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اذا احلوار اصال مل ينتهي بنتيجة وبقي كل طرف متمسك برايه وال يوجد جديد يف اصل املوضوع فام الفائدة من اثارته ثانية ؟ فالذي 
يثريه يقصد اثارة الفتنة هذا ان كان اصل املوضوع ال يتاثر باحلرمة او الوجوب ، وحقا االفضل ترك من يثري هكذا مواضيع ، الن 

الغاية اصال غري سليمة ،
سالني عن شكوكه بزيارة االربعني فقلت له قررت ان اسري فهل يف هذا اشكال ؟ !!! بل البعض منا يف قرارة نفسه جيعل نفسه ملزمة 

بالسري نحو احلسني عليه السالم ، فهذا يايت من عميق الوالء والتمسك بسيد الشهداء عليه السالم .
وعندما يويص السيد السيستاين دام ظله الوارف هبذه الوصية لزيارة االربعني  » فإنه ينبغي أن يلتفت املؤمنون الذين وفقهم اهلل هلذه 
الزيارة الرشيفة اّن اهلل سبحانه وتعاىل جعل من عباده أنبياء واوصياء ليكونوا أسوة وقدوة للناس وحّجة عليهم فيهتدوا بتعاليمهم 
ويقتدوا بأفعاهلم. وقد رّغب اهلل تعاىل إىل زيارة مشاهدهم ختليدًا لذكرهم واعالء لشاهنم وليكون ذلك تذكرة للناس باهلل تعاىل 
وتعاليمه وأحكامه ، حيث إهنم كانوا املثل األعىل يف طاعته سبحانه واجلهاد يف سبيله والتضحية ألجل دينه القويم.« فاهنا دليل قاطع 

عىل مكانة زيارة االربعني وحقا االفضل ان ال نلتفت اىل املشككني، فاجلدل عقيم وال يات بنتيجة.

الجدل يبقى عقيم وزيارة االربعين يبقى شانها عظيم

تفسيرالسورةسورة النمل 

��ن َف��َزٍع َيْوَمئِ��ٍذ آِمُنوَن  ْنَه��ا َوُهم مِّ َس��َنِة َفَلُه َخ��رْيٌ مِّ َم��ن َج��اء بِاحْلَ
اِر َهْل  النَّ َفُكبَّْت ُوُجوُهُه��ْم يِف  َئِة  ��يِّ }النم��ل/89{ َوَمن َجاء بِالسَّ
اَم ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ  ��َزْوَن إاِلَّ َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن }النم��ل/90{ إِنَّ ُتْ
ٍء َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن امْلُْسِلِمنَي  َمَها َوَلُه ُكلُّ َشْ َهِذِه اْلَبْلَدِة الَِّذي َحرَّ
َتِدي لَِنْفِسِه َوَمن  اَم َيْ }النمل/91{ َوَأْن َأْتُلَو اْلُقْرآَن َفَمِن اْهَتَدى َفإِنَّ
ِ َسرُيِيُكْم  ْمُد هلِلَّ اَم َأَنا ِمَن امْلُنِذِريَن }النمل/92{ َوُقِل احْلَ َضلَّ َفُقْل إِنَّ

َك بَِغاِفٍل َعامَّ َتْعَمُلوَن }النمل/93{ ا َوَما َربُّ آَياتِِه َفَتْعِرُفوهَنَ
سورة القصص )28(

ِحيِم ِن الرَّ مْحَ بِْسِم اهلّلِ الرَّ
طسم }القصص/1{ تِْلَك آَياُت اْلِكَتاِب امْلُبنِِي }القصص/2{ َنْتُلوا 
قِّ لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن }القصص/3{  َبإِ ُموَس��ى َوِفْرَعْوَن بِاحْلَ َعَلْيَك ِمن نَّ
ًعا َيْس��َتْضِعُف َطائَِفًة  ْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِش��يَ إِنَّ ِفْرَع��ْوَن َعاَل يِف اأْلَ
ُه َكاَن ِمَن امْلُْفِس��ِديَن  ْنُه��ْم ُيَذبِّ��ُح َأْبَناءُهْم َوَيْس��َتْحيِي نَِس��اءُهْم إِنَّ مِّ
ْرِض  اأْلَ ْضِعُفوا يِف  اْس��تُ ِذيَن  الَّ نَُّمنَّ َعىَل  َأن  }القصص/4{ َوُنِريُد 

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثنَِي }القصص/5{  َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ

 ) 90 ( وم��ن ج��اء بالس��يئة فكبت وجوهه��م يف النار فكب��وا فيها 
وجوهه��م هل ت��زون اال ما كنتم تعملون ع��ىل إرادة القول القمي 
ق��ال احلس��نة واهلل والية أم��ري املؤمنني عليه الس��الم والس��يئة واهلل 
اتب��اع أعدائه ويف الكايف عن الصادق عن أبيه عن أمري املؤمنني عليه 
الس��الم يف هذه اآلية قال احلس��نة معرفة الوالي��ة وحبنا أهل البيت 
والسيئة انكار الوالية وبغضنا أهل البيت  ) 91 ( إنام أمرت ان اعبد 
رب ه��ذه البلدة الذي حرمها القمي يعن��ي مكة رشفها اهلل تعاىل يف 
الكايف عن الصادق عليه الس��الم ان قريشا ملا هدموا الكعبة وجدوا 
يف قواع��ده حجرا فيه كتاب مل حيس��نوا قراءته حتى دعوا رجال قرأه 
ف��إذا في��ه ان��ا اهلل ذو بكة حرمتها ي��وم خلقت الس��اموات واألرض 
ووضعته��ا بني هذين اجلبلني وحففتها بس��بعة ام��الك حفا  ) 92 ( 
وان اتل��و الق��رآن وان أواظب ع��ىل تالوته لتنكش��ف يل حقائقه يف 
تالوته ش��يئا فش��يئا فمن اهت��دى باتباعه إياي يف ذل��ك فإنام يتدي 
لنفس��ه فان منافعه عائ��دة إليه ومن ضل بمخالفت��ي فقل إنام انا من 
املنذرين فال عيل من وبال ضالله شء إذ ما عىل الرسول اال البالغ 
وق��د بلغت ) 93 ( وقل احلمد هلل عىل نعم��ة النبوة وعىل ما علمني 
ريب ووفقني للعمل به س��رييكم آيات��ه إذا رجعتم إىل الدنيا ورجعوا 
فتعرفوهن��ا فتعرف��ون اهنا آيات اهلل حني ال تنفعكم املعرفة / س��ورة 
القصص مكية ) 3 ( نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بعض نبأمها 
باحل��ق حمقني لقوم يؤمنون ألهنم املنتفعون ب��ه ) 4 ( ان فرعون عال 
يف أرض م��رص وجعل أهلها فرقا يس��تضعف طائفة منهم وهم بنو 
إرسائيل يذبح أبناءهم ويس��تحيى نساءهم وذلك ألن كاهنا قال له 
يولد مولود يف بني إرسائي��ل يذهب ملكك عىل يده وذلك كان من 
غاية محقه فإنه لوصدق مل يندفع بالقتل وان كذب فام وجهه انه كان 
من املفس��دين فلذلك اج��رأ عىل قتل خلق كثري م��ن أوالد األنبياء 

لتخيل فاسد.



أخبار
ومتابعات

مدينة كربالء المقدسة تشهد دخول مواكب عربية وأجنبية من كل بقاع   •
العالم إلحياء مراسم زيارة اربعينية االمام الحسين )عليه السالم(.

عادل عبد المهدي( رئيس وزراء العراق :
ان هدف الحكومة العراقية  في المرحلة الالحقة هو تحقيق 
العيش الكريم للشعب بعد صبر طويل. وأدعو الى تحقيق 
التعاون البّناء لمعالجة أزمات الفقر والتعليم والكهرباء 

والمياه والخدمات في العراق

000

القوات العراقية تمكنت
باألرقام من اإلطاحة بالعقل المدّبر لعبوات )داعش(

قروض  دينار  مليون   )  ٨0(  •
لذوي المهن الصحية يمنحها 
مصرف الرافدين لفتح العيادات 
وال��ص��ي��دل��ي��ات وال��م��خ��ت��ب��رات 

الطبية.

زي��ارة  ف��ي  متطوعا   )6460(  •
االختصاصات  بمختلف  االربعين 
والتنظيمية  والصحية  الخدمية 
خدمة  في  يشاركون  واألمنية 

الزائرين.

باختصاصات  طبيب   )500(•
بمرقد  يلتحقون  متنوعة 
لتقديم  ال��ح��س��ي��ن  االم����ام 
ل��زائ��ري  الطبية  ال��خ��دم��ات 

االربعين مجانا.

أبدى وفد متعدد اجلنسيات يضم جمموعة من السياح األجانب القادمني من دول أوربا ، 
إعجابه البالغ باملعامل التارخيية واألثرية يف مرقد أمري املؤمنني ) عليه السالم(، وتول الوفد 
الصحن  أرجاء  يف  املقدسة  العتبة  يف  واإلعالم  العامة  العالقات  قسمي  منتسبي  بصحبة 

احليدري الرشيف لإلطالع عىل تلك املعامل التارخيية.
وقال )جوف هان( رئيس الوفد  بريطاين اجلنسية: إن العقيدة الدينية مهمة جدًا يف العراق 
وهي تنعكس عىل املعامل األثرية والتارخيية للمراقد املقدسة يف هذا البلد ومنها ما يتعلق 
بمرقد اإلمام عيل ) عليه السالم ( يف النجف وقد وجدناها معامل مهمة وتارخيية وتعكس 
أجواء إيامنية ذات طابع إنساين ملفت. مضيفا جئت ومعي نخبة من الشخصيات املهتمة 
بشأن العامرة اإلسالمية قادمني من فرنسا وأملانيا وسلوفاكيا وبريطانيا، معربا عن اعجابه 

باجواء املدينة املقدسة ومشاهدته للمعامل االسالمية العريقة.

متكنت القوات االمنية العراقية االستخبارية 
املدبر  العقل  اعتقال  من   )10( الفرقة  من 
لدى  املتفجرة  العبوات  نصب  لعمليات 
بيان  ذلك  أكد  اإلره��ايب.  )داع��ش(  تنظيم 
أنه  موضحا  العراقي،  االستخبارات  جهاز 

تم  دقيقة،  استخبارية  معلومات  توفر  إثر 
له يف منطقة  استدراجه لكمني حمكم نصب 
عليه  القبض  فألقي  باألنبار،  طيبان  البو 
خمزنا  و16  كالشنكوف  بندقية  وبحوزته 
صيد،  وبندقيتا  طلقة،   180 مع  للعتاد، 
وحقيبة ظهر، ودرع وناظور ورمانة يدوية.
وبنّي البيان أن املقبوض عليه من املشاركني 
بتنفيذ عدة عمليات إرهابية عن طريق زرع 
العبوات، أدت إىل إصابة ومقتل العديد من 
قوات احلشد الشعبي واألمن العراقي، وهو 
من املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة قبض 

وفق املادة 4/1 إرهاب.

وفد سياحي متعدد الجنسيات يبدي إعجابه البالغ بالمعالم 

التاريخية واألثرية في مرقد أمير المؤمنين)عليه السالم(
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• طلبة علم من حوزة النجف وحوزات اخرى من دول الجوار 
والخليج تواصل مشروعها التبليغي لزيارة االربعين.

•شركة جنرال إليكتريك األميركية تفوز بعقد ال�)15( مليار 
دوالر لتطوير الكهرباء في العراق.

• )قيدار االعرجي( مستشار مركز ال البيت وإمام مسجد في الموصل:
ان زيارة االربعين التي تشهدها مدينة كربالء تعكس صورة واضحة 

عن التكافل االجتماعي وما شهدناه ادهش عقولنا وابهر عيوننا.

مجلس القضاء األعلى يناقش مشروع)عقد الزواج االلكتروني(
نظم جملس القضاء األعىل ندوة ملناقشة مرشوع عقد الزواج االلكروين الذي من املؤمل اطالقه يف عموم حماكم االحوال الشخصية يف 

البالد بحضور رئيس جملس القضاء االعىل القايض فائق زيدان .
الزواج الكرونيًا من خالل قيام املواطن  بيان صادر عن املركز االعالمي ملجلس القضاء االعىل ان املرشوع يتضمن اجراء عقد  وذكر 
بسحب استامرة الكرونية خاصة بالعقد عرب رابط يف املوقع الرسمي ملجلس القضاء االعىل. وأوضح ان املرشوع والذي انجز بالكامل 
ومن املؤمل اطالقه قريبًا يسهم يف ختفيف الزخم احلاصل يف املحاكم والتخفيف من معاناة املواطنني خالل املراجعات واختصارًا للجهد 

والوقت وكذلك يعد خطوة من خطوات احلكومة االلكرونية.
وقال املتحدث الرسمي باسم املجلس  القايض)عبد الستار البريقدار(: ان املرشوع غايته اكامل االجراءات الورقية التي تسبق عقد الزواج 
القضاء االعىل  املوقع االلكروين ملجلس  الغرض من  العقد عرب سحب استامرة خمصصة هلذا  القايض املختص وسيكون  امام  الرشعي 
وإمالئها باملعلومات املطلوبة من العاقدين وإرفاق بياناهتم الشخصية التي تتضمن اهليتهم للزواج وإرساهلا اىل املحكمة املختصة، حيث 
تقوم املحكمة بمفاحتة املراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ودوائر اخرى إلكامل املعاملة واإلجراءات املطلوبة لعقد الزواج. وبعد اكامل 
 ، الزواج  الصيغة الرشعية لعقد  القايض املختص لرديد  امام  الزوجني  يتم حتديد موعد حلضور  الزواج  الورقية لعقد  كافة االجراءات 

ويرسل هذا املوعد الكرونيا ايضا اىل الزوجني.

مرشوعها  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الديني  والتعليم  التبليغ  شعبة  اطلقت 
التبليغي يف زيارة االربعني برعاية وارشاف احلوزة العلمية يف النجف االرشف، 
وذلك بنرش اكثر من 400 مبّلغ ديني عىل امتداد طرق الزائرين بني مدينة كربالء 
املقدسة واملحاور الثالثة النجف وبابل وبغداد، اضافة اىل مدن الزائرين التابعة 

للعتبة.
وقال مسؤول الشعبة الشيخ فاهم االبراهيمي: ان الشعبة هيأت هذا العام فرقا 
جوالة وظيفتها متابعة الشعائر احلسينية يف طرق الزائرين واإلجابة عىل االسئلة 
وتوصيات  الصالة،  بأوقات  االلتزام  رضورة  اىل  املواكب  وإرش��اد  الرشعية 
املرجعية الدينية العليا هي أوىل أهداف هذا التبليغ بام يف ذلك إقامة صالة اجلامعة 

املوحدة وتعليم الزائرين أمور دينهم.
اىل  الزائرين  املاضية  اجلمعة  خطبة  يف  دعت  قد  العليا  الدينية  املرجعية  وكانت 

االستفادة من وجود املبلغني خالل الزيارة يف تعلم املسائل الرشعية.

العتبة الحسينية المقدسة تطلق اوسع مشروع تبليغي في زيارة االربعين
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 201٨/10/26م :

الحقيقي الزائر  صفات 

يقيم االخوة المبلغون 

ال��ج��م��اع��ة على  ص���الة 

طول الطريق فاحرصوا 

ال���زائ���رون على  اي��ه��ا 

ح��ض��وره��ا واق��ام��ت��ه��ا 

ل��ت��ظ��ه��روا ل��ل��ع��ال��م 

واهتمامكم  حرصكم 

بالصالة

ايا االخوة القاصدون قرب سيد الشهداء 
)عليه السالم( لتجددوا املصاب والعزاء 
عليهم  البيت  ألهل  وال��والء  والبيعة  والعهد 

السالم بمصاب آل بيت الرسول.. 
حيسن بنا نذكر االخوة بام ينبغي ان يكون عليه 
زائر االربعينية من اخلصال والصفات املمدوحة 
صاحب  مبادئ  واستذكار  تعاىل  هلل  والتوجه 
النهضة احلسينية ليتحقق له املواساة احلّقة ألهل 
البيت عليهم السالم هبذا املصاب وليكون من 
الزائرين العارفني بحق االمام )عليه السالم(...
زيارة احلسني  ان  لنا  التاريخ يكشف  ان دراسة 
وتديد  لزيارته  قصدًا  وامليش  السالم(  )عليه 
العهد قد سامهت مسامهة كبرية يف حفظ الدين 
مهمة  اهلية  شعرية  فهي  ولذلك  احلق  واملذهب 
احلفاظ  ينبغي  ما  واالج��الل  القداسة  من  هلا 
هذه  اقامة  إن  وقداستها،  وقدرها  جاللتها  عىل 
الشعرية كام وّجه هبا اهل البيت )عليهم السالم( 
ُيعد احد الركائز االساسية حلفظ مبادئ النهضة 

احلسينية وديمومة بركاهتا وآثارها:
احلسني  وزي��ارة  االربعني  مسرية  ان   -
وتديد  لزيارته  قصدًا  وامليش  السالم(  )عليه 
االساسية  االهلية  الشعائر  من  يعد  معه  العهد 
من  وهل��ا  احل��ق  واملذهب  الدين  حفظت  التي 
القداسة واحلرمة ما ينبغي معه اظهار االحرام 
والتوقري هلا وعدم ممارسة ما يؤدي اىل توهينها 

والتقليل من شأهنا.
احلسينية  الشعرية  هذه  اقامة  من  نجعل  ان   -
وهتذيبها  النفوس  لربية  موساًم  الشعائر  وبقية 
ورص  العالقات  وتقوية  للتكاتف  مهاًم  وسببًا 
الفرقة  ونبذ  االجتامعي  والتامسك  الصفوف 

والتناحر والتشاجر والتشاحن وعدم االنشغال 
باخلالفات اجلزئية.. فان التناحر االجتامعي من 
االسباب التي تؤدي اىل ضعف املجتمع وعدم 

قدرته عىل مواجهة التحديات..
عبداهلل  ايب  زيارة  اىل  تتوجه  ماليني  انتم  اخويت 
هذه  اىل  انت  انظر  ال��س��الم(..  )عليه  احلسني 
ختالطهم  ان��ت  للزيارة  املسري  اث��ن��اء  امل��الي��ني 
احلسنة  واملعارشة  الطيبة  باالخالق  وتعارشهم 
واملحبة واالحرام ملاذا؟! هذا اخ لك يف االيامن 
والدين وهذا مشارك لك يف الوالء وتديد البيعة 
لالمام احلسني )عليه السالم( وهذا مشارك لك 

يف وحدة املصري ويف اهلدف والوالء..
حينام اعود ال يكون تعاميل مع هؤالء بالتناحر 
وغري  واحلسد  والبغض  والتقاتل  والتشاجر 

ذلك من االمور التي تنايف الوالء..
بعض   ه��ن��اك  ألن  ال��ع��ش��ائ��ر  اىل  وخ��ط��ايب 
تقاتل  العشرية  العشرية وهذه  الشكاوى.. هذه 
حيصل احيانًا ألمور تافهة يؤدي بحياة عرشات 
من املواطنني ضحايا بني قتيل وجريح.. االثنان 
اىل  مشيًا  يأتون  االرب��ع��ني  يف  العشريتني  من 
باحلسنى  يتعاملون  الطريق  هذا  طوال  كربالء 
نديم  ال  مل��اذا  ذلك  وغري  والتآلف  والتكاتف 
هذا التعامل يف بقية الشهور فأنت حسيني وانا 

حسيني بني القبيلتني والعشريتني..
انه موايل  اليه اىل  اثناء املسري ان انظر  هل يصح 
واخ يل يف االيامن مشارك يل يف اهلدف واملبدأ ثم 
واتشاجر  اتقاتل  انا  واذا  مدينتي  اىل  عدت  اذا 
ضحية  الدماء  تذهب  حتى  معه  واتقاتل  معه 
ينايف  وهذا  والتصارع..  والتشاجر  القتال  هذا 

احلسينية الصادقة.. 
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ال��ت��اري��خ  دراس�����ة  ان 
زي��ارة  ان  لنا  يكشف 
الحسين )عليه السالم( 
لزيارته  قصدًا  والمشي 
وت��ج��دي��د ال��ع��ه��د قد 
س��اه��م��ت م��س��اه��م��ة 
الدين  حفظ  في  كبيرة 

والمذهب الحق

يف  املعزى  ان  تذكروا  الكرام  الزائرون  ايا   -
هذا املوسم بالدرجة االوىل هو صاحب العرص 
والزمان الذي ينتظر االذن من اهلل تعاىل بالظهور 
اعاملكم  عليه  وتعرض  معكم  ان��ه  وت��ذك��روا 
ظنه  حسن  عند  فكونوا  وترصفاتكم  واقوالكم 
بكم وادخلوا عىل قلبه الرسور بالتزامكم الديني 
باحلزن  له  ص��ادق��ًا  مواسيًا  وك��ن  واالخ��الق��ي 
واخلشوع  واخلضوع  والبكاء  واللوعة  واالسى 
حقيقيًا  مكانًا  واحلزن  العزاء  مواكب  واجعلوا 
بقداسة  يليق  ال  ما  وجنبوها  الشعائر  إلحياء 
والشعائر  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  ومنزلة 
بأداء  االهتامم  عىل  فاحرصوا  ألجله  تقام  التي 
اهلل  رضا  فيه  الذي  بالشكل  الرشعية  الواجبات 
تعاىل ومنها اداء الصالة يف اوقاهتا وعدم التهاون 
الفاضلة  باألخالق  االخرين  مع  والتعامل  فيها 
واملعارشة احلسنة والتعاون والتسامح واالحرام 
واالشتغال  والسكينة  بالوقار  والتحيل  املتبادل 
بذكر اهلل تعاىل واالستغفار وتالوة القران بحيث 

تكون الشعرية االربعينية موساًم عباديًا بامتياز..
االمام  لزيارة  املسري  طريق  طول  عىل  ينترش   -
احلسني )عليه السالم( املئات من الفضالء وطلبة 
ألداء  وذلك  اع��وام  عدة  ومنذ  العلمية  احل��وزة 
وتعليم  الزائرين  وارشاد  الديني  التبليغ  مهمة 
االحكام الرشعية وحثهم عىل االخالق الفاضلة 
عن  والتشكيكات  الشبهات  يرفع  بام  وتوعيتهم 
الدينية  باملرجعية  ارتباطهم  وتعزيز  عقائدهم 
لذلك نحث االخوة الزائرين الكرام عىل اغتنام 
الفضالء  االخ��وة  مع  والتواصل  الفرصة  هذه 
الرشعية  باالحكام  املعرفة  لتحصيل  واملبلغني 
وحماسن  االخ���الق  م��ك��ارم  يف  واس��رش��اده��م 

العرشة االيامنية.
صالة  املبلغون  االخ��وة  ه��ؤالء  يقيم  وكذلك 
اجل��امع��ة ع��ىل ط��ول ال��ط��ري��ق ف��اح��رص��وا ايا 
الزائرون عىل حضورها واقامتها لتظهروا للعامل 

حرصكم واهتاممكم بالصالة 
التي هي عمود الدين ومعراج 

ارواحكم..
نفسه  مراجعة  عىل  الزائر  حيرص  ان   -

من  ويعود  العبادي  املوسم  هذا  خالل 
عازمًا  تعاىل  اهلل  مع  نصوح  بتوبة  زيارته 

تفشت  التي  خصوصًا  املحرمات  ترك  عىل 
وال��ك��ذب  كالغيبة  ال��ن��اس  وس��ط  وان��ت��رشت 
او  واخلاصة  العامة  االم��وال  عىل  التجاوز  او 
االختالط  وتنب  املحرمة  االمور  اىل  االستامع 

املحرم.
- تشهد هذه الزيارة توافد املاليني من حمبي اهل 
جنسيات  ومن  وغريهم  السالم  عليهم  البيت 
متعددة لذلك ينبغي للزائرين الكرام واصحاب 
املواكب واصحاب املحالت والفنادق وغريهم 
واحرامهم  معهم  احلسنة  املعاملة  عىل  احلرص 
وحتملهم والتساهل معهم يف توفري احتياجاهتم 
واخالقكم  ايامنكم  حسن  للعامل  لتظهروا 
من  واح���ذروا  احلسينية  باملبادئ  والتزامكم 
بلدكم  وسمعة  سمعتكم  اىل  ييسء  تعامل  أي 
واحرصوا عىل خدمتهم بأفضل اخلدمة اخلالصة 

لوجه اهلل تعاىل..
- من املعلوم ان املشاركة النسائية من املؤمنات 
فعىل  وعظيمة  كبرية  الزيارة  هذه  يف  الزينبيات 
عليها  زينب  من  جيعلن  ان  ال��زائ��رات  النساء 
عفتهّن  عىل  فيحافظن  هلن  االعىل  املثل  السالم 
للحياء   ً مثال  يكّن  وان  وكرامتهن  وحجاهبن 
او  املحرم  االختالط  عن  واالجتناب  واحلشمة 

الفكاهة او احلديث القادح للحياء واالدب..
هو  املسري  هلذا  املهمة  واملبادئ  الدروس  من   -
بالتضحية  االتصاف  عىل  لنفسه  الزائر  توطني 
اهلل  اولياء  لنرصة  واالستعداد  ال��ذات  ونكران 
خلط  امتدادًا  يمثلون  الذين  الصاحلني  والعلامء 

االمام احلسني )عليه السالم(..
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ُاك��رر سالمي  ايا االخ��وة واالخ���وات: 
عليكم فأقول سالٌم عليكم من رب رحيم 
اهلل  وعّظم  وب��رك��ات،  منه  ورمح��ة  غفور 
اجورنا وأجوركم بمصاب سيد الشهداء 

ايب عبد اهلل احلسني )عليه السالم(.
اي��ا االخ���وة واالخ����وات ه��ا نحن يف 
املرحلة الثانية من برنامج الزيارة للموايل 
الصادق، واملحّب احلقيقي لإلمام احلسني 
)عليه السالم(، وها نحن قد دخلنا واردنا 
السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام  ال��زي��ارة 
هذا  يف  املهمة  املقاصد  مجلة  من  ان  وقلنا 
الوالء  الزيارة، هو ان نجدد  املسري وهذه 
والعهد والبيعة مع االمام )عليه السالم(، 
وبّينا معنى تديد العهد وهو انني اخاطب 
له:  وأقول  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
وسريتك  مسريتك  ع��ىل  سأميض  انني 
وموقفك وأخالقك وجهادك، وسأحافظ 
مهام  االصالحية  وحركتك  ثورتك  عىل 
ومشاق،  تضحيات  من  املسري  هذا  كّلف 
بالعهد  ال��وف��اء  املهم  ولكن  عهد،  ه��ذا 

لإلمام احلسني )عليه السالم(.
املوفني بعهدنا مع االمام  كيف نكون من 

احلسني )عليه السالم(؟

متّر  الفكرة،  هبذه  املقصود  اخواين  ُاقّرب 
صائم  من  كم  االحاديث  بعض  عليكم 
والعطش،  اجلوع  اال  صيامه  من  له  ليس 
وكم من قائم ليس له من قيامه اال التعب 

والعناء، ما معنى هذا احلديث؟ 
ان الصيام كعبادة فيها الكثري من املعطيات 
واألخ��روي��ة،  الدنيوية  العظيمة  والثامر 
احيانًا الصائم ال حُيّصل ألنه ال يؤدي هذه 
قطف  اىل  توصله  التي  بالصورة  العبادة 
هذه الثامر، الصالة هذه الشعرية التي هي 
عمود الدين، ومعراج املؤمن، وقربان كل 
الصالة،  يؤدي هذه  مّنا  واحد  تقي.. كل 
اىل  بأرواحنا  تعرج  صالتنا  ان  هل  لكن 
هي  صالتنا  هل  ؟  ال  أم  االعىل  امللكوت 

فعالً  قربان للتقوى أم ال؟ 
هذه  خي��رس  ل��أس��ف  املصلني  م��ن  كثري 
واالخروية  الدنيوية  واملعطيات  الثامر 
واملقومات  الرشوط  ببعض  يلتزم  ال  ألنه 
العظيمة..  الثامر  قطف  اىل  توصله  التي 
إن  عظيمة  ث��امر  فيها  ك��ذل��ك  ال��زي��ارة 
واخلصال  الصفات  اىل  نصل  ان  استطعنا 
اثناء  املطلوبة  واملقومات  ذكرناها،  التي 
الزيارة؛ امكننا ان نصل اىل الثامر العظيمة 

وهي احلفاظ عىل االسالم ومبادئ الثورة 
ال  فاجلنة  اجلنة،  لنا  ُتوجب  التي  احلسينية 
يمكن ألي واحد أن يأخذها بعمل بسيط 
بل  فقط..  وظواهره  قشوره  من  به  يأيت 
حينام يأيت بجوهره وروحه التي توصل اىل 
اىل  الزيارة  ستقود  حينئذ  نعم  الثامر،  هذه 

اجلنة مبارشة وتكون الطرق سالكة.
نأيت االن اخواين.. وصلنا اىل مرقد االمام 

احلسني )عليه السالم( وسنأيت ونزور..
احلسني  االمام  نزور  كيف  اخواين  التفتوا 
هذه  اىل  يوصلنا  بحيث  السالم(  )عليه 
اىل  حتتاج  مقامات  مخسة  هناك  املرتبة؟ 
االمام  زيارة  عند  والئية  حسينية  وقفات 
الوقفة  معنى  ما  السالم(،  )عليه  احلسني 

الوالئية عند الزيارة: فيها اربعة امور:
الفهم والوعي ملعاين الزيارة.  -1

وال��روح��ي  العاطفي  التفاعل   -2
والوجداين مع الزيارة.

والء صادق وبراءة حقيقية.  -3
الوصول اىل مقام االتيان بمنهج   -4
يكون  وان  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
االمام )عليه السالم( قدوة نسري بسريته، 
ونسلك سلوكه، ونتخلق بأخالقه، ونقف 

: كيف نكون من الموفين بعهدنا  الشيُخ الكربالئيُّ
مع اإلمام الحسين )عليه السالم(؟ 

كربالَء  في  الُجمعة  وإمام  خطيب  الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدَث 

المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 16/ صفر الخير/1440هـ 

الموافق 2018/10/26م تحدث سماحته قائاًل:
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هنج  عىل  للحفاظ  وقفها  التي  مواقفه 
االسالم.

مقامات  مخسة  هناك  اخ��واين  االن  ن��أيت 
عند الزيارة البد ان نلتفت اليها ونتوقف 
زيارة  يف  املقاطع  هذه  وسأذكر  عندها، 

االربعني :
)عليه  االم����ام  م��ع��رف��ة  م��ق��ام   -1

السالم(.
باملقام  واالع��راف  املحبة  مقام   -2

واملنزلة لإلمام )عليه السالم(.
مقام الوالء والرباءة.  -3

مقام االتباع والتسليم.  -4
مقام النرصة والتضحية.  -5

أوالً : مقام املعرفة باإلمام )عليه السالم(: 
االمام،  حق  ومعرفة  االمام،  معرفة  لدينا 
معرفة حق االمام أوسع من معرفة االمام، 
زاره  من  )ان   : احلديث  يف  ورد  الحظوا 
عارفًا بحقه وجبت له اجلنة(، معرفة احلق 
االمام  فمعرفة  االمام،  معرفة  من  أوسع 
املقام االول ثم تستتبعه مقامات أربعة ان 
مجعنا ووفينا هبذه املقامات اخلمسة؛ حينئذ 
عرفنا حق االمام وأدينا منازل حق االمام 

)عليه السالم(.
نأيت االن اىل املقاطع املوجودة يف الزيارة، 
يف  م��وج��ودة  ع��ب��ارات  هناك  تالحظون 
الزيارات، وخصوصًا يف زيارة االربعني: 
)السالم عىل ويل اهلل وحبيبه، السالم عىل 
اهلل  السالم عىل صفي  اهلل ونجيبه،  خليل 

وابن صفيه(.
تعّرفك  أن  منها  املقصود  العبارات  هذه 
الزيارة، وداللة قدر االمام عند اهلل تعاىل، 
وعظيم مقامه وسمو منزلته عند اهلل تعاىل، 

من أين جاءت هذه املرتبة واملنزلة لإلمام؟ 
وآله وسلم(  اهلل عليه  فالنبي حممد )صىل 
بن  واحلسني  نبيًا،  يكون  ألن  اهلل  اختاره 
واحلسن  املقام  هلذا  تعاىل  اهلل  اختاره  عيل 
عليهم  االئ��م��ة  وبقية  ال��س��الم(،  )عليه 
أعىل  بلغوا  االشخاص  هؤالء  السالم.. 
اعىل  بلغوا  تعاىل،  هلل  العبودية  مراتب 
مراتب االخالص هلل تعاىل.. بلغوا القّمة 
الصفات،  وحم��ام��د  الصفات  سمو  يف 
تعاىل،  اهلل  حب  يف  ذواهت��م  ذابت  هؤالء 
تعاىل  بلغوا من عظيم خشيتهم هلل  هؤالء 
العز  ساحة  يف  يقف  حينام  ذاته  ينسى  انه 
إن  وتقرؤون  تعاىل  هلل  واجلاللة  والقدس 
النبل من  امري املؤمنني يف صالته ينزعون 
وذوبان  القّمة  بلغوا  حينام  هؤالء  قدمه.. 
الذات يف حب اهلل تعاىل حتى اهنم قّدموا 
اعظم التضحيات، وحتملوا اقسى املعاناة 
واملآيس واالالم يف سبيل ان حيافظوا عىل 
رسالة السامء، ألهنم ذابت ذواهتم يف حب 

اهلل تعاىل.
هذه الصفات وهذه املقومات جعلت هلم 
هذا املقام العظيم عند اهلل تعاىل، علينا ان 

نستذكر هذه االمور.
جعلهم  ال��ذي  املقام  ه��ذا  ذل��ك  بعد  ثم 
يؤدون مهمتهم عىل أفضل وجه يف تبليغ 
الرسالة، ومحل الناس اىل ما فيه صالحهم 
الزيارة  يف  الثاين  املقطع  يف  فرى  وكامهلم 
من  وقائدًا  السادة  من  سيدًا  )وجعلته   :
القادة وذائدًا من الذادة وأعطيته مواريث 
من  خلقك  عىل  حجة  وجعلته  االنبياء 
االوصياء فأعذر يف الدعاء ومنح النصح 
من  عبادك  ليستنقذ  فيك  مهجته  وب��ذل 

اجلهالة وحرية الضاللة..(.
اخواين  هدايتنا..  اجل  ومن  اجلنا  من 
احلسني  االمام  عىل  جرى  ما  تتأملون  لو 
كل  ليتصور  بيته..  واهل  السالم(  )عليه 
واحد مّنا جيري عليه ما جرى عىل االمام 
رحلة  وأشّدها  السالم(،  )عليه  احلسني 
ه او اخته او  السبي، ليتصور الواحد ُمنا امُّ
انظار  امام  الشوارع  يف  ُيعَرضون  زوجته 
هذه  سبيل  يف  وُيذلون  وُيانون  الناس، 

الرسالة.. كيف سيتحمل هذا األمر؟!
املهمة  ه��ذه  اّدوا  املعصومون  ه���ؤالء 
ديننا  عىل  احلفاظ  اجل  ومن  أجلنا،  من 
 .. والضاللة  اجلهل  حرية  من  وانقاذنا 
وبلغوا هذا املقام.. عيلَّ أن استذكر حينام 

اقرأ هذه العبارات استذكر هذه املعاين..
املعرفة  تكفي،  ال  لوحدها  املعرفة  هذه 
احلجة  اىل  املستندة  االمام  منزلة  بمعرفة 
ان  البد  يكفي،  ال  والدليل  واالحاديث 
تتفاعل  قلبي ووجداين، وروحي  يتفاعل 
املحبة  اىل  بقلبي  فأصل  املعرفة؛  هذه  مع 
السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام  اخلالصة 
يف  صغرية  مساحة  أدع  وال  وألوليائه، 
القلب ملحبة اعدائه، التفتوا احيانًا الواحد 
مّنا يف نصف قلبه حيمل حمبة احلسني )عليه 
حمبة  حيمل  اآلخر  النصف  ويف  السالم( 
هذه  منهجه..  عن  البعيدين  او  اعدائه 
قلوبنا  تعل  التي  الواعية  الدقيقة  املحبة 
احلسني  االم��ام  بمحبة  آخرها  اىل  مملوءة 

)عليه السالم(.
البد  هنجه  عىل  والسري  االمام  حمبة  طبعًا 
ان تصل بنا اىل مقام الوالية له وألوليائه، 
هذه  معنى  م��ا  اع��دائ��ه..  م��ن  وال����رباءة 
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ثالث  لدينا  موالون؟  ُكلّنا  هل  الوالية؟! 
مراتب كام يف بعض الروايات هناك حُمِب، 
وهناك موال، وهناك شيعي، هذه املقامات 
ختتلف والبد ان نصل اىل مقامات املواالة 
لوالية  امتداد  واليته  بأن  نعتقد  وان  لُه، 
وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رس��ول 
وآله  عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل  رس��ول  ووالي��ة 
اعداؤه  تعاىل،  اهلل  لوالية  امتداد  وسلم( 
رسول  ل��ع��داوة  ام��ت��داد  هو  زم��ان  أي  يف 
وامتداد  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل 

لعداوة اهلل تعاىل. 
عىل  يسري  من  بدقة  نفرز  ان  البد  لذلك 
خط  املواالة لإلمام احلسني )عليه السالم( 
فنتبعه، ونأخذ بمنهج االمام احلسني )عليه 

السالم( يف مجيع جماالت احلياة.
ثم بعد مقام املواالة نأيت االن اىل نقطة مهمة 
وأذكر هذه املقاطع التي وردت يف الرواية : 
)اللهم اين ُاشهدك اين ويلٌّ ملن وااله وعدٌو 

ملن عاداه(.  
البد ان يكون هناك اعراف صادق، انني 
اعرف يا اهلي باملقام واملنزلة لإلمام )عليه 
ملن  )ويلٌّ  االع��راف  بعد  يأيت  ثم  السالم( 
وااله( بمعنى املواالة احلقيقية وهو االنتامء 
االم��ام  بمنهج  احل��ي��اة  جم���االت  مجيع  يف 
العلوم  يعني  ال��س��الم(،  )عليه  احلسني 
منهم،  آخ��ذه  والسلوك  منهم،  اخ��ذه��ا 
منهم  واملواقف  منهم،  آخذها  واالخالق 
والوجدان وكل شء  واملشاعر  والعادات 
يف حركة االنسان آخذها منهم وال آخذها 
من اعدائهم.. أي شء من هذه االمور من 

اعدائهم اتركه وأتنبه.
 : اآلخ���ر  املقطع  يف  ورد  ذل��ك  بعد  ث��م 
موقن  وبإّيابكم  مؤمن  بكم  اين  )وأشهد 

برشايع ديني وخواتيم عميل(.
عبداهلل  ابا  يا  انني  أي  العبارة  هذه  معنى 
هذا  لكم،  املقام  هل��ذا  وخاضٌع  مصّدٌق 
ملبادئكم  اخلضوع  يستتبع  الذي  اخلضوع 
رشائع  هلا،  واالتباع  احلياة  يف  ومنهجكم 
رسالة  وضعتها  الذي  الطرق  هذه  الدين 
آخذها  انا  احلياة..  السامء يف مجيع جماالت 

بأمجعها وال اترك شيئًا منها.
)وقلبي لقلبكم سلم وأمري ألمركم متبع(
حينام آيت اىل االمام احلسني )عليه السالم( 
قلب  ُيبغضه  شء  ك��ل  م��ن  طاهر  قلبي 
سامل  قلبي  السالم(،  )عليه  احلسني  االمام 
وغري  والعجب  والغّل  واحلسد  احلقد  من 
التفتوا  الذميمة،  الصفات  هذه  من  ذلك 
اىل ان هناك من ُيسامل االمام احلسني )عليه 
السالم( فأنا عيلَّ أن أكون ِسلام له، فالقيادة 
الصاحلة احلقيقية التي تقود االّمة الذين هم 
اولياء لإلمام احلسني )عليه السالم( قلبي 
سامل من احلقد واحلسد واملكر هلم، وكذلك 
لإلمام  سلٌم  هو  ويل  قائد  هناك  املؤمنون 
انا سلٌم له.. هناك  احلسني )عليه السالم( 
مؤمنون ومؤمنات مساملون لإلمام احلسني 

)عليه السالم( وقلبي سلٌم ملن ساملكم.. 
سلٌم  وقلبي  لإلمام  سلٌم  قلبي  الحظوا 

ألوليائه وقلبي سلٌم للمؤمنني.
لكم  اهلل  يأذن  حتى  معّدة  لكم  )ون��رصيت 

فمعكم معكم( 
وهو  النرصة  مقام  مسألة  ذل��ك  بعد  ثم 
اصحاب  بلغُه  الذي  وهو  التضحية  مقام 
ان  وعلينا  السالم(،  )عليه  احلسني  االمام 
االربعة  املقامات  حققنا  ما  متى  نعرف 
لالستعداد  انفسنا  نوّطن  ان  البد  حينئذ 
والولد  واالهل  واملال  بالنفس  بالتضحية 

ومكاسبها  ومناصبها  بالدنيا  والتضحية 
يف سبيل ان انرص القضية احلسينية ونكون 
عىل استعداد للتضحية، وعيلَّ ان اكون يف 
واملستضعفني،  للمظلومني  النرصة  مقام 
وعيلَّ ان امحل همَّ ِديني وهم تبليغ الرسالة 
وهّم  الناس  وه��ّم  االم��ة  وه��ّم  والدعوة، 
هذه  محلت  ما  متى  والفقراء..  الشعب 
لديَّ  وص��ارت  هبا  واستشعرت  اهلموم 
املقامات االربعة اصبحت عىل استعداد ان 
اصل اىل مقام النرصة والتضحية الذي هو 
املقام االعىل الذي وصله اصحاب االمام 

احلسني )عليه السالم(. 
هذه املراحل التي ينبغي لنا ان نوّطن انفسنا 
عىل العمل هبا يف مرحلة املسري ويف مرحلة 
ان  وأح��اول  العودة،  مرحلة  ويف  الزيارة 

أحافظ عليها حينام اعود اىل مدينتي.
)عليه  احلسني  ل��إلم��ام  ال���والء  م��ن  ليس 
وانا  االن  معي  صديقي  او  اخي  السالم( 
احبُه واحرمه واتعاون معه واجّلُه واقّدرُه 
فهو حسينٌي مثيل، ثم اذا ُعدُت بعد يوم او 
اكيد  واذا  اسبوعني،  او  اسبوع   او  يومني 
له  الغّل  ص��دري  يف  وامح��ل  واحسده  له 
من  واهجّرُه  تافهة  ألسباب  معه  واتقاتل 
عطاء  أي  تافهة..  ألسباب  ومدينته  حمله 
هبذا  ُكّنا  ان  عليه  حصلنا  الزيارة  هذه  يف 

املستوى؟!
عىل  ُنحافظ  ومدينتنا  أهلنا  اىل  نعود  حينام 
هذه املبادئ ونسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا ألن 
نكون من املوفني بعهدنا مع االمام احلسني 
واحلمد  جميب  سميع  انُه  السالم(  )عليه 
وآله  حممد  عىل  اهلل  وصىل  العاملني  رب  هلل 

الطيبني الطاهرين.
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قال  والنحل  امللل  يف  بحوث  كتاب  يف 
السبحاين:

اجلهمية وسامهتا : اجلرب والتعطيل
السمرقندي  صفوان  بن  جهم  مؤسسها 
بن  )جهم   : الذهبي  ق��ال  )ت128ه����( 
الضال  السمرقندي  حم��رز  اب��و  صفوان، 
زمان  يف  هلك  اجلهمية،  راس  املبتدع، 
شيئا،  روى  علمته  وما  التابعني،  صغار 

لكنه زرع رشا عظيام( .
بن  جهم  اتباع  )اجلهمية  املقريزي  ق��ال 
يف  وقتل  راس��ب،  موىل  الرمذي  صفوان 

اخر دولة بتي امية، وهو :
 : ويقول  كلها،  االهلية  الصفات  ينفي   -1
ال جيوز يوصف الباري بصفة يوصف هبا 

خلقه .
وال  شء  عىل  يقدر  ال  االن��س��ان  ان   -2

يوصف بالقدرية وال االستطاعة .
وتنقطع  يفنيان،  وال��ن��ار  اجل��ن��ة  ان   -3

حركات اهلهام .
مل  بااليامن  ينطق  ومل  اهلل  عرف  من  ان   -4
يكفر، الن العلم ال يزول بالصمت، وهو 

مؤمن مع ذلك .
 . االستطاعة  نفي  يف  املعتزلة  كفره  وقد 
وخلق  الصفات  بنفي  السنة  اهل  وكّفره 

القرآن ونفي الرؤية .
االم��ام  عىل  اخل��روج  بجواز  وانفرد   -5

اجلائر .
بصفة  ال  ح��ادث  اهلل  علم  ان  وزع��م   -6

يوصف هبا غريه .
وق��د ذك��ر اب��ن االث���ري يف ح���وادث سنة 
سيار،  بن  نصري  بيد  قتله  كيفية  )128ه�( 
البغدادي،  القاهر  عبد  اليه  نسب  وق��د 
يف  املقريزي  اليه  نسب  مما  تقرب  اص��وال 

خططه عىل ما عرفت .
التي  ضالالته  مع  جهم  )وك��ان   : وق��ال 
السلطان  ويقاتل  السالح  حيمل  ذكرها 
نصري  عىل  حارث  بن  الرسيج  مع  وخرج 
يف  امل��ازين  احوز  بن  سلم  وقتله  سيار  بن 
اليوم  واتباعه  م���روان،  بني  زم��ان  اخ��ر 
زماننا  يف  اليهم  وخ���رج  ب)هن���اون���د(، 
الشريازي  ابراهيم بن كبوس  بن  اسامعيل 
شيخنا  مذهب  اىل  فدعاهم  الديلمي، 
منهم  قوم  فأجابه   ‘ االشعري  احلسن  ايب 

وصاروا مع اهل السنة .

وقد نسب اليه الشهرستاين عدة أمور نذكر 
منها أمرين :

وال  شء  عىل  يقدر  ال  االن��س��ان  ان   -1

عىل  جمبور  هو  وانام  باالستطاعة  يوصف 
خيلق  ال��ذي  هو  واهلل  له،  ق��درة  ال  افعاله 
سائر  يف  خيلق  ما  حسب  عىل  فيه  االفعال 
كام  جمازا  االفعال  اليه  وتنسب  اجلامدات، 
اثمرت  يقال  كام  اجل���امدات،  اىل  تنسب 
احلجر،  وحت��رك  امل��اء،  وج��رى  الشجرة، 
وتغيمت  وغ��رب��ت،  الشمس  وطلعت 
االرض  واه��ت��زت  وام���ط���رت،  ال��س��امء 
وانبتت، اىل غري ذلك، والثواب والعقاب 
جرب، كام ان االفعال كلها جرب قال : واذا 

ثبت اجلرب فالتكليف جرب .
تنقطع،  اخللدين  اه��ل  حركات  ان   -2
اهلهام  دخ��ول  بعد  تفنيان  والنار  واجلنة 
فيهام، وتلذذ اهل اجلنة بنعيمها، وتامل اهل 
النار بجحيمها . اذ ال تتصور حركات ال 
ال  حركات  تتصور  ال  كام  اخ��را،  تتناهى 
)خالدين  تعاىل  قوله  ومحل  اوال  تتناهى 
احلقيقة  دون  والتاكيد  املبالغة  عىل  فيها( 
ملك  اهلل  خّلد  يقال  ك��ام   . التخليد  يف 
بقوله  االنقطاع  ع��ىل  واستشهد  ف��الن، 
السموات  فيها ما دامت  : )خالدين  تعاىل 
واالرض اال ماشاء ربك( فاالية اشتملت 
ال  والتابيد  واخللود  واستثنا،  رشيطة  عىل 

رشط فيه وال استثناء .

لو سألوك 

من هم الجهمية ؟ وبماذا يعتقدون ؟ 
ولماذا اغلب الوهابية وربما االشعرية والمعتزلة يكّنون لهم العداء ويرمونهم بالكفر ؟
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الفرائض  مجيع  يف  اإلم��ك��ان  مع  القبلة  استقبال  جيب 
دون  االحتياط  وص��الة  املنسّية  األج��زاء  من  وتوابعها 
االستقبال  فيها  يعترب  فال  النوافل  وأّما  السهو،  سجودي 
حال امليش والركوب وإن كانت منذورة، واألحوط لزومًا 

اعتباره فيها حال االستقرار .
ويتحّقق  الرشيف،  البيت  فيه  الواقع  املكان  هي  والقبلة 
عينه  متييز  من  التمّكن  مع  احلقيقّية  باملحاذاة  استقباله 

واملحاذاة العرفّية عند عدم التمّكن من ذلك.
مقامه  وتقوم  القبلة،  باستقبال  العلم  جيب   :515 مسألة 
البّينة - إذا كانت مستندة إىل املبادئ احلسّية أو ما بحكمها 
كاالعتامد عىل اآلالت املستخدمة لتعيني القبلة - ويكفي 
كإخبار  العقالئّية  املناشئ  من  احلاصل  االطمئنان  أيضًا 
الثقة أو مالحظة قبلة بلد املسلمني يف صلواهتم وقبورهم 

وحماريبهم، بل الظاهر حّجّية قول الثقة من أهل اخلربة وإن مل  
يفد الظّن حّتى مع التمّكن من حتصيل العلم هبا.

املكّلف جهده  يبذل  أو ما بحكمه  العلم  ومع تعّذر حتصيل 
يف معرفتها، ويعمل عىل ما حيصل له من الظّن، ومع تعّذره 
أيضًا يكتفي بالصالة إىل أّي جهٍة حيتمل وجود القبلة فيها، 
سعة  مع  جهات  أرب��ع  إىل  يصيّل  أن  استحبابًا  واألح��وط 
يف  عدم�ها  عل�م  وإذا  وس��ع،  ما  بقدر  صىّل  وإاّل  الوقت، 

بعض اجلهات فيأيت بالص�الة إىل املحتم�الت اأُلخر .
مسألة 516: َمْن صىّل إىل جهٍة اعتقد أهّنا القبلة ُثمَّ تبنّي اخلطأ 
فإن كان منحرفًا إىل ما بني اليمني والشامل صّحت صالته، 
الباقي من  ما سبق واستقبل يف  األثناء مىض  التفت يف  وإذا 
والظاّن  املتيّقن  بني  وال  وعدمه  الوقت  بقاء  بني  فرق  غري 
ومل  باحلكم  جهل  عن  ذلك  كان  إذا  نعم  والغافل،  والنايس 
 يكن معذورًا يف جهله، فاألحوط وجوبًا اإلعادة يف الوقت 

والقضاء يف خارجه.
وأّما إذا تاوز انحرافه عاّم بني اليمني والشامل أعاد يف الوقت 
كان  فإن  األثناء  يف  التفت  إذا  وأّما  الصالة،  بعد  التفت  إذا 
وجب  األقّل  عىل  الوقت  من  ركعة  أدرك  قطعها  لو  بحيث 
القطع واالستئناف وإاّل أتّم صالته واستقبل يف الباقي، وال 
جيب القضاء إذا التفت خارج الوقت إاّل يف اجلاهل باحلكم 

فإّنه جيب عليه القضاء إذا مل يكن معذورًا يف جهله.

هل يجوز للمراة التي توفي زوجها ان تضع الخضاب وهي في العّدة ؟

هل يجوز قطع الصالة المستحبة او النوافل لسبب معّين ؟

الجواب: ال يجوز لها ذلك .

الِقْبلة
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السؤال: ما هو تعريف الفتنة النوعية؟
الناس  افتتان  عامة  بصورة  يوجب  أن  اجل��واب: 

ووقوعهم يف احلرام، كبعض األفالم املثرية .

السؤال: ما هو تعريف الفسخ؟
اجلواب: نقض العقد و املعاملة .

السؤال: ما املقصود من يف حّد ذاته؟
األخرى  العناوين  عن  النظر  بقطع  أي  اجل��واب: 
حلكمه  مغايرًا  آخ��ر  حكاَم  تستوجب  ق��د  التي 
حرام،  ذاهت��ا  حد  يف  الغيبة  مثاًل  فيقال  األص��يل، 
أهم  مصلحة  عليها  ترتبت  إذا  توز  قد  لكنها  و 

كنصح املستشري مثاًل .
السؤال: ما املقصود من فيه إشكال؟

اجلواب: أي أن احلكم املذكور إحتياط وجويب .
السؤال: ما املقصود من فيه تأمل؟

وجويب  إحتياط  املذكور  احلكم  أن  أي  اجل��واب: 
كذلك .

السؤال: ما املقصود قصد البدلية؟
اجلواب: أي بقصد أن يكون بداًل 

عن شء خاص .
الكافر  تعريف  ما هو  السؤال: 

الذمي؟
مع  الذمة  عقد  يعقد  من  اجلواب: 

ويل املسلمني.
الكافر  ت��ع��ري��ف  ه��و  م��ا  ال���س���ؤال: 

املعاهد؟
اجلواب: من يعاهد املسلمني أو بعضهم عىل عدم 

اإلعتداء .

الكافر  تعريف  هو  ما  ال��س��ؤال: 
املحرم املال؟

اجل����واب: ال��ذم��ي و امل��ع��اه��د و 
املستأمن .

السؤال: ما هو تعريف الكبائر؟
اجلواب: ما أوعد اهلل عليها العقاب، و قد عّد من 
و  روحه،  من  واليأس  تعاىل،  باهلل  الرشك  الكبائر 
املحرمة و عقوق  النفس  قتل  و  األمن من مكره، 
ال��زور،  شهادة  و  املحصنة،  ق��ذف  و  الوالدين، 
ورشب اخلمر، و ترك الصالة أو غريها مما فرضه 
اهلل تعاىل متعمدَا و قطيعة الرحم و الرسقة و اكل 
باحلق،  لو  و  احلكم  عىل  والرشوة  القامر،  و  امليتة، 
و اإلرساف، و التبذير، و الغناء، و الزنى، و سب 

املؤمن و إهانته و إذالله، و الكذب و غريها .
السؤال: ما املقصود من لباس الشهوة؟

اجلواب: اللباس الذي يظهر البسه بشكل قبيح و 
شنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه و إذالله .

السؤال: ما هو تعريف اللحيان؟
تنبت  اللذان  للوجه  املكتنفان  العظامن  اجل��واب: 

عليهام اللحية .
بالقياس  بشأهنا  يليق  )ما  من  املقصود  ما  السؤال: 

لزوجها(؟
اجلواب: أي ما يناسبها باعتبار كوهنا زوجة فالن، 

فيالحظ يف ذلك مكانة زوجها يف املجتمع.

مصطلحات فقهية

13



الفرص  تقسيم  يف  للرشوع  الفكر  ق��ادة  من  مجلة  تميع  املؤمتر  من  الغاية 
املجتمع  يف  الصحيح  موقعهم  الستعادة  املسلمني  تواجه  التي  والتحديات 
العاملي، سيكون املؤمتر بداية للحوار حول تعزيز )العدالة االجتامعية، السالم 
والتعددية االجتامعية( يف العامل االسالمي من خالل منع العنف ضد االقليات 

والنساء واالطفال.
وكذلك تنشيط الرشاكات العاملية من اجل التنمية مما يؤدي اىل ظهور االسالم 
التي  التحديات  من  للكثري  احللول  اعطاء  يف  مسامهة  كشبكة  واملسلمني 
يواجهها العامل، وايضًا اىل حتديث التزامات املسلمني للتحقيقات االكاديمية 

والرؤى الفكرية.
عن  املقدسة(  احلسينية  العتبة  وفد  )ممثل  الكاميل  فائق  طالل  الدكتور  حتدث 
الديانات وكيف  الرسالة االسالمية بوصفها خامتة  الغيبي االهلي لرعاية  املد 
سوقت الرشيعة املقدسة حلركة املجتهد حال غياب املعصوم )عليه السالم( يف 

املتناهية  االنسان غري  الرشعي لسد حاجات  استنباط احلكم 
لرشيعة تتضمن احكاما غري متناهية.

وجود  يف  وضوحًا  يتجىل  االهل��ي  الغيبي  املد  نجد  هنا  من 
خاصة  ظله(  )دام  السيستاين  والسيد  عامة  االعالم  مراجعنا 

واثر أنفاسه يف حفظ العراق واملنطقة من االنزالق.
البالغة  وحكمتهم،  مراجعنا  رؤية  ُبعد  خالل  من  ذلك  كل 
اهلل  )قدس  اخلوئي  السيد  ومنهم  املتقدمني  ملراجعنا  وللوفاء 
رسه( نتلمس هذه احلكمة عرب رعايته لتأسيس مراكز دينية يف 

دول عديدة من العامل.
)قدس  جهده  ثمرة  اال  املكان  هذا  يف  وتمعنا  حضورنا  وما 

اهلل رسه(.
ثم وجه احلضور مجيعًا بعد الكلمة التي القاها الدكتور طالل 
العباس  الكاميل لرفع رايتي االمام احلسني واخيه ايب الفضل 
)عليهام السالم( وسط حضور كثيف من اجلالية املسلمة تعلو 

حضورهم هتافات لبيك يا حسني.
االدارة  املقدستني  والعباسية  احلسينية  العتبتني  وفدا  زار  ثم 

اجلعفرية يف مدينة )ماريالند(
احلسينية  العتبة  وفد  )ممثل  الكاميل  طالل  الدكتور  وحتدث 
اجلالية  من  شخص   500 يقارب  حضور  وسط  املقدسة( 
املسلمة عن هدف زيارة الوفد اىل الواليات املتحدة االمريكية 
ومسعى الوفد لتقديم رؤية حقيقية عن واقع االسالم االصيل 
احلركات  بعض  شّوَهتُه  ما  قبالة  يف  املتحدة  االمم  رصح  يف 

املنحرفة.

العتبة الحسينية المقدسة تشارك في 
وتعزيز  الفكرية  الصدارة  اعادة  مؤتمر 
االجتماعية  والتعددية  والسالم  العدالة 

في االمم المتحدة

14

العطاء الحسيني



دول  يف  املسلمة  اجلالية  ان  اىل  الكاميل  واشار 
الغرب ُتعد يف اخلط االمامي لتمثيل االسالم 
والدعوة اىل فهمِه امام احلفاظ عىل ما يعتقدون 

وتسويق ما يؤمنون.
مسجد  يف  الكاميل  طالل  الدكتور  كلمة  اما 
االمام عيل )عليه السالم( يف مدينة نيوجرييس 
واملتوليني  امل��راج��ع  حت��ي��ات  نقل  ان  بعد 
امريكا  يف  االسالمية  للجالية  الرشعيني 
يف  املسلمة  اجلالية  أمر  يف  االهتامم  ق��ال:ان 
يف  االخر  اجلاليات  ببقية  اسوة  جاء  امريكا 
بقاع االرض بحكم االخوة التي بينهم لقوله 
ان  خيفى  ال  اذ  اخ��وة(  املؤمنون  )إنام   : تعاىل 
االخوة إما ان تكون نسبية او سببية – والكل 
يعلم إن العالقة السببية هي اعىل وارفع شأنًا 
من العالقة النسبية لذكر القرآن الكريم اليها 

وتأكيده عليها.
واين  كنتم  ما  كيف  اخوتنا  أنتم  نلخُص  لذا 
لكم  كانت  اخل��اص  ولشأنكم  حللتم،  ما 
منزلة رفيعة يف عيون املراجع وادارة العتبتني 
لنا  وط��ن  انكم  اللحاظ  وهب��ذا  املقدستني، 
ونحن وطن لكم ألن القاسم املشرك بيننا هو 

رابط االيامن بجنبيه الفكري والعقدي.
االمم  )ممثل  كمونة  عيل  االستاذ  انطباعات 

املتحدة يف الفرات االوسط – العراق(
احلضور  وبعض  كمونة  عيل  االستاذ  ذك��ر 
هلذه  االجي��اب��ي��ة  االن��ط��ب��اع��ات  م��ن  جمموعة 

املشاركة ومنها 
1- كان خرب وصدى زيارة ومشاركة العتبتني 
ج��دًا  ورائ��ع��ا  ُمفرحا  امل��ؤمت��ر  يف  املقدستني 

واحلضور مميزا ايضًا.
يف  شاركوا  الذين  جلميع  ُشكره  اب��دى   -2

املؤمتر.
قبل  م��ن  ُالقيت  الكلمة  لصدى  ك��ان   -3
ال��دك��ت��ور ط��الل ال��ك��اميل رائ��ع��ا ج���دًا كون 
تفاصيلها عكست نضجا ووعيا كبريا جدًا يف 

حمافظة كربالء املقدسة.
ومضامني  ايضًا  الكلمة  لصدى  ك��ان   -4
الزيارة  التي متت خالل  الزيارة واالجراءات 
املأخوذة  النمطية  الفكرة  او  الصورة  غريت 
عن العتبات املقدسة واملدن الدينية يف العراق.

يف  املقدستني  العتبتني  مشاركة  5-عكست 
واجلهات   )UN( وكاالت  شجع  ما  املؤمتر 
املانحة ان تدخل وتعمل بقوة يف مدينة كربالء 

املقدسة وباقي امُلدن الدينية يف العراق.
الكاميل يف  الدكتور طالل  كلمة  عنوان  وجاء 
تعزيز  يف  والثقايف  الديني  الراث  :اثر  املؤمتر 
املقدسة  احلسينية  العتبة   – السلمي  املجتمع 

انموذجًا.

عليه  احلسني  باالمام  بالتعريف  كلمته  بدأ 
وبيان  املقدسة  احلسينية  وبالعتبة  السالم 
املؤسسة  هذه  وقيام  لوالدة  التارخيي  العمق 
الدينية  وذكر قائال :  نجُد ان املرجعية الدينية 
الشيعية قد أولت اهتاممها هبذه العتبة املقدسة 
يف  فاحتفظت  اأُلخر  املقدسة  العتبات  وبقية 
املرجع  بيد  فيها  االدارات  تعيني  يكون  ان 
االعىل حرصًا، وقد تضمن الدستور العراقي 
االعىل  املرجع  نجد  البند..لذا  ه��ذا  إق��رار 
قد  بركاته(  )دام��ت  السيستاين  عيل  السيد 
ملا هلا من  البالغ  اهتاممه  املؤسسات  أوىل هذه 
تأثري عميق يف نفوس املجتمع االنساين عامة 

لكل  مركزًا  منها  ليجعل  خاصة  واملسلمني 
توجيهاته وتوصياته، فمن هذا املرقد املقدس 
ُاعلنت فتوى الدفاع الكفائي التي كانت سببًا 
الدويل  االره��اب  رشور  من  العامل  انقاذ  يف 

املتمثل بداعش.
فقد  بذلك  كافة  العتبات  ادارة  تكتف  ومل 
الزائرين  آلالف  خدماهتا  تقديم  عىل  عملت 

يوميًا..
ثالث  احلسينية  العتبة  انشأت 
كل  فيها  تتوفر  سياحية  م��دن 

مستلزمات الراحة للزائرين..
نجد  ال��ص��ح��ي  اجل��ان��ب  ويف 
إلنشاء  العتبة  ادارة  ت��ص��دي 
واملستشفيات  الصحية  املراكز 

التخصصية..
لبناء  ك��ان  وذاك  ه��ذا  وف���وق 
والفكرية  املعرفية  اتاهاته  وصياغة  االنسان 
االهتامم البالغ من قبل ادارة العتبة بام يساهم 
يف حتيق وبناء جمتمع يؤمن بالتسامح والسالم 
واملحبة واحلوار وقبول اآلخر فكانت املبادرة 
االكاديمية  الدراسات  من  سلسلة  بتأسيس 
ومراكز التنمية البرشية، باالضافة اىل املدارس 

اخلاصة بااليتام..
ألزمة  للتصدي  املقدسة  العتبة  ادارة  بادرت 
النازحني التي مرت عىل العراق إبان احتالل 
مدن  فكانت  البلد  مساحة  لثلث  داع��ش 
الزائرين الثالث املذكورة آنفًا حمطة الستقبال 

العديد من النازحني.
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بمعرض  احلسينية  العتبة  وش��ارك��ت 
للصور الفوتوغرافية الذي اقيم يف ساحة 

اجلامعة.
اح��س��ان ع��ّل��و / مدير  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
عن  واملمثل  الديني،  التعليم  دائ��رة  عام 
الدكتور عبد  السّني  الوقف  رئيس ديوان 
دعوة  أمرنا(،  »)أحيوا  اهلميم:  اللطيف 
والِعظات  والِعرب  القيم  حقيقية الستلهام 

من الثورة احلسينية العاملية واالنسانية«.
يف  نحن  جيسدنا  درس  »أهم  علو  وتابع 
األلفة  ودرس  الوحدة  درس  هو  العراق 
ودرس االنسانية التي تسدت يف شخص 
احلسني )عليه السالم(، منوها عن رضورة 
فيها،  اللقاءات  وامهية  املهرجانات  اقامة 
)عليه  االمام احلسني  ثورة  متّثل روح  فيام 
ومعنى  الوحدة  معنى  متّثل  التي  السالم( 

بني  س��واء  كلمة  عىل  والتواصل  اأُللفة 
الناس«.

االسدي  النبي  عبد  سامل  الشيخ  وحتدث 
عن شعبة التبليغ الديني يف العتبة احلسينية 
جامعة  ترتئي  الرابع  »لعامها  املقدسة: 
السنوي  مهرجاهنا  إقامة  املباركة  النهرين 
واالس��ات��ذة  الطلبة  اخ��وان��ن��ا  خدمة  يف 
الوقفني  من  الضيوف  بوفوده  ليتكلل 

تحت شعار )أحيوا أمرنا(... 
جامعة النهرين تقيم مهرجانها السنوي الرابع

تقرير: قاسم عبد الهادي / تصوير: خضير فضالة

بالتعاون مع االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ومركز الدراسات التخصصية 
بين الحوزة العلمية الشريفة والجامعة وبرعاية رئيس جامعة النهرين االستاذ الدكتور 
نبيل كاظم عبد الصاحب اقامت كلية العلوم في جامعة النهرين المهرجان السنوي 

الرابع على قاعة المؤتمرات الكبرى في الجامعة وذلك من اجل احياء ذكرى استشهاد 
االمام الحسين )عليه السالم(.
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الشيعي والسني«.
املهرجان  من  اهلدف  اىل  االس��دي  واش��ار 
رشائح  وكافة  واملثقفني  الطلبة  تعريف  يف 
هبا  جاء  التي  باألهداف  العراقي  املجتمع 
االمام احلسني )عليه السالم( واالشارة اىل 
االمور التي استقاها هذا املجتمع من خالل 
التي  احلسينية  واملبادئ  احلسينية  املعارف 

انترشت يف مجيع انحاء بلدان العامل«.
عقيل  الشيخ  التارخيي  الباحث  واش��ار 
احلمداين اىل ان »االنفتاح يف الُبعد العلمي 
عىل  الروحية  الدينية  املؤسسات  قبل  من 
طلبة العلوم يف اجلامعات هو نرص حقيقي 
اضفاء  يف  نجَح  وامل��ه��رج��ان  ل��إلس��الم، 
باالرتباط  عليه،  الروحية  العلمية  املسحة 
باإلمام احلسني )عليه السالم( فهو اخليمة 

لكل املحبني واملوالني ال سيام يف العراق«.
ونوه االستاذ املساعد الدكتور مجعة سلامن 
عن  النهرين  جامعة  رئيس  مساعد  جياد 
احلسني  »اإلم���ام  ق��ائ��ال:  املهرجان  غاية 
صححت  فكرية  ث��ورة  ال��س��الم(  )عليه 
االسالمي،  الدين  ومسار  التاريخ  مسار 
هدفنا  العراقية  اجلامعات  يف  هنا  ونحن 

تلك  اسرداد  هو  الذكرى  هذه  إحياء  من 
الطلبة  ابنائنا  نفوس  يف  وزرع��ه��ا  القيم 
شمعة  لتكون  سنوي  بشكل  واستذكارها 
كل  وخُت��ف��ي  ال���درب  لنا  وُت��ن��ري  تشتغل 
نحن  تستمر،  ان  وزبانيته  يزيد  اراد  ظلمة 
نالحظ  ع��ام  بشكل  النهرين  جامعة  يف 
احلسينية  العتبة  مع  متواصال  تنسيقا  هناك 
الدراسات  املقدسة بشكل عام ومع مركز 
التخصصية بني احلوزة واجلامعة«، مضيفا 
هبدف  مستمرة  واالجتامعات  »النشاطات 
اجلامعات  وطلبة  العراقي  الشباب  توعية 
اخلاطئة،  امل��س��ارات  وتصحيح  العراقية 

والتصدي هلا«.
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عقدت اللجنة العليا )العلمية والتحضريية( 
السنوي  العلمي  للمؤمتر  الثاين  اجتامعها 
يف  امل��دن��ي��ة  ال��دول��ة  »م��رت��ك��زات  االول 
»رؤي��ة  شعار  حت��ت  االس��الم��ي«  املنظور 
جمتمعي«،  وتسامح  سلمي  لتعايش  مدنية 

برعاية   2019/2/28 يف  سيقام  ال��ذي 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
االرشف  النجف  رابطة  مع  وبالتعاون 
اىل  التابع  الشهداء  سيد  جممع  يف  اخلدمية 
االجتامع  وحرض  املقدسة،  احلسينية  العتبة 

االسالمية  العلوم  كليات  اساتذة  من  عدد 
اجلامعات  خمتلف  من  املتناظرة  واالقسام 
العنوان  اختيار  خالله  من  ناقشوا  العراقية 
ستناقش  التي  واملحاور  للمؤمتر  املناسب 
فيه واهلدف منه بان االسالم دين التعايش 

اجتماع اللجان التحضيرية لمؤتمر العتبة الحسينية المقدسة 
السنوي »مرتكزات الدولة المدنية في المنظور االسالمي« 

بهدف التعايش السلمي وضمان حقوق االنسان...

تقرير: قاسم عبد الهادي
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السلمي والتسامح..
وح���رض االج��ت��امع ال��س��ي��د س��ع��د ال��دي��ن 
العتبة  يف  العام  االمني  مكتب  مدير  هاشم 
»االحرار«  جملة  وخص  املقدسة  احلسينية 
اللجان  »اهنت  فيه:  جاء  صحفي  بترصيح 
التحضريية والعلمية مجيع االمور املطلوبة، 
الواسعة  واملناقشة  العنوان  اختيار  ومنها 
اه��داف  وك��ذل��ك  امل��ؤمت��ر  شعار  الختيار 
وحماور املؤمتر وحتديد موعد االنعقاد، وقد 
شارك يف االجتامع جلنة من عمداء كليات 
اجلامعات  خمتلف  من  االسالمية  العلوم 
 42 وبحضور  املتناظرة  واالقسام  العراقية 

دكتورا«.
املرتكزات االساسية للدولة املدنية

الدكتور  االستاذ  حتدث  اخرى  جهة  ومن 
كلية  يف  التدرييس  اجل��ب��وري  عزيز  ع��الء 
»اجتامع  قائال:  بابل  جامعة  يف  القانون 
يدور  املبارك  والعلمية  التحضريية  اللجان 
املدنية  الدولة  اسس  ارس��اء  كيفية  حول 
خالل  من  املجتمعية  العالقات  لتنظيم 
االس��الم  ينظر  وكيف  اس��الم��ي،  منظور 
والكيانات  العالقات  مجيع  اىل  احلنيف 
مستوى  عىل  سواء  به  واملحيطة  املوجودة 
بحيث  متساوية  نظرة  واملؤسسات  االفراد 
بشكل  ويضمنها  للجميع  احلقوق  يعطي 
تنظيمي قانوين كي يتمتع اجلميع بحقوقهم 
ل��ذل��ك كانت  وال��ق��ان��ون��ي��ة،  ال��دس��ت��وري��ة 
انطالقتنا من شعار املؤمتر نحو دولة مدنية 
العالقات  بناء  الشعار  خالل  من  تضمن 
املجتمعية يف املنظور االسالمي، اما العنوان 

فانه يدف نحو مرتكزات الدولة املدنية«.
ابرزها  لعل  بعدة حماور  واضاف: »خرجنا 
معارصة،  ق���راءة  امل��ن��ورة  املدينة  )وثيقة 

واحلقوق واحلريات لإلنسان قراءة مقارنة، 
ينص  حم��ور  فهناك  ال��ق��ان��ون  ب��اب  وم��ن 
العالقات  لتنظيم  الترشيعية  املفاهيم  عىل 
وص��ول  ض��امن  يف  ودوره����ا  املجتمعية 
االسالم  ان  وكيف  مستحقيها  اىل  احلقوق 
املواطنة  فان  وبالتايل  املواطنة(  مبدأ  يرعى 
توفر مساحة كافية لكل فرد يف هذه الدولة 
وايضا كل دولة تروم حتقيق اسس العدالة 

يف املجتمع«.
تنظيم العالقات بني ابناء املجتمع

واوضح: ان »االمانة العامة للعتبة احلسينية 
املقدسة دائام تكون سباقة برعاية املؤمترات 
تضمن  التي  العمل  وورش  واملهرجانات 
واملجتمع  للفرد  املعارصة  االمور  معاجلة 
بني  العالقات  تنظيم  تلبي  اهن��ا  بحيث 
اىل  احلقوق  ايصال  وضامن  املجتمع  ابناء 
االفكار  مجيع  ف��ان  وبالتايل  مستحقيها، 
قبل  م��ن  م��دروس��ة  كانت  طرحت  التي 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
وحتى تتحقق ثامرها ونتائجها كانت العتبة 
املؤمترات  هلذه  برعايتها  املقدسة  احلسينية 
واضحة يف السابق واالن وحتى يف املستقبل 
بإذن اهلل ساعية لضامن حتقيق مصلحة الفرد 

واملجتمع«.
وحتدث االستاذ الدكتور حممد جواد حممد 
سعيد الطرحيي رئيس ُعمداء كليات العلوم 
قائال:  العراقية  اجلامعات  يف  االسالمية 
كيف  منظور  من  الفكرة  لدينا  »انطلقت 
ُنربز مفهوم املواطنة عند الناس ألن االمام 
النظرية  هذه  جّسد  السالم(  )عليه  احلسني 
االسود  وصحابته  معيته  يف  فكان  عمليًا 
واملسيحي وامُلخالف ملذهبه واجلميع حتت 
عنه  وكتب  األح��رار  أبا  ُسمّي  لذلك  ظّلِه 

عنه  وكتب  شعرية  ملحمة  سالمة  بولس 
جورج جرداق وايضا كتب عنه الكثريون، 
احلسني  االم��ام  ظل  حتت  اجتمعنا  ونحن 
إع��ادة  م��رشوع  ال��س��الم( إلط��الق  )عليه 
السلم املجتمعي والتوائم املدين والتصالح 

فيام بني فئات الشعب كافة«.
حق املساواة بني اجلميع

حيث  الطرحيي  للدكتور  احلديث  زال  ال 
ومل  متآخية  كانت  الشعب  فئات  »ان  قال: 
ُيطرد  مسيحي  هذا  ان  يفكر  الفرد  يكن 
واالن  ذلك،  غري  او  ُيقتل  ايزيدي  هذا  او 
نظريات  ودخلت  االس��الم  ُش��ّوه  ان  بعد 
العظيمة  النظرية  ه��ذه  تشويه  غايتها 
ُيقال  دائاًم  اجنبية،  فلسفات  تقودها  طبعًا 
الذي يستفيد من  املستفيد، من  ابحث عن 
عن  يستفيد  ال��ذي  ومن  االس��الم  ت��رشذم 
املجتمعات  يف  حاليًا  الواقع  التفتيت  هذا 
جهات  هناك  البد  ؟  واالسالمية  العربية 
االجنبية  الفلسفة  مع  اجلميع  عند  معروفة 
والبد ان تكون النفوس ضعيفة واملصالح 
االسس  نضع  لكي  هذا  اجتامعنا  ضيقة، 
واملرتكزات لبناء دولة تضّم اجلميع ال فرق 
من  ي��ؤدي  ما  بقدر  اال  واخ��ر  مواطن  بني 
لديا  النظرية  وهذه  املجتمع،  هلذا  خدمة 
مارسها  وسلوكيات  ومرتكزات  ُاس��س 
بوضعه  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
وثيقة املدينة وبسلوكياته اخلاصة كان يسري 
هذا  له  قيل  فعندما  ي��ودي  جنازة  خلف 
ذاهتا  بحد  هذه  نفسًا!  أليس  قال  ي��ودي 
نظرية ونظرية كبرية ثم جاءت مقولة االمام 
إما اخ  السالم( »الناس صنفان  عيل )عليه 

لك يف الدين او نظري لك يف اخللق«..
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اللجنة العلمية :
1-أ.د حممد جواد الطرحيي، جامعة بغداد / كلية العلوم االسالمية

2- أ.د السيد بالسم عزيز الزاميل، جامعة كربالء/ كلية العلوم االسالمية.
3- أ.د عامر عمران اخلفاجي، جامعة بابل/ كلية الدراسات القرانية.

4- أ.د فالح حسن كاطع، اجلامعة املستنرصية / كلية الربية
5- أ.د عبد الواحد زيارة اسكندر املنصوري، جامعة البرصة/ كلية الربية

6- أ.د جميد طارش عبد، جامعة واسط / كلية الربية.
7- أ.م.د عبد الرزاق العرداوي، جامعة الكوفة/ كلية الفقه.

8- د. الشيخ عامد الكاظمي، العتبة الكاظمية املقدسة/ مكتبة اجلوادين.
9- أ.م.د رضغام كريم املوسوي، جامعة كربالء/ كلية العلوم االسالمية.

10- أ.م.د امل سهيل احلسيني، جامعة الكوفة/ كلية الربية املختلطة.
11- أ.م.د اقبال وايف نجم، جامعة كربالء/ كلية العلوم االسالمية.

12-د. زينب عبداهلل كاظم، جامعة الكوفة.

برعاية االمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة وتحت ش���عار )لن يفترقا( تقيم دار 
الق���رآن الكريم المؤتمر القرآني العلمي )الت���الزم المعرفي بين القرآن الكريم والعترة 

الطاهرة( في يوم السبت 15/ربيع االول/1440ه� الموافق 201٨/11/24م :
تحدث الش���يخ حس���ن المنصوري رئيس دار القران الكريم عن المؤتمر ولجانه وش���روط 

المشاركة قائال:

تحت شعار )لن يفترقا( ...  
دار القرآن الكريم تقيم مؤتمرًا قرآنيًا علميًا 

اللجنة التحضريية :
1- السيد مرتىض مجال الدين.

2- أ.م.د محيد جاسم عبود الغرايب.
3- م.م الشيخ خري الدين اهلادي.
4- أ.م.د حازم عالوي الغانمي.

5- أ.م.د صفاء حسني لطيف.
6- م.د. حممد ناظم املفرجي.

7- م.د. جميب سعد الكرعاوي.
8- م.د. لواء عبد احلسن عطية.
9- رعد حممد مهدي السعدي.

10- الشيخ عالء حسني عبد احلسن النعامين.
اللجنة االعالمية :

1-االعالمي صفاء عبد احلمزة السيالوي.
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2- الدكتور حيدر شالل الكريطي.

أهداف املؤمتر:
القرآن  بني  االفراق  عدم  مبدأ  ارساء   -1
باحلديث  املتمثلة  املطهرة،  والسنة  الكريم 
عليهم  اهلل  سالم  االئمة  وروايات  النبوي 

يف جماالت املعرفة كافة.
2- استنطاق املفاهيم القرآنية لبناء العقيدة 
الفكرية  ال��ت��ح��دي��ات  وم��واج��ه��ة  احل��ق��ة 

املعارصة.
وضع  التي  احلضارية  االسس  3-تأصيل 
النبي  سها  وكرَّ الكريم  القرآن  ركائزها 
يف  ال��س��الم(  )عليهم  ال��ك��رام  بيته  واه��ل 

سريهتم.
القرآنية  احل��ل��ول  لتقديم  السعي   -4
اقتصادية  م��ن  امل��ع��ارصة  للمشكالت 

وسياسية واجتامعية وغريها.

القرآن  لعلوم  العامة  املبادئ  استكناه   -5
وتفسريه وتأويله من مرويات اهل البيت 

)عليهم السالم( القرآنية.
حماور املؤمتر:

القرآنية،  العقدية  ال��دراس��ات  1-حم��ور 
 – االمامة   – النبوة  )التوحيد-   : وتضم 

املعاد(.
القرآنية،  الفقهية  ال��دراس��ات  حم��ور   -2
للعبادات  االح��ك��ام  )آي���ات   : وت��ض��م 

واملعامالت(.
3-حمور علوم القرآن وتفسريه، وتضم: 

اهل  عند  القرآن  لعلوم  العامة  -املبادئ 
البيت.

-مناهج التفسري ونقدها.
البيت  اهل  مرويات  يف  التأويل  أرسار   -

القرآنية.
علوم  يف  وأث��ره��ا  القرآنية  ال��ق��راءات   -

الرشيعة.
4- حمور الدراسات االخالقية والربوية.

5- حمور الدراسات النفسية واالجتامعية، 
علمي  ب��ني  امل��وازن��ة  )البحوث  وت��ض��م: 

النفس واالجتامع واملعطيات القرآنية(.
والقانونية،  السياسية  الدراسات  6- حمور 
الرشيعة  بني  املقارنة  )البحوث  وتضم: 

والقانون(.
وتضم:  واالديب،  اللغوي  امل��ح��ور   -7
)الدراسات الصوتية والرصفية يف القرآن- 
النحو القرآين والنحو التطبيقي يف القرآن- 
املناهج  القرآن-  البحوث املعجمية يف لغة 

النقدية واشكالية التفسري(.
 : وتضم  امل��ع��ارصة،  القضايا  حم��ور   -8
)ترمجات النص القرآين واشكالية املعنى- 
القرآن- شبهات  البرشية يف  التنمية  اسس 
امللحدين يف النص القرآين- القرآن الكريم 

واالكتشافات العلمية احلديثة(.
رشوط املشاركة : 

1- ان يمتاز البحث باجلدة واالبتكار، وان 
توثيق  يف  العلمية  االسس  بمراعاة  يلتزم 
وان  النتائج  واظهار  واالحاالت  املصادر 
ال تزيد نسبة االستدالل عن 20% وان ال 
اىل  للنرش  أو مقدمًا  البحث منشورًا  يكون 

جهة اخرى.
حماور  احد  ضمن  البحث  يكون  ان   -2
املؤمتر وعىل الباحث ان حيدد املحور الذي 

كتب فيه.
منفردًا،  يكون  ان  البحث  يف  ُيشرط   -3
 )15( ع��ن  صفحاته  ع��دد  تقل  ال  وان 
وان  صفحة   30 ع��ن  تزيد  وال  صفحة 
بخط حجمه   )word( ال�  بربنامج  ُيكتب 

14 للمتن و 12 للهوامش.
للدار  البحوث  ملكية  حقوق  تكون   -4
ملدة سنة واحدة بحيث تنرش تباعًا يف جملة 

صدى القرآن وفقًا لسياسة ادارة املجلة.
موعد  يف  بحثه  بقبول  الباحث  ُيشعر   -5

أقصاه )2018/11/10(.
الينا  وصلت  التي  البحوث  استلمنا  وقد 

وكان اخر موعد الستالمها هو 10/5 .
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عىل  اقيم  ال��ذي  االفتتاح  حفل  وح��رض 
احلسيني  الصحن  يف  االوصياء  سيد  قاعة 
املهدي  عبد  الشيخ  س��امح��ة  ال��رشي��ف 
للعتبة احلسينية  املتويل الرشعي  الكربالئي 
جعفر  السيد  ال��ع��ام  وامينها  امل��ق��دس��ة 
واكاديمية  دينية  وشخصيات  املوسوي، 

من خمتلف االطياف والديانات.
مدير  القرييش  االم��ري  عبد  السيد  وق��ال 
والبحوث:  ل��ل��دراس��ات  ك��رب��الء  مركز 

جامعة   )14( بمشاركة  عقد  املؤمتر  »ان 
هبدف  اخ��رى  اكاديمية  وجهات  عراقية 
االربعني  لزيارة  الديني  باجلانب  التعريف 
للعلم  اساسا  متثل  ممارسة  كوهنا  املباركة 
»املؤمتر  ان  مضيفا  واالخ��الق«،  واملعرفة 
االرب��ع��ني  زي���ارة  ج��وان��ب  مجيع  يتناول 
املتمثلة باجلانب البيئي والصحي واخلدمي 
االخ���رى، ويسلط  واالم��ن��ي واجل��وان��ب 
متارس  التي  العلمية  االسس  عىل  الضوء 

املعريف  »التنوع  اىل  مشريا  الزيارة،  خالل 
خالل  م��ن  امل��ؤمت��ر  ش��ه��ده  ال���ذي  الكبري 
بحثا،  و80  باحثا   150 من  اكثر  مشاركة 
من  واجنبية  عربية  مشاركة  عن  فضال 
دول فلسطني واجلزائر والبحرين وسوريا 

وهولندا وفرنسا«. 
زيارة االربعني رمز للوحدة الوطنية ومبدأ 

للسلم االجتامعي 
ويف كلمة القاها السيد عبد االمري القرييش 

العتبة الحسينية المقدسة تعقد مؤتمرها العلمي
 الدولي الثاني لزيارة االربعين

 )زيارة االربعين معراٌج لإلصالح ومنهٌج للتربية الروحية( شعار انطلق به المجلس االكاديمي 
العلمي لزي���ارة االربعين في مركز كربالء للدراس���ات والبحوث التابع للعتبة الحس���ينية 

المقدسة لمؤتمره العلمي الدولي الثاني عن زيارة االربعين.

بمشاركة عربية واجنبية ألكثر من 150 بحثا اكاديميا ...

تقرير: حسنين الزكروطي/ تصوير: محمد القرعاوي
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زيارة  امهية  عن  فيها  نوه  احلارضين  عىل 
عن  فتفردها  املسلمني،  ع��ىل  االرب��ع��ني 
سائر الزيارات من خالل االعداد املليونية 
املشاركة فيها من مجيع انحاء العامل، والذين 
االق��دام  عىل  سريا  كربالء  اىل  يتوافدون 
نشهُد طالئعهم من خمتلف رشائح املجتمع 
الزيارة وحيظون  وهم حيثون اخلطى لتأدية 
املسري  وخ��الل  والتقدير،  العناية  بعظيم 
عملية  اسهامات  املامرسة  هذه  من  تنتج 
واالع��راف  التقاليد  مع  مبارش  واحتكاك 
ملجتمعاتنا  الثقايف  واالرث  االجتامعية 
قيمية  منظومة  اصبحت  اهنا  اذ  االسالمية 
يف جماالت كافة فضال عن رمزيتها للوحدة 
الوطنية ومبدأ للسلم االجتامعي مما يضفي 
واحليوية،  واملتعة  االثراء  من  مزيدا  عليها 
واي��امن��ا م��ن م��رك��ز ك��رب��الء ل��ل��دراس��ات 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  والبحوث 
وملتابعة مجيع النشاطات البحثية التي تسلط 
كافة  جوانبها  من  الزيارة  هذه  عىل  الضوء 
وما تشكله من حدث عاملي بارز، انبثقت 
اكاديمي  علمي  جملس  استحداث  فكرة 
عضويته  يف  ليضمَّ  املامرسة،  هبذه  خمتص 
العراقية  اجلامعات  اساتذة  من  كبريا  عددا 
العايل  التعليم  وزارة  بمباركة  وحيظى 

تأسيسه  سبق  ان  بعد  العلمي  والبحث 
االربعني  زيارة  موسوعة  بكتابة  الرشوع 
وما  الباحثني  السادة  من  طيبة  ثلة  بأقالم 
حول  الكتابة  يف  مستمرة  االق��الم  زال��ت 

حماور هذه املوسوعة املتنوعة«.
يف  االرب��ع��ني  زي��ارة  تسجيل  عىل  العمل 

منظمة اليونسكو
االمم  ت��راث  كان  »لطاملا  القرييش:  تابع 
ركائز  م��ن  اساسية  رك��ي��زة  وال��ش��ع��وب 
يمثل  ألنه  واحلضارية  الثقافية  هويتهم 
واهلوية  واملجتمع،  للفرد  احلية  الذاكرة 
ثقافة  عىل  الناس  يتعرف  خالهلا  من  التي 
جمرد  الثقايف  ال��راث  يكن  ومل  الشعوب، 
تاوز  بل  فحسب؛  واث��ار  ورصوح  معامل 
ذلك اىل كل ما يؤثر عن امة من ممارسات 
نقلها  اىل  تسعى  متوارثة  وتقاليد  وعادات 
وعىل  عليها  املحافظة  اجل  من  لأجيال 
هويتها االجتامعية، ومن اجل توثيق زيارة 
املركز  سعى  وقد  عامليا  املباركة  االربعني 
يف  الثقافية  العالقات  دائ��رة  مع  بالتعاون 
وزارة الثقافة اىل تسجيل هذه الزيارة لدى 
منظمة اليونسكو العاملية كجزء من الراث 
غري املادي للشعب العراقي بعد اكامل كافة 
االجراءات املتعلقة بالتسجيل، وقد ارسلنا 

امللف كامال اىل املنظمة الدولية للتصويت 
عليه يف العام القادم«.

واالمتنان  بالشكر  حديثه  القرييش  وختم 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  لسامحة 
سديدة  توجيهات  من  قدمه  ملا  املقدسة 
املبارك،  املؤمتر  وجهود حثيثة النعقاد هذا 
ال��س��ي��د جعفر  ال��ع��ام  وك��ذل��ك االم���ني 
العضاء  بالشكر  تقدم  ك��ام  امل��وس��وي، 
والعاملني  املؤمتر  هذا  عىل  القائمة  اللجان 
طيلة  مضنية  جهود  من  بذلوه  ملا  املركز  يف 
والتحضري  االعداد  اجل  من  املاضية  املدة 
حممد  كلمة  بعدها  ج��اءت  املؤمتر«.  هلذا 
الرساج وكيل وزير التعليم العايل والبحث 
»نجتمع  قائال:  االدارية  للشؤون  العلمي 
عند احلسني )عليه السالم( لنجدد االحياء 
الساموي  والتدبري  االهل��ي  العاشورائي 
وكلنا  احلسيني،  التأريخ  اربعينية  بمناسبة 
نابضة  حية  تبقى  املناسبات  هذه  ان  يعلم 
مواقف  يف  تتجسد  فلسفتها  حقيقة  وان 
عديدة قد رسمت لنا خطى واضحة للوالء 

احلسيني عىل مرِّ االزمان والعصور«.
اخلالدة  الرموز  استذكار  »امهية  اىل  واشار 
التي رسمت لنا تلك اخلطى، ومن بني ابرز 

تلك الرموز كان االمام عيل السجاد 
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زينب  العقيلة  وعمته  ال��س��الم(  )عليه 
امام  العظيمة  ومواقفها  السالم(  )عليها 
طاغوت زماهنام )عليه لعائن اهلل(، مبينا ان 
زيارة االربعني ببعدها االجتامعي تلتمس 
فهي  االجتامعية،  واملبادئ  القيم  من  مجلة 
بحق تعد اكرب التجمعات الدينية يف العامل 
االن��ت��امءات،  حيث  من  تنوعا  واكثرها 
الرشقية  احل��ض��ارات  الل��ت��ق��اء  وف��رص��ا 
االدي��ان  لشتى  ملتقى  فهي  والغربية، 
حالة  يف  الفكرية  واالتاهات  واملذاهب 
من املحبة واالنسجام والتعايش السلمي، 
اهل  اتباع  بني  تالق  نقطة  اهنا  عن  فضال 

البيت )عليهم السالم(«.
زيارة  فهم  منا  »يتطلب  ال��رساج:  وتابع 
)عليه  احلسني  االم��ام  وهنضة  االربعني 
السالم( فهام صحيحا وفق مستجدات ما 
حيصل يف العراق، وليعاد النظر فيام حصل 
العراقي  االنسان  بناء  واعادة  االعوام،  يف 
بناء  م��رشوع  وج��ود  ح��ال  يف  جديد  من 
وشعبه  للعراق  نعيد  الدولة  من  حقيقي 
القيم واملبادئ الصحيحة من جهة وقيادة 
ادارة البلد من نوع جديد تؤمن باإلصالح 
االمة  هذه  عىل  دخيل  امر  لكل  اجل��ذري 
علميا  للمنطقة  ق��ادة  يوم  يف  كانت  التي 

وثقافيا«.

اهل البيت خيمة كبرية تمع كل االنسانية

القاها  السنة  ويف كلمة ملجلس علامء اهل 
النوري اشار فيها اىل اختيار  الشيخ حممد 
)عليهم  نبيه  بيت  ألهل  وجل(  )عز  اهلل 
مشهد  يف  سبيله  يف  لينحروا  ال��س��الم(  
قديس وقف الزمان اجالال هليبته وخّرت 
دماؤهم  فكانت  لعظمته،  سجدا  املالئكة 
ولكل  يعرف،  حتى  احل��ق  حلياة  ول��ي��دَة 

مظلوم حتى ينصف«.
رفعه  الذي  النداء  »ان  النوري:  واضاف 
مقرورا  ال��س��الم(  )عليهم  البيت  اه��ل 
بدماء  ومعّمدا  واحل��ال  والعمل  بالقول 
رسولنا  بناه  الذي  البيت  وان  الطاهرين، 
الكريم )صىل اهلل عليه وآله( مثال لالتباع 
والرمحة واهلداية  اىل يوم القيامة، وليست 
هناك خيمة تمع االنسانية بكل االنسانية 
القيم  ورَث  الذي  العظيم  البيت  هذا  اال 

واملبادئ من كل االنبياء و املرسلني«.
باب  اىل  هبا  جاء  التي  الزيارة  »ان  وتابع 
باب  كوهنا  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
حسني،  من  وهو  منه  فحسني  اهلل  رسول 
وزيارتنا  خطاياه،  اهلل  يغفر  يدخلها  فمن 
اىل كربالء ألننا نبحث عن صالة خشوع 
نجد  فلم  اقرب  سجود  وارض  اصوب، 
يف  السجود  الن  كربالء  ارض  بغري  ذلك 

ه������ذه 
ض  ر ال ا

يعني  املباركة 
راس��ك  ت��ق��ّدم  ان 

رق��اب  لتسلم  لينحر 
اشالء  تقّدم  وان  املظلومني، 

لينجو  التنني  بفم  واحبابك  بنيك 
مصاص  تسقي  وان  املساكني،  ابناء 

احرارا  ليبقى  رضيعك  وريد  من  الدماء 
ابناء الناس امجعني، فمن صىل صالتك يا 

حسني؟«.
وحتدث االب وائل الشايب يف كلمة للوفد 
املسيحي: »العيش يف سالم، تعني العيش 
وسائر  واالخ��ري��ن  النفس  م��ع  وئ��ام  يف 
املخلوقات من حولنا، يف حني قد خيتلف 
من  املساملة  احلياة  مظاهر  السالم  مفهوم 
واسلوب  اعتقاداته  وفق  آلخر  شخص 
حياته، فهنالك بعض االساسيات التي ال 
بسالم،  الشخص  ليعيش  تتغري  ان  يمكن 
كابتعاده عن العنف وتساحمه مع االخرين 
بعجائب  معتدلة واالحتفاء  اراء  وامتالك 
وطن  يف  اخوة  نعيش  ان  امجل  ما  احلياة، 
واحد ويكون الكل متساوين بال متييز وال 
االنبياء  حياة  يف  شاهدناه  ما  وهذا  تفرقة، 
والرسل واالولياء الصاحلني التي تقرأ كل 

حياهتم عىل ضوء كلمة اهلل«.

بمشاركة  مختلف الطوائف واألديان ...

هيئة المواكب الحسينية تنّظم برنامجًا خاصا
 لمشاركة ابناء محافظة اربيل في زيارة االربعين
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حمافظة  يف  احلسينية  املواكب  هيئة  نظمت 
كربالء  معرض  ادارة  مع  بالتنسيق  أربيل 
يف  العامة  النشاطات  لقسم  التابع  الدويل 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
ب��رن��اجم��ًا خ��اص��ا الس��ت��ض��اف��ة اك��ث��ر من 
الطوائف  خمتلف  من  شخصا   )280(
وذلك   ، اربيل  حمافظة  ابناء  من  واألديان 
االمام  اربعينية  زي��ارة  اداء  يف  للمشاركة 
بزيارة  والترشف  السالم(  )عليه  احلسني 
السيد )ميرس  أكد ذلك  املقدسة،  العتبات 
العتبة  ان  املعرض  مدير  احلكيم(  اك��رم 
نقل  عاتقها  عىل  اخذت  املقدسة  احلسينية 

نفقات  وحتمل  وإيابا  ذهابا  الزائر  الوفد 
ضيافتهم.

بابان(  )ك��اروان  احلاج  اوضح  جهته  من 
وضعت  قائاًل:   اربيل  يف  اهليئة  مسؤول 
اربيل  حمافظة  يف  احلسينية  املواكب  هيئة 
االمانتني  م��ع  بالتنسيق  خاصا  برناجما 
والعباسية  احلسينية  للعتبتني  العامتني 
عىل  الرابعة  للسنة  يقام  والذي  املقدستني 
عدد  بمشاركة  السنة  هذه  ،ومتيز  التوايل 
من  السنة  اه��ل  علامء  اخواننا  من  كبري 
زينب  السيدة  ملواساة  والنساء  الرجال 
)عليها السالم( والعرة الطاهرة يف مسرية 

االربعني اخلالدة.
ف��ي��ام حت���دث اخل��ط��ي��ب )ح��ام��د ص��الح 
اجلبوري( احد اعضاء الوفد الزائر قائاًل: 
إلقامة  خصبة  ارض  اربيل  حمافظة  ان 
االدي��ان  بني  السلمي  للتعايش  م��رشوع 
رسالة  كربالء  اىل  زيارتنا  وان  والطوائف 
واحد  العراق  ان  مؤكدين   أمجع  للعامل 
موحد ال تفرقه يد الظالمني، وانه بجميع 
افراحهم  يف  ومتعانقون  متكاتفون  اطيافه 
هو  الشهيد  احلسني  ان  مؤكدا  وأحزاهنم، 
اخرى  دون  لطائفة  ليس  مجعاء  لإلنسانية 

وهو سيد االنسانية وإمام االصالح.

بمشاركة  مختلف الطوائف واألديان ...

هيئة المواكب الحسينية تنّظم برنامجًا خاصا
 لمشاركة ابناء محافظة اربيل في زيارة االربعين

األحرار: ضياء االسدي / تصوير : احمد القريشي
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أمامها،  صورته  ظهرت  انذار  سابق  دون 
اصبح  لقد  وض��وح.  بكل  كلامته  تسمع 
خوذة  حتت  مضيئا  ووجهه  البنية،  ضعيف 
كانت  الشعبي  احلشد  ومالبس  القتال، 
فاخذت  اقلقها  ما  نحافته،  ابراز  من  تزيد 
من  تقفز  ان  تريد  الشاشة  يف  بقوة  حتدق 
السحرية  شفرهتا  املرئية  للصورة  مكاهنا. 
عواصف  فيه  فتثري  بارصها،  تدهش  التي 
واخرى  يبتسم  مرة  الداخلية.  االنفعاالت 
بالسبب.  الشعور  دون  وج��زع  بامل  يبكي 
الذي  بولدها  املفجوعة  االم  تلك  تشاهد 
طواه الثرى  وصعد اىل ملك السامء خمضبا 

بالدماء.. فردد مع نفسها بال شعور : 
 ، بطيل  بيتي،  عمود  حيدر«  »سيد  ولدي 
ملاذا مل تأكل جيدا، لقد تغري لون وجهك؟. 
كانت تشاهده وقلبها يلتهب، وتزداد نحيبا 
الثواين  بتلك  ضحكاته  تسمع  حني  وأمل��ا 
املعجونة بالوجع  وهي تعيدها عمرا كامال 
مع كرار بيتها. فجأة يذهب صوته وتنطفئ 
يسحق  بشجن  املنشد  لينشد  ضحكته، 
بس  )بقت  االحبة  لفقدان  امللتاعة  الروح 
أعامقها.  من  هزهتا  الكلامت  صورهم(... 
وهو  املبتسم  الضاحك  ول��ده��ا  وص��ور 
حيتضن االبطال عىل سواتر العز والرشف، 
للدموع  م�����درارا   عينيها  م��ن  جعلت 
تعلو  واالهات. فكلام رأت صورًة لولدها 
وهتبط دقات قلبها حسب وجهته يف احلركة 
ترح  جزعة  تنهدات  تصاحبها  الصورية، 

القلب بفيض من االشتياق.
كان  لقد  مضيفها:  ص��وت  عىل  انتبهت 
بدال  »أم حيدر«  أحرض  يا  أنا  وها   ، بطال 
رأتا  اللتني  العينني  تلك  معي  أمحل  عنه، 
فيهام بسالته وشجاعته، وسأمنحك عينيي 
ب�)داعش(  لري هبام ما فعلُه سيد »حيدر« 
تفتخرين  وبطوالت  مالحم  من  االرهايب 

هبا ويفتخر هبا كل عراقي وعريب غيور.
اجابت بصوت خافت ولسان يتعثر، انه ابٌن 

اشجعُه  كنت   . صديقي  كان  بوالديه،  باٌر 
عديمي  مع  قاسيا  صلبا  شاخما  البقاء  عىل 
الضمري. قلت له يوما :انك ستسمع صويت 
يف كل معركة ختوضها من اجل املقدسات 
منك،  قريبة  سأكون  واالرض.  والوطن 
علمته  ما  يذكرك  ذكريايت  صوت  ستجد 

لك من تربية حسينية. 
ملحُت يف ملعان عينيِه وداعا غريبا ارهق قلبي 
لُه حبيبي »حيدر«  قلت  له،  اجازة  اخر  يف 

الى روح الشهيد السعيد السيد
 )حيدر عباس علوان المنصوري الموسوي( 

حيدر عاشور

صورك... ذاكرتك التي حملت صدقك الى األبد...!
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بطاق����ة الش����هيد. م����ن قس����م رعاية 
ذوي الش����هداء والجرحى ف����ي العتبة 

الحسينية المقدسة

* اسم الشهيد: حيدر عباس علوان المنصوري الموسوي

* مكان االستشهاد: األنبار – الفلوجة

 * االنتماء : لواء علي االكبر)عليه السالم( 

يا  اذهْب   . االن  بعد  اراك  لن  اين  اعرُف 
ومرشبًا  متوشحًا  ابيض  ووجهك  ولدي 
أذهْب وال تكرر وصيتك  الوطن.  براب 
ظاهر  عىل  حفظتها  فقد   ، تبتسم  وان��ت 
شهقت  حييت...  ما  انساها  ولن  قلبي 
السالم  نطقت:  ثم  ومن  بحرقة،  وبكت 

عليك يا حسني ما اعظم مصيبتك..! 
اخذت  سامعها،  عن  اتوقف  ان  وب��دون 
هتضم  زينبية  ام���رأة  كانت  اليها  انظر 
لكي  وحتسبا.  وإي��امن��ا  ص��ربا  اوج��اع��ه��ا 
»ام  قلت  ال��وج��ع.  حلظة  م��ن  اخرجها 
التحق  اوالدك  دون  »حيدر«  ملاذا  حيدر« 

مع احلشد املقدس؟.
ورفعت  عميقا  نفسا  وسحبت  تنهدت 
بكلامت  ونطقت  وعظمة،  بكربياء  راسها 
القلب  هبا  يشعر  ورنني  صدى  هلا  واثقة 
ابني   : فيها  ح��رف  ك��ل  ب��ص��دق  ف���ورا 
ومبادئ  حب  عىل  وال��ده  رب��اُه  »حيدر« 
بايامن  الطريق  ه��ذا  يف  وس��ار   احلسني، 
نغبطه عليه، ما مْن جملس حسيني اال وله 
مكان وحضور فيه، اما مستمعا او خادما. 
فأطلق عليه لقب )ابن املجالس احلسينية( 
اينام يكون املجلس او املوكب يكون سيد 
»حيدر« خادما فيه. وهذا مل يأت من فراغ 
احللة  مدينة  يف  الدينية  العلوم  درس  فقد 
يف  العليا  الدينية  املرجعية  مع  وتواصل 
يف  حضور  له  واصبح  االرشف،  النجف 
وحني  وكربالء..  والنجف  احللة  حوزة 
كلُه  البيت  كان  اجلهاد،  املرجعية  اطلقت 
املجاهدين.  ركب  مع  لاللتحاق  مستعدا 

اال ان »حيدر« اقنع والده ان اجلهاد كفائي، 
العائلة  وكبري  الدينية،  املرجعية  ابن  وانه 
االلتحاق.  اختيار  يقع  من االوالد، وعيّل 
أي  لتقرر  بافرادها  العائلة  حينها  جلست 
جهة سيقاتل فيها سيد »حيدر« وباالمجاع 
عيل  »ل��واء  ضمن  يكون  ان  االتفاق  كان 
االكرب القتايل« ألنه احد تشكيالت العتبة 
اخالصا  االكثر  اجلهة  املقدسة،  احلسينية 
يف الدفاع عن اإلنسانية. فالتحق مع اللواء 
أّهلُه  خاصا  تدريبا  صفوفه  بني  وت��درب 
الكلمة.  بمعنى  حسينيا  مقاتال  يكون  ان 
وأول واجب له كان محاية العتبة الكاظمية 

املقدسة. ومحاية العسكريني يف سامراء.
سنني،  اربع  طيلة  املقدسة  املعركة  يرك  مل 
يف  قاتل   . لوائه  جانب  اىل  بثبات  يقف 
جرف الصخر وتكريت وبيجي ومكحول 
واملوصل،  وال��رم��ادي  وتلعفر  والكرنة 
وكل شرب حرره اللواء ، كان سيد »حيدر« 
يف طليعة املقاتلني، يزج بالشهادة ويشحذ 
اصعب  يف  ويتغلغل  املجاهدين  مه��م 
عمليات  وينفذ  يقتحم  خطورة.  االماكن 
مميتة مضحيا بنفسه فداء عن ابطال لوائِه. 
والرصاص  القذائف  بني  عنده  فرق  ال 
يتف  املعركة  نريان  اوج  يف  والعبوات، 
اعىل  وحيشد  للشهادة،  اهلمم  ليشحذ 
درج����ات ال��غ��ي��ظ وال���ق���وة، ورصخ��ت��ه 
رشقات  يواصل  وهو  االفق  يف  تتصادى 
الرصاص من سالحه، كي تنكفئ اسلحة 
وشهادات  كلامت  هي  هذه  )داع��ش(... 
اخوته يف اجلهاد احلسيني، ممن عرفوا سيد 

»حيدر«يف ميدان املنازلة.. ولدي »حيدر« 
ال ياب املوت .. ذهب بنفسه كي يكون..

شه�������.......!؟ 
حلظة  من  هترب  كأهنا  برأسها،  اطرقت 
الشاشة  نحو  اهلوينا  عينيها  ترفع  الوداع، 
من  »ح��ي��در«  ص��ور  يعيد  املخرج  عسى 
جديد. فالصور معروف عنها هي الذاكرة 
اىل  واإلخالص  الصدق  وزر  حتمل  التي 
األبد. فالصور هي رسائل شاهدة ملا فيها 
من الواقع، ان كانت فوتوغرافيا او مرئيا. 
الصور نافذة متنحك طواعية رس حقيقتها 

ان مل تدهشك وتثر عاطفتك..
الصدمة  كانت  عاطفيا  امللتهب  اجلو  هبذا 
ال��ت��ي اخ���رس���ت االل���س���ن واغ��رق��ت 
الشاشة  اظهرت  حني  بالدموع  العيون 
حتمله  اإلم����ام،  رضي��ح  ي��ط��وف  جثامنه 
واالهازيج  بالصلوات  الوالئية  االيادي 
انحرص  التي  نفيس  احلسينية...َتساءلْت 
هبا االمل حد البكاء، كيف تكون ام«حيدر« 
هذا  قوة  ما  القوة..؟.  وهذه  الصرب  هبذا 
الفاقدات  االمهات  حتمله  الذي  االي��امن 
اوراق��ي  مللمت  أك��ب��اده��ن..؟.  لفلذات 
شهداء  بطوالت  يف  ابحث  ان  وق��ررت 
البطوالت  تلك   . املقدس  الشعبي  احلشد 
املعارك،  ارض  عىل  قدموها  التي  الفذة 
صنعت  اهنا  رغم  مؤرش  أي  هلا  يرش  ومل 
النرص وطهرت االرض من رجس اوغاد 
بالدماء.  جديدا  تارخيا  وكتبت  العرص، 

فهل من مذكر هلم ؟...
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كاتب وكتاب

أكرم  األستاذ  كتاب  من  اجتزأناه  املقال  هذا 
والوسطية  )التشّيع  بعنوان  ذياب  الكريم  عبد 
مقاٍل  يف  ج��اء  ما  عىل  ي��رد  وفيه  اإلسالمية(، 
للدكتور حممد عامرة )رأي الوسطية اإلسالمية 
)الوطن  جملة  يف  املنشور  الشيعي(  الفكر  يف 
السعي  من  بداًل  العريب/ عدد 1028(، حيُث 
وّجه  وإن��ام  ال��واح��د،   الدين  أبناء  توحيد  إىل 
يف  هلا  أساس  ال  وتصورات  الذعة،  انتقادات 
جسد  تطال  كالسهام  جاءت  أهنا  سوى  الواقع 
األمة اإلسالمية التي كانت وال تزال تعاين من 

الترشذم، بحسب قول املؤلف.
من  لطف  كالنبّوة،  اإلمامة  »إن  ذياب:  ويقول 
إمام  عرص  كلِّ  يف  يكون  أن  فالبّد  تعاىل،  اهلل 
البرش،  هداية  من  وظائفه،  يف  النبي  خيلف  هاد 
يف  والسعادة  الصالح  فيه  ما  إىل  وإرش��اده��م 
عىل  العامة  الوالية  من  للنبيِّ  ما  وله  النشأتني، 
الناس لتدبري شؤوهنم ومصاحلهم وإقامة العدل 

بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم«.
للنبوة، والدليل  فاإلمامة »استمرار  وعىل هذا، 
الذي يوجب إرسال الرسل وبعث األنبياء هو 
الرسول،  بعد  أيضا نصب اإلمام  نفسه يوجب 
بالنص  إال  تكون  ال  اإلمامة  إن  نقول:  فلذلك 
من اهلل تعاىل عىل لسان النبي أو عىل لسان اإلمام 

الذي قبله«.
اهلل  لطف  مقتىض  اإلمامة  أن  فالقضية هي  إذن 
)عزَّ وجل( بعباده، وكامله املطلق، حتى يعرف 

الناس طريق سعادهتم وصالحهم.
من أدلة الشيعة يف القرآن

نكتفي منها بآية الوالية، وهي قوله تعاىل: )إِنَّاَم 
ِذيَن ُيِقيُموَن  ِذيَن آَمُنوا الَّ ُ َوَرُسوُلُه َوالَّ ُكُم اهللَّ َولِيُّ
وهي  َراِكُعوَن(،  َوُهْم  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن  الَة  الصَّ
السالم(  )عليه  عيل  حق  يف  نزلت  مباركة  آية 
نزوهلا  متضافرة عىل  والعامة  اخلاصة  وروايات 
يف حّقِه )عليه السالم( وقد نقل العالمة األميني 
يف الغدير )66 مصدرًا( من مصادر أهل السنة، 

نذكر منها:
 :- ال��ط��ربي  ال��دي��ن  ملحب   - العقبى  ذخ��ائ��ر 
102، وتفسري ابن كثري 2 / 14، والنسائي يف 
 /  6 تفسريه  يف  الطربي  جرير  وابن  صحيحه، 
األوسط،  معجمه  يف  الطرباين  واحلافظ   ،289
واب��ن   ،347  /  1 الكشاف  يف  وال��زخم��رشي 
 ،275  /  3 البالغة  هنج  رشح  يف  احلديد  أيب 
 ،345  /  1 تفسريه  يف  البيضاوي  والقايض 

والسيوطي يف الدر املنثور 2 / 293.
ولفظ احلديث، أنه روي: عن أنس بن مالك أن 
سائاًل أتى املسجد وهو يقول: من يقرض امليل 

أدّلُة الشيعة 
على إمامة عليٍّ )عليه السالم(
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كاتب وكتاب
للسائل،  خلفه  يده  مد  يقول  راكع  السالم(  )عليه  وعيل  الويف، 

أي: اخلع اخلاتم من يدي.
قال رسول اهلل: يا عمر! وجبت.

قال: بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل، ما وجبت؟!
قال: وجبت له اجلنة، وما خلعه من يده حتى خلعه اهلل من كل 

ذنب ومن كل خطيئة.
)عز  بقوله  جربئيل  نزل  حتى  املسجد  من  أحد  خرج  فام  قال: 
يقيمون  الذين  آمنوا  والذين  ورسوله  اهلل  وليكم  )إنام  وجل(: 
ثابت  بن  حسان  فأنشأ  راكعون(  وهم  الزكاة  ويؤتون  الصالة 

يقول:
أبا حسن تفدي�ك نفيس ومهجتي                  

                                                       وكل بطئ يف اهلدى ومس�����ارِع
أيذهب مدحي واملحبني ضائع�ا؟                   

                                                       وما امل���دح يف ذات اإلله بضائِع
فأنت الذي أعطيت إذ أنَت راكٌع                 

                                                      فدتك نفوس القوم يا خري راكِع
بخامت��ك امليمون ي����ا خري سي���د 

                                                     وي����ا خري ش���ار ثم يا خري ب��ائِع
ف�����أنزل اهلل في�����ك خري والي���ة 

                                                      وبّينه������ا يف حمكامِت الرشائ�������ِع
ولفظ الويل يف اآلية دال عىل اإلمامة ملن أنصف وترك التعصب، 
وتفسريها باملحب والنارص خلط للمتعلق باملفهوم، عىل أنه أول 
ما يتبادر للذهن معنى الويل بمعنى املترّصف، ولذا ال يشّك أحٌد 
أّيام  أمحد:  مسند  يف  كام  وآله وسلم(  عليه  اهلل  قوله )صىل  أن  يف 
منه  املراد  أن  عىل  باطل  فنكاحها  وليها  إذن  بغري  نكحت  امرأة 

الترصف ال احلب والنرصة.
* من السنة النبوية: وهي كثرية جدًا، ومنها:

* حديث الدار يف يوم االنذار: وهو من األحاديث التي ال شّك 
يف صحتها، وقد ذكرته كتب الفريقني يف الصحاح وغريها.

منها: ما أخرجه أبو إسحاق الثعلبي يف تفسريه الكشف والبيان 
عن الرباء بن عازب قال: ملا نزلت هذه اآلية: )وأنذر عشريتك 
األقربني( مجع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( بني عبد املطلب 
وهم يومئذ أربعون رجاًل... ثم أنذرهم رسول اهلل فقال: يا بني 

والبشري،  )عز وجل(  اهلل  إليكم من  النذير  أنا  إين  املطلب!  عبد 
فأسلموا، وأطيعوين هتتدوا.

بعدي،  يؤاخيني ويؤازرين، ويكون وليي ووصيي  قال: من  ثم 
وخليفتي يف أهيل، يقيض ديني؟!

ويقول  القوم  يسكت  ذلك  كل  ثالثًا،  فأعادها  القوم،  فسكت 
عيل: أنا.

فقال يف املرة الثالثة: أنت.
فقام وهم يقولون أليب طالب: أطع ابنك، فقد أّمر عليك!

هذا، وقد أخرج احلديث بطرائق متعددة، ويف صور خمتلفة، منها 
ما ذكره أمحد بن حنبل يف مسنده 1 / 111 ، وتاريخ الطربي 2 
/ 62، والكامل يف التاريخ 2 / 40، والنسائي يف اخلصائص : 
18، وابن أيب احلديد يف رشح هنج البالغة 3 / 200، والسيوطي 

يف مجع اجلوامع 6 / 408، واحللبي يف سريته 1 / 304.
ويف احلديث داللة واضحة عىل الوصاية واخلالفة من بعده وإن 
عز عىل بعضهم االقرار هبا ! كام فعل الطربي يف تفسريه 19 / 
74 عند قوله )صىل اهلل عليه وآله(: أيكم يؤازرين عىل هذا األمر 
عىل أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ مستبداًل الكلمتني 

األخريتني ب كذا وكذا !!.
وهكذا فعل ابن كثري يف تفسريه أيضا 3 / 351 ! !

وال أعتقد أن هلذا مربرا سوى إنه حتريف للكلم عن مواضعه.
* حديث املنزلة: وهو حديث متواتر متفق عىل صدوره من النبي 
)صىل اهلل عليه وآله(، وقد رواه مجع املحدثني بام فيهم أصحاب 
الصحاح، كالبخاري يف صحيحه 5 / 24، ومسلم يف صحيحه 
6 / 120 - 121، والرمذي يف جامع الصحيحني 13 / 175، 
والنسائي يف اخلصائص: 14، وابن كثري يف البداية والنهاية 7 / 
بن حنبل يف  الغابة 4 / 26، وأمحد  أسد  األثري يف  وابن   ،340

املسند 2 / 74.
ونص احلديث - كام يف البخاري - أنه ملا أراد الرسول اخلروج 

إىل غزوة تبوك خرج الناس معه، فقال عيل: أخرج معك؟.
فقال )صىل اهلل عليه وآله(: ال.

فبكى عيل، فقال له رسول اهلل: أما ترىض أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى، إال أنه ال نبي بعدي، إنه ال ينبغي أن أذهب 

إال وأنت خليفتي.
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ال�����������س�����ح�����اب�����ا  ��������س�������اوي�������ت  ع������������ُن  ي���������ا  اال 
م�������������س������اٍل ن������ع�������������ش  يف  اهلل  ر������������س�����������ول 
حم������م������د �����س����������������������������������ي����د االك��������������������وان ط���������رًا

وج����������ري����������ل ارت��������������������دى ث��������������وب احل��������������داد 
ف���������������ذا ي���������������وم ب������������ه اال���������������س��������������ام غ����ي����ا 
ق�����������س�����ى ط���������ه وق��������ب��������ل ال���������دف���������ن ق������ام������وا

ج�������������اوؤوا  اال������س�����������������������������رار  ب��������ه  ي����������وم  وذا 
ط�����������������������������ه  ب�������ن�������ت  ع�����ل�����ي�����ه�����ا  ل������ه������ف������ي  اال 
ا����س���ح���ى  ف���ي�����������������������������������������������ه  ع�����ل�����ي  ي���������وم  وذا 
وي�����������وم حم���م�����������������������������������������������د ي���������وم ال����ط����ف����وف 
وح�������ي�������دا ق���������ال ي�������اق�������وم ان�������س�����������������������������������ب���وين 
ع�����ل�����ى راأ����������������ش ال�����ق�����ن�����ا راأ����������������ش ال�������س���ه���ي���د 
ع������ل������ى اث�����������ر احل�������������س������ن م�����������دى ال����ع���������س����ور
ل�����ط�����ه م�������ن دم�����������اء ال�������ي�������وم ع���ه�������������������������������������������ٌد

ف�����ن�����ال�����وا ب������ال������ع������داء ل������ه ج��ح�����������������������������������ي��م��ا 
ف���ي�������������������������������������������ع���ط���ي���ن���ا االإل�������������ه ج������ن������ان خ���ل���د 
اع�����ي�����دا ي����������وم  ذا  اهلل  ر�����س�������������������������������������������������ول 

ب��������ي��������وٍم ن�����ن�����ظ�����ر امل��������ه��������دي ف�����������������������������������ي���ن���ا 

غ�����اب�����ا ال�����ق�����ب�����������ر  يف  ه���������ادي���������ا  ف������ن������وح������ي 
وال����ك���������ت����اب����ا ي����ن����ع����ى  اهلل  ودي��������������������������������������������ن 
ق�����������س�����ى واحل�������������ق ق��������د ا�������س������ح������ى م���������س����اب����ا
و���������س��������ارت ار�����س�������������������ن����ا اخل�����������س�����������را خ�����راب�����ا
وع���اث�������������������������������������������ت ف����ي����ه ان������ي������اب ال����ذئ����اب����ا
ب�������������������������������������������������������ظ���ل���م ك���������ان اأول�������������ه ان����ق����اب����ا
ب�����ن�����ار اح�������رق�������وا ل���ل�������������������������������������������������������ط���ه���ر ب���اب���ا
ع����ج����اب����ا الق���������������������������������������ت  م�������ا  ك�������ل  يف  راأت 
ق����ت����ي����ا م�������ن دم������������اه ل�������ه خ���������������������������������������س���اب���ا
ع����ل����ي����ه ُام���ي�����������������������������������������������ٌة �����س����ل����ت ح�����راب�����ا
حم������م������د خ��������������س����م����ك����م ج�����������دي ان����ت���������س����اب����ا
ف��������ذا رم����������ٌح ل���ي���ا����س���������������������������������������������������ٍن اأ�����س����اب����ا
ال�������س���������������������������������������ع���اب���ا ن����خ���������شَ  ومل  ت����ب����ع����ن����اه 
ق����ط����ع����ن����اه وُق�������������������������������������������������������ِط���ع���ن���ا ال����رق����اب����ا
ون���ل�����������������������������������������������������������������������ن���ا ب�������ال�������والء ل������ه ث����واب����ا
وي����ج���������������������������������������زي����ه����م مب�������ا ظ�����ل�����م�����وا ع����ق����اب����ا
ال���ق���ب���اب���ا ه������دم������وا  ل����ك����م  اإذ  ع���ل���ي���������������������������ن���ا 
ام�����������ام ال���ع�������س�������������������������������ر م�����ن�����������س�����ورا م���ه���اب���ا

ف���ات���ح���ُة 
المصائب
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قيمُة الدموِع الحسينية

جعفر املهاجريا ِعدَل القرآْن

اأجل  من  تراق  التي  الدموع  قيمة  وما  البع�ش:  يت�ساءُل  قد 
املاأ�ساة؟

واجلواب: ان للح�سن عليه ال�سام جانبن:
1- جانب املاأ�ساة.

2- جانب الق�سية.
وبكلمة اأخرى: جانب احلق امل�سّيع، وجانب اجل�سد املقّطع.

وي�سيل  االإن�����س��ان،  اأع�ساب  يع�سر  ال��ذي  هو  املاأ�ساة  وجانب 
جانب  ب��اآخ��ر  اأو  ب�سكل  ترتبط  ان  يجب  ولكنها  دم��ع��ت��ه، 

الق�سية فيه.
ال�سام،  عليه  احل�سن  يف  الق�سية  جانب  �سرد  ان  ووا���س��ح 
ال  اأو  ي�سعر  حيث  من   - االإن�سان  يثور  املاأ�ساة  بجانب  وربطها 

ي�سعر- وي�سقل فيه الوجدان ويعيد اإليه �سمريه.
وعاطفيا  ونف�سيا  روح��ي��ا  ك��ب��رية،  قيمة  لها  الدمعة  وه��ذه 
امل�سّيع،  احلق  وبن  الباكن،  بن  ان�سداد  نتيجة  تاأتي  الأنها 

وانزجار منهم عن الباطل.
وهي دمعة ترتك اثرا مثل اأثر الزيت الذي يزيد من وقدة

الدمعة  ه��ذه  مثل  ان  قلنا.  اإذا  ذل��ك،  بعد  غريب  وه��ل  النار 
تطفئ نريان الذنوب؟

اآه.. اآه.. اآه.. يا بن ر�سول اهلْل .
يا ِعدل القراآْن .

يا اأبهى .. يا اأنقى .. يا اأخلَد قرباْن.
ويا طهر االأزماْن .

يامن يجري يف دمَك بحر االإمياْن .
يا نورا اأزليا لاأكواْن.

مل يطفْئُه اأبدا حزب ال�سيطاْن. 
ه��ا ق��د ع��اد االأوغ����اُد امل�����س��ع��وروَن ب�سرب 

الدْم .
خرج الذباحون القطعاْن.

من كل كهوف االإجراْم
اأحفاد اأبي �سفياْن.

واآكلة االأكباد.
واأبي لهب والفجاْر.

اأعداء البيت النبوي الطاهْر .

بعد مئات االأعواْم.
وكريٍح غادرٍة �سفراْء .

اأي�سا با�سم االإ�ساْم .!!!
�ساروا اأكرث جوعا لاآثاْم .

يف دمهم تتاأجج نرياْن.
هْم اأجن�ُش من كٍل االأدراْن .

زحفوا كالقيح على االأوطاْن .
ومتادوا يف قتل االإن�ساْن.

يا وتر اهلل املوتوْر.
اأرهقنا هذا الليل املمتد على االآفاْق.

يا بن نبي االإن�سانية االأعظْم.
نبت العو�سج يف االأحداْق .

اأغرقنا طوفاُن الزيْف.
والقتل االأعمى باملجاْن.

با�سم الدين و با�سم القراآن .

طال ال�سوق اإىل ثاأر اهلل.
ظلت اأعيننا ترقبه يف كل ال�ساعاْت.

كي ميحو هذي الظلماْت.
فمتى نلمُح نورا وهاجا؟

من اأطهر اأر�ٍش اهلٍل َيِهب .
كي يقذَف رعبا يف كل قلوِب االأ�سراْر .

وميّزُق جوف االإظاْم.
ويحّطُم اأقوى االأ�سواْر.
ورموز القهر ال�سوداْء.

ليلوَذ به الع�سُق امل�سلوْب.
يف �ساحات املدن احلبلى باالأحزاْن.

متى يا بن ر�سول اهلْل؟.
ي�سقُط ع�سَر الغياْن .

لرُيفَع ا�سُم الرحمْن.
يف كل االأوطاْن؟!
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ج�������ئ�������ت�������ُك�������م ���������س��������ي��������دي ب�����������������س��������وق ك����ب����ري
ي������������ا م������������������������اذًا ل�������ل�������خ�������ائ�������ف�������ن وام����������ن����������ًا
ي����������ا م�������������اذ ال�������ن�������ف�������و��������ش ج������ئ������ت������ك ا������س�����ع�����ى
اأن������������������ت ن��������ه��������ر ع���������������ذب ي������������������روي ظ��������م��������اًء
ان�������������ت م�������������س������ك ي��������ف��������وح ع����������ط����������رًا ������س�����ذي�����ا
وم����������ق����������ام����������ا ُي�������������ج�������������اب ف���������ي���������ه دع�����������������اٌء

وب���������ح���������ب ل�����������س�����خ�����������س�����ك�����م م�����������ن ان���������ا����������شٍ
ُم�����������ْل�����������َه�����������ٌم ق���������رك���������م ف������ف������ي������ه �������س������ع������اٌع
ي�������������س������ع������د امل�������������������رء ح������������ن ي���������������رى اجل������م�������
ح�������ب�������ه�������م ل�������������اإل�������������ه ق�������������اده�������������م ال�������ي�������ك
ق����������د ع���������ب���������دت االل�����������������ه ع����������ب����������ادة ت�����ق�����وى
�������س������م������وخ������ًا اال  االي���������������������ام  ت������������������زدك  مل 
وم�������������������س���������ى احل������������������ق ي��������������اأخ��������������ذ ������س�����م�����ت
ق�����������د ب���������ذل���������ت ال������ن�������������س������ح مب�����������ا ا������س�����ت�����ط������
اي����������������ن �����������س����������ار امل����������������اأم����������������ون وال�������ك�������ي�������د
ال�������غ�������ي�������ارى االب��������������������اة  ك�������ف�������ة ُ  رج���������ح���������ت 
و������������س�����������روُر ب������ل�������������س������مٌ   وال���������ن���������ه���������اي���������ات 
ن�������������ورٍ  م�������ن�������ه�������اج  احل����������ي����������اة  يف  ر���������س��������م��������وا 
��������س�������ف�������ح�������ات م������������ن ال����������ع����������ط����������اء جت������ل������ْت
ي���������ا ان������ي�������������ش ال������ن������ف������و�������ش ه������������ذا �����س����ام����ي

�����������س����������اك����������رًا م��������ّن��������ك��������م مب���������������لء ������س�����م�����ريي
ك�������������س������رِي ق����������ل����������ٍب  ل��������ك��������ل  دواًء  ي������������ا 
ب������ع������م������ي������ق االح�����������������س��������ا���������ش وال�������ت�������ف�������ك�������رِي
ه����������ده����������ا ��������س�������وق�������ه�������ا ل�����������������س��������ِم ال������ع������ب������ري
ج������ع������ل������ت������ه االق�������������������������دار ك���������ن���������َز ����������س���������روِر
ب������ال������ت������ق������دي������ر ف���������ي���������ه  اهلل  خ�����������������س��������ك 
غ�������ف�������وِر ربٍّ  ح�����������ب  م�����������ن  ف�������ي���������������شٌ  ه�����������و 
ظ����������������لَّ ي����������زه����������و ع������������ر ك������������ل ال������������ده������������وِر
��������������َع م�������س���ت���م�������س���ك���ن ب�����ال�����������س�����ري�����ح ال�����ط�����ه�����وِر
ل�����ت�����������س�����ف�����ع ل������ه������م ع������ن������د ح�����������س�����م االم���������������وِر
م�����������س�����ري وك�����������������ل  م�������ه�������ج�������ة ً  ب���������������������اذال ً 
ال������غ������ري������ر ذاك  ب������ط�������������ش  وجت���������اه���������ل���������ت 
ال��������������ويل وع�����������ا ��������س�������وت ال������ع������ل������ي ال�����ق�����دي�����ر
������ع�����������ت وت������ع������ل������م ك�������ي�������َد ال��������ع��������دو ال��������غ��������دوِر
و��������س�������ع�������اي�������ات ر��������س�������ي�������ده�������م وامل�������ن���������������س�������وِر
وه������������������وت ان��������ف�����������������ش ال�����������ع�����������دى ل����ل���������س����ع����ري
ال�����ب�����������س�����ري اآل  راي���������������������ات ِ  ح�����������ام�����������ات 
ظ���������������لَّ ان���������������������س����������ودة ل��������ك��������ل ال�������ع���������������س�������وِر
ن����������ا�����������س����������ع����������ات ب����������ك����������ل خ���������������ري وف���������������رِي
زاك�������������������ي ال�����������������������ودِّ م�������ف�������ع�������م ب������ال������ع������ط������ور

�ساح رديف عليخطاٌب موّجٌه الى انيس النفوس
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كن��ت تق��راأ ذبحك، كن��ت نا�سجًا م��ن اأجل امل��وت بثبات 
العقي��دة. ي��ا �س��رك، يا نف�س��ك اخلالدة، وه��ي تراقب 
دم��ك الطاه��ر كي��ف يغ�س��ل وج��ه االر���ش، ويطهره��ا 

من الطغيانية ؟!.
ين��ازل  �سيبق��ى  �سي��ف،  دم��ك  معج��زة  ان  تعل��م  كن��ت 
البغ��ي والكف��ر، اأن��ه �س��وٌت يثق��ب احلي��اة، وِي�سم��ع كل 
االجتاه��ات، وير�س��م امل��وت للنا�سب��ن. وكرب��اء بح��ر 

�سفينتك من جلئ اليها اآمن. 
ي�سع��ل  �سوت��ك  �ست�سم��ع  نح��رك  بع��د  تعل��م  كن��ت 

الظام بنور الهداية. 
فاجزْع��ي يا روح فاجلرح عميق، اأبك��ي يا عن فاأالمل ال 
يتوق��ف، وال�سم��ت يكّب��ل الف��م ، فل��م يب��ق اإال الدع��اء 

واالقتداء بك موالي. 
اأيه��ا امل��وايل اأع��رف نف�س��ك وح��ددت وجهت��ك، بع��د ان 
اأثب��ت  كن��ت  فاأينم��ا  ن��وره.  ب�س��وِء  واأْغ�سي��َت  تطه��رت 

عل��ى عه��دك، فالغرب��ان تري��دك منفلت��ًا، لتلهي��َك عما 
ح�سلت عليه من جائزة االنتماء. 

جائ��زة القبول متحو م��ن قلبك البغ�س��اء ومن �سمريك 
�س��وء االأخ��اق، حتى ي�س��رق وجهك بابت�سام��ة االإميان 
لتظه��ر اخاق��ك �سبيه��ا بقلب��ك و�سم��ريك...وال تن�ش 

ان االمام يراك.
م��والك،  عن��د  روح��ك  لت�ستق��ر  احلقيق��ة،  اأب�س��ر 
وحت�س���ش كل خي��ط م��ن ن��ور �سباح��ك احل�سين��ي، كاأنه 
ي��راك ينادي��ك، ويعق��د مع��ك عه��د ال��والء والعقي��دة، 
م��ن  ويحمي��ك  الكوني��ة،  بالتوفيق��ات  ويحيط��ك 

الرجوع اىل الظام.
والب���ش  ال�سري��ح،  بن��ور  قلب��ك  ي��وم  كل  اأغ�س��ل   
جاه��زة  روح��ك  واأجع��ل  الطه��ارة  ث��وب  ج�س��دك 
�سباحات��ك  كل  لتك��ون  بنف�س��ك  واأل��وذ  للجه��اد، 

عند الدماء الزاكيات �ساكرة َلْنُعِم اهلل. 

حيدرعا�سوردمك الطاهر غسل كل ذرة تراب.. بكربالء
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األبدية تتلّخص باسمك 
بُت اآلن أعلم علم اليقني مِلَ اجلبال أبت أن حتمل األمانة ألن 
تتحملها  أن  تستطيع  ال  اجلبال  سيدي  يا  محلتها  التي  األمانة 
وأنت محلتها بكل حب ودون تردد وبكل قوة وعشق وتفاين 
عندما رضب السهم نحر أبنك الرضيع العطشان وهو يف يدك 
ماذا قلت بامذا شعرت لنتخيل املوقف حيدث اآلن مع رجل أن 
ابنه الرضيع ُيقتل بني يديه ماذا سيقول يف تلك اللحظة سيقول 
و  الكفر  تنم عن  التي  العبارات  ويطلق  اهلل هذا  فعل يب  ملاذا 
الطفل  يا رب ال يكون هذا  فقلت  انت  أما  تعاىل  اإلساءة هلل 
املذبوح أهون عليك من فصيل ناقة صالح وأخذت بدماء ابنك 
الرضيع ورميتها إىل السامء خشية أن تقع الدماء عىل االرض 
فتطبق عليهم بالعذاب أي قوة حتملها تلك التي تعلك أقوى 
وجهت  اإلهلي  عشقك  بكل  موالي  يا  ال��روايس  اجلبال  من 
هلل  وقدمته  السامء  إىل  بالدماء  املخضب  الرضيع  طفلك  نحر 
منا  من  اهلل  عدالة  حتقيق  سبيل  يف  وأهلك  روحك  وبذلت 

اليوم أو شخص مسؤول يظهر لكي يقدم القليل من ماله 
وليس روحه أو روح أطفاله ليحقق العدالة فقط 

بامله من؟ أنت يا موالي مل تنأَى ان ينالك او 
ينال أهلك و أطفالك العطش واملوت 

كنت تعلم به مسبقًا وأرصرت عىل 
أن ختوضه من أجل حتقيق عدالة 

يا حسين
صفا الحاج خميس
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وأمتنى األبدية تتلّخص باسمك  عنها  وأبحث  باألبدية  أفكر  ما  دائاًم  حيايت  يف  أنا  اهلل 
أبحث  ولكن  أقصدها  األبدية  احلياة  ليس  عليها  احلصول 
الذي  األب��دي  واجل��امل  األب��دي  اإلهلي  العشق  وأس��أل عن 
ليس له زوال ورضا اهلل األبدي وعندما بدأت أعي قصتك 
واقرؤها بعناية اكتشفت ان األبدية تتلخص بك وأن ما أسأل 
والدتك  منذ  إهليا  عشقًا  عشقناك  فنحن  عندك  يوجد  عنه 
القيامة  بعد  القيامة وما  يوم  بعد مماتك وإىل  وإىل مماتك وما 
األبدي  اإلهل��ي  العشق  يسمى  ما  وه��ذا  لنا  م��الزم  عشقك 
والكرامة األبدية هي أيضا عندك فحتى وأنت حتت السيف 
الذلة مل خترج منك كلمة أين  بقيت شاخمًا ومل تدنسك  تذبح 
تراجعت أو استسلمت لكم وارجوكم اعفوا عني بل بكل 
قوة وكرامة استقبلت السيف وكأنك تنافس السيف وتقول 
اآلخر  منا سيغلب  من  الذلة وسُأريك  وأنت  الكرامة  أنا  له 
وكل قطرة دم سالت من نحرك الرشيف رصَخت أنا الكرامة 
غلبُت سيف الذلة وعندما أنظر وأسأل عن رضا اهلل األبدي 
أجدُه عندك ملخصا بتقطيع أبنك فلذة كبدك عيل األكرب إىل 
أوصال، وأخوك العباس مقطع أيضًا إىل أشالء ومل تراجع 
عن طريق اهلل كنت تقول يف سبيل اهلل لنعكس الصورة اآلن 
بسيارة أخرى وُكرس زجاج  ارتطمت سيارة  اليوم يف شارع 
كفر  عبارات  سنسمع  منهام  أحد  يتأَذ  ومل  السيارات  إحدى 
لكرس  فقط  اهلل  عىل  وسخط  احدمها  أو  كالمها  من  وإحل��اد 
زجاج السيارة أما انت يا سيد األبدية حتى تقطيع ابنك إىل 
أوصال وأخيك وسندك أيضا مل يزعزع ذلك عندك رضا اهلل 
يف  كله  وأخيك  ونفسك  وبناتك  أوالدك   شء  كل  بذلت 
سبيل رضا اهلل وبكل جدارة استحقيته مع وسام الرشف أنت 

جعلتنا يف موقف ال نحسد عليه موقف خجاًل مع اهلل سبحانه 
يكرر يف  مامل  وقد جرى عليك  اهلل  بنت رسول  ابن  انت  أنك 
هلل  واحلمد  والثناء  الصالة  تنَس  ومل  مصائب  من  الدهور  كل 
وأما نحن اليوم يف أقل األسباب ننكر نعم اهلل علينا ونسخط 
عىل حياتنا أنت يا سيد األبدية مثُل اآلية الكريمة )وإن تعدوا 
اهلل  جعلها  التي  النعم  تلك  إحدى  أنت  حتصوها(  ال  اهلل  نعم 
يف األرض لنا مثااًل فنحن لو بقينا نُعُد النعم التي أسديتها لنا 
ال نحصيها فتقربك هلل مع كل األهوال التي خضتها بحياتك 
حُتيدك عن  مل  التي حدثت معك  الشنيعة  واجلريمة  واملصائب 
الشهادة عىل  مواصلة درب  اهلل وقوتك وعزيمتك عىل  درب 
الرغم من بشاعة املنظر يف عاشوراء كل هذا خضته بحب مع 
اهلل فانترصت يف هناية املطاف نرصًا جعلك قبلة للشجاعة وقبلة 
وإن  حتى  للحياة  وال��ذل  اخلضوع  يرفضون  الذين  لأحرار 
كانت عىل دمه أو ليس ذلك نعمة بأن يعطينا اهلل مثااًل مثلك ان 
مع كل ما حدث معك مل تسخط ومل تيأس من روح اهلل وكأن 
اهلل يقول لنا باستشهادك خذوه مثااًل حلياتكم وال تيأسوا فأنتم 
إليه هو  لستم مثله ومل حيدث معكم مثلام حدث معه وانظروا 
وضعته  قد  كنت  روحي  عن  عني  طرفة  بمقدار  ولو  ييأس  مل 
يف أصعب اختبار منذ بدء اخللق وحتى أطوي األرض كطي 
السجل للكتب بيدي هو مل يراجع عن هذا االختبار واجتازه 
فأنا مل أجعلكم مترون  بيته خذوه مثااًل  بكل صالبة هو وأهل 
بام مّر به هو وأهله وعياله ...وأنا اآلن لو أردت أن أبحث عن 

األبدية سأجدها ملخصة بكلمة واحدة هي)احلسني(.
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روح األم 
بين أعضاء األسرة

و  التضحية  و  ال��رأف��ة  يثري  عامل  أه��م 
، هو تيل روح  العائلة  أفراد  االيثار بني 
املجتمع  ان  ؛  األرسة  أعضاء  بني  األم 
عوامل  و  علل  إىل  حيتاج   ، اإلن��س��اين 
وال   ، أف��راده  بني  الضمري  صفاء  ليتأمن 
تكفي فقط القوانني واملقررات السياسية 

والعسكرية واالقتصادية وغريها .
البرشي  املجتمع  إن  أخرى،  ناحية  ومن 
صغرية  جمتمعات  من  يتشكل  الكبري 
عائلية، أي ان أعضاء العوائل املتعددة ، 
هي عامل حتقق جمتمع رسمي ، و مادام مل 
يقع سبب الرأفة بني أعضاء االرسة ، فان 
صفاء الضمري وروح التعاون وعالقات 
املحبة ، ال تقوم ابدًا بني أفراده عند تشكل 
املجتمع الرسمي ، وأهم عامل يثري الرأفة 
 ، العائلة  أفراد  بني  وااليثار  التضحية  و 
األرسة   أعضاء  بني  األم  روح  تيل  هو 
ألنه رغم ان األب يتوىل األعامل اإلدارية 
بعنوان   ) العائلة  أي   ( صغري  ملجتمع 
ولكن   � النساء  عىل  قوامون  الرجال   �
أساس العائلة ، الذي شيد عىل الرأفة و 
؛ ألن  األم  بعهدة  االرتباط هو  و  الوفاء 

األم تولد أبناء يرتبط كل منهم باآلخر ، 
و األفراد الذي يولدون من امرأة واحدة 
، ليسوا مثل فواكه شجرة واحدة ، حيث 
التظهر روح االيثار اإلنساين يف مستوى 
النبات ، و ليسوا مثل صغار حيوان انثى 
، يفتقدون التعاون اإلنساين ، و اليتجىل 

فيهم االرتباط البرشي اخلاص .
امرأة  من  يولدون  الذين  األبناء  إن  بل 
واحدة سواء كان ذلك بفاصلة زمنية أو 
بعضهم  يرحم  و  يرأف   ، فاصلة  بدون 
يف  الفطري  اتصاهلم  وينمون   ، بعضًا 
ظل التعاليم الدينية ، و قد عد حفظ هذا 
الواجبات  ، و عدم نسيانه من  االتصال 
املهمة يف الدين ، و إذا قطع شخص هذا 
االتصال الفطري و الديني ، سيحرم من 
الرحم  صلة  ألن  اخلاصة   اإلهلية  الرمحة 

هي من األشياء التي أمر هبا اهلل .
إىل  األرض  يف  االفساد  ذكر  رس  لعل  و 
هو   ، وصله  ال��الزم  اليشء  قطع  جانب 
متدينة  عوائل  يف  نموا  الذين  األفراد  ان 
 ، الرحم  صلة  قانون  ادركوا  و   ، أصيلة 
وحفظ اتصال األعضاء ، وعملوا بذلك 

 ، الرسمي  املجتمع  يدخلون  عندما   ،
ألهنم  ؛  األرض  يف  باإلفساد  ليقومون 
 ، إيثار  و  اتصال  بروح  املجتمع  دخلوا 
غري  عوائل  يف  يرعرعون  الذين  ولكن 
متدينة ، فأن أساس االرتباط الفطري ، 
قد أمهل بني أعضائها من أثر عدم مراعاة 
و  االيثار  لزوم  و   ، الرحم  صلة  قانون 
التعاون و غريها ، لذا عندما يدخلون إىل 
املجتمع الرسمي ، تظهر ظواهر توحش 

، وتنّمر أيضًا .
بني  السالم  عليه  السجاد  اإلمام  أن  كام 
حقوق  مراعاة  لزوم  احلقوق  رسالة  يف 
القرابة  و  االرت��ب��اط  بمقدار  األرح���ام 
حق  اول  أن  أكد  و   ، الرحم  إىل  بالنسبة 
حتدث  ثم   ، لأم  هو  العائيل  النظام  يف 
عن حق األب ، و قال : ) … و حقوق 
رمحك كثرية ، متصلة بقدر اتصال الرحم 
أمك  حق   ، عليك  فأوجبها  القرابة  يف 
ثم حق   ، ولدك  ثم حق   ، أبيك  ثم حق 
أخيك ، ثم األقرب فاألقرب ( ، ) حتف 
العقول ، رسالة احلقوق لإلمام السّجاد 

عليه السالم ( .
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انطلق العام الدرايس بالعراق واجلميع يصبو اىل النجاح االرسة 
بالعراقي  الفقري  العمود  يمثلون  الذين  والشباب  العراقية 
مليون وهذا  اكثر من 15  لوجود  تشري  االخرية  فاإلحصائيات 
العدد الكبري حيتاج اىل مدارس ومعاهد وجامعات ورعاية الدولة 
ومؤسساهتا  وعىل صعيد االرسة  التهيؤ وتستعد للنفقات  التي 
غالبا تكاد تكون باهظة  كلام  كانت اعداد الدارسني تزداد وحتتاج 
الشعوب  بالطبع كل   ، الثالثي  االزدواج  لفك  مبان جديدة  اىل 
رياض  من  األم��م  مجيع  لدى  املقدس  بالتعليم  هتتم  املتطورة 
اجلامعي  التعليم  إىل  اإلبتدائية،والثانوية،  االطفال،للمدارس 
برمتها  الربوية  العملية  لتطوير  العلمية  التدابري  كل  وتتخذ   ،
اإلدراك��ات..  وبمستوى  العام  الواقع  لصالح  املناهج  ،وتغيري 
التعليم  ..وط��رائ��ق  املناهج  بوضع  الربوية  فلسفتها  حسب 
مع  ،وفكرية،تتناسب  معرفية  ألنساق  املتطورة،واإلستحداثات 
احلداثة والتطور العلمي ..وتوفري مستلزمات النجاح ..وهناك 
أجل  من  العلمية  األسس  وضعت  تنموية  إسراتيجية  خطط 
ملدح  خمصصا  البعثي  املنهج  كان  .بالعراق  والنجاح  التفوق 
وقد  العلمية  اآلفاق  فتحت  احلرية   2003 بعد  ،أما  الدكتاتور 
الدكتاتورية  زوال  فور    2003 مطلع  سابقة  بكتابات  ناشدت 
للمجتمع  حصانة  فهي  وتطويرها  الربوية  بالعملية  باالهتامم 
والكفوءة  النزية   املخلصة  العلمية  الكوادر  بتهيئة  واألرس 
لتواكب   ، واخل��ارج  بالداخل..  تدريبية  ب��دوارات  وزجها   ،
التي  املتحرضة  الشعوب  هلا  وصلت  التي  العلمية  املحصالت 
اإلهتامم  خالل  من  العلمية  التطورات  ،وحتدث  بالعلم  تؤمن 
لدى  امل��واه��ب  تنمية  باملختربات،واحلاسوب،واللغات.. 
األذواق  وتنمية  والرياضة  الفنية..  بحصص  الطلبة،اإلهتامم 
اإلصالح  يف  اإلخفاقات  لتجاوز  السعي  ظل  ويف  الطلبة  لدى 
احلكومةماييل:  و  الربية  وزارة  من  ينبغي  بكل جوانبه  الربوي 
اإلهتامم بتوفري مستلزمات النجاح للعملية الربوية ،هناك أكثر 
تنتظر  الدراسية  املراحل  بكل  وطالبة  طالب  ماليني   10 من 
املنتهية  الصفوف  بامتحاناهتم .وسيتبعهم طلبة  األرس نجاحهم 

البكلوريا . 
تأمل األرسة العراقية ماييل : 1- توفري االجواء املناسبة من كتب 
مدرسية وقرطاسية . 2- ينبغي تركيز الطلبة عىل القراءة والتهيؤ 
 3 . واألبناء  تعاون األرسة  اجلهود  من خالل  بتضافر  للنجاح 
و  بالتعليم  واالهتامم  التأكيد  عىل  وسائله  بكل  اإلعالم  -دور 

النجاح.
يف  املختربات  استثامر   -5 بالوقت  واهل��در  العطل  تقليل   -4
لتطوير  الالصفية  باالنشطة  االهتامم   -6 العملية  ال��دروس 

املواهب والقابليات لدى الطلبة
إن االهتامم بالشباب يعد من أولويات الدول املتحرضة ألهنم ، 
املستقبل الواعد ، وعامد التقدم ،  يف كتاب املؤلف سامي جواد 

كاظم  -بلغة الشباب- يقدم احلكم ..والنصائح.. واإلرشادات 
من  الرؤى  تلك  استل  وقد  بالشباب  االهتامم  تطوير  آللية   ..
قصص  مع  الطاهرة   والعرة  النبي  وأحاديث  الكريم  القران 
واقعية استلها للفائدة من تلك التجارب ،  بالطبع املكتبة العربية 
الشاب  لتضع  ناضجة  وأرسية  تربوية  اطروحات  هكذا  حتتاج 
وحتصن  واالنحراف  اإلحل��اد  عن  وتبعدهم  اإلي��امن  خط  عىل 
األرسة يذكر املؤلف يف ص 15 موضوع )مبدأ ومنهج وهدف(.
وتنبك  وسعيدة  سليمة  حياة  عىل  حتصل  ان  تريد  -عندما 
أي  عىل  املعيار  تعلها  مبادئ  لنفسك  تضع  أن  تعلم  األخطاء 
ترصف تقدم عليه ومن بعد املبادئ ان تضع منهجا معينا تنظم 

حياتك وفقه حتى تصل اىل اهلدف الذي قررته مع نفسك.
بالطبع اإلرادة والعزيمة واإلرصار عىل التطور وحتقيق النجاح 
لدى الشباب هو سعادة األرسة من األبوين واألخوة واألخوات 
املجاالت  يف  منجز  ..فكل  واإلنسانية  والوطن  املدينة  ،وبالتايل 
العلمية ،والفكرية، والثقافية والفنية  يصب بصالح االنسانية ..

الشباب العمود الفقري لألسرة 
صباح محسن كاظم

37

االس�������رة



الشخ محمد علي اليعقوبي والسيد صالح الطعمة سادن الروضة الحسينية  رحمهما اهلل في اجتماع 

مع بعض المسؤولين في الحكومة العراقية في الصحن الحسيني الشريف في 5 /1973/10

من استن سّنة سيئةاسماء االصوات
زي��ادة  بمعنى  كالمها  ال��رج��ي��ف:  و  الوجيف 
رضبات القلب إال أن الوجيف بسبب الفرحة أما 

الرجيف بسبب اخلوف.
النحاس،  وبكرسها  املطر  القاف  بفتح  القط��ر: 

وبضمها البلد أو الدائرة.
الَب�ْرَب�َرُة:صوت ال�دل�و . دلو َبربار: أي هل�ا يف املاء 

صوت.
 : الَبطُّ َبْطَبَط   ، الب����ط  ص���وت  الَب�ْط��َب�َط���ة: 
ُجُل: َضُعَف َرْأُيُه صاَت، غاَص يِف املاِء ، َبْطَبَط الرَّ

الت�ْأَت��َأُة:ص��وت التي��س
الّت�ْغَت�َغ��ُة:ص��وت احل�يل

الثغ�������اء: صوت الشاة واملعز، وماشاكلها
اجلعجع واجلعجعة: صوت الرحى ونحوها، ويف 
املثل: »أسمع جعجعة وال أرى ِطْحًن�ا«، يرضب 
للرجل الذي يكثر الكالم وال يعمل، والذي يعد 

وال يفعل.

عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: كان رجل يف الزمن األول 
طلب الدنيا من حالل فلم يقدر عليها، وطلبها من حرام فلم 

يقدر عليها.
فأتاه الشيطان فقال له: يا هذا إنك قد طلبت الدنيا من حالل 
فلم تقدر عليها وطلبتها من حرام فلم تقدر عليها أفال أدلك 
عىل شئ تكثر به دنياك ويكثر به تبعك؟ قال: بىل قال: تبتدع 

دينا وتدعو إليه الناس.
ففعل فاستجاب له الناس وأطاعوه وأصاب من الدنيا ثم أنه 

فكر فقال:
توبة  يل  أرى  ما  الناس  ودعوت  دينا  ابتدعت  صنعت؟  ما 
أصحابه  يأيت  فجعل  عنه،  فارده  إليه  دعوته  من  آيت  أن  إال 
الذين أجابوه فيقول هلم: إن الذي دعوتكم إليه باطل، وإنام 
ابتدعته، فجعلوا يقولون: كذبت وهو احلق ولكنك شككت 
يف دينك. فرجعت عنه، فلام رأى ذلك عمد إىل سلسلة فوتد 
هلا وتدا ثم جعلها يف عنقه، وقال: ال أحلها حتى يتوب اهلل 

عز وجل عيل.
فأوحى اهلل عز وجل إىل نبي من األنبياء قل لفالن: وعزيت لو 
ترد  تنقطع أوصالك، ما استجبت لك، حتى  دعوتني حتى 

من مات إىل ما دعوته إليه فريجع عنه
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عندما جاء اهلنود مع اإلحتالل الربيطاين للعراق، كانوا يطلقون عىل قدح 
)قدح(  بمعني  سمعت،  حسبام  هندية،  تسمية  وهي  )بيالة(  أسم  الشاي 
أو)كوب أما كلمة )استكان( فأصلها إنكليزي حيث أن اجلنود الربيطانيني 
وعندما  اهلندية  القارة  لشبه  الربيطاين  االستعامر  أيام  اهلند  يف  كانوا  الذين 
كانوا يعودون باجازاهتم إىل بريطانيا يأخذون معهم )بيالة( الشاي اهلندية 

للذكرى أو كهدايا…
إكس  فنجان  وهو  ب�الكوب  الشاي  يتناولون  كانوا  اإلنكليز  أن  وحيث 
فكانوا  والطراز…  واحلجم  اللون  ذات  من  طبق  يف  يوضع   )XL( الرج 
يستخدمون هذه الكلمة للتمييز بني البيالة والكوب اإلنكليزي التقليدي، 
فكانوا يطلقون عىل القدح مصطلح )إيست يت كان( وهي تسمية من ثالثة 

مقاطع ترشح أصل اإلناء أو القدح كالتايل:
East —< رشق
Tea —< شاي
Can —< إناء

اجلنود  جاء  وهكذا  الرشقي!…  الشاي  قدح  أي   )East Tea Can(
اإلنكليز هبذه اللفظة معهم إىل العراق… وألن كل ما يتعلق بالشاي كان 
فقد  الوقت،  ذلك  يف  االجتامعية  حياتنا  عىل  الدخيلة  اجلديدة  األمور  من 

أخذنا لفظة )استكان( مدغمة متصلة للسهولة…

من اين جاءت كلمة استكان ؟

كلنا يعلم هنالك مالبس خاصة بالعمل 
نرتديا  ان  ويعني  صنفه  حسب  ك��ل 
مصلح  مالبس  مثال  اعاملنا  مزاولة  عند 
يف  يرتديا  الفيرجي(   ( ال��س��ي��ارات 
للطبيب  العمليات  وص��دري��ة  املحل، 
املالبس  وكذلك   ، العمليات  غرفة  يف 
خاصة  م��الب��س  ه��ن��ال��ك  ال��ع��س��ك��ري��ة 
بالتدريب والواجب واخرى يف االماكن 
العامة ، وغريها ، املالحظ ال تراعى هذه 
وخصوصا  املالبس  ارتداء  يف  الضوابط 
ال��زي��ت��وين(  او  امل��رق��ط��ة   ( العسكرية 
اجلهات  من  نامل  وهنا  اصبحت موضة 

املختصة متابعة هذه الظاهرة

مالبس العمل
ال����راص�����د

يف  الصباح  حتي  طويلة  ساعات  ويقيض  الغذائية  وجباته  ينيس  كثريًا  نيوتن  كان 
عمله املتواصل، كانت لديه قطة تزعجه كثريًا كلام ارادت الدخول او اخلروج من 
باب الغرفة وهو مشغول يف ابحاثه ودراسته، فقام نيوتن بعمل فتحة صغرية أسفل 

باب الغرفة حتى تتمكن القطة من الدخول واخلروج يف اي وقت دون ازعاجه .
وبعد مرور بعض الوقت انجبت قطته ثالثة قطط صغار، فقام العامل الكبري بعمل 
ثالث فتحات صغرية يف الباب إىل جانب الفتحة االويل حتى خترج منها القطط 
خترج  ان  ايضًا  تستطيع  أهنا  متامًا  باله  عن  وغاب  تزعجه،  ان  دون  ايضًا  الصغار 

وتدخل من خالل الفتحة االويل دون احلاجة إيل عمل ثالث فتحات اخري  .
املصدر: كتاب ” قصة الفيزياء ” للعامل الرويس ” جورج جاموف ” وترجم هذا 
 –  101 صفحة  يف  القصة  وردت  االفغاين،  الدين  مجال  حممد  الدكتور  الكتاب 

102 من الكتاب .

نيوتن والقطط الثالث
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