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اكثر من ثمانية مليار دينار ما صرفته 

العتبة الحسينية على عوائل الشهداء والجرحى 

يشهد تسابق أقسام العتبة المقدسة 
في الخدمة الحسينية



ِخَرِة  ِمُنوَن بِالآْ ِذيَن َل ُيؤآْ ٌة َبِل الَّ ِ َكِذًبا َأم بِِه ِجنَّ ى َعَل اللَّ َتَ حةَأفآْ
 َ ا إَِل َما َبيآْ َبِعيِد }س��بأ/8{ َأَفَلمآْ َي��َروآْ َلِل الآْ َع��َذاِب َوالضَّ ِف الآْ
ِسفآْ ِبُِم  ِض إِن نََّش��أآْ َنخآْ رآْ َ ء َوالآْ َ��� َن السَّ َفُهم مِّ َأيآِْدهيِمآْ َوَما َخلآْ
��َ�ء إِنَّ ِف َذلَِك َلَيًة  َن السَّ ِه��مآْ ِكَس��ًفا مِّ ��ِقطآْ َعَليآْ َض َأوآْ ُنسآْ رآْ َ الآْ
ًل َيا  ��ا َفضآْ َن��ا َداُووَد ِمنَّ نِيٍب }س��بأ/9{ َوَلَق��دآْ آَتيآْ ��ٍد مُّ ��ُكلِّ َعبآْ لِّ
َملآْ  ِديَد }س��بأ/10{ َأِن اعآْ َ ا َلُه الآْ َ َوَأَلنَّ يآْ ِب َمَعُه َوالطَّ ِجَب��اُل َأوِّ
َمُلوَن َبِصٌي  ا إِنِّ بَِ� َتعآْ َمُلوا َصاِلً ِد َواعآْ آْ رآْ ِف السَّ َسابَِغاٍت َوَقدِّ
ٌر  ٌر َوَرَواُحَها َش��هآْ َها َش��هآْ يَح ُغُدوُّ }س��بأ/11{ َولُِس��َليآَْ�َن الرِّ
ِه  ِن َربِّ ِه بِإِذآْ َ َيَديآْ َم��ُل َبيآْ ِنِّ َمن َيعآْ ِر َوِمَن الآْ َ الآِْقطآْ َنا َلُه َعيآْ َوَأَس��لآْ
��ِعِي }سبأ/12{  ُه ِمنآْ َعَذاِب السَّ ِرَنا ُنِذقآْ َوَمن َيِزغآْ ِمنآُْهمآْ َعنآْ َأمآْ
َواِب  َ اِري��َب َوَتَاثِيَل َوِجَف��اٍن َكالآْ َ َمُل��وَن َلُه َما َيَش��اء ِمن مَّ َيعآْ
نآْ ِعَباِدَي  ًرا َوَقِلي��ٌل مِّ َمُلوا آَل َداُووَد ُش��كآْ اِس��َياٍت اعآْ َوُقُدوٍر رَّ
تِِه  مآْ َعَل َموآْ ُ َت َما َدلَّ َوآْ ِه الآْ َنا َعَليآْ ُكوُر }س��بأ/13{ َفَل�َّ َقَضيآْ الشَّ
وآْ َكاُنوا  ِنُّ َأن لَّ َنِت الآْ َتُه َفَل�َّ َخرَّ َتَبيَّ ُكُل ِمنَس��أَ ِض َتأآْ رآْ َ ُة الآْ إِلَّ َدابَّ

ُِهِي }سبأ/14{  َعَذاِب الآْ َغيآَْب َما َلبُِثوا ِف الآْ َلُموَن الآْ َيعآْ

) 8 ( أف��تى ع��ل الل كذبا أم به جنون بل الذين ل يؤمن��ون بالخرة ف العذاب 
والضلل البعيد  ) 9 ( أفلم يروا إل ما بي أيدهيم وما خلفهم ما أحاط بجوانبهم 
م��ن الس���ء والرض مما يدل عل ك���ل قدرة الل وأهنم ف س��لطانه جتري عليهم 
قدرته إن نش��أ نخس��ف بم الرض أو نسقط عليهم كس��فا من الس�ء لتكذيبهم 
اليات بعد ظهور البينات  ) 10 ( ولقد اتينا داود منا فضل يا جبال أّوب ارجعي 
معه التسبيح القمي أي سّبحي لل والطي أي رّجعي أيضا أو أنت والطي وألّنا له

الديد جعلناه ف يده كالشمع يرصفه كيف يشاء من غي إمحاء وطرق  
) 11 ( أن اعم��ل دروع��ا واس��عات بحيث تتناس��ب حلقها أو ف مس��اميها ف 
الدق��ة والغلظ��ة فل تغلق ول حترق  ) 12 ( ولس��لي�ن الريح وس��خرنا له الريح 
غدّوها ش��هر ورواحها ش��هر جرهيا بالغداة مسية شهر وبالعّش كذلك  ) 13 ( 
يعملون له ما يشاء من قصور حصينة ومساكن رشيفة سميت با لهنا يذب عنها 
وحيارب عليها وتاثيل وصورا  ) 14 ( فل� قضينا عليه الوت أي عل س��لي�ن ما 
دلم عل موته إل دابة الرض أي الرضة تأكل عصاه فل� خّر تبينت الن أن لو 

كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا ف العذاب الهي 

تفسير السورة سورة سبأ 
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التنضيد االلكتروني: حيدر عدنان

االرشيف:   ممد محزة- ليث النرصاوي
 االشراف اللغوي:   عباس الصباغ 
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»إن تكن األبـدان للموت انشأت 
فقتل امرء بالســيف في اهلل أفضل«

المصدر : كلمة اإلمام الحسين عليه السالم

a قال اإلمام الحسين
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ألّن رس������ول اهلل »صل������ى اهلل علي������ه واله« ثّبت دعائم االس������ام وكان لقرآنه الُمعجز الحضوَر الخال������د في توضيح كثير 
من االمور التي تخّص االس������ام س������واء أكانت تش������ريعيا ام تاريخيا ام علميا ام  في ميادين أخر ولم يستطع المنافقون 
والمشركون النيل من رسول اهلل »صلى اهلل عليه واله« بالرغم من انهم اتهموه  أنه ساحر او مجنون ولكن كلها باءت 
بالفش������ل واس������تطاع رسول اهلل وبتسديد إلهي ان يثّبت اصول واركان الدين )اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم( ومضى الى سبيله 
في تلبية نداء ربه فما كان من القوم اال ان ينالوا من اهل بيته االطهار بالرغم من انه اّكد لهم باالية الكريمة )ُقْل ال 
َة ِفي اْلُقْرَبى( اي مودة اهل بيته والنتيجة كانت هذه النصيحة يعلم رسول اهلل بعقول بعض  َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإال اْلَمَودَّ

قومه ، والنهم ال يستطيعون اتهام رسول اهلل باي تهمة صّبت مصائب الدهر ومكائدهم على اهل بيته االطهار .
هكذا هي الشخصيات المرموقة عندما ال يستطيعون ان ينالوا منها يحيكون المؤامرات ويكيلون التهم بكل من له عاقة 
بها س������واء من ذريتهم او اتباعهم المعتمدين وش������اهُدنا اليوم ما تتعرض له المرجعية العليا في النجف االش������رف او كل 

من يمثلهم .

)اإاّل املوّدة يف الُقربى(

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

التصميم:  عيل صالح الرشفاوي -حسني الشالي  
التنضيد االلكتروني: حيدر عدنان

االرشيف:   ممد محزة- ليث النرصاوي
 االشراف اللغوي:   عباس الصباغ 



النائب سالم الطفيلي: مجلس النواب لن يصادق على ميزانية ٢٠٢٠ مادامت االرقام 
غير دقيقة والشفافية منعدمة بين حجم التصدير النفطي القليم كردستان وبين ما 

سددته الحكومة من ميزانية ٢٠١٩ لالقليم حسب قوله. أخبار
ومتابعات

تخصيص مساحة ١5٠ دونمًا كمشروع استثماري إلنشاء ١٢٠٠ دار سكنية لشريحة الفقراء في إطار خطتها للتخفيف 
من أزمة السكن بمحافظة ذي قار.

الهدي  عبد  الشيخ  س�حة  الرشيدة  الرجعية  ممثل  استقبل 
الرشيف  السيني  الصحن  داخل  اخلاص  مكتبه  ف  الكربلئي 
حققوا  الذين  بغداد  العاصمة  من  اليتام  الطلبة  من  جمموعة 
درجات متميزة ف دراستهم البتدائية والتوسطة رغم الظروف 

القتصادية الصعبة التي تواجههم. 
الشيخ الكربلئي وخلل ذلك رّحب بالوفد الزائر مشيدًا بالطلبة 
بالكادر  وكذلك  الكاديمي  المتياز  حققوا  الذين  والطالبات 
التعليمي الذي بذل جهودًا كبية ف حتقيق ذلك، ك� حّث س�حته 
عل الستمرار بنفس العزيمة والرصار وتعزيز تلك النجاحات 

بنجاحات أخرى.  
وف هذا السياق حتّدث الرشف عل مركز الوراء زينب »عليها 
السلم«  السيد سعد الدين هاشم مهدي البناء قائًل: »تم تنظيم 
برامج مهمة لجاميع من ايتام مافظة بغداد كان باستقبالم التويل 

الهدي  عبد  الشيخ  س�حة  القدسة  السينية  للعتبة  الرشعي 
عن  فضًل  واللوى  الدايا  من  بعدد  وتكريمهم  الكربلئي 

ترشفهم بزيارة اإلمام السي )عليه السلم( والترّبك بمضيفه«.
من  ينحدرون  اليتام  من  الجموعة  »هذه  ان  البناء:  وأض��اف 
القتصادية  والظروف  فقرهم  رغم  لكنهم  وفقية  نائية  احياء 
الصعبة التي يعيشوهنا فقد حققوا نجاحًا باهرًا ودرجات متميزة 
ف دراستهم البتدائية فضل عن مخسة طلب منهم ف الدراسة 
التوسطة«، مبينًا أن »مركز الوراء زينب )عليها السلم( التابع 
والرعاية  الزيارة  هذه  تنظيم  ارت��أى  القدسة  السينية  للعتبة 
الستمرة لذه الرشحة الهمة من الجتمع العراقي لهنم من خلل 
هذه الزيارات والتكريم يشعرون بأن هناك جهاٍت ترعاهم وهتتم 
بم بعد فقداهنم ويل أمرهم سواء الب أو الم وهذا دافع معنوي 

يزيد من نجاحهم الستقبيل إن شاء الل تعال«. 

بعد زيارته لمزرعة »فدك« التابعة للعتبة الحسينية المقدسة..ممثل المرجعية يكّرم عددًا من األيتام المتفوقين بالدراسة األكاديمية

األحرار/ قاسم عبد الهادي 
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المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن: في القريب العاجل ستكون هناك جدولة قانونية 
ودستورية الستالم الشرطة االتحادية الملف األمني في جميع المحافظات العراقية.

)34( راية سوداء ترفعها العتبة الحسينية المقدسة في الجامعات والمعاهد العراقية وذلك إلظهار صورة للعالم 
عن مدى تمسك العراقيين باإلمام الحسين )عليه السالم( ومبادئه وعقيدته.

أعلن وزير الزراعة العراقي صالح حسي السني منع استياد التمور، 
 )2019/  9/  5( اخلميس  يوم  صباح  زيارته  خلفية  عل  ذلك  جاء 
من  تعّد  التي  القدسة  السينية  للعتبة  التابعة  للنخيل  فدك  مزرعة 

الشاريع النموذجية والستاتيجة عل مستوى العراق.
وأشار إل أن هذا القرار الذي صدر اليوم من مدينة كربلء جاء نتيجة 

توفر اإلنتاج الحيل من التمور.
والهمة  الرائدة  الشاريع  من  يعد  فدك  مزرعة  »مرشوع  ان  واوضح 
بزراعة فسائل النخيل من الصناف النادرة الطلوبة عاليا«، مؤكدا ان 
ان  ال  الزراعي«، لفتا  بالواقع  النهوض  مبارشًا عل  تأثيًا  »للمزرعة 
»وزارة الزراعة من الهات الداعمة لكذا مشاريع حيوية وتؤكد عل 

ديمومتها وتشد عل ايدي العاملي فيها «.
بمنع  ال��وزارة  إل  أوعزت  القدسة  كربلء  مافظة  من  اليوم  انه  واكد 
بمنع  للمنافذ الدودية  أمر رسمي  توجيه  التمور، فضل عن  استياد 

استياد التمور بذا الوسم نظرا لتوفر اإلنتاج الحيل.

النقل، ان مد خط طيان دويل مبارش من بغداد ال لندن وبالعكس عل متن »الطائر الخرض« هو مور لقاء وزيرها  أعلنت وزارة 
ونظيه الربيطان ف بلد الخي. وقالت الوزارة ف بيان ان »وزير النقل التقى اليوم نظيه الربيطان بول ماينارد ف العاصمة الربيطانية 
لندن بحضور السفي العراقي صالح التميمي«، مبينة ان »لعيبي بي خلل اللقاء ان وزارة النقل العراقية حترص عل مد جسور التعاون 
بي البلدين لتشغيل الرحلت الوية بصورة مبارشة ال كافة مطارات الملكة التحدة ب� يعود بالنفعة للبلدين وكذلك الستفادة من 

اخلربات في� خيص جمال النقل الوي وب�يسهم برفع الظر الورب عن الطائر الخرض«.
الناقل  عن  الورب  الظر  لرفع  الفاعل  الحوري  ودوره  الربيطان  الانب  موقف  كسب  عل  حرص  »لعيبي  أن  الوزارة،  واضافت 

الوطني كوهنم جزءا مه� وفاعل ف منظمة السلمة الوربية الياسا«.

بعد زيارته لمزرعة »فدك« التابعة للعتبة الحسينية المقدسة..

وزير النقل يبحث في بريطانيا مد خط طيران دولي مباشر من بغداد إلى لندن

وزير الزراعة يعلن منع استيراد التمور ويوّجه أمرًا رسميًا للمنافذ
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 6/محرم الحرام /١44١هـ الموافق ٢٠١٩/٩/6م :

لعّله من الحاديث التي ل تنتهي هو الديث عن سيد الشهداء 
)عليه السلم( ولعلنا ذكرنا ف اكثر من مناسبة ما لإلمام السي 
)عليه السلم( من أثر بالغ وكبي ف الفاظ عل دين جدِه )صل 
الل عليه وآله وسلم( وقد مارس سيد الشهداء )عليه السلم( 
به  جاء  ك�  الدين  هذا  يبقى  ان  أجل  من  التاحة  الوسائل  كل 
النبي )صل الل عليه وآله وسلم(، ومن خلل وجوده مع امي 
الؤمني )عليه السلم( ومع المام السن )عليه السلم( ال ما 

بعد شهادة المام السن )عليه السلم(..
وطبعًا هنا ُاحب ان ُالفت النظر ال إن كل انحراف لبد ان يظهر 
للمأل؛ يعني اذا كان يمكن ان ُتدّلس القائق فإن عمر التدليس 
قليل، فلبد  من ان تظهر القائق، ولذلك الزيف الذي واجهُه 
المام السي )عليه السلم( هذا الزيف ايضًا هو دلَّ عل نفسِه 
الذين واجهوا المام السي )عليه  بأنه منحرف، وذلك لن 
مل  يعني  الصالة،  النبوية  السية  رائحة  فيهم  تكن  مل  السلم( 
يكن احد من الذين واجهوا المام السي )عليه السلم( ُيعلن 
سلوكًا وانت�ًء حقيقيًا للنبي )صل الل عليه وآله وسلم( نعم، ف 
النبي،  ُيظهرون اهنم ورثة  ُهم  الناس  التدليس عل عامة  مقام 
والُظلم  بالستهتار  مقرونا  كان  كلُه  اخلارجي  السلوك  لكن 
والفسوق، وجتاوز الدود، ولشك إن هذا العنى يكشف عن 
ان هذه الطبقة التي تسنّمت زمام المور.. هي طبقة بعيدة كل 

البعد عن دين النبي )صل الل عليه وآله وسلم(.
ف بعض الالت الّمة تقع حتت ختدير السلطة، وهذه السلطة 
حتاول ب� عندها من امكانات ان تصنع تأرخيًا جديدًا ليس له 
بذل  الكتب وذلك عن طريق  ُينقش ف  ان  يمكن  لكنه  واقع، 
تاريخ  خُيتع  ان  اجل  من  الذمم  ورشاء  والناصب  الم��وال 
جديد، وانتم اهيا الخوة تعلمون ان التاريخ عبارة عن وقائع 
خارجية وهذه الواقعة اخلارجية اذا وقعت ل يمكن ان ُتنفى او 
ُتفنى.. الشء اذا وقع ل يمكن ان يرتفع، فالتاريخ له جنبتان 

الل  )صل  النبي  با  قام  احداث  وهناك  واقعي،  تاريخ  هناك 
عليه وآله وسلم( وامي الؤمني )عليه السلم( والمام السن 
الذي  والكّم  واقعية  اح��داث  وهي  السلم  عليه�  والسي 
وصل الينا قد يكون قليلً ، لكن انا احتدث عن المر الواقعي..

بعض الشياء التاريخ نقلها، وبعض الشياء التاريخ مل ينقلها 
وجود  لا  ليس  تارخيية  وقائع  وهناك  الناقل،  يرض  النقل  لن 
وهي مض افتاء لكنها ُتكتب، هذه الحاولة ان نخلق تارخيًا 
مثية  احداثا  ونخلق  ُجددا،  ابطال  نخلق  وبالنتيجة  جديدًا، 
هذا  حدث   ً وفعل  وسلطان،  ومال  ُجهد  ال  حتتاج  وجديدة 
وُكتبت صحائف من التاريخ وأكاذيب كثية جدًا حتى تلقاها 
الناس كأهنا حق رُصاح، وهذه منة تبتل با المم عندما ُيسق 
تارة  القوم..  ُعقلء   ً عادة  يمّيز  الذي  وطبعًا  وُيبّدل..  التاريخ 
الذي يمّيز هو شاهد الادثة، فالن عندما تر حادثة قبل عرش 
سنوات او عرشين ونحن احياء يمكن ان ُنجيب عندما ُنسأل 
عنا   ً بدل  سيجيب  الذي  الوت  بعد  لكن  القضية،  واقع  عن 

الكتاب والوثائق..
ولذلك لحظوا تأرخييًا هناك فصل حقيقي حدث ما بي مقر 
ال  النتقال  ذلك  بعد  ثم  والدينة،  مكة  ف  النبوي  الوجود 
الكوفة وال الشام، هذه الثلث مناطق هناك فصل كامل كان 
وهناك  الثلثة،  البلدان  هذه  ف  موجودة  حقائق  وهناك  بينها، 
زيف مل يكن موجودًا اصل ً لكنُه ُكتِب حتى ُجنّدت اقلم ان 
تكتب، وبالنتيجة كتبوا وكتبوا.. والذي مل يطلع خصوصًا مع 
القديمة مل يطلع عل حقائق ُاخر.. تصّور ان هذا هو  الزمان 
الق، ولذلك المام السي )عليه السلم( عانى معاناة كثية 
وكبية جدًا ف إقناع الناس ان ما عنَدهم هو ليس دين النبي، 
وزينب  السلم(  )عليه  السجاد  المام  أكملها  العاناة  وهذه 

عليها السلم..
السهل  من  ليس  المهية  غاية  ف  النقطة  هذه  اخوان  والتفتوا 

دُم الحسين )عليه السالم( 
وأثره في بقاء الدين
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 6/محرم الحرام /١44١هـ الموافق ٢٠١٩/٩/6م :

عل المام السي )عليه السلم( ان يعطي دمه، هذا الدم لبد 
الذي  الثمن  باهظا وكبيا،  ان يكون شيئا  ايضًا  ان يكون ثمنه 
السي  الم��ام  ال��رام،  الشهر  ف  ال��رام  الدم  هذا  فيه  ُسفك 
)عليه السلم( يعلم انه لبد من  ان حتصل هناك نتيجة كبية 
ازاء هذا الدم، وهو ان هؤلء الناس كانوا ينسبون للنبي )صل 
الل عليه وآله وسلم( شيئًا مل يقلُه، وكانوا يعتقدون ان الق ليس 
مع هذه الوراثة للنبي )صل الل عليه وآله وسلم(، وان� الق 
مع اشخاص يعتقدون ان هؤلء هم اقرباء النبي من جهة، وهم 
البعض كان عن سذاجة يعتقد  أحّق بالمر من جهة، ولذلك 
فتح  لن  بحق،  يعتقد  وكان  خارجي  رجل  السي  المام  ان 
اقرباء  النبي  وجود  هو  الوجود  هذا  ان  يرى  وجود  عل  عينيه 
وهؤلء  النبي  بأمر  النبي  جملس  جلسوا  والذين  هؤلء،  النبي 
هم الذين يمثلون دين الل تعال، وهؤلء مل يعرفوا الدينة، ومل 
يعرفوا مكة، ومل يعرفوا الكوفة، فشّبت اعوادهم واذهاهنم عل 

هذه الثقافة..
التاريخ  هو  يكون  عندما  التاريخ  هذا  اخوان  تعلمون  وانتم 
الرسمي للدولة هو التاريخ الذي جيب ان ُيدّرس وهو التاريخ 
الذي جيب ان ُيبّلغ.. اجلسوا ف الساجد وانرشوا هذه الفضائل 
فهؤلء  ممنهج،  تدريس  هذا  ت��راب،  لب  فضيلة  تنرشوا  ول 

فتحوا أعينهم عل هذا الوجود، وبالنتيجة الناس تنقاد..
الناس ف بعض الالت تنقاد، والناس تصنع الظامل، والناس 
لنا وهؤلء..  ما  العافية..  الناس تطلب  اغلب  يقول،  ب�  تقبل 
وان�  ُملك،  عل  صارعهم  السي  الم��ام  ان  يتصور  بحيث 
فهو  كحالم،  يملك  ان  يريد  السي  والمام  يملكون  هؤلء 
من طّلب الُدنيا.. فالناس تنكفئ ويعتقدون ان المام السي 
طلبه ليس طلبًا رشعيًا، مل يطلب حّقه وان� الق ليزيد، والمام 
القناعات  نازعُه ف ذلك، ولذلك هذه  السي )عليه السلم( 
عندما تتبدل وتكون قناعات اخرى.. المم تقع فريسة ف ذلك 
الزيف،  هذا  ف  تقع  ان  قبلت  كل�  جاهلة  الّمة  كانت  وكل� 

وهذه مسألة اجت�عية خطرة جدًا..
هذا  مرشوعًا  يطرح  بدأ  السلم(  )عليه  السي  المام  لذلك 

الرشوع غي ُمنفك عن مرشوع جده )صل الل عليه وآله وسلم( 
)وان� خرجت لطلب اإلصلح ف اّمة جدي(، هذا العنى كون 
المام السي )عليه السلم( قاد هذا الرشوع وامامُه تداعيات 
ف منتهى اخلطورة، وامامُه واقع مزيف وواقع صعب فيه شيوخ 
وفيه عل�ء ُينسبون، وفيه ُرواة وهم يروون عن النبي.. لحظوا 
هذا وجود خطر ليس من السهل ان يقض هذا الوجود، المام 
او  السلم(  )عليه  السجاد  المام  او  السلم(  )عليه  السي 
زينب عليها السلم .. لول ان المام )عليه السلم( لُه القابلية 
هذه  يزعزع  ان  عل  القدرة  ول��ُه  الم��ور،  هذه  يفهم  ان  عل 
المور، وإل النهجية التي اختذها سيد الشهداء )عليه السلم( 
غاية  السلم ف  عليها  السلم( وزينب  )عليه  السجاد  والمام 
وقائم عل  الل يشء،  قائ� عل  فكريا  كيانا  المهية.. زعزعت 
الزيف، وقائم عل عدم دقة التاريخ.. ولحظوا اخوان التاريخ 

مهم ف معرفة الشياء..  
لبد  العزاء،  جملس  حيرض  عندما  يعرف  ان  لبد  اليل  هذا 
الئمة عليهم  امتثال  لمر  البارك هو  يعرف هذا الضور  ان 
السلم ف ان احيوا امرنا واحرضوا الجالس.. وهذا اليل لبد 
ُبذل من كل  قرنًا هناك جهد كبي  اربعة عرش  بعد  ان  يعلم  ان 
الطبقات الجت�عية ف ان يبقى ذكر السي )عليه السلم( ال 

ما وصل اليه الن.. 
عل  اللطم  وجمالس  العزاء..  جمالس  الذكر..  جمالس  وه��ذه 
)عليه  الشهداء  لقضية سيد  احياء حقيقي  كلها  الصدور، هذه 
ان  حاولوا  كل�  الطواغيت  مجيع  لحظوا  ولذلك  السلم(.. 
يقضوا عل قضية السي )عليه السلم( خذلم الل تعال رش 
خذلن، لن قضية السي )عليه السلم( لا حساباهتا اخلاصة 

ولا وضعها اخلاص..
نسأل الل سبحانه وتعال بربكات سيد الشهداء )عليه السلم( 
وبذا الشهر.. شهر الزن ان يتقبل مّنا ومنكم صالح الع�ل، 
السلم(،  )عليه  الشهداء  سيد  عل  البكائي  من  جيعلنا  وان 
وآخر دعوانا ان المد لل رب العالي وصل الل عل ممد وآله 

الطيبي الطاهرين.

دُم الحسين )عليه السالم( 
وأثره في بقاء الدين
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اخويت اخوايت..
عندما  السلم(  )عليه  السي  المام  مقولة  عن  أحتدث  أن  أوّد 
ُعرضت عليِه البيعة وهو ل زاَل ف الدينة.. بعد حوار طويل بينُه 
وبي الوليد ذكَر هذه الملة: قال )عليه السلم( : ) ومثيل ل ُيبايُع 

ِمثله( ثم ذكر حديثًا آخر..
حقيقة  السلم(  )عليه  السي  الم��ام  من  الرشيفة  الملة  هذه 
المام السي )عليه  إن  لسألة، وهو  تّثل خطًا عريضًا وواضحًا 
)عليه  السي  المام  تارة  مثله(،  ُيبايع  ل  )ومثيل   : قال  السلم( 
السلم( يقول: )ان ل ابايعُه(، هذا لهُ  مطلب معنى المام السي 
)عليه السلم( ل يبايع الطرف الخر.. لختلف واضح بي سيد 
الشهداء وبي ذلك الطرف، وتارة المام )عليه السلم( عرّب )ومثيل 
ل يبايع مثله(، كأنه أشار ال نقطة أخرى.. وهذه النقطة الخرى 
عامة؛ يعني يمكن ان تنطبق عل ما تّفوه بِه )عليه السلم(، ويمكن 

ان تنطبق عل ما قبله، وممكن ان تنطبق عل ما بعده..
خطّي  هناك  جعل  الرشيفة  الملة  هذه  ف  السلم(  )عليه  المام 
متوازيي ل يلتقيان ابدًا، خط ِمثلِه )عليه السلم( واخلط الخر هو 
خط مثلُه ذاك الطرف القابل، والبيعة هي عبارة عن عدم اللتقاء 

اصلً .. أنا ل أبايع، انا ل التقي معَك اصًل..
ل شك ان هذا الطراز من البلغة لُه من المهية بمكان ايضًا، هذا 
ِشعار المام السي )عليه السلم( بّي طريقة واضحة للتعامل مع 
الطرف القابل، ان مثيل ل يبايع مثله حتت أي ضغط من الضغوط 

لاذا؟! 

التفتوا جدًا ماذا أقول- ُيضادُه فل  لن هذا منهج وهذا منهج - 
يمكن ان جيتمعا..

طفل  يأيت  عندما  الن  يعرفوهنا..  الطفال  حتى  التضادة  المور 
ل  يقول  يصّدق!،  ل  وبيضاء..  س��وداء  الورقة  هذه  لُه  وتقول 
السواد والبياض ل جيتمعان ف ورقة واحدة هي سوداء  يمكن.. 

وهي بيضاء.. إما سوداء وإما بيضاء..
عن  عبارة  هي  الثلية،  هذه  ان  يبي  ان  اراد  السلم(  )عليه  المام 
منهج وهذا النهج منهج مُمتد، والنهج الخر ايضًا منهج مُمتد، لكن 
هذان النهجان ل يمكن ان يلتقيا في� بينه�.. تام النافرة، وبينه� 
تام الضادة، وإن أّدى ذلك ال سفك دمِه، مسألة بيعة؛ أي التقاء.. 
بإمعان حتى  القضية  نقرأ هذه  ان حيصل.. ولذلك  يمكن  هذا ل 

نعرف ان نتيجتها ماذا؟ نتيجتها الشهادة ف واقعة كربلء. 
المام )عليه السلم( العامِل ُيقّدم سمعتُه وخطُه، وُيقّدم فكرُه عل 
منها، هذان ل  مفروغ  مثله، هذه مسألة  يبايع  ل  مثيل  اَن  حياتِه.. 
يمكن ان جيتمعا، لن هناك عند المام صلحا، والطرف الخر 
)عليه  المام  عند  جيتمعان،  ل  والفساد  والصلح  فساد،  عندُه 
وعندُه  اعوجاج،  عندُه  هو  الخ��ر  الطرف  استقامة..  السلم( 
والنحراف؟!  العوجاج  مع  الستقامة  جتتمع  فكيف  انحراف، 
فل  خيانة  عندهم  وهؤلء  امانة  عندُه  السلم(  )عليه  المام  اما 

جيتمع المي مع اخلائن.. 
اتكلم عن منهج،  وانا  لُه مقولة  السجاد  المام  المانة..  لحظوا 
قال المام السجاد )عليه السلم( : لو ان الشخص الذي قتل اب 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الُجمعة في كربالَء 

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

 6/ محرم الحرام/1441هـ الموافق 2019/9/6م : تحدث سماحته قائال:

الســـيُد الصافي: يتناول بالشرح مقولة اإلمام الحسين 
)ومثلي ال ُيبايُع ِمثله..(

a
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انا  بِه وقال هذا السيف أمانة،  السي أودعني السيف الذي قتله 
ارجعها اليه، امي الؤمني )عليه السلم( مسَك الاء قال: اتركوهم 
يرشبوا من الاء، فقالوا له هؤلء اعداؤنا! قال لم اتركوهم يرشبوا 

من الاء.. انا منهجي خيتلف..
المام السي )عليه السلم( الر جيعجع بِه بألف.. المام )عليه 
السلم( قال: اسقوهم، قالوا لُه هؤلء آذونا ف الطريق، فقال لم 

)عليه السلم( اسقوهم.. 
وامانة  استقامة  منهج  إنه  خيتلف..   السلم(  )عليه  المام  منهج 
قالوا..  الاء  تذوق  ل   : الرشعة  مسكوا  وعندما  ورمحة..  وعدل 
منعوا عن العائلة والطفال والنساء الاء.. هذا منهج.. كيف يلتقي 

هذا مع هذا؟!
المام )عليه السلم( ف المانة.. يعّلمنا النزاهة، ويعّلمنا الصدق، 
ونأخذ منُه هذه العارف.. القابل يسق، ويغصب، ويقتل.. كيف 

جيتمع هذا مع هذا؟!
يظلم.. حتى ف  ان  يمكن  العدل ل  منتهى  السلم(  )عليه  المام 
الطف وضع خده عل ولده عيل الكرب، ووضع خدُه عل  واقعة 

جون مول اب ذر، وكان يأيت لذا القاتل ك� يأيت لولدِه..
كيف  الحّرمة..  الحتمة  النفس  يقتل  غشوم  ظامل  القابل  الطرف 

يستقيم هذا مع هذا؟!
ولذلك اخوان واعزائي.. وهذا الكلم عام ك� كانت مقولة المام 
السي )عليه السلم( ف ذلك الوقت مستمرة ال ان يرث الل تعال 
مثله(  يبايع  ل  )ومثيل  هناك  تكون  ان  لبد  عليها،  من  و  الرض 
استحالة التقاء الفضائل مع الرذائل.. استحالة اللتقاء.. ولذلك 
ذكرنا ف اكثر من مناسبة النازعة الدينية ل تقبل الصالة.. ختتلف 
ل  )مثيل  شعارها  هذا  الدينية  النازعة  لن  الدنيوية،  النازعة  عن 
ان يتك  ً وسهًل، عليِه  ب� عندي أهل  يتحل  ان  مثله( عليِه  يبايع 
هذا   كل  يتك  ان  عليه  والظلم،  والدجل  والنفاق  والسقة  القتل 
وأهلً  وسهًل، إما ان نكون باذين اخلطي التنافرين الذي احدمها 
سيد  رضبا  قاعدة  فهذه  يلتقي..  ان  فيستحيل  الخ��ر؛  يرفض 
الشهداء )عليه السلم(، وبالنتيجة هي مستقاة من جدِه الصطفى 

)صل الل عليه وآله وسلم(.
اخوان الاهل مشكلة.. الاهل او التجاهل، وقد يكون التجاهل 

شأنُه اصعب..

يشء  كل  وسلم(  وآله  عليه  الل  )صل  النبي  عل  يعرضون  كانوا 
مقابل ماذا؟ يتك الدعوة، هذا أمر خارج عن اترك وان ما اترك.. 
منهج  وانا  آلة..  وتتخذون  الصنام  تعبدون  الكعبة  ف  الن  انتم 
توحيد، وهذا غي هذا.. ل يمكن ان جيتمعا، وأمي الؤمني )عليه 
)عليه  الشهداء  وسيد  القصص..  هذه  من  بقصص  مّر  السلم( 
اختلف  انا  مثله(  يبايع  ل  )ومثيل  الدينة  ف  وهو  بّينها  السلم( 
القابل،  يبايع  السلم(  )عليه  السجاد  المام  ل  ولحظوا  منهجيًا 
ول المام الصادق وحتى المام الرضا تعرفون جيدًا تلك العاناة 

التي مّر با )عليه السلم( ..
السلم(،  )عليه  الشهداء  سيد  لءات  مثله(  يبايع  ل  )مثيل  وهذه 
لءات  وان�  شعارات،  لءات  ليست  هذه  عندها  نقف  ان  نرجو 
وحّقانية  مصداقية  عندُه  هناك  تكون  عندما  النسان  حقيقية، 

وحقيقية؛ يقتب من سيد الشهداء خطوة خطوة.. 
)ل ُاعطيكم بيدي( حقيقة شعار حقيقي ومل ُيعط، )ل أقر( مل ُيقر، 
النهج خيتلف عن هذا  هذا  لاذا؟! لن  يبايع،  مل  يبايع(  )ومثيل ل 

النهج..
النهجان  هذان  وعصورنا  وازماننا  اوقاتنا  كل  ف  اخوان  لذلك 
والباطل  الق  ال  وهابيل  قابيل  رصاع  ال  امتداد  مها  موجودان، 
يعني  بالخر..  يلتقي  ان  يمكن  ل  احدمها  وال��رش،  اخلي  وال 
اخلي ل خيضع ال الباطل وان كان الباطل اقوى وان كان الباطل 
استعدى وان كان جنود الباطل اكثر، لكن الق ل خيضع اطلقًا 
الصوت  هو  السلم(  )عليه  الشهداء  سيد  نرى  اليوم  الل  وبحمد 
القوى بعد ان كان قبل 2014 ك� يتصورون – وهو دائً� الصوت 
القوى- يتصورون ان الكنة لم لاذا..؟! لن هذا اخلط ل يمكن 

ان يكون حتت هذا اخلط..
القولة  هذه  صاحب  بجوارِه  نحن  بمن  وتعال  سبحانه  الل  نسأل 
وتكون  ُبُسنتِه  يستنون  الذين  من  نكون  ان  مثله(  يبايع  ل  )ومثيل 
يبعدنا  وان  السلم(  )عليه  با  جاء  التي  القيم  من  اُلثل  كل  فيهم 
واياكم عن الظالي والنافقي والاسدين والكائدين وكل جهات 

النحراف.. 
خي  كل  تعال  الل  أران��ا  و  ويرىض  حُيب  لا  التوفيق  تعال  نسأله   
والمد لل رب العالي وصل الل عل ممد وآله الطيبي الطاهرين.
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طالب الظاهر

يبايع  الذي  الشخص  إن  أبرزها  ولعله  البايعة،  معان  أحِد  ف 
شخصًا آخر؛ يعني إنه ُيلزم نفسه بالطاعة التامة له، متعهدًا أمام 
ودنياه،  دينه  أمور  ف  أمره  عل  اخلروج  بعدم  والناس،  تعال  الل 
وبالتايل فإن البايعة بوجه من الوجوه إن مل يكن أمهها.. إن� تعني 
بأهليته  مبايعته..  تتم  للذي  البايع  قبل  من  الضمني  العتاف 
وأفضليته وأحقيته وصلحه لثل هذا المر .. وليقود زمام المة 

ال كل خي وصلح؟
 فهل كانت هذه الرشوط تنطبق عل يزيد.. قاتل النفس الحرمة 

ليقود المة اإلسلمية ال خيها وصلحها؟!
اإلمام  مثل  شخص  يبايع  أن  يتقّبل  أن  لعاقل  المكن  من  وهل 

السي عليه السلم شخصًا فاسقًا مثل يزيد؟!
يبايع مثل  ومثل هذا العنى جاء بقوله عليه السلم.. إن مثله ل 
يزيد، أي ل يمكن أن يلتقي متضادان ف النهج، ومتعاكسان ف 
يمّثله  الذي  بأي حال من الحوال، منهج ورؤية الق  الرؤية.. 
الباطل الذي يمّثله  اإلمام السي عليه السلم مع منهج ورؤية 

يزيد، فأين الثرى من الثريا؟
تزوير احلقائق

متعاقبة،  لقب  التاريخ  لتزوير  ونتيجة  الشديد،  الس��ف  مع 
السلطات  مارسته  الذي  النّظم  والتضليل  القائق،  وتزييف 
الموية والعباسية الائرة عل وعي الناس،  نتيجة ذلك نجد لآلن 
وجود ضحايا لذا التزوير والتزييف والتضليل، ممن يعتقد � عجبًا 
-  بأن يزيد هو من كان امام زمانه ف المة، وإن اإلمام السي 

عليه السلم هو من خرج عل إمام زمانه ورشعيته الزعومة!.
وسوء  الرش  من  يزيد  شخصية  به  تتصف  ما  كل  من  وبالرغم 
بل  بذلك،  وشهرته  بالنكرات  وجماهرته  العلن،  والفسق  اخللق 
من  واخلاصة  العامة  أمام  وجمونه  فساده  اظهار  من  ورعه  وعدم 
الناس؛ إل إن وعاظ السلطي كانوا يضفون الرشعية عل أفعاله 

وترصفاته ومنكراته؟     
التزييف للحقائق، وبذا  الغفلة دون وعي تنخدع بذا  والناس 
التزوير للتاريخ، وتنساق خلف أباطيل السلطات، لذلك سيبقى 

لكل زمان حسينه الظلوم، ولكل زمان يزيده الظامل.

رصاع األضداد
منذ قابيل الرش الذي قتل أخاه هابيل اخلي، وعرب حقب متطاولة 
من التاريخ ولد يومنا هذا.. بل وال يوم القيامة، سيبقى الرصاع 
متدمًا ما بي قوى اخلي، وقوى الرش، وما قضية كربلء إل امتداد 

لذا الرصاع.
كربلء،  ومسية  اخل��ال��دة،  الطف  واقعة  ف  اإلل��ي  النهج  إن 
مازالت تثل الستمرارية لكل قيم اخلي والحبة والسلم، وطبعًا 
الشيطان ويمثل  النهج  بين�  السلم،  قائدها اإلمام السي عليه 
وقائدها  والرب  والقد  الرش  قيم  لكل  لكن  أيضًا،  استمرارية 

يزيد.   
هذان النهجان والسية ف رصاع مستمر ف الياة، أقصد منهج 
اخلي ومنهج الرش، ولكل منهج منه� طبعًا كان وما يزال له هناك 
فال�)حسينيون(  وجنود،  مدافعون  له  ومازال  ومريدون،  أنصار 
مازالوا يقاومون ال�)يزيديي(، وما رصاعنا مع داعش وغيها من 

قوى الظلم، إل استمرار لواقعة كربلء السي. 
خلود كربالء

 لريب إن الرش هو الرش، وإن تغيت مظاهره، وتعددت أساليبه، 
زمان  كل  ف  واح��دًا  سيبقى  الضمون  كون  وجوهه،  وتقنعت 
إن  القائم، وكذلك  .. جوهر الرصاع  ومكان، وهذا هو الوهر 
اخلي هو اخلي عرب الزمان.. متمثل بقيم ومنهج واقعة الطف.. 
وما خلود كربلء السي عليه السلم، إل لتمسكها بتلك القيم 
بمشيئته  تعال  الل  أراد  الذي  اإللي  النهج  عل  وسيها  النبيلة، 

العليا له اخللود.. باسم اإلمام السي عليه السلم.
ال  أدت  التي  اخلالدة،  الطف  واقعة  الواقعة..  إن  ف  شك  ول 
استشهاد اإلمام السي عليه السلم وأهل بيته وأصحابه اليامي 
حوايل   منذ  أوزاره��ا  وضعت  قد  كانت  وإن  كربلء؛  أرض  عل 
 .. معنويًا  مستمرة  مازالت  إهنا  إل  السني؛  من  وأربع�ئة  ألف 
باستمرارية الرصاع، وإن تغيت مظاهره وأدواته وأساليبه؛ أي 
مازالت هي  معركة كربلء،  اجلها  من  قامت  التي  اخلي  قيم  إن 
ذاهتا القيم التي تصارع من أجل بقائها لآلن .. بل مازال الرش هو 

ذاته الرش الذي حياول نحر الفضيلة عل دكة الرذيلة.

ومثلي ال يبايُع مثله
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لقد اختلفت الروايات والقوال ف ذلك ال سبعة أقوال بل ث�نية - ك� سيأيت بياهنا - ولّا كان القطع واليقي ماًل ف بعضها، وإن 
ذهب ال القول بذلك بعض العلم - ك� سيأيت بيانه -، غي أن أقربا للقبول والعقول هو ما اشتهر عند العل�ء من الفريقي 

الشيعة والسنة بأنه أعيد ال جثته )عليه السلم( بعد أربعي يومًا، وهذا التفاق يوحي باطمئنان الرجحان ف ذلك.
والن ال بيان القوال ونستعرض أس�ء القائلي با تنويرًا لكم:

القول الول: وهو مدفون بكربلء عند جثته الطاهرة أعيد إليها بعد أربعي يومًا. ذهب ال ذلك من أعلم الفريقي:
1� هشام بن ممد بن السائب الكلبي التوىف حكى ذلك عنه السبط ابن الوزي ف )تذكرة اخلواص 150 ط حجرية 1278ه�( 

عنه وغيه.
2� السيد الرتىض 436 ه� حكى ذلك عنه كل من الطربيس ف )أعلم الورى 255 ط اليدرية(، وابن شهر آشوب ف )الناقب 3 

/ 231 ط اليدرية(.
3� الشيخ الطويس 480 ه� حكى ذلك عنه من تقدم وقال عنه انه قال: ومنه زيارة الربعي.

4� الافظ ابن شهر آشوب 488ه� ذكر ذلك ف الناقب ك� أرشنا إليها آنفًا.
5� الفتال النيسابوري الستشهد سنة 508ه� ذكر ذلك ف )روضة الواعظي(.

6� الشيخ الطربيس 548ه� ذكر ذلك ف )أعلم الورى( ك� ارشنا اليه آنفًا.
7� ابن ن� اليل ف )مثي الحزان( وقال: ان� الذي عليه العول من القوال إنه أعيد ال السد بعدما طيف به ف البلد ودفن معه.

8� الجليس 1111ه� ف )بحار النوار( وقال إنه الشهور بي عل�ئنا اإلمامية رده عيل بن السي )عليه السلم(.
9� القزويني 682ه� ف )عجائب الخلوقات 67( قال: ف العرشين من صفر رد رأس السي )عليه السلم( ال جثته.

10� ابن حجر اليثمي 973ه� ف رشحه مهزية البوصيي قال: أعيد رأس السي بعد أربعي يومًا من مقتله.
11� الناوي 1031ه� ف )الكواكب الدرية 1 / 57( نقل اتفاق المامية عل انه أعيد ال كربلء ومل يعقب بشء، وحكى ترجيحه 

عن القرطبي، ونسب ال بعض أهل الكشف انه حصل له اطلع عل انه أعيد ال كربلء.
12� الشيخ الشرباوي 1171ه� ف )الحتاف بحب الرشاف / 12( قيل: انه اعيد ال جثته بعد أربعي يومًا.

13� وأخيًا قال أبو الرحيان البيون ف )الثار الباقية 1 / 331(: ف العرشين من صفر رّد رأس السي ال جثته حتى دفن مع 
جثته.

فهذا القول هو الراجح والول بالقبول، لتفاق كثي من أعلم الفحول من الفريقي الدال عل القبول حسب النقول.
القول الثان: انه عند أبيه لورود أخبار بذلك وردت ف )الكاف، والتهذيب(، ل ختلو بعض اسانيدها من الناقشة.

القول الثالث: انه مدفون بظهر الكوفة دون قرب أمي الؤمني )عليه السلم( ك� ف خرب عن الصادق )عليه السلم( رواه الكليني 
ف )الكاف(... يتبع                                                                                                                 مركز البحاث العقائدية

)١-٢(أين ُدِفَن رأس الحسين عليه السالم الشريف؟
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قواعد  فقهية

العنى: الراد من اإلرشاد هنا هو بيان الحكام للجاهل، فيجب 
عل العامل إرشاد الاهل وتعليمه السائل الدينية، وعليه قد يعرب 

عنها )القاعدة( بوجوب إعلم الاهل عل العامل.
الدرك: يمكن الستدلل عل اعتبار القاعدة ب� ييل:

1 - الية: وهي قوله تعال: فلول نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا ف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 
. دلت عل وجوب تعلم الحكام لغاية اإلنذار واإلرشاد بالنسبة 
إل القوم الذين ل يعلمون، فيجب إرشاد الاهل عل العامل بحكم 
غائية  بيان  مقام  ف  تكون  الية  أن  العلوم،  ومن  الكريمة.  الية 

العمل، أي اإلنذار غاية للتفقه فتفيد وجوب الرشاد قطعا 
2 - التسامل: قال الحقق آقا ضياء العراقي: وجوب ارشاد الاهل 
ف الحكام الكلية ظاهر من آيتي السؤال والنفر وغيمها، ورب� 

يدعى المجاع عليه .
3 - أدلة التبليغ: ل ريب ف وجوب تبليغ الحكام الرشعية عل 

حد الكفاية، إلبقاء الرشيعة القدسة، وهو من الرضوريات.
إذا  في�  الاهل(  إعلم  )أي  ذلك  وجب  النصاري:  الشيخ  قال 
التكاليف،  تبليغ  وجوب  حيث  من  لكنه  بالكم،  الهل  كان 
الغائب، فالعامل ف  الشاهد  بتبليغ  التكليف إل آخر البد  ليستمر 
القيقة مبلغ عن الل، ليتم الجة عل الاهل ويتحقق فيه قابلية 

اإلطاعة والعصية .
4 - الروايات الواردة ف الباب:

منها صحيحة عيس بن منصور عن أب عبد الل عليه السلم: قال 
)جيب للمؤمن عل الؤمن أن يناصحه(.

ومنها صحيحة أب عبيدة الذاء عن أب جعفر عليه السلم قال: 
)جيب للمؤمن عل الؤمن النصيحة(.

ومنها صحيحة معاوية بن وهب عن أب عبد الل عليه السلم قال: 
)جيب للمؤمن عل الؤمن النصيحة له( . فهذه الصحاح دلت عل 
للمؤمن  بالحكام  العامل  الؤمن  النصيحة واإلرشاد عل  وجوب 

الاهل با والنصيحة هو اإلرشاد 
يمتاز عن  وبه  بالكم  الهل  اإلرشاد هو  أن موضوع  ول خيفى 
باب المر بالعروف والنهى من النكر، فالوضوع ف هذا الباب 
العمل  يكون  حتى  عمدا  الرشع  خلف  عل  الواقع  العمل  هو 

معصية ومنكرا
فرعان

الول: هل جيب اإلرشاد ف مورد الهل بالوضوع أم ل؟
وجوبه  اإلرشاد  دليل  مقتىض  بأن  القام  ف  يقال  ما  هو  التحقيق 
هو  والتيقن  الدليل  من  فالستفاد  فقط،  بالكم  الهل  مورد  ف 
الهمة  المور  من  الوضوع  يكون  أن  إل  بالحكام  الختصاص 

جدا كالدماء والفروج. 
بعد  الجتهد  نظر  تغي  إذا  العراقي  ضياء  آقا  الحقق  قال  الثان: 
نقل الفتوى: جيب عليه )الناقل( إعلمه ثانيا بتبدل رأيه، من باب 

وجوب ارشاد الاهل ف الحكام الكلية .

قاعدة اإلرشاد
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استفتاءات شرعية

السؤال : ما هو رأي سامحة سيدنا ومرجعنا يف صحة احلديث الوارد عن اإلمام جعفر الصادق )عليه السالم( :
)من بكى أو تباكى عىل احلسني )عليه السالم( وجبت له اجلنة( ؟

اجلواب : ورد يف أحاديث متعددة ـ مجلة منها معتربة ـ الوعد باجلنة ملن بكى عىل احلسني )عليه السالم( كام يف بعضها مثل ذلك ملن 
تباكى عليه أو أنشد شعرًا فتباكى عليه .

وال غرابة يف ذلك فإن الوعد باجلنة قد ورد يف أحاديث الفريقني يف شأن مجلة من األعامل، ومن املعلوم أنه ال يراد بذلك أن يشعر 
املكلف باألمان من العقوبة حتى لو ترك الواجبات وارتكب املحرمات، وكيف يشعر بذلك مع ما ورد من الوعيد املغلظ يف اآليات 
بالعقوبة عىل مثل ذلك، بل املفهوم من هذه النصوص يف ضوء ذلك أن العمل املفروض جيازى عليه باجلنة عند وقوعه موقع القبول 

عنده سبحانه، وتراكم املعايص قد يمنع من قبوله قبواًل يفيض به إىل الفوز باجلنة والنجاة من النار .
وبتعبري آخر : إن العمل املوعود عليه يمّثل نقطة استحقاق للجنة، وفاعلية هذه النقطة متامًا منوطة بأن ال تكون هناك نقاط مقابلة 

توجب استحقاق النار بارتكاب األعامل التي أوعد عليها هبا .
وأما ثبوت هذه املكانة للبكاء عىل احلسني )عليه السالم( : فألن البكاء يعرّب عن تعلقات اإلنسان وكوامن نفسه تعبريًا عميقًا، ألنه 
إنام حيدث يف أثر تنامي مشاعر احلزن وهتّيجها لتؤدي إىل انفعال نفيس هيز اإلنسان، ومن ثم فإن البكاء عىل اإلمام )عليه السالم( يمثل 
الوالء الصادق للنبي )صىل اهلل  عليه واله( وأهل بيته األطهار وللمبادئ التي نادى هبا ودعا إليها واستشهد ألجلها، ومن املشهود أن 
حركته )عليه السالم( قد هزت التاريخ وزلزلت عروش الطغاة ورسخت القيم اإلسالمية يف قلوب املؤمنني، ومل حيدث ذلك إاّل يف 

أثر التمسك والتعلق بذكره نتيجة حث أئمة أهل البيت )عليهم السالم( بمثل هذه األحاديث .
وأما التباكي فليس املراد به إظهار البكاء أمام اآلخرين بل هو بمعنى تكّلف اإلنسان البكاء عىل ما يراه حقيقًا به، ولكنه يواجه حلظة 
جفاف يف قلبه ومشاعره فيتكلف البكاء عسى أن يستجيب قلبه وتتدفق مشاعره لنداء عقله، وهبذا املعنى أيضًا ورد الوعد باجلنة ملن 

بكى أو تباكى عند ذكر اهلل سبحانه وتعاىل كام نبه عليه غري واحد منهم : العالمة املقرم )ره( يف مقتل احلسني)عليه السالم( .

قاعدة اإلرشاد
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أصدرت العتبة السينية القدسة بيانًا  رّدت فيه عل اهتامات قناة 
والذي  تتحرى(  )الرة  برناجمها  خلل  من  اصدرهتا  الذي  الرة 
البيان الذي  احتوى عل الكثي من الغالطات، وقد جاء ف نص 
الفكرية  العام للشؤون  الشامي معاون المي  السيد أفضل  ألقاه 
بالغ  باستهجان  القدسة  السينية  العتبة  ادارة  »تابعت  والثقافية: 
ما صدر عن قناة الرة من تقرير يغالط القيقة وجيانب الصواب 
ولعل الدف من ورائه مل يكن مهنيًا البتة؛ فقد أثار التقرير علمات 
رمزًا  بوصفها  العتبات  استهداف  ولسي�  وكثية  كبية  استفهام 
تصحيح  مساحة  كوهنا  عن  فضل  والنجاح  الستقرار  رموز  من 
من  تركته  وما   2003 بعد  الكومات  تعاقب  طوال  وتصويب 
ال  سعت  اذ  والعباد،  البلد  ينفع  ب�  مألها  تستوجب  ثغرات 
تأسيس منظومة مشاريع تلمس حاجة الجتمع وتطلعات الشعب 
العراقي ف خمتلف قطاعات الياة فلم تكن العتبات مراكز دينية 
الزمات  خلقته  الذي  للواقع  تغيي  مراكز  كانت  وان�  وحسب 
مغالطات  من  التقرير  ف  ورد  ع�  ولإلجابة  النرصمة  الدة  طوال 
نستعي النتباه وتستلزم الجابة و عل نحو الجياز ول سي� ان 
السؤال البرز ف التقرير هو )اين تذهب أموال العتبات القدسة( 

نقول: 
منها  الستث�رية  القدسة  السينية  العتبة  مشاريع  مجيع  اوال:- 
واخلدمية خيضع النفاق فيها ال تعلي�ت وقرارات الوازنة العامة 
مجيع  العتبة  ف  الالية  الرقابة  قسم  يدقق  اذ  الحتادية  للحكومة 
جماز  خارجي  مدقق  ذلك  بعد  من  ليدققها  والي��رادات  النفقات 
من وزارة الالية وترفع بعد ذلك ال ديوان الوقف الشيعي الذي 
الراجعة  لغرض  الحتادي  الالية  الرقابة  ديوان  يدي  بي  يضعها 

والتدقيق.
اكثر اقسام العتبة السينية القدسة خدمية ف واقع الال  ثانيا:- 
نحو  عل  فهي  الستث�رية  بالقسام  يسمى  ما  ثمة  كانت  واذا 

يدعم التنمية القتصادية وما يتقاىض عنها يكون لغرض ديمومة 
منها  تلك القسام وهذه القسام اخلدمية  تقدمها  التي  اخلدمات 
النبة  تبتغي حتقيق  ل  نحو جمازي(  )عل  الستث�رية  يسمى  وما 
الربحية بقدر حتقيق اهداف خدمية واجت�عية وصحية عل سبيل 
الثال يقوم مستشفى السفي باجراء اكثر من 1000 عملية جراحية 
شهريا جمانا وعل هذا النحو مستشفى المام زين العابدين )عليه 
السلم( الذي اجرى 120 عملية جراحية ف الغالب لألطفال من 
خمتلف مافظات العراق وعل ايدي اطباء اجانب اذ قّدم تسهيلت 
وختفيضا ف الجور يقدر ب )6( مليارات دينار عراقي سنويا ، 
وأّما جامعة وارث النبياء التي تقّدم خدماهتا التعليمية عل وفق 
الجور  وبأقل  العالية  الودة  تتطلبها  التي  الواصفات  احدث 
مقارنة ب� تتقاضاه الامعات الهلية الخرى ف العراق وكذلك 
تقّدر  اذ  الكومية  الامعات  ف  السائية  الدراسات  ف  الجور 
العفاءات السنوية من أجور الدراسة ف الامعة للطلبة التعففي 
من  الاضيي  للعامي  العتبة  ومنتسبي  والسجناء  الشهداء  وذوي 
التقرير  ان  عل  عراقي  دينار  مليون   )450( حوايل  الامعة  عمر 
تتجاوز  الطلبة  من  اجورًا  تتقاىض  الامعة  كون  مغالطة  يتضمن 
كلية  ف   )3800000( هو  اجر  اعل  وان�  دينار  مليون  ال�)14( 

الندسة قسم الطب اليايت وعل اربع دفعات عل مدار السنة. 
واعانات  رواتب  عن  مسؤولة  القدسة  السينية  العتبة   -: ثالثا 

لقرابة )14( الف منتسب . 
رابعا:- يشي التقرير ال ما تتقاضاه مدينة سيد الوصياء من أجر 
اشخاص  لستة  تسُع  شقة  مقابل  البلغ  هذا  ان  90$وال��ّق  يبلغ 
عل� اهنا تتكون من ثلث غرف والبالغ التي تستوىف هي لتمويل 
والزيارات  العتيادية  اليام  ف  وذلك  الدينة  وصيانة  متطلبات 
زائر سنويا  مليي   4 الدينة  تستقبله هذه  ما  فيقدر عدد  الليونية 
الخ....  الطبية  واخلدمات  والنقل  والسكن  بالطعام  لم  تتكفل 

العتبة الحسينية المقدسة ُتصدر بيانًا تردُّ به على اتهامات قناة الحرة 

نقوُلها للتاريخ وليسمعنا العالم 

متابعة: االحرار
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وفضل عن استقبالا للوفود الكومية وغي الكومية جمانا لغرض 
وغيها  العمل  وورش  والندوات  والسابقات  الؤترات  اقامة 
فضل عن استقبالا لفواج الجاج سنويا ومن خمتلف الحافظات 

العراقية 
خامسا:- اشار التقرير ال مرفق قيد النشاء ال وهو صحن العقيلة 
زينب عليها السلم وذكر انه استث�ر يعود عل العتبة بعوائد كيف 
يكون ذلك وهو قيد النشاء والذي سيقّدم خدمات عامة للزائرين 
ولعل تصميمه يشهد عل ذلك فهو يتضمن متحفًا للمدينة واماكن 
إليواء الزائرين وُمضيفًا لتقديم الطعام الخ ... من خدمات جمانية 
عل ان التكلفة المجالية ل نجاز هذا الرشوع البالغة حوايل )500( 

مليون دولر. 
التي  الدن  عل  القدسة  العتبة  استحواذ  التقرير  ذكر  سادسا:- 
جياف  وهذا  للزائرين  العامة  والشغال  البلديات  وزارة  انشأهتا 
القيقة اذ ان الوزارة ذاهتا طلبت بضغط من اهايل كربلء القدسة 
ادامتها وديمومتها  ادارة تلك الدن لغرض  العتبات القدسة  ومن 
اذ قدمت خدماهتا للزائرين والنازحي جمانا طيلة مخس سنوات تم 
حتويل ملكيتها ال العتبات القدسة بعد رشائها من الوزارة عل وفق 
النظمة والقواني الالية النافذة لتستخدم بعد ذلك كجامعات ول 

سي� بعد انشاء مدن الزائرين بالقرب منها. 
عاتقها  عل  القدسة  العتبات  اخذت  الدراسية  الراحل  سابعا:- 
عل�  الطلبة  لبنائنا  الناسب  الوقت  ف  وطباعتها  الكتب  بتجهيز 
الطلوب  بالنهاج  التبية  وزارة  لتجهيز  الطابع  به  تعهدت  ما  ان 
يصل ال 13 منهجًا من اصل 160 جتري طباعتها ف مطابع اهلية 
وحكومية اخرى وقد وفر هذا الجراء خلل عام 2019 )135( 

مليار دينار عراقي مما كان ينفق لطباعة الناهج خارج العراق. 

ثامنا:- ف اشارة ال قناة كربلء الفضائية رّصح التقرير بأن اهايل 
من  فهل  الدولة(  ميزانية  تفوق  القناة  ميزانية  ان  )يقولون  كربلء 
الهنية بمكان ان يتضمن التقرير هذه الغالطة فكيف تكون للقناة 
البيانات  تؤخذ  ان  الهنية  من  وهل   ، الدولة  ميزانية  تفوق  ميزانية 
الالية من جمهولي ف الدينة ان صح ذلك الدعاء وهو كاذب قطعا. 
تاسعا:- مما اشار اليه التقرير ان مشاريع العتبة القدسة تتنصل عن 
با  حتتفظ  التي  الدفع  فواتي  ان  والق  والاء  الكهرباء  اجور  دفع 
ادارة العتبة تشهد عل تسديد تلك الفواتي لدوائر الاء والكهرباء 

وباإلمكان الطلع عليها . 
والعباسية  السينية  للعتبتي  الرشعيي  التوليي  وجود  :ـ  عارشا 
ولكنه  يذم  ان  النقطة  التقرير بذه  اراد  القدستي من عام 2003 

مدح وذلك لألسباب التالية . 
1. عنوان التويل الرشعي ليس منصبًا سياسيًا او اداريًا او حكوميًا 
النجف  ف  العليا  الرجعية  من  رشعي  بتكليف  منصب  هو  وان� 
الرشف عل� ان التكليف بذه الهمة عل وفق الستفتاءات ذات 
النجف  مراجع  ان  اذ  الرشعي  الاكم  من  بتوجيه  تكون  الصلة 
الرشف )السيد عل السيستان والسيد ممد سعيد الكيم والشيخ 
اسحاق الفياض والشيخ بشي النجفي( أدام الل ظللم الوارفة قد 
الصاف  الكربلئي والسيد امحد  الهدي  الشيخ عبد  خولوا س�حة 

منذ عام 2003 
الرجعية  ثقة  عل  دليل  ال  ال��دة  هذه  ط��وال  وجودمها  وما   .2
تنظيم  والقدرة عل  النزاهة  الباركي فضل عن  الشخصي  بذين 
شؤون العتبات القدسة ب� خيدم مليي الزائرين من داخل العراق 

وخارجه. 

أنياِبا،  عن  العالي  الستكبار  ق��وى  تآْ  ك��رشّ أن  وبعد  الَن 
وأصبحتآْ الرُب حرَب كلٍم واهتامات دنيئة، فإّن من الهم ف 
بي  الرابطة  تقوية  عل  التأكيد  هو  الرجة  التارخيية  الرحلة  هذه 
واللتزام  عنها  والدفاع  الدينية  والرموز  الشيعية  الطائفة  أبناء 

بتعاليم الس�ء وما أقّرته وفرضته الرشيعة..
ف� أرادُه الغرضون )قناة الّرة غي الّرة( هو صناعة فجوة وأزمة 
والرجعية  السلم«(  »عليهم  البيت  أهل  )أتباع  الفراد  بي  ثقة 
الدينية الرشيدة.. ويمكن أن ندرك ذلك من عبارة )أقانيم الفساد 
الديني( بدعوى وإحياء أّن )العتبات القدسة( و)الرجعية الدينية( 
القرون  ف  الكنيسة  تارسها  كانت  التي  السلطة  ذات  ت��ارس 
الذي  والقتل  والفساد  الكنيس(  )الطغيان  الوربية  الوسطى 

جاءت به حتى تم سلبها هذه السلطة والنقلب عليها وثم عزلا 
هنائيًا.. و)أقانيم( تعني الثالوث القدس ف الديانة السيحية...

وإحيائية  غامضة  رسالة  لوحدِه  كان  )أقانيم.......(  فالعنوان 
تدعو للنقلب عل الرموز الدينية... 

ولكن ماذا سيكون عليه حال العراق يف ظل غياب 
املرجعية األبوية؟!

الفارغة  ال��ته��ات  ه��ذه  مثل  عل  يكون  أن  جيب  فالرد  ول��ذا 
الدينية واللتفاف  الزّيفة هو )الوقوف مع الرجعية  والحاديث 
حولا.. وهي التي كانت ول تزال صّ�م المان ليس للشيعة فقط 
وإن� لكل أبناء هذا الوطن.. وفتوى الهاد الكفائي وتلبية النداء 

وتقديم التضحيات هي خي مصداق عل ذلك(..

االحرار: علي الشاهرنقوُلها للتاريخ وليسمعنا العالم 
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ما ان يحل مو�سم االحزان حتى تتزاحم اق�سام العتبة 
احل�سينية املقد�سة بتقدمي خدماتها حبا باالإمام احل�سني 

)عليه ال�سالم( واإحياًء الأمره وخدمًة لزواره الكرام الذين 
انطلقوا من كل زقاق, وحي, و�سارع, وبيت, نحو قبلة واحدة يف 

طريقهم نحو الفردو�س, حيث طريق كربالء جنة اهلل على 
االر�س, ويف هذا الطريق يفرت�س احل�سينيون اخلدام ب�ستى 

اخلدمات ولي�س يف كربالء فقط, فمن كافة اق�سام العتبة 
املقد�سة ي�ستنفر منت�سبو وم�سوؤولو العتبة املقد�سة ويت�سابقون 

للخدمة احل�سينية كٌل ح�سب موقعه واخت�سا�سه, ومن بني 
اروقة احلرم ال�سريف والغرف املوجودة يف احلائر احل�سيني 

ينطلق �سيل اخلدمات العديدة واملتنوعة؛ فت�سهد االنتظام 
واالندماج الروحي خلدمة زوار وحمبي االإمام احل�سني )عليه 

ال�سالم(, بل وهنالك ما يثري  الده�سة, حيث مل تبخل تلك 
الن�ساطات باالنفتاح على �سريحة معينة او فئة عمرية, اّنا 

كان العمل فيها للجميع دون ا�ستثناء.. وكانت لهفتنا وراء 
توثيق هذه االن�سطة جادة, فالعمل ا�سبه بالبناء واال�ستعداد 
ملو�سم االحزان كان بهمم عالية, وباإخال�س ل�ساحب امل�سيبة 

العظيمة من قبل خدمتِه العاملني وامل�سوؤولني, وجدية على 
االجناز باأف�سل �سورة, فكنا جندهم م�ستمتعني باأعمالهم 

تواقني للخدمة يف كثري  من اللحظات التي واكبناها خالل 
هذا امللف اخلا�س با�ستعدادات وجاهزية العتبة احل�سينية 

املقد�سة ل�سهر حمرم احلرام ل�سنة 1441 هـ.
وال يخفى على الزائرين جمال وبهاء العتبة احل�سينية 

املقد�سة, فالداخل من باب قبلة االإمام احل�سني )عليه 
ال�سالم( �ست�سد ب�سره هيبة احلرم احل�سيني وال�سريح امل�سّرف, 
وما ان يكمل خطواته من باب القبلة واىل اليمني منها العديد 
من الغرف بدءًا من غرفة ال�سادة اخلدم ثم ُغرف ق�سم حفظ 

النظام الذي ي�سهر ويتابع ويحر�س على اأمن الزائر.

موسم االحزان 
يشهد تسابق أقسام العتبة المقدسة 

في الخدمة الحسينية

قسم حفظ النظام العيون الساهرة على أمن الزائرين

اعد الملف : حسين النعمة / حسنين الزكروطي
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من  القدسة  العتبة  ستقدمه  ما  مجيع  تغطية  بدف  الولة  كانت 
التاريخ،  ف  ت  مرَّ فاجعة  بأعظم  الرام  مرم  شهر  ف  خدمات 
واعظم ثورة لإلصلح والفلح.. فكان مطتنا الول مع قسم 
حفظ النظام ف العتبة السينية القدسة مع جنود مل يبخلوا بجهد 
قط  ومل يتوانوا عن تقديم ارواحهم فداًء للحسي )عليه السلم( 
وزائريه وهو ما حّدثنا عنه الاج فاضل عوز عضو جملس ادارة 
العتبة ورئيس القسم، والذي اضاف ان »القسم اعدَّ خطة أمنية 
أمن  عل  الفاظ  اجل  من  ال��رام  مرم  بشهر  خاصة  مكمة 
وسلمة الزائرين؛ كون الانب المني يعدُّ من العوامل الهمة 
إلنجاحها؛ وذلك من خلل عقد مجلة من الجت�عات التنسيقية 
مع قسم حفظ النظام ف العتبة  العباسية القدسة، وقيادة عمليات 

الفرات الوسط، ومديرية رشطة كربلء القدسة«. 
وأضاف: »ك� ف كل عام، يقوم قسم حفظ النظام ببذل جهود 
استثنائية من اجل وضع التهيئة الكفيلة بإنجاح زيارة عاشوراء، 
والحافظة عل أمن وسلمة الزائرين الكرام حيث يقّسم العمل 
السينية  القدسة  القدسة  والعتبة  العباسية  العتبة  بي  المني 
مشتكة  عمليات  غرفة  وهناك  الرشيفي،  بي  الرمي  وقسم 
كربلء  رشطة  مديرية  وبي  من  جانب  بينهم  العمل  لتنسيق 

والتمثلة  بفوج محاية بي الرمي الرشيفي من جانب آخر«.
راجلة  دوري��ات  بتسيي  نقوم  ذلك،  ال  »باإلضافة  موضحا: 
للحظة أي حالة مشبوهة ونقل العلومات أوًل بأول، والقيام 

القريبة  والناطق  لألشخاص  السونار  بأجهزة  مسح  بجولت 
من العتبة القدسة وبشكل مستمر، فضًل عن عمل شعبة كشف 
تكون  والتي  القائب،  فحص  أجهزة  خلل  من  التفجرات 

موزعة عل النقاط الحيطة بالعتبة القدسة«.
واختتم حديثه: »نوجه نداء ال اصحاب الواكب؛ لكي يمنعوا 
ال  باإلضافة  موكبهم،  ضمن  الدخول  من  غريب  شخص  أي 
من  وآخر  موكب  بي  الثغرات  بعض  وترك  مواكبهم،  تنظيم 
تفاديًا لصول  الطريق؛  الكرام عل جانبي  الزائرين  تنقل  أجل 

الزدحامات الكبية«.
فضالة  عباس  رس��ول  اطلعنا  حيث  الحطة  نفس  ف  زلنا  ل 
مسؤول شعبة الراقبة اللكتونية: عل ابرز الستعدادات التي 
تقيمها شعبة الراقبة اللكتونية خلل شهر مرم الرام متمثلة 
وادارة  »طويريج«  عزاء  مسار  ف  الكاميات  من  الزيد  نرش  ف 
العزاء بشكل طبيعي، ك� توجد بعض النشطة الستحدثة والتي 
كاميات  نرش  ف  وتتمثل  الرام،  مرم  شهر  ف  اضافتها  يمكن 

عل طول مسار عزاء طويريج ال داخل الصحن الرشيف«.
قيادات  كافة  مع  الستوى  عايل  تنسيق  »هناك  فضالة:  واضاف 
الشعبة  عمل  ان  مبينا  العاملة،  والقوى  والرشطة  العمليات 
والعزاء  مواكب  ادارة  تنظيم  خلل  من  يبدأ  مرم  شهر  خلل 

والشود الليونية والسيطرة التامة والتابعة الدقيقة لا«

قسم حفظ النظام العيون الساهرة على أمن الزائرين
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اولويات  بي  كانت  للصواب  واللتفاتة  والرش��اد  التوجيه 
عل  القدسة  السينية  العتبة  عزمت  التي  الثقافية  اخلدمات 
شعبه  خلل  من  الدينية  الشؤون  قسم  فنشط  للجميع،  تقديمها 
الدينية  الشؤون  قسم  عن  اليل  حيدر  الشيخ  وحدثنا  العديدة 
وبّي انه يتكون من عدة شعب ووحدات ولكل واحدة منها مهام 
ووظائف، ومنها شعبة التبليغ والتعليم والتوجيه الديني للرجال 
التي  تعمل عل اإلجابة عل الستفتاءات الرشعية واقامة صلة 
نقطة،   )12( وبمعدل  الرشيف  السيني  الصحن  داخل  ال�عة 
الرشيف   السيني  الصحن  ف  ايضا  الفقهية  النابر  نرش  كذلك 
داخل  الدينية  الحارضات  ال عقد  باإلضافة  منربا،  بواقع )12( 
اجراء  عل  الستفتاءات  شعبة  تعمل  في�  وخارجها،  كربلء 
خلل  من  وذلك  ال��رام  مرم  شهر  خيص  في�  ثقافية  ح��وارات 
وبعض  القدسة  السينية  الروضة  واذاعة  الفضائية  كربلء  قناة 

القنوات الفضائية الخرى«. 
خلل  من  الدينية  الشؤون  قسم  يقّدمها  اخرى  نشاطات  وهناك 
الرام  مرم  شهر  خلل  النسوي  الديني  والتوجيه  التبليغ  شعبة 
التبليغ  شعبة  مسؤول  الطيي  عيل  الشيخ  س�حة  عنها  حدثنا 
يوميا  جملسا  القرآن  التعليم  وحدة  »تقيم  فقال:  النسوي  الديني 
عند الساعة )9 صباحا( ف حائر السلطانية الطابق الول، ويستمر 
بثورة  الوضوع  قيمة مع ربط  قرآنية  أيام(، ويتضمن مارضة   9(
بين�  حسيني،  عزاء  جملس  يتبعه  السلم(،  )عليه  السي  اإلمام 
رسداب  ف  يوميا  جمالس  ثلثة  بإقامة  الزيارة  آداب  وحدة  تقوم 
حائر السلطانية، الول جملس عزاء بعد صلة الظهرين، ومارضة 
قيمة حول ثورة اإلمام السي )عليه السلم( وأبعادها وأهدافها  
قبل  صلة الغرب، وجملس حسيني بعد صلة الغرب، ك� تقيم 
الوحدة  جمالس حسينية عامة ف الائر السيني ليلة المعة، هذا 

تنظيم  من  الزيارة  آداب  لوحدة  العتيادية  النشاطات  إل  إضافة 
لصلة ال�عة داخل الصحن الرشيف وف الائر السيني، فضل 
عن اإلجابة عل الستفسارات الرشعية التي تطرحها الزائرات، 
وتعليم الوضوء، في� يكون عمل وحدة شؤون البلغات بالتنسيق 
مع وحدة آداب الزيارة لرفد الوحدة ب� حتتاجه من مبلغات إلقامة 
نشاطاهتا الكثفة، ك� يتم التعاون مع جهات أخرى، مثل إرسال 
البلغات إل الخيم السيني، أو بعض الؤسسات كمؤسسة نور 
أو  الحارضات  إللقاء  إما  العزاء،  جمالس  إلقامة   اخليية  السن 

اإلجابة عل السئلة  الرشعية«.

اضافة اىل خدماته الكبرية.. 
قسم الصيانة يقّدم حزمة من االنشطة طيلة موسم االحزان 

قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة 

يطلق حزمة برامج توجيهية وتثقيفية
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قسم  مسؤول  النباري(  كريم  )ال��اج  مع  لقاء  لنا  كان  بعدها 
الصيانة الذي حدثنا عن الع�ل التي يبارش فيها القسم استعدادا 
شهر  خلل  الصيانة  لقسم  الع�ل  »اول  قائل:  الحزان  لوسم 
مرم الرام  اذ يبدأ ف فصال وخياطة وتطريز راية القبة الرشيفة 
التي ترفع ف اول ايام شهر مرم الرام، ومن ثم نبدأ بعمل النصة 
اخلاصة بمراسيم تبديل الراية، ك� تعمل الكوادر الفنية النضوية 
الرايات  وخياطة  فصال  بأع�ل  والتطريز(  )الدوشمة  وحدة  ف 
الرشيف  السيني  الصحن  داخل  ُتعّلق  التي  اللوحات  وتطريز 
مكتوبة  السود  بالق�ش  والائر  العمدة  وتغليف  وخارجه، 
عليها عبارة )يا حسي يا مظلوم(، في� تقوم وحدة النجارة بتهيئة 
ابواب الصحن الرشيف،  »منصات« دخول الواكب ال مداخل 
وكذلك نصب »مسطبات« توضع عل مدرجات الداخل لتسهيل 
حركة دخول عربات العوقي من الزائرين العزين، ك� نعمل عل 
)عيل  جهة  من  القدس  للشباك  اللصق  الؤقت  الشباك  تركيب 
فرش  كذلك  للزائرين«،  اكرب  جمال  هناك  يكون  لكي  الك��رب( 
لستقبال  استعدادا  بالرمال  الرشيف  السيني  الصحن  مداخل 

موكب عزاء ركضة طويريج«.
إليواء  مؤقت  موقع  هتيئة  عل  القسم  عمل  ال  النباري  واشار 
خدمية  كرفانات  وهتيئة  نصب  ال  اضافة  الزائرين  من  الفقودين 
باستقبال  خاصة  الكشوانيات(  والواتف  القائب  )امانات 
القبلة، وجتهيز وتثبيت  الواكب السينية عند عارضة باب  وفود 
قواعد واعمدة لتنظيم حركة مرور الزائرين داخل الرم القدس 
السمكرة  وحدة  قيام  عن  فضل  الرشيف،  السيني  والصحن 
السيني  الائر  حول  قواطع  بعمل  النجارة  وح��دة  بمشاركة 
الرشيف وتصنيع اعمدة دليل دخول الزائرين للحائر، منوها ال 
ان  شعبة معالة الياه والحطات والربادات ف القسم تعمل اضافة 
ال عملها ف انتاج الاء الصالح لرشب فأهنا تعمل عل ضخ الاء 
التابعة  اخلدمية  والرافق  القدسة والقسام  السينية  العتبة  لواقع 

لا من خلل  زيادة ساعات التشغيل«.  
النباري  وثمة خدمات خارجية اخرى حدثنا عنها الاج كريم 
ما انفك قسم الصيانة عن تقديمها حيث نوه عن اخلدمات التي 

يقّدمها القسم خارج مافظة كربلء القدسة يقوم القسم بإعطاء 
دول  اغلب  ف  والوامع  للمساجد  والرايات  الطرزة  اللوحات 
العامل والامعات داخل العراق عل شكل هدايا واعطاء السواد 
وراية المام السي )عليه السلم( ال الراقد والزارات الرشيفة.

جمعية كشافة الوارث..

 همم حسينية وجهود ميدانية مباركة

من  كوهنم  القدسة  العتبة  أولويات  من  كان  بالفتية  الهت�م  
التي  ال��وارث(  كشافة  )مجعية  شعبة  كانت  لذا  السية  سيكمل 
السلوك  وتعليمهم  السينية  بالبادئ  الفتية  تغذية  عل  تعمل 
شهر  خلل  للجمعية  والفعاليات  النشطة  ابرز  ومن  الصحيح، 
مرم الرام الشاركة ف مراسيم تبديل راية اإلمام السي )عليه 
الكرام،  للزائرين  الولية  اإلسعافات  تقديم  خلل  من  السلم( 
الزائرين  رفد  إل  هيدف  ال��ذي  الزائر  دليل  م��رشوع  ال  اضافة 
أماكن  إل  التائهي  الزائرين  وإرش��اد  الصحيحة  بالعلومات 
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سكناهم، حيث تنترش مراكز دليل الزائر حول الصحن السيني 
الرشيف والشوارع الرئيسية داخل الدينة القديمة، كذلك مرشوع 
بطاقة الزائر السيني الذي هيدف إل تسهيل عملية إجياد الزائرين 
الفقودين من خلل إعداد بطاقة حتمل اسم الزائر وعمره وعنوان 
الداخل  ف  الزائر  بطاقة  مراكز  وتنترش  الاتف،  ورقم  السكن 
المعية  هذه  ومشاريع  الرشيفي،  الرقدين  إل  الؤدية  الرئيسية 
متنامية وموِجهة فربنامج محلت التنظيف التي هتدف إل الحافظة 
عل  يقع  الذي  العبء  وتقليل  القدسة  كربلء  مدينة  مجالية  عل 
نظافة  إعادة  جمال  ف  السلم(  )عليه  الشهداء  سيد  خدام  كاهل 
الذين  الفتية  تغرسه هذه المعية ف  لا  رائعة  يعطي صور  الدينة 
تستهدفهم، كذلك مشاركة لواء مفوضية بابل الكشفي ف مدينتي 
ف  السلم(  )عليه  السي  واإلمام  السلم(  )عليه  السن  اإلمام 
خلدمة  الولية  واإلسعافات  الكرام  للزائرين  اخلدمات  تقديم 
الزائرين الكرام من خلل معالة بعض الالت الرضية وحالت 
التعب واإلعياء باإلضافة إل حالت نقل الصاب، حيث تنترش 
وبي  الرشيف  السيني  الصحن  وخارج  داخل  السعفي  نقاط 
وهذا  بالزوار«.  الكتظة  الرئيسية  الطرق  وف  الرشيفي  الرمي 
الهد البار بالتأكيد بحاجة ال عدد من التطوعي يصل احيانا ال 
)450( متطوعا من مافظات )بغداد – بابل – الثنى – ذي قار(، 
إضافة إل متطوعي دولة لبنان عل� ان طبيعة عمل التطّوع تكون 
بي مسعف وبي حامل نقالة أو يقدم أع�ل خدمية أخرى نحو 
محلت  ف  والشاركة  السيني  الزائر  بطاقة  مرشوع  ف  الشاركة 
التنظيف التي ُتقيمها مجعيتنا، وف هذه السنة نظمت مجعية كشافة 
الوارث مراسيم استبدال الراية السينية ف منطقة الكتبة الركزية 
حيث شملت الراسيم محل الراية من قبل القادة الكشفيي والسي 

الكشفي ورفع العلم واداء التحية والسلم السيني.

نشاطات ثقافية وفكرية وميدانية 
يقّدمها قسم النشاطات العامة 

حتدث  العامة  النشاطات  قسم  رئيس  سلطان  كاظم  عيل  الاج 
منا  »اي�نا  قائل:  القسم،  نشاطات  سيل  عن  )الح��رار(  لجلة 
رمضاء  ف  السلم(  )عليه  السي  المام  با  نادى  التي  بالبادئ 
بمجموعة  القسم  بارش  الباركة  الناسبة  لذه  واستذكارًا  كربلء 
من  وبدًءا  والعقائدية،  واليدانية  والدبية  الثقافية  النشاطات  من 
مافظة  ف  عزاء  جملس  بإقامة  اخلاص  ونشاطها  العارض  شعبة 
الفكري  الثقاف  الرشوع  ثم  عاشوراء،  ذكرى  بمناسبة  السلي�نية 
كوادر  إلعداد  اقامته  الدينية  الدارس  شعبة  تعتزم  الذي  الكبي 
طلبة  اختبار  خلل  من  وذلك  التبليغي  الدينية  الرجعية  مرشوع 
الدارس الدينية ف عموم العراق والذين تصل اعدادهم ال اكثر 
ف  سيشتك  الختبار  هذا  منهم  جيتاز  ومن  طالب   )2000( من 
الرشوع   ف  الفعليي  الشتكي  اعداد  وتصل  التبليغي،  الرشوع 
من البلغي ال )106( مبلغي، واغلبهم من طلبة الدارس الدينية 
وكذلك  كربلء(   � )النجف  طريق  عل  موزعي  لشعبتنا،  التابعة 
الداري  الستعداد  ال  باإلضافة  هذا  كربلء(   � )بابل  طريق 
»ل  بمرشوع  اخلاصة  والبوستات  الكياس  بطباعة  وال��رشوع 
وكذلك  الزائرين  ومدن  الواكب  ف  وتوزيعها  تبذير«  ل  ارساف 
توزيع جمموعة من الكياس عل الزائرين لفظ بقايا طعامهم با 

حفاظًا عل الطعام من التلف والتبذير«.
برنامج  »من  فقال:  القسم،  برامج  عن  الديث  سلطان  وتابع 
لنرش  الشباب  يقيمه مركز رعاية  الذي  )انا حسيني(  القسم محلة 
النهضة  بأخلقيات  الشباب  وتذكي  السينية  والتعاليم  الثقافة 
السينية التي تبناها اإلمام )عليه السلم( وتتضمن هذه الملة. 

خدمات جليلة يقّدمها قسم رعاية الحرم الشريف على مدار الساعة
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خصوصا  الباركة  السينية  النهضة  بأخلقيات  لفتات  نرش 
مركز  مع  بالتعاون  وارث  زيارة  لرشح  لفتات  كذلك  للشباب، 
)سامي  السيد  س�حة  التارخيي  الحقق  بارشاف  عاشوراء  فجر 
البدري(، ك� رشع الركز بالتنسيق مع الاج )فاضل عوز( وممثيل 
الركز ف مافظات الفرات الوسط والنوب عل اقامة مهرجان 
 )35( ف  الزن  راية  رفع  ف  والتمثلة  السوداء،  حسي(  يا  )راية 

جامعة عراقية وث�نية مواقع ف الحافظات الختلفة«.
اإلمام  مركز  انشطة  سلطان  عنها  نوه  التي  النشاطات  ابرز  ومن 
ف  العزاء  جمالس  اقامة  يتبنى  الذي  للصّم،  التخصيص  السي 
عاشوراء  يوم  حول  الثقافية  الحارضات  اقامة  ال  اضافة  الركز 
العراقية  الحافظات  من  الوافدين  الصّم  الخوة  ايواء  ال  اضافة 
)ثلث  اطعام  من  لم  اخلدمات  افضل  وتقديم  الركز  ف  كافة 
وجبات( ومنام وكذلك عمل زيارات مجاعية لرم الول اب عبد 
الل السي واخيه اب  الفضل العباس )عليه� السلم( وحضور 
وترمجة  الصّم  الخ��وة  مواكب  قبل  من  القامة  العزاء  جمالس 

الحارضات واللطميات بلغة الشارة«.
التخصصية  السيني  الصوت  شعبة  نشاط  عن  حديثه  واختتم 
الرايات  ال رفع عدد من  بقراءة قصائد وندبيات حسينية اضافة 
تقوية  دورات  واقامة  اللبنانية  والبلدات  الحافظات  من  عدد  ف 
موكب  سيقام  كذلك  لبنان،  ف  السيني  والندب  العزاء  لطلب 
لركز  الديوانية  مافظة  ف  مرة  لول  الرام  مرم  عرشة  ف  عزاء  

الشاريع والنشاطات العامة«.
الرشيف  منتظر المدان رئيس قسم رعاية الرم  وحدثنا الاج 
الرام  مرم  شهر  خلل  القسم  يقيمها  التي  اخلدمات  ابرز  عن 

الرشيف  السيني  الصحن  فرش  ف  تتمثل  القسم  »اع�ل  قائل: 
ب�«الوكيت المحر« استعدادا لشهر مرم  الرام، وذلك بالتعاون 
السينية  للمنابر  مواقع  اربعة  وهتيئة   ، الوقر  الصيانة  قسم  مع 
لغرض تنظيم عزاء الواكب بالتنسيق مع شعبة الكتبات، ك� تقوم 
الصحن  داخل  الوجودة  الذهبة  الكتبات  برفع  اخلدمية  الكوادر 
الرشيف بدف توسيع المرات وسهولة دخول وخروج الزائرين، 
كذلك غسل وجتهيز القبة الرشيفة من قبل كوادر الصيانة التابعة 

للقسم«.
واضاف المدان:  »ل شك من حاجتنا للمتطوعي خلل شهري 
مرم وصفر وقد يصل عددهم قرابة )125( متطوعا من خمتلف 
اخلاص  الِسجاد  ورفع  ادامة  ف  وظيفتهم  وتتمثل  الحافظات، 
وادامتها،  الدارية  الكتبات  وترتيب  وممراتِه،  الرشيف  بالرم 
السينية  العتبة  اقسام  اغلب  مع  تنسيق  لديه  القسم  »ان  مبينا: 

القدسة بدف تنظيم المور داخل الصحن الرشيف«.
متابعة  ف  وتتمثل  اخ��رى  نشاطات  لديه  القسم  ان  ال  مشيا 
السيني  الصحن  داخل  ف  الوجودة  الديدة  الذهبية  الاويات 
الراكب واستبدالا بأخرى، كذلك  الرشيف ورفعها عند دخول 
اوقات الزدحام،  الواكب وف  الذهبية عند دخول  التارب  رفع 
بصورة  وتنظيفها  الياه  ومناهل  البلستيكية  الق��داح  ومتابعة 

مستمرة، ومتابعة سلمل الساديب«.
التابع  والبطانيات  السجاد  غسل  »معمل  المدان:  وواص��ل 
للقسم عل اتم الستعداد لستقبال مجيع طلبات القسام وغسل 

مجيع الفروشات والسجاد التابعة للعتبة السينية القدسة«.

خدمات جليلة يقّدمها قسم رعاية الحرم الشريف على مدار الساعة
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تختتُم ملتقياتها الكشفية الصيفية وتحصُد نجاحاتها

بس���روٍر بالغ وس���عادة كبيرة، أنهى العنصر الكش���في )جعف���ر رائد حمودي( البرنامج الكش���في 
للعطلة الصيفية الذي أقامته كش���افة الوارث التابعة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة، من بين )1500 
عنصٍر كش���في(، ويقول ل� )األحرار(: اّن »البرنامج كان رائعًا ومهّمًا لصقل مواهب الش���باب والفتيان 
لما تضّمنه من موضوعات أخالقية وتدريبية وترفيهية أيضًا، اس���تطعنا من خاللها استثمار العطلة 

الصيفية بشكل إيجابي«.

تقرير: حبيب باشي - تصوير/ عباس الشريفي

كّشافة الوارث 
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الح��تام  مبادئ  الكشافة  من  تعلمت  »لقد  حديثه،  ويكمُل 
»لقد  مضيفًا،  والشارع«،  البيت  ف  وتطبيقها  بيننا  في�  والتعاون 
نجحت من خلل مجعية كشافة الوارث بصقل موهبتي وتطوير 
وكرة  والسباحة  واإلع��لم  الفنون  جمال  ف  وهوايات  مهارات 
خاّصة  ممتعة؛  جدًا  العام  لذا  الصيفية  العطلة  وكانت  القدم، 
ونحن نتعّلم أمورًا حياتية وتدريبات بدنية مل نجدها ف مؤسسات 

أخرى«.
حفل  ال��وارث  كشافة  مجعية  نّظمت  الايض،  السبوع  وخلل 
ف  الوصياء  سّيد  قاعة  عل  الصيفية،  الكشفية  ملتقياهتا  ختام 
الائر السيني الرشيف، وبحضور المي العام للعتبة السينية 

القدسة س�حة السيد جعفر الوسوي.
أوضح  فليح،  نضال  عيل  الربامج  وإع��داد  التدريب  مفوض 

الكشفية  اللتقيات  برنامج  نشاطات  عرض  تضّمن  »الفل  أن 
التفوقي دراسيًا والتميزين  الكشفيي  العنارص  الصيفية وتكريم 
ال  مشيًا  القادة«  مساعدي  ال  باإلضافة  الكشفية  اللتقيات  ف 
ُطّبق ف مافظتي مها  قد  الصيفية  الكشفية  اللتقيات  »برنامج  أّن 
كربلء وبابل ولدة ثلثة أشهر، وبلغ عدد الستفيدين من انشطة 
الربنامج ما يقارب )1500 عنرص كشفي( ومن خمتلف الراحل 

الدراسية«.
كشفية  ورش  إقامة  أيضًا  تضّمن  »الربنامج  حديثه،  ويتابع 
وتربوية، وفقها مبّسطا وموضوعات أخلقية وتنموية، إضافة إل 

دورة إسعافات اولية، ودورة إعلمية، فضًل عن دورات تدريبية 
ف جمال الفّن السحي، باإلضافة ال بطولت رياضية وسفرات 
كشفية ودينية وعلمية وأنشطة ترفيهية مثل السباحة وغيها من 

النشطة«.
ويبي فلّيح أن »الدف من إقامة هكذا نشاطات هي لرعاية اليل 
الناشئ واستث�ر العطلة الصيفية الدرسية بأنشطة مفيدة للتلميذ 
والتي تساعدهم ف تنمية ذاهتم واكتشاف قدراهتم بطريقة تت�شى 

مع خصوصية كل مرحلة عمرية«.
بالشكر  م��ردان(  حيدر  )ك��رار  الكشاف  وال��د  تقّدم  جهته  من 
والمتنان ال مجعية كشافة الوارث وكادرها الذي بذل هذا الهد 
ان  مضيفًا  حسينية«،  إي�نية  تربيًة  البناء  وتربية  صقل  ف  البارك 
لم  وقّدموا  أبناءنا  احتضنوا  متمون  آباء  الوارث  كشافة  »كادر 
النصائح والتدريبات بمختلف الشكال من الدورات اإلعلمية 
والفنية واإلسعافات اإلولية وغيها من الوانب الدينية والفقهية 
الل  سائلي  قبلهم،  من  البذولة   الهود  من  وغيها  والخلقية 

)عّز وجل( أن يوّفقهم بعملهم«.
ك� قّدم شكره إل إدارة العتبة السينية القدسة ومشاريعها اليوية 
وخربهتا  جدارهتا  أثبتت  القدسة  »العتبة  أّن  مؤكدًا  والتنموية، 

ونجاحها ف إدارة الشاريع النافعة للمجتمع«.
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الرشف  النجف  ف  الباركة  الكفائي  الهاد  فتوى  صدور  منذ 
تعمل  كانت  القدسة  السينية  والعتبة  2014/6/10م،  بتاريخ 
من  القاتلي  ال  والعنويات  الادية  المكانات  كافة  تقديم  عل 
الباطل، ال  الشعبي ف معركة الق ضد  القوات المنية والشد 
ان تأسس فيها ِقسم رعاية ذوي الشهداء والرحى عام 2015م، 

لُيعنى بجميع الحتياجات اخلاصة بالقاتلي وعوائلهم.
وكشف الاج امحد رسول فرحان رئيس القسم  عن كمية الموال 
التي رصفتها العتبة السينية القدسة عل عوائل الشهداء والقاتلي 
احصائيات  »لدينا  بقوله:  الباركة  الفتوى  صدور  منذ  الرحى 
عل  القدسة  السينية  العتبة  قبل  من  الرصوفة  للمبالغ  كاملة  
الشعبي  الشد  من  الغيارى  والقاتلي  والرحى  الشهداء  عوائل 

والقوات المنية منذ صدور الفتوى ولغاية 2018/12/21م«.

لعوائل  ال��س��اع��دات  قيمة  »بلغت  التفاصيل:  ف��رح��ان  وب��ّي 
 1136 يقارب  لا  المنية  وال��ق��وات  الشعبي  الشد  شهداء 
القطوعة  النحة  قيمة  وبلغت   ،)3.457.465.000( عائلة 
المنية  والقوات  الشعبي  الشد  لرحى  الختلفة  والساعدات 
وبلغت   ،)1.555.000.000( جرحيا  ي��ق��ارب)1980(  لا 
ل���)710(  العراق  داخل  الرحى  لعلج  الرصوفة  البالغ  قيمة 
جرحى )240.000.000(، والبالغ الرصوفة لعلج الرحى 
جرحيا  روسيا(370  الند-   – ايران   – )لبنان  ف  العراق  خارج 
الختلفة  والساعدات  العانات  أما   ،)1.400.000.000(
ذلك(  وغي  جتهيزات  زواج  منح  دور،  ترميم  )بناء  للمقاتلي 
ل�)550( فردا فقد بلغت )1.440.000.000( دينار، وجمموع 

هذه البالغ وصلت ال اكثر من ث�نية مليارات  دينار.

منذ صدور الفتوى المباركة..

اكثر من ثمانية مليار ات دينار ما صرفته 

العتبة الحسينية المقدسة  على عوائل الشهداء والجرحى 
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أقام مركز غرب نينوى الثقاف التابع لشعبة الدارس الدينية ف العتبة السينية 
المراء  الراية  تبديل  مراسيم  نينوى  مافظة  من  تلعفر  قضاء  ف  القدسة 
بالسوداء، إيذانًا بدخول شهر مّرم الرام، وبداية موسم الحزان السينية.

وابتدأت مراسيم تبديل الراية بقراءة آيات من القرآن الكريم، وبعدها ألقى 
الشيخ )خليل العلّياوي( مسؤول مركز غرب نينوى الثقاف كلمة بالناسبة، 
استعرض فيها ما جرى لإلمام السي )عليه السلم( وأهل بيته وأصحابه 
اليامي، من قتآٍْل وسبآٍْي وانتهاِك حرمة رسول الل )صل الل عليه واله(، وذلك  
ف يوم العارش من شهر مرم الرام )يوم عاشوراء( الذي تصّدى فيه الّق 
واإلي�ن لطغمة الكفر والعدوان، وانترصت إرادة الدم عل السيف، وأصبح 

يوم عاشوراء منارًا لكّل الؤمني، ولكّل طالب حقٍّ عل مدى العصور.
وأضاف العلّياوي: »إّن مبادئ السي وهنضته أصبحت الدستور للتصّدي 
لكّل قوى الستكبار والديكتاتورّية، وختشاها كّل القوى الطاغوتّية ف كّل 

العامل«.

العتبة الحسينية المقدسة  تقيم مراسيم 
تبديل الراية في قضاء تلعفر 

اقام العلم النسوي ف العتبة السينية القدسة فعاليات الخيم الكشفي الرابع لطالبات الامعات العراقية ف كربلء القدسة.
الروحي  )التأثي  بعنوان:  توّسمت  مارضة  للمخيم  الول  اليوم  »لقد تضمن  النسوي:  اإلعلم  الليحاوي( مسؤولة  )ندى  وقالت 
الثانية جاءت  الحارضة  أما  فاضل(  )انتصار  الستاذة  القدسة  السينية  العتبة  القرآن ف  التعليم  ألقتها مديرة  والتي  الكريم(  للقرآن 
حتت عنوان: )أسس اختيار رشيك الياة( والتي ألقتها الستشارية الستاذة )شهلء الدهش( من مركز اإلرشاد الرسي ف كربلء 

القدسة«.
وأضافت الليحاوي: »إّن الخيم هيدف ال استث�ر أوقات العطلة وترسيخ مفهوم العت�د عل الذات والطموح نحو حتقيق الهداف 

الستاتيجية من خلل الحارضات والورش التي يتضّمنها الخيم«.

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

الدين  ورج���ال  العل�ء  م��ن  كبي  حضور  وس��ط 
السلمية،  ايران  مجهورية  ف  العامة  والشخصيات 
السلم(  )عليه  السي  اإلم��ام  خدام  وفد   ش��ارك  
السينية  العتبة  ف  العامة  النشاطات  بقسم  متمثل 
العصومة  السيدة  تنظيف شباك  مراسيم  القدسة ف 

)عليها السلم( ف مدينة قم القدسة.
إلقاء القصائد السينية وكل�ت  وتضمنت الراسيم 
بحق السيدة العصومة )سلم الل عليها(؛ ك� شارك 
بعض  مع  الكربلئي  جليل  مل  ال��رادود  الراسيم 

الرواديد من مجهورية ايران السلمية.
الطهر  الشباك  تنظيف  مراسيم  ان  بالذكر  وجدير 
التي حرضها وفد العتبة السينية القدسة توشحت 
من  ال��ع��رشات  حضور  وش��ه��دت  إي�نية  ب��أج��واء 

الؤمني للترشف بالشاركة ف هذه الراسيم. 

ُخدام اإلمام الحسين »عليه السالم« 
يشاركون بمراسيم تنظيف شباك 

السيدة  المعصومة
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كاتب وكتاب

كتاب: )أثر القرائن العالئقية في اتساق النص في نهج البالغة(

ُخطب الحرب أنموذجًا 

القرائن أل وهي ) قرينة  أما الفصل الول فقد تناول أول تلك 
التضام( وقسمته الباحثة عل مبحثي: الول

النحوي(، والثان: )التضام العجمي(، ودرس الفصل  )التضام 
التعريف   ( تناول الول  الرتبة( وجاء ف مبحثي:  الثان: )قرينة 
تطبيقيها  دراسة  الثان  البحث  وأكمل  وأنواعها،  الرتبة،  بقرينة 
أما  النيص(،  العنى  وأثره ف  الرتبة  )العدول عن أصل  ب�  معنونة 
تناول  الربط( وقسم عل مبحثي أيضا،  الثالث: ) قرينة  الفصل 
صفرية  إحالة  من  تتضمنه  وما  باإلحالة(  الربط   ( منه�  الول 
الربط  الثان)  البحث  وتناول  للنص،  العميقة  بالبنية  متعلقة 

بالدوات(.
عليه  عيل  لإلمام  الربية  اخلطب  مع  الدراسة  هذه  سارت  وقد 
السلم موحدة ف خطواهتا ومتنوعة ف اختيارها بحسب ما تطلبه 
مرضية  علمية  نتائج  إل  بذلك  تصل  حتى  النيص,  السياق  طبيعة 
واشارات  دللٍت  من  اخلطب  تلك  تضمنه  ما  لكل  ومستنطقة 
مثيٍة, وإن جاء فيها تقصي أو غيه, فهو ما تفرضه طبيعة النص, إن 
ً, إَل أنه ل يقل أمهية, وما تطلبه تلك  ُعَد دون النص القرآن مرتبة 

يكون  معها  فالتعامل  تعال,  وإخلص لل  نية  صفاء  من  الدراسة 
عل حذٍر وتأمل.

وعل الرغم من ما تيزت به من مميزات لكنها-مل تضع لا دراسة 
نصية متخصصة مبينة لتعالق وحداهتا الزئية, وإن وضعت فهي 
البحث  جاء  وعليه  النصية,  العلقة  عن  الديث  أثناء  ف  متناثرة 
جامعًا بي »لسانيات النص« والنحو الديث بصورة تطبيقية من 
التمييز ف الفكر النحوي  طريق »القرائن العلئقية« العتمدة مع 

واللسان عند)تام حّسان(.
ويعترب الغرض من هذه الدراسة من اختيار هذا النوع من اخلطب-

خطب الروب-للتطبيق عليه, هو كون »خطب الروب« توافرت 
فيها مميزات النصية_ وهذا ل يناف ما بقي من القسم الكرب من 
واحدًا,  موضوعًا  تناولت  الوضوع(,فقد  البلغة-ك)وحدة  هنج 
أل وهو )موضوع القتال(,وإن تفرعت فيها موضوعات جزئية, إل 
عن  النص(,فضًل  السايس)بؤرة  الوضوع  إلظهار  تركزت  أهنا 

ذلك فقد تثل فيها اخلطاب البارش.

اك بشان الحدراوي. الباحثة: إيناس عبد برَّ
الناشر: مؤسسة علوم نهج البالغة-العتبة الحسينية المقدسة

س���عت الباحثة في هذه الدراس���ة إلى الكش���ف عن العالقات التي 
تنظم النص تنظيمًا متس���قًا ومنس���جمًا فحاولت توظيف تلك 
العالقات الس���ياقية وما تتضمنه من وسائل ترابطية في ممارسة 
تطبيقي���ة على جزء متخصص من القس���م األكبر - الخطب- لنهج 
البالغة ))خطب الحروب(( لإلمام علي عليه السالم، واقتضت طبيعة 
الدراس���ة أن تقس���م على مقدمة وتمهيد وثالث���ة فصول وخاتمة، 
تضمن التمهيد تحديدا ألهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقة 

بالموضوع، منها مصطلح) النص( مع وقفة سريعة لمفهوم
) لسانيات النص(، والتعريف ب� ) االتساق(.
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العالمة السيد محمد باقر الشفتي.. حّجة اإلسالم
بَرَز من بي عل�ء إيران من طائفة الشيعة اإلمامية، اسم عاملٍ ُعرَف 
بسخائِه ف نرش علوم أهل البيت )عليهم السلم( وكذا سخاؤه 
الصطفى  آل  مّبة  ف  خملصًا  عابدًا  معطاًء،  كريً�  فكان  بالال، 
اإلسلمية  للمكتبة  ترَك  ثّم  والسلم(،  الصلة  أفضل  )عليهم 
إّنه  ال�ت..  بعد  حّتى  عظيً�  سخاًء  بفعِل  كانت  قّيمة  مؤلفات 

العلمة السيد ممد باقر الشفتي )قّدس رسه الرشيف(.
بن  محزة  السّيد  إل  نسبه  وينتهي  الشفتي،  باقر  مّمد  السّيد  وهو 
ه�،   1175 عام  والولود  السلم(،  )عليه  الكاظم  موسى  اإلمام 

بقرية من قرى مافظة جيلن ش�ل إيران.
درس الشفتي القّدمات ف شفت عند والده، وكذلك عند بعض 
الفضلء الذين كانوا يقومون بالتدريس ف شفت آنذاك، ثّم ذهب 
لغرض   – قزوين  إل  الكثر  والحت�ل   – قزوين  أو  رشت  إل 
ثّم قّرر السّيد الشفتي الذهاب إل العراق  إك�ل دراسته الدينية، 
إلك�ل دراسته ف بلد العتبات القّدسة، وذلك بسبب قّلة اهت�م 
نادر شاه بالعلم والعل�ء، ولنشغاله بالروب الداخلية، وشيوع 

أجواء القلق والضطراب.
وأخذ  القّدسة،  كربلء  مدينة  إل  وصل  ه�(   1192( عام  وف 
ه�(   1193( عام  وف  البهبهان،  الوحيد  الشيخ  دروس  حيرض 
ذهب إل مدينة النجف الرشف لغرض حضور دروس أساتذهتا 
الشهورين، وف عام )1204 ه�( ذهب إل بغداد فسكن الكاظمية 

القّدسة، وأخذ حيرض بعض الدروس فيها.

 وف عام )1205 ه�( عاد إل إيران، وذهب إل مدينة قم القّدسة، 
وف عام )1206 ه�( ذهب إل كاشان، لضور حلقات الدرس، 
وبعد بضع سنوات عاد إل مدينة قم القّدسة، وف عام )1217 
ه�( ذهب إل إصفهان، وبقي فيها مشغوًل بالتدريس والتأليف، 

وأداء واجباته الدينية، حّتى آخر أّيام عمره الرشيف.
ول يمكن الرور عل سية عل�ئنا الجلء إل أن نقف عل من 
الجلء،  أساتذهتم  بم  ونعني  بعلمهم  الول  الفضل  لم  كان 
العروف  اليلن،  القاسم  أبو  )الشيخ  الشفتي  أساتذة  بي  فمن 
الكاظميني،  الل  أسد  الشيخ  البهبهان،  الوحيد  القّمي،  بالحقق 
الل  العاميل،  معتوق  بن  سلي�ن  الشيخ  الناجي،  جعفر  الشيخ 
عيل الازندران، السّيد عيل الطباطبائي، السّيد مسن العرجي، 
مّمد  السّيد  النراقي،  مهدي  مّمد  الشيخ  الجاهد،  مّمد  السّيد 

مهدي الشهرستان، السّيد مّمد مهدي بحر العلوم(.
اللتقط  البرار  )حتفة  فكانت  القيم  وتراثه  الزاخرة  مؤلفاته  أما 
من آثار الئّمة الطهار، رسائل رجالية، سؤال وجواب، مطالع 
ف  رسالة  اإلس��لم،  رشائع  كتاب  من  الصلة  رشح  ف  الن��وار 
آداب صلة الليل، رسالة ف الشك والسهو، رسالة ف حكم إقامة 

الدود ف زمان الغيبة، رسالة ف زيارة عاشوراء(.
توّف السّيد الشفتي )قدس رسه( ف الثان من ربيع الثان 1260 

ه�، بمدينة إصفهان ف إيران وُدفن فيها.

27 A h r a r w e e k l y2727



ــــى اأبـــــــُحـــــــرا ــــّظ ــــس طــــــــوفــــــــاُن نــــــــحــــــــِرَك كـــــــم تــــ�
تـــهـــالـــكـــْت   .. ــــــــاُن  ــــــــزم ال ويــــتــــبــــعــــه  يــــخــــطــــو, 
يف  االأكـــــــــــــــــــــواِن  مــــــــرافــــــــِئ  وكــــــــــــلُّ   , ــــو  ــــط ــــخ ي
روؤى  ــــْت  وخــــَب  .. ِحـــجـــا  ــــــــْت  وَوَن  .. ُخـــطـــى  ـــْت  ـــَب ـــِع ت
كــــلَّــــمــــا   .. ُيـــــــدانـــــــــــــــى  وال  ـــــطـــــاُع  ـــــت ـــــ�ـــــس ُي ال 
ــــــُه  ــــــَج ـــــــْت وه ـــــــّن ـــــــم مت طــــــــوفــــــــاُن نــــــــحــــــــِرَك ك
ـــــــربـــــــيـــــــِع اأريـــــــــَجـــــــــُه  ــــــمُّ اأزهــــــــــــــــــــاُر ال ــــــس ــــــ� وت
ـــــفـــــاقـــــْت مــــــــــّرًة  ـــــت ـــــس و�ــــــســــــقــــــائــــــُق الــــــــــــــــورِد ا�
مـــــــًا  ــــــِه الــــــــنــــــــوار�ــــــــسُ ُحـــــــوَّ وعــــــلــــــى �ــــــســــــواحــــــِل
ـــجـــدا  ـــس ـــ� ـــــارا ي ـــــن ـــــت ـــــس ــــــقــــــمــــــُر ا� ــــــنــــــجــــــُم وال وال
ــــْد  وق  .. تـــنـــبـــ�ـــْس  مل   , الـــــكـــــوِن  ــــفــــاُه  �ــــسِ �ـــســـمـــتـــْت 
ــــِة الــــــ  ــــب ــــع ــــك الــــــــكــــــــوُن اأجـــــــمـــــــُعـــــــُه يـــــــطـــــــوُف ب
ًة   وعـــــــلـــــــى اأثـــــــــــــــرِي ِدمــــــــــــــــــاَك حـــــــــــــــاوَل مــــــــــرَّ

ــــرا ــــّج ــــف ـــــــني ت ـــــــوَن الــــــنــــــجــــــِم ح ـــــــي فــــ�ــــســــقــــى ع
ــــرى الــــ�ــــسُ تـــــعـــــَب  ـــــــد  وق  , ـــــــًا  ـــــــْري َج �ـــــســـــنـــــواُتـــــُه 
! الـــــــــــُذرى  مــــرفــــوؤهــــا  ــــــو  وه  .. َتــــ�ــــســــابــــُق  ـــــــــٍه  وَل
ـــــــرى ُي ال  ُحــــــْلــــــمــــــًا  عــــــلــــــيــــــاَك  يف  وظــــــلــــــلــــــَت 
ــــى االأجـــــــــيـــــــــاِل عــــــــــــادْت قـــهـــقـــرى ــــه نــــ�ــــســــجــــْت ن
فــــتــــْطــــُهــــرا جتــــــــــــيُء  ـــــــو  ل  , ــــــــِك  ــــــــالئ امل زمــــــــــــُر 
ـــــَك ُمـــــــزِهـــــــرا ـــــُع ـــــي ـــــذا فــــيــــهــــا جن ـــــس ـــــ� فـــــــــــــاإذا ال
اأحـــــمـــــرا فــــفــــا�ــــســــْت   , ــــًة  ــــح ِ ـــــ ــــّب ـــــ ــــسَ ــــ� م فـــــيـــــِه 
ـــــرا ـــــدو ُحـــــ�ـــــسَّ ـــــــواِت تـــــ�ـــــس ـــــــل ـــــــف وحــــــمــــــائــــــُم ال
ــــرا اأخــــ�ــــس دمــــــعــــــًا  ـــــوَء  ـــــس ـــــ� ال ــــــــاِن  ــــــــذرف وي  , ِن 
ا حتــــــريَّ والـــــــــوجـــــــــوُد   .. َك  ِلــــــــــِكــــــــــْ�ِ ُفــــــــِغــــــــرْت 
ــــــــّ�ا ــــــــك ــــــًا وُم ــــــي ــــــّب ــــــل ـــــــنــــــحــــــِر الــــــعــــــظــــــيــــــِم ُم
ــــــّ�ا ــــــع وت  , ـــــا  كـــــب ــــــْن  ــــــك ل  .. ـــــرتـــــقـــــي  ي اأن 

د. الشيخ عبد المجيد فرج اهلل طوفــاُن نحرك
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الأروَي  دمي  من  الــ�اءِة  ينبوُع  يقرتُب…..�سي�سرُق  ال�ّسْهم   )1(
ِرَبها فتنفجَر عنُي املاِء,  ْعني على هذه االأر�ِس الأ�سْ عط�َسَك يا اأبي. �سَ

ِمْثَل جّدي ا�سماعيل….يا اأبي…ال�سهم يقرتُب.
ذهبْت  ــن  اأي الــطــفــولــَة؟.  يخافون  فلماذا  ظــالُمــهــْم.  )2(يــخــاُفــَك 
اأهكذا  يقاتلونَك وحتنو عليهم.  اأبي؟.اأراُهْم  يا  وِفْطَرُتُهْم  طفولُتُهْم 

يفعل اجلّهال باأنف�سهم وبك؟.
واأنا  عْط�ساٌن.  واأنَت  َعْط�سى.  الطفِّ  اأر�َس  يقرتُب… اإّن  )3(ال�سهم 
ّدْقَت الروؤيا يا اأبي. اإّن هذا الدَم  بيَنك وبني هذا ال�سهِم َنْذٌر. قد �سَ

املحّمديَّ يروي وردَة حممد, من الطفِّ حّتى االأبد.
)4(ما كاَن اأخفَّ مروري على االأر�س. اإّن مل اأزحْف ومل اأم�ِس عليها 
�سهيدًا.  اإليها  اأَِعْدن  َثَمِرها.  من  اآكْل  ومل  قماطي  �سيوَر  اأغادْر  ومل 

وْليكْ� قلُبَك االأبويُّ يا اأبي واإمامي فال�سهم يقرتُب.
�سراوَة  لتعلَن  تعوُد  اأنــَت  وها  بــداأَ.  هنا  من  اإبراهيَم  َك  جــدَّ )5(اإّن 
اأّن  اأم  اإبراهيَم؟.  مع  موعٍد  على  كنَت  هل  و�سطوَعها….  ــوردِة  ال

….. ال�سهم يقرتُب. َجْت يف قلِبَك االأبويِّ تّفاحَة الفداِء ن�سَ
فاَفه �سوى كلمِة  )6(اأيخاُف �سهُم حرملَة َنْحرَي الغ�سَّ ومل تعْ� �سِ
اأهلل اأك�؟. هل هذه قبالُتهم اأم رْعُبهم؟….يا اأبي .ال�سهم يقرتُب…
مثلي  رون  وُيحا�سَ �سيوَلدوَن  اأطفاٍل  على  َبْعدي.  طفٍل  كلِّ  على  �سّلْم 

وِلَنْحِر كلٍّ منهْم حرملٌة. 
َوَرُهْم. وال�سهاُم نْحُو ُنِحوِرهْم وهْم  )7( كاأّن اأرى على رماِل الطفِّ �سُ
َثباَتُه  النخيِل  ِمن  ياأْخذوَن  و�سْهِم حرملَة يكُ�ون.  بنْي وردِة جّدي 

�سم�ُس  ُر  ت�سمِّ ويك�ون.  نقاَءه.  الفراِت  ومن  �سرا�َسَتُه  الْ�ديِّ  ومن 
قْل   , اأَبتي  يا  يداُه.  ترتاع�ُس  وحرملُة  ويك�ون.  وجوَهُهْم   العراِق 

لهْم اأن ال يخافوا, اإّن حرملَة خا�ِسٌر واإْن كان ال�سهُم يقرتُب.
حتى  تْكُ�ُ  وكربالُء  كربالَء.  ُي�سِبَح  حتى  اأطراَفُه  يلمُّ  )8(العامُل 
ت�سبَح العامَل. ولكْن كيف ت�سُغُر الب�سريُة ليوَلَد مع كلِّ طْفٍل حرملٌة 
حتى  َب  ــْ�ِ َي ُطُرقاِت  يف  ــْدُرُج  َت اأبي  يا  االآَن  طفولَتَك  اأرى  وعط�ٌس. 
اأبي.  يا  كثريًا  االأطفاَل  طاَردوا  يطاِرُدها.  وحرملٌة  اخلراِئَط,  تعمَّ 
واأْرَعبوا الطفولَة…َع�ْسَكروا الع�سافرَي والوروَد و�سنعوا ُلَعبًا تنفجُر 

يف عيوِن االأطفاِل. يقرتُب مليوُن حرملٍة و�ِسهاُمُهْم تقرتُب.
ماًء  لهما  ِلَتُدرَّ  ِبِرْجِلِه  االأر�ــَس  َفَرَك�َس  ــُه  واأُمّ اإ�سماعيُل  )9(َعِط�َس 
اأَْنـِزْلني  حتَتها.  الفراَت  اإّن  اأبي.  يا  بقدِمَك  االأر�َس  ا�سرْب  طاهرًا. 
هذه  كرامُة  اأَْم  اأبــي؟.  يا  اإبــاوؤَك  َنُعَك  اأََيْ َثْدَيها.  َع  واأَْر�سَ ِرَبها  الأَ�سْ
�ست�سمُّ  ــوٌد.  ول ودوٌد  اأر�ــسٌ  اإنها  اأبــي,  يا  ا�سرْبها  عنَدَك؟.  ــسِ  االأر�
اأبي…. يا  ا�سرْبها  ُبها.  ِخ�سْ وُي�ْسِرُق  ال�سهداِء  واأو�ساَل  اأو�ساَلَك 

فال�سهُم يقرتُب.
و�سَل  اأبي.  يا  منت�سٌر  واأنت  )10(الذيَن يخافون قماطي خا�سرون. 
ال�سهُم وازدهرْت وردُة حممد. مل يكْن بي عط�ٌس وال ِبَك يا اأبي. اإّن 
ونحن  َعطا�سى  والنا�ُس  عْط�سى  االأر�ــسُ  وهذه  عْط�سى  جّدي  وردَة 
ال�ُسقاُة يا اأبي. اأَِعْدن اىل االأر�ِس �سهيدًا.. اىل هذه االأر�ِس الودوِد 
اإّن �سم�َس العراِق عاليٌة والن�ْسَغ ي�سعُد يف النخيِل. وي�سرُخ  الولود. 

الفراُت والنخيُل والرم�ساُء…اهلل اأك�.

ظهيرُة عْبِد اهلِل الرضيع
للكاتب: عالوي كاظم كشيش
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طالب الظاهر

التعب,  اأحمال  اأ�سع  ال�سريح..  قد�سية  اأعتاِب  على 
اأدران  وتراكمات  الــروحــي,  االغــرتاب  ــات  اآه واأنفث 

العمر .. با�ستطالة هذي الغربة يف داخل الوطن!.
اأنزع عني رداء الغفلة, واأزيح اأغ�سية الن�سيان, واأتطهر 
واأجتّمل  اخل�سوع,  مبــاء  واأتو�ساأ  احلــيــاة,  اأدران  من 
بالهيبة والوقار, واأ�سع خطوي مهاًل.. مهال, فوق طهر 
�سباك  نحو  هدوء  بكل  واأ�سري  املقد�سة,  االأر�س  هذي  
فيه  امل�سع�سعة  االأحــرار,  اأبي  �سيدي  ملرقد  ال�سريح.. 
ب�سوق  واألثمه  للحائرين,  كم�سكاة  اخل�سر..  االأنــوار 
العا�سقني, واأ�سّم اأريج املجد.. العابق بني اأنفا�س املكان.
باأنفا�س  خط  فقد  اخللود,  �سطر  القلب..  بعني  اأقــراأ 
جوار  واملقيمني  ال�سريف,  بالق�  احلافني  املالئك.. 
كل   .. االأ�سياء  جبني  يف  واأب�سر  املقد�س,  ال�سريح 
االأ�سياء.. فاأملح مكتوبًا عليه.. عنوانًا بارزًا للك�ياء, 
املبتهلني  وتبتل  العابدين,  دوي  �سمعي  بغري  واأ�سمع 
وال�ساجدين..  والراكعني  القائمني,  ومناجاة  هلل.. 
�سبط  لزيارة  العهد منهم  اآخر  باأن ال يكون  وال�سائلني 
النبي االأكرم, الداعني بوجاهته.. وامللهوفني لزيارته 
نواح  اأذن  ويطرق  االآخــرة,  يف  وجماورته  الدنيا,  يف 
على  اأعظمها  ما  م�سيبة  احل�سني,  مب�ساب  النادبني.. 
اأهل ال�سماوات واالأر�س, فاأن�سم مع جموع الزائرين.. 
اأفئدتهم..  املتعط�سة  ال�سريف,  ق�ه  حوله  الطائفني 
ل�سل�سبيل ر�ساه, واجلائعة اأرواحهم.. الإك�سري �سفاعته, 
موؤونة ليوم حمول ال حمالة قادم, ال ينفعني به مال.. 

و ال يدفع فيه عني بنون .
فاأجلي �سداأ الغفلة والن�سيان, للح�سور البهي من اأزمنة 
االأر�ــس  جنة  ال�سريف..  املــوىل  مرقد  الأن  الغياب,  

للوالهني.
هذا  كل  يلك  من  فمن..  للعا�سقني,  مــالذًا  �سيبقى  و 

اجلالل.. وياأ�سى؟
ومن يلك كل هذا اليقني.. ويقلق؟!

وادي الطفوِف 
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حيدر عاشور

نمآْ يا ابني الشهيد، وأترك رساجك ييضء البيوت التي اطفأ رساجها غربان 
ممد  يا  نمآْ  عواءها.  وخيمد  الذئاب  هيّش  بقي  كالشمس  فنورك  التكفي، 
فالقدسات التي أراد أن يطالا - داعش- وطئتهم  اقدام حشدك القدس. 
كم اود يا نور عيني لو ترجع لتى بأم عينيك الشمس كيف ترشق عل ارض 
خالية من اإلرهاب.. قالت ذلك بوجع قد اشبع اشتياقها، فشعرت بروح 
جسدها  وارتعش  الدموع،  تذرف  وبدأت  قلبها،  شغاف  تلمس  المومة 
وهي تندب نفسها : أنا ل أهتم لشء ما دمت يا فلذة كبدي قد ُكتبت عند 
عن  الدفاع  برشف  ينالا  من  كل  حقا  وتعظم  تطهر  فالشهادة   . شهيدا  الل 
العرض والرض والقدسات.. ولكن يا نور القلب مل يكتمل ربيعك الثان 

والعرشون، وقد احببت ان ازّوجك واشّم ريح اطفالك، فأنت وحيدي. 
روحها  لا  توحي  اصدقائه  احد  رأت  او  صورته  امام  وقفت  كل�  وهكذا 
بشعور من اللهناية، ك� لو أهنا تناجي الل، وتفيض اليه شبابه الذي أوقفه 
ف سبيل طاعة ولة أمره.. فالتحق بصفوف الجاهدين ف الشد الشعبي 
تاركا وراءه مستقبله واحلمه وأمنياته، فعقيدته واي�نه واخلصه للمذهب 
هي الحركات الساسية التي ل يمكن مقاومتها اذا جاء نداؤها. هذا ما كان 
يريد ان يقنعني به هو التقليد لصحاب المر اللي، فالوايل لطريق أهل 

الى روح الشهيد )محمد علي رزاق محيسن المرشدي(

مرجعه  أمر  ينفذ  ان  لبد  السلم(  )عليهم  البيت 
هي  العراقية،  الغية  تفكي.  وبدون  اطلقية  بكل 
ايضا؟ دافع اسايس ان يدافع النسان عن وطنه بل 

تردد او خوف.   
صورته  لستجاع  ماولة  ف  عينيها  أغمضت 
الية لتتذكر لظة انتفاضه عند س�ع نداء الهاد، 
الراس  مرفوع  وسار  الشد  بملبس  تأّنق  وكيف 
بطولته  عليها  يقّص  كان  وكيف  الجاهدين؟  مع 
فالوت  الوت  هياب  ل  وأنه  القتال؟  سواتر  عل 
عز  والنسان  الدين  سبيل  ف  الشهادة  ولكن  حق 

ما بعده عز.
ف لظٍة من اليام الروحي فلت من تقبيلها وعناقها، 
وهو هيمس لا انني خائف عليك يا أمي، أنا الن 
حتزن  ان  اري��د  ول  حزينة،  اراك  الل،  رح��اب  ف 
يا أمي وأنا شهيد  وانا ف قمة السعادة. لاذا حتزن 
سعيد اطوف حولك وحول اصدقائي الجاهدين 
؟.. أمي مل اقّص عليك معركة لوائنا اخلامس عرش 
فقد  الشعبي  الشد  الوية  بي  الب��ى  اللواء  هو 
من  وتلعفر-  الصخر  -جرف  وعدك  ك�  حررنا 
اوباش داعش الرهاب.. ول زلت اقاتل ف جانبي 
الل  – اليمن واليس- وسأكون ف ذمة  الوصل 
شهيدا ف ايس الوصل، ولكن ابرّشك بالنرص البي 
يقاتل  الكل  تييز  بدون  القاتلة  القطعات  لميع 

بضمي العراق والرجعية الدينية العليا...
 / 10  أكتبي يا أمي تاريخ ميلدي الديد 17 / 
يكون  بان  واوصيك  عام  كل  به  واحتفيل   2017
مرقدي ف مدينة المام عيل )عليه السلم( بعد ان 
تزفي جدثي ف مدينتي اللة الفيحاء.. ف الدقائق 
اهنا  عرفت  صورته،  ام��ام  عينيها  اغمضت  التي 
غرقت ف ّلة عميقة ف عامل التصال الروحي. - 
ممد عيل- الن ليس عل قيد الياة. وعل الرغم 
من اهنا ترّوض نفسها عل قبول القيقة. حقيقة انه 
ربم  عند  احياء  فالشهداء  كلمها،  يسمع  حولا 
بوصيته. شعرت  تلتزم  ان  ال  عليها  وما  يرزقون. 
النجف  ف  إمامه  ق��رب  ُدف��ن  قد  لن��ه  بالسعادة 
اصدقائه  أكف  عل  نعشه  عل  ان  بعد   الرشف 
ومبيه ف مدينة المام السن )عليه السلم( فيحاء 
سكنت  وقد  نفسها،  عن  بالرضا  احّستآْ  اللة. 
ف  وهو  الشهيد  لبنها  رؤيتها  دفء  بفعل  روحها 
ارتسمت  بابتسامة  لا  يستجيب  وهو  ُحّلٍة  امجل 
شموع  توقد  وه��ي  الزينتي  عينيها  ف  آث��اره��ا 
الذكرى الثالثة لستشهاده قرب قربه الذي يتوسط 

قبور الشهداء السعداء ف علياء الل.  

لماذا تحزني يا أمي وقد ُكتبت عند اهلل شهيدا ..؟
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القيادة
   القيادة؛ هي إِدارُة اخُلطط بنجاٍح لتحقيِق الدف بَأقلِّ التَّضحيات 

تائج. وَأعل وَأفضل وَأدقِّ النَّ
ف  يشَخُص  اُلزيَّف  والخر  القيقي  القائد  بي  الفرق  وَأنَّ     

َأمَرين اثَنِي؛
ا     *القيقي مستعدٌّ للتَّضحيِة من َأجِل حتقيِق الدِف الرُسوم، َأمَّ
اُلزيَّف فُمستعٌد دائً� للتَّضحيِة بالدف من َأجِل مصالِه، ُسلطتِه 

ونفوذِه.
فهو  التَّضحية،  إِل  الَخرين  يدُعو  ثم  ي  ُيضحِّ *والقيقي     
ووعودِه  اقة  الربَّ بشعاراتِه  وليس  بتضحياتِه،  التَّضحية  مُهم  ُيعلِّ
ي بٍشء  َأبدًا وهو ُمستمرٌّ ف دعوِة  ا اُلزيَّف فل ُيضحِّ العسولة، َأمَّ

الخرين إِل التَّضحية.
ا اُلزيَّف فيتوارى  فوف، َأمَّ م الصُّ    القيقي متواجٌد باستمراٍر يتقدَّ
َأن  الخرين  إِل  ُيَؤرشِّ  وهو  ٍر،  ُج��دُ خلَف  وخيتفي  النظاِر  عن 

موا!. تقدَّ
بط )عليه السلم( ف َأنَُّه كان هيتم  هيد السِّ    إِنَّ عظمة اُلسي الشَّ
ة من  واَلمَّ والتَّضليل  التَّزييف  ين من  الدِّ الدف ]محاية  بتحقيِق 

وسحِق  تِه  حريَّ ُمصادرِة  ومن  لم  الظُّ من  واُلجتمع  اإِلنحراف 
عظمة  وَأنَّ  حياتِه،  بح�يِة  إِهت�مِه  من  َأكثر  وحرامتِه[  حقوقِه 
ي للوُصوِل إِل َأهدافِهم َأكثر  م كاُنوا مهتمِّ ُشهداء كربلء ف َأهنَّ

من إِهت�مِهم وانشغالِم بالحافظِة عل َأرواحِهم.
د بالتَّضحية َأو حتى ل يعتقد با فُأولئك ُهم القادة  ا الذي يتدَّ    َأمَّ
وُيتاجروَن  الَخرين  تضحيات  عل  يعتاشوَن  الذين  الفاشُلون، 
بِه  جتنُّ لتربيِر  يسعى  وهو  ة  مرَّ َأحدهم  سمعُت  فلقد  بُمعاناهتِم، 
رَف عصيٌب وبحاجٍة  التَّضحية دائً� لتحقيِق الدف، قائًل؛ إِنَّ الظَّ

احة!. لوجودي وَأن ل َأغيَب عن السَّ
يتحاشى  ُه  َلنَّ نواياُه  ك بصدِق  ٍة عل من شكَّ    وآخر ردَّ بعصبيَّ
التَّضحية بَشكٍل ُملفت للنَّظر، ردَّ عليِه بالَقول؛ وهل ُتريُدن َأن 

[؟!. َأذهَب ك� ]َبولٍة ف شطٍّ
التَّضحيِة  َأروع وَأحل اُلحارضات عن  ُيلقي يومّيًا     نفسُه هذا 

ووجوِبا لتوي شجرة الريَّة والكرامة!. 
   إِنَّ كلَّ القادة القيقيُّي ُيعَرُفوَن بمدى إِستعدادِهم للتَّضحيِة، 
ا  عارات وإِنَّ� باَلفعال واإِلستعداد النَّفيس، َأمَّ ليس بالكلِم والشِّ

بقلم / نزار حيدر
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التَّشكيك بجدوى التَّضحية فدليٌل عل فشِل القائد، وهو الخر الذي 
مل نجدُه حتى عند َأصغر ُشهداء كربلء.

هيد )عليه السلم( القاسم بن السن اُلجتبى  بُط الشَّ    فعندما سَأَل السِّ
هادة َأجابُه واثقًا }فيَك َأحل ِمن الَعسِل[  )عليه السلم( عن طعم الشَّ
 ] القِّ عل  }َأَولسنا  ُمتسائًل  بط  السِّ اُلسي  عل  ردَّ  آخر  وهاشميٌّ 
بُل }إِذن؛ ل ُنبايل َأَوقعنا عل الوِت َأم وقَع  فَأجابُه اإِلمام }َبل{ فردَّ الشِّ

الوُت علينا{.
ُم اَلحرار ُأُسس القيادة     لذلَك َأصبحت كربلء وعاشوراء مدرسًة ُتعلِّ

ل هذه اُلسس. ليمة والتي يشخص اإِلستعداِد للتَّضحيِة كَأوَّ السَّ
   فعندما حاول رفاق القس اَلسود مارتي لوثر كينغ، داعية القوق 
راٍت وَأعذار  جن بمربِّ الدنيَّة ف الوليات اُلتَّحدة، ثنيِه عن دخول السِّ
رُجٍل  النَّاس عل  ُحكُم  ]وماذا سيكوُن  بالَقول  َأجاُبم  وذرائَع شتَّى، 
عن  اعتذَر  ثمَّ  ُمذهلٍة  بتضحيٍة  القياِم  عل  اَلف��راد  من  الِئات  ع  شجَّ

التَّضحية عندما َجاَء دورُه؟![.   
م  َلهنَّ عليها  الخرين  حتثُّ  فل  للتَّضحية  ُمستعّدًا  تُكن  مل  إِذا  إِذن؛     
اٌب تكذب عليِهم وَأنَّك ل تتعامل معُهم بصدٍق.  سيكتشُفوَن َأنَّك كذَّ

ب منها وتتحاشاها؟ وإِذا مل  ؛ إِذا كانت التَّضحية مطُلوبة فل�ذا تتهرَّ    ثمَّ
ع الَخرين عليها؟!. تُكن رضوريَّة فل�ذا تشجِّ

ا مدرسة َأهُل البيت )عليه السلم( التي تستند عل مبدأ التَّضحية     َأمَّ
سايل والضاري، ك� ف قولِه  ل وَأعظم َأساس ُيشاُد عليِه البناء الرِّ كَأوَّ
ن َقىَضٰ  ِه  َفِمنآُْهم مَّ َ َعَليآْ ِمنَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ ُؤآْ َن الآْ تعال }مِّ
َتُل ِف  ُلوا َتبآِْديل{ وقولُه }َوَل َتُقوُلوا ِلَن ُيقآْ ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ َبُه َوِمنآُْهم مَّ َنحآْ

م؛ ُ ُعُروَن{ فإهِنَّ َياٌء َوَلِٰكن لَّ َتشآْ َواٌت  َبلآْ َأحآْ ِ َأمآْ َسبِيِل اللَّ
مِة دائً�؛    أ/ ف اُلقدِّ

َبأآُْس  الآْ رَّ  َ إَِذا امحآْ ا  }ُكنَّ اُلؤمنَي )عليه السلم( بقولِه  َأمُي  َذلَِك     يصُف 
َرَب  َأقآْ ا  ِمنَّ َأَحٌد  َيُكنآْ  َفَلمآْ  بَِرُسوِل اللِ)صل الل عليه واله وسلم(  َنا  َقيآْ اتَّ

ُه{. َعُدوِّ ِمنآْ إَِل الآْ
ي وقد     ويِصُف )عليه السلم( مشهدًا حربّيًا آخر ف بعِض َأيَّام صفِّ

ع إِل الرب رَأى اَلسن)عليه السلم( يتسَّ
اَلَسَن  نِي  َيعآْ  � ِبَذيآِْن  َأنآَْفُس  َفإِنَّنِي  ِن،  دَّ هَيُ َل  ُغَلَم  الآْ ِلُكوا عنِّي هَذا  }امآْ
َرُسوِل  ُل  َنسآْ ِبَِ�  َقِطَع  َينآْ لَِئلَّ  ِت،  َ��وآْ الآْ َعَل  السلم(  )عليه�  َ َسيآْ ُ َوالآْ

اللِ)صل الل عليه واله وسلم({. 
اُلسي  قال  وا، حتى  ُيضحُّ َأن  َقبآَْل  للتَّضحيِة  َأحدًا  يدُعوَن     ب/ ل 

بط )عليه السلم( }نفيس َمَع َأنُفسُكم وَأهيل َمَع َأهليُكم{. السِّ

بي  تائهًا  كنت  موصوف  متعارف  ومألوف،  دارج  بي 
ثابتة،  بالتجربِة  العلمية  معنوية،  وحقيقة  علمية  حقيقٍة 
طيات  بي  حصل  ما  لكن  تثبت،  بمكنوناهتا  والعنوية 
نيان  السن  أرآه  ما  حيث  الحال،  من  رضب  أفكاري 
للسيناريو  بعريض  إذا  الاء،  أكف  إل  تطفئها  ل  العطش 
لشاهد الطف الزينة ف أفق التأمل أن ما أرآه هو الاجة 
تذهب وتشتاق للقاء الحتاج وهذا غي مألوف ومتعارف 
ماء  عن  يبحث  نعلمه  العطشان  واليقي،  القيقة  عامل  ف 
لكن ل نجد ماء يبحث عن عطشان، كذلك شمس تيض 
طريق السائرين  ول سائرين يضيئون طريق للشمس   هذا 
ما رأته عيناه خميلتي عندما تأملت ف واقعة كربلء، رأيت 
تلك  ف  الوجودين  ختدم  أن  تريد  الوجودات  مجيع  أن 

البقعة الطاهرة من آل عبد الطلب .
وجهت  عدسة كامرة خميلتي نحو هنر العلقمي العجيب، 
ما أرآه لسان حال الاء يطلب عناق شفتي  الول أب الفضل 
العباس عليه السلم ،  لكن تلك الشفاه تريد معانقة ذلك 
فراق  شدة  العطش،  شدة  أظمأته  الذي   ، اللهيب  القلب 
الاء   آمال ذلك  به، حتطمت  الاء ورمى  ، رفع  الفضل  أب 
درعه  يكون  بإن  ترشف  قد  الاء  ذلك  من  قليل  جزءا  إل 
قطعها  يمي  بالسهام،  تقنفذ  قد  وظهر  عي  داخل  سهم 
تلك  كانت  والشقاق،  الظلم  قطعها  يسار  والنفاق،  الرش 
العينة القليلة رشفا  لل�ء الوجود بإن حيضنها ذلك السد 
آمال ذبحها  تعلق  إل  ما هي  لكن  وحيافظ عل سلمتها، 
سهم حرملة اللعي وأراقها عل أرض الطفوف  ذبح آمال 

أب عبد الل  عليه السلم معها .

القيادة

بين 
الحقيقة والمألوف 

 في لوحة 
واقعة الطفوف

بقلم / منتظر ستار 
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أفضل  حياة  لتوفي  الدائم  سعيهم  ف  الباء  أن  شك  ل 
الكاف معهم، خاصة ف  الوقت  لبنائهم رب� ل يقضون 
التصال  ووسائل  الديثة  التكنولوجية  التغيات  ظل 
النزيل  والكومبيوتر  الذكية  الاتف  أجهزة  مثل  الختلفة 
والتي جتعل الباء ف حالة انشغال دائم بالعمل والتفكي 
خمصصة  تكون  أن  يفتض  التي  الوق��ات  ف  حتى  به 
تثل  ل  السؤوليات  هذه  أن  والقيقة  النزل,  ف  للعائلة 
خاصة  أيًضا  البناء  عل  ولكن  فقط  الباء  عل  ضغوطا 
الباحثون  إليه  أشار  الذي  المر  وهو  النمو،  مرحلة  ف 
الوقت  طوال  الباء  انشغال  عل  التتبة  الثار  بدراسة 
بالتكنولوجيا وعلقتهم بأبنائهم ف مرحلة الطفولة البكرة 
الباء. باهت�مات  اخلاصة  اإلحصائيات  بتحليل  وقاموا 

بالقارنة بي الباء ف الايض  أنه  الدراسة إل  ك� أشارت 
وانشغالم بقراءة الكتب أو الرائد التقليدية الورقية فإن 
الواتف الذكية تستحوذ عل أضعاف الهت�م بالكتب أو 
الجلت ف السابق، وأن الطفال ف هذه الرحلة العمرية 
عل  واإلجابة  الباء  مع  الستمر  التواصل  إل  حيتاجون 
استخدامها  وكيفية  الشياء  من  بكثي  التعلقة  السئلة 
الانب  عل  سواء  باإلجياب  ينعكس  مما  معها  والتعامل 

اإلدراكي أو الانب العاطفي لألطفال.

ف  الهمة  الفاتيح  أحد  فإنه  باإلقناع،  فعليك  ُتطاع  أن  أردت  إن 
أن أسلوب  الراهقة، ك�  الشباب وخاصة ف مرحلة  التعامل مع 
شخصيته  للمراهق  حيفظ  ال��ذي  الخ��ر  السلوب  هو  ال��وار 
ويشعره بأنه فوق الوصاية، أرجو أن تعلم ان  كل ما يفعله الراهق 
يريد به أن يقول: ) أنا أصبحت رجًل ( أو تقول: ) أنا أصبحت 
امرأة (، فل تتعاملوا معي ك� كنت طفًل، ول تفرضوا الوصاية، 
وإياكم والشفقة الزائدة والتوجيهات الكثية. وأرجو أن تعلموا 
عل  والطفل  الراهق  يعلم  اخلفية  والتابعة  التحقيق  أسلوب  أن 
الشوبة  الثقة  بمنح  يكون  الناجح  والبديل  والحتيال،  الكذب 
الراهق كصديق  بالذر والتبية عل الرصاحة والوضوح واختاذ 
ومشاورته عل القل ف المور اخلاصة به وإشعاره بحاجة النزل 

إل خدماته لن ذلك يشعره بأمهيته. 
أما كيفية استمرا يتهم  للصلة ينبغي أن يراعى فيهم ما يأيت:

1- ينبغي عل الم والب توضيح مساوئ تارك الصلة لبنائهم, 
وتوضيح له الواجبات الدينية عل الشخص البالغ.

بلطف  تذكيه  ثم  عاند  إذا  وتركه  برفق  للصلة  إيقاظه   -2
وماورته بدوء.

من  أهنم  والتأكد  حوله  يدورون  الذين  بالصدقاء  الهت�م   -3
الصلي.

وأخيا نرجو منكم  رضورة التعامل معه بدوء واحتام أصدقائه، 
وتشجيعه ودفعه لإلمام والتعامل معه بثقة ووضوح وعدم ماسبته 

عل كل صغية وكبية لن ذلك يسبب له النفور.

انشغال        الكتروني
 بين اآلباء واألبناء!

أبنائي 
وااللتزام بالصالة 
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بي  اُلب والعطف  تبادل   ، به  : ونقصد  الحبة  تبادل  أن يسودها  قواني اإلسلم ف الرسة جيب  تطبق  التي  السلمة  العائلة  إن 
الزوجي من ناحية ، وبينه� وبي الولد من ناحية أخرى ، فإن الرسة إذا غادرها الب ، وهجرها العطف ، ل ُبدَّ أن تتفاعل فيها 

د مصي الرسة . عوامل الهنيار والدم ، فُتهدِّ
إن الب التبادل جيب أن يرقد ف قلب كل واحد من أفراد الرسة ، حتى يكون قنديًل ييضء له دروب الياة ، ونرباسًا لسيته 
نحو روافد السعادة وينابيع الزدهار ، ومنابع اخلي والنعيم ، ومن َثمَّ يكون مشعل الياة الُفضَل ف َدرب الياة الكبي .إن الب 
ر . فكل واحد يشعر بأنه  ل مسؤولياته بَِرَحابة َصدآْ ال الذي يدفع كل واحد من أفراد الرسة إل أن يتحمَّ التبادل هو العامل الَفعَّ
سعيد لنه يتمتع بعطف الخرين ، وُحبهم العميق ، ولذا فإن اإلسلم يرّكز كثيًا عل هذه النقطة . يؤكد الرسول العظم ) صل 
وهم ( ، لن اُلبَّ والرمحة عاملن أساسيان ف توطيد العلقات العائلية . في�  وا الصبيان وارمَحُ الل عليه وآله ( ذلك بقوله : ) أِحبُّ

ة ُحبِّه لولده ( .  جل لِِشدَّ قال اإلمام الصادق ) عليه السلم ( مؤكدًا ذلك : ) إِنَّ الل عزَّ وجلَّ َليحم الرَّ

قة لغاياهتا النبيلة ، ل بد لا أنآْ َتتَّصف ب� يأيت.. أولا  العبودية لل : ويتم من خلل تنشئة أفراد  لكي تكون الرسة متميزة ، ومقِّ
الرسة عل العبودية لل، وغرس مبادئ اإلسلم ف قلوب أفرادها ، وتربيتهم عليها ، حتى يكون لِسان حالم ومقالم : ) ُقلآْ إِنَّ 
مة القدوات الرسية الوالدان ،  َعاَلَِي ( النعام 162 . ثانيها، إبراز القدوات : وف ُمقدَّ ِ َربِّ الآْ َياَي َومَمَايِت لِلّ َصَليِت َوُنُسِكي َوَمآْ
ز الرسة .اما لثالثة َتنِمَية الهارات : اكتشاف مواهب وقدرات أفراد الرسة ودفعها  فكل� استجمعا صفات القدوة كل� ازداد تيُّ
إل الربوز ، وذلك من خلل تنميتها وتشجيعها ، وإجياد الفرص لصقلها ونضوجها ، من خلل دورات تدريبية ، أو ختصصات 
أكاديمية . رابعها ،  اإلقناع برضورة التميز : ترسيخ القناعة عل رضورة التميز لدى الرسة ، وأن كل فرد من أفراد الرسة عنده 
من القدرات واللكات ما يؤهله للوصول إل ما هو أفضل مما هو عليه الن ، وأن من العيب أن يقعد اإلنسان عن استك�ل نقصه .

مزايا تساعد االسرة على تمّيز افرادها

تبادل المحبة 
 بين األسرة المسلمة
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طبيبك أنا

سرطان الرئة... 
مرض خطير يصيب 

المدخنين بالدرجة األولى

دي
ها

د ال
عب

م 
س

قا
د/ 

دا
إع

التي  واخلطية  الشديدة  المراض  من  الرئة  رسطان  مرض  يعّد 
وعادة  بالتدخي،  مبارشًا  ارتباطًا  مرتبطة  وهي  النسان  تصيب 
ما ُيكتشف ف مراحل متأخرة لألسف بعد فقدان المل بالشفاء 
وصل  قد  الرض  يكون  الع��راض  ظهور  عند  انه  حيث  التام، 
لالة متأخرة، وان الكشف البكر عنُه من المكن أن حيسن وضع 
الريض؛ لكن عل العموم فنسبة الشفاء منه ضعيفة جدا حتى لو 

كان ف مراحله الول. 
كرار  الدكتور  حت��دث  اخلطي  ال��رض  ه��ذا  عن  الزيد  ولعرفة 
الوسوي مدير مركز اإلمام السي )عليه السلم( لعلج الورام 
الدم  وأمراض  السطانية  الورام  علج  وأخصائي  كربلء،  ف 

قائًل: 
نسبة الشفاء

صعب  علجه  لن  العلج  من  خي  الوقاية  الرئة  رسطان  ف  ان 
جمرد  العلج  يكون  الرئة  رسطان  العامل  مراكز  احسن  وف  جدًا 
وف  الول،  مراحله  ف  كان  اذا  نادرة  حالت  ف  إل  عمر  إطالة 
بدايته ممكن اجراء عملية جراحية نحصل من خللا عل الشفاء 
التام ولكن هذه الالت مدودة وقليلة جدا، وان نسبة الشفاء ف 
الراحل الول قد تصل ال 50%، وبعدها تقل نسب الشفاء حيث 
اكثر حالت  الراحل الخرى من 20 ال 25%، وان  تتاوح ف 
بالنسبة  مثل  الرئة،  رسطانات  من  هي  السطان  نتيجة  الوفيات 
نسبة  لكن  الرئة  رسطان  من  اكثر  تكون  العداد  الثدي  لسطان 
الوفيات  لكن  أقل  العداد  الرئة  رسطان  بين�  جدا  عالية  الشفاء 

عالية جدا تصل ال %95.
العوامل املسببة للمرض

وبعض  والتدخي  اللوثات  هي  تسببه  التي  اخلطورة  عوامل  ان 
اللوثات ف معامل السمنت ومعامل الواد الكيميائية، ويصيب 
من  اكثر  الذكور  من  الدخني  باعتبار  الناث  من  اكثر  الذكور 
 40 اع�رهم  جتاوزت  الذين  الشخاص  يصيب  وعادة  الناث، 
سنة، أما نسبة الرض ف الدخني اكثر من غي الدخني فالتدخي 

)سبب رئيس لمراض رسطان الرئة(، لذلك فإن الدول الغربية 
وضعت قيودًا قوية عل التدخي استطاعوا من خللا فرض هذه 
القتصادية  الناحية  من  وحتى  التدخي  نسبة  يقللوا  ان  القيود 
هذه الدول قل رصفها عل رسطان الرئة نتيجة لتقليل التدخي، 
عل  اجيابيًا  انعكس  والمر  الرئة  رسطان  نسبة  يقللون  وبالتايل 

اقتصاد الدولة.
االعراض

للدم  الصاحب  والبلغم  السعال  هي  الرض  أع��راض  أهّم  من 
وضيق ف النفس وتعب وفقدان للوزن وأمل بالعظم او تقيؤ نتيجة 

انتشار الرض ف السم.
التشخيص

التشخيص  ويظهر  عينة،  أخذ  طريق  عن  تتم  التشخيص  طرائق 
من خلل الفحوصات الختربية وأشعة الصدر وعمل الفراس، 
ال��الت  غالبية  ولألسف  ال��رض  لرحلة  التقييم  يتم  بعدها 
تشّخص ف الالت الثالثة والرابعة والتي تكون مرحلة متأخرة، 
ومن خلل التشخيص بدأنا نلحظ ان الصابات بمرض رسطان 
الرئة أخذت تنترش بأع�ر أصغر عل العكس تامًا والعروف عنه 

إنه عادة يصيب الع�ر الكبية.
العالج

يقسم إصابات ومراحل الرض إل أربع مرحل لكلٍّ منها علج 
إجراء  فباإلمكان  والثانية  الول  للمرحلة  وبالنسبة  خ��اص، 
من  يكونون  الرىض  معظم  ولألسف  الورم  واستئصال  الراحة 
العملية  بإجراء  يسمح  ل  العام  ووضعهم  والدخني  السّن  كبار 
إجراء  يمكن  ل  الرىض  وغالبية  العام،  للتخدير  وخضوعهم 
الكيميائي  العلج  فيكون  لا،  حتّملهم  عدم  بسبب  لم  العملية 
العلج  هو  الكيمياوي  العلج  وان  البديل،  هو  والشعاعي 
العلج  فإن  وكذلك  والرابعة،  الثالثة  الرض  لرحلتي  الوحيد 

الشعاعي مفيد بالرحلة الثالثة.
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بقلم / حنان الزيرجاوي 

سماء تحتضن
 الدماء

مشاركات

حرملة  قوس  لنبلة  معدومة  ونية  القوم  لراء  ختبط  بي 
نحر  بريق  نحو  للطيان ف فضاء كربلء  الل  لعنة  عليه 
قمر رفعته شمس من بعيد،  إذا بقرارة الشيطان استقرت 
ف  إل  نزاع  ول  النزاع،   يقطعوا  بإن  القوم  نفوس  ف 
إلن  والرمحانية،  الشيطانية  الفكار  رصاع  بي  نفوسهم 
ما رفعته الشمس هو راية للسلم ونفوسهم ل حتوي إل 

الهل والظلم.
استقرت آراء القوم بإن يطلقوا تلك النبلة غي الراضية 
ذلك  نور  أطفأ  ظلم  وإن�  بنبلة  هي  وما  نفسها،  عل 
القمر من هذه الياة،  فحلقت النبلة بي مطبات الرياح 

وهي ختاطب نفسها ماذا عسان سأفعل؟
وما بي رصاع ضمي النبلة وقرار الرامي )حرملة عليه 
لعنة الل(، إذا با سقطت ف ذلك النحر الرشيف، سألت 
تلك الدماء وكأهنا در منثور ف أبربق فضة حتمل الرباءة 
والسلم لترصخ للعامل بقتل الطفولة، فأستقبلتها أكف 
التي  الرض  عل  تقع  ل  كي  والب��وة  والنان  الرمحة 
ستى تلك الآيس والرائم لهنا لتتحمل ما سيجري 
وحرق  للدماء  وسفك  القتل  من  وذوهي��ا  أهلها  عل 
للخيام وسبي للنساء،  فرفعت تلك الكف دماء الرباءة 
حجور  حتتضنهم  كي  الس�ء  نحو  با  ورمت  والطفولة 
الزرقاء  الس�ء  أكف  بي  من  دافية  وص��دور  مطمئنة 
فيها  ُذبح  أن  بعد  الرض  تلك  الذي ل حتمله  والنان 
طي من طيور السلم من آل بيت أب طالب عليه السلم.
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)عليه  السي  اإلم��ام  قرب  نبش  من  اول   -
عيسى  بن  موسى  الكوفة  أمي  هو  السلم( 
بأمر من هارون العبايس ورأى جسد السي 
)عليه السلم( عل قطعة من الصي، وقيل 
اب  عن  ج45/ص391(  النوار  )بحار  ف 
بن  موسى  عل  اعتض  انه  ه�(   193( بكر 
وكرَب  الرشيف  القرب  كربه  بسبب  عيسى 
اما  فيها،  والزرع  وحرثها  الائر  ارض  مجيع 
كرب الرض ف اللغة اي تقليبها وحرثها - 

)خمترص تاريخ كربلء ص23(.
ج1/ الم��ايل  ف  الطويس  الشيخ  ينقل   -
السي  ق��رب  نبش  وم��ن  ص335-334، 
اليهودي  الديزج  ابراهيم  هو  السلم(  )عليه 
ايضا  هذا  وذكر  العبايس،  التوكل  من  بأمر 

صاحب بحار النوار ف ج45 ص391. 

 ِ َ َأِخيِه ُثمَّ َوَضَع َيَدُه َعَل الآَْقربآْ يقول اإلمام عيل الرضا )عليه السلم(: »َمنآْ َأَتى َقربآْ
َفَزِع«،  َم الآْ رَبِ، َأوآْ َيوآْ كآْ َ َفَزِع الآْ َم الآْ َأِمَن َيوآْ اٍت  ِر َسبآَْع َمرَّ َقدآْ َلِة الآْ َليآْ َناُه ِف  َأنآَْزلآْ ا  إِنَّ َوَقَرَأ 
ِل انه َقاَل: »َمنآْ  َياَراِت« َعنآْ اُلَفضَّ )الكاف: ج3، ص 229(، ك� َوَرَد ِف »َكاِمِل الزِّ
ِِه؟  ُبُد الَل ِعنآَْد َقربآْ ِه َمَلًكا َيعآْ اٍت َبَعَث الُل إَِليآْ ِمٍن َسبآَْع َمرَّ ِ ُمؤآْ َقَرَأ سورة القدر ِعنآَْد َقربآْ
ٍل  ِِه مَلآْ َيُمرَّ َعَل َهوآْ َمُل َذلَِك الََلُك؟ َفإَِذا َبَعَثُه الُل ِمنآْ َقربآْ ِمِن َثَواُب َما َيعآْ َتُب لِلُمؤآْ َوُيكآْ
َرُأ َمَع سورة  َة؟ َوَيقآْ ِخَلُه الُل بِِه اَلنَّ ِل؟ َحتَّى ُيدآْ ُه بَِذلَِك الََلِك اُلَوكَّ َفُه الُل َعنآْ إِلَّ رَصَ
اٍت  يِسِّ َثَلَث َمرَّ ِ؟ وسورة الخلص، َوآَيَة الُكرآْ َذَتيآْ ِد؟ َواُلَعوِّ القدر ُسوَرَة اَلمآْ

َياَراِت ص 322 ح 12(. اٍت«. )َكاِمُل الزِّ لُكلَّ ُسوَرٍة و القدر َسبآَْع َمرَّ
وبعد هذه الرواية العتربة فان وضع الناس أيدهيم عل قبور الؤمني عند زيارهتم 

ليس جمرد عادة اجت�عية بل اهنا مستحبة.

مراسيم احياء عاشوراء في كربالء المقدسة 
في سبعينيات القرن الماضي

اشياؤنا الجميلة؟

هل يخالط القرآن دمك؟
الحكمة/  )ميزان  صاحب  ينقل 
)عليه  اهلل  عبد  أبا  أن  ص7(  ج5، 
ال��س��الم( ق��ال: »م��ن ق��رأ القرآن 
وهو شاّب مؤمن اختلط القرآن 
)عّز  اهلل  وجعله  ودم��ه،  بلحمه 
وجّل( مع السفرة الكرام البررة، 
يوم  عنه  حجيزًا  ال��ق��رآن  وك��ان 
االختالط  القيامة«، ومعنى هذا 
في  القرآنية  المفاهيم  ترّسخ 
له على  النفوس لتكون حافزًا 
فعل الخيرات وحائالً دون ارتكاب 

المفاسد والشرور.

ضع يدك على قبور المؤمنين وأقرأ؟ 

الواحة

االوائل
 من واقعة الطف 
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أبدا  دموعي  جتف  ومل  وقلق  خوف  ف  عشت  إبراهيم:  زهرة 
حتى اإلطاحة بحكم صدام الجرامي.  

عاما   )23( لدة  لولدهيا  سجن  ال  منزلا  عراقية  ام  حولت 
ل�يته� من اجهزة امن وخمابرات النظام الصدامي، وحتملت 
زهرة ابراهيم، )67( عاما، التحقيقات الستمرة ومراقبة رجال 
وابنتها  اما زوجها  ابنيها،  يبحثون عن  كانوا  الذين  لا،  المن 
الامل وابن اخر فقد اعدموا بالفعل للشتباه ف اهنم اعضاء 

ف حزٍب معارض.
مزدحم  حي  ف  واقع  متواضع  منزل  ف  تسكن  التي  وزه��رة 
ببغداد عاشت ف خوف وقلق، ومل جتف دموعها حتى الطاحة 
ك�  النزل،  داخل  رسية  غرفة  ف  ابنيها  ختفي  وكانت  بصدام، 
أخفت هذا الس حتى عن أقاربا، وتكنت من اقناع القوات 

المنية اهن� اعتقل ول تعلم عنه� شيئا.
وقىض الرجلن عمرمها ف قراءة الكتب والتحدث ال والدهت� 
ينتميا  ان قررا الختفاء عام 1980، وقال اهن� مل  فقط.. بعد 
ابدا ال اي حزب، وان أرسهت� تعرضت لذا العقاب لن اثني 
من اع�مها اهُتِ� بصلته� بالزب العارض للنظام الديكتاتوري 

حينها.
وقالت زهرة: »بعد ان فّر الع�ن ال خارج العراق، اعتقَل رجاُل 
والطفال  النساء  ومعه  زوج��ي،  شقيقه�  الصدامي  البعث 
وكان بينهم ابنتي الامل«، وتابعت بعد تنهد وعيناها تفيضان 
خلل   1989 عام  قتلت  اهنا  سنوات  بعد  »اكتشفنا  بالدمع: 

اعدام مجاعي، وكانت حامل  ف شهرها الرابع«.
ذوهيا  عن  للسؤال  السجن  ال  تتوجه  كانت  اهن��ا  وذك��رت 
واقع  ف  كانا  اللذين  ابنيها  عن  دائ�  تسأل  وكانت  السجوني 

المر ف النزل..
النظام  سقوط  من  اسبوع  بعد  خمبأمها  من  الشقيقان  وخرج 
ل  للغاية..  مهمة  »الرية  قائل:  ابراهيم  وأردف  البعثي، 
خرجت  عندما  غلبتني  التي  مشاعري  عن  العراب  يمكنني 
ال الشوارع ف هناية المر، فقد صدم اصدقائي القدامى عندما 
رأون!!«، أما سعد فقال: »ان الي الذي أعيش فيه تغي كثيا 
حتى ان اضعُت طريق العودة ال النزل بعد جتويل ف بغداد«، 
»شعرت  دموعها:  تسح  وهي  قولا  زه��رة  ختمت  حي  ف 

براحة كبية، بعد 23 عاما واليوم اناُم قريرة العي مطمئنة«.
حياة  اجل  من  سواعدهم  عن  شمروا  وشيب  شباب 

افضل ومدارس مجيلة يستحقها أوالدنا

بعد إعدام زوجها وابنتها الحامل.. 

أم عراقية أخفت ولديها 23 عاما 
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