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ِحيِم ِن الرَّ َ حمْ ِ الرَّ ِم اللهّ بِسمْ
ُد ِف  ممْ َ ِض َوَلُه المْ رمْ َ َمَواِت َوَما ِف المْ ِ الَِّذي َلُه َما ِف السَّ ُد لِلَّ ممْ َ المْ
ِض  رمْ َ َلُم َما َيِلُج ِف المْ برُِي }س��بأ/1{ َيعمْ َ ِكيُم المْ َ ِخَرِة َوُهَو المْ المْ
ُرُج ِفيَه��ا َوُهَو  ��َمء َوَم��ا َيعمْ ��ُرُج ِمنمَْها َوَم��ا َينِزُل ِمَن السَّ َوَم��ا َيمْ
اَعُة  تِيَنا السَّ ِذيَن َكَفُروا َل َتأمْ َغُفوُر }س��بأ/2{ َوَقاَل الَّ ِحيُم المْ الرَّ
ٍة ِف  َقاُل َذرَّ ُه ِمثمْ ُزُب َعنمْ َغيمْ��بِ َل َيعمْ تَِينَُّكممْ َعاِلِ المْ ُق��لمْ َبَل َوَربيِّ َلَتأمْ
َبُ إِلَّ ِف  َغُر ِمن َذلَِك َوَل َأكمْ ِض َوَل َأصمْ رمْ َ َواِت َوَل ِف المْ ��مَ السَّ
اِت  اِلَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ِزَي الَّ بنٍِي }سبأ/3{ لَِيجمْ ِكَتاٍب مُّ
ا ِف  ِذيَن َس��َعومْ ٌق َكِريٌم }س��بأ/4{ َوالَّ ِفَرٌة َوِرزمْ غمْ ��م مَّ َلئِ��َك َلُ ُأومْ
ٍز َألِيٌم }س��بأ/5{  جمْ ن ريِّ ��ممْ َعَذاٌب ميِّ َلئَِك َلُ آَياتَِن��ا ُمَعاِجِزيَن ُأومْ
قَّ  َ بيَِّك ُهَو المْ َم الَِّذي ُأن��ِزَل إَِليمَْك ِمن رَّ ِعلمْ ِذيَن ُأوُتوا المْ َوَي��َرى الَّ
ِذيَن َكَفُروا  ِميِد }سبأ/6{ َوَقاَل الَّ َ َعِزيِز المْ اِط المْ َوَيمِْدي إَِل ِصَ
ٍق إِنَُّكممْ َلِفي  ُتممْ ُكلَّ ُمَ��زَّ قمْ ُئُكممْ إَِذا ُمزيِّ ُكممْ َعَل َرُج��ٍل ُيَنبيِّ َه��لمْ َنُدلُّ

ٍق َجِديٍد }سبأ/7{  َخلمْ

1 ( المد لل الذي له ما ف السموات وما ف الرض كل  نعمة من الل فله المد ف الدنيا 
وله المد ف الخرة لن نعمها أيضا من الل كلها وهو الكيم الذي أحكم أمر الدارين 
البري ببواطن الش��ياء ) 2 ( يعلم ما يلج يدخل ف الرض من مطر أو كنز أو ميت وما 
يرج منها من ماء أو فلز أو نبات أو حيوان وما ينزل من السمء من مطر وملك أو رزق 
وم��ا يعرج فيها من عم��ل أو ملك وهو الرحيم الغفور للمقرصين ف ش��كر نعمه ) 3 ( 
وقال الذين كفروا ل تأتينا الس��اعة إنكارا ملجيئها أو اس��تبطاء استهزاء بالوعد به قل بل 
ورب��ى رد لكالمه��م وإثبات ملا تفوه لتأتينك��م عال الغيب تكرير إلجيابه مؤكدا بالقس��م 
مقررا له بوصف املقسم به بصفات تقرر إمكانه وتنفي استبعاده وقرئ عالم وبالرفع ل 
يعزب عنه مثقال ذرة ف السموات ول ف الرض وقرئ ل يعزب بالكرس ول أصغر من 
ذل��ك ول أكب إل ف كتاب مبني رفعهم بالبتداء واجلمل��ة مؤكدة لنفي العزوب وقرئ 
بالفت��ح ع��ل نفي اجلنس القمي ع��ن الصادق عليه الس��الم قال أول ما خل��ق الل القلم 
فق��ال له اكتب فكتب م��ا كان وما هو كائن إل يوم القيامة ليج��زى الذين آمنوا وعملوا 
الصال��ات علة إلتياهنا وبيان ملا يقتضيه أولئ��ك لم مغفرة ورزق كريم ل تعب فيه ول 
من عليه ) 5 ( والذين سعوا ف آياتنا بالبطال وتزهيد الناس فيها معاجزين مسابقني كي
يفوتون��ا وق��رئ معجزين أي مثبطني عن الي��من من أراده أولئك ل��م عذاب من رجز 
م��ن س��يئ العذاب أليم م��ؤل وقرئ بالرف��ع ) 6 ( ويرى الذين أوت��وا ) 1 ( العلم الذي 
أنزل إليك من ربك هو الق القمي قال هو أمري املؤمنني عليه الس��الم صدق رسول الل 
ب��م أنزل الل عليه وق��رئ برفع الق ويدى إل صاط العزي��ز الميد الذي هو التوحيد 
والت��درع بلب��اس التقوى ) 7 ( وق��ال الذين كفروا قال بعضهم لبع��ض هل ندلكم عل 
رجل يعنون النب��ي صل الل عليه وآله ينبئكم حيدثكم بأعجب العاجيب إذا مزقتم كل 
م��زق إنكم لفي خل��ق جديد إنكم تنش��ؤون  خلقا جديدا بعد أن تفرق أجس��ادكم كل 

متزيق وتفريق بحيث تصري ترابا

تفسير السورة سورة سبأ 

المراسلون: حسني نرص- قاسم عبد الادي 
                      ضياء السدي - حسنني الزكروطي

التصميم:  عيل صالح املرشفاوي -حسنني الشاجلي  
التنضيد االلكتروني: حيدر عدنان

االرشيف:   حممد حزة- ليث النرصاوي
 االشراف اللغوي:   عباس الصباغ 

وحدة  التصوير
 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد   1216 لسنة 2009م
E m a i l :   a h r a r _ n e w s   @   y   a   h   o   o   .   c   o   m

هاتف املجلة 
07711173603 

رئيس التحرير: : سامي جواد كاظم

مدير التحرير :: طالب عباس الظاهر

سكرتير التحرير: حسني النعمة 

هيأة التحرير: عيل الشاهر 
                          حيدر عاشور العبيدي 

                          حممد حيد الصواف 
التصوير :

ْيِف اْلَمْسُلوِل،  ُه َكالسَّ ِريِر، َفِإنَّ اَك َو ُمَصاَحَبَة الشَّ  »ِإيَّ
َيْحُسُن َمْنَظُرُه َو َيْقُبُح َأَثُرهُ « 

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: 136،

a قال االمام محمد الجواد
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اذا ما ارادت اي امة اسالمية ان تعيش الخلود وان تعيش في وجدان الضمير االنساني الذي يعيش الفطرة 
الس������ليمة فعليها ان تخّلد الحس������ين عليه السالم ومحرم الحرام هو شهر الحسين عليه السالم الذي يفتح 

ابوابه على مصراعيه لفهم عقائد االسالم .
وهنا دور المثقفين من كل ش������رائح المجتمع الظهار واقعة الطف بكل جوانبها بش������كل عصري خال من 
الشوائب كي  تكون الصورة واضحة ورادعة للنفوس الضعيفة التي تعمل على تشويه النهضة المباركة 
وفي نفس الوقت اظهار تعاطف كل ش������عوب العالم مع هذه النهضة التي اصبحت عالمية ويس������تمد كل 

احرار العالم دروس التحرر واالباء منها بغضِّ النظر عن ديانتهم .

خلود احل�سني "عليه ال�سالم"  خلود الأمة

المراسلون: حسني نرص- قاسم عبد الادي 
                      ضياء السدي - حسنني الزكروطي

التصميم:  عيل صالح املرشفاوي -حسنني الشاجلي  
التنضيد االلكتروني: حيدر عدنان

االرشيف:   حممد حزة- ليث النرصاوي
 االشراف اللغوي:   عباس الصباغ 



قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد األمير رشيد يار اهلل: اكتمال 
المرحلة الرابعة من عملية إرادة النصر بتنفيذ قيادة العمليات المشتركة 
الجزيرة   - االنبار  محاور  وقيادات  البرية  القوات  قيادة  مع  وبالتنسيق 

والحشد الشعبي والحشد العشائري أخبار
ومتابعات

مطار كربالء سيكون بطاقة استيعابية تصل إلى ٢ مليون زائر سنويا كمرحلة أولى ثم تليها المراحل القادمة كي تصل الطاقة 
االستيعابية الى٢0 مليون زائر على مدى )30( عامًا

كشفت رئاسة اجلمهورية عن إعداد مرشوع قانون املجلس العل للمرأة لضمن حقوقها وتأمني مشاركة فعلية لا ف منظومة الكومة.
نيابة عن رئيس اجلمهورية برهم صالح ف منتدى بغداد اإلقليمي للنهوض  ألقاها  وكان لرئيس هيئة املستشارين عيل الشكري كلمة 

باملرأة، قال فيها: ان »ترشيع القانون هو اللبنة الفعلية الساسية لرعاية وحاية حقيقية لشؤون املرأة«.
وأضاف أن »الرئاسة عملت عل دعم كل جهد يسعى لتعزيز حقوق املرأة وتأمني مشاركة فعلية لا ف منظومة الكومة واختاذ القرار إيمنًا 

منا ببناء حقيقي للدولة لن ذلك ل يمكن ان يتحقق واجلميع مغبون حقه ومقيص عن منظومة القرار«.
وأكدت أن »الرئاسة عكفت عل إعداد مرشوع قانون املجلس العل للمرأة وهو ف مراحله النهائية وسوف يرسل إل جملس النواب آماًل 

بإقراره خالل فصله الترشيعي املقبل«.

شهدت حمافظة الكوت، انطالق موكب عزاء مجهورية 
العراق املركزي لستقبال شهر حمرم الرام. 

وقال القائمون عل املوكب، انه »شهد مشاركة مثلني 
اإلمام  خدام  من  غفري  ومجع  املقدسة  العتبات  عن 
اليئات واملواكب  السالم( وأصحاب  السني )عليه 

وضيوف من الدول العربية والجنبية«.
مخسني  تكريم  شهدت  »املراسيم  أن  القائمون  وبني 
مواكب  وأصحاب  وروادي��د  شعراء  من  شخصية 

وقنوات فضائية بوسام الدمة السينية«.
وينطلق عزاء مجهورية العراق املركزي السنوي للعام 
الثالث عل التوايل، وجيري اختيار املحافظة التي تقام 

فيها مراسيم العزاء كل عام من خالل القرعة.

انطالق موكب عزاء جمهورية العراق المركزي

العراق: الكشف عن إعداد قانون لضمان حقوق المرأة
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وظيفية  درج��ة   400 تمتلك  ال���وزارة  السهيل:  قصي  العالي  التعليم  وزي��ر 
ضمن حركة المالك، وسيتم إطالقها حال اكتمال اإلجراءات استنادًا للضوابط 

والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العالقة

مديرية الدفاع المدني في العراق، تسّجل )18 ألف( حادث حريق منذ مطلع ٢019، وتؤكد
 أن االهمال والمخالفة هما القاسم المشترك للحوادث

املقدسة،  العباسية  العتبة  ف  كربالء  تراث  مركز  يستعدُّ 
ال��راث  م��وض��وع��ة  ف  الول  ال���دويل  م��ؤمت��ره  إلق��ام��ة 
شهر  من  والثامن  السابع  يومي  ف  وذل��ك  الكربالئي، 

ترشين الثاين 2019، وحتت شعار )تراثنا هويتنا(.
»املؤمتر  املركز:  مدير  الغريفي،  إحسان  الدكتور  وقال 
املكتبة  ف  ومكانته  الكربالئي  )ال��راث  بعنوان  سيكون 
ان  مبينًا  وخمتصني«،  باحثني  بمشاركة  اإلس��الم��ي��ة(، 
»البحوث ستتضمن موضوعات )علوم القرآن، التفسري، 
علوم  وأص��ول��ه،  الفقه  علم  ال��رج��ال،  الديث،  علوم 
وآداهبا،  العربية  اللغة  علوم  واملنطق،  والكالم  الفلسفة 
الراثية،  التطبيقية  العلوم  رَي،  والسيِّ والراجم  التاريخ 
املدارس  نقد(  حتقيق،  )دراسة،  الكربالئية  املخطوطات 

الدينية، الفهارس والببليوغرافيا«.

أعلنت مديرية زراعة كربالء عن مكافحة ثالثة آلف و363 دونًم من بساتني المضيات وأشجار الفواكه من حرشيت ذبابة الفاكهة 
وذبابة الوخ والياسمني البيضاء خالل موسم 2019.

وقال رئيس قسم الوقاية املهندس الزراعي ثائر متعب: أن »قسم الوقاية قد نظم حلة ملكافحة 3 الف و363 دونًم من بساتني النخيل  ف 
املحافظة املصابة بحرشيت ذبابة الفاكهة والوخ وذبابة الياسمني التي تصيب بساتني الفاكهة والمضيات باستخدام مصائد وفرمونات 

ومبيدات«.
وتابع بأن »الملة بدئت ف 2019/4/25 وما زالت مستمرة وباستخدام 325 لرًا من مبيد ليفو باإلضافة ال استخدام 1800 من 

املصائد الصفر و2500 فرمونًا لذبابة الفاكهة و2000 فرمون لذبابة الوخ«.

زراعة كربالء تكافح ذبابة الفواكه في آالف الدونماتالعراق: الكشف عن إعداد قانون لضمان حقوق المرأة

مركز تراث كربالء يستعد إلقامة مؤتمره الدولي األول
ماليهّة  قبولا سُتمنح مكافأة  يتم  التي  »البحوث  أن  الغريفي  وأوضح 
للمشاركني  واإلقامة  السفر  بنفقات  كربالء  تراث  مركز  ل  ويتكفهّ
نرش  ويتم  العراق  داخل  من  للباحثني  واإلقامة  العراق،  خارج  من 

مة«. البحوث والتحقيقات ف جملة تراث كربالء الفصليهّة املحكهّ
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صالة الجمعة 

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في ٢8/ذي  الحجة/ الحرام / 1440ه� الموافق ٢019/8/30م

ما زلنا ف وصية المام الصادق )عليه السالم( لحد اصحابه 
عبدالل بن جندب حيث وصلنا ال هذا املقطع ف وصيته )عليه 
ِل  ُفوَرٌة ِسَوى ُعُقوِق َأهمْ ُنوِب َمغمْ السالم(:)َيا بمَْن ُجنمَْدٍب ُكلُّ الذُّ
بِبمْ  ُبوٌل إِلَّ َما َكاَن ِرَئاًء، َيا بمَْن ُجنمَْدٍب َأحمْ ِبيِّ َمقمْ َوتَِك َو ُكلُّ المْ َدعمْ
َتِصممْ  اعمْ َو  ُوثمْقى   المْ َوِة  ُعرمْ بِالمْ ِسكمْ  َتممْ واسمْ الل  ف  وأبغض   ِ اللَّ ِف 
وآمن  تاب  ملن  ار  لغفهّ واين  َيُقوُل   َ اللَّ َفإِنَّ  َعَمُلَك  َبلمْ  ُيقمْ َُدى  بِالمْ
ال  إيمن  ول  اإليمن  إل  ُيقبل  فال  اهتدى،  ثم  صالًا  وعمَل 

بعمل ول عمل إل بيقني.. (.
ُفوَرٌة  ُنوِب َمغمْ قول المام )عليه السالم(:)َيا بمَْن ُجنمَْدٍب ُكلُّ الذُّ

َوتَِك(. ِل َدعمْ ِسَوى ُعُقوِق َأهمْ
)عليه  الم��ام  النسان،  من  تصدر  التي  والذنوب  املعايص 
الذنوب  إل  عنها  ويتجاوز  يغفرها  تعال  الل  يقول:  السالم( 
التي عبهّ عنها المام بعقوق أهل الدعوة – عقوق املؤمنني- ما 

املقصود بعقوق املؤمنني؟
لبقية  واإلس��اءة  الذى  هي  العبارة  هذه  تفسري  ف  ُذِك��َر  ُهنا 
غيبة  من  ترتكبُه  ما  واغتصاهبا..  حقوقهم  وسلب  املؤمنني، 
الخرين،  لع��راض  وهتك  وشتم  وس��ب  واف��راء  ونميمة 
الل  ها  حرمهّ التي  المور  من  ذلك  وغري  لشخصياهتم  وتسقيط 
اذا  إل  ُتغفر  ل  هذه  العقوق،  عنوان  حتت  تدخل  والتي  تعال 

ارضيت صاحب هذا الق الذي عققتُه.. 
باغتيابِه  أؤذي��ه  حينم  انا  والخ��وات  الخ��وة  ايا  املؤمن  هذا 
شخصيته  وتسقيط  والبهتان  وب��الف��راء  عليه،  بالنميمة 
الجتمعية وبسبهّه وشتمه.. يوم القيامة انا ربم ختلهّفت وعصيت 
الل تعال ف اداء يشء من حقوقه من صالة وصوم.. الل تعال 

يتجاوز عن سيئاهتم ويغفر لم  بعباده  برحته وشفقته وبلطفه 
معُه ل  ِقف  الذي عققته  اخيك  اما حق  يقول  املعايص..  هذه 

أقبل ان اتنازل عن هذا الق إل أن يعفو هو عنك.. 
ولكن  حقوقه،  عن  يعفو  ان  يمكن  برحته  تعال  الل  التفتوا، 
حقوق الخرين وقد غفلنا عنها وتساهلنا معها، حتى اصبحنا 
ما  عنهم  ونكتب  وهن��ارًا،   ً ليال  املؤمنني  اخواننا  عل  نتجرأ 
شئنا وما حتلو لنا امزجتنا واهواؤنا ورغباتنا ف ان نفري عل 
من  ذلك  وغري  ونشتمه  ونسبه  عليه  ونكذب  املؤمن،  اخينا 

التجاوزات، فالل تعال يقول ل اغفرها..
الرحيل  ُيدرككم  ان  قبل  الن  سارعوا  اخوايت  اخواين  التفتوا 
ال املوت ال الياة الخرة.. يمكنكم الن بسهولة ان تطلبوا 
من اخوانكم من اخواتكم الصفح والعفو منهم كي ل حُتاسب 
يوم القيامة.. يوم القيامة املوقف عصيب الم كم هي رحيمة 
يفرون  والولد  اولدهم،  من  ان  يفرهّ وال�م  الب  بولدها.. 
املوقف  ذلك  وف  لم،  حقوقًا  هناك  لن  وامهاهتم  ابائهم  من 
يصعب عل النسان ذلك النسان الذي لُه حق عليك سيأخذ 
سيئاته  من  كثري  بيشء  يرمي  او  الكثري  ال��يشء  حسناتك  من 
عليك، ول تدري أي ثواب وفضل ستفقده لنك فقدت هذه 
السنات او أي عقاب يلحقك لن هذا النسان الذي عققته 

سريمي بسيئاته عليك.. 
املؤمن ان يسارع إلرضاء من صدرت منه اساءة  ولذلك عل 
الدنيا، فإن هذا الرضاء سيكون صعبًا جدًا ف  وايذاء لم ف 
الخرة، وربم ل يرىض صاحب الق إل أن يأخذ من حسنات 
المام  يبني  ثم  عليه،  سيئاته  ببعض  يرمي  او  العاق  الشخص 
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ُبوٌل إِلَّ َما َكاَن ِرَئاًء( ِبيِّ َمقمْ )عليه السالم( ايضًا فيقول:)َو ُكلُّ المْ
بمله  ت��ارة  حيسن  ال��ذي  النسان  ه��ذا  الحسان  معناه  ال��ب: 
التفتوا اخواين هذه الدائرة الواسعة من  وتارة بأسلوب آخر.. 
الحسان والتي هي متاحة لنا مجيعًا، وليست لهل املال فقط.. 
تارة النسان حُيسن بمله ويغدق بمله عل الخرين وعل اليتام 
وحمبته  ومنزلته  بجاهه  حُيسن  قد  وتارة  واملحتاجني،  والفقراء 
عند الخرين، ويسعى للهّ مشكلة بني اثنني او بني عائلتني او 
ج  بني زوج وزوجتِه مثالً  او يسعى لقطع النزاع بني اثنني او يفرهّ
ل عليِه بعض المور  كربة املؤمن او حيل مشكلة مؤمن او يسههّ

ويقيض حاجاته وهذا ايضَا نوع من اإلحسان..
المام )عليه السالم( ينبهنا يقول هذا الحسان لُه فضل عظيم 
عند الل تعال، ولكن ف كثري من الحيان النسان ُيذهب فضل 
منهّا  الكثري  ربم  بالرياء؟  املقصود  ما  بالرياء،  احسانه  وجزاء 
يتصور انه ليس لديه رياء، ولكن لو دققنا ف المر لوجدنا لدى 
منه  ر  حتذهّ الذي  الرياء  هذا  من  ومرتبة  ومنزلة  يشء  منهّا  الكثري 

اليات القرآنية والحاديث الرشيفة..
يتظاهر وُيظهر احسانه لآلخرين طمعًا ف  الرياء: هو النسان 
أمر دنيا من مال او وجاهة او منصب او تعظيم او مدح او ثناء 
واطراء او غري ذلك، وكل هذه امور دنيوية حُتبط عمل الحسان 
كثرية..  نفسية  جماهدات  ال  المر  هذا  وحيتاج  النسان،  لدى 
علينا ان ندقق ف اعملنا بعد سنوات، وبعد أشهر، ونحاول ان 
مثال  الخرين،  ال  احساننا  ف  اللي  الدافع  هذا  عل  نحافظ 
وضيق  ة  مرضهّ ف  وقعت  انا  ثم  الشخص  هذا  ال  احسنت  انا   ً
وفالن الذي احسنت اليه ل يقابلني باإلحسان، أقول لُه نسيت 
بحاجة  وانا  باإلحسان  تقابلني  ل  وانت  اليك  احسنت  انني 

انني  نسيت  فالن  الكالم..  او  الذى  منُه  صدر  فالن  او  اليك 
ُتقابلني هبذه  الكذائي  بالفعل  اليك  اليام احسنت  يوم من  ف 
انني ل اكن ف عميل خالصًا لوجه  اإلساءة.. هذا يكشف عل 
ل  الل تعال.. الذي يعمل لوجه الل يعتقد ان عمله بتممه مسجهّ
عند الل تعال وله كل الثواب والجر ول يناله غريه.. هذا يبقى 
ال  واحسانه  وخدمته  عمله  ف  واخالصه  واندفاعه  مهتهّه  عل 

الخرين، لنه كان عمالً  خالصًا لوجه الل تعال..
يكون  النسان  ان  نقول  ة ل  فيِه مشقهّ العمل  اخواين هذا  طبعًا 
خملصا 100% العمل صعب وبالواص من عباده، لكن نحاول 
ان نراقب دوافعنا وغاياتنا ف هذه الدمة وف هذا الحسان وف 
هذا العمل وف هذه الوظيفة التي نؤديا، ان ل نطلب هبا شيئًا 
المام  تعال ولذلك  الل  نطلب هبا وجه  فقط  الدنيا،  امور  من 

ُبوٌل إِلَّ َما َكاَن ِرَئاًء(.. ِبيِّ َمقمْ )عليه السالم( يقول : )َو ُكلُّ المْ
والتفتوا ال قول النبي )صل الل عليه وآله وسلم( حيث ُسئل 
رسول الل )صل الل عليه وآله وسلم(: فيم النجاة غدًا؟ فقال 
الل  ختادعوا  ل  أن  ف  النجاة  انم  وسلم(:  وآله  عليه  الل  )صل 
فيخدعكم، فإنه من يادع الل يدعه ويلع منه اليمن، ونفسه 
يدع لو يشعر، فقيل لُه وكيف يادع الل؟ قال: يعمل بم أمر الل 

ثم يريد به غريه.
لذلك اخواين حاولوا وجاهدوا انفسكم ف ان جتعلوا اعملكم 
وبذلكم ووظيفتكم التي تؤدوهنا ف خمتلف املواقع.. اجعلوها 
خالصة لوجه الل تعال، وراقبوا ما تطلب انفسكم هبذه العمل 
تنالوا الجر  والوظائف هل هي خالصة لوجه الل تعال؟ كي 

العظيم عند الل تعال.
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عاشوراء  موسم  من  نقرب  نحن  ها  والخ���وات..  الخ��وة  ايا 
حيث نستذكر اعظم فجيعة انسانية عل مر التاريخ فيها قدمت تلك 
ف  انسانية  مبادئ  حفظ  اجل  من  قربانًا  انفسهم  القدسية  الرواح 
العدل والرية والكرامة مع ما رافقها من معاناة انسانية قلهّ نظريها 
جوهره  اليمن  ولذا  الفطرة  ولذه  الدين  لذا  لتحفظ  التاريخ  ف 

ونقاءه..
معطيات  د  ونجدهّ ُنبقي  ان  لنا  يمكن  كيف  هنا  مهم  تساؤل  ويأيت 
ثورة المام السني )عليه السالم( العقائدية والربوية والخالقية 
انفسنا  عل  املعطيات  تلك  تأثري  ُنبقي  ان  يمكن  كيف  واجلهادية؟ 
ان  والتجديد  التأثري  هذا  خالل  من  نستطيع  بحيث  واقعنا،  وعل 
الهداف  تلك  حتقيق  ُنديم  وان  السالم(  )عليه  المام  من  نقرب 
ى هبا )عليه السالم( ف أعظم فجيعة انسانية عل  واملبادئ التي ضحهّ

مرهّ تاريخ النسانية..
القلوب..  عل  والذنوب  الرين  تراكم  وبسبب  واملجتمع  الفردهّ  إن 
الدين  عن  تدرجييًا  يبتعد  واله��واء  وال��ذات  للدنيا  العبودية  هذه 
وعن  السالم(  )عليه  السني  المام  عن  ويبتعد  واملبادئ  والقيم 
مبادئه وقيمه وأخالقه، لذا علينا ان نستثمر موسم عاشوراء الذي 
أراده المام السني )عليه السالم( والئمة عليهم السالم من اجل 

ان ُنبقي ذلك التأثري لثورة المام السني )عليه السالم( عل انفسنا 
المام  حُيبه  ما  نحو  الفضل  نحو  ُه  نغريهّ لكي  املرير  واقعنا  وعل 

السني )عليه السالم(.
نا للدنيا وذنوبنا ومعاصينا وابتعادنا عن هنج الل  شهور مترهّ علينا وحبهّ
تعال وهنج الئمة عليهم السالم وهذا الراكم من الذنوب واملعايص 
والرين عل القلوب والعبودية للدنيا والهواء والتسلط وغري ذلك 
السالم(هذا  )عليه  السني  الم��ام  عن  ُتبعدنا  الم��ور..  هذه  من 
التساؤل يأيت اخواين ف هذا املوسم كيف نحيي هذه املبادئ؟ التفتوا 
اخواين هناك تسع وصايا ومبادئ نذكرها ولكن ل يسع الوقت ف 

هذه الطبة ان نذكرها بأمجعها سنذكر بعضًا منها.
التحديات  جتاه  واملوقف  املسؤولية  طبيعة  حتديد  من  لبد    :  ً أول 
واملشاكل والزمات الثقافية واملبدئية والقيمية التي يمرهّ هبا جمتمعنا.
د الولويات ف املهام إلحياء الثورة السينية؟ كيف نحدد  كيف نحدهّ
طبيعة الوظيفة واملوقف املطلوب منهّا جتاه هذه التحديات واملشاكل 

الطرية التي هتدد هويتنا الدينية والثقافية والخالقية؟
لبد ان تكون لنا بصرية ووعي ف امور ديننا ومعرفة ما هي املبادئ 
الثورة السينية؟ هناك وظائف ومبادئ  التي لا الولوية ف  املهمة 
لا امهية كبى وأولوية وهناك امور اخرى لا مرتبة ثانوية.. التفتوا 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام الُجمعة 

الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته  في  المقدسة  كربالء  في 

الشريف في 28/ ذي الحّجة الحرام/1440هـ الموافق 2019/8/30م تحدث سماحته قائاًل:

الشيُخ الكربالئي: كيف نحّدد أولويات مهمة إحياء الثورة 
الحسينية؟
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اخواين سأذكر مثال من هذه المثلة..
المام السني )عليه السالم( يقول: انم خرجت لطلب الصالح ف 

أمة جدي أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر.
أي خرجت ل طلبًا للدنيا ول للرئاسة وانم خرجت أريد ان أؤدي 
هذا الواجب  وهو المر باملعروف والنهي عن املنكر، ولكن التفتوا 
ايا املؤمنون واملؤمنات ان هذا الواجب ليس ُملقى عل عاتقي فقط 
بقويل  استنهضكم  ان  ُاريد  انم  اصحاب  من  الواص  عاتق  وعل 
هذا انتم ايا الشعب ويا أيتها اجلمهري وعامة الناس فهذا الواجب 
يؤدى  أن  بل لبد  ليس حمصورًا ب فقط،  املهم والساس والطري 
عل مستوى الداء اجلمهريي والشعبي.. نخاطبكم هبذه اللغة لغة 

العرص.
وأداء  املفردة  هذه  مع  نتعامل  كيف  وحارضنا  واقعنا  ال  نأيت  الن 
هذا الواجب؟ حينم نمر هبذه التحديات والزمات فنقول هنا حينم 
والكذب  الفحشاء  من  اشكاله  بمختلف  والفساد  املنكرات  تنترش 
ينترش  وحينم  البرياء،  ارواح  تزهق  وحينم  والنميمة،  والبهتان 
وحينم  حق،  وجه  بغري  والاصة  العامة  الم��وال  عل  الستحواذ 
تنترش الرشوة من غري ان يكون هناك رادع من قانوٍن او اخالق او 
قيم او ضمري، وحينم تنترش هذه الرشوة وحينم ينترش اكل الربا من 
نرى ف  ماذا  بأعينكم  بعد ذلك شاهدوا  ثم  دون خجل ول حياء، 
بعض الماكن وماذا نقرأ ف وسائل العالم من الصحف والقنوات 

الفضائية والوسائل الخرى.
املأل  أمام  املنكرات  يرتكبوا  بأن  والفجور  الفسق  أهل  يتجرأ  حينم 
ول رادع لم من قانون او ضمري أو أخالق بل يمرسون املنكرات 
من دون خجل ول حياء وليس هناك رادع لم من عامة أهل الدين 

وغريهم.
ماذا تقرؤون ف الصحف ؟ وماذا تشاهدون ف وسائل العالم هذه 
السينية؟  الثورة  مبادئ  ُنطبهّق  ان  اردنا  اذا  تتصورون  ماذا  اليام؟ 
البعض يتصور انتم اهل الدين انتم الواص قوموا بالردع عن هذا 

امُلنكر ول ُشغل لنا نحن العامة هبذه المور!.

التفتوا اخواين ال هذه العبارة حينم نرى هذا الواقع أمامنا وُترتكب 
ول  رادع  غري  من  والفجور  الفسق  أهل  ويتجرأ  املنكرات،  هذه 
العمل  يكون  حينئذ  الدين؛  اهل  عامة  ومن  الناس  عامة  من  نكري 
عل النهي عن املنكر بأساليبه الرشعية والقانونية من اجل مصاديق 
السالم(، ومن دون  الصادق لإلمام السني )عليه  الولء والنتمء 
ذلك يكون هذا ولء كاذبا وانتمء كاذبا، هكذا ينبغي ان يكون فهمنا 

لقيقة وجوهر القضية السينية.
بأمهّ  شاهدنا  حينم  ال��ولء..  صدق  عل  مثاًل  اخ��واين  لكم  واذك��ر 
اجلمهريي  الداء  الواجب عل مستوى  اداء  اخواين  لحظوا  أعيننا 
والشعبي وليس الداء عل مستوى الواص حينم شاهدنا بأمهّ اعيننا 
كيف كانت الستجابة اجلمهريية والشعبية لنرصة الدين والوطن ف 
ُاكلها وكيف سجلهّت  العراق كيف آتت  الكفائي عن  الدفاع  فتوى 
لإلمام  النتمء  وص��دق  ال��ولء  حقيقة  عل  عظيًم  تارييًا  شاهدًا 

السني )عليه السالم(.
لحظوا اخواين فتوى لوحدها ل تكفي...هذه حاية الوطن وحاية 
الدفاع  بفتوى  بشيئني:  العراض  وحاية  املقدسات  وحاية  الدين 
الواص  من  ليست  والستجابة  واملقدسات  العراق  عن  الكفائي 
الواجب  هذا  أداء  ف  الشعبية  اجلمهريية  الستجابة  هذه  بل  فقط 
التاريي العظيم عل ِصدق  ل ذلك الشاهد  الكفائي هو الذي سجهّ

الولء والنتمء لإلمام السني )عليه السالم(.
هكذا نريد ان نتحدث عن  المام السني )عليه السالم( حينم يقول 
ة جدي ُيريد ان يقول انا نعم من  انم خرجت لطلب الصالح ف امهّ
الواص انا المام املعصوم خرجت لؤدي هذه الوظيفة وان اقف 
بوجه املنكر والفساد والظلم والنحراف، ولكن هذا كالمي معناه 
انني استنهضكم )أما من ناص ينرصنا( ما معنى ذلك؟ هذا واجب 
يا من لكم  الناس  الشعب وعامة  ايا اجلمهري وايا  أؤديه وعليكم 
استنهضكم  انني  يستبطن  كالمي  هذا  ووطنكم  دينكم  عل  الغرية 
لداء هذه املهمة وهذا الواجب، كم ان فتوى الدفاع الكفائي خرج 
الواجب  هذا  وا  ف��أدهّ الشعب  وعموم  اجلمهري  وخرجت  الواص 
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ان  عل  عظيًم  تارييًا  ايمنيًا  شاهدًا  ل  ُسجهّ قد  ذلك  وكان  الكفائي 
هؤلء صادقون ف انتمئهم وولئهم، وهؤلء فهموا ووعوا حقيقة 
ون بأنفسهم ف  وجوهر القضية السينية فخرجوا جياهدون ويضحهّ

سبيل حاية وطنهم ودينهم وأعراضهم ومقدساهتم.
افهموا وعوا حقيقة وجوهر القضية السينية.. أداء هذا الواجب ف 
الصالح ومكافحة الفساد والنهي عن املنكر عل مستوى )الداء 
الشعبي واجلمهريي( قضية جوهرية ف ثورة المام السني )عليه 
النهي  الواجب ف  نفهم ونعي ونؤدي هذا  بأن  إحياؤها  السالم(، 
واجلور  املنكر  وجه  ف  يرصخ  صوت  هناك  يكون  وان  املنكر  عن 

والفسوق والفساد.. هكذا نفهم حقيقة وجوهر القضية السينية.
والدينية  الثقافية  الوية  عل  الفاظ  هو  اليه  نحتاج  الذي    : ثانيًا 
اليام  هذه  ف  شبابنا،  خصوصًا  ملجتمعنا  والوطنية  والخالقية 
تزايدت المالت عل شبابنا ف طمس هويتهم الثقافية والخالقية 
والدينية وغري ذلك من المور.. ما يعنينا ف ان نفهم جوهر القضية 
السينية ان نتصدى لذه المالت ونعمل بكل جهودنا من اجل 

الفاظ عل هوية شبابنا بالصوص وعموم املجتمع. 
لديم  الن  ان شبابنا  البعض  يقول  قد  مهمة  مسألة  أبنيهّ  أن  وأود 
بظروف  ويمرون  واملشاكل  والزمات  واملِحن  املعاناة  من  الكثري 
معقدة  نفسية  ظروفا  ويعيشون  وقاسية،  صعبة  معيشية  حياتية 
وصعبة وهم ف حالة من الحباط النفيس وفقدان المل هذا أمر 
والخالقية..  والوطنية  الثقافية  الوية  عل  الفاظ  عن  ُيشغلهم 
بالقضية  الشباب  نربط هؤلء  ان  نعود الن اخواين كيف نستطيع 
ان  نستطيع  كيف  اجلميع..  بِه  معني  المر  هذا  طبعًا  السينية؟ 
الشباب  أراجيز  ال  الن  نأيت  السينية؟  القضية  بشباب  نربطهم 

الذين قاتلوا ف معركة الطف ماذا نفهم منها؟
فهم بم كان يفهمُه هؤلء الشباب الذين قاتلوا والن  علينا ان نعرهّ
ايضًا الشباب الذين قاتلوا ف معركة الدفاع الكفائي عن العراق.. 
احد الشباب كم بيهّنا شاب صغري ف اجلامعة وكان ابوه متمكنًا الل 
تعال ُمنعم عليِه.. أراد ان يثنيه عن الذهاب ال القتال، قاَل لُه أب 
ل اجلنة بقطعة من الديد؟! التفتوا اخواين هذا  هل ُتريد منهّي ان ابدهّ
الشاب الصغري طالب ف اجلامعة وهو ما يزال ف مقتبل العمر أبوُه 
من حبه لُه أراد ان ُيثنيه عن الذهاب ال القتال، لحظوا هذه املقولة 
اجلنهّة  ل  ُابدهّ ان  منهّي  ُتريد  القيقية..  الياة  لقيقة  فهمُه  تعكس  لُه 

بقطعة من الديد؟!
لينال  يسعى  ان  عليِه  انُه  الياة عل  يفهم  الشباب  البعض من  ربم 
الياة..  ف  وترفها  وسيارة  ومال  وزوجة  جامعية  وشهادة  وظيفة 
الياة  هي  ما  نفهم  ان  علينا  ولكن  بمقدار،  مطلوب  هذا  نعم، 
لتحقق  عنها  نبحث  ان  علينا  جيب  التي  القيقية  والياة  السمى 
لنا السعادة والرخاء والسعادة والكمل، الذي نتمناه الياة القيقية 

ل الزائفة.. كم نفهم من مقولة شباب ثورة السني )عليه السالم( 
ان  علينا  بأنفسهم..  وضحوا  قاتلوا  من  وامثالُه  الشاب  وه��ذا 
علينا  التي  القيقية  الياة  هي  ما  الشباب،  هؤلء  لُنفهم  نتصدى 
ان نسعى من اجلها؟ وما هي قيمة الخالق؟ وما هي قيمة الوية 
الوطنية والدينية؟ وما هي قيمة سمو املثل واملبادئ والقيم ف حياة 

النسان؟
الن،  املهمة  هبذه  تقوم  التي  اجلهات  من  العديد  الن  هناك  نعم، 
الن  خ��ريًا..  تعال  الل  جزاهم  جهودهم  عل  ونثني  نشكرهم 
هويتهم  وتطمس  الشباب  هؤلء  ُتفتن  التي  اجلذابة  الوسائل  هبذه 

فهم عن مبادئهم واخالقهم وقيمهم وحتى ف عاداهتم! وحترهّ
انظروا اخواين كم من الشباب من  ُطمست هويتهم حتى بمظهرهم 
التي  واملبادئ  والخالق  والقيم  العادات  عن   ً فضال  الارجي! 
عن  غريبة  وثقافات  وأخالق  مبادئ  ال  عنها  وانحرفوا  انرصفوا 

جمتمعنا وبعيدة عن هويتنا..
هناك حلة مع الشباب لرفهم عن مبادئهم الدينية واليمنية نحو 
الخالق  ف  العظيمة  الوية  هذه  حرف  ونحو  دين  والال  اللاد 

والقيم واملبادئ التي نادى هبا  المام السني )عليه السالم(.
ماذا علينا امام هذا التحدي؟

هذا هو اإلحياء للثورة السينية ومبادئ وقيم المام السني )عليه 
الشباب  لؤلء  نحفظ  أن  ف  جهود  لنا  كانت  ما  متى  السالم(، 
هويتهم الدينية والخالقية واملبدئية والقيمية، وننشغل ببذل املال 
الدينية  واجلهود وخمتلف الوسائل من اجل ان نحفظ لم هويتهم 
والوطنية والخالقية؛ حينئذ نقول نحن صادقون ف انتمئنا وولئنا 
لإلمام السني )عليه السالم(، ونحن صادقون ف إحيائنا لفجيعة 
المام السني )عليه السالم(. هذه المور التي لا الولوية علينا 
وحقيقتها  وجوهرها  بأمهيتها  أنفسنا  وُنشعر  العتبار  نعطيها  ان 
اجلهود  وبذلك  الهتمم  من  املزيد  وُنعطيها  حياتنا،  ف  وخطورهتا 
واملال، هذا واحد من الولويات ف الوظائف التي علينا ان نؤديا 
والتفتوا اخواين هناك اولويات وهناك وظائف ومهام تأيت ف مرتبة 

بعد هذه املرتبة.. هذه التوصية الثانية. 
ونريد  وعيًا،  منكم  ُنريد  والثانية،  الول  هذه  وصايا  تسع  هناك 
منكم فهًم لقيقة وجوهر القضية السينية كي تكون حسينيًا صادقًا 
السينية؟  والثورة  املبادئ  ما هي حقيقة هذه  وافهم  وانتبه  التفت 
وكيف تكون مواليًا حقيقيًا وحسينيًا صادقًا لإلمام السني )عليه 
السالم(؟ وقد رضبنا لكم المثلة ف ذلك فليكن هؤلء قدوة لكم. 
نسأل الل تعال ان يوفقنا ف ان نحيي الثورة السينية ومبادئها كم 
الطهار  وآله  وسلم(  وآله  عليه  الل  )صل  والنبي  تعال  الل  حُيب 
العاملني وصل الل عل حممد وآله  انه سميع جميب والمد لل رب 

الطيبني الطاهرين.
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اإلمام السني)عليه  دها  التي جسهّ السامية  والقيم  العليا  املثل  إنهّ 
به  واملرتبطني  هنجه  عل  السائرين  جعلت   ، الطفهّ ف  السالم( 
هبا  ى  يتأسهّ ُأسوة  خري  باعتبارها  مآثره،  وينرشون  ذكراه،  حييون 

الناس.
ًل نوعيًا ف حياة  بارزًا، وحتوهّ التي متثهّل منعطفًا  فإحياء الذكريات 
نابع من ذات اإلنسان،  أمر طبيعي وغري مستهجن؛ لنهّه  اُلمم، 
ومتهّصفة  وخالدة،  مزدهرة  تعتب  اليهّام  أنهّ  كم  بفطرته،  ومتهّصل 

بالتميهّز لوقوع الوادث العظيمة فيها.
وأيهّ حادثة أعظم من واقعة كربالء؟!

فيها  جرى  ملا  التاريخ؛  ف  شاخصًا  معلًم  الواقعة  هذه  بقيت  لقد 
فة من جهة  من فجائع من جهة، وملا رسمت فيها من صور مرشهّ

ُأخرى.
فالشيعة يقيمون هذه املآتم، وحييون هذه الذكرى الليمة من هذا 

املنطلق، ومن منطلقات عديدة ُأخرى، منها:
إذ  الطاهرة؛  العرة  ة  بمودهّ القايض  تعال،  الل  أمر  امتثال  أوًل: 
 )) الُقرَبى  ِف  َة  املََودَّ إِلَّ  َأجرًا  َعَليِه  َأسَأُلُكم  لَّ  ُقل   (( تعال:  قال 
م(  )الشورى:23(، ومواساة رسول الل)صلهّ الل عليه وآله وسلهّ
ة، فرسول الل)صلهّ الل  هبذا املصاب اجللل من أظهر مصاديق املودهّ
م( بكى عل اإلمام السني)عليه السالم(، وهو ل  عليه وآله وسلهّ

يزل ف سنيهّ الطفولة.
ا قالت: ثمهّ خرج ]رسول الل)صلهّ الل عليه  فقد ورد عن عائشة أهنهّ
م([ إل أصحابه، فيهم عيلهّ وأبو بكر، وعمر، وحذيفة،  وآله وسلهّ
ر، وأبو ذر)ريض الل عنهم(، وهو يبكي، فقالوا: ما يبكيك  وعمهّ

يا رسول الل؟!
 ، فقال: )أخبين جبيل، أنهّ ابني السني يقتل بعدي بأرض الطفهّ
وجاءين هبذه الربة، وأخبين أنهّ فيها مضجعه() جممع الزوائد 9: 
 :3 الكبري  املعجم   ، عيلهّ بن  السني  مناقب  املناقب  188كتاب 

ل  ، كنز العمهّ 107 حديث )2814( ترمجة اإلمام السني بن عيلهّ
 :1 القدير  فيض  الفضائل،  كتاب   )3429( حديث   123  :12

ة 3: 10 الباب )60((. 266، ينابيع املودهّ
له،  وإحياًء  للحقهّ  نرصًة  فيها  لنهّ  الشعائر  هذه  نقيم  نحن  ثانيًا: 
وخذلنًا للباطل وإماتًة له، وهذا المر من أجله أوجب الل تعال 

المر باملعروف والنهي عن املنكر.
وصون  الضياع،  من  لا  حفظ  الذكرى،  لذه  إحياءنا  إنهّ  ثالثًا: 
التزييف، ولول ذلك لضمحلهّت، وَخَبت جذوهتا،  ملبادئها من 

ولنكرها املخالفون، كم حاولوا إنكار غريها!!
رابعًا: بإقامتنا لذه الشعائر - لسيهّم املجالس السينية - نكشف 
الطبقات  ملختلف  اجلامعة  املدرسة  هذه  مدرستنا،  منهج  عن 
والفئات، إذ يعرض فيها التفسري والتاريخ، والفقه والدب، و... 

فهي مؤمترات دينية، ُتطرح فيها خمتلف املعارف والعلوم.
خامسًا: إنهّ إحياءنا لذه الشعائر، هو أفضل وأبسط وأنجح وسيلة 
دة، ولذلك كانت ول  ا حيهّة وغري معقهّ لنرش اإلسالم الصيل؛ لهنهّ

زالت أشدهّ تأثريًا ف النفوس!
فاإلحياء واملشاركة والتنمية لشعائر السني)عليه السالم( إحياء 
)حسني  قال:  لنهّه  م(،  وسلهّ وآله  عليه  الل  الل)صلهّ  رسول  لذكر 
منهّي وأنا من حسني() مسند أحد بن حنبل 4: 172 حديث يعل 
ة الثقفي، سنن الرمذي 5: 324 حديث )3864( مناقب  بن مرهّ
 177  :3 الصحيحني  عل  املستدرك   ، عيلهّ بن  السن  د  حممهّ أب 
واحد،  سنخ  من  السالم(  فهم)عليهم   ) عيلهّ بن  السني  فضائل 
للدين،  إحياء  م(  وسلهّ وآله  عليه  الل  )صلهّ  النبيهّ ذكرى  وإحياء 

ل لإلسالم. باعتباره الرمز الوهّ
وهناك أسباب كثرية توجب علينا إقامة هذه الشعائر، فمن أرادها 

ا. فليطلبها من مظاهنهّ

لماذا نقيم العزاء على اإلمام الحسين)عليه السالم(؟
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قواعد  فقهية

املعنى: معنى القاعدة هو أنه إذا حتقق اإلذن ف يشء ذي لوازم كان ذلك
الذن إذنا ف لوازمه أيضا، واملراد من اللوازم هي المور التي ل تنفك عنه )اليشء املأذون( عادة، كم إذا أذن شخص لالخر 
السكنى ف بيته فإن هذا اإلذن بالترصف ف البيت يكون إذنا بالنسبة إل الترصف ف املاء والكهرباء وغريمها من لوازم البيت، 

وكذا لو اشرى شخص بيتا من الخر يستحق الطريق إل البيت أيضا.
املدرك: يمكن الستدلل عل اعتبار القاعدة بم ييل:

1 - السرية العقالئية: قد استقر بناء العقالء ف مجيع أرجاء العال عل أن
اللوازم لليشء تتبعه متام املتابعة حكم، وهذا ما ل شك فيه ول غبار عليه كم اصطلح عليه العقالء بقولم: )من التزم بيشء 

التزم بلوازمه(.
ومن اجلدير بالذكر أن مدى السرية هنا إنم هو اللوازم التي متسها الاجة

قطعا، وأما الشياء التي شككنا ف كوهنا من تلك اللوازم تصبح خارجة عن نطاق السرية، وذلك لن السرية دليل لبي ل 
إطالق لا حتى تشمل اللوازم املشكوكة فيكتفي هناك بالقدر املتيقن واملقدار املعلوم.

2 - الروايات: منها ما نقله الشيخ رحه الل بالسناد عن السن الصفار أنه كتب إل أب حممد عليه السالم سألته عن متلك 
لوازم الرض التي اشريا من رجل فوقع: إذا ابتاع الرض بحدودها وما أغلق عليه باهبا فله مجيع ما فيها إن شاء الل .

دلت عل أن اللوازم وامللحقات تابعة لديا حكم.
باع نخال واستثنى غلة  النبي صل الل عليه وآله ف رجل  السالم قال: )قىض  السكوين عن أب عبد الل عليه  ومنها معتبة 
نخالت فقىض له رسول الل صل الل عليه وآله باملدخل إليها واملخرج منها ومدى جرائدها . دلت عل استحقاق املشري 
لوازم البستان الذي اشراه وهذا هو معنى القاعدة، ويؤكد ما أوردناه حول القاعدة استناد الفقهاء عليها لدى الستنباط، 
كم قال الشهيد رحه الل ف جواز اإلجارة بعد اإلجارة: وللمستأجر أن يؤجر العني التي استأجرها ثم ذكر مستندا لذا الكم 

فقال: والذن ف اليشء إذن ف لوازمه .

قاعدة اإلذن في الشيء إذن في لوازمه
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استفتاءات شرعية

يف  بل  وصفر  حمرم  شهري  يف  املؤمنني  بعض  يقوم  قد   : السؤال 
تكون  ال  قد  التي  األعامل  ببعض  احلزينة  املناسبات  أيام  عموم 
مناسبة، منها عىل سبيل املثال: الزواج، االنتقال إىل بيت جديد، 
رشاء أشياء جديدة كاألثاث واملالبس وغريها، والتزين يف البدن 
املوقف  هو  فام  ذلك.  وغري  جديدة،  مشاريع  ابتداء  واللباس، 

الرشعي املناسب لذلك ؟
اجلواب : ال حترم ممارسة ما ذكر يف أيام املناسبات إاّل ما ُعدَّ هتكًا 

كإقامة الفرح والزينة يف اليوم العارش.
نعم ينبغي أن ال ينفذ يف أيام مصائب أهل البيت )عليهم السالم 
( وحزهنم ما ال يوقعه اإلنسان عادة يف أيام حزنه ومصابه بأحبائه 
املساس  عن  أبعد  وقتًا  فيختار  العرفية،  الرضورة  اقتضته  ما  إاّل 

بمقتضيات العزاء واحلزن .

تاسوعاء  أّي��ام  يف  التجارية  األماكن  فتح  حكم  ما   : السؤال 
وعاشوراء أيب األحرار )سالم اهلل عليه( ؟

البيت  املباالة بام جرى عىل أهل  إذا عّد نوعًا من عدم   : اجلواب 
)ع( يف هذين اليومني احلزينني فال بّد من تركه .

السؤال : هل يفضل اخلروج بموكب العزاء مبكرًا بثلة قليلة من 
املعّزون واالنتهاء قبل وقت صالة الفريضة أو االنتظار ليتجمع 
املعزين متأخرين عندها يصادف وقت الفريضة قبل إمتام مراسم 

العزاء ؟

املعزين  من  اكرب  عدد  جتمع  حني  إىل  االنتظار  يمكن   : اجلواب 
ولكن ينبغي قطع مراسم العزاء حني دخول وقت الصالة ألدائها 

ثم االستمرار فيها بعد ذلك .

إىل  واملبادرة  )العزاء/املوكب(  التعزية  قطع  جيب  هل   : السؤال 
الصالة )الظهر مثاًل( عندما حيني الوقت؟ أو إمتام مراسم التعزية 

؟ وأهيام أوىل ؟
اجلواب : األوىل أداء الصالة يف أول وقتها، ومن املهم جدًا تنظيم 

مراسم العزاء بنحو ال يزاحم ذلك .

السؤال : ما حكم استعامل الطبل والبوق ونحومها من اآلالت يف 
مواكب العزاء ؟

اجلواب : ال مانع من استخدامها يف مواكب العزاء ونحوها عىل 
الطريقة املتعارفة مع كوهنا من اآلالت املشرتكة وليست من آالت 

اللهو املحرم .

السؤال : ما حكم الصيام يف يوم عاشوراء ؟
اجلواب : ال حيرم صومه و لكن االفضل اإلمساك فيه حزنًا إىل ما 

بعد صالة العرص و االفطار آنذاك برشبة من املاء .

قاعدة اإلذن في الشيء إذن في لوازمه

الشعائر الحسينية 1 
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إيذانًا بموسم الحزن العاشورائي.. 
راية العزاء )السوداء( تعلو قبتي المرقدين

 الحسيني والعباسي المطهرين

األحرار/ علي الشاهر ـ تصوير/ رسول العّوادي

بهذِه األبيات الشعرية ووسِط حشود كبيرة من الزائرين والمحّبين لمحّمد 
وآله )عليهم أفضل الصالة والسالم(، صدحْت حنجرة عريف الحفل اإلعالمي حيدر 

السالمي، النطالِق مراسيم استبدال الراية الحمراء للقّبة الحسينية للمرقد 
الحسيني الطاهر، بالراية السوداء إشعارًا وإيذانًا بقدوم شهر المحّرم الحرام 

والتي جرت مساء يوم السبت الموافق 31 آب 2019.

ُت��������رَف��������ُع  راي���������������ٌة  اأْم  ق�����ل�����وُب�����ن�����ا 
ت�������������س������اب������ك������ْت ع������ل������ي������ِه ح�����ان�����ي�����ًة 

الأ�������س������ل������ُع اأّن��������ه��������ا  اأّم  وق��������ّب��������ٌة 
مت�����ن�����ُع ول  اخل���������ي���������َل  ل�����ت�����م�����ن�����َع 
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األحرار/ علي الشاهر ـ تصوير/ رسول العّوادي
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السالم(  )عليهم  البيت  لهل  واملوالني  املحبهّني  من  اللُف 
ووسط  رين  املطههّ والعبايس  السيني  الصحنني  داخل  احتشدوا 
الطقوس  هب��ذه  للمشاركة  الرشيفني،  الرمني  بني  ما  منطقة 
الزن  مدى  عن  ًا  معبهّ سنويًا  تقليدًا  أصبحت  التي  واملراسيم 
السالم(  )عليه  السني  اإلمام  عل  كبى  مصائب  من  جرى  ملا 
دًا عل اللتزام الي  وآله وأصحابه عل عرصات كربالء، ومؤكهّ

والدائم بالقضية السينية العظيمة.
الصحن  ف  أوًل  انطلقتمْ  املباركة،  الراية  استبدال  مراسيم 
السيني الرشيف، وبدأت بتالوة آيات من الذكر الكيم تالها 
املقرئ وائل حييى الكريطي، تبعتها كلمة املتويل الرشعي للعتبة 
التي  الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  سمحة  املقدسة  السينية 

م فيها أجر السينيني واملفجوعني هبذا املصاب اجللل الذي  عظهّ
دته السنني والدهور منذ سنة 61 هجرية وإل الن، وظلهّت  خلهّ
)يا  حسني(..  يا  )لبيك  املحبني  هبتافات  وتعلو  تعلو  الق  راية 

لثارات السني(.
وبني الشيخ الكربالئي أن »الزن ملصاب سيد الوصياء بولده 
د وتعلو الرصخات املدوية  سيد الشهداء )عليهم السالم( يتجدهّ
التي  العظيمة  التضحيات  وملعاين  الليمة  للمصيبة  استذكارًا 
حادثة  أعظم  متثل  والتي  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  مها  قدهّ

عرفتها البرشية عل مدى التاريخ اإلنساين«.
د الكربالئي بأن »هذه العبة والدموع املباركة التي يستذكر  وأكهّ
هبا املحبهّون يوم عاشوراء الليم، جيب أن يكون درسًا ف التضحية 
ومنهجًا يميض عليه أتباع أهل البيت )عليهم السالم(«، موصيًا 
الشباب السيني باللتزام بمبادئ اإلمام السني )عليه السالم( 
فهو الذي خرج رافعًا شعار اإلصالح ومكافحة الفساد والمر 
جاهدوا  الشباب  »أيا  قائاًل:  املنكر«،  عن  والنهي  باملعروف 
جهاد اإلمام السني )عليه السالم( وتأكيده عل المر باملعروف 
والنهي عن املنكر، من أراد أن حييي ذكر السني فعليه أنمْ يعمل 
ف  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  أراد  كم  وكونوا  الفريضة  هبذه 
درء املفاسد والوقوف بوجهها بعدما أخذ أهل املفاسد والفسق 

يبحيوهنا ويستحلون الرمات«.
السالم(  )عليه  السني  اإلم��ام  خرج  »لقد  سمحته،  وأض��اف 
وأهل  الباطل  ملواجهة  الضمئر  واستنهاظ  المة  ملسار  مصححًا 
املبادئ  وهذه  الصوت  هذا  أنمْ  مجيعًا  فعلينا  واملفاسد،  الكفر 

العظيمة التي خرج من أجلها سيد الشهداء«.
أهل  أمام  حٍق  بكلمة  دموعكم  »امزجوا  قائاًل:  حديثه  وأكمَل 
الل  »الل  بالقول  مذكرًا  السني«،  تنرصون  وبذلك  الفساد 
وصالتكم  دينكم  عل  حافظوا  بنسائكم..  الل  الل  بشبابكم.. 
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وعلمئكم كم حتافظون عل أعمركم«.
بعده اعتل املنصة الطيب السيني الشيخ طاهر الاقاين الذي قرأ 
أمام الارضين واملعزين مذكرًا بمصيبة  والنعي  التعزية  شيئًا من 
فيم  كربالء،  رمضاء  عل  ُأستحلهّت  التي  الزكية  وبالدماء  السمء 
هذا  حسني(..  يا  )لبيك  هتافات  ترديد  عن  املعزون  يتوقهّف  ل 
النداء وهذه التلبية التي كانت ول تزال تقضهّ مضاجع الفاسدين 

وسالطني الكفر والظلم عل مدى التاريخ.
السيني  للرادود  الصويت  التسجيل  أشعلها  حزينة  أج��واء  وف 
اجم  بيك  عاشور  شهر  )ي��ا  الل(  )رح��ه  الصغري  ح��زة  الراحل 
السينية  العتبة  إدارة  عضو  عوز  فاضل  الاج  قام  مصاب...( 

املقدسة واملكلهّف سنويًا هبذه الطقوس، بانزال الراية المراء عن 
هتافات  معها  لتتوال  السوداء،  بالراية  واستبدالا  السينية  القبة 
املعزين، الذين ابتلت وجوههم وقلوهبم بالدمع عل سيهّد الشهداء 
املقدس  العبايس  الصحن  إل  مبارشة  هوا  وليتوجهّ السالم(  )عليه 
إلقامة ذات املراسيم وذات الزن وذات التافات ف حرضة قمر 

العشرية أب الفضل العباس )عليه السالم(.
اللحظات  نفس  ف  سة  املقدهّ العسكرية  العتبة  شاركت  وقد  هذا 
مرقد  قبهّة  راية  واستبدال  السينية  املراسيم  ذات  بإقامة  املباركة، 
السوداء  إل  المراء  من  السالم(  )عليهم  العسكريني  اإلمامني 

إيذانًا بحلول موسم الزن العاشورائي.

ن��������رج��������و ب������ه������ا ع���������ف���������وًا ور��������س�������وان�������ا
واأ���������س��������ب��������ح��������ْت ل�����ل�����ف�����������س�����ِل ع�����ن�����وان�����ا

والجدير بالذكر أن الراية الحمراء التي تعلو القباب المطهرة لمراقد أئمة أهل 
البيت )عليهم الســـالم( تشـــير إلى أّن صاحب هذا المرقد الشريف لم يؤخذ 
بثـــأره من قاتليه )لعنُة اهلل عليهم( وبانتظار الخروج البهي والطلوع المبارك 
لإلمـــام صاحب العصـــر والزمان )عجل اهلل تعالى فرجه الشـــريف( لألخذ بثأره، 
فيما ترتفع الراية الســـوداء خالل شـــهري محرم الحرام وصفـــر إيذانًا بالحزن 

على صاحب المصاب الجلل.

ن�������رف�������ُع�������ه�������ا هلِل  راي���������������������������ًة  ي��������������ا 
ب�����������س�����اح�����ِب�����ه�����ا ت������ب������ه������ى  ق���������ّب���������ة  يف 
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كربالء تتشح بالسواد
 إعالنا لموسم الحزن العاشورائي

تقرير:  ضياء االسدي / تصوير : رسول العوادي 

قبيل كل ســـنة هجرية تكون ألقسام العتبة الحســـينية المقدسة اعمال مختلفة تستعد بها 
الســـتقبال شـــهري )محرم الحرام وصفر الخير( ســـعيا منها  لتقديم افضل الخدمات للزائرين، 
ومن هذه االقســـام )قسم الصيانة وقسم االعالم وقسم الشؤون الفكرية( حيث تشترك هذه 
االقســـام بمهمة هي االحب الى قلوب المؤمنين الذين اعتادوا عليها مع قدوم موســـم الحزن 

العاشورائي، حيث تباشر بتوشيح مدينة كربالء المقدسة بالسواد.
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كربالء تتشح بالسواد
 إعالنا لموسم الحزن العاشورائي
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وعن ما تقوم به االقسام الثالثة وطبيعة االستعدادات هلذه املهمة 
كان ملجلة )االحرار( سلسلة لقاءات كان اوهلا مع االستاذ )حسن 
عيل كاظم( معاون رئيس قسم االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة 
فتحدث قائاًل: »منذ بداية افتتاح قسم العالم ف العتبة السينية 
الحاديث  كافة  هتيئة  عاتقه  عل  كان   2003 عام  ف  املقدسة 
والنصوص التي ختص شهر حمرم الرام من )فضل زيارة المام 
)عليه  المام السني  البكاء عل  السالم(، وفضل  )عليه  السني 
البداية  ف  وكانت  السواد(  ولبس  املأتم  اقامة  وفضل  السالم(، 
نرش  ويتم  والبواب  الرشيف  الصحن  داخل  تشمل  الحاديث 
وف  الس��ود،  اللون  من  القمش  قطع  السود،  )الرايات  السواد 
وقسم  السواد  نرش  يتول  من  هو  الصيانة  قسم  كان  المر  بادئ 

العالم يتول هتيئة الحاديث والنصوص والروايات املعتمدة من 
املصادر املعتبة التي يتم خطها عن طريق الطاطني ولن الرايات 
والحاديث تكون كثرية فخطاط واحد كان ل يكفي ول يستطيع 
العتبة  خارج  من  الطاطني  ببعض  الستعانة  فتتم  العمل  إكمل 
وهم متبعون للتبك ف العمل وخط هذه الرايات لهل البيت 

)عليهم السالم( التي تبقى مدة شهرين كاملني«.
وتابع اجلبوري: »يتم نرش السواد قبل الدخول بشهر حمرم الرام 
بحيث ان ليلة استبدال الراية واملعروف اهنا  ليلة الول من حمرم 
بني  ومنطقة  والب��واب  املطهرة   السينية   الرضة  تكون  الرام 
الرمني الرشيفني متشحة بالسواد ايذانًا ببدء شهر الحزان حمرم 
الرام«، موضحًا ان »الحاديث يتم تغيريها من سنة ال اخرى«.

وبنيهّ »ان حتضري الحاديث الرشيفة واقوال املعصومني )عليهم 
السالم( من كل عام لغرض خطها عل الرايات السود ونرشها 
يبدأ قبل دخول شهر حمرم بعدة اشهر وذلك بالتنسيق مع مركز 
الشؤون  قسم  ف  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  ت��راث  حتقيق 
الكبري   الدور  ايضًا  لم  الذين  املقدسة  السينية  بالعتبة  الفكرية 
ف رفد الحاديث املعتبة، بعد ذلك يبدأ عمل الخوة ف ورشة 

الدوشمة والياطة والتطريز«.
الدوشمة والياطة  وحتدث )حممود شاكر عيل( مسؤول ورشة 
وجتهيزها  الورشة  عمل  آليات  عن  الصيانة،  قسم  ف  والتطريز 

بالسواد ملوسم الحزان فقال: »يبدأ العمل لدينا بعد إكمل قسم 
العالم ومركز حتقيق تراث اهل البيت )عليهم السالم( ف قسم 
الشؤون الفكرية وانجازمها لالحاديث التي سنطرزها ونطبعها 

عل السواد«. 
الاسوب  ال  تتحول  التصاميم  مرحلة  »بعد  عيل:  واض��اف 
اليدوية  اما  الليزرية،  املاكنة  عل  وال��روف  الكلمت  لرسم 
بعد  ومن  الثاين  القمش  عل  تنطبع  والبصمة  بصمت  فتكون 
حتويلها  ثم  املوجودة  القوالب  من  البصمة  تلك  تتحول  طبعها 
قصه  ويتم  التخريم  وحدة  ال  حتويله  يتم  والقمش  القمش  ال 
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بالكاوية وهنا تكون كلمت خمرمة يتم تثبيتها عل القمش السايس 
من  كل  وهو  نموذجني  عمل  نستطيع  وهنا  السود،  اللون  وهو 
القمش الالصق الذي يتم تصنيعه بالورشة هو العبارات ملصقة 
تلصق عل قمش )القديفة والستن( بالكبس الراري ومنه يثبت 
بعد التطريز بواسطة املكائن )الباتو( بعد ذلك يتم )كيه( لتكون 

الالفتات جاهزة للتثبيت داخل الصحن«.
واوضح عيل: »وقت البدء باستعداداتنا والعمل لسنة )1441ه�( 
كان ف شهر ربيع الثاين، وبالنسبة لنوعية الطوط التي تم العمل 
املكتوب  الط  وهو  »الفاطمي«  الكوف  )الط  من  كل  هي  هبا 

النسخ وهو  وخط  الثلث  بخط  العمل  يا حسني وكذلك  راية  به 
الط الذي يكون ف اللوحات التي تثبت ف الواوين وهو خط 
لكثر  نرشه  يتم  الذي  السواد  كل  ان  موضحًا  الكريم(،  القرآن 
من )1000م2( كان من ضمن العمل املناطة بورشة الدوشمة 
الرمني  بني  منطقة  ف  السواد  ال  اضافة  والتطريز  والياطة 

الرشيفني، حيث يصل ال )1300م2( بشكل كيل تقريبا«.

حسن علي كاظم محمود شاكر علي
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ملف: حسنين الزكروطي/ تصوير: خضير فضالة

بعد حصاد ثمار عشرة أعوام..

الشيخ الكربالئي يشيد بدار القرآن  الكريم
 ويعلن انطالق مشروع )10.000( حافظ في العراق

منذ انطالقتها االولى قبل اثني عشر عاما كانت دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة 
تعمل على بث رســـالتها القرآنية، من جوار المرقد المقدس لإلمام الحسين )عليه السالم( الذي 
تستوحي منه الدروس المعنوية والتضحيات في سبيل ارسال وتجسيد تعاليم القرآن الكريم 
الداعية الى الخير والمحبة والسالم، وبناء جيل يحمل ثقافة واخالق القرآن الكريم ليساهم في 
بناء المجتمع العراقي واالسالمي، ففتحت فروعها ونشاطاتها في مختلف مناطق العراق اضافة 
الى فروعها في جنوب شـــرقي قارة اســـيا وفي دول القارة االفريقية، ليتواصل عطاء الدار ضمن 

مشروعها القرآني االوسع الى رحلة اآليات بين الشعوب والثقافات المتعددة.
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الشيخ الكربالئي يشيد بدار القرآن  الكريم
 ويعلن انطالق مشروع )10.000( حافظ في العراق
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وقبل عرِش سنوات بدأت رحلة مرشوع )1000( حافظ وحافظة 
للقرآن الكريم ف اجواِء ايمنيٍة قرآنيٍة سعت من خاللا دار القرآن 
واملحبة  للخري  الداعية  الكريم  القرآن  تعاليم  جتسيد  ال  الكريم 
الكريم  القرآن  واخالق  بثقافة  يتحل  جيٍل  وصناعة  والسالم، 
الدؤوب  هّعطاؤهم  تُوج  حينم  اثمر  ما  وهذا  الطاهرة،  والعرة 
واملخلص بتخريج اكثر من )1200( حافظ وحافظة لكل القرآن 
حضور  شهدت  هبيجة  احتفالية  وف  العراق،  عموم  من  الكريم 
للعتبة  الرشعي  املتويل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سمحة 
والشيخ  املوسوي،  جعفر  السيد  العام  وامينها  املقدسة  السينية 
رفعت عيل ذيب شيخ قراء القرآن الكريم ف بالد الشام، والستاذ 
عبد الرسول عبائي رئيس جلنة التحكيم الدويل من مجهورية ايران 

السالمية وشخصيات دينية وعسكرية واكاديمية متنوعة.
دار  ختام  حفل  يف  وحافظة  حافظ   )1200( من  ب�أكثر  االحتفاء 

القرآن الكريم
الذكر الكيم  بينات من  آياٍت  بقراءة  وبدئت فعاليات الحتفال 
الاج  املقدستني  العتبتني  مقرئ  الارضين  مسامع  عل  تالها 
اسامة الكربالئي، وجاءت بعدها قراءة سورة الفاحتة عل ارواح 

الشهداء البرار.
وحتدث سمحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي خالل الفل البهيج، 
عن منزلة القرآنيني من الفظة واملرتلني  مستشهدا باحاديث نبوية 

رشيفة وأقوال املعصومني )عليهم السالم( فقال: »نحمد الل حدا 
كتابه  به  واحاط  علمه  احصاه  وما  كلمته  ومداد  عرشه  زنة  يبلغ 
د الخوة ف دار القرآن الكريم لربية وتنشئة هؤلء  أن وفهّق وسدهّ
والعتقاد  به  والنس  الكريم  القرآن  حبيِّ  عل  والفتيات  الفتية 
هبديه ورشده حتى تعلقت قلوهبم به واسرشدت عقلوهم بنهجه 
واحكامه فاختذوه منارا وهديا لياهتم يرتلونه آناء الليل واطراف 
النهار وحيفظون آياته واجزاءه بقلوهبم وألسنتهم متحرين العمل 
الكريم  القرآن  اختلط  حتى  واخالقهم  وسريهتم  عقيدهتم  ف  به 
وقومهم  اهلهم  ال  حلته  من  يكونوا  ان  راجني  ودمهم  بلحمهم 
واقراهنم، سائلني الل تعال ان يكونوا من ورد ذكرهم ف حديث 
إمامهم: » من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه 
وكان  البرة،  الكرام  السفرة  مع  وجل(  )عزَّ  الل  وجعله  ودمه، 
العالمة  الن��وار-  )بحار   – القيامة«  يوم  عنه  حجيزا  القرآن 

املجليس- ج7 - الصفحة 305(«.
واضاف سمحته: »ف الوقت الذي نتوجه فيه بالتقدير والثناء ملا 
القرآن الكريم من جهد جهيد وعمل سديد  بذله الخوة ف دار 
وتعليم رشيد حتى بلغ عدد الفظة اكثر من ألف ومائتي حافٍظ 
للباري  الشكر  فمزيد  وال��رسور  الغبطة  عل  يبعث  رقم  وهو 
اللطيف ان بلغ هؤلء الفتية والفتيات ما بلغوه خالل هذه السنني 
فيه،  هم  ما  ال  وصلوا  حتى  الكريم  بالقرآن  والتعلق  الب  من 
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ونخص عوائلهم الكريمة بالثناء والتقدير خاصة ملا قاموا به عن 
رعاية وعناية واهتمم ومتابعة لؤلء الفتية فنالوا ان شاء الل تعال 
ل  اننا  كم  السالم(،  )عليهم  وائمتهم  نبيهم  ورسور  رهبم  رضا 
يفوتنا ما حرص عليه معلموهم واساتذهتم من الصب واملجاهدة 
ُوا  والرص العلمي عل ختريج هؤلء العزة حتى ادركوا ما أملَّ
والبهجة  الرسور  فأدخلوا  العزيز   الل  لكتاب  حفظة  ختريج  من 

علينا وعل ابائهم وامهاهتم وعموم املؤمنني«.
الشيخ الكربالئي يدعو اىل االهتامم بالقرآن الكريم وتدبره وفهم 

آياته وعدم االكتفاء برتديد الفاظه
وتابع الكربالئي: »ونحن نعيش ايام الولء لهل البيت )عليهم 
باإلسالم  والرضا  النعمة  وامتام  الدين  اكمل  كان  حيث  السالم( 
دينا ووجوب الطاعة لهل بيت رسول الل )صلوات الل عليهم( 
الكريم  القرآن  نجعل  بأن  الهّ  تكتمل  ل  السرية  هذه  ان  نذكر  ان 
عمليا  منهجا  ونتخذه  الياة  معرك  ف  وملهمنا  وقائدنا  إماَمنا 
لياتنا مسرشدين هبدي رهبم والتخلق بأخالق نبيهم )صل الل 
عليه واله وسلم(، وادعو من هذا املنب الرشيف ال الهتمم الكبري 
بالتدبر والفهم لياته ووضع املنهج العلمي ليكون القرآن الكريم 
منهج حياتنا، وان ل نكتفي برديد الفاظه عل السنتنا؛ بل نجعله 
أنسًا لرواحنا ومنارا لقلوبنا وضياًء نستنري بنوره ف ظلمت دنيانا 
حيث اهل الفتن والضالل واللاد والفساد والنحراف يبغون 

افساد شبابنا وتضليلهم والاءهم بمغريات ومفسدات افكارهم 
وعادهتم وتقاليدهم«.

)عليه  طالب  اب  بن  عيل  املؤمنني  امري  بوصية  سمحته  واستشهد 
السالم(: »فالل الل ايا الناس فيم استحفظكم من كتابه - فالل الل 
ايا الناس فيم استحفظكم من كتابه« – )رشح هنج البالغة - ابن 
أب الديد - ج 6 - الصفحة 350 الطبة 86(، واضاف: »ف 
الوقت الذي نحمد الل تعال ونشكره، ونشكر الخوة والخوات 
وحافظة  حافظ   )1200( من  اكثر  ختريج  ف  سامهوا  الذين 
متوكلني عل الل تعال، ل نعتمد عل اسباب اخرى بل نتوكل عل 
انطالق  نعلن  ان  بأنه سيكون معنا ف  به  الظن  الل تعال ونحسن 
الشهداء )عليه السالم( مرشوع  املبارك وعند سيد  املنب  من هذا 

)10,000( حافظ وحافظة ف العراق«. 
حافظ   1200 من  اكثر  خترج  يف  املسامهة  ان  املنصوري:  الشيخ 
نبينا  وصية  تطبيق  طريق  يف  مبارك  وانجاز  عظيمة  نعمة  وحافظة 

االكرم
وحتدث الشيخ حسن املنصوري رئيس قسم دار القرآن الكريم ف 
العتبة السينية املقدسة خالل كلمته ف الفل قال فيها: »من هذه 
رحلة  بدئت  بالكرامات،  تعال  الل  خصها  التي  املباركة  الروضة 
اللف حافظ وحافظة قبل عرِش سنوات ف اجواء اليمن والقرآن 
لتؤسس ف مرشوٍع سعت دار القرآن الكريم وبرعاية مباركة من 
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الدار  ف  الخوة  من  متواصلة  وبجهود  املقدسة  السينية  العتبة 
والساتذة واملرشفني مستمدين العون من الل تعال وبركات جوار 
سيد الشهداء المام السني )عليه السالم(، لتكليل اجلهود الطيبة 
جت بتخرج اكثر من )1200( حافظ وحافظة  واملخلصة التي توهّ

لكل القرآن الكريم من خمتلف حمافظات العراق«. 
واضاف املنصوري: »نجتمع اليوم لنحتفي هبؤلء الفظة، وهي 
الكرم  نبينا  وصية  تطبيق  طريق  ف  مبارك  وانجاز  عظيمة  نعمة 
َريِن إِنمْ  )صل الل عليه واله وسلم( لذه المة »إيِنيِّ َتاِرك ِفيكممْ َأممْ
يِت«  َ ِعرمْ َبيتِي  َل  َأهمْ َو  َوَجلَّ  َعزَّ   ِ اللَّ كَتاَب  وا-  َتِضلُّ َلنمْ  هِبَِم  ُتممْ  َأَخذمْ
اإلمامية(،  الشيعة  عقائد   - ص40  ص27  الثقلني  )حديث   –
كون  فكان الكتاب حبل الل الذي ُامرنا بالتمسك به والذين ُيمسهّ
ال جانب  املصلحني،  اجر  انا ل نضيع  الصالة  واقاموا  بالكتاب 
الذين  الذكر  واهل  القرآن  ترمجان  السالم(  )عليهم  البيت  اهل 

ُامرنا بالرجوع اليهم«.
الشيخ املنصوري: نسعى اىل بناء جيل حيمل ثقافة واخالق القرآن 

الكريم 
وأشار املنصوري ال ان من ارسار القرآن الكريم هو حفظ اليات 
ف الصدور وهو مقدمة اساسية ف الفهم والتدبر والعمل بتعاليمه، 
فهو اول درجات العلم؛ بل هو آيات بينات ف صدور الذين ُاتوا 
طفل  للجميع  ميرسا  الكتاب  بذلك  تعال  الل  جاءنا  وقد  العلم، 
آَن  ُقرمْ َنا المْ مْ ولكل كبري وعرب وغري عرب ف قوله تعال: }َوَلَقدمْ َيرسَّ

التوفيق  ِكٍر )القمر/17({، وتدارُك ملن شمله  دَّ مُّ ِمن  َفَهلمْ  ِر  كمْ لِلذيِّ
تتواصل اجلهود ليكون كل  بأن  العزيز، ونأمل  وحفظ كتاب الل 
حافظ وحافظة مرشوعًا قرآنيًا يعمل عل نرش ما تعلمه، وليكون 
مصداقا لقول النبي الكرم )صل الل عليه واله وسلم(: »خريكم 

مه«، )الوسائل :ج825/2(.  من تعلم القرآن وعلهّ
شيخ قراء بالد الشام: انا احفظ كتاب اهلل؛ ولكن مثل هذا احلفظ 

واالتقان مل يمّر عيّل يف حيايت
بالد  ف  الكريم  القرآن  قراء  شيخ  ذيب  عيل  رفعت  للشيخ  وكان 
الشام كلمة ف هذه الفل املبارك جاء فيها: »ف هذا الفل الطيب 
املبارك حفل تكريم ما يزيد عن )1200( حافظ وحافظة ف عموم 
العراق الشقيق، ف حفل متميز غري مسبوق ف عدد حفاظ كتاب 
الل وعدد حافظاته ومن حيث نوعية الفظ ودقته واتقانه، ودعوين 
اتكلم  برصاحة مطلقة ايا الخوة والخوات انا احفظ كتاب الل 
ابينه ان مثل هذا الفظ والتقان ل  اريد ان  والمد لل ولكن ما 
يمرهّ عيلهّ ف حيايت، حيث يستطيع ان حيدد رقم الصفحة ويقرأها 
ثم يقرأ التي تليها والتي قبلها حفظ دقيق، وقد ترشفت بحضوري 
من اجلمهورية العربية السورية مع الوفد املرافق للمشاركة ف هذا 

الحتفال العظيم«، 
َنا  لمْ َنزَّ ُن  َنحمْ }إِنَّا  كتابه  ف  وجل(  )عزهّ  الل  »يقول  ذيب:  واضاف 
القرآن  الل  حفظ  ولقد  )الجر/9({،  اِفُظوَن  َلَ َلُه  ��ا  َوإِنَّ َر  كمْ الذيِّ
العصور والقرون من حيملُه ف  له من عباده عب  بأن هيًأ  الكريم 
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حتفظ  اهنا  السالمية  المة  لذه  خصيصة  ارشف  فكانت  صدره، 
كتاب رهبا ف صدور رجالا ونسائها، وهذا المر ل يكن ف المم 
السابقة، وقد طلب الل منهم حفظ كتابه الذي نزل عليهم بقوله: 
ِه  َعَليمْ َوَكاُنوامْ   ِ اللهّ ِكَتاِب  ِمن  ِفُظوامْ  ُتحمْ اسمْ بَِم  َباُر  َواَلحمْ وَن  انِيُّ بَّ »َوالرَّ
َقِلياًل  َثَمًنا  بِآَيايِت  وامْ  َرُ َتشمْ َوَل  ِن  َشومْ َواخمْ النَّاَس  َشُوامْ  خَتمْ َفاَل  ُشَهَداء 
)املائدة/44({  المَْكاِفُروَن  ُهُم  َلئَِك  َفُأومْ  ُ اللهّ َأنَزَل  بَِم  ُكم  حَيمْ مْ  لَّ َوَمن 

ولكنهم ل حيفظوا كتبهم التي انزلت عليهم«.
وحراس  الدين  محلة  هم  احلفاظ  معارش  الشام:  بالد  قراء  شيخ 

القرآن
مشريا ال الطلبة املتخرجني من مرشوع ال� 1000 حافظ وحافظة 
بالقول: »معارش القراء والفاظ انتم حلة الدين وحراس القرآن 
الل  حيفظ  الكريم  للقرآن  وبحفظكم  وبأمثالكم  بكم  والعقيدة، 
كتابه من الزيادة والنقصان والتبديل والتهويل، فقد اختصكم الل 
َنا ِمنمْ ِعَباِدَنا  َطَفيمْ ِذيَن اصمْ ِكَتاَب الَّ َنا المْ َرثمْ من بني خلقه فقال«  ُثمَّ َأومْ
 ِ ِن اللَّ اِت بِإِذمْ َ ريمْ َ َتِصٌد َوِمنمُْهممْ َسابٌِق بِالمْ قمْ ِسِه َوِمنمُْهم مُّ َنفمْ َفِمنمُْهممْ َظاِلٌ ليِّ
انكم  اعلموا  الخوة  ايا  )فاطر/32({،  المَْكبرُِي  ُل  المَْفضمْ ُهَو  َذلَِك 
متسكوا  عظيم،  خرٍي  عل  فهو  القرآن  ُايتَّ  فمن  عظيم،  خري  عل 
بكتاب الل وداوموا عل قراءته لن كثرة القراءة هي السبيل لبقاء 

املحفوظ«.
من  الكريم  القرآن  لكل  حافظ  الرضا  عبد  حسني  عب  جانبه  من 

جني بحفظ آيات الل  حمافظة البرصة عن سعادته بوجوده ضمن املتوهّ
العزيز قائال: »بفضل الل وبركات اهل البيت)عليهم السالم( امتت 
حفظ القرآن الكريم كامال وانا ف سن الثالثة عرش من عمري، وقد 
عملُت بعدها عل تطوير ذايت والستمرار ف قراءة القرآن الكريم 
الدولية  املسابقات  من  الكثري  ف  شاركت  لل  والمد  والستمع، 
ف  الول  باملراتب  الفائزين  ضمن  اكون  ان  واستطعت  واملحلية 

الكثري من املحافل الوطنية والدولية، 
بل  الطلبة  امام  الكريم لن تكون عائقا  القرآن  قراءة  ان  ال  مشريا 
مستندا  ذكاءه،  وتقوي  النسان  عقل  تنشيط  عل  تساعد  اداة  هو 
بذلك عل الدرجات العالية التي حصل عليها ف مرحلة السادس 

العلمي بتقدير98% ودخوله كلية هندسة النفط والغاز«.
عرضا  ضمت  اخرى  فعاليات  شهد  الفل  ان  بالذكر:«  واجلدير 
َق نشاطات قسم دار القرآن الكريم منذ نشاته الول قبيل  مرئيا َوثَّ
كذلك  املحافظات،  مجيع  ف  وفروعه  ومراكزه  سنة  عرشة  اثنتي 
فقرة اختبار القراء والتي تضمنت اختبار القارئ من خالل قراءة 
الارضين لسورة واحدة او اقل باملقابل يكمل الافظ بقية اليات 
مع ذكر رقم الصفحة واجلزء وبداية الصحفة التي بعدها، وغريها 
من الختبارات التي ادهشت الارضين وبينت  مدى براعة القراء 

ف حفظ وتالوة القرآن الكريم«.
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و تجدر االشـــارة الى ان حفل االحتفاء بأكثر من 1200 حافظ وحافظة ازدان بســـؤال الجمهور الحاضر ألي 
حافـــٍظ منهـــم بقراءة ما ُيطلب منه، وذلك فـــي صورة بهية جميلة ورائعة تعكس جهد مؤسســـة 
دؤوبة وحريصة على النجاح، حيث شهَد الحفل ان يتفضل احد الحضور بفتح المصحف الكريم )ال على 
التعيين( ويقرأ ما يتيسر له من آية مباركة، ويطلب من احد الحفظة بان يكمل ما قرأ عليه، بعدها 
يطلب منه ان يقرأ بعد عشر صفحات مباركة من المصحف الكريم او اقل او اكثر ويطلب منه رقم 
اآلية والصفحة واســـم السورة، فيذهل الجميع بما يسمعونه ويشاهدونه من اتقان وقراءة صحيحة 

واجابة عن كل ما يطلب من الحفظة.   
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أيتام مؤسسة االمام الرضا الخيرية
 في ضيافة ممثل المرجعية الدينية العليا 

نظَم مركز الحوراء زينب )عليها الســـالم( لرعاية الفتيات التابع للعتبة الحسينية المقدسة لقاًء 
لمجموعة من ايتام مؤسسة االمام الرضا )عليه السالم( الخيرية مع سماحة الشيخ عبد المهدي 
الكربالئـــي ممثـــل المرجعية الدينية العليا، في مكتبه الخاص بالصحن الحســـيني الشـــريف، 
وتحدث سماحته مع اليتامى عن محبة الدين وضرورة االلتزام بالصالة والتحلي بالصفات الحميدة 

كما اكد على اهمية النجاح في الدراسة واحترام الكبير وحسن التعامل مع االخرين.

تقرير: ضياء االسدي / تصوير: حورية حامد
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مودة  اجواَء  اللقاء  وصاحبتمْ 
منها  الدف  يأيت  وألفة  وحمبة 
إلش��ع��اره��م ب���أن ه��ن��اك من 
ان  بعد  هب��م  وي��ت��م  يرعاهم 
السيد  بحسب  ابائهم،  فقدوا 
��اء  س��ع��د ال��دي��ن ه��اش��م ال��ب��نهّ
ال��وراء  مركز  ع��ل  امل��رشف 

زينب ) عليها السالم( لرعاية 
به  خص  ترصيح  ف  الفتيات 

جملة )الحرار(.
وقال البنهّاء: »تتواصل لقاءات 
املهدي  عبد  الشيخ  سمحة 
اليتام،  جماميع  مع  الكربالئي 
زينب  ال��وراء  مركز  ان  مبينا 

لقاًء  نظَم  الفتيات  لرعاية  السالم(  )عليها 
ملجموعة من اليتام بمناسبة عيد الضحى 
له  ملا  الكربالئي  الشيخ  سمحة  مع  املبارك 

من اثر كبري واجياب ف نفوسهم«.
لأليتام  روضة  ايضًا  هناك  »ان  وأض��اف: 
الوقت  ف  املقدسة  السينية  للعتبة  تابعة 
مقاعد  مجيع  شغلت  ان  وبعد  ال��ارض، 
اإلمام  ملؤسسة  التابعة  الربعة  امل��دارس 
مكتب  ملمثلية  التابعة  ال��ريي��ة  ال��رض��ا 

كربالء  ف  السيستاين  السيني  عيل  السيد 
املقدسة والتي يرشف عليها سمحة الشيخ 
الكربالئي، تم تشييد مدرسة جديدة باسم 
)مدرسة اولد مسلم لأليتام( تابعة للعتبة 
)1250(م2،  بمساحة  املقدسة  السينية 
وبخمسة طوابق وتسع بحدود )1100- 
العمل  الل  شاء  وان  ويتيمًة  يتيم   )1150
من  الج��ازة  استحصال  بإجراءات  جاِر 
بداية  ف  سيتم  تعال  وبإذنه  الربية  وزارة 

املدرسة  افتتاح  ال��ق��ادم  ال���درايس  ال��ع��ام 
لستيعاب ما تبقى من اليتام«.

مهمة  رشحية  اليتام  ان  »ال  البنهّاء:  واشار 
املجتمع ولا  بقية رشائح  تقل شأنًا عن  ل 
الشعبي  ايتام الشد  حق علينا وخصوصًا 
دفاعًا  استشهدوا  الذين  المنية  والقوات 
عن الرض والعرض واملقدسات استجابة 

لفتوى اجلهاد الكفائي«.
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بعد ان وصلت نسبة انجازه الى اكثر من %75 ..

ادارة مستشفى االورام السرطانية في البصرة تجتمع 

مع شركات عالمية الختيار افضل االجهزة والمعدات 

بحضور المتولي الشـــرعي للعتبة الحسينية المقدسة ســـماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 

وشـــخصيات طبية متخصصة، عقدت ادارة مستشـــفى االورام الســـرطانية فـــي البصرة التابعة 

للعتبة الحســـينية المقدســـة وعلى قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحسيني الشريف اجتماعا 

ضـــمَّ وكالَء بعض الشـــركات العالميـــة، لغرض تجهيز المستشـــفى باألجهـــزة والمعدات التي 

تناسب حاجة المستشفى والمريض. 

تقرير: حسنين الزكروطي/ تصوير: احمد القريشي
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بعد ان وصلت نسبة انجازه الى اكثر من %75 ..

وقال املهندس حسام عبد الادي التميمي مدير مرشوع مستشفى 
الورام  مستشفى  مرشوع  »ان  البرصة:  ف  الرسطانية  الورام 
الرسطانية الذي تبلغ مساحته المجالية )20 الف مر مربع( وضع 
حجرُه الساس بتاريخ 2014/1/21م عل ارض منطقة املعقل 
ف حمافظة البرصة، وقد وصلت نسبة انجازه لغاية الن ال اكثر من 
75%، ويتكون من طابقني، الطابق الريض يضمُّ غرف الطوارئ 
والعيادات الستشارية وغرف الجهزة الطبية والغرف الصينة 
الفيزيائي  العالج  رده��ات  ال  اضافة  غ��رف،  ث��الث  وعددها 
للمرىض  رقود  غرفة   )40( الول  الطابق  يضم  فيم  والكيمئي، 
الطباء  لسراحة  غرف  وجمموعة  للعمليات  صالت  وثالث 

واملمرضات وغرف الدمية وخمتبات«.
لوقوف  وم��رأب  خرض  مساحات  وج��ود  ال  »اض��اف��ة  وت��اب��ع: 
املركبات فان املوقع العام للمستشفى يضمُّ منشآت اخرى، فاملبنى 
الول خصص لفظ الجهزة الدمية الاصة باملستشفى ويضمُّ 
التكييف  واجهزة  )مولدات  ميكانيكية  الكهرو  املعدات  مجيع 
ومضخات املاء غريها( التي ختدم املستشفى بشكل عام، اما املبنى 
الثاين فيتكون من طابقني  بمساحة )650 مرا مربعا( لكل طابق، 
وقد خصص هذا املبنى لسكن الطباء بجناحيه الرجال والنساء، 
ف  الطبي  الكادر  حيتاجها  التي  املستلزمات  مجيع  عل  وحيتوي 

املستشفى«. 
واضاف التميمي: »بعد ان وصل املرشوع  ال نسب انجاز عالية 

تناسب  التي  الطبية  واملعدات  الجهزة  توفري  عل  الن  نعمل 
ستة  يقارب  ما  مع  اجتمعنا  واليوم  واملريض،  املستشفى  حاجة 
السينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  بحضور  عاملية   لرشكات  وكالء 
الطبية  واللجنة  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سمحة  املقدسة 
كل  تقدمه  ان   يمكن  ما  ملعرفة  لغرض  الرشكة،  باختيار  املوكلة 
من  املقدمة  الفنية  العروض  مناقشة مجيع  ذلك ستتم  بعد  رشكة، 
كل رشكة، من ثم اجراء املناقصة واختيار احدى هذه الرشكات«.

التقان  رشكة  مشاريع  مدير  الياس  فكرت  فنار  بني  جانبه  من 
وكالء رشكة سيمنس الملانية فريين المريكية وجمموعة رشكات 
اجنبية: »ان رشكة التقان تأسست ف سنة 1982م بكوادر عراقية 
فقط، ولديا جمموعة عقود مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العايل 
اضافة ال العتبة السينية املقدسة ف مرشوع مستشفى المام زين 
السني)عليه  المام  سفري  ومستشفى  السالم(  )عليه  العابدين 

السالم(«. 
اهم  بعرض  متثلت  الجتمع  ف  الرشكة  »مشاركة  ان  ال  مشريا 
الجهزة التكنولوجية املتقدمة واملستخدمة ف بعض املستشفيات 
املصابني  امل��رىض  مساعدة  شأهنا  من  والتي  الديثة،  العاملية 
مراكز  هكذا  مثل  فتح  رضورة  ال  الياس  ودع��ا  بالرسطان، 
املختصني  وستمكن  العراقية  املحافظات  مجيع  ف  ومستشفيات 
متقدمة  مراحل  ال  وصوله  قبل  وعالجه  املرض  تشخيص  من 

وخطرية«.   

فنار فكرت حسام عبد الهادي
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هي انموذج مشرِّف 
في تقديم الخدمات لذوي االعاقة البصرية 

االتحاد العربي للمكفوفين يؤكد أن العتبة الحسينية المقدسة 

االحرار: حسين نصر / تصوير: صالح السباح  

أكـــد االتحـــاد العربي للمكفوفين ان االمانة العامة للعتبة الحســـينية المقدســـة اصبحت انموذجا 
مشّرفا في تقديم الخدمات االنسانية والتعليمية والعلمية لشريحة ذوي االعاقة البصرية، جاء ذلك 
اثناء اســـتقبل معهد نور االمام الحســـين )عليه الســـالم( للمكفوفين وضعاف البصر التابع للعتبة 
الحســـينية  المقدســـة وفد االتحاد إلطالعه على البرامـــج المقدمة والتحديات الحاليـــة لذوي االعاقة 
البصريـــة للوصول الى افضل الحلول الممكنة لتدريبهـــم وتأهيلهم تقنيا وفكريا واجتماعيا بما 

يحقق مشاركتهم في بناء المجتمع مستقبال.
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وقال )حسني حيدر الليبي( مسؤول العالم والعالقات الدولية 
لالحتاد العرب للمكفوفني ورئيس مجعية الصداقة للمكفوفني ف 
السني  المام  نور  معهد  بزيارة  الحتاد  ترشف  البحرين:  ملكة 
ترشف  الذي  البرص  وضعاف  املكفوفني  لرعاية  السالم(  )عليه 
درجات  اعل  حمققة  املقدسة  السينية  للعتبة  العامة  المانة  عليه 
، رغم مدته القصرية ف التأسيس يدل  التنظيم ف هذا املعهد الفتيهّ
البرصية ف  أكيد وسعي حثيث لالهتمم بذوي العاقة  عل عزم 

العراق.
عربية  لدول  الحتاد  وفد  زي��ارات  خالل  من  الليبي،  واضاف 
الوصول  ف  طويال  شوطا  قطعوا  املكفوفني  ان  ثبت  متعددة 
خملصة  حثيثة  جهود  خالل  من  اليه  وصلوا  الذي  الُرقي  هذا  ال 
التعليمية  التقنيات الديثة والوسائل  وتفان واضح للوصول ال 
السالم  عليه  السني  الم��ام  معهد  وكان   ، املتطورة  والجهزة 
بناء  ف  فا  مرشهّ انموذجا  املقدسة  كربالء  مدينة  ف  للمكفوفني 
العراق  البرصية ف  العاقة  واعد ومرشق لحبتنا ذوي  مستقبل 
الحتاد  ينشده  ما  وهذا  ع��ام،   بشكل  العرب  العال  وف  خاصة  
العرب للمكفوفني من اجل الرتقاء باإلنسان الكفيف والرص 

ونعمل  اليه  نسعى  ما  وهذا  كفيف  كانسان  كرامته  عل  والتأكيد 
العايل  التعليم  الكبرية ف  الغايات  من اجلِه جاهدين حتى حتقيق 
التي  الوظيفة املالئمة واملكانة الجتمعية  للكفيف ليحصل  عل 
والبحث  اجلهود  هذه  مواصلة  يتمنى  الحتاد  ان  مشريا  به،  تليق 
والستفادة  التقدم  مواكبة  لتتم  متطورة  معاهد  مع  عالقات  عن 
من البات والتجارب السابقة ويعتمد ذلك عل اخالص وتفان 
وسعي جاد من املسؤولني لالستفادة من الخرين وتبادل البات 
ودعوة الباء لالستفادة من جتارهبم. مشريا ال ان الحتاد العرب 
وبني  بينه  والقوية  والوثيقة  الوطيدة  يواصل عالقاته  للمكفوفني 
اليه،  نسعى  الذي  السمى  الدف  ال  الوصول  اجل  من  املعهد 

ونشد عل ايدي املكفوفني لتمكينهم من الرتقاء..
ويذكر ان معهد نور المام السني عليه السالم للمكفوفني التابع 
تعليم،   ( من  جمانا  الدمات  مجيع  يقدم  املقدسة  السينية  للعتبة 
الدورات  العديد  ال  بالضافة   ) قرطاسية،  غذاء،  وجبة  نقل، 
التي ختدم رشحية املكفوفني ف بعض املحافظات العراقية مع جتهز 

معهدها بمعدات ووسائل تعليمية.
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اكثر من )500( مبلغ ومبلغة

يوحدون الخطاب التبليغي في شهر محرم الحرام

أطلقت شـــعبة التبليغ والتعليم الديني التابعة لقســـم الشـــؤون الدينية في العتبة الحســـينية 
المقدسة مؤتمرها السنوي العاشر تحت شعار ) ثورة االمام الحسين -عليه السالم- اصالح للمجتمع 
وبناء الذات( وذلك بمناسبة حلول شهر محرم الحرام على قاعة خاتم األنبياء في الصحن الحسيني 

الشريف. 
وشـــهد المؤتمر حضور المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي 
الكربالئي واألمين العام السيد جعفر الموسوي وجمهرة من خطباء وفضالء وطلبة الحوزة العلمية 

ومبلغيها ومبلغاتها من مختلف المحافظات العراقية.

االحرار: حسين نصر/ تصوير: احمد القريشي
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لته  املؤمتر ختلهّ ان   : الشعبة  البراهيمي مسؤول  فاهم  الشيخ  وقال 
توصيات عديدة أبرزها أمهية زيارة العارش من حمرم الرام وزيارة 
أربعينية اإلمام السني )عليه السالم( وتقديم الدمات للزائرين 
من خالل نرش عدٍد من املبلهّغني واملبلغات عل طول طريق الزائرين 
املبلغني  عدد  ان  مؤكدا  الرشعية.  السئلة  مجيع  عن  واإلجابة 
واملبلغات بلغ أكثر من ) 500 ( مبلغ ومبلغة مضيفا  اهنم يعملون 
الغافلني للتوبة وتقويم اجلاهلني  ال الطريق الصحيح  تنبيه  عل  
ان  رضورة  عل  العاشورائي  برناجمها  ف  تؤكد  الشعبة  ان  .مبينا 
املرجعية   ورؤية  توجيهات  وفق  موحدا  التبليغي  خطاهبا   يكون 
العام سيكون  ان هذا  منوها   ، النجف الرشف  العليا  ف  الدينية 
السابقة وذلك بمشاركة كبار الطباء واملبلغني   ميزا عن العوام 
)عليه  السني  مسرية  ف  ميداين  بشكل  العلمية  الوزة  وفضالء  

السالم(.
من جهته بني )السيد جعفر الكيم( مثل الوزة العلمية بالنجف 
الطباء  مسؤولية  حول  باملؤمتر  القاها  التي  كلمته  ف  الرشف 
واملبلغني  ف رد الشبهات والفكار املجتمعية والعقائدية املنحرفة 

مع تطبيق السلوكيات واملبادئ التي يدعون الناس اليها. 
الشؤون  لقسم  التابعة   الديني  والتعليم  التبليغ  شعبة  ان  ويذكر  
التي  النشاطات  من  العديد  لا  املقدسة  السينية  العتبة  ف  الدينية 
دورات   وتنظيم  اقامة  خالل  من  الديني  الوعي  نرش  ال  هتدف 
ومهرجانات اضافة ال التواصل مع مجيع رشائح املجتمع لتقديم 
الدمات لألرس املتعففة والفقرية  وتعميم ثقافة التعايش السلمي 

بني الديان واملذاهب.

الشيخ فاهم االبراهيمي
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ترسيخًا للمفاهيم الربوية والخالقية ف نفوس الناشئة والجيال الفتيهّة، ورعايتها للنشاطات الثقافية والقرآنية اختتم قسم النشاطات 
ر. العامة ف العتبة السينية املقدسة مسابقة حفظ )سورة اإلنسان( عل قاعة خاتم النبياء ف الصحن السيني املطههّ

وحتدث القوقي )عيل كاظم سلطان( مسؤول قسم النشاطات العامة عن طبيعة تلك املسابقة قائال: »أقام قسم النشاطات العامة مسابقة 
لفظ )سورة اإلنسان( لألعمر 15 سنة فم دون«، منوها عن هدف املسابقة بقوله: »لكتشاف مواهب النشء اجلديد، وليس الروج 
بمراكز معينة، بالرغم من أنهّ التنافس مطلوب، فضاًل عن الوقوف عل معاين الكلمت، والتي ُتعدهّ أول خطوات التدبهّر بآيات القرآن 
الكريم، حيث شهد مشاركة ست حمافظات، وهي ديال وبغداد وكربالء وبابل والديوانية، ولقد كان حضور أكثر من  )500( مشارك 
صني ف الشأن القرآين  من البنني والبنات للتنافس عل املراكز الثالثة الول، وأرشف عل اختبارات املتسابقني نخبة من الساتذة املتخصهّ

ومن نفس املحافظات«.
السالم(  )عليه  السني  المام  بركات  فيض  من  الفائزين  عل  املالية  واجلوائز  والدايا  التقديرية  الشهادات  بتوزيع  املسابقة  واخُتتمت 

وكذلك عل اللجنة التحكيمية«.

مسابقة حفظ سورة اإلنسان 
تختتم فعالياتها في الصحن الحسيني الشريف 

مركز المشاريع والنشاطات يفتتح برنامج »الدرّ المكنون« في الديوانية

لقسم  التابع  الديوانية  ف  العامة  الثقافية  والنشاطات  املشاريع  مركز  افتتح 
سة برنامج )الدرهّ املكنون ف أحكام  النشاطات العامة ف العتبة السينيهّة املقدهّ

القرآن الكريم( وبمشاركة مخس عرشة مستفيدة، وذلك عل قاعة املركز.
الصحيحة  والحكام  القراءة  املشاركات  النسوة  تعليم  ال  البنامج  ويدف 
لسور القرآن الكريم، انطالقًا من حديث الرسول الكرم )صلهّ الل عليه وآله 
ة  ملدهّ مستمرٌّ  البنامج  أنهّ  وُيذكر  وعلمه«،  القرآن  م  تعلهّ َمن  »خريكم  م(:  وسلهّ

شهر، بواقع يومنيمْ ف السبوع.
وجتدر اإلشارة إل أنهّ مركز املشاريع والنشاطات الثقافية العامة ف الديوانية هو 
أحد املراكز التي تأخذ عل عاتقها القيام بالنشطة اإلعالميهّة والفكريهّة، وإقامة 
الورش  الدينيهّة والوطنيهّة، وإقامة  املناسبات  الندوات واملهرجانات ف أغلب 

م. والدورات التنمويهّة للمسامهة ف النهوض باملجتمع نحو الرقيهّ والتقدهّ
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للعتبة  التابع  الرسي  اإلرشاد  مركز  م   نظهّ مسؤوليتنا(  )شبابنا  شعار:  حتت 
السينية املقدسة ف كربالء املقدسة برناجمه السنوي الرابع للشباب، وبعنوان: 
ة  )إرشاقة أمل لشبابنا الواعد( وعل قاعة املركز وبواقع ستة أيام، متضمنا عدهّ
دة، منها: الرشادات الربويهّة, والرشادات الصحية,  دورات ف جمالت متعدهّ

والرشادات النفسية، والتصوير، والاسوب، والسعافات الولية.
ويعدهّ مركُز اإلرشاد الرسي فئَة الشباب من أهم الفئات التي تعمل عل بناء 
املجتمع وتنميته، فهم العمود الفقري لي جمتمع بم يمتلكون من خصائص 

متثل الساس ف القوة واليوية والطاقة. 
يات عمل مركز اإلرشاد الرسي التابع للعتبة  وجتدر اإلشارة ال أنهّ من أولوهّ
والفعاليات  والندوات  الدورات  إقامة  هو  فروعه  ومجيع  سة  املقدهّ السينيهّة 
ذوي  وت��دري��ب  لتأهيل  السنة،  أي��ام  طيلة  ُتقام  التي  الخ���رى،  امليدانية 
ط ومبمج سلفًا عل  ع هذه النشاطات بشكل خمطهّ الحتياجات الاصة، وتوزهّ

أغلب أحياء وأقضية املحافظات العراقيهّة.  

إقامة برنامج 
)إشراقة أمل لشبابنا الواعد( في كربالء

اقام اإلعالم النسوي ف العتبة السينية املقدسة فعاليات املخيم الكشفي الرابع لطالبات اجلامعات العراقية.
الروحي  )التأثري  بعنوان:  مت  توسهّ حمارضة  للمخيم  الول  اليوم  »لقد تضمن  النسوي:  اإلعالم  اجلليحاوي( مسؤولة  )ندى  وقالت 

للقرآن الكريم( وحمارضة ثانية جاءت حتت عنوان: )أسس اختيار رشيك الياة(«.
وأضافت اجلليحاوي: »إنهّ املخيم يدف ال استثمر أوقات العطلة وترسيخ مفهوم العتمد عل الذات والطموح نحو حتقيق الهداف 

نها املخيم«. السراتيجية من خالل املحارضات والورش التي يتضمهّ
املسابقات  ترفيهيهّة، فضاًل عن  دينيهّة وثقافيهّة وتنمويهّة، وسفرات  الكشفي حيتوي عل جمموعة حمارضات  املخيم  إنهّ  ومن اجلدير ذكره 

واجلوائز، التي هتدف ال استثمر العطلة الصيفيهّة وشغل أوقات الفراغ بم يعود إجيابًا عل املشركات من مجيع النواحي..

اإلعالم النسوي في العتبة الحسينية المقدسة
ُيقيم مخيمًا كشفّيًا لطالبات الجامعات في كربالء

أقامت مؤسسة وارث النبياء )عليه السالم( التابعة 
لقسم النشاطات الفريقية ف العتبة السينية املقدسة 
ف مجهورية مايل السالمية دورة تدريبية حتت عنوان 
فيها  تناول  يومني،  ملدة  العلمي(  البحث  )اساليب 
منها  البحث،  ف  مهمة  نقاطا  جكتي(  )داود  الشيخ 
واملنهج  العنوان  واختيار  املعلومات  ومجع  التوثيق 
البيت )عليهم  اهل  القرآنية وأحاديث  اليات  وفق 
مخسة  الدورة  ف  املشاركني  عدد  ووصل  السالم(، 
والفنون  واللغات  الداب  كلية  من  طالبا  وعرشين 

اإلنسانية ف جامعة بمكو.
وف ختام الدورة دعا املشاركون املسؤولني ف العتبة 
السينية املقدسة ال  ان تكون هذه الدورة الرشارة 
الول التي تنري الطريق لكل طلبة العلم ف هذا البلد 
فيها   ملا  مستقبال  الدورات  هذه  تستمر  وان  وغريه، 
من الفائدة واملعرفة التي يستفيد منها الطلبة وغريهم 

من كل املعلومات التي تعطى فيها.

العتبة الحسينية المقدسة
تقيم دورة تدريبية في جمهورية 

مالي بأساليب البحث العلمي
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شبهات مرفوضة واقاويل مدحوضة 
ونهضة الحسين »عليه السالم« محفوظة

ما  ال  وننظر  السالم  عليه  السني  استشهاد  يوم  حتى  حدث  ما  تركنا  لو   
السني  خطابات  مع  بمقارنتها  ونقوم  هذا  يومنا  ال  استشهاده  بعد  حدث 
عليه السالم منذ ان هلك معاوية وحتى استشهاده فان الحداث وما جرى 
عل املسلمني بعد استشهاد السني لو كفيل ودليل اثبات وانبعاث مصداقية 
السني عليه السالم برضورة النهوض وهو املفروض والتخاذل مرفوض. 
عندما طلب من السني ان يبايع يزيد قال لم ان يزيد شارب المر وفاسق 
اراد  للتاريخ هم من خذلوا السني لنه  املدينة وحسب قراءيت  ولكن اهل 
نرصهتم فخذلوه ما اضطر ال الرحيل ال مكة، فعندما قال لم ان يزيد فاسق 
وشارب مخر ل يؤيدوه ولكن عندما ذهب عبد الل بن حنظلة عل راس وفد 
ال الشام وراى يزيد يرشب المر عاد ال املدينة وثار اهلها وخلعوا بيعة يزيد 
ملا بلغهم ما يتعمده من الفساد إذ علموا أنه رجل يرشب المر ويزين بالرم! 
فأخرجوا عامله عثمن بن حممد بن أب سفيان من بني أظهرهم ؛ وولوا عل 
يزيد ف  قريش عبد الل بن مطيع وعل النصار عبد الل بن حنظلة. جرائم 

املدينة ال تعطي الق للحسني عليه السالم بالروج عليه ؟!!!!! 
تسقط  الذي  الطرف  فان  بني طرفني  الرب  تقع  عندما  السالم  املعلوم ف 
وقعت  عندما  فمثال  بالنسحاب،  يبدا  هو  بالحرى  بل  خارسا  يعتب  رايته 
حصل  وبالفعل  املعركة  تنتهي  كي  اجلمل  عقر  المري  طلب  اجلمل  حرب 

 اسم الحسين عليه السالم شغل التاريخ ورجال التاريخ وبكل 
اتجاهاتهم والكل يحاول ان يفسر ويعلل خروج الحسين 

عليه السالم الى الكوفة وما رافقه  من احداث ومنهم من  
يحاول االتهام بان الحسين ما كان له ان يخرج وهو يعلم 

بحال اهل الكوفة الذين غدروا بابيه واخيه على راي الحاقدين 
على العراق ومنهم كان بدور المشير والناصح بان يعدل 

الحسين عن خروجه الى الكوفة، وبعد استشهاده والطعن 
بخروجه يحاول فريق من المحققين بتحليل االوضاع التي 

كانت عليه المدينة والكوفة والشام لكي يثبت صحة خروج 
الحسين عليه السالم.
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شبهات مرفوضة واقاويل مدحوضة 
ونهضة الحسين »عليه السالم« محفوظة

ما قاله المام، كمنوا لب الفضل العباس خلف نخلة وقطعوا 
السني  اصحاب  قتل  ثم  ومن  وقتلوه  الراية  وسقطت  كفوفه 
بامجعهم اليس من املفروض ان املعركة انتهت ؟ كال بل استعرت 
الة حربية  السالم وطعنوه بكل  اكثر وتكالبوا عل السني عليه 
حيملوهنا سهم رمح سيف سكني وبعد كل هذه الطعنات كان فيه 
رمق من الياة فلم يكتفوا بل سحقوا جسده باليول، هل انتهت 
الرب؟ كال، اقدموا عل قطع راسه وراس من معه وحلوها عل 
الرماح يطوفون هبا المصار. فلو استمع السني ال نصيحة من 
الرمال  عل  صيعا  كان  اذا  ؟  سيركونه  تعتقدون  فهل  نصحه 
فهل  نساؤه  وسبيت  خيامه  وحرقت  جسده  قطع  بل  يرك  ل 
سيركونه حيا لو ساملهم ؟ نقطة جوهرية ل ار احدا من املحققني 

الصلح  بنود  احد  ان  وهي  ال  تستحق  بم  عليها  الضوء  سلط 
او اخوه  بني السن عليه السالم ومعاوية هي ان يكون السن 
اليها  اشار  الوثيقة  فهذه  معاوية،  عند هالك  الليفة  السني هو 
لبيعة  تعطي الق  التي  بالبيعة وهي  احق  انا  قال  السني عندما 
السني ل ليزيد ولجل هذا اص يزيد عل السني ان يبايع حتى 
السن  صلح  من  البند  هذا  بتنفيذ  باملطالبة  السني  حق  يسقط 

)عليه السالم(. 
ول يفوتنا ان نذكر ان يزيد لعنة الل عليه كان قد امر بقتل السني 
عليه السالم حتى وان بايع ولن السني يعلم بنواياهم ل يسنح 

لم الفرصة ولذا كان شعاره يوم الطف هيهات منا الذلة .
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الشيخ عباس الخويبراوي الناصري
)1312 هـ – 1386 هـ(

 اسمه ونسبه:
هو الشيخ عباس بن عواد بن شاتي الجابري العنزي الذي 

ينحدر من منطقة الخضر التابعة للسماوة ، ولد عام 
1892م ، سكن النجف منذ نعومة أظفاره ودرس على يد 

علمائها في عام 1327هـ الموافق لعام 1907م  نشأته:

عرشة  الامسة  بلغ  وحني  عمره،  من  العارشة  ف  وهو  أباه  فقد 
مه أخوته وعشريته للرئاسة والوجاهة ملا كان يظهر عليه من  قدهّ
بحوزة  اللتحاق  آثر  لكنهّه  ة،  المهّ وعلو  العقل  ورجاحة  الفطنة 

ًها إل الدراسة،  النجف الرشف، منرصًفا عن الرئاسة متوجهّ
مات والسطوح، ثمهّ انتقل إل الدراسات العليا ف تلك  درس املقدهّ
العلوم عل أيادي مشاهري املجتهدين ف عرصه، حتهّى نال درجة 

الجتهاد.
أساتذته: نذكر منهم ما ييل:

1- السيهّد كاظم الطباطبائي اليزدي.
2- السيهّد أبو السن املوسوي الصفهاين.

د حسني النائيني. 3- الشيخ حممهّ
مي. 4- السيهّد حسني المهّ

د رضا آل ياسني. 5- الشيخ حممهّ
د الزائر دهام. 6- الشيخ عبد املحمهّ

نال درجة الجتهاد املطلق عام 1943م عل يد مراجع النجف 
الكبار كالسيد أبو السن الصفهاين والسيد حممود الشاهر ودي 

وغريهم .
ف سنة 1920 تقدمت وفود مدينة الناصية بطلب إل املرجعية 
، فاختارته  فيها  املرجعية  الناصي معتمد  الشيخ  الدينية ليكون 
تاريخ  من  حرجة  مرحلة  وف  اجلسيمة  املهمة  لذه  املرجعية 

العراق.
شارك الشيخ الويباوي ف ثورة العرشين وحصار النجف سنة 
1918، وما أعقبها من أحداث، ثمهّ ثورات الفرات ف الرميثة، 
مسامهته الفاعلة ف أحداث عام 1935 ف مدينة سوق الشيوخ 

وقد كانت بقيادة علمء أجالء مثل الشيخ عبد السني مطر وعبد 
السني شحتور وبرعاية من املرجع حممد حسني كاشف الغطاء 
ما أجب الكومة إلرسال اجليوش لفتح املنطقة عسكريًا ، وكان 

ار، وانطالق ملحاربة املحتل.  بيته ف الناصية مأوى للثوهّ
كم  الناصي،  جامع  باسم  اليوم  املشهور  الكبري  اجلامع  س  أسهّ  
س املدرسة الدينية فيها وخترج عل يده مجلة من العلمء الكبار  أسهّ
كالشيخ أسد حيدر صاحب املؤلفات اجلليلة والشيخ حسن مطر 
الناصي وهو من املجاهدين الكبار أسس الشيخ الناصي نادي 
وبث  العقائدية  الجواء  بإشاعة  تكفل  الذي  اإلسالمي  الدب 
فكانت  اإلسالميني  والشعراء  الدب��اء  واحتضان  التديهّن  روح 
العرب  الشعر  وامايس  واملحارضات  والدبية  الفكرية  الندوات 
التي  واإللادية  التبشريية  المالت  عل  ًا  وردهّ باستمرار  تتوال 

اجتاحت مدن اجلنوب بشكل سافر.
 ومن مؤلفاته: مفتاح القواعد.

 وفاته:
من  والعرشين  الرابع  ف  رسه(  )قدس  الويباوي  الشيخ  توفهّ 

ة 1386ه�، ودفن ف النجف الرشف. ذي الجهّ
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 .. عاشوراء  يوم  شمس  وت��رشق   قليلة  ساعاٌت 
شمس التضحية والفداء.... ساعات قليلة وترشق 
السالم(   السني)عليه  البكاء...صوت  اصوات 
البدن السليب.. والد الريب. ..  الوحيد... ذي 
املفدى بأهل بيته امليامني... وأصحابه املنتجبني... 

وبعياله السبايا املرشدين... 
هذه  ؟  السالم(   السني)عليه  المام  خرج  ملاذا    
خرج  لقد  حني.  كل  اسمعنا  عل  تتوارد  أسئلة 
المام )عليه السالم( ل من أجل منصب دنيوي، 
التي  املحمدية  الرسالة  انتصار  أج��ل  من  خ��رج 
أرسى أهدافها جده النبي حممد )صل الل عليه وآله 
بيته  وأهل  أصحابه  معه  اصطحب  وقد  وسلم(، 
أجل  من  والطفال...  النساء  من  السالم  عليهم 
التضحية ونرصة رسالة النبي املرشقة، فقد ضحى 
حرمة  وحفظ  والع��راض  ال��رشف  أجل  من  هبم 

اإلسالم وكرامته، ول يرضخ للباطل أبدا ... 
خرج سليل النبي ليصحح ما أفسده البيت الموي 
هدفه  فكان  الص��ي��ل  املحمدي  اإلس���الم  بحق 
ومنهجه ومبدؤه اإلصالح، حتى قالا عليه السالم 
رسول  جدي  أمة  ف  اإلصالح  لطلب  )خرجت   :

الل... ( . 
السالم(   السني)عليه  الم��ام  إن  دائ��م  فتذكروا   
الجيال  مر  عل  ي��درس  أن  جيب  الياة  منهاج 
)عليه  السني  الساسية،  غايتنا  مفاهيمه  ولتكن 

السالم( حياة ل تفنى.

الحسيُن »عليه السالم« منهاج الحياة
زيد علي كريم الكفلي 
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اإلمام علي )عليه السالم( 
في فكر معتزلة بغداد

المؤلف: أ. د. جواد كاظم النصر اهلل 

نبذة عن الكتاب:
يشمل هذا الكتاب رؤية واضحة عن أمري املؤمنني )عليه السالم( 
ف فكر املعتزلة بغداد وما ذكروا عنه وعن فضائله ومنزلته، فجاء 
من  جمموعة  عل  فصل  كل  اشتمل  فصول  مخسة  عل  الكتاب 
لعراقة  تفصيلية  بدراسة  منها  الول  الفصل  اختص  املباحث، 
رؤية  الثاين  الفصل  وتضمن  السالم،  عليه  عيل  اإلم��ام  نسب 
التي عدوها من أسس  لنشأة اإلمام عيل )عليه السالم(  املعتزلة 
تفضيله عليه السالم، أما الفصل الثالث فكان لصائص اإلمام 
املعتزلة  تفسري  أما  فيها،  املعتزلة  رؤية  لبيان  السالم(  )عليه  عيل 
لرؤية اإلمام عيل )عليه السالم( لنظام الكم, فقد تناولا الفصل 
الرابع, وجاء ف مبحثني الول ملا قبل الالفة، والثاين ف خالفة 
والخري  الامس  الفصل  وج��اء  السالم(،  )عليه  عيل  اإلم��ام 
السالم(  )عليه  عيل  اإلم��ام  حول  العتزالية  الرؤية  ليوضح 
والفكر العرب السالمي، واشتمل عل عرشة مباحث ملواضيع 
اإلمام  العلم،  مدينة  السالم(  )عليه  عيل  )اإلمام  وهي:  خمتلفة 
السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  اإللي،  والعلم  السالم(  )عليه  عيل 
مصدر للتصوف، اإلمام عيل )عليه السالم( وعلم الفقه، اإلمام 
السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  القرآن،  وعلوم  السالم(  )عليه  عيل 
والبالغة، اإلمام عيل )عليه السالم( وعلم الفلك، واإلمام عيل 
)عليه السالم( وعلم اليوان، اإلمام عيل )عليه السالم( وعلم 
الباحث  والغيبيات(,وختم  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  التاريخ، 
إليه من خالل  التوصل  تم  ما  أهم  فيها  أوضح  بخامتة  الفصول 
ها فيه باملواضيع التي يمكن أن تكتب عن أب الديد  البحث, منوهّ

وكتابه رشح هنج البالغة, التي ل زالت ل حتظ باهتمم الباحثني.
وتستشف من وراء الكتاب كله عقلية نرية غري متعصبة وحتليالت 
منطقية وأملعة ف التفكري وابتكارا ف التعليل, َقلَّ أن جتد له نظريًا ف 

يقتبس  أن  له  املطالع  القارئ  القديمة,وبوسع  بله  الديثة  الكتب 
شيئًا جديدًا من كل فصل من فصوله إن ل أقل من كل صفحة من 

صفحاته فهو الكتاب القديم-اجلديد دائًم وأبدًا.
جاءت هذه الدراسة لتقدم لنا صورة عن رؤية اعتزالية أل وهي 
مسألة التفضيل أي تفضيل اإلمام عيل عليه السالم بعد الرسول 

صل الل عليه وآله التي جاءت عند املعتزلة من جانبني:
بكونه الكثر ثوابًا -والكثر مناقب.

لبن  البالغة  هنج  رشح  حول  الول  هي  الدراسة  هذه  تكن  ل 
متعددة, ويعد هذا اإلصدار من  دراسات  بل سبقتها  الديد,  أب 
املؤمنني  أمري  وبسرية  البالغة  هنج  بعلوم  املختصة  اإلص��دارات 
علمية  سلسلة  ضمن  وفكره  السالم  عليه  طالب  أب  بن  عيل 
عبها  يتم  التي  العلمية(  الكتب  ب)سلسلة  موسومة  وفكرية 
طباعة هذه الكتب وإصدارها ونرشها ف داخل العراق وخارجه, 
والدارسني  الباحثني  إل  الكاديمية  العلوم  هذه  إيصال  بغية 
وإعانتهم عل اخذ هذا العطاء الفكري والنتهال من علوم أمري 
املؤمنني عيل عليه السالم والسري عل هديه وتقديم رؤى علمية 

جديدة تسهم ف إثراء املعرفة وحقولا املتعددة.
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الناشر: مؤسسة علوم نهج البالغة-العتبة الحسينية المقدسة

نبذة عن الكاتب:
- ولد الستاذ الدكتور جواد كاظم منشد ياسني منصور النرصالل 
ف  1971/8/15، وبعد أن أكمل دراسته العدادية سنة 1989م 
التحق بقسم التاريخ ف كلية الداب ف جامعة البرصة سنة 1989 
� 1990، التي خترج فيها سنة 1992 � 1993 وبتقدير جيد جدا، 
وبعد إكمله الدمة اإللزامية أكمل دراسته العليا ف نفس الكلية سنة 
1995م والتي حصل بعدها عل املاجستري ف 1998/7/22م ف 
تاريخ القتصاد اإلسالمي وبتقدير جيد جدا، ثم أكمل الدكتوراه 
 (( أطروحته  حول   2003  /6/5 ف  اإلسالمي  الفكر  تاريخ  ف 
رشح هنج البالغة لبن أب الديد: رؤية إعتزالية عن اإلمام عيل 

)عليه السالم((، وبتقدير جيد جدا.  
 / الداب  كلية  ف  تعيينه  بعد  والبحث  بالتدريس  العمل  بارش   -

جامعة البرصة ف 1998/8/23م.
-أما ف ما يص اجلانب العلمي، فقد تم ترقيته إل مرتبة مدرس 
ف 2001/8/21، وإل أستاذ مساعد ف 21/ 8/ 2004، وإل 
وسام  عل  وحصل   ،2011/5/12 ف  )بروفيسور(  أستاذ  رتبة 
املتميز  الستاذ  لقب  ونال  2014/10/25م.  ف  العرب  املؤرخ 

عل كلية الداب لعامي 2012م، و2018م. 
- له العديد من املؤلفات املطبوعة وقيد النرش ما يقارب مخسة عرش 

كتابا، منها:
 1-اإلمام عيل )عليه السالم( ف فكر معتزلة البرصة

2-اإلمام عيل )عليه السالم( ف فكر معتزلة بغداد 
3-اإلمام عيل )عليه السالم( ف رحاب البرصة

 4-فضائل أمري املؤمنني املنسوبة لغرية )انجز منه ثالثة أجزاء(.
عليها  ال��زه��راء  فاطمة  )السيدة  املقدس  التسبيح  5-صاحبة   

السالم(.
 6-شهيد الثورة السينية الول. 

)عليهم  البيت  لهل  والقتصادي  السيايس  الق  7-مصادرة 
السالم(.

 8-سفينتا النجاة اإلمامان الكاظم والرضا )عليهم السالم( .

العلوم  خمتلف  ف  بحثا   )60( عل  يربو  ما  فله  البحوث  -أم��ا 
التاريية، نذكر بعضها, فمنها :

1- دور املرأة ومكانتها ف عرص الرسالة.

2-اجلاهلية فرة زمنية أم حالة نفسية؟.
 3-املبالغة ف الصحابة.

من  وغريها  اجلاحظ،  فكر  ف  السالم(  )عليه  عيل  4-اإلم���ام   
البحوث القيمة... 

- شارك ف 32 مؤمترا علميا داخل العراق وخارجه، و)35( ندوة 
علمية وثقافية.

- ومنذ عام 2003 أصبح تدريسيا ومرشفا ومناقشا ف الدراسات 
العليا  الدراسات  ف  درسها  التي  املوضوعات  أهم  ومن  العليا، 
أصول  و)  اإلسالمي(،  الفكر  )تاريخ  والدكتوراه،  املاجستري  ف 
الفكر اإلسالمي(، و) دور  الكالم ف  الفكر اإلسالمي(، و)علم 
اإلسالمي(،  والتاريخ  النبوية  السرية  تدوين  ف  اإلرسائيليات 

وغريها.
فاطمة  )السيدة  منها،  رسالة  عرشة  مخس  من  أكثر  عل  -أرشف   
عليها السالم دراسة تاريية(، و)التشيع ف الندلس(، و)التشيع 
و)صورة  السالم((،  )عليه  السني  اإلمام  و)أنصار  البرصة(،  ف 
النبي حممد )صل الل عليه وآله( ف صحيح البخاري(، و)السرية 
النبوية برؤية أمري املؤمنني )عليه السالم( دراسة ف هنج البالغة(، 

وغريها.
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ط���������ف����ُل ال���������ح���������س����نِي اأف�������������ا�������ضَ ن���������ب����ع����َة م���دم���ع���ي   

ب�����������س���رب���ٍة    ال���������ح���������س����نَي  ي�����������س�������ت�������س���ق���ي  ج�����������������اَء  اإذ 

�����������������ا م�����������ن ِك���������ن���������ان����ِة ح�������ق�������ِده���م    ��������������َق���������وُه ِريًّ و�����سَ

وا    ذب�������������ح������وُه ف�����������ي ِح�����������ج�����ِر احل�������������س������نِي، وك������������رَّ

ق���������������د ج�����������������اَءُه ����س�������ه�������ُم ال�������م�������ن���ّي���ِة ح�������ي�������ُث ل   

اإذا    ���ا  م�������ن�������ت�������ِف�������سً ك�������ال�������ف�������رِخ  ب���������������ه  ف������������������������اإذا  

ف���������اه���������ت����زرَّ رغ�����������������َم ال��������������س����ع����ِف ِه�����������������ّزَة ذائ�����������ٍق   

ع��������ل�����ى    ذراع���������������������������اُه  ال���������ت���������ّف���������ت  ب�������������������ه  واإذا 

ف���������اث���������ن����اِن  ح��������������وَل ال�������ج�������ي���ِد ِف���������ع����ل����َة خ�������ائ���ٍف   

ط���������َل���������َع  ال�������ح�����������س���نُي ي�����������������روُم ن���������ج����دَة ط�������ف���ِل���ه   

ل���������رزِئ���������ِه    ����س�������ب�������ي���َه  ول  ال�������ح�����������س�������نِي  ي�������������������وُم 

ل�����ل�����س��ن��ى    م�������������اًء  ال���������ك���������فِّ  ِم��������������������لَء  راَم  ق��������������د 

دًم�����������ا    ُم�������ل�������ئ���ت  ق���������������د  ك��������������ّف���������اُه  واإذ  ���������وا،  َل��������������بُّ

واأح�����������������������ضرَّ رع��������������س���������َة ط���������ف����ِل����ِه ف���������ي ِح�����������ج�����ِرِه   

ل��������������و م�����������������اَت م��������������ن ظ�����������م�����اأٍ ف���������ت����ل����َك م�����������س���ي���ب���ٌة   

اأم���������اَم���������ه����ا    ت���������ق���������وُم  ل  ال�������م�����������س���ي���ب���ُة  ه�������������������ِذي 

وال���������م����دى    ت�����������س�������ق���ُط،  ت���������ك���������اُد  ال��������������س���������م����اَء  اإنرَّ 

وال�����������������ب�����������دُر  م��������������ا زال�����������������ت ك�����������اآب�����������ُة وج�������ِه�������ه   

وال��������������س����م���������ضُ ل�������������ول الأم���������������ُر م�������ا �����س����ط����ع����ت ل���ن���ا   

�������ل���َب���ه    ت�����������ا ل�������ل�������ِه ل��������������ول ال�����������ك�����وُن اأم��������������س����َك ����سُ

ه�����وت    ف�����م�����ا  ال�����������س�����م�����اِء  اإىل  ال���������������دم�������اَء  ورم�����������ى 

ب���������اأك����رَم����ن ال���������ف��������������س����ي����ُل  ي���������ُك���������ِن  ل  ربُّ  ي��������������ا 

غ�������ي���َم���ه���ا    ت  رورَّ ِدم�����������������������اُه،  ال��������������س���������م����اُء  اأخ�����������������َذ 

اأ�����س����ل����ع����ي يف  والأ����������س���������ى  ال�����������ت�����ف�����ّج�����َع  و�����س���������ق����ى 

ل���������ر�����س���������ي����ِع����ه ال���������ط����ه����ِر ال�������������ذي ل���������م َي���������ر�����س����ِع

�����س���������ن����ع����وا  ال�������������ذي ِم�����������ن َق���������ب����ِل����ه����م ل���������م ُي�������س���َن���ِع

وك�����������������ذاك ������س�����������لُّ�����وا ظ�����������ه�����َره�����م ف�����������ي اأرب���������������ِع !

ُي�������خ�����������س���ى ع�������ل���ي���ِه ب���������ِح����ج����ِر اأ�����س���������ي����َد اأ����س�������ج���ِع

���ِع �����������ي�������َد وه�������������������و ب�������غ�������ف���ل���ٍة وت�������ه�������جُّ ق���������������د ����سِ

ل���������ل���������م����وِت  م��������������ن �����س���������ي����ٍف ح�����������دي�����ِد ال�������َم���ق���ط���ِع

! اأذُرِع  ِم��������ن  ل���������ه����ا  وي�����������ا  ال���������ح���������س����نِي،  ج�����������ي�����ِد  

واث�����������ن�����������اِن  ح��������������وَل ال�������ط�������ف���ِل ِف���������ع����ل����َة ب�������اخ���ِع

ف��������������������اإذا  ال���������������ردى ج�������������اٍث ب���������������ذاِت ال���������َم����ط����ل����ِع!

ف�������������������ي  ك�������������������لِّ اأي�����������������������اِم ال���������خ���������الئ����ِق اأج���������م���������ِع

م��������������ن ف�������ي�����������ضِ ن���������ه���������ٍر ب���������ال��������������س����ق����اي����ِة ُم�������������َرِع

���ِع م�������������������ن  ن�����������ح�������ِر ط���������ف���������ٍل ب�������ال�������ظ���م���ا ُم�������ت�������ل���فِّ

ل�����������ّم�������ا ال���������ودي���������ع���������ُة اأُرِج�����������������ع�����������ت ل���������ل���������ُم����وِدِع

اأّن��������������������ى وه�����������������ذا ق��������������د ج�����������رى ب�����������الأف�����ظ�����ِع ؟!

������س�����مُّ اجل��������ب��������اِل، ف����ك����ي����َف ع�����ظ�����ُم الأ�������س������ل������ِع ؟!

ي�������ف�������ن���ى، وح�����������������زُن ال�����������ع�����ر������ضِ ل���������ّم����ا ُي�����������رَف�����ِع

���ِع ! ت�����������ب�������دو ل���������ن���������اظ����ِر ن�����������������وِره ال�������ُم�������ت�������س���ع�������سِ

ول�����������������������داَم ل�����������ي�������ٌل ف�����������ي ال���������ف��������������س����اِء ال�������ب�������ل���ق���ِع

���ِع ُم�������ت�����������س���ع�������سِ ب���������م���������و�����س����ٍع  ل��������������س���������اَخ   ، ربٌّ

ل�����������������������الأر������ضِ م�����������ن�������ه ق���������ط���������رٌة ك���������ال���������َم����دم����ِع

���ع���ي ِم��������������ن ط���������ف���������ل����َي ال���������ع����ط���������س����اِن ح�����������درَّ ت�������ف���جُّ

وت��������������ق���������اط���������رت ب��������������الأح���������م���������ِر ال���������ُم���������ت���������داِف����ِع

مرتضى آل شرارة العاملي
) مصيبُة عبداهلل الرضيع عليه السالم(

السماء  إلى  الدماَء  ورمى 
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حيدرعاشور

ارتلُّ باس���ِم نحرك المذبوح 
أنشودة الحزن

ارتل ّ با�سِم نحرك املذبوح اأن�سودة احلزن، واأمللم ُخال�سة الوجِع مبزيٍج 
كامللح  �سياءاتك  تنرُث  هنا  لزلت  كاأنك  ِظلك،  حتت  واأبكي  اجلزِع،  من 
على اجلروح دون �سوٍت، وانت ترى املزيد من اليزيديني ي�سيعون الفقر 
على  ن�سج  حتى  خطواتك،  عن  مواليك  وي�سّقون  اليتامى  ويَكرثون 
اأكتاف حمبيك احلديد ال�سلْد، وهم موؤمنون انك لزلَت يف كربالء تعّد 

لطف جديد ..
؟... كي  ترّم  �سيذبح لك  ؟... كم نحر  �ستحتاج  �سيدي، كم طف  يا 
مولي،  يا  فاأنت  �سجيل،  من  بحجٍر  الظاملني  وتقذف  النفو�ض،  خراب 
الغيُث و�سَط ِا�سطراِب النفو�ض؟! ومعراج العبور، فلْن يهتدي اليك اإل 
النا�سج يف معرفتك، يبادلك بيقني العزاء، مقّدمًا قرابنَي الوفاء على 
املقد�ض  با�سمك  اليه  وي�سار  للمكان  الع�سِق حتى تنت�سب روحه  ابواِب 

الغلى يف ال�سموات والر�ض – هذا رجٌل ح�سيني- ..
هذا اأواُن احلزن فلنلب�ض ال�سواد ونطّهر القلب ون�سّق الدرب نحو المام 
املظلوم لرن�سم يف اذهاننا خارطة فاجعة الذبح يف عا�سوراء، ليتجلى 
وب�سهقة  ال�سخي  بالدمع  ح�سرتِه  يف  ونق�سم  ال�سمر،  باطن  يف  اجلزع 
يف  ونحمل  مدينته،  يف  اخلطى  ونهّذب  نهجِه،  على  ن�سر  ان  امل�سطر 
ل  مظلته..  حتت  اننا  كله  العامل  ونباهي  عقيدته،  وقلوبنا  عقولنا 
يهم باي قناع تباهي!، املهم ان تكون قب�سا من كربالء ومت�سك مبعرفٍة 
حمرم  طِف  يف  الزاكيات  الدماء  ثوب  والنقاء،  الطهارة  ثوب  باأذيال 
اجل��روح،  البوح عن  من  تي�سر  ال��روح بخ�سوع مبا  مع  دن��دْن  احل��رام.. 
اليوم  كاأنها  الفجيعة  الذكرى  اطلق  الوجِع،  من  املن�سوج  احلزن  ابتكر 
قد ادمْت فوؤاد من �سلت عليه مالئكة ال�سموات، واثقلت احلزن واجلزع 

يف العاملني. 
احزن اأيها املوايل للعقيدة وا�سرْخ بالآهات.. انك �ستدخل ذكرى ثورة 
يطوي  الن�سان..كي  حرية  اجل  من  املوت  �سرخة  امللكوتي..  العروج 
ف�سهيد  الذنوب..  من  �سفحات  لك  ويبّي�ض  معا�سيك  من  �سفحات  اهلل 

الطف هو �سيُد �سباب اجلنة يف �سموِه املقد�ض.
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مالك البطلي لَقد كاَن الَطفُّ وُذبَح ال�سوُءمن وحي الطفِّ
وماتْت الِظالل

يف ح�سِن الِرمال !
ما زلت ات�ساءل: هل اإنرَّ ال�سوَء ُيذبح!

********
اآٍه.. اأّيها الطفُّ

الروؤية مثَل حوريٍة �سقطت من �سجرِة الِفردو�ض 
وفتحت جرَح ال�سوؤال بنَي حوافِر اخَليِل 

وهي َتتلو اآخَر اآياِت الَعط�ِض
 على وجِه الُراب!

********
ُهنا ُنِحَر جناُح حمامٍة ال�سالم

و�سوء ظل يرفرُف و�سَط حرارِة الفجيعة
ودم مبت�سُم بكف عاموِد قدم قرباٌن لوجِه ال�َسماء

واإىل الآَن مل جتّف دموُع ال�َسماء!
********
اآٍه.. اأّيها الطفُّ

على ثراك تنوُح اآخُر ق�سيدٍة ..
تعانُق ال�سعَر  بدم ودمع كِلمات 

واآخُر نهٍر ُيعانُق نهرا بال ِذراعني
فلم اأَر نهرا  بقرِب نهٍر َينزف!
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جراٌح بنكهة الحّب
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������ُم اجل������������������������راِح ال����ت����ي ك�����������احُل�����بِّ ن��ك��ه��ُت��ه��ا    م�����ا ا�������سْ
ْم������ل َغ���اف����َ���َل���ن���ي    �����ُم ال���ع���ن���������������اوي���ن ُم���������ن����ُذ ال������ررَّ م����ا ا������سْ
مت�������س���ي ع����ل����ى ُل��������������َغ����ِة الأوَج���������������������اِع �����س����ط����َر َدِم�������ي   
ب��ن��ا    َي�����ِئ�����ُن  ِم����ي����َن����اٌء  �����������������������������������������������وِق  ال�����سرَّ اأّول  اإْذ 
���ح���ًى    ����سُ ���������������������������داُء  ال���نِّ اإل  �����ع�����ِه  ِو������سْ يف  ول����ي���������ضَ 
����اَءل����ٍة    ُم���������سَ يف  ���ي  َن�������ْف�������سِ َخ�����������������������������������ارَج  �����ي�����ُح  اأَ������سِ
�����ًا ���س��َي��ح��َت�����������������������������اُج��ه��ا الآت�����������وَن م����ن َظ����َم����اأٍ    َك�����اأ������سَ
�����وَرت�����ُه    ������سُ �����دِر  ال�����������سرَّ يف  ال���������ذي  ك����ال����َع����وي��������������ِل  اأو 
َت�������س���َب���ُه���ن���ي    اأ  اأَوَج���������اِع���������ي  َك���رَب�����������������������������������الءاُت  ي�����ا 
���ورُت���ن���ا    م������ِع ����سُ ����ن����ا اآِل�������َه���������������������������������������������������������������اُت ال������درَّ ك����اأنرَّ
����ن����ا وَي����َت����ام����ى ال��َف��ْج�����������������������������������������������������ِر َي�����س��ل��ُب��ن��ا    ك����اأنرَّ
����ْت    وُم���������ف���������رادٌت م������ن ال�������ن�������زِف ال���������ذي ان��������������َت����َف���������سَ
اأمٍل    ف���������������ي  ������نَي  ال������طِّ ������يُء  ُي�������������سِ ال�����ُغ�����م�����و������ضُ  وذا 
��������������������������������������������������������اٌر ب���ل���وَع���ِت���ن���ا    ُه����ن����ال����َك ال����َي���������مُّ ���س��يرَّ
وا�������س������ُج������ْد ع����ل����ى ن����َب���������س����اِت اجُل�����������������������رِح ذاِك�����������رًة   
ن��ب��������������������������������������رُت��ُه    املَ���������ْه���������ُدوُر  اأن���������ا  ����ي  مت����َت����ح����نِّ ل 
ْم�������ِل اأَدِع�������َي�������ًة    ���������������������������������������الَة ال�������ررَّ ف����ُي���������وِج����ُع����وَن ����سَ
ُب������ك������اوؤُه������ا رمّب���������ا اأَع����َط������������������������ى املَ�����������ِغ�����ي�����َب َم��������َدى   
����َي��������������اِئ����ي ال���ت���������������������������ي َغ������ُرَب������ْت    ِغ�����ري�����َب�����ٌة ه�����ي اأ�����سْ
����دْت ِب�����������َدٍم ت���ل�����������َك ال��������ُن��������ُذوُر َه�������������������������������َوًى    ����عرَّ ت���������سَ
ن����ا    ُ ����رِّ ام�������ي ُي���������سَ ُه�����َن�����ال�����َك ال���َع���َط�������������������������������������������ُض ال�������درَّ
����َه����ٍر    �����سَ ال�����لرَّ�����ي�����ِل يف  َب������������������������اِل  َك��������  ي������ط������ُوُل  وه���������ْل 
َي������رِم������ي ال����َب����ع����ي����َد ع����ل����ى ِري����������ِح ال���������ُوُج���������وِه َل����ظ����ًى   
َم�����َدارُك�����ن�����ا    ���ي�����������������������َغ���ْت  ����سِ اأن  ُم�����ن�����ُذ  �����س����ّي����دي  ي�����ا 
ي������ا �����س����ّي����دي ك���������اَن ِج�������ي������ٌل َي�����������������������������������������������رُّ ِب����َن����ا   
���ً��ا ُي���ظ���لِّ���ُل���ُه    ي����اأِت����ي����َك َزْح�����َف������ً�����ا ���س��َم��������������������������������������������اِويرَّ
ِوج���������������������������������������������������ه���ِت���ِه    اآلِء  يف  ال��������������َورَد  وي�������َن�������رْثُ 
���������������������������خ���ِل َي�������س���ِرُق���ن���ي    َي������ِط������لُّ م�����ن ُغ��������رَب��������اِت ال���نرَّ
���������ُت����ه����ا الأُخ������������رى اأَِج����������������������������������يُء ُه���ن���ا    ي�����ا َج����اِذِب���������يرَّ
���ِل���ُب���ن���ي    َت�������سْ �����������َراِق  الإِ������������سْ َرغ�������َب�������ِة  يف  ����م���������ضُ  ال���������سَ
������َري������ُح ع����ل����ى اأَه�����������������َداِب خ�����������������������������س��َل��ِت��ه��ا    ف������اأَ�������سْ
م�������ُل���وَح�������������������ِت���ن���ا    يف  ����ي  ُم���������سِّ اخُل�������ْل�������ِد  ������رَة  �������سِ ي������ا 
َج����واِرُح����������������������������������ُه    َن��������اَم��������ْت  اإذا  ����ِع����ر  ال���������سرَّ ك����م����ا 
�����ِع�����ُرن�����ا َم�������اِث�������ُل احِل���رَم�����������������������������������اِن اأْع�����َج�����َب�����ه    ������سَ

�����ُم الأَ����س���ّق���������������������������������������اء ب�������الآَه�������اِت وال������َوَج������ِع م����ا ا������سْ
ه��ا َط�������َم���ع���ي �����������������������������������درَّ اف����ت����ي ق������ْد ���سَ �����ً����ا ف����ع����ررَّ َح����ظرَّ
��ع��ي �����������������������������������������������سَ ت�����ُ����غ����ِوي َف������اأق�������������َراأُ ف���ي���ه���ا ُك�������لرَّ ُم��ترَّ
َي��ع��ي ث������اِء  ال������رِّ َق��������������������������������������������واِم��ي�����ض  اإل  ول����ي���������ضَ 
َف�����َزِع�����ي ����ِف����ي  خ����فِّ اأْن  يل  ُت���وِم���������������������������������������ُئ  واخَل������ي������ُل 
ي����ا ُغ����رَب����ت����ي ، ي����ا اْح�������ِم�������َراَر ال�������������������َوْج����ِد ف��ل��َت�����س��ع��ي
����ْه����ِر ب���ال���َب���َج���ِع ��������������������������������������������������اِء ال����نرَّ �����ْك�����َرًة ك��ان��ِت�����سَ و������سَ
��ِدِع ���ب�������ضِ ُم�����������������������������������ن�����سَ ���ب���يِّ ال���نرَّ ُم�����ق�����داُر ُع�����ْم�����ٍر ����سَ
َه����َل����ِع؟ �����������اِك يف  اإَيّ واأَن���������ا  ح��ِق��ي��َق��������������������������������������������������������������ت��ي 
���اُل اأُغ�����ن�����ي�����ٍة م�����������������������������������ن ُن���������وت����ِة اجَل���������َزِع ���ل�������سَ ����سِ
ِح�����������������������������������������������ي���ِل ُدِع������ي َم���������وٌت ط�����وي�����ٌل لآَه������������اِت ال���ررَّ
ل�������ُه الأق�����������������������������������������������ا����س���ي ع����ل����ى َك��������فٍّ م�����ن ال�����������َوَرِع
���ِل���ِع م���طرَّ يفرَّ  َك�����������������������������������������������������������������������َم��اٍء  ف���َي�������س���ت���ِح���ي���ُل 
َق����ِع َف������  اأو  ت����ِي����ِل  ب����ال����ررَّ ال��َق��������������������������������������������رَاب��نَي  ف����ال����ِق 
ِب�������َدِع ���ي���َح����ً���ا ف�����������م��ا يف ال���ِع�������س���ِق م����ن  َم�������سِ واع�����������ُرْج 
ُن���ِع���ي ِح������ني  َرقرَّ  ك��َل��������������������������������������������ح��ٍن  �����الُم  ال�����������سرَّ ه������ذا 
��ِف وال����َه����َم����ِع َم����ُت����وَم����ًة ِب����َغ����َم����اِم ال�����������������������������������������������َع�����سْ
��َت��ِم��ِع��ي �����������������������������������������������������������������َواِق��ي��ِه َي����ا اآلَم��������ُه ا���سْ ف���َي���ا ���سَ
���ِع �������سِ ����ُروَق�����ً����ا ِج��������������������������������������������������������������ّد ُم���ترَّ اإل����ي����َك َت���ت���ل���و �����سُ
�����������������������������������������������اَق��َط��ْت لِث�����َم�����اِت ال�����َق�����ْ�ِ وال���ِق���َط���ِع ف��ا���سرَّ
���َج���ِع؟ �����َر ، ه�����ْل ي����اأِت����ي َك����َم����ا ال�������سَ َب��َوح��������������������������������ًا ت�����اأخرَّ
َح������ّد الأَِن�����������نِي ِب�����������������������������������������������������������َط��ي��ٍف َن�����اِح�����ٍب مَلِ������ِع؟
���ِع.! َت�������سَ مل  ِب����اخَل����ْط����ِو  �����َوى  ال�����نرَّ انرَّ  ل�����َو  َك�����������������������������������َم��ا 
ك���اجُل���َم���ِع  ، دي����ِد  ك����ال����ررَّ  ، ك���ال���َع���ْط���ِف  ِج��ئ��َن��������������������������اَك 
وال����������َوَدِع الآِه  �����������������������������������������������������������������اَلَة  ���سَ ي���ت���ُل���و  َن����������َراُه 
���ه���ل���ِي���ِل واملِ����ن�����َ����ِع َع�����َر������ضٌ َت��������������������������������������������������������������ن��ّزَل ب���ال���ترَّ
ُم���ن���ط���ِب���ِع الآلِم  ع��������������������������������������������ل��ى  َح���������َرٍف  ُن������وَب������اُت 
���َرِع ِت���������الوًة ِب������َدَع������اِء ال��ن��������������������������������������������������������������زِف ب���ال�������سَ
�����������������������������ن��ي َوَج����َع����ي ��برَّ �����وٍء ���سَ ����اَء م����ن َغ�������ِر ������سُ َب����ي���������سَ
���ِن ال���ِت���ن���َح���اِب مُم���ت���َن���ِع ���َت�������سِ َك��ال��َب��ْح�����������������������������������������������ِر حُمْ
�����ِع ُم�����رجَتَ يّف  ِب�����س��������������������������������������������َوٍت  ����نِي  احُل���������سَ ِب����ا�����س����ِم 
ِح����ك����اَي����ٌة ب��ي��������������������������������������������������������������������ن َرْم��������ٍل ِف����ي����ِك ُم���ف���َت���َج���ِع
ال�����������������������������������������������������������������َط��َم��ِع َج�����وِف�����ِه ت������اّلً م����ن  ي����ُك����وُن يف 
ن���ط���ُق اب�����ِت�����َه�����الِت ِع�����������������������������������������س��ِق��ي َن����ح����َو ُم��ن��ت��َج��ِع��ي

أمــــــــــــــل الفـــــــــــــــرج
 إلى سيد الشهداء اإلمام الحسين )عليه السالم(
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 و�سول �سيد ال�سهداء الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( اىل كربالء   �سنة 61 ه�  
عندما ا�سطّر الإمام احل�سني)عليه ال�سالم( للوقوف يف منطقة كربالء، راح)عليه ال�سالم( ي�ساأل، 

وكاأّنه يبحث عن اأر�ض كربالء، فقال: »َما ا�ْسُم َهذه الأر�ض«؟ فقيل له: اأر�ض الطف.
»الّلهّم  ال�سالم(:  فقال)عليه  كربالء،  ا�سُمها  قيل:  هذا«؟  غر  ا�سٌم  َلَها  »َهْل  ال�سالم(:  فقال)عليه 

اأعوُذ بك من الَكْرِب والَبالء«.
ثّم قال)عليه ال�سالم(: »َهذا َمو�سع َكرٍب وَبالء، انزلوا، َهاُهنا حَمطُّ ِرحاِلنا وَم�سَفُك ِدماِئَنا، وَهاُهنا 

ي ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله(« فنزلوا جميعًا. حَملُّ قبوِرنا، ِبَهذا حّدثني َجدِّ
َرب ف�سطاطه، وراح ُيعدُّ �سالحه، وي�سلح �سيفه،  نزل الإمام احل�سني)عليه ال�سالم( اأر�ض كربالء، و�سَ

ُمرّددًا)عليه ال�سالم( الأبيات الآتية:
َيا َدْهُر اأُفٍّ َلَك ِمن َخليِل     كْم لك بالإ�سَراِق والأ�سيِل

احٍب َقتيل    والّدْهر ل يقنُع بالَبديِل ِمن َطالٍب و�سَ
وُكّل حيٍّ �َساِلٌك �َسبيِل     َما اأقَرَب الَوْعد ِمن الّرحيل

                  واإّنا الأمُر اإىل اجَلليِل
فلّما �سمعت ال�سّيدة زينب)عليها ال�سالم( تلك الأبيات، قالت: »يا اأخي! هذا كالم َمن اأيَقن بالَقتل«! 

فقال)عليه ال�سالم(: »َنَعْم يا اأُخَتاه«، فقالت: »َواثْكاله، َينعي احُل�َسني اإيّل َنف�َسه«.

 ورود عمر بن �سعد بن اأبي وقا�ض مع جي�ض اأهل الكوفة اإىل اأر�ض كربالء  �سنة 61 ه� 

و�سول �سبث بن ربعي اإىل كربالء على راأ�ض اأربعة اآلف �سخ�ض.

منع املاء عن اأهل البيت )عليهم ال�سالم( يف كربالء  �سنة 61 ه� .

جميء �سمر بن ذي اجلو�سن بكتاب من ابن زياد )لعنهما اهلل( بقتل احل�سني )عليه ال�سالم(  �سنة 61 ه�  .

�سبي العرة الطاهرة )اأهل البيت( اإىل الكوفة بعد واقعة الطف يف كربالء  �سنة 61 ه�  

و�سول ال�سبايا اإىل الكوفة  �سنة 61 ه�  

دفن �سهداء الطف )احل�سني و اأهل بيته )عليهم ال�سالم(  �سنة 61 ه�

حركة قافلة ال�سبايا من اأهل البيت )عليهم ال�سالم( من الكوفة اإىل ال�سام   �سنة 61 ه� 

ا�ست�سهاد الإمام احل�سني واأهل بيته و�سحبه )عليهم ال�سالم(  �سنة 61 ه� 
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قال المام جعفر ال�سادق عليه ال�سالم : ال�سالة قربان كل تقي ، 
، والداعي بال عمل  ال�سيام  البدن  ،وزكاة  واحلج جهاد كل �سعيف 
كالرامي بال وتر . وا�ستنزلوا الرزق بال�سدقة . وح�سنوا اأموالكم 
والتودد   . العي�ض  ن�سف  والتدبر   . اقت�سد  . وما عال من  بالزكاة 
ن�سف العقل . وقلة العيال اأحد الي�سارين . ومن اأحزن والديه فقد 
عقهما . ومن �سرب يده على فخذه عند م�سيبته فقد حبط اأجره .

وال�سنيعة ل تكون �سنيعة اإل عند ذي ح�سب ودين . واهلل تعاىل 
 . املوؤونة  الرزق على قدر  ، ومنزل  امل�سيبة  ال�س� على قدر  منزل 
اهلل  حرمه  معي�سته  بذر  ومن  تعاىل  اهلل  رزقه  معي�سته  قدر  ومن 

تعاىل . 
اأح�سن من  ، ول �سئ  التقوى  اأف�سل من  زاد  ال�سالم : ل  وقال عليه 

ال�سمت ، ول عدو اأ�سر من اجلهل ، ول داء اأدوى من الكذب .
 وقال عليه ال�سالم : اإياكم واخل�سومة يف الدين فاإنها ت�سغل القلب 
�سئ  اأخيك  عن  بلغك  اإذا   : ال�سالم  عليه  وق��ال   . النفاق  وت��ورث 
ي�سووؤك فال تغتم ، فاإنه اإذا كان كما يقول كانت عقوبة عجلت ، واإن 

كان على غر ما يقول كانت ح�سنة مل تعملها .
اإل بثالثة :  املعروف  الثوري : ل يتم  ل�سفيان  ال�سالم  وقال عليه 

بتعجيله وت�سغره و�سره .
ويف حلية الأولياء ب�سنده عن جعفر بن حممد : اأوحى اهلل تعاىل 

اإىل الدنيا اأن اخدمي من خدمني واأتعبي من خدمك .
 . �سقوط  ال�سر  اإف�ساء   . ف�سيحة  ال�س�  قلة   . ع��داوة  النتقاد 

ال�سخاء فطنة . اللوؤم تغافل .
ثالثة من مت�سك بهن نال من الدنيا والآخرة بغيته : اعت�سام باهلل،

ور�سى بق�ساء اهلل ، واإح�سان الظن باهلل .
ثالثة من فرط فيهن كان حمروما : ا�ستماحة جواد ، وم�ساحبة 

عامل ، وا�ستمالة �سلطان .
ثالثة تورث املحبة : الدين ، والتوا�سع ، والبذل .

من برئ من ثالثة نال ثالثة : من برئ من ال�سر نال العز ، ومن برئ 
من الك� نال الكرامة ، ومن برئ من البخل نال ال�سرف .

ثالثة مك�سبة للبغ�ساء : النفاق ، والظلم ، والعجب .
من مل تكن فيه خ�سلة من ثالث مل يعد نبيال : عقل يزينه ، اأو جدة 

تغنيه ، اأو ع�سرة تع�سده .
ثالثة تزري باملرء : احل�سد ، والنميمة ، والطي�ض .

عند  اإل  احلليم  يعرف  ل   : مواطن  ثالثة  يف  اإل  تعرف  ل  ثالثة 
الغ�سب ، ول ال�سجاع اإل عند احلرب ، ول اأخ اإل عند احلاجة .

ثالثة من كن فيه فهو منافق واإن �سام و�سلى : من اإذا حدث كذب ، 
واإذا وعد اأخلف ، واإذا ائتمن خان .

احذر من النا�ض ثالثة : اخلائن والظلوم والنمام ، لأن من خان لك
خانك ، ومن ظلم لك �سيظلمك ، ومن من اإليك �سينم عليك .

ل يكون الأمني اأمينا حتى يوؤمتن على ثالث فيوؤديها ، على الأموال
والأ�سرار والفروج ، واإن حفظ اثنتني و�سيع واحدة فلي�ض باأمني .

فاإن   ، ملول  مبودة  تثق  ول   ، بكذاب  ت�ستعن  ول   ، اأحمق  ت�ساور  ل 
الكذاب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب ، والأحمق يجهد لك 
نف�سه ول يبلغ ما تريد ، وامللول اأوثق ما كنت به خذلك ، واأو�سل ما

كنت له قطعك .

�سباب  �سيدي  بحق  و�سلم  واله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  حديث 
واحل�سني  )احل�سن  ال�سالم  عليهما  واحل�سني  احل�سن  اجلنة  اهل 
عليها  اجمع  الرواية  هذه   ،) قعدا  اأو  قاما  اإمامان  ال�سالم  عليهما 

امل�سلمون بكل مذاهبهم وا�سنادها �سحيح لدى اجلميع .
امور  تكون  ل  اي  يحكما  مل  ان  يعني  وقعدا  حكما  ان  يعني  قاما 
امل�سلمني جميعهم بيدهما اي لتقريب املعنى اخلالفة لي�ست بيدهما 

، هنا لنتوقف عند كلمة )او قعدا (.
ال�سالم  عليهم  الئمة  تاريخ  تخت�سر  الكلمة  هذه   ) قعدا  او   (

، وهذا الحتمال الذي ذكره ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  جميعهم 
والفرا�ض  وفاته  بعد  لهم  �سيجري  ما  عن  يتحدث  وكانه  واله 
يف  لهم  عائدة  تبقى  الم��ور  فان  املن�سب  وهو  حقهم  من  مبنعهم 
ر�سول  تركه  الذي  الثاين  الثقل  لنهم  ال�سرعية  الحكام  ا�سدار 
اهلل يف امته فالقران والعرة ل يفرقان حتى قيام ال�ساعة فمهما 
كانت املنا�سب ومهما كان التع�سف الذي لقوه من طواغيت ع�سرهم 
فانه مرجع امل�سلمني يف كل �سوؤونهم فالذي يريد ر�سا اهلل وجتنب 
�سخطه فما عليه ال التم�سك بعرة الر�سول �سلى اهلل عليه واله  

تراث اهل البيت A h r a r w e e k l y53



األحرار/ حسنين الزكروطي

رئيس الجالية العراقية بتونس 
)الدكتور زهير شّمة علي(

              في حوار خاص

بقلوب  البهجة  ُيثير  الثقافّي،  وحّسه  ووقاره  بشيبته  شّمة  زهير 
كل من يلتقيه، وهو ميّثل الشخصية العراقية املتزنة ولكْن بنشاط 
الشباب وحيويتهم واندفاعهم نحو احلياة، التقينا بِه عندما جاَء 
مخصوصًا لزيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( في مدينة كربالء، 

ومنُه عرفنا الكثير والكثير.
تشريفات  في  األخوة  جلَس  وقد  به،  بلقائِنا  جّدًا  الرجُل  فرَح 
العتبة احلسينية إلى جانبه في قاعة الضيافة وكنُت بينهم، رّحبنا به 
وبقدومِه إلى كربالء سّيد الشهداء، التي طاملا ملّت شمل العراقينَي 

ولطاملا أصبحت ِقبلًة لتوحيد شمل اإلنسانية أجمع، ومبا أننا
 اآلن في رحاِب أبي األحرار وصاحِب أعظم نهضة إنسانية على 

لنهضة وفكر  الثقافي والفكري  التاريخ، سألتُه عن احلضور  مرِّ 
اإلمام احلسني )عليه السالم( في تونس. 

سّكان  بعدد  كبيرة  دولة  عن  عبارة  »تونس  أّن  قائاًل:  فأجاب 
قليل، إال انها متتلك الكثير من األفكار النيرة واجلديدة، وعندما 
تطرح عليها فكرة معينة فإنها ُتؤخذ بعني االعتبار ويتم التنظير 
عليها وفق الوضع االجتماعي في البالد، أما بالنسبة للنقاشات 
التي حتاورنا فيها مع بعض  التي تدور حول القضايا االسالمية 
الشخصيات التونسية وجدنا أّن أغلبهم لم يكن ميتلك معلومات 

كافية عن اإلمام احلسني )عليه السالم( وقضيته الثورية«.
ويكمل حديثه، »لعّل إحدى احملاضرات التي استضافتها واحدة 

الحضوُر العراقيُّ في تونس ثقافيًا وفكريًا ومعرفيًا، طغا 
على الساحة بما يشير إليه بإصبع اإلشادة والتبجيل، حيُث 
تركْت الجاليُة العراقية المقيمة هناك ما قبل عام 2003 
وما بعدها؛ بصمة إنســـانية واضحة، تستقطب األنظار 

إليها وتؤّكد على فاعليتها في المجاالت المختلفة.
ومن بين الشخصيات العراقية التي نشطت هناك، رّبما 
يبرز )الدكتور زهير شـــّمة علي( الذي يشغل مناصب 
عديـــدة بينها )مدير المدرســـة العراقية في تونس، 
ورئيـــس الجاليـــة العراقية بتونس، ومستشـــار 
األمين العام لالتحاد الدولي للمؤرخين( فضالً 
عـــن اهتمامات ونشـــاطات هذا الرجل 

في مجاالت الرياضة والفن.
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األحرار/ حسنين الزكروطي

)الدكتور زهير شّمة علي(
              في حوار خاص

من اجلامعات التونسية بخصوص حقوق اإلنسان طرحُت عليهم 
آنذاك قضية اإلمام احلسني )عليه السالم(، وما جرى عليه وعلى 
الناس ال  باألمر أن أغلب  »الغريب  عائلته وأصحابه«، مضيفًا، 
تعرف شيئًا عن هذه الثورة العظيمة ومن أين بدأت إال القليل؛ 
ولكّن بعض العلماء العرب ينّوه إلى أن القضية بدأت في العراق 
ولكّنها لم تنتِه لغاية اليوم، لذلك اختلفت اآلراء وكان الختالفها 

فائدة كبيرة جدًا نتجت عنها بحوث كثيرة«.
للتونسيني  نبني  أن  »نحاول جاهدين  قائاًل،  في حديثه  ويستطرد 
أصالة وعمق العراق وحضارته، ثّم التأكيد على ما يتعلق باملسلمني 
البعض عنهم، ثم أن ما  الشيعة وبأنهم ليسوا كّفارًا كما يرّوج 
يقام من طقوس دينية وشعائر حسينية ما هي إال ممارسات سلمية 
لبيان مظلومية اإلمام احلسني )عليه السالم( للعالم وأهداف ثورته 
اإلنسانية، واحلمُد لله تغّيرت هذه النظرة أو الصورة النمطية عن 
الشيعة ليس في تونس وحدها وإمنا على مستوى املغرب العربي، 

وذلك من خالل املهرجانات والندوات الثقافية«.
كما ويؤّكد علي حقيقة مهمة بأن »الشعب التونسي ينظر للعراق 
واملصادر  الكتب  يرسل  كان  أنه  ثم  احلضارة،  مهد  أّنه  على 
لتطبع في اجلامعات واملدارس التونسية؛ في ظل وجود التفرنس 
)االستعمار الفرنسي(، لذلك دائمًا ما كانت هذه النظرة اإليجابية 

اجتاه العراق وشعبه«.
ويلفت علي إلى أن »الشعب التونسي بطبيعته ينقسم إلى ثالث 
طبقات، والطبقة الرئيسية واملهمة ميكن ان نطلق عليها اسم الطبقة 
املثقفة جدًا وهي بعيدة كل البعد على املواضيع التي تبّث الطائفية، 
وهذه الطبقة لديها املعرفة الكاملة عن االسالم والشيعة«، إال أنه 
وبغّصة كبيرة يشير إلى أنه »مع بروز الوهابية والطرائق التعسفية 
التي تعاملت بها مع الناس واستغالل كثرة البطالة في البالد وإغراء 
فئات  هناك  أصبحت  الوهابي،  والفكر  باألموال  النفوس  ضعفاء 
تعمل مبنظور فكر وهابي ولكنها غير مؤمنة إميانًا كاماًل بل غّرتها 
اإلنسانية  بطبيعتهم  التونسيني  أن  بخير  يبّشر  ما  ولكن  األموال، 
عندما  مثاًل  وأذكر  والوحشية،  والقتل  املتطرفة  األفكار  يرفضون 
قام  الذي  اإلرهابي  لتشييع  مراسيم  إقامة  اجلهات  بعض  حاولت 
بتفجير مرقد اإلمامني العسكريني )عليهما السالم(؛ ولكّن الشعب 
التونسي رفض ذلك بشدة وأصّر على ضرورة محاكمة اإلرهابيني 

في البلدان التي شاركوا بها وعدم استقبالهم في تونس«.
املقيمة في  العراقية  للجالية  الفاعل  إلى احلضور  كما وينّوه علي 
بينها«،  والتواصل  البلدين  ثقافات  بدمج  مساٍع  وسط  تونس، 
موضحًا أن »تونس لعبت دورًا كبيرًا في احتضان الفعاليات الثقافية 

واألدبية العراقية، والعمل على التواصل اإلبداعي لدمج ثقافات 
البلدين«، مبّينًا أّن »التواصل الثقافي بني العراق وتونس لم ينقطع 

رغم الظروف الصعبة التي مرت على البلدين«.
احلديث مع الدكتور زهير شّمة علي مّر سريعًا جدًا، إال أنه اختتمه 
بالدعوة إلى ترسيخ الفكر املعتدل فهو برأيِه »هاٌم جدًا«، مضيفًا، 
للعراق في  أؤّكد على ضرورة وجود إصدارات  »دائمًا ما كنت 
تونس، وفي معرض تونس الذي ُأقيم مؤّخرًا والذي شاركت به 
بعض العتبات املقدسة في العراق، تعمدت على التواصل مع وفود 
العتبات املقدسة وأخذت منهم ما يقارب )20 كتابًا( ومن ثم قمت 
بتوزيعها على بعض الشخصيات املهمة واملؤثرة في تونس، وانا 
على يقني بأنها ستصل إلى الكثير من خاللهم«، لذلك دائمًا ما 
نؤكد على »أهمية اإلصدارات واستضافة الوفود لكي تتسنى لهم 
الفرصة في معرفة اجلوانب الغامضة في تساؤالتهم حول من هم 
الشيعة؟ وهل هم على حق في تأدية الشعائر احلسينية؟، وما هي 
أنشطة العتبات املقدسة في العراق وهل تقتصر على اجلوانب الدينية 
فحسب؟ أم أن هناك أنشطة أخرى وغيرها من التساؤالت، واعدًا 
بأنه »سيعمل املستحيل من أجل إظهار الصورة احلقيقية واملشرقة 

للعتبات املقدسة وأنشطتها ورسالتها اإلنسانية«.
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ان ما يحمله الموروث الشعبي من عادات وتقاليد 
اجتماعية ودينية ال يمكن تغييرها أو تبديلها 

وبالخصوص ما يتعلق منها بمظلومية ال بيت 
النبوة االطهار سالم اهلل عليهم.. حتى وأن تبدلت 

األجيال وتغيرت طباعها ومستوى تقدمها العلمي 
أو الثقافي ألن هذا الموروث ينتقل عبر األجيال 

محفوظًا في الشعور والالشعور، وكل محاوالت 
التطوير التي قد تطرأ عليها تبقى ضمن النكهة 

الشعبية الخالصة، ألن أسس قيامها ترسيخ العقيدة 
وقيمها، وهي بالتالي تؤدي وظائف تعليمية ونفعية 
تعمل على تثبيت العادات والتقاليد والقيم األخالقية 

التي تتمسك بها الجماعة.. 

االستقراء الجمالي لألعمال الفنية ..
                                                                     الحسينية انموذجا..!
سامر قحطان القيسي

وللعمل الفني ف هذا املجال بنية خاصة 
رضوري  وهو  ومكاين  زم��اين  وتركيب 
البناء  ال  ماسة  بحاجة  فهو  لوجوده.. 
املكاين املتجسد من خالله مظهره اليس 
الذي يتجل عليه بصفته موضوعًا مجاليًا، 
الذي  الزماين  للبناء  احتياجه  عن  فضاًل 
مدلوله  ثم  الداخلية  حركته  فيه  تظهر 
طابعه  عن  يعب  الذي  الباطني  الروحي 
اإلنساين، ومن هذ املنطلق يفرض علمء 
يشتمل  ان  لبد  فني  عمل  أي  أن  اجلمل 
و  امل��ادة  هي:  أساسية  عناص  ثالثة  عل 
له  امتدت  ما  وه��ذا  والتعبري  املوضوع 
استخدم  فقد  بالتأكيد  املسلم  الفنان  يد 
والسطوح  واجل��دران  الورقية  السطوح 
بجهده  فأحالا  خمتلفة  وموادا  النسيجية 
التصورات  م��ن  جمموعة  ال  ومهارته 
والفكار املحاكية لقضية ما، فكون منها 
بنية مجالية حمسوسة ومرئية تالمس روح 

املتلقي وعقيدته.

والرسوم الشعبية عادة ما تكون مستمدة 
أيدولوجيات ختص عقيدة  أو  تعاليم  من 
النظرة  من  للمتلقي  وتوحي  ما،  دينية 
تدفعه  ثم  ومن  العام  بمفهومها  الول 
حيثياهتا لالنتقال نحو حماولة فك شفراهتا 
ما  وهذا  اليها،  تشري  رموز  عب  املرسلة 
يفرس ثبات املوضوع ف الكثري من الرسوم 
التعبري..  أسلوب  اختالف  مع  الدينية 
هو  التعبريي  الس��ل��وب  أو  والتعبري 
الذي يرسل السمت اجلملية ، وما طرح 
الشعبي  الفنان  عمد  التي  الشكال  ف 
وبوضوح  فيها  نالحظ  فأننا  رسمها  ال 
قائًم  واقعيًا  تعبرييًا  أسلوبًا  هناك  أن  تام 
تنظيمية  فنية  عملية  هناك  أن  أساس  عل 
ملجموعة من الجزاء انتجت كلية العمل 
الفني وفق صيغة تآلفية وحققت انسجاما 
مشعًا ملحتواها، ول يفى أن هذه العملية 
التنظيمية ل تتم من دون أن تكون هناك 
وسائل حتققه و تطرح الفكار من خالله 

عل سطح اللوحة، فكانت هناك عناص 
النقطة والط واللون والعالقات القائمة 
متطلبات  بأنواعه وحسب  فالط  بينها.. 
منه  املطلوبة  الغاية  حيقق  لكي  نوع  كل 
ليعطي  ال��ل��ون  م��ع  تناغمه  م��ن  ف��الب��د 
بالصخور  ملمسًا  أو  إحساسا  الع��مل 
والشكال  والنبات  والصحراء  واجلبال 
وليونة،  قسوة  من  وصفاهتا  اإلنسانية 
تتسم  التي  املتطلبات  او  الصفات  وهذه 
ف  الن��س��ان  يستشعرها  الش��ك��ال   هب��ا 
عل   قائمة  مثل  مجالية  لالة  وصوًل  ذاته 
الجزاء  بني  والتكرار  والتناسب  التناظر 
النفس  ف  يثري  متناغًم  ايقاعًا  لتحقق 
استقرارا  وموازنة مع عدم اغفال التنوع 
ف البناء وإظهار السيادة او املحور وربطه 

بم حوله.
الشعبية  الفنية  استقراء العمل  أن حماولة 
يتم  ل  عليها  اجلملية  الحكام  وأط��الق 
مع  الوجدانية  مشاركتها  خالل  من  ال 
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املجتمع  موقفه-  يتحدد  والتي  املجتمع.. 
- جتاهها  فيقبل منها ما يتفاعل مع رغباته 
ويثريها ويرفض ما يفصل بينه وبني الياة 
اجلمليات  دور  ينفي  ول  يريدها،  التي 
تنظيمية  عمليات  وفق   - عليها  القائمة 
تتيح    - خاصة  منظورية  قواعد  تشكل 
للناظر استقرارا ومتعة من حيث أتسامها 
الرغم  عل  واإليقاع  والنسجام  باملوازنة 
من اتسامها بالتسطيح وتعدد مراكز البرص 
ف بعض اللوحات، وكل هذا ل يكن لول 
فضائل التأريخ اإلسالمي بان وفر مفهومًا 
وان  املايض،  حوادث  لكل  توثيقيًا  مجعيًا 
الدينية  الشعبية  ال��رس��وم  فضائل  أح��د 

أهنا  الصوص  وجه  عل  منها  والسينية 
تتناغم  فنية  بصيغة  الوادث  تلك  وثقت 
تستلهم  أهنا  فيها  واجلميل  الوجدان،  مع 
يستحرض  أن  فم  تعقيد،  دون  املوضوع 
فيه  يضع  حتى  ال��دث  مكان  ال��رس��ام 
خاللا  من  يستدل  الرموز  من  جمموعة 
ال  بذكرياهتا  ويعود  املوضوع  ال  املتلقي 
الذي  الرسام  ذات  اليها  مضافا  ال��وراء 
وجيمله  فيزيده  الدث  مع  وجدانيًا  يتحد 

تبعًا لعقيدته ومستوى متسكه هبا..
ول يمكن التغايض عن خبة املتلقي التي 
واللوان  بالشكال  اإلحساس  ال  تؤدي 
لي  الكيل  والكيان  السطوح  وملمس 

العام  واملفهوم  اجلمعية  فالبة  عمل، 
بموضوع الرسوم الشعبية ، جتعل من أي 
نظرًا  والتوقف عنده  للتساؤل  مثارا  عمل 
ملا حيمله من حمتوى، هذا التوقف يؤدي ال 
تذوق العمل انطالقا من حيمل أسسًا ذاتية 
وموضوعية ف آن واحد، أذ أن آلية البناء 
الذي  هو  العمل  بكلية  الج��زاء  ورب��ط 
يؤدي ال التطابق بني الشكال وحمتواها.. 
وهذا ما يولد فسحة تأملية للمتلقي توفر 
لذة ومتعة تساعد عل أنمء الذوق اجلميل 
واستحضار املحفوظ بالشعور والالشعور 

اجلمعي للمجتمع الذي ينتمي اليه .
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االفكار العلمانية  استدراج نحو التشويش

وجدهتم  العلمنيني  بعض  لثقافة  وق��راءيت  متابعايت  خالل  من 
حتى  عرجاء  ع��وراء  افراضية  امثلة  وف��ق  القائق  عون  يطوهّ
عبد  الدكتور  اليوم  عقله.شاهدنا  وليس  نفسه  ترغب  ما  يثبت 
الكريم رسويش ايراين اجلنسية، حيث عرض مفاهيم عن الدين 
السالمي  ف غاية الغرابة والتشويش وبالرغم من ان السيد ابو 
ولكنني  والداثة  الدين  كتابه  ف  عليه  رد  قد  ساجدي  الفضل 
للواقع  الدكتور  خمالفات  ال  والشارة  بطريقتي  ارد  ان  احببت 

والعقل واملنطق.

الستغناء  وهو  للدكتور  غريب  مفهوم  عند  اقف 
املمدوح والستغناء املذموم واستعان بافراض غريب 
ليؤكد ان الستغناء عن الدين ف هذا العرص استغناء 
مدوح أي عدم الستفادة من الدين اليوم ومثله الذي 
املريض والطبيب عندما يستغني احدمها  ان  به  استعان 
املمدوح  فالستغناء  النوعني  احد  يكون  الخ��ر  عن 
فيحافظ  سليم  صحي  ببنامج  املريض  يلتزم  عندما  هو 
هو  الستغناء  وهذا  الطبيب  عن  فيستغني  صحته  عل 
الصحية  بالتعليمت  يلتزم  ل  املريض  ان  اما  املمدوح، 
ويمرض ويستغني عن الطبيب فهذا استغناء مذموم، وهنا 
يقول ان الدين اليوم اصبح الستغناء عنه استغناء مدوحا 

لنه ادى رسالته ف زمن النبياء وانتهى.
اقول بالنسبة للمثل الذي اعتمده الدكتور من اين له املريض 
نصائح  من  فاما  الصحي  وغ��ري  الصحي  هو  بم  يعلم  ان 
طبيب او قراءة كتب او متابعة برامج صحية وكلها اساسها 
القائمون عل الطب وبمختلف اصنافهم وهبذا يستحيل ان 
يستغني النسان وليس املريض عن الخر، واما عدم الرجوع 
ال الطبيب بالنسبة للمريض فجنابه يقول انه استغناء مذموم 
بل القيقة هي حاقة وغباء وليس استغناء وهذا املصطلح هو 
يقتنع بالستغناء  الطريق له كي  لتمهيد  القارئ  التالعب بعقلية 

عن الدين.
وهنا اجزم ان الخ رسويش وغريه من العلمنيني اصال ل يعرفون 
الرسالت  ختتلف  نعم  الدين،  رسالة  هي  وما  الدين  تعريف 
وخامتتها  ومعتقداهتا  مبادئها  لا  رسالة  وكل  لالديان  بالنسبة 
العلمنيني  أي  ولهنم  السالمي،  الدين  أي  السالمية  الرسالة 
يفهمون الدين خطا فتايت افكارهم صحيحة وفق الفهم الاطئ 

لم.

سامي جواد كاظم
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عز  الل  مع  الرب��ع  النسان  عالقات  ينظم  السالمي  فالدين 
وجل، ونفسه، واملجتمع، واملوجودات الخرى ، ولكل عالقة 
ضابطة بني الفرد والطرف الخر والعلمين يريد ان يلغي الترشيع 

السالمي الذي ينظم العالقة بني افراد املجتمع .
حيث  اجلزء  وهذا  السالمي  الدين  من  جزء  هو  والعلم  التطور 
هذه  يفقه  ل  من  هنالك  كان  اذا  اما  يمنعه  ول  الس��الم  عليه 
وهل  باسالمهم،  وليس  بعقولم  فاللل  املسلمني  من  المور 
يعلم ال هذا اليوم ان الكعب املعل هو لعلمء السالم وف كثري 
من املجالت، وعل سبيل املثال ان بريطانيا تاوي علمء عراقيني 
وبالنتيجة  السالمية  ال��دول  ف  العلمء  بقية  من  اكثر  مسلمني 
الكل مسلمون، وهؤلء العلمء ل يستغنوا عن اسالمهم كم وان 
السالم ل يمنعهم من التطور العلمي بل متسكهم بالسالم زاد 

من علميتهم.
حقوقه  له  يضمن  الذي  السليم  الترشيع  هو  النسان  مشكلة 
ويعرفه بواجباته والتنفيذ لذا الترشيع بعدالة من قبل اشخاص 

فيها ثغرات  ان  اثبت مرشعوها  الوضعية  القوانني  نزيني، وكل 
فانه اصال  اما السالم  البرش بسبب ذلك،  الكثري من  وقد ظلم 
املجتهد  بتفكري  فالطا  خطا  حدث  وان  للبرش  العدالة  حيقق 
واغلب املجتهدين بعد ترشيعهم لي حكم يقول والل العال وف 

نفس الوقت يعب عن اجتهاده ول يلزم الخرين به.
الدكتور  اسبابه  عن  فليبحث  الغرب  عليه  الذي  التطور  واما 
وامريكا  بريطانيا  كفت  لو  جيدا  وليعلم  وثانيا  اول،  رسويش 
تدخالهتا  من  الستعمري  الفكر  اصحاب  دول  من  وغريها 

بالشان السالمي فسيكون هنالك كالم اخر عن املسلمني
لدولتك  العلمي  بالتطور  تقتنع  ال  رسويش  جناب  يا  وانت 
عليا  درجات  بلغت  لهنا  لا  الصهاينة  خصومة  ترى  ال  ايران، 
ختلف  ان  عل  لالستدلل  هذا  يكفيك  ال  العلمي،  التطور  من 
الدول السالمية بسبب حكامها العمالء للصهاينة وليس بسبب 

السالم.     
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حيدر عاشور

املوجوعة،  السخية  الدموع  تلك  عل  اتفرج  وقفُت  خشوٍع  بأييِّ 
وأنا  مالحمي  يصور  من  احشائِه.  ف  القلب  ق  متزهّ التي  وشهقاهتا 
اثقلتني  وقد  وح��زين،  انكساري  اط��وي  كي  بالهات  اصُخ 
هواجيس  فتختلُط  الثمنية.  ايتامها   وبكاء  املفجعة  الم  مواويل 
بأصواهتم حتى التاع القلب باملشهد القايس، واستسلمت لليأِس 
صوت  بني  ما  م��درارا  الدموع  تصبان  وعيناي  تغيل  وال��روح 
 - خبهم  نعرف   ما  صورهم-  بس  )ظلت  وقصيدة  الطفال 

راحوا-من-ادينه-اشكد-بجينه-وما-يرجعون (..
الكون،  خسارات  كل  ندع  السيني  بالزن  نغيل  حني  اعرف   

اللي  العروج  قافلة  اصاب  الذي  املصاب  عظيم  من  ونخجل 
املتوجهة ال كربالء..  وحني نؤدي طقوس الزيارة ملواساة العقيلة 
الشهيد)عليهم  السني  الذكر  خالد  اخيها  اربعينية  ف  زينب 
باسمِه  نشهق  وسنبقى  لغريِه،  بأل  وصخنا  هتفنا  ما  السالم(، 
حتى هناية العمر.. اعرف بأين أطلت الوقوف امام معرض صور 
اليال  يفوق  اشاهده  ما  ان  واع��رف   ، الشعبي  الشد  شهداء 
لَب عقيل  واملخيلة، فمذا اقول عن اجلنون الذي مس كياين، وقوهّ
لدائرة الذيان باملوت والشهادة والقتل ؟. وهم يشريون ال صورة 
ابيهم ذي اجلبني الساطع والبتسامة الصامتة والعيون املتوهجة 

الى روح الشهيد المفقود )أحمد رحيم جعيت الفرطوسي(

اطمئّن يا أبي الشهيد .. 
سنكمل مسيرنا نحو اإلمام الشهيد
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والغاضبة عل جرذان العرص من الدواعش املرتزقة التي جاءت 
لنحر املقدسات، فم بقي منه غري هذه الصورة التي متلكها جهة 
ترعى ايتام الشهداء بعد ان فقد اثناء دفاعه عن العرض والرض 
واملقدسات ف -رس من رأى- . الرية الكبى واجلنون الذي 
لق بنا وأنا اسمع صوتا بعمر الورد يعاتب أباه وهو يشكو حال 
طال.  الذي  رحيله  بعد  به  يعيشون  الذي  والفراغ  وامه  اخوته 
وقد فاض الشوق هبم، والتحمت املسافات عشقا نابضا بالزن 

والوجع والرمان.
نظرت ال الصورة، فقلت : ما اهباك أيا الباسل حني تظهر ف 
طريق اللود الربعيني لتحيط اطفالك برسب املواعيد املقدرة 

ف السمء فيكون اللقاء مكتمال بعنفوان من حتب وانت العزل ف 
حمراب الالدين.. ها هو صوت ولدك ينعاك بذات الب:

اب تعال نواصل الب السيني معا ف ألٍق ونعقد العزم    -
عل زيارته، فمن اجلِه وأجلك لبسنا رداء الصب وخرجنا زائرين 

نحسب الطى بالثواب وغفران الذنوب باسمك يا أب...  
اب تعاَل  فقد اتعبنا غيابك بم يكفي وأرهقتنا الياة . 

هنارا  ليال  العزاء  عليك  تقيم  التي  أمي  بحزن  عليك  أميُل  اب 
وهي  الزائرين،  –تعزب-  فيه  موجود  كأنك  موكبك  وتوقد 
ترتدي قميص الصب والرمان والعوز بحثا عن يقني استشهادك 

فقد طال مصري وجودك.
ختيل  واملؤملة،  املوجعة  الروف  برنني  هتافا  الطفل  صوت  كان 
املوقف عيون الب ف عيون البن والديث ذو شجون، وكأن 
الصورة تتحدث تنطق بصمت فال من مستمٍع غري الم وأطفالا 

:
-  لكم يا أحباب القلب وسلوة الروح نجواي وتعازيمي. 
لكم يا فؤادي ما ادخرته من الياة الفانية - الشهادة – وهي اسمى 

الدخارات املوجبة يل للجنة، ولكم رشف الشهادة واسمها.. 
فهو  السالم(  )عليه  الشهيد  السني  نحو  الطى  حثوا  احباب  يا 
شفيعي الن ، واطلبوا الشفاعة منه فهو وجيه عند الل فال يرد يتيم 
اعطى ابوه دمه ف سبيل الدين والعقيدة واإلنسان والرض. هو 

القرب من كل الطى لنه بمرتبة الرسل ف العليني. 
بدموعكم  مبللة  صوريت  ترك  عل  اعزموا  كبدي  فلذات  يا  هيا 
معا  نحلق  كي  والشهادة  السني  زيارة  بني  ما  الدوار  ولنتبادل 
علينا  خوف  فال  بالنذوِر،  القطاف  ونغمر  الشوق  مراتب  بأعل 

عندما يكون السني هو الدليل.

 
تعلمون يا روحي انني منذور للعقيدة منذ كنت طفال حتى جاء 
تقرؤوهنا  كم  صوليت  اخر  فكانت  العليا  الدينية  املرجعية  نداء 
العراق  سامراء  مقدسات  عن  مدافعا  »استشهد  صوريت  حتت 
اثر ولن يعرفه  له  يبق  بتاريخ - 6 / 10 / 2014 ، وجدثي ل 
احد ال الل وحده. ولكن كنت بأقىص السعادة بعد ان ارهقتني 
الياة بمعاصيها، والن تصطف من ورائي ومن امامي كواكب 

من الشهداء السعداء ف هبجة ل توصف.
اليتامى  يل ولم السالم  أم  يا  اليتامى ،وقويل  يا اولدي   فقولوا 
مقصدكم  نحو  واجتهوا  واملذهب،  العقيدة  شهداء  يا  عليكم 

المثل السني الوجيه.
هنا نطق احد ابناء الشهيد : اب اتركنا واذهب حيث الل العظيم، 
ليالينا  ونمأُل  جراحاتنا  سنتوسد  الرض  عل  صورك  ونحن 
نضم  كأنم  صدورنا  ال  َك  نضمهّ أب  يا  دعنا  والنني.  بالدعاء 
عطرك الفواح.. وسنكمل مسرينا نحو المام الشهيد.. فاطمئن 

يا اب الشهيد.
ولسان الم يقول )صوركم عندي ذكرى تكطع الروح - وبال وي 
ال بلصور شكتيل العيون - بجيت وماردهتا تسيل الدموع - ل ن 
خايف عليكم ل  تطيحون - انه بعلمي خرستكم بعد شيفيد - ما 
ينفع بحلمي شم مترون -انه ظنوين ابعدكم صارت هواي - ها 
رجعو عليه ..ها..ما يرجعون ( ..شاركها املشاؤون حزهنا بالبكاء 
والعويل بطريق اللود الربعيني..  وأنا املشاهد للمشهد الزين 
وأعلن  والعويل،  بالل  املمتلئ  الفق  امام  أجاهُر  قد  الفاجع، 
دموعها  تكفكف  وهي  املجاهدة  العائلة  هذه  امام  انكساري 
وجزعها وختفي الل املوجع ف داخلها، وحتث الطى نحو املثل 

العل للشهادة -السني املذبوح- ف رمضاء كربالء.  
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عباس  الصباغ

المرجعي���ة الديني���ة العلي���ا..                
مرجعية الميدان 
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امل��أزوم  العراقي  املشهد  م��آلت                                
واملتشابك مجلة خيارات صعبة  اسراتيجية عل املرجعية 
 � � أي املرجعية  الدينية العليا، كان أحالها مرا علقم فهي 
التاريية  تراتب مسؤولياهتا  يتحتم عليها بحكم  من جهة 
والبوية املناطة هبا أن لترك الساحة خاوية من مرجعية 
تراقب امليدان عن كثب وتبحث ف حيثيات تلك املآلت 
وأسباهبا ونتائجها وف مجيع املجالت  التي تعتور املشهد 
العراقي ، فاملرجعية لتذر شاردة او واردة لا متاس مبارش 
ووضعت  اليها  وأش��ارت  إل  املعاش  العراقي  بالواقع 
ومن  الصحيحة  والعالجية  والنقدية  التحليلية  بصمهتا 
ثم اإلرشادية البوية العميقة واملوضوعية وبطرح هادف 
هي  بالتي  )وجادلم  منطق  وبحسب  ووسطي  وعقالين 

أحسن(.
املتمثلة  العليا  الدينية  املرجعية  أن  بم  اخرى  جهة  ومن 
هي  ظله(  )دام  السيستاين  المام  سمحة  العظمى  الل  بآية 
مسؤوليتها  بحكم  عليها  المر  استوجب  ميدان  مرجعية 
للقضايا  الناجعة  اللول  م  تقدهّ أن  والرشعية  الخالقية 
نافعا  ووسطيتها  واعتدالا  حكمتها  تراه  وبم  الطرح  قيد 
وناجعا ومالئم للشأن العراقي  وذلك بإبداء رأيا السديد 
تاركة لذوي الختصاص او املعنيني مسؤولية البحث عن 
من  تتناولا  التي  للقضايا  النافعة  واللية  الصحيح  القرار 
نيابًة  يلقيها  التي  اجلمعة  ُخطب  من  الثاين  املحور  خالل 
التوايل  وعل  الرشيف  السيني  الصحن  ف  مثالها  عنها  
كاهل  عل  امللقاة  الواجبات  صلب  من  التنفيذ  ويكون   ،
سيكشف  التنفيذ  وع��دم  واخالقيا  دستوريا  املسؤولني 
الفرقاء   معلب  ف  دائم  فالكرة  حمالة  ل  الاصل  التقصري 

السياسيني واصحاب القرار .
املرجعية  مسامهات  ع��ن  ال��دي��ث  لتكرار  حاجة  ف��ال 
من  ابتداًء  العراقي  الشأن  حيثيات  ف  ميدان  كمرجعية 

البذور  ووضع  للعراق  المريكي  الحتالل  من  موقفها 
حكومة  وتشكيل  املعاصة  العراقية  للدولة  التأسيسية 
عراقية وطنية منتخبة )ورشيدة( ، ولينسى العال املوقف 
التاريي الذي سجلته  املرجعية بعد أيام قالئل من الغزو 
الداعيش لألرايض العراقية وبعد أن استرشفت بحكمتها 
 .. التاريية  الكفائي  فتوى اجلهاد  فاطلقت  املستقبل  آفاق 
الذي كان مهددا بني  العراق  التي حفظت وجود  الفتوى 
أن يكون او أن ليكون ، وغريها من املواقف التي تسجل 
للمرجعية العليا كأرشيف وطني ، كم سعت وعب ُخطبها 
السياسية  العملية  مسار  تقويم  ال  املستمرة  وتوصياهتا 
الصحيحة،   السكة  عل  الكومي  الداء   ووضع  املتعثر 
النظام  أصابت  التي  واملحاصصة  الفساد  متالزمة  وإهناء  
والتغيري  اإلصالح  ف  الرشوع  نقطة  ذلك   ة  عادهّ السيايس 
نحو واقع سيايس وخدمي وأمني جديد يعيد ثقة املواطن 
السياسية  بالنخب  يفرض  كان  وقد   ، السياسية  بالعملية 
الدقيقة  باملتابعة  التي  ل تبخل  املرجعية  ان تستثمر وجود 
توجيهاهُتا  كانت  فقد  واإلرشاد  النصح  وإبداء  والواعية 
دفتها  تدير  عرصية  مدنية  دولة  بناء  نحو  طريق  خارطَة 
حكومة رشيدة فلم يتحقق هذا فتالشت آمالا )وتالشت 

معها آمال الشارع ايضا(. 
إن املرجعية الدينية العليا بكوهنا صمم المان وبيضة القبان  
ورمز العتدال ليس بوسعها ان ترك البل عل الغارب 
دون ان تديل برأيا السديد وان كانت قد استنفدت كل ما 
الالمبالة  والمهال  قوله وقالته وجترعت مرارة  تستطيع 
العراقية  الساحة  ترك  ان  بوسعها  وليس  مضض  عل 
فارغة ف وقت  مايزال اجلميع يتطلع ال حارضة النجف 
الثقة  الوحيد للمواطن العراقي  الرشف و تبقى  مرتكز 
املغلوب عل أمره والبوصلة الصحيحة  جلميع القرارات 

السراتيجية التي تكتنف  مشاكل املشهد العراقي. 

فرضت
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خمتلف  عرض  يتم  وفيها  الجتمعي   التواصل  مواقع  عل  من  انترشت  ظاهرة 
اجرة  لا  يضاف  زهيدة  وحتى  مقبولة  وباسعار  واملستعملة  اجلديدة  البضائع 
التوصيل، هذه الظاهرة لا اجيابيات ولا سلبيات ، ومن اجيابياهتا اهنا تصل اليك ف 
اي عنوان تريد ، وكذلك حتصل ال وصف دقيق لذه البضاعة من حيث جودهتا او 
صناعتها ، ايضا هنالك تنافس بني املعروض فتكون السعار ايضا تنافسية ، ولكن 
هنالك حماذير منها ان املعروض ف بعض الحيان يالف الواقع ، وكذلك ان من 
يعرض بضاعته البعض منهم ليس لديم مقر عمل او رشكة معروفة ، وهبذا يكون 
مصدر بضاعته حمل شك من حيث خضوعه للمعايري املطلوبة ، فيكون ترجيعها 

يؤدي ال اما المتناع او خسارة اجرة الشحن.
والفضل ف كل الحوال الستفسار من اصحاب املحالت الذين يتاجرون بنفس 

البضاعة من تثقون هبم ملعرفة رايم بالبضاعة .

حريق  حوادث  والخر  الني  بني  نسمع 
هذا  له  تعرض  ذلك  شابه  وما  رسقة  او 
املنزل  اه��ل  ان  والسبب  ذاك  او  املنزل 
عندما غادروا املنزل ل يتاكدوا من اطفاء 
 ، جيد  بشكل  البواب  غلق  او  الكهرباء 
بعض  الشديد  ولالسف  ذلك  ال  اضافة 
الحياء ليعلم اجلار بجاره فيكون بعيدا 
بذلك  له  لعالقة  او  له  حي��دث  ما  عن 
كل  اطفاء  من  اول  التاكد  جيب  وهنا   ،
او  موبايل  الجهزة  لكل  الشحن  اجهزة 
التاكد من غلق   ، مروحة وما شابه ذلك 
النفيات ففي بعض الحيان عند فتحها 
 ، مفتوحة  يركها  مقطوعا  املاء  ويكون 

التسّوق االلكتروني

ظاهرة ايجابية 

التأمين على المنزل قبل مغادرته 

وعند ايصال املاء حيدث غري الصحيح .
وبالنسبة للرسقات فيا حبذا لو يتفق سكنة كل شارع عل رشاء ونصب 
منظومة كامرات عل مداخل الشوارع املؤدية ال منازلم لتاخذ دورها 

ف الرقابة خصوصا ظهرا او ليال .   
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وهذا  المني  اجلانب  يص  فيم  المس  عن  يتلف  اليوم  العراق 
بعض  فتح  وكذلك  التفتيش  نقاط  بعض  الغاء  ال  ادى  بالنتيجة 
سري  انسيابية  ف  ساهم  ما  العراق  عموم  ف  وهذا  املغلقة  الشوارع 
ارتياح  ال  ادت  وحقيقة   ، السيطرة  نقاط  ف  التاخر  وعدم  املركبات 
الشوارع والغاء كل  فتح مجيع  يتم  ان  املواطن لذه الطوات ونامل 
لا  كان  ولكن  الاجة  عن  فائضة  اهنا  ليعني  وهذا  السيطرة  نقاط 
دور  مشهود  عند الزمات ف احتواء الكثري من العمليات الرهابية 
ولكن الن نامل المن والمان وقد حتقق بنسب كبرية وهذا ليعني 
بالقاء  ال  اصالحها  ليمكن  الضعيفة  فالنفوس  الكيل  الطمئنان 

القبض عليها والمور تسري نحو الفضل ان شاء الل .

وحقيقة  مرشوعة  لقوق  مطالبات  او  مظاهرات  نتابع  دائم 
نجد التفاعل معها حال حدوثها ومن ثم التهاون ف تنفيذها، 
مسالة  فمثال   ، الطلب  اصحاب  عل  سلبية  تكون  والنتيجة 
املطلوب  املستوى  دون  الدمات لزالت  وتقديم  التعيينات 
ال  الاجة  بامس  منها ولكننا لزلنا  اليشء  وان حتقق بعض 
الكثري منها فكثري من الشباب يعاين البطالة وكثري من الحياء 
تعاين من قلة او انعدام الدمات ، بل ان بعض الحياء قام 
املواطنون ومن مالم الاص بتوفري خدمات منطقتهم من ماء 
وجماري وتبليط شوارع بينم هي من مسؤولية الكومة التي 
جتني الرضائب والرسوم من املواطنني ف حالة تروجيه بعض 

املعامالت ف دوائرها .

التسّوق االلكتروني

ظاهرة ايجابية 

التأمين على المنزل قبل مغادرته 

متى تأخذ المطالبات حقها ؟
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تشارك املرأة زوجها ف كل يشء، ونجد الزوجة دائًم حترص عل العناية بمظهر زوجها واختيار مالبسه، ما يلق 
نوعًا من التشارك بينهم، كم يعمل عل زيادة الروابط، باإلضافة إل افتخار الزوج بذوق زوجته ف اختيار مالبسه.

اضافة ال ان املرأة تتميز بجعل زوجها متميزًا عن الخرين ويرج عن النمط التقليدي. ويشري علمء النفس ال 
اختيار  تتمكن من  املفضلة لكي  الزوجة عل دراية بذوق زوجها وألوانه  أن تكون  ينصح هبا  التي  أهم الشياء 
مالبس مناسبة لشخصيته وأسلوبه الذي حيب أن يظهر به للناس. إذا كان زوجها كبريًا ف السن، فمن الفضل 

اختيار اللباس الكثر وقارًا، والتي تعطي انطباعًا رسميًا، أما الشباب فيفضلون الثواب البسيطة.

تشكو الم من مترد أبنتها ويشكو الب من عناد البن ورفضه كل ما يأيت به الكبار. عل خالف ما كانت عليه الجيال السابقة من 
تقدير للوالدين واحرام لرأي الكبار من الهل.

ا منا أننا نحسن صنًعا !، غلبتنا عاطفة المومة ورحة البوة   واقع الال يؤكد أن ما نحن عليه مع أبنائنا هو ما صنعته أيدينا ظنًّ
فأشفقنا عل الولد من حتمل املسؤولية وأصبحنا نقوم بكل العمل نيابة عنهم، نحرض لوازمهم، نساعدهم ف الواجبات املدرسية، 
نتحمل عبء المتحانات بدًل عنهم، نرتب الفراش، نلمع الذاء، نعد لم - شنطة املدرسة- نحمل عنهم القائب، نقوم بتحمل 
ا ل يتحمل أي  ما يقدرون هم عل عمله بمنتهى السهولة! . هذه الربية تفقد البن اإلحساس بالخرين، وجتعل منه شخًصا أنانيًّ

قدر من املسؤولية ويتكل عل غريه.
وتسانده  بخبهتا  توجهه  العمرية،  ومرحلته  قدراته  حسب  فشيًئا  شيًئا  نفسه  عل  والعتمد  املسؤولية  طفلها  حتمل  الواعية  الم 
بعواطفها حتى يشتد عوده.. والب الكيم هو من حيرص عل أن يصنع ابنه للحياة، ول يصنع حياة له.. حتى يصبح البن قادًرا 
عل جماهبة الياة ومواجهة مشكالهتا، ويتعلم أن املسئولية ىف الياة مشركة بني اجلميع، وليست فرًضا عل أحد دون الخر، وأن 

كل حق يقاَبل بواجب، وله مثل ما عليه.

نصائح تساعد المرأة على اختيار مالبس زوجها 

التدليل الزائد
يؤدي لتمرد األبناء
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ره املرء. وليس بالرضوريهّ أن يكون هذا الشعور أمرًا سلبيًا. والغرية ف مصطلح علمء  إنهّ الغرية شعور طبيعيهّ جتاه خطر يتصوهّ
ها بشكل  رها اإلنسان أو ُيفرسهّ النفس تنقسم ال عدة انواع أولا ) الغرية غري املنطقية( : ينتج هذا النوع من الغرية من أحداث يتصوهّ
غم من عدم وجود أيهّ أدلهّة فعليهّة عل مصداقيهّة تلك املشاعر. عالجها نفيسهّ وحتتاج  خاطئ ويعتمد بشكل كبري عل مشاعره بالرهّ

ال طبيب لدى خمتص.
أدلة  إل  يستند  أن  يمكنه  بالغرية  الشعور  ز  حيفهّ الذي  العاطفيهّ  الطر  أنهّ  يعني  ما  الواقع،  إل  تستند  وهي  رة(  املدمهّ الغرية   ( ثانيا 
رة، فهذا يعني أنه يصبهّ غضبه أو يتالسن مع َمن تسبهّب له هبذا الذى. ليس بآليهّة حاية  خارجية. عندما ُيعاين املرء من الغرية املدمهّ
. افضل طريقة للسيطرة عل هذا النوع من الغرية هي عب  فعالة بسبب الركيز عل الل، عوضًا عن الركيز عل التوصل إل حلٍّ

. استشارة اختصايصهّ
الغرض من أيهّ غرية هو جتنهّب الشعور بالذى  إنهّ  العاطفي.  ثالثا )الغرية الستباقية( وتستند إل خطر فعيلهّ ووخيم عل المن 
ف بجنون. نادرًا ما تتمثل الغرية  والتخفيف منه، إل أنهّه ف بعض الحيان تدفع الغرية الشخاص إل القيام بأمور خطرية والترصهّ
ي الشعور بالغرية إل القيام ببعض المور املثمرة، مثل وضع حدهّ لعالقة غري ناجحة أو  . يؤدهّ الستباقية بالعنف أو بالذى الذايتهّ

رة. صداقة أصبحت مدمهّ

النظام سنة كونية وقيمة إنسانية ورضورة جمتمعية، واإلسالم دين النظام ل يعرف الفوىض لن الفوىض إذا عمت ىف مكان ضيعت 
الوقات وأهدرت الطاقات وتبددت اجلهود ول جينى منها املجتمع إل الفوىض والتخلف والفشل بداية من الفرد إل الرسة إل 
املجتمع، ولن الرسة هى نواة املجتمع فقد وجب عل كل أرسة أن تقوم بدورها ىف تنشئة أولدها عل النظام ىف كل أمورهم. 
مجيعنا يدرك أمهية تنظيم الوقت واستغالله بالشكل املفيد والصحيح ومع دخول املدارس تشعر الزوجة باحتياجها الشديد لتنظيم 
الوقت لكثرة العباء، ففى هذا الوقت تكثر فيه شكوى كثري من المهات العامالت أو ربات البيوت من ضيق الوقت ويزداد 
البيت عليها ان  ترتب أولوياهتا وتنظم وقتها، فتنظيم الوقت عادة مكتسبة  التوتر والقلق والرية ، وباعتبار الم املسؤول عن 

يغرزها الباء ىف نفوس أبنائهم.

تنظيم الوقت .. دليل األسرة الناجحة

الغيرة 
بين افراد االسرة  

وطرائق عالجها
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مقامات الرأس الشريف 
لسيد الشهداء )عليه السالم(

ونحن نعيش ذكرى نهضة الحسين عليه 

السالم فاننا نستذكر كل ما له عالقة 

بهذه النهضة المباركة وناخذها من كل 

جوانبها ، ومن بين االلطاف االلهية التي 

خص بها اهل البيت عليهم السالم بانه 

أي اثر او مقام او مرقد يعود لهم يصبح 

محل اهتمام المسلمين بل ان البقعة 

الجغرافية التي فيها االثر تصبح مدينة 

ماهولة بالسكان وفيها حركة ثقافية 

وتجارية وعمرانية عظيمة .

هنا سنتطرق ال بعض املشاهد الاصة براس السني عليه السالم 
املشاهد  ، وهذه  فقط  ال دمشق  الكوفة  السبايا من  خالل مسري 
هي موجودة وسنتطرق لا من باب وجودها وليس التحقيق ف 
يثبت  تارييا  معلم  للتاريخ  اضافت  اهنا  ال  عدمه  من  صحتها 
ماساة واقعة الطف ، هذه املقامات تم اخذها من كتاب )تاريخ 
حممد   – السادس  اجلزء  وانصاره/  بيته  واهل  السني  املراقد 

صادق الكربايس( وهي : 
مقام الرأس في معرة النعمان : 

معرة النعمن: بلدة سورية تبعد عن دمشق شمل ً 254 كيلومر 
اتقريبًا، وهي من الماكن التي بات ركب الرس فيها وقد روى 
ابو خمنف بأن القوم اتوا ال معرة النعمن واستقبلوهم وفتحوا لم 
وكان  يومهم،  بقية  وبقوا  والرشب  الكل  لم  وقدموا  البواب 
ليلة الثنني 61/1/27ه� حيث وصلوها  الرأس هبا  أول عهد 

يوم الحد قبيل ليلة الثنني.
نحو  عنها  وتبعد  دمشق  شمل  تقع  معروفة  سورية  بلدة   : حاة   
وان  حاة  من  مرهّ  السيني  الركب  ان  شك  ول  كيلومرًا   185
الرأس الرشيف كم الرسى باتوا فيها، ويذكر املؤرخون ان اهل 
حاة أغلقوا ابواب املدينة ف وجوه حلة الرأس الرشيف وركبوا 

سور البلد وقالوا : والل ل تدخلون بلدنا ولو قتلنا عن آخرنا.
وكانوا قد وضعوا راس السني )عليه السالم( عل حجر خارج 
البلد فبقي عليه أثر الدم، حيث انُه ف ليلة الثالثاء 61/1/28ه� 
بات موكب الرس والرأس الرشيف خارج حاة ووضع الرأس 

الرشيف عل صخرة.
مقام الرأس في حمص:

كيلومرًا   145 دمشق  العاصمة  عن  تبعد  سورية  مدينة  حص: 
شمل ً، وصل الرأس الرشيف ال مدينة حص فزين واليها خالد 
الرأس  حلة  رموا  الهايل  أن  إل  والسواق  الطرقات  نشيط  بن 
فعلتهم  استنكارًا عل  بالجارة  يرافقه  الذي  والعسكر  الرشيف 
وسقط بعض القتل واجلرحى واغلقوا الباب عليهم وخاطبوهم 
: يا قوم اكفر بعد ايمن وضالل بعد هدى فخرجوا ووقفوا عند 
الرأس  منه  ويأخذوا  الويلهّ  يقتلوا  ان  فتحالفوا  قسيس  كنيسة 
ليكون ذخرًا لم يوم القيامة، فبلغهم ذلك فرحلوا عنهم خائفني، 
ف يوم الثالثاء 61/1/28ه� وصل الرأس الرشيف مدينة حص 
خارج  هناك  كانت  كنيسة  ال  فلجأوا  الدخول  من  يتمكنوا  ول 

السور.
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مقامات الرأس الشريف 
لسيد الشهداء )عليه السالم(

مقام الرأس في بعلبك:
 85 ب��ريوت  عن  تبعد  البقاع،  حمافظة  لبنان  ف  تقع  بعلبك: 
كيلومرًا، يذكر املؤرخون بأن موكب الرأس الرشيف والرسى 
تركوا حص  بعدما  السالم(  المام السني )عليه  بيت  اهل  من 
يوم  وصلوها  وقد  دمشق  ال  طريقهم  ف  بعلبك  ال  وصلوا 
الربعاء 61/1/29ه� حط الرأس الرشيف عل مقربة من سور 
بعلبك وباتوا ليلتهم هناك، وف سنة 61ه� قام أهايل بعلبك باختاذ 
املوقع الذي وضع فيه الرأس الرشيف مسجدًا، وسموه مسجد 
السني )عليه السالم( وظل البناء متواضعًا ال ان جدد ف عام 

676ه�.
مقام الرأس في دمشق :

الموية  الدولة  عاصمة  كانت  والتي  سوريا،  عاصمة   : دمشق 
آنذاك، وف عام 61ه� وقعت املصيبة العظمى وقتل سبط الرسول 
)صل الل عليه وآله وسلم( السني بن عيل )عليه السالم( بأمر 
طاغية زمانه يزيد بن معاوية الموي ف معركة غري متكافئة من 
حيث العدة والعدد فاستشهد المام ومن معه من خرية اهل بيته 

الطهار وثلة من خرية انصاره الكرام.

وقد شاهد  الرأس الرشيف وارسى آل حممد )صل الل عليه وآله 
وسلم( من كربالء وحتى دمشق احداثًا أوردناها ف باب السرية، 
الرأس الرشيف وحتى رحيله منها، ول  وكذا الال عند ورود 
ما بني  الفرة  فيها خالل  اماكن وضع  له  الرأس كانت  ان  شك 
البحث  لسنا بصدد  هنا  ، ونحن  61/2/2ه� و 61/2/11ه� 

عنها إل ما بقي لا أثر عرف به.
ذلك  ومن  ومتشعب  طويل،  دمشق  عن  الديث  ان  يفى  ول 
أمرين: الول: ف مسألة دفن  اختلفوا ف  املؤرخني  ان  التشعب 

الرأس الرشيف فيها او وضع الرأس فيها.
والثاين: ف مسألة مكان الدفن، وعبارات املؤرخني شتى... 

وبغض النظر عن هذا البحث ف مسألة املوقع الذي وضع الرأس 
ال  بالنسبة  دمشق  ف  حدث  ما  كل  من  يبق  ل  فإنه  فيه  الرشيف 
هذا  يومنا  ال  املاثل  وهو  واحد  موقع  إل  أثر  الرشيف  الرأس 
والواقع عل اجلهة الرشقية من ساحة اجلامع الموي املكشوف 
ضمن مقام يقع بجانب مقام اإلمام زين العابدين )عليه السالم( 
عل مقربة من باب املسجد الرشقي املسمى بإسم باب )سويقة( 

جريون الذي ينطلق منه ال باب جريون لارج سور دمشق.

مقام الرأس في حمص

A h r a r w e e k l y69



التضليل االعالمي
 احد ادوات تبرير الفساد

وهنالك عملية تضليل مارسها الغريق بحق الطرواديني ، وهي 
اسطورة حصان طروادة، خري مثال عل التضليل، حصان طروادة 
امتار   108 الطول  من  ويبلغ  التاريخ  ف  الشبية  الحصنة  أكب 

ومن الوزن 3 أطنان، ليكون أمتن حصان خشبي ف العال.  
وتروي السطورة أن حصار اإلغريق لطروادة دام عرش سنوات، 
فابتدع اإلغريق حيلة جديدة،  كانت حصانًا خشبيًا ضخًم أجوفا 
وقبل  أوديسيوس،  بقيادة  اإلغريق  باملحاربني  وملئ  إبيوس  بناه 
جاسوس  وق��ام   . س��الم  ع��رض  أن��ه  عل  الصان  الطرواديون 
إغريقي، اسمه سينون، بإقناع الطرواديني بأن الصان هدية، فأمر 
الطرواديون  واحتفل  كبري.  احتفال  ف  املدينة  إل  بإدخاله  امللك 
الصان  من  اإلغريق  خرج  وعندما  وابتهجوا،  الصار  برفع 
داخل املدينة ف الليل، فتحوا بوابات املدينة للسمح لبقية اجليش 
كل  وأخذ  الرجال،  كل  وقتل  رحة،  بال  املدينة  فنهبت  بدخولا، 

النساء والطفال كعبيد. 
اخذ  الذي  التضليل  اسلوب  تظهر  الطائي  الدكتور  اشارة  ولكن 
جماله اليوم لتبير الفساد الذي تعاين منه بعض الدول ومنها بلدنا 
لتمرير  الصل  القيقة  يضلل  بشكل  بالقائق  التالعب  فيتم 
مستخدمني  ذك��ر  ما  ال  اضافة  كثرية  والساليب   ، اكاذيبهم 
التقنيات الديثة من حيث التالعب بالصور واملستندات وحتى 
رصد  تم  فقد   ، املرنة  العربية  اللغة  ف  الكلمت  بعض  باستخدام 
الطر  مكمن  وهذا هو  العالمي  للتضليل  اسلوبا  من 28  اكثر 

عل ثقافة املجتمعات .

 يشير د. ذياب الطائي إلى أّن أقدم 
عملية من عمليات التضليل اإلعالمي 
استطاع تحديدها بعد الدراسة والبحث 

هي قيام كهنة معبد الشمس في 
جنوب العراق بكتابة تاريخ إنشاء المعبد 

على أّنه في عهد الملك األكدي » 
مانيشا توشو« والذي كان قد توفي 

حتى قبل البدء بالبناء، وذلك لتبرير 
النفقات الباهظة التي تم صرفها 

وإقناع الناس بذلك«. 
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شركات متخصصة
 في االعالم المضّلل

مسميات  حتت  امريكية  رشك��ات  هنالك 
الرويج  غايتها  ان  العام  الرأي  توهم  براقة 
والعالن لشخصيات او رشكات من اجل 
كيفية  تعليمهم  او  لا  حسنة  صورة  اظهار 
لدى  حسنة  صورة  ال  للوصول  الترصف 

الراي العام .
وهذه الصورة املفروض اهنا تبز املخفي من 
حسنات الشخص او املؤسسة وليس اضفاء 
العام  الرأي  إليام  عيوب  واخفاء  اكاذيب 
تشويه  او  حسنة  باخالق  املعني  يتمتع  بانه 

طرف معني بطلب من طرف اخر .
ولسنا بصدد ذكر اسمء رشكات متخصصة 
عل  يطالعنا  الع��الم  ولكن  املجال  هب��ذا 
ملفات فساد لشخصيات اصبحت صورهتا 
هذه  ال  فيلجا  الناس  تفارق  ل  الجرامية 
هذا  ص��ورة  حتسن  ان  عساها  ال��رشك��ات 
خلق  او  عنه  كاذبة  اخبار  برويج  املجرم 
هبا  ال��ع��ام  ال���رأي  تشغل  خطرية  اح���داث 

وتنسى صورة املجرم.
العمالء من  بعض  استخدمها  الظاهرة  هذه 
الكام العرب الذين اصبحت صورهتم تدل 
الراي  ود  كسب  بغية  والجرام  اليانة  عل 
العرب والعاملي حتى يكمل ما انيطت به من 

مهام صهيونية .
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ليم؛  ياِسي السَّ حليُل السِّ التَّ
شُروٌط وَأدوات

ف  اوية  الزَّ حجر  فهي  َأبدًا  التَّعبري  حريَّة  َأمهيَّة  من  يقليِّل  ل  هذا 
الوعي  صناعِة  ف  اوية  الزَّ حجر  ��ا  َأهنَّ كم  الديمقراطي  النيِّظام 

أي العام. والرَّ
ليم فهي؛  يايس السَّ ا رشوط التَّحليل السيِّ َأمَّ

حيحة، فكيف سيكوُن التَّحليُل إِذا اعتمَد عل  1/ املعلومة الصَّ
املعلوماِت التي تنرشها اجليوش اإِلليكرونيَّة ف وسائل التَّواصل 
وامليليشيات  والُكتل  اَلحزاب  معلومات  عل  َأو  اإِلجتمعي، 

امُلتصاِرعة؟!.
سيكوُن كم هو عليِه الن، بائسا وساذجا ومضليِّال، ل قيمَة َلُه من 

النَّاحية العلميَّة واملهنيَّة والواقعيَّة.
ة َأشعلت نريان الرب  ُأنظر لبعض التَّحليالت السياسيَّة، كم مرَّ
ة َأشعلت الُروب بني ُدول املنطقة؟ من دوِن َأن  الثة؟ وكم مرَّ الثَّ
معلوماٍت  عل  تعتمُد  ٍة  مرَّ كليِّ  ف  ا  َلهنَّ طبعًا،  منها  يشٌء  حيصَل 
بها بَشكٍل ُمتهاِفت! بل هي َأكاذيب وفبكات ل قيمَة  تافهٍة، حُتليِّ
لون ]اإِلسراتيجيُّون[ ف صياغِة حتليٍل  لا، ولذلك َأخفق املحليِّ

سيايسٍّ سليٍم ومعقوٍل.
يايس[ فإِذا كان املحليِّل  2/ اللفيَّة السياسيَّة ]الثَّقافة والفكر السيِّ
لع عل النظريَّات  ًا ل يقرأ التَّاريخ وَل يطَّ يايس جاهال  سياسيهّ السيِّ

السياسيَّة، فكيف ستكوُن حتليالتِه العبقريَّة؟!.
فإِذا  السياسيَّة،  اللفيَّة  ل  تكميِّ التي  وهي  السياسيَّة،  امُلتابعة   /3

عبير لصناعِة  يتساءل كثيُرون، هل تكفي حريَّة التَّ
تحليٍل سياسيٍّ سليم؟!.

عبير تخلُق الجو الُمالئم لتهيئِة  أكيد ال، فحريَّة التَّ بالتَّ
حليل بذاتِه فبحاجٍة  ا التَّ ياسي، أَمَّ حليل السِّ أَدوات التَّ

الً وقبل كلِّ َشْيٍء على  ٍة ترتكز أَوَّ ِإلى شُروٍط عدَّ
ع بالقُدرات  ة المحلِّل وفيما إِذا كان يتمتَّ شخصيَّ

نُه من  خصي الذي يمكِّ ة واإِلرادة والرَّصيد الشَّ الذهنيَّ
ر  اًل سياسّيًا حقيقّيًا ال يستنسخ وال يكرِّ أَن يكوَن محلِّ

أم ال.
نـــــــــــــزار حيدر
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ليم؛  ياِسي السَّ حليُل السِّ التَّ
شُروٌط وَأدوات

ل  َأكثر،  ل  ًا  طوباويهّ رًا  منظيِّ فسيكوُن  تِه  خلفيَّ عل  املحليِّل  اعتمد 
ُه إِذا اعتمد عل امُلتابعة اليوميَّة فقط  ُتالمس حتليالتِه الواقع، كم َأنَّ
ل  خلفيَّة  َلُه  سيايسٍّ  حدٍث  كلَّ  َلنَّ  إِستنتاجاتِه،  ف  فسيخطئ 

مء َأو ينُبت ف اَلرض. يمكن َأن ينزل علينا من السَّ
رؤيًة  يمتلك  ل  الذي  يايس  السيِّ ل  فاملحليِّ السياسيَّة،  ؤية  الرُّ  /4
ُيبدع، َأو  ر ما يقولُه الخرون ول  سياسيَّة سيكوُن كالببغاء يكريِّ

م حتلياًل باِل هدٍف َأو رسالٍة. ُه يقديِّ َأنَّ
لني سياسيُّني باِل  ر َأنَّ هناَك ف هذا العاَل حمليِّ    وُيطئ من يتصوَّ

رسالٍة، إِلَّ َأن يكوُنوا َأغبياء!.
غة اإِلعالميَّة، ومن  غة السياسيَّة، وهي التي ختتلف عن اللُّ 5/ اللُّ
لني يلُطون  خالل امُلتابعة يظهر بَشكٍل واضٍح َأنَّ الكثري من املحليِّ
موهنا ل هي حتليٌل سيايسٌّ ول هي  ة التي يقديِّ غَتني، فاملادَّ بني اللُّ

. تقريٌر إِعالميٌّ
   وهبذا اللط وعدم التَّمييز يضيُع نتاجُهم.
ل  املحليِّ يميل  َأن  د  فبمجرَّ الياديَّة،   /6
َلنَُّه  يفقد مصداقيَّته،  ما  ٍة  إِل جهٍة سياسيَّ
سيبُذل ُجهدُه إِلقحام التَّحليل حتى إِذا ل 

يعتِقد بِه!.
   طبعًا من دوِن َأن تعني الياديَّة التخيليِّ 

ثنا عنها للتَّو. سالة التي حتدَّ عن الريِّ
ترك  والزبيَّة  السياسيَّة  اعات  الرصيِّ نَّ  ف��إِ ديد  الشَّ لأَلسف     
لني السياسييِّني بدرجٍة كبريٍة ولذلَك  بظالِلا عل طبيعة إِنتاج املحليِّ

يصعب الوثوق عليها.
يايس للَحياديَّة جعلُه عاجزًا عن ِصناعة     إِنَّ إِفتقار التَّحليل السيِّ

رأٍي عامٍّ َأو حتَّى التَّأثري بِه.
بَشكٍل  ساحتِنا  ف  نفتقدُه  الذي  اَلمُر  وهو  التَّعبري،  حريَّة   /7
واضٍح، إِذ َأنَّ وجوَد خطوٍط حر  كثرية وإِنتشار اَللغام ف حقِل 
يايس ُيفلر الكثري من الياديَّة وبالتَّايل صدقيَّة امُلحليِّل  التَّحليل السيِّ

يايس. السيِّ
يايس  السيِّ ل  امُلحليِّ يأُخذُه  نادرًا ما  ط الذي  ي، وهو الرشَّ امُلتلقيِّ  /8
وق  السُّ َغري  ف  بضاعتُه  يعرض  تاجرًا  َأنَّ  لو  كم  اإِلعتبار،  بنظِر 

املطلوبة. 
وط تأثرٌي ُمبارٌش عل َجودة َأو رداءة     ولكليِّ رشٍط من َهِذِه الرشُّ

التَّحليل.
لني السياسييِّني عندنا يفتقُرون  ديد فإِنَّ َأغلبيَّة امُلحليِّ    لأَلسف الشَّ

وط. إِل واحدٍة َأو َأكثر من َهِذِه الرشُّ
غري  َأق��وُل  ول  صعبٌة  التَّعبري  فحريَّة  ُمشرٌك،  وبعضها     
جيد  حدثًا  املرء  ل  حيليِّ َأن  ُيِريُد  فعندما  ولذلك  موُجودة 
هبا  يلتزم  َأن  عليِه  كثريًة  حر  بخطوٍط  حُماطًا  نفسُه 
كانت  س��واًء  وحيرمها،  بل  يتجاوزها،  ول 
سات[ مصنوعة َأو ]قادة رضورييِّني[ َأو  ]ُمقدَّ
غري ذلك، وِف كثرٍي من اَلحيان َيُكوُن إِلتزامُه 

هبا عل حساِب قناعاتِه وُرؤيتِه.
آخر،  ُمشرٌك  الوطني  السيِّ  َغياب  َأنَّ  كم     
من  طرٍف  إِل  هاتِه  بتوجُّ يميُل  عادًة  فاملحليِّل 
الداخليَّة او اإِلقليميَّة ما جيعل  اَلطراف سواء 

من حتليلِه ُمنحازًا.
ال��الف��ات  َأنَّ  ع��ل  إِث���ن���ان  ي��ت��ل��ُف  ول     
واإِلنقسامات السياسيَّة وغريها تركت َأثرًا كبريًا 

يايس عندنا. عل رداءِة التَّحليل السيِّ
التي  والفوىض  اإِلرب��اك  حالة  َأنَّ  عن  فضاًل     
بًا وغري  متقليِّ يايس  السيِّ التَّحليل  اُلخرى جعلت من  نعيشها هي 
ل يركب اَلمواج العاتيِة ف ِعباب البحِر، إِذ  ُمستقر، وكَأنَّ امُلحليِّ
احة والدث بَشكٍل سليٍم  ن املحليِّل من قراءة السَّ نادرًا ما يتمكَّ

وُمستقر.
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إصابات العضلة الض  امة 
)الشعور بألم أعلى 

الجزء الداخلي من الفخذ(

دي
ها

 ال
بد

 ع
م

س
قا

ر/ 
قري

ت

إليه  ق  التطرهّ العدد سيكون عن يشء جديد وربهّم  حديثنا ف هذا 
الضامة(  )العضلة  ب�  تسمى  ما  عل  ز  نركهّ حيث  جدًا،  قليل  طبيًا 
ف  الوض  بعضلة  الساق  وتوصل  الفخذ،  منطقة  ف  تقع  التي 
اجلسم البرشي، والديث عن إصاباهتا سيهمهّ الرياضيني أكثر من 

غريهم.
ف  توجد  التي  عضالت  مخس  عن  عبارة  الضامة(  )العضة 
لهنا  الضامة  بالعضلة  تسميتها  واختذت  للفخذ  الداخلية  اجلهة 
منها  تتكون  التي  المس  والعضالت  الداخل،  ال  الفخذ  تضم 
العضلة الضامة تكون موصولة من احد اطرافها بعضلة الوض 
العضلة موصولة  فان  الخرى  اجلهة  من  اما  الداخلية  اجلهة  من 
بعظمة الفخذ، وملعرفة املزيد عن هذه الصابة حتدث الدكتور عيل 
عبد السني السناوي اختصاص أمراض املفاصل والصابات 
الرياضية والتأهيل الطبي ف مدينة المام السني »عليه السالم« 

الطبية مبينًا:
التشخيص

يعاين املصاب بالعضلة الضامة من مشكلة الطأ ف التشخيص؛ 
نظرًا للتشابه أو اللط مع بعض المراض واإلصابات الخرى 
فإن  لذا  البطن(،  جوف  يبطن  مصيل  )غشاء  والصفاق  كالدوايل 
الطبيب، وللتأكد من  يعتمد بشكل مبارش عل خبة  التشخيص 
أو  املغناطييس  الرنني  لشعة  اللجوء  يمكن  ودقته  التشخيص 

املوجات الصوتية.
األعراض

اجلزء  أعل  ف  بالل  الشعور  الضامة  بالعضلة  اإلصابة  يصاحب 
الداخيل من الفخذ، وعادة ما يكون الل بشكل بسيط ولكن عند 

يزيد  ضمهم  وإعادة  الرجلني  بفتح  وخاصة  التمرين  او  الركة 
الل.

العالج
جيب التدخل بشكل مبكر لعالج اصابات العضلة الضامة والذي 
يبدأ بإراحتها ف بداية الصابة وعدم اجهادها بأي ضغط، وكذلك 
عل  الكمدات  تعمل  حيث  الثلج  او  الباردة  الكمدات  استخدام 
ختفيف الورم ان وجد او منعه، وايضا رفع الطرف السفيل الذي 
يتم  ان  ويمكن  درجة،   45 مقدارها  بزاوية  الصابة  به  حدثت 
تناول املسكنات ومنها مسكنات الباراسيتامول، حيث متثل تلك 
الطوات احد اجزاء املعاجلة، اما اجلزء الثاين فهو العالج الطبيعي 

والتأهييل.
العالج الطبيعي والربامج التأهيلية

ان التمرين التي تساعد ف عملية املعاجلة نوعان:
1/متارين لتقوية العضلة: هذه الطوة جترى لعضالت الوض 
عل  الضغط  او  اثقال  وضع  دون  وتتم  والفخذ  البطن  واسفل 
العضلة الضامة، وان املصاب مستلق  او جالس ف البداية ثم مع 

التقدم ف املعاجلة تزداد قوة التمرين وتتطور.
املرحلة  ف  تأيت  الركي:  والتناسق  التوازن  زي��ادة  2/متارين 
الخرية للمعاجلة وختص العضلة الضامة فقط، يتم اتباع التمرين 
عدم  وجيب  الل  بتحسن  الشعور  ظهور  بعد  ع��ادة  الرياضية 
التام،  النشاط الريايض الى بعد التحسن  التعجل ف العودة ال 
ال  حتتاج  ل  الضامة  العضلة  ان  اكيد  وبشكل  نعرف  ان  وجيب 

التداخل اجلراحي وحتتاج ملعاجلتها ال فرة من 6 ال 8 اسابيع.
وان العالج الطبيعي او البامج التأهيلية يعمل عل:
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إصابات العضلة الض  امة 

الضامة  العضلة  قويت  بني  والتوازن  قوهتا  العضلة  تستعيد  1/ان 
واملباعدة.

2/العمل عل استعادة قوة عضالت الساق بشكل عام.
بشكل  الفخذ  ملفصل  الركي  امل��دى  استعادة  عل  3/ال��ق��درة 

تدرجيي وفقا للبنامج  العالجي.
وكذلك  استعادته  يتم  الضامة  للعضلة  الوظيفي  4/املستوى 
لعضالت الفخذ ومفصل الفخذ بحيث يعود ال مستواه الطبيعي.

5/الوقاية من تكرار الصابة بقدر املستطاع.
وان البامج العالجية والتأهيلية املتبعة ف عالج العضلة الضامة 
تنقسم ملجموعة من املراحل او املعاجلات تبدا منذ بداية الصابة 

وتنتهي بالوصول ال الهداف املرجوة من البنامج.
ما هي اصابات العضلة الضامة ؟

يمكن ان تصاب العضلة الضامة بالشد او التمزق نتيجة ال:
ف  يتسبب  ما  الضامة  للعضلة  املغذي  العصب  عل  1/الضغط 
حدوث ضعف ف الشارة وبالتايل خلل ف حساسية النسجة ما 

يؤدي ال ضعف الركة هبا.
2/التهاب الكيس الزليل لعضالت الفخذ وحيدث نتيجة التهيج 
عل  معتمدة  تكون  انشطة  اداء  اثناء  القابضة  للعضلة  املتكرر 

العضلة الضامة.
3/التهابات عظمية.

4/درجة الرارة فالجواء الارة تزيد من نسبة الصابة بالعضلة 
الضامة.

5/كم يمكن ان تؤدي الصابة بالعضلة الضامة ال بعض الثار 
امليكانيكية )املدى الركي للمفصل يقلل ما يؤدي لدوث الل 
بالعضلة، الجهاد ف العضلة والذي ينتج عن ضعف فيها، حدوث 
خلل ف التوازن بني قوة العضلة الضامة واملباعدة، حدوث نقص 
الكثر  وهم  الرياضيني  يص  وفيم  والوتار(،  العضلة  ليونة  ف 
التدريبات  عن  النقطاع  فان  العضلة  واصابات  ب��الل  اصابة 

والتمرين يمكن ان يتسبب ف الصابة بالعضلة الضامة.
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المام  بحرم  الشهداء  حرم  ألق  من  أول   -
عيل  السيد  ه��و  ال��س��الم(  )عليه  ال��س��ني 
كان  حيث  )الرياض(  صاحب  الطباطبائي 
الم��ام  ح��رم  عن  ومستقال  منفصال  ال��رم 
السني )عليه السالم( وكان الطريق اليه من 
جانب الرواق اجلنوب )باب القبلة( وقد سعى 
إلاق  ال  ه�    1213 سنة  الطبطبائي  السيد 
)عليه  السني  اإلم��ام  بحرم  الشهداء  حرم 
املخصص  والباب  الطريق  وسد  السالم( 
للدخول ف حرمهم من جانب اجلنوب وورد 
و   ،348  – ص347  حسني  )شهر  ف  هذا 
السالم(  )عليه  السني  اإلم��ام  ف  الوائ��ل 
وكربالء / فاضل عرفان ص 136(. - أول 
السني  اإلم��ام  لصحاب  رضحيا  جعل  من 
الشهرستاين  )عليه السالم( هو مريزا مهدي 
حيث وضع صندوقا من خشب الساج سنة 
عيل  السيد  عهد  ف  ذل��ك  وك��ان  ه�   1214
الطباطبائي، بارشافه )قدس رسه( وقد اهندم 
كربالء  عل  الوهابية  حلة  ف  الرضيح  هذا 
سنة 1216 ه� وهذا بحسب )دائرة املعارف 

ج1،ص44(. 

أب قبل أن يموت قال لبنه: »هذه ساعة جدك الكب عمرها أكثر من 200 سنة، 
ولكن قبل أن أعطيك إياها اذهب ملحل الساعات ف أول الشارع، وقل له أريد بيعها، 

وانظر كم سعرها؟«،
ذهب ملحل الساعايت ثم عاد لبيه، وقال :«الساعايت دفع فيها مخس دولرات لهنا 
قديمة«، فطلب منه ان يذهب إل حمل النتيكة... فذهب ثم عاد، وقال: »دفع فيها 
مخسة ألف دولر«، فطلب الب منه ان يذهب إل املتحف ويعرض الساعة للبيع، 
دولر  مليون  عيلهّ  وعرضوا  وقيهّمها،  خبريًا  »أحرضوا  لبيه:  وقال  عاد،  ثم  فذهب 

مقابل هذه القطعة النادرة«.
ر قيمتك بشكل صحيح،  قال الب : »أردت أن أعلمك إنهّ املكان الصحيح هو من يقدهّ
فال تضع نفسك باملكان الاطئ وتغضب إذا ل يقدروك، فمن يعرف قيمتك هو من 

رك، فال تبَق بمكان ل يليق بك«.. يقدهّ

  احياء مراسيم عاشوراء .. مواكب عزاء في الكاظمية في العقد 
الثاني من القرن الماضي

اشياؤنا الجميلة؟

العالم  فــي  عــالقــة  تــوجــد  ال 
مقدمات،  بــال  فــجــأة  تنتهي 
ــدث  ــح فـــهـــنـــاك إشـــــــــارات ت
ــمــرار لــكــنــك تــحــاول  ــاســت ب
فكلما  عــنــهــا،  ــتــغــاضــي  ال
في  متورًطا  نفسك  وجــدت 
اخــتــالق الــتــبــريــرات، تــأّكــد أن 

العالقة في خطر!.
فإذا فقدت شيًئا تحبه، تذكر 
أوراقها  كل  تفقد  األشجار  أن 
لتكتسب  الـــخـــريـــف،  فـــي 
..  والحياة  الربيع  في  غيرها 
لكل  مـــراحـــل  إال  هـــي  مـــا 

مرحلة حلوها و ُمرها!.

عليك ان تكون في المكان الصحيح

الواحة

االوائل
 من واقعة الطف 
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من املتعارف أن يكون ملن يبدأ بالدراسة زمالء ف الدرس يرتقون 
اتهّفق  كم  اجلميع،  سبق  لحدهم  يتهّفق  وقد  م،  التقدهّ مدارج  معًا 
ذلك للشيخ النصاري )قدس رسه( مع زمالئه ف الدراسة، فقد 
ق ملا وفق له الشيخ، وذلك  كان له زميل مالزم له، لكنه ل يتوفهّ
استطاع  حتى  الرشف،  النجف  ف  يبقى  لن  توفق  الشيخ  لن 
أن يصل إل ما وصل إليه، بينم سافر زميله ذلك إل بلده، وعاد 
إبان رئاسة الشيخ إل النجف الرشف للزيارة واإللتقاء بالشيخ.

فلمهّ رأى عظمة الشيخ قال له متسائاًل: شيخنا لقد كنهّا زميلني ف 
الدرس فكيف وصلت أنت إل ما وصلت إليه اليوم، وبقيت أنا 

عل ما كنت عليه ف السابق.
أجابه الشيخ وهو يشري إل قضيهّة كانت بينهم قائاًل: لينهّ تركُت 

أكل الدبس وأنت أقدمت عليه.
أهنم  هو  الدراسة  أيام  ف  لم  اتهّفقت  التي  القضية  تلك  وكانت 
ة مسجد الكوفة وهناك صار وقت الغداء، وأرادا  قصدا ذات مرهّ
هتيئة الطعام لم، فلم جيدا عندمها إل فلسًا واحدًا وكان رغيف 
البز بفلس واحد آنذاك، وذهب الزميل ليشري به رغيف خبز 
الدبس عل  لكنه عاد وقد اشرى خبزًا وشيئًا من  يأكالنه معًا، 

البز.
بًا: بكم اشريتهم؟ فقال له الشيخ متعجهّ

قال: بفلسني.
قال الشيخ: ومن أين لك الفلس الثاين؟

قال: اشريت البز نقدًا والدبس َديمْنًا.
فقال الشيخ: أما أنا فال آكل من الدبس شيئًا، لين ل أعلم هل 

ن من قضاء هذا الدين أم ل؟ أمتكهّ
ا أنا فآكله وحدي وعيلهّ قضاؤه، فأكل  فضحك الزميل وقال: وأمهّ

هو ول يأكل الشيخ إل أطراف البز...
مأكل ومرشب وملبس وغري ذلك هو  الدنيا من  الزهد ف  نعم 
الذي ارتقى بالشيخ النصاري )قدس رسه( إل ما ارتقى إليه، 
بينم عدم الزهد يضع زميله عل ما كان عليه، ولعلهّ الشيخ أراد 
حقائق  من  حقيقة  إل  الزميل  الفات  القضية  تلك  إل  بإشارته 
ة: بأنهّ الالزم عل طالب العلم  الياة، وإعالمه ومن بلغته القصهّ
أن يزهد ف الدنيا وحيتاط فيم يرتبط هبا هذا املقدار من الحتياط 

حتهّى يصل إل مرتبة من العل.

00

عن المام الصادق ) عليه السالم (:
بن  السني  قِب  زي��ارة  يريد  منزله  من  خرج  »من 
له  الل  كتب  ماشيا،  كان  ان  السالم(  )عليهم  عيل 
اذا صار  بكل خطوة حسنة وحمى عنه سيئة، حتى 
ف الائر كتبه الل من املفلحني املنجحني، حتى اذا 
اذا أراد  الفائزين، حتى  قىض مناسكه كتبه الل من 
النرصاف اتاه ملك فقال :) ان رسول الل )صل 
الل عليه واله وسلم ( يقرؤك السالم ويقول لك : 

استأنف العمل فقد ُغفر لك ما مىض«.
كامل الزيارات

الـزهد
 مرقاة الكمال
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