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َم  يِ إيِهَلًا آَخ��رَ َفُتْلَقى يفيِ َجَهنَّ َعْل َمَع اللهّ ��َن احْليِْكَمةيِ َواَل َتْ َك ميِ َّا َأْوَحى إيَِلْيَك َربُّ َذليِ��َك ميِ
َن امْلآَلئيَِكةيِ إيَِناًثا إيِنَُّكْم  َذ ميِ َ ُكم بيِاْلَبنيِنَي َواتَّ ْدُحوًرا }اإلرساء/39{ َأَفَأْصَفاُكْم َربُّ َمُلوًما مَّ
يُدُهْم  ُروْا َوَما َيزيِ كَّ ْفَنا يفيِ َهَذا اْلُقْرآنيِ ليَِيذَّ ياًم }اإلرساء/40{ َوَلَقْد َصَّ َلَتُقوُلوَن َقْواًل َعظيِ
ْبَتَغْوْا إيَِل ذيِي اْلَعْرشيِ  ٌة َكاَم َيُقوُلوَن إيًِذا الَّ َ ْو َكاَن َمَعُه آهليِ إيِالَّ ُنُفوًرا }اإلرساء/41{ ُقل لَّ
ا َكبيِرًيا }اإلرساء/43{ ُتَسبُِّح  َسبيِياًل }اإلرساء/42{ ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَل َعامَّ َيُقوُلوَن ُعُلوًّ
ن الَّ  ٍء إيِالَّ ُيَسبُِّح بيَِحْمَدهيِ َوَلكيِ ن َشْ نَّ َوإيِن مِّ ��ْبُع َواأَلْرُض َوَمن فيِيهيِ َواُت السَّ ��امَ َلُه السَّ
ُه َكاَن َحليِياًم َغُف��وًرا }اإلرساء/44{ َوإيَِذا َقَرْأَت اْلُقرآَن َجَعْلَنا  َتْفَقُهوَن َتْس��بيِيَحُهْم إيِنَّ
وًرا }اإلرساء/45{ َوَجَعْلَنا َعَل  ْس��تُ َجاًبا مَّ َرةيِ حيِ ُنوَن بيِاآلخيِ يَن اَل ُيْؤميِ َبْيَن��َك َوَبنْيَ الَّذيِ
ْوْا َعَل  يِْم َوْقًرا َوإيَِذا َذَكْرَت َربََّك يفيِ اْلُقْرآنيِ َوْحَدُه َولَّ ًة َأن َيْفَقُهوُه َويفيِ آَذانيِ نَّ يِ��ْم َأكيِ ُقُلوبيِ
ُعوَن إيَِلْيَك َوإيِْذ  ميِ ُعوَن بيِهيِ إيِْذ َيْس��تَ ميِ ْم ُنُفوًرا }اإلرساء/46{ نَّْحُن َأْعَلُم بيِاَم َيْس��تَ هيِ َأْدَباريِ
وًرا }اإلرساء/47{ انُظْر  ْس��حُ بيُِعوَن إيِالَّ َرُجاًل مَّ ُ��وَن إيِن َتتَّ امليِ ُه��ْم َنْجَوى إيِْذ َيُقوُل الظَّ
يْعوَن َسبيِياًل }اإلرساء/48{ َوَقاُلوْا َأئيَِذا  طيِ وْا َفاَل َيْس��تَ ُبوْا َلَك اأَلْمَثاَل َفَضلُّ َكْيَف َضَ

يًدا }اإلرساء/49{ ا مَلَْبُعوُثوَن َخْلًقا َجديِ َظاًما َوُرَفاًتا َأإيِنَّ ا عيِ ُكنَّ

) 39 ( ذلك ما أوحى إليك ربك من احلكمة وال تعل مع الل إهلا آخر كرره
للتنبيه عل أن التوحيد مبدأ األمر ومنتهاه ورأس احلكمة ومالكها فتلقى يف جهنم

ملوما تلوم نفس��ك مدح��ورا مبعدا عن رمحة الل .القمي فاملخاطب��ة للنبي )صل الل عليه 
وآل��ه وس��لم( واملعنى للن��اس .) 40 ( أفأصفاكم ربكم بالبنني واتذ م��ن املالئكة إناثا . 
القم��ي هو رد ع��ل قريش فيام قالوا إن املالئك��ة هي بنات الل إنك��م لتقولون قوال عظيام 
بإضافة الولد إليه ثم بتفضيل أنفسكم عليه حيث تعلون له ما تكرهون ثم جيعل املالئكة 
الذي��ن هم من أرشف خلق الل دون��م . ) 41 ( ولقد كررنا الدالئل وفصلنا العرب يف هذا 
القرآن ليذكروا ليتعظوا ويعتربوا وما يزيدهم إال نفورا عن احلق، القمي قال إذا اس��معوا 
الق��رآن ينف��رون عنه ويكذبونه . ) 42 ( قل لو كان معه آهلة كام يقولون إذا البتغوا إل ذي 
العرش س��بيال ولطلبوا إل مالك امللك س��بيال بالتقرب والطاعة كام يأيت يف هذه الس��ورة 
أولئك الذين يدعون يبتغون إل ربم الوس��يلة أهيم أقرب . ) 44 ( تس��بح له الس��اموات 
الس��بع واألرض ومن فيهن وإن من شء إال يس��بح بحمده ولكن ال تفقهون تس��بيحهم 
.عن الباقر )عليه الس��الم( إنه سئل أتسبح الشجرة اليابسة؟ فقال نعم أما سمعت خشب 
البيت كيف ينقض وذلك تسبيحه لل فسبحان الل عل كل حال . ) 45 ( وإذا قرأت القرآن 

سورة اإلسراء

تفسيرالسورة

من مقوماتيِ التصحيح الصحيح اختيار التوقيت والكيفية ، فليس من الصحيح أن نقوم بتصحيح 
خطأ مس��تفحل م��ن تفرعاته، كام وإن املخطئ ق��د ال يتقبل التصحيح، هلذا علين��ا أوال التأكد من 
نوعي��ة اخلط��أ واألثر املرتتب عليه، هل ه��و رشعي؟ بحيث انه يكون هنالك حس��اب رشعي ملن 
يرتكبه، أم انه خطأ يمكن أن نتجاوزه حلني سنوح الفرصة مع االطمئنان بجهل املخطئ بخطئه .

ويف الفعالي��ات املليوني��ة تتم مراجعة الفعاليات الس��ابقة ودراس��ة ماهو األفض��ل لتجنب اخلطأ، 
وليس من الصحيح أثناء الفعالية ننتقد ونتهجم عل من نعتقده خطًأ ولربام مل يكن خطًأ .

فالصحيح دراسة كل ما حيدث أثناء الفعالية وتثبيت الصح وتشخيص اخلطأ بغية معاجلته مستقبال 
بأسلوب سليم.

توقيُت التصحيح التفْت



ره اجليش العراقي واحلش��د الش��عبي من بط��والت ومواقَف يعتز با العراقي��ون قبل غريهم  إن ما يس��طهّ
ويت��رشف التاري��خ بروعتها، وبالرغم من إن وس��ائل اإلع��الم بكل أصنافها تتناقل م��ا جيري عل ارض 
املعركة إال أن هنالك مواقف ومش��اهد كثرية تغفل عنها وسائل اإلعالم هذا ناهيكم عن املعادية التي قد 

ه احلدث . تشوهّ
ل��ذا أرى من الرضوري أن يتم توثيق هذه البط��والت كتابًة قبل أن تكون الكرتونيا، وان يقوم بذلك كل 

من ُتتاح له الفرصة وأوهلم املقاتل الذي يعايش احلدث إضافة إل املتابعني لألحداث بنزاهة وعدالة .
ه��ذه األحداث التي قلب��ت املوازين عل األعداء بفضل فتوى اجلهاد الكفائي للمرجعية الدينية  العليا يف 
النجف االرشف جيب أن تعربهّ عن احلجم احلقيقي ألمهية الفتوى من خالل توثيق كل ما قام به املقاتلون 

من اجل حترير بلدهم واحلفاظ عل املقدسات.

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
حّق الرحم

a

* فحق أمك أن تعلم أنا محلتك حيث ال حيمل أحد أحدا وأطعمتك من ثمرة قلبها ما ال يطعم أحد أحدا 
، وأنا وقتك بس��معها وبرصها ويدها ورجلها وشعرها وبرشها ومجيع جوارحها مستبرشة بذلك فرحة 

موبل��ة حمتملة ملا فيه مكروهها وأمله وثقله وغمه، حت��ى دفعتها عنك يد القدرة وأخرجتك إل األرض 
فرضي��ت أن تش��بع وتوع هي وتكس��وك وتعرى، وتروي��ك وتظمأ، وتظل��ك وتضحى وتنعمك 

ببؤس��ها وتل��ذذك بالنوم بأرقه��ا وكان بطنها لك وع��اء، وحجرها لك حواء وثدهيا لك س��قاء، 
ونفس��ها ل��ك وقاء، تبارش حر الدنيا وبردها لك ودونك، فتش��كرها ع��ل قدر ذلك وال تقدر 

عليه إال بعون الل وتوفيقه.
* وأما حق أبيك فتعلم أنه أصلك وأنك فرعه وأنك لواله مل تكن فمهام رأيت يف نفسك 

م��ا يعجب��ك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه وامحد الل واش��كره عل قدر ذلك  
وال قوة إال بالل.

التوثيُق

االفتتاحية



حّق الرحم



الشيخ الكربالئي:تمثل مسيرة االربعين 
أروع وأعظم تجمع وحشد إيماني يجّسد 
فيه محبو االمام الحسين )عليه السالم( 
وقيمه  ولمبادئه  لإلمام  حبهم  عظيم 

التي استشهد من اجلها

الزيارة  اي��ام  وه��ي  االي��ام  ه��ذه  يف 
ان  املناسب  من  العظيمة  االربعينية 

نذكر امورًا :
هذا  يف  االربعني  مسرية  متثل   -1
املاضية-  االع��وام  يف  كام   – العام 
إيامين  وحشد  تمع  وأعظم  أروع 
د فيه حمبو االمام احلسني )عليه  جيسهّ
السالم( عظيم حبهم لإلمام وملبادئه 

وقيمه التي استشهد من اجلها.
املباركة  املسرية  هذه  أظهرت  وقد 
ومكارم  االيامنية،  الصفات  فضل 
ائمة  التباع  االسالمية  االخ��الق 

اهل البيت )عليهم السالم(،
األق���دام رج��ااًل  ف��ان سريهم ع��ل 
اء  أصحهّ وك��ب��ارًا  وص��غ��ارًا  ون��س��اًء 
بعيدة  شقة  من  ومعاقني  وم��رىض 
وعرة  املسار  صعبة  أراٍض  وع��رب 

إنام  املقدسة؛  كربالء  ال  طرقها  يف 
ايامنم  تعبري صادق عن حقيقة  هو 

ووالئهم..
بام  اثبتم  االحبة:لقد  هلؤالء  ونقول 
قمتم به صدق استعدادكم للتضحية 
حفظ  سبيل  يف  والنفيس  بالنفس 
مبادئ النهضة احلسينية التي مثلت 
الدعوة  وحقيقة  االس��الم  جوهر 
بذلكم  لعظيم  كان  املحمدية..مثلام 
واالط��ع��ام  اخل��دم��ة  يف  وعطائكم 
وكرمكم  جودكم  أبرز  ما  واملأوى 
ببال  تطر  تكن  مل  ص��ورة  بأبى 
ومجاال  ب��اًء  ذلك  الكثريين،وزاد 
بحسن  والتخلق  املعارشة،  ًطيب 
الصحبة فيام بينكم.. ما َمثهّل صدق 
جيمعكم  ال��ذي  وال���والء  االخ���وة 

صغارًا وكبارًا ورجاالً  ونساًء..

ومن املؤكد ان الذي سريفع قدركم 
عند الل تعال، ويزيدكم أجرًا وثوابًا 
 ً ق��وال  امل��ب��ادئ  هل��ذه  ادامتكم  ه��و 
ال  راجعني  تقفلوا  ان  بعد   ً وعمال 
من  وأهاليكم..لتجعلوا  دياركم 
االربعني  كله طريق  طريق حياتكم 
يف صدق العبودية لل تعال، والتخلق 
االطهار  بيته  وأهل  النبي  بأخالق 
منهج  وليكون  ال��س��الم(  )عليهم 
هو  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 
منهجكم اليومي وبرناجمكم احليايت 
حضوركم..يف  أماكن  خمتلف  يف 
واملصنع  واملدرسة  والسوق  البيت 

والدائرة واالماكن العامة.. 
السالم(  )عليه  احلسني  منهج  فإن 
هذه  بل   .. ذك��راه  بأيام  خيتص  ال 
االيام هي ملزيد االلتصاق به )عليه 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة 
الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام 
ُخطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة 
في  أقيمت  والتي  الُجمعة  الثانية من صالة 
الصحن الحسيني الشريف في 17صفر الخير 
1438هـ الموافق 2016/11/18م، تحدث سماحته 

في خطبته قائال:
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السالم( ولزيادة اللوعة عل مصابه 
َحيِّينا  ما  احلياة  يف  رسالته  ولتعميق 

وما كان للدنيا نار وليل يتعاقبان.
االربعينية  املسرية  يميهّز  ما  ان   -2
هو تزايد احلضور العاملي من حمبي 
ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ني  االم���ام 
عهد  حديث  هو   من  ومنهم  فيها 
مزيد  م��ن  امل��س��رية،ف��الب��د  ب���ذه 
االحرتام واالجالل هلم واشعارهم 
باالعتزاز بحضورهم واكرامهم يف 
التعامل واملعارشة  الضيافة وحسن 
االهلية  بالدوافع  معهم،وتعريفهم 
والبواعث االيامنية واملحبة احلسينية 
يف  ترتسخ  لكي  امل��س��ريات..  هل��ذه 
خري  ويكونوا  وقلوبم،  نفوسهم 
سفراء لكم يف بلدانم وشعوبم.. 
لدى  الطيب  الذكر  لكم  فيكون 
يف  سببًا  وتكونوا  الشعوب،  تلك 
من  املزيد  ل��دى  املبادئ  ه��ذه  نرش 

اهل تلك البلدان.
االعالم  وسائل  من  املأمول    -3
هذه  عن  تعرب  التي  املشاهد  توثيق 
الزائرين.. لدى  وتسيدها  املبادئ 
فام أروع مشهد تلك املرأة السبعينية 
متاعب  من  ظهرها  احدودب  التي 
ثابتة  بخطى  تسري  وه��ي  احل��ي��اة 
مطمئنة  نفسًا  جنباهتا  يف  حتمل 
يوصلها  ألنه  السري  بمشقة  متلذذة 
)عليه  الشهداء  سيد  حمبوبا  ال 

السالم(.
الذين  ال��رج��ال  مشهد  أمج��ل  وم��ا 
حيملون أواين الطعام عل رؤوسهم 
فيه  ما  نحمل  اننا  ليقولوا  للزائرين 
ال  فكيف  رؤوسنا  عل  خدمتكم 
عل  ومبادئنا  وشعبنا  وطننا  نضع 

رؤوسنا لنقدمها قربانًا هلم..

وسائل  عل  املرشفني  من  واملرجو 
تفعيل  نحو  التوجه  مزيد  االعالم 
واب��راز  احلسينية،  القضية  عاملية 
املليونية  االربعني  مسرية  حقيقة 
مهرجان  جمرد  ليست  وانا  للعامل، 
للبعض  يبدو  قد  كام  ع��ام  شعبي 
أصحاب  مسرية  هي  بل  منهم.. 
احلفاظ  ي��ري��دون  انسانية  م��ب��ادئ 
عليها امام التحديات والصعوبات 
اظهارها  ويرومون  بم،  املحيطة 
امهية  ال  ليتنبه  للعامل  واب��رازه��ا 
تسيد هذه املبادئ يف حياة االنسان 

بصورة عامة.
عاليًا  نثمن  ال��ذي  الوقت  يف   -4
ونشكر باعتزاز بالغ جهود االخوة 
واخلدمة؛  العزاء  مواكب  اصحاب 
فإننا نأمل ان نجد منهم يف االعوام 
باجلانب  اه��ت��امم  م��زي��د  ال��ق��ادم��ة 
يف  مناسبة  فرص  وتوفري  التثقيفي، 
خيمهم لتعريف الزائرين بمحاسن 
السالم  عليهم  البيت  اهل  كلامت 

والرتويج ألخالقهم.
عل  حثوا  الذي  امرهم  احياء  فإن 
اجلانب  يف  يتمثل  كثريًا  به  االهتامم 
االساس منه يف التعريف بنهجهم، 
وبث تراثهم ليكون تذكرة متواصلة 
االسالمي  النهج  ب��ذا  للمؤمنني 

االصيل.
كام ان املأمول من رعاة هذه املواكب 
واصحابا احلفاظ عل املنافع العامة 
رسادقهم  نصب  اماكن  يف  للناس 
املستطرقني  وخيمهم وعدم مزامحة 
ترضر  ع��دم  ورع��اي��ة  ام��ك��ن  مهام 
االرص��ف��ة وال��ش��وارع واالم��اك��ن 
العامة واالشجار واحلدائق والقيام 
كامل  ف��ان  ال��ع��زاء  اماكن  بتنظيف 

السالم(  )عليه  للحسني  خدمتهم 
وزواره الكرام يتجل يف رعاية ذلك 

كله.
هذا  االربعني  مسرية  تتزامن   -5
العام مع توايل االنتصارات الرائعة 
االبطال  مقاتلونا  اح��رزه��ا  التي 
لتحرير املزيد من القرى واالرايض 
م���ن ب���راث���ن ع��ص��اب��ات داع���ش 

االرهابية..
الرجال  من  الصفوة  ه��ؤالء  ف��إل 
االفذاذ يف القوات املسلحة بجميع 
امليامني  وللمتطوعني  صنوفها 
ومقاتيل  الغيارى  العشائر  ورجال 
نتوجه  االبطال  البيشمركه  قوات 
ب��واف��ر ال��س��الم وب��ال��غ االح���رتام 

وخالص الدعاء ونقول هلم ..
هي  فام  وعزنا  فخرنا  يا  األم��ام  إل 
النرص  وبشائر  قليلة  خطوات  إال 
شعبكم..  ال  ستزفونا  النهائي 
وأوالدكم..  وأمهاتكم  آبائكم  ال 
ل��ت��س��ط��روا ب��ت��ض��ح��ي��ات��ك��م ه��ذه 
تاريخ  يف  خالدة  بيضا  صفحات 

العراق.
شكرنا  نوجه  ان  ايضًا  ننسى  وال 
االم��ن  حفظ  ع��ارف��ة  اصطنع  مل��ن 
احلسني  االم��ام  ل��زوار  واخلدمات 
من  أربعينيته  يف  ال��س��الم(  )عليه 
ودوائ��ر  الباسلة،  االمنية  قواتنا 
العزاء  ومواكب  اخلدمية،  الدولة 

واخلدمة..
القبول  تعال هلم حسن  الل  سائلني 
باملغفرة  ت��ع��ال  الل  ال  واالن��اب��ة 

والرمحة.. إنه سميع جميب.
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)عليه  اإلم��ام  جيسده  ال��دور  ه��ذا  وك��ان 
والنصائح  الوصايا  خالل  من  السالم( 
للناس  يقدمها  التي  القيهّمة  والكلامت 
ألرقى  بنفسه  تسيده  خالل  من  وكذلك 
وحماسن  الرفيع  اإلسالمي  اخللق  ن��امذج 
اآلداب وكذلك سعيه لبناء الفرد الصالح 

خصوصًا بني أصحابه.
وقد بذل اإلمام )عليه السالم( كل جهوده 
لتهذيب املسلمني وإصالح أحواهلم سواء 
ام  السيايس  اإلصالح  مستوى  عل  أكان 

االجتامعي ام االقتصادي ام األخالقي..
ويعمل عل تربية األفراد باحلكمة والعلم 

واألخالق احلميدة وحماسن اآلداب.
القرش رمحه الل يف كتابه  باقر  الشيخ  قال 
السالم(  )عليه  الرضا  اإلم��ام  سرية  عن 
خصائص  من  مجلة  عل  الضوء  مسلطًا 
نزعات  )أما  واألخالقية:  النفسية  اإلمام 
وعناصه  السالم(  )عليه  الرضا  اإلم��ام 
العظام  األئمة  آبائه  النفسية فهي كنزعات 

مباهجها،  يف  وزه��دًا  الدنيا،  عن  ت��ردًا 
الل  عل  وإق��ب��اال  زينتها،  عن  وإع��راض��ا 
وعلاًم  بطاعته،  ومتسكًا  إليه،  وانقطاعًا 
برشيعة  شاملة  وإحاطة  الدين  بأحكام 
وغوثًا  للضعفاء،  وعونًا  املرسلني،  سيد 
حاجات  لقضاء  وسعيًا  للمحرومني، 

املحتاجني(..
التي  الكريمة  الصفات  من  ذلك  غري  ال 
دنيا  يف  وامل��ج��د  ال��رشف  قمة  يف  جعلته 

العرب واإلسالم..
كآبائه  ال��س��الم(  )عليه  منهجه  وك���ان 
خالل  م��ن  املنحرف  ال��واق��ع  معاجلة  يف 

أسلوبني:
أمام  بتجسيدهم  وذلك  العملية  املعاجلة 
املجتمع مكارم األخالق وحماسن اآلداب 
وتوجيه املجتمع باحلكمة واملوعظة احلسنة 
وما أثر عنهم من سريهتم وحماسن كالمهم 
وغرر حكمهم ما يدل عل ذلك بوضوح..
)عليه  باإلمام  التعريف  حق  من  ولذلك 

سريته  من  بعضًا  نذكر  ان  علينا  السالم( 
يكون  ان  عسى  كالمه  وحماسن  العطرة 
ذلك من مصاديق إحياء األمر هلم عليهم 

السالم كام ورد عنه :
له:  فقيل  أم��رن��ا..  أحيا  م��ن  الل  )رح��م 
وكيف نحيي أمركم؟ قال )عليه السالم(: 
الناس فإنم  تتعلمون أحاديثنا وتعلمونا 

لو علموا حماسن كالمنا التبعونا(..
الكوفة  جامعة  يف  املتمرس  األستاذ  قال 
الدكتور حممد حسني عيل الصغري يف كتابه 
ضمن موسوعة أهل البيت احلضارية عن 

اإلمام الرضا )عليه السالم(:
األتباع  لرتبية  اإلمام يف مسلكه  كان  )فقد 
البيئة  م��ف��ردات  يتناول  ان  واألول��ي��اء 
فيام  بالتهذيب والصقل وذلك  االجتامعية 
بالعظة  تشمخ  م��ؤرشات  من  له  يستجد 
أراد  ما  فيربم  النفس،  ورياضة  واالعتبار 
يرشف  م��ب��ارشة  رق��اب��ة  يف  عمليًا  إب��رام��ه 
يف  بالعمل  القول  ويدعم  بذاته،  عليها 

اخلطبة االوىل  لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 17/صفر اخلري/1438هـ املوافق 2016/11/18م

مّرْت علينا قبل أيام ذكرى استشهاد اإلمام الرضا )عليه السالم( في يوم السابع 
عشر من شهر صفر الخير ومن حق أئمتنا علينا التعريف بمقاماتهم ومنازلهم 
جميع  يستثمر  السالم(  )عليه  وكان  القدوة،  مقومات  من  جسدوه  وما  اإللهية 
واجتماعيًا  أخالقيا  تغييرًا  والمجتمع  النفوس  وتغيير  لإلصالح  المتاحة  الفرص 

وبناء واقع إسالمي يتماشى مع قيم اإلسالم االصيلة. نفحاٌت رضوية
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وعائدية  النتائج،  ونوعية  التأثري،  صدق 
التوجيه(..

وقد نقلت كتب احلديث عن اإلمام الرضا 
احلكم  غ��رر  من  الكثري  ال��س��الم(  )عليه 

واآلداب والوصايا والنصائح ومنها :
األئمة  اهتم  حيث  العقل  ع��ن  ك��ان  م��ا 
العقل  منزلة  ببيان  كثريًا  السالم  عليهم 
والتعقل  والتدبر  التفكري  يف  إعامله  وأمهية 
اإلسالمية  بالعقيدة  يتعلق  ما  خصوصًا 
بالنبوة  واإلي���امن  التوحيد  من  السامية 
بأمور  يتعلق  ما  ومنها  واملعاد  واإلمامة 

احلياة العامة..
امرٍئ  ُكليِ  )صديُق  السالم(:  )عليه  قال 

ُه جهلُه(.. عقُله، وعدوُّ
فهو  العقل  م  يكرهّ السالم(  )عليه  فاإلمام 
ال  وهيديه  لإلنسان  ال��درب  ييضء  الذي 
تدبري  عل  وقدرته  وصالحه  خريه  فيه  ما 

األمور لإلنسان..
يكون  ال���ذي  ه��و  الصحيح  وال��ت��دي��ن 
الصديق  هو  والعقل  بالعقل،  مقرونًا 
من  ويصونه  حيميه  الذي  لإلنسان  األكرب 
واستقام  اهتدى  إن  والضالل  االنحراف 
بالرشع الصحيح وهو ينقذه من حمن الدنيا 

وخطوبا.

الذي  اجلهل  هو  األك��رب  اإلنسان  وع��دو 
هذه  م��ن  سحيقة  متاهات  يف  ب��ه  يلقي 

احلياة..
وقال )عليه السالم(: )أفَضُل العقليِ معرفة 

اإلنسان نفسه(.
خلقت  كيف  نفسه  ع��رف  إذا  فاإلنسان 
ان  وكيف  تنتهي  وكيف  صورت  وكيف 
وكيف  له  قيمة  ال  تراب  من  خلقه  خالقه 
حينئذ  ظفر  فقد  ص��ورة  بأحسن  ص��وره 
ال��رشي��رة  ال��ن��زع��ات  ع��ن  وابتعد  ب��اخل��ري 
قادر  حكياًم  عظياًم  خالقًا  له  أن  وع��رف 
أراد  وما  عقله  به  وحينئذ سيتحكم  رحياًم 

له خالقه من طريق يف هذه احلياة..
عن  التفصيل  من  بيشء  اإلمام  حتدث  ثم 
كامل العقل نظرًا ألمهيته يف احلياة، فتناول 
متامية جوانب وأبعاد العقل وما يتحقق به 
وما  آثار  من  عليه  يرتتب  وما  خصال  من 
من  عنه  يتفتح  وما  فضائل  من  فيه  يكمن 
ويتحقق  أعل   ً مثال  الفرد  عوامل تعل من 

به الكامل اإلنساين..
ُيتيِمهّ َعْقُل امرٍئ  فقال )عليه السالم( : )ال 
ُمسليٍِم حتى تكوَن فيهيِ َعرُش خصاٍل : اخلرُي 
منه ماموٌل والرش منه مأموٌن يستكثُر قليَل 
ْن َغريهيِ ويسَتقيِلهّ كثري اخلري من نفسه  اخلري ميِ
ال يسأُم من َطَلَب احلوائجيِ إليهيِ وال َيَملُّ من 
طلب العلميِ طوَل دهرهيِ الفقُر يف الل أَحبُّ 
لُّ يف الل أحبُّ إليهيِ من  إليهيِ من الغنى والذِّ

من  اليه  أشهى  واخُلموُل  هيِ  وُّ ع��دُ يف  العزِّ 
العارشة.  وما  العارشة  قال:  ثم  الشهرةيِ.. 
ال  السالم(:  )عليه  قال  هي؟  ما  له:  قيل 

يرى أحدًا إالهّ قال: هو خريًا منهّي وأتقى.
نُه وأتقى،  إنام الناس رُجالن: رجٌل َخرٌي ميِ
َي الذي هو  ورجٌل رٌش منُه وأدنى، فإذا َلقيِ
باطٌن  َلَعلَّ خرَي هذا  قال:  وأدنى،  منُه  رشٌّ 
لُه، وخريي ظاهٌر وهو رٌش يل،  وهو خرٌي 
وإذا رأى الذي هو خري منُه وأتقى تواضع 
له ليلحق به، فإذا فعَل ذلك فقد عال جمُدُه، 
أهَل  وساَد  ذك��ُرُه،  وحُسَن  خريُه،  وطاب 

زمانهيِ(.
اإلمام  عند  لإليامن  وكان   : اإليامن  أركان 
معتمدًا  الدقيق،  مفهومه  السالم(  )عليه 
عل أركان تقومه وتسده وهي التي تبعث 
يف  والصدق  واحلياة  والدفء  احلرارة  فيه 
ادعاء اإليامن ومن دونا يكون إيامنًا قرشيًا 

.. ودعوى باللسان ليس إالهّ
أركان:  أربعة  السالم(: اإليامن  قال )عليه 
ب��ق��ض��اء الل  ال��ت��وك��ل ع��ل الل وال��رض��ا 

والتسليم ألمر الل والتفويض ال الل.
مؤمن  يعني  )وه��و  الصالح  العبد  ق��ال 
َلُكْم  َأُق��وُل  َما  َفَسَتْذُكُروَن   : فرعون(  آل 
َباديِ  رٌي بيِاْلعيِ َ َبصيِ يِ إيِنَّ اللَّ ي إيَِل اللَّ ُض َأْمريِ َوُأَفوِّ
َوَحاَق  َمَكُروا  َما  َسيَِّئاتيِ   ُ اللَّ َفَوَقاُه   )44(
– سورة  اْلَعَذابيِ )45(  ُسوُء  فيِْرَعْوَن  بيِآليِ 

غافر- .
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

نازح من اال (الف  لـ)50  ألف خيمة  الهجرة والمهجرين هيأت 15  وزارة   •
الموصل ولجنة االقتصاد واالستثمار النيابية وفرت  700  ألف دينار منحة 

سنوية لكل نازح في موازنة 2017...

• وزارة الكهرباء تؤكد على تزويد المواطن بـ24 ساعة بالطاقة مقابل دفع 
أقل بـ80 بالمئة مما يدفعه ألصحاب المولدات...

• محافظو الفرات األوسط ينتقدون تلّكؤ الوزارات االتحادية بتوفير الخدمات لزائري مدينة كربالء المقدسة...

• شكوك أهالي عين تمر في كربالء المقدسة تجهض هجومًا إرهابّيًا وتؤدي إلى قتل 6 انتحارّيين...

• صحافة عالمية -  صحيفة »األوبزرفر«: تؤكد ان تنظيم )داعش( اليائس يستعين باالنتحاريات لتنفيذ عملياته...

• وفد عراقّي يضم شخصيات دينية وسياسية في العاصمة البلجيكية بروكسل لحشد دعم دولّي  للعراق في محاربة اإلرهاب...

• صحيفة أميركية: أهالي الموصل يقاتلون الى جانب الحشد الشعبي والجيش ومكافحة اإلرهاب...

• قائد جهاز مكافحة اإلرهاب: القوات األمنية حققت أهدافها العسكرية وستقصم ظهر )داعش( بالمرحلة القادمة..

القى طريان اجليش مناشري من اجلو خاصة بالسالمة الصحية والبيئية لزائري االمام 
لدائرة  االعالمي  للمكتب  بيان  وقال  لكربالء.  القادمني  السالم(  )عليه  احلسني 
طريان  مع  وبالتعاون  الدائرة  ان   كربالء:  صحة  لدائرة  التابع  واإلعالم  التوعية 
عل  والبيئية  الصحية  بالسالمة  اخلاصة  املنشورات  آالف  القت  العراقي  اجليش 
الزائرين الكرام ضمن محلة )بحب احلسني نحب الوطن( التي تنفذها دائرة التوعية 

واإلعالم بوزارة الصحة والبيئة.

  وجهت وزارة النقل بزج أسطول التاكيس النهري لنقل زائري أربعينية االمام احلسني 
من مدينة الكوفة وصوال ال سدة اهلندية. وقال وزير النقل كاظم فنجان احلاممي يف بيان 
صحفي إن الوزارة سخرت كافة امكاناهتا خلدمة الزائرين الكرام حيث ان الرشكة العامة 
وتقوم  الكوفة  مدينة  يف  املنترشة  زوارقها  طريق  عن  مرة  ألول  تشرتك  البحري  للنقل 
بنقل الزائرين ال حمور سدة اهلندية. وأضاف احلاممي، أن باصات وزارة النقل ستتكفل 

بإيصال الزائرين ال القطوعات القريبة من مدينة كربالء املقدسة.

شارك موكب وهيئة الرسول االعظم من اليمن متخذا من شارع قبلة اإلمام احلسني مقرا 
له يف تقديم اخلدمة احلسينية لزائري سيد الشهداء عليه السالم متحديا الصعاب وخماطر 
الطريق، وذكر مسؤول املوكب )عباس اليامين(  أنه رغم الصعاب واألوضاع التي يمر با 
الشعب اليمني اال اننا جئنا ال ارض كربالء للمشاركة يف هذه الزيارة احلسينية اخلالدة، 
الشعب  ان  ارض كربالء:  امجع من  العامل  ال  يوجهون رسالة  املوكب  ان خدمة  موضحا 
اليمني رفع راية االمام احلسني )عليه السالم(، راية االحرار والعز والشموخ، النه يمتلك 

ارادة وثقة عالية استلهمها من سيد الشهداء للحفاظ عل ارضه ووطنه.

طيران الجيش يلقي منشورات التوعية الصحية والبيئية على الزائرين في كربالء

وزارة النقل توجه بزج زوارق التاكسي النهري لنقل زوار االربعينية

موكب اليمن يتحدى الموت ويشارك في اربعينية الحسين  

10 أحياء موصلية تعانق الحرية واألهالي ينفون حدوث انتهاكات
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قدم اهايل املوصل الكثري من الطلبات لدخول احلشد الشعبي ال املدينة من 
اجل حتريرهم من زمر عصابات )داعش( االرهابية، اكد ذلك  امر لواء عيل 
اهبة  عل  اللواء  ان  مضيفا  احلمداين(،  )عيل  اللواء   ) السالم  )عليه  االكرب 
االستعداد ألية معركة يكلف با من قبل القائد العام للقوات  املسلحة لتحرير 
االرايض العراقية، وحسب توجيهات املتويل الرشعي لألمانة العامة للعتبة 
 احلسينية املقدسة سامحة  الشيخ )عبد املهدي الكربالئي(، مبينا ان امال اهايل 
املوصل علقت عل احلشد الشعبي وذلك بسبب االنتصارات التي حققها 

وانقاذه لالهايل يف املدن التي  حررها من تنظيم )داعش( االرهايب.
تنظيم   ان زعيم  الربيطانية،  الغارديان  قالت صحيفة 
البعاج  قضاء  يف  موجود  البغدادي   بكر  ابو  داعش 
التنظيم  ع��ن��اص   ان  ال  مشرية  امل��وص��ل،  غ��رب 
وتلعفر.  املوصل  بني  التنقل  يمكنهم  ال  االره��ايب 
وال تقول الصحيفة من اين تستمد معلوماهتا اال انا 
تقارير  قالت  ان  سبق  حيث  قديمة  معلومات  تبدو 
عراقية ان البغدادي يف قرية الصكار يف البعاج ، ومل 
تسم الغارديان املكان بالدقة . وأشارت الصحيفة يف 
تلعفر  يف  يتواجد  البغدادي  ان  ال   االخري   تقريرها 
والبعاج خالل األسابيَع أألخرية حيث يتمتع بحاميةيِ 
منطقة صغرية  يتنقل يف  انه  مبينة  ة عشائر،  أربعيِ نحو 
املوصل،  مبارشًا يف معركة  يؤدي دورًا  منذ مدة وال 
مؤكدة ان االرهابيني ال يمكنهم حاليًا التنقَل بحريٍة  

ة داخَل سوريا. لغلق الطريقيِ املؤدي ال الرقهّ

• شكوك أهالي عين تمر في كربالء المقدسة تجهض هجومًا إرهابّيًا وتؤدي إلى قتل 6 انتحارّيين...

أفاد فريق اإلعالم احلريب التابع للحشد الشعبي، يف بيان صحفي ان قوات 
غرب  تلعفر،  مطار  فوق  مسرية  طائرة  إسقاط  من  متكنت  الشعبي  احلشد 
مفخختني  سيارتني  تفجري  يف  نجحت  القوات  أن  وأض��اف،  املوصل. 
م  لغهّ داع��ش  أن  ال،  تلعفر،مشريا  مطار  قرب  العبارة  بقرية  ل�)داعش( 

مساحات كبرية من املطار، مؤكدا أن العمليات مستمرة لتطهريه بالكامل.

بعد ان كانت مكبلة بظالم )داعش( خالل اكثر من سنتني، بدأت 
احلرية،  نور  ترى  للموصل  االيرس  الساحل  من  احياء  عرشة 
نازعة رداءها األسود واستبدلته بزي ابيض ناصع اللون نسجته 
اجلانب  عل  يقترص  مل  املتحقق  النرص  األمنية.  قواتنا  انتصارات 
بالتعاون والتعامل االنساين من قبل قواتنا مع  األمني، بل توج 
يعيشون  بدؤوا  انم  بعضهم  اكد  الذين  املحررة  االحياء  اهايل 
حياة جديدة مل يتخيلوها قبل مدة قصرية، نافني ما تناقلته تقارير 

منظمة العفو الدولية )أمنستي( من حدوث انتهاكات.

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

الحشد الشعبي يدمر مفخختين وطائرة مسيرة 
لـ)داعش( ويطهر مناطق غرب الموصل

الحشد الشعبي والقوات االمنية يضيقان الخناق 
على )داعش( والبغدادي تحت المصيدة

اهالي الموصل يستغيثون بالحشد الشعبي إلنقاذهم 
من عصابات )داعش( اإلرهابية  

10 أحياء موصلية تعانق الحرية واألهالي ينفون حدوث انتهاكات
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للذاكرة  بئر  حفر  حم��اول��ةيِ  يف 
سمعي  ط��وارق  تتناغم  حيث 
التي  عشقها  ذب���ذب���ات  م��ع 
دون  م���رارًا  سامعها  أع��ت��دت 
أوراقي  يستفز  باحثًة عام  ملل، 
ف��إذا  ي��راع��ه��ا،  فتيل  ويشعل 
شء  ك���ل  ق��ب��ل  أح�����رتق  يب 
فصول  يف  روح��ي  رم��اد  وأنثر 
تقلبات  يف  وأتأرجح  حكايتها 
يف  أتيه  اآلن  أنا  وها  مناخها، 
فصوهلا رغاًم عني، كيف يل إذًا 
حبُك قصٍة كانت منسوجة منذ 
األزل وهل أضع حتتها أسمي؟ 
أنا ؟ ومن أكون يف حكاية  من 
يف  ش��اب  بيئة  ربيعها  تسَد 
دنياه  عن  أعرض  عمره  مقتبل 
وجع  أكتافه  عل  ومحل  تكرهًا 
��ي��َدُه  جيِ مزينًا  وم��ى  ال��وط��ن 
الشهيد  إن��ه  الشهادة،  بطوق 
كام  ال��دواع��ش(  )صياد  أمح��د 
أهله  وبني  رفاقه،  عليه  أطلق 
)الشيخ  ب���  ُل��َق��َب  وع��ش��ريت��ه 
أمحد( لتصدره جمالس الرجال، 
ال��س��ع��داء وخلف  ارحت��ل م��ع 
وراءه زوجة مل تنجب له سوى 
وأخ��وات��ه  وإخ��الص��ه��ا  حبها 
وحنوه  بعطفه  َكربهن  ال��اليت 
يقتلع  فكان  عمره،  بسني  ال 
أخته  عامل  من  الصمت  جذور 
الفرح  مكانا  لينبت  الصامء 
أخته  وي����زور  واأله���ازي���ج، 
ال��ك��ربى ب��ني احل��ني واآلخ��ر 
حتى  أح��واهل��ا،  ع��ل  ليطمئن 
لوالدته  وإحسانه  بره  أخ��ذين 

الثمني(  )الكنز  ب�  تصفه  التي 
رأيتها شاخمة كام اجلبال كشموخ 
يف  األمامي  الساتر  عل  ولدها 
ذلك  ال��اله��ب،  صيفه  فصل 
املغوار الذي مل تستدل هشاشة 
عزم  حني  طريقه،  كنه  ال��ذات 
مرقد  حلامية  مسافرًا  اجل��ه��اد 
السالم(  زينب)عليها  العقيلة 
عقيدته  أن  ل��وال  س��وري��ا،  يف 
بفتوى  األعظم  للنداء  امتثلت 
فأخذت  الكفائي،  ال��واج��ب 
تعزف حلن العزة فمشط سوح 
تنسى،  معارك ال  ودبج  القتال 
ساعاهتا  هتدأ  مل  إجازاته  فحتى 

املقاومة  ساتر  عن  تبتعد  ومل 
يدعونه  كانوا  وآم��ره  فرسيته 
عزمهم  ليشد  للعودة  دوم���ًا 
يومًا  هينأ  مل  مهمهم،  ويشحذ 
يقطعها راحاًل  أن  بإجازة دون 
م��رددًا  بدينه  مرحتاًل  للفتوى 
أهلبة  وحتت  العقيدة  جنود  مع 
املوت : ) إملن يا يمه تريدينه  *  

املوت أولنه وتالينه (
للموت  آخ���ر  م��ن��ظ��ار  وم���ن   
وب��ن��ظ��رة أع��م��ق ل��وج��ودي��ات 
ومن  الفضل  ها  وقيميِ احلياة 
أح��دًا  تستوقف  ال  ق��د  كلمة 
يوم  ذات  استوقفته  لكنها 

حياته  يف  مهاًم  فارقًا  وشكلت 
لغري  يكون  ال  ه��دف��ًا  فغدت 
باألقدار  حريا  ليكون  أمثاله، 
أن تسميه  ب� )الشهيد البطل( ..

التي  الكلمة  تلك  ه��ي  نعم 
مرة  ذات  أيامه  موازين  قلبت 
من  أمجلها  ما   : لوالدته  ق��ال 
أضح��ة  ع��ل  نقشت  كلمة 
أمي  ي��ا  ت��دري��ن  أو  األب��ط��ال، 
وهتجيت  ت��ام  بتمعن  ق��رأهت��ا 
ح��روف��ه��ا روي������دًا روي�����دًا 
)ا..ل..ش..ه���..ي..د(، كأين 
ج��دران  ع��ل  نحتها  أح���اول 
خامتة  أس��أل  وحيث  ذاك���ريت 
األجل بعدد الثواين واألنفاس 
ترى هل سأتوسم يومًا ما بذا 

الوسام ؟؟
هو  فالعار    .. انشد  ما  لعزة  يا 
بصمٍة  دون  أنفي  حتف  املوت 
عل  احلياة  أف��ارق  أن  أو  تذكر 
وساديت يف حلم بارد بعيدًا عن 
الل  قاهلا  ال  الرشفاء،  ثأر  هليب 
نريان  حتت  إال  يل  قسمها  وال 
اجل��ه��اد  أرض  وع���ل  ال��ع��دو 
ولعه  شدة  ومن  فار،  غري  كارًا 
عل  يقيسها  أخ��ذ  بالشهادة 
املبهجة،  العيد  حلة  كام  جسده 
أراد أن يرى نفسه مؤتزرًا علم 
املستقبل  ساعة  وجيسد  وطنه 
التي مل حتن بعد، فاشرتى علم 
العراق والتحف به لياًل وطلب 
من والديه أن ال يستغربا منظره 

إن أتاهم بيئة الفائز األكرب .
تلك الساعة مل تكن بعيدة أبدًا 

الشيُخ أحمد ... )صياد الدواعش(
نغم المسلماني / مركز الحوراء زينب عليها السالم
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الخطَو للمسيِر صوَب كربالء، يظللهما  الماضي، يحثُّ  العام  كاَن معهْما في 

أّن  يخبرهْما  الحسيني،  العشق  آيات  أسماِعهما  على  ويقرُأ  النقّية،  بروِحه 

المسافَة مهما تطوُل تكون أحلى، فالنسيم على طريِق الحق أعذْب.. والتعُب 

أيضًا  بروِحِه  األربعين..  لزيارة  أيضًا  العام، جاَء معهْما  لذيٌذ جدًا، وفي هذا 

فيما ترَك جسدُه الدامي يذّكرهما ببطوالته في ردِّ أعداء الوطن، جاء معهْما 

صورًة بهّيًة وقد كتبا عليها )والدنا الشهيد(.. هذه الصورُة التي حمالها وسامًا 

وهما بنفِس العزيمِة والعقيدة يحّثان الخطى صوب كربالء.. ويتحّدثان إليها.. 

يخبراها أّن الطريَق لم يزل أجمل.. فالحسيُن بانتظاِرهْما ليربَت على كتفيهما 

ويمسُح على رأسيهما ويستقبلهم هم الثالثة!!.

أق��رب  ك��ان  ال��ش��ه��ادة  ومنظر 
أيامها  ُت��تيِ��م  مل  التي  إلج��ازت��ه 
رفاقه  ات��ص��ل  ح��ني  األرب��ع��ة، 
عل  هجوما  ثمة  أن  خي��ربون��ه 
املرشفة  ببزته  فارحتل  موقعهم 
م��ع��اه��دًا  شء،  ك��ل  ت���ارك���ًا 
قبل  لرؤيتها  سيعود  أنه  والدته 
ال��رس��ول  ط��ري��ق  تستقبل  أن 
وآله(  عليه  الل  )صل  األعظم 
مها  سلهّ أن  بعد  عمرهتا،  ألداء 
يدهيا  كلتا  وَقَبَل  مدخراته  كل 
رح��ل،  ث��م  ل��ص��دره  وضمها  
وألن���ه وع���د أح����داق ال��ن��وى 
ك��ان  ب��وع��ده،  وىف  ب��ال��ع��ودة 
ع��ل م��ش��ارف ال��س��الم��ة لوال 
منتصف  يف  أوقفته  ام��رأة  أن 
بمروءته،  واستنجدت  الطريق 
التي  األخ��رية  مهمته  فكانت 
الثامنة  العبوة  بانفجار  أمتها 
هكذا   .. بحقيبة  أش��الًء  ليعود 
أٍم  عني  تألفها  لن  بيئة  ودعها 
احرتقت  تذكرهتا  ح��ني  ق��ط، 
رمت  أن��ا  بيد  ال��ذاك��رة  برماد 
عكاز حزنا بعيدًا عن مواطنها 
كأنه  تكلمه  لصورته  ونظرت 
وهي  بشخصه  أمامها  يقف 
وصيتك  نفذت  لقد   « ت��ربه 
األخرية  كعودتَك  املألوفة  غري 
ورم��ي��ت ال����ورود واحل��ل��وى 
بقلبي  وصخ��ت  نعشك  عل 
وهاي  الرادها  هاي   « املوجوع 
وجهك  يبيض  الل  التمناها، 
مثل ما بيضت وجوهنه يا يمه »  
الشيخ  البطل  الشهيد  هو  ذلك 
لواء   / العبودي  حممود  أمح��د 

أنصار احلسني)عليه السالم( .

الشيُخ أحمد ... )صياد الدواعش(

طفالن وصورة
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)1333 هـ – 1419 هـ(

السيهّد أبو القاسم، عيل بن موسى بن جعفر 
بن طاووس، وينتهي نسبه إل احلسن املثنهّى 

بن اإلمام احلسن املجتبى )عليه السالم(.
)قدس  طاووس  ابن  السيهّد  ولد  والدت��ه:   
م 589 ه�،  رسه( يف اخلامس عرش من املحرهّ

ة يف العراق. بمدينة احللهّ
 دراسته: درس السيهّد ابن طاووس يف بادئ 
ام  ورهّ الشيخ  ��ه  ألمهّ ه  وج��دهّ أبيه  عند  األم��ر 
بذهن  يتمتهّع  ة، وكان  احللهّ فراس يف  أيب  بن 
أقرانه  مجيع  فاق  وقد  حاد،  وذك��اء  ��اد،  وقهّ
وأكمل  وجيزة،  فرتة  يف  العلوم  حتصيل  يف 
كان  ما  ال��دراس��ة  من  واح��دة  سنة  خ��الل 

ة سنوات. اآلخرون يكملونه يف عدهّ
يف  وأق��ام  الكاظمية،  مدينة  إل  سافر  ثمهّ   
ا، مشغواًل بالتدريس،  بغداد مخسة عرش عامًّ
ثمهّ  ة،  احللهّ إل  عاد  ثمهّ  الدراسة،  ومواصلة 
السالم(  الرضا )عليه  أقام يف جوار اإلمام 
سنوات،  ث��الث  سة  املقدهّ مشهد  بمدينة 
األرشف،  النجف  مدينة  إل  سافر  بعدها 
منها  وأقام يف كل  سة،  املقدهّ ومدينة كربالء 
الكتاب  خالهلا  ن  ف���دوَّ س��ن��وات،  ث��الث 

ة كوصية ألوالده. الرشيف كشف املحجهّ
عبد  بن  أسعد  )الشيخ  ومنهم  أساتذته:   
الشيخ  ���ه،  أُلمهّ ه  ج��دهّ األصفهاين،  القاهر 
بن  حسني  الشيخ  ف���راس،  أيب  ب��ن  ام  ورهّ
بن  موسى  السيهّد  أب��وه،  السوراوي،  أمحد 
املوسوي،  معد  بن  فخار  السيهّد  طاووس، 
بن  د  حممهّ الشيخ  النجار،  بن  د  حممهّ الشيخ 

نام(.
 ، احليلهّ احلسن  )الشيخ  ومنهم  تالمذته:   
السيهّد  أخيه،  ابن   ، احليلهّ مة  بالعالهّ املعروف 
د  عبد الكريم بن طاووس، ابنه، السيهّد حممهّ
بن  عيل  السيهّد  ابنه،  ط��اووس،  بن  عيل  بن 
د  إبراهيم بن حممهّ عيل بن طاووس، الشيخ 
القسيني،  د  الشيخ جعفر بن حممهّ القسيني، 

الشيخ عيل بن عيسى األربيل(.
مكانته العلمية: نال ذروة املجد والفخر كام 
العلامء  وكان  قبل،  من  وأجداده  آباؤه  ناهلا 
وألجل  العلمية،  منزلته  وعل  عليه  يثنون 
ذلك عرض عليه اخلليفة العبايس عام 661 
ه� نقابة العلويني، وهي زعامة علمية ودينية 
للعلويني، وكانت تشمل إدارة شؤونم يف 

عل  واإلرشاف  اخلالف،  وَفضِّ  القضاء، 
ُأمور الفقراء واأليتام، وغري ذلك، وقد أكد 
كان  املنصب  قبوله هلذا  أنهّ  السيد يف وقتها 
للحفاظ عل حياة الشيعة التي كانت آنذاك 

ضة خلطر املغول. معرهّ
احلسنة،  باألعامل  )اإلقبال  ومنها  مؤلفاته: 
فيام  الرتاجم  األخطار،  من  الواقية  الدروع 
للنفوس  السعود  سعد  احلاكم،  عن  نذكره 
األلباب،  بني ذوي  األبواب  فتح  املنضود، 
فرحة الناظر وبجة اخلواطر، فالح السائل 
لثمرة  ة  املحجهّ كشف  املسائل،  ون��ج��اح 
املهجة، اللهوف عل قتل الطفوف، مصباح 
الدعوات  مهج  املسافر،  وجناح  ال��زائ��ر 
أدعية  يف  الربيع  زهرة  العنايات،  ومنهج 
أمري  موالنا  باختصاص  اليقني  األسابيع، 

املؤمنني عيل بإمرة املؤمنني(.
)قدس  ط��اووس  ابن  السيهّد  ت��ويفهّ  وفاته: 
ه�   664 القعدة  ذي  من  اخلامس  يف  رسه( 
بمدينة بغداد، ودفن بجوار مرقد اإلمام عيل 

)عليه السالم( يف مدينة النجف األرشف.

)589 هـ – 664 هـ(السيد علي بن موسى بن طاووس )قدس سره(
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النكاح؟  صيغة  اجراء  عل  املال  من  مقدار  اخذ  جيوز  هل   : السؤال 
وضمن اي العقود الرشعية يدخل هذا العنوان؟

اجلواب : نعم جيوز ويمكن ترجيه من باب االجارة واجلعالة ونحومها 
.

السؤال : نحن فتيات نبلغ من العمر ) 29 – 27 – 25 ( وكل خاطب 
األحيان  اغلب  ويف  االستخارة  بأخذ  والدنا  يقوم  خطبتنا  إل  يتقدم 
تكون االستخارة نيًا ، وهلذا السبب نحن بقينا معطالت عن الزواج . 

فهل تصح اخلرية يف هذا املوضع ؟
اجلواب : ينبغي لألب ان ال يستخري يف أمر البنت إذا كان قد تقدم هلا 
من هو كفؤ هلا رشعًا وعرفًا إالهّ بموافقة البنت نفسها ، إذ إنام يستخار 
رشعًا  تسقط  األب  ووالية   ، رشعًا  خمريًا  اإلنسان  يكون  حيث  لألمر 

باالمتناع عن املوافقة عل زواجها من كفؤها رشعًا وعرفًا .

السؤال : إذا رضع ابن االبن من صدر أمه سنة تنقص او تزيد أيامًا . 
بعد تلك الرضع من صدر جدته )أم أبيه( علاًم انا أرملة وعمرها يناهز 

اخلمسني سنة او أكثر . فهل جيوز له الزواج من ابنة عمه ؟
اجلواب : الرضاع املذكور يف مفروض السؤال ال ينرش احلرمة فيحق 

هلام الزواج .

السؤال : هل يكون عقد الزواج الذي يتم يف املحاكم الرسمية السابقة 
جمزئًا ومربئًا للذمة ؟

الزوج  من  والقبول  الزوجة  من  لالجياب  واج��دًا  كان  إذا   : اجلواب 
التوقيع عل  د  بالصيغة املعتربة رشعًا فهو صحيح وإن كان يتم بمجرهّ

الورقة فالبدهّ من رعاية االحتياط بإجرائه بالصيغة املعتربة رشعًا .

ترغب يف  الزواج من رجل ال  أختي عل  والدي  أجرب  لقد   : السؤال 
الزواج منه وأخوهتا يشهدون عل هذا عالوة عل ادعائها هي لذلك 
فهل  آخر.  برجل  انفصلت عنه من دون طالق رشعي وتزوجت  ثم 

يقع الزواج الثاين صحيحًا ورشعيًا أم ال ؟
اجلواب : إذا مل يكن تزويج والدها هلا مراعاة ملصلحتها كان نكاحها 
 ، شبهة  وطء  يكون  هلا  الزوج  وطء  ان  إالهّ  برضاها  يكن  مل  إن  فاسدًا 
الثاين بعد انفصاهلا عن األول بمقدار فرتة العدة كان  فاذا وقع العقد 
ففي  ملصلحتها  مراعاة  هلا  تزوجيه  كان  إذا  وأما   . ورشعيًا  صحيحًا 
ليتسنى ذكر  القضية  ، وينبغي االطالع عل مالبسات  املسألة تفصيل 

ها . ما خيصهّ

سؤال للقراء
هـــل يجب ترديد صيغـــة التوكيل للزواج وراء الشـــخص 

الذي سوف يكون الوكيل في الزواج ؟

سؤال وجواب العدد السابق

: نية زيارة المعصوم هل يجوز لي فيها )قربة الي اهلل تعالى( ؟

الجواب : نعم هي من افضل القربات .

في أحكام النكاح 
بر
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عالية  بمهارة  املقدسة  العباسية  العتبة  بدأت 
النادر  الفن  هذا  اوساط  يف  متميزة  وجودة 
املخطوطات  وترميم  احياء  يف  خيتص  الذي 
العباسية  العتبة  مكتبة  امتازت  التي  القديمة 
املخطوطات  تلك  لتمرهّ  بحيازهتا,  املقدسة 
ترميم  م��رك��ز  يف  واخل���رائ���ط  وال��وث��ائ��ق 
املخطوطات التابع للعتبة العباسية يف سلسلة 
الذي  البايولوجي،  املخترب  من  تبدأ  مراحل 
اإلصابات  عن  فيه  والفحص  الكشف  يتم 
والتشخيص  واحلرشات  املجهرية  باألحياء 
الدقيق هلا وحتليل ومعرفة نوع ألياف الورق 

وفحص قوة ومتانة اجللود القديمة.
ثم املخترب الكيمياوي، حيث يتم فحص قوة 
ومتانة اجللود ومدى صالحيتها للعمل, ويتم 
ملعرفة  واألختام  واألل��وان  األحبار  اختبار 
املحلول املناسب طيلة عملية الرتميم والذي 
التدعيم  أو  الغسل  عمليات  يف  يستخدم 
تثبيت  ويتم  وغريها,  اللواصق  حتضري  أو 
األختام احلديثة والكتابة التي تتأثر باملحاليل, 
وقياس محوضة الورق وكيفية معاجلتها, إزالة 

البقع الدهنية واألوساخ وغريها.
املراحل  الرتميم جلملة من   ويأيت دور قسم 
أو وثيقة  باملعاينة األولية لكل خمطوطة  تبدأ 

عن  املفصل  األويل  التقرير  وكتابة  وغريها 
األضار  ووص��ف  دقيق  وبشكل  حالتها 
ترقيم  يتم  بعدها  وغ��ريه��ا،  واملالحظات 
االوراق بالقلم الرصاص يف أعل الصفات 
تصوير  يتم  ثم  واض��ح،  و  صغري  وبشكل 
والتمزقات  األضار  عل  والتأكيد  االوراق 
اجل��الد  أو  االوراق  يف  احل��اص��ل  والعبث 
اخل��ارج��ي وت��أث��ري احل���رشات وال��ق��وارض 
ويتم  امل��خ��ط��وط  ُيفتح  بعدها  وغ��ريه��ا، 
وُينظف  البعض،  بعضها  عن  املالزم  فصل 
أدوات  باستخدام  ميكانيكيًا  املخطوط 

التنظيف املتوفرة يف املركز..
الشقوق والنواقص  ترميم وإكامل  أما كيفية 

يف االوراق فبطريقتني:
الطبيعي  ال��ورق  بواسطة  الرتميم  االول: 
امل��س��م��ى ب��ال��ورق ال��ي��اب��اين وب��اس��ت��خ��دام 
اللواصق الطبيعية، والثانية: الرتميم بواسطة 
عجينة الورق التي يتم حتضريها إما باملاء أو 

بالكحول أو باملزج بينهام..
وبعد إكامل عملية الرتميم يتم قص الزيادات 
القياسات  وحسب  اجلديد  م  املَرمهّ الورق  يف 
كانت  كام  املالزم  وُتمع  للكتاب،  القديمة 
يف السابق ويتم خياطتها إما بحسب الطريقة 

القديمة التي كانت عليها أو بطريقة جديدة 
يف حالة كون اخلياطة القديمة متقطعة وغري 

واضحة.
أما تصحيف املخطوطة بعدة طرق:

عل  إرجاعه  ويتم  القديم  الغالف  يرمم    -
املخطوطة.

- ُيصنع غالف جديد من اجللد الطبيعي يف 
حال كون اجللد القديم مفقود أو تالف.

- ُيصنع غالف الكي جديد.
ويتم  الطبيعي  اجللد  من  غالف  ُيصنع   -

زخرفته وحفره بعدة طرق فنية
كام وُتصنع علبة من الكارتون القاعدي لكي 

يتم حفظ الكتاب فيها بشكل أفقي.
تصوير  يتم  العمل  م��ن  االن��ت��ه��اء  وب��ع��د 
عل  والرتكيز  بالكامل  الوثيقة  أو  املخطوط 
األماكن التي كانت مترضرة لكي يتم املقارنة 
حالة املخطوطة أو الوثيقة قبل العمل وبعد 
املفصل  النهائي  التقرير  كتابة  ويتم  العمل 
املواد  الرتميم مع ذكر كل  عن كل عمليات 
العمل  قبل  الصور  طباعة  ويتم  املستخدمة, 
قرص  عل  العمل  وتقارير  العمل  وبعد 

ليزري يرفق مع العمل.

مركز الفقيه العاملي ينشر 
اقدم نص لزيارة ابي الفضل 

)عليه السالم(

مركز لترميم المخطوطات في العتبة العباسية االول من نوعه بالعراق
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اليومية  احلياة  حيثيات  من  والدراسة  والبحث  القراءة  كانت 
املدينة  العلمية رغم صغر حجم  املدارس  فازدهرت  الكربالئية, 
باحلركة  الكربالئيني  اهتامم  عل  يدل  وما  األخرى,  باملدن  قياسًا 
العلمية والثقافية العامة, واحلرص عل تفعيلها وجعلها مستمرة 
يف  كانت  العراق  إل  دخلت  حجرية  مطبعة  أول  أن  ومتواصلة, 
السنة  نفس  ويف  1856م(   ����� )1273ه  عام  وذلك  مدينتهم 
دخلت مطبعة أخرى إل املوصل وبعد أربع سنوات أي يف عام 

)1860م( دخلت أول مطبعة حجرية إل بغداد.
واحلديث عن تاريخ املدارس يف كربالء جيد فيه القارئ أن هذه 
املدارس كانت ضورة من ضورات احلياة اليومية يف املجتمع 
لت  الكربالئي كاملاء والغذاء فكثرت وازدهرت وانترشت وشكهّ
معلاًم علميًا وحضاريًا وثقافيًا للمدينة وإرثًا خالدًا حيق لكربالء 

أن تفخر به.
وتشري املصادر التارخيية إل أن احلركة العلمية ارتبطت بكربالء 
بعد استشهاد اإلمام احلسني )عليه السالم( مبارشة, حيث توافد 
)عليه  احلسني  اإلمام  قرب  عل  احلديث  ورواة  العلامء  من  الكثري 
وعقدوا  عليه(,  الل  )رض��وان  الثقفي  املختار  عهد  يف  السالم( 
عند  معتاد  هو  كام  الرشيف  القرب  عند  والرواية  الذكر  حلقات 
املزارات املقدسة مثل مكة املكرمة واملدينة املنورة, وبقيت حلقات 
الدروس يف كربالء بعدها تربز وتنحرس بفعل السياسات املتفاوتة 

التي مرت عل األمة اإلسالمية.
غري أن أول مدرسة ظهرت يف كربالء كانت عام )369ه�/980م( 
التي كانت تقع بجانب مسجد رأس  املدرسة )العضدية(  وهي 
السدرة، والتي شيدها عضد  احلسني )عليه السالم( قرب باب 
الدولة البوهيي, وبقيت هذه املدرسة متارس نشاطاهتا حتى زوال 
ثم  /1935م(  )1354ه���  عام  اندرست  ثم  الصفوي  العهد 
توالت املدارس يف كربالء يف العصور الالحقة فيشري ابن بطوطة 
يف رحلته سنة )727ه�( إل وجود مدرسة علمية كبرية يف كربالء 

باسم )مدرسة ابن شاهني(.

عل مدار مئات السنني كانت »سوق الصفافري« الشهرية يف بغداد 
تعترب وكأنا أرض مقدسة فقد كانت أعداد ال حرص هلا من اآلباء 
واألبناء يصوغون النحاس يف شكل أواين وأطباق ومصابيح يف 
مكانا  اآلن  أصبح  الذي  للمشاة  املخصص  الضيق  الشارع  هذا 

ملحالت املشغوالت اجلاهزة بدال من حمالت النحاسني.
حمالهتم  تتفي  أن  قبل  وقت  مسألة  إنا  الباقون  هؤالء  ويقول 
القليلة خفيضة الضوء التي متتلئ باألزاميل واملطارق واملسامري 
احلرفيون  وجيلس  املتسخة.  واجلدران  الصدئة  املعدن  وقواطع 
الورق  عل  أحذية  دون  من  يقفون  أو  الصغرية  مقاعدهم  عل 
املقوى وهم يسحقون قطع املعدن ويعلمون أن مهنتهم توشك 
املنحدرة  الضيقة  الطريق  هذه  إل  ينتمون  وأنم  االنقراض  عل 
ذات اجلدران الصفراء باالسم فقط ويعكس ذلك واقع العراق 
وتفيف  واالنعزال  والعقوبات  احلروب  وسط  يناضل  الذي 
النحاسية  البضائع  متثلت يف  القوية  اإلرهاب والرضبة األخرى 
املستوردة الرخيصة من املصانع األجانب كانوا يشرتون التحف 
من السوق التي تشتهر بمصابيح الزيت دقيقة الصنع واللوحات 

التي كانت تتزين بآيات القرآن الكريم التي كتبت بخط رائع. 
يقول أحد النحاسني: »لقد كنا نبيع أي شء نضعه يف املحل«. 
للحصول  خاصة  بطلبات  تبعث  احلكومية  املكاتب  كانت  كام 
عل اهلدايا ويف ذلك الوقت كانت السوق تبقى مفتوحة يف املساء 
من  فقليل  املساء.  من  مبكر  وقت  يف  أبوابا  تغلق  فإنا  واآلن 

األفراد سواء كانوا عراقيني أو أجانب يأتون للرشاء.

من هنا وهناك  تاريخ المدارس العلمية في كربالء 

سوق الصفافير
 ببغداد على وشك االنقراض
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مؤتمُر اإلصالح الحسينّي الدولي األّول 
ينطلق بمشاركة )16( مؤسسة أكاديمية عراقية وعالمية

أقامته  ال���ذي  امل��ؤمت��ر  وش��ه��َد 
األن��ب��ي��اء  وارث  م��ؤس��س��ة 
التخصصية  ل���ل���دراس���ات 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة 
يف  الرتبية  كلية  مع  بالتعاون 
القاعة  ع��ل  ال��ك��وف��ة  جامعة 
حضورا  الرتبية  لكلية  الكربى 
حضور  كذلك  كبريا،  أكاديميا 
داخ��ل  م��ن  دينية  شخصيات 
مهم سامحة  وخارج العراق تقدهّ
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
احلسينيهّة  للعتبة  الرشعيهّ  املتويلهّ 
السيد  العام  وأمينها  سة  املقدهّ

جعفر املوسوي.
املنسق  اليارسي  مريم  وحتدثت 
ملؤسسة  النسوي  للفرع  العام 
قائلًة:«ألمهية  األنبياء  وارث 
والتواصل  التعاون  هذا  توثيق 
املؤسسايت  الديني  اجلانب  بني 
اجلانب  مع  املقدسة  للعتبات 
اجل��ام��ع��ات  يف  األك���ادي���م���ي 

هذا  املؤسسة  أقامت  العراقية، 
نضة  يف  التخصيص  امل��رشوع 
اإلمام احلسني )عليه السالم(«، 
بكل  خيرج  مل  »املؤمتر  أن  مبينًة 
سياقات  عن  وحماوره  مضامينه 
وارث  م��ؤس��س��ة  وم��ض��ام��ني 
بالنهضة  تتص  التي  األنبياء 

احلسينية«. 
قائلة:«إن  ال��ي��ارسي  وتابعت 
يومني  ملدة  استمر  الذي  املؤمتر 
املشاركة  البحوث  عدد  كانت 
فيه )96( بحثًا وتم قبول) 57( 
وقد  البحوث،  هذه  من  بحثًا 
كان تقييم البحوث عل أساس 
اجلانب العلمي للبحث وجودة 
وأصالتها  ب��ح��ث  ك��ل  ف��ك��رة 
واملعلومة  األس��ل��وب  وسبك 
وكذلك  البحث  يف  امل��وج��ودة 
وموضوعات  أب��واب  تناسب 

املؤمتر املطروحة سابقًا«.
وحتدثت الدكتورة )رقية رستم( 

إحدى الباحثات من اجلمهورية 
اإليرانية:«سعيت  اإلسالمية 
الثورة  دور  لبيان  بحثي   يف 
م��ب��ادئ  حتقيق  يف  احلسينية 
والعدل  واحل��ق��وق  ي��ات  احل��رهّ
واملساواة،وإلبراز أمهية النهضة 
با  ان��ط��ل��ق  وال��ت��ي  احلسينية 
ليصلح  السالم(  )عليه  اإلمام 
األوضاع يف البالد ويعيد لألمة 
ما فقدته من مقوماهتا«، مضيفًة 
اإلمام  إن  ال  »البحث يشري  أن 
عل  يقدم  مل  ال��س��الم(  )عليه 
الثورة إال بعد أن أغلقت أمامه 
مجيع الوسائل وانقطع كل أمل 
وإنقاذها  األم��ة  إص��الح  يف  له 
املنعطفات  يف  ال��س��ل��وك  م��ن 
لإلصالح  طريق  ال  انه  فأيقن 
إال بالتضحية فهي وحدها التي 
راية  وترتفع  احلياة  با  تتغري 

احلق عالية يف األرض«.
شهَد  املؤمتر  أن  بالذكر  وجدير 

اجلامعات  من  فاعال  حضورا 
جامعة   )12( وبواقع  العراقية 
الكوفة،  »جامعة  منها:  عراقية 
ال��ب��رصة،  ق���ار،  ك��رب��الء، ذي 
ميسان،  ب��غ��داد،  املستنرصية، 
اإلم���ام  كلية  امل��ث��ن��ى،  دي����ال، 
يف  ال��س��الم(  )عليه  ال��ك��اظ��م 
اإلس��الم��ي��ة  الكلية  واس����ط، 
كام  ال��ط��ويس«،  كلية  اجلامعة، 
وحضورا  مشاركة  املؤمتر  شهَد 
أكاديميا ودوليا ملؤسسة:«مركز 
دول��ة  م��ن  اإلس��الم��ي��ة  العلوم 
اآلداب  وك��ل��ي��ة  ال��ك��وي��ت، 
اجلامعة  من  اإلنسانية  والعلوم 
التابعة  الرتبية  وكلية  اللبنانية، 
الواليات  يف  وايومنغ  جلامعة 
وجامعة  األمريكية،  املتحدة 
من  السالم(  )عليها  ال��زه��راء 
اجل��م��ه��وري��ة اإلس��الم��ي��ة يف 

إيران«.

انطلَق مؤتمر اإلصالح الحسينّي الدولي األّول تحت شعار )لُنِري المعالَم من دينك ونظهر اإلصالح 
في بالدك( بمشاركة )16( مؤسسة أكاديمية محلية وعالمية في جامعة الكوفة لمدة يومين. األحرار/ ضياء االسدي
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يقّدُمها معرض »قطيفيون في كربالء« لعامه الخامس 
للعتبة  الرشعي  املتويل  افتتَح 
احل��س��ي��ن��ي��ة امل��ق��دس��ة س��امح��ة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
امل��ع��رض ال��س��ن��وي اخل��ام��س 
الثالثاء  كربالء«  يف  »قطيفيون 
بحضور   2016/11/15
العتبة  أقسام  مسؤويل  من  مجع 
غفري  ومج��ع  املقدسة  احلسينية 
 300 وبمشاركة  الزائرين  من 
م��ص��ور وم��ص��م��م م��ن ب��ل��دان 
يف  خمتلفة،  وإس��الم��ي��ة  عربية 
باب  مقابل  ال��ش��ه��داء  ش���ارع 
)عليه  احل��س��ني  اإلم���ام  رأس 

السالم(.
تمع  نظمه  ال���ذي  امل��ع��رض 
بالتعاون  )قطيفيون يف كربالء( 
التابع  الشباب  رعاية  مركز  مع 
لعامه  ي��ق��ام  اإلع����الم  لقسم 
مع  تزامنا  التوايل  عل  اخلامس 
احلسني  اإلم��ام  أربعينية  زي��ارة 
)عليه السالم(، ومشاركة قرابة 
صورة  بني  ما  لوحة   )600(
رقمي،  وتصميم  فوتوغرافية 
عاشوراء  واقعة  مجيعها  حتاكي 
احلسينية  اخلدمة  األليمة وواقع 
وامل��وال��ني  للمحبني  امل��ب��ارك��ة 

والذين  األرض  بقاع  كل  يف 
ووالء  بحب  اخلدمة  يقدمون 
مفعم للحسني )عليه السالم(، 
حسب ما بينه حممد عيل الربيعي 

مسؤول مركز رعاية الشباب.
للمعرض  الفني  اجلانب  وعن 
رئيس  السالمي  حيدر  حدثنا 
قسم اإلعالم قائال: »شهدنا يف 
املعرض لوحات مجيلة ومعربة، 
للمدرسة  ينتمي  م��ا  م��ن��ه��ا 
األخرى  وامل��دارس  التجريدية 
تصوير  يف  برباعتها  املعروفة 
إل  وما  والشخصيات  املواقف 
دقيقة  فنية  تفاصيل  من  ذل��ك 

تضفي مجالية عالية«.
هذا  أمه��ي��ة  »تكمن  موضحا 
املعرض يف موقعه ويف مضمونه، 
قريبة  منطقة  يف  يقع  انه  حيث 
احلسيني  احل����رم  م���ن  ج����دا 
الزائرين  طريق  عل  الرشيف 
وم����ن خم��ت��ل��ف اجل��ن��س��ي��ات، 
فهو  املضمون  حيث  م��ن  أم��ا 
وهوية  رسالة  للزائرين  يقدم 
باحلق  وناطقة  واضحة  حسينية 
تأرخيية  وحقبة  ملرحلة  وموثقة 
األربعني  مسرية  وه��ي  مهمة 

هذه  وال  األول  بداياهتا  منذ 
هكذا  »مثل  إن  مؤكدا  األيام«، 
تساهم  أن  شأنا  من  نشاطات 
املواهب  بعيد يف صقل  إل حد 
اإلبداعية  والطاقات  الشبابية 
القضايا  تبني  ع��ل  وتشجع 

اإلنسانية والدينية والوطنية«.
الربيعي  ع��يل  حممد  وأوض���ح 
الشباب:  رعاية  مركز  مسؤول 
العام  ه��ذا  نسخة  »ام��ت��ازت 
بزيادة املشاركات وكثرة املقبلني 
للمشاركة يف هذا املعرض الذي 
احلسني  اإلم��ام  بربكات  ينمو 
آخر،  بعد  عاما  السالم(  )عليه 
اليوم  ومنذ  املعرض  يشهد  كام 
قبل  من  واسعا  إقباال  األول 
الذين  وال��زائ��ري��ن  ال��واف��دي��ن 
األعامل  جل  يف  إعجابم  ابدوا 

املعروضة«.
تضمن  »كام  بالقول  مستطردا 
محلت  م��س��اب��ق��ة  امل���ع���رض 
احل��س��ني(  حيبها  )ي���د  ع��ن��وان 
قبل  م��ن  اللوحات  ف��رز  وت��م 
إدارة  حسب  متخصصة  جلنة 
الفائزين  وترشيح  امل��ع��رض، 
الصور  جمال  يف  األوائل  الثالثة 

األوائل  والثالثة  الفوتوغرافية 
وسيتم  الرقمي  التصميم  يف 
تكريمهم بدايا مقدمة من قبل 
احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة 
جلنة  قبل  من  وكذلك  املقدسة 

)قطيفيون يف كربالء( ».
وصح عبد الل حسني رضوان 
للمعرض  اإلعالمي  املسؤول 
الل  من  بتوفيق  قائال:«  ملراسلنا 
للعتبة  العامة  األمانة  وبرعاية 
احلسينية املقدسة متمثلًة بمركز 
معرض  يفتتح  الشباب  رعاية 
السنوي  كربالء(  يف  )قطيفيون 
اخلامس عل التوايل حتت شعار 

»يد حيبها احلسني«.
املعرض  هذا  يف  ش��ارك  مبينا« 
 )300( من  أكثر  احل��ايل  للعام 
مصور فوتوغرايف ومصمم من 
بلدان عربية خمتلفة، لكن اللجنة 
ثالثة  من  املتكونة  التحكيمية 
فوتوغرافيني  مصورين  حكام 
مصممني  ح���ك���ام  وث���الث���ة 
التي  األع��امل  أفضل  اختارت 
بجوار  تعرض  أن  استحقت 

احلسني )عليه السالم(«.

األحرار/رواد الكركوشي

أطروحٌة حسينيٌة بعين معاصرة بعيدة عن األطر التقليدية ...
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جدَد كوكبٌة من الشباب المثقف والواعي لمدينة كربالء المقدسة عهدهم مع اإلمام الحسين )عليه السالم(، تحت لواء 
الخدمة الحسينية في المدينة وللسنة الثانية على التوالي، أن يكونوا صامدين وعلى العهد في خدمته حتى تحقيق 
إيواء  تشمل  والتي  األربعين  زيارة  خالل  للزائرين  الخدمات  أفضل  تقديم  خالل  من  وذلك  العظيمة  ثورته  أهداف 
الزائرين، ومساعدة القوات األمنية في التفتيش، إضافة الى إقامة حمالت تنظيف للطرق المؤدية الى المحافظة والمركز، 

حسب ما أكده المتطوع )حسان حسين حسن( احد المشرفين على اللواء.

»ل���واء  إن  ح��س��ن  وأض�����اف 
العام  تشكل  احلسينية  اخلدمة 
املايض 2015م من اجل تقديم 
زي��ارة  ل��زائ��ري  أفضل  خدمة 
موضحا  اخل��ال��دة«،  األرب��ع��ني 
إي���واء  ت��ش��م��ل  »اخل���دم���ة  إن 
القوات  ومساعدة  الزائرين، 
ال  إضافة  التفتيش  يف  األمنية 
إقامة محالت واسعة للتنظيف، 
ومساعدة الزائر قدر املستطاع، 
عل  اإلخ��وة  عمل  يقترص  ومل 
أحياء  مجيع  شمل  ب��ل  ذل��ك 
ال  املؤدية  والطرق  املحافظة 
منترشون  ونحن  املدينة  مركز 
 ( من  وتقريبًا  خيم  شكل  عل 
كل  يف  متطوعا   ) ال20   10

خيمة«.
اخلدمة  يف  »املشاركني  ان  مبينا 
اعداديات  طلبة  من   اغلبهم 
حمافظة كربالء املقدسة وجامعة 
يف  التقني  وامل��ع��ه��د  ك��رب��الء 
الوقت  يف  امل��ح��اف��ظ��ة«،الف��ت��ا 

احد  هو  اللواء  »إن  ال  نفسه 
املدين وحيمل  املجتمع  منظامت 
املقدس  الشعبي  احلشد  مبادئ 
ملساند للقوات األمنية«، مشريا 
التي  األع���امل  مجيع  »إن  ال 
بالتنسيق  هي  اللواء  با  يقوم 
املقدسة  ك��رب��الء  حمافظة  م��ع 
وكذلك  فيها  العمليات  وقيادة 
املواكب  ومع  املقدسة  العتبات 
والوحدة  التكامل  اج��ل  من 
ت��ق��دي��م أف��ض��ل اخل��دم��ات  يف 

للزائرين يف املحافظة«. 
الشبابية  ال��ك��وادر  إن  ويذكر 
التابعة ال لواء اخلدمة احلسينية 
تم  املقدسة  كربالء  مدينة  يف 
ع��دة  يف  ل��ل��خ��دم��ة  تأهيلهم 
مكثفة،  تعبوية  تدريبية  دورات 
مع  املعاملة  حسن  يف  تتلخص 
مقر  يف  وذلك  احلسيني  الزائر 
يف  احلسني  حي  بمنطقة  اللواء 

مدينة كربالء املقدسة.

)1500 ( شاب يجددوَن العهد مع اإلمام الحسين)عليه السالم(
االحرار/ حسين نصر بتقديم خدماتهم لزائري اربعينيته الخالدة
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وحتدث األستاذ عيل كاظم سلطان مسؤول 
ة  القسم قائاًل:«يويل قسم النشاطات العامهّ
واالجتامعي   الثقايف  باجلانب  كبريًا  اهتاممًا 
املجتمع  يف  الفكرية  احل��رك��ة  لتطوير 
أقسام  اح��د  »القسم  مبينًا  اإلس��الم��ي«، 
بإقامة  يعنى  الذي  املقدسة  العتبة احلسينية 
واالجتامعية،  املختلفة  الثقافية  الفعاليات 
عدة  تنظيم  عل  عمل  األربعني  زيارة  ويف 
وحماولة  الكرام  الزائرين  خلدمة  محالت 
الربط بني اإلخوة املجاهدين من املتطوعني 
والقوات األمنية وبني السائرين عل طريق 
لذلك  السالم(  )عليه  احلسني  عبدالل  أيب 
كانت هنالك حماولة شد عاطفي وروحي 
بني املقاتلني والسائرين ال اإلمام احلسني 
)عليه السالم( بإهداء خطوات من سريهم 
ال اإلمام احلسني )عليه السالم( وزيارهتم 
ال املجاهدين الذين هم مرابطون يف سوح 
الزيارة  ال  املجيء  من  وُحرموا  القتال 
والعراق  املقدسات  عن  دفاعهم  بسبب 
وكذلك ال الشهداء الذين قدموا أغل ما 

يملكون يف سبيل هذا الوطن«.
العام  يف  حديثه،«فتحنا  سلطان  وتابع 
املايض )ثالثة مراكز( الستقبال اإلهداء، 
يف  مراكز(   5( بفتح  قمنا  العام  هذا  ويف 
وآخر  النجف  طريق  عل  الزائرين  مدينة 
بغداد  طريق  عل  وآخ��ر  بابل  طريق  يف 
وايضًا مركز يف الديوانية ومركز يف حمافظة 

مرقد  قرب  كربالء 
اإلم�������ام احل��س��ني 
ال��س��الم(«،  )عليه 
»احلملة  إن  مضيفًا 
العام  هذا  يف  بدئت 
م��ب��ك��رًا ل��ل��ت��واف��د 

الكبري للزائرين«.
وبني سلطان إن«املرشوع الثاين هو مرشوع 
توزيع  تم  حيث  الثالث((  يف  الل  ))الل 
آالف الفولدرات عل الزائرين حوايل)30 
وآي��ات  أح��ادي��ث  يتضمن  فولدر  أل��ف( 
واهتامم  الصالة  أمهية  عل  تؤكد  قرآنية 
بالصالة  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام 

وايضًا نص زيارة األربعني املباركة«.
ولفت سلطان إل إن »هنالك مرشوعًا آخر 
قام به مركز )فجر عاشوراء( التابع للقسم 

للمواكب  وتغطية  ل��ق��اءات  إج��راء  عرب 
املؤمن  للشباب  وتثقيف  القادمة  الشبابية 
وه��ذا  اجل��ام��ع��ات،  طلبة  م��ن  واغلبهم 
احلسن  اإلم��ام  مدينة  يف  موجود  امل��رشوع 
)عليه السالم( للزائرين وكذلك يف مدينة 
طريق بغداد حيث هنالك معرض ورشح 
احلسني  اإلمام  وارتباط  احلسينية  للمسرية 
وهذه  واألنبياء  بالسامء  السالم(  )عليه 
اها ال ظهور اإلمام  احلركة التي يكون مؤدهّ
احلجة )عجل الل تعال فرجه الرشيف(«، 
مضيفًا، »كام أقامت شعبة املدارس الدينية 
بحملة  العامة  النشاطات  قسم  ال  التابعة 
محلة  وهي  تبذيرًا(  تبذر  )ال  شعار  حتت 
يف  املواكب  وأصحاب  للزائرين  موجهة 
يف  هناك  إن  الحظنا  حيث  واح��د  وقت 
بعض احلاالت يكون هناك عدم اهتامم او 
للزائرين  املقدم  الطعام  قضية  يف  إرساف 
فقمنا بإرشاد الزائرين وأصحاب املواكب 
الزائر  حاجة  قدر  عل  الطعام  يكون  بان 

وان ال يكون هناك تبذير«.

االحرار/ حسين نصر 

المقدسة  الحسينية  العتبة  في  العامة  النشاطات  لقسم  كــاَن 
الزاحفة  المليونية  الحشود  الستقبال  وواسعة  كبيرة  استعدادات 
الخدمات  أفضل  لتقديم  السالم(  )عليه  الحسين  اإلمــام  باتجاه 

الثقافية والخدمية على مداخل مدينة كربالء المقدسة.

برامُج ثقافيٌة متنوعة لقسم النشاطات العامة خالل الزيارة األربعينية
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منظمة  أقامتها  التي  ال��ورش��ة 
العراق(  ف��رع  جنيف/  )ن��داء 
املقدسة  احلسينية  العتبة  برعاية 
الدين  سعد  السيد  عنها  ث  حتدهّ
هاشم البناء مدير مكتب األمني 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام 

معرفًا بدوافع إقامتها 
الورشة  »ج��اءت  ق��ال:  حيث 
أثناء  املدنيني  )محاية  بعنوان 
فيها  وح��اض  املسلح(  النزاع 
الدكتور »حيدر القرييش« أستاذ 
القانون الدويل اإلنساين بجامعة 

َ كيفية التعامل  كربالء، وقد بنيهّ
مع  املسلحة  ال��ن��زاع��ات  أث��ن��اء 
املدنيني وكذلك مع العسكريني 
من هلم التزامات وقواعد جيب 
بالنسبة  وكذلك  با  يعاملوا  أن 
املنشآت  ال  إضافة  للمدنيني 

املدنية«.
نشاط  اختالف  عن  البناء  ونوه 
النشاطات  عن  ه��ذه  ال��ورش��ة 
ف  السابقة، قائال: »نريد أن نعرهّ

النشاط منتسبي  من خالل هذا 
القانون  بامهية  احلسينية  العتبة 
يكون  وكيف  اإلنساين  الدويل 
التعامل عند النزاعات املسلحة 
وأمور وتفاصيل أخرى مهمة، 
يف  اقترصنا  املرة  هذه  يف  ونحن 
منتسبي  ع��ل  امل��ح��اضة  ه��ذه 
فقط،  املقدسة  احلسينية  العتبة 
القادمة  األي���ام  ستشهد  فيام 
يرغب  م��ن  إل  دع��وة  توجيه 

دوائر  موظفي  من  يشارك  أن 
الدولة يف مثل هكذا ورش«.

الورشة  ه��ذه  تفاصيل  وع��ن 
حدثنا  أقامتها  التي  واجل��ه��ة 
الدكتور »حيدر كاظم عبد عيل 
وامل��درب  املحاض  القرييش« 
جنيف:  نداء  منظمة  يف  الدويل 
استكامل  هي  الورشة  أن  ليبني 
الدويل  القانون  ترويج  ملرشوع 
العراق  يف  والتوعوي  اإلنساين 
جنيف  ن��داء  منظمة  قبل  م��ن 
غري  س��وي��رسي��ة  )م��ن��ظ��م��ة   –
بعض  أن  فا  معرهّ حكومية(، 

أفراد فريقها حميل من العراق«.
وأشار القرييش ال أن »الورشة 
سامحة  م��ع  باالتفاق  أقيمت 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
املقدسة ملنتسبي العتبة احلسينية 
املقاتلني  م��ن  ك��ان��وا  أ  س���واء 

تقرير/ ضياء االسدي

أقيمْت في مجمع سيد الشهداء)عليه السالم(، الخدمي ورشة عمل لتعريف القانون الدولي اإلنساني لعدد من المقاتلين 
في الميدان من منتسبي قسم اإلعالم والقانونيين من الذكور واإلناث في العتبة الحسينية المقدسة بهدف حماية المدنيين 

أثناء النزاع المسلح.

العتبُة الحسينيُة المقدسة ترعى ورشة تعريفية بالقانون الدولي اإلنساني 
مستشاٌر بمنظمة جنيف: وصايا وتوجيهات المرجع  األعلى  ُتطابق القانون الدولي اإلنساني  
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منتسبو  هم  من  أم  امل��ي��دان  يف 
والقانونيون  اإلع���الم  قسم 
العتبة  يف  واإلن��اث  الذكور  من 

املقدسة«.
تدريبية  الورشة  »كانت  وتابَع 
وك����ان م���ن ال���واج���ب���ات أن 
توجيهات  خالهلا:  نستعرض 
العليا  امل��رج��ع��ي��ة  وت��ع��ل��ي��امت 
امليدان  للمقاتلني املجاهدين يف 
م��ع م��س��ائ��ل ج��ه��ادي��ة أخ��رى 
هيئة  عن  صدر  كراس  بتوجيه 
أن  مضيفا  الشعبي«،  احلشد 
احل��دي��ث ت��ن��اول اي��ض��ا بعض 
اإلسالم  يف  اإلنسانية  القواعد 
اإلنسانية  املفاهيم  بعض  لبيان 
التي من خالهلا نبني أن القانون 
ال���دويل اإلن��س��اين م��ا ك��ان وال 
اإلس��الم  إال  م��ص��دره  ي��ك��ون 
الدويل  القانون  وترسيخ قواعد 
قواعد  ط��ري��ق  ع��ن  اإلن��س��اين 
إسالمية سواء يف السرية النبوية 
الكريم،  القرآن  يف  أم  الرشيفة 
والتي أكدت عل انسنة احلروب 
خالل  من  إنسانية  جعلها  أي 
محاية ضحايا النزاعات املسلحة 
الذين  املدنيني  املقاتلني  من غري 
املرجعية  توجيهات  رك���زت 
الدينية العليا يف كثري من فقراهتا 

عليهم«
التفاعل  عن  القرييش  وصح 
التدريبية  الورشة  داخل  الكبري 
ب��ا،  امل��ش��رتك��ني  للمنتسبني 
ينمُّ  الذي  »تاوبم  عل  مؤكدًا 

عن ثقافة واسعة«.
املستوى  ع��ن  احل��دي��ث  وت��اب��ع 
احلسينية  العتبة  ملنتسبي  الثقايف 
امتعاض  نستغرب  »ال  قائال: 
فاعلية  ع���دم  م��ن  املنتسبني 
ال��ق��ان��ون ال�����دويل اإلن��س��اين 
تقع  التي  االنتهاكات  لتجريم 
»داعش«  تنظيم  قبل  من  اليوم 

من  وغريها  واليمن  سوريا  يف 
أو  األخ���رى  العربية  ال���دول 

الدول اإلسالمية«.
فاعلية  »ب��ي��ان  القرييش  وب��نيهّ 
سيكون  ع��دم��ه  م��ن  ال��ق��ان��ون 
تفاصيله  ع���ن  ح��دي��ث  ل��ن��ا 
التي  والتوجيهات  والتعليامت 
العليا  املرجعية  عن  ص��درت 
كانت  والتي  بالنجف االرشف 
للقانون  الكبري  الدعم  بمكانة 
صدرت  كونا  اإلنساين  الدويل 
وقائده  العراق  أمان  صامم  من 
األول املرجع األعل السيد عيل 
ظله  )دام  السيستاين  احلسيني 

الوارف(«.
وع��ن أمه��ي��ة ال��ق��ان��ون ال��دويل 
موفق  األستاذ  خربنا  اإلنساين 
منظمة  مستشار  اخل��ف��اج��ي؛ 
قائال:  العراق  يف  جنيف  ن��داء 
جنيف  ن��داء  منظمة  »تفتخر 
جنيف/  يف  مقرها  يقع  التي 
قطاعات  مع  بتعاملها  سويرسا 
ونحن  العراق،  داخ��ل  خمتلفة 
بالتعاون  اليوم نفتخر ونترشف 
بتقديمها  احلسينية  العتبة  مع 
هذه  إنجاح  أن  عل  تسهيالت 
الورشة التخصصية التي تسلط 
الضوء عل فهم ورشح مضامني 
الذي  اإلنساين  الدويل  القانون 
حيتاج بلدنا العراق ال الرتويج 

له«.
التي  املعلومات  »إن  وأض��اف 
حيملها القانون الدويل اإلنساين 
تنسجم يف احلقيقة ال حد كبري 
سامحة  وصايا  من  صدر  ما  مع 
ولكون  السيستاين،  امل��رج��ع 
ظرفًا  ال��ي��وم  يعيش  ال��ع��راق 
نداء  منظمة  من  جعل  استثنائيًا 
ألجل  ال��ع��راق  داخ��ل  جنيف 
ومحاية  صيانة  هناك  تكون  أن 
االنتهاكات  لتجنب  حقيقية 

التي ال سمح الل، مكن أن تقع 
والنساء  املدنيني واألطفال  عل 
فمن  العامة؛  املمتلكات  وعل 
عن  يدافع  أن  مقاتل  أي  حق 
بلده وعن قضيته وعن رسالته؛ 
هناك  ت��ك��ون  أن  جي��ب  ل��ك��ن 
بقواعد  ل��الل��ت��زام  اع��ت��ب��ارات 
احل���رب وأخ��الق��ي��ات احل��رب 
إن  حيث  املقاتل  وسلوكيات 
لإلنسانية  توجد  صفة  هناك 
يتمتع با املقاتل الرشيف النزيه 
الذي يكون هو صاحب قضية 
الدفاع  يف  مرشوعية  وصاحب 
ارض  وح��رم��ة  مقدساته  ع��ن 

الوطن«.
كبري  تفاعل  »وجود  ال  وأشار 
وخمتلف  القطاعات  بمختلف 
بالعتبة  ترتبط  التي  اجل��ه��ات 
والقطاعات  املقدسة  احلسينية 
القطاعات  وحتى  املجتمعية 
املقدسة  كربالء  يف  اإلعالمية 
استجابة  هناك  كانت  حيث 
بإنجاح  للتفاعل  تؤازر  وهناك 

هذه الورشة«.
املؤرشات  اجيابية  عن  وكشف 
عن  جنيف  منظمة  مجعتها  التي 
والتي  التدريبية  ال��ورش  هذه 
الناجحة،  ال��ورش  من  تعدها 

بعرشات  املنظمة  قامت  حيث 
الورش يف العراق سواء أ كانت 
يف  ام  بغداد  يف  ام  كردستان  يف 
العتبة احلسينية وهي من الورش 
تنوع  وهناك  والفاعلة  املتميزة 
للذكور  )بالنسبة  احلضور  يف 

واإلناث(«. 
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�سليم كرمي كرمي�ش

ت��������ق��������ال اإذ  مل������������ث������������ِل������������َك  اآٍه 
ان����������������������ت ال�����������ن�����������ب�����������ي امل���������������س�������ط�������ف�������ى
ان�����������������ت ال���������������������ذي ُرم��������������������������َت ال�������ُع�������ل�������ى
ال�����������������ورى اىل  ُب���������ع���������ث���������ت  م�������������ن  ي�������������ا 
ال�����������������ذرى اىل  و����������س���������ل���������ت  م�������������ن  ي�������������ا 
ي�������������ا م�������������ن ُخ���������ل���������ق���������ت وم�����������������ا ل������ع������ي������ٍب
ي�����������ا م�����������ن اأ��������������س�������������اء ال�����������ك�����������ون ُط��������������رًا
ال��������ن��������ق��������اء وذو  ال���������ن���������ب���������ي  ان������������������ت 
ي���������������ا اأي���������������ه���������������ا ال�������������������������در ال�������ث�������م�������ن
ال���������������س�������ام اىل  ان��������������������َت  اأف��������������دي��������������ك 
ان���������������������َت ال�����������ر������������س�����������ول وان���������������������ت ِم���������ن
ي�������������ا اأي�������������ه�������������ا ال�����������������ف�����������������ذ... ال�������������ذي
اأن����������������ق����������������ذت اأه����������������������ل ال��������������ك��������������ون م�����ن
ان������������������ت ال����������������������ذي م��������������ن اج������������������ل رب���������ك
ي�����������ا خ�����������ر اأب����������������ن����������������اء.. ال�����������ري�����������ة ي����ا
ي�����������ا ���������س��������ي��������دي ق�����������د ج��������ئ��������ت ل�����ل�����دن�����ي�����ا
ف��������ل��������ق��������د ����������س���������دق���������ت وان����������������������ت َم�������������ْن
ال������رف������ي������ع اخُل��������������ُل��������������ِق  يف  وَب���������ل���������غ���������َت 
ب����������������ل ن��������������ل��������������َت ق���������������������������وَل ال����������������������رِب
ال��������ك��������م��������ال اىل  و����������س���������ل���������ت  ح���������ت���������ى 
اجل����������ن����������ان اىل  اج�����������ت�����������ب�����������اك  ث��������������م 
ل��������ل��������روح ال���������ع���������ر����������ش  رب  ف�������������������س���������اُم 
و���������س��������اُم��������ن��������ا دوم���������������������ًا ع������ل������ي������ك اأي�����������ا

ت�������������ب�������������ًا ل������������ب������������ع������������َدك م����������������ن م����������������اآل
اجل�������������ال وذو  ال������������ر�������������س������������ول  ان�����������������ت 
ك���������م���������ال يف  ال�����������������ري�����������������ة  ل����������ب����������ن����������ي 
وح������������������ب������������������اَك رُب�������������������������������َك ب�����������اخل�����������ال
وب����������������ه ان��������������ف��������������ردت ع��������ل��������ى ال����������رج����������ال
اجل����������م����������ال رَب..  ي���������������ا  ف�������������ي�������������َك 
ال�������ل�������ي�������ال يف  ا���������������س��������������رَق  ن��������������������وُر  ي������������ا 
ال�������ك�������م�������ال اىل  ال���������ر����������س���������ي���������ُد  ان����������������ت 
ي�����������ا م�����������ن َع�����������������ُذْب�����������������َت وك���������������ال���������������ُزالِل
���������س��������ال يف  وغ�����������������������������ُرك  دع�����������������������������وَت 
امل��������ع��������ايل ع���������������ايل   .. ل������������ه  ����������ٍل  َن���������������������سْ
زوال م�������������ن  ال����������ر�����������س����������ال����������ة  ������������س�����������ان 
ال���������������س�������ال يف  ال��������ت��������خ��������ب��������ط  ب�����������ل�����������وى 
��������س�������اع�������ي�������ًا �������س������ع������ي������ًا ب������ط������ي������ب خ�����������س�����ال
َم������������������������ْن ُح��������������ّب��������������ه ح��������������ب ال��������ف��������ع��������ال
ل��������ت��������دع��������و اأه���������ل���������ه���������ا ل��������ع��������زي��������ز ح��������ال
ح����������ف����������َظ ال����������ع����������ه����������وَد ب������������ا اح�������ت�������ي�������ال
اخ���������ت���������ي���������ال يف  ب����������ل����������وغ����������ك  وم��������������������ا 
اأب�����������������س��������ر ب�������ال���������������س�������ع�������ادة وال������������ن������������واِل
ال��������ك��������م��������ال ذا  ي��������������ا  ودع�������������وت�������������ن�������������ا 
امل�����������ع�����������ايل اىل  ُرف����������������ع����������������ت  وق���������������������د 
امل�������ع�������ايل يف  وط����������اف����������ت  ط����������اَب����������ت  ال��������ت��������ي 
ل������ل������ج������م������اِل رٌب  وان��������������������ت  ج��������م��������ي��������ُل 

في ذكرى وفاة الرسوِل
يا خيَر أبناء البرية
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حممد عبد العظيم الكعبي
فخُر المخدرات

هي كزهرٍة ظل ماأ الكون عطر �سذاها
راأى الوحي نورها ومل يرها

اإن غفت ال�سم�ش ومالت عن م�سارها
وقفت جبال ُتظلل رداها

هي عنفوان.. �سموخ.. اآيات
هي خدر.. ال بل فخر املخدرات
هي منطق النبي و�سجاعة علي

هي دعاء الزهراء وكرم احل�سن الزكي
هي ع�سق احل�سن للخالق االأوحد
يا �سرًا ما حوتك اأقام وال كتب

جت�ّسد ال�سر فيك حقيقته واالأثر
يا اآه ما فارق �سدورنا

وكاأن ا�سمك اقرتن باالإله 
يا قدوًة تقتدي بها كل موحدة موؤمنة

اأفاقت وحلم االقتداء يراودها منذ ال�سغر

�سر واإيثار.. حنان واقتدار
�سرخة احلق يف وجه كل ظامل جبار

هي زينب احلوراء رمز االإباء
كما ال�سم�ش ال تعرف االنحناء
ا�سمها قبل اأن يكون يف االأر�ش

كان يف ال�سماء
يا نورا اأعطى للكواكب تاألوؤه
يف قلوب املوؤمنن قلب وعطاء
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ليوُث الحِق

اأوالء ح�سدَك رغم ما جمع العدى
عروا لن�سرهمو

�سدودًا من ُمدى
يتدافعوَن اإذا انتخيَت كاأن��������هم

�س�يٌل على كل ال�س����دود  متّردا
جي�ٌش بدايت�����ُه ا�ستغاث�ُة ح�����رٍة

هزَجت 
وجبهته 

عراق  ُيفت����دى
فاأقْم �س��اتك يا عراق

وقْم ب��هم
تبقى ليوث احلِق

خلفك �ُسج�ّ�����دا

فا�سل فرمان
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َع�������������س������َع�������������شَ ال������ل������ي������ل ون����������������ادى ال�����ق�����م�����را
خ���������س����ب����ت م��������ن ف�����ي�����������ش اأن������������������وار ال������ه������دى
ت������ل������ك������م االآي������������������������ات ح���������زن���������ا ُن�������������س������رت
وه���������������وى ج��������ري��������ل وال�����������������س��������وت ارت������ق������ى
ك�����������رب�����������اء امل���������ج���������د ب�����������ال�����������دم ارت��������������وت
ل������������ن������������داء ال�����������������������روح اأم�����������������������اك ه��������وت
وه�������������������������وى ه�������������������������ودج ن��������������������ور حم����������زن
وول����������ي����������د ال�������ب�������ي�������ت ه�����������������اَم م�����������س�����رع�����ًا
روح������ه������ا ط��������اف��������ت  ال������������زه������������راء  واإذا 
ن������������دب������������ت ط��������������ه ب�������������������س���������وت م�������ره�������ف
ي�����ن�����ظ�����ر ال���������ذك���������ر ه�����������س�����ي�����م�����ًا م��������ورق��������ًا
ول��������������������واء احل���������م���������د ي�����������س�����م�����و �������س������اخم������ًا
ي��������رجت��������ي احل����������������������وراء وال�����������������س��������ر م�����ع�����ًا
ال������وف������ا اأم  ي���������ا  احل�������������س������ر  ي������������وم  ح������������ان 
دم����������ًا ال����������ه����������ام  خ�������������س������ب  م����������ن  ت�������ل�������م  ال 
وان��������������������رى ال�������ع�������اب���������������ش واحل��������������������ُر دن�������ا
ط������������اأط������������اأ ال����������ه����������ام ح��������زي��������ن��������ًا خ�����ج�����ًا
�����������س����������دح احل���������������ق ب��������������اآف��������������اق ال����������ُدن����������ا
ب���������ه���������دى ال���������ق���������ائ���������م حم��������ي��������ي اأم���������رن���������ا

ن�������������س������را اآي  اهلل  ك�����������ت�����������اب  ذا 
ي�����ط�����ه�����را اأن  ال�������ع�������ل�������ى  ����������س���������اء  ودم 
وك���������������ذا االأج�����������������������زاء غ�����������س�����اه�����ا ال������������ذرا
اخل�����������������را ال�������������ث�������������ق�������������ان  وروى 
ُت������رب������ه������ا ق��������د �������س������ار ي���������س����ف����ي املُ�����ع�����������س�����را
حت��������ر���������ش االآي�����������������������ات وال������������دم������������ع ج�������رى
ي������ح������م������ي اأق�����������م�����������ار ال�����������ّري�����������ا وال�������������رى
ن������ح������و ار��������������ش ال�������ط�������ف ي�������رع�������ى ال�����ق�����م�����را
وّذرا ذب������������ي������������ح  ف�������������������وق  وه�����������������������وت 
وع���������������ل���������������ي مل�������������������������س������������اب ُك�����������������������������ّدرا
ُن���������������س�������رت اأج���������������������������زاوؤه َم������������ن ي���������ا ت������رى
ي������ع������ل������و رم�����������������س��������اء ال�������ه�������ج�������ر ُم��������زه��������را
ال�����������ورى خ��������ر  ال������ُن������ه������ى  اآل  اإح�������ر��������س�������ي 
ف�������اأع�������ي�������ن�������ي ُم���������������س�������ت�������ج�������رًا ��������س�������اب�������رًا
ك����������ي ي��������وا���������س��������ي دام������������ي������������ًا م����ن����ت���������س����را
ن������ح������و ������س�����ب�����ط امل�����������س�����ط�����ف�����ى ُم������ع������ت������ذرا
ي�����ق�����ت�����ف�����ي م����������ن �������س������اب������ق������ي������ه االأث�����������������را
ال������ن������ظ������را ي������ج������ل������ي  اهلل  ن�����������������وُر  الَح 
من�����������س�����ي ل��������ل��������ث��������ارات وال������ن�������������س������ر ي������رى

مو�سى جعفر املعمار الكربائيانواُر السما
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ويتجاىف  عميق  وح���زين  ك��س��ري  قلبي 
بني  ما  فأنا  مضجعه  عن  العليل  جسدي 
التي  والعوز  الفقر  آالم  وبني  املرض,  آالم 
االستمرار  نحو  يب  وتدفع  بلة  الطني  تزيد 
كتايب  خُيتتم  أن  إل  للمعاناة  واالستسالم 
ويصل إل أجله املحتوم. تعبت من الرقاد 
يف املستشفى وأنكني البحث املضني عن 
اآلجل  والثواب  األج��ر  يف  يطمح  متربع 
الذي جيني من وراءه  املادي  وليس األجر 
من  هناك  إن  أعتقد  ال  ال��دوالرات,  آالف 
يتخل عن جزء من أجزاء جسمه باملجان؟ 
ويتحمل املخاطر واآلالم وقد خيرس حياته 
لقد  اإلن��س��اين,  العمل  ه��ذا  اء  ج��رهّ الثمينة 
اليأس يف نفيس وخارت قواي من  تغلغل 
كثرة التفكري وحتمل األوجاع معًا, فال ليل 
إال  أنيني,  ُيسكن  نار  وال  لوعتي  من  هُيدأ 
جفوين  تطبق  التي  لآلالم  املسكنة  احلقنة 
أنا كذلك وإذا بضجيج  لعدة دقائق, وبينام 
قد  وصخ��ات  املستشفى  أرج��اء  عم  قد 
من  أستيقظ  جعلتني  وهناك,  هنا  تعالت 
الناس  مع  كاملجنون  وأهرع  الغفوة  تلك 
وهناك  الطوارئ,  ردهة  إل  وصلت  حتى 
كانت املناظر مؤملة جلرحى احلشد الشعبي, 
وهم يرصخون ويستنجدون إلنقاذهم ما 
هم فيه, لقد فجعت برؤيتهم عل هذا احلال 
نسيت  أنني  حتى  مصيبتي  ع��يلهّ  وهانت 

يف  املمرضني  مساعدة  إل  وب��ادرت  أمل��ي 
خارج  ُمصاب  هنالك  وك��ان  تضميدهم, 
 : الردهة فقلت هلم بأن ُيسعفوه, فردوا عيلهّ
يلهج  سمعته  ألنني  أصدق  فلم  ميهّت,  إنه 
حسني(,  ي��ا  حسني,  )ي��ا  ضعيف  بصوت 
اقرتبت منه للتأكد، وصحت بأعل صويت: 
)إنه حي, إنه حي( لقد كانت جراحه شديدة 
وحالته صعبة ما دفعهم بعد ذلك إلدخاله 
تعاطفت  لقد  الكربى,  العمليات  إل صالة 
أعتقد  ال  ألنني  عليه  وتأسفت  بشدة  معه 
ذلك  ورغ��م  فيه,  هو  ما  ينجو  سوف  بأنه 
عن  يغب  مل  فهو  بالشفاء  كثريًا  له  دعوت 
بايل, ما جعلني أسأل عنه وأطمئن عل حاله 
عندما كان يف العناية املركزة حتى ظن أهله 
بأنني صديقه, وعندما علمت بأنم قطعوا 
بفضل  ولكن  كثريًا,  تأملت  رجليه  إحدى 
الل تعال لقد عرفت بعدها واطمأننت بأنه 
تعدى مرحلة اخلطر لُيكتب له عمر جديد 
به  وألتقي  أراه  أن  فتمنيت  مغايرة,  وحياة 
حيالفني  مل  لكن  املستشفى  يغادر  أن  قبل 
احلظ, ورسعان ما مرت األيام وبينام كنت 
الطلعة  بيهّ  برجل  وإذا  اآلالم  من  أتلوى 
مستبرش الوجه قد أتى متجه نحو رسيري 
وُيسلم  يقبلني  فأخذ  عصا,  عل  يتكأ  وهو 
نفيس:  يف  وقلت  استغربت  بحرارة  عيلهّ 
الرجل؟ هل وصل يب املرض إل  من هذا 

من  اجلريح  أنا  يل:  فقال  الذاكرة؟!,  فقدان 
ألشكرك  جئت  الشعبي  احلشد  ق��وات 
أنقذتني  لقد  مرضك  رغم  معي  فعلته  ملا 
والديت  أخربتني  وقد  املحقق,  امل��وت  من 
لك  أتربع  سوف  أخي  يا  فأبرش  بحالتك 
ما  أصدق  مل  األمل.  وهتجر  لتتعاىف  بكليتي 
سمعت وانفجرت بالبكاء وعانقته وقلت 
له : كم متنيت أن ألتقي بك, احلمد لل عل 
تتربع  أن  بتاتًا  أقبل  ال  أنا  ولكن  سالمتك, 
نجوت  لقد  أعضائك  م��ن  آخ��ر  بعضو 
حياتك  تعرض  أن  اآلن  وتريد  بأعجوبة، 
للخطر مرة ثانية ومن دون مقابل ال فهذا 
مستحيل. فقال يل والدموع تنهمر من عينيه 
ويداه تشد عل عضدي: لقد وهبت نفيس 
أجل  من  دمي  وأرخصت  كله  وجسدي 
وأهل  وأريض  وعقيديت  ديني  عن  الدفاع 
بلدي واملوت من أجل راحتهم وسعادهتم 
متأسيًا بذلك بإمامي سيد الشهداء احلسني 
)روحي له الفدا( الذي أحيا دين اإلنسانية 
الزكية  دمائه  بسيل  إلينا  وأوصله  والرمحة 
أضالعه  وبكرس  الرشيف  رأس��ه  وبحز 
أن  تريدين  فكيف  أرب��ًا,  أوصاله  وتقطيع 
أفرط بإنسانيتي وال أتربع بعضو بسيط من 
حيايت  أهبه  بل  أخي  أساعد  لكي  جسدي 

كلها إذا أراد مني ذلك.

الجريح!!
أنا

كتابة: زينب حسين  
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هذه العلنية القبيحة إلرسائيل تضعنا امام 
كشفت  ارسائيل  ان  عديدة،  تساؤالت 
ج��زء م��ن ح��روب��ا يف ال��ع��راق وس��وري��ة 
واليمن، والرسية يف كل من ايران ولبنان، 
وهو مسلسل قائم ومعروف دوليا وعربيا، 
رغم ان التوازنات القائمة يعتقد بموافقتها 
الروسية  القوات  بمساعدة ذخرية  املبطنة، 
لبعض االرايض وانطالق عمليات سوريا 
الرقة  منطقة  الستعادة  الديمقراطية  
وأجزاء واسعة من حلب وماهلا من ردود 
الدويل..اما احلقيقة  الرأي  افعال ومساندة 
وجعلتها  ارسائيل  كرست  التي  املوجعة 
الشعبي  احل��ش��د  ه��و  ح��س��اب��اهت��ا،  تعيد 
رفعت  التي  العراقية  االمنية  وال��ق��وات 
اسطورهتا  كرسة  اخلرافة  دول��ة  عن  قناع 
ال��ومه��ي��ة، وأوق���ف ال��زح��ف االرسائ��ي��يل 
التي  والتجزئة  التقسيم   مسلسل  وحجم 
فصوهلا  بحياكة  العاملية   الصهيونية  بدأت 

عل  اقليمية...املطلع  جهات  مع  بالتعاون 
الصهيونية جيد حتوالهتا عرب الدول لتحقيق 
افضل  العربية  وال��دول  واض��ح،  مأربا 

حاضنة هلم.
االمر الذي اريد ان اصل اليه هو ملاذا تثري 
فلسطني...  يف  االن  الدين  قضية  ارسائيل 
اجلواب هو انا مكسورة وخائبة وخارسة 
يف  )داع��ش(  سحق  ان  بعد  كبرية  خسارة 
العراق ودمر يف سوريا وضعفت السعودية 
الوجه  ذل��ك  هلا  يعد  فلم  وعامليا  عربيا 
الرشيفة  الكعبة  ..ول��وال  املسلم  العريب 
لكانت السعودية يف قائمة االرهاب الدويل 
بامتياز، اذن القدس الرشيفة ومكة املكرمة 
كلام  إلرسائ��ي��ل،  الرئيسيان  اهل��دف��ان  مها 
هلام  ترجع  مسلمة  دولة  تفكيك  يف  فشلت 
االحداث  لتنقل  والفتن  املشاكل  باثارت 
الذي  املقدس  منطقة  ال  منطقة اخلطر  من 

يثري حفيظة املسلمني يف كل العامل..

اجلديد  االمريكي  ظهور  نستغرب  فال 
العرب  ج��راح  عل  يرقص  وه��و  ترامب 
املسلمني  ويتحدى  املمنوعات  ويستبيح 
ويعيل من شأن اليهود، وهي قضية جديدة 
ومسميات  جديد،  وإرهاب  جديد  ودور 
جديدة...  مستعربة  ارسائيلية  امريكية 
البناء االسالمي  متفائال هو  الذي جيعلني 
املرجعية  تنتهجه  الذي  والصرب  العراق  يف 
اإلح��داث  مع  تعاملها  يف  العليا  الدينية 
املطلق  واإلي���امن  هل��ا،  ال��ع��امل  واستجابة 
واالجتامعية  السياسية  تطلعاهتا  بكل 
يف  احلقيقي  املسلم  بقاء  يف  واالقتصادية 
بحصانة  يتمتع  وه��و  الصحيح  االت���اه 
النارية  الشوكة  وه��م  ال��غ��راء  مرجعيته 
ترسمها  التي  املخططات  كل  إلجهاض 
واملرتزقة  العرب  من  ونكراهتا  الصهيونية 

العاملية.         

الشباب  بالخصوص  فيه  والصالة  االقصى  المسجد  دخول  المسلمين من  منع  بوادره  وأولى  االفق  في  يلوح  هنالك مخطط 
المسلم، وهو قانون فرضته اسرائيل من اجل  طمس الهوية العربية  المسلمة والتقليل من شانها، مما زاد من تهجمها 
علنا هو ظهور الشخصية الفنطازية الحركية )ترامب( كرئيس ألمريكا، وإعالنه القبيح من رفع شأن اليهود في العالم، لذا تجرأ  
الكنسيت االسرائيلي على إسقاط فرض االذان من مكبرات صوت المسجد االقصى بدعوى انها تزعج المواطنين االسرائليين 

بمنطقة القدس الشريف وتؤرق نومهم. 

وكسر اسطورتها الوهمية
قناع دولة الخرافة
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مَع عظميِ احلدث األربعيني وتوافد املاليني 
من الزائريَن صوب مدينة كربالء املقدسة، 
لرتسيخ  اجتامعهْم  استثامريِ  م��ن  ف��الب��دهّ 
املبادئ والقيم املثل والتحذير من الظواهر 
وتؤدي  باملجتمع  تنخُر  التي  االجتامعية 
رابطة  ب���ادرْت  هنا  وم��ن  اهل��الك،  إل  به 
إطالق  إل  كربالء  ف��رع   � العراقية  امل��رأة 
الزواج  ظاهرة  من  للحدِّ  التوعوية  محلتها 
والعاطفية  اجلسامنية  آث��اره  وبيان  املبكر 
حلامية  )معا  شعار  وحت��ت  واالجتامعية 

الطفولة… ال لزواج القاصات(.
رابطة  عضو  ال��ي��ارسي  م��س��ار  وق��ال��ْت 
بتوزيع  متثهّلت  »احلملة  إن  العراقية:  املرأة 
املنشورات التثقيفية عل الزائريَن لتوعيتهم 
حول ظاهرة اجتامعية خطرية تتمثل بزواج 
أخطار  م��ن  عنه  ينتج  وم��ا  ال��ق��اصات 
جسيمة«، مبينًة إن »خروجها مع زميالهتا 
من  املاليني  توافد  مع  خصوصًا   ً مهامهّ كان 
لرسالة  الرائعة  واستجابتهم  الزائريَن 
تثقيفية  موضوعات  تضمنْت  التي  احلملة 
من  وتأييد  رسمية  موافقات  عل  حاصلة 
قبل اجلهات املختصة بالصحة والسالمة«.

وتابعت حديثها بالقول، »نزلنا كعضوات 
رابطة ال الشارع لنرش الرسالة بني احلشود 
سة  املقدهّ كربالء  نحو  املتوجهة  املليونية 
برشح  وقمنا  العراق،  حمافظات  كافة  من 

مشكلة  وجد  ملن  مبسط  بشكل  املوضوع 
يف القراءة بسبب األمية او عوامل أخرى«، 
مثمنًة بالوقت ذاته جهود العناص األمنية 
»كان  حيث  احلملة  ه��ذه  يف  ومساندهتا 
واضحة  وبصمة  الفعالية  نجاح  يف  اثر  هلا 
ساعات  طيلة  واملساندة  لنا  احلامية  بتوفري 

تواجدنا يف الشارع«.
وعلهّقت اليارسي بختام حديثها عن احلملة 
قائلًة: »هكذا بتشابك األكف نسمو ببلدنا 
رافعني راية النرص ببسالة جندنا وحشدنا، 
اإلنسانية  احلسني  بثورة  املطلق  واعتقادنا 
ضد الظلم والطغيان ونرش الوعي الثقايف، 

بكل هذا نبني جمتمعًا سلياًم لغٍد أفضل«.
ق��د وردت يف  أن��ه  ب��ال��ذك��ر  م��ن اجل��دي��ر 
بزواج  خاصة  مضامني  العراقي  الدستور 
أو  بالسجن  يعاقب  ومنها  ال��ق��اصات، 
الغرامة كل من يعقد قرانا للقاصين دون 
العقوبات  لقانون  وفقًا  ال� )15 سنة(  سن 
العراقي فقد عاجلت املادة )329( بفقرتيها 
)1 و 2( من قانون العقوبات املعدل رقم 
بعقد  القيام  حاالت   1969 لسنة   )111(
خالفًا  املحكمة  خارج  القاصات  زواج 
فقد  الشخصية،  األحوال  قانون  ألحكام 
قانون  من   )329( املادة  فقريت  حكم  جاء 
العقوبات بأن، يعاقب باحلبس وبالغرامة، 
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل موظف أو 

مكلف بخدمة عامة، وحيث أن من يقوم 
بخدمة  مكلف  هو  ال���زواج  عقد  ب��إب��رام 
عامة وذلك لتمتعه بصفة خبري يف القضايا 
الرشعية ومنح هوية خرباء بذا الصدد من 
لقانون  استنادًا  الشخصية  األحوال  حماكم 

اخلرباء رقم )163( لسنة 1964.
قران  يتم عقد  بأن ال  الدستور  كام ورد يف 
املحكمة  ال� )15 سنة( يف  القاصين دون 
اشرتطت  حيث  قانونيًا  تسجيله  يتم  وال 
قانون  من  السابعة  امل��ادة  من   )1( الفقرة 
 )188( رقم  املعدل  الشخصية  األح��وال 
أهلية  مت��ام  ال���زواج  لعقد   1959 لسنة 
يف  أنا  إال  عرشة،  الثامنة  وإكامل  الزواج، 
املادة الثامنة يف فقرتيها )1 و 2( أجازت ملن 
العمر أن يطلب  أكمل اخلامسة عرشة من 
له  ثبتت  إذا  به،  يأذن  أن  للقايض  الزواج، 
وليه  موافقة  وبعد  البدنية  وقابليته  أهليته 
الرشعي، وللقايض أن يأذن بزواج من بلغ 
اخلامسة عرشة من العمر إذا وجد ضورة 
إلعطاء  ويشرتط  ذلك،  إل  تدعو  قصوى 
والقابلية  الرشعي  البلوغ  حتقيق  اإلذن 

البدنية.
أما يف القانون الدويل يعد زواج القاصين 
بحق  إنسانية  جريمة  سنة(   15( ال�  دون 

الطفولة.

حملٌة تثقيفيٌة للزائرين للتحذير من خطر زواج القاصرات
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عل ذاتيِ التل الذي وقفت عليه سيدتنا زينب )عليها السالم( وقفتها املتحرسة تلَك وهي تشاهد الرصعى من آل بيت حممد )صل 
مُه بكلامٍت كادت ألجلها أن تنطبق السامُء عل  الل عليه وآله(، تنظُر بعني األسى إل جسديِ أخيها اإلمام احلسني )عليه السالم( وتكلهّ
اهلاشمية،  السيهّدة  ث عن عظمة وصرب هذه  يتحدهّ السنني شاهدًا عظياًم  التل عل مر  ليصبَح هذا  األرض، هنا كانت نظرهتا األخرية 

وليكون مقامًا قدسيًا يقصده حجاج كربالء ويترشفون بزيارته.
ًة ثانية يقُف هذا التُل شاخمًا شاهدًا عل عظم املصيبة والبالء الذي حلهّ باإلمام احلسني وأهل بيته وأصحابه، إال أنهّه بدا يف وضٍع  ومرهّ
خمتلف، فبعَد أن كان هدفًا للرماح والسهام وقطرات الدماء، أصبح اليوم مزارًا عظياًم للمحبهّني واملوالني، الذين يرتقون إليهيِ أفواجًا 
مكانيِه  عن  تزحزَح  ما  الذي  الشاهُد  إنهّه  قدرته(،  )جلهّت  الرب  إل  والدعاء  واألذكار  الصلوات  منها  تعرُج  ثامنة  سامٌء  كأنهّه  أفواجًا 
التلِّ  اليوم أنصار سيد الشهداء )عليه السالم( ولتتحقق نبوءة صاحبة  ًا عل مؤامرات السنني وتقلبات األهواء، ليجمَع  وظلَّ عصيهّ
العظيم موالتنا زينب )عليها السالم( حينام قالت لإلمام زين العابدين )عليه السالم(: )ينصبون علاًم لقرب أبيك احلسني ال ُيدرس أثره 
وال يعفو رسمه عل كرور الليايل واأليام وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضاللة يف حموه وتطميسه فال يزداد أثره إال ظهورًا وأمره 
إال علوًا(، وحقًا حدث ما تنبأت به )عليها السالم(، واليوم زائرو اإلمام احلسني )عليه السالم( وفدوا إليه من كل فٍج عميق، من 
جنسيات خمتلفة وأماكن شتهّى ولغات تتوحُد حول لغةيِ سالمهيِ، واملفارقة اجلميلة يف كل هذا حينام نسمُع الزائرين يتهامسون فيام بينهم، 
بأن موعدهم عند التلهّ الزينبي، فهنا امللتقى ومن هنا ينطلق األهل نحو ديارهم مرة ثانية ليبقى هذا الشاهد العظيم جيمُع الزائرين من 
ع عليهم حلوى الربكات والعافية، يغدُق عليهم من هيبتهيِ ما جيعلهْم هم اآلخريَن شاخمنَي، نعم... شاخمني وهم يرددون:  حوله ويوزهّ

عنَد التل الزينبي امللتقى.

التلُّ الزينبي.. شاهٌد مرة أخرى
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العالُم يشهد
عمار العكيلي

وأضخم  أه��م  من  األرب��ع��ني،  زي��ارة  تعدُّ 
هلا  ملا  كربالء؛  تشهدها  التي  ال��زي��ارات، 
عالمات  م��ن  وه��ي  عظيم،  فضل  م��ن 
األربعون  الروايات.  يف  ورد  كام  املؤمنني، 
إل  العلامء  يصل  مل  اخلالق،  أرسار  من  رس 
يف  ورد  قد  الرقم،  هذا  فنالحظ  تفسريها، 
كتابه العزيز عدة مرات، فقد قال يف حمكم 
ليلة( أربعني  موسى  واعدنا  )وإذ  كتابه 

عليهم  حمرمة  فإنا  وعال)قال  جل  وقال 
أشده  بلغ  إذا  ورد)حتى  سنة(وقد  أربعني 
الرقم  هذا  ورد  وقد  سنة(  أربعني  وبلغ 
يسع  ال  والروايات  األحاديث  بعض،  يف 
األربعني  ذك��ر  يقترص  مل  لذكرها.  املقال 
املسلمني،  غري  حتى  بل  املسلمني،  عل 
لدهيم إعتناء بالفقيد، بعد أربعني يوما من 
تأبينيا،  حفال  يقيمون  فالنصارى  وفاته، 
جيتمعون  فقيدهم،  وفاة  من  األربعني  يوم 

املسامة  عليه  الصالة  الكنيسة،ويعيدون  يف 
أربعينية  بذكرى  فكيف  اجلنازة.  بصالة 
املوقف  عظيم  كان  الذي  الرسول،  سبط 
الباقر)إن  اإلم��ام  يقول  التضحية،  كبري 
صباحا  أربعني  احلسني،  عل  بكت  السامء 

تطلع محراء وتغرب محراء(.
نجد أن كل الطغاة، الذين حاربوا الشعائر 
احلسينية ،سقطوا وحمي ذكرهم، وبقي ذكر 
 ،2003 أح��داث  بعد  فالحظنا  احلسني، 
بعد عام،  حتى  عاما  الزوار،  أعداد  تزايد 
امل��ايض،  العام  يف  الزائرين،  ع��دد  وص��ل 
بلدان  وم��ن  زائ��ر،  مليون  عرشين  قرابة 
اهلائل،  البرشي  التجمع  وه��ذا  خمتلفة، 
األرض  ب��ق��اع  م��ن  بقعة  أي  تشهده  مل 
الزيارة،  تلك  أب��رزت  قد  كربالء.  سوى 
رغم  ضيافتهم،  وحسن  العراقيني،  كرم 
الزائرين،  أن  إال  املليونية،  األع��داد  تلك 

من  إل��ي��ه،  ماحيتاجون  ك��ل  هل��م  توفر  ق��د 
الراحة  ووسائل  وسكن،  ورشاب  طعام 
رائعا  مثال  العراقيون  فرضب  األخ��رى، 
أختري  هلذا  الزائرين،  واستقبال  الكرم،  يف 
الكرم  مؤرش  يف  األول،  املركز  يف  العراق 
لزيارة األربعني دالالت  العاملي.  والعطاء 
عديدة، فهي رسالة واضحة، لكل الطغاة 
احلسني،  مع  تواصلنا  ب��أن  والنواصب، 
حقدا  أولئك  أزداد  كلام  مبدأ،  قضية  هي 
وحربا، ازددنا متسكا وإصارا، عل تليد 
جبهات  يف  فاملقاتلون  احلسينية،  القضية 
العزيمة،  احلسني  من  يستلهمون  القتال، 
احلسنيني،  إحدى  ونيل  والصرب،  والثبات 
باحلسني  ليلتحقوا  الشهادة،  أو  النرص  إما 

وأصحابه.               

أكبر تجمع بشري  في ذكرى األربعين
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اإلصالُح التربوي أوال..
ا.م.د. زينب فالح سالم الشاوي

الدولة  يف  السيايس  اإلص��الح  أصبَح  لقد 
ينتظر  ال  للجميع  ملحا  مطلبا  العراقية 
يعكس  بذلك  وهو  اإلرج��اء،  أو  التأجيل 
خلاًل داخل بناء الكيان السيايس واملؤسسايت 
السيايس  اإلصالحي  اجلهد  وان  للدولة, 
مشكالت  ت���اوز  إل  يسعى  أن  ي��ف��رتض 
من  وأفضل  أعل  إل حالة  للوصول  الدولة 
للدولة.  املؤسسايت  للنسق  السيايس  األداء 
ولعل أصعب عمليات اإلصالح تلك التي 
تتوجه نحو املجتمع السيايس برمته، وتسعى 
من خالله إل إحداث تغيريات بنيوية وقيمية 
متس البنية االجتامعية واالقتصادية والثقافية 
صعوبات  يف  تكمن  برمتها،  والسياسية 
االجتامعية  احلياة  لدوائر  العضوي  التداخل 
واعتامد  والسياسية،  والثقافية  واالقتصادية 
الدوائر  بقية  إصالح  عل  منها  كل  إصالح 
اإلص��الح  عملية  ف��إن  وبالتايل  األخ���رى. 
رؤية  إل  ناحية  من  حتتاج  مركبة،  عملية 
واضحة وأهداف حمددة، كام حتتاج من ناحية 
جممل  بني  ومستمر  وثيق  تعاون  إل  أخرى، 
االقتصادية  والفعاليات  االجتامعية  القوى 
صنع  ومراكز  امل��دين  املجتمع  ومؤسسات 
عن  احلديث  فإن  هنا  ومن  السيايس.  القرار 
اليوم  العراق  السيايس يف  معضلة اإلصالح 
يف  اخللل  طبيعة  حتديد  ب��دءًا   منا،  يتطلب 
القوى  يتطلب حتديد  السيايس، كام  املجتمع 
أولوياهتا  وحتليل  منه،  املستفيدة  االجتامعية 
واملعربة  حتقيقها  إل  تسعى  التي  واملصالح 
عنها، ومن ثم البحث يف اآلليات أو املقاربات 
الالزمة لتحقيق املرشوع اإلصالحي احلاملة 

يكون  ل��ن  ال��س��ي��ايس  اإلص����الح  وان  ل���ه, 
ولكن  فوقية,  وترشيعية  دستورية  بتعديالت 
من  متكاملة  عملية  ع��رب  يكون  أن  الب��د 
التنشئة السياسية منذ الصغر من خالل اكرب 
املؤسسات تأثريا وأوسعها انتشارا, أال وهي 

املؤسسات الرتبوية التعليمية.
واحدة  الرتبوي  اإلص��الح  مسألة  وتشكل 
من القضايا املهمة يف دول العامل كإسرتاتيجية 
الرتبوي  النظام  يعترب  حيث  كربى،  قومية 
والقلب  األساسية  الركيزة  والتعليمي 
السياسية  املختلفة  املجتمع  ألنظمة  النابض 

واالقتصادية والثقافية للعامل املعاص.
إن أمهية الرتبية تتمثل بكل اختصار يف كونا 
اجلامعة  ضمن  الفرد  شخصية  تشكيل  أداة 
عل  تعمل  بذلك  وهي  إليها،  ينتمي  التي 
البرشية  والكفاءات  باملوارد  املجتمع  تزويد 
التي حتافظ عل مكانته، فهي ترجها بحيث 
وانتامئها  وهويتها  بتارخيها  متشبثة  تكون 
ومتشبعة بنور العلم واملعرفة واخلربة لتصنع 

جمد أمتها دون ذوبان أو انغالق.
مواجهة  أداة  الرتبوي  اإلصالح  نجد  هكذا 
ووسيلة  املستويات،  كافة  عل  التحديات 
وضورة  امليادين  كل  يف  األه��داف  حتقيق 
ملواكبة التغيريات احلاصلة يف املجتمع، سواء 
أ كانت إجيابية وبالتايل تدعيمها وحتيينها، أم 
سلبية وبالتايل تصحيحها وإعطاؤها الوجهة 
أن  عل  املعنيون  اخل��رباء  أكد  فقد  السليمة 
األس��اس  هو  املعروفة،  بأنواعه  التعليم 
القوي الذي يستند عليه بناء الدولة، لدرجة 
مل  ما  أوُكله  يؤيت  أن  يمكن  ال  اإلصالح  أن 

إليها  يستند  قوية  تعليمية  بنية  هناك  تكن 
هلذا  واملجتمع،  الدولة  قيادة  يف  العاملون 
والتقدم،  التطور  ال  الطاحمة  الدول  زت  ركهّ
إذ ال  لشعبها  العلمي  األساس  عل إصالح 
بلد  ألي  املنشود  التقدم  يتحقق  أن  يمكن 
الرتبوية  اإلصالحات  إنجاز  خالل  من  إال 
والتعليمية التي هي مفتاح كل إصالح، كام 
يكمن اإلصالح يف شقه السيايس يف اإلرادة 
السياسية الصادقة التي ترى اإلنسان يف بعده 
اإلنساين والثقايف هو الرأسامل البرشي الذي 
يشكل الثروة الوطنية اإلسرتاتيجية ملواجهة 

التحديات.
تقدمها  يف  تعتمد  العامل  دول  أغلب  وألن   
يمكن  التعليم،  عل  وازدهارها  وتطورها 
طريق  عن  البلد  وحترضهّ  تطور  مدى  قياس 
معاينة نظام التعليم املطبق فيها من حيث نوع 
املناهج التي تدرس يف املدارس واجلامعات 

ونسب املشاركني فيها.
أسبقية  ينكر  أن  لعاقل  يمكن  ال  طبعًا 
إص���الح  أي  ع���ل  ال���رتب���وي  اإلص�����الح 
اجلمود  أدم��ن��ت  جمتمعات  يف  وضورت���ه 
نرش  إل  احلاجة  أمسهّ  يف  وصارت  والتقليد 
روح  إلزاح��ة  التفكري  طرائق  يف  العقالنية 
عند  املوجودة  التقليدية  والعقلية  اإلقصاء 
الناس التي ال تتقبل الديمقراطية واحلريات 
تربوية  فلسفة  املطلوب  إذن  السياسية. 
واح��رتام  التعددية  مفاهيم  تعظم  جديدة 
املواطنة  مفهوم  ال��ن��شء  وتعلم  اآلخ���ر، 
خ  وترسهّ اآلخر  م  تقزهّ ثقافة  وليس  املتساوية، 

اإلقصائية والطائفية.

أكبر تجمع بشري  في ذكرى األربعين
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فاز اخلطاط العراقي )هادي كاظم نايف( باملركز األول يف مسابقة 
تنظمها  التي  الكريم  القرآن  وكتابة  للخط  األول  الدولية  تركيا 
استخدام  املسابقة  الرتكية.واشرتطت  الدينية  الشؤون  رئاسة 
املطلوب  القرآنية  السور  وحددت  النسخ،  وخط  العثامين  الرسم 
والواقعة،  والرمحن،  والنجم،  )الضحى،  سور  وهي  كتابتها 
والكوثر،  وامل��اع��ون،  وق��ري��ش،  والفيل،  واهل��م��زة،  وال��ع��رص، 
والناس(.  والفلق،  واإلخالص،  واملسد،  والنرص،  والكافرون، 
الثاين،  باملركز  ثابت(  أمحد  إبراهيم  )إهياب  الفلسطيني  جاء  فيام 
دعوة  وسيتم  الثالث.هذا  باملركز  حممد(  محاحر  )مجعة  والسوري 
مصحف  بكتابة  سيقومون  حيث  تركيا،  إل  الفائزين  اخلطاطني 

بخطهم.

لوحة  أكرب  العراقيني  التشكيليني  الفنانني  من  جمموعة  نفذت 
كربالء  مدينة  وسط  يف  لعرضها  اخلالدة  الطف  واقعة  عن 
املقدسة خالل زيارة األربعني املليونية. اللوحة تعد األكرب يف 
وارتفاع  مرتًا   50 من  أكثر  بعرض  فهي  وحجمها  موضوعها 
الطف  ملحمة  أح��داث  اللوحة  وت��روي  أمتار.   3 عل  يزيد 
املدينة  السالم(، من  اخلالدة منذ خروج اإلمام احلسني )عليه 
املنورة مرورا بمكة املكرمة وصوال إل كربالء ثم بدء احلرب 
بيته  أه��ل  من  املخلصة  والنخبة  هو  باستشهاده  وانتهائها 
املجتمع  ال  بمظلوميتهم  التعريف  بدف  الكرام،  وأصحابه 
واجلغرافية  العرقية  وانتامءاته  وطوائفه  دياناته  بكل  ال��دويل 
اإلصالحية  وحركته  اإلمام  با  نادى  التي  املبادئ  إنسانية  إل 
واالستبداد  والظلم  الفساد  ضد  الرائدة  وثورته  الشاملة 

والعبودية.

0000

خطاط عراقي يفوز بمسابقة تركية 
لكتابة القرآن الكريم

عرض أكبر لوحة بعنوان )بانوراما 
الطف( في كربالء المقدسة

قامت جمموعة من الرشكات اإليرانية وبمساعدة متربعني عراقيني بتنفيذ مرشوع تقديم خدمة انرتنيت 
جمانية جلميع زوار ايب عبد الل احلسني يف طريق يا حسني املمتد من النجف ال كربالء، عرب 100 كابينة 
تقديم خدمة Wi-Fi( ( يتم تركيبها حاليا بشكل منظم بفاصلة 1 كيلومرت عن بعضها عل طول طريق 
تربعت  التي  املواكب  بعض  داخل  تركيبها  تم  كابينات  ال  )باإلضافة  كربالء  ال  النجف  من  الزائرين 
باستضافتهن( و حتتوي كل كابينة عل إمكانية تقديم خدمة حلوايل 700 زائر يف نفس الوقت )ألي زائر 

 .)Wi-Fi �يملك هاتف ذكي أو اي جهاز يستقبل إشارة ال
اخلدمة تم توفريها للزائرين من يوم العارش من صفر )عرشة أيام قبل األربعني( وحتى يومني بعد الزيارة 
لتخدم الزائرين يف فرتة رجوعهم باتاه النجف، وقد رفض القائمون ذكر اسمهم بدف االجر والثواب 

بعيدا عن أي أهداف تارية علام ان الكابينات تلو من أي لوكو او اسم ملقدمي هذه اخلدمة.

تحت شعار: كن خادما إلمامك الحسين عبر االنترنيت وانشر عظمة وروحانية زيارة األربعين.
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عرب وفد من مجهورية مايل  ضم عدد من االساتذة والشيوخ اثناء 
تأثريهم  عن  والعباسية،  احلسينية  املقدستني  العتبتني  ال  زيارهتم 
املاليني من عشاق احلسني يزحفون حبا  الروحي وهم يشاهدون 
باتاه ضحيه الرشيف.. وقال مسؤول الوفد، السيد )حممد شواال 
حيدر(: تفاعلنا بروح حسينية كبرية مع الشباب واالطفال والنساء  
)عليه  احلسني  لإلمام  وإخالصهم  وحبهم  لشجاعتهم  العراق  يف 
السالم(، كام اين وجدت املواكب احلسينية تتفانى يف خدمة زائري 
شعبة  أعدته  الذي  الربنامج  ضمن  الزيارة  وتأيت  الشهداء.  سيد 

اإلعالم الدويل لقسم اعالم العتبة احلسينية املقدسة للوفد.

كولونيا  مدينة  املانيا  يف  الشاكري  عابس  موكب  استقبل 
احلسني  االم��ام  متحف  مدير   ) الدين  ضياء  )عالء  السيد 
)عليه السالم( التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة، 
احلسني  االمام  راية  االمل  راية  احلزن  راية  معه  حامال  وهو 
التي كانت ترفرف يف اعل القبة الرشيفة يف كربالء املقدسة، 
استقبل الراية احلاج ابو سارة خادم ومسؤول املوكب بحزن 
اجلالية  من  واخلدام  واملوالني  املؤمنني  مجوع  بمشاركة  وأمل 
العراقية واللبنانية والسعودية والباكستانية وتم رفع الراية يف 
مقر موكب عابس الشاكري يف سامء املانيا ) قاعة الزهراء(. 
ويذكر ان موكب عابس يوزيع املاء للتذكري بعطش احلسني 
الواقعة وما جرى با من  بتمثيل  يف صحراء كربالء ويقوم 
أحداث كام يقومون بتمثيل حادثة املقتل مجاهرييا فيام يعرف 
االربعني  يوم  ال  احلرام  حمرم  من  الثالث  ليلة  من  بالتشابيه 

لسنة 1438 هجرية.

ثالثة  من  أكثر  مشاركة  العراقية  السياحة  هيئة  رجحت 
ماليني زائر عريب وأجنبي يمثلون مخسني دولة يف زيارة 
رئيس  وق��ال  السالم(.  )عليه  احلسني  اإلم��ام  اربعينية 
الزبيدي يف ترصيح صحفي أن االحصائية  اهليئة حممود 
االولية تشري ال وصول نحو مليون ونصف املليون زائر 
اجنبي ال العراق إلحياء االربعينية، متوقعا وصول عدد 
الزوار االجانب ال اكثر من ثالثة ماليني زائر من مخسني 
دولة اجنبية،مضيفا أن امجايل عدد الزوار املتوقع داخليا 

وخارجيا سيكون بنحو 20 مليون زائر.

وفد من جمهورية مالي  يتفاعلون 
روحيا مع مسيرة االربعين

اربعينية  بزيارة  المشاركة  االعداد  ترجح  العراقية  السياحة  هيئة 
االمام الحسين عليه السالم من االجانب

راية االمام الحسين ترفرف في سماء جمهورية المانيا االتحادية
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مكتبة »االحرار«

إن سأل سائل، فقال: أخربوين عن اإلمامة، ما 
هي يف التحقيق عل موضوع الدين واللسان؟

التقدم فيام يقتيض طاعة صاحبه،  قيل له: هي 
واالقتداء به فيام تقدم فيه عل البيان.

فإن قال: فحدثوين عن هذا التقدم، بامذا حصل 
لصاحبه: أبفعل نفسه، أم بنص مثله يف اإلمامة 

عليه، أم باختياره؟
أوجب  حاله  ظهور  سبق  بإيثار  بل  له:  قيل 
فأوجب  أعامله،  ليزكي  تعال  الل  له ذلك عند 
مستحقه  عن  يكشف  بام  إليه  ال��داع��ي  عل 
النص عليه، دون ما سوى ذلك ما عددت يف 

األقسام.
اإلمام،  بذا  املعرفة  عن  فخربوين  قال:  فإن 
كسائر  إليها  مندوب  أم  األنام،  عل  أمفرتضة 
التطوع الذي يؤجر فاعله، وال يكتسب تاركه 

اآلثام؟
فرائض  ك��أوك��د  الزم  ف��رض  ب��ل  ل��ه:  قيل 

اإلسالم. 
فإن قال: فام الدليل عل ذلك، وما احلجة فيه 

والربهان؟
أوجه:  أربعة  من  ذلك  عل  الدليل  له:  قيل 
أحدها: القرآن، وثانيها: اخلرب عن النبي صل 

الل عليه وآله، وثالثها: اإلمجاع، ورابعها: النظر 
القيايس واالعتبار.

فأما القرآن: فقول الل سبحانه وتعال: } يا أهيا 
الذين آمنوا أطيعوا الل وأطيعوا الرسول وأويل 
األمر منكم { فأوجب معرفة األئمة من حيث 
نفسه،  معرفة  أوج��ب  كام  طاعتهم،  أوج��ب 
ومعرفة نبيه - عليه وآله السالم - بام ألزم من 

طاعتهام عل ما ذكرناه.
وقول الل تعال: }يوم ندعو كل أناس بإمامهم 
فمن أويت كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابم 
وال يظلمون فتيال{ وليس يصح أن يدعى أحد 

بام مل يفرتض عليه علمه واملعرفة به.
وأما اخلرب: فهو املتواتر عن النبي صل الل عليه 
إمام  يعرف  ال  وهو  مات  »من  قال:  أنه  وآله، 
بأن  صيح  وهذا  جاهلية«  ميتة  مات  زمانه، 

اجلهل باإلمام خيرج صاحبه عن اإلسالم.
وأما اإلمجاع: فإنه ال خالف بني أهل اإلسالم 
العموم،  عل  واجبة  املسلمني  إمام  معرفة  أن 

كوجوب معظم الفرائض يف الدين.
اخللق  وجدنا  فإنا  واالع��ت��ب��ار:  النظر  وأم��ا 
با  جيب  إناطة  ال��رشع،  يف  باألئمة  منوطني 
ما  كان  وإال  التحقيق،  عل  معرفتهم  عليهم 

التسليم هلم يف أخذ احلقوق منهم،  كلفوه من 
إليهم  واالرتفاع  ماهلم،  أخذ  يف  هلم  واملطالبة 
يف الفصل عند االختالف، والرجوع إليهم يف 
حال االضطرار، والفقر إل حضورهم إلقامة 
الفرائض من صلوات وزكوات وحج وجهاد، 
عل  ذلك  استحال  وملا  يطاق،  ال  ما  تكليف 
احلكيم الرحيم سبحانه، ثبت أنه فرض معرفة 

األئمة، ودل عل أعيانم بال ارتياب.
بعد  اإلمام  كان  من  اآلن  فخربوين  قال:  فإن 
يف  والقائم  وآل��ه(،  عليه  الل  )صل  الرسول 
رئاسة الدين مقامه، ألعرفه فأؤدي بمعرفته ما 

افرتض له عيل من الوالء؟
يف  اختالفهم  عل  املسلمون  أمجع  من  له:  قيل 
)صل  النبي  بعد  إمامته  عل  واأله��واء  اآلراء 
فيام  بعد وفاته  وآله(، ومل خيتلفوا من  الل عليه 
له  الفضل  له ذلك من اجتامع خصال  أوجب 
بن  املؤمنني عيل  أمري  واألفعال:  فيه  واألقوال 

أيب طالب عليه السالم.

مسائُل في معرفة اإلمامة واإلمام
من كتاِب اإلفصاح في إمامة أمير المؤمنين )عليه السالم( للشيخ المفيد
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هوية كاتب

أبرُز كتاب يمّثل واقعة الطّف األليمة
وسريته،  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  حياة  عن  ُألفت  التي  الكتب  أهمهّ  بنييِ  من 
أيب  بن  جعفر  بن  حممد  الدين  نجم  الشيخ  الكبري  للعامل  األحزان(  )مثري  كتاب  هو 
البقاء هبة الل بن نام احليل )قدس رسه( واملتوىفهّ سنة )645 هجرية(، والذي استطاع 
من خالل أن يمثهّل واقعة الطف العظيمة التي رن صداها يف أجواء العامل الرشقي 
والغريب منذ القرن األول للهجرة حتى القرن الرابع عرش، وال يزال يتجدد صداها، 

وتعاد ذكرياهتا املؤملة  ومؤاساهتا املحزنة عل مر األيام ، وتوايل الزمن.
من  ن  ويتكوهّ احلسيني،  باملقتل  اخلاصة  واملراجع  املصنفات  أهمهّ  من  الكتاب  ويعد 
الشهداء  املؤلف أحاديث وروايات عديدة عن اإلمام سيد  فيها  ثالثة مقاصد مجع 
)عليه السالم( وهي )املقصد األول: عل سبيل التفصيل لألحوال السابقة للقتال، 
املقصد الثاين: يف وصف موقف النزال وما يقرب من تلك احلال، املقصد الثالث: يف 

األمور الالحقة لقتله ورشح سبى ذريته وأهله(.
ففي املقصد األول نجده يقف عل موضوعات خمتلفة بدءًا من مولد اإلمام احلسني 
وآله(  عليه  الل  )صل  الل  رسول  جده  لدى  املولود  هذا  وكرامة  السالم(  )عليه 
ج املؤلف تارخييًا إل ذكر موضوعات مثل موت  ، ثمهّ يعرهّ هيِ واألحاديث التي قاهلا بحقهّ
معاوية بن أيب سفيان  والبيعة ليزيد، وأخبار احلسني )عليه السالم( بموت معاوية 
ومنامه، ثم إعالن خطر حمو اإلسالم بخالفة يزيد امللعون، وأيضًا دعوة سليامن إل 
له، ومواضيع  بيعتهم  وإعالن  الكوفة  أهل  كتبه  ما  بيعة احلسني ونرصته، وكذلك 
أخرى كام نجدها يف بعض املقاتل التي ذكرت واقعة الطف مثل إرسال مسلم بن 
العشائر  شيوخ  بعض  وجوابات  البرصة,  أهل  إل  والكتاب  الكوفة  أهل  إل  عقيل 
)عليه  احلسني  نزول  إل  وصواًل  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  شيعة  من  واملوالنَي 

السالم( إل أرض كربالء.
ل ما حدث  يف املقصد الثاين وكام هو أيضًا يف كتب املقاتل، يذكر املؤلف بشكل مفصهّ
ت عل آل رسول  عل أرض كربالء من مواقف وبطوالت وبشاعة احلادثة التي مرهّ
السالم(، واحلوادث  الشهداء )عليه  لسيهّد  القوم  وآله( ومقاتلة  الل عليه  الل )صل 
أفضل  )عليهم  وأصحابه  بيته  وأهل  وأبنائه  أخوته  وقتل  قتله  بعد  حصلْت  التي 
الصالة والسالم(، حتهّى نقرأ املقصد الثالث الذي بنيهّ فيه ابن نام احليل ما حدث بعد 

واقعة كربالء عل آل احلسني )عليهم السالم(.

آشوب  شهر  بن  عيل  بن  حممد  الل  عبد  أب��و 
يف  وحمدثيهم،  الشيعة  فقهاء  من  املازندراين، 
السادس  القرن  وأوائل  اخلامس  القرن  أواخر 
اهلجريني. له مصنفات كثرية ك� املناقب ومعامل 
العلامء، وُينسب إل رسو من توابع مازندران، 
وقد  بغداد،  مواليد  من  إنه  آخ��رون  قال  فيام 
ذكره الشيخ احلر العاميل يف أمل اآلمل يف باب 
املحمدين قائال: »رشيد الدين حممد بن عيل بن 
عاملا  كان  ال��رسوي،  املازندراين  آشوب  شهر 
فضال ثقة حمدثا حمققا عارفا بالرجال واألخبار 

أديبا شاعرا جامعا للمحاسن«.
ومنها  عظيمة  مؤلفات  آش��وب  شهر  والب��ن 
)متشابه القرآن وخمتلفه، مناقب آل أيب طالب، 
معامل العلامء، مثالب النواصب، مائدة الفائدة، 
املنهاج  األوص����اف،  األم��ث��ال،  يف  األم��ث��ال 
اجلديدة، انساب آل أيب طالب، نخب األخبار 
املواليد،  التنزيل،  بيان  الفاطمية،  اخلصائص 
املخزون املكنون يف عيون الفنون، الطرائق يف 
احلدود واحلقائق، احلاوي، الفصول يف النحو.

وقد تويف )رضوان الل تعال عليه( ليلة اجلمعة 
22 من شهر شعبان عام 588 ه يف حلب ودفن 

ة اجلبل املعروف بجبل اجلوشن. عل قمهّ

ابُن شهر آشوب 
)488 - 588 هـ(

أقرأ عن كتاب 
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صورة نادرة وجميلة لزائري 
األربعينية المباركة

وزارٌة للشعائر الدينية

ُأثيـــَر اللغـــط في األســـبوع الماضي حـــوَل موضوع 
المطالبة باستحداث وزارة خاصة بالشعائر الدينية 
فـــي العراق، حيث أشـــكل بعضهـــم أّن مثل هذه 
الوزارة يجـــب أن تقابلها وزارات أخرى مشـــابهة، 
ولكْن لو نظرنا بعين الحقيقة لوجدنا أّن استحداث 
هكـــذا وزارة مهـــم جدًا مـــع ما تســـتقبله المدن 
المقدســـة في العراق من زيارات مليونية وخاصة 
كربالء وضـــرورة وجـــود تخصيصات ماليـــة إلحياء 
المناســـبات الدينية مع إبقائهـــا طبعًا بعيدة عن 

المحاصصة الحزبية.

حديُث »األحرار«

* إن ابخل الناس من مر عل مسلم ومل يسلم عليه.

العمل والتتحرك  وفارغ من  اجلسم  الناس صحيح  اكسل   *

شفتاه ولسانه بذكر الل.

* ارسق الناس من يرسق يف صالته فيلتف كام يلف الثوب.

* اعجز الناس من عجز عن الدعاء لل تعال.

* أجفى الناس من ُذكرُت عنده ومل يصلِّ عيل.

* أال أن أكل احلرام مع العبادة كالبناء عل الرمل.

kوصايا النبّي

38

A
 h

 r 
a 

r w
 e

 e
 k

 l 
y



مع تزايـــد أعداد الزائرين الوافدين لكربالء خالل الزيارة األربعينية المباركة عامًا بعد 
عـــام، لـــذا وبعد ما رصدناه مـــن حاالت خالل الزيـــارة نقترح أْن تحيي مثـــاًل المواكب 
الحســـينية طقوسها في الشـــوارع القريبة من مركز المدينة وانتهاًء بمنطقة المركزية 
دون الدخول إلى شارع باب القبلة، وكذلك بالنسبة للمواكب الخدمية التي تقّدم الطعام 
فاإلمكان أن تكون خارج منطقة المركزية حتى يكون شـــارعا اإلمام الحسين والعباس 

فقط لمرور الزائرين ألداء الزيارة بصورة أفضل وأجواء روحانية.

اقتراحات

جي
عر

 األ
اب

شه
 أ. 

ة :
ارك

مش

العامَلني: بفتح الالم
ني: بكرس الالم العامليِ

» العامَلني » : بفتح الالم ، ومفردها عامَل ، وردت يف مواضع كثرية من 
يِنَي {{ وقال تعال :  يِ َربِّ اْلَعامَل َّ ْمُد لليِ القرآن الكريم قال تعال: }} احْلَ

يًرا{{ جاء  َنذيِ يِنَي  ليِْلَعامَل ليَِيُكوَن  هيِ  َعْبديِ َعَل  اْلُفْرَقاَن  َل  َنزَّ ي  الَّذيِ }} َتَباَرَك 
{ اإلنس واجلن دون املالئكة  } ليكون للعاملني   : يف تفسري اجلاللني 

} نذيرًا{ خموفًا من عذاب الل سبحانه.
َنا  ُروحيِ ْن  ميِ فيِيَها  َفَنَفْخَنا  َفْرَجَها  َأْحَصَنْت  تيِي  َوالَّ  {  : وجل  عزَّ  وقال 
آية   { التفسري  يف  جاء   ]91 ]األنبياء:  يِنَي{  ليِْلَعامَل آَيًة  َواْبَنَها  َوَجَعْلَناَها 

للعاملني { أي اإلنس واجلن واملالئكة إذ ولدته من غري رجل !!
ني » بكرس الالم العامليِ

واحد  موضع  يف  وردت   ، العلم  اكتسب  الذي  وهو  عامليِ  ومفردها 
ْرضيِ  َواأْلَ اَمَواتيِ  السَّ َخْلُق  آَياتيِهيِ  ْن  َوميِ  {{ تعال:  قال  الروم  سورة  يف 
يِنَي{{ أي آيات  َنتيُِكْم َوَأْلَوانيُِكْم إيِنَّ يفيِ َذليَِك آَلَياٍت ليِْلَعامليِ َواْختيِاَلُف َأْلسيِ
احلرف  يف  ش  كل  يف  املعجز  سبحان  العلم.  وأويل  العقول  لذوي 

والكلمة واللفظ لذلك ُسمي املعجزة اخلالدة.

كلمـــاٌت قرآنيـــٌة متشـــابهة فـــي الحروف 
والمبنى ومختلفة فـــي النطق والمعنى.. 

لفظة )العالمين( نموذجًا

قضاُء حاجِة المؤمن

حُيكى عن العلمني الكبريين السيد باقر والسيد الشاعر 
رضا اهلندي رمحهام الل أنام كانا قد ذهبا لزيارة احلسني 
الطريق وجدا  األقدام، ويف  السالم( مشيا عل  )عليه 
فقالت:  شأنا،  عن  فسأالها  واقفة  محار  ومعها  امرأة 

سقطت عن الدابة وال أستطيع الركوب.
أخذ أحد األخوين زمام الدابة، وانحنى اآلخر وقال 
ركبت  أن  وبعد  واركبي،  ظهري  عل  اصعدي  هلا: 
بكائه،  عن  أخ��وه  فسأله  بالبكاء،  أجهش  وس��ارت 
السالم(  )عليه  احلسني  جدي  عائلة  تذكرت  فقال: 
يوم ساروا بم إل الكوفة ومن الذي أركبهم واإلمام 

السجاد )عليه السالم( عليل.

تذّكرُت عائلة جدي الحسين!!
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لذا عليهم مراجعة شــــعبة النشــــر بالحائر الحسيني الشريف او المعهد الكائن في )كربالء المقدسة – شارع 
السعدية – الفرع المجاور لفندق الفرات(، او االتصال على االرقام : 07801112651 – 07717964640(.

نرجو من االخوة المكفوفين الذين تجاوزت اعمارهم )10( سنوات ولم تتسَن لهم فرصة التسجيل في المدرسة 
او اكمال دراســــتهم، تسجيل اســــمائهم لدى معهد االمام الحسين )عليه السالم( للمكفوفين وضعاف البصر 

التابع للعتبة الحسينية المقدسة.. 

مع تحيات إدارة المعهد

وذلك الفتتاح صفوف دراسية لليافعين والتعليم المسّرع ومحو االمية الخاص بهم 
ومعترف به رسميًا من الجهات المعنية.

خاص بالمكفوفين


