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لكل مناسبة ذكراها سواء كانت حزينة او سعيدة ، ومناسبة عاشوراء مناسبة عاملية وجتسيد ذكرى سيد الشهداء عليه 
وابواب  اشكال  عدة  له  باملعروف  واالمر   ، املنكر  عن  والنهي  باملعروف  االمر  خالل  من  تكون  هذا  شهره  يف  السالم 
ومنها التعايش السلمي واحلث عىل عمل اخلري ونبذ التفرقة والتطرف  والطائفية بني املسلمني ، الننا متفقون ان ذكرى 
احلسني عليه السالم ليست شعارات فقط ، والمهية هذه املناسبة العظيمة والتي من ضمن واهم براجمها هو املنرب احلسيني 
فله الدور الفعال يف استنهاض القيم واملبادئ احلقة لالسالم للنهوض بواقعنا،  نرى ان سامحة السيد السيستاين حفظه 
اهلل اصدر جمموعة من التوصيات خلطباء املنرب حتى يكون هلم الدور املميز يف االرتقاء بالواقع الذي نعيشه وال نسمح 
للمتصيدين باملاء العكر ان ينالوا من هذه املناسبة العظيمة والتي من اروع مظاهرها اهنا جتمع املسلمني بكل اطيافهم وهذا 
هو املهم حتى يبتعد اجلميع عن الكره واحلقد وحتى تراكامت املايض السلبية وااللتفات اىل الواقع الذي يرجوه لنا احلسني 

عليه السالم ، فالتوصيات التي صدرت من املرجعية هي الطريق املنري للخطاب الرصني .

عطر المناسبة

ا َفانُظ��ْر َكْيَف  ��ا َواْس��َتْيَقَنْتَها َأنُفُس��ُهْم ُظْل��اماً َوُعُل��وًّ َ َوَجَح��ُدوا بهِ
يَن }النم��ل/14{ َوَلَقْد آَتْيَنا َداُووَد َوُس��َلْياَمَن  ��دهِ َكاَن َعاقهَِبُة امْلُْفسهِ
نهِنَي  ههِ امْلُْؤمهِ َب��ادهِ ْن عهِ َلَن��ا َعىَل َكثهِرٍي مِّ ي َفضَّ هِ الَّذهِ َّ ْم��ُد هللهِ ْل��اماً َوَقااَل احْلَ عهِ
ْمَنا  ا النَّاُس ُعلِّ َ َث ُس��َلْياَمُن َداُووَد َوَقاَل َيا َأيهُّ }النم��ل/15{ َوَورهِ
��َو اْلَفْض��ُل امْلُبهِنُي  ٍء إهِنَّ َهَذا هَلُ ��ن ُكلِّ َشْ ��رْيهِ َوُأوتهِيَن��ا مهِ ��َق الطَّ َمنطهِ
رْيهِ  َن اجْلهِنِّ َواْلهِنسهِ َوالطَّ َ لهُِس��َلْياَمَن ُجُنوُدُه مهِ }النمل/16{ َوُحرشهِ
َفُه��ْم ُيوَزُعوَن }النمل/17{ َحتَّى إهَِذا َأَتْوا َعىَل َوادهِي النَّْملهِ َقاَلْت 
ُكْم ُسَلْياَمُن َوُجُنوُدُه  َمنَّ طهِ َنُكْم اَل َيْ ْمُل اْدُخُلوا َمَساكهِ ا النَّ َ َنْمَلٌة َيا َأيهُّ
َا َوَقاَل  ن َقْوهلهِ ا مِّ كاً ��َم َضاحهِ َوُهْم اَل َيْش��ُعُروَن }النمل/18{ َفَتَبسَّ
تهِي َأْنَعْمَت َع��يَلَّ َوَعىَل َوالهَِديَّ  ْعنهِ��ي َأْن َأْش��ُكَر نهِْعَمَتَك الَّ َربِّ َأْوزهِ
هِنَي  احلهِ َك الصَّ َبادهِ تهَِك يفهِ عهِ ْلنهِي بهَِرمْحَ ا َتْرَضاُه َوَأْدخهِ اً َوَأْن َأْعَم��َل َصاحلهِ
ْدُهَد َأْم َكاَن  َ اَل َأَرى اهْلُ رْيَ َفَقاَل َم��ا لهِ ��َد الطَّ }النم��ل/19{ َوَتَفقَّ
ُه  ْذَبَحنَّ ا َأْو َلَ يداً ��ُه َعَذاباًا َش��دهِ َبنَّ َعذِّ ��َن اْلَغائهِبهِنَي }النم��ل/20{ َلُ مهِ
يٍد َفَقاَل  بهِ��نٍي }النمل/21{ َفَمَكَث َغ��رْيَ َبعهِ َأْو َلَيْأتهَِينِّي بهُِس��ْلَطاٍن مهُّ

ْئُتَك مهِن َسَبإٍ بهَِنَبإٍ َيقهِنٍي }النمل/22{ َأَحطُت بهِاَم َلْ ُتهِْط بهِههِ َوجهِ

تفسيرالسورةسورة النمل 
) 14 ( وجحدوا با وكذبوا با واستيقنتها أنفسهم وقد استيقنتها ظلام لنفسهم وعلوا 
ترفعا من اليامن واالنقياد فانظر كيف كان عاقبة املفسدين وهو الغرق يف الدنيا واحلرق 

يف اآلخرة ) 15 ( ولقد آتينا داود وسليامن علام طائفة من العلم أو علام اي علم وقاال
احلمد هلل فعال ش��كرا له ما فعال وقال احلمد هلل الذي فضلنا عىل كثري من عباده املؤمنني 
يع��م من ل ي��ؤت علام أو مث��ل علمهام وفيه دليل ع��ىل فضل العل��م ورشف أهله حيث 
ش��كراه ع��ىل العل��م  ) 16 ( وورث س��ليامن داود املل��ك والنب��وة ) 17 ( وحرش ومجع 
لس��ليامن جنوده من اجلن والنس والطري فهم يبس��ون  القمي عن الباقر عليه الس��الم 
يبس أوهلم عىل آخرهم يعني ليتالحقوا ) 18 ( حتى إذا اتوا عىل واد النمل اي قعد عىل 
كرسيه ومحلته الريح فمرت به عىل وادي النمل وهو واد ينبت فيه الذهب والفضة وقد 
وكل به النمل قالت نملة يا أيا النمل ادخلوا مس��اكنكم ال يطمنكم س��ليامن وجنوده 
وهم ال يش��عرون اهنم يطمونكم إذ لو ش��عروا ل يفعلوا ) 19 ( قوله عز وجل فتبس��م 
ضاحكا من قوهلا قال ملا قالت النملة يا أيا النمل ادخلوا مساكنكم ال يطمنكم سليامن 
وجنوده محلت الريح صوت النملة إىل سليامن وهو مار يف اهلواء والريح قد محلته فوقف 
وق��ال ع��يل بالنملة فلام أيت با قال س��ليامن يا أيتها النملة اما علم��ت اين نبي اهلل واين ال 
اظلم أحدا قالت النملة بىل قال سليامن فلم تذرينهم ظلمي وقلت يا أيا النمل ادخلوا 
مس��اكنكم قالت النملة خش��يت ان ينظ��روا إىل زينتك فيفتتنوا با فيعب��دوا غري اهلل عز 
وجل  ) 20 ( كان س��ليامن إذا قعد عىل كرس��يه جاءت مجيع الطري التي س��خرها اهلل له 
فتظ��ل الكريس والبس��اط بجميع من عليه عن حر الش��مس فغاب عن��ه اهلدهد من بني 
الطري فوقع الش��مس من موضعه يف حجر س��ليامن فرفع رأس��ه وقال ك��ام حكى اهلل عز 
وجل ) 21 ( لعذبنه عذابا شديدا كنتف ريشه أو جعله مع ضده يف قفص أو لذبحنه

ليعت��رب به أبناء جنس��ه أو ليأتيني بحج��ة تبني عذره  ) 22 ( فمكث غ��ري بعيد زمانا غري 
مديد يريد به الداللة عىل رسعة رجوعه فقال أحطت بام ل تط به 



إىل  العراقية  )يونامي( احلكومة  العراق  املتحدة ملساعدة  بعثة المم  دعت 
البرصة  يف  املرشوعة  املواطنني  ملطالب  لالستجابة  جهدها  قصارى  بذل 
عىل وجه الرسعة، فيام طالبت الزعامء السياسيني وجملس النواب باالتفاق 
رسيعااً عىل تشكيل حكومة وطنية داعمة لإلصالح. وقالت البعثة يف بيان 
هلا :إن املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة يف العراق )يان كوبيش( 
يعرب عن قلقه الشديد إزاء وقوع ضحايا يف أثناء احتجاجات عنيفة عىل 
كوبيش  أن  وأضافت،  البرصة.  حمافظة  يف  احليوية  العامة  اخلدمات  نقص 
املتناسبة  القوة غري  التهدئة ويث السلطات عىل جتنب استعامل  يدعو إىل 
حقوق  وض��امن  البرصة  لهل  الالزمة  احلامية  وتوفري  املتظاهرين  ضد 

النسان يف سياق محاية القانون والنظام. 

أخبار
ومتابعات

البصرة  محافظة  في  المتعففة  للعوائل  طوارئ  دفعة  على  يصّوت  ال��وزراء  مجلس   •
بمبلغ 9 مليارات و72 مليون دينار وبواقع اجمالي قدره 100 الف دينار لكل شهرين...

• )ايرج مسجدي( السفير االيراني في العراق: 
ان الحكومة االيرانية تقف على مسافة واحدة من جميع القوى 
اعمار  اعادة  في  الجديدة  الحكومة  العراقية وستدعم  السياسية 
العراق فيما تستمر العالقات االقتصادية بين البلدين بشكل جيد.

لواء الطفوف يشارك في صيانة محطات تصفية المياه وكري األنهار في  البصرة  

في  هولندا  تضعها  دوالر   مليون   )  23.2(   •
صندوق تمويل االمم المتحدة االنمائي الخاص 
بإعادة استقرار المناطق المحررة في العراق...

يونامي تحّث على االستجابة السريعة لمطالب البصرة

•  )45 ( مليار دوالر يهدرها العراق 
سنويًا نتيجة حرق الغاز المصاحب 

الستخراج النفط...

• )96( طنًا من الذهب رصيد البنك المركزي العراقي من ضمنها )6.5( طن من التعزيزات باألرقام
االحتياطية من الذهب.حسب اعالن البنك المركزي العراقي...

شارك لواء 13 الطفوف يف احلشد الشعبي، يف احلملة التي أطلقتها االمانة العامة للعتبة 
احلسينية املقدسة لنقاذ أهال مدينة البرصة وذلك بإرسال اجلهد اآلل الثقيل للمشاركة 
احلسني  االمام  معسكر  مسؤول  الهنار.وقال  وكري  املياه  تصفية  حمطات  صيانة  يف 
)عليه السالم( املهندس )رائد الوائيل(: بتوجيه من قائد عمليات احلشد الشعبي ملحور 
غرب النبار وآمر لواء 13 )قاسم مصلح( تم إرسال كادر من املعسكر مهمته صيانة 
حمطات تصفية املياه يف املحافظة. وأشار الوائيل إىل أن هذه اآلليات كانت الوجبة الوىل 
املعطاء  املحافظات  أكرب  إحدى  البرصة  أن  منا  إيامنا  أخرى  وكوادر  آليات  وستلحقها 
الشعبي يف سوح اجلهاد وتعد من أكثر  التي وقف أهلها معنا يف دعم جماهدي احلشد 
املحافظات التي قدمت شهداء يف سبيل ترير العراق من عصابات )داعش( الرهاب.
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افتتحته  ال��ذي  واملخطوطات  النفائس  معرض  كشف 
العتبة العلوية املقدسة ضمن مهرجان الغدير السابع عن 
عدد من مقتنيات العتبة العلوية النفيسة بعضها يرى النور 
لول مرة أمام الزائرين منها خمطوطة للمصحف الرشيف 
ُكتبت عام 40 هجرية بخط أمري املؤمنني المام عيل بن 

ايب طالب )عليه السالم( .
وقال )فائق عبد احلسني الشمري( رئيس قسم العالم يف 
العتبة  أفتتح معرض خمطوطات   : املقدسة  العلوية  العتبة 
يرى  بعضها  حصينة  نفائس  بعرض  متّيز  الذي  العلوية 
يعود  مصحف  منها  الكريم  الزائر  أمام  مرة  لول  النور 
املؤمنني  أمري  بخط  كتب  عام   1400 من  لكثر  تارخيه 
عليه السالم ) عليه السالم(. وكشف الشمري عن افتتاح 
التابع  متحف جديد  يف صحن فاطمة ) عليها السالم ( 

للعتبة العلوية املقدسة.

اجلامعة  تأسيس  إج���ازة  العراقية  احلكومة  منحت 
الصادر  الكتاب  ويشري  بغداد،  العاصمة  يف  المريكية 
موافقة  إىل  العراقي  الوزراء  ملجلس  العامة  المانة  من 
اجلامعة  تأسيس  إج���ازة  منح  ع��ىل  ال����وزراء  جملس 
للخرب  املرافقة  الوثيقة  وبحسب  بغداد.  يف  المريكية 
،إن اجلامعة ستدفع 100 مليون دينار عراقي )90 ألف 

دوالر تقريبا( كرسوم تسجيل.
)عبد  العلمي  والبحث  العال  التعليم  وزير  ان  ويذكر 
امل��ايض،  شباط   20 يف  استقبل،  العيسى(  ال���رزاق 
مولينكس(  )مايكل  بغداد  يف  المريكية  اجلامعة  رئيس 
من  التي  اجلامعة  م��رشوع  افتتاح  مستجدات  لبحث 
 .2019/2018 الدرايس  العام  الطلبة  استقبال  املقرر 
مناقشة  اللقاء  فقد جرى خالل  للوزارة  بيان  وبحسب 
التي  والجنبية  الداري��ة  املالكات  متطلبات  استكامل 
املعتمدة،  التدريسية  واملناهج  معها،  التعاقد  سيتم 
النظام  ه��و  تبنيه  سيتم  ال��ذي  النظام  أن  خصوصا 

المريكي.

الحكومة العراقية تمنح إجازة تأسيس 
الجامعة األمريكية في بغداد

• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن توفر 1500 
منحة دراسية لنيل شهادة الماجستير في جميع  االختصاصات 

للعام الدراسي 2018-2019 في الجامعات البريطانية..

الحسينية  للعتبة  التابعة  والنشر  للطباعة  الوارث  دار   •
المقدسة تعلن عن انتهائها من طباعة المناهج الدراسية 

لعام 2019 الخاصة بوزارة التربية العراقية...

• الشيخ )عبد المهدي الكربالئي( المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة:  
اننا في الوقت الذي نستذكر فيه عطش االمام الحسين )عليه السالم( وعائلته 
بحلول موسم االحزان شهر محرم الحرام ندعو الى ضرورة توفير المياه 

الصالحة للشرب ألهالي البصرة االعزاء...

العتبة العلوية تكشف عن مخطوطة 
كتبت بخط االمام علي في سنة 40ه�
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 12/ذي الحجة/1439ه� الموافق 2018/8/24م

رذيلُة الرياء!
مقاطع  بيان  اىل  اخلطبة  هذه  يف  نتطرُق 
البالغة  هن��ج  يف   )86( اخلطبة  م��ن 
عيل  ال��س��الم(  )عليه  املؤمنني  لم��ري 
يف  ورد  حيث  السالم(  )عليه  طالب  ايب  بن 
ٌك  ْ رشهِ َياءهِ  الرِّ رَي  َيسهِ َأنَّ  )َواْعَلُموا  اخلطبة:  هذه 
ٌة  َ َ��� َوحَمْ لهِإْلهِياَمنهِ  َمْنَساٌة  اهْلََوى  َأْهلهِ  اَلَسَة  َوجُمَ
لهِإْلهِياَمنهِ  انهٌِب  جُمَ ُه  َفإهِنَّ َب  اْلَكذهِ َجانهُِبوا  ْيَطانهِ  لهِلشَّ
ُب  َواْلَكاذهِ َوَكَراَمٍة  َمْنَجاٍة  َشَفا  َعىَل  ُق  ادهِ الصَّ
َفإهِنَّ  اَسُدوا  َتَ َواَل  َوَمَهاَنٍة  َمْهَواٍة  فهِ  رَشَ َعىَل 
َطَب َواَل  اُر احْلَ َسَد َيْأُكُل اْلهِياَمَن َكاَم َتْأُكُل النَّ احْلَ
ي  َمَل ُيْسههِ الهَِقُة َواْعَلُموا َأنَّ اْلَ ا احْلَ َ َتَباَغُضوا َفإهِهنَّ
ُغُروٌر  ُه  َفإهِنَّ َمَل  اْلَ ُبوا  َفَأْكذهِ ْكَر  الذِّ َوُيْنسهِ  اْلَعْقَل 

ُبُه َمْغُروٌر(. َوَصاحهِ
املقطع  ه��ذا  يف  السالم(  )عليه  االم��ام  ر  ي��ذِّ
اهلوى،  أهل  جمالسة  )الرياء،  رذائل  ست  من 
االم��ل(  ط��ول  التباغض،  احلسد،  ال��ك��ذب، 
أرضار  من  الرذائل  هذه  تمله  ملا  واالش��ارة 
ومفاسد.. وسنتعرض يف هذه اخلطبة اىل رذيلة 

)الرياء(..
َأنَّ  )َواْع��َل��ُم��وا   : السالم(  )عليه  االم��ام  قال 
َمْنَساٌة  اهْلََوى  َأْهلهِ  اَلَسَة  َوجُمَ ٌك  ْ رشهِ َياءهِ  الرِّ رَي  َيسهِ
)عليه  فابتدأ   ،) ْيَطانهِ لهِلشَّ ٌة  َ�َ��� َوحَمْ ي��اَمنهِ  لهِ��إْلهِ
املعرب عنه  بالتحذير من )الرياء( وهو  السالم( 

ال  العبادة  رشك  واملقصود  االصغر  بالرشك 
القرآنية  اآلية  اليه  أشارت  وقد  االعتقاد  رشك 
َفْلَيْعَمْل  َربِّههِ  لهَِقاَء  َيْرُجوا  َكاَن  )َفَمْن  الكريمة: 
َأَح��دااً  َربِّ��ههِ  َباَدةهِ  بهِعهِ ْك  هِ ُي��رشْ َوال  ااً  َصاحلهِ َعَمالاً 

)110( – سورة الكهف- .
واآلية تشري اىل ان روح العمل الصالح وجوهره 
اخالص  أي  النية  اخ��الص  هو  ان��ام  وقيمته 
الدافع والباعث للعمل الصالح هو للتقرب اىل 
اهلل تعاىل وطلب رضاه واجره وثوابه من دون 
طلب شء من الشوائب )كالغراض الدنيوية 
بجميع عناوينها(، والرياء هو )كام يعرفه علامء 
الناس  قلوب  يف  املنزلة  طلب  هو  االخ��الق( 

بخصال اخلري او بآثارها..
او  مال  او  منزلة  او  جاه  ادراك  يقصد  فاملرائي 
الناس  بني  شهرة  او  ثناء  او  مدح  او  منصب 
قال  االخبار  ومن  الشوائب..  من  ذلك  وغري 
)اّن   : وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول 
اخوف ما أخاف عليكم الرشك االصغر، قالوا 
: وما الرشك االصغر؟ قال )صىل اهلل عليه وآله 
للمرائي  وجل  عّز  اهلل  يقول  الرياء   : وسلم( 
يوم القيامة اذا جازى العباد بأعامهلم اذهبوا اىل 
هل  فانظروا  الدنيا  يف  هلم  تراؤون  كنتم  الذين 

جتدون عندهم اجلزاء..(.

علي  اإلم����ام  اب��ت��دأ 
)ع���ل���ي���ه ال����س����الم( 
بالتحذير من )الرياء( 
عنه  ال��م��ع��ب��ر  وه���و 
ب���ال���ش���رك االص���غ���ر 
وال���م���ق���ص���ود ش��رك 
ش��رك  ال  ال���ع���ب���ادة 

االعتقاد..
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وقال )صىل اهلل عليه وآله وسلم( : )ان امُلرائي 
يا  غ��ادر  يا  فاجر  يا  القيامة  يوم  عليه  ُينادى 
مرائي َضلَّ عملك وحبط أجرك اذهب فُخذ 

أجرك ممن كنت تعمل له..(.
اهلل عليه  االكرم )صىل  النبي  ويف حديث عن 
وآله وسلم( : )سيأيت عىل الناس زمان ختبث 
فيه رسائرهم، وتسن فيه عالنيتهم، طمعااً يف 
دينهم  يكون  ربم،  عند  ما  يريدون  ال  الدنيا 
بعقاب  اهلل  يعمهم  خوف،  خيالطهم  ال   ، رياءاً
 – هلم(  يستجيب  فال  الغريق  دعاء  فيدعونه 

وسائل الشيعة 11/1-.
عالمات  عن  وردت  التي  االح��ادي��ث  وام��ا 
املرائي فقد ورد عن االمام عيل )عليه السالم(: 
)للمرائي اربع عالمات: يكسل اذا كان وحده 
وينشط اذا كان يف الناس، ويزيد يف العمل اذا 

ُاثني عليه، وينقص منه اذا ل يثن عليه(.
ويثنى  به  ليمدح  العمل  ذكر  كثرة  ذلك  ومن 
احرتام  او  حمبة  او  جاه  عىل  ليحصل  او  عليه 
او مال وغري  الناس أو منصب  او تعظيم بني 

ذلك..
عنه  التهمة  ليدفع  العمل  ذكر  كثرة  كان  وان 
من الناس وحتى ال يقال له انه مقرّص يف عمله 
او بخيل ال يدفع احلقوق الرشعية وال يساعد 
الفقراء وال يتم اال بنفسه ونحو ذلك فهذا ال 

يدخل يف باب الرياء..
وعالج الرياء :

االساسية  القيمة  ان  دائاماً  يتذكر  ان   -1
للعمل الصالح انام هو بإخالص النّية.

سوف  وم��ا  ومفاسده  رضره  يعرف  ان   -2
يفوته من االجر والثواب يوم القيامة وتكشف 
يف  اخلزي  فيصيبه  الناس  امام  ورسائره  نواياه 
اذهب  القيامة  يوم  له  ويقال  واآلخرة  الدنيا 
فيذهب  رضاه  تطلب  كنت  ممن  اجرك  وخذ 
عمله هباءااً منثورااً وجيد ان املشقة التي عاناها 

يف الدنيا من عمله ل يصل منها عىل شء..
وكسب  الناس  رىض  ان  ي��درك  ان   -3
املنزلة يف قلوبم ونيل حطام  ودهم وتصيل 
هذه  لن  ت��درك   ال  غاية  خالهلم  من  الدنيا 
تعاىل واالنسان  اهلل  بيد  االمور يف هنايتها هي 
كلام فعل لجل الناس فاهنم ال يرضون عنه.. 
وبني  بينه  االمور  يصلح  الذي  االنسان  واما 
اآلخرة  يف  حظه  سيعطيه  تعاىل  فاهلل  تعاىل  اهلل 

والدنيا..
نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا وان يطهرنا من صفة 
العاملني  رب  هلل  واحلمد  ذل��ك  وغ��ري  الرياء 
وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين..

)للمرائي اربع عالمات: 
وحده  ك��ان  اذا  يكسل 
في  ك���ان  اذا  وي��ن��ش��ط 
ال���ن���اس، وي���زي���د في 
عليه،  ُاثني  اذا  العمل 
لم  اذا  منه  وينقص 

يثَن عليه(...
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أيا االخوة االعزاء واالخوات الكريامت، 
أرجو االنتباه اىل مضامني اخلطبة الثانية:

بالغ  بقلق  العليا  الدينية  املرجعية  تتابع 
البرصة  مدينة  يف  االوض����اع  ت��ط��ورات 

العزيزة،
وهي تعرّب عن عميق أملها، وأسفها ملا آلت 
لكثر  منه  حذرت  مما  هناك،  الم��ور  اليه 
– ولألسف - ل جتد آذانااً  من مرة ولكنها 
االشارة  نجدد  واليوم  لتحذيراهتا،  صاغية 

اىل عدة أمور :

األمُر األول: 
ملا  املطلق  واستنكارنا  رفضنا  عىل  نؤكد 
من  السلميون  املتظاهرون  ل��ه  تعرض 
إط��الق  سيام  وال  ص��ارخ��ة،  اع��ت��داءات 
سقوط  اىل  أدى  مما  عليهم..  ال��رص��اص 
وجرح  صفوفهم،  يف  الضحايا  من  العديد 

اعداد كبرية أخرى.
كام ندين بشدة االعتداء عىل القوات االمنية 
املكلفة بحامية املباين واملنشآت احلكومية.. 
احلارقة  والزجاجات  بالحجار  برميهم 

العرشات  جرح  يف  تسبب  مما  ونحوها.. 
منهم، وندين أيضااً االعتداء عىل املمتلكات 
والنهب  والكرس  باحلرق  واخلاصة  العامة 

وغري ذلك.
إن هذه املامرسات بالضافة اىل كوهنا غري 
أزمات  يف  تتسبب   ، وقانونااً رشعااً  مسوغة 
يعاين  التي  املشاكل  حل  وتعّقد  جديدة، 

منها املواطنون يف الوقت احلارض.
هذه  عن  بالكّف  اجلميع  نناشد  هنا  ومن 
العنف  اس��ت��خ��دام  وع���دم  امل���امرس���ات، 
مع  التعامل  يف  املفرط  العنف  سيام  وال 
االح��ت��ج��اج��ات، وجت��ن��ب ال��ت��ج��اوز عىل 

املمتلكات العامة واخلاصة.

األمُر الثاني :
صرب  ال��ذي  املظلوم  العراقي  الشعب  ان 
طويال اً عىل ما تعرض له بعد سقوط النظام 
خّلفت  ارهابية،  اع��ت��داءات  من  السابق 
واالرام���ل  الضحايا  م��ن  اآلالف  مئات 
عن  دفاعااً  ابنائه  خرية  ق��ّدم  ثم  وااليتام، 
رضوس  ح��رب  يف  ومقدساته  ال��ع��راق 

االره��اب  مواجهة  يف  اً  طويال  استمرت 
منه  واسعة  رشائ��ح  وتّملت  ال��داع��ي، 
مخسة  طيلة  واحلرمان  الذى  من  الكثري 
عرش عامااً عىل أمل ان يسفر النظام اجلديد 
فيه  السابق، يظون  عن وضع خمتلف عن 

بحياة كريمة ومستقرة.
يعد  ل  املحتسب  الصابر  الشعب  ه��ذا 
يشاهده  ما  عىل  الصرب  من  مزيدااً  يطيق 
املسؤولني بحل  اكرتاث  ويلمسه من عدم 
املتزايدة، وأزماته املستعصية.. بل  مشاكله 
املكاسب  بينهم عىل  فيام  بالتنازع  انشغاهلم 
وامل��واق��ع  املناصب  ومغانم  السياسية، 
بالتدخل يف  احلكومية، والسامح لألجانب 
للتجاذبات  ساحة  وجعله  البلد،  شؤون 
االقليمية والدولية، والرصاع عىل املصالح 

واالجندات اخلارجية.

األمُر الثالث :
ويف  البرصة  يف  املواطنون  منه  يعاين  ما  ان 
اخلدمات  توفر  عدم  من  أخرى  حمافظات 
والبطالة،  الفقر  وان��ت��ش��ار  االس��اس��ي��ة 

بشدة  وُيدين  السلميين،  المتظاهرين  الى  للتعرض  واستنكاره  رفضه  يؤكد  الكربالئي  الشيُخ 
االعتداء على القوات األمنية أو الممتلكات العامة والخاصة بالحرق والكسر والنهب 

الُجمعة في   تناوَل ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام 
كربالَء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في/ 26 

ذي الحجة/ 1439هـ الموافق 2018/9/7م تناول خمسة أمور استهلها سماحته قائاًل:
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مؤسسات  خمتلف  يف  الفساد  واسترشاء 
ل��ألداء  طبيعية  نتيجة  ه��و  ان��ام  ال��دول��ة 
املناصب  وذوي  املسؤولني،  لكبار  السيئ 
احلساسة يف احلكومات املتعاقبة التي ُبنيت 
عىل املحاصصات السياسية واملحسوبيات 
اختيار  يف  والكفاءة  املهنية  رعاية  وع��دم 
املهمة  للمواقع  خصوصااً  امل��س��ؤول��ني 

واخلدمية.
املأساوي  الواقع  هذا  يتغري  ان  يمكن  وال 
نفس  وفق  القادمة  احلكومة  شكلت  اذا 
السس واملعايري التي اعتمدت يف تشكيل 

احلكومات السابقة.
باجتاه  الضغط  يتعني  هنا  ومن 
اجلديدة  احلكومة  تكون  ان 
خمتلفة عن سابقاهتا وان تراعى 
والشجاعة  والنزاهة  الكفاءة 
للبلد  واالخ���الص  واحل���زم 
كبار  اخ��ت��ي��ار  يف  وال��ش��ع��ب 

املسؤولني فيها.

األمُر الرابع :
ممثلية  بمتابعة  انكشف  لقد 
املاء  ملشكلة  الدينية  املرجعية 
التقصري  م��دى  ال��ب��رصة،  يف 
احل��ك��وم��ي يف م��ع��اجل��ة ه��ذا 
كان  ان��ه  ظهر  حيث  امللف، 
ب��الم��ك��ان ب��ب��ع��ض اجل��ه��د 
بالقياس  باهظة  غري  وبمبالغ 
ختفيف  احلكومة  امكانات  اىل 
كفاءة  ع��دم  ولكن  كبري،  حد  اىل  االزم��ة 
البعض  اهتامم  وع��دم  املسؤولني  بعض 
بني  والتقاطع  االداري  والروتني  اآلخر، 
القبيل  هذا  من  وعوائق  املعنية  اجلهات 
اىل حد  املشكلة والوصول  تفاقم  اىل  أدت 

االزمة اخلانقة.
ان من ال�وري ان يقوم اصحاب القرار 
املستمرة  باملتابعة  التنفيذية  السلطة  يف 
والسيام  االسرتاتيجية  للمشاريع  واجلادة 
بشأهنا  ويتخذوا  التحتية،  بالبنى  املتعلقة 

يراه  ما  وفق  احلاسمة،  الرسيعة  القرارات 
االم��ور  ت��رك  وع��دم  املختصون،  اخل��رباء 
بني  واجلذب  والشد  التقاطع  من  حال  يف 
املسؤولني، او اعتامد آليات روتينية تعرقل 
انجاز املرشوع الذي ال ينبغي ان يستغرق 

ستة أشهر – مثالاً – اىل عدة سنوات.

األمُر الخامس :
من  العديد  حل  استغراق  اىل  بالنظر  انه 
وعدم  الوقت  من  بعضااً  القائمة  املشاكل 
من  ف��إن  قصرية،  م��دة  يف  حلها  امكانية 
جدية  املسؤولون  ُيظهر  ان  ال����وري 
بذا  الالزمة  اخلطوات  اختاذ  يف  واضحة 
بعض  للمواطنني  يصل  بحيث  الصدد 
حقيقية  ارادة  بوجود  واالطمئنان  الثقة 
هتدئة  عىل  يساعد  فانه  معاناهتم،  بإهناء 

النفوس وختفيف التوترات.
كبار  حضور  ه��و  ذل��ك  يف  يساهم  ومم��ا 
مواقع  يف  وغريهم  الوزراء  من  املسؤولني 
العمل، ومتابعتهم الشخصية لسري المور 
املواطنني،  مطالب  اىل  واستامعهم  فيها، 
بتجاوز  امكن  مهام  تلبيتها  يف  والسعي 

االجراءات االدارية الروتينية يف ذلك.
الرشد  فيه  ملا  يوفقنا  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 
أنفسنا واهوائنا  يعيننا عىل  وان  والصواب 
واحلمد  الفتن  مضالت  من  يعصمنا  وان 
وآله  حممد  عىل  اهلل  وصىل  العاملني  رب  هلل 

الطيبني الطاهرين.
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من وحي خطبة الجمعة 

أزمُة البصرة            طالب عباس الظاهر

العراقيني  م��ن  أح��دا  هناك  إن  أعتقُد  ال 
الوضع  م��ع  يتعاطف  أو  يتأل  ل  ال��رشف��اء 
البرصة  مدينة  يف  الخ��ري  املتأزم  النساين 
هناك،  أهلنا  معاناة  ملشاهدته  أو  العزيزة، 
الصاحلة  امل��ي��اه  أزم���ة  خي��ص  فيام  الس��ي��ام  
هذه  با  تسببت  وما  البرشي،  لالستعامل 
الزمة ومن خالل املياه امللوثة من اصابات 
ما  ثم  ومن  املواطنني،  بني  بالتسمم  كثرية 
أزمة  من  هذه  املتفاقمة  املياه  شحة  خلفته 
السياسات  سلبيات  تراكمية  نتيجة  إنسانية، 
حكم  عىل  املتعاقبة  للحكومات  اخلاطئة 
البلد، ومنذ السقوط وحلد اآلن، ناهيك عن 

نقص اخلدمات الساسية بصورة عامة. 
أزمة 

ُخطبتها  يف  العليا  الدينية  املرجعية  وّجهت 
السابقة نداء اىل العراقيني من أجل التحرك 
املظلومني،  البرصة  أه��ل  لغاثة  الرسيع 
نكبتهم  يف  معهم  ال��وق��وف  ع��ىل  وح��ث��ت 
ببعث  جانبها  من  فبادرت  هذه،  النسانية 
ممثلها ومعه جلنة من اخلرباء.. للوقوف عن 
احللول  اجياد  أجل  من  املشكلة،  من  قرب 
ايصال  تم  وفعالاً  بشكل عاجل،  هلا  املمكنة 
املياه الصاحلة لعدة مناطق بعد وصول ممثل 
املرجعية الدينية العليا بأيام فقط.. عرب اختاذ 
عدة خطوات عملية بذا االجتاه، وكان منها 
تربعت  بمبالغ  املضخات  من  ع��دد  رشاء 
باهظة  ليست  مبالغ  العليا..  املرجعية  با 
املشاريع  هذه  مثل  عىل  يرصف  ملا  باملقارنة 

من أموال طائلة دونام جدوى. 
العليا  املرجعية  ممثل  بمتابعة  وانكشفت 
عدم  منها  أم��ور،  الزم��ة  لسباب  امليدانية 
كفاءة بعض املسؤولني، وعدم اهتامم البعض 
بني  والتقاطع  االداري،  والروتني  اآلخ��ر، 

اجلهات املعنية.

صبر
بعد  من  طويالاً  العراقي  الشعب  صرب  لقد   
سنة   )15( ول�  الدكتاتوري  النظام  سقوط 
من  له  تعّرض  ما  عىل  وتصرّب  صرب  ماضية، 
ظلم واجحاف وقتل وهتجري وغريها العديد 
من املظال، إال ان الساسة ما يزالون يتنازعون 
السلطة،  ومغانم  املكاسب   عىل  بينهم  فيام 
الط��امع  أم��ام  واسعااً  املجال  فسحوا  وق��د 
التدخل  أج��ل  من  اخلارجية  والج��ن��دات 

الجنبي يف شؤون البلد لتمرير مآربه.
الضغط  مسألة  ملحة  رضورة   صارت  لذا 
تشكيل  اآللية يف  نفس  باجتاه رفض وجتّنب 
السابقة  آلياهتا  وبنفس  السابقة،  احلكومات 
اختيار  باجتاه  السياسية(  ب�)املحاصصة  أي 
واحلزم  والشجاعة  والنزاهة  الكفاءة  معايري 
تشكيل  يف  والشعب  للبلد  والخ���الص 

احلكومة القادمة.
جدية

يف  احل��ال  ال��وض��ع  تعقيدات  إن  ري��ب  ال 
السياسية  التجاذبات  نتيجة  العزيز..  بلدنا 
التنافس  املتفاقمة بني قادته ومسؤوليه، عرب 
احلكومية،  املناصب  تسلم  عىل  املحموم 
فاقم  قد  السياسية،  االمتيازات  وتقاسم 
املعاناة واملشاكل عىل مواطني شعبنا الصابر، 
التكهن بمآله  ووصل با اىل حال ال يمكن 

وخطورته املستقبلية.
لذا  ومتفاقمة،  كثرية  باتت  البلد  فمشاكل 
صار لزامااً عىل قادة البلد ومسؤوليه.. اظهار 
جدية واضحة يف متابعة وحل ما يمكن حله 
من هذه املشاكل، عىل القل من أجل إعادة 
ثقة املواطنني بمسؤوليه وقادته، وفتح بعض 
من  إال  ذلك  يتم  وال  أمامه،  الم��ل  منافذ 
بني  ميدانيااً  املسؤولني  كبار  حضور  خالل 
الناس لسامع مشاكلهم، ومعايشة ظروفهم، 

ومن ثم اجلدية يف العمل املخلص من أجل حل 
بعض املشاكل.. بإجياد احللول الرسيعة املمكنة.. 
الروتينية،  من خالل جتاوز الجراءات الدارية 
انجاز  طريق  يف  عثرة  حجر  تقف  ما  كثريا  التي 

العديد من املشاريع.
استنكار

 الشك ان التعرض  للمتظاهرين السلميني من 
أمر مرفوض بشدة، خاصة  القوات المنية  قبل 
أزمة  يف  ح��دث  كام  عليهم  ال��رص��اص  أط��الق 
العديد من  اىل سقوط  أدى  مما  البرصة الخرية، 
الوقت  بذات  بينهم، ولكننا  الضحايا واجلرحى 
ندين بشدة تلك االعتداءات عىل القوات المنية 
ندين  احلكومية،  واملنشآت  املباين  بحامية  املكلفة 

احلرق والتخريب للمؤسسات احلكومية.
بالغضب  املشحونة  الج��واء  مثل  وإن  خاصة 
من  املندسني  لتحرك  مهيأة  ستكون  والفوىض؛ 
أعداء العراق والعراقيني ويكون ذلك سبيالاً اىل 

تنفيذ أجنداهتم اخلارجية احلاقدة. 
ولكن السؤال الذي يربز هنا: هل يمكن أن نحل 

مشكلة بمشكلة؟ 
ونحرق  العنان  لغضبنا  نطلق  هل  هنا؛  وأعني 
وندمر ونعتدي عىل ابنائنا وأخواتنا من القوات 
دوائرنا  ونحرق  ندمر  أن  احل��ل  هل  المنية، 
ومؤسساتنا احلكومية؟ هل يعيد لنا هذا حقوقنا 
سيفاقم  إن��ه  أم  احل��ل؟  هو  ه��ذا  هل  املضّيعة؟ 

املشكلة؟ ويعّقد المور أكثر؟!
مظال،  وهناك  مرشوعة،  مطاليب  هناك  نعم، 
وهناك حقوق مضّيعة؟ وهناك تقصري حكومي، 

وهناك.. وهناك.
خالل  م��ن  املشاكل  ه��ذه  ك��ل  ت��ل  ه��ل  لكن 
من  تل  هل  المنية؟  ال��ق��وات  عىل  االع��ت��داء 
ذلك  احلكومية،  املؤسسات  وهنب  حرق  خالل 
قبل  من  عليه  جياب  أن  جيب  الذي  السؤال  هو 
الناس أنفسهم، ليتحركوا من أجل منع  وحماربة 
وراءها  تقف  التي  املشبوهة  املظاهر  هذه  مثل 
الكثري من مصائب  لطاملا وقفت خلف  أصابع، 

العراق.  
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  بسم اهلل الرمحن الرحيم
والصالة عىل املصطفى حممد وآله الطيبني الطاهرين..

بزيارة  عام 1439ه�(  احلجة  املوافق )11/ ذي  اخلميس  يوم  ترّشفنا يف 
املرجع العىل سيدنا املفّدى السيد السيستاين )دام ظّله الرشيف( وتوجهنا 
اليه بطلب توصيات ابوية لنا ولعموم خطباء املنرب احلسيني بمناسبة قرب 
املفعمة  النورانية  الكلامت  بذه  علينا  فتفضل  احلرام،  حمرم  شهر  حلول 
بروح العناية والغرية واحلرص عىل الدين، وحفظ موقعية املنرب احلسيني 
يف  احلديث  يف  الرشيف(  ظّله  )دام  أفاض  وقد  اخلطرية  رسالته  أداء  يف 

نقطتني:
النقطة االوىل :

يف بيان دور املنرب احلسيني وخصوصااً يف أيام موسم حمرم احلرام، وافاد ان 
رسالة املنرب تتلخص � بالضافة اىل ذكر ما جرى عىل أهل البيت )عليهم 
السالم(  يف نرش الدين وترسيخه يف عقول املسلمني وقلوبم من خالل 
بيان املعارف القرآنية ودفع الشبهات بالدلة الوافية املقنعة وتربية نفوس 

املؤمنني عىل الورع والفضيلة والقيم املثىل.
وهذا بعينه هو الدور الذي أناطه اهلل )عّز وجل( برسوله )صىل اهلل عليه 
وآله( الذي هو أول من ارتقى املنرب يف االسالم، وقد رشح القرآن لنا دوره 
ْم  ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيههِ يِّنَي َرُسوالاً مهِ مِّ ي َبَعَث يفهِ اْلُ يف قوله )عّز وجل(:﴿ُهَو الَّذهِ
ْن َقْبُل َلفهِي َضاَلٍل  َتاَب َو احْلهِْكَمَة َو إهِْن َكاُنوا مهِ ُمُهُم اْلكهِ ْم َو ُيَعلِّ يههِ آَياتهِههِ َو ُيَزكِّ
ُمبهِنٍي﴾ حيُث اشارت اآلية الكريمة اىل ان الرسالة النبوية - التي كان املنرب 
اداة فاعلة لتبليغها - ترتكز عىل ترسيخ الدين بتزكية النفوس وتنقيتها من 
أدران الظلامت واالمراض الروحية واالخالقية وعرض معارفه القرآنية 

. وغرس احلكمة يف القلوب بمصاديقها املتنوعة علاماً وعمالاً
الشهداء  سيد  با  قام  التي  االصالحية  للحركة  السمى  اهلدف  ان  كام 
الذي  املنهج االموي  الدين وترسيخه مقابل  )سالم اهلل عليه( هو حفظ 
كان قائاماً عىل هدم ركائز االسالم وقيمه كام يظهر من شواهد كثرية تعرف 
يف  عليه(  اهلل  )صلوات  هنضته  قامت  فقد  التارخيية.  النصوص  بمراجعة 
أسمى  اجل  من  وتضحيته  رسالته  وكانت  اخلطري،  املنهج  ذلك  مواجهة 
لوال  انه  اعتقادي  الزوال واالنحراف، ويف  الدين عن  هدف وهو حفظ 
تلك  يف  العظيمة  الصورة  بتلك  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  تضحية 
املرحلة العصيبة ل يبق لإلسالم أثر يذكر لن املخطط االموي كان متقنااً 
ليوم  امتداد  هو  احلسيني  املنرب  ان  وبام  اهدافه،  اىل  الوصول  من  ويقرب 
ترسيخااً  الدين  حول  تتمحور  ووظيفته  فدوره  السالم(  )عليه  احلسني 

. ودفاعااً وتعلياماً وتربيةاً
النقطة الثانية :

هو  احل��ارض  العرص  يف  وترسيخه  الدين  حفظ  مصاديق  أجىل  من  إّن 
االصيلة  ومعارفه  الدين  مقابل  يف  املطروحة  الشبهات  لدفع  التصدي 

وقيمه االخالقية، ولكن ينبغي رعاية عدة أمور يف هذا املجال:
المر االول:

ان يكون اخلطيب املتصدي لدفع الشبهات متضلعااً يف هذا الباب متسلحااً 
مما  اكثر  يكون  ربام  بتصديه  يفسده  ما  فان  املعلومات، واال  باخلربة ووفرة 
العقيدة  الشبهات عن  لدفع  املتاحة  الوسائل  أهم  واملنرب هو من  يصلحه. 
احلقة، وقد كان النبي )صىل اهلل عليه وآله( وأمري املؤمنني )عليه السالم(

مضافااً اىل التصدي لبيان املعارف والتعاليم الدينية  يقومان عىل املنرب بدفع 
باجلاهلية  عهدهم  لقرب  املسلمني  بعض  اذهان  يف  كانت  التي  الشبهات 
املجتمع  عىل  دخيلة  بأفكار  تأثرااً  منهم  البعض  اذهان  عىل  تطرأ  كانت  او 
امتداد  انه  حيث  من  احلسيني  املنرب  دور  أمهية  تتبني  هنا  ومن  االسالمي، 
واستمرار لرسالة املصطفى واملرتىض )صلوات اهلل عليهام وآهلام( مما يقتيض 

ان يكون مرتقي املنرب ذا كفاءة وجدارة وأهلية علمية.
المر الثاين:

ان الشبهات عىل نوعني: فبعضها رائج ومشهور، وبعضها مطروح ولكن 
ليس بمتداول اال يف نطاق حمدود، ومن املناسب بل الالزم التصدي بشكل 
مبارش لدفع الشبه املعروفة يف اوساط الناس، واما الشبه غري املتداولة عىل 
نطاق واسع فليس من احلكمة استعراضها ورشحها يف اوساط العامة بل 
للمضمون  حمكمة  بصورة  الديني  املبّلغ  يؤسس  أن  عالجها  يف  الصواب 
الذي به تندفع الشبهة عن اذهان من وقفوا عليها، من غري حاجة لذكرها 

والتعليق عليها.
المر الثالث:

، ولذا فان عىل اخلطيب ان يالحظ املستوى  ان من املعلوم ان لكل مقام مقاالاً
من  يطرح  فال  بالواسطة  ام  باملبارشة  للخطاب  للمتلقني  والثقايف  الذهني 
للمستمعني ويعتني  الذهنية  املستويات  ينسجم مع  ما  اال  الدينية  املعارف 
بصياغة الشبهات وتوضيح اجلواب عنها بمقدار نفوذها يف اذهاهنم، وقد 
ْرَنا  ْنبهَِياءهِ ُأمهِ َ اْلَ ورد عن الرسول االعظم )صىل اهلل عليه واله(: ))إهِنَّا َمَعارشهِ

هِْم((.. َم النَّاَس َعىَل  َقْدرهِ ُعُقوهلهِ َأْن ُنَكلِّ
 المر الرابع:

البيت )سالم اهلل عليهم( ال بد من أقىص االستفادة من معني علوم أهل 
املأثور عنهم بالطرق املعتربة واملصادر املوثوقة، وقد ورد عنهم )سالم اهلل 
َبُعوَنا(( وتشتمل حماسن  اَلتَّ َنا  َكاَلمهِ َن   اسهِ حَمَ َعلهُِموا  َلْو  النَّاَس  ))إهِنَّ  عليهم( 
الكريم،  كالقرآن  املضمون  متنوعة  متكاملة  فكرية  منظومة  عىل  كالمهم 
ودفع  العقول  دفائن  وإث��ارة  االخ��الق  ومعال  احلكم  روائ��ع  من  ففيها 
هو  وذلك  ودينه،  بعقيدته  واثقااً  وجيعله  املسلم  االنسان  ينري  ما  الشبهات 
فعىل  وغريه.  الثقلني  حديث  برصيح  للقرآن  الثاين  الثقل  كوهنم  مقتىض 
بذكر  أن يتم  عليه  كام  اجلانب يف خطابته  أن يتم بذا  احلسيني  اخلطيب 
مصائب أهل البيت )عليهم السالم( وما جرى عليهم يف فاجعة كربالء ملا 

لذلك من تأثري بالغ يف بقاء هذه القضية حية يف النفوس.
االحسن  الوجه  دورهم عىل  لداء  اخلطباء  يوفق مجيع  أن  تعاىل  اهلل  نسأل 

ويسدد خطاهم يف ترسيخ الدين وتزكية نفوس أهله إنه سميع جميب.

السيد منري اخلباز

السؤال : هل ُتعتبر األظافر نجسة بعد قصها ؟
الجواب : كاّل .

وصايا المرجعية الدينية العليا 
لخطباء المنبر لعام 1440هـ
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استعدادات كبرى وانشطة متنوعة للعتبة الحسينية المقدسة
في شهر محرم الحرام

كيف تستعُد العتبة الحسينية المقدسة الستقبال شهر محرم الحرام؟ وماذا تقّدم للزائرين ومقيمي الشعائر 
الحسينية؟ وما هي نشاطاُتها الجديدة في شهر االحزان، واسئلة اخرى كثيرة حملناها بين اروقة الحرم الشريف 
والغرف الموجودة في الحائر الحسيني.. ليس هذا فقط؛ بل كان هنالك ما يثير الدهشة، حيث لم تبخل تلك 
انما كان العمل فيها للجميع دون استثناء.. وكانت  او فئة عمرية،  النشاطات باالنفتاح على شريحة معينة 
عالية،  االحزان كان بهمم  واالستعداد لموسم  بالبّناء  اشبه  فالعمل  االنشطة جادة،  توثيق هذه  وراء  لهفتنا 
وبإخالص لصاحب المصيبة العظيمة من قبل َخدمتِه العاملين والمسؤولين، وجدية على االنجاز بأفضل صورة، 
فكنا نجدهم مستمتعين بأعمالهم تواقين للخدمة في كثير من اللحظات التي واكبناها خالل هذا الملف 

الخاص باستعدادات العتبة الحسينية المقدسة لشهر محرم الحرام لسنة]1440 هـ، وكانت البداية..

اعد الملف :- حسين النعمة/ ضياء االسدي / حسنين الزكروطي
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العتبة  وباء  مجال  الزائرين  عىل  خيفى  ال 
قبلة  باب  من  فالداخل  املقدسة،  احلسينية 
المام احلسني )عليه السالم( سيشد برصه 
املرشف،  وال�يح  احلسيني  احلرم  هيبة 
وما ان يكمل خطواته من باب القبلة واىل 
من  بدءااً  الغرف  من  العديد  منها  اليمني 
حفظ  قسم  غرفة  ثم  اخلدم  السادة  غرفة 
عىل  ويرص  ويتابع  يسهر  الذي  النظام 

امن الزائر. 
عيون ساهرة على 

أمن الزائرين 
ما  مج��ي��ع  تغطية  ب���دف  اجل��ول��ة  ك��ان��ت 
يف  خدمات  من  املقدسة  العتبة  ستقدمه 
فاجعة  بأعظم  املقبل  احل��رام  حم��رم  شهر 
التاريخ، واعظم ثورة لإلصالح  ت يف  مرَّ
قسم  مع  االوىل  حمطتنا  فكان  والفالح.. 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  النظام  حفظ 
يتوانوا  ول  ابدا  بجهد  يبخلوا  ل  مع جنود 
)عليه  للحسني  فداءاً  ارواحهم  تقديم  عن 
السالم( وزائريه وهو ما حدثنا عنه احلاج 
العتبة  ادارة  جملس  عضو  ع��وز  فاضل 

ورئيس القسم، والذي اضاف ان »القسم 
بشهر حمرم  أمنية حمكمة خاصة  اعدَّ خطة 
احلرام من اجل احلفاظ عىل أمن وسالمة 
من  يعدهُّ  المني  اجلانب  كون  الزائرين؛ 
من  وذل��ك  لنجاحها؛  املهمة  العوامل 
خالل عقد مجلة من االجتامعات التنسيقية 
العتبة  العباسية  يف  النظام  حفظ  قسم  مع 
املقدسة، وقيادة عمليات الفرات الوسط، 

ومديرية رشطة كربالء املقدسة«. 

قسم  يقوم  ع��ام،  كل  يف  »ك��ام  وأض���اف: 
من  استثنائية  جهود  ببذل  النظام  حفظ 
زيارة  بإنجاح  الكفيلة  التهيئة  وضع  اجل 
وسالمة  أمن  عىل  واملحافظة  عاشوراء، 
العمل  يقسم  حيث  ال��ك��رام  ال��زائ��ري��ن 
المني بني العتبة العباسية املقدسة  والعتبة 
ب��ني  احلرمني  وقسم  احلسينية  املقدسة 
الرشيفني، وهناك غرفة عمليات مشرتكة 
وبني  من  جانب  بينهم  العمل  لتنسيق 
مديرية رشطة كربالء واملتمثلة  بفوج محاية  

بني احلرمني الرشيفني من جانب آخر«.
نقوم  ذل���ك،  اىل  »ب��الض��اف��ة   : مضيفااً
حالة  أية  ملالحظة  راجلة  دوريات  بتسيري 
ب��أول،  أوالاً  املعلومات  ونقل  مشبوهة 

السونار  بأجهزة  مسح  بجوالت  والقيام 
العتبة  من  القريبة  واملناطق  لألشخاص 
املقدسة وبشكل مستمر، فضالاً عن عمل 
شعبة كشف املتفجرات من خالل أجهزة 
فحص احلقائب، والتي تكون موزعة عىل 

النقاط املحيطة بالعتبة املقدسة«.
اصحاب  اىل  نداء  »نوجه  حديثه:  واختتم 
املواكب؛ لكي يمنعوا أي شخص غريب 
بالضافة  موكبهم،  ضمن  الدخول  عن 
اىل تنظيم مواكبهم، وترك بعض الثغرات 
الزائرين  تنّقل  بني موكب وآخر من أجل 
الكرام عىل جانبي الطريق؛ تفاديااً حلصول 

االزدحامات الكبرية«.
ال زلنا يف نفس املحطة حيث اطلعنا احلاج 
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رسول عباس فضالة مسؤول شعبة املراقبة 
االلكرتونية: عىل ابرز االستعدادات التي 
خالل  االلكرتونية  املراقبة  شعبة  تقيمها 
املزيد  نرش  يف  متمثلة  احل��رام  حم��رم  شهر 
»طويريج«  عزاء  مسار  يف  الكامريات  من 
توجد  كام  طبيعي،   بشكل  العزاء  وادارة 
يمكن  والتي  املستحدثة  االنشطة  بعض 
وتتمثل  ال��ق��ادم،  حم��رم  شهر  يف  اضافتها 
عزاء  مسار  ط��ول  عىل  كامريات  نرش  يف 

طويريج اىل داخل الصحن الرشيف«.
عال  تنسيق  »ه��ن��اك  فضالة:  واض���اف 
العمليات  ق��ي��ادات  كافة  م��ع  املستوى 
عمل  ان  مبينا  العاملة،  والقوى  والرشطة 
خالل  من  يبدأ  حمرم  شهر  خالل  الشعبة 
واحلشود  ال��ع��زاء  مواكب  ادارة  تنظيم 
الدقيقة  واملتابعة  التامة  والسيطرة  املليونية 
النظام(  )حفظ  من  فرغنا  ان  وما  هل��ا«.. 
الدينية  الشؤون  قسم  اىل  توجهنا  حتى 
التوعوية  ال��ربام��ج  م��ن  مجلة  ع��ّد  ال��ذي 

والتوجيهية حدثنا عنها ..
قسم الشؤون الدينية 
في العتبة الحسينية 

المقدية يطلق حزمة برامج 
توجيهية  وتثقيفية

للصواب  وااللتفاتة  واالرش��اد  التوجيه 
الثقافية  اخلدمات  اول��وي��ات  بني  كانت 

عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  عزمت  التي 
التوجيه  قسم  فنشاط  للجميع،  تقديمها 
ومنها  العديدة  شعبه  خالل  من  الديني 
شعبة التبليغ والتعليم الديني كان كالجابة 
صالة  واقامة  الرشعية  االستفتاءات  عىل 
الرشيف  احلسيني  الصحن  داخل  اجلامعة 
املنابر  نرش  كذلك  نقطة،   12 وبمعدل 
بواقع  احلسيني  الصحن  يف  ايضا  الفقهية 
املحارضات  اىل عقد  بالضافة  12 منربا، 
الدينية داخل كربالء وخارجها، كام عدت 
الشعبة برناجما تبليغيا هلذا العام ل نعمل به 
يف االعوام املاضية، وذلك بإرسال خطباء 
اىل املحافظات ومنها اربيل ودياىل ومناطق 
آمرل وبعقوبة وخانقني وغريها، كام ستم 
 )250( من  بأكثر  تضريي  مؤمتر  عقد 

ُمبلهِغا«.
عن  اعلنت  التي  الُشعب  ضمن  وم��ن 
شعبة  هي  االح��زان  لشهر  استعداداهتا 
رصحت  التي  النسوي،  الديني  التبليغ 
حممد«  فاضل  »سندس  السيدة  بنشاطاهتا 
التي  »النشاطات  قائلة:  الشعبة  مسؤول 
عىل  االجابة  بني  عالية،  وبمة  هلا  نستعد 
اجلامعة  صالة  وتنظيم  الرشعية  االسئلة 
ويف  الرشيف  احلسيني  الصحن  داخ��ل 
ويف  احلرمني  وبني  بالنساء  اخلاص  احلائر 
الوضوء  تعليم  وكذلك  الزائرين،  مدن 
واملغاسل  احلسيني  احلائر  يف  الصحيح 
الرشيفني  احلرمني  بني  منطقة  يف  املنترشة 
ال��زائ��ري��ن ويف اغ��ل��ب امل��واك��ب  وم���دن 
اىل  املؤدية  الطرق  عىل  املنترشة  احلسينية 
النصح  وتقديم  املقدسة،  كربالء  مدينة 
الدينية  للزائرات واملحارضات  واالرشاد 
والعقائدية واالخالقية وسرية اهل البيت 
)عليهم السالم( يف داخل العتبة احلسينية 
ومدن الزائرين واملواكب احلسينية، ونصح 
باحلجاب  لاللتزام  ال��زائ��رات  وارش���اد 
حول  التفتيشية  ال��ع��وارض  يف  الرشعي 
التوجيهية  املحارضات  واقامة  احلرمني، 
والزيارات  واالدعية  احلسينية  واملجالس 
اجلامعية يف العتبة احلسينية املقدسة ومدن 
الزائرين واملواكب احلسينية، كذلك تعليم 
الفاتة والسور  الصحيحة لسورة  القراءة 
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املطبوعات  وتوزيع  الصالة،  يف  القصار 
حول املناسبة وآداب الزيارة«.

خ��ارج  لدينا  »ي��وج��د  حممد  واض��اف��ت 
خالل  االنشطة  من  الكثري  كربالء  حمافظة 
االرشف  )النجف  يف  احل��رام  حم��رم  شهر 
 – البرصة   – النارصية  حسني-  يا  طريق 
تبليغية،  االنشطة  وتكون  الكوت(  بابل- 
الرشعية  االس��ت��ف��ت��اءات  ع��ىل  واالج��اب��ة 
واملجالس  التوعوية  املحارضات  واقامة 
الوضوء  وتعليم  االرش��ادي��ة  احلسينية 
والصالة واحكام الغسل والتيمم، منوهة 
 100 م��ن  بأكثر  الشعبة  استعانة  ع��ن 

متطوعة«.
ملشاركة  احصائية  اخر  اىل  حممد  واشارت 
العام  هلذا  االربعينية  الزيارة  يف  املبلغات 

بالعدد الكيل حيث بلغ )350( مبلغة.
االستفتاء  وح��دة  تقدمها  انشطة  وثمة 
حدثتنا  وصفر  حم��رم  لشهري  النسوي 
مسؤول  فاهم(  فالح  )فرات  السيدة  عنها 
الوحدة  قائلة: »تتلخص نشاطات وحدة 
احلرام  حمرم  شهري  يف  النسوي  االستفتاء 
يف  احلسينية  املجالس  بإقامة  اخلري  وصفر 
رسداب احلجة، وأرسال عدد من منتسبات 
الوحدة لإلستفتاء يف مدن الزائرين القامة 
رسيعة  واقامةدورات  الدينية  املحارضات 

للزائرات يف الفقه والخالق«.
ادارات  مع  تنسيق  »لدينا  فاهم  وتابعت 

من  عدد  الرسال  املرشفة  املزارات  بعض 
املنتسبات اليها لإلجابة عىل االستفتاءات 
يف  اما  هناك،  احلسينينة  املجالس  واقامة 
الوحدة  فتتكفل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
احلسيني  احل��ائ��ر  يف  منتسباهتا  بتوزيع 
صفوف  تنظيم  اىل  اض��اف��ة  لإلستفتاء 
با  اخلاصة  الحكام  اعطاء  مع  اجلامعة 
والفارسية،  واالنكليزية  العربية  باللغة 
فضالاً عن قراءة مصيبة الطف الكاملة«.  

قسم الصيانة في 
العتبة المقدسة يكمل 

استعداداته لموسم االحزان
بعدها كانت لنا جولة يف الصحن احلسيني 
واحلجة  الشهداء  رسدايب  وبني  الرشيف، 
مسؤول  االن��ب��اري  كريم  احل��اج  التقينا 
العامل  عن  حدثنا  ال��ذي  الصيانة  قسم 

ملوسم  استعدادا  القسم  فيها  يبارش  التي 
فصال  هو  االعامل  »اول  قائال:  االحزان 
التي  الرشيفة  القبة  راية  وتطريز  وخياطة 
الكوادر  بدأت  وقد  حمرم،  اول  يف  سرتفع 
تبديل  بمراسيم  اخلاصة  املنصة  بعمل 
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  قبة  راي��ة 
يف  املنضوية  الفنية  الكوادر  ب��ارشت  كام 
وحدة )الدوشمة والتطريز( بأعامل فصال 
التي  اللوحات  وتطريز  الرايات  وخياطة 
احلسيني  الصحن  داخ��ل  تعّلق  س��وف 
تغليف  اىل  اض��اف��ة  وخ��ارج��ه  ال��رشي��ف 
بالقامش االسود مكتوبة  االعمدة واحلائر 
عليها عبارة )يا حسني يا مظلوم(، كذلك 
»منصات«  بتهيئة  النجارة  وح��دة  تقوم 
دخ���ول امل��واك��ب ع��رب م��داخ��ل اب��واب 
»مسطبات«  وكذلك  الرشيف،  الصحن 
لتسهيل  املداخل  مدرجات  عىل  توضع 
حركة دخول عربات املعوقني من الزائرين 
املؤقت املالصق  الشباك  املعزية، وتركيب 
االك��رب(  )ع��يل  جهة  من  املقدس  لشباك 
لفسح جمال اكرب للزائرين، وفرش ارضية 
»بالكاربد  الرشيف  احلسيني  الصحن 
الصحن  م��داخ��ل  وف��رش  وال��ن��اي��ل��ون«، 
استعدادا  ب��ال��رم��ال  ال��رشي��ف  احلسيني 
الذي  »طويريج«  عزاء  موكب  الستقبال 

سينطلق يف ظهرية العارش من املحرم«. 
ايضا  القسم  »يعمل  االن��ب��اري:  واش��ار 
املفقودين  ليواء  مؤقت  موقع  هتيئة  عىل 

15

العطاء الحسيني



وهتيئة  نصب  اىل  اض��اف��ة  ال��زائ��ري��ن  م��ن 
)كرفانات( خاصة باستقبال وفود املواكب 
القبلة، وجتهيز  باب  احلسينية عند عارضة 
وتثبيت قواعد واعمدة لتنظيم حركة مرور 
والصحن  املقدس  احلرم  داخل  الزائرين 
وحدة  قيام  عن  فضال  الرشيف  احلسيني 
بعمل  النجارة  وحدة  بمشاركة  السمكرة 
الرشيف  احلسيني  احلائر  ح��ول  قواطع 
الزائرين  دخ��ول  دليل  اعمدة  وتصنيع 
القسم  يقوم  اخ��رى  جهة  ومن  للحائر، 
بالزائرين  خ��اص  جم��رس  وهتيئة  بنصب 
الرشيفني  احلرمني  بني  منطقة  يف  املشاة 
الصحن  من  الشهداء  باب  من  بالقرب 
شعبة  عمل  ان  مبينا    ، املقدس  احلسيني 
التابعة  املياه واملحطات والربادات  معاجلة 
الصالح  املاء  انتاج  تشمل  الصيانة  لقسم 
ملواقع  الصايف  املاء  بضخ  وتقوم  للرشب، 
العتبة احلسينية املقدسة واالقسام واملرافق 
اخلدمية التابعة هلا فضال عن زيادة ساعات 
اما  االحتياجات،  كافة  لسد  التشغيل 
ضمن   )R.O(�ال مياه  ملحطة  بالنسبة 
وصفر  حمرم  شهر  خالل  وعملها  املوقع  
اىل  للرشب  الصالح  امل��اء  بتزويد  ف�يبدأ 
موقعها،  من  القريبة  واملواكب  الزائرين 
الواقعة  اخلارجية  املاء  حمطات  يف  وتتمثل 
عىل الطرق املؤدية ملدينة كربالء وهي كل 

احللة يف  الواقعة عىل   )R.O(�ال من حمطة 
خان  منطقة  وحمطة  السيب  ه��ور  خم��ازن 
اىل حمطتي  اضافة  الزائرين  الربع يف مدينة 
)النجف/كربالء(،  طريق  عىل  العطاء 
 )R.O(�ال املحطات  ان  اىل  التنويه  وجيدر 
عن  فضال  واالن��ت��اج  بالعمل  مستمرة 
وهي  املعتادة  التشغيل  ساعات  مضاعفة 
12 ساعة  لليوم الواحد لتصبح 24 ساعة 
املنتج  امل��اء  توزيع  ليتم  احلاجة،  حسب 
واملواكب  المنية  والقوات  املواطنني  عىل 

اخلاصة«.
خدمات خارجية اخرى حدثنا عنها احلاج 
الصيانة  قسم  انفك  ما  االن��ب��اري  كريم 
اخلدمات  ع��ن  ن��وه  حيث  تقديمها  ع��ن 

كربالء  حمافظة  خارج  القسم  يقدمها  التي 
اللوحات  بإعطاء  القسم  يقوم  املقدسة 
واجلوامع  للمساجد  وال��راي��ات  املطرزة 
داخل  واجلامعات  العال  دول  اغلب  يف 
السواد  وتقديم  هدايا  شكل  عىل  العراق 
اىل  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  وراي��ة 

املراقد واملزارات الرشيفة«.
يقيمها  التي  النشاطات  ابرز  وبخصوص 
»ان  قال:  احلرام  حمرم  شهر  خالل  القسم 
االع��امل  من  الكثري  يقدم  الصيانة  قسم 
لعامل  ونظرا  احل��رام  حم��رم  شهر  خ��الل 
)عليه  احلسني  االم��ام  ح��رم  يف  التوسعة 
وهتيئتها  الرساديب  انشاء  مثل  السالم( 
تقليص  واع��امل  احل��رام  حمرم  شهر  خالل 
االعمدة الطابوقية يف داخل احلرم وغريها، 
فقد قامت الكوادر بأعامل الفصال وخياطة 
الرشيف  الصحن  داخ��ل  يف  ال��س��وادات 
واحلائر احلسيني بحلة جديدة، وبالتعاون 
ماء  ودائ��رة  املقدسة  العباسية  العتبة  مع 
الفنية يف قسم  املالكات  قامت  كربالء كام 
الصيانة بمدِّ انبوب ماء من حمطة اخلريات 
)السجلة، الفيادة( وتوصيل املياه الصاحلة 
املنترشة  واحلسينيات  املواكب  اىل  للرشب 
موضحا:  نجف(«،  )كربالء/  طريق  عىل 
اقسام  كافة  مع  تنسيق  لديه  القسم  »ان 
ومرافق العتبة احلسينية املقدسة كأن يكون 
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التنسيق والتعاون مع قسم االليات لفرش 
مداخل ابواب الصحن الرشيف استعدادا 
التنسيق  كذلك  »طويريج«،  ركضة  لعزاء 
واخلارجية  الداخلية  اخلدمية  قسمي  مع 
من  وغ��ريه��ا  املضيف  قسم  اىل  اض��اف��ة 
تنسيق  هناك  كذلك  االخ��رى،  االقسام 
كربالء  جماري  دائ��رة  مع  ومستمر  مسبق 
املجاري  تسليك  اعامل  لغرض  املقدسة 
يف داخل املدينة، ودائرة ماء كربالء ودائرة 
 .»)R.O( الصحة بخصوص فحص مياه

خدمات طبية كبرى 
طيلة ايام عاشوراء 

الداخل من باب الكرامة خامس ابواب   
الصحن احلسيني الرشيف من جهة منطقة 
منها  اليمني  واىل  الرشيفني  احلرميني  بني 
عىل  خدماهتا  تقدم  التي  املفرزة  سيجد 
خدماهتا  طبيعة  وعن  ساعة،   24 م��دار  
امحد  احل��اج  حدثنا  احل��رام  حمرم  شهر  يف 
الطبية  املفرزة  مسؤول  الشمري  جليل 
قائال:  امل��ق��دس��ة،  احلسينية  العتبة  يف 
كل  استنفار  عىل  الطبية  املفرزة  »اعتادت 
من  اب��ت��داء  طبية  مفارز  لوضع  طاقاهتا 
املقدسة،  كربالء  مدينة  ح��دود  مداخل 
تكون  حيث  الرشيف،  احلرم  اىل  وتنتهي 
موزعة  والثالثة  والثانية  االوىل  املفارز 
بكافة  وجمهزة  الثالث  الزائرين  مدن  عىل 

الطبية  والكوادر  واملستلزمات  االجهزة 
طبية  مفارز  ايضا  وضع  وقد  املتخصصة، 
عىل الطرق املؤدية اىل كربالء بالتنسيق مع 
دائرة صحة كربالء املقدسة واالسناد من 
قبل املتطوعني من حمافظات خمتلفة، وقبل 
احلسينية  العتبة  استوردت  سنوات  ثالث 
االجهزة   من  وحديثة  جديدة  جمموعة 
جمهزة  متنقلة  عيادة  بينها  من  كان  الطبية، 
ويمكن  احلديثة  الطبية  االجهزة  بكافة 
للحاالت  املتنقلة  باملستشفى  تسميتها 
انقاذ  يف  آن��ذاك  ساعدت  وق��د  الطارئة، 
اىل  بالضافة  خطرية،  مرضية  ح��االت 
احلول  منطقة  يف  طبية  »كرفانات«  وضع 
الرابط بني مزار سيد جودة و منطقة باب 

اخرى وضعت  طويريج، كذلك جمموعة 
الزمان  صاحب  االمام  مقام  من  بالقرب 
وعيادة  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل 

متنقلة بالقرب منها«.
طرحته  ال��ذي  السؤال  عىل  االجابة  ويف 
النشاطات  بخصوص  »االح���رار«  جملة 
شهر  خ��الل  سابقتها  ع��ن  املستحدثة 
حمرم  لشهر  »بالنسبة  ق��ال:  احل��رام  حم��رم 
مفارز  توفري  عىل  امل��ف��رزة  تعمل  احل��رام 
يف  واخرى  السدرة  شارع  منطقة  يف  طبية 
الرشيف  الصحن  داخل  الشريازية  قاعة 
قرب  اخرى  مفرزة  وجود  اىل  بالضافة 
املتنوعة  امل��ف��ارز  وه��ذه  ال��ك��رام��ة،  ب��اب 
احلسينية  امل��واك��ب  لس��ع��اف  وض��ع��ت 
، كذلك  ال��ع��راق  داخ���ل وخ���ارج  م��ن 
ركضة  مراسيم  خالل  طبية  مفارز  وجود 
امل��ش��ارك��ني يف هذه  ط��وي��ري��ج، وحل��ج��م 
املباركة ولتكرار  املراسيم ركضة طويريج 
احيانا  تصاحبها  التي  االختناق  حاالت 
لة  مَحَ جانب  اىل  امل��ف��رزة  وضعت  فقد 
ة - )وهم من املتطوعني املتواجدين  اَلرسهِ
الكوادر  من  جمموعة  املراسيم(،  خالل 
احل��االت  لس��ع��اف  املتخصصة  الطبية 
يف  املتطوعني  عدد  وصل  وقد  الطارئة، 
عىل  وامل��وزع��ني  االخ��ت��ص��اص��ات  مجيع 
املقدسة  كربالء  مدينة  يف  مفرزة   )16(
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املاضية  السنة  يف  احلرام  حمرم  شهر  خالل 
متطوعا،   )150( يقارب  ما  1439ه��� 
واستقبلت املفارز )16( يف السنة السابقة 
خالل  مراجعا   )3000,000( من  اكثر 

شهري حمرم وصفر«.
موكدا: »ان املفرزة الطبية لديا تنسيق مع 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  االقسام  مجيع 
واالمنية،  اخلدمية  االقسام  من  خاصة 
كذلك لديا تنسيق مع دائرة صحة كربالء 
الساندة  الطبية  الكوادر  لتهيئة  املقدسة 
الدائرة  اىل  التابعة  املفارز  عىل  وتوزيعها 
لديا  املفرزة  كذلك  حم��رم،  شهر  خ��الل 
العراقي  االمح��ر  اهل��الل  مجعية  مع  تنسيق 
الذي يعمل عىل تقديم االسعافات االولية 

البسيطة او نقل احلاالت املرضية من و اىل 
املفارز«.

زين  مستشفى  ُتقدم  متصل  صعيد  عىل 
مفرزة  بتوفري  الطبية  خدماهتا  العابدين 
طبية ساندة يف باحة املستشفى حدثنا عنها 
الطبي  املدير  القطب  امحد هاشم  الدكتور 
عرشين  من  املفرزة  »تتكون  للمستشفى: 
رسيرا جمهزا بكافة االجهزة الطبية، اضافة 
اىل كادر طبي ومترييض عىل مدار الساعة، 
ويبدأ عمل الكوادر ابتداء من اليوم الثامن 
نفس  من  عرش  الثالث  اىل  حمرم  شهر  من 
خالل  من  املفرزة  عمل  ويكون  الشهر، 
استقبال املرىض ومعاجلتهم بشكل جماين، 
اىل  الطارئة  احل��االت  تويل  اىل  اضافة 

مبينا  ايضا«،  جمانا  ومعاجلتهم  املستشفى 
ان »املستشفى لديا تنسيق مسبق ومستمر 
ضمن  املقدسة  كربالء  صحة  دائ��رة  مع 
اضافة  للمحافظة،  املفرزة  طوارئ  خطة 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  مع  التنسيق  اىل 
وخارج  داخ��ل  الطبية  املساعدة  لتقديم 
م��دار  ع��ىل  ال��رشي��ف  احلسيني  الصحن 

شهري حمرم وصفر«.
خدمات جليلة يقدمها 

قسم رعاية الحرم 
الشريف على مدار 

الساعة 
قسم  رئيس  احلمداين  منتظر  احلاج  حدثنا 
اخلدمات  ابرز  عن  الرشيف  احلرم  رعاية 
حمرم  شهر  خ��الل  القسم  يقيمها  التي 
احلرام قائال: »اعامل القسم تتمثل يف فرش 
ب�«الكاربت  الرشيف  احلسيني  الصحن 
بالنايلون  االب���واب  وتغليف  االمح���ر« 
العرشة  االي��ام  خالل  االبيض  والقامش 
مواقع  ارب��ع��ة  وهتيئة  حم��رم،  م��ن  االوىل 
ع��زاء  تنظيم  لغرض  احلسينية  للمنابر 
املكتبات،  شعبة  مع  بالتنسيق  املواكب 
املكتبات  برفع  اخلدمية  الكوادر  تقوم  كام 
الرشيف  الصحن  داخل  املوجود  املذهبة 
دخول  وسهولة  املمرات  توسيع  بدف 
وجتهيز  غسل  كذلك  الزائرين،  وخروج 
الصيانة  ك��وادر  قبل  من  الرشيفة  القبة 

التابعة للقسم«.
من  ش��ك  »ال  ان  احل��م��داين:  واض���اف 
حمرم  شهري  خالل  للمتطوعني  حاجتنا 
 )125( قرابة  عددهم  يصل  وقد  وصفر 
وتتمثل  املحافظات،  خمتلف  من  متطوعا 
اخلاص  جاد  السهِ ورفع  ادامة  يف  وظيفتهم 
باحلرم الرشيف وممراتههِ، وترتيب املكتبات 
لديه  القسم  »ان  مبينا:  وادامتها،  اجلدارية 
احلسينية  العتبة  اقسام  اغلب  مع  تنسيق 
داخ��ل  االم���ور  تنظيم  ب��دف  امل��ق��دس��ة 

الصحن الرشيف«.
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مضيف االمام الحسين 
مائدة يجتمع عليها 

مختلف الزائرين
لنمرَّ  الكثري  ولدينا  احلرم  داخل  زلنا  ال 
هذه  حمطتنا  لكن  وُشعب  اقسام  بني  بم 
الزائر  عنه  يبحث  ما  او  تكون  قد  امل��رة 
للتربك والعافية، فمع قسم مضيف المام 
اىل  النظرة  جتد  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 
منتسبوه  ينفذها  التي  واخلدمات  االعامل 
والعاملون فيه كبرية، حيث اهنم ال يتوانون 
هذه  وع��ن  لديم،  ما  افضل  تقديم  عن 
اخلدمات وطبيعتها كان لنا لقاء مع احلاج 
مصطفى عباس خ� رئيس قسم مضيف 

حيث  ال��س��الم(  )عليه  احلسني  االم���ام 
املليونية  الزيارات  يف  القسم  »يقوم  قال: 
املقدسة  احلسينية  العتبة  منتسبي  بتزويد 
بوجبات  االقسام  مجيع  يف  واملتطوعني 
عشاء(  غ��داء،  )اف��ط��ار،  اليومية  الطعام 
منفذ  فتح  اىل  بالضافة  جم��اين،  بشكل 
للتوزيع اخلارجي للزائرين الكرام، اضافة 
احلسني  االم��ام  مضيف  يف  التوزيع  اىل 
خيتص  ال��ذي  الرئيس،  السالم(  )عليه 
الطعام  وجبات  من  كبرية  اع��داد  بتوفري 
طيلة  متواصلة  بصورة  الكرام  للزائرين 
ايام الزيارة واضافة للوفود اخلارجية التي 
شتى  من  املقدسة  احلسينية  العتبة  اىل  تفد 
االستضافات  هذه  وتنضم  العال،  بقاع 

هلذه الوفود بصورة رسمية عرب كتب تدد 
يتم  وايضا  االستضافة،  ويوم  الوفد  هوية 
يوم  العال  يف  شاورما  شيش  اكرب  نصب 
شهر  من  عرش  والثالث  والعارش  التاسع 
حمرم احلرام، ويكون تضري الطعام بأجود 
وافضل املواد بعد ان يتم فحصها من قبل 
الشؤون الطبية )مذخر الفحص الطبي(«. 
اخلارجية  النشاطات  اىل  خ�  واش��ار 
شهر  خالل  القسم  »يعمد  قائال:  للقسم، 
ومأدبة  اقامة جمالس عزاء  اىل  احلرام  حمرم 
طعام يف جممعي العتبة يف مدينة قم املقدسة 
التي  النشاطات  جانب  واىل  اي���ران،  يف 
باملشاركة  تتعلق  انشطة  انفا، هناك  ذكرهتا 
توزيع  يتم  حيث  »طويريج«  ركضة  يف 
املقدسة  العتبة  منتسبي  ع��ىل  ال��راي��ات 
واملتطوعني ملساندة االخوة يف قسم حفظ 
النظام واخلدمية اخلارجية يف تنظيم العزاء، 
يف  املشاركني  ع��ىل  امل��ي��اه  ت��وزي��ع  كذلك 
مركبات   )4( اىل  تصل  بكميات  الركضة 
كبرية خمصصة لنقل املياه، ولكون املضيف 
حمرم  شهر  يف  مشاركة  االقسام  اكثر  من 
من  القادمني  املتطوعني  عدد  يصل  فقد 
متطوعا،   )225( اىل  املحافظات  خمتلف 
يتم توزيعهم عىل مواقع القسم املتنوعة«. 

اكثر  مع  القسم  »تنسيق  اىل:  واشار خ� 
مثل معمل غاز كربالء  من جهة خارجية 
القسم  تزويد  يتم  حيث  وبابل  املقدسة 
مع  تنسيق  هناك  وايضا  السائل،  بالغاز 
امل��ت��ربع��ني م��ن ج��ه��ات خ��ارج��ي��ة ل��رشاء 

املواد«.  
قناة كربالء الفضائية 
مرآة الحدث العاشورائي

مدير  امل��وس��وي  اث��ري  السيد  مع  وتدثنا 
حول  الفضائية  كربالء  قناة  يف  الربامج 
االستعدادات اخلاصة بالقناة واجلديد فيها 
فقال: »النشطة التي ستقوم با قناة كربالء 
تبدأ  الفضائية يف شهر حمرم احلرام تديدااً 
يف  سيجري  ملا  والصورة  الصوت  بنقل 
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شهر حمرم احلرام يف مدينة كربالء املقدسة 
وعىل  حسينية،  وط��ق��وس  شعائر  م��ن 
متكنه  ما  بأفضل  اجلهود   ستتضافر  أث��ره 
االنتشار  خ��الل  من  العاملة،  الطاقات 
واالستيعاب العالمي لنقل صوت شيعة 
الفضل  ايب  وأخيه  احلسني  االمام  وحمبي 
خالل  م��ن  ال��س��الم(،  )عليهم  العباس 
داخل  االعالمية(  )التغطية  أمور  تفعيل 
وخ��ارج��ه،  ال��رشي��ف  احلسيني  الصحن 
وتنسيق ذلك مع احداث تاريخ شهر حمرم 
ومواقف  شهادات  من  يتبعه  وما  احل��رام 
السالم(  احلسني)عليه  االم��ام  مسرية  يف 
امليامني،  وأصحابه  اهله  مع  واستشهاده 
كامريات  وج��ود  السنة  ه��ذه  وستشهد 
السنة  يف  القناة  تعتمدها  تكن  ل   ،»HD«
االمام  راية  تبديل  مراسيم  لنقل  املاضية 
احلسني )عليه السالم(  يف اليوم االول من 
شهر حمرم ونزول املواكب العزائية اضافة 
اىل النشاطات االخرى، وجيدر التنويه عن 
عدد الكامريات التي ستوظف لشهر حمرم 
 )30( اىل  تصل  حيث  1440ه���  احل��رام 
املكاتب  عىل  واالعتامد  باالستعانة  كامريا 
كربالء  قنوات  ملجموعة  التابعة  اخلارجية 
 )3( االدارة   وف��رت  كذلك  الفضائية، 
كامريات )Wireless( الال سلكي و )4( 
اجهزة MIXER – )املكرس هو ثاين جهاز 
بعد امليكرفون يف سلسلة النظام الصويت(، 
و  مايك صوت  توظيف )65(  اىل  اضافة 
)2( طائرات مسرية، وتم جتهيز كونرتول 
 HD��ال بمواصفات  العباسية  العتبة 
املقدسة  احلسينية  العتبة  بكونرتول  وربطه 
)الفايرب(  الضوئي  الكيبل  طريق  ع��ن 
بطول )450( مرت,ا كذلك تم تنصيب )3( 
اجهزة تصوير ) اجليمي جيب  او الكرين 
الصحن  داخ��ل  منها  اث��ن��ان   )Crane
احلرمني  بني  منطقة   يف  وواح��د  الرشيف 
 : ك��ام  )االس��ت��دي  استخدام  جانب  اىل 
وتوظيف  االهتزاز(  بمنع  خاص  جهاز 

مع  بالتنسيق  للتصوير  »هليكوبرت«  طائرة 
عدد  وسيكون  املشرتكة،  القوات  قيادة 
املصورين املستنفرين يف شهر حمرم احلرام 

)75( مصورا.
احلرام  حمرم  شهر  يف  املوسوي:  واض��اف 
الفضائية  كربالء  قنوات  جمموعة  تبدأ 
ويقسم  العمل,  يف  الكامل  باالستنفار 
اليوم  يف  )وج��ب��ات(  أرب��ع  ع��ىل  العمل 
تقيمها  التي  النشاطات  ان  مبينا:  الواحد، 
خارج  الفضائية  كربالء  قنوات  جمموعة 
مدينة كربالء املقدسة تتمثل يف نقل اخبار 
احلسني  كربالء  اىل  املتوجهني  الزائرين 
املحافظات،  خمتلف  من  السالم(  )عليه 
سيتوزع  حم��رم   من  العارش  ي��وم  كذلك 
اقامة  مواقع  نحو  بكامرياهتم  املصورون 
الشعائر احلسينية وتغطية فعالياهتا بدءا من 
مركز املدينة و منطقة بني احلرمني وحوهلا 
املدينة  خل��ارج  التغطية  دائ��رة  تتسع  حتى 

املقدسة«.
ميداين  العمل  ان  »ب��ام  امل��وس��وي:  وتابع 
لذا  وحوهلام  املقدستني  العتبتني  داخ��ل 
لتسهيل عمليات  املستمر  التنسيق  يتطلب 
الطرفني،  لكال  واملهني  العالمي  العمل 
كربالء  قنوات  جمموعة  مصوري  فتواجد 
واخلارجية  الداخلية  الماكن  يف  الفضائية 
من  بدايةاً  التنسيق  من  أشكاال  يتطلب 

بتنسيق  التصوير  ومعدات  أدوات  نقل 
تنصيب  ث��م  االل��ي��ات وم���ن  ق��س��م  م��ع 
قسم  م��ع  بالتنسيق  التصوير  سكالت 
اخلارجية  امل��ؤث��رات  وحجب  الصيانة 
حفظ  قسم  مع  بالتنسيق  الكامريات  عن 

النظام«.
مسؤول  املوسوي  جعفر  السيد  وتدث 
»تتلخص  قائال:  احل��ريب  االع��الم  شعبة 
يف  احل���رام  حم��رم  شهر  يف  الشعبة  م��ه��ام 
احلسينية  للمواكب  العالمية  التغطية 
واقامة معارض انتصارات احلشد الشعبي 
اقامة  كذلك  الزائرين  اىل  ستعرض  التي 
ستكون  كام  الشهداء  تستذكر  مهرجانات 
املقدسة  كربالء  خ��ارج  نشاطات  هناك 
لتغطية الزائرين القادمني اىل كربالء ونقل 
املجاهدون  يقيمها  التي  احلسينية  املواكب 

يف املناطق املحررة«.
التي  انشطتنا  ان  امل��وس��وي:«   واض��اف 
السابقة  نقوم با يف أشهر حمرم احلرام  كنا 
القوات  املعارك خطوة بخطوة مع  لتوثيق 
توثيق  وكذلك  الشعبي  واحلشد  المنية 
املجاهدون  يقيمها  التي  احلسينية  الشعائر 
وهم عىل سواتر القتال مع داعش, أما هذه 
لبطالنا  احلسينية  الشعائر  سننقل  السنة 
النرص  بعد  املحررة  املناطق  يف  املجاهدين 
االع��الم  قسم  م��ع  التنسيق  خ��الل  م��ن 
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والعالقات للعتبة احلسينية املقدسة«. 
إعالم العتبة الحسينية 
المقدسة منبر  للكلمة 

الحرة
قهِسم العالم هو من أهم القسام التابعة 
أوائلها،  ومن  سة  امُلقدَّ احُلسينّية  للَعتبة 
مبادئ  نرش  القهِسم  هذا  مهام  رأس  وعىل 
السيدة  بموالتنا  اقتداءاً  احلسينية  الثورة 
العابدين  زي��ن  الم���ام  وم��والن��ا  زينب 
بالدور  قاما  اللذين  ال��س��الم(  )عليهام 
الم��ام  مظلومية  ون��رش  امُلهم  العالمي 
بذلك  وتبعهام  السالم(  )عليه  احُلسني 
فكان  السالم(،  )عليهم  الطهار  الئمة 
الطاهرة  الرسالة  ه��ذه  ُيكمل  ممَّ��ن  الُب��د 
والتي  النسانية  املعاين  مجيع  تمل  التي 
قداسة  عىل  عالوة  الثورة،  بذه  دت  جتسَّ
وحجم  الروحية،  وأمهيتها  كربالء  مدينة 
الحداث  سري  وطبيعة  املليونية،  زياراهتا 
فيها التي باتت املادة االكثر خصوبة وثراءاً 
العراقية  امل��دن  من  مثيالهتا  عن  إعالميا 
العالم  مما صريها يف ص��دارة  االخ��رى؛ 

الدول تغطية ومتابعة وتليال.
أم���ا م��ه��ام ال��ق��س��م ب��ش��ك��ل ع���ام فهي 
معني  ��س��ايت  م��ؤسَّ االول  جانبني،  ع��ىل 
بالنشاطات والعامل التي تقوم با الَعتبة 
واملناسبات  الفعاليات  وكافة  احُلسينّية 
سة،  امُلقدَّ الَعتبة  يف  ُتقام  التي  الدينية 

واجلانب الثاين هو إعالم القضيَّة احُلسينّية، 
عاملية  كوهنا  املباركة؛  الثورة  لبعاد  إبرازا 
وغري  ال��ب��رش  بجميع  هتتم  وإص��الح��ي��ة 
مكاٍن،  او  زماٍن  او  طائفٍة  او  بفئٍة  دة  حمدَّ
دولية  مهرجانات  هنالك  كانت  لذلك 
»تراتيل  كمهرجان  القسم  يقيمها  ما  منها 
سجادية الدول« املهرجان الثقايف السنوي 
لإلمام  االنسانية  امل��ع��ارف  بنرش  املعني 
والذي  السالم(،  )عليه  احلسني  بن  عيل 
خمتلف  من  كثرية  شخصيات  يستقطب 
ويقام  والطوائف  والدي���ان  اجلنسيات 
داخل الصحن احلسيني الرشيف، كذلك 
لغات  لسبع  مرتمجة  مطبوعات  هنالك 
واستضافة  العال،  أنحاء  كافة  اىل  تصل  
ك��ب��ار االع��الم��ي��ني االج��ان��ب ك��دع��وة 
احلاصلة  واملجريات  االح��داث  لتوثيق 
اخلدمات  وحجم  املليونية  الزيارات  يف 
الروضة  اذاع��ة  اىل  اضافة  فيها،  املقدمة 
 )FM( موجة  عىل  تبث  التي  احلسينية 
أهل  مفاهيم  بنرش  ُتعنى  عة  متنوِّ برامج 
ثورة  وأه��داف  السالم(  عليهم   ( البيت 
وكذلك  السالم(  )عليه  احلسني  الم��ام 

ة أطياف املجتمع. برامج هتتم بكافَّ
ومن املهام املناطة بالقسم طباعة ما يتاجه 
وارشادات  وتعليامت  نرشات  من  الزائر 
الدينية ونرش  واملناسبات  الزيارات  ختص 
لشعب  املقروء  الفكري  النتاج  وتوزيع 

االعالم وإيصاهلا للزائرين الكرام، أفرادااً 
ومؤسسات يف كربالء املقدسة وحمافظات 

العراق املختلفة.
االعالم النسوي في 
العتبة الحسينية 
يعلن عن برامجه 
االعالمية والثقافية

وقالت رسى اجلليحاوي مسؤول االعالم 
النسوي ان »االيام العرشة االوىل  من شهر 
باكستان  دولة  من  وفد  لدينا  احلرام  حمرم 
بلغة  حم����ارضات  ل��ل��وف��د  نظمنا  ح��ي��ث 
املحارضات  هذه  تقام  وسوف  االوردو 
تم تشكيل  االنبياء، كذلك  قاعة خاتم  يف 
املثال  الطالبات  من  اولية  اسعافات  فريق 
يف جامعة كربالء سعيا منا لزيادة التواصل 
)عليه  واالم��ام  الطالبات  بني  الروحي 
الطالبات عىل  يتم تدريب  السالم( حيث 
االسعافات االولية من زرق االبر وقياس 
اسعاف  كيفية  وكذلك  والسكر  الضغط 
حاالت االختناق للزائرات خالل الزيارة 
زينبية«  »لنكهِ  مسابقة  واقامة  االربعينية، 
احلسيني  احلرم  داخل  بالزائرات  اخلاصة 
ال��زائ��رات  تعريف  اىل  واهل��ادف��ة  املطهر 
ببعض املسائل االبتالئية، وايضا لتعريف 
احلجاب  ختص  فقهية  بأمور  ال��زائ��رات 
اعداد  وكذلك  اخ��رى،  ابتالئية  وام��ورا 
االعالمي  ال��دور  عن  ك��راس  وتصميم 
واقعة  يف  السالم(  )عليها  زينب  للسيدة 
االس��ايس  ال��دور  اىل  بالضافة  الطف، 
نشاطات  تغطية  وهو  النسوي  لإلعالم 
احلسينية  العتبة  يف  النسوية   االق��س��ام 

املقدسة«.
السياحة الدينية في 

العتبة الحسينية تعلن 
عن جاهزيتها لنقل آالف 

الزائرين  
اخلارج حيث  من  السدرة  باب  واىل جهة 
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السياحة  قسم  الزائرين  من  الكثري  يقصد 
السياحية،  براجمه  عىل  لالطالع  الدينية 
طيلة السنة وما يمنا فيها هو استعدادات 
التي  واخلدمات  االح��زان  لشهر  القسم 
عبد  زيد  الشاب  عنها  حدثنا  سيقدمها، 
الدينية  السياحة  الواحد حممد رئيس قسم 
باصات  توفري  اىل  القسم  »يستعد  قائال: 
وتوديع  استقبال  لغرض  وحديثة  مكيفة 
الزائرين الكرام املتوجهني لزيارة العتبات 
املقدسة خالل شهر حمرم احلرام من املنافذ 
الشيب،  الشالجمة،  )سفوان،  احلدودية 
وبغداد،  النجف  مطاري  ومن  مهران(، 
اىل  يومية  رحالت  بتسيري  القسم  وسيقوم 
املقدسة،  الكاظمية  االرشف،  )النجف 
املراقد  زي��ارة  لغرض  املقدسة(  سامراء 
ان  مبينا:  الرشيفة،  وامل���زارات  املقدسة 
نقل  عىل  يعمل  العام  مدار  وعىل  القسم 
مناطق  اىل  كربالء  مدينة  من  الزائرين 
خالل  السنة  ه��ذه  وستشهد  سكناهم، 
مركبات  ع��دد  زي��ادة  احل��رام  حم��رم  شهر 
النقل املتنوعة لغرض ايصال اكرب عدد من 
املأخوذة  الوظيفة  ثقل  وبسبب  الزائرين، 
الزائرين  نقل  حيث  من  القسم  عاتق  عىل 
خالل  نشاطاته  مجيع  اداء  القسم  قرر  فقد 

شهر حمرم دون االستعانة باملتطوعني«.
نشاطات ثقافية 

وفكرية وميدانية يعلن 
عنها قسم النشاطات 

العامة استعدادا 
لموسم عاشوراء

الدينية، قسم  السياحة  وبالقرب من قسم 
اخر اعلن عن جاهزيته واستعداد الُشعب 
احل��رام،  حمرم  شهر  لقدوم  فيه  املنضوية 
لنا احلاج عيل كاظم سلطان  حيث تدث 
هذه  عن  العامة  النشاطات  قسم  رئيس 
االستعدادات مفصال نشاطات كل شعبة، 
با  نادى  التي  باملبادئ  منا  »ايامنا  قائال: 
رمضاء  يف  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
املباركة  املناسبة  هلذه  واستذكارااً  كربالء 
النشاطات  من  جمموعة  القسم  سيقيم 
والعقائدية  وامليدانية  واالدبية  الثقافية 
وغري ذلك، حيث تتهيأ شعبة املهرجانات 
يف  شعري  مهرجان  لقامة  وامل��ؤمت��رات، 
زينب  السيدة  رحلة  عن  واس��ط  حمافظة 
ذكرى  يف  يقام  وسبيها  السالم(  )عليها 

)عليه  العابدين  زي��ن  االم��ام  استشهاد 
شعبة  ان  سلطان  وواص���ل  ال��س��الم(، 
حمرم  شهر  يف  مهم  نشاط  لديا  املعارض 
احلرام خاص بإقامة اسبوع ثقايف يف حمافظة 

السليامنية بمناسبة ذكرى عاشوراء«.
ومن االنشطة الثقافية التي اشار هلا سلطان 
ما ستقدمه شعبة دار اللغة العربية والدب 
مشاهد  تصوير  منها  انشطة  من  العريب 
احلسني  الم��ام  زي��ارة  مراسيم  من  خمتارة 
دار  موقع  عىل  وعرضها  السالم(  )عليه 
اقامة  اىل  بالضافة  العريب  واالدب  اللغة 
اللغة  اساتذة  بعض  ودعوة  عزاء  جمالس 
عىل  الضوء  لتسليط  هلا،  العريب  واالدب 
النواحي البالغية يف خطب االمام احلسني 
)عليه السالم( وما وردت فيها من مواعظ 

اخالقية وتربوية«.
ونوه سلطان اىل مرشوع ثقايف فكري كبري 
وهو  اقامته  الدينية  امل��دارس  شعبة  تعزم 
املرجعية  م��رشوع  ك��وادر  لع��داد  التهيؤ 
اختبار  خالل  من  وذلك  التبليغي  الدينية 
العراق  عموم  يف  الدينية  امل��دارس  طلبة 
اكثر من 2000  اىل  اعدادهم  الذي يصل 
االختبار  ه��ذا  منهم  جيتاز  وم��ن  طالب 
ويصل  التبليغي،  امل��رشوع  يف  سيشرتك 
امل��رشوع   يف  الفعليني  املشرتكني  اع���داد 
واغلبهم  مبلغني،   106 اىل  املبلغني  من  
التابعة لشعبتنا،  الدينية  املدارس  من طلبة 
كربالء   � النجف  طريق  ع��ىل  م��وزع��ني 
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وكذلك طريق بابل � كربالء هذا بالضافة 
بطباعة  والرشوع  االداري  االستعداد  اىل 
بمرشوع  اخلاصة  والبوسرتات  االكياس 
»ال ارساف ال تبذير« وتوزيعها يف املواكب 
جمموعة  توزيع  وكذلك  الزائرين  ومدن 
بقايا  حلفظ  الزائرين  عىل  الكياس  من 
طعامهم با حفاظااً عىل الطعام من التلف 

والتبذير«.
احلديث  النشاطات  قسم  رئيس  وتابع 
القسم،  التي ستنفذها شعب  الربامج  عن 
يقيمه  الذي  حسيني(  )انا  محلة  كربنامج  
توافد  استثامر  بدف  الشباب  رعاية  مركز 
اجلنسيات  خمتلف  من  الشباب  ماليني 
لنرش  وكلك  املقدسة،  كربالء  حمافظة  اىل 
الثقافة والتعاليم احلسينية وتذكري الشباب 
تبناها  التي  احلسينية  النهضة  بأخالقيات 
وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل  رس��ول  سبط 
الف��ت��ات  ن��رش  احل��م��ل��ة  ه���ذه  وتتضمن 
املباركة  احلسينية  النهضة  بأخالقيات 
خصوصا للشباب، كذلك الفتات لرشح 
فجر  مركز  م��ع  بالتعاون  وارث  زي���ارة 
عاشوراء بارشاف املحقق التارخيي سامحة 

السيد )سامي البدري(«.
مركز  نشاطات  ع��ن  احل��دي��ث  زال  وال 
بالتنسيق  يستعد  حيث  الشباب  رعاية 
السواد  راية  لرفع  العراقية  اجلامعات  مع 
احلرم  بقدوم موسم االحزان وسط  ايذانا 
موكب  لقامة  التهيؤ  وكذلك  اجلامعي، 
الذي  املوحد  العراق  وطلبة  اساتذة  عزاء 

رشعه املركز منذ اربعة اعوام.
ومن ابرز النشاطات التي نوه عنها سلطان 
التخصيص  احلسني  الم��ام  مركز  انشطة 
للصم، الذي يتبنى اقامة جمالس للعزاء يف 
املركز اضافة اىل اقامة املحارضات الثقافية 
حول يوم عاشوراء اضافة اىل ايواء االخوة 
العراقية  املحافظات  من  الوافدين  الصم 
اخلدمات  افضل  وتقديم  املركز  يف  كافة 
ومنام  وجبات(  )ث��الث  اطعام  من  هلم 

حلرم  مجاعية  زي��ارات  عمل  اىل  بالضافة 
املوىل ايب عبد اهلل احلسني واخيه ايب الفضل 
العباس )عليهام السالم( وحضور جمالس 
االخ��وة  مواكب  قبل  من  املقامة  العزاء 
واللطميات  املحارضات  وترمجة  الصم 
بلغة االشارة وفيام خيص االنشطة اجلديدة 
التي يسعى املركز اىل اقامتها يف هذا العام 
هو مشاركة جمموعة من االخوة الصم يف 

تنظيم منطقة بني احلرمني الرشيفني«.
الصوت  شعبة  نشاط  عن  حديثه  واختتم 
قصائد  ب��ق��راءة  التخصصية  احلسيني 
وندبيات حسينية اضافة اىل رفع عدد من 
الرايات يف عدد من املحافظات والبلدات 
لطالب  تقوية  دورات  واقامة  اللبنانية 
العزاء والندب احلسيني يف لبنان، وكذلك 
وامل��واك��ب  الشعائر  قسم  م��ع  ال��ت��ع��اون 
االسالمي  وال��ع��ال  ال��ع��راق  يف  احلسينية 
طويريج  عزاء  يف  الركضة  اهازيج  لقراءة 

من قبل بعض افراد الشعبة«.
جمعية كشافة االمام 
الحسين.. استعدادات 
عالية وجهود حسينية 

مباركة
العتبة  أولويات  من  كان  بالفتية  االهتامم  
لذا  املسرية  سيكمل  من  كوهنم  املقدسة 
المام  كشافة  )مجعية  الشعبة  هذه  كانت 
الفتية  تغذية  عىل  تعمل  التي  احلسني( 

السلوك  وتعليمهم  احلسينية  باملبادئ 
الصحيح، ومن ابرز النشطة والفعاليات 
للجمعية خالل شهر حمرم احلرام  املشاركة 
يف مراسيم تبديل راية المام احلسني )عليه 
السعافات  تقديم  خ��الل  من  السالم( 
الولية للزائرين الكرام اضافة اىل املسرية 
تنظمها  التي  الثالثة  العاشورائية  الكشفية 
اجلمعيات  من  ع��دد  بمشاركة  اجلمعية 
الرابع من  اليوم  تنطلق يف  الكشفية والتي 
الزائر  دليل  مرشوع  وايضا  احلرام،  حمرم 
باملعلومات  الزائرين  الذي يدف إىل رفد 
إىل  التائهني  الزائرين  وإرشاد  الصحيحة 
أماكن سكناهم، حيث تنترش مراكز دليل 
الرشيف  احلسيني  الصحن  حول  الزائر 
والشوارع الرئيسية داخل املدينة القديمة، 
كذلك مرشوع بطاقة الزائر احلسيني الذي 
الزائرين  إجي��اد  عملية  تسهيل  إىل  يدف 
تمل  بطاقة  إع��داد  خالل  من  املفقودين 
ورقم  السكن  الزائر وعمره وعنوان  اسم 
يف  الزائر  بطاقة  مراكز  وتنترش  اهلاتف، 
املرقدين  إىل  امل��ؤدي��ة  الرئيسية  امل��داخ��ل 
متنامية  اجلمعية  الرشيفني، ومشاريع هذه 
التي  التنظيف  محالت  فربنامج  هة  وموجهِ
مدينة  مجالية  ع��ىل  املحافظة  إىل  هت��دف 
الذي  العبء  وتقليل  املقدسة  كربالء 
يقع عىل كاهل خدام سيد الشهداء )عليه 
السالم( يف جمال إعادة نظافة املدينة يعطي 
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يف  اجلمعية  هذه  تغرسه  ملا  رائعة  ص��ورا 
مشاركة  كذلك  تستهدفهم،  الذين  الفتية 
يف  الكشفيني  وال��دي��وان��ي��ة  ب��اب��ل  ل��وائ��ي 
السالم(  )عليه  احلسن  الم��ام  مدينتي 
تقديم  يف  السالم(  )عليه  احلسني  والمام 
والسعافات  الكرام  للزائرين  اخلدمات 
خالل  من  الكرام  الزائرين  خلدمة  الولية 
وحاالت  املرضية  احلاالت  بعض  معاجلة 
حاالت  إىل  بالضافة  والع��ي��اء  التعب 
نقل املصاب، حيث تنترش نقاط املسعفني 
داخل وخارج الصحن احلسيني الرشيف 
وبني احلرمني ويف الطرق الرئيسية املكتظة 
هنالك  بل  فحسب  ه��ذا  ليس  ب��ال��زوار، 
احلسينية  اخلدمة  فوج  يقدمه  اخر  نشاط 
نحو  الكرام  للزائرين  اخلدمات  لتقديم 
يف  امل��وق��ر  املضيف  قسم  م��ع  امل��ش��ارك��ة 
إعداد وجبات الطعام واملشاركة مع قسم 
اخلدمية الداخلية يف تنظيف احلرم احلسيني 
والزيارات  املصاحف  وترتيب  الرشيف 

والدعية.
وهذا اجلهد اجلبار بالتأكيد بحاجة اىل عدد 
 )450( اىل  احيانا  يصل  املتطوعني  من 
 – بابل   – )بغداد  حمافظات  من  متطوعا 
متطوعي  إىل  إضافة   ، قار(  ذي   – املثنى 
املتطّوع  عمل  طبيعة  ان  علام  لبنان  دولة 
أو  نقالة  حامل  وبني  مسعف  بني  تكون 
املشاركة  نحو  أخرى  خدمية  أعامال  يقدم 
يف مرشوع بطاقة الزائر احلسيني واملشاركة 

يف محالت التنظيف التي ُتقيمها مجعيتنا .
مدن الزائرين تفتح 

ابوابها على مصراعيها 
طيلة ايام الزيارة 

بعد هذه اجلولة الطويلة يف العتبة احلسينية 
املقدسة كان من ال�وري التوجه اىل مدن 
وكانت  بالزائرين،  تزدحم  التي  الزائرين 
حمطتنا مع اول تلك املدن يف مدينة االمام 
طريق  للزائرين  السالم(   )عليه  احلسني 
بابل كربالء والتي حدثنا عن استعداداهتا 

قائال:  املدينة  مدير  طه  االمري  عبد  احلاج 
فيها  يستنهض  مناسبة  ع��اش��وراء  »اي��ام 
ويشحذون  طاقاهتم  الشيعة  املسلمون 
بشكل  االليمة  املناسبة  بذه  للقيام  اهلمم 
املناسبة  ص��اح��ب  ع��ظ��م  م��ع  ينسجم 
من  تسخريه  يمكن  م��ا  ك��ل  فيسخرون 
اجل اخراج هذه املناسبة بصورهتا الالئقة 
للحسني  والؤهم  ذلك  كل  يف  ويركهم 
اهل  مواساة  يف  وحبهم  السالم(  )عليه 
املبدأ  هذا  ومن  السالم(،  )عليهم  البيت 
حمرم  شهري  خالل  انشطتها  املدينة  تقيم 
االحزان وصفر اخلري وتبدأ بإقامة جمالس 
االستفتاءات  كذلك  واالرش��اد  الوعظ 
للرجال  الرشعية  االسئلة  عىل  واالجوبة 
والنساء، كام توفر ادارة املدينة االتصاالت 
املجانية داخل وخارج البالد  وتوفري خدمة 
توزيع  اىل  اضافة  بشكل جماين،  االنرتنيت 

وجبات طعام لثالث وجبات عالوة عىل 
والكيك وما  والعصائر  احللويات  فقرات 
يشابها، كام تقيم املدينة برنامج )الشهداء 
اه��داء  يتم  حيث  االج���ر(  يف  رشك��اؤن��ا 
اىل  واهداؤها  الزائرين  قبل  من  اخلطوات 
كذلك  االمنية،  والقوات  احلشد  شهداء 
مع  الكرام  للزائرين  منام  قاعات  توفري 
التي من شأهنا خلق  توفري كافة اخلدمات 
ادارة  وفرت  كام  للزائرين،  الراحة  اجواء 
كربالء  صحة  دائرة  مع  وبالتعاون  املدينة 
يقدم  صحية  م��راك��ز  وال��ب��رصة  املقدسة 
كام  بشكل جماين،  الصحية  اخلدمات  مجيع 
تعمل املدينة عىل استضافة وفود املرجعية 
العزاء خالل  تقدم  التي  الوفود  واستقبال 
االع��امل،  من  وغريها  احل��رام  حمرم  شهر 
بالضافة اىل اقامة معرض صوري لشهداء 
لغرض  االمنية  والقوات  الشعبي  احلشد 
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انكم  للزائرين  نبني  ولكي  االستذكار 
تزورون آمنني بفضل هذه الدماء الطاهرة 

التي حفظت اعراضكم ومقدساتكم«. 
مع  تعاون  للمدينة  »يوجد  طه:  واضاف 
مجيع اجلهات احلكومية واملدنية اضافة اىل 
املواكب املجاورة  بكل ما نستطيع تقديمه 
اجلهات  مع  التنسيق  كذلك  للزائرين، 
واملحافظات  املقدسة  العتبة  يف  االمنية 
واملعلوماتية،  االمنية  التحوطات  بشأن 
كذلك تكريم بعض عوائل الشهداء بدايا 
عينية ومبالغ نقدية وارشاك ايتام الشهداء 
باملدينة  اخل��اص��ة  الفعاليات  اح��دى  يف 
احلسينية  اخلدمة  عقيدة  لرتسيخ  وذل��ك 
ادارة  اطلقتها  مبادرة  وهناك  نفوسهم،  يف 
املدينة تتمثل يف تدوين اسامء الشهداء ومن 
منقوش  قامش  قطعة  عىل  الصنوف  مجيع 
اهلل  عبد  ايب  ملوالنا  املقدس  الشباك  عليها 
التنويه  جيب  كام  السالم(،  )عليه  احلسني 
املواكب من داخل وخارج  ان بعض  عىل 
حمطة  املدينة  تكون  ان  اعتادت  العراق 
يزيد فخرا ويمل  االمر  اسرتاحتها وهذا 

االدارة وكوادرها مسؤولية اضافية«.
ب��احل��اج  ل��ق��اؤن��ا  ك���ان  امل���دن  ث���اين  واىل 
المام  مدينة  مدير  معاون  فضالة  فارس 
للزائرين  السالم(  )عليه  املجتبى  احلسن 
عن  حدثنا  الذي  نجف   ��� كربالء  طريق 
حمرم  شهر  خ��الل  املدينة  اس��ت��ع��دادات 
املدن  باقي  عن  ختتلف  »قد  قائال:  احلرام 
خ��ارج  كوهنا  املدينة  موقع  خلصوصية 
كم،   17 تبلغ  بمسافة  القديمة  املدينة 
املشاية  طريق  عىل  ال��زائ��رون  ويقصدها 
واالستعدادات  املطار،  طريق  اىل  اضافة 
وستبدأ  الغ���ر  ال��غ��دي��ر  عيد  بعد  ت��ب��دأ 
شهر  من  ابتداءاً  املدينة  تتاجه  ما  بتجهيز 
الفعاليات  الكثري من  حمرم ويف شهر حمرم 
سيكون  ال���ذي  امل��وح��د  ال��ع��زاء  ومنها 

اىل  اضافة  االقسام  لبعض  املدينة  داخل 
ومركز  والبحوث،  الدراسات  نشاطات 
لقامة  يستعدان  اللذين  الشباب  رعاية 
معظم  ان  اىل   اضافة  املوحد  الطلبة  عزاء 
الزائرين يف املحافظات اجلنوبية يقصدون 

املدينة لالسرتاحة والتهيؤ للزيارة«.
مع  مسبق  تنسيق  »هناك  فضالة  وتابع 
من  حمافظة  من  اكثر  يف  الخ��وة  من  عدد 
اىل  اضافة  خدماهتم،  لتقديم  املتطوعني 
عدد من االخوة يف شعبة مجعية الكشافة«.

سيد  مدينة  عند  كانت  املحطات  واخ��ر 
شعبان  حممد  مظفر  السيد  مع  الوصياء 
م��دي��ر امل��دي��ن��ة، وق���د ت���دث ع��ن اب��رز 
نشاطات  »تتلخص  قائال:  االستعدادات 
املدينة يف شهري حمرم احلرام وصفر اخلري 
اىل  الوافدين  الكرام  الزائرين  يف  استقبال 
وتقديم  السالم(  )عليه  احلسني  كربالء 
ووس��ائ��ل  املبيت  حيث  م��ن  اخل��دم��ات 
فرتة  طيلة  املجاين  الطعام  وتوزيع  الراحة 
الزيارة االربعينية املباركة ويكون التوزيع 
داخليا يف مضيف املدينة حيث يتم توزيع 
 4000 بواقع  والعشاء  الغداء  وجبتي 
اخلارجي  التوزيع  اما  وجبة  لكل  وجبة 
ايضَا  يتم  حيث  املدينة  بموكب  املتمثل 
الغداء  فرتيت  يف  الرسيعة  الوجبات  توزيع 
الفقرات  توزيع بعض  والعشاء ويتخللها 

الباردة والساخنة كام سيكون هناك تنسيق 
مع القائمني عىل املرشوع احلوزوي املوحد 
)عليه  االوصياء  سيد  مدينة  تقدم  حيث 
والتسهيالت  اخل��دم��ات  مجيع  ال��س��الم( 
لدعم املرشوع احلوزوي من حيث االيواء 
لعرض  املناسبني  واملكان  الجواء  وهتيئة 

اقامة املرشوع«.
هيئة  م��ع  »ال��ت��ع��اون  شعبان:  واض���اف 
للصور  معرض  لقامة  الشعبي  احلشد 
الكرام  شهدائنا  مقتنيات  لبعض  واخ��ر 
صورهم  عرض  املعرض  يتضمن  حيث 
بالضافة  الذاتية،  وسريهم  الشخصية 
لقامة  بغداد  صحة  دائ��رة  مع  للتعاون 
مفرزة طبية متكاملة خارج املدينة وانشاء 
املدينة  اروقة  داخل  متكامل  مستوصف 
املستلزمات  كافة  بتوفري  يقومون  حيث 
الكادر  ان  مبينااً   ، والطبية  العالجية 
النشاطات  املنتسبني يف جممل  املشارك من 
مركزااً  »سينشئ  موضحا   ،»420 ه��و 
للمفقودين يكون ارتباطه مركزيا مع مجيع 
احلسني  االم��ام  مرقد  اىل  املؤدية  املحاور 
مركز  انشاء  اىل  اضافة  ال��س��الم(  )عليه 
االخوة  قبل  من  الرشعية  لالستفتاءات 
لهداء  مراكز  واقامة  الفضالء  املشايخ 
خطوات الزائرين لشهداء احلشد الشعبي 

الذي يقيمه قسم تطوير املوارد البرشية«.
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وارادة  قوة  االنسان  يمنح  أي عشق هذا؟ 
الوانا  البرش  ضامئر  تلونت  زمن  يف  وايامنا 
اللون  متييز  عىل  قدرة  ال  الطلب،  حسب 
بالواقع.  واملحك  بالتجربة  إال  االصيل 
يوم  كل  متنحنا  واقعها  وحقيقة  فاحلياة 
زيف الوجوه والقلوب واستهالك الضمري 

باخليانة والغدر والفساد...
من  ق��ادم  رج��ل  يمتلكه  ؟  ه��ذا  اي��امن  أي 
العجز  به  خينق  كربالء،  طويرج  رجيبة 
املعاندة  االص���وات  وي��ق��اوم  اجل��س��دي، 
والرافضة عىل اشرتاكه يف حرب رضوس 
عاجز  عىل  تشفق  وال  الرمحة،  تعرف  ال 
العشق وااليامن حني جيتمعان  ان  اال   . يد 
الروحي  اللهب  يؤججان  مؤمن  قلب  يف 
القوة  اجلسد  ويمنحان  احلسيني،  والعشق 
الشهادة،  رشف  لنيل  والتمني  والعزيمة، 

والبحث عنها بكفاءة االبطال امليامني.
اتعرفون معنى ان يبحث االنسان   -
عن موته بنفسه؟ ويشاهد بأم عينيه شهادته 

؟!
هذا ما كان عليه أبو ابراهيم )اجلليحاوي( 
من  الكفائي  اجلهاد  فتوى  انطالق  منذ 
اخلامس  يف  الرشيف  احلسيني  الصحن 
عرش من شهر شعبان املعظم –عام 1436  

للهجرة .
اجلهاد  اهَلصور جاب ساحات  هذا السد 
االمام  قوة  الكرب-  عيل  لواء  مع  املقدس 
املجتبى، مقاتال رشسا، جيابه املوت وجها 

وهو   ، طريقته  عىل  لوجه 
اىل  ان��ت��ص��ار  م��ن  يتنقل 
االرض  مطهرا  انتصار، 
م���ن دن����س )داع������ش(، 
العوائل  من  العديد  منقذا 
ب��ش��ي��وخ��ه��ا ون��س��ائ��ه��ا 
بيد  جم��ن��دال  واط���ف���اهل���ا، 

يستسلم  ل   . الدواعش  من  املئات  واحدة 
اخللق  اعز  استشهاد  رغم  املوت  مللكوت 
عىل قلبه اخيه ) سالم اجلليحاوي (،  ظهره 
بام  يرى  اللتان  وعيناه  عنوة  انكرس  الذي 
احلياة. يف داخل نفسه حزين ومتأل وجزع، 
لقسوة درس احلياة، وحالوة احلب االهلي 
يف نعمة االستشهاد. واحلياة ل�)ايب ابراهيم( 
يعني  املنية  نيل  فعند  السائر،  القطار  تشبه 
وصوله اىل هناية املحطة... ال يم كم من 
العمر انقىض؟ وال يم كيف يموت. املهم 
كم يوما خدم العقيدة واملذهب باخالص 
؟. هي االيام  احلقيقية التي شعر انه انسان 
عليه  الثانية  واحلياة  االوىل،  باحلياة  يعيش 
ان خيتار طريقها الصحيح كي ينال السعادة 

االبدية با.
 لذا كان يالحق الشهادة كظله. ويرى هنايته 
داعش  اخذ  لقد  حلظة.  كل  يف  عينيه  امام 
السالح  تمل  التي  الوحيدة  اليمنى  يده 
تتخيله  ان  تستطيع  ال  موقف  قطعت. 
مقاتل رشس يقاتل بال يدين ولسانه يلهج 
بالفداء اليب الفضل العباس قطيع الكفني، 

ورشف،  ببسالة  الداعي  احلقد  ويقاوم 
حتى اصيب يف عينيه وسقط عىل االرض 
فاقدا للوعي، جسده ينزف من كل جانب، 
متاما  عميتا  والعينان  مقطوعتان  اليدان 
مرشق  ووجهه  بالدماء،  خمضب  وجدثه 
ل  املجاهدون  ايا  م��رددا:  مبتسم  وثغره 
هديتي  عىل  احصل  ل  بعد؟  هديف  احقق 
من االمام احلجة بعد. ال ختلوا جسمي اىل 
أي مكان ما ل استشهد هنا يف )احلوجية(. 
والتكبري:  بالصالة  جياهد  فمي  غري  يبق  ل 
اال  املعركة  من  خترجوين  ال  اياديكم  اقّبل 

شهيدا وانتم منترصون.
عيل  ل��واء  ابطال  من  الغيارى  استجاب 
معركة  وخاضوا  االخرية  امنيته  اىل  االكرب 
عىل  احل��ق  با  فانترص  الوطيس.  حامية 
النرص،  رصاص  اص��وات  وعىل  الباطل. 
)داع��ش(  سطوة  م��ن  االنسانية  وإن��ق��اذ 
شمخي  االمري  عبد  خليل   ( روح  فاضت 
النرص  بعطر  معطرة  اجلليحاوي(  جرب 

والشهادة.

بطاق����ة الش����هيد. م����ن قس����م رعاية 
ذوي الش����هداء والجرحى ف����ي العتبة 

الحسينية المقدسة

* اسم الشهيد:  خليل عبد االمير شمخي جبر الجليحاوي) ابو ابراهيم(

* تاريخ ومكان االستشهاد: 4/ 7/ 2017.قاطع الحويجة

* االنتماء : لواء علي االكبر - قوة االمام المجتبى

الى روح الشهيد 
)خليل عبد االمير شمخي جبر الجليحاوي(  

البطل الذي الحق الشهادة كظله
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وإن  االرسية،  الرتبية  يف  املختصون  جيمع 
العائيل  ال��دور  عىل  أساليبها,  يف  اختلفوا 
القول  ويمكن  املرتيب،  نفسية  يف  الريادي 
بالنسبة  الوالدان  يملها  التي  الرؤية  أن 
العامل السايس يف  للحياة ولإلنسان هي 
هي  بالرؤية  واملقصود  الرتبية.  دور  أداء 
والعاطفة  الفكر  يف  نسبيااً  الثابتة  الطريقة 
ال��دور  هلا  ذكرنا  كام  والتي  والترصفات 
ورسم  البناء  شخصية  بناء  يف  الس��ايس 
معاملها العقلية والعاطفية والسلوكية ومن 

صفات هذه الرؤية:
إن  أي  بينها,  فيام  تعامال  لجزائها  إن   �1
العقل يؤثر عىل العاطفة، فعن النبي “صل 
اْلهِياَمنهِ  َبْعَد  اْلَعْقلهِ   “َرْأُس  واله”:  عليه  اهلل 
السلوك,  عىل  يؤثر  كام   ” النَّاسهِ إهِىَل  ُد  َودهُّ التَّ
تؤّثر  فالعاطفة   , أيضااً صحيح  والعكس 
يؤثر  كام  والسلوك,  العقل  عىل  ب��دوره��ا 
اْلَكلهُِم  َيْصَعُد  }إهَِلْيههِ  كليهام  عىل  السلوك 

الهُِح َيْرَفُعه{. يُِّب َو اْلَعَمُل الصَّ الطَّ
2� هناك تناسب بني أجزائها، فعندما يكون 
يتبعه  فسوف  ومتجذرااً  قويااً  املعريف  الُبعد 
عليه  ُق  ادهِ الصَّ المام  َقاَل  العاطفي,  الُبعد 
فهِنَي َتُدوُر َعىَل َثاَلَثةهِ  السالم:  “َنْجَوى اْلَعارهِ

ْوُف  َفاخْلَ بِّ  َواحْلُ َجاءهِ  َوالرَّ ْوفهِ  اخْلَ ُأُصوٍل 
بهُّ  َواحْلُ اْلَيقهِنيهِ  َفْرُع  َجاُء  َوالرَّ ْلمهِ  اْلعهِ َفْرُع 
َوَدلهِيُل  اهْلََرُب  ْوفهِ  اخْلَ َفَدلهِيُل  َفةهِ  امْلَْعرهِ َفْرُع 
بِّ إهِْيَثاُر امْلَْحُبوبهِ   َلُب َوَدلهِيُل احْلُ َجاءهِ الطَّ الرَّ
َواُه”   مما يمّهد الفرد نفسيااً لسلوك  َعىَل َما سهِ
“من أحب شيئااً أكثر  مناسب كام ورد بأن 

ذكره”.
وفرعية،  أصلية  بصفات  الرؤية  تتمتع   �3
ومتتاز الصفات الصلية بالتجذر يف أعامق 
الفرعية، وقّلام  الفرد، وتؤثر عىل الصفات 
اليامن  فلوكان  اخلارجية.  بالظروف  تتأثر 
باهلل تعاىل الركن السايس لرؤية الزوجني، 
هذه  بقدسية  أنفسهم  ق��رارة  يف  لشعروا 
ال  الغائي  هدفها  بأن  وأدرك��وا  العالقة، 
هو  بل  املتقابلة,  احلاجات  إشباع  يف  يتمثل 
تعاىل  اهلل  طاعة  عىل  احلياة  رشيك  إعانة 
موانع،  م��ن  يعرتيه  ب��ام  الطريق  وع��ب��ور 
امتدادهم  يمثلون  ال  أبناءهم  أن  وأدركوا 
إهلية  أمانة  هم  وإن��ام  وحسب,  الطبيعي 
فيها  املؤمتن  أودع��ه  ما  إىل  إيصاهلا  ينبغي 
التي  القّبلة  تتحول  وسوف  قابليات،  من 
وحتى  بل  أبنائهام,  وجنات  عىل  يطبعاهنا 
إبراز  من  هلم  يدياهنام  التي  احلب  نظرات 

رفيع  ق��ديس  فعل  إىل  العاطفة  لغريزة 
رفيع  قديس  معنى  نفوسنا  يف  يّل  “وحني 
فإنه يقوينا عىل اقتحام معارك العال, وحني 
ال  باهلل  بعالقتنا  الواجبات  أصغر  تذكر 
يلبث الريض أن يصري يف تقديرنا سامويااً 
يف  حياة  كلها  حياتنا  كأّن   ، أبديااً والزماين 

اهلل.
السالم”  “عليهم  البيت  أهل  بأن  الشك 
الطيبة،  للحياة  السمى  النموذج  يمثلون 
وأهن��م أك��دوا وم��ارس��وا االه��ت��امم بكافة 
النفس  نشآت  يناسب  بام  احلياة  ش��ؤون 
“ص” خالف  النبي  أن  مّر  وكام  املختلفة، 
الصحابة؛  أحد  من  صدر  رهبانيا  سلوكااً 
“عليهم السالم” اهتموا باجلانب  إال أهنم 
أسوة  فهم  به,  باالهتامم  وأوصونا  امللكويت 
النسانية  القواسم  ضمن  ذل��ك  يف  لنا 
املشرتكة؛ ويف ظل موهبة الرادة, وقد ورد 
َمة  َفاطهِ “السيدة  بأن  القدر  ليلة  أعامل  يف 
َأَحدااً  َتَدُع  اَل  كانت  السالم  الزهراءعليها 
ةهِ  لَّ بهِقهِ يهِْم  َوُتَداوهِ ْيَلَة  اللَّ تهِْلَك  َيَناُم  َأْهلهَِها  ْن  مهِ
ُروٌم  َهارهِ َوَتُقوُل حَمْ َن النَّ ُب هَلَا مهِ َعامهِ َوَتَتَأهَّ الطَّ

َها”. َم َخرْيَ َمْن ُحرهِ

الدور
 االسري
 الريادي

 في نفسية
 المتربي
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للحسين )عليه السالم( 
معراج خاص من ارض 
في جعله  أث���ر  كربالء، 
للمالئك���ة،  معراج���ا 
لجده  خاص���ا  واس���راًء 
)ص( المصطف���ى، حيث 
ق���ال ُاس���ري ب���ي الى 
موضع يقال له كربالء، 
رأيت في���ه مصرع ابني 

الحسين واصحابه

القّيم  كتابه  يف  التسرتي  جعفر  الشيخ  ُي��ف��رد 
)اخلصائص احلسينية(، جانبااً مهاماً من جوانب ذكرهِ 
المام احلسني )عليه السالم( وأصحابههِ الذي ورَد 
وكأهّنا  وأخرى  ترثيههِ  بعضها  الكريم،  القرآن  يف 

تروي قّصته وعطشُه وفاجعته الليمة يف كربالء.
وهو  )ع(  للحسني  رثاء  اول  فيها  البقرة:  سورة 
فيها  ُيفسد  من  فيها  أجتعل  »ق��ال��وا  تعاىل  قوله 
ويسفك الدماء«، ففي احلديث اهنم الحظوا مقتل 
وقد  كربالء،  يف  واصحابه  السالم  عليه  احلسني 

علموا بذلك الدلة دلتهم عىل ذلك.
سورة آل عمران: قد تال )ع( منها حني توجه ولده 
ونوحااً  آدم  اصطفى  اهلل  إن   « القتال  اىل  )ع(  عيل 
وآل عمران عىل العاملني. ذرية بعضها من بعض. 

واهلل سميع عليم«.
سورة النساء: فيها االية الثانية من آيات رثائه وهي 
»إال املستضعفني من الرجال والنساء والولدان ال 
اظهر  فان   ،» سبيالاً يتدون  وال  حيلة  يستطيعون 
تقاتلون يف  فام لكم ال  كانوا معه،  الذين  افرادهم 

سبيلهم.
مائدة  عىل  تنطبق  مائدة  )ع(  له  امل��ائ��دة:  س��ورة 
له  نازلة  الكوثر  رشاب  من  مائدة  وهي  الطعام، 
 « اصحابه  يقل  ول  عطشهم،  لرفع  والصحابه 
أنزل علينا مائدة من السامء تكون لنا عيدااً«، وانام 
وكل  جرح  وكل  جوع  وكل  عطش  بكل  رضوا 

قتل، وكان اهنأ عليهم من كل طعام ورشاب.
سورة االعراف: هو )ع( من االعراف عىل بعض 
 « الرجال.  من  وهو  معانيها  يف  ال��واردة   املعاين 
 ،« بسيامهم  كالاً  يعرفون  رجال  الع��راف  وعىل 
وللحسني عليه السالم معرفة خاصة بسيامء زائره، 
فانه له سيامء بخصوصه يوم القيامة، كام ذكرناه يف 

خواص الزيارة.
سورة براءة: تنطبق كل آيات اجلهاد فيها عىل جهاد 
اصحابه حقيقة وفيها اية االشرتاء من اهلل تعاىل »إن 
اهلل اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم 
اجلنة ُيقاتلون يف سبيل اهلل فيقتلون وُيقتلون وعدااً 
عليه حقااً يف التوراة والنجيل والقرآن، ومن أوىف 
بعهده من اهلل، فاستبرشوا ببيعكم الذي بايعتم به 

وذلك هو الفوز العظيم«.
سورة هود عليه السالم: قد تال منها آيات خاصة 
حني وقف يف امليدان قبالة القوم وخطبهم، فقرأ يف 
خطبته: »قال إين ُاشهد اهلل واشهدوا أين بريء مما 
ترشكون. من دونه فكيدوين مجيعا ثم ال تنظرون. 
إين توكلت عىل اهلل ريب وربكم ما من داية إال هو 

آخذ بناصيتها. إن ريب عىل رصاط مستقيم«.
سورة يوسف عليه السالم: يف روايات العامة اهنا 
نزلت عىل النبي )ص( تسلية له بام جرى عىل ولده 

احلسني )ع( وفيها تطبيقات ُاخر ايضا.
سورة الرعد: قال تعاىل: »وُيسبح الرعد بحمده«، 
اال  ما من سحابة متر وترعد وتربق  احلديث  ويف 
تعاىل  اهلل  صلوات  احلسني  االم��ام  قاتل  ولعنت 

عليه.
إبراهيم  سورة  يف  السالم:  عليه  إبراهي�م  سورة 
قصة اسكان ابراهيم لذريته »بواد غري ذي زرع«، 
وينطبق عليه كيفية اسكانه )ع( ذريته يف كربالء، 

وكيفية وداعه هلم.
ابراهيم  مكاملة  تطبيق  العجيبة  املفجعات  ومن 
اهله - حني اسكنهم يف ذلك الوادي - مع مكاملة 
احلسني )ع( حني حّل بأهله يف وادي كربالء حّرك 

أهله بوادي كربالء.
من  خاص  معراج  )ع(  للحسني  االرساء:  سورة 

الحسيُن الشهيُد 
في القرآن
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تأليف: السيد شبيب مهدي الخرسان 

من إصدارات/ قسم الشؤون الفكرية 
في العتبة الحسينية المقدسة

أَلبكينَّ عليك
 بدل الدموِع دمًا

معراجا  جعله  يف  أثر  كربالء،  ارض 
جلده  خ��اص��ا  وارساءاً  للمالئكة، 
ُارسي  قال  حيث  املصطفى،  )ص( 
يب اىل موضع يقال له كربالء، رأيت 

فيه مرصع ابني احلسني واصحابه.
املطّهر  رأس��ه  ك��ان  الكهف:  س��ورة 
سورة  يتلو   - الرمح  عىل  وه��و   -
بن  زي��د  فسمع  امل��ب��ارك��ة،  الكهف 
أن  حسبت  »أم  اية  الكوفة  يف  ارقم 
من  كانوا  والرقيم  الكهف  أصحاب 
يف  آخرون  منه  وسمع  عجبااً«،  آياتنا 
الشام »إهنم فتية آمنوا بربم وزدناهم 
« ولقراءة أصل السورة حكمة  هدىاً

خاصة.
سورة مريم عليها السالم: يف حديث 
اىل  اش��ارة  »كهيعص«  )ع(  زكريا 
يف  يزيد  من  العرتة  وهالك  كربالء، 

حال العطش مع الصرب.
)ع(  له  مناسبات  فيها  ط�ه:  س��ورة 
نارااً  رأى  »إذ  )ع(  موسى  حكاية  يف 
نارااً«  آنست  إين  امكثوا  لهله  فقال 
واحلسني )ع( رأى من جانب كربالء 
لهله:  فقال  املدينة،  يف  وهو  ن��ورااً 
عن  سئل  ملا  وأج��اب  معي،  تعالوا 
ذلك يف مكة فقال: ان اهلل قد شاء ان 

يراهن ُاسارى.
السورة  ه��ذه  من  له  امل��دث��ر:  س��ورة 
معناها  من  خيرج  ال  انه  كام  باطنها، 
الظاهر فان النبي )ص( منه وهو منه.
املخاطب  )ع(  وهو  املزمل:  س��ورة 
املخاطب،  )ص(  انه  حيث  من  با 
وهو  وم��ن��ه،  )ص(  ب��ه  )ع(  وه��و 
املزمل بدمائه الذي قام ليلة الضالل 
فكشفها وجعلها ضياء، وأوضح نور 
احلق، واصحابه املزملون كأصحاب 
النبي )ص( الذين قال يف حقهم يوم 
ودمائهم،  بثيابم  »وزملوهم  أحد 

فانا الشهيد عليهم«.

العيون دمااً وال غرابة  ليس عجبااً حينام تبكي 
واهنامر  البكاء  كثرة  من  اجلفون  تقرح  حينام 
النبي  سبط  عىل  حزنااً  اخل��دود  عىل  الدموع 
شباب  وسيد  بنته  واب��ن  وآل��ه  عليه  اهلل  صىل 
أهل اجلنة عليهم السالم، لعظم ما جرى عليه 
وللمصيبة التي حلت به وبأهل بيته وأصحابه 
وللتضحيات التي قّدمها لجل بقاء السالم 
وح��رق  ومتثيل  وذب��ح  قتل  م��ن  وترشيعاته 
أن  للقلب  فينبغي  وتعذيب  وترويع  وترشيد 

يزن وللنفس أن جتزع وللجسم أن يقشعر.
الشهداء  سيد  عىل  حزنااً  املآتم  إقامة  وعلينا 
عليه السالم، وللشعراء أن يندبوا لرثاء المام 
ثورة  احلسينية  فالثورة  السالم.  عليه  احلسني 
الفاسدين  ضد  ثورة  والطغيان،  الظلم  ضد 
الفاجر  الفاسق  يزيد  ضد  ثورة  واملفسدين، 
وحكومته  املحرتمة  النفس  قاتل  اخل���امر، 
ث��ورة  ه��ي  الس��الم��ي،  للرشيعة  املخالفة 
باملعروفة  المر  وثورة  عدل،  وثورة  إصالح، 

والنهي عن املنكر. 
الول  ثالثة فصول  الكتاب عىل  احتوى هذا 
السالم  عليه  املعصوم  ق��ول  ح��ول  يتحدث 
أين  ومن   » دمااً  الدموع  بدل  عليك  »لبكني 
ظاهرة  عن  وكذلك  أصلها،  هي  وما  جاءت 
يصدران  مها  وهل  وتليلهام،  والبكاء  احلزن 
مصيبة  عىل  اجلزع  وهل  النسان؟  إرادة  عن 

احلسني عليه السالم جائز أم ال؟

أصل  جواز  حول  فيدور  الثاين  الفصل  أما 
مفارقة  أم  حبيب  لفقد  ك��ان  س��واء  البكاء 
عزيز أم غري ذلك اعتامدااً عىل الكتاب والسنة 
هلذه  املسلمني  ممارسة  وما  والواقع،  والعقل 
وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  عهد  منذ  الشعرية 
تكشف  وهي  ذلك  عىل  دليل  إال  اآلن  حتى 
هلذا  وآله  عليه  اهلل  صىل  معارضته  عدم  عن 
وفعله  قوله  خالل  من  له  موافقته  بل  الفعل 

وتقريره وكل ذلك حجة.
جواز  إىل  املؤلف  يتطرق  الثالث  الفصل  ويف 
البكاء عىل المام احلسني عليه السالم لعظم 
وأصحابه  بيته  وبأهل  به  حل  وما  مصيبته 
عليهم السالم من ظلم وقتل وتعذيب وقول 
النبي صىل اهلل عليه وآله يف جواز البكاء عليه، 
وكذلك  ي  وُأمِّ بأيب  عليه  بنفسه  هو  بكى  بل 
دل  عهِ هم  الذين  السالم  عليهم  البيت  أهل 
نجى  ركبها  من  نوح  كسفينة  ومثلهم  القرآن 
حثوا  فقد  وه��وى،  غ��رق  عنها  ختلف  وم��ن 
الحرار  أيب  عىل  البكاء  عىل  السالم  عليهم 
بل  لجله  امل��آت��م  ونصب  املجالس  وعقد 
يف  مكروه  هو  ال��ذي  ملصيبته  اجل��زع  ج��وزوا 
احلسني  مصيبة  غري  عىل  السالمية  الرشيعة 

عليه السالم.
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خ�ضري البياتي رضيُع الطفوف
ظ������م������اآُن ق�����د م��������اَط ال����ق����م����اَط وم������ا ي��ع��ي
ِع�����ق�����ٌد م�����ن ال�����ي�����اق�����وِت ق����ّم����ط����ُه ال�������ردى
ع������ط������ٌر ت��������ف��������ّرَع م�������ن ت�������������ض������ّوِع اح����م����د
ج���������اءت ب������ه وامل������������اُء ج�������ّف م������ن احل�������ض���ا
ب����دا وم�������ا  ال���������ض����م����اِء  يف  جن��������وٌم  ه���ج���ع���ت 
ول�����ق�����د ت�������������ض������ّوَر وال�����������ض�����ف�����اُه ذواب����������ٌل
ق������د ك��������ان اب�����ي�����������ضَ م������ن جل������ن وج�����ُه�����ُه
ف�����دن�����ا ب�����ه ������ض�����وَب ال�������ض���ح���ي���ِح م����ن����ادي����ًا
ف�������اأم�������اَط ع�����ن وج�������ه ال���������ض����ب����اِح ل���ث���اَم���ه
ال������ورى اىل  ب������ان  اجل����ي����د  ب����ي����ا�����ضُ  ف��������اذا 
ف������ت������دارك������ت ك���������فُّ احل�����������ض�����ن ع���ب���ي���ط���ُه
ك�����رام�����ة ً ال�����رج�����وع  االر����������ض  اىل  ف�����اأب�����ى 
ف������اأت������ت رب�����������اُب احل���������زن ع����ن����د ول���ي���ده���ا
ه������ا ن������������وٌب وت������ق������ط������ُر اآه����������ٌة وت�������������ض������دُّ
ر����ض���ي���ع���ه���ا دون  امل������ه������َد  ت�����ه�����زُّ  ف�����ب�����دت 
حل����ظ����ة ً �����ض����ل����وُت����ك  م�����ا  ر�����ض����ي����ع����ًا  ي�����ا  اأَو 
ال�����رى ع����ل����ى  ت���������راك  ن����ف���������ضٌ  ه����������ّودت  ال 
ُم�����غ�����ّي�����ٌب وان�������������َت  ن�����������وٌم  يل  ط�����������اَب  ال 
ف�����ال�����ي�����ك ي�������ا رّب�����������ي وح���������ض����ب����ي اأن�����ن�����ي

املَ����ب���������ض����ِع دم������������اُء  ام  م����������اٌء  م����������اَر  ه��������ْل 
االذرِع ب����������َن  ي������خ������ت������اُل  م�����ت������أل�����ئ�����ا 
ف�����اه�����ن�����اأ ب�����ه�����ذا ال����ع����ط����ر م������ن م����ت���������ض����ّوِع
ه�����ل ف����ي����ُك����ُم ب�����ن ال���ن�������ض���ا م�����ن ُم����ر�����ض����ِع
ي���ه���ج���ِع مل  م��������وؤرق��������ًا  ال������ه������ج������وُع  م�����ن�����ُه 
وح�������������ض������اُه ق�������د ج������ّف������ت ل�������ه م�������ن ارب�������ع
االن���������ض����ِع احل������ري������ِر  زغ���������ِب  م������ن  واأرّق 
ُم���������رِع م�������ن  اأرى  ب����ج����م����ع����ك����ُم  اأف������������ 
ع���ج���ب���ي ل���������ذاك ال���������ض����ب����اِح م������ن م���ت���ل���ف���ِع
����ه����ٌم م�����ن ال�����وغ�����د ال����دع����ي ف����اأ�����ض����اب����ه �����ضَ
ف�����رم�����ت ب�����ه ������ض�����وَب ال���������ض����م����اِء االرف���������ِع
ح�����ي�����ُث ال�����������ض�����م�����اُء ت������ه������ّي������اأت ل��ل��م��ه��ج��ع
ت����ت����ك���������ض����ُر ال��������ع��������راُت ف����������وَق االدم����������ِع
وي����������وؤّزه����������ا ������ض�����ج�����ٌن ب�����ل�����ي�����ٍل م�������ن ن���ع���ي
ي���ن���ف���ِع مل  ذا  ح�����ي�����ُث  ُت�����ه�����ده�����ُد  ظ�����ن�����ًا 
ا�����ض����ف����ِع ب�����ل�����ي�����ٍل  ج����ف����ن����ي  غ�����ف�����ا  ال  ب�������ل 
امل�������ض���ج���ع يف  خم���������ض����ب����ًا  ت���������راك  ان  اأو 
َت����ر�����ض����ِع مْل  اإن  م�����ن�����ُه  ث���������دٌي  دّر  اأو 
اع����ط����ي����ُت م�����ا ب�����ن ال���������ض����غ����اِف وا����ض���ل���ع���ي
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 اأحمد النجم 

ال������رى �����ض����ف����ة  يف  ال�����ق�����م�����َح  زرع������������َت  ه��������ّ� 
ال������رى  ف����م����ن  ال�����������ورى  ك�����ب�����ِد  وُدِف��������ن��������ت  يف 
ي������ا �������ض������اب������رًا ح��������د  اخل�������ي������ا ..اإّن�����ن�����������������ا 
ُم���������ض����ال����ًة  ت������ك������ون   اأن  دم������ان������ا  َخ�����ِج�����ل�����ت 
ع�����رًة  ال����ه����واج���������ضِ  يف  ان����ت����ظ����ارك  ����َر  َع���������ضَ
�������َك م���ن���رًا  َوَرم������������ت  ������ض�����م�����اوؤَك ع����ن����َد راأ��������ضِ
اأن���������ا ق�����د ف�����ق�����دُت اأخ���������ي ال�������ع�������راَق ك���اأن���ن���ا  
����رى  ذِب����������َح ال�������ع�������راُق ف�����ن�����اِد ع����ب����ا�����ضَ ال���������ضُ
َط����ّع��������������ْم ب�����اأن�����ق�����ا������ضِ ال�������وف�������اِء ج����راَح����ن����ا 
ه���������ذا ال���������ع���������راُق ب�����اأ������ض�����غ�����ري�����ِه م�����������ض�����ّرٌج 
ال��������روؤى  ي���ح���ت�������ض���ُن  ي�����دي�����ِه  دوَن  واأخ������������وَك 
����رى  ي������ا اي�����ه�����ا امل�������اأ��������ض�������اُة ������ض�����ّم�����دَت ال���������ضُ
وحت������������������ّدَد ال�������������َق�������������دراِن ح������ت������ى اإّن�������ن�������ا 
����َخ ال����ف����ل����م����اِن وال������������دُم ن���ا����ض���ٌج  اإ�����ض����ُت����ن���������ضِ
ف����ا�����ض����م����ْح ل����ن����ا ب�����ع�����ت�����اِب اأدُم�������ِع�������ن�������ا ف��ك��م 
ول�����ك�����م ع����ل����ى ن����������اِي ال��������دم��������اِء ت����راق���������ض����ْت 
وط�����ن�����ي ه����ن����ا َوط�����������ُن االإم��������������اِم ف�����ُم�����ذ م��ت��ى 
�����رف�����ٍة ي������وم������ًا ب��������اأْن  ���������������َل ِل�����������ضُ وم�����ت�����ى اأُحِّ
ف�����م�����ّرًة  ال�����ق�����ل�����وِب  يف  �����ض����ري����ُح����َك  ُع������������ذرًا 
َف�����������أع����������ُرق االآه������������������اِت ك�����������اَن ع�����راُق�����ن�����ا 
ال����������ُذرى  ع����ل����ى  ي����ع����ي���������ضُ  ب������ل������دًا  اأواًل  ي������ا 

ور������ض�����م�����َت ن�������ح�������َرَك وال������������رى َق�����������دري���ن���ا 
وم���������ن ال�����������ض�����م�����اِء م������ع������ًا خ�������رج�������ت  ال���ي���ن���ا 
اأت���ي���ن���������������ا ال��������دم��������اِء  دون   ب�����ج�����راِح�����ن�����ا 
����ي����ن����ا ف����ت����ع����ل����ق����ت ح������������ول  ال�����������ض�����ري�����ح  جُلَ
��������ِرَك َع���ي���ن�����������ا ف����ت����ح����ّول����ت َورق����������������اُت ���������ضَ
وع������ل������ى ف���������������وؤاِد امل�������������اِء وال�����������������َدم  دَي�����ن�����ا

ذب�������������َح ال�����������ع�����������راُق ب������ح������ّب������ِه اأخ������وي������ن������ا 
َي�����������ض�����ق ال���������ع���������راَق مب�������ا ع�����ل�����ي�����َك ب���ك���ي���ن���ا
واأن�������������ض������ْر ع����ل����ى اآه������اِت������ن������ا اأَمَلَ����ي��������������ن��������������ا
ف���م���ت���ى ُذِب�������ح�������َت اأي���������ا ح���������ض����ُن واأي�������ن�������ا  ؟
ل����ُن����ع����ي����َد م�������ْن خ�����ل�����ِل ال���������ض����ب����اِب َي���دي���ن�����������ا

ف������ت������ح������دَد ال��������زم��������ن��������اِن م��������ن َزَم�����ن�����ي�����ن�����ا 
�����ُه اأب����وي����ن��������������ا َق��������َت��������َل امل������م������ث������ُل ن�����ف�����������ضُ
ِك���ل���ي���ن�����������ا راأ��������������ضَ  اجل�����م�����ه�����وُر  راأى  ح����ت����ى 
األ��������ق��������ْت ل�����ن�����ا ع�����ت�����ب�����ًا وك���������م األ���ق���ي���ن���������������ا
اأع��������ن��������اُق اأ�������ض������ُط������ِرن������ا وك����������ْم غ���ّن���ي���ن���������������ا
ق������د �������ض������اَر م�����وِط�����ُن�����ن�����ا ه����ن����ا َوَط���ن���ي���ن���������������ا
مت�������ض���ي ع����ل����ى ج���������ض����ِد ال�����������ض�����ري�����ِح  ه���وي���ن���ا
ج������������َرت ال����������دم����������اُء وم�����������������ّرًة اأج������َري������ن������ا 
ُح�������ض���ي���ن���ا  ك�����ن�����َت  احُل�����������ض�����ِن  يف  وِل�����رّق�����������������ٍة 
ح�����ت�����ى ن����������رى ُع�������ُن�������ق�������ًا مي�������������وت  ع���ل���ي���ن���ا

أرُضك  لم تغُرب يا سيدي
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ه�����ج�����َع ال�����ع�����ج�����اُج وق���������رَّ ب����ع����د ال�����زوب�����ع�����ْه

����ض���رع���ى ع���ل���ى ال����رم���������ض����اِء ي�������ض���ط���ُع ن����وره����ْم

�����ض����ل����ب����ْت ق������ئ�����ُده�����ا واأح��������������ِرق ِخ�������ْدُره�������ا

ال���دج���ى �����ض����وى غ�������ض���ُق  ي�������ض���ُره���ا  ������ض�����يَء  ال 

ج����م����ع����ْت ب���������اأط���������راِف ال����ت���������ض����ّر زي����ن����ٌب

وم���������ض����ْت حت���������وُك م�����ن ال�����ق�����ت�����اِم ����ض���ت���ائ���رًا

ُت���������ض����ق����ى ي�����ت�����ام�����اه�����ا االإب���������������اء ب���ع���ط���ف���ه���ا

وت��������دث��������ر امل�����������رت�����������اَع ث��������������وَب ج������������دٍة

ت�����و������ض�����اأْت امل�����������ض�����اِء  ث����ل����ث  م���������ض����ى  واإذا 

م�������ض���اب���ه���ا االإل���������������ِه  اىل  ت������ب������ُث  واأت���������������ْت 

م���ق���ط���ع���ْه االأك����������رم����������ن  ب��������������دوُر  واإذا 

وح��������رائ��������ٌر ن����ح����و امل�������������ض������ارِع م���������ض����رَع����ْه

 ُه������ِت������ْك احل������ج������اُب ف������اأي������َن اأي���������َن امل���ق���ن���َع���ْه

����ُل����َع����ْه اأ�����ضْ ل���ل���ح���را����ض���ِة  ي���ن�������ض���ُب  ب��������دُر  ال 

َع����ْه م���������ض����رَّ واجل�������������راُح  ال�����ر������ض�����ال�����ِة  درَر 

وت�����ق�����ي�����ُم ��������ض�������ورًا ل����ل����ع����ي����اِل املُ�����ف�����َج�����َع�����ْه

وُت�������دي�������ُر ك�����اأ������ض�����ًا ب����امل���������ض����اع����ِر م�����رَع�����ْه

وت�������زي�������ُح ع�����ن�����ُه م������ا ده������������اُه واأف�������زع�������ْه

ب������دم������اِء اإخ������وِت������ه������ا احل���������ض����ن واأرب�������َع�������ْه

ت����ب����ك����ي واأط�����������������راُف امل��������دام��������ِع م���ه���ط���َع���ْه

وفاء الطويل ّأنٌة من ضلِع خيمة
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توقظ  كرب�ئك،  بقلب  دّوت  الفجيعة  ا���ض��واُت 
للحياة جرحا يهم�ض باالأ�ضماء، واالزمان، والقلوب، 
 . ال��وج��ع  هيئة  يف  ظهر  ومن��ا،  �ّضب  ق��د  فال�ضوت 
ن كتفا لكتف، دمعة ازاء دمعة تعب  جعلنا مرا�ضّ
اطول  ونعلن  ال�ضكون،  اب��واب  كّل  لنفتح  تعب،  مع 
بالبكاء واالأنن، ففي  ال�ضمت  للذبح.. ونذبح  ليلة 
العروق قطرات من دم ثائر لفاجعة ال ت�ضبهها يف 

الكون فاجعة. 
كرب�ء  للمع�ضوق:  الفاقدة  القلوب  �ضهر  هو  هذا 
احلزن  ثياب  يرتديان  فراقه  جمرة  على  والعامل 
كبد  وف��ل��ذت  ال�ضماء  �ضر  فهو  م��دي��دة.  ح�ضرات 
الكرب�ئيون  وحدهم  اإلهي،  �ضٌر  ع�ضقُه  االنبياء.. 
لديهم  الن  عليه،  الرهان  يف  جنحوا  احل�ضينيون 
عمق  ويف  روؤو���ض��ه��م  داخ��ل  امل��ف��رط  الع�ضق  �ضدق 
يوقدون  يريدون.  ما  باأوجاعهم  ليقولوا  قلوبهم، 
ال��ن��ور وي��وق��ظ��ون ال�����ض��وء ك��ل ال�����ض��وء ح��ول��ك، 

االأر�ض  اأدمت  التي  املفجعة  الليلة  تلك  وير�ضمون 
وعقيدتك  حّي  باأنك  العامل  وُي�ضهدون  وال�ضماء، 
غديرها  من  يغرف  مل  اأو  يعرفها  مل  فمن  �ضائرة. 
ومل  ال�ضكينة،  طعم  روح��ه  تعرف  مل  غ��رف��ة..؟ 
واأنبلها  اأطيبها  ما  عقيدٌة  روح��ه..؟!.  تربة  تزهر 
وهي تت�ضع يف مداها لتغطي العامل. فكل من م�ضك 
بها و�ضار على م�ضارها، نفثْت بروحه  رحلة البحث 
وبدء احلزن واإع�ن ال�ضري على جراحات عا�ضوراء 

الدم والظلم، وا�ضت�ضهاد باب من ابواب الرحمة.
�ضعائرك،  طقو�ض  ي�ضاهد  احلي  جدثك  ان  ن�ضعر   
للراحلن  الطرائق  متهد  احلقيقي  العامل  يف  واأنت 
روحك  ان  ن�ضعر  الزاكيات..  الدماء  ب��ذات  اليك 
ت�م�ض اوجاعنا وتتح�ض�ض اآالمنا فتزرع فينا االمل 
�ضر  بظل  نحتمي  ونحن  ا�ضعدنا  ما  احلزن.  قمة  يف 

اهلل.   

اصواُت الفجيعة دّوت بقلب كربالئك ...
حيدرعا�ضور                                    ُتعلُن الطواف على الجروح
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ل���ألرسة: هتتم  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��رتب��ي��ة   -
الرتبوية  اجلوانب  بإرساء  املسلمة  الرسة 
والخالقية واليامنية والسلوكية، وغريها 
كثريااً من الرس  أّن  إال  أبنائها،  نفوس  يف 
اقتصادية  تربية  أبنائها  تربية  عن  تغفل 
الرتبية  أمهية  م��ن  ال��رغ��م  ع��ىل  سليمة، 
باملفاهيم  النشء  تزويد  يف  االقتصادية 
عىل  ومساعدهتم  السالمية،  االقتصادية 
اقتصادي  سلوك  إىل  املفاهيم  تلك  ترمجة 
َسوي عىل مجيع مستويات التعامل الفردي 
الرتبية  وتكتسب  واملجتمعي.  والرسي 
يوم،  بعد  يومااً  متزايدة  أمهية  االقتصادية 
حتى أصبحت رضورة عرصية للنهوض 
إعداد  خالل  من  ككل،  املسلم  باملجتمع 
أفراده ليكونوا عنارص نافعني يف املجتمع. 
معرفة  عىل  غر  الصِّ منذ  الطفال  فرتبية 
حرام  هذا  وأن  فيتَّبعونه،  حالل  هذا  أن 
نشرتيه، وهذا  وأّن هذا طيِّب  فيجتنبونه، 
خبيث ال نشرتيه، مثل هذه الرتبية اليامنية 
قرارات  اختاذ  كربهم  يف  لألبناء  تضمن 
اقتصادية سليمة وواعية. يبقى أّن الرسة 
عىل  الرتبوي  دورها  أداء  من  تتمكن  لن 
باملبادئ  التزمت  إذا  إال  المثل،  الوجه 
يف  شؤوهنا،  مجيع  يف  السالمية  واآلداب 
وأتراحها.  أفراحها  يف  ورشابا،  طعامها 
املسلم  اجليل  ينشأ  اليامين  اجلو  هذا  ويف 

الواعي. 

-توصيات للمرأة املسلمة: الزوجة واُلم، 
هي مديرة شؤون الرسة ومدّبرة أمورها، 
ومن  مواردها.  عىل  المينة  الراعية  وهي 
البعد عن  بعيدة كّل  أن تكون  هنا وجب 
النفاق  تتفادى  وأن  والرساف،  التبذير 
املصلحة.  ودواعي  احلاجة  أوجه  غري  يف 
أمور  خَيصهُّ  ما  يف  القرار  صاحبة  ولهّن��ا 
االقتصادية  القرارات  تتخذ  فهي  بيتها، 
ظروف  مراعاة  شأهنا  من  التي  السليمة، 
أرسهتا،  احتياجات  وتلبية  املادية  زوجها 
ييل  ما  الزمات. ويف  عليها من  واحلفاظ 
التي  والتوصيات،  النصائح  من  جمموعة 
أكمل  عىل  املهامت  ه��ذه  أداء  عىل  ُتعني 
نفسك  تثقيف  يف  اج��ت��ه��دي   - وج���ه. 
تتخذي  حتى  واستهالكيااً  اقتصاديااً 
نموذجااً  ولتصبحي  سليمة،  ق���رارات 
لبنائك، وتساعدي زوجك عىل مواجهة 
متغرّيات  نتيجة  تصل  قد  صعوبات  أي 
وتعاىل،  سبحانه  اهلل  اّت��ق��ي   - ال��زم��ن. 
ف يف مال زوجك، فأنتهِ  وأحسني الترصهُّ

 - القيامة.  يوم  عنه  ومسؤولة  فيه  راعية 
بوضع  يتحقق  االستهالك  يف  االعتدال 
إمكانات  مع  تتامشى  وضوابط،  حدود 
تعاىل:  بقوله  عمالاً  با،  وااللتزام  الرسة 
َعَلْيههِ  َر  ُقدهِ َوَمْن  َسَعتهِههِ  ْن  مهِ َسَعٍة  ُذو  ْق  )لهُِيْنفهِ
ا  ُ َنْفساً ُف اهللَّ ُ ال ُيَكلِّ َّا آَتاُه اهللَّ ْق ممهِ ْزُقُه َفْلُيْنفهِ رهِ
ا(  ُيرْساً ُعرْسٍ  َبْعَد   ُ اهللَّ َسَيْجَعُل  آَتاَها  َما  إهِال 
أفراد  يعلم  أن  جيب   -  .)7 )الطالق/ 
الرئيس  د  املحدِّ هو  دخلها  أن  الرسة 
التي  وال���وري��ات  النفاق،  لوليات 
االهتامم  مع  ورشاؤه��ا،  استهالكها  جيب 
تتصّدى  حتى  مستمرة،  توعية  بوجود 
وراء  تقف  التي  املغريات  لكل  الرسة 
حساب  عىل  كامليات  رشاء  يف  طها  تورهُّ
أمهية  الب��ن��اء  تعليم   - ال���وري��ات. 
وتذيرهم  الواعي  واالستهالك  الرتشيد 
ثقافة  زرع   - والتبذير.  الرساف  من 
هلم  تعريفه  عرب  البناء،  لدى  خ��ار  الدِّ

وتوضيح أمهيته وتعويدهم عليه.

) 2 - 2 (  بقلم / إيمان إسماعيل عبد اهللاقتصاد

األسرة المسلمة
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لقد كثرت التعاريف للثقافة لبيان عنارصها 
هلا  تعريف  أفضل  كان  وقد  ومدلوالهتا، 
)تايلور  الجناس  عال  وضعه  الذي  ذلك 
تلك  هي  الثقافة  أن   : قال  إذ  1871م(   �
الكل املركب الذي يتضمن املعرفة والعقيدة 
اكتسبها  ق��درات  وأي��ة  والخ��الق  والفن 
النسان كعضو يف املجتمع. من وجهة نظر 
اهنا  بالثقافة  يقصد  ما  فأن  عمومااً  املثقفني 
املجتمع،  طورها  التي  احلياة  طرائق  مجيع 
وتقاليدنا  تارخينا  اهنا  ثقافته،  جمتمع  ولكل 
وقوانيننا والعرف السائد بيننا واآلمال التي 

نصبو إليها.
أن الطفل ال يكاد يرى نور الدنيا عند والدته 
حتى تتلقفه شبكة معقدة من أنامط السلوك 
واجتاهات  قيم  حول  نسجت  التي  والنظم 
ثقافية معينة يعتنقها املجتمع الذي يولد فيه، 
النفس والرتبية.  كام ذكرت مصادر علمي  
النامط  تلك  يكتسب  أن  من  للطفل  البد 
حتى  بمجتمعه  اخلاصة  والنظم  السلوكية 
يصبح متكيفا للحياة يف ذلك املجتمع. ومما 
مزودااً  يولد  الطفل  أن  هو  ممكنااً  هذا  جيعل 
التي  املعرفة  واكتساب  التعلم  عىل  بالقدرة 
فشيئااً، ويصل عىل  تعدل من سلوكه شيئااً 
فيرتمجها  حواسه  طريق  عن  تدرجييااً  املعرفة 
عقله إىل معاٍن وتدرجييااً ينمو الطفل ويتعلم 
نفسه،  عن  التعبري  من  ،ويتمكن  الكالم 
طريق  عن  فائقة  برسعة  املعرفة  ويكتسب 
االتصال اللغوي مع الكبار يمكن توجيهه ، 
وإرشاده فيكتسب بعض القيم االجتامعية ، 
كام يتعلم عن طريق اللغة واملشاركة يف حياة 
واح��رتام  والنظافة  النظام  ع��ادات  الرسة 
حقوق وممتلكات الغري وغريها من العادات 

املرغوب فيها.
من  الطفل  يكتسبه  ما  كل  اعتبار  ويمكن 
احلياة والرسة  معرفة عن طريق خرباته يف 
وما   ، وعبارات  ألفاظ  من  يتعلمه  ما  وكل 
السنوات  يف  واجتاهات  ميول  من  يكتسبه 
عّدها  يمكن  الرسة  يف  حياته  من  الوىل 
أول خطوة خيطوها عن طريق اكتسابه ثقافة 

جمتمعه.
سنواته  يف  تعرض  كلام  الطفل  أن  والواقع 
الوىل يف االرسة خلربات جديدة ومثرية كلام 
تقدم نموه العقيل واحلركي واالجتامعي إىل 
جانب نموه الوجداين الذي تنميه القصص 
التي  الكبار، واللعب  إليها من  التي يستمع 
يف  لطفاهلا  الرسة  توفرها  التي  با  يلهو 
كثريي  فيها  يكونون  التي  الوىل  سنواهتم 
رغبتهم  بتلقائية  لذلك  مدفوعني  السئلة 
يدور  ما  لكل  واملعرفة  الفهم  من  املزيد  يف 

حوهلم، ولذا فأن تشجيع الطفال بالجابة 
عن أسئلتهم وعدم صدهم، أو جتاهلهم  من 
أهم واجبات أفراد الرسة التي يعيشون يف 
يف  يؤثر  الذي  بالفشل  شعروا  وإال  كنفها 

تقدم نموهم العقيل والوجداين.
املؤسستان  مه��ا  وامل��درس��ة  الرسة  أن    
تربية الطفال  االجتامعيتان املسؤولتان عن 
أطفال  يلتحق  وقد  تثقيفهم،  عن  وبالتال 
 ، يتعلموا  التي  باملدارس  املدرسة  قبل  ما 
اخل��ربات  لطفاهلا  توفر  ان  الرسة  وع��ىل 
التعليمية والتثقيفية التي منها وسائل اللعب 
االتصال  وسائل  واستخدام  والتسلية، 
عن  فضالاً  والتلفاز،  املذياع  مثل  اجلامهريية 
والنشطة   ، امل��ص��ورة  وامل��ج��الت  الكتب 
الثقافية كزيارة حديقة احليوانات واملتنزهات 

والرحالت التثقيفية املختلفة.

فؤاد عبد الرزاق الدجيلي ثقافة الطفل 
والسلوك األسري

فؤاد عبد الرزاق الدجيلي
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أبدا  تنتهي  ال  وج��ع  قصة  غيابه  يف  ل  و 
حنجريت  يف  عالقة  الت��زال  حزن  وكلامت 
التي ل أخرب با أحدا ، فأحببت أن أخطها 
الكريم  ال��ق��ارئ  لعل  م��دون��ة   بمقاالت 

يرتجم ما يلوج يف داخيل...
 ففي مساء ذات يوم ذهبت لزيارة املراقد 
وأخيه  احلسني  االمام  وبالتحديد  املقدسة 
العباس عليهم السالم، رأيت  أبو الفضل 
إنه  تذكرت  ثم  هو  فظننته  أيب  يشبه  رجالاً 
ولن  ال��رتاب  حضن  يف  مني  النوم  أخ��ذه 
والذكريات  استغفر  فبدأت   ، يستيقظ 
الذي  املكان  ذلك  حيث  إىل  يب  تعصف 
فتذكرت   ،  ) املستشفى   ( والدي  به  تويف 
عندما رأيته عليال والل أخذ جيتاح جسده 

ثم   ، معه  تؤل  وقلوبنا  يؤمله  وبدأ  الطاهر 
يف  الطبيب  فاسترشت  املوت  عليه  خفت 
أمره ، فكتب ل الدواء ول يعدين بالشفاء، 
ذلك  فمه  يف  أص��ب  بجانبه  فجلست 
الدعاء  له  تقرأ  وزوجتي  الصفر  السائل 
والقران، والقدر ينتزع من بني جنبيه احلياة 
الغطاء وقلبي أسدل عليه  الليل  ، فأسدل 
يف  الشيخ  ذلك  فأوعظني  الفراق..  دمع 
يصدح  وهو  للعبادة  املزين  املكان  ذلك 
السالم عندما  فاطمة عليها  بصوته بحزن 
مرَض أبوها رسول اهلل صلوات اهلل عليه 
وآله ، فإذا كان حزين بذلك احلجم فكيف 
خري  اهلل  رسول  وأبيها  فاطمة  حزن  كان 
البرش، فأحسست بحجم أملها وحزهنا لنه 

صلوات  عظمته  بقدر  حزنا  كان  بالتأكيد 
أيب  بفقدان  نفس  فواسيت  وآله،  اهلل عليه 
بتذكري فقدان المة لرسول اهلل صلوات 
اهلل عليه وآله، لن مصيبته أعظم مصائب 
بعده،  من  الدنيا  أظلم  فام  وأحزهنا،  المة 
اهلل  صلوات  فراقه  بعد  ظلمتها  أشد  وما 

عليه وآله.
أمر  الم��ر  وأن  ثكلته،  قد  أين  فعلمت 
ومحدته  ،فشكرته  ال��دواء  أمر  ال  القضاء 
الثناء  وله   ، وغاضبا  راضيا  له  احلمد  لن 
منعام وسالبا ،فالرضا بقضائه والصرب عىل 
جيعله  أن  تعاىل  ونسأله  اهلل  رمحه   ... بالئه 
إنه  النعيم  جنات  يف  وأحبائه  أوليائه  مع 

أرحم الرامحني. 

تنمية بشرية
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جرى  ما  ونقرأ  التاريخ  كتب  نتصفح  عندما 
حجم  نجد  العصور  مر  وعىل  أح��داث  من 
بعض  خلفتها  ال��ت��ي  ال��س��وداء  ال��ب��ص��امت 
الوحوش البرشية والتي شوهت تاريخ البرش 
ونرش  االرض  لعامرة  اهلل  استخلفه  ال��ذي 
عىل  اعتادوا  البعض  ولكن  والسالم  املحبة 
صناعة املوت ونرش اخلوف والرعب وليس 
االج��واء  هذه  عن  ببعيد   االم��وي  التاريخ 
حتى  رائحته  انترشت  بل  والدموية  املخيفة 
ازكمت االنوف وادمعت العيون حيث قتلوا 
كل شء بل قتلوا احلياة ول يكونوا االطفال 
من  نصيبهم  اخ��ذوا  بل  ذل��ك  عن  بمعزل 

الرتويع والقتل. 
قتل  أبشع من  وقد يعرتضا سؤال هل هناك 
الطفولة  براءة  االطفال وهل هناك امجل من 
وشفافية ارواحهم البيضاء ولكن قد ال يفهم 
ايديم عىل  اناس اعتادت  هذه املصطلحات 
الدماء ومن ابشع ما قرأناه وسمعناه هو قتل 
َوَلدي  قتل  من  تبعه  وما  كربالء  يف  االطفال 
مسلم بن عقيل )عليهم السالم(  حيث ُقتال 
احلسني  المام  استشهاد  من  تقريبا  سنة  بعد 
يتيمني  طفلني  كانا  حيث  السالم(  )عليه 
وبعد  العارشة  اعامرمها  تتجاوز  ال  صغريين 
بام  فجيء  الغالمني  عىل  عثر  السبايا  رحيل 

إىل امللعون ابن زياد فدفعهام اىل رجل واوصاه 
التي  التعذيب  وسائل  بكل  عليهام  بالتضييق 
بالصغار  بالك  فام  الكبار  حتى  يتحملها  ال 
حيث قرت عليهام الطعام والرشاب فبقيا عىل 
لآلخر  احدمها  فقال  تقريبا  سنة  احلالة  هذه 
لقد طال بنا احلبس ويوشك ان تفنى اعامرنا 
فإذا جاء الشيخ فأعلمه بقرابتنا من رسول اهلل 
حممد )صل اهلل عليه وآله( لعله يوسع علينا، 
ابن  تعرف حممد  الرجل سأاله هل  وملا جاء 
عبد اهلل؟ قال هو نبيي، ثم سأاله عن جعفر 
جناحني  له  اهلل  انبت  الذي  )انه  قال:  الطيار 
يطري بام مع املالئكة(، فسأاله عن عيل بن ايب 
طالب قال الرجل : )انه ابن عم رسول اهلل(، 
فقاال له نحن من عرتة رسول اهلل نبيك ومن 
اوالد مسلم بن عقيل وقد ُضّيق علينا حتى 
عليهام  الرجل  فانكّب  والرشاب  الطعام  يف 
من  هلام  ما  مع  معهام  التقصري  من  ويعتذر 
املنزلة من رسول اهلل ثم قال هلام اذا جن الليل 
افتح لكام باب السجن وخذا اي طريق شئتام 
فهرب الغالمان حتى انتهى بام الطريق بعد 
قصة طويلة عند رجل ال يرحم اعمته جائزة 
ابن زياد حيث فشلت كل حماوالت الطفلني 
عن اثنائه عن قتلهام لكن ل جتدهِ نفعااً فقاال له: 
وبعنا  السوق  اىل  فخذنا  املال  تريد  كنت  ان 

فلم  عرتته  يف  حممد  خياصمك  ممن  تكن  وال 
يتنازل عن عناده ثم قاال له انطلق بنا إىل ابن 
يصليا  ان  منه  فطلبا  فأبا  رأيه  فينا  لريى  زياد 
لربام سبحانه فقال صليا ان نفعتكام الصالة، 
سبحانه  اهلل  اىل  أيديام  رفعا  فرغا  أن  وبعد 
ي��ا أحكم  ي��ا حليم  ي��ا ح��ي  ي��ق��والن:  ومه��ا 
احلاكمني احكم بيننا وبينه باحلق فقّدم الكرب 
وذبحه فتمّرغ الصغر بدمه وقال هكذا ألقى 
رسول اهلل وأنا خمّضب بدم أخي، ثم رضب 
ووضع  ال��ف��رات،  يف  بجثتيهام  ورم��ى  عنقه 
رأسيهام يف جراب له وأتى بام اىل عبيد اهلل بن 
زياد وهو جالس عىل كريس له وبيده قضيب 
الرأسني بني يديه، فلام نظر  خيزران، فوضع 
الويل لك،  ، ثم قال  إليهام، قام ثم قعد ثالثااً
لنا،  عجوز  أضافتهام  قال  بام؟  ظفرت  أين 
قال فام عرفت هلام حق الضيافة؟ قال ال، قال 
فأي شء قاال لك؟ قال: قاال ل: كذا وكذا، 
وقص عليه ما دار بينهم حينها امر ابن زياد 

بقتله لعنة اهلل عليه. 
)عليه  احلسني  االمام  لثورة  اضيفت  وبذلك 
أبكت  وشهيدان  جديدة  مظلومية  السالم( 
قصّتهام كل العال االسالمي وغري االسالمي 
ول  ضمري  اي  يمتلك  ال  ارتكبها  من  الن 

يعرف لإلنسانية اي معنى.

َولدا مسلم بن عقيل.. طفولة تذبح

تنمية بشرية
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ِحكٌم من الحياة

كربالء.. شارع المكتبة المركزية 
في الستينات من القرن الماضي

أوائُل النساء
أول من وقف بشجاعة يف وجه الديكتاتور العظيم فرعون ، ل 

يكن رجال بل كانت امرأة.... »السيدة اسيا«.
 أول من رشب ماء مباركا من نبع مبارك نبع من أجله و هو ماء 

زمزم ، ل يكن رجال بل كانت امرأة.... »السيدة هاجر«.
 أول من خترب بيته و استشهد من أجل السالم ل يكن رجال 

بل كانت امرأة.... »السيدة سمية أم عامر«.
كانت  بل  رجال  يكن  ل  السالم  سبيل  يف  ماله  أفنى  من   أول 

امرأة.... »السيدة خدجية« .
 أول من سمع اهلل له قوال من فوق عرشه ل يكن رجال بل كانت 

امرأة.... »سورة املجادلة اآلية 1« .
 أول من سعى بني الصفا و املروة حتى صارت من شعائر اهلل إىل 

يوم القيامة ل يكن رجال بل كانت امرأة.... »السيدة هاجر« .
 أول امرأة دخلت معبد اورشليم مع خمالفة اجلميع لذلك كانت 

مريم.
 أول و آخر امرأة دخلت البيت احلرام و انشق هلا جدار الكعبة 
لتدخل و تضع فيه وليدها كانت »فاطمة أم عيل عليه السالم« .

 أول امرأة دافعت عن إمامها حتى دخل املسامر يف صدرها ، و 
كرس ضلع من أضالعها ، و صارت شفيعة املذنبني من شيعتها 
و شيعة إمامها يف يوم القيامة كانت »فاطمة بنت حممد« صىل اهلل 

عليها و عىل أبيها و بعلها و بنيها .

الصالون هو مكان يستضيف فيه شخص بارز 
أو مهتم جمموعة من الناس إما للمتعة أو لصقل 
والسجاالت  املعارف  وتبادل  العام  الذوق 
واملامحكات واحلوارات، عىل منوال احلكمة 
عّرف  حني  »هوراس«  أطلقها  التي  الشهرية 
: »إما للمتعة أو للتأّدب«، وغالبااً  الشعر قائالاً
الدبية  باحلركات  الصالونات  ترتبط  ما 
القرنني  يف  الفرنسية  والفكرية  والفلسفية 
السابع عرش والثامن عرش عىل الرغم من أّن 
منشأها الصيل يعود لوالدة حركة النهضة يف 
إيطاليا يف القرن السادس عرش، ويرى بعض 
يف  ب��دأت  املنتديات  هذه  أول  أن  الباحثني 

الندلس السالمية.

الصالونات األدبية

كل  يشاركك  و  اخلاصة  يتكّلم معك عن حياته  من   *
شء.. اعلم أنه وصل حد الثقة فال خترسه.

الناس وأوقحهم هو الذي تنهمر أرسارك من  * أسوأ 
لسانه عند مرور »أزمة« يف عالقتك معه..

* فقط احلديث مع من تب راحة نفسية يف حد ذاهتا.
* أسوأ احساس أن يمتدحك اجلميع بينام تسقط أنت 

يف نظر نفسك.
ممن  الص��ل  طبق  نسخة  أن��ك  تكتشف  أن  املفزع   *

تكره..!
بقوة  حياتك  تستمر  حتى  بالمل  حماطا  كن  دائ��ام   *

وثبات...
* ال جترب أحدااً عىل االهتامم بك والسؤال عنك، فمن 
ثمينا ويبقى  فقد شيئا  لو كان  أحبك حقااً سيفقدك كام 

يبحث عنك.
* الدنيا عبارة عن ما بني قوسني )(، الول هو الوالدة, 

والثاين هو املوت فاصنع بينهام شيئااً مفيدااً.
وذلك  استفهام  عالمة  وليس  تعجب  عالمة  كن   *

الستقامة عالمة االستفهام لتصبح تعجب.
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 . . .
ص . بق. م

شروط صدر المتألهين في قبول التلميذ

عالمات الوقف )النقطة(

* من صفحة حسن أكرم على الفيس بوك.

إيران  أنحاء  مجيع  من  العلوم  طالب  كان 
يقصدون شرياز لالستفادة من درس صدر 
املتأهلني، ولكنه ل يكن يقبل التلميذ إال إذا 

َقبهِل التلميذ أربعة رشوط وعمل با.
الول: أن ال يكون بصدد تصيل املال إال 

بمقدار تصيل معاشه.
الثاين: أن ال يكون مهه احلصول عىل موقع 

اجتامعي.
الثالث: أن ال يعيص.

التقليد  طبعااً  )امل��راد  يقلد.  ال  أن  الرابع: 
املذموم يف الصول والعادات(.

َقبهِل التلميذ هذه الرشوط وعمل با،  فإذا 
كان صدر املتأهلني يقبله يف عداد تالمذته، 
يطلب  كان  فإنه  وإال  مدرسته،  يف  ويبقيه 

منه مغادرة املدرسة.
املستحيل  من  يقول:  املتأهلني  صدر  فكان 
املال  تصيل  بصدد  هو  من  يتمكن  أن 
الدنيا  مال  فتحصيل  العلم،  تصيل  من 
ال  متخالفان  ع��م��الن  العلم  وتصيل 
طوله  يزيد  ال��ذي  والشخص  يقرتنان.. 

وهكذا  ضخامته..  وتقل  عرضه  يقل 
طالب تصيل املال قد يمكنه ذلك إال أنه 
حتاماً ال يستطيع تصيل العلم، وأصحاب 
يتظاهرون بأهنم علامء هم  الذين  الثروات 

مراؤون.
الطالب  ق��ب��ول  يف  ال���رشوط  ه��ذه  وم��ن 
املتأهلني أصبح صدر  ملاذا أن صدر  يتضح 
هذه  إىل  أوصله  الذي  هو  وما  املتأهلني.. 

الدرجة من التقوى واحلكمة والعرفان.
املتأهلني  ص��در  اس��ت��اذ  ف��إن  ال��واق��ع  ويف 
الرتبية  رب��اه ه��ذه  ال��ذي  )امل��ريدام��اد( هو 
وصية  إىل  نصغي  ذلك  والستيضاح   –
)املريداماد( لتلميذه يف أول يوم اشرتك يف 

جملس درسه.
صدر املتأهلني يف يوم دراسته الول: عندما 
انتهت أول جلسة اشرتك فيها صدر املتأهلني 
يف درس )املريداماد( انتحى به استاذه جانبااً 
وقال له: يا حممد!.. لقد قلت أنا اليوم: أن 
جيب  احلكمة  دراسة  يريد  الذي  الشخص 
أقول  وهاأنذا  العملية،  باحلكمة  يتم  أن 

لك: إن احلكمة العملية أمران:
الول: القيام بجميع واجبات السالم.

الثاين: اجتناب كل ما تطلبه النفس المارة 
من أجل أنسها.

لن  رضوري،  الدينية  الواجبات  أداء 
الطالب عندما يؤديا يستفيد من كل منها 

فائدة هي ملصلحته.
المارة-  النفس  هتواه  ما  اجتناب   - وأما 
فباعتبار أن طالب احلكمة جيب أن جيتنب 
لنفسه  املطيع  إن  نفسه..  رغبات  تأمني 
حقه  يف  يتمل  احلكمة  بدراسة  املشتغل 
الرصاط  عن  وينحرف  دينه  خيرس  أن  قويا 
يتعلم  أن  ج���دااً  امل��ه��م  وم��ن  املستقيم. 
)امل��ريدام��اد(  م��ن  املحرتمون  امل��درس��ون 
عليه الرمحة الذي أرشد تلميذه يف اجللسة 
الوىل إىل االهتامم بالتقوى وجمانبة اهلوى، 
لطالبم،  الساتذة  لمهال  حدااً  ويضعوا 
بحيث أن بعضهم ال يتم بأخالق تلميذه 

رغم عالقته به طيلة سنني عديدة.

تسبقها  التي  للكلمة  مالصقة  تكتب 
تسمى  بينهام،  ف��راغ��ات  ي��رتك  وال 
تامة،  وقفة  عندها  ويوقف  »الوقفة«، 

وهي توضع يف الماكن التالية:
أ- بعد هناية اجلملة التامة املعنى، وال 
كالم بعدها، وال تمل معنى التعجب 
أو االستفهام، مثل: خري الكالم ما قل 

ودل، ول يطل فيمل.
التي  اجلمل  أو  اجلملة  هناية  بعد  ب- 
كل  واستوفت  الكالم،  يف  معناها  تم 
اجلملة  أن  يالحظ  وحينها  مقوماهتا، 
جديدااً  معنى  تطرق  التالية  اجلمل  أو 

عرضته  م��ا  غ��ري  مستقال،  وإع��راب��ااً 
من  مثل:  السابقة،  اجلمل  أو  اجلملة 
الناس  رىض  عنك.  نقل  إليك،  نقل 

غاية ال تدرك.
املعلقات:  مثل:  الفقرة،  هناية  يف  ج- 
قصائد خمتارة من أجود الشعر اجلاهيل، 
وقد  واملذهبات،  املطوالت  وتسمى 
ذكر ابن عبد ربه أن العرب قد كتبتها 

بالذهب، وعلقتها عىل الكعبة.
د- بني احلروف املرموز با لالختصار، 
مثل: - ق. م )قبل امليالد( - ص. ب 

)صندوق بريد(.
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أعلنت الّلجنُة التحضريّية ملهرجان ربيع الشهادة الثقايّف العاملّي الذي ُتقيمه المانتان العاّمتان للعتبتني احلسينّية والعّباسية 
املقّدستني عن رشوط االشرتاك يف مسابقة تأليف كتاٍب عن المام احلسني )عليه السالم( للعام القادم التي مّتت الشارة 

اليها يف حفل ختام املهرجان.
املسابقُة ستنحرص بالتأليف فقط وستكون تبعااً للمحاور اآلتية:

- عالقة النبّي حممد )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بالمام احلسني )عليه السالم( يف ضوء املعطيات الفقهّية أو العقائدّية أو 
الرتبوّية.

- خصائص شخصّية المام احلسني )عليه السالم(، وسامهتا الروحّية أو القيادّية أو الصالحّية.
- أثر المام احلسني )عليه السالم( يف الفكر النساين ومعطياته الثقافّية أو العلمّية.

- القضّية العاشورائّية )ينابيعها، وغاياهتا(.
- سرية المام احلسني )عليه السالم( وفكره.

- الشعائر احلسينّية )مبانيها، وآثارها(.
وقّررت الّلجنة أن ُيرسل الكتاب املؤلَّف من قبل الباحث اىل اللجنة العلمّية باملواصفات املذكورة أدناه:

أ. أن ال يقّل الكتاب عن )150( ورقة.
ب. أن تكون الكلامت )250( كلمة للصفحة الواحدة.

.)A4( ج�. حجم الورق يكون
د. حجم اخلّط )16( واهلامش بحجم )14(.

.)Simplified Arabic( ه�. نوع اخلط يكون
و. أن يمتاز الكتاب باجلودة واالبتكار.

ز. ُيعرض الكتاب عىل الّلجنة العلمّية وبرنامج االستالل.
هذا وقد حّددت الّلجنُة جوائز للفائزين الثالثة الوائل وحسب ما ييل:

* اجلائزة الوىل )15.000.000( مخسة عرش مليون دينار عراقي مع طباعة وترمجة الكتاب اىل لغة أجنبّية فضالاً عن 
الدرع الذهبّي.

* اجلائزة الثانية )12.000.000( اثنا عرش مليون دينار عراقّي مع طباعة الكتاب فضالاً عن الدرع الفيّض.
* اجلائزة الثا0لثة )9.000.000( تسعة ماليني دينار عراقّي مع طباعة الكتاب فضالاً عن الدرع الربونزّي.

العلمّية  الّلجنة  وأّن  العلمّية ستتّم طباعتها مجيعها،  اللجنة  مقبولّية وموافقة  احلائزة عىل  املؤلَّفات  أّن  الّلجنُة  بّينت  وقد 
لتقييم الكتاب تتأّلف من سبعة أعضاء أحدهم رئيُس اللجنة، وتتأّلف هذه اللجنة من أربعة أساتذة أكاديمّيني وثالثة من 
فضالء احلوزة العلمّية الرشيفة، وإّن آخر موعٍد لتسليم املؤّلفات )17/ ربيع الّول/ 1440ه�( ذكرى والدة الرسول 

الكرم )صىّل اهلل عليه وآله وسلم( وُيسّلم مرشوع البحث كامالاً مصحوبااً بالسرية الذاتّية للباحث.
 rabee@alkafeel.net / almaaref@alkafeel.net / عرب:-  التواصل  واالستفسار  املعلومات  من  وللمزيد 

التالية: inahj.org@gmail.com. أو عىل الرقام 
 )07723757532( و )07728243600( و )07815016633( .

إع������الن


