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ْيُس��وًرا  ��ْم َقْواًل مَّ ُ بِّ��َك َتْرُجوَه��ا َفُقل هلَّ ��ن رَّ ��ٍة مِّ ��ا ُتْعِرَض��نَّ َعْنُه��ُم اْبتَِغ��اء َرمْحَ َوإِمَّ
َها ُكلَّ اْلَبْس��طِ َفَتْقُعَد  َعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة إَِل ُعُنِقَك َواَل َتْبُس��طْ }اإلرساء/28{ َواَل َتْ
ُه َكاَن بِِعَباِدِه  ْزَق مِلَن َيَشاء َوَيْقِدُر إِنَّ ُسوًرا }اإلرساء/29{ إِنَّ َربََّك َيْبُسُط الرِّ ْ َمُلوًما حمَّ
َخبرًِيا َبِصرًيا }اإلرساء/30{ َواَل َتْقُتُلوْا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة إِْمالٍق نَّْحُن َنْرُزُقُهْم َوإِيَّاُكم 
ُه َكاَن َفاِحَش��ةً َوَس��اء  َنى إِنَّ إنَّ َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطًءا َكبرًِيا }اإلرساء/31{ َواَل َتْقَرُبوْا الزِّ
ُ إاِلَّ بِاحَلقِّ َوَمن ُقتَِل َمْظُلوًما  َم اللهّ تِي َحرَّ ْفَس الَّ َس��بِياًل }اإلرساء/32{ َواَل َتْقُتُلوْا النَّ
ُه َكاَن َمْنُصوًرا }اإلرساء/33{ َواَل  ف يفِّ اْلَقْتِل إِنَّ ِه ُس��ْلَطاًنا َفاَل ُي��ْ�ِ َفَقْد َجَعْلَنا لَِولِيِّ
ُه َوَأْوُف��وْا بِاْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد  تِي ِهَي َأْحَس��ُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُش��دَّ َتْقَرُب��وْا َماَل اْلَيتِيِم إاِلَّ بِالَّ
َكاَن َمْس��ُؤواًل }اإلرساء/34{ َوَأْوُفوا اْلَكْيَل إِذا ِكْلُتْم َوِزُنوْا بِالِقْس��َطاِس امْلُْس��َتِقيِم 
ْمَع  َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَس��ُن َتْأِوياًل }اإلرساء/35{ َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ
واًل }اإلرساء/36{ َواَل َتِْش يِف اأَلْرِض  َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولئَِك َكاَن َعْنُه َمْس��ؤُ
َباَل ُطواًل }اإلرساء/37{ ُكلُّ َذلَِك َكاَن  ِرَق اأَلْرَض َوَل��ن َتْبُلَغ اجْلِ َمَرًح��ا إِنََّك َلن َتْ

ُئُه ِعْنَد َربَِّك َمْكُروًها }اإلرساء/38{  َسيٍّ

) 28 ( وإما تعرضن عنهم ابتغاء رمحة من ربك ترجوها فقل هلم قوال ميسورا وإن تعرض 
ع��ن هؤالء الذين أمرت��ك بإيتاء حقوقهم حياء من الرد لتبتغي الفضل من ربك والس��عة 
التي يمكنك معها البذل فقل هلم قوال لينا وعدهم عدة مجيلة فوضع االبتغاء موضع فقد 
ال��رزق ألن فاق��د الرزق مبت��غ له .  ) 29 ( وال تعل يدك مغلولة إل عنقك وال تبس��طها 
كل البس��ط  تثيل ملنع الش��حيح وإرساف املبذر هنى عنهام وأمر باالقتصاد بينهام الذي هو 
الكرم واجلود فتقعد ملوما حمسورا .  ) 30 ( إن ربك يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر يوسعه 
ويضيقه بحس��ب املصلحة إنه كان بعباده خبريا بصريا فيعلم مصاحلهم وما ينبغي هلم وما 
ال ينبغ��ي كام ورد يف احلديث القديس وإن من عب��ادي من ال يصلحه إال الفقر ولو أغنيته 
ألفس��ده ذلك وإن من عب��ادي من ال يصلح��ه إال الغنى ولو أفقرته ألفس��ده ذلك وقال 
وإين ألعلم بمصالح عبادي وقدر األرزاق فكثرها وقللها وقس��مها عىل الضيق والس��عة 
فعدل فيها ليبتيل من أراد بميس��ورها ومعسورها وليخترب بذلك الشكر والصرب من غنيها 
وفقريها . ) 31 ( وال تقتلوا أوالدكم  خشية إمالق، القمي يعني خمافة الفقر واجلوع فإن 
الع��رب كانوا يقتلون أوالده��م لذلك .  ) 32 ( وال تقربوا الزنى إنه كان فاحش��ة قبيحة 

زائدة عىل حد القبح وساء سبيال .القمي عن الباقر )عليه السالم( يقول معصية ومقتا.

سورة اإلسراء

تفسيرالسورة

م��ا من فكرة او كلمة صدرت من االنس��ان وهو يف وضع ه��ادئ اال وكان هلا معنًى واثر ووقع يف 
النفس طيب لقائلها وسامعها، وان حتتم عليك اتاذ قرار رسيع فأول ما تفكر به بعد القرار ما هو 
االث��ر املرتتب علي��ه؟ بعد القرار ليس حمدودا بزمن معني قد يكون مبارشة بعد صدوره وقد يكون 
بعد س��نة ، واذا ما تأكدت بانك أخطأت وال تس��تطيع ان تطلب السامح ممن أخطأت بحقه سيبقى 

ضمريك يؤنبك عىل رسعة ردك.
اكظم غيظك وفكر باالثر فكن هادئا يف تفكريك.

هدوء التفكير التفْت



زيارة االربعني احدى عالمات املؤمن وتزامنت هذا العام مع معارك حترير املوصل بيد اشاوس العراق، 
ففي الوقت الذي حيموننا من ارهاب داعش ، يبتهل الزائرون ال احلسني )عليه السالم( بحقه عند الل عز 

وجل ان ينرص وحيفظ جيشنا وحشدنا وقواتنا االمنية وكل من يشارك يف حترير العراق.
الزائرون يسريون نحو كربالء لتثبيت الوالء، واملقاتلون يتقدمون نحو اوكار العدو لتطهري ارض االنبياء 
واالوصياء )عليهم السالم(، والصور التي تفرزها لنا الزيارة ستكون رائعة مع مجالية الصور التي يرسمها 

املقاتلون عىل ارض املوصل .
صور املاليني الس��ائرة اش��به بالثائرة فاهنا تقلق عق��ول النواصب، وصور املقاتلني املقاتلة واملس��املة فاهنا 

ايضا تثري غضب االعداء ومن يقف وراءهم من داخل العراق وخارجه.

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
حقوق الرعية

a

* أما حق رعيتك بملك النكاح فإن تعلم أن الل جعلها سكنا ومسرتاحا وانسا وواقية وكذلك كل واحد 
منك��ام جي��ب أن حيمد الل عىل صاحبه ويعل��م أن ذلك نعمة منه عليه، ووجب أن حيس��ن صحبة نعمة الل 

ويكرمه��ا ويرف��ق هبا، وإن كان حق��ك عليها أغلظ وطاعت��ك هلا ألزم فيام أحبب��ت وكرهت ما مل تكن 
معصي��ة، فان هلا حق الرمحة واملؤانس��ة، وموضع الس��كون إليها قضاء الل��ذة التي ال بد من قضائها 

وذلك عظيم وال قوة إال بالل.

* وأم��ا حق رعيتك بملك اليمني فأن تعلم أن��ه خلق ربك وحلمك ودمك وأنك تلكه ال 
أنت صنعته دون الل وال خلقت له سمعا وال برصا وال أجريت له رزقا ولكن الل كفاك 

ذلك بمن س��خره لك و ائتمنك عليه واس��تودعك إياه لتحفظه فيه وتسري فيه بسريته 
فتطعمه مما تأكل، وتلبسه مما تلبس، وال تكلفه ما ال يطيق، فان كرهته خرجت إل 

الل منه واستبدلت به، ومل تعذب خلق الل وال قوة إال بالل.

زيارٌة وتحريٌر
االفتتاحية



حقوق الرعية



وصايا  خمَس  ي��ورُد  الصافي  السيُد 
لزائري اإلمام الحسين )عليه السالم( 

المشاركين بإحياء زيارة األربعين 

اخويت اخوايت:
ونحن نعيش يف هذه االيام احلزينة 
وهي اقرتاب ذكرى اربعينية االمام 
احلسني )عليه السالم( نود االشارة 

ال جمموعة أمور :
االول:

املناسبات  م��ن  املناسبة  ه��ذه  ان 
كبرية  بأمهية  حتظى  والتي  املهمة 
من مجيع االخوة املؤمنني من داخل 
العراق وخارجه.. اذ يفد املؤمنون 
مليونية  بأعداد  املقدسة  كربالء  ال 
االخ��رية  السنوات  يف  خصوصًا 
لزيارة االمام احلسني )عليه السالم( 
ال��ك��رام،  واص��ح��اب��ه  بيته  واه���ل 

وجيددون عهدًا معه سالم الل عليه 
ت هبا  ومع العائلة الكريمة التي مرهّ
ظروف قاسية بعد واقعة الطف .. 
حيث ُسبيت العائلة وأخذت ق�ًا 
ان نحيي  لذا علينا  بعيدة،  بالد  ال 
هذه املناسبة االليمة بام يناسبها من 

تعظيم وتوقري وحزن وأشجان.
الثاين:

اعتاد اغلب املؤمنني يف هذه الزيارة 
)عليه  احلسني  االم��ام  ي��زوروا  ان 
ومن  االق��دام،  عىل  مشيًا  السالم( 
مسافات بعيدة قد تصل ال عرشات 
الفراسخ اعاهنم الل تعال عىل طيها 
.. خصوصًا  بي� وعافية وسالمة 

ان فيهم الضعفاء والصغار والنساء 
اخل��اص��ة..  االحتياجات  وذوي 
يوصلهم  ان  هلم  تعال  الل  سائلني 

ال مقاصدهم غانمني وساملني..
تبذل  ان  املعنية  اجلهات  عىل  لذا 
هلم كل االمكانات املتاحة الصحية 
كل  لتذليل  واالمنية،  واخلدمية 
املعوقات، ورضورة اليقظة واحلذر 
املسرية  هذه  استهداف  حماولة  من 
االرهابية،  املجاميع  من  املباركة 
فالعدو  ذل��ك  عن  الغفلة  وع��دم 

اجلبان سالحه الغيلة والغدر.
الثالث :

اننا نثمن ونبارك هذا اجلهد الكثري 

العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  ت��ح��دَث 
سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام 
ُخطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة 
في  أقيمت  والتي  الُجمعة  الثانية من صالة 
صفر   /10 ف��ي  الشريف  الحسيني  الصحن 
الخير/ 1438ه� الموافق 2016/11/11م تحدث قائالً:
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اصحاب  االع���زاء  االخ��وة  من  والكبري 
املواكب املنترشين عىل طول املسافة الذين 
ما زالوا يبذلون االكل والرشب والفراش، 
للمبيت،  ومواكبهم  مضائفهم  ويفتحون 
وخيدمون الزوار هبذه الطريقة اجلليلة التي 
أهل  فهم  وصفها..  عن  الكلامت  تعجز 

الكرم واجلود واحلمية وأهل السخاء..
اللهم زد يف امواهلم ويف توفيقاهتم، واجعل 
هذه االعامل قربة اليك ووصلة ال حبيبك 
حممد املصطفى )صىل الل عليه وآله وسلم(.

الرابع :
يغتنموا  ان  االعزاء  الزائرين  االخوة  عىل 
والتفكر،  النفس،  جهاد  يف  الفرصة  هذه 
الذي  اخلالد  احلسيني  املرشوع  يف  والتأمل 
جاهد فيه االمام احلسني )عليه السالم( مع 
اهل بيته وعياله واصحابه، واستطاع بدمه 
جده  امة  يف  االنحراف  جيهض  ان  الطاهر 
املصطفى )صىل الل عليه وآله وسلم(، وان 
بركات  من  واالس��ت��زادة  مصلحًا،  يكون 
وترسيخها،  العقيدة  تثبيت  يف  ال��زي��ارة 
وصلة  كالصالة،  بالفروض  وااله��ت��امم 
االخرين،  عىل  االعتداء  وعدم  االرح��ام، 
العامة واخلاصة،  املمتلكات  واحلفاظ عىل 
ذلك  وامثال  املحرمة،  املعامالت  وتنب 
من التكاليف التي فرضها الل تعال علينا، 
واالستفادة من وجود طلبة احلوزة العلمية 
ة  مشخصهّ اماكن  يف  املوجودين  املباركة 
يف  أم  امل��ح��ارضات  يف  س��واء  ومعلومة.. 
والعقائدية  الفقهية  االسئلة  عن  االجابة 
غائبة  معلومة  فرب  وغريها..  واالخالقية 
يف  االمهية  من  وهي  البعض  اذه��ان  عند 

مكان كبري.. زاد الل يف علمكم وتقواكم.

اخلامس :
الكرام  الزائرين  االخوة  عىل 
فضل  ل��ه  م��ن  ينسوا  ال  ان 

مجيعًا..  ال��ع��راق  وع��ىل  علينا 
االبطال  وه��م  املنطقة،  ع��ىل  ب��ل 

االمنية،  والقوات  املتطوعني،  من 
اجليش،  وطريان  االحتادية،  والرشطة 

املعارك  وخيوضون  االن  يقاتلون  الذين 
االعز  فهم  داع��ش..  ضد  املعارك  تلو 
دماؤهم  ول��وال  واألس��خ��ى،  واالنبل 
ومرابطتهم  األبية،  ووقفتهم  الزكية، 
حياتنا  نامرس  ان  من  تكنهّا  ملا  القوية؛ 
ال��زي��ارة  ب��رشف  ونحظى  الطبيعية، 

لالئمة االطهار..
الدينية،  املرجعية  فتوى  ل��وال  اق��ول 
ولوال دماء هؤالء االعزة، وصمودهم، 
تعال  الل  لعلم  املتواصل؛  وجهادهم 
وغري  ال��ع��راق  ينتظر  ك��ان  مصري  أي 

العراق..
تقصدون  وانتم  بالدعاء  اذك��روه��م 
)عليه  احلسني  االمام  االول  معلمهم 
ن��رصًا  تعال  الل  نرصهم  ال��س��الم(، 
عزيزًا، وأركس عدوهم عىل رأسه يف 

هاوية ال ينهض بعدها ابدًا.
الل  وح��ف��ظ  مج��ي��ع��ًا،  الل  ��ك��م  س��ل��مهّ
الزائرين، واملستمعني، ومجيع االخوة، 
وأرانا الل تعال يف هذا البلد كل خري.. 
وآخر دعوانا ان احلمد لل رب العاملني 
الطيبني  وال��ه  حممد  عىل  الل  وص��ىل 

الطاهرين.
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للصحيفة  امل��ب��ارك��ة  األدع��ي��ة  ه���ذه  إن 
السالم(  )عليه  السجاد  لإلمام  السجادية 
أغلبها كان او كلها بعد واقعة الطف، وقد 
ه )عليه السالم( مع املسؤولية اخلاصة  توجهّ
خاص  توجه  وه��و  عاتقه،  ع��ىل  امللقاة 
الدعاء،  ه��ذا  خ��الل  من  املجتمع  لرتبية 
األدعية  من  اهلائل  الكمهّ  هذا  أن  والواقع 
قلنا  كام  هو  الرشيف  لسانه  عىل  ال��واردة 
فكرية  مضامني  جمموعة  عن  عبارة  سابقًا 
عىل  ُألقيت  وأخالقية  وعقائدية  وثقافية 
اإلمام  أدعية  تتميهّز  ولذلك  دعاء،  شكل 
الصحيفة  يف  ورد  ما  وباألخص  السجاد 
عن  عبارة  ا  أهنهّ أي  التميهّز،  هبذا  السجادية 
تعاليم برزت عىل شكل دعاء، فاإلمام يف 
هذه األدعية يكون يف مقام الرتبية ولذلك 
ويف  وألبويه  ألوالده  دعائه  عن  ث  حت��دهّ

مكارم  بعده، ودعاء يف  وما  شهر رمضان 
نحو  هو  التوبة  طلب  ودع��اء  األخ��الق، 
إل  بحاجة  دائ��اًم  فاإلنسان  الرتبية؛  من 
بذنوب  يمر  فهو  وتعال(،  )سبحانه  الل 
الالحمسوب  االندفاع  من  حالة  وتدفعه 
الشهوة  وغلبة  املعرفة  ع��دم  من  وحالة 
بعد  أنهّه  ال   اإلنسان  يلتفت  ثم  والغريزة 
عت  تقشهّ أو  تعال عنه سحائب  الل  كشف 
نفسه  إل  فالتفَت  العمى،  سحائب  عنه 
وما فعله هو عبارة عن يشء عظيم، ولذا 
البد أن يرتاجع وأن يتوجه توجهًا جديدًا، 
فيطلب العصمة والتسديد واملغفرة من الل 
اإلمام  نجد  ولذلك  أيام،  من  له  بقي  فيام 
ل  السجاد )عليه السالم( يف دعائه هذا يتنقهّ
تصب  كلها  لكنها  أخرى  إل  فقرة  من  بنا 
اإلنسان  وأن  الرتبوي،  املضمون  هذا  يف 

حيتاج إل الل تعال دائاًم، فاملذنب البد أن 
ه إل  س هذه احلاجة والبدهّ أن يتوجهّ يتحسهّ
الل تعال لتحسني حالته، خصوصًا كام هو 
معلوم أن الل تعال ال حيتاج منا أن نفصح 
قدرته(  )جلت  مطلع  ألنه  بداخلنا  عامهّ 
وهذا االفصاح بالنتيجة لنا ويدل عىل أننا 
عباٌد نحبُّ الل تعال ونريد منه أن يسددنا، 
التوابني، والل  تعال حيبهّ  الل  فإن  ولذلك 
من  فرحًا  أشد  وهو  لعبده  يقرتب  تعال 
العبد، وهذا هو مقتىض  نفس  بتوبة  العبد 
يدخلنا هبا، وهي  أن  الل  يريد  التي  الرمحة 
هنيئ  أن  البد  ولذا  العذاب،  تسبق  دائ��اًم 
أسباب هذه الرمحة، فتارة يف صالة أو دعاء 
نجد  ولذا  شفاعة،  أو  توسل  أو  توجه  أو 
اإلمام )عليه السالم( فهو دائاًم ما ينتقل بنا 
هذا  يف  تصب  لكنهّها  أخرى؛  إل  فقرة  من 

مستقاٌة من اخلطبة األوىل لصالة اجلمعة بإمامة سامحة السيد أمحد الصايف )دام عزه( يف الصحن احلسيني الرشيف بتاريخ 2016/11/11

الشفاعُة.. كرٌم إلهي
ذكرنا بعَض الشيء عن طلب التوبة لإلمام السجاد )عليه السالم(، وال نزال في 
رحابه وهو يوضح لنا الطريق، حيث ما أحوجنا إلى أن نتوب إلى اهلل )تعالى( في 

كل آن وساعة ويوم.

8

A
 h

 r 
a 

r w
 e

 e
 k

 l 
y



املضامر.
إهلي  )ويا  قوله  يف  اإلمام  أن  بينا  أن  وبعد 
بفنائك،  اخلزي  مقام  ذنويب  أقامتني  فقد 
فإن سكُت مل ينطق عني أحد وإن شفعت 

فلست بأهل الشفاعة(.
ِ عىل  ثم يقول )عليه السالم(: )اللهم صلِّ
كرمك(،  خطاياي  يف  ْع  وشفهّ وآله،  حممد 
ذنوبًا  أذنب  أنه  العبد  من  اع��رتاف  وهذا 
أن  إل   ً حمالهّ كونه  عن  خرج  بحيث  كثرية 
نتقبل فيه الشفاعة، وقلنا إن الشفاعة جلهة 
ط، فإذا مل  عىل أخرى وتأيت جهة ثالثة تتوسهّ
تقبل هذه اجلهة أن تشفع.. فام هو احلل؟ 

واملسألة ليس فيها مرة ثانية أو ثالثة!
يف  تعال  الل  عىل  يفُد  عندما  فاإلنسان 
إعادة  يود  منه، فال  الذي البد  اليوم  ذلك 
تعال  مرة واحدة، والل  وإنام هي  للتجربة 
يعظنا ما دمنا يف الدنيا وينبهّه قرآنا ورسالة 
وعقاًل  ووعاظًا  وعلامء  وموعظة  وأئمة 
إل  يلتفت  أن  أج��ل  من  اإلن��س��ان  لتنبيه 
لنا  ثانية  حاله، فال توجد بعد ذلك فرصة 

ة، وغري معلوم  يف اآلخرة حتى نعاود الَكرَّ
توجهًا  نتوجه  بأن  الفرصة  أعطينا  لو  أننا 
واحد  يشء  إال  لنا  خيار  فال  صحيحًا، 
الرمحة  أب��واب  عىل  نطرق  نبقى  أن  وهو 
بعد،  ومن  قبُل  من  له  األم��ر  ألنهّ  اإلهلية 
أن  بعد  السالم(  )عليه  اإلمام  نجد  لذلك 
يستحق  ال  أنه  معرتفًا  املذنب  هذا  جيعل 
ث  يتحدهّ أحد  أن  ومن  الشفاعة  من  شيئًا 
عنه ويدافع عنه فيأيت إل الل تعال الكريم 
إذا  حالنا  لسان  وهنا  الرحيم،  ال��رؤوف 
فمع  املذنب  يف  رمحتك  تستعمل  ال  كنت 
ال  كنت  وإذا  الرمحة؟،  هذه  تستعمل  من 
فمَع  والعايص  العاق  مع  الرأفة  تستعمل 
من  قلنا  كام  نوع  وهذا  ستستعملها،  من 
الَطرق عىل أبواب رمحته العظيمة )سبحانه 
من  ييأس  ال  أن  البدهّ  واإلنسان  وتعال( 
رمحة الل تعال، والبدهّ أن يكون عنده األمل 
كل  أسباب  بيديه  وتعال(  )تبارك  الل  أن 

يشء وهو املنقذ وأبوابه كثرية وواسعة.
هذه  إل  ن��أيت  أن  ال��دع��اء  منا  يريد  وهنا 
نعرف وما كشف  ما  األبواب، من خالل 

ع  الل تعال عن صفاته، فيقول اإلمام )وشفهّ
من  وه��ذا  ع  شفهّ أن��َت  أي  خطاياَي(  يف 
ع( أي كن  حماسن الكالم ودقته ولذا )وشفهّ
أنت شفيعي ألنه ال شفيع يل وإذا عرض 
أعرف  ألين  الشفاعة،  تقبل  فال  عيلهّ  أحد 
قد أذنبت.. فام هو احلل؟ ونحن يف حالة 
ثانية..  فرصة  فيها  وال  تعاد  تربة  فيها  ال 
يف  ع  )شفهّ إهلي  اإلمام  فيقول  نفعل؟  فامذا 
الكرم  هذا  اجعل  أي  كرمك(،  خطاياي 
.. ولكن يا إهلي  هو الشفيع فأنا ال أستحقهّ
من  تعاملني  وال  أنَت  حيث  من  عاملني 
حيث أنا!!؛ ألنك أنَت إن أخذتني بذنويب 
أخذتَك بعفوك ورمحتك، ويف رواية )وإن 
دعاين إل النار عظيُم عقابَِك فقد دعاين إل 
اإلمام )عليه  فيقول  ثوابَِك(،  اجلنة جزيُل 
ع يف خطاياي كرمك( ألن  السالم(: )شفهّ
أحد  وال  عظيمة  وآثامي  كثرية  خطاياي 
األكرم  ألن��كهّ  إهل��ي..  يا  أن��َت  إال  سيقبل 

واألعظم.
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

• المنافذ الحدودّية: منحنا )2( مليون فيزا حرارّية ونتوّقع دخول اربعة اال

ماليين زائر إيراني للعراق...

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

• اقتصادّيون يدعون لتفعيل السياحة الدينّية برفع فيزة الدخول إلى 60 دوالرًا...

ات التحرير )محطة اختبار( لدول العالم.. • الفرقة الذهبية، والحشد الشعبي يحرران مزيدًا من أحياء الموصل، وسياسيون يؤكدون ان عمليَّ

• الحشد الشعبي يعثر على أضخم مخازن سالح ل�)داعش( ومكافحة اإلرهاب تجلو )77( أسرة محاصرة. 

• وزارة الصناعة تمنع استيراد االسمنت كخطوة لدعم المنتوج المحلي...

• وزارة الكهرباء تعلن عن دخول أربع وحدات توليدية استثمارية إلى المنظومة الوطنية بطاقة )1040( ميغاواط...

• محافظة كربالء تؤكد تخصيص العبادي )8( مليارات دينار لزيارة األربعين وتعتزم إسكان الزائرين بمدارسها....

00000

 شهدت قاعة سيد األوصياء داخل الصحن احلسيني الرشيف 
انعقاد ملتقى إعالم العتبات املقدسة واملزارات الشيعية الرشيفة 
يف البالد بحضور شخصيات اعالمية امللتقى شهد القاء الدكتور 
مجال الدين الدباغ االمني العام للعتبة الكاظمية املقدسة حمارضة 
للعتبات  اإلسرتاتيجية  والتوجهات  االدارة  كيفية  حول  علمية 
املؤسسايت  بالعمل  للنهوض  بالبالد  الرشيفة  واملزارات  املقدسة 
فيها ، كام شهد امللتقى مناقشات عديدة من قبل احلارضين  حول 

كيفية تغطية زيارة اربعينية االمام احلسني )عليه السالم(.

اطلق عراقيون ناشطون مدنيون لدعم معركة حترير املوصل محلة إعالمية عىل 
مواقع التواصل االجتامعي يف )فيسبوك وتويرت(، عرب عرشات )اهلاشتاغات( 
سيطلقها  التي  اإللكرتونية  للحرب  استعدادا  مواقع،  عىل  رسيعا  انترشت 
)داعش( قريبا عرب نرش أخبار وصور ومقاطع فيديو حتوي عمليات ارهابية 
عنيفة تؤثر عىل معنويات العراقيني. ومن أبرز)اهلاشتاغات(،)فوج_املوصل_
املوصل_لكل_العراقيني(،) وصلنا_ اإللكرتوين(،)رسائل_إل_املوصل(،) 
العراقيون  ونجح  و)باملوصل_موعدنا(،  )خلية_شباب_نينوى(،  املوصل(، 
والفلوجة،  تكريت  يف  سابقة  معارك  خالل  املتطرفني  تغريدات  منافسة  يف 

بعدما لفت انتباههم ان كيان )داعش( ومنارصيه ينشطون اكثر عىل توتري.

اعالُم العتبات المقدسة والمزارات الشيعية يعقدون ملتقى اعالميا

عراقّيون ناشطون يشاركون جيشهم في معركة الموصل على )توتير(و)فيسبوك(
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ات التحرير )محطة اختبار( لدول العالم.. • الفرقة الذهبية، والحشد الشعبي يحرران مزيدًا من أحياء الموصل، وسياسيون يؤكدون ان عمليَّ

اعلنت هيئة احلشد الشعبي كامل استعدادها للمشاركة يف عملية تطهري مركز 
مدينة املوصل، فيام اذا ُطلب منها من قبل القوات االمنية واجليش العراقي،  
اكد ذلك )ابو مهدي املهندس( نائب رئيس اهليئة، مضيفا ان القوات االمنية 
املحور  اما  املوصل،  مدينة  مركز  عن  كم(   1( بعد  عىل  الرشقي  املحور  يف 
الغريب حمور احلشد الشعبي فان املسافة التي تفصل القطعات املتقدمة عن 
املدينة اقل من )10 كم (، مبينا ان املحور الذي ُسلم ال احلشد هو حمور 
عن  مسؤول  الشعبي  احلشد  ان  ال  اضافة  االمنية  للقوات  وداعم  اسايس 

حترير هذه املنطقة ومسكها.

مشاركة  عن  بابل  يف  الشعبي  احلشد  هيئة  اعلنت 
اخلطة  يف  الشعبي  احلشد  من  مقاتل  آالف   )10(
أكد ذلك )حسن   ، االربعينية  بزيارة  االمنية اخلاصة 
فدعم اجلنايب( مدير اهليئة، مضيفا  ان اهليئة اصدرت  
اخلطة  يف  املشاركني  احلشد  ملقاتيل  تعريفية  )باجات( 
محاية  تأمني  يف  املشاركة  االمنية  القوى  عن  لتميزهم 

الزائرين.

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

هيئة الحشد الشعبي تؤكد استعدادها لتحرير مركز مدينة الموصل 

موقف قيادة عمليات )قادمون يا نينوى( 

  )10( آالف مقاتل من الحشد الشعبي
 سيشتركون في الخطة األمنية الخاصة 

بزيارة األربعينية

)يا  قادمون  لعملية  العمليايت  املوقف  عن  املشرتكة  العمليات  قيادة  اعلنت 
نينوى( وكام مبني  1:املحور اجلنويب الغريب لقطعات الرشطة االحتادية تستمر 

القطعات بعمليات التفتيش وتطهري املباين والطرق من العبوات الناسفة.
2. املحور اجلنويب الرشقي لقطعات الفرقة املدرعة التاسعة واللواء الثالث 
الساحل االي� والتوغل داخل حي  الفرقة االول تكنت من الدخول ال 
االنتصار وجديدة املفتي وحي الشيامء ومستمرة بتطهري الطرق واملباين من 

)داعش( االرهايب.
ال  الدخول  من  تكنت  االره��اب  مكافحة  لقوات  الرشقي  املحور   .3
الساحل االي� للمدينة والتوغل باملنطقة وتطويق مناطق الكرامة واملاليني 
من  وتكنت  والذهبي  وعدن  وكركوكيل  الزهراء  وحي  اخلرضاء  وشقق   3

تطهري مناطق حي السامح وحي الزهراء وحي املاليني )3( بالكامل.
حترير  من  القطعات  تكنت   16 املشاة  فرقة  لقطعات  الشاميل  املحور   .4

وتطهريمناطق السادة وبعويزة بالكامل وحترير وتطهري قرية احلديديني.
التفتيش  بعمليات  االستمرار  الشعبي  احلشد  قطعات  الغريب  املحور   .5
والتطهري للقرى املحررة وتطهري الطريق الرابط بني تقاطع احلرض وتقاطع 

عداية واكامل التحصينات وضامن امن الطريق.
الداخلة ) 281( النازحني لغاية الساعة )1800(  خميم اخلازر  6. موقف 

عائلة بمعدل  )1698( فردا حسن شامي واحلاج عيل ال تبدل خميم اجلدعة 
الداخلة عائلة )195(بمعدل )877 ( فردا ال توجد عوائل مغادرة.
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قبل  من  املعدِّ  امللف  ذات  يف 
)عليها  زينب  احل��وراء  مركز 
له  قنا  تطرهّ وال���ذي  ال��س��الم( 
عن  نقرأ  ال��س��اب��ق،  ال��ع��دد  يف 
ق��ص��ص أخ������رى، م��واق��ف 
يمكن  ال  وبطوالت  جديدة، 
البطل  الشهيد  فهنا  وصفها، 
جاسم(  مظلوم  احلسن  )عبد 
من   )1985( م��وال��ي��د  م��ن 
القاسم،  بقضاء  احلمران  حي 
قاطع  يف  اس��ت��ش��ه��د  وال����ذي 
 /  7  /31( بتاريخ  اخلالدية 
يف  سبقه  أن  بعد   ،)2016
)عبد  األكرب  أخوه  النداء  تلبية 
)عبد  أخوته  وح��ثهّ  احلسني( 
عىل  املحسن(  عبد  و  احلسني 

االلتحاق معه.
)عبد  البطل  الشهيد  ش��ارك 
حترير  م��ع��ارك  يف  احل��س��ن( 
املعركة تفقد  اخلالدية، وخالل 

فلم  أف��راده  القاسم  ف��وج  آم��ر 
ذهب  معهم،  الشهيد  يكن 
عنه  للبحث  أخيه  مع  رفاقه 
الشهداء  من  عدد  مع  فوجوده 
غارقًا بدمه بعد إصابته بقناص 
البطل  ف��اح��ت��ض��ن  إذن����ه،  يف 
أخاه  احلسني(  )عبد  املجاهد 
)عبد احلسن( وهو يغبطه لنيله 
هو  يتمناها  كان  التي  الشهادة 
وعاد  أخيه  بحمل  وقام  اآلخر 
بنبأ  ليخربه  ال��ف��وج  آم��ر  إل 

استشهاد أخيه.
وأهم ما يميز حادث استشهاد 
)عبد  أخ��اه  أن  احلسن(  )عبد 
القتال  عن  يتواَن  مل  احلسني( 
حتى  اجل��ه��ادي  واجبه  وأداء 
أرص  بل  أخيه،  استشهاده  بعد 
عىل البقاء لدحر العدو واألخذ 
من  الرتجي  وبعد  أخيه،  بثأر 
الفوج واملشايخ هناك  آمر  قبل 

بحاجته  فهم  أهله  إل  ليعود 
ليحرض  ع��اد  ال��ي��وم،  ه��ذا  يف 
أخرب  أن  بعد  ال��ع��زاء  جملس 
لوالدته  الشهيد  بوصية  والده 
الشهداء  معظم  كوصية  وهي 
ألمهاهتم أن ال يبكني بل ينثرن 
الورود عىل جثامينهم ويفخرن 
دوره��م  ويكملن  بأبنائِهن 
اجلهادي يف الصرب للتغلب عىل 

أمل الفراق.
قصص  يف  نقرأ  ونحن  املفارقة 
رفاق  أحد  أن  األبطال،  هؤالء 

التمس  احلسن(  )عبد  الشهيد 
ينزله  وهو  الشهيد  صديقه  من 
يدعو  أن  األخ���ري  م��ث��واه  إل 
بني  ليكون  به  بااللتحاق  له 
حصل  وق��د  اي��ض��ًا،  الشهداء 
ذل���ك ب��ع��د ي��وم��ني ب��ت��اري��خ 
وسام  نال   )2016  /8  /2(
)مقصد  الشهيد  إنه  الشهادة.. 

د(. حممهّ
حميسن(  حممد  )مقصد  الشيخ 
القاسم  ق��ض��اء  م��وال��ي��د  م��ن 
ثالث  وله  متزوج   ،)1975(

مواقُف وبطوالٌت يوّثقها مركُز الحوراء )عليها السالم(.. )ج2(
)وكْم أتمّنى أن يطَأ الشهداُء صدري قبَل أن تعرَج أرواُحهْم إلى السماء، أنه لشرٌف عظيم أن أتلّمَس جراحاتهم وأشَم 
مسَك دمائهم(، هذا لسان حال الكثيرين الذيَن يقفون ملّيًا عند قصص شهدائنا في الحشد الشعبي، أما الدموُع فهو 

مشهد مستمر وإال ماذا يمكن أن تفعَل إزاءهم.
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بنات وولدان، درس يف مدارس 
ملدة  الدينية  األرشف  النجف 
وللشهيد  عامًا(   20( من  أكثر 
يف  استشهد  سنًا  يصغره  أخ 
أزالم  مدامهة  بعد  الثامنينيات، 
النظام البائد لدار سكنهم بحثًا 
املتهم  )عالء(  األكرب  األخ  عن 
جيدوا  فلم  الدينية!!،  بنشاطاته 
سوى األخ األصغر فتم سجنه 
مدة من الزمن وبعدها انقطعت 
املقابر  يف  رفاته  ليجدوا  أخباره 
من  عامًا(   15( بعد  اجلامعية 

فقدانه.
)عالء  املجاهد  األك��رب  واألخ 
القاسم،  ف��وج  آم��ر  هو  حممد( 
م��ع��ارك  وال����ذي أص��ي��ب يف 
قناص  أصابه  أن  بعد  الفلوجة 
املستشفى  منحته  وقد  بساقيه، 

مل  ي��وم��ًا(  م��دهت��ا )21  إج���ازة 
أيام  ثالثة  س��وى  منها  يكمل 
ليتكئ عىل عكازه ويعود بعدها 

إل ساحات القتال.
ونعود إل أخيه مرة ثانية )الشيخ 
ث  يتحدهّ ال��ذي  حممد(  مقصد 
بكلامت  وال��رف��اق  األه��ل  عنه 
الطيب والرفعة، لقد اعتاد هذا 
الرب  أع��امل  عىل  املغوار  البطل 
النبأ يف  فكان يرشف عىل مركز 
يتكفل  وال��ذي  القاسم  قضاء 

كان  كام  يتيم(،   100( برعاية 
له دور كبري يف حث املجاهدين 
عىل التحيل بالشجاعة والبسالة 
أداء  وكذلك  األع��داء  ملواجهة 
صالة اجلامعة هنالك يف امليادين 
والكرامة،  العزة  ساتر  وع��ىل 
املناسبات  إح��ي��اء  ع��ن  فضاًل 
نال  وقد  اجلمع،  وليايل  الدينية 
رشف الشهادة التي كان يتمنهّاها 
وشهدت مراسيم تشييع جثامنه 
حضور العديد من الشخصيات 
الدينية من أبناء املراجع العظام 
حممد  السيد  الفقيه  مهم  يتقدهّ
املرجع  نجل  السيستاين  رضا 
ظله  )دام  السيستاين  األع��ىل 

الوارف(.
تنا التالية مع الشهيد البطل  حمطهّ
عباس(  كاظم  سعيد  )السيد 

بقضاء  )الطليعة(  منطقة  من 
اهلاشمية بمحافظة بابل )مواليد 

 .)1965
فإن  املركز،  ملف  يف  ورد  وكام 
ج قبل أكثر  السيد سعيد قد تزوهّ
من )20 عامًا( ورزقه الل تعال 
بأربع بنات، وقد توفيت زوجته 
اخلامس  طفلهم  والدة  أثناء 
التي  أختها  َج  ت��زوهّ ثمهّ  )مح��زة(، 
وسعادهتا  نفسها  ع��ىل  آث��رت 
أختها  أطفال  سعادة  أجل  من 

امل��رح��وم��ة، وت��ن��ب��ت إظ��ه��ار 
أن  من  خوفًا  األمومة  مشاعر 
االهتامم  عىل  عاطفتها  تربها 
بأطفاهلا أكثر من هؤالء األيتام 
الذين ترعاهم، فكرست حياهتا 
من أجل تربيتهم واالهتامم هبم 
األرب��ع،  البنات  تزويج  حتهّى 
بطفلني  بعدها  الل  ل��ريزق��ه��ا 
 2012 م��وال��ي��د  م��ن  )حم��م��د 
 )2015 مواليد  من  وزه���راء 
والتي كان عمرها بضعة أشهر 
والدها سعيد يف  استشهَد  حني 

قاطع جبال مكحول.
ترافُق  التي  املؤملة  الصور  من 

طلب  حلظة  هي  شهيدنا،  ة  قصهّ
ابن الشهيد )حممد( من إحدى 
احل��وراء  مركز  يف  األخ���وات 
أبيه،  مع  ص��ورة  له  تلتقط  أن 
وال��ده  ص���ورة  أح��رض  حيث 
خالل إحدى الفعاليات املقامة 
)عليه  القاسم  سيدنا  مرقد  يف 
األخت  من  وطلب  السالم(، 
صورة  له  تلتقط  أن  املصورة 
يقول  وه��و  أبيه  ص��ورة  مع  له 
أيب(  )ه���ذا  دام��ع��ت��ني  بعينني 
وكأنهّ هذا الطفل املشعهّ بالرباءة 
أباه موجود بينهم ومل  يشعر أن 

يفارقهم!!.

مواقُف وبطوالٌت يوّثقها مركُز الحوراء )عليها السالم(.. )ج2(
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)1333 ه� – 1419 ه�(

 اسمه وكنيته ونسبه:
بن  د  حممهّ ب��ن  د  حممهّ ال��ن��رص،  أب��و  الشيخ 

طرخان بن أوزلغ الرتكي الفارايب.
 والدته:

بمدينة  ه�   257 عام  الفارايب  الشيخ  ولد 
فاراب.
 نشأته:

م  فتعلهّ إي��ران  إل  سافر  ثمهّ  ف��اراب  يف  نشأ 
وهو  بغداد  إل  سافر  ثمهّ  الفارسية،  اللغة 
غري  لغات  ة  وع��دهّ الرتكي  اللسان  يعرف 
وملهّا  اإلتقان،  غاية  وأتقنه  مه  فتعلهّ العربية، 
دخل إل بغداد كان هبا أبو برش متى يونس 
املنطق،  علم  عنه  فأخذ  املشهور  احلكيم 
ثمهّ سافر  والالتينية،  اليونانية  اللغة  م  وتعلهّ
إل مدينة حران، ثهّم رجع إل بغداد ودرس 
علوم الفلسفة ومجيع كتب أرسطاطاليس، 
ر يف استخراج معانيها والوقوف عىل  وتههّ

أغراضه فيها.
 ثمهّ سافر منها إل دمشق، ومل يقم هبا، ثمهّ 
وأقام  دمشق  إل  عاد  ثمهّ  مرص،  إل  ه  توجهّ
الدولة  سيف  بسلطاهنا  واجتمع  هب��ا، 

احلمداين، وعجب سيف الدولة منه.
 أقوال العلامء فيه: نذكر منها ما ييل:

يف  الطهراين  ب��زرك  آق��ا  الشيخ  ق��ال   -1
ه�،   339 سنة  بدمشق  )ت��ويفهّ  الذريعة: 

مع  احلمداين  الدولة  سيف  عليه  وص��ىلهّ 
عدة من خواصه… وكان قبل ارحتاله إل 
بغداد  يف  الدولة  بسيف  واتصاله  دمشق 
الصاحب  الوزير  الكفاة  لكايف  مصاحًبا 
رشع  وق��د  الشيعة،  من  وغ��ريه  عبهّاد  بن 
ه�،   330 سنة  بغداد  يف  اآلراء  تأليف  يف 
ويظهر  ه���،   331 سنة  دمشق  يف  وتمه 
من مواضع منه كونه من اإلمامية العدلية 
الطاهرين )عليهم  القائلني بعصمة األئمة 

السالم((.
حتهّى  اإلس��الم،  يف  نشأ  حكيم  ل  أوهّ وهو   
ل  األوهّ م  املعلهّ مقابل  الثاين،  م  باملعلهّ ب  لقهّ
الذي هو أرسطو، والشيخ أبو عيل بن سينا 

استفاد من كتبه وتعاليقه.
أعيان  يف  األم��ني  حمسن  السيهّد  قال   -2  
احلكامء  من  م  باملعلهّ ى  تسمهّ )ومن  الشيعة: 
من  واالثنان  اليونان،  من  أحدهم  ثالثة، 
م األول أرسطو وهو يوناين،  الشيعة، فاملعلهّ
شيعي،  سينا  ابن  الرئيس  الثاين  م  واملعلهّ

م الثالث أبو نرص الفارايب شيعي(. واملعلهّ
 أساتذته: نذكر منهم ما ييل:

1- الشيخ أمحد بن عيل السريايف.
2- الشيخ أبو عيل الفاريس.
3- أبو برش متى بن يونس.
 مؤلفاته: نذكر منها ما ييل:

1- آراء أهل املدينة الفاضلة.
2- رشح اآلثار العلوية.

الرساالت  بعض  يف  املرضية  الثمرة   -3
الفارابية.

4- رسائل الفارايب.
ال��ف��ص��وص يف  ال��س��ل��وك  ف��ص��وص   -5

احلكمة.
6- عيون املسائل.

7- الردهّ عىل الرازي.
8- مبادئ الفلسفة القديمة.

9- إبطال أحكام النجوم.
10- إحصاء العلوم.

11- مبادئ اإلنسانية.
12- أعراض ما بعد الطبيعة.

13- االيقاعات.
14- كتاب الربهان.

15- حصيل السعادة.
16- التعليم الثاين.

17- جوامع السياسة.
 وفاته:

تويفهّ الشيخ الفارايب )قدس رسه( يف شهر 
رجب 339 ه� بمدينة دمشق، وصىلهّ عليه 
يف  ودفن  محدان،  بن  الدولة  سيف  امللك 

دمشق.

)257 ه� – 339 ه�(الشيخ أبو النصر محّمد الفارابي
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بسم الل الرمحن الرحيم
احلمد لل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وآله الطاهرين ..

الرشيفة  الزيارة  هلذه  الل  وفقهم  الذين  املؤمنون  يلتفت  أن  ينبغي  فإنه  وبعد 
أنبياء واوصياء ليكونوا أسوة وقدوة  انهّ الل سبحانه وتعال جعل من عباده 
الل  ب  رغهّ وقد  بأفعاهلم.  ويقتدوا  بتعاليمهم  فيهتدوا  عليهم  ة  وحجهّ للناس 
تعال إل زيارة مشاهدهم تليدًا لذكرهم واعالء لشاهنم وليكون ذلك تذكرة 
للناس بالل تعال وتعاليمه وأحكامه ، حيث إهنم كانوا املثل األعىل يف طاعته 

سبحانه واجلهاد يف سبيله والتضحية ألجل دينه القويم.
وعليه فإنهّ من مقتضيات هذه الزيارة : ��� مضافًا إل إستذكار تضحيات اإلمام 
احلسني ) عليه السالم ( يف سبيل الل تعال ��� هو اإلهتامم بمراعاة تعاليم الدين 
احلنيف من الصالة واحلجاب واإلصالح والعفو واحللم واالدب وحرمات 
الطريق وسائر املعاين الفاضلة لتكون هذه الزيارة بفضل الل تعال خطوة يف 
سبيل تربية النفس عىل هذه املعاين تستمر آثارها حتى الزيارات الالحقة وما 
عىل  والرتبية  التعليم  جمالس  يف  احلضور  بمثابة  فيها  احلضور  فيكون  بعدها 

اإلمام ) عليه السالم (.
الل الل يف الصالة فإهنا ��� كام جاء يف احلديث الرشيف ��� عمود الدين ومعراج 
ت ُردَّ ما سواها، وينبغي اإللتزام هبا  املؤمنني إن ُقبِلت ُقبَِل ما سواها وإن ُردهّ
 ، إليها  للنداء  إليه أرسُعهم استجابة  فإنهّ أحبهّ عباد الل تعال  يف أول وقتها 
أفضل  فإهنا  أخرى  بطاعٍة  وقتها  اول  عنها يف  املؤمن  يتشاغل  أن  ينبغي  وال 
ًا  تنال شفاعتنا مستخفهّ ) ال   :  ) السالم  ) عليهم  ، وقد ورد عنهم  الطاعات 
ة عنايته بالصالة  بالصالة (. وقد جاء عن اإلمام احلسني ) عليه السالم ( شدهّ
الصالة  )ذكرت   : وقتها  أول  يف  ذكرها  ملن  قال  إنهّه  حتى  عاشوراء  يوم  يف 

ة الرمي . جعلك الل من املصلهّني الذاكرين( فصىلهّ يف ساحة القتال مع شدهّ
لل  إخالصه  بمقدار  وبركته  اإلنسان  عمل  قيمة  فإنهّ  اإلخالص  يف  الل  الل 
تعال  فإنهّ الل ال يتقبهّل اإلهّ ما خلص له وسلم عن طلب غريه. وقد ورد عن 
النبي )صىل الل عليه وآله( يف هجرة املسلمني إل املدينة أنهّ من هاجر إل الل 
ورسوله فهجرته إليه ومن هاجر إل دنيا يصيبها كانت هجرته إليها ، وان الل 
يبلغ سبعامئة  فيه حتهّى  العمل بحسب درجة اإلخالص  ثواب  ليضاعف يف 
ضعف والل يضاعف ملن يشاء . فعىل الزوار اإلكثار من ذكر الل يف مسريهتم 
ي اإلخالص يف كل خطوة وعمل ، وليعلموا ان الل تعال مل يمنَّ عىل  وحترهّ
عباده بنعمة مثل اإلخالص له يف اإلعتقاد والقول والعمل ، وان العمل من 
ا العمل اخلالص لل تعال فيكون  غري إخالص لينقيض بانقضاء هذه احلياة وأمهّ

دًا مباركًا يف هذه احلياة وما بعدها . خملهّ
الل الل يف السرت واحلجاب فإنهّه من أهمهّ ما اعتنى به أهل البيت )عليهم السالم( 
 ، ذلك  يف  األعىل  املثل  فكانوا  كربالء  يوم  يف  قساوة  الظروف  أشدهّ  يف  حتهّى 
فعىل الزوار مجيعًا وال سيهّام املؤمنات مراعاة مقتضيات العفاف يف ترصفاهتم 
ومالبسهم ومظاهرهم والتجنب عن أي يشء خيدش ذلك من قبيل األلبسة 

الضيهّقة واإلختالطات املذمومة والزينة املنهىهّ عنها.
نسأل الل تعال أن يزيد من رفعة مقام النبي املصطفى )صىل الل عليه وآله( 
وا يف سبيله  الدنيا واآلخرة بام ضحهّ بيته األطهار) عليهم السالم ( يف  وأهل 
وجاهدوا بغية هداية خلقه ويضاعف صالته عليهم كام صىلهّ عىل املصطفني 
من قبلهم ال سيام ابراهيم وآل ابراهيم كام نسأله تعال أن يبارك لزوار أيب عبد 
الل احلسني )عليه السالم( زيارهتم ويتقبلها بأفضل ما يتقبل به عمل عباده 

الصاحلني.

سؤال للقراء
نية زيارة المعصوم هل يجوز لي فيها

 )قربة الى اهلل تعالى( ؟
سؤال وجواب العدد السابق

اذا توفي الزوج ولم تِف تركته بما تستحقه الزوجة 

من المهر، فهل يجب على والده ان يدفع النقص ؟ 

الجواب: اليجب.

توجيهات بخصوص زيارة أربعين 
اإلمام الحسين )عليه السالم( 
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املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  عن  صدر 
جملة السبط العلمية الفصلية املحكمة التي تعنى بنرش االرث احلضاري والثقايف 
اجلثامن  بضم  وترشفها  االسالم  قبل  التارخيي  وعمقها  املقدسة  كربالء  ملدينة 
الطاهر لإلمام احلسني واهل بيته )عليهم السالم( بعد واقعة الطف عام )61ه�( 
واملراحل التي مرت هبا املدينة املقدسة حتى اصبحت تثل عاصمة للعلم والثقافة 

يقصدها املاليني من خمتلف انحاء العامل.
للدراسات  »مركز كربالء  ان  املركز  مدير  القرييش(  االمري  )عبد  االستاذ  وقال 
لديه  اليونسكو  منظمة  من  ال��دويل  االعتامد  شهادة  عىل  احلاصل  والبحوث 
وباخلصوص  والعلمية  التارخيية  والدراسات  البحوث  بنرش  واسعة  اهتاممات 

التي تتعلق بمدينة كربالء وعمقها التارخيي«.
واضاف ان »املجلة يف عددها الثالث الذي صدر يف توز )2016( ركزت عىل 
جغرافية املدينة وقصورها وحصوهنا فضال عن تسليط الضوء عىل مضامني خطبة 
االمام احلسني »عليه السالم« عند اخر ليلة له يف مكة املكرمة وكشف تداعيات 
مسريته من مكة ال مدينة كربالء املقدسة وابرز ما ضمته رحلة )مطراقي زاده( 
واملنظور القانوين الدويل واالنساين جلرائم واقعة الطف وابرز ما تضمنته الوثائق 

العثامنية عن كربالء«.
جدير بالذكر ان املجلة متوفرة يف قسم االعالم التابع للعتبة احلسينية املقدسة يف 

معرض شعبة الطبع والتوزيع الواقع ال جوار مقام التل الزينبي.

مركز الفقيه العاملي ينشر 
اقدم نص لزيارة ابي الفضل 

)عليه السالم(

عمق كربالء التاريخي تتحدث عنه مجلة 
»السبط« العلمية الفصلية المحكمة 

ال��رتاث  إلح��ي��اء  العاميل  الفقيه  مركز  ن��رش 
من  واح��دة  املباركة  األربعينية  أيام  بمناسبة 
وموالنا  سيدنا  لزيارة  اخلطية  النصوص  أقدم 

أيب الفضل العباس )عليه السالم( .
وأوضح املركز ان هذه الزيارة واردة يف إحدى 
سنة  نسخها  أرخ  حيث  القديمة  املخطوطات 
578 هجرية أي اهنا كتبت قبل نحو تسعامئة 

سنة تقريبًا.
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سة  بدعوٍة من املعهد األملاينهّ لآلثار شاركت العتبُة العبهّاسية املقدهّ
يف  واملخطوطات  للنفائس  الكفيل  متحف  قسم  برئيس  متمثهّلًة 
م بعنوان:  فعاليات مؤتٍر دويلهّ ُعقد يف العاصمة األملانية برلني توسهّ
يات  د وحتدهّ )عامرة العصور الوسطى يف العراق، التخريب املتعمهّ
ت فعاليهّاته ليومني ُألقيت فيه عدٌد من  الصيانة والرتميم( واستمرهّ
فضاًل  العنوان  هذا  حول  تحورت  التي  والطروحات  البحوث 

عن مناقشات ومداخالت مستفيضة.
الكفيل:  لشبكة  بنيهّ  املتحف  قسم  رئيُس  الزم  صادق  األستاذ 
هو  ل:  األوهّ بمحورين،  كانت  الدويلهّ  املحفل  هذا  يف  »مشاركتنا 
رصوٌح  العراق  يف  سة  املقدهّ )العتباُت  بعنوان:  كان  بحثًا  إلقاؤنا 
العتبة  أنهّ  فيه  بيهّنا  والذي  أنموذجًا(  العبهّاسية  العتبة   - تارخيية 
اآلثار  قانون  بحسب  اآلثارية  للسلطة  تضع  سة  املقدهّ العبهّاسية 
سة يف العراق التي حتمل  والرتاث، وهي واحدة من العتبات املقدهّ
ضت  تعرهّ وقد   ، اإلسالميهّ والعامل  العراقي  للشعب  ًة  خصوصيهّ
كاهلجوم  التاريخ  يف  م��رارًا  والنهب  والسلب  والتدمري  للهدم 
حرٍق  من  )1991م(  عام  أصاهبا  وما  )1801م(  عام  السلفيهّ 

وتدمري إبهّان االنتفاضة الشعبانية املباركة«.
قد  سة  املقدهّ العبهّاسية  العتبة  أنهّ  بحثنا  وأضاف: »كذلك أرشنا يف 
بيهّنت رأهيا وعىل لسان متولهّيها الرشعي سامحة السيد أمحد الصايف 
ه( بخصوص االعتداء عىل األبنية اآلثارية والرتاثية حيث  )دام عزهّ
بعض  خالل  من  العامل  يف  إنسانية  بأزمٍة  نمرهّ  نحن  )اآلن  قال: 
بالدين، فقد  باإلنسانية وال  الذين ليست هلم عالقة ال  األوباش 
بدأوا يستهدفون اآلثار املعامرية يف كلهّ ما تصل اليه أيدهيم وهذه 
ُبدهّ  ال  لذا  باهظًا،  ثمنها  اآلن  تدفع  واإلنسانية  إنسانية،  مشكلة 
للمعنيهّني وأهل التحرضهّ وأهل احلضارة من أن يدافعوا باستامتة 

عن اجلوانب األثرية ملدهنم وبلداهنم«.
للنفائس  الكفيل  متحف  ال  البحث  يف  قنا  »تطرهّ الزم:  وب��نيهّ 

سة واهتاممها  املقدهّ العتبة  نتيجًة لشعور  أقيم  الذي  واملخطوطات 
مع  الوصل  مه��زة  أصبح  وكيف  وال��رتاث��ي،  اآلث��اري  باجلانب 
يات  الكلهّ عن  فضاًل  العراق  وخارج  داخل  اآلثارية  سات  املؤسهّ

سات األكاديميهّة«. واملؤسهّ
مت  وتابع: »تناول البحث كذلك أنهّ املرجعيهّة الدينية الُعليا قد حرهّ
األثرية  املقتنيات  امتالك  أيضًا  مت  وحرهّ األثرية  باملواقع  العبث 

واملتاجرة هبا«.
»إنهّنا  قائاًل:  املؤترين  الزم  األستاذ  خاطب  البحث  ختام  ويف 
أيديكم ونقف معكم يف كلهّ إجراء حيمي ويمنع وحيدهّ  نشدهّ عىل 
من تكرار ما جرى من مآٍس بحقهّ آثارنا وتارخينا ونأمل تكثيف 

سة«. اجلهود يف توثيق املوروث املعامري املتمثهّل باألرضحة املقدهّ
ا املحور الثاين بحسب ما بيهّنه رئيس قسم املتحف فإنهّ هذا املؤتر  أمهّ
سات ذات الصلة باملوروث  ًا مع املؤسهّ كان فرصًة للتواصل عامليهّ

والرتاث.
صادق  األستاذ  من  املؤترون  سمعه  ملا  ونتيجًة  املؤتر  ختام  ويف 
يهّ  جدهّ عمل  هناك  يكون  أن  واملشرتكون  احل��ارضون  تنهّى  الزم 
عىل  احلفاظ  أجل  من  املعامل  واضحة  السرتاتيجيهّة  تبعًا  وواضح 
سة والعمل عىل إبرازه  املوروث العراقيهّ وبضمنها العتبات املقدهّ

ه. وإظهاره بالشكل الذي يتالءم مع ما حيتويه ويضمهّ

حيتفظ مركز الفقيه العاميل بنسخة للكتاب املقدس عند اليهود 
)التوراة( من مصورات النسخ اخلطية  النفيسة جدًا .. ويتبني 
أيب  القس  بن  جرجس  بخط  العربية  باللغة  كتبت  النسخة  ان 
ان  ال  امللك وذلك سنة 754 هجرية مشريا  أمني  بن  ل  املفضهّ
املكتبات  إحدى  يف  موجودة  املخطوطة  هلذه  األصلية  النسخة 

العاملية. 
وقد كتب يف أعىل الصفحة األول : »هذه توراة موسى النبي«

ويف أسفلها : » )عليه السالم( السفر األول«.

من هنا وهناك  العتبة العّباسية المقّدسة تشارك في المؤتمر الدولّي لآلثار في برلين

مخطوطة لكتاب التوراة
 في خزانة الفقيه العاملي 
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أب لشهداء خمسة.. يحظى باهتمام المرجعية الدينية العليا 

الشيخ  الشهداء  هؤالء  والد 
»طالب عبد الرضا الشمري« 
املقدسة  احلسينية  العتبة  دعته 
صابرا  لتجده  ب��ه  وال��ت��ق��ت 
نفسه  ال��وق��ت  ويف  حمتسبا، 
رياح  تزحزحه  مل  أشم  ط��ودا 
قرابينه  م  يقدهّ ف��راح  ال��ش��ؤم، 
هِبم  ليلجم  االخ��ر  تلو  شابا 

باب العتي املعتدي..
الشيخ  ه��ذا  لعطاء  وتكريام 
)الشهيد  من  كل  والد  الغيور 
املستشهدين  ول��ؤي(  ناظم، 
الشعبانية،  االن��ت��ف��اض��ة  يف 
يف  استشهد  ال��ذي  و)حسن 
النرص  جرف  حترير  عمليات 
حممد  والشهيد   ،2014 سنة 
الرطبة سنة  الذي استشهد يف 
حتسني  وال��ش��ه��ي��د   ،2014
سنة  بيجي  يف  استشهد  الذي 
املرجعية  ب���ادرت   ،)2016
الدينية العليا  ال تقديم الدعم 

العطاء  لذاك  واملعنوي  املادي 
اجلم، فَبنَي زيارة سامحة السيد 
الرشعي  املتويل  الصايف  امحد 
ملنزله  املقدسة  العباسية  للعتبة 
واللقاء بذوي ابنائه الشهداء، 
الشيخ  س��امح��ة  دع���وة  وب��ني 
املتويل  الكربالئي  املهدي  عبد 
احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي 
اإلمام  لزيارة  الشهداء  لذوي 

احل��س��ني )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( 
واللقاء هبم.. 

وضمن برنامج استضافة ذوي 

مركز  يعده  ال��ذي  الشهداء 
احلوراء زينب )عليها السالم( 
ل��رع��اي��ة ال��ف��ت��ي��ات ج���اءت 
ال��ش��ه��داء  ذوي  اس��ت��ض��اف��ة 
بالتعاون  ووالدهم  اخلمسة 
العامة  االمانة  مع  والتنسيق 
عىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 
هامش الربنامج الدوري املعد 
زيارة  يف  املركز  ادارة  قبل  من 

ومتابعة عوائل شهداء احلشد 
لغرض  امل��ق��دس  ال��ش��ع��ب��ي 
تلك  احتياجات  عىل  التعرف 

العوائل، التقى سامحة الشيخ 
املتويل  الكربالئي  املهدي  عبد 
احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي 
عائلته  افراد  باقي  مع  املقدسة 
احلسيني  بالصحن  مكتبه  يف 
ال���رشي���ف، وج����رى خ��الل 
ال��ل��ق��اء اق��ام��ة جم��ل��س ع��زاء 
الشهداء  ارواح  ع��ىل  ترمحا 
االفذاذ كام اطلع سامحته عىل 
الشهداء  عوائل  احتياجات 
تقديمه  يمكن  م��ا  لتقديم 
معنويًا، فضال عن تقديم مبلغ 
احلسينية  العتبة  مايل خصصته 
الشهداء  لزوجات  املقدسة 

اخلمسة. 
وق���ال ال��س��ي��د س��ع��د ال��دي��ن 
م��دي��ر مكتب  ال��ب��ن��اء  ه��اش��م 
االمني العام ومعاونه لشؤون 
»ان مركز  االعالم والطفولة: 
احلوراء زينب )عليها السالم( 
حرص عىل اقامة جملس عزاء 

الرجال  من  الكثير  قدم  انه  غرو  ال  بابل  لمحافظة  اداريا  التابع  الهاشمية  قضاء 
سماء  ال��ى  عرجوا  انجٍم  خمسة  ه��ؤالء  وم��ن  للوطن،  ف��داًء  االش��اوس 

التضحيات ذودا عن الوطن وتلبيًة لنداء الجهاد.. األحرار/ ضياء االسدي
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فضاًل  شهيد  ك��ل  منزل  عند 
عن  خ��ربي��ة  قصة  كتابة  ع��ن 
الشهيد  قدمها  التي  البطوالت 
املقدس  الواجب  تأديته  خالل 
ال��وط��ن  ارض  ع��ن  ل��ل��دف��اع 

اضافة  واملقدسات  والعرض 
ال ق���راءة ج��زء م��ن )ال��ق��ران 
اهل��داي��ا  تقديم  م��ع  ال��ك��ري��م( 

الرمزية ألطفال كل شهيد«.
وتابع البناء: »ان سامحة الشيخ 
حتدث  الكربالئي  املهدي  عبد 
مكانة  ع��ن  الشهداء  لعوائل 
الشهيد هو  ان  الشهيد، وكيف 
عىل  يسقط  وعندما  سعادة  يف 
االرض وتسقط اول قطرة من 
دمه تغفر له مجيع ذنوبه ما عدا 

وغريها  كلديون  املادية  االمور 
وان شاء الل يكون شفيعا ألهله 

ولوالديه«.
العتبة  اس��ت��م��رار  ال��ب��ن��اء  أك��د 
رعاية  يف  املقدسة  احلسينية 

سامحة  »لقاء  أن  مبينا  الشهداء 
ذوي  بوفد  الكربالئي  الشيخ 
لتلبية  ج��اء  اخلمسة  الشهداء 
تلخصت  والتي  احتياجاهتم 
الشهيد  ل��زوج��ة  دار  ب��ب��ن��اء 
ومتطلبات  وال��ث��اين  االول 
ذلك  تلبيتها،  سيتم  اخ���رى 
قدموا  ال��ش��ه��داء  ه��ؤالء  ألن 
ال��ك��ث��ري ك��ل م��ا ي��ق��دم هل��م ال 
التي  التضحيات  ازاء  يشء 
تضحياهتم  ول���وال  ق��دم��وه��ا 
ال  املحافظات  ه��ذه  لكانت 
سمح الل قد انتهكت مقدساهتا 
أن  ال  الف��ت��ا  واع��راض��ه��ا«، 
بني  تقام  التي  الزيارات  »هذه 
مركز  تنسيق  من  واخرى  فرتة 
السالم(  )عليها  زينب  احلوراء 

لرعاية الفتيات«.
ه����ادي عبد  وق����ال »ح��ي��در 
ال��رض��ا« اب���ن ع��م ال��ش��ه��داء 

عائلة  »ت��رشف��ت  اخل��م��س��ة: 
بزيارة  اليوم  اخلمسة  الشهداء 
والعباسية  احلسينية  العتبتني 
بلقاء  وت��رشف��ن��ا  امل��ق��دس��ت��ني 
املهدي  عبد  الشيخ  س��امح��ة 

الرشعي  امل��ت��ويل  الكربالئي 
حيث  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
كبرية  رع��اي��ة  س��امح��ت��ه  اول 
واحتياجاهتم  الشهداء  بعوائل 
بدورنا  ونحن  واملعنوية  املادية 
العناية  هب��ذه  سامحته  نشكر 
هذا  الكبري  االه��ت��امم  اهل��ام��ة، 
العليا  الدينية  املرجعية  قبل  من 
يقدر  ال  االرشف  النجف  يف 
امحد  السيد  زي��ارة  ف��أن  بثمن 
للعتبة  الرشعي  املتويل  الصايف 
قضاء  ال  املقدسة  العباسية 
املدحتية يف حمافظة بابل ولقاءه 
الشهداء  الشهداء وذوي  بوالد 
وت��ق��دي��م��ه ال��دع��م امل��ع��ن��وي 
اعتزازنا  حمل  ستبقى  واملادي« 
»بفضل  واض���اف   . وفخرنا 
واح��دة  تعترب  عائلتنا  ان  الل 
الشيعية  ال��ع��وائ��ل  االف  م��ن 
تقدم  زال��ت  وال  قدمت  التي 

الشهداء من اجل  الشهداء تلو 
ولنا  والعقيدة  املذهب  نرصة 
الشهداء  بسيد  حسنة  اس��وة 

قدم  حيث  ال��س��الم(  )عليه 
لديه  ما  كل  وقدم  التضحيات 
واصحابه  واخ��وان��ه  عائلته 
من  املقدسة  كربالء  ارض  يف 
والدين  االس��الم  ايصال  اجل 
أن  بالذكر  والعقيدة«.وجدير 
السيد  الل  آي��ة  الديني  املرجع 
)دام  السيستاين  احلسيني  عيل 
ممثله  اوف���د  ال�����وارف(  ظ��ل��ه 
السيد أمحد الصايف لزيارة والد 
تعازي  لنقل  اخلمسة  الشهداء 
لوالد  االعىل  املرجع  ومواساة 
أن  ويذكر  اخلمسة.  الشهداء 
قال  اخلمسة  ال��ش��ه��داء  وال��د 
»إن  ال��ص��ايف  السيد  لسامحة 
لداري  ودخولكم  حضوركم 
ك��أين ب���أوالدي ال��ش��ه��داء قد 
معربا  معكم،  اح��رضت��وه��م 
اصحاب  استقبال  رفضه  عن 

الكرايس واملناصب«..
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المقدسة  الحسينية  العامة للعتبة  التي تنجزها األمانة  الهندسية  المشاريع  القول إن أقل ما يمكن به وصف  يمكُننا 
المتطور  البناء  أسس  باعتماد  العمرانية،  المشاريع  كبريات  إنجاز  تنافس  أصبحت  حيث  ورائدة(  رائعة  )مشاريع  أنها 

والمواصفات العالمية في التصميم واإلنجاز.

العتبة الحسينية ُتنجز نسبة )%92(                 
من َمبنى األقسام الهندسية

العمرانية  األبنية  أهم  بنِي  ومن 
املقدسة،  العتبة  تنجزها  التي 
والفنية  اهلندسية  األقسام  مبنى 
اإلس��ك��ان  ح����يهّ  يف  ال��ك��ائ��ن 
من  ن  واملتكوهّ كربالء،  بمحافظة 
عرشة طوابق بمساحة كلية تصل 
بتنفيذ  مربع(  مرت   3500( إل 
السبطني  خ���ريات  رشك���ة  م��ن 
من  مبارش  وب��إرشاف  اهلندسية 
قبل قسم املشاريع االسرتاتيجية 
واالس��ت��ث��امري��ة، ك��ام أوض���ح ل� 
املقيم ضياء  املهندس  )األحرار( 

حممد عيل صادق.
»مبنى  ان  ق���ائ���اًل:  وي��ض��ي��ف 

األق���س���ام اهل��ن��دس��ة م���ن أه��م 
تنجزها  التي  العمرانية  املشاريع 
العتبة احلسينية املقدسة، وقد تمهّ 
توقيع العقد عام )2013( وتت 
الشهر  خ��الل  بالعمل  املبارشة 
العارش من عام )2014( حيث 
طوابق  تسعة  من  املبنى  يتكون 
االريض  ال��ط��اب��ق  ال  اض��اف��ة 
عرشة  الكيل  املجموع  ليكون 
الواحد  الطابق  مساحة  طوابق 
واملجموع  مربعا(  مرتا   350(
م��رب��ع(,  م��رت   3500( ال��ك��يل 
خريات  رشكة  قبل  من  بتنيفيذ 
هي  املرشفة  والرشكة  السبطني 

االسرتاتيجية  امل��ش��اري��ع  قسم 
واالستثامرية, أما الرشكة املساندة 
لرشكة خريات السبطني يف تنفيذ 
وامليكانيكية  الكهربائية  االعامل 
واعامل التكييف املركزي واعامل 
)سال  رشك��ة  فهي  اإلهن����اءات 
ان  ال  اضافة  العراقية  ب��ورت( 
اهليكل العام للبناية تم تنفيذه من 
الرتكية  )اسيل سان(  قبل رشكة 
إل  اهلنديس  التصميم  وإيكال 

رشكة )ايديا( اللبنانية«.
وتابع حديثه ان »هذا املبنى سيتم 
خريات  رشكة  قبل  من  إشغاله 
السبطني اهلندسية وقسم املشاريع 

واالسرتاتيجية،  االستثامرية 
فسيكون  االريض  الطابق  أم��ا 
واالستقبال  باخلدمات  خاصا 
وامل��ض��خ��ات وخ���زان���ات امل��اء 
االرض���ي���ة ف��ض��اًل ع���ن غ��رف 
»الطابق  ان  مضيفًا  للسائقني«، 
باملدير  خاصا  سيكون  االول 
امل����ف����وض ل���رشك���ة خ����ريات 
الثاين  الطابق  بينام  السبطني, 
املشاريع  بقسم  خاصا  سيكون 
اما  واالستثامرية,  االسرتاتيجية 
ال  تقسم  فسوف  الطوابق  بقية 
خريات  رشكة  ملنتسبي  مكاتب 
ال��س��ب��ط��ني وق��س��م امل��ش��اري��ع 

األحرار/ قاسم عبد الهادي
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قسم تطوير الموارد البشرية ُيطلق حملة 
)ال زال صداها( للتثقيف بالقضية الحسينية

بينام  واالستثامرية,  االسرتاتيجية 
الثامن والتاسع  سيكون الطابقان 
عىل شكل سويتات خاصة بسكن 
للرشكة  امل��راج��ع��ني  ال��ض��ي��وف 
ليومني  إقامتهم  تستمر  والذين 
مطابخ  توفري  مع  أي��ام،  ثالثة  أو 

ومحامات وصاالت استقبال«.
ان  إل  املقيم  املهندس  وي��ش��رُي 
من  أكثر  بلغت  االنجاز  »نسبة 
العمل  اي��ق��اف  وت���م   ,)%92(
قلة  بسبب  السابق  ال��وق��ت  يف 
والتقشف  املالية  التخصيصات 
الذي رضب البالد بصورة عامة، 
إلنجاز  العمل   استئناف  تم  وقد 
املرشوع بالرغم من كل الظروف 

الصعبة«.

العتبة  يف  البرشية  امل���وارد  تطوير  قسم  أطلَق 
محلت  وتثقيفية  إعالمية  محلة  املقدسة  احلسينية 
اسم )ال زاَل صداها( باإلشارة إل هنضة اإلمام 
احلسني )عليه السالم( التي ال تزاُل بنفس صداها 

العظيم وتأثريها عىل العامل. 
التواصل  م��واق��ع  ع��رب  احلملة  إط���الق  وت���مهّ 
االجتامعي التي أصبحْت وسيلة ناجحة للتالقي 
بالنهضة  وتعريفهم  اآلخرين  مع  والتواصل 

احلسينية ومبادئها وأهدافها.
قسم  رئيس  معاون  النرصاوي،  منتظر  ث  وحتدهّ
وسائل  »باتت  قائاًل:  البرشية  امل��وارد  تطوير 
يف  الفعال  ال��دور  صاحبة  االجتامعي  التواصل 
صناعة الرأي العام العاملي واألكثر تأثريًا يف بناء 
االلتفات  ال��رضوري  من  اصبح  حيث  اتاهاته, 
الرصاع  ساحات  من  املحورية  الساحة  تلك  ال 
مسؤوليتنا  من  »انطالقًا  مضيفًا،  الفكري«، 
اطالق  ر  تقرهّ السالم(  )عليه  احلسني  االمام  تاه 
)الفيس  التواصل  وسائل  عرب  اعالمية  محلة 
والربامج  املواقع  وبقية  انستغرام(  تويرت,  ب��وك, 
من  العارش  من  املمتدة  االي��ام  خالل  االخ��رى 
ح  لنوضهّ منه  والعرشين  الثاين  وحتى  صفر  شهر 
الثورة  واهداف  احلسينية  النهضة  حقيقة  للعامل 
اخلالدة, إذ ستكون احلملة عرب انتخاب االحاديث 
احل��س��ني )عليه  ب��االم��ام  اخل��اص��ة  وامل��ق��والت 
سيتم  حيث  االستثنائية,  وشخصيته  السالم( 
ترمجة تلك االحاديث واملقوالت ال لغات العامل 
السويدية  االملانية,  الفرنسية,  )االنكليزية,  احليهّة 
نرشها  ليتم  العربية  اللغة  عن  فضال  والرتكية(، 

عرب هاشتاغ موحد )من_عبق_احلسني(«. 
صباح  يف  األول  احلملة  »تنطلق  حديثه،  وتابع 
يوم  مساء  حتى  وتتد  صفر  من  العارش  ي��وم 

هاشتاَك�  باعتامد  العربية  باللغة  منه  العرشين 
بوك  الفيس  من  كل  وعىل  )من_عبق_احلسني( 
عىل  اجلهد  تركيز  مع   ، واالنستغرام  والتويرت 
فتنطلق  الثانية  احلملة  أما  اك��رب«،  بشكل  تويرت 
Hussein_( كاإلنكليزية  اللغات  ببقية 
 École( والفرنسية )#humanity_School
وبقية   )  de_l›humanité_Hussein
لذلك  امكانية  توفرت  اللغات االخرى يف حال 
حتى  وتتد  صفر  من  عرش  الرابع  ي��وم  صباح 
النقطة  يف  النظام  وبنفس  منه  العرشين  مساء 

السابقة«.
وأضاف النرصاوي، »سيتم نرش البوسرتات التي 
ستعتمد من قبل ادارة احلملة والتي حتمل شعار 
االكتفاء  يعني  ال  هذا  ولكن  صداها(  زال  )وال 
هبا بل جيب العمل عىل نرش كل ما يشري للقضية 

احلسينية واهدافها السامية«.
مسؤول  الرشيفي،  عقيل  السيد  بني  جهته  من 
»انطالقًا  قائاًل:  االسرتاتيجي  التخطيط  شعبة 
من نداء ايب عبد الل احلسني )عليه السالم( )أال 
النداء  من نارص ينرصين( انطلق مرشوعنا لتلبية 
صداها(  زال  )وال  االعالمية  احلملة  خالل  من 
خالل  من  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  لنرصة 
)عليه  االم��ام  فكر  لنرش  منظمة  اعالمية  محلة 
وسائل  عرب  اخلالدة  ثورته  واه��داف  السالم( 
تفتح  »احلملة  انهّ  مبينًا  االجتامعي«،  التواصل 
الفعالة  احلسابات  أصحاب  مع  التواصل  آفاق 
( يف  يتجاوزون عدة آالف  متابعون  لدهيم  )ممن 
تويرت والفيس بوك ودعوهتم لالنضامم ال احلملة 
احلسينية  بالقضية  يؤمنون  ممن  يكونوا  ان  رشط 
اخلاصة  التغريدات  تغريد  اع��ادة  عىل  والعمل 

باحلملة لبقية االصدقاء«.
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ومنذ  املدينة  استعدت  حيُث 
األجواء  هتيئة  عىل  ر  مبكهّ وقت 
الالزمة  واالحتياجات  املناسبة 
من  املليونية  احلشود  الستقبال 
الزائرين، وهو الغرض الرئييس 
هكذا  إنجاز  من  واجل��وه��ري 
عىل  عمالق  خدمي  م��رشوع 
وهو  املقدسة،  املدينة  أط��راف 
الزيارات  بقية  مع  ذات��ه  األم��ر 
كربالُء  حتتضنها  التي  املليونية 

سيد الشهداء )عليه السالم(.
ل�  حديثه  يف  العميدي  يقول 
من  هنالَك  »ه��ل  )األح���رار(: 
يظنهّ أن إنجاز مثل هذا املرشوع 
فعاليات  عىل  يقترص  العمالق 
ترشع  فاملدينُة  مطلقًا؛  بسيطة.. 

مليونية  زي��ارة  كل  مع  أبواهبا 
تعمل  حيث  كربالء،  حتتضنها 
اخلدمات  خمتلف  تقديم  عىل 

للزائرين الكرام«.
»مدينة  ان  العميدي  ويوضح 
السالم(  )عليه  احلسن  اإلم��ام 
 17( بعد   عىل  تقع  للزائرين 
اإلم��ام  م��رق��د  ع��ن  كيلومرت( 
وتبلغ  السالم(،  )عليه  احلسني 
مساحتها )22 دوناًم(  وحتتوي 

الصحية  امل��راف��ق  مج��ي��ع  ع��ىل 
وفيها  الكرام  الزائرين  خلدمة 
 2500( بمساحة  كبري  مسجد 
فيها  وك��ذل��ك  م��رب��ع��ًا(  م���رتًا 
 1000( ل�  يستوعب  مضيف 
الواحدة،  الوجبة  يف  شخص( 
املنام  ق��اع��ات  ال  ب��اإلض��اف��ة 
واملساحات  السكنية  والشقق 
»أب��واب  أن  مبينًا  اخل���رضاء«، 
السنة  ايام  طيلة  مفتوحة  املدينة 

العام  ه��ذا  مبكرًا  التهيؤ  وت��م 
الستقبال  زائري أربعينية اإلمام 
حيث  السالم(،  )عليه  احلسني 
باستطاعة املدينة استضافة أكثر 
الليلة  يف  زائ��ر(   12000( من 
استيعاب  وسنحاول  الواحدة؛ 
وذلك  الزائرين  من  عدد  اكرب 
بنصب خيم كبرية تصل مساحة 
ل� )حيث توجد خيمة  الواحدة 
مربع(،  مرت   1200( بمساحة 
تمهّ  صغرية  خيم  ال  باإلضافة 

نصبها بالقرب من املدينة«.
تقديم  »يتم  حديثه،  ويتابع 
رئيسية  طعام  وجبات  ث��الث 
ل��ل��زائ��ري��ن  ب���اإلض���اف���ة ال 
وبعض  واحللويات  املرشوبات 
االم���ور االخ���رى، م��ع خدمة 
املبيت وإقامة مراكز املفقودين، 
وأيضًا لدينا خدمة )اإلسكايف( 
اخلدمة  هلذه  الزائر  حلاجة  نظرًا 
الكيلومرتات  مئات  قطعه  مع 

ربما يكون السيد هشام العميدي مدير مدينة اإلمام الحسن )عليه السالم( للزائرين التابعة 
يستطيع  أكثر شخص  هو  النجف(   � )كربالء  طريق  على  والكائنة  المقدسة  الحسينية  للعتبة 

اإلجابة عن هذا السؤال الذي يدور في َخلد الكثيرين.

ماذا يمكُن أن تقّدم العتبة الحسينية المقدسة لزائري سيد الشهداء )عليه السالم( الوافدين إليه من كل أصقاع الدنيا، 
إلحياء أربعينيته المباركة خالل طريق وفادتهم مشيًا على األقدام وقبيل وصولهم إلى حرمه الطاهر؟

األحرار/ حسين نصر

هذا ما حققْتُه مدينُة اإلمام الحسن »عليه السالم« للزائرين خالل األربعينية المباركة
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خدمات  عن  فضاًل  كربالء،  إل  وص��واًل 
الزائرين،  مالبس  وكيهّ  غسل  مثل  خمتلفة 
وصيانة  واحلقائق،  املالبس  خياطة  وأيضًا 
االحتياجات  وذوي  األط��ف��ال  ع��رب��ات 

اخلاصة«.
مة  املقدهّ »اخل��دم��ات  أن  العميدي  ولفَت 
هنالك  وإنام  اجلانب،  هذا  عىل  تقترص  عىل 
عرب  للزائر،  واإلعالمي  التثقيفي  اجلانب 
إقامة الربامج الدينية والثقافية التي تزيد من 
وعي الزائرين وتغنيهم باملعرفة، خصوصًا 
غ  مبلهّ  30( نرش  العام  هذا  خالل  تمهّ  وقد 
غة( للقيام باجلانب التوعوي من حيث  ومبلهّ
اإلجابة عىل االستفسارات واملسائل الدينية 
اجلامعة  وصالة  احلسينية  املجالس  وإقامة 
والسور  الفاحتة  س��ورة  ق��راءة  وتصحيح 
ذات  األق��س��ام  م��ع  بالتنسيق  األخ���رى، 
وقسم  الدينية  الشؤون  قسم  وهي  العالقة 
امل��وارد  تطوير  وقسم  الكريم  القرآن  دار 
مع  وبالتنسيق  »املدينة  ان  مضيًا  البرشية«، 
قسم تطوير املوارد البرشية أقامت معرضًا 
وكذلك  عاشوراء(  )فجر  باسم  للكتاب 
معرضًا للصور الفتوغرافية يوثهّق بطوالت 
املبارك،  الشعبي  احلشد  أبطال  وتضحيات 
إل  امل��يش  من  خطوات  إه��داء  فعالية  مع 
أبطال احلشد الشعبي املبارك وإهداء ثواب 

أعامل الزيارة ومشاركتها مع أبطالنا«.
بتنظيم  »قمنا  أي��ض��ًا:  العميدي  وق���ال 
اإلم��ام  ع��ن  وعقائدية  فقهية  مسابقات 
هناك  وستكون  السالم(  )عليه  احلسني 
استثامر  منها  واهل��دف  للفائزين،  جوائز 
الزيارة املليونية لتثقيف الزائر الكريم بكل 
ما خيص هنضة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
لرشحية  بالنسبة  »أم��ا  مضيفًا،  العظيمة«، 
االطفال فلهم حصة يف مدينة اإلمام احلسن 
)عليه السالم( للزائرين عرب إقامة معرض 

احلسيني  مؤسسة  مع  بالتنسيق  لألطفال 
الصغري لرعاية الطفولة بالعتبة املقدسة«. 

قال  ك��ام  الصحي  للجانب  بالنسبة  ام��ا 
»تمهّ  )األح��رار(:  ل�  حديثه  خمتتاًم  العميدي 
جللب  كربالء  صحة  دائ��رة  مع  التنسيق 
املستشفى املتنقل والتنسيق مع دائرة صحة 
الساموة جللب الكوادر الطبية وعدد الكادر 
حوايل )60 شخصًا( ما بني اطباء وصيادلة 
وممرضني واالستعداد للزيارة ووضع مكان 

لإلخالء والعالج للمرىض من الزائرين«.
القرييش؛  أمري  الدكتور  شاركنا  جهته  من 
السالم(  )عليها  الزهراء  مستشفى  مدير 
)األحرار(:  ل�  قال  حيث  احلديث  املتنقل، 
الزيارة  خالل  كربالء  صحة  دائرة  »قامت 
األربعينية املباركة بإرسال مستشفى متنقل 
تتكون  متكاملة  مستشفى  عن  عبارة  وهي 
بعيادات  أشبه  السيارات  من  جمموعة  من 
إلج��راء  ��رة،  م��ص��غهّ عمليات  وص���االت 
امل��رىض  وك��ش��ف  ال��ص��غ��رى  العمليات 
يف  تمهّ  وقد  هلم،  الضامد  خدمات  وتقديم 
يستعمل  إخ��الء(  )مركز  توفري  العام  هذا 
مدى  ع��ىل  ويعمل  ال��ط��ارئ��ة  ل��ل��ح��االت 
العالج  تقديم  عىل  ويعل  ساعة(،   24(
البسيطة  احلاالت  من  وللزائرين  للمرىض 
احلوادث   حاالت  او  املتقدمة  احلاالت  ال 
»هذه  ان  مبينًا  الل«،  سمَح  ال  )الطارئة( 
دائرة  مع  بالتعاون  تأيت  الصحية  اخلدمات 
مع  طبية  مفرزة  لدهيم  حيث  املثنى  صحة 
متخصص  ك��ادر  بضمنهم  متكامل  ك��ادر 
املركز  هذا  ان  حيث  النسائية  بالعمليات 
ال  الذهاب  عن  ويغني  متكامل  سيكون 

املستشفى ال حد ما«.
الطبي  »ال��ك��ادر  أنهّ  إل  القرييش  ولفت 
اختصاصات  يمتلك  الزيارة  يف  املشارك 
يف )الكسور واملفاصل واجلراحة والباطنية 
خمتص(«،  أطفال  طبيب  وايضًا  والنسائية 

»العتبة  انهّ  مبينًا 
املقدسة  احلسينية 
وادارة  م��ش��ك��ورة 

ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ن  االم���ام  مدينة 
ال  وبصورة  نحتاجه  ما  لنا  رتا  وفهّ للزائرين 
توصف، من حيث توفري املكان واإلطعام 
 100( م��ن  ألك��ث��ر  اللوجستي  وال��دع��م 
شخص( من الكوادر الطبية  لتقديم افضل 
احلسني  الل  عبد  أيب  املول  لزائري  اخلدمة 

)عليه السالم(«.

هذا ما حققْتُه مدينُة اإلمام الحسن »عليه السالم« للزائرين خالل األربعينية المباركة
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العطاء الحسيني 



حيدر عا�سور كربالُء ترتُل بدفء أشنانها المخضبة حكايات الصبر

اأمتنى لو ت�ستطيعوَن اأن تروا ما نرى قرب قبلة ال�سوء، ح�سود خرقت دفء املوت، وهي ترتل طقو�س النحر فرجف التاريخ اأمامها،   
النهار،  النور و�سهداء  البغي، حتمله اكف  القادم من بالط  النحر  الفاجعة، فوق الأمل يبكي على  والزلزال ينه�س، يتحرك فوق اجلراح، فوق 
الأجل  اىل  املا�سي  من  طريقي  هذي  يكتب:  والقلب  ال�سلوات،  حتمل  وال�سراعة  متل،  ما  اأرجلهم  املوت  على  ح�سودا  ي�ستقبلهم  الإلهي  والتدفق 

امل�سمى...
يف الطرقات يتحدون، يلتقون عند املمر الأوحد لطف كربالء بكل اللغات يرف�سون حتت اأقدامهم كل الكنايات التكفريية، با�ستذكار   
عودة قافلة الع�سق بعد ع�سرة وثالثني من اللحظات الأخرية من عروج الدم الطاهر اىل ال�سماء، وبداأ الهم الزينبي ال�سجادي بحزن وجزع واأمل 
وقرابني، مل يف�سرها احد، ويتقبلها اخلالق العظيم، ف�سرها عنده وحده من اأول القتلى، والأرواح العا�سقة والتابعة والهائمة يف اأ�سرحة ال�سوء، 
تظل معلقة ما بني الإميان واليقني، وبني �سوؤال وح�ساب، وكربالء ترتل بدفء ا�سنانها املخ�سبة حكايات ال�سرب وحترق ال�سموع للزائرين وتلقي 
عليهم ق�سائد نهر الدم الذي مالأ اأوديتها، كي يلب�س الرجال ملب�سا ح�سينيا �سجاديا، والن�ساء يرتدين ملب�سا زينبيا، وما زالت تلب�س الإميان لكل 
من وطئها، وحتدد طريقا لل�سماء خمت�سرا حتى تعلن ظهور القمر لري�سم العدل والق�سط وياأخذ بالثار، وتتحقق كل نبوءات اللعن يف الأدعية 
املاأثورة، والتاريخيون يوثقون وي�سّفون الآباء لأجل القادم املنتظر الذي ل يدرك زمنا لظهوره ول مكانا، موؤكدين باليقني اأن من يلم�سه يبقى 

حيا ويورث الأمل...
اأيها القائم احلي، �سينطق الدم يف كفك، وتنطق ذرات الرتاب التي م�ست عليها اأرجل هجرت كل ما متلك، لتالقي جبل ال�سرب بفي�س   
من الدموع، وتنطق اكف احل�سد املقد�س التي اأحرقت حقول اجلرذان، وطهروا الأر�س واأنقذوا  البكائني على �سهيد الطف، وحفظوا �سرف كل 
امللل، و�سار املوؤرخون والتاريخيون ي�سمونهم اأ�سطورة مهدك وبنادقهم طريقك، التي �ستحفر يف الزمان ال�سلد �سوتك.. وتبقى ال�سماء تعيد وجه 

القا�سدين اىل نحر ال�سهيد الذي فجر امة.
* اأ�سنان: �سيبة     
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خ�سري البياتي 

���������س��������ْر ل�����ل�����ح�����������س�����ني وق���������ّب���������ل الع������ت������اب������ا
ت�������س���رع���ًا الأدمي  ع����ل����ى  خ�����ط�����اك  واج������ع������ل 
ث��������م اأع���������ّف���������ر اخل���������ّدي���������ن ف����������وق ُت�������راب�������ه
ق������د خ����اط����ب����ت����ُه �����س����ه����ام����ه����م ق����ب����ل ال���������س����ف����اِه
�����س����ّل����ت ع����ل����ى اجل���������س����د ال���������س����ري����ف ب�����وات�����ٌر
ت������ذرع������ًا ال������ط������ف������وف  اىل  اإل��������ي��������ك  ه������ّب������ت 
ه���������ي ب������ي������ع������ٌة م���������ا ������س�����اب�����ه�����ت�����ه�����ا ب����ي����ع����ٌة
ي������ق������ت������ادن������ا ������س�����غ�����ف ال�����������ف�����������وؤاد ب���ل���ه���ف���ة
ن�������اأت�������ي�������ك زح���������ف���������ًا م�����������س�����رع�����ني اك�����ّف�����ن�����ا
ه�������ا ب���������ك ي����ق����ت����دى ف�������اجل�������اذب�������ي�������ة ��������س�������رُّ
��������������ك ُي�������������س������ت������ب������اُح ب����ك����رب����ال اأجن���������ي���������ع دمِّ
م�������ا ك���������ان م�������ن ��������س�������رِف ال���������زم���������اِن وع������دل������ِه
ق������د �����س����اق����ن����ي ال����ع���������س����ُق امل�����ق�����د������سُ ظ����ام����ئ����ًا
ف�������اأت�������ي�������ت ظ��������م��������اآن��������ًا مل������ذب������ح������ك ال������زك������ي
ف���������اأم���������ٌر م��������ن ج������ن������ِب احل�����ب�����ي�����ب وت���������������ارة ً 
ُه ج����������دُّ ي�������ب�������اِه�������ُل  ل�������و  اأن  ب�������ه ِ  م�������ن  ي�������ا 
ي�������ا خ�����ام�����������س�����ًا حت�������ت ال�����ك�����������س�����اء وب������ع������دُه
ي����������ا اآي����������������ة ف�������������وق ال������������رم������������اح جت�����ّل�����ل�����ت
اأ�������س������ك������وك م�������ن م���������وت ال���������س����م����ائ����ر ����س���ي���دي

اأن��������������ا ��������س�������ام�������ٌن ع������ن������د احل�������������س������ني ج������واب������ا
ه����������و م����������ا ت���������������س�������رع ل�����ل�����خ�����ن�����ا واأج����������اب����������ا
وذاب���������������ا الإل����������������������ه  يف  ت��������ق��������ّط��������ع  خ���������������دٌّ 
و������������س�����������ار درع���������������������ًا ل������ل������ق������ن������ا وح������ج������اب������ا
وغ�����������������دا لأق��������ن��������ي��������ة ال����������ع����������دى حم�������راب�������ا
م��������ّن��������ا ال�������ق�������ل�������وب ت����������واف����������دت اأ��������س�������راب�������ا
ع�������������س������ٌق ِل������ع�������������س������ِق ق���������د غ������������دا ج����ل����ب����اب����ا
��������س�������وَب الأ��������س�������اح�������ي امل����خ���������س����ب����ات ت�����راب�����ا
وع��������ي��������ون��������ن��������ا وامل��������ق��������ل��������ت��������ني خ�����������س�����اب�����ا
ف�����ي�����م�����ا اج�������ت�������ذب�������ت خ������الئ������ق������ا اج��������ذاب��������ا
وي��������زي��������د خ��������م��������رًا ي���������س����ت���������س����ي����ُغ ������س�����راب�����ا
ي���������وم���������ًا ��������س�������ري�������ٌف ي�����ل�����������س�����ُب الث���������واب���������ا
الر���������س��������اب��������ا اروي  ���������س��������اق  ف�����������غ�����������دوُت 
ف�����ج�����ث�����وت دم��������ع��������ًا ي���������س����ت���������س����ي����ط ُم���������س����اب����ا
اأ���������س��������ك��������و اإل����������ي����������ك ت����������������������وددًا وع������ت������اب������ا
ع������ذاب������ا ����������س���������وَط  جن���������������ران  يف  لأح������������������لَّ 
����ح����اب����ا ج��������ربي��������ُل ي���������س����ت����ج����دي الإل���������������ه �����سَ
حم������راب������ا ال������ق������ن������ا  اّم  ق���������د  راأ������������������س  ي���������ا 
وم������������ن ال���������������ذي ق���������د ح������ّل������ن������ا واأ��������س�������اب�������ا

البي�������عُة
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جعفر البازي ُحٌر يلوُذ ِبك 
كانت ابواُب احلرِم ال�سريِف ترتاءى يل من بعيٍد ، املُحها 
التائبني،  لعبادِه  ُفتحْت  قد  هلِل  ابوابًا  عا�سٍق..  بعيَني 
اأفواج تتبُع اأفواجا، اأدارْت ظهرها لُدنيا الزيِف والرذيلِة 
دمعٍة  يف  يتجلى  راَح  ال��ذي  اهلِل  وج��َه  بوجهها  لت�ستقبَل 
نزلْت على خِد حمٍب عنَد قرِب �سيِد ال�سهداِء. كلما اقرتبُت 
من ذلك احلرِم القد�سّي تراين اأطاأطئ راأ�سي خجاًل، وتكاُد 
اأقدامي املتعبُة من م�سريِة الع�سِق تت�سمُر يف مكانها حياًء 
وخوفًا وخجاًل، اأيحق يَل اأن اأطاأَ بهذه الأقدام حرَم اهلِل، 
وعادْت بي ذاكرُة الزمِن اىل حيُث حظائِر اخليانِة التي 
كنُت اأمترغ فيها، ا�سماأزْت نف�سيَّ من نف�سّي واأ�سحُت بوجهّي 
احلقرِي، ف�سياُء وجِه اهلِل املنبعُث من اأروقة احلرِم القد�سّي 
عندها  املنتهى  �سدرِة  عند  ووقفُت  ب�سري،  ُيغ�سي  يكاُد 
جنُة املاأوى، اإىل اأين  اأيها القلُب الذي ُملْئَت ُظلما، وكدُت 
الدنيا،  واأظلمت يف عينّي  القد�سّي  للحرِم  اأديَر ظهري  اأن 
بعٍد  عن  يَل  ولحْت  ربّي،  رحمِة  من  ُيوؤي�ُسني  يكاُد  ظالٌم 
اأمواج العا�سقني،  عند كعبِة الفداِء، كٌف ي�سارُع �ساحُبها 
�سباِك  من  �سرٍب  كلَّ  تتح�س�ُس  الوثقى،  بالعروِة  مت�سكت 
النجاَة،  يروُم  غريٍق  ككِف  ال�سهيِد  بكِف  تلت�سُق  املوىل، 
العا�سقنَي،  اأم��واج  بني  من  ين�سُل  وهو  �ساحَبها  وتتبعُت 
�سياُء   ، ال�سرمدي  احل��ِب  دم��وُع  غ�سلتها  قد  عيناُه  كانْت 
وجهِه يحكي ق�سَة التوبِة والغراِم ، �سمعُتُه يردُد كلماٍت 
َقِبلَت  من  يا   ��  �� الذنوِب  كرثُة  اأخر�سْتُه  من  اإل  يفقهُها  ل 
والذنوِب،  املعا�سي  ُظلَمِة  من  واأعَتْقَتُه  ُظلِمه   رغَم  احُلَر 
�سكرًا اإليك �سيدّي لأنك َقِبلَتِني ، ، وم�سَح اخلَد من الدموِع 
�سادٍق  بدمٍع  القلُب  وانفجَر  الوداِع،  حتيَة  موؤديًا  ُمبَت�ِسمًا 
اقبلني  اليديَن،  اقبُل  �سيدي احل�سني  لريمتي عنَد �سريِح 
يا اأيها احلبيب، فانا ُحٌر اأتاك تائبًا فانا من َجْعَجَعْت بي 
يا  توبٍة  من   فهل  الراأ�َس  اأطاأطئ  الآن  انا  وها  الذنوُب، 
ُيريُد توبًة،  ُحٌر  بالدموِع،  اأتاك  َقِبلَت مذنبًا  �سيدي، هال 
ُحٌر لهذا الزمِن، اقبلني يا �سيدي فانَّ لك يف كلِّ يوٍم ُحرا 

َيلوُذ بك ويعوُد اإليك .
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�سليم كرمي كرمي�س

ن������ه������ٌر م�������ن احُل�������������زن ي������ج������ري دومن�����������ا ك����ل����ِل

جت����������ري ��������س�������راع�������ًا وق����������د ملّ����������ت ع����زائ����م����ه����ا

جت��������ري ل����������رتوي ظ�����م�����اأ ف����ي����ه����ا وق��������د ع���زم���ت

ن������ه������ٌر ُي����������������رّوي ن�����ف�����و������س�����ًا ت����ق����ت����ف����ي اب���������دًا

ط����اب����ت ع����ل����ى ال����ف����ع����ل ت����رج����و ف����ي����ه َم����ك����رم����ة ً

ف�����ي�����ه اك������ت������ح������ال ل�����ه�����ا ف�������ي�������ه.. ����س���الم���ت���ه���ا

ي������ا ن�����ه�����ُر ي������ا ن����ف���������سَ الأُب��������������������اة.. وف���ع���ل���ه���ا

ب��ل�����س��م��ه��ا ف����ي����ه  حل�����و������سٍ   ال����ن����ف����و�����س  جت�������ري 

ُم������ع������ّف������رٍة  ار����������������سٍ  اإىل  ت���������������وؤوب  ك����ي����م����ا 

ال�����ه�����دى اآل  م�������ن  ال���������س����ب����ط  اأرب��������ع��������ني  يف 

خ������ط������ٌو ي���������س����ري ع�����ل�����ى ه�����������داه َم���������ن اه�����ت�����دى

ه���������ذا ه�������و ال�������زح�������ف ف�����ي�����ه ُج�����������لُّ غ���اي���ت���ن���ا

من�����������س�����ي ون��������زح��������ف والإمي���������������������ان رائ�������دن�������ا

اب�����������دًا ل������ل������ه������دى  م��������ن��������اٌد  احل�������������س������ني  اإن 

ث���ق���ة يف  ل����ل����ك����ل  م������اث������ال ً  ي��������ا  زح����������ف  ي��������ا 

ال������ق������ل������ُب ي������زح������ف والإق���������������������دام دي����دن����ه����ا

م������دوي������ًة ُن����ع����ل����ن����ه����ا  ال���������س����ب����ط  اأرب��������ع��������ني  يف 

ك��������ل ال������ن������ف������و�������س ب��������ه ت�����������س�����ت�����اق ل�������الأم�������ِل

ع��ل��ي الإم��������������ام  اب��������ن  اإىل  ال������و�������س������ول  ت�����رن�����و 

ال����ع����م����ِل اأح�������������س������ن  اإل�������ي�������ه  ال������و�������س������ول  اآن 

ال������ب������دِل يف  الآل  و��������س�������ّر  ال������ر�������س������ول  ������س�����ر 

املِ������ل������ل يف  امل����������ذك����������ور  م���������ن  احل�������������س������ني  م���������ن 

ال����ع����م����ِل يف  ال������ق������ول  ي�����������س�����وُب  زي����������ٍغ  ك������ل  م������ن 

ق����ل����ِل ب�������ال  ال����ع����ل����ي����ا  اإىل  ومت�����������س�����ي  مت���������س����ي 

َوَج����������ِل ب������ال  واخ�����ت�����ال�����ت  ال������ع������زم  ج����ري����ه����ا  يف 

ت��������زِل ومل  ع���������ن���������واٌن  ال�������������س������ه������ادة  ف�����ي�����ه�����ا 

ل���ل���ك���ل���ل ي���������دن���������ون..  ول  ق�������دم�������ًا  ي���������س����م����ون 

ال������ُر�������س������ِل �����س����ي����د  ن�����ب�����ي  ������ب������ِط  �������سِ ُح������������ِب  يف 

املُ������ُث������ِل اىل  ن�������س���م���و  ك������ي  ال������زح������ف  ه������و  ه��������ذا 

اجُل������م������ِل اأروع  وردد  ج����������دد  زح����������ف  ي��������ا 

ال������زل������ِل يف  اهلل  ���������س��������راط  احل�����������س�����ني  اإن 

ال�����وح�����ِل يف  ع�����������اداك  وَم���������ن  ال����ر�����س����ي����ُد  ان���������َت 

ُت����������ع����������اوُن ال���������������روح حت����م����ل����ه����ا ع�����ل�����ى َم�����ه�����ِل

ح����������ُب احل�������������س������نِي ي�������داوي�������ن�������ا م��������ن ال�����ِع�����ل�����ِل

في أربعيَن السبط تمضي أمٌة

27

A
 h

 r 
a 

r w
 e

 e
 k

 l 
y



ينصبون  الذين  من  الكثري  أقلقت  قد  احلسينية  األربعني  ثورة 
من  لكثري  احلرية  أفق  فتحت  الوقت  وبنفس  للشيعة،  العداء 
عروش  هزت  قد  اربعينيته،  يف  احلسني  ثورة  الساموية،  األديان 
خيططون  السياسية  عملياهتم  غرف  يف  وهم  والرؤساء  امللوك 
لفشلهم وإحباط حماوالهتم واجهاضها يف عقر دارهم، وبنفس 
األكفان  لبست  التي  إل احلسني بشعوهبم  الطريق  امتأل  الوقت 
قائدها يسكن يف ملكوت  ثورة  املحقق يف سبيل  املوت  متوقعة 
الل وعرشه يف كربالء، ويمد العون ملحبيه ويضع أمامهم الطريق 
وسلم...  واله  عليه  صىل  الل  رسول  جده  أسسه  الذي  القويم 
احلاقدون يقتلون بال ذنب زواره ، وهو يثبت براهينه عىل املأل 
وبرص  املشلون  هنض  الطريق  ويف  األخ��رس  نطق  البرصة  يف 
وتثري  العقل  تذهل  ما  الكرامات  من  هلا  االعوام  وكل  األعمى 

قائم  احلسني  ...وألن  واملتشككني  واملكذبني  األع��داء  جنون 
سينال  بحقه  عارفا  بجزع  يبكيه  ومن  مكان  كل  يف  بكراماته 
بركته حتام يف الصحة واملال وطول يف العمر وكرامات ينظراليها 
املاليني عارفني إن من خيدم احلسني عليه السالم له اجر اخلدمة 
يف ماله وعياله ورشفه ومن يشارك احلسني يف ماله يضاعفه الل 
له مرتني، تارب القادمني من أنحاء العراق وهم يترشفون أن 
أخر  عن  وسنتحدث  األطعمة...  أنواع  بشتى  أمواهلم  ينثروا 
كان  مسيحي  رجل  هبا  اسلم  التي  السالم  عليه  للحسني  كرامة 
يمشون  مسيحيني  من  فيها  بام  الكنائس  إحدى  بخروج  منبهرا 
باتاه احلسني عليه السالم عارفني حق اليقني بام يعملون ..هذا 
املسيحي طفله الرضيع قد فارق احلياة وهو من العمر أربع اشهر 
وكان أبوه ينحب جزعا بفراق ابنه الرضيع )كنعان( بعد ان وقف 
الراهبات يف الكرادة... واأليام تعد  قلبه هنائيا داخل مستشفى 
األزيل  لتقيم عزاءها  إل كربالء  بالتنازل لوصول سبايا احلسني 
الشهود  ضمن  األرض...م��ن  عىل  وحجتها  وليها  باستشهاد 
والده  أصدقاء  احد  كنعان  املسيحي  الرضيع  موت  حادثة  عىل 
..تعانق  السالم(  )عليه  للحسني  واملحبني  الشيعة  املسلمني  من 
الطفل  فراق  يبكون عىل  الشيعي كأصدقاء  املسلم  املسيحي مع 
:أخي  املسلم  املسيحي ألخيه  يقول  اجلزع  ذروة  ..ويف  الرضيع 
اإلمام احلسني وكراماته ومعجزاته فهل  دائام حتدثني عن  كنت 
تدعو يل اإلمام احلسني عسى أن يعيد بربكته عند الل تعال ولدي 
الوحيد... ضجت املستشفى بالدعاء وقد دعا الصديقان بدعاء 
التوسالت  أفواههام   من  فيخرجان  سليم  وقلب  صافية  بنية 
باإلمام بجزع ودموع وحرقة وأمل فكانا يقوالن : اهلي بحق دمعة 
احلسني عىل أمه فاطمة الزهراء ارحم هذا الطفل الرضيع ...اهلي 
بحق شيبة اإلمام احلسني املخضبة بدمه وما جرى عليه ...اهلي 
بحق قلب احلسني املكسور ...ال تك� قلب هذا املسيحي ...يا 

رب أرنا كرامات احلسني بحق حممد وال حممد .
بالطفل يشهق شهيقا عاليا وقد عادت  ما هي إال حلظات وإذا 
إليه أنفاسه بربكة اإلمام احلسني )عليه السالم( ..وهو أالن حي 
صديقه  يد  عىل  املسيحي  اسلم  وقد  والديه  أحضان  بني  يرزق 
املسلم الشيعي بحضور مجع غفري من الناس وقد غري اسم ولده 
املستشفى موجودة وشواهدها  وسامه )برهان احلسني(.واعتقد 
إل  قدموا  إليهم..لكنهم  الوصول  يتمنون  واألشخاص  علنية 
كربالء سائرين إل إمامهم احلسني ومعهم برهاهنم باحلسني.هذه 
التي سجلت يف سجالت  العام  إحدى كرامات األربعينية هلذا 
الوالء أضعافا مضاعفة من احلسينيني القادمني مع مسرية العشق 

احلسيني اخلالدة التي أطلق عليها بالعاملية احلسينية.

حيدر عاشور العبيدي

برهان الحسين
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احَلَياُة امُلَعارِصُة وما تستوجبه من متطلبات 
كثرية وضغوطات مادية  كبرية ,أثقلت كاهل 
رب األرسة مما دفع املرأة إل االنخراط يف 
ميادين العمل املختلفة ,لكي تعني الرجل يف 
سد احتياجات االرسة املتزايدة ,فأصبحت 
املرأة يف رصاع مع الوقت لكي تواجه يف آن 
,ُألقيت عىل عاتقها  واحد عدة مسؤوليات 
أرسهتا  احتياجات  وتلبية  األمومة  غري 
وحمور َمهمتها األساسية يف تنشئة أوالدها 
األرسة  حمور  هي  )ف��األم  صحيحة,  تنشئًة 
وهي املؤثر األسايس يف شخصية األبناء(. 
املهني  العمل  وهي  اجلديدة  َمهمتها  وبني 
النهار  أكثر من نصف  ,إذ تضطر إل قضاء 
القاسم  هي  املعاناة  وه��ذه  البيت,  خ��ارج 
املشرتك بني األم واألوالد، فهناك وجهات 
األشخاص  رؤي��ة  حيث  من  مغايرة  نظر 
عمل  أنهّ  يعتقد  فبعضهم  املوضوع؛  هلذا 
لسد  ال��رس��ايل  لواجبها  تكملة  هو  األم 
األوالد  يتعلم  لكي  أو  العائلة،  نواقص 
بعض  تلبية  يف  أنفسهم  ع��ىل  االع��ت��امد 
ا وجهة النظر األخرى هو  احتياجاهتم, وأمهّ
أنهّ يف خروج األم إل العمل يسبب  ذلك 
عىل  سلبيًا  تأثريًا  يؤثر  نفسيًا  عاطفيًا  فراغًا 
النفسيني  املختصني  بعض  ويرى   , االوالد 
إنهّ الطفل ُيولد من رحم منعزل عن العامل 

التي  األم  ه��و  ب��ه  يتصل  شخص  وأول 
تغدق عليه من عواطفها اجلياشة فتحاول 
الطمأنينة  سبل  له  توفر  أن  الطرق  بكلهّ 
,وعليها  أو مرشبه  مأكله  والراحة سواء يف 
بقرهبا  تشعره  لكي  ِحجرها  إل  ه  تضمهّ ان 
حباه  الذي  األمومة  هرمون  يدفعها  منه، 
الل فيها إل العطاء الكامل بدون مقابل إل 
وليدها الصغري فينظر هذا الوليد إل العامل 
فتصبح  له  األم  رؤية  طريق  عن  اخلارجي 

العالقة بينهام وطيدة جدًا.
وبام أن عمل األم أصبح يف الوقت احلارض 
مسؤولية  األم  عىل  فتقع  الرضوريات  من 
شخصيتها,  عن  املناسبة  البدائل  اختيار 
أثناء غياهبا عنه ,وجيب عليها أن  وذلك يف 
تضعه يف أيد أمينة تكسبه املبادئ الصحيحة 
,لكي ال تقع األم فيام بعد بمشاكل  للرتبية 
بني  االختالف  أن  إذ  عنها،  غنى  يف  هي 
األم والشخصية البديلة يسبب مشاكل يف 
هذا  ضحية  يقع  الذي  الطفل  وفكر  ذهن 
الصواب  بني  التمييز  فيفقده  االختالف 
حتاول  ,أن  العاملة  األم  عىل  ,لذلك  واخلطأ 
العمل  من  رجوعها  بعد  جهدها  بكلهّ 
وذلك  النفسية  الطفل  حاجات  تشبع  ,أن 
وأن  وامل��ودة  احلنان  من  مكثفة  بجرعات 
يسبب  عنه  ابتعادها  فكرة  أن  تستوعب 

شخص  أي  يستطيع  ال  عاطفيا  فراغا  له 
تعويضه , وإن تنزل بتفكريها ومداركها إل 
طريقة تفكريه ومداركه، فهي بذلك تنبه 
يف  له  حتدث  التي  االحباطات  من  الكثري 

أثناء غياهبا.
هذه  يف  ف��األوالد  املراهقة  عمر  يف  ��ا  وأمهّ
من  ب��األم  عالقة  أق��ل  يكونون  املرحلة 
وأنشطتهم  الهتامماهتم  وذل��ك  السابق 
املختلفة واحلقيقة إنهّ اإلنسان مهام طال به 

العمر يكون بحاجة إل وجود األم 
إشاعة  إل  دائام  تتوق  بأهنا  معروفة  واملرأة 
جوهّ السعادة يف أرسهتا ومن نكراهنا الدائم 
يف  طاقتها  من  أكثر  نفسها  ل  حُتمهّ لذاهتا 
من  أرسهتا  لتنتشل  ودؤوب,  مستمر  عمل 
الغنى  أرض  إل  والفقر  اخلصاصة  أرض 
عائلتها،  احتياجات  مجيع  ولتسد  والثروة 
رقبتها  يف  جديدة  مسؤولية  تضع  فهي 
فاألوالد   , بيتها  خارج  عملها  طريق  عن 
املكسب  وهم  الزوجية،  احلياة  ثمرة  هم 
احلقيقي للعائلة، وإن كان البدهّ من العمل 
هلا فيجب أن تتار العمل املناسب هلا، وأن 
تسك بزمام األمور من خالل التوفيق بني 

عملها ومسؤولية عائلتها .

وفاء عمر عاشور

المرأة بين األمومة
 والعمل الوظيفي 
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الشباُب والثورة الحسينية.. عقٌل متفّتٌح وحنجرٌة تصدُح بالوالء
والتضحية  ال��س��الم  م��ب��ادئ  الشباب  ي��رف��ُع  عندما 
والجهاد التي يستلهمها من قائده الحسين الشهيد 
آل  خطط  كل  أن  فاعلم  الخفاقة،  رايته  تحت  ويقف 
أمية في تحطيم اإلسالم قد باءت بالفشل، فمن يقف 

اليوم أمام الظلم هم )الشباب الحسينيون(.

ويف كلهّ عام، تشهد طقوس وشعائر عاشوراء 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم���ام  وأرب��ع��ني 
وطالٍب  خادٍم  بني  للشباب،  فاعاًل  حضورًا 
الذين  واحلرية،  بالعدالة  ومطالٍب  ومناضٍل 
حيملون شعارات )هيهات منا الذلة( و )لبيَك 
يا حسني(، حتى جيعلوا األرض تغيل من حتت 

أقدامهم والدنيا تقُف مبهورًة أماَمهم.
مدير  الربيعي،  عيل  حممد  األستاذ  د  ويؤكهّ
ان  احلسينية  بالعتبة  الشباب  رعاية  مركز 
»رشحية الشباب يمكن دائاًم توجيهها صوب 
جادة احلقيقة واستثامر طاقاهتا الكامنة لتفجري 
ان  )األحرار(  ل�  الربيعي  ويقول  الثورات«. 
املتمثل  الكبري  نشاطه  خ��الل  وم��ن  »املركز 
يرسم  أن  استطاَع  اجلامعات  طلبة  بموكب 
وتطلعاته  العراقي  للشباب  ساطعة  ص��ورًة 
احلسينية  الثورة  مبادئ  مَع  انسجامه  ومدى 
ك وفقها لتحقيق  التي حيملها ويعتزهّ هبا ويتحرهّ

أحالمه وطموحاته«.

ويرى الباحث االجتامعي سعيد الفتالوي انهّ 
هة  موجهّ السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  »ثورة 
بمبادئها  معنيوَن  املجتمع وهم  لكافة رشائح 
أكرب  الشباب  نصيب  نجد  أننا  إال  وأهدافها 
األمل  فهم  العظيمة،  الثورة  هذه  مبادئ  مَع 
الكبري لكافة األمم والشعوب يف تغيري واقعها 
الشباب  بقي  ولو  بيدها،  مصريها  وحتديد 
الكبري  وطموحهم  هذا  بعزمهم  احلسينيون 
وأمامها  بخري  اإلسالمية  ة  األمهّ أن  لنا  د  لتأكهّ

مستقبل رائع«.
د املرجعية الدينية العليا  ويف ذات السياق، تؤكهّ
وفتح  الشباب  برشحية  االهتامم  رضورة  عىل 

الطريق أمامهم لتحقيق املنجزات العظيمة.
الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  يقول  وهنا 
الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 
أن  رسورنا  دواعي  »من  انهّ  احلسينية:  للعتبة 
نسمع حناجر الطالب الشباب وهي تصدح 
ال��س��الم(،  )عليه  احلسني  ل��إلم��ام  ب��ال��والء 

التي  األي��دي  ذات  ن��رى  أن  كثريًا  ونفخُر 
تكتُب وتتعلم هي ذاهتا تلطم الصدور حزنًا 
سيد  وتضحيات  الدامية  كربالء  فجيعة  عىل 

الشهداء )عليه السالم(«.
قد  الطلبة  بعض  »نجد  الكربالئي،  ويضيف 
عربوا عن عميق والئهم لثورة االمام احلسني 
ارواح��ه��م  فاسرتخصوا  ال��س��الم(  )عليه 
عصابات  ضد  القتال  جبهات  يف  ودماءهم 
حينام  اكثر  لنفتخر  وإننا  االجرامية،  داعش 
اليد  هذه  اليمنى،  يده  ُقطعت  قد  طالبا  نرى 
التي يكتب هبا دروسه وذات اليد التي تلطم 
حزنا، فهذا هو معنى الوالء املطلوب لإلمام 
يد  يده  تكون  حينام  السالم(؛  )عليه  احلسني 
معركة  هي  اليوم  املعركة  الن  قتال  ويد  علم 
احلسني  االم��ام  ورسالة  الباطل  ضد  احل��ق 
احلق  كان  اينام  نكون  ان  هي  السالم(  )عليه 

ضد الباطل«.

دي
ألس

ء ا
ضيا

ر/ 
حرا

األ
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ملباريات  املتابعني  املهنيني  من  عدد  أع��رب 
منه  السابعة  اجلولة  بانتهاء  العراقي  الدوري 
الفرق  جلميع  العام  باملستوى  قناعتهم  بعدم 
ما  دائ��ام  ال��ذي��ن  امل��درب��ون  يتحمله  وال���ذي 
بدوره  الذي  الدفاعي  اللعب  عىل  يعتمدون 
بالوقت  املباريات، مرجحني  يقلل من مجالية 
القوة  )ال��زوراء،  اجلامهريية  الفرق  كفة  نفسه 
اجلوية، الرشطة( أضافة ال نفط الوسط لظفر 

أحدهم بالدرع. 
»هناك  ان  تركي  حسني  الدويل  احلكم  ويرى 
اجلارية  العام  ال���دوري  بني  كبريًا  اختالفًا 
ُأقيم  الذي  املجاميع  ودوري  حاليا  أحداثه 
الفريق  قدرة  السابقة، فمن حيث  املواسم  يف 
قلة  وكذلك  بسهولة  التعويض  عىل  اخلارس 
توجد  خالهلا  ومن  احلكام  عىل  الضغوطات 
األمان  لرب  املباريات  بقيادة  هلم  كبرية  فرصة 
كثرة  بسبب  جيد  حتكيمي  مستوى  وخلق 

املشاركة«.
وأضاف تركي، »أقوهلا وبدون جماملة ان مجيع 
قيادة  يف  جدا  عالية  وبدرجة  نجحوا  احلكام 
السابعة وال  اجلولة  بانتهاء  الدوري  مباريات 
ندر  ما  إال  مباراة  نتيجة  يوجد أي حكم غريهّ 

تطور  عىل  ي��دل  فأنه  يشء  عىل  دل  أن  وه��و 
ونجاح مستوى التحكيم يف البلد«.

أما املدافع الدويل السابق أمحد كاظم فقد قال: 
ان »منافسات الدوري املمتاز حتى اآلن وبعد 
مرور سبع جوالت مل ترتِق ملستوى الطموح 
التأجيالت  منها  عوامل  لعدة  ذلك  ويعود 
أثهّرت  بدورها  والتي  للمباريات  املستمرة 
بشكل كبري عىل املردود الفني جلميع الفرق، 
وبشكل  يوثر  املدربني  تغيري  كثرة  ال  أضافة 
كبري عىل املستوى الفني« معلاًل ذلك بأن »أي 
أشهر  ثالثة  عن  تقل  ال  لفرتة  حيتاج  مدرب 
ليفرض أسلوبه وطريقة لعبه عىل الفريق، ويف 
ظل هذا أعتقد ان املنافسة حمصورة بني أندية 
القوة اجلوية، الزوراء، نفط الوسط، الرشطة 

للظفر بلقب الدوري«.
»ال  أنه  كاظم  يبني  للمحرتفني  بالنسبة  أما 
العام  املستوى  عىل  إضافة  أي  منهم  توجد 
الالعب  من  بأفضل  ليسوا  ألهنم  للدوري 
يؤثر  اجلمهور  »غياب  أن  إل  مشريًا  املحيل«، 
بصورة مبارش عىل مستوى الالعبني والسبب 
الرئييس هلذا يعود لطريقة لعب املدربني الذين 
يذهب  الذي  الدفاعي  األسلوب  ينتهجون 

بجاملية األداء«.
أما املدرب واملحلل سعد حافظ فقد أوضح 
أن »األداء الفني للدوري بصورة عامة مل يكن 
بالظهور  نتوقع  كنا  حيث  الطموح  بمستوى 
تتلكه  مل��ا  ذل��ك  م��ن  أفضل  يكون  بشكل 
باالرتقاء  وكفيلة  كثرية  عوامل  من  األندية 
»خيتلف  بأن  أمله  ان  معربًا  األفضل«،  نحو 
اعتبار  عىل  اجلوالت  قادم  يف  العام  املستوى 
مهنيا  رونقا  يعطى  بمرحلتني  العام  الدوري 
وفنيا جلميع الفرق من أجل املنافسة الرشيفة 

فيام بينهم«.
وبعد  الوقت  هذا  »خالل  حافظ،  وأض��اف 
مرور سبع جوالت ال يمكن أن نتكهن بمن 
مربع  مالمح  وحتى  ال��دوري  بلقب  سيفوز 
الكبار مل تتوضح بعد وان كانت هنالك بعض 
الفرق التي سيكون هلا الدور الكبري يف ذلك، 
سنشاهد   ومتابع  كمحلل  نظري  وجهة  ومن 
مفاجأة لبعض األندية الكبرية والتي سيصل 
ال��دوري  ألن  املتأخرة  للمراكز  احل��ال  هبا 

صعب جدا عىل اجلميع«.

بعد انتهاء الجولة السابعة من الدوري العراقي الممتاز..
ردود أفعال قوية وعدم قناعة

األحرار/ قاسم عيد الهادي
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حشود حجيٍج كالسيل يزحُفون )ِمْن ُكلِّ َفجٍّ 
َعِميٍق( نحو كعبِة العشق والفداء، فيطوفون 
يا  لبَّيك،لبَّيك  ال��دم��اء:  حم��راب  يف  ملبني 
اإلباء  شمس  بني  ويسعون  الشهداء..  سيد 
ويصلون  العلوي،  الوفاء  وقمر  املحمدي 
الفخر  ملؤهم  األنبياء..  وارث  مقام  خلف 
الطريق  ب��ط��ول  مبالني  غ��ري  وال��ع��ن��ف��وان 
وأهواله وأتعاب اجلسد وآالمه.. إهنا الزيارة 
األربعينية وما أدراك ما الزيارة األربعينية ؟! 
الشعائر  إن مل تكن أعظم-  هي من أعظم- 
احلسينية التي أوصلت رسالة النداء احلسيني 
للعامل أمجع، هي ثورة عشق اهلي هادرة تمع 
أنصار احلق عىل اختالف مللهم وتوجهاهتم 
من كل جهات املعمورة، لتثبت رغم أنوف 
–عليه السالم- جذوة  احلاقدين أن احلسني 
ألق للثائرين ال ينطفئ وهجها وفيُض خلٍق 
ينمو(..  لل  كان  )ما  ألن  أبدًا  ينفد  ال  نبوي 
إحدى  هي  األربعني  فزيارة  كله  هذا  وقبل 
عالمات املؤمن كام ورد عن اإلمام العسكري 
عىل  نحصل  أن  وألجل   – السالم  –عليه 
ولكي  املباركة،  الزيارة  هذه  من  طيبة  ثمرة 
هذا  يف  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  نوايس 
املصاب اجللل حقَّ املواساة.. فلنتذكر ونحن 
شاخصون إل أيب عبد الل عليه السالم ملاذا 
مع  الكربى  التضحية  تلك  مضحيًا  خرج 
من  املؤمنة  والثلة  بيته  أه��ل  من  ��ص  اخُل��لَّ
لنا دستور حياة كريمة  تكون  أصحابه..كي 
َولَِرُسولِِه  ُة  اْلِعزَّ  ِ )َولِلَّ والعزة  التقوى  ملؤها 
زيارة  فلتكن  )املنافقون/8(..  َولِْلُمْؤِمننَِي( 
عامليًا  إسالميًا  أنموذجًا  املباركة  األربعني 
ولتكن  معنى..  من  الكلمة  حتمله  ما  بكل 
صفوها..  تعكر  شائبة  كل  من  نقية  زي��ارًة 
السالم  عليه  احلسني  ب��أخ��الق  ولنتخلق 
)صىل  حممد  األعظم  النبي  أخ��الق  وه��ي 
الزيارة  ولتكن هذه  وآله وسلم(..  عليه  الل 
لتهذيب  كربى  إيامنية  انطالق  نقطة  املباركة 

احلسني  ألن  الصفوف  وتوحيد  النفوس 
بل  أخرى  دون  لطائفة  يكن  مل  السالم  عليه 
وليس للمسلمني فحسب، إنام هو لإلنسانية 
رشف  نال  ممن  نكون  أن  أروع  وما  مجعاء.. 
لزوار  السالم  عليه  الصادق  اإلم��ام  دع��اء 
رحيانة رسول الل عليه السالم ))اللهم يا من 
خصنا بالكرامة، ووعدنا بالشفاعة، وخصنا 
بقي،  وما  مىض  ما  علم  وأعطانا  بالوصية، 
يل  اغفر  إلينا  هتوي  الناس  من  أفئدة  وجعل 
وإلخواين وزوار قرب أيب احلسني عليه السالم 
أبداهنم  واشخصوا  أمواهلم،  أنفقوا  الذين   ،
صلتنا،  يف  عندك  ملا  ورج��اء  برنا،  يف  رغبة 
منهم  وإجابة  نبيك  عىل  أدخلوه  ورسورًا 

أرادوا  عدونا،  عىل  أدخلوه  وغيظًا  ألمرنا، 
بذلك رضاك فكافئهم عنا بالرضوان ... إل 
غريهتا  التي  الوجوه  تلك  فارحم  يقول:  أن 
تتقلب  التي  الوجوه  تلك  وارحم  الشمس، 
عىل حفرة أيب عبد الل، وارحم تلك األعني 
وارح��م  لنا،  رمح��ة  دموعها  خرجت  التي 
لنا،  واحرتقت  جزعت  التي  القلوب  تلك 
وارحم تلك الرصخة التي كانت لنا، اللهم 
األبدان  وتلك  األنفس  تلك  أستودعك  إين 
حتى نوافيهم عىل احلوض يوم العطش((.. 
)َوَما  رفيٌع وأجٌر جزيل  إنَّه لرشٌف  أما والل 
ُذو  إاِلَّ  اَها  ُيَلقَّ َوَما  وا  َصرَبُ ِذيَن  الَّ إاِل  اَها  ُيَلقَّ

َحظٍّ َعِظيٍم( )فصلت/35(

َهكذا َفلَتُكن زيارة األرَبعين 
صادق مهدي حسن/ناحية الكفل
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تشكل اجواء احلزن ومشاهد املأساة طابعًا 
للثورة  كبريًا يطغي عىل اجلوانب االخرى 
معطياهتا  تبلورت  والتي  اخلالدة  احلسينية 
ص��ورة  م��ن  اكثر  يف  وت��س��دت  الرتبوية 
واعطت  احلياة  مكونات  مجيع  وشملت 
لألجيال صورًا رائعة للتضحية القيمة التي 
)عليه  احلسني  االمام  االح��رار  ابو  قدمها 
فقط  ليست  تكون  ان  اراد  والتي  السالم( 
معركة قامت بني احلق والباطل والوقوف 
ان  هبا  اراد  بل  الزمان  ذلك  طاغية  ضد 
بمفاهيم  تتعمق  وج��ذورا  عنوانا  تكون 
كام  اصبحت  اهنا  وبام  العامل  يف  لألحرار 
ال��س��الم(..  )عليه  ال��ش��ه��داء  سيد  اراد 
لو  اخلالدة  الطف  معركة  ان  لنا  يتضح 
مل  فيها  زاوية  درسناها واحطنا هبا من كل 
باهنا كانت  استنتاج واحد  لنا سوى  يظهر 
بني  معركة  كوهنا  من  اكثر  تربوية  معركة 
ال  املسن  الرجل  يف  تسدت  والرش  اخلري 
الفتى الشاب والصبي الذي مل يبلغ احللم 

دور  له  كان  الرضيع  الطفل  واملرأة وحتى 
مميز يف هذه الواقعة وكان كل واحد منهم 
يقوم  كان  منهم  واحد  وكل  مكماللألخر 
له  وساقت  القدر  له  ات��اح  ال��ذي  بالدور 
صورة  بأحسن  بطله  يكون  ان  االق���دار 
الواقع  بعني  نظرنا  ول��و  وج��ه.  واك��م��ل 
)عليه  احلسني  االمام  ملاذا  انفسنا  وسألنا 
بالنساء واالطفال من اهل  السالم( خرج 
الذي  بالدور  ونشيد  ونقول  نستذكر  بيته 
الدين  عقيدة  ترسيخ  اجل  من  به  قاموا 
االسالمي الذي لوال التضحية التي قام هبا 
ابو االحرار مع اهل بيته واصحابه مل يكون 
العظيمة.  لثورته  وال  الدين  هلذا  وج��ود 
فاإلمام احلسني )عليه السالم( ِعربة وَعربة 
اب��راز  ان  البعض  يؤكد  االط��ار  ه��ذا  ويف 
واالخالقية  والرتبوية  الفكرية  االبعاد 
بالشكل  يثار  ان  ينبغي  احلسينية ال  للثورة 
الذي يلغي جانب العاطفة واملأساة، فهذا 
مأساة  ألن  ُيلغى  ان  يمكن  ال  اجل��ان��ب 

يف  الزمن  م��دى  عىل  حية  بقيت  كربالء 
اكد  وقد  والوجدان،  واملشاعر  العواطف 
عىل  السالم  عليهم  البيت  اهل  من  االئمة 
يف  اجلياشة  املشاعر  وابراز  والعزاء  احلزن 
االمام  ثورة  ألن  وبعده،  عاشوراء  موسم 
اثارها يف كل  باقية  احلسني )عليه السالم( 
اهلاشمية  السيدة  قالت  كام  احلياة  جوانب 
اجلليلة زينب عليها السالم يف جملس يزيد 
االمام  مع  امجعني  والناس  الل  لعنة  عليه 
بيت  واهل  السالم(  )عليه  العابدين  زين 
النبوة عليهم السالم حيث قالت: )والل ال 
تحوا ذكرنا وال تيت وحينا وال يرحض 
وايامك  فند  اال  رأيك  وهل  عارها،  عنك 
ينادي  ي��وم  ب��دد،  اال  ومجعك  ع��دد،  اال 
وفعال  الظاملني(.  عىل  الل  لعنة  اال  املنادي 
املساندة  اجلليلة  السيدة  ارادت  ما  هلا  كان 
ألخيها لوضع اسس ومفاهيم هذه الثورة 
يقف  ان  اال  الدهر  اب��ى  والتي  العريقة 

اجالاًل وتعظياًم هلا.

الثورة الحسينية ومعالمها التربوية
جنان محمد الخفاجي
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 1962 العام  يف  كان  بريطانيا  يف  ُأقيم  حسيني  عزاء  جملس  ل  أوهّ إنهّ 
وُيبنى من جديد  هُيدم  أن  قبل  القديم  , وذلك يف )رجينت موسك( 
مراكز  هنالك  تكن  ومل   ، اللوردات  ألحد  قرصًا  ذلك  قبل  وكان   ،
ية ؛ حيث  إسالميهّة أو حسينيات ، وحتى املسلمون الشيعة كانوا أقلهّ
ل َمْن  ة العدد . وُيذكر أنهّ أوهّ ون إل بعضهم البعض لقلهّ كانوا ينضمهّ
الرجل  وهلذا   ، هوبت  الل  عبد  الربيطاين  هو  عاشوراء  واقعة  قرأ 
, وعاش يف العراق  ة ؛ حيث كان كولونياَل يف اجليش الربيطاين  قصهّ
ف عىل مراسم العزاء  ة مخس سنوات ، ويف أثناء إقامته هناك تعرهّ ملدهّ
سنويًا  لندن  يف  وُتقام   . العراقية  املدن  يف  ُتقام  كانت  التي  احلسيني 
م  املحرهّ من  االربعني  ليلة  واخرى  العارش  اليوم  يف  حسينيهّة  مسرية 
احلرام ، وتنطلق من اهلايد بارك وتنتهي باملجمع اإلسالمي ، ُترفع 
خالهلا األعالم والرايات السود التي تعربهّ عن احلزن هلذه املناسبة ، 

إضافة إل املراسيم األخرى يف احلسينيات واملراكز احلديثة.

الشيعة،  من  املئات  احياء  كردستان،  إقليم  حمافظات  شهدت 
وغريهم من باقي املذاهب واألديان والطوائف من حمبي اهل 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  استشهاد  ذكرى  مراسم  البيت 
ليلة االربعني، وقد شهدت كل من حمافظة  بيته  اهل  ورجوع 
خانقني  ومدينة  وكركوك  والسليامنية  االقليم  عاصمة  أربيل 
طيلة األيام شهر حمرم احلرام مراسم إقامة العزاء وإعداد الطعام 
مستذكرين  حاشدة  مسريات  يف  املئات  خرج  وقد  باملناسبة، 
ال  اخلالدة  االربعني  يوم  الشهيد   االم��ام  بيت  اهل  رج��وع 
الفيلية  الكوردية  الغالبية  ذات  خانقني  مدينة  كربالء.وتيزت 

بإحياء الذكرى ملا تتلكه كل عشرية من موكب خاص هبا.

خليفة  آل  نظام  إلسقاط  الداعية  الثورية  الالفتات  ارتفعت 
املواطنون مع خالل  بالثورة وأهدافها األصيلة، وأكد  والتمسك 
وحتدهيم  عاشوراء  موسم  يف  البحرينية  الثورة  حضور  عىل  ذلك 
للقوات التي تواصل اعتداءاهتا عىل الالفتات والرايات احلسينية. 
يف  ثورية  تظاهرات  إلط��الق  املناطق  يف  االستعدادات  وت��ري 
العشق احلسيني ال كربالء  قافلة  تزامنا مع وصول  يوم االربعني 
املقدسة فيام تنطلق تظاهرات )الرايات احلسينية( يف يوم االربعني 
املوكب  انتهاء  بعد  وذلك  اللؤلؤة(  )دوار  الشهداء  ميدان  باتاه 

العزائي املركزي يف بلدة الديه.

مراسم العزاء
 في العاصمة البريطانية )لندن(

مواكب عزاء حاشدة بلون الثورة 
في العاصمة البحرينية  المنامة

كردستان العراق يستذكر وقفة االمام 
الحسين يوم عاشوراء بمراسيم  والئية
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احلرب  ختام  إل  العثامنيون  حيكمه  كان  الذي  الرتكي  الصقع  ويف 
 ، احلالية  العلامنية  الرتكية  اجلمهورية  احلكومة  ثمهّ   ، األول  العاملية 
املآتم والنياحات  الشيعة وجدت معهم هذه  أفراد من  فأينام وجد 
الم( وآله وصحبه  واملواكب احلسينيهّة عىل اإلمام احلسني )عليه السهّ
تلك  يف  تد  لكنهّك   ، البيوت  ويف  رة  مصغهّ صورة  عىل  كانت  وإن 
األزقة  ويف  البيوت,  أسطح  عىل  ترفرف  احل��داد  أع��الم  األحياء 
يف  الشهيد  اإلم��ام  عىل  والنياحات  املآتم  ويقيمون   . والطرقات 
ويف  الدور  يف   ، انقطاع  وبدون   , السنة  طيلة  األسبوع  أيام  بعض 
ة ، يشرتك فيها َمْن يكون حارضًا ، ويلقي فيها خطيب  جمالس خاصهّ
املنرب احلسيني ما يناسب املقام واملجلس ؛ من مآثر اإلمام احلسني 
ة االثني عرش ، وخيتم كالمه ببيان نبذة  الم( وسائر األئمهّ )عليه السهّ
وآله(  عليه  الل  )صىلهّ  النبي  بيت  آل  واستشهاد  كربالء  جمزرة  عن 
م ، وال سيام يف يومي تاسوعاء  العرشة األول من حمرهّ ا يف  أمهّ فيها. 
وعاشوراء ، ويف يوم العرشين من شهر صفر )األربعني( ولياليها 
، فتقام املناحات بتفصيل يف خمتلف األماكن والقرى هناك ، وُيتىل 
املقتل , ويشرتك الرجال والنساء, والشيوخ والشباب وغريهم بإحياء 

هذه الذكريات احلزينة .

أعلن ممثل املرجعية الدينية العليا يف اوربا عن انشاء جملس احتاد 
املؤسسات االسالمية يف اوربا ومركزه بمؤسسة الرتاث يف برلني، 
وذلك يف حسينية اهلادي )عليه السالم( يف ميونخ بحضور سعادة 
القنصل العام العراقي يف فرانكفورت وعدد من ممثيل املؤسسات 
واملراكز اإلسالمية وأشار سامحته ال ان الرضورة التي اقتضت 
إنشاء التجمع هو لتوحيد براجمها وأهدافها وان يكون هلا لقاءات 
يكون  ان  عىل  واحتياجاهتا  أوضاعها  ملعرفة  السنة  يف  دوري��ة 
عيل  االم��ام  ملؤسسة  التابعة  برلني  يف  ال��رتاث  بمؤسسة  مركزه 
السيد  العظمى  الل  اية  بسامحة  االرتباط  ومركز  السالم(  )عليه 

السيستاين )دام ظله( و أن يتابع األخري وضع ذلك املجلس .

ارتفاع عدد المواكب الخدمية
 في كربالء هذا العام الى 8100 موكب

ارتفعت عدد املواكب اخلدمية يف كربالء هذا العام ال 8100 موكب وذلك خلدمة  زائري أربعينية االمام احلسني )عليه السالم(، 
والعدد قابل للزيادة حتى انتهاء فرتة الكفالة القانونية، بحسب بيان اعالم االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة، حيث اضاف ان 
املواكب املشاركة يف خدمة الزوار من مجيع حمافظات العراق, اضافة ال دول اخلليج وسوريا ولبنان ومرص واجلزائر واملغرب, وموكب 

دول االحتاد األورويب, والصني واهلند وكندا والسويد وأمريكا.

أعالم الحداد ترفرف على أسطح 
البيوت التركية

ممثل المرجعية الدينية.. 
يعلن انشاء مجلس اتحاد المؤسسات 

االسالمية في اوربا  
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مكتبة »االحرار«

الشافعي  السيوطي  الدين  احلافظ جالل  اهتمَّ 
بموضوعة  كبريًا  اهتاممًا  هجرية(،   911 )ت 
حيث  النزول،  وأسباب  الكريم  القرآن  نزول 
تتناول  القيهّمة  كتبه  بني  من  خاصًا  كتابًا  أفرَد 
يف  النقول  )لباب  وسامه  املهم  املوضوع  هذا 
جوامع  من  خلصه  وال��ذي  ال��ن��زول(  أسباب 
أهل  تفاسري  من  وحرره  واألص��ول،  احلديث 

النقول.
أن  السيوطي  لنا  د  يؤكهّ هذا  كتابه  خالل  ومن 
من  أخطأ  وقد  فوائد،  النزول  أسباب  ملعرفة 
ومن  التاريخ،  جمرى  جلريانه  له  فائدة  ال  قال 
فوائده كام يبني السيوطي، الوقوف عىل املعنى 

أو إزالة االشكال. 
تتحدث  دة  متعدهّ أقوااًل  السيوطي  يورد  وهنا 
الواحدي  بينهم  وم��ن  ال��ن��زول  أسباب  عن 
الذي يقول: ال يمكن معرفة تفسري اآلية دون 

الوقوف عىل قصتها وبيان سبب نزوهلا. 
ويقول أيضًا: وال حيل القول يف أسباب نزول 
شاهدوا  ممن  والسامع  بالرواية  إال  الكتاب 
عن  وبحثوا  األسباب  عىل  ووقفوا  التنزيل 

علمها.
فيام يقول ابن دقيق العيد: إن بيان سبب النزول 

طريق قوي يف فهم معاين القرآن.
عن  عبيدة  سألت  سريين:  بن  حممد  قال  وقد 
آية من القرآن فقال: اتِق الل وقل سدادًا ذهب 
غريه:  وقال  القرآن  أنزل  فيم  يعلمون  الذين 
للصحابة  حيصل  أم��ر  ال��ن��زول  سبب  معرفة 
بعضهم  جيزم  مل  وربام  بالقضايا  حتتف  بقرائن 

فقال: أحسب هذه اآلية نزلت يف كذا.
وقال الزركيش يف الربهان: قد عرف من عادة 
الصحابة والتابعني أن أحدهم إذا قال: نزلت 
هذه اآلية يف كذا فإنه يريد بذلك أهنا تتضمن 
هذا احلكم ال أن هذا كان السبب يف نزوهلا فهو 
من جنس االستدالل عىل احلكم باآلية ال من 
السيوطي:  يقول  وهنا  وقع،  ملا  النقل  جنس 
نزلت  ما  أنه  النزول  يتحرر يف سبب  الذي  ان 
اآلية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدي يف 
احلبشة  قدوم  قصة  سببها  أن  من  الفيل  سورة 
فإن ذلك ليس من أسباب النزول يف يشء بل 
هو من باب اإلخبار عن الوقائع املاضية كذكر 
قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو 
ذلك وكذلك ذكره يف قوله: )واتذ الل إبراهيم 
خليال( فإنهّ سبب اتاذه خلياًل فليس ذلك من 

أسباب نزول القرآن كام ال خيفى.

حول  السيوطي  أورده  ما  عىل  ومثال 
أخرج  يقول:  املسد،  سورة  نزول  سبب 
 : قال  عباس  ابن  عن  وغ��ريه  البخاري 
)واله( عليه  الل  صىل  الل  رسول  صعد 

يا   : فنادى  الصفا  عىل  يوم  ذات  وسلم 
 : ق��ال  قريش  إليه  فاجتمعت  صباحاه 
العدو مصبحكم  أن  لو أخربتكم  أرأيتم 
أو ممسيكم أكنتم تصدقونني ؟ قالوا : بىل 
عذاب  يدي  بني  لكم  نذير  فإين   : قال   .
شديد فقال أبو هلب : تبا لك أهلذا مجعتنا 
يدا أيب هلب وتب(  : * )تبت  فأنزل الل 

إل آخرها.
وأخرج ابن جرير من طريق إرسائيل عن 
يقال  مهدان  من  رجل  عن  إسحاق  ابن 
كانت  أيب هلب  امرأة  أن  زيد  بن  يزيد  له 
تلقي يف طريق النبي صىل الل عليه )واله( 
أيب  يدا  )تبت   * فنزلت:  الشوك  وسلم 
 ،) احلطب  محالة  وام��رأت��ه   ( إل  هل��ب( 

وأخرج ابن املنذر عن عكرمة مثله.

في أسباب نزول اآليات القرآنية
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هوية كاتب معجُم لسان العرب..
 أيقونُة المعاجم العربية

ُيعدهّ أحد أكرب معاجم اللغة العربية وأشملها، ألهّفه ابن منظور )630 ه� - 711 ه�( ومجَع 
مادته من مخسة مصادر هي: )هتذيب اللغة أليب منصور األزهري، املحكم واملحيط األعظم 
يف اللغة البن سيده، تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، حوايش ابن بري عىل صحاح 

اجلوهري، النهاية يف غريب احلديث واألثر لعز الدين بن األثري(.
وحيوي هذا املعجم عىل )80 ألف مادة(، أي بزيادة )20 ألف مادة( عىل القاموس املحيط، 
وهو من أغنى املعاجم بالشواهد، وهو جيد الضبط ويعرض الروايات املتعارضة ويرجح 
األقوال فيها. ويذكر املعجم ما اشتق من اللفظ من أسامء القبائل واألشخاص واألماكن 

وغريها. 
ويعدهّ هذا املعجم موسوعة لغوية وأدبية لغزارة مادته العلمية واستقصائه واستيعابه جُللهّ 
مفردات اللغة العربية، وقد رتبه ابن منظور عىل األبواب والفصول فجعل حروف اهلجاء 
أبوابًا أوهلا باب اهلمزة وآخرها باب األلف اللينة، ثم جعل لكل حرف من هذه األبواب 
فصواًل بعدد حروف اهلجاء، ويف الباب الواحد والفصل يراعي الرتتيب اهلجائي يف احلرف 
الثاين من الكلامت الواردة يف كل باب وفصوله، وقد رتهّب الكلامت عىل أواخرها، فام كان 

آخره الالم تده يف باب الالم.
كانت  إذ  والرتتيب؛  االستقصاء  صفتني:  بني  جيمع  أن  هذا  بكتابه  منظور  ابن  أراد  لقد 
املعاجم السابقة –كام يقول هو– تعنى بأحد هذين األمرين دون اآلخر، وأخذ عىل نفسه أن 
يأخذ ما يف مصادره اخلمسة بنصه دون خروج عليه، واعترب هذا جهده الوحيد يف الكتاب، 
وتربأ من تبعة أية أخطاء حمتملة بأن ما قد يقع يف الكتاب من خطأ هو من األصول، وإن 

ف قلياًل يف النهاية فغري شيئًا من ترتيبها. ترصهّ
 20( يف  صدر  ثم  ومن  تونس  يف  املعارف  بدار  أوالها  عديدة  مرات  الكتاب  ُطبع  وقد 
العديد  وهناك  هجرية(  بمرص سنة )1330  ثم  هجرية(،  بوالق سنة )1299  يف  جملدًا( 
من الطبعات احلديثة التي جاءت يف )15 جملدًا( كطبعة دار صادر يف بريوت سنة )1968( 

ودار لسان العرب عام )1970 م(.
احلرف  عىل  املعجم  بناء  بإعادة  قاما  قد  مرعشيل  ونديم  خياط  يوسف  من  كل  أن  يذكر 
العلمية يف  املجامع  أقرهتا  التي  العلمية  املصطلحات  إليه مجيع  الكلمة وأضافا  األول من 
سوريا ومرص والعراق واجلامعات العربية، ومن أحدث الطبعات للمعجم طبعة دار إحياء 
الرتاث العريب يف بريوت وقد صدرت يف )18 جملدًا( ثالثة منها للفهارس، وقد اعتمدت 

عىل تنظيم املواد عىل الرتتيب األبجدي.

مقاتل  بن  عطية  بن  مقاتل  اهليجاء  أب��و  هو 
وهو  الدولة،  بشبل  امللقب  احلجازي  البكري 
القرن  علامء  أحد  الطويس  امللك  نظام  صهر 
اخلامس اهلجري، وكان من أوالد أمراء العرب 
فوقعت بينه وبني إخوته وحشة أوجبت رحلته 
عنهم فهجرهم إل بغداد ثم خرج إل خراسان 
فاختص  خراسان  إل  وعاد  غزنة  إل  وانتهى 

بالوزير نظام امللك وصاهره.
سامه  كتاب  بتأليف  عطية  بني  مقاتل  اشتهَر 
)مؤتر علامء بغداد(، حيث يروي فيه املناظرة 
العلوي  عيل  بن  حسني  بني  تت  التي  العلمية  
أهل  علامء  زعيم  والعبايس  الشيعي  العامل 
بغداد واللذين مجعهام  أيام يف  السنة ملدة ثالثة 
إرشاف  حتت  السلجوقي  شاه  ملك  السلطان 
العامل الوزير نظام امللك الطويس وانتهت بتشيهّع 
وال��وزراء،  العلامء  وأغلب  والوزير،  امللك، 
من  وك��ان  املجلس،  يف  احل��ارضي��ن  وال��ق��واد 
)الكالم  املناظرة  تناولتها  التي  املحاور  أبرز 
القرآن وتدوينه، اإلمامة  حول الصحابة، مجع 
واخلالفة، رؤية الل وصفاته، املحكم واملتشابه 
اخللفاء  أح��وال  والتخيري،  اجلرب  القرآن،  يف 
بن  أخبار عثامن  احلكم،  إل  الثالثة ووصوهلم 
باجلنة، عدالة  املبرشين  العرشة  عفان، حديث 
غريه،  دون  عيل  اإلم��ام  مؤهالت  الصحابة، 
عمر بن اخلطاب واجتهاده أمام النص، فاطمة 
املهدي  عرش،  اثنا  اخللفاء  واخللفاء،  الزهراء 
وغريها(،  املسلمني  عند  البدع  انتشار  املنتظر، 
عام  م��رة  ألولهّ  الكتاب  ون��رش  طبع  تم  وق��د 

1958 يف كراتيش بباكستان.

مقاتل بن عطية

أقرأ عن كتاب 
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بين المنابر والسواتر.. 
تكمن الحقيقة

ردود أفعال

حسنًا فعلت نقابة المعلمين العراقيين متمثلة 
بمركزه���ا الع���ام وفروعها ومن بينه���ا نقابة 
المعلمي���ن بكرب���الء، بخروجها ف���ي مظاهرات 
صاخب���ة نادت بض���رورة إصالح الواق���ع التربوي 
المزري ومحاس���بة وزي���ر التربية واس���تجوابه 
في مجلس الن���واب العراقي، بعد تأّخر الوزارة 

بتوفير المناهج الدراسية للطلبة.

حديُث »األحرار«

* ال رهبانية يف اإلسالم.
* ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

* ال دين ملن ال تقيهّة له.
ت بالفرائض. * ال خري يف النوافل إذا أرضهّ

* يف كل أمر مشكل القرعة.
* إنهّام األعامل بالنهّيات.

* نيهّة املرء أبلغ من عمله.
* من دان بدين قوم لزمه حكمهم.

* من سنهّ ُسنهّة حسنة كان له أجرها وأجر العامل هبا إل يوم القيامة 
ومن سنهّ سنهّة سيهّئة كان عليه وزرها ووزر العامل هبا إل يوم القيامة.

kوصايا النبّي
هل سمعتم عن فيتامين )ص(؟!
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ظهرت في هذه الس���نة حشرة جديدة من نوعها تش���به )الذبابة( وذات لون بني، تقوم بثقب 
الثمرة وتنقل لها بيوضًا لحش���رة أو )دودة( وتس���ّمى )الش���مبران( والتي تنمو داخل الثمرة 
وتتغذى عليها، وقد أصابت هذه الحشرة كافة انواع الحمضيات والرمان والسفرجل والخرمالو 
والمشمش والكوجة وقضت على كافة الثمار، فإذا لم تعالج من قبل مديرية الزراعة فلن تبقى 
اي ثمرة وهذه الحشرة سوف تقضي على كافة انواع الثمار وسوف تصبح كارثة اقتصادية وبيئية 

للمنطقة، علمًا ان ناحية الحسينية الممول الرئيسي لثمار الحمضيات.

صلة رحمصدقة صومصالة

استغاثة من أهالي الحسينية

و  )صرب(  و  )صدقة(  و  )صوم(  و  )صالة(  عن:  عبارة  هو  باختصار 
)صلة رحم( و )ِصدق( و )صحبة صاحلة(، وهو من أهم الفيتامينات 

لتغذية الروح ومفعوله اكيد )%100(.
* اسم الدواء: اإلخالص للخالق.

* مكوناته: )ال إله إال انت سبحانك إين كنت من الظاملني(.

* طريقة استعامله: يف مجيع األوقات وأفضلها وأنت ساجد.
ننجي  وكذلك  الغم  من  ونجيناه  له  )فاستجبنا  ال�يع:  م��ردوده   *

املؤمنني(.
* خواصه: يتميز هذا الدواء بخواص مسكنة تبعث يف النفس الطمأنينة 
عنك  ويدفع  العصبي  والتوتر  والقلق  واحلزن  اخلوف  وتطرد  والراحة 

رسطان الذنوب وأورام املحرمات وسيئ األخالق.
* دواعي االستعامل: يف كل احلاالت البرشية.

* مدة العالج: مدى احلياة.
* تاريخ صالحيته: ال يوم يبعثون.

* مالحظه هامة: ُيوزع جمانًا وال يباع.

قضاُء حاجِة المؤمنهل سمعتم عن فيتامين )ص(؟!

من كالم للعالمة حسن زاده آميل يقول فيه:
الرزق كلمة أعىل مما يظنه الناس.

فهل تعلم أن صالتك رزق من الل؟ فهناك الكثري من الناس 
ال يصيل!

األذكار التي تتلوها صباحا و مساء رزٌق.
وعندما تنام و من ثم تستيقظ فجأة لوحدك و من دون ان ترنهّ 

الساعة و تصيل فهذا رزٌق؛ ذلك أن البعض ال يستيقظ.
 وعندما تواجه مشكلة و يعطيك الل صرًبا كي تغضهّ عينيك 

عن هذه املشكلة، فهذا الصرب رزٌق.
فهذه  امل��اٍء  من  كوبًا  املنزل  يف  وال��دك  يدي  بني  تضع  عندما 

الفرصة للرب هي رزق.
أحيانا حيدث أن يتشتت انتباهك يف الصالة، وفجأة تعود ال 
إمام  تتذكر  رزٌق.  التحذير  فهذا  بخشوع،  تصيل  و  نفسك، 
إليه فهذا هو  م عليه و يضيق صدرك شوًقا  زمانك للتو فتسلهّ
الرزق الواقعي رزق الصاحلني، وليس السيارة و ال الراتب؛ 

فهذه االمور رزق املال الذي وهبه الل جلميع عباده.
ا رزق الصاحلني، فيعطيه الل فقط ألحبائه. أمهّ
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الُم َعلى َصِفيِّ اهلِل َواْبِن  ����الُم َعلى َخليِل اهلِل َوَنجيِبِه، َالسَّ ����الُم َعلى َوِليِّ اهلِل َوَحبيِبِه، َالسَّ َالسَّ
الُم على أس����يِر اْلُكُرباِت َوَقتيِل اْلَعَبراِت،  هيِد، َالسَّ ����الُم َعلى اْلُحَس����ْيِن اْلَمْظُلوِم الشَّ ِه، َالسَّ َصِفيِّ
هاَدِة  َك اْلفاِئُز ِبَكراَمِتَك، أْكَرْمَتُه ِبالشَّ َك َواْبُن َصِفيِّ َك َوَصِفيُّ َك َواْبُن َوِليِّ ُه َوِليُّ َالّل�ُهمَّ إّني أْشَهُد َانَّ
دًا ِمَن الس����اَدِة، َوقاِئدًا ِمَن اْلقاَدِة،  ����عاَدِة، َوَاْجَتَبْيَتُه ِبطيِب اْلِوالَدِة، َوَجَعْلَتُه َس����يِّ َوَحَبْوَتُه ِبالسَّ
ًة َعلى َخْلِقَك ِمَن األْوِصياِء، َفأْعَذَر فِى  َوذاِئدًا ِمْن اْلذاَدِة، َوأْعَطْيَتُه َمواريَث األْنِبياِء، َوَجَعْلَتُه ُحجَّ
الَلِة، َوَقْد َتواَزَر  ْصَح، َوَبَذَل ُمْهَجَتُه فيَك ِلَيْسَتْنِقَذ ِعباَدَك ِمَن اْلَجهاَلِة َوَحْيَرِة الضَّ عاِء َوَمَنَح النُّ الدُّ
ثَمِن األْوَكِس، َوَتَغْطَرَس  ُه ِباألْرَذِل األْدنى، َوَش����رى آِخَرَت����ُه ِبالَّ ْنيا، َوباَع َحظَّ ْتُه الدُّ َعَلْي����ِه َمْن َغرَّ
فاِق َوَحَمَلَة  ����قاِق َوالنِّ َك، َوأطاَع ِمْن ِعباِدَك أْهَل الشِّ َوَتَرّدى ِفي َهواُه، َوأْس����َخَطَك َوأْس����َخَط َنِبيَّ
األْوزاِر اْلُمْسَتْوِجبيَن الّناَر، َفجاَهَدُهْم فيَك صاِبرًا ُمْحَتِسبًا َحّتى ُسِفَك ِفي طاَعِتَك َدُمُه َواْسُتبيَح 
����الُم َعَلْيَك َيا اْبَن َرُس����وِل اهلِل،  ْبُهْم َعذابًا أليمًا، َالسَّ َحريُم����ُه، َالّل�ُهمَّ َفاْلَعْنُهْم َلْعنًا َوبياًل َوَعذِّ
َك َاميُن اهلِل َواْبُن َاميِنِه، ِعْشَت َسعيدًا َوَمَضْيَت  ِد األْوِصياِء، أْش����َهُد َانَّ ����الُم َعَلْيَك َيا اْبَن َسيِّ َالسَّ
ٌب  َحميدًا َوُمتَّ َفقيدًا َمْظُلومًا َشهيدًا، َوأْشَهُد أنَّ اهلِل ُمْنِجٌز ما َوَعَدَك، َوُمْهِلٌك َمْن َخَذَلَك، َوُمَعذِّ
َك َوَفْيَت ِبَعْهِد اهلِل َوجاَهْدَت ِفي َسبيِلِه َحّتى أتاَك اْلَيقيُن، َفَلَعَن اهلُل َمْن  َمْن َقَتَلَك، َوأْش����َهُد أنَّ
ًة َسِمَعْت ِبذِلَك َفَرِضَيْت ِبِه، َالّل�ُهمَّ إّني ُأْشِهُدَك أّني  َقَتَلَك، َوَلَعَن اهلُل َمْن َظَلَمَك، َوَلَعَن اهلُل ُامَّ
َك ُكْنَت ُنورًا فِى  َوِليٌّ ِلَمْن واالُه َوَعُدوٌّ ِلَمْن عاداُه ِبأبي أْنَت َوُأّمي َيا ْبَن َرُس����وِل اهلِل، َاْش����َهُد َانَّ
ُة ِبَاْنجاِسها َوَلْم ُتْلِبْسَك اْلُمْدَلِهّماُت  ْسَك اْلجاِهِليَّ َرِة، َلْم ُتَنجِّ األْصالِب الّشاِمَخِة َواألْرحاِم اْلُمَطهَّ
َك  َك ِمْن َدعاِئِم الّديِن وَأْركاِن اْلُمْسِلميَن َوَمْعِقِل اْلُمْؤِمنيَن، َوَاْشَهُد َانَّ ِمْن ِثياِبها، وَأْش����َهد َأنَّ
ْقوى  َة ِمْن ُوْلِدَك َكِلَمُة التَّ ُد َانَّ األِئمَّ ، َوَاْش����هَ ِكيُّ اْلهاِدي اْلَمْهِديُّ ِضيُّ الزَّ ِقيُّ الرَّ اإلم����اُم اْلَبرُّ التَّ
ْنيا، وَأْش����َهُد أّني ِبُكْم ُمْؤِمٌن َوِبِاياِبُكْم،  ُة على أْهِل الدُّ َوأْعالُم اْلُهدى َواْلُعْرَوُة اْلُوْثقى، َواْلُحجَّ
ِبٌع َوُنْصَرتي َلُكْم  ُموِقٌن ِبَش����راِيِع ديني َوَخواتيِم َعَملي، َوَقْلبي ِلَقْلِبُكْم ِسْلٌم َوأْمري ألْمِرُكْم ُمتَّ
ُكْم َصَلواُت اهلِل َعَلْيُكْم َوعلى أْرواِحُكْم  ٌة َحّتى َي����أَذَن اهلِل َلُكْم، َفَمَعُكْم َمَعُكْم ال َمَع َعُدوِّ ُمَع����دَّ

َوأْجساِدُكْم َوشاِهِدُكْم َوغاِئِبُكْم َوظاِهِرُكْم َوباِطِنُكْم آميَن َربَّ اْلعاِلميَن .

زيارة


