرض  العباد 
العمل  نبيه  عل  يعرض  ان  احدكم  فليستِح 

القبيح.
رابعًا : احلياء من املالئكة:

وآله وسلم(  عليه  الل  الل )صل  قال رسول 
اللذين معه، كام  : ليسَتِح احُدكم من ملكيه 
جرانه،  من  صاحلني  رجلني  من  يستحيي 

وها معه بالليل والنهار(.
خامسًا : احلياء من نفسه بالعفة وعدم عمل 
املعايص حتى يف اخللوات حياء من نفسه فمن 

عمل يف الرس عمال ً يستحى منه يف العالنية 
فليس لنفسه عنده قدر ومكانة ومنزلة.

وهذا احلياء يبعث عل العفة واملحافظة عل 
االحكام الرشعية يف اخللوات وحيث يكون 
يف  حارضًا  تعاىل  الل  ويكون  كعالنيته  ه  رسهّ
نفسه وناظرًا اليه دائاًم ويكون اخلر كله معه.

احلياء املذموم :
اوالً  : من سؤال التفقه :

عن ايب عبدالل )عليه السالم( عن ابيه )عليه 
يف  السالم(  )عليه  عيل  قال   : قال  السالم( 
أن  يعلم  مل  اذا  اجلاهل  يستحي  » ال  له  كالم 

يتعلهّم«.
ثانيًا : من قول احلق : قال عيل )عليه السالم( 

: من استحيا من قول احلق فهو أمحق.
)عليه  عيل  قال   : أعلم  ال  قول  من   : ثالثًا 
السالم( : ال يرجون احد منكم إال ربه وال 
خيافن اال ذنبه، وال يستحني احد اذا سئل عام 
ال يعلم ان يقول ال اعلم، وال يستحنيهّ احٌد 

مه. اذا مل يعلم اليشء ان يتعلهّ
رابعًا : من طلب املعاش

خامسًا: من خدمة الضيف
سادسًا : من اعطاء القليل
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

• العتبُة الحسينية ُتطلق حملة )خطوة حشد( جزءًا من الوفاء من قبل اال

الزائرين الوافدين الى كربالء المقدسة للمجاهدين في ساحات القتال...

النارية وترجيحات بوجود  هروب )50( قياديًا داعشيًا منها بدراجاتهم   •
البغدادي في الموصل وعمليات نينوى تؤكد انتهاء )داعش( عسكريًا فيها...

• عمليات الفرات االوسط وشرطة كربالء يعقدان مؤتمرا امنيا موسعا للقراءة االولى لخطة زيارة االربعين الخالدة ...

• العراق يطالب شركات النفط الكبرى بإغالق مكاتبها في دبي الرتفاع تكاليفها المالية...

• البرلمان األوروبي يدعو تركيا إلى احترام سيادة العراق وعدم المساس بأراضيه...

• إيران تعتزم إرسال 2000 متطوع من المالكات الطبّية ومثلهم لنظافة مدينة كربالء المقدسة خالل اربعينية الحسين )عليه السالم(...

ر تلفزيون الموصل والجيش يسيطر على منطقة )جديدة المفتي( في الجنوب الشرقي للمدينة... • مكافحة اإلرهاب ُيحرِّ

• السلطة القضائية االتحادية تعلن توقيع مذكرة تفاهم بين القضاءين العراقي واإليراني لمكافحة اإلرهاب قضائيا...

محافُظ كربالء: تسهيل مهمة االعالميين 
في زيارة االربعين من اولويات عملنا

فوج الغضب ُيشارك في تأمين الحماية للزائرين في داقوق

جلهودهم  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  الشيعي  الوقف  ديوان  م  كرهّ
الشيعي  الوقف  ملنتسبي  التدريب  التدريبية وورش  الدورات  تنظيم  الكبرة يف 

يف بغداد. 
وقال مصدر إعالمي بالديوان ان مدير قسم التدريب والتطوير يف الديوان األستاذ 
عدنان مايش قدم ثالثة دروع تكريمية أوهلا لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
مُه املتويل الرشعي للعتبة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي, والدرع الثاين  تسلهّ
اىل قسم تطوير املوارد البرشية تسلمُه الدكتور طالل الكاميل عضو جملس إدارة 
)عليه  الشهداء  سيد  إلدارة جممع  والثالث  القسم  واملرشف عل  املقدسة  العتبة 
السالم( اخلدمي.  يشار اىل أن قسم التدريب والتطوير يف ديوان الوقف الشيعي 
قد وقع يف وقت سابق عل وثيقة تعاون مع قسم تطوير املوارد البرشية يف العتبة 
وبشتى  الديوان  لكوادر  التنموية  والورش  الدورات  إلقامة  املقدسة  احلسينية 

االختصاصات واملجاالت.

عمران  )عقيل  املقدسة  ك��رب��الء  حمافظ  ��ه  وجهّ
الزيارة  يف  االعالميني  مهمة  بتسهيل  الطرحيي( 
من  االعالمية  اجلهات  مع  والتعاون  االربعينية 
قبل كل الدوائر واألجهزة السيام االجهزة االمنية 
والسيطرات واعتربها من اولويات عمل احلكومة 
ملا لإلعالم من دور يف نرش الثقافة احلسينية وخاصة 
املحلية  احلكومة  ان  مبينا  االربعني،  زيارة  عاملية 
فة يف مداخل كربالء  سوف تضع شخصيات معرهّ

لتسهيل عمل الصحفيني اثناء الزيارة االربعينية.

الوقف الشيعي يكّرم 
األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة

لواء الطفوف يحرر محطة كهرباء عين الجحش غرب الموصل
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• العراق يطالب شركات النفط الكبرى بإغالق مكاتبها في دبي الرتفاع تكاليفها المالية...

التابع لألمانة  قام لواء عيل االكرب »عليه السالم«  
فصائل  واح��د  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
حمور  يف  املحارصة  العوائل  بنقل  الشعبي  احلشد 
اخلدمات  م  وق��دهّ آمنة  اماكن  اىل  املوصل  جنوب 
االكرب  عيل  لواء  امر  وقال  هلم.  والطبية  االنسانية 
مقاتيل  ان  احلمداين:  عيل  اللواء  السالم«  »عليه 
العليا،  الدينية  املرجعية  بوصايا  ملتزمون  اللواء 
الرشعي  املتويل  من  تأكيدات  هناك  ان  اىل  اضافة 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي  هبذا اخلصوص ولواء عيل االكرب »عليه 
اخلدمات  ويقدم  بيد  يقاتل  بأنه  ُعرف  السالم«  

االنسانية والطبية اىل العوائل باليد االخرى.

هبمة الغيارى ووقوف ابناء الشعب العراقي صفا واحدا مع ابطال احلشد الشعبي 
املقدس واجليش، دخلت القوات األمنية احياء مدينة املوصل، رافعة راية السالم 
ألهاليها،  واملوت الزؤام لإلرهابيني. حتقق ما وعد به رئيس الوزراء القائد العام 
العصابات  هناية  سيكون   2016 العام  ان  من  العبادي،  حيدر  املسلحة  للقوات 
االرهابية. حتقق احللم وأصبح حقيقة، وخابت مططات اعداء البلد، بانتظار برشى 
التحرير النهائي لتعم االفراح كل مدن العراق، ولتحتضن احلدباء ابناءها املحررين 
وسط زغاريد االمهات. ويف خطوة من شأهنا ان تزيد محاس املقاتلني، زار العبادي 
منطقة عمليات )قادمون يا نينوى( لإلرشاف عل عمليات التحرير اجلارية، داعيا 

القادة امليدانيني اىل غلق الطريق عل )الدواعش(، وقطع رأس )داعش( .

حمطة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة  التابع  الطفوف  لواء  مقاتلو  حرر 
معركة  املقاتلون  خاض  ان  بعد  املوصل،  غرب  اجلحش  عني  ناحية  يف  الكهرباء 
رشسة للقضاء عل عنارص )داعش(، أكد ذلك آمر اللواء )قاسم مصلح( مضيفا ان 
مقاتيل لواء الطفوف وبمساندة النجباء فضال عن االسناد اجلوي متكنوا من حترير 
حمطة كهرباء ناحية عني اجلحش غرب املوصل، مبينا ان الدواعش عانوا انكسارا 

واضحا بمحاوالهتم الفاشلة يف صد قطعاتنا املتقدمة يف مجيع حماورها.

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

لواء علي االكبر »عليه السالم« يحرر العوائل المحاصرة جنوب الموصل
 ويقدم المساعدات االنسانية لها

دخْلنا الموصل... سنقطع رأس )داعش( 

فوج الغضب ُيشارك في تأمين الحماية للزائرين في داقوق
من جنوب كركوك حتديدًا من مدينة داقوق قامت قوة الغضب 
القتالية  السالم(  )عليه  العباس  لفرقة  التابع  املغاوير(  )فوج 
كافة  بتأمني  كركوك  جنوب  املتواجدة  االمنية  القوات  بمشاركة 
الطرق وتوفر احلامية للمؤمنني القادمني لزيارة مقام االمام زين 
)مدينة  يف  والواقع  السالم(  )عليهام  احلسني  بن  عيل  العابدين 
تدر   .. املستمرة  والتهديدات  الكبرة  التحديات  رغم  داقوق( 
العزاء واحياء  تأدية مراسم  الزيارة كانت بقصد  ان  اىل  االشارة 

مصائب اهل البيت )عليهم السالم( يف ايامهم احلزينة.

لواء الطفوف يحرر محطة كهرباء عين الجحش غرب الموصل
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)1333 ه� – 1419 ه�(

عبد  بن  مهدي  بن  شعبان  الشيخ  العظمى  الل  آية  ولد  ونشأته:  والدته 
الوهاب الكيالين النجفي سنة ) 1265 ه� ( ، يف مدينة ) كيالن ( وهي من 

إحدى مدن إيران ، فنشأ هبا يف ظل والده ) رمحه الل ( .
دراسته: يف سنة ) 1277 ه� ( سافر إىل مدينة ) الهيجان ( ، فدرس فيها 

املقدمات وغرها عند أساتذهتا ، منهم الشيخ حسني املدرس .
الفقه  من  قساًم  ودرس   ،  ) قزوين   ( إىل  سافر   ) ه�   1282  ( سنة  ويف 
واألصول عند علامئها البارزين ، أمثال : السيد عيل صاحب احلاشية عل 

كتاب القوانني ، والشيخ عبد الوهاب املعروف ب� ) البهشتي ( .
ثم هاجر إىل النجف األرشف مهد العلم وموطن العلامء ، وذلك يف سنة ) 
1292 ه� ( ، وأخذ حيرض جمالس الفقهاء العظام ، منهم : الشيخ حبيب الل 
الرشتي ، والفاضل اإليرواين ، والشيخ حممد حسن املامقاين ، والفاضل 
من  وكان   ، املازندراين  الل  عبد  بالشيخ  األخر  يف  واختص   ، الرشبياين 

تالمذته املقربني .
ثم مل يقترص يف حتصيله احلوزوي عل أساتذة النجف األرشف ، بل سافر 
إىل مدينة كربالء املقدسة حلضور أبحاث الشيخ زين العابدين املازندراين .
العلمية  األوساط  يف  الكيالين  شعبان  الشيخ  صيت  ذاع  العلمية:  مكانته 
فالتفَّ حوله مجع من األفاضل   ، العلم وطالبه  ، وسطع نجمه بني أهل 
، وراح يلقي دروسه يف البحث اخلارج ، وخترج عليه كثر من الفضالء 

واملدرسني .
أما عن أسلوبه يف التدريس فقد كان مدرسًا قديرًا ، يمتاز بعمق األفكار 
كانت  لذا   ، القشور  بني  حيرهم  وال   ، لطالبه  بَّ  اللُّ يكشف   ، واآلراء 

حمارضاته مليئة بالفوائد العلمية واآلراء الصائبة .
سرته: كان )رمحه الل( عاملًا، جلياًل ، فقيهًا ، أصوليًا ، متبحرًا ، موصوفًا 
، ذا أدب  الفضل  الباع ، وكثرة  له بطول  بالصالح بني زمالئه ، مشهودًا 

وحسن بيان .

وكان من أهل التقى والعرفان ، كثر العبادة والذكر ، حتى أنه اشتهر بني 
العلامء ب� ) سلامن عرصه ( .

 ، األرشف  النجف  علامء  بني  شعبان  الشيخ  شهرة  :اتسعت  مرجعيته 
وتوجهت إليه األنظار يف بعض األقطار اإلسالمية ، وعرف بالفقه والزهد 
والصالح ، فرجع إليه الناس يف تقليدهم ، وطبعت رسالته العملية ثامن 

مرات .
مؤلفاته : مل يكتِف ) قدس رسه ( بتحمل أعباء املرجعية ، وشؤون احلوزة 

العلمية ، بل كان يعطي جزءًا من وقته للتأليف والتحقيق .
ومن آثاره العلمية نذكر ما ييل :

1 - صالة املسافر .
2 - كتاب القضاء .
3 - أحكام اخللل .

4 - املتاجر .
5 - مباحث األلفاظ .

6 - األصول العملية والقطع .

7 - رسالة يف الطالق بِِعَوض .
8 - حاشية عل العروة الوثقى .

تعاىل  الل  رمحة  إىل  الكيالين  شعبان  الشيخ  العظمى  الل  آية  إنتقل   : وفاته 
بتاريخ ) 24 / شوال / 1348 ه� ( .

 ، النجف األرشف  أهايل مدينة  اهتزت مشاعر  نبأ وفاته  انتشار  أثر  وعل 
فهرعوا لتشييعه .

وبعد ذلك تم دفنه يف مقربة وادي السالم يف النجف األرشف ، وأقيمت 
 ، والشعراء  والفضالء  العلامء  فيها  وشارك   ، والتأبني  الفاحتة  جمالس  له 

وُألقيت فيها قصائد املدح والثناء والرثاء عل روحه الطاهرة .

)1265 ه� – 1348 ه�(الشيخ شعبان الكيالني النجفي )قدس سره(
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السؤال : ما هو مقدار ما يسمي باملهر الفاطمي ؟
اجلواب : يف بعض الروايات املعتربة ان مهر فاطمة )سالم الل عليها( 
كان درعًا حطمية تساوي ثالثني درها ولكن يف الروايات االخرى 

ان مهرها كان بمقدار مهر السنة )اي مخسامئة درهم( .

السؤال : هل جيوز للمراة املطالبة باملؤجل من مهرها قبل الدخول ؟
اجلواب : اذا حلهّ االجل جاز هلا املطالبة باملهر املؤجل ولكن ال جيوز 

هلا االمتناع من التمكني وان حلهّ االجل ومل تقبض املهر بعد .

حدث  وقد  القرآن  من  سورة  تعليم  الزوجة  مهر  كان  اذا   : السؤال 
طالقها قبل الدخول هبا فهل للزوج يشء ؟

اجرة  نصف  عليها  فله  الطالق  قبل  علمها  قد  كان  اذا   : اجل��واب 
تعليمها .

السؤال : عقد قراين عيلهّ ابن خالتي ملدة سنة دون ان يتم الزفاف هل 
استحق العدة ام ال هل ان مهري املؤجل الذي استلمته من حقي؟

وتستحقني  عليك  ة  فالعدهّهّ دبرًا  –ولو  الدخول  يتم  مل  اذا   : اجلواب 
نصف مهر املجموع من احلارض والغائب.

السؤال : اذا كان مهر املراة املؤجل هو احلج، فهل جيب عل الزوج 
الوفاء ولذلك بمجرد استطاعته ام جيوز له التاخر اىل اي وقت شاء ؟
ومطالبة  االجل  حلول  عند  به  الوفاء  ال��زوج  عل  جيب   : اجل��واب 
الزوجة فلو كان االجل املعني هو استطاعة الزوج عل القيام بتكاليف 
احلجة فحصلت له االستطاعة وطالبت الزوجة بحقها لزمه املبادرة 

اليه والجيوز له التاخر .

السؤال : ما هو تعريفكم للصداق ؟
اجلواب : هو ما تستحقه املرأة بجعله يف العقد، أو بتعيينه بعده، أو 

بسبب الوطء أو ما هو بحكمه.

السؤال : هل يف حالة االنفصال بالنسبة للزوجة ترجيع املهر للزوج ؟
اجلواب : الزوجة متلك املهر بالعقد ويستقر كله بالدخول ولكن اذا 

طلبت هي الطالق جاز للزوج ان ال يطلق حتى ترجع املهر .

السؤال : هل جيب يف عقد الزواج الدائم حتديد مؤجل ام يكتفي عل 
م املهر بدون مؤجلهّ ؟ مقدهّ

اجلواب : جيوز تعيني املهر مقدمًا من دون ان يكون معه مهر مؤجلهّ .

سؤال للقراء
 اذا توف���ي الزوج ولم تِف تركته بما تس���تحقه الزوجة من المهر، 

فهل يجب على والده ان يدفع النقص ؟
سؤال وجواب العدد السابق

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

الجواب: نعم يجب .

أحكام المهِر
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الشيخ  املعارف(  )مراقد  صاحب  وذك��ر 
بساتني  يف  »مرقده  أن  الدين:  حرز  حممد 
املؤدية اىل مدينة  العامة  كربالء عل اجلادة 
طويريج � اهلندية، ببعد غلوة سهم عن آخر 
عامرة من مدينة كربالء املقدسة بتأريخ سنة 
عليه  مشيدًا  عامرًا  مرقده  وكان  1330م، 
صحن  احلرم  وحول  حرم  له  صغرة،  قبة 

دار واسعة تابعة ملرقده«.
»عيل  ص194:  رجاله  يف  النجايش  وقال 
بن محزة بن احلسن بن عبيد الل بن العباس 
السالم(  )عليه  طالب  أيب  ب��ن  ع��يل  ب��ن 
وله  الرواية،  وأكثر  روى  ثقة،  حممد  أبو 
)عليه  جعفر  بن  موسى  عن  يروهيا  نسخة 
قال:  جعفر  بن  حممد  أخربنا  ال��س��الم(، 

حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد قال: حدثنا 
قال:  ق��راءة  عيسى  بن  ه��ارون  بن  حممد 
حدثنا حممد بن عيل بن محزة قال: سمعت 
أيب حيدث موسى بن جعفر )عليه السالم( 

وذكر النسخة«.
ويف تنقيح املقال 2:287، انه والد احلمزة 
ويتربك  ي��زار  ال��ذي  احللة  بقرب  املدفون 
النجايش  قول  به، وقد وثقه مجاعة، وذكر 

السابق من املؤلف.
»مدينة  كتاب  من  الثانية  السلسلة  ويف 
ال��دي��ن  ع���امد  ق���ال  ص118،  احل��س��ني« 
ال��ط��ويس: ه��و حم��م��د ب��ن ع��يل ب��ن مح��زة 
تالمذة  من  احلمزة  بأيب  املكنى  الطويس 
شيخنا أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس، 

وقال صاحب منتخب التواريخ: »مل يعرف 
تأريخ والدته وال وفاته بالضبط، وكان من 
القرن اخلامس ه�، دفن  أعالم اإلمامية يف 
من  بالقرب  األيمن  الوادي  يف  كربالء  يف 
بابن  يعرف  يزار  مزار  وله  طويريج،  باب 
احلمزة وله تصانيف منها كتاب الوسيلة يف 

مسائل الفقه، وكتاب الثاقب واملناقب«.
ومن الغريب يف أمر هذا املزار ما اشتهر بني 
»للعالمة  هو  املزار  هذا  أن  من  املؤرخني 
احلمزة،  بابن  الشهر  الطويس  الدين  عامد 
زماننا  يف  الناس  بني  معروف  هو  ما  وبني 
بن  احلمزة  بن  الل  عبيد  اىل  يعود  انه   � هذا 
بن  احلسن  بن  احلمزة  بن  عيل  بن  القاسم 
اإلمام عيل )عليه  بن  العباس  بن  الل  عبيد 

يقع المزار في وسط السوق المعروف باسمه )سوق ابن الحمزة( اذ يدعوه الناس او منطقة ابن الحمزة ضمن حدود 
منطقة باب الخان الى جهة باب طويريج في كربالء المقدسة، ومرقده ال زال محاطا بالمحالت والباعة المتجولين اذ يعتبر 

هذا السوق من االسواق الشعبية الكبيرة في كربالء.

من هو صاحب مزار ابن الحمزة في كربالء؟  
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من هنا وهناك 

واالخرة،  الدنيا  يف  يثاب  ان  صاحبها  يرجو  كان  التي  البسيطة  املهن  من  السقاة  مهنة 
من  الكثر  وغرها  بغداد  العاصمة  يف  السقاية  مهنة  املايض  القرن  بداية  يف  اشتهرت 
الطرقات  يف  تتجول  )السقا(  الرتاثية  الشخصية  تلك  فكانت  العراقية،  املحافظات 
الشعبية، حتى صار هذا  املاء اىل املحالت والبيوت واملساجد واملقاهي  لنقل  واالزقة 
الشخص متآلفًا مع اجلميع خاصة ايام الصيف، فيام كانت عدته أو ادواته التي حيمل 
فيها املاء إما قربة من دباغة جلود احليوانات ليحملها عل ظهره، أو بواسطة صفائح 
معدنية متعارفة يف الوسط الشعبي ب�)تنكات( حممولة عل ظهِر دابة اذا كانت املسافة 
بعيدة، وكان يف بعض االحيان يضع لباسا جلديا عل كتفيه وفوقهام يضع خشبة يصل 
طوهلا اىل املرت، ويعلق يف هنايتها صفيحتني معدنيتني، ليشعر الناس بوجوده، من خالل 
بعيدة يف عمق  يقطع مسافة  السقا  كان  ماي(.   ينادي )سقا  املرتفع وهو  سامع صوته 
النهار للوصول اىل تيار املاء القوي حصوال عل نقاوة املاء ونظافته، كام كان حريصا عل 
االبتعاد عن االماكن التي ترمى فيها االوساخ، ويقوم بتوزيع املاء عل البيوت يف ثالثة 
اوقات من اليوم: يف )الصباح والظهرة واملساء( هذا بخصوص فصل الصيف، اما يف 
فصل الشتاء فتوزيع املاء كان وجبة واحدة يتفق فيها اهل الدار مع السقا عل الوقت 

املحدد وكمية املاء املطلوبة..
اما اجور السقا فتدفع حسب االتفاق معه اما يومية او اسبوعية وهي يف الغالب اجور 
زهيدة قياسًا باجلهد الذي يبذله يف نقل املاء، كام كان السقاؤون خيزنون املاء يف البيوت 
يف احلبوب )مجع حب(، وال يفوتني ذكر ان السقا كان ُيكلف برش االزقة واملقاهي 
ايام احلر لقاء اجور بسيطة يدفعها اهل املحلة، ومما يذكره آباؤنا أن عل رأس اسباب 
انقراض هذه املهنة ايصال املياه اىل املنازل بواسطة االنابيب املعدنية، ويذكر لنا التاريخ 
أن اول حمطة مياه صاحلة للرشب شيدت عام 1907 يف رشيعة امليدان ببغداد وبدأت 
مهنته حتى مخسينيات  يزاول  بقي  السقا  ان  اال  االنابيب،  السكان عرب  اىل  املياه  بضخ 

القرن املايض رغم اقتصارها عل املناطق البعيدة. 

السقا في ذاكرة الزمن الجميل

الزيارة  لوحة  يف  جاء  ذلك  ان  أفاد  ثم  السالم(«، 
النسب  علامء  ان  من  بالرغم  القرب  عل  املوضوعة 
يعل  بأيب  املكنى  محزة  ان  عل  أمجعوا  والنسابني 
املدفون قرب احللة واملنسوب هذا املزار اىل ابنه مل 

يعقب«.
عل  »وقفت  امل��ع��ارف(:  )مراقد  صاحب  وق��ال 
 22 � قربه وزرته يف يوم األضحى سنة 1386 ه� 
املعلقة  الزيارة  لوحة  وكانت  م،   1967 سنة  آذار 
احلمزة  بن  »عيل  باحلرف:  ها  نصهّ هكذا  قربه  عل 
العباس بن عيل بن أيب  بن احلسن بن عبيد الل بن 
النجايش  قاله:  الذي  وهو  السالم(«  )عليه  طالب 
يف رجاله، ال كام أدعي يف كتاب مدينة احلسني من 
نقش لوحة الزيارة بأنه ابن أيب يعل ومل يعقب، وانام 

هو جد احلمزة أيب يعل«.
بحروف  عليه  كتب  حديد  شباك  قربه  عل  وكان 
ثالثة  أبعاده  الكسائي«  مرتض  زهرة  »وقف  منه 
بردة  عليها  قربه،  رسم  دكة  داخله  امتار،  ثالثة  يف 
لوح  يف  أيضًا  وُكتب  رواق،  جانبه  اىل  خ��رضاء، 
الكيشوان  مرتض  للشيخ  الشعر  من  بيتان  زيارته 

ها:
يا أبا احلرب عيل وابن من   

                           دار يف احلرب رحاها حيدر
جدك العباس ليث يف الوغى

                         وأب�وك محزة قد كان يزهر
اهايل  بحسب  تاوزت  اعامر  حالة  يف  اليوم  املزار 
السوق اكثر من مخسة اعوام دون اي تطور يلحظ 

اجلدية يف عملية االعامر.
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شخصيات عربية وعالمية مشاركة في تراتيل سجادية...
تستعرض لمجلة »االحرار« اهم ما شاهدته في المهرجان بنسخته الثالثة 

الرتاتيل حقق املستوى العاملي
)نصيف  ال��دك��ت��ور  وحت���دث 
االع��الم  كلية  أستاذ  جاسم( 
يف  اشرتكت  بغداد:  جامعة   -
امل��ه��رج��ان م��ن خ���الل بحث 
التكفر  )حم��ارب��ة  عنوان  حتت 
احلقوق  لرسالة  واإلره����اب 
)عليه  العابدين  زي��ن  لإلمام 
لنا  ات��اح��ت  حيث  ال��س��الم(، 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
الستقراء  ال��ف��رص��ة  امل��ق��دس��ة 
السالم(  )عليه  السجاد  االمام 
ع���ن ك��ث��ب ع���رب ال��ب��ح��وث 

فهم  يف  العميقة  واجل��ل��س��ات 
)عليه  لإلمام  احلقوق  رسالة 
السالم( اضافة اىل االطالع عل 
متلكها  التي  االمكانات  عظيم 
ذلك  ذاك���را  املقدسة،  العتبة 

ومؤكدا أنه ليس جمامال ان قال: 
ويوصف  يرتقي  املهرجان  »ان 
الدولية،  املهرجانات  بمصاف 
واس��ع  ص���دى  م��ن  حققه  مل��ا 
وطبيعة  االص��ع��دة،  مجيع  عل 

ملختلف  وامل��ش��ارك��ة  احل��ض��ور 
وما  واألجنبية،  العربية  البلدان 
واجلزائر  وتونس  لبنان  اظهرته 
اقليم  والبحرين وفرنسا وحتى 
املهرجان  ان  بمعنى  كردستان، 
ح��ق��ق ك��ل م��ا م��رس��وم ل��ه يف 
توسع  بل  والتهيئة؛  االع���داد 
بجهود  وذل��ك  املعرفة  افق  يف 
املثقفة  ال��ك��وادر  بذلتها  كبرة 
احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 

املقدسة«.
نظرة  يملك  م��ه��رج��ان  اول 

شمولية

ولسنته  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  االمانة  اقامته  الذي  )تراتيل سجادية(  في مهرجان  المشاركين  اصوات  صدحت 
الثالثة على التوالي تزامنًا مع وفاة االمام علي بن الحسين )عليه السالم( وتحت شعار )رسالة الحقوق لإلمام السجاد )عليه 
السالم( )اسس وقواعد لمجتمع مزدهر(، مسجلة بذلك ادق التفاصيل ألهميته الفكرية والعقائدية، وما تسعى اليه االمانة 
العامة للعتبة الحسينية المقدسة من انفتاح نحو العالم لتأسيس مشروع عالمي لمعرفة الرسالة المحمدية التي اسس لها 
االئمة )عليهم السالم(، من هذا المنطلق ومن خالل المهرجان استطلعت مجلة )االحرار( جملًة من اراء الوفود والشخصيات 
المشاركة من الدول العربية واألجنبية في المهرجان كانت في الجهود الكبيرة المبذولة و ما تحقق من اهداف على مدى 

ثالث سنوات متتالية؟. 

استطالع/ ضياء االسدي 
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)زينب  ال��دك��ت��ورة  بينت  فيام 
حم���م���د ع���ي���س���ى( ال��ب��اح��ث��ة 
»أن  لبنان  واألستاذة يف جامعة 
يستذكر  ان  بحاجة  املجتمع 
هذه املدرسة من خالل الدعاء 
احلقوق  ورس��ال��ة  وال��زي��ارات 
والرتكيز  السجادية  والصحيفة 
ع���ل ال��ت��ع��ال��ي��م االس��الم��ي��ة 
مدرسة  لتكون  عليها  واحلفاظ 
السالم(  )عليهم  البيت  اه��ل 
امل��ح��ور االس���اس لالمة  ه��ي 
احلسينية  فالعتبة  االسالمية، 
مشكورة  جهودها  املقدسة 
هذه  خ��الل  وم��ن  تؤكد  كوهنا 

عل  احلفاظ  اهية  املهرجانات 
البيت  ال��رس��ايل أله��ل  ال���دور 

)عليهم السالم(«.
الغروي(  )ه��ادي  االستاذ  اما 
م��ن اي����ران وم���س���ؤول اح��د 
يف  ال��ك��ت��اب  م��ع��رض  اجنحة 
سجادية  )ت��رات��ي��ل  م��ه��رج��ان 
مهرجان  »ان  ق��ال:  الثالث( 
مهرجان  اول  سجادية  تراتيل 
لألفكار  شمولية  نظرة  ينظر 
والبحوث التي تلت من كافة 
تؤكد  وه��ي  املعمورة،  ارج��اء 
حق  أله��م  مجيلة  امتثالية  عل 
هلا  اسس  التي  ة  امللهّ حقوق  من 
السالم(  )عليه  السجاد  االمام 
هناك  ألن  احلقوق  رسالة  يف 
اجلنسيات  م��ت��ع��ددة  ع��ن��ارص 
االسالمية  املنظومة  وخ��ارج 
وكل هذه العنارص تدل بإشارة 
احلق  ال��ت��زام  ان  عل  واضحة 
السجاد  االم��ام  اوىص  ال��ذي 
ال���س���الم( يف رس��ال��ة  )ع��ل��ي��ه 
احلقوق وهي رسالة ثمينة جدًا 
هلا  بامتياز  دولية  وثيقة  تكون 
املهرجان  هذا  تليات  اساس 

وهذا االجتامع الدويل«.
من جهته قال االستاذ ) نوري 
ال��رب��اط  جملس  ع��ن   ) ج��اس��م 
تراتيل  »مهرجان  املحمدي: 
معاين  جيسد  الثالث  سجادية 
االدي��ان  كبرة ج��دًا يف وح��دة 
جملس  وان  االنسانية  ووح��دة 
ع��ل��امء ال��رب��اط امل��ح��م��دي له 
بكلمة  املؤمتر  هذا  يف  مشاركة 
»عبد  السيد  املجلس  لرئيس 

القادر احلسني االلويس« الذي 
ال��ع��ودة  اه��ي��ة  كلمته  يف  ب��نيهّ 
التمثيل  وأهنم  النبوة  بيت  اىل 
ووصية  الدين  هل��ذه  احلقيقي 
الل عليه  رسول الل حممد صل 
واله وسلم بالرجوع اىل فهمهم 
ال��ذي  العميل  ال��س��ل��وك  واىل 
يريده الل عز وجل وانه جعلهم 

هم عدل القران«.
ناجحة  خطوة  سجادية  تراتيل 
يف التعريف عن جوهرة َنِفيسة 

ويقول املستشار )بير ايامن يال 
ديبون( مستشار رئيس الوزراء 
تراتيل  ان  ق��ائ��اًل:  ال��ف��رن��يس 
س��ج��ادي��ة خ��ط��وة ن��اج��ح��ة يف 
التعريف عن جوهرة نفيسة من 
كبار  كأحد  البيت  اهل  جواهر 
والتي  السالم(  )عليهم  االئمة 
ت االمة يف معرفة فضلها  قرصهّ
الفرتة  هذه  يف  حيتاجها  والعامل 
والقتل  التناحر  فيها  يكثر  التي 
احلقوق  فرسالة  واالق��ت��ت��ال، 
وعجيب  مج��ي��ل  ع��ل��م  ف��ي��ه��ا 
اطار  من  بأكثر  تفصيله  يمكن 
ن هذه  علمي ونحن بدورنا نثمهّ
يف  كثرًا  ساهت  التي  اخلطوة 
العظيمة  الرسالة  هذه  اظهار 
االمة  ظلمت  التي  والكريمة 
امتنانه  ها«. معربا عن  كثرًا حقهّ
املقدسة  احلسينية  العتبة  بدعوة 
بنسخته  املهرجان  وحضوره 
الثالثة ويشد عل ايادي منظميه 
االستقبال  حلسن  ويشكرهم 

الباهر ».
القادر  عبد  السيد  اوضح  فيام 
الفلوجة  علامء  رئيس  األلويس 
تعريف  إعادة  »رضورة  قائال: 
ودوره  ي��ت��ف��ق  ب���ام  االن���س���ان 
اكثر  ال��ي��وم  وه��و  ووظيفته، 
يشكل  ال��ذي  بالعراق  احلاحا 
ع����روة امل��ن��ط��ق��ة وال����رضورة 
وهو  وهلويتها،  هل��ا  الضامنة 

مراد الل من 
امل���������رشوع 

ال�����س�����ي�����ايس 
ل��إلن��س��ان االج�����ت�����امع�����ي 

)عليه  احل��س��ني  االم���ام  الن 
لوطن  الل  كلمة  هو  السالم( 
ضامن  سيايس  وملرشوع  عادل 
وملعاير  االجتامعية،  للعدالة 
معها  ي��ض��ي��ع  ال  أخ��الق��ي��ة 
االنسان، لذا فان اجلوع والفقر 
واالمية والبطالة وسوء اإلدارة 
والطغيان  السيايس  والفساد 
االقتصادي واحتكار األسواق 
االمام  مرشوع  أعداء  اكرب  هي 
احلسني )عليه السالم( ولكوننا 
الذي  السجاد  االمام  منرب  عل 
اتفقت اخلاصة والعامة انه زين 
وصاحب  العباد  وسيد  العلم 
احلق  بتعريف  ب��دأت  رس��ال��ة 
بدأت  إذ  ساموية،  مادة  انه  عل 
للمطلقات  كعنوان  الل  بحق 
الفعل  حلق  أساسا  كونت  ثم 
وال��ف��رد وااله����ل وال��رح��م، 
واه��ت��م��ت ب��ح��ق��وق االئ��م��ة 
االنقياد  هلوية  أساس  كعنوان 
اتبعت ذلك بحق  وااللتزام ثم 
العقل  عامل  يف  كرشيك  الرعية 
والفعل ثم صاغت معنى الفرد 
باجلامعة ومعنى اجلامعة يف عامل 

االجتامع السيايس«.
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تراتيل سجادية أنموذج راٍق للمهرجانات المميزة.. 
ورسالة الحقوق اتفاقية كونية 

ملهرجان  الثالثة  ال���دورة  ه��ذه 
لكم  كان  هل   . سجادية  تراتيل 
حضور يف الدورتني السابقتني ؟ 
أن  رسوري  دواع����ي  م��ن   -
يكن  مل  ال��دورة  هلذه  حضوري 
حرضت  فقد   . األول  احلضور 
الفضول  بدافع  املاضية  السنة 
. أم��ا ح��ض��وري ه��ذه ال��دورة 
للتعرف  ال��ش��وق  ب��داف��ع  ك��ان 
رسالة  مضامني  من  املزيد   عل 
السالم  عليه   ( السجاد  االم��ام 
ب��ال��ب��ح��وث  واالس��ت��م��ت��اع   )
هذا  يف  تقدم  التي  والنتاجات 

اجلانب .

نتاج  مستوى  تقيمون  كيف 
املهرجان  يف  والباحثني  الكتهّاب 
رسالة  حول  رؤيتكم  هي  وما 
عليه   ( السجاد  لالمام  احلقوق 

السالم ( ؟
امل��ف��ك��ري��ن  أن  وج������دُت   -
والباحثني الذين غاصوا وكتبوا 
قدموا   .  ) الرسالة   ( بحوثًا عن 
ما يستحق اإلعجاب والتقدير . 
لكن برأيي أن رسالة احلقوق ما 
تزال حتتاج إىل املزيد من التمعن  
لكنها  حقها  أول��وه��ا  أهن��م  مع 
البحوث   من  العرشات  حتتاج 
العامل  إىل  وتصل  تنترش  حتى 

أن  جازمة  أعتقد  ألين   . ب��أرسه 
إىل شعب  ه  توجهّ مل  الرسالة  هذه 
دون  مذهب  إىل  أو  غره  دون 
سواه . فهي رسالة كونية ينبغي 
باعتبارها  البرشية  إىل  توجيهها 
تنظم عالقة الفرد بذاته وعالقته 
الفرد  وعالقة  اآلخر  الفرد  مع 
عالقة  واأله����م  ب��امل��ج��م��وع��ة 

املجموعة بالسلطة االهلية .
فيمكن أن تكون الرسالة دستور 
تفوق  كونية  أتفاقية  أو  أخالق 
األم��م  اتفاقية  شموليتها  يف 
التي  االنسان  حلقوق  املتحدة 
بعقود  احلقوق  رسالة  سبقتها 

وقيام  مضامني  ودون��ت  طويلة 
يتصف  ان  جي��ب  وسلوكيات 
نحتاج  نحن  فاليوم   . الفرد  هبا 
ملنهجة  الدقيق  التنظيم  هذا  ملثل 
وت��اه  بعضنا  ت���اه  س��ل��وك��ن��ا 
اآلخرين وتاه السلطة الوضعية 

وتاه السلطة االهلية  .

اليوم  احلقوق  رسالة  أهية  ما 
يف ظل كل ما يتعرض له الدين 
وتزييف  تشويه  من  االسالمي 

للحقائق ؟  
- نحن اليوم نعاين من آفة عابرة 
 ( هلا  عقل  وال  دين  ال  للقارات 

المكتوبة  الصحافة  في  عملها  تباشر   . عقود  ثالثة  تفوق  اإلعالمي  العمل  في  خبرتها   . تونسية  إعالمية 
واإللكترونية . وتعمل في عدة صحف محلية . ولديها صحيفة إلكترونية خاصة بها ) الخبر ( . ولديها مداخالت 
ومراسالت مع الكثير من الصحف العربية وإذاعة مصر . أنها د. صباح طوجاني التي  زارت كربالء المقدسة 

على هامش مهرجان تراتيل سجادية بدورته الثالثة . موقع العتبة الرسمي تناول معها الحوار اآلتي :

حاورتها: إيمان كاظم الحجيميالدكتورة صباح طوجاني:  
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وينترش  يدعو  الذي   ) اإلرهاب 
أن  وامل��ف��روض   . الدين  باسم 
الدين اإلسالمي واحد والقرآن 
هيدينا  الذي  الل  كتاب   . واحد 

بظالله  ونستظل  وجيمعنا 
املذاهب  فهذه   . يفرقنا  وال 
عملت  ال��ت��ي  ال��وض��ع��ي��ة 
هلا  أنظر  وحدتنا  كرس  عل 
ألهنا  وضيق  بملل  شخصيًا 
تطبق أمنية الغرب يف تفتيت 

تشتيت  ويف  االسالمية  األمة 
 . صفها  تكسر  ويف  وح��دهت��ا 
ضياع  حالة  نعيش  اليوم  ونحن 
يف توحيد الصف مع أن احلقيقة 
ال  كنزًا  لدينا  ألن  لنا  ع��ذر  ال 
القرآن  لدينا  الغرب  يف  يتوفر 
الكريم كتاب الل عز وجل الذي 
به  أن يكون نرباسًا نستنر  جيب 

يف طرقاتنا املظلمة .

عن  ل��ل��ح��دي��ث  ال���ع���ودة   يف 
تنظيمه  يف  رأيكم  ما  املهرجان 
حضور  املهرجان  يف  كان  وهل 

فاعل برأيكم ؟  
مميزا  ك��ان  املهرجان  تنظيم   -
للمرة  اعجايب  أسجل  أن  وعيلهّ 
لألستاذ  حتية  وأوج��ه   . الثانية 
مج���ال ال���دي���ن ال��ش��ه��رس��ت��اين 
التحضرية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س 
بكل  اهتاممه  ع��ل  للمهرجان 
التفاصيل   حيث أن االستقبال 
من  أكثر  والتنظيم  جيدا  ك��ان 
عدة  من  كان  واحلضور   . رائع 
فاملسيحي  وأدي����ان  ط��وائ��ف 
واملسلم السني واملسلم الشيعي 
التقوا مجيعًا يف  وطوائف أخرى 
نجاح  عل  يدل  وهذا  املهرجان 
املهرجان  س��ر  ع��ل  القائمني 
التعصب  تنبذ  رسالة  بإرسال 

والطائفية 
أن  وأرى   . الصفوف  وتفريق 
ع دائرة  السنة وسهّ املهرجان هذه 
الرأي  انارة  عل  حرصًا  ضيوفه 
احلقيقية  الصورة  وإيصال  العام 
الصورة  تصحح  التي  لإلسالم 
للعامل والتي  التي تصل  املشوهة 

زادها اإلرهاب قساوًة .
عل  مميزة  كانت  الثالثة  ال��دورة 
املقاييس  وبكل  األصعدة  مجيع 
ألهنا تنتظم يف ظرف تتكاتف فيه 
لدحر  اجلبهة  عل  أبطالنا  جهود 
املجوعات اهلمجية التي تفرض 
للعقل  مت��ت  ال  غريبة  أنظمة 
بصلة ويطمسون معامل احلضارة 
والتاريخ ويريدون اقامة اخلالفة 
عل أسس وهية . فنحن تاوزنا 
مرحلة مواجهة املسلم ضد أخيه 
املسلم وما تفعله تلك اجلامعات 

فضائح بكل معنى الكلمة . 

هذه  يف  االع���الم  دور  ه��و  م��ا 
تاريخ  م��ن  املفصلية  املرحلة 
تتصدى آلفة  التي  العربية  األمة 

األرهاب ؟
هو  ال���ي���وم   االع����الم  دور   -
وشحذ  الكلمة  صفوف  توحيد 
معركتنا  يف  واالستبسال  اهلمم 
يستبسل  ك��ام  مت��ام��ًا  االع��الم��ي��ة 

جبهات  ع��ل  أب��ط��ال��ن��ا 
ي��ذودون  الذين  القتال 
العربية  األم���ة  ع��ن 
ك��ام��ل��ًة ألهن���م يف 
مواجهة إلسقاط 
متطرف  ف��ك��ر 
وخت���ري���ب���ي . 
جلنود  وأوجه 
لعراق  ا

 (. مفادها  رس��ال��ة 
رشفتمونا  العراق  أبطال  يا  أنتم 
وصدى بطوالتكم ال يقترص يف 
العراق أو يف الوطن العريب أنتم 

جلبتم أنظار العامل بأرسه (.

الشقيقة  لتونس  عودتكم  عند 
التي  الصورة  ستنقلون  كيف   .

وجدتم عليها املهرجان ؟ 
املتواضع  موقعي  من  سأدعو   -
ع��ن��د ع���وديت ت��ون��س اع��الم��ي��ًا 
أنموذج  سجادية  تراتيل  أن 
الدول  كافة  به  تقتدي  أن  جيب 
صورة  سأمحل  فأنا   . االسالمية 
انفتاح وصورة عرصية لإلسالم 
الذي ينرش قيم سمحاء ومبادئ 

إنسانية . 

يمكنك  التي  النصيحة  هي  ما 
ترغب  التي  للمرأة  تقديمها 
ب��االن��خ��راط يف جم��ال اإلع��الم 

بحكم خربتك الطويلة ؟ 

- جيب أن يكون هلا صدر 
عزيمة  وذات  رح��ب 
ق��وي��ة وم��ث��اب��رة ألن 
االعالم مهنة املتاعب 

ب��ام��ت��ي��از وجي����ب أن 
قبل  هبا  مغرمة  تكون 

كل يشء ألن يف حب ما 
نعمل تتذلل كل الصعاب 

تأنث  تونس  يف  االع��الم   .
هذا  يف  تونس  يف  امل���رأة  ف��دور 
وأنا  الرجل  دور  يفوق  املجال 
أطمح بأن يكون للمرأة العراقية 
املجال  هذا  يف  ومفرح  مميز  دور 

يف املستقبل القريب.

توجهينها ختامًا  التي  الكلمة  ما 
وقسم  املقدسة  احلسينية  للعتبة 

االعالم فيها ؟ 
ال��ش��ك��ر  ب��ج��زي��ل  م  أت���ق���دهّ  -
احلسينية  للعتبة  واالم��ت��ن��ان 
املقدسة عل إتاحة هذه الفرصة 
للتالقح الفكري . كام أثني عل 
يف  يعملون  الذين  الشباب  دور 
وأب��دي  الرقمي  االع��الم  جم��ال 
إعجايب هبم . وأرى أن مثابرهتم 
ب��ال��ص��وت  احل����دث  ن��ق��ل  يف 
ملفت  فائقة  برسعة  والصورة 
أمتنى  كام  فخر.  ومدعاة  لالنتباه 
العمل  اجلهود ألن  مواصلة  هلم 
خطاه  يف  ي��زال  ما  اإلل��ك��رتوين 
غر  ال��ع��ريب  ال��ع��امل  يف  األوىل 
يأمل  كام  متابع  وغ��ر  معرتف 
التلفزيوين  بالنشاط  مقارنة  له 
سيكون  األي��ام  ق��ادم  يف  لكن   .
هلذا املجال شأن عظيم يف تغطية 
له  اجلمهور  ومتابعة  األح��داث 
عليه  هو  مما  أوس��ع  نطاق  عل 

اليوم.
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االنبياء  خاتم  قاعة  عل  اقيمت 
ال��رشي��ف،  احلسيني  بالصحن 
من  الثاين  اليوم  فعاليات  وضمن 
جلسة  سجادية،  تراتيل  مهرجان 
فيها  شارك  التي  البحوث  مناقشة 
الباحثني من دول عربية  عدد من 
ب��ت��الوة  احل��ف��ل  وب���دئ  متلفة، 
معطرة تالها قارئ العتبة احلسينية 
ومن  الكربالئي  ع��ادل  املقدسة 
بحوث  عرشة  مناقشة  تم  بعدها 
تم اختيارها من جمموعة كبرة من 

البحوث املقدمة للمشاركة. 
الشيخ  اجل��ل��س��ة  رئ��ي��س  وق����ال 
»يف  ال��ع��ام��يل:  م��رصي  مصطفى 
واقع احلال ان هذه اجللسة البحثية 
من  عدد  اىل  فيها  سنستمع  التي 
من  املقدمة  امل��خ��ت��ارة  البحوث 
قدموا  الذين  الباحثني  من  عدد 
واسالمي  عريب  بلد  من  اكثر  من 
كلها تدور حول حمور واحد وهو 
)عليه  العابدين  زين  االمام  فكر 
السالم( من خالل رسالة احلقوق 
التكفري  الفكر  حماربة  وبالتايل 
من  يستفاد  ه��و  وم��ا  واالره���ايب 
هذه النصوص القيمة التي تشكل 
منظومة متكاملة حلياة االنسان من 

مجيع النواحي العقائدية والفكرية 
كثر  يف  واالجتامعية  والسلوكية 
الضوء  تسلط  التي  املحاور  من 
عل اجلانب الذي يتعلق بكل فرد 
من افراد املجتمع وبالتايل مواجهة 
واالرهابية  التكفرية  االساليب 
هذه  يف  احلقوق  كل  تسقط  التي 

احلياة«. 
عام  كل  »يف  العاميل،  وأض��اف 
ت��أخ��ذ االع����امل امل��رت��ب��ط��ة هب��ذا 
خالل  من  آخ��ر  بعدًا  املهرجان 
الفكري  والبعد  احلضور  نوعية 
فيه  نرى  الذي  واملعريف  والثقايف 
باألمور  الكتابة  عل  كبرًا  اقبااًل 
العابدين  زي��ن  ب��اإلم��ام  املرتبطة 
باعتباره حمورًا من  )عليه السالم( 
املحاور الذي يستقطب مجيع ابناء 

الفكر االنساين احلر«.
ال��دك��ت��ور نصيف  ال��ب��اح��ث  أم��ا 
ج��اس��م م��ن ال��ع��راق ف��ق��ال: ان 
ضمن  له  االوىل  املشاركة  »ه��ذه 
الثالث  سجادية  تراتيل  مهرجان 
املهرجانات  اكرب  احد  يعد  الذي 
العتبة  تقيمها  التي  وامل��ؤمت��رات 
أثر  له  وأصبح  املقدسة  احلسينية 
فكر  يف  الباحثني  نفوس  يف  كبر 

ال��س��الم(  )عليهم  البيت  اه��ل 
االمام  مقولة  وجيسد  يعزز  وهذا 
)بانني  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 
املبدأ  وه��ذا  لإلصالح(  خرجت 
اهل  فكر  لنرصة  به  نعمل  ال��ذي 
)عليه  عيل  االم��ام  وشيعة  البيت 
هو  باإلصالح  واقصد  السالم( 
إصالح االمة ملا اصاهبا من طعون 
الوهايب  التكفري  الفكر  وخاصة 
باألمة  التصق  ال��ذي  االره���ايب 
إىل  مشرًا  وبفكرها«،  االسالمية 
»إننا كباحثني مل نرتِق اىل املستوى 
التكفري  الفكر  به  الذي نحارب 
وسائلنا  زال��ت  وم��ا  ينبغي،  كام 
الوسائل  عدا  ما  كافة  االعالمية 
الدينية  ب���األم���ور  املتخصصة 
مواجهة  يف  ينربي  من  فقط  هي 
اىل  ذلك  يف  ونحتاج  الفكر  هذا 
اعالمية  ووسائل  اكرب  مؤسسات 

متعددة«. 
قدمته  ال��ذي  للبحث  وبالنسبة 
كان  جاسم  للدكتور  واحلديث 
يف  واالره��اب  التكفر  »ملحاربة 
لالمام  احلقوق  رسالة  نصوص 
زين العابدين )عليه السالم( وهو 
بحث اصيل مل يتطرق له اي باحث 

ببطون  فيه  خضت  وق��د  سابقا 
التاريخ منذ عهد االمام عيل )عليه 
الفكر  نشأ  يتضمن كيف  السالم( 
اهل  واج��ه��ه  وكيف  التكفري 

البيت )عليهم السالم(«.
اللبنانية  الباحثة  قالت  جهتها  من 
م��ن��ى ح��س��ن ك���اظ���م: »ك��ان��ت 
تنطلق  م  املقدهّ ببحثي  مشاركتي 
والتي  احلقوق  رسالة  من  أيضًا 
السجاد  اإلم��ام  خالل  من  عمل 
واالره��اب  الظلم  مقاومة  عل 
سياسة  وه��ي  احل��ق��وق،  بتبيان 
وفكر  عقيدة  عل  تعمل  صامدة 
ان���واع  اخ��ط��ر  الن  اإلن���س���ان، 
الفكري  االره��اب  االره��اب هو 
والفكر،  العقيدة  عل  يؤثر  الذي 
ولذلك نجد اإلمام السجاد )عليه 
السالم( حرص عل بناء شخصية 
هذه  تبيان  خ��الل  م��ن  اإلن��س��ان 
الفرد  بناء  من  تبدأ  التي  احلقوق 
الناس  وحقوق  األرسة  ثم  ومن 
ديباجة  احلقوق  فرسالة  وغرها، 
االخالق  يف  حقوقية  ربانية  إهلية 
الدين  اداب  مجعت  واآلداب 

والدنيا«.

جلسات بحثية تناقش آليات محاربة الفكر اإلرهابي
 بالرجوع إلى اإلرث السجادي

األحرار/ ضياء االسدي 

األحرار/ قاسم عبد الهادي
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عرضني  املقدسة  احلسينية  العتبة  مت  قدهّ
ال��دم��اء،  )ارض  ع��ن��وان  حت��ت  مرسحيني 
الثقافة والفنون يف حمافظة  وحق( عل قرص 
مهرجان  فعاليات  ضمن  املقدسة  كربالء 
تراتيل سجادية، وجاء اهلدف من العرضني 
عن  الصادر  والنفيس  اجلم  للرتاث  احياًء 
مشاهد  وسط  السالم(  )عليهم  البيت  اهل 
مرسحية خلهّصْت معاناهتم واضطهاد اإلمام 

االمام زين العابدين )عليه السالم(.
وُأقيم العرضان عل هامش مهرجان تراتيل 
شعار  حتت  املقام  الثالثة  بنسخته  سجادية 
العابدين  زين  لالمام  السجادية  )الصحيفة 
ملجتمع  وق��واع��د  اس��س  ال��س��الم«  »عليه 
)عليه  وفاته  ذك��رى  مع  وتزامنًا  مزدهر( 

السالم(.
فرقة  من  كل  قدمهام  املرسحيان  العرضان 
ال��دم��اء(،  )ارض  مل��رسح��ي��ة  م��رسح��ي��ون 
مرسح  )ف��رق��ة  قدمتها  )ح��ق(  ومرسحية 
كربالء  حمافظة  فناين  م��ن  نخبة  ك��رب��الء( 

املقدسة. 
أرض  عمل  )مرج  الوزين  مهدي  ث  وحتدهّ
الدماء(: »العام  املايض ويف مثل هذا الوقت 
بدأ العرض املرسحي ضمن مهرجان تراتيل 
سجادية ويف هذا العام اختتم عنوان العرض 
املرسحي ضمن عنوان )ارض الدماء( الذي 
السالم(  )عليهم  البيت  اهل  مظلومية  بنيهّ 
وركز يف ذلك عل مظلومية االمام السجاد 
العرض  أن  موضحا  ال��س��الم(«،  عليه   (

تتلخص  سامية  غاية  عن  افصح  املرسحي 
اهل  وصفات  بأخالق  التخلق  رضورة  يف 
نكون  كيف  وتبني  السالم(  )عليهم  البيت 
يدًا واحدة لدحر الظلم احلاصل يف البالد«.

قائال:  العرض  تفاصيل  ال��وزين  ويوضح 
»اشتغلنا يف هذا العرض عدة تقنيات حديثة 
وحاولنا ان نسر بالعرض اىل احلداثة وبعيدًا 
اجلسد  حركة  خ��الل  من  الكالسكية  عن 
كان  )الكروكراف(  وتدريب  شو،  والداتا 
من نصيب الزميل محزة الفيحان كونه يعمل 
ما  بلغت  العمل  ومدة  املضامر  هذا  ضمن 
هذه  ومشاركتنا  دقيقة   45 من  اكثر  يقارب 
اىل  بالشكر  حديثه  مستدركا  الثانية،  هي 
من  قدمته  ما  عل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
التي  الدينية  املرسحية  للعروض  كبر  دعم 
)عليهم  البيت  اهل  تراث  احياء  شأهنا  من 

السالم(«. 
فيام قال ميثم البطران مرج مرسحية )حق(: 
قام  وتعاىل  سبحانه  الل  عل  التوكل  »بعد 
االستاذ  الطفولة  رع��اي��ة  شعبة  م��س��ؤول 
بإقامة عمل  بالتشاور معنا  حممد احلسناوي 
تراتيل  م��ه��رج��ان  خ��الل  ي��ق��دم  م��رسح��ي 
مرسحية  عمل  عل  االتفاق  وتم  سجادية 
بعنوان )حق( لعكس صورة عن دور االمام 
السجاد )عليه السالم( وتوجيهاته يف العمل 

برسالة احلقوق لتسير وتنمية املجتمع«.
العرض  ه��ذا  يف  »ش���ارك  البطران  وت��اب��ع 
االمر  قحطان  االستاذ  من  كل  املرسحي 

واالس��ت��اذ ص���ادق ال��ن��رصاوي وك��ل من 
من  واملرسحية  وسيف  باين  باقر  االطفال 
واخراجي  القريني  وسام  االستاذ  تأليف 
الواقعية  من  كثرة  جوانب  فيه  والعمل  انا 
الفنطازيا  الفنطازيا، وتأيت  ويشء بسيط من 
يف هذا العرض من املكان احلايل اىل املايض 
فقط ومن حارض  الشخصية اىل ماضيها عن 
طريق الطفل واحلالة التي كان هبا والرجوع 

مرة اخرى لكونه شابا«.
العرض  يف  ممثل  االزرق  حمسن  وحت��دث 
املرسحي )حق( ومرج مرسحي عن دوره 
يف  تتجسد  التي  معاوية  بن  يزيد  لرمزية 
شخصية انسان طاغوت وانسان دموي قتل 
وعقيدة،  علم  اصحاب  هم  ومن  االنسانية 
ال��رباءة،  خيص  يشء  وك��ل  الطفولة  وقتل 
قائال: »يف هذه املرسحية يقابل شخصية يزيد 
السجاد  االمام  شخصية  االخر  الطرف  يف 
االنسانية  حقوق  كل  عل  السالم(  )عليه 
واالنتامء  والتمذهب  التدين  عن  وبعيدًا 
اىل اي دين وطائفة ما ويف هذا العمل لعيلهّ 
وفقُت يف طرح شخصية يزيد والصورة التي 
زماننا  حتى  الزمان  ذلك  منذ  يرسمها  كان 
هذا، حني تسد يزيد يف شخصية الدواعش 
االنسانية  وقتلوا  يشء  كل  قتلوا  الذين 
يشء  وكل  والطفولة  املرأة  وقتلوا  والعقيدة 

وقتلوا حتى االوطان وسمموا االرض«.

جلسات بحثية تناقش آليات محاربة الفكر اإلرهابي
 بالرجوع إلى اإلرث السجادي

األحرار/ ضياء االسدي 

األحرار/ قاسم عبد الهادي

مسرحيتان َتعرضان حقوقًا رسالية عن 
نّص االمام السجاد )عليه السالم(
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مدينة االمام الحسين )عليه السالم(..
 استعدادات كبيرة الستقبال زائري اربعينية الحسين الخالدة

يف  الزائرين  مدينة  افتتاح  كان 
والتصميم   2012/11/14
العامة  ال��ف��او  م��ن رشك��ة  ك��ان 
ل����وزارة االس��ك��ان واالع���امر 
قسم  من  مبارشا  كان  والتنفيذ 
للعتبة  اهل��ن��دس��ي��ة  امل��ش��اري��ع 
مساحة   ان   ، املقدسة  احلسينية 

املدينة )22 ( دونام واملدينة تقع 
عل طريق كربالء – بابل وتقدم 
مجيع اخلدمات اىل زائري االمام 
مبينا«  السالم(  )عليه  احلسني 
)عليه  احلسني  االمام  مدينة  ان 
هبيكلها  للزائرين   ال��س��الم( 
  )7( ع��ل  حت��ت��وي  االداري 
شعب وهي )االدارة - املالية - 
الترشيفات - املضيف - حفظ 
السائقني   - االليات   - النظام 
تم  ان  منُذ   : مضيفا  اخلدمية( 
افتتاح مدينة الزائرين واىل االن 
من)9(  اكثر  املدينة  استقبلت 
م��الي��ني زائ���ر وامل��دي��ن��ة القت 
من  كل  واعجاب  استحسان 

دخلها من الزائرين...
االم��ام  مدينة  ان   « واوض���ح 
احل���س���ني )ع��ل��ي��ه ال���س���الم( 
 )  36 عل)  حتتوي  للزائرين  
عل  حتتوي  البنايات  هذه  بناية 
قاعات  وع��ل  سكنية  شقق 
ويوجد  خدمية  اق��س��ام  وع��ل 
يتسع  بطابقني  مضيف  فيها 
وايضًا  زائ��ر  ح����وايل)1000( 
هناك مركز صحي يقدم اخلدمة 
العاب  جماميع  و)5(  املجانية 
منهل   )19 وي��وج��د)   اطفال 
يف  عالية  موصفات  ذات  ماء( 
وما  املدينة  داخل  الطرق  مجيع 
الزائرين   وراح��ة  مجالية  خيص 

تنترش ) 13 ( نافورة يف احلدائق 
املدينة  وهناك ملحقات اخرى 
ومجيعها تقدم جمانا اىل الزائرين 

الكرام...
  وما خيص استعدادات املدينة 
يف زي����ارة ارب��ع��ي��ن��ي��ة  االم���ام 
قال  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 
مجيع   : طه  االم��ر  عبد  احل��اج 
املدينية  يف  اخلدمية   ال��ك��وادر 
زائ��ري  الس��ت��ق��ب��ال   مستعدة 
)عليه  االح���رار  ايب  اربعينية 
اجلانب  خي��ص  وم��ا  ال��س��الم( 
ال��ص��ح��ي  واح���ض���ار ع��دد 
االسعاف   س��ي��ارات  من  اك��رب 

الراجلة  المليونية،  الحشود  للزائرين  في استقبال  السالم(  )عليه  الحسين  أعلنت عنها مدينة االمام  استعدادات كبيرة وواسعة 
باتجاه ابي االحرار الحسين الشهيد )عليه السالم( إلحياء مراسيم اربعينيته المقدسة، وهي توفر لهم  افضل الخدمات الحسينية 
في مقدمتها تجهيز اماكن للمبيت، والطبابة ووجبات الطعام طيلة ايام توافدهم حتى انتهاء الزيارة اضافة الى احياء المجالس 
الحسينية واإلرشادية والتوعوية  من قبل مبلغي ومبلغات االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة..ولمزيد من 
التفاصيل مجلة »االحرار« كان لها لقاء بالحاج )عبد االمير  طه عبد اهلل( مدير المدينة ليحدثنا اوال     

عن تصميم المدينة ومحتوياتها، والهدف من بنائها على ارض الحسين فقال:  صر 
ن ن

سي
 ح

ار:
حر

اال

22

A
 h

 r 
a 

r w
 e

 e
 k

 l 
y



يف  متخصصة  طبية  وك���وادر 
املدينة   داخ��ل  الصحي  املركز 
الشارع  يف  طبية  مراكز  واقامة 
الرئييس مبينا« يف كل عام تكون 
قبل  مسبقة  استعدادات  هناك 
عقد  يتم  وصفر  حمرم  شهري 
اجتامع تتم فيه دراسة الزيارات 
القوة  نقاط  ون��درس  املاضية 
باالستعداد  ونقوم  والضعف 
الزيارات  يف  السلبيات  لتاليف 
السابقة ويتم هتيئة كل منشآت 
املدينة وبناياهتا واجراء الصيانة 
وبقية  واملضيف  للصحيات 
االمور االخرى ، وسيتم تقديم 
وجبات  من  متميزة  خدمات 

وما  واملبيت   الرئيسية  الطعام 
املدينةالدينية  نشاطات  خيص 
التوجيه  مع  بالتنسيق  فتقوم 
احلسينية  العتبة  يف  ال��دي��ن��ي 
املقدسة ويقوم االخوة املبلغون 
حم��ارضات  باقامة  واملبلغات 
الكريم  للزائر  وتوعوية  دينية 
عن مبادى هنضة االمام احلسني 
جمالس  وتنظيم  السالم  عليه 
ديني  وتوجيه  وارش��اد  ووعظ 

وصالة مجاعة.. 
املدينة  يف  ت��وج��د   « مضيفا    
خ��دم��ة االت��ص��االت وم��راك��ز 
الزائر  تساعد  التي  املفقودين 
اجياد  عل  وقت  بأرسع  املفقود 

من فقده يف احلشود املليونية او 
االتصال مع ذويه .. 

وتابع قائال: هيأنا مكانا خاصا 
القامة  معرض لالعالم احلريب 
شهدائنا  ل��ص��ور  وم��ع��رض 
اروع  رسموا  الذين  االبطال 
ولبوا  والتضحيات  البطوالت 
ن��داء  الكفائي   اجل��ه��اد  ن���داء 
املتمثلة  العليا  الدينة  املرجعية 
يف سامحة السيد عيل السيستاين 
عل  ل��ل��ح��ف��اظ  ظ��ل��ه(  دام   (
حتارب  وهي  والوطن   الدين 
   ، االرهابية  داع��ش  عصابات 
لتدوين  بيضاء  قطعة  وسنضع 
بعد  لتوضع  الشهداء  اس��امء 

احلسني  االمام  رضيح  يف  ذلك 
وهيأنا  مبينا«   السالم(  )عليه 
معرض  القامة  خاصا  مكانا 
جوائز  وفيها  االطفال  لرسوم 

تشجيعية ..
اخلدمات  ان  بالذكر  واجلدير 
)عليه  احلسني  االمام  مدينة  يف 
السالم( للزائرين التابعة للعتبة 
مجيعها  تقدم  املقدسة  احلسينية 
زائ��ري  ك��ل  وتستقبل  جم��ان��ا  
السالم  عليه  احلسني  االم���ام 
انقطاع   دون  السنة  م��دار  عل 
العربية  اجلنسيات  متلف  ومن 

واالجنبية .. 
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حيدر عا�سور اهلُل أكبُر ... إنه صوت زينَب

دْع �سوتها يلْج حياتك كاملوج وا�سِغ اإليه دومنا كلل...دْعه 
يرجْع �سداه يف القلوب، ويتغلغل بقوة اىل داخلك، وا�سِغ 
يئن  جاء  زينب،  �سوت  انه  القلب،  واأمل  الروح،  بجزع  اليه 
من ملحمة العروج امللكوتي الدامية، حتمل راأ�س ال�سوء بني 
اأفجْع لدى �سماعك �سوتها وابِك بجزع، دْع  ا�سمها  يديها: 
يدخل قلبك باأمل، املرة تلو املرة وا�سرْخ : زينب ..زينب.. 
زينب، وكرْر ما ا�ستطعت حتى ي�سكن فيك وان ارت�سيت اأن 
فتتحرر...واعر�ْس  قلبك،  اإىل  �سبيله  ف�سيجد  ت�ستقبله، 
نف�سك عليها، فنورها كفيل بان يطهرك، و�ستمنحك بركاتها 
وتدهنك من حيث ال تعلم برتبة اأخيها وت�سقيك من قربة 
كافلها وت�سهل خطاك وتر�سدك الطريق اىل اهلل فالرحلة 
يديك  وبييني  ولديك  مغامرة،  عنه  والبحث  اإليه  طويلة 
�سالتك،  تعرف  بهما  والعبا�س(  وزينب  وزينب،  )احل�سني 
ويرفعك  حولك،  نعمه  فينرث  عليك،  اهلل  قبول  وتتح�س�س 
وال  التعد  كراماتهم  من  واملجربات  االأ�سماء،  جميع  فوق 
واآالمييهييا  زينب  بييركييات  العا�سورائية  حت�سى..واأيامنا 
مثل  تتالأالأ  الزائرين،  م�سابيح  كربالء  ب�سماء  املحلقة 
الأالئها كل العامل يرنو اإليها لكنهم ال يقدرون اأن يروها..
�سهر  بعد  كييربييالء،  اىل  قييادميية  ال�سر،  جبل  زينب  اإنييهييا 
تطلق  الفجر،  ت�سق  اأ�سطحها،  على  ترتع�س  اأيييام،  وع�سرة 
النور  راأ�س  تعيد  وهي  الواهن،  �سدرها  اأعماق  من  �سيحات 
جدث  بجوار  وحدها  نعم  وحدها،  وحدها...  منبعه،  اىل 
االأر�س  وفوق  الدم  منابع  عند  وحدها  امل�سطفى،  ريحانة 
املوهوبة للنور، حني خيم الظالم واأظلمت كربالء، مل يرْن 
فيها اإال �سرك �سيدتي، وراأ�س موالي احل�سني، �سنتعلم من 
مرثيتها ما تطهر به النفو�س، و�سيبقى �سوتها يهز عرو�س 
الغادرين، ا�ستقبلوها على ار�س ال�سهادة موا�سني موجوعني، 
اإنها عليمة باملكان الذي غدا قبلة الوالهني، وحمج املتاألهني، 

ومو�سع حمبة اهلل...
�سيدتي العظيمة يا جبل ال�سر �سيبقى القلم ي�سجل على 
�سطور الزمان ماآثرك، ومن بحر كراماتك اأ�سطورة العظمة 
موجات  بني  �سرك  عمق  عن  ويبحث  االإبييياء،  وملحمة 

الدموع، وخفايا ال�سلوع، وغور االأحزان ووجع القلب..
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رحيم �سمري اال�سدي  وهيييييبيييييْتيييييَك نيييييييييييورًا لييييلييييهييييدى �يييسييييييي�يييسيييتيييان

يييييييا �ييييسيييييييييد املييييييييييالأ الييييييكييييييرمي وكيييهيييفيييهيييم

والأنييييييييت اأكييييرمييييهييييم واتييييقيييياهييييم واأعيييليييميييهيييم

اأييييي�ييييسيييير حمييييبييييك ليييييو يييييقييييال ليييييه حيي�ييسييى

واملييييييوؤميييييينييييييون رعييييييييياة خيييييطيييييوك قييييييدوة

وعيييييليييييي جييييييييييارك حييييياميييييييييييًا ومييييي�يييييسيييييددًا

نييييييوازع اليييي�ييييسييييدور  يف  تيييي�ييييسيييياور  حيييي�ييييسييييدًا 

ويييييقييييال فييييرعييييون وانيييييييت عييي�يييسيييى اليييهيييدى

ييييييا الئييييييييييذًا بيييالييي�يييسيييميييت تييييييييييدراأ فيييتييينيييًة

وبيييييغييييياتيييييهيييييا عييييييييييوج تييييي�يييييسيييييور لييي�يييسيييهيييم

تييي�يييسيييربيييت حييييييني  �ييييسييييعييييود  اآل  اأميييييييييييييوال 

بيييجييينيييايييية اأ�ييييييسييييييرفييييييوا  فيييي�ييييسييييق  وزراء 

وبيييييييييييييييييوت مييييييييييال امليييي�ييييسييييلييييمييييني نيييهيييبييية

بييي�يييسيييائييير اأهيييييييييل  الييييبيييييييييت  اآل  اأتيييييييبييييييياع 

نيييييظيييييريييييية لييييلييييحييييق تيييييرتيييييقيييييب اليييييدنيييييى

وحمييييييجيييييية ليييييلييييينيييييور �يييييسيييييع �ييييسيييينيييياوؤهييييا

وميييي�ييييسييييت مبييييييييوج كييييياجليييييبيييييال يييييقييييودهييييا

وليييييييجييية اليييينييييجيييياة  بييييييياب  يف  عييي�يييسيييميييتيييه 

ييييييييا وارثيييييييييييييييًا غيييييييييرر امليييييييعييييييياين كيييييابيييييرا

هيييا�يييسيييم ميييييين  درة  فييييخيييير  ليييي�ييييسييييت  اأو 

لييييييك وامليييييييالحيييييييم يييييييا �ييييسييييميييييييييدع ميييوعيييد 

تيييي�ييييسييييرى فيييييييييكييييرم فيييييييييه مييييييياء وجيييوهييينيييا

وتييييكييييالييييبييييت زمييييييير اليييي�ييييسييييالل واخيييييبييييياأت

وتييييييييوهييييييييمييييييييوا مليييييييييا حيييييليييييميييييت بيييعيييفييية

ونيييي�ييييسييييوا بييييييياأن اأبييييييييياك حيييييييييييدرة اليييوغيييى

فيييينييييدبييييت اأ�يييييسيييييبييييياال ليييييدييييييك مييينييياغيييميييًا

وتيييييييواثيييييييبيييييييوا يييييتيييينييييافيييي�ييييسييييون مييينييييييية 

و�ييييسييييقييييت دميييييييياوؤهييييييييم اليييييزكييييييييييية تيييربييية

قييي�يييسيييميييًا بيييييذاتيييييك وهييييييي نيييفيييحييية عيي�ييسييميية

لييييييييوالك هييييدمييييت اليييي�ييييسييييوامييييع والييي�يييسيييالة

ليييييييييوالك يييييييا �يييسيييييييخ الييييعيييي�ييييسييييرية هييتييكييت

اأميييييييييييييييياًل وانيييييييييييييت كييييييفيييييياليييييية و�يييييسيييييميييييان

و�يييسيييفييييييينيييتيييهيييم مييييييذ اأطييييييبييييييق الييييطييييوفييييان

واثييييييييييييييبييييييييييييييت ذليييييييييييييييييييك امليييييييييييييييييييييييييدان

عيييييقيييييييييييان انييييييييييييييه  ييييييي�ييييييسييييييهييييييد  واهلل 

اأيييييييييظييييييييل بييييييعييييييد هييييييييداهييييييييم احليييييييييييريان

اجلييييييييييييييريان يييييييييييه  َحييييييييييييِّ يف  و�يييييييسيييييييعيييييييد 

فييييييييييينيييييال مييييينيييييك الييييييييييييييزور والييييبييييهييييتييييان

وتيييييليييييقيييييفيييييت ميييييييا يييييييياأفيييييييك اليييي�ييييسيييييييييطييييان

خيييييميييييدت ويييييييوقييييييظ �ييييسييييرهييييا الييييييعييييييدوان

واجليييييييهيييييييل واليييييفيييييو�يييييسيييييى ليييييييه اأعيييييييييييوان

قيييبييي�يييسيييت ر�ييييسيييياهييييا اليييبييييييي�يييس واليييي�ييييسييييودان

اأميييييييييينيييييييييياء غيييييييييييدر ميييييييييا لييييييهييييييم اإمييييييييييييان

لييييعييييبييييت بيييييهيييييا اليييي�ييييسييييفييييهيييياء واحليييييييييييتيييييان

اأنييييييييييييى فيييييييييييذهيييييب رييييييحيييييهيييييم �يييسيييبيييييييان

بيييييركييييياتيييييهيييييا ولييييييييي�ييييسييييعييييد االإنيييييي�ييييييسييييييان

فييييتييييلييييميييي�ييييسييييت خيييييطيييييوتيييييهيييييا الييييعييييميييييييييان

ور�يييييييييسيييييييييت عييييييلييييييى جيييييييودييييييييهيييييييا ربيييييييييان

وكييييي�يييييسييييياه ميييييين اأهييييييييييل الييييكيييي�ييييسيييياء اأمييييييييان

كيييييييين كييييييابيييييير هييييييييو والييييييييعييييييييال �ييييسيييينييييوان

ييييييييا بييييييين احلييييي�يييييسيييييني وحيييي�ييييسييييبييييهييييا ملييييعييييان

مييييييتييييييجييييييدد يييييييييياأتيييييييييي بيييييييييه �ييييسييييعييييبييييان

واأنييييييييييييييييييوف اأبييييييييينييييييييياء اخليييييييطيييييييا تييييهييييان

كييييييي تييي�يييسيييتيييبيييييييح عييييرييييينييييك اليييييييذوؤبيييييييان

خيييييييذالن اليييييييدميييييييا  يف  الييييييتييييييحييييييرج  اأن 

جييييبييييان اليييييييعيييييييورتيييييييني  ذا  واأبيييييييييياهييييييييييم 

اأذان اجلييييييهييييييال  عيييييليييييى  بيييييحيييييي  وعييييييييييال 

اأمييييييييييييييييروج فيييييييييهييييا طييييييييياب والييييييريييييييحييييييان

قييييد�ييييسييييييييية اأغيييييييفيييييييى بيييييهيييييا اليييييعيييييرفيييييان

ليييييييييييوالك �ييييييسيييييياد اليييييييييييرتك والييييييييرومييييييييان

تييييييعييييييطييييييلييييييت ومتيييييييييييييييييييزق اليييييييييييقيييييييييييراآن

اأعييييييرا�ييييييسيييييينييييييا وتييييييدنيييييي�ييييييس اليييييييدييييييييوان

وهبْتَك نورًا للهدى سيستاُن
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اميان كاظم احلجيميزحُف قافلة الخلود

وقفُت على حافة الطريق، وعلى مقربة من �سمعي حثيث خطى، وثمة اأ�سوات و�سجيج .. النظرات مني �ساردة مع تلك اجلموع التي 
تلبية  عن  امل�سافة  طول  وال  الرحلة  م�سقة  تثنهم  مل  منهكني  بقوة..  مقبلون  لكنهم  متعبني  عميق.  واد  حافة  على  كال�سيل  تنحدر 
نفو�سهم مبلهمهم  وت�سمو  املعزين،  باآهات  اأفئدتهم  القباب، وتطمئن  لتكتحل عيونهم بريق  العا�سقني،  كعبة  اأمام  والوقوف  النداء، 

العظيم. 
الواقعة يف يوم  ال�سنني خلت.. حيث  اأ�سافر بخياالتي مئات  اأغم�ست عيني.. كي  االأر�س، حيث مو�سع قدمي،  اأطرقت براأ�سي اىل 
عا�سوراء احلزين، مل اطْق �سرًا عما ر�سمته خميلتي مل�سهد الفجيعة و�سور االأ�سالء وعويل اليتامى ورائحة اخليام املحرتقات، واأقمار 
م�ساالت على اأ�سنة الرماح، حتى �سعرت بقب�سة من حديد تعت�سر قلبي.. لينفجر زمزم دمعي مطرا، كاأنه يوا�سي احلورية االأن�سية يف 

عظيم م�سابها بولدها املظلوم .
ما كان يل بعد هذا ااّل اأن ان�سم لقافلة احلزن، واركب موجة اأملي يف �سفر اخللود مع احل�سود املباركة.. �سائرة بدرب الع�سق احل�سيني، 

ملبية خا�سعة، ومعفرة جبيني بذهب الرتاب املقد�س الذي تثريه خطوات الوالهني.
ترتى،  امل�ساهد  احل�سني"،  خدام  "نحن  بي  ويفتخرون  فح�سب  خدما  اأنف�سهم  يرون  حيث  امللوك..  هوؤالء  يقدمه  ملا  العجب  يغمرين 
وا�ستح�سار الزمن يفر�س نف�سه عند كل م�سهد.. اإال اأن م�سهدا األيما ا�ستوقفني.. طفلة تبكي بحرقة، وحولها النا�س يبكون، اأمعنت 
النظر فيها مليا.. الأجدها جت�سد معاناة عزيزة احل�سني رقية وهي ت�سع يف حجرها راأ�س اأبيها، ت�سمه مرة . وت�سمه اأخرى.. تقبله، 

تئن عليه.
الغريب.. اأن الطفلة مل تكن توؤدي ت�سبيها فح�سب، اإمنا كانت تعي�س الهاج�س، ت�ستح�سر املا�سي ، حتيل الدمع دما يف جت�سيد الفاجعة.. 
فدموعها احلقيقية قد الم�ست وجدان الزائرين، لتذكرهم مب�سيبة رقية التي حملت جباال من االأ�سى حتى اأرهقها ذلك احلزن، ومل 

يحتمل قلبها ال�سغري فاأ�سعفها املوت، لينهي اآالمها، وحتظى بلقاء احلبيب.
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اأكتفي بحماك عاملًا اأزليًا، اإذ ال �سيم ما دمت 
معي مت�ساميًا .. اأمامي طودًا اأ�سم.

وتلقف نكباتي كع�سا مو�سى اإذا األقت ثقلها 
علّي.

واالآن.. ما بني اأروقة الوجود ابحث عن كف 
م�ستاأذنة  يوما  بابي   طرقت  كف  مفقود.. 
اأجييرُّ  خرجت  الطفوف،  بييوادي  حيث  اىل 
بييياأذييييال احييتيي�ييسييامييي، وكييفييك حتييمييل لييواء 
ال�سماء.. يكلل على تيجان الفواطم بريقًا 

للفداء.
كف طاملا عانقت كفي عارجة بي نحو اقتاب 
البالء.. املهاجرة قهرًا اىل رحلة احلتوف.

م�ستبدة تلبدت �سحب ال�سغائن حتوم حول 
بدريًا..  ثيياأرًا  تطلب  الر�سول..  اآل  اأطناب 
االأجنم الثاقبة تت�سابق اىل م�سارعها دون 

�سم�س الهدى.

اأكباد حّرى واأ�سوات ت�ستغيث .. العط�س.. 
ييي�ييسيياوم معينه  اأميي�ييسييى  الييعييطيي�ييس.. وامليييياء 
امل�ستعر..  بقلبه  القمر  فانف�ّس  بالدماء، 
ثم  حماجرها  من  الفرات  اأحييداق  منتزعًا 
معلنًا  خجال ً  فغار  كفيه  بطوفان  اأغرقه 

انك�ساره.
�ساقًا �سليل ال�سيوف باأراجيز حيدرية حني 
األهب بح�سامه هيجاء كربالء كاأنها فّرت من 
ال�سالل  ثعالب  وجوهها  على  هامت  ق�سورة 

تبحث عن جحور.
على  فماتت  املقدور،  من  منا�س  ال  ولكن.. 
ملقاة  روا�سي كفيك تو�سالتي حني ودعتها 
على مذبح العلقمي.. هناك اىل حيث كان 
مبتغاها ومر�ساها.. يا بدر اأيامي املدلهمة، 

اأتدري حقًا متى خ�سرت كفيك؟ 
اأكتايف  على  ال�سماتة  �سياط  انهالت  حينما 

بت  لييفييقييدك.  �سالت  اإذ   مييدامييعييي  تييزجيير 
اأت�ساءل .. ما يل انا وال�سياع؟ فما اأ�سابتني 
با�سمي  يلهج  املييغييدور  و�سوتك  اإال  نوائبه 
يلتم�س ال�سماح.. يا حماي، �ساأرحل حاملة 
رفات ذكراك ت�ساطرين الرزايا كلما اأناخوا 

مبحملي املفجوع.
حمطات  مزقته  اليييذي  �ييسييري  جلباب  يييا 
كي  اإليك  �ساأعود  اأتييراين  االأليمة،  �سباي 
طيبة.  اق�سد  ثم  قرك  ثرى  على  القيه 
لييكيين وحيييييدة بييال كييفيييييلييي.. اأخيييي حّطت 
ف�سائلك،  اأعييتيياب  على  رحييالييهييا  الكلمات 
الوفاء..  �سيد  تنعى  كيف  حروفها  فتعلمت 
عبا�س  قائلة..  رثاءها  بالنحيب  فاأن�سدت 
.. هذا يعني غرية.. راية .. جود.. اأزل، بل 

كفك واالأزل.

ميعاد كاظم الالوندي َك واألزُل كفُّ
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ا وجه التاريخ بذات  حشدان مقدسان غرهّ
احلشدين  وكال  النتائج  وذات  األسباب 
واهل��داي��ة  ل��ل��ح��ق  معسكرين  ي��م��ث��الن 
الطبيعي  االمتداد  االن  أحفادها  يشكل 
معسكران  يقابلهام  هل��ام  والفايسلوجي 
يف  يتقابالن  يفتئا  ومل  والضاللة  للباطل 
صرورة مستمرة لدورة الرصاع الرسمدي  
ت��ارة  ب��ني اخل��ر وال���رش، وال��ت��ي تضعف 
عرب  اشتدت  ولطاملا  أخ��رى  ت��ارة  وتشتد 
ببعيد حينام  عنا  يوم عاشوراء  التاريخ وما 
الشهيد  اإلمام  وقف  يوم  وتائرها  اشتدت 
االنحراف  م��رشوع  أم��ام  السالم(  )عليه 
أمية  بنو  منه  أراد  ال��ذي  اإلسرتاتيجي 
اإلس��الم  م��رشوع  ويمحوا  ي��ص��ادروا  أن 
عن  ال��وج��ود  م��ن  العلوي   / املحمدي 
النبوي  البيت  اجتثاث  االول    : طريقني 
متاما،  وإبادهتم  الرسالة  بأعباء  قام  الذي 
الثاين  إحياء اجلاهلية األوىل وقيمها لتكون 

اإلسالمية  املبادئ  عن  موضوعيا  بديال 
األعظم  الرسول  اجلها  من  ناضل  التي 
والرعيل اإلسالمي األول، وأراد بنو أمية 
املرير  النضال  ذال��ك  فصول  تذهب  أن 
التي  هي  أمانيهم  ولكن  الرياح  أدراج 
اإلمام  وقف  بعدما  الرياح  أدراج  ذهبت 
ودفع   األم��وي،   املرشوع  وجه  يف  الشهيد 
دفعه  من  البد  كان  ثمنا  املقدس  وج��وده 
يتطلب  فاألمر كان  إلفشال ذلك املرشوع 
اإلم��ام  يقف  مل  ول��و  جساما،   تضحيات 
التدمري  امل��رشوع  ذل��ك  بوجه  الشهيد 
املحمدية  الرسالة  ألصبحت  والتخريبي 
جم��رد أط���الل وذك��ري��ات وش��واه��د عل 
ماض وىل واندرس، وهو بالتأكيد اليكون 
مجيال هلؤالء ألنه يتضمن اهلزائم التي مني 
يد  عل  اجلاهلية  يف  األم��وي  املعسكر  هبا 
اإلمام  وقوف  كان  فقد  الرسالة   معسكر 
املعصوم )عليه السالم( مع حشده املقدس 

والمهرب  عنه   حميص  ال  حتميا   وقوفا 
وقوفه  إن  يعلم  السالم  عليه  وك��ان  منه 
سيكون وراءه تضحيات كبرة تبدأ بنفسه 
وحرائره  عياالته  بسبي  والتنتهي  املقدسة 

والتطواف هبن يف األمصار.
املعصوم  بقيادة  املقدس  احلسيني  احلشد 
اسرتاتيجيا  مرشوعا  كان  السالم(  )عليه 
ودحضه  األم��وي   امل��رشوع  شيفرة  لفك 
ورميه يف البحر وعل ذات السياق احلكيم 
وقف نائب املعصوم )عجل الل تعاىل فرجه 
الرشيف( آية الل العظمى السيد السيستاين 
)دام ظله( بوجه املرشوع الداعيش والذي 
أدرك بحنكته ونفاذ بصرته الثاقبة أن هذا 
املرشوع هو مرشوع دويل / إقليمي / حميل 
أو  هنا  بقعة  احتالل  من  ابعد  منه  الغرض 
جغرافية  مفاصل  عل  السيطرة  أو  هناك 
بل  التوسع  لغرض  منها  لالنطالق  حيوية 
اإلسالم  عل  القضاء  هو  منه  اهل��دف  إن 

بقلم: عباس الصباغ  حشُد الحسين )عليه السالم(
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املحمدي األصيل املتمثل بخط التشيع  �  مرة أخرى وبعد 
أن فشل مسعاهم  يف الطف �  فاالستهداف إذن هو متامثل 
ومتشابه إن مل يكن هو عينه مع اختالف األعرص واألدوات 
األصيل  املحمدي  اإلسالم  بيضة  استهدفوا  الطف  ففي    ،
يستهدفون  واليوم  البيضة   هذه  يمثل  من  اجتثاث  وأرادوا 
ذات اإلسالم املتمثل ببيضة التشيع واجتثاث  الشيعة بعد أن 
اجتثوا إمامهم، فاألسباب ذاهتا والنتائج ذاهتا ايضا واملعاجلة 
ذاهتا ايضا متثلت بالوقوف احلازم وعدم املهادنة أو املراوغة  
 ، نتائج  إليه األوضاع وما ستسفر من  ملا ستؤول  انتظار  أو 
فقد قاهلا اإلمام الشهيد )من حلق يب اسُتشهد ومن مل يلحق 
مل يبلغ الفتح( فالفتح مقرون بااللتحاق حتام وان كان يفيض 
ايضا وعندما ُعرضت عليه  احللول  فتح  الشهادة وهي  اىل 
الدنيوية واملادية قاهلا )هيهات منا الذلة( وبقي سائرا يف تنفيذ 
امة جده  )صل الل عليه  املقدس يف  مرشوعه  اإلصالحي 
الرشيف  بدمه  األعل مضمخا  بالرفيق  التحق  أن  اىل  واله( 
وبعد أن قدم عالوة عن نفسه املقدسة زبد الوجود وأفضل 
الل  )ريض  أصحابه  واكارم  هاشم  بني  علية  من  ماموجود 
عنهم أمجعني ( وقد أدرك اإلمام الشهيد بان عاشوراء هي 
اكرب من كوهنا معركة ستحدث لسويعات وينتهي األمر وكام 
توقع اإلمام الشهيد فان عاشوراء مل تنتِه فصوهلا بعُد وهاهي 
التشيع  العراق )مركز  الداعيش ألرض  مستمرة فاالجتياح 
يف العامل( يعد فصال آخر من فصول عاشوراء فاألمر يتطلب 
الشعب  لعموم  اجلامهري  التحشيد  يستلزم  مرشفا  وقوفا 
العراقي كوهنم مجيعا مستهدفني يف كل يشء يف أمواهلم ويف 
فقط  الشيعة  األمر عل  يقترص  أعراضهم ومل  ممتلكاهتم ويف 
وبقية  واملسيح  الُسنة   ) )أنفسهم  إخواهنم  مع  لبوا  الذين 
املذاهب واألديان نداء الفتوى التي أطلقها اإلمام السيستاين 
غداة االجتياح الداعيش وللعلم إن فتوى اجلهاد الكفائي مل 
ُتوجه فقط اىل الشيعة او ملقلدي سامحة السيد السيستاين بل 
الفتوى  السالح وهاهي  يقدر عل محل  من  ُوجهت جلميع 
الرشيفة بدأت تعطي ُأكلها وثامرها التي أينعت بتضحيات 
الذين لبوا نداءها ومن مجيع ألوان الطيف العراقي وكاشفة 
عن سلسلة من االنتصارات الباهرة والتي تم بموجبها حترير 
األرايض التي دنسها داعش ورفع هذا الكابوس الذي جثم 

عل الصدور لسنتني وأزيد .
الذي  املقدس  الشعبي  احلشد  بان  القول  نستخلص  وهبذا 
تشكل عفويا وتلقائيا بعد فتوى اجلهاد الكفائي ، يعد امتدادا 
يوم عاشوراء  التي تشكل  املقدس  احلسيني  للحشد  طبيعيا 
وكالها أديا ما ُرسم هلام من واجبات يف احلفاظ عل بيضة 
اإلسالم املحمدي/ العلوي  األصيل وان كانت التضحيات 
جسيمة جدا بدئت بيوم عاشوراء الذي استمر حلد االن ومل 
ينقطع وسيستمر حلني ظهور املصلح  املنتظر )عليه السالم(.

التلفزيونية الشيعية  القنوات  النسبية للشيعة تزداد  مع ازدياد احلرية 
والتي باتت تلعب دورا بارزا يف نرش فكر اهل البيت )عليهم السالم( 
بلغات متلفة فضال عن  العامل، ال سيام واهنا تبث  يف متلف ارجاء 
توجهها لرشائح اجتامعية وفق مستوياهتا التعليمية قنوات االطفال 
وغرها. الصعود املتسارع للقنوات الشيعية ادى اىل تزايد املخاوف 
لدى اجلامعات الوهابية التي تكفر الشيعة وتدعو لقتلهم، ويف مقال 
العداء  خيِف  مل  الذي  املقال  كاتب  اوضح  النيلني  موقع  عل  نرش 
الواضح للشيعة تبني ان اشد ما ختشاه اجلهات املعادية للشيعة هي 
من قنوات االطفال كوهنا ابدعت يف ايصال فكر اهل البيت )عليهم 
تاثر بث  املقال خيشى من  ان كاتب  يثر االستغراب  السالم(. وما 
مثل    ) السالم  )عليهم  البيت  اهل  اىل  املنسوبة  االسالمية  االدعية 
ادعية االيام ودعاء الصباح وغره، فضال عن ختوفه من بث مشاهد 
لكيفية الوضوء الصحيحة عل الطريقة االسالمية النابعة من مدرسة 
البيت )عليهم السالم(. وذكر املقال ان الفضائيات والقنوات  اهل 
اكثر من  االن  إذ وصلت حتى  تزايد مستمر  الشيعية يف  التلفزيونية 
اربعني قناة تلفزيونية بحسب كاتب املقال. وهي تركز عل مظلومية 
مظلومية  وخاصة  والسالم  الصالة  افضل  عليهم  النبوة  بيت  اهل 

االمام احلسني )عليه السالم( .

الفضائيات الشيعية
 تثير مخاوف الوهابية
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مركز  ه  أع��دهّ ال��ذي  امللف  يف  نقرأ  ونحُن 
التابع  ال��س��الم(  )عليها  زينب  احل���وراء 
كادره  د  تفقهّ حول  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
من  عوائل(   6( ل�  املثابرات  األخوات  من 
قضائي  سكنة  من  األبرار  الشهداء  عوائل 
ملحافظة  التابعني  واهلاشمية(  )القاسم 
وجدنا   ،)2016  /9  /25( بتاريخ  بابل 
وبطوالت  مؤملة  وقصصًا  عجيبة  حاالت 
اللسان عن وصفها واللفظ والبيان  يعجُز 
يف  حمفورة  تظل  أهنا  سوى  رشحها،  عن 

ذاكرة كلهّ من يقرؤها.
العائلة األوىل كانت عائلة الشهيد السعيد 
مواليد  من  وهو  مطلك(  مشعان  )أحمد 
القاسم،  قضاء  سكنة  م��ن   )1979(
الخالدية  جزيرة  قاطع  في  اُستشهد 
للواء  وينتمي   ،)2016  /8/2( بتاريخ 
التابع  ال��س��ام(  )عليه  األك��ب��ر  علي 
بنات   4( وله  متزّوج  الحسينية،  للعتبة 
مع  البطل  هذا  استشهد  وقد  وول��دان(، 

رفاقه المجاهدين )الشيخ مقصد وسامر 
وقد  مزروعة،  عبوة  بانفجار  وجاسم( 
كان نبأ استشهاده مفجعاً في منطقته لما 

ذكريات  من  عليه(  )رضوان هللا  تركه 
وكما  عليه،  تعّرف  شخص  كل  مع 
وَحسن  الهادئ  بالرجل  زوجته  وصفته 

المعاملة مع أهله وجيرانه ورفاقه.
رومي  حسن  الشهيد  ة  لقصهّ انتقلنا  ثم 
)1960(، هذا البطل الذي يعيش  جسوم 

مزارعًا  يعمل  وكان  صعبة  مادية  ظروفًا 
عل  أرص  وق��د  ال��غ��ريب  احل��م��زة  قضاء  يف 
نال  حتى  اإلرهابينَي  قتال  يف  املشاركة 

الدموُع تسبُق كّل شيء وأنَت تقرأ عن شهداء الوطن..

ال يستطيُع أحٌد أن يتمالك نفسه من دون أن يذرف دموع 
الشعبي  حشدنا  شهداء  عن  يقرأ  عندما  ال��ح��ّرى  األس��ى 
المقّدس، رجال ال تعرف األرض مثلهم هذه األيام، أقبلوا 
ليهبوا  يملكوَن،  ما  وأعّز  الدنيا  زهو  تاركيَن  الموت  على 
أرواحهم ودماءهم قرابيَن للوطن األبهى ودفاعًا عن عرضه 

ومقدساته بعد أن لّبوا نداء السماء.

مواقف وبطوالت يوّثقها مركز الحوراء )عليها السالم(.. )ج1(
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رشف الشهادة، وقد كان أمجل ما فيه شيبته 
ووقاره وهو حيارب عل ساتر الوطن، وقد 
أطلق عليه رفاقه لقب )شيخ املجاهدين(، 
فيام منحه مركز احلوراء لقب )األب املثايل( 
لرتبيته احلسنة لبناته الثامن وولده الوحيد، 
عل  وحرصه  ببناته  الكبر  اهتاممه  ومدى 
غ��رس امل��ب��ادئ اإلس��الم��ي��ة وح��بهّ أهل 
مثلام  نفوسهن،  السالم( يف  البيت )عليهم 
بناته وهي تتحدث بنربة من  قالت إحدى 
االشتياق لوالدها الشهيد الذي استشهد يف 
قاطع الفلوجة بتاريخ )27/ 6/ 2016(.

يعمل  والدها  »انهّ  قائلًة:  ابنته  وتضيف 
إحضار  عل  معصوم  إم��ام  كل  مولد  يف 
الشموع بعددهن، ويقيم احتفاال بسيطا يف 
دارهم يصل أحيانًا إىل إيقاد الشموع فقط، 
ليتحدث هلم عن سرة اإلمام  ثم جيمعهم 
لتواريخ  حفظهم  عل  ساعد  حتى  وحياته 
والدة األئمة )عليهم السالم(، وكذا األمر 
السالم(  )عليهم  استشهادهم  تواريخ  يف 
ذات  يقوم  بسيط  ع��زاء  جملس  إقامة  عرب 
العزائية  احلسينية  القصائد  بإنشاد  األب 
املاضية  السنة  يف  صادف  وقد  بناته،  أمام 
ليلة استشهاد اإلمام احلسني )عليه السالم( 
وكان حينها يف جبهات القتال، وقد اتصل 
هبن يذكرهن بإحياء هذه الليلة وطلب من 
بناته وابنه أن جيتمعوا لقراءة العزاء فيام هو 

يشاركهم عرب اهلاتف يف إقامته!«.
وقد كانت ذكريات البنات عن أبيهن البطل 
تعود  خاصة  روحانية  لبيته  وكان   ، كثرة 
املواظب  الرجل  هذا  لروحانية  بالتأكيد 
)رضوان  استشهاده  ثم  فروضه  أداء  عل 
سامحة  م  ق��دهّ وأن  سبق  وق��د  عليه(،  الل 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي كتاب شكر 
وتقدير له كتب فيه: إىل جناب األخ حسن 
رومي جسوم عيل.. إن ما ملسناه من عمل 
املقدس  بالواجب  بالتحاقكم  خالص 
ملقارعة العصابات التكفرية اإلجرامية يف 
باإلجازة  التمتع  رافضني  مكحول،  قاطع 
الدفاع  أعينكم  نصب  واضعني  الدورية 
دليل  إال  هو  ما   � املقدسة  احلرمات  عن 

عل شعوركم العايل باملسؤولية تاه دينكم 
ه لكم شكرنا  وبلدكم � لذا يطيب لنا أن نوجهّ
وتقديرنا سائلني املوىل القدير )جل شأنه( 
آملني  والسداد،  بالتوفيق  عليكم  يمن  أن 
زمالئكم  ومن  العطاء  من  املزيد  تقديم 

االقتداء بكم.. إنه سميع جميب.
ومن أكرب جماهد إىل أصغرهم عمرًا ولكن 
بعطاء كبر فاق احلدود، إنه الشهيد )سامر 
 ،)1988( مواليد  م��ن  خضر(  سجاد 
وله  م��ت��زوج  القاسم،  قضاء  سكنة  م��ن 
البطل  وهلذا  رض��ا(،  وحممد  )عيل  ول��دان 

به  اخل��اص��ة  ته  قصهّ
يف  وهو  وبطوالته 
وريعان  هذا  عمره 

نداء  لبهّى  حيث  عليه،  احلياة  وإقبال  شبابه 
صدورها،  ف��ور  العليا  الدينية  املرجعية 
الدعم  ضمن  مقاتاًل  األمر  بادئ  يف  وكان 
اللوجستي الذي يشارك يف نقل االمدادات 
للمجاهدين، ولكن أمنيته أن يكون معهم 
وطلب  السالح  محل  عل  فتدرب  مقاتاًل 
بصفوف  يلحقه  أن  فوجه  آمر  من  مرتجيًا 
وإرصاره  تدريبه  إكامل  وبعد  املجاهدين 
عل حتقيق امنيته يف أن يكون مقاتاًل حتقق 
لرشاء  يكفيه  ما  يملك  يكن  ومل  ذلك،  له 
املدنية  العسكرية فذهب بمالبسه  املالبس 
وطلب سالح أحد املقاتلني والذي مل يكن 
عن  للدفاع  السواتر  خلف  ووقف  جيدًا 
رؤيته  عند  الفوج  آمر  استغرب  أرض��ه، 
هبذه احلالة وسأله فيام إذا كان يف اسرتاحة 
أم أداء الواجب!، فبادر )سامر( باالعتذار 
لكونه هبذه املالبس يقاتل ورشح له ظروفه 
زه  اخلاصة فلم يكن من األخر إال أن جههّ
ليستمر  وع��ت��اد  مالبس  م��ن  حيتاجه  ب��ام 
وبتاريخ  أشهر  وبعد  األع��داء،  بمواجهة 
عمليات  يف  ُاستشهد   )2016  /  8  /2(

حترير اخلالدية.

الدموُع تسبُق كّل شيء وأنَت تقرأ عن شهداء الوطن..
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تقرع أجراس الكنائس بالموصل
امل��وص��ل,  مدينة  يف  الكنائس  أج���راس 
تأكسدت وتآكلت ملرور فرتة طويلة؛ لعدم 
الكفر  عصابات  متركز  بسبب  حركتها 
دخلوها  التي  املناطق,  هذه  يف  واإلره��اب 
الرخيصة,  وامل��س��اوم��ات  اخليانة,  بسبب 
للذين باعوا ضمرهم, وباعوا الوطن, الذي 
هو رشف كل مواطن يعيش فيه, وال يمكن 
املساومة عليه, ولكنهم فعلوها. بعد حترير 
املنطقة الغربية من البالد, تتجحفل القوات 
ومجيع  مسمياهتا  بكل  املسلحة,  العراقية 
لتدك أوكار اخلرافة  الشامل,  باتاه  صنوفها, 
نينوى,  مدينة  يف  ال��داع��يش,  واإلره���اب 
أبناء  ترتقب  وه��ي  إنتظارها,  ط��ال  التي 
والشجاعة  احلق  رجال  واجلنوب,  الوسط 
الشيطاين  الرجس  من  وحتريرها  إلنقاذها, 
الداعشية, وما  الوهابية  والبدع,  واخلرافات 
ُعمل بأهلها من جرائم, تتناىف مع كل القيم 
املراهنات  كل  رغم  اإلنسانية.  واألخالق 
إلعاقة  وخارجه  البلد,  داخل  والتكهنات 
تقدم القوات العراقية, بإتاه مدينة املوصل 
لتحريرها, لكن األبطال مل يتوقفوا عن ذلك, 
وفق  البطلة,  العراقية  القوات  فتقدمت 
وأع��ادت  العامل,  أذهلت  مدروسة,  خطط 

هيبة القوات األمنية, وهيبة البالد. يتسابق 
املوكلة  واملهام  الواجبات  لتنفيذ  األبطال 
باتاه  حماور  عدة  من  األرض  وحترير  هلم, 
مركز املدينة, وعروش الكفر الداعيش, تنهار 
وتتهاوى حتت أقدامهم. تقدم األبطال أجلم 
عن  ودافع  بالتوقف,  طالب  من  كل  أفواه 
أردوغان  فاه  أجلم  حيث  اإلرهايب,  داعش 
وحكام آل سعود, بعد أن ثبت هلم إن أبناء 
الرشفاء,  العراقيني  إخواننا  ومجيع  املوصل, 
وتفصيال,  مجلة  يرفضوهنم  العامة,  أبناء  من 
واإلره���اب,  الكفر  عن  يدافعون  وإهن��م 
أن   .. الكلامت  تعجز  البلد.  أبناء  عن  ال 
ألبناء  واإلنساين,  البطويل  الدور  عن  تعرب 
فصائلها  بجميع  املسلحة,  العراقية  القوات 
وللعامل  املوصلني  ألهلنا  ثبت  وصنوفها, 
حيملون  واجلنوب,  الوسط  أبناء  إن  مجيعا, 
م��ب��ادئ وأخ��الق��ا أذه��ل��ت ال��ع��ق��ول, نعم 
حيملون رسالة اإلمام عيل,  وسيد الشهداء 
أهل  هم  السالم(,  احلسني)عليهام  اإلم��ام 
يطبقوهنا  اإلسالمية,  وامل��ب��ادئ  الرسالة 
وفخر,  ينتابنا  شعور  ال��ش��دائ��د.أي  عند  
,يعيد  العراقي  البطل  املقاتل  نرى  عندما 
خشب  من  يدوي  للكنيسة,عمل  الصليب 

وتقرع  حلظتها,  لديه  متوفر  ما  ومسامر, 
تصعق  رسالة  حتمل  أصواهتا  أجراسها, 
املتجلدة,  والقلوب  املتحجرة,  العقول  هبا 
فتهوي اخلرافات, واإلرث الفكري احلاقد 
الكثرين  عقول  به  حقنت  الذي  القديم, 
عن  والبحث  اإلط���الع  وع��دم  جلهلهم, 
نرش  لغرض   , ثقاهتم  وتضليل   احلقيقة, 
التفرقة والطائفية. حتققت الوحدة العراقية, 
جلميع أطياف الشعب العراقي, التي مجعها 
العشائر, ونداء  أبناء  الوئام, ولقاءات  مؤمتر 
املرجعية الدينية, أصبح شعبا واحد,ا وعراقا 
وال��ظ��روف,  املصاعب  كل  رغ��م  واح���د,ا 
هناك  والزال  نعيشه,  الذي  املرير  والواقع 
وابعاد  ج��دي��دة,  ثغرات  فتح  حي��اول  من 
الرأي العام عن حقيقة النرص, الذي يتحقق 
البعض  حي��اول  العراقي.  الصف  بوحدة 
التي  األفكار,  نرش  أو  ال��ق��رارات,  إص��دار 
حقيقتنا,  عن  العراقي  العام  الرأي  تشغل 
ووحدة الشعب العراقي,  فليعلموا إن مجيع 
حماوالهتم فاشلة, ومن نرص إىل نرص, بعون 
الباري, وبركة مراجعنا, الذين ترتبط قلوهبم 
وعقوهلم, مع أبناء البلد, يف ساحات الوغى.

عبد الحمزة السلمان 
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تنترش وبشكل كبر ظاهرة مقاهي االركيلة  يف بغداد العاصمة ويف 
حمافظات عراقية كثرة وهي ظاهرة غريبة وخطرة وتعترب افة تفتك 
بشبابنا حيث تؤثر بشكل سيئ جدًا عل الصحة العامة للشخص 
التي   ) النركيلة   ( االركيلة  مقاهي  العراقي،  وعل مستقبل شبابنا 
التي  الظروف  بسبب  هلم  الوحيد   املتنفس  اهنا  البعض  يعتربها 
للمحتالني  ومالذًا  مكانًا  بالفعل  أصبحت  إهنا  اال  بالبالد  حتيط 
واملتسكعني، كانت املقاهي يف االزمنة السابقة متثل ملتقى لألدباء 
اال  ال��رأي   وأصحاب  واملثقفني  االجتامعية  والنخب  والشعراء 
اهنا مثلت اليوم وبكل أسف اليوم مكانًا إلدمان الشباب والطلبة 
من  الكبر  العدد  ان   ويبدو  الدراسية،  الواجبات  من  واهلروب 
اليومية   الرغبة  تتشبع  املقاهي حيث  يرتاد هذه  الصبيان والشباب 
وسلبية  الوسيلة  هذه  مضار  يعلموا  ان  دون  عروقهم  يف  وترسي 
عملهم الذي يقومون به. ان هذه املقاهي تشكل خطرا حقيقيا عل 
اوالدهم  مراقبة  واألمهات  االباء  من  واملطلوب  شبابنا  مستقبل 
من خطر هذه الظاهرة واحلاالت الشاذة االخرى واملسيئة للذوق 
العام، وظاهرة الشيشة واملعسل )تدخني النرجيلة( أصبحت اليوم 
أيادي  بني  سوى  نراها  ال  كنا  سابقَا  اليوم،  الفتيات  بني  منترشة 
الشباب واليوم ُفتحت كثر من املطاعم واملقاهي يف منطقة متلفة 
من العراق.. نرى ان االجهزة احلكومية جيب عليها املراقبة الدائمة 
ملجاهبة  صارمة  قوانني  سن  الربملان  وعل  الشديدة  واملحاسبة 
انحراف  بخطر  وتنذر  اليوم  نواجهها  التي  احلقيقية  املشكلة  هذه 

اجتامعي كبر..
التالعب  من  مكنهم  قد  املقاهي  أصحاب  عل  الرقابة  غياب  ان 
تتمثل  الزبائن  جلذب  جديدة  أساليب  اوجدوا  حيث  واالحتيال 
بإضافة مواد مدرة لالركيلة وبالتايل شيئا فشيئا تتسبب باإلدمان 

ملتعاطيها خصوصا
ويالحظ ان اغلب التبوغ الداخلة اىل البالد حتمل بني ثناياها املوت 
تباع  التبوغ  انواع من  التبوغ اخلاصة باالركيلة وهناك  وخصوصا 
االكياس  انتفاخ  بسبب  الوفاة  اىل  تؤدي  وقد  باحلشيشة  ملوطة 
االوكسجينية يف الرئتني ما يؤدي ذلك مبارشة اىل التسمم الرئوي.

احدى الدراسات التي اطلعنا عليها تؤكد بأن اغلب حاالت العقم 
وكذلك  املرخصة،  غر  التبوغ  بسبب  كانت  الشباب  بني  اليوم 
والكلوي  الرئوي  والعجز  القلب  وام��راض  الرسطان  حاالت 

وعطل اغلب االجهزة اجلسدية
وهنا نوجه النداء لوزارة الصحة واملؤسسات االعالمية واملدارس 
وامل��رضة  احلضارية  غر  الوسيلة  ه��ذه  ارضار  ولبيان  للتوعية 
واخلطرة عل مستقبل شبابنا . ونرى فرض رضائب عل اصحاب 
االعالمية  الوسائل  عرب  عنها  لالبتعاد  الشباب  حث  مع  املقاهي 

املرئية واملقروءة واملسموعة للحفاظ عل سالمة شبابنا واالستفادة 
من تارب الدول املتقدمة واملنظامت الدولية ومنع تداوهلا وحتريم 

وجودها يف االماكن العامة

مقاهي االركيلة ُتنذر بخطر اجتماعي كبير..! 

عدنان فرج الساعدي 
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أملانيا مسرة عاشورائية   أقامت هيئة خدام احلسني يف مدينة هانوفر 
العزاء والتشابيه واللطم، طيلة حمرم احلرام  بمشاركة  كبرة وجملس 
سامحة  حارض  فيام  ذاهتا.  هانوفر  املدينة  يف  االسالمية  اهلادي  مجعية 
ق  الشيخ ابو صادق اخلزاعي بأعضاء مجعية اهلادي االسالمية، وتطرهّ
احلديث  شمل  وقد  السالم(  )عليها  الزهراء  مظلومية  اىل  حديثه  يف 
األخوة  نصائح  اىل  واالستامع  اخل��ربات  تبادل  املجلس  بعد  ايضا 

ام احلسني )عليه السالم(. االعزاء يف هيئة خدهّ

السياسية،  الشؤون  عن  بعيدًا 
أول�����ت أغ���ل���ب ال��ص��ح��ف 
بطهران  ال��ص��ادرة  اإلي��ران��ي��ة 
إحياء  بذكرى  خاصًا  اهتاممًا 
)عليه  احلسني  اإلمام  أربعينية 
صحيفة  وخصصت  السالم(. 
افتتاحيتها  واقتصاد(  )هدف 
األليمة،  الذكرى  هذه  لتناول 
)أصغر  الكاتب  أستهل  حيث 
قائاًل:  مقالته  سعيدي(  مال 
عام  يف  الطف  واق��ع��ة  ج��رت 
الرشيفة،  النبوية  للهجرة   60
احلسني  اإلم���ام  واج��ه  حيث 
األبرار  وصحبه  الل«  عبد  »أبا 

انتهت  وال��ت��ي  ي��زي��د  ج��ي��ش 
و72  احلسني  اإلم��ام  بشهادة 
بيته وصحبه االبرار.  من أهل 
ان��ت��ه��اء امل��ع��رك��ة عمد  وب��ع��د 
جيش  م��ن  اللئام  املجرمون 

اإلمام  خيام  إحراق  عل  يزيد 
غر  السالم  عليه  الل  عبد  أيب 
بنات  من  اخليام  يف  بمن  آهبني 
لقد  النبوية.  وعقائل  الرسالة 
احلسني  اإلمام  استشهاد  كان 

عليه السالم هزة لضمر األمة 
وعامل بعث إلرادهتا املتخاذلة 
وعامل انتباه مستمر للمنحدر 
بتوجيه  فيه  تسر  كانت  الذي 
من بني أمية. وكان األثر البالغ 
احلسينية  الثورة  مواصلة  يف 
ب���دون س���الح دم����وي، حني 
بنت  زينب  العقيلة  واصلت 
بن  عيل  الؤمنني  أم��ر  اإلم��ام 
أيب طالب عليهام السالم فضح 
اجلرائم والتي ارتكبها بنو أمية 
ومن ثم توضيح رسالة اإلمام 

احلسني.

الورود  بتوزيع  السالم((  قامت )مجعية  من هو احلسني )عليه 
ونرشات تعريفية عن اإلمام احلسني )عليه السالم( بني عموم 

الناس بمدينة نيوجريس األمريكية.

 مسيرة عاشوارئية 
في مدينة هانوفر ألمانيا

دم الحسين الزال يغلي في قلوب محبيه وعاشقيه

)جمعية من هو الحسين( في نيوجيرسي األمريكية توزع نشرات تعريفية 

34

A
 h

 r 
a 

r w
 e

 e
 k

 l 
y



شوقا  األح��رار  يف  تبعث  احلسينية  امللحمة   
املوت  استقبال  وتعل  الل  سبيل  يف  للتضحية 
إىل  يتسابقون  تعلهم  حتى  األم��اين،  أفضل 

منحر الشهادة..

بعمله  السالم(  )عليه  احلسني  أدى  لقد 
وأمثال  والسيايس،  الديني  واجبه  ه��ذا، 
روح  ال��ن��اس  ل��دى  ت��ريبهّ  ال��ع��زاء  جمالس 
ة اإلرادة يف  املروءة، وتبعث يف أنفسهم قوهّ

سبيل احلقهّ واحلقيقة.

شيخ األزهر المرحوم الدكتور 
محمد سيد طنطاوي:

هلا  نظر  يظهر  مل  التاريخ  يف  الفريدة  الثورات  من  واحدة  احلسني،  ثورة 
حتى اآلن يف جمال الدعوات الدينية أو الثورات السياسية. فلم تدم الدولة 
األموية بعدها حتى بقدر عمر اإلنسان الطبيعي، ومل يمِض من تاريخ ثورة 

احلسني حتهّى سقوطها أكثر من ستني سنة ونيهّف..

)ي��وم ع��اش��وراء( ه��و ي��وم تدد 
انترص  والباطل  احلق  بني  املواقف 
الباطل بموسى  باحلق عل  فيه  الل 
يزيد  عل  وباحلسني  فرعون  عل 

وهو فرعون هذه األمة .

1- ما أظن أن إنسانًا يف مرسح التاريخ والبطولة، استطاع أو يستطيع أن تكون له مثل هذه الكفاءات 
العالية، واملواهب الفريدة النادرة.. غر اإلمام احلسني )عليه السالم( ليمثل هذا الدور اجلوهري اخلطر 
يف قيادة حركة اإليامن وإحياء دعوة اإلسالم. 2- إن دروس احلسني )عليه السالم( دروس عميقة بالغة 
األثر والتأثر، تعلمنا – إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إىل األمور نظرة بعيدة مديدة، 
عميقة حميطة مرتامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانًا لألجيال املتحدرة واألحقاب املتالحقة، ال أن يكون 

قربانًا عابرًا، يستهدف اللحظة الراهنة

لعن الل قاتله وابن زياد ومعه يزيد«. باستشهاد احلسني ينطوي الفصل الثالث من سلسلة 
إن  بعضهم  يقول  وقد  احلسني.  اإلمام  ثم  احلسن  واإلمام  عيلهّ  اإلمام  استشهاد  بعد  الغدر 
احلسني شهيد الشيعة، وأقول انه شهيد اإلنسانية. لو شاء احلسني أن يعتذر عن اجلهاد، لوجد 
كل األعذار التي يتوسل ببعضها الناس للتقاعس عنه، وجدها جمتمعة، لكنه رآى املوت له 

عادة وكرامته من الل الشهادة. فأعلن اجلهاد، وكان ذلك من أعظم إنجازاته.

عباس محمود العقاد
)الكاتب واألديب المصري(:

الشيخ أحمد بدر الدين الحسون
 ) مفتي حلب األكبر( قال:

الدكتور لبيب بيضون ) أستاذ في حوزة اإلمام الخميني(..
قال في كتابه )خطب اإلمام الحسين على طريق الشهادة(

محمد زغلول باشا، قال في 
تكية اإليرانيين في مصر:

السيوطي في كتابه )تاريخ الخلفاء( يقول : 
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مكتبة »االحرار«
)كشف اللثام عن قواعد األحكام(

وقفة جادة مع كتاب..

ان األساس األول لتحقيق الوحدة اإلسالمية 
هو وجود مرجعية وقيادة سياسية تبلغ الرسالة 
واخلاصة،  العامة  يفهمه  بيانا  وتبينها  اإلهلية، 
الفرض  عل  ال  واليقني،  اجلزم  عل  قائام  بيانا 
املرجعية  هذه  بيان  يكون  بحيث،  والتخمني 
باملنظومة  املحدد  اإلهل��ي،  املقصود  عني  هو 
احلقوقية اإلهلية، بدون زيادة وال نقصان، وهي 
معا،  السياسية  والقيادة  املرجعية  بدور  تقوم 
األمة  أف��راد  جلميع  املرجع  هي  تكون  بحيث 
اإلسالمية، وهيئاهتا ومجاعاهتا يف كل ما يتعلق 
احلقوقية  املنظومة  أو  العقيدة،  أحكام  ببيان 
الراغبني  مرجع  الوقت  بنفس  وهي  اإلهلية، 
بدخول الدين واالنضامم إىل األمة اإلسالمية.

وفوق ذلك، هي التي تسوس األمة وفق قواعد 
وتقود  اإلهلية،  احلقوقية  املنظومة  وأحكام 
مسرة األمة، وترشد حركتها السياسية بحيث 
واملرشوعية  الرشعية  إطار  ضمن  دائام  تبقى 

اإلهلية.
متالزمة  السياسية  وال��ق��ي��ادة  وامل��رج��ع��ي��ة 
بالرضورة مع املنظومة، ومرتابطة معها ترابطا 
عضويا، فاملرجعية والقيادة السياسية تنهل من 
األساسية  واملهمة  اإلهلية،  احلقوقية  املنظومة 
أحكام  بيان  هي  السياسية  والقيادة  للمرجعية 
اجلزم  عل  قائام  بيانا  اإلهلية  احلقوقية  املنظومة 
أحكام  يبني  وكقائد  كمرجع  فالنبي  واليقني، 
أراده الل، فهو  الذي  البيان  املنظومة عني  هذه 
املسؤول عن ترمجة نصوص وقواعد وغايات 

ومن  التطبيق،  إىل  النظرية  من  املنظومة  هذه 
الدعوة  صعيدي  ع��ل  احل��رك��ة  إىل  الكلمة 
والدولة معا، وهو بنفس الوقت املسؤول عن 
قيادة مسرة األمة وترشيد حركتها السياسية، 
فبيان النبي جزء من املنظومة اإلهلية، وحيسب 

من مجلة مضامينها ألنه نبي.
املنظومة  ان  ارت��ي��اح:  بكل  القول  ويمكنك 
احلقوقية اإلهلية - وهي القانون النافذ - بمثابة 
بمثابة  السيايس  والقائد  املرجع  وأن  السفينة، 
املخططات  هي  املنظومة  هذه  وأن  القبطان، 
اإلنقاذ  مل��رشوع  الالزمة  والتفصيلية  العامة 
بمثابة  هو  السيايس  والقائد  واملرجع  اإلهلي، 
ورشح  توضيح  عملية  يتوىل  الذي  املهندس 
إىل  عمليا  وترمجتها  وبياهنا،  املخططات،  هذه 

واقع مادي حمسوس وملموس.
السيايس  والقائد  املرجع  إن  فقل:  شئت  وإن 
بمثابة  هي  واملنظومة  البناء،  معلم  بمثابة  هو 
املواد األولية، إنه من اجلنون حقا حتضر املواد 
دون  بالبناء  وال��رشوع  للبناء  الالزمة  األولية 

مشورة املهندس ومعلم البناء
األعلم  هو  معا  السيايس  والقائد  فاملرجع 
وهو  اإلهل��ي��ة،  احلقوقية  باملنظومة  واألف��ه��م 
األفضل من بني أتباعها، وهو األنسب لقيادة 
االختصاص  ه��ذا هو وج��ه  األت��ب��اع،  ه��ؤالء 
أعلم  فهو  السيايس،  والقائد  باملرجع  والفن 
أهل زمانه باملنظومة اإلهلية، وأكثر أهل زمانه 

إخالصا هلا،

للقيادة  وأفضلهم  ب��الل،  اعتصاما  وأكثرهم 
هي  والقيادة  املرجعية  ألن  معا،  واملرجعية 
باحلكم  الناطقة  وه��ي  احل��اء(  )بفتح  احلكم 
وترشد  األمة  مسرة  تقود  التي  وهي  اإلهلي، 
حركتها يف كل جمال، ويفرتض أن ما تتبناه هذه 
زيادة  بدون  اإلهلي  املقصود  املرجعية هو عني 

وال نقصان.
وكل هذه الصفات خفية ال يعلمها عل وجه 
اجلزم واليقني إال الل تبارك وتعاىل العامل بالرس 
وما خيفى، وأي ادعاء بالعلم هبذه الصفات هو 
العلم  بينام  والتخمني  الفرض  عل  قائم  ادعاء 

اإلهلي قائم عل اجلزم واليقني.
فالل سبحانه وتعاىل وحده هو الذي يعرف من 
السياسية  والقيادة  املرجعية  صفات  فيه  تتوفر 
معا، وهذه الصفات مفصلة تفصيال عل حممد 
)صل الل عليه وآله وسلم( وعل كل األنبياء 

والرسل، وال جيادل أحد من أهل امللة بذلك.
أن  والرضورة  والرشع  بالعقل  يقرون  فكلهم 
وهو  األعلم  هو  وآله(  عليه  الل  )صل  حممدا 
األفهم باملنظومة اإلهلية، وهو األفضل من بني 
أتباعها، وهو األنسب واألصلح لقيادة هؤالء 

األتباع.

أحمد حسين يعقوب يكتب:
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هوية كاتب

)كشف اللثام عن قواعد األحكام(
وقفة جادة مع كتاب..

الرشيعة  وركن  الشيعة  فخر  اجتهَد 
ال��ع��الم��ة امل��ج��دد امل��رح��وم آي��ة الل 
األصفهاين  احلسن  بن  حممد  الشيخ 
)قدس  اهلندي  بالفاضل  امل��ع��روف 
عرش  الثاين  القرن  أع��الم  من  رسه( 
كتاب  بتأليف  بأصفهان،  اهلجري 
فيه عل قواعد األحكام وسامه  وقف 
األحكام(،  قواعِد  عن  اللثام  )كشُف 
ليتسنهّى  مترصًا،  رشحًا  رشحُه  وقد 

االستفادة منه من قبل املتلقني.
كتابه  يف  اهل��ن��دي  ال��ف��اض��ل  وذك���ر 
جم��م��ل أح���ك���ام امل���ي���اه وال���وض���وء 
أحكام  إىل  إضافة  والغسل،  م  والتيمهّ
فيه  ذاك��رًا  رات،  واملطههّ النجاسات 
آراء أعمدة املذهب من فقهاء اإلمامية 
بشكل  رين  واملتأخهّ منهم  مني  املتقدهّ
مترص وبأسلوب فني متني، فأضحى 
السفر الذي ال ُيستغنى عنه، واملصدر 
االسالمية  املكتبة  يف  فراغًا  سدَّ  الذي 

طاملا ظلهّ شاغرًا.
حجة  الكتاب  حتقيق  عل  عمَل  وقد 
حممد  الشيخ  واملسلمني  االس���الم 
م��ن )575  ب��أك��ث��ر  ن��ج��ف  م��ه��دي 
»كتاب  ان  كلمته  يف  وقال  صفحة(، 
أهم  من  واح��دًا  يعدهّ  اللثام  كشف 
جادت  التي  الفقهية  املوسوعات 
يف  اإلمامية  العلمية  احل���وزات  هبا 
ثلة  اعتمده  فقد  املتأخرة،  القرون 
املتأخرين  والعلامء  الفقهاء  كبرة من 
ومباحثهم  الفقهية  حتقيقاهتم  يف 
امتاز  ملا  إال  ذلك  وما  االستداللية، 
شمولية  من  الرشيف  الكتاب  هذا  به 
الفقهية  اآلراء  ألك��ث��ر  واستيعاب 
منها،  يشء  فاته  قلام  إذ  باختصار، 
مصدرا  الكتاب  هذا  يعترب  وبذلك 
فقهائنا  وأنظار  آراء  ملعرفة  مأمونا 

املتقدمني منهم واملتأخرين.
كتاب  اع��ت��امده  أيضا  ب��ه  ام��ت��از  ومم��ا 
)قواعد األحكام( وهو من مصنفات 
احلسن بن يوسف بن املطهر ) العالمة 
عليه،  ت��ع��اىل  الل  رض���وان   ) احل��يل 
مسائله  يف  ه (   726( سنة  وامل��ت��وىف 
القواعد  كتاب  يعد  حيث  وأبحاثه، 
احللة  مدرسة  يف  كتب  ما  أمتن  من 
من املصنفات الفتوائية لكثرة املسائل 
وفروعها املطروقة والوقائع املطروحة 
ة  يف كل باب من أبواب الفقه مع الدقهّ
األحكام  بيان  يف  واملتانة  الفتوى  يف 

الرشعية.

هو حممد بن احلسن بن عيل بن احلسن )385 
والشيخ  الطائفة  بشيخ  املعروف  -460ه�( 
الكتب األربعة  الطويس، مؤلف كتابني من 
واملفرسين  واملحدثني  املتكلمني  كبار  ومن 
من  ال��ع��راق  إىل  ق��دم  الشيعة.  والفقهاء 
وتتلمذ  والعرشين  الثالثة  سن  يف  خراسان 
والسيد  املفيد  كالشيخ  هناك  العلامء  يد  عل 
املرتض، وأسند إليه اخلليفة العبايس كريس 
كالم بغداد، وعندما احرتقت مكتبة شابور 
إىل  للهجرة  اضطر  بيك  طغرل  هجوم  إثر 

النجف فأسس احلوزة هناك.
اجلعفري  املذهب  وزعامة  املرجعية  تسلم 
العامل  خدم  وقد  املرتض  السيد  وف��اة  بعد 
خدمات  اإلمامية  مذهب  السيام  اإلسالمي 
التالميذ  آالف  تربية  خ��الل  م��ن  جليلة 
الكتب  من  العرشات  وتأليف  والطالب 
أثرها  هلا  ت��زال  ال  والتي  اخلالدة  العلمية 
طريقة  تأسيس  خدماته  وم��ن  املشهود، 
الفقه  جماالت  يف  وتأليف  املطلق  االجتهاد 

واالصول.
ويسمى  )األب��واب  البارزة:  مؤلفاته  ومن 
رجال شيخ الطائفة، االستبصار فيام اختلف 
االرب��ع��ة  الكتب  أح��د  ه��و  األخ��ب��ار:  م��ن 
واملجاميع احلديثية التي عليها مدار استنباط 
االثني  الفقهاء  عند  الرشعية  األح��ك��ام 
عرشية منذ عرص املؤلف حتى اليوم، اصول 
العقائد، االقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد، 
تفسر  يف  التبيان  الفرائض،  يف  االجي���از: 
مؤلفه  فيه  مجع  تفسر  أول  وه��و  ال��ق��رآن: 
أنواع علوم القرآن، تلخيص الشايف، رياضة 
ال  ما  و  يعلل  ما  املتهجد،  مصباح  العقول، 

يعلل: يف علم الكالم(.

الشيخ الطوسي 

أقرأ عن كتاب 
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العراق 1956 � معلم يش���رف على 
نظام التغذي���ة الصحية الذي كان 

ُيقّدم صباح كل يوم للتالميذ

واليوم طالبنا بال غذاء معرفي
# أزمة الكتب المدرسية

باسم الدين.. حررنا األرض

فت���وى الجهاد انطلق���ت من رجل دي���ن، ولّبى 

النداء واستش���هَد أصحاب الدين والعقيدة، بين 

شاب وش���يخ، بين رجل دين ومواطن فقير، لذا 

يبق���ى الدين هو من يحّرك هذه الحش���ود نحو 

صالح األّمة وانتصارها.

حديُث »األحرار«

يا » فاطمة«! طوبى المرأة ريض عنها زوجها ، ولو ساعة من النهار .
يا » فاطمة«! ما من امرأة ريض عنها زوجها يومًا وليلة ، إال كان هلا 

عند الل أفضل من عبادة سنة واحدة صيامها وقيامها .
يا » فاطمة«! مامن إمرأة ريض عنها زوجها ساعة من النهار ، إال كتب 

الل هلا بكل شعرة يف جسمها حسنة ، وحما عنها بكل شعرة سيئة.
يا » فاطمة«! إن أفضل عبادة املرأة يف شدة الظلمة أن )تلتزم( بيتها.

يا » فاطمة«! امرأة بال زوج كدار بال باب ، امرأة بال زوج كشجرة بال 
ثمرة.

الزوج أفضل من عبادة سنة ، وأفضل  يا » فاطمة«! جلسة بني يدي 
من طواف.

kوصايا النبّي
الطبيب البيطري أو طبيب اإلنسانية 
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ونحن نستقبل حشود األربعين، نبقى نطالب بتخصيصات مالية كافية إلدارة زيارة بحجم زيارة 

األربعين المليونية، اجعلوا كربالء بعيدًا عن قياس���اتكم اإلدارية، كربالء عاصمة الدنيا وكعبة 

الزائرين، وصورة العراق المشرقة، فلماذا ال تنصفونها؟!

التخصيصات المالية

قال ابن عباس: كنت مع احلسن بن عيل )عليهام 
السالم( يف املسجد احلرام وهو يطوُف يف الكعبة، 
فعرض له رجل من شيعته وقال: يا بن رسول الل 
)صل الل عليه وآله وسلم(: إن عيلهّ دينا لفالن، 

فإن رأيت أن تقضيه عني.
البيت ما أصبح  فقال )عليه السالم(: ورب هذا 

عندي يشء.
هددين  فقد  عني،  تستمهله  أن  رأيت  إن  فقال: 

باحلبس.
وسعى  الطواف  اإلمام  فقطع  عباس:  ابن  فقال 

معه.
وآله(:  عليه  الل  )صل  الل  رسول  بن  يا  فقلت: 

ألست إنك معتكف؟.
سمعت  يقول:  أيب  سمعت  ولكن  ب��ل،  فقال: 
رسول الل )صل الل عليه وآله وسلم( يقول: )من 
قض ألخيه املؤمن حاجة كان كمن عبد الل تعاىل 

تسعة آالف سنة صائاًم هناره وقائام ليله(.

تقوم الدول املتطورة بتقييم مواطنيها عل أسس كثرة ومنها اجلهود املبذولة عل 
األصعدة كافة املادية او االعتبارية او العلمية او االقتصادية او اعتبارات اخرى 
فمثال يف بعض الدول األوربية يكون راتب الغواص اعل من راتب رئيس الوزراء 
ملا يقدمه الغواص من جهد يف انقاذ البرش والبحث عن املجهوالت االخرى وملا 

يتعرض له من ماطر اثناء أداء واجبه.
 Big( ويف الدول االوربية واالمريكية يطلق عل الطبيب البيطري بالرأس الكبر
عل  تقترص  ال  كثرة  ميادين  ويف  يقدمه  الذي  املتشعب  للعطاء  وذلك   )head
باألمن  مرتبطة  اخرى  ميادين  وانام  فحسب  العامة  والصحة  احليوانية  الصحة 
الغذائي واالمن االقتصادي والبيئة وامور اخرى يطول رشحها، فهناك )%61( 
من)500  اكثر  تشكل  والتي  حيواين  منشؤها  البرش  تصيب  التي  االمراض  من 
مرض( منها قاتلة للبرش فمثاًل )انفلونزا الطيور ومرض الرعام هي امراض قاتلة 
للبرش يف حاالت التامس املبارش, فضاًل عن إصابات باألمراض االخرى التي هلا 
مضاعفات خطرة فمثاًل حوايل 90%من االطباء البيطريني مصابون بمرض محى 

مالطة نتيجة لقاح احليوانات اثناء احلملة الوطنية ضد هذا املرض.
حسب  االخرة  السنوات  يف  انخفضت  مالطة  محى  نسبة  فان  املناسبة  هذه  ويف 
هبا  قام  جبارة  جلهود  جاءت  النتيجة  وهذه  العراقية  الصحة  وزارة  احصائيات 

االطباء البيطريون العراقيون.

قضاُء حاجِة المؤمنالطبيب البيطري أو طبيب اإلنسانية 
د. صفاء عبد كامل الطائي
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إعالن
مدرسة اإلمامين الجوادين

 )عليهما السالم( للعلوم الدينية

يسرُّ مدرسة اإلمامين الجوادين )عليهما السالم( للعلوم الدينية أن تفتح أبوابها 
لألخوة الراغبين في الدراس����ة الحوزوية فمن لديه الرغبة في الدراس����ة تس����جيل 
اسمه لدى إدارة المدرس����ة، علمًا أن هنالك دوامين )صباحي ومسائي(، فضاًل عن 

وجود سكن للطلبة الوافدين من خارج كربالء المقدسة.

عنوان المدرسة/ كربالء المقدسة � نهاية شارع الشهداء � قرب كراج األحياء.
للمعلومات االتصال على األرقام التالية:  )07718313117 – 07821074422(.

اعالن


