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هل سجد النبّي 
على تربة كربالء؟!

الكاتبة والناشطة الفرنسية جيرارد: 
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار أشكُر الله أن هداني لوالية أهل البيت

اإلعالن عن انطـــــــــــالق فعـــــــاليات  
مهرجان الحسيني الصغير لمسرح الطفل

َلاُم(: المصدر/  غرر الحكم ودرر الكلم أمير المؤمنين )َعَليِه السَّ

"اْلَمال ُيْبِدي َجَواِهَر الرَجاِل َوَخالَِئَقَها"

في المال

الشــهادة  ربيــع  مهرجــــــــــان  فعاليــات  ضمــن 
الثقافي العالمي 

الصحن الحسيني يشهد انعقاد ثالث جلسات 
لقراءة بحوث من دول مختلفة

اســتراتيجية العتبــة الحســينية تصبــح مقصــداً 
لــــطلبة الدراسات العليا

والعبايج��ي يس��تقبل مجموع��ة م��ن طلب��ة 
جامعة بغداد

لالطالع على منجزاتها العلمية 
والخدمية

العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة تصطح��ب ضي��وف 
مهرجان ربيع الشهادة بجولة خاصة لمشاريعها



الشيخ  عهد  منذ  الرشيفة،  العلمية  احل��وزة  لتاريخ  املتتّبع 
األرشف  النجف  مدينة  يف  مقامه(  اهلل  )أع��ى  ال��ط��ويس 
أن هلا مسارًا خاصًا هبا ال  يؤّكد  وتأسيسها سنة )449 ه�(، 
أو  )صعودًا  احلاكمة  والسلطات  السياسية  باملجريات  يتأّثر 
سقوطًا(، فقد شْقت لوحدها طريقها الواضح والبارز، وهو 
للحوزة  الدينية  املرجعيات  زعامات  خالل  من  نستشفه  ما 
الرشيفة.. وصواًل إىل زعامة اإلمام السيستاين )دامت ظالله 

الوارفة(. 
هذا  مسار  عى  احلاكمة  والسلطة  السيايس  الرأي  يؤثر  فلم 
تاريخ  من  السنوات  هذه  ط��وال  العظيم  املرجعي  الكيان 
الشيعة، بل أن وجودها كان هو املؤثر عى جمرى األحداث، 
الوجود  عى  املحافظة  يف  دوره��م  العظام  ملراجعنا  وك��ان 
الشيعي واالستقاللية التامة.. فلم نسمع أو نقرأ أن كان أحد 
حكمها..  رشعنة  عى  عمل  أو  للسلطة  مّيااًل  الدين  مراجع 
االستقاللية  وكذا  الثابتة..  هي  فاالستقاللية  العكس  عى 

املالية.
وال  ا  كيانهِ عى  حتافظ  أن  الدينية  املرجعيات  استطاعت  لقد 
تكون عائدة للسلطة بأي يشء.. بل وجودها األول واألخري 
اهلل  يأذن  حتى  العظيم  الشيعي  املذهب  عى  للمحافظة  هو 
تعاىل لإلمام املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( باخلروج 

وإعالء كلمة اهلل العليا عى البرشية بأكملها.

لنحتفل بت�أ�سي�س 
حوزتن� العلمية ال�سريفة

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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مدير التحرير  
حيدر عاشور

 رئيس التحرير
علي الشاهر

بقلم/  رئيس التحرير

اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
حسنين الزكروطي

حسين النعمة - حيدر السالمي

رواد الكركوشي

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

أحمد الوراق - نمير شاكر

التدقيق اللغوي
محمد عبيد البهادلي

التصميم واالخراج الفني  
علي صالح المشرفاوي 

حسنيــ ن الشالجي
ميثـــم الحـسيني 

التصوير
وحدة المصورين

االرشيف
ليث النصراوي

الناشر اإللكتروني
محمد حمزة الجبوري

التنضيد اإللكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

المشاركون في هذا العدد

     أحمد الكعبي ـ الشيخ حيدر السندي

إيمان صاحب - حنان الزيرجاوي



غري  إنسان  كل  إن  أو  خلوق؟  متدين  إنسان  كل  إن  هل 
هذا  أساسًا  يصح  وهل  العكس؟   أو  خلوق  غري  متدين 

التعميم ؟!  
املسلم  خصوصًا  املتدين  إن  من  بالرغم  طبعًا،  ال  اجلواب 
ينبغي أن يكون أكثر اعتناء من غري املتدين يف هذا اجلانب.. 
بأنه  يدعي  املتدين  ألن  مل��اذا؟  األخ��الق،  جانب  أقصد 
وعليه  العليا،  ومثلها  السامء  بقيم  غريه  من  أكثر  مرتبط 
بأقواله  يثبت يف خلقه صدق هذا االدعاء بترصفاته ال  أن 
أال  اخلامتة  الساموية  الرسالة  إىل  ينتمي  وألن��ه  فحسب، 
بني  من  األكمل  الدين  وه��و  اخلاتم  اإلس��الم  دي��ن  وه��و 
الديانات الساموية الثالث وهي كل من اإلسالم واملسيحية 
واليهودية، كيف وقدوته يف احلياة الدنيا أكمل ما خلق اهلل 
تعاىل.. أال وهو خاتم األنبياء واملرسلني وهو نبينا األكرم 
حممد صى اهلل عليه وآله الطاهرين سالم اهلل عليهم أمجعني، 
وهو القائل: { إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق}، ومن ثم 
فإن اهلل تعاىل جّلت قدرته وصفه من دون سائر خلقه صى 

يٍم}. اهلل عليه وآله بقوله: { َوإهِنََّك َلَعَى ُخُلٍق َعظهِ
الشيخ  سامحة  تناول  فقد  األخ��الق��ي  املنطلق  ه��ذا  من 

الكربالئي ) دامت بركاته( يف خطبته الثانية لصالة اجلمعة 
2020/2/14م   املوافق  1441ه�  اآلخرة  مجادى  بتاريخ 
أمتنا  تقدم  أج��ل  من  اخلاصة  األمهية  ذو  املوضوع  ه��ذا 
ذلك  يتم  وال  العزيز،  عراقنا  وكذا  وازدهارها  اإلسالمية 
من دون بذل املزيد من اجلدية واالعتناء باملنظومة القيمية 

واألخالقية ومعرفة رضورهتا املجتمعية قائاًل:
 " القيم واألخالق رضورة حياتية للفرد واملجتمع يف مجيع 

جماالت احلياة.. بل لكل املجتمعات البرشية مع قطع النظر 
عن كونا تنتمي لدين ساموي أو ال تنتمي لدين ساموي.

فام هي األمهية والرضورة احلياتية ملنظومة القيم واالخالق 
يف املجتمع؟

ركائز  من  أساسية  ركيزة  االنسانية  واالخالق  القيم  تعترب 
انشأ  والذي  املجتمع  وقوة  االجتامعية،  العالقات  سالمة 
حيقق  الذي  االجتامعي  والتعاضد  والتكافل  التعاون  منُه 
منه الفرد واملجتمع حاجاته االساسية، هي ركيزة اساسية 
واالستغالل،  الظلم  من  االقتصادية  التعامالت  لسالمة 
واملجتمع،  للفرد  النفيس  لالستقرار  اساسية  ركيزة  هي 
ركيزة اساسية لتقدم ورقي وازدهار املجتمع بصورة عامة، 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
المنظومة القيمية واألخالقية وضرورتها المجتمعية
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بقلم/ طالب عباس الظاهر



جمتمع  أي  لدى  االخالقية  القيم  هذه  تدهور  أو  وامهاهلا 
سيفقد هذا املجتمع عزته وكرامته وتطوره ورقيُه.

لذلك نالحظ بعض األدباء ماذا قال يف هذا البيت: 
)وإنام األمم األخالق ما بقيت 

                                     فإن ُهُم ذهبت أخالقهم ذهبوا (".
املرجعي  خطابه  يف  الكربالئي  الشيخ  سامحة  يتطرق  وهنا 
أن  ينبغي  املبارك إىل موضوع أخالقي مما  من منرب اجلمعة 
تتحال به األمم والشعوب السيام أمتنا اإلسالمية وجمتمعنا 
يف  متفرقة  مواضيع  إىل  يتشعب  موضوع  وهو  العراقي، 
وتصب  واحلساسية  الدقة  غاية  يف  لكنها  جزئياهتا،  تناول 
األخالقي  للموضوع  واملناقشة  الطرح  كلية  يف  النهاية  يف 
موضوع اخلطبة، وجتري يف جمرى واجتاه فكري مهم واحد 

وهو املنظومة األخالقية يف املجتمع.
بمنظومة  واالزده��ار..  واحلضارة  التقدم  ارتباط  ومدى 
القيم واألخالق املجمعية، ومن ثم يتم التطرق إىل العالقة 
التقدم  وعالقة  بالدين،  األخالق  بني  ما  القائمة  اجلدلية 

باألخالق، وعالقة الدين بالتقدم. 
ان  ونرى مجيعًا  اإلخوة واالخوات تالحظون  اهيا  "ولعله 

ملحوظة  مرتبة  اىل  وصلت  التي  والشعوب  االمم  بعض 
ان  مع  واالزده��ار  والرقي  التطور  من  للجميع  وظاهرة 
البعض منها ال يدين بدين ساموي.. ما السبب يف ذلك؟ ما 

هو الرّس يف ذلك؟
ألننا لو دققنا يف هذه املجتمعات لوجدنا ان هذه املجتمعات 
هتتم وتعتني بمنظومة القيم واالخالق كثقافة تنرشها لدى 
افراد املجتمع ولدى مؤسسات الدولة وهتتم هبذه الثقافة أن 

حتّوهلا اىل ممارسات يومية.
االنسانية  واملبادئ  واالخ��الق  القيم  من  جمموعة  نالحظ 
نرش  منها  املجتمعات  تلك  يف  وواضحة  ظاهرة  االساسية 
ومنها  االخرين  حقوق  احرتام  ومنها  االجتامعية  العدالة 
احرتام النظام ومنها بعض املبادئ املهمة كالصدق واالمانة 
مبدًأ  العمل  ان جعلوا  بينهم،  فيام  العهود واملواثيق  وحفظ 
من  العمل  يف  االتقان  وجيعلون  به  هيتمون  لدهيم  مقدسًا 

املبادئ املهمة لدهيم.
تطورت  وال��ش��ع��وب  املجتمعات  م��ن  الكثري  ن��الح��ظ 
وعنايتها  اهتاممها  ذكرناه  ما  هو  ذلك  يف  الرس  وازدهرت، 
لكل  منها  البّد  التي  االساسية  واالخالق  القيم  بمنظومة 

جمتمع".

القيم واألخالق ضرورة حياتية للفرد والمجتمع في جميع مجاالت 
الحياة.. بل لكل المجتمعات البشرية مع قطع النظر عن كونها تنتمي 

لدين سماوي، أو ال تنتمي لدين سماوي

،،
،،
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يف هذا املتن من اخلطبة مما سيأيت من بعد هذه الفقرة، يتناول 
اخلطاب  تشخيصات  خالل  من  الكربالئي  الشيخ  سامحة 
موضوع  إىل  وتطرقه  املبارك   اجلمعة  منرب  من  املرجعي 
ورضورهتا  واألخالقية  القيمية  املنظومة  وهي  للغاية  هام 

املجتمعية.
من  احلديث  يف  هنا  االنتقال  خالل  من  ذلك  يتم  ولكن 
الطرح  يف  خصوصياته  يف  والدخول  املوضوع  عموميات 
يتناول  هنا  إنه  حيث  فيه..  ال��واردة  لألفكار  واملناقشة 
ويتطرق للحديث هذه املرة عن املجتمع العراقي حتديدًا.. 
القيمية واألخالقية  والتأشري عى بعض  متناواًل منظومته 

اإلجيابيات والسلبيات يف هذه املنظومة وهو يقول:  
نشك  وال  ُننكر  ال  نحن  العراقي  جمتمعنا  اىل  نأيت  اآلن   "
سائدة  االنسانية  والقيم  االخ��الق  من  الكثري  هناك  ان 
والثبات  والصرب  والتضحية  كالكرم  وظاهرة  جمتمعنا  يف 
نفس  يف  ولكن  وال��وط��ن،  الدين  عى  والغرية  واحلمية 
االخالقية  النواقص  بعض  هناك  ان  له  يؤسف  مما  الوقت 

التي  الصحيحة  غ��ري  وامل��امرس��ات  الذميمة  واخل��ص��ال 
ان  استثناء  مّنا مجيعًا من دون  املجتمع وحتتاج  انترشت يف 
امكن  مهام  معاجلتها  يف  مجيعًا  ونسعى  تقليلها  يف  نسعى 
ذلك، كام ان هناك قيم واخالق محيدة سائدة ومنترشة هناك 
النواقص االخالقية وبعض املامرسات غري  نالحظ بعض 

الصحيحة التي ينبغي ان يكون لنا موقف اجتاهها. 
اجل  من  االخالقية  النواقص  هذه  بعض  اذك��ر  اآلن  انا 
حتى  عنها  يغفل  ربام  البعض  ألن  هبا  والتوعية  تأشريها 

نعمل مجيعًا عى تقليلها ومعاجلتها مهام أمكن.."
القيمية واألخالقية  املنظومة  النواقص يف  فإن هذه  أخريا، 
الشيخ  سامحة  خطبة  يف  وتأشرياهتا  العراقي  املجتمع  يف 
القادمة من هذا  إنام ستكون موضوع حلقتنا  الكربالئي.. 
إن شاء  وتناوله الحقًا  إليه  التطرق  ما سيتم  الباب، وهذا 
دعوانا  آخر  املجلة..  من  املتاحة  املساحة  ضيق  بسبب  اهلل 
إن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عى خري خلقة 

أمجعني حممد صى اهلل عليه وعى آله الطيبني الطاهرين.

لعله تالحظون ونرى جميعاً إن بعض األمم والشعوب التي وصلت 
إلى مرتبة ملحوظة وظاهرة للجميع من التطور والرقي واالزدهار 

مع إن البعض منها ال يدين بدين سماوي.. ما السبب في ذلك؟ ما 
،،هو السّر في ذلك؟

،،
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السؤال: هل جيوز االختالط بني اجلنسني؟
اجلواب: ال جيوز إذا كان يؤّدي إىل اإلخالل بيشٍء مّما هو 
وظيفة املرأة جتاه الرجل األجنبي أو العكس سواء من جهة 

رعاية التسرّت والعفاف أو غري ذلك.
السؤال: هل جيوز املزاح بني اجلنسني؟

اجلواب: ال جيوز املزاح مع األجنبّية إذا كان عى وجه غري 
وإن  املترّشعة  ارتكازات  معها حسب  احلديث  مناسب يف 

خى ذلك عن الريبة عى األحوط وجوبًا.
رجال  بوجود  خمتلط  قران  عقد  إقامة  جيوز  هل  السؤال: 
مراعاة  مع  واحد  مكان  يف  مسلمني  وغري  مسلمني  ونساء 

احلجاب؟
املثري، واإلثارة أمر طبيعي يف  اجلواب: ال جيوز االختالط 

جمالس العرس فال بّد من التفريق بني الرجال والنساء.
بني  املختلطة  اجلامعات  يف  الدراسة  يل  جيوز  هل  السؤال: 

اجلنسني؟ وهل جيوز العمل يف مكان خمتلط؟
اإلخالل  إىل  يؤّدي  االختالط  كان  إذا  جيوز  ال  اجل��واب: 
املرأة جتاه الرجل األجنبي أو العكس  مّما هو وظيفة  بيشٍء 
سواء من جهة رعاية التسرّت و العفاف أو غري ذلك، و ال 

بأس مع األمن من ذلك عى كراهة.
السؤال: ما رأيكم يف عمل املرأة يف الرشكات التي يكثر فيها 

الشباب واختالطها معهم؟
اجلواب: جيوز مع األمن من الوقوع يف احلرام وإاّل فيجب 

أن تتجّنب االختالط .

حيث  األجرة  سيارات  النساء  ركوب  حكم  ما  السؤال: 
تكون هي والسائق ال ثالث هلام؟

اجلواب: مادامت تأمن عى نفسها من الوقوع يف احلرام إذا 
ركبت معه وحدها فهو جائز.

بغض  املكياج  والفتيات  النساء  وضع  حكم  ما  السؤال: 
من  خروجها  أثناء  الوجه  عىل  نوعه  أو  كميته  عن  النظر 

املنزل للعمل أو لدراسة؟
اجلواب: ال جيوز الظهور به أمام األجانب.

السؤال: هل جيوز للزوجة أن تظهر أمام أخ الزوج باملكياج 
م يعيشون يف بيت واحد؟ أو بدون جواريب، علاًم أنهّ

كبقّية  منه  التسرّت  هلا ذلك، وجيب عليها  اجلواب: ال جيوز 
الرجال األجانب.

السؤال: ما الذي جيوز للمرأة إبداؤه من زينة الذهب أمام 
األجانب؟

إبداؤمها  يكون  ال  أن  برشط  والسوار  اخلاتم  اجل��واب: 
الفتنة  أو موجبًا إلثارة  املحّرم  النظر  الغري يف  إيقاع  بداعي 

نوعًا وال ختاف عى نفسها الوقوع يف احلرام بسببه.
السؤال: تضع كثري من الطالبات العطور وبعض مساحيق 

التجميل عىل وجوههن، فهل هذا جائز؟
اجلواب: ال جيوز.

السؤال: هل جيوز للزوجة التي خترج مع زوجها أن تضع 
املكياج والعطور؟

اجلواب: ال جيوز هلا ذلك.

الجنسين بين  متابعة/ محمد حمزة الجبورياالختالط 
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سنة من سنن اهلل يف األرض ان اهلل تعاىل ال يريد ان يعذب 
وهو  بولدها  األم  من  به  ارأف  وهو  صنعته  ألنه  اإلنسان 

يقول يف احلديث القديس:
لتقطعت  هلم  اشتياقي  كيف  عني  املعرضون  يعلم  ))لو 

أوصاهلم((
اهلل تعاىل بعظمته وجربوته يشتاق لتوبة العبد وعودته إليه 
ولكن إذا طغى هذا العبد وأفسد باألرض وظلم غريه من 

العبيد فهنا البد من  أن ينزل عليه العذاب.
نقول ما عالقة هذه اآليات باإلمام احلسني )عليه السالم( 
السورة  السالم( يف هذه  )عليه  الصادق  االمام  قال  وملاذا 
وملاذا  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  سورة  أنا  القرآنية 

وردت يف فضلها أحاديث كثرية،  منها:
أنه  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صى  اهلل  رسول  عن  روي   -
قال: "من قرأ سورة الفجر يف الليايل العرش ُغفر له، ومن 

قرأها يف سائر األيام كانت له نورًا يوم القيامة".
أدمن  "من  ق��ال:  أنه  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صى  أيضا  وعنه   

قراءهتا جعل اهلل  له نورًا يوم القيامة، ومن كتبها وعّلقها 
عى زوجته رزقه اهلل ولدًا مباركًا".

وجاء يف رواية عن  اإلمام الصادق )عليه السالم( أنه قال:  
"أقرؤوا سورة الفجر يف فرائضكم ونوافلكم، فإنا سورة 
مع  ك��ان  قرأها  وم��ن  ال��س��الم(،  )عليه  عيل  بن  احلسني 

احلسني )عليه السالم( يوم القيامة يف درجته من اجلنة".
إذًا ملاذا كل هذا التعظيم هلذه السورة القرآنية؟..

احلسني  االمام  الن  التوفيق  تعاىل  اهلل  ومن  نقول  لإلجابة 
للخمر  وفاسق وشارب  بحاكم ظامل  أبتيل  السالم(  )عليه 
وجياهر بالفسوق واستهزئ باملقدسات وكان له جرأة عى 
الدين وعى املحرمات لذلك قال احلسني )عليه السالم(: 
"مثيل ال يباع مثله أن الدعي ابن الدعي قد ركز بني  اثنتني  

الذلة.."،  والذلة وهيهات من  املوت(   تعني   ( السلة  بني 
وقائال:  جماهدًا  السالم(  )عليه  اهلل  عبد  أيب  خرج  لذلك 
"لقد سمعت جدي رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(: من 

أدرك سلطانًا جائرًا ومل يناهزه بقول أو فعل حرش معه".

�ًة، أالَّ  َم�انهِ ُه�َو أْن ُتبقهِي ُروَحَك َحيَّ أعظُم ثَباٍت يف َهٰ�َذا الزَّ
َخلَف  َف  َتنَجرهِ َوال  بهَِوعيهَِك  َتبَقٰى  أْن  َميٍت،  نهِصَف  َتُكوَن 
ايًدا  حُمَ َتُكوَن  أالَّ  ْلَم،  َوالظُّ يَمَة  اجَلرهِ َر  ُترَبِّ أالَّ  انحطاط،  أي 
َوالَعدُل   ، ُّ اخَلرُي والرشَّ َيَتَطاَبَق  أالَّ  امُلهمُّ   .. لهِ َوالَباطهِ احَلقِّ  َبنَي 
َياَمةهِ  َيْوَم اْلقهِ ُهْم  {َوَنْحرُشُ َلَدْيَك؛ َف�ُتصبهَِح أعَمٰى..!،  لُم  َوالظُّ
َخَبْت  اَم  ُكلَّ ُم  َجَهنَّ ْأَواُهْم  مَّ َوُصاماًّ  َوُبْكاًم  ُعْمًيا  ْم  ههِ ُوُجوههِ َعَى 

رًيا )اإلرساء/97(}. ْدَناُهْم َسعهِ زهِ

آللئ قرآنية

ال تكن نصف ميت!

إعداد: حسين النعمة

بحث أ. د. سعد عبد الحسين ناجي   ـــ  ح/7
اإلمام الحسين 

وسورة الفجر
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بحث أ. د. طالب حسن الموسوي - ح/17التاجر المفلح 

أ.د. محمد كاظم الفتالوي

التجارة بالمنظور القرآني 

التجارة  هذه  تكون  وكي  جتارته،  يف  مفلحا  التاجر  ليكون 
مربحة له و ميرسة, البد من ان يتصف بالصفات التي أرادها 
سبحانه وتعاىل بعد ان من عليه باختياره ليهبه هذه األموال 
واإلمكانات التي حباه هبا، وهذه الصفات مما ورد يف القرآن 

الكريم  وعى النحو اآليت:
أوله: التاجر الصابر..

الصابرين،  من  يكون  ان  البد  املفلحني  من  التاجر  ليكون   
اخلسارة,  إال  جيد  ال  عندما  أمواله,  يف  بنقص  اهلل  يبلوه  فقد 
وعدم حتقق الربح, أو بمصيبة يف عياله, ومن يعتمد عليهم يف 
أموره، فعليه إال يشكو ويتذمر, وأال يكون ممن يعبد ربه عى 
حرف فان أصابه خريا اطمأن به، وان أصابته فتنة انقلب عى 

وجهه،  كقوله تعاىل:
َ َعَى َحْرٍف َفإهِْن َأَصاَبُه َخرْيٌ اْطَمَأنَّ  َن النَّاسهِ َمن َيْعُبُد اهللَّ {َومهِ
َرَة  َواآْلخهِ ْنَيا  الدُّ  َ َخرسهِ ههِ  َوْجههِ َعَى  انَقَلَب  فهِْتَنٌة  َأَصاَبْتُه  َوإهِْن  بهِههِ 
اُن امْلُبهِنُي )احلج/11(}، فان عالجه الرباين يف  رْسَ َذلهَِك ُهَو اخْلُ

هذه احلالة تكرار قوله تعاىل "إنا هلل وإنا إليه راجعون".
يَن  دهِ امْلَُجاههِ َنْعَلَم  َحتَّى  {َوَلَنْبُلَونَُّكْم  سبحانه:  قوله  يتذكر  ان 
َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم )حممد/31(}، وجاء قول  يَن  ابهِرهِ نُكْم َوالصَّ مهِ
القرآن الناطق )عليه السالم( تصديقا وتوضيحا بقوله: "فال 
يقنطنك إبطاء إجابته"، فان العطية عى قدر النية وربام أخرت  
عنك اإلجابة  ليكون ذلك أعظم ألجر السائل وأجزل لعطاء 

منه  خريا  اؤتيت  اهو  تؤت  فال  اليشء  سالت  وربام  األم��ل, 
عاجال أو آجال أو رصف عنك ملا هو خري لك فلرب أمر قد 
طلبته فيه هالك دينك لو  اؤتيته ..."، وقال أيضا: "وعليكم 
بالصرب فان الصرب من اإليامن, كالرأس من اجلسد وال خري يف 

جسد ال رأس معه، وال يف إيامن ال صرب معه".
العجب ملن يقنط ومعه االستغفار والصرب صربان صرب عى 
)عليه  وقوله  يسمع،  والدعاء  حتب  ما  عى  وصرب  تكره،  ما 
الشكر,  باب  عبد  عى  ليفتح  اهلل  كان  "ما  والسالم(:  الصالة 
الدعاء  باب  عبد  عى  ليفتح  وال  الزيادة  باب  عنه  ويغلق 
التوبة  باب  عبد  عى  ليفتح  وال  اإلجابة  باب  عنه  .ويغلق 

ويغلق عنه باب املغفرة".
الزمان"  به  طال  وان  الظفر  الصبور  يعدم  "ال  قوله:  وايضا 
وهذا يطابق ما جاء يف القرآن الكريم بقوله تعاىل: {َوَمن َيْقَنُط 

وَن )احلجر/56(}. آلُّ ةهِ َربِّههِ إهِالَّ الضَّ مْحَ مهِن رَّ
فيظهر مما تقدم من آيات وأقوال كريمة انه يطلب من اإلنسان 
تاجرا أم غري تاجر ان يتذكر انه موضع ابتالء واختبار لتبني 
التي  رمحته  من  يقنط  وإال  اهلل،  بقضاء  والرضا  صربه  مدى 
بالدعاء  االكتفاء  ه��ذا  يعني  ال  ولكن  يشء.  كل  وسعت 
والتوسل. وإنام عليه أال ينقطع عن مبادرته العمل كام يقول 

القرآن الناطق: " فبادروا العمل وخافوا بغتة األجل".

"القلب ما يعقل به اإلنسان فيميز  يقول السيد الطباطبائي: 
احلق من الباطل واخلري من الرش والنافع من الضار، وإذا مل 
يعقل ومل يميز فوجوده بمنزلة عدمه إذ ما ال أثر له فوجوده 
ْكَرى  وعدمه سواء.."، ومن ذلك قوله تعاىل: {إهِنَّ يفهِ َذلهَِك َلذهِ

يٌد )ق/37(}.  ْمَع َوُهَو َشههِ َن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّ ملهِ
وذكر الدامغاين )ت:478ه�(: )إن القلب يف القرآن يأيت عى 
ثالثة أوجه: العقل، والرأي، والقلب بعينه الذي يف الصدر، 

فأحد هذه الوجوه القلب، يعني العقل..".
ويعلُل  بالعقل،  القلب  فرس  قد  املفرسين  من  كثريًا  أن  عى 
القلب  الوائيل )رمحه اهلل( سبب استعامل لفظ  الدكتور أمحد 
هلذا  اللفظ  هذا  استعملت  العرب  إن  هو  العقل،  بمعنى 

الكريم أن يعرب  القرآن  "إن  املسمى يف كالمهم، حيث قال: 
بلغتهم  نزل  حيث  العرب  خياطب  ألنه  العقل  عن  بالقلب 

وهم يعربون عن العقل بالقلب".
هنا  به  واملراد  الكريم،  القرآن  يف  خاصة  مكانه  للقلب  إذن 
فهو  اإلنسان،  إنسانية  به  ترتبط  الذي  املجرد  اجلوهر  ذلك 
عبارة أخرى عن النفس اإلنسانية، ولذا ُتنسب إليه األعامل 
واهلداية  والنفاق  والكفر  واإليامن  التعقل  قبيل  من  النفسية 
والرمحة والغفلة وغريها من احلاالت التي وردت يف القرآن 
مكان  وهو  األمور  وإدراك  القرار  اختاذ  مركز  فهو  الكريم، 

العقل يف اإلنسان.

ودائٌع من وحي القرآن

ألفاظ العقل في القرآن الكريم )القلب( – ح/5
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قال عبد اهلّل بن عاّمر، و قد شهد معركة الّطّف: "ما رأيت 
مكثورا قّط، قتل ولده و أهل بيته، و أصحابه أربط جأشا 
فيشّد عليها  لتشّد عليه،  الّرجال  كانت  إن  و  من احلسني، 
بسيفه، فتنكشف عنه إنكشاف املعزى إذا شّد فيها الّذئب، 
و كان حيمل فيهم، و قد تكاملوا ثالثني ألفا، فينهزمون بني 
يديه، كأّنم اجلراد املنترش ثّم يرجع إىل مركزه، و هو يقول: 

إاّل باهلّل العيّل العظيم". "ال حّول و ال قّوة 

لقد دهش هذا الّراوي من شجاعة احلسني، و ميض عزمه، 
و ذهل، و هو ينظر إليه، و قد شّد عى ثالثني ألفا فتنكشف 
و  دهش  لقد  الّليث،  عليها  شّد  إذا  املعزى  إنكشاف  عنه 
تظاهرت  لو  اهلّل  "و  القائل:  عيّل  ابن  أّنه  درى  ما  و  ذهل، 
العرب  عى قتايل ملا وّليت عنها، و لو أمكنت الفرص من 

رقاهبا لسارعت إليها".
أّنه  نيس  و  إيامنه،  و  احلسني  صرب  من  ال��ّراوي  تعجب  و 
أعلم  أيّن  لو  تعلم  أّنك  "الّلهّم  بقوله:  اهلّل  ابن من خاطب 
أّن رضاك يف أن أضع ظّبة سيفي يف بطني، ثّم انحني عليه 

حّتى خيرج من ظهري لفعلت".
و هنا تربز خصائص اإلمامة، و العصمة، و نجد الرّس اّلذي 

يصعب  ال  اّلذين  الّناس  من  غريهم  عن  البيت  أهل  يمّيز 
فوق  الصفة جتعله  اهلّل، وهذه  إاّل معصية  عليهم كّل يشء 
الّناس أمجعني، و قد أشار الّنبّي )صّى اهلّل عليه و آله( إىل 
هذه الّصفة بقوله: "حسني مّني، و أنا من حسني" و حمّمد 
من نور اهلّل فاحلسني، إذن من نور اهلّل، و قد عّلق األستاذ 
العالييل عى هذا احلديث: "بأّنه يفيد اإلمتزاج، و اإلحتاد".

املصدر/ احلسني و بطلة كربالء �� املؤلف : مغنية، الشيخ 
حممد جواد )49/1(

خصائص احلسني حممدية، فرتبة احلسني حممدية، وسيد النبيني رس احلياة يف الدارين: "لوالك ما خلقت االفالك". 
فرتبة احلسني عليه السالم متصلة برس احلياة والوجود ورس اخللود.

َذ له  عن االمام الصادق عليه السالم:  "لو ان مريضًا من املؤمنني يعرف حق ايب عبد اهلل عليه السالم وحرمَته وواليَته ُأخهِ
طينه عى رأس ميل كان له دواء وشفاء ".

والشفاء استمرار حياة املريض، وهو رهن املشيئة االهلية وقد يشاء سبحانه ايداع خاصية االحياء يف قطعة حلم قال تعاىل: 
َها(( ، فيحيي هبا امليت، فلامذا نستغرب استمرار احلياة، بل واحياء امليت برتبة احلسني عليه السالم. ُبٌوُه بهَِبْعضهِ ))َفُقْلَنا ُارْضهِ
ينبغي التدبر مليا يف رشط معرفة احلسني ليتحقق االتصال برس احلياة، وتكون تربة احلسني عليه السالم الدواء والشفاء.

وال يمكن استيضاح تربة كربالء ، من دون الوقوف عند ابعاد حممدية احلسني عليه السالم، فقد اكتسبت الرتبة خصائصها 
من شهادة احلسني، وهو الرس املحمدي اخلاص، بدالالت وتأكيدات نبوية متتالية جممع عليها بني املسلمني، وابرزها قوله 
صلوات اهلل عليه )حسني مني وانا من حسني(، لذلك كان البد يف احلديث عن الرتبة احلسينية، من وقفٍة عى اعتاب حياة 

النبي االعظم صلوات اهلل عليه والشهداء وسيد الشهداء.
املصدر/ تربة كربالء، احلدود واالرسار �� للمؤلف: حسني كوراين )41/1(

روح الّنبّي و الوصيّ 

بين التربة الحسينية والحياة

يعّدها: رواد الكركوشي
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احلمد هلل وما شاء اهلل وال قوة اال باهلل، وصى اهلل عى رسوله، خط املوت عى ولد ادم خمط القالدة عى جيد الفتاة، ما اوهلني 
ري يل مرصٌع انا القيه، كأين بأوصايل تقطعها عسالن الفالة بني النواويس وكربالء،  اىل اساليف اشتياق يعقوب اىل يوسف، وخهِ
فيمألن مني اكراشًا جوفًا واجربة سغبًا، ال حميص عن يوم خط بالقلم، رىض اهلل رضانا اهل البيت، نصرب عى بالئه، ويوفينا 
اجور الصابرين، لن تشذ عن رسول اهلل حلمته، بل هي جمموعة له يف حضرية القدس، تقر هبم عينه، وينجز هبم وعده، اال ومن 

كان فينا باذال مهجته موطنًا عى لقاء اهلل نفسه، فلريحل معنا، فأين راحل مصبحًا ان شاء اهلل تعاىل. 
املصدر/ ثورة االمام احلسني عليه السالم من تلقي االبداع اىل ابداع التلقي �� تأليف العالمة الشيخ الدكتور عبد اهلادي 

الفضيل )170/1( 

خطبة االمام الحسين عليه السالم في مكة
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هل سجد النبّي على تربة كربالء؟!
سماحة الشيخ حيدر السندي

من األسئلة التي يطرحها املخالفون كثريًا السؤال املرتبط 
كان  إذا  وهو:  كربالء،  تربة  عىل  السجود  باستحباب 
النبي  يفعله  مل  فلامذا  مستحبًا  كربالء  تربة  عىل  السجود 

)صىل اهلل عليه وآله(؟!
ويف مقام اجلواب عىل هذا السؤال أذكر أمورًا:

األمر األول: لعل استحباب السجود عى الرتبة الكربالئية 
من األحكام التي وجدت مصلحة يف تأخري بيانا، فعندنا 
متام  وآله(  عليه  اهلل  )صى  الرسول  يبني  مل  الشيعة  نحن 
األحكام لكل فرد من األمة، بل له خلفاء، وورثة لعلمه 
وللكتاب، وهم يبينون ما مل يسع الوقت بيانه يف زمن النبي 
)صى اهلل عليه وآله( أو تسع الظروف بحسب مقتضيات 
مصالح البيان التدرجيي لألحكام املرّشعة والتامة يف زمن 

النبي )صى اهلل عليه وآله(.
و  عليه  اهلل  )صى  النبي  قيام  املحتمل  من  الثاين:  األمر 
كربالء  كانت  زمانه  يف  ولكن  االستحباب،  ببيان  آله( 
جلب  يسع  فال  بالفرس،  وحمكومة  احلجاز  عن  بعيدة 
واجبًا  وليس  مستحب  السجود  إن  وحيث  منها،  الرتبة 
فلم يكلف النبي )صى اهلل عليه وآله( نفسه أو أحدًا من 

املسلمني بجلب الرتبة.
وآله(  عليه  اهلل  زمانه )صى  املسلمني يف  ترك  نظري  وهذا 
شد الرحال إىل املسجد األقىص مع استحباب الصالة فيه 

الثابت بحديث )ال تشد الرحال(.
وقد تقول: لو كان االستحباب ثابتًا لبلغنا عن النبي )صى 

اهلل عليه وآله(، ومع ذلك ال وجود له يف كتب احلديث.
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واجلواب: إن كان املقصود كتب احلديث عند الشيعة فإنا 
عقد  حتى  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  بروايات  زاخرة 
الشيخ احلر العاميل )رمحه اهلل( يف وسائل الشيعة ج5 ص 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل  وحديث  ذلك،  يف  بابًا   365
باألخذ  أمر  الذي  وآله(  عليه  اهلل  )صى  جدهم  حديث 

عنهم يف األحاديث املتواترة، كحديث الثقلني.
وإن كان املقصود كتب احلديث عند املخالفني فإنه ال يرض 
فيها  وآله(  عليه  اهلل  )صى  اهلل  رسول  عن  أثر  وجود  عدم 
بعد أن نلتفت إىل تاريخ تدوين احلديث عندهم يف زمن بني 
أمية أعداء احلسني )عليه السالم( وقتلته، وزمن أشياعهم، 
وتغلل اخلوارج والنواصب يف نقلة احلديث، ويكفيك أن 
اهلل  )صى  اهلل  رسول  وكان  اهلجرة،  قبل  ُفرضت  الصالة 
عليه وآله( يصيل بني املسلمني ما ال يقل عن عرش سنوات 
ويف كل يوم ما ال يقل عن مخس صلوات، واملجموع عى 
أضاع  ذلك  ومع  صالة،   43800 أقل  كحد  التقدير  هذا 
وآله(،  عليه  اهلل  )صى  اهلل  رسول  صالة  العامة  املسلمون 
واللفظ   )19494( وأمحد   ،)917( ماجه  ابن  أخرج  فقد 
ُّ بُن أيب طالٍب َصالًة كنَّا  َرنا عيلهِ له: قال أبو موسى: لقد َذكَّ
َنسيناها،  ا  إمَّ عليه وسلََّم؛  اهللُ  اهللهِ صىَّ  ُنصلِّيها مع رسولهِ 
وكلَّام  َرَفَع،  وكلَّام  َرَكَع،  كلَّام   ُ ُيكربِّ َعمًدا،  َتَرْكناها  ا  وإمَّ

َسَجَد. واحلديث صحيح، كام نص شعيب األرناؤوط.

املحمدية  السنة  وقد نقل يف أضواء عى 
البخاري  أن  حجر  ابن  عن   299 ص 
ألف   600 من  كتابه  أحاديث  أخرج 
ما  أن  اإلسامعييل  عنه  روى  و  حديث، 
حفظ  وأنه  أكثر،  الصحيح  من  تركه 
ما  يف  فلعل  صحيح،  حديث  ألف  مائة 
)صى  النبي  صالة  كيفية  ينقل  ومل  كتم 
عى  صى  أنه  وفيها  وآله(،  عليه  اهلل 
فقد  امللك،  هبا  جاء  التي  كربالء  تربة 
له،  واللفظ   )26524( أمحد  أخرجه 
عبُد  ثني  حدَّ  :)1531( محيد  بن  وعبد 
أو  عائشَة،  عن   ، أبيههِ عن  سعيٍد،  بُن  اهللهِ 
َيعني  هو؛  شكَّ  َوكيٌع:  -قال  سَلمَة  أمِّ 
اهلل  )صى  النَّبيَّ  أنَّ  سعيٍد-  بَن  اهللهِ  عبَد 
عليه وآله( قاَل إلحدامُها: لقد َدَخَل عيَلَّ 
البيَت مَلٌك مل َيدُخْل عيَلَّ قْبَلها، فقال يل: 
ئَت  ابنََك هذا ُحسنْيٌ مقتوٌل، وإن شهِ إنَّ 
هبا.  ُيقَتُل  التي  األرضهِ  ُتربةهِ  ن  مهِ َأريُتَك 

قال: فَأخَرَج ُتربًة مَحراَء.
بعنوانه  مستحب  هو  ما  أن  املحتمل  من  الثالث:  األمر 
اخلاص ليس السجود عى تربة كربالء، وإنام السجود عى 
تربة اإلمام احلسني )عليه السالم( وهذا أخص، فإن الوارد 
يف الروايات العناوين التالية وما يقرب منها: )عى طني قرب 
طني  من  لوح  عى  )السجدة  و  السالم((،  )عليه  احلسني 
القرب(، و )تربة أيب عبد اهلل )عليه السالم((، ومن الواضح 
أن هذا العنوان اإلضايف مل يكن متحققًا قبل شهادة اإلمام 
كربالء  أن  الباحث  حيتمل  فقد  السالم(،  )عليه  احلسني 
منطقة مقدسة، وهي ميقات لطاعة اهلل وعبادته، و يستحب 
السجود فيها لعناوين متعددة، ولكن هنالك عنوان خاص 
له آثار خاصة، وهو امللحوظ يف الروايات، وذلك العنوان 
إليه؛  املضافة  السالم(  )عليه  احلسني  وتربة  القرب  طينة  هو 
مصيبته  وحمّل  مرصعه  موضع  كونا  أو  قربه  من  لقرهبا 
وجهاده و تضحياته، ومل يكن هذا العنوان متحققًا يف زمن 
عدم  يف  السبب  هذا  و  آله(،  و  عليه  اهلل  )صى  اهلل  رسول 
فإن حكم  تربة كربالء،  وآله(  عليه  اهلل  النبي )صى  طلب 
)صى  ارحتاله  بعد  يتحقق  سوف  موضوع  له  االستحباب 

اهلل عليه وآله(، وليس متحققًا يف حياته.
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شــهدت قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحســيني الشــريف انعقاد ثالث جلســات بحثية عن اثر 
اإلمام الحســين وشــخصية العباس ودور الســيدة زينب )عليهم الســالم( وذلــك ضمن فعاليات 
مهرجان ربيع الشــهادة الثقافي العالمي بنسخته السادســة عشر، المتولي الشرعي للعتبة 
الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي )دام عزه( وعدد كبير من رجال العلم 
والفضيلــة والمختصيــن والباحثيــن ومن لهم اهتمام معرفي بســيرة وأثر أهــل البيت)عليهم 
الســالم(. وبنجــاح إداري مميــز وانفرادي نجح ســماحة )الســيد نبيل الحســني( مدير مؤسســة 
علــوم نهــج البالغــة إدارة الجلســات البحثيــة لثالثة باحثيــن مــن دول مختلفة. وهم)ســماحة 
الشــيخ محمــد جــواد اللنكراني( من الجمهورية اإلســالمية اإليرانية، و)ســماحة الشــيخ محمد 
كنعان( من دولة لبنان الشــقيقة، و)ســماحة الشــيخ حسين آل ياسين( أســتاذ الحوزة العلمية 
فــي النجف األشــرف.. وتضمنت كل جلســة مناقشــة البحــث المقدم من كل باحــث عن طريق 
الضيوف الحاضرين واالجابة على جميع اسئلتهم، ومن خالل ذلك يتم تبادل اآلراء وتالقح االفكار 
واالســتفادة من الراي والراي االخر، وقد حددت اللجنــة العلمية للمهرجان وقت محدد للباحث 

حتى يقدم بحثه، وكذلك وقت محدد للمناقشة بطرح االسئلة واالجابة عليها.

تقرير/ وحدة المراسلين - تصوير/ وحدة المصورين

ضمــن فعاليــات مهرجــــــــان ربيع الشــهادة الثقافي العالمي 
الصحن الحسيني يشهد انعقاد ثالث جلسات 

لقراءة بحوث من دول مختلفة 
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اثر الخطاب الديني للعقيلة زينب 
وحتدث رئي��س اللجنة العلمية للمهرجان ومدير مؤسس��ة 
علوم نج البالغة يف العتبة احلس��ينية املقدسة سامحة السيد 
نبي��ل احلس��ني الذي ش��ارك باجللس��ة البحثية بط��رح بحثه 
العلمي فضال عن رئاس��ته هلا قائاًل: البحث الذي شاركت 
به من خالل هذه اجللس��ة كان بعنوان )اثر اخلطاب الديني 
للعقيل��ة زينب "عليها الس��الم" يف تغيري البني��ة الفكرية يف 
املجتم��ع االس��المي يف الكوفة - دراس��ة يف ض��وء القرآن 
والس��نة وعلم النفس االجتامع��ي(، وال خيفى ان اخلطاب 
الديني اليوم له اثرُه يف املجتمعات االسالمية وكان سببًا يف 
تغيري كثري من املفاهيم التي جاء هبا القرآن الكريم والس��نة 
النبوية، ومن ثم نحن بحاجة ماسة لدراسة خطاب العقيلة 
زين��ب )عليه��ا الس��الم( الذي القت��ه يف املجتم��ع الكويف، 
وكذلك دراس��ة خطاهبا الذي القته يف دمش��ق الشام، وقد 
اخت��ارت العقيل��ة زينب ل��كال املجتمع��ني ادوات خاصة 
تتناس��ب مع البني��ة الفكري��ة التي نش��أ عليه��ا ابناؤها من 
املجتم��ع، فالبنية الفكرية ملجتم��ع الكوفة ختتلف عن البنية 
الفكرية ملجتمع دمشق الشام وبالتايل استخدمت االدوات 

املناس��بة إلعادة كال املجتمعني اىل هويته احلقيقية وارجاعه 
اىل مفاهيم القرآن ومفاهيم الُس��نة التي جاء هبا النبي )صى 

اهلل عليه واله وسلم(.
محاور البحث

الثقايف  الشهادة  ربيع  ملهرجان  العلمية  اللجنة  وان 
بحثية  حماور  حددت  عرشة  السادسة  بنسخته  العاملي 
شخصية  بيان  مع  او  املعارصة  املقتضيات  مع  اما  تتناسب 
املواليد  اغتنام  وايضًا  السالم(،  )عليه  احلسني  االمام 
العباس  الفضل  وايب  العابدين  زين  االمام  حلياة  الرشيفة 
)عليهام السالم(، والسيدة زينب وان كان مولدها الرشيف 
االمام  حلركة  مكمل  عنرص  هي  لكن  االيام  هذه  يف  ليس 
املحاور  هذه  وبالتايل  ونضته،  السالم(  )عليه  احلسني 
يتم  بحيث  الباحثني  مع  والتنسيق  توظيفها  يتم  البحثية 

تغطية هذه املحاور املتمثلة بمحور ومضمون البحث.
ثالثة بحوث علمية

وكانت هذه البحوث عى النحو التايل: الشيخ االنكراين 
من ايران فقد اختار املحور االول اثر االمام احلسني )عليه 
السالم( يف بناء املنظومة الفكرية، وكان عنوان بحثه )داللة 
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قول االمام املعصوم "عليه السالم" يف حق االمام احلسني 
انا  السالم" يقول  "عليه  العربة واالمام احلسني  قتيل  انت 
ودالالت  استعرب  اال  مؤمن  عند  ذكرت  ما  العربة(  قتيل 
)عليه  الشهداء  سيد  عى  الدمعة  وخصوصية  العربة  هذه 
السالم( بحيث مل ترد عندنا يف الروايات الواردة عن ائمة 
العرتة ما يضاهيها من املنزلة والبكاء حتى عى رسول اهلل 

)صى اهلل عليه واله(.
سمات أبا الفضل العباس

وبالنس��بة للش��يخ حممد كنعان من لبنان فقد اختار املحور 
الث��اين وال��ذي خص��ص اىل ش��خصية ايب الفض��ل )عليه 
الس��الم( وكان عن��وان بحث��ه )الس��امت الش��خصية اليب 
الفضل "عليه الس��الم" واثارها عى الش��باب(، واستعان 
الش��يخ كنعان م��ا ورد بالزيارة الرشيفة زي��ارة ايب الفضل 
)عليه الس��الم( من بني السامت هي س��مة التسليم وسمة 
التصديق وغريها من الس��امت وابتدأ بحثة يف رواية االمام 

احلسن )عليه السالم(.
رمزية السيدة زينب

ياسني  ال  حسني  الشيخ  سامحة  كان  االخري  الباحث 
عنون  وكان  االرشف  النجف  يف  العلمية  احلوزة  استاذ 
عى  واثارها  السالم"  "عليها  زينب  السيدة  )رمزية  بحثه 

يف  ظهرت  التي  السامت  من  مجلة  وذكر  املسلمة(،  املرأة 
شخصية السيدة زينب )عليها السالم( واثارها عى املرأة. 
السيدة  رمزية  تناولت  البحثيُة  مشاركته  ان  سامحته  وأكد 
ألنا  املسلمة،  املرأة  عى  وأثارها  السالم(  )عليها  زينب 
من  متتلكه  ملا  النساء،  لكل  حسنة  وقدوة  به  حيتذى  مثاال 
ولكن  هبا،  املحيطة  اخلاصة  والظروف  اخلاصة  مزاياها 
ظرف  أي  يف  امرأة  كل  تستطيع  التي  املبادئ  من  هناك 
إن  إىل  موضحا  الكربى.  للسيدة  املزية  وحتفظ  تقتدي  أن 
الدين  الن  القران  من  مبادئ  اعتمدت  البحث  خالصة 
قائم عى القران الكريم والعرتة الطاهرة، فأتينا بنامذج من 
القران لتكون املؤرش عى القيم التي نحتاجها يف املجتمع 

وخصوصا السيدات.
وأشار سامحته  إىل دور األعالم  ونعته باألبيض فقال" 
أياديكم البيضاء مشكورة وهي مشاركة كربى يف موضوع 
اإلعالم وتوصيله ألن اآلن اإلعالم هو امر مهم جدا يف 
ايصال الفكرة اىل الشعوب، يعني االن ربام قد يراين انسان 
مل  السابق  ففي  هنا،  ونحن  مغرهبا  أو  االرض  مرشق  يف 
يكن االمر متيرس، وهذا اجلهد عليكم ولكم ويف صحيفة 

أعاملكم.
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ل��م يب��َق لي ش��يء س��وى نور 
ضريحك يغمرني بظاللِه

حسين... يا 

سيِّدي، كلام َأَتى الرضيح وحيدا، مل يبق يل يشء أخاف عليه باحلياة، وظل زائريك كاليّم 
انسانًا  مقدسك  من  أخرج  ان  املتوسلتني  احلزينتني  عينّي  فوق  جيثم  الغوارب  َجيَّاش 
بّلوريًا صافيًا، ليس يّف قطرة ملح ومرارة. فمن يبذر اخلري والوفاء والعدالة فوق تربتك 

حيصد رضاك ثم شفاعتك ومن ثمة آللئ احلياة وطيب اجلنة. 
، ولن ينقطع صويت ولن تتوقف  سيِّدي، مل يبق يل يشء سوى نور رضحيك يغمرين بظاللههِ
كلاميت عن الترضع حتت قبتك.. وأبقى أتسابق مع الداخلني واخلارجني من مقدسك، 
يفتح  مقامك  من  أطهر  مكان  ثمة  يعد  مل  مجيعها..  ذنويب  تغفر  ان  واحد  يشء  مقابل 
للمذنبني أبواب رمحة اهلل. فمن يستعجل زيارتك، وحيبس ذنوبه يف خزائن معرفتك، 
وصناديق حزنك الدامي منذ عروجك االهلي.. ستدفعه حتام بطرف أصبعك املقدس 

نحو اجلنة. 
سيِّدي، كلُّ يشء ييضء يّف  فوق أديمك، حتى كلاميت تيضء وإن كانت ال تفي حقك، 
فأنا معنّي هبا أكثر؛ ألنا مفتاحي الوحيد إليصال صويت اليك بني كل هؤالء املتهامسني 
الوحيد،  ُمفرسها  أعد  مل  باسمك.  التغريد  مع  للمكائد  واملرتبني  اليانعني  والواشني 
القلوب  يمأل  ضيائك  بانتظار  وتراتيلهم  املقنعة،  الوجوه  مرايا  ببصرية  يعرف  فالكل 
رمحة، ويمسح عن سيامئهِهم الضغينة وهتدأ األنفاس واهلمسات، وتكون كل اخلطوات 

مباركة  يف فضاء مقدسك الئذة بإخالص عند باب اجلنة. 
زائريك  أبقى يف ظل  أن  يرتقي وهلي، وهتمس يل االبعاد  اهلروب،  سيِّدي، كلام أزعم 
يف  خفقة  مع  العينني  بني  ما  وانقشه  التوفيق  درس  اىل  وأصغي  الترضع  مرامي  أروم 
سويداء القلب مطلعها مع كل نبضة.. تعلن لكل العاشقني واملحبني والزائرين والثوار؛ 

أنك وجه الكامل، ورس اخللود، وباب اجلنة التي عليهم أن يدركوها...     

حيدر عاشور
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ب������عد أسبوع ح����افل بالثقافة والفكر..

تختت��م  المقدس��ة  الحس��ينية  العتب��ة 
مهرجان ربيع الشهادة ال� )16(

األحرار/ وحدة المراسلين – تصوير/ وحدة المصورين

حّقــق مهرجان ربيع الشــهادة الذي أقامته العتبة الحســينية المقدســة بنســخته الـــ )16( نجاحاً 
باهراً، بشــهادة جميع الضيوف الحاضريــن من مختلف الدول العربية واالجنبيــة، فيما أعلن األمين 
العــام للعتبــة المقدســة عن األهــداف المتوّخاة من إقامة مثــل هكذا مهرجــان عالمي، وعلى 

رأسها نشر الثقافة الحسينية عالمياً.
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وألقى االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة االستاذ حسن 
رشيد العباجيي كلمة اخلتام التي رحب من خالهلا بالضيوف 
املشاركني يف املهرجان من خمتلف الدول العربية واالجنبية 
الطريق وعناء  لتحملهم مشقة  والتقدير  الشكر  مقدما هلم 
خالل  من  نجاحه  يف  الفعالة  املسامهة  اجل  من  السفر 
االمام  استلهم  لقد  قائال:  املختلفة،  بفقراته  املشاركات 
احلسني )عليه السالم( من املايض تارخيا عظيام بعظمة جده 
املصطفى )صى اهلل عليه واله( لذلك قال فيه "حسني مني 
لذلك  جده،  برسالة  اندجمت  فرسالته  حسني"،  من  وانا 
العليا  الكلمة  اروى  الذي  خروج إلحيائها يف عرقه ودمه 
يف هذه النهضة اخلالدة لتثبت شجرهتا وتعلو باسقة شاخمة 
لذا  الطغاة،  عروش  عى  كالربكان  ثائرة  التأريخ  قمة  عى 
فان حركة ونضة االمام احلسني )عليه السالم( هي حركة 

لإلصالح والتغيري.
استذكار القيم واملبادئ النبيلة

وتابع بأن استذكار واحياء هذه املناسبات العظيمة اخلاصة 
بوالدات االئمة االطهار من خالل مسامهتكم وحضوركم 
بكل  عرشة  السادسة  بنسخته  الشهادة  ربيع  مهرجان  يف 
احلق  واصوات  اخلرية  اناملكم  سطرهتا  كلمة  او  حرف 
التي استشهد فيها االمام  وكذلك استذكار فاجعة اخلالدة 
بيته واصحابه والتي وقعت  السالم( واهل  احلسني )عليه 
للمبادئ  استذكار  هو  انام  االسالم  عى  املحزنة  اثارها 
لرسالته  األوىف  هو  من  وليتبني  والنبيلة  السامية  والقيم 
هم  ومن  وقادهتا  االسالم  امة  من  ومقدساته  وقيمههِ 
اخلانعون الذين مل يستيقظ ضمريهم ومل تتحرك عواطفهم 
ومل تتحفز فيهم الغرية والشهامة واملروءة واحلامس الدينية 
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الشعوب  من  واملنكوبني  املحرومني  وآالم  الثكاىل  إلغاثة 
املغتصب  الوطن  واستعادة  وحترير  واالسالمية  العربية 

واحلق املستلب واملقدسات اىل اصحاب احلق الرشعيني.
اهداف جيب نرشها

ملهرجان  الرئيسة  االهداف  من  فان  ذلك  عى  وتأسيسا 
ربيع الشهادة بنسخته السادسة عرشة والتي نسعى لنرشها 
املنكر،  عن  )النهي  يف  وتتمثل  االسالمية  العقلية  وتنوير 
املظلومة  الشعوب  منارصة  املنحرفة،  التيارات  حماربة 

واملغلوب عى أمرها، نبذ التطرف، وتوحيد كلمة احلق(.
كلمة  نقوي  افتخار  السيد  املشاركة  الوفود  ممثل  القى  فيام 
جاء فيها: نشكر اهلل تعاىل انه وفقنا للمشاركة يف مهرجان 
وينبغي  لنا،  رشف  فذلك  عرش،  السادس  الشهادة  ربيع 
خدمة  من  واملعنيني  للمنظمني  والتربيكات  التهاين  تقديم 
الكبرية والفعالة يف  املقدسة عى جهودهم  العتبة احلسينية 
انجاح هذا املهرجان العاملي بكل ما للكلمة من معنى، كام 

وان الشكر اجلزيل للمتويل الرشعي للعتبة احلسينية سامحة 
كبرية  خدمات  له  حيث  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
احلسني  زوار  مشاكل  مجيع  وحل  االمور  بتنظيم  وواسعة 
من  سواء  هلم،  اخلدمات  خمتلف  وتقديم  السالم(  )عليه 
مستشفى  انشاء  خالل  من  عام  بشكل  العراق  او  كربالء 
وجامعة  االنبياء  وارث  وجامعة  العابدين  زين  االمام 
الصحية  االخرى  واخلدمات  للتوحد  واكاديمية  الزهراء 

واملجاالت االخرى.
وتابع بأّن مهرجان ربيع الشهادة فرصة كبرية للتعارف بني 
الشعوب وتبادل اآلراء واالفكار ونقل الثقافات االخرى 
بان  العامل امجع  اىل  الدول، كام وهو رسالة حية  اىل خمتلف 

االسالم هو دين التسامح وتقّبل الرأي والرأي اآلخر.
ربيع االنوار

الشيخ  املحمدي  الرباط  علامء  جملس  رئيس  وحتدث  كام 
ربيع  هذا  ان  قائال:  العراق  من  ذبيان  اهلل  عبد  الدكتور 
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االنوار واالقامر وهذه البلدة املباركة املقدسة وهذه الوجوه 
العامرة باإليامن ما اطيبها يف زمان ومكان نشكر اهلل تبارك 
وتعاىل اوال ان قيظ لنا هذا اللقاء، وبعد شكره تعاىل نشكر 
للحضور  بدعوتنا  تفضلها  عى  املقدسة  احلسينية  العتبة 
عى  املأجورين  نصيب  وافرًا  نصيبا  لنا  ليكون  واملشاركة 

االحتفاء واالبتهاج هبذه الذكرى امليمونة املباركة.
احلسني  حب  يوحدنا،  احلسني  حب  شعارنا  ان  وأضاف، 
يوحدنا  واله(  عليه  اهلل  )صى  اهلل  رسول  ان  كام  جيمعنا، 
االحبة  اهيا  توحدنا،  قبلتنا  ان  وكام  يوحدنا  قرآننا  ان  وكام 
واالل  كتابيا  والكتاب  بيتنا  والبيت  نبينا  والنبي  )فاهلل ريب 
واالصحاب هم اجدادنا والعرتة االطهار نور سامئنا وهم 
مجيل  يشء  ساداتنا(،  بينهم  فيام  رمحاء  كفارهم  عى  اشداء 
ان نعمل مجيعا عى ضوء هذه املشرتكات االصيلة ما بني 
عى  مجيعا  الشعوب  بني  وما  واالديان  واملدارس  املذاهب 

اختالف ألسنتها والوانا واجناسها.
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بهــدف النهــوض بواقع الفــّن الملتزم فــي العراق الذي يخدم شــريحة األطفــال، واالنتقال الى 
مســرح الكبار مســتقبالً وبمشــاركة عدد كبير من الشــخصيات الفنية من داخل العراق وخارجه، 
يقيم قســم رعاية وتنمية الطفولة في العتبة الحسينية المقدسة مهرجان الحسيني الصغير 
بنســخته السابعة لمســرح الطفل، الذي من المؤمل سينطلق بعد غٍد السبت في قاعة البيت 

الثقافي بكربالء المقدسة، ويستمّر لستة ايام.

اإلعالن عن انطـــــــــــالق فعـــــــاليات  مهرجان

 الحسيني الصغير لمسرح الطفل
األحرار/ قاسم عبد لهادي - تصوير: محمد القرعاوي

مشاركات دولية واسعة
وتنمية  رعاية  قسم  مسؤول  بني  عنه  اكثر  تفاصيل  وملعرفة 
رشيف  عباس  منتظر  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الطفولة 
الطفل  ملرسح  ال��دويل  الصغري  احلسيني  مهرجان  ان  قائاًل: 

بدورته السابعة يقيمه قسم رعاية وتنمية الطفولة التابع للعتبة 
احلسينية املقدسة بمشاركة حملية وعربية ودولية عى مستوى 
عاٍل، وان هذا االهتامم بحد ذاته يبعث رسالة عى انه يوجد 

رصد ملثل هذه االنشطة اخلاصة بالطفل داخل العراق".
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اقامة ورش تخصصية
ايام  لستة  يستمر  الذي  املهرجان  يتضمن  حديثه،  وتابع 
واملسائية  الصباحية  املرسحية  ال��ع��روض  من  جمموعة 
وايضا  كربالء،  يف  الثقايف  القرص  مرسح  سيحتضنها  التي 
عروض  اقامة  تتضمن  املهرجان  هامش  عى  انشطة  هناك 
الديوانية  بابل،  اربع حمافظات عراقية )بغداد،  مرسحية يف 
يف  ودورات  ختصصية،  ورش  مخس  عن  فضال  والنجف( 
الطفل يف  باكتشاف مرسحة  )الكوميديا ذا الريت( اخلاص 
من  مدربني  بمشاركة  باخليط،  حُترك  التي  الدمى  تصنيع 

خارج العراق وكذلك من اسبانيا وسوريا ومرص وايران.
مهرجان فريد من نوعه

وأوضح رشيف بأن االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
املجتمع وال سيام برشحية االطفال،  هتتم بمختلف رشائح 
والصحي  الطبي  املجال  يف  املقدمة  الرعاية  نشاهد  فمثلام 
باجلانب  كبرية  التفاتة  هناك  وايضًا  واملادي،  املايل  والدعم 

جاءت  لذلك  الطفل،  وخيال  فكر  من  ينمي  الذي  الفني 
الطفل  ملرسح  الصغري  احلسيني  ملهرجان  الرعاية  هذه  مثل 
املختص  العراق  مستوى  عى  الوحيد  املهرجان  يعد  الذي 
يف  يقام  الذي  الوحيد  املهرجان  وهو  كام  الطفل،  بمرسح 
بعض  وهنالك  عواصمها،  خارج  العربية  الدول  خمتلف 
بعواصم  تقام  ولكن  الطفل  بمرسح  اخلاصة  املهرجات 
الدول الهتامم تلك الدول هبا، وهبذا فان كربالء اصبحت 
بفضل  هذا  وكل  وثقايف  وعلمي  وفني  طبي  اشعاع  مركز 

الدعم الكبري من قبل ادارة العتبة احلسينية املقدسة.
اعمالُ محلية وعربية واجنبية

وبدوره بني مدير املهرجان ميثم البطران قائاًل: ان مهرجان 
احلسيني الصغري قدم فيه )45( عمال من )20( دولة، تم 
اختيارها من قبل جلنة املشاهدة الختيار ثامنية اعامل ثالثة 
)اجلزائر،  من  واجنبية  عربية  اعامل  ومخسة  عراقية  منها 

تونس، تركيا، ايران والربازيل(.
اعتامده اول مهرجان عراقي

وأضاف، قمنا ببعض اخلطوات خالل االشهر الستة 
املاضية كانت السبب الرئيس يف زيادة عدد العروض 

املقدمة يف املهرجان، وان اول هذه اخلطوات هي االعالن 
عن املهرجان بعدد كبري من الصفحات واملواقع العاملية 
اخلاصة بمرسح الطفل، فضال عن ان املهرجان )وهذه 
سابقة يف املهرجانات العراقية( كأول مهرجان عراقي 

يعتمد من قبل ال� )iti( وهي اهليأة الدولية للمرسح.
عروض الحكواتي

بدوراته  املهرجان  يف  ُقّدمت  التي  العروض  أن  إىل  وأشار 
عامة  ب��ص��ورة  ال��دم��ى  ع���روض  ب��ني  تنوعت  السابقة 
العام  يف  استحدثت  فقرة  وهنالك  البرشية،  والعروض 
املايض سيتم االستمرار هبا وهي عروض احلكوايت ولدينا 
حكوايت من فلسطني وسوريا فضال عن ثالثة من العراق، 
الفتًا إىل أن أهم ما يميز مهرجان احلسيني الصغري للمرسح 
االدبية،  الورش  هو  هبا  يقام  كان  التي  السنني  مدى  عى 
فنية  منها  ثالث  املهرجان  هذا  يف  ورش  مخس  لدينا  حيث 

واثنان ملعلامت رياض االطفال. 
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ضمــن فعاليــات مهرجان ربيع الشــهادة الثقافي العالمي الســادس عشــر انطلــق وفدا رفيع 
المستوى من ضيوف المهرجان في زيارة لالطالع على مشاريع االمانة العامة للعتبة الحسينية 
المقدســة، وشــملت الزيــارة )جامعــة الزهــراء "عليهــا الســالم"، جامعــة وارث االنبيــاء "عليها 
الســالم"، اكاديمية السبطين للتوحد، مستشفى الشيخ احمد الوائلي "رحمه الله"، متشفى 

وارث الدولية(.
وتأتي هذه الزيارة الطالع ضيوف محافظة كربالء المقدسة ومهرجان ربيع الشهادة من مختلف 
الدول العربية واالجنبية على ما قدمته العتبة الحســينية المقدســة من مشاريع عمالقة يشار 
لها بالبنان على مستوى التعليم والصحة وغيرها، بهدف نقل رسالة سامية الى بلدانهم بان 

كربالء مدينة سياحية وعلمية فضال عن انها دينية يقصدها كل االحرار في العالم.

تقرير/ وحدة المراسلين - تصوير/ وحدة المصورين

لالطالع على منجزاتها العلمية والخدمية
العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة تصطح��ب ضي��وف 
مهرجان ربيع الشهادة بجولة خاصة لمشاريعها
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االطالع على المنجز العلمي
حتدث  املوضوع  هذا  حول  اكثر  التفاصيل  وملعرفة 
التحضريية ملهرجان  اللجنة  العالقات وعضو  رئيس قسم 
قائاًل:  عبداهلل  طه  االمري  عبد  عرش  السادس  الشهادة  ربيع 
ضمن فقرات برنامج مهرجان ربيع الشهادة الدويل بنسخته 
السادسة عرشة ولليوم الرابع منه هو زيارة اجلامعات التابعة 
اىل العتبة احلسينية املقدسة وذلك هبدف االطالع عىل املنجز 

العلمي وتبادل اآلراء واالفكار واملقرتحات.
جامعات رصينة

اجلامعات  اليه هذه  مما وصلت  الزائر  الوفد  وتفاجأت 
املستوى،  عالية  تدريسية  تطور وحداثة وطرائق  الفتية من 
هذه هي احدى نتاجات العتبة احلسينية املقدسة، وكام رأت 
هلذه  التحتية  البنى  املهرجان  هذا  يف  املشاركة  الوفود  كل 
اكفاء  وطلبة  رصينة  علمية  كوادر  من  وماحتملة  اجلامعة 
حيملون مسؤولية بناء جيل جديد واع لقيادة البلد، حقيقية 
هذا واجبنا الرشعي واالنساين لكل اهلنا وناسنا يف داخل 

العراق وخارجه.
رسالة العتبة الحسينية

احلسينية  العتبة  رسالة  هو  الشهادة  ربيع  مهرجان  وان 
منهج  نبني من خالهلا  التي  امجع  العامل  اىل  كربالء  ورسالة 
الدورة  هذه  وتعد  السالم(،  )عليهم  البيت  اهل  ومبادئ 
العمل  انتاج  وهذا  هبا،  املشاركني  كل  بآراء  ناجحة 
املتواصل ملدة اكثر من اربعة اشهر للجنة التحضريية وعىل 
رأسها املتويل الرشعي سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
هذا  إلنجاح  املستمرة  وتوصياته  حثيثة  بمتابعة  عزه(  )دام 

الكرنفال.
زيارات متنوعة

السالم(  )عليهم  االنبياء  وارث  جامعة  الوفد  وزار 
وجامعة الزهراء )عليها السالم( وبعدها اكاديمية السبطني 
للتوحد، وهذه املشاريع الرائدة واالسرتاتيجية التي نفذهتا 
فقد  املجتمع،  رشائح  كل  خلدمة  املقدسة  احلسينية  العتبة 

اطلع عليها الوفد الزائر بجميع تفاصيلها.
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مرضى التوحد
وحقيقة من ناحية اكاديمية السبطني للمرىض التوحد 
يفتك  بدأ  الذي  املرض  هو  التوحد  مرض  تعلمون  كام 
ويزداد بتزايد مضطرد فالعتبة احلسينية دأبت عىل اجياد هذه 
املعاهد واالكاديمية ووصلت بناء اىل ما يقارب 11 معهدا 
يف عموم العراق موزعة عىل باقي املحافظات، وسرتون كل 
االساليب والطرق احلديثة لعالج هذا املرض وان نوفر ولو 
من  جزء  باعتبارنا  واملواطنني  الناس  حق  من  بسيط  جزء 

هذا املجتمع وهيمنا كل ما حيفظ كرامة هذا املجتمع.
ُحزن كربالء

ومن جهة اخرى حتدث قارئ القرآن والقانوين من دولة 
احلسينية  العتبة  اشكر  قائاًل:  فرج  عيل  حممد  العربية  مرص 
بزيارة  حلمي  حتقق  وقد  االستضافة  حسن  عىل  املقدسة 
مدينة كربالء املقدسة وخاصة العتبة احلسينية املقدسة وعند 
وصويل اىل مطار العاصمة بغداد واجتهت صوب كربالء ال 
حضت احلزن خييم عىل هذه املدينة ال نا احتضنت مذبحة 

اخرى  مرة  االسالمي  التاريخ  اعادة  وجيب  اليمة  وواقعة 
بكتابتها.

دعم غير محدود
وخالل جتوايل يف االيام السابقة بالعتبة احلسينية املقدسة 
رأيت الدعم الذي تقدمه وهو يعد من االعمدة واالركان 
الطبية،  والرصوح  العلمية  الرصوح  هذه  اقامة  يف  املهمة 
مثال  والطالبات  الطلبة  اىل  تقدم  دراسية  منح  هناك  وايضًا 
وطالبة  طالب   250 بينهم  طالب   1000 الطب  كلية  يف 
احلسينية  العتبة  من  القادمة  الدراسية  املنح  عىل  حيصلون 
وانام  ديني  اختصاص  ليس  اختصاصها  الن  املقدسة، 
االستفادة  هذا  بعد  واملهم  ومتييز،  تفريق  وبدون  اجتامعي 
اليهم  تأيت  الوظيفة  او  العمل  بعد خترجهم الن  الطلبة  من 
الدراسة،  القادم عىل  اجليل  يبحثون عنها ألجل حتفيز  وال 
فالدعم املادي من العتبة املقدسة يشء عظيم بإجياد الوظيفية 

املناسبة هلم بعد التخرج.
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زيارة اخرى
ومن جانب اخر حتدث نامك مريزج من دولة البوسنة 
قبوال  واهلرسك  البوسنة  دولة  من  اتيت  قائاًل:  واهلرسك 
للدعوة التي قدمت يل من قبل االمانة العامة للعتبة احلسينية 
واحلفاوة  الدعوة  هذه  عىل  هلم  موصول  والشكر  املقدسة 
الكبرية، وهذه الزيارة الثانية يل اىل العراق وكل ما تقوم به 
والتي  الكبرية  املشاريع  هذه  بعمل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
بالتأكيد هو عمل جبار  الطائلة  االموال  الكثري من  تكلف 
باألمانة  املتمثلني  قبل  من  كبريا  استحسانا  والقينا  ورائع، 

والذين يعملون هنا من الكوادر اخلدمية والطبية.
رسالة البد منها

االشياء  من  الكثري  هلم  سأنقل  بلدي  اىل  اعود  عندما 
الشعب  بان  هنا، وسأنقل هلم  التي وجدهتا وملستها  الطيبة 
العراقي طيب القلب وذو احساس ومشاعر جياشة واخالق 
عالية وشعور ال يوصف باملسؤولية، واما بخصوص صورة 

وميلء  امن  غري  بلد  كونه  العراق  خيص  بام  الغريب  االعالم 
باملخاطر والكوارث، احب ان اقول هلم ال وان هناك امور 
كثرية قد تغريت لألفضل وانا انصح مجيع الذين يسكنون 
ويشاهدوا  العراق  اىل  يأتوا  ان  االجانب  من  البلد  خارج 
هنا  الناس  يقدمها  التي  باملحبة  املتمثلة  الرائعة  املناظر  هذه 
ويوم  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  زيارة  يف  وخصوصا 
االماكن  خمتلف  من  الناس  من  الكثري  وستشاهد  االربعني 

حول العامل.
جهود كبيرة ومضاعفة

للرتمجة  اهلند  يف  املؤمل  مؤسسة  مدير  حتدث  وبدوره 
قائال:  احلسن  احتشام  الشيخ  فضيلة  االكاديمية  والدراسة 
مهرجان  ضيوف  بصحبة  املباركة  زيارتنا  خالل  ومن  اليوم 
اىل  عرشة  السادسة  بنسخته  العاملي  الثقايف  الشهادة  ربيع 
لتلك  الكبري  التطور  انتباهنا  لفت  احلسينية  العتبة  مشاريع 
املشاريع من ناحية التصاميم واملحتوى العلمي واالكاديمي، 
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وهذا مل ياِت من فاغ بل جلهود كبرية ومضاعفة من قبل االمانة 
العامة للعتبة احلسينية املقدسة بجميع العاملني فيها بتسخري 
مجيع الصعوبات واملعوقات من اجل الظهور بمرشوع علمي 

وخدمي خيدم الطبقات املختلفة من املجتمع.
نقل صورة ايجابية

والبد لنا من خالل العودة اىل بلداننا بنقل صورة اجيابية 
داخل  يف  وشخصيا  للنظر،  ملفت  تطور  من  رأيناه  عام 
بان  اهلند  يف  ونايس  دولتي  اىل  نقلها  سيتم  سامية  رسالة 
للعتبة احلسينية املقدسة مشاريع علمية وطبية ال تقل شانا 
عن باقي املشاريع يف الدول املتقدمة علميا وطبيا بل تفوقها 

يف بعض االحيان.
رسالة الحسين )عليه السالم(

بحد  هو  نسخه  بجميع  الشهادة  ربيع  مهرجان  وان 
خرج  التي  الرسالة  نفس  وهي  امجع  العامل  اىل  رسالة  ذاته 
ادنى  بال  وهي  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  اجلها  من 

شك رسالة عظيمة جيب نقلها اىل االقوام االخرين ومنهم 
رسالة  هو  احلسني  بأن  املذاهب  وكل  واهلندويس  الشيعي 

السلم واالمن واالحتاد اىل العامل مجيعا.
استقبال الوفد الزائر

وبدوره حتدث رئيس قسم الصيدلة يف مؤسسة وارث 
الدولية الدكتور الصيدالين االختصاص حسنني معز قائاًل: 
استقبلت مؤسسة وارث الدولية لعالج االورام وفدًا رفيع 
الدويل  الشهادة  ربيع  مهرجان  اىل  الوافدين  من  املستوى 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  برعاية  سنويا  يقام  الذي 
املتواجدة  احلديثة  االجهزة  الوفد عىل  اطلع  واقد  املقدسة، 
املرىض وخاصة االطفال  اىل  املقدمة  حاليا وعىل اخلدمات 
املجانية،  اخلدمات  تشملهم  12 سنة  دون عمر  الذين هم 
وقد اطلع بعض منهم عىل اخلدمات التي تقدمها املستشفى 
وابدى عدد منهم املساعدة يف االستشارة العلمية والعملية 

وخاصة انم وافدين من الدول العربية واالسالمية.
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استقبل االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة االستاذ "حسن رشيد العبايجي" مجموعة 
من طلبة الدراســات العليا في جامعة بغداد داخل الصحن الحســيني الشريف، وجاءت الزيارة 
بهــدف االطــالع على التوجــه االســتراتيجي للعتبة الحســينية المقدســة ورســالتها ورؤيتها 
وغايتها االســتراتيجية التي تعمل على تحقيقها واالســتراتيجيات التي تستخدمها لتحقيق 

هذه الغايات.

االحرار/ نمير شاكر – تصوير/ محمد القرعاوي

والعبايج��ي يس��تقبل مجموعة م��ن طلبة 
جامعة بغداد

العليا الدراسات  لــــطلبة  مقصداً  تصبح  الحسينية  العتبة  استراتيجية 

االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة رصح ل� )األحرار( 
الدراسات  طلبة  من  األُخوة  من  عددًا  استقبلنا  قائال: 
قانون  استعراض  اللقاء  خالل  وتم  بغداد  بجامعة  العليا 
ادارة العتبات وطريقة العمل يف العتبات املقدسة وما هو 
والثقايف  االقتصادي  املجتمع  بواقع  النهوض  يف  دورها 
بام متليه مرجعية العتبة احلسينية املقدسة كونا واجهة من 

واجهات املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف.
مضيفًا: كذلك استعرضنا اخلدمات التي ُتقدم من قبل 
وحجم  الطبي  اجلانب  يف  السيام  املقدسة  احلسينية  العتبة 
املتويل  سامحة  قبل  من  بتوجيه  متنح  التي  التخفيضات 
الرشعي لتوفري العناء وعبئ التكاليف عى املواطن خاصًة 

يف االمراض املستعصية .
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املقدسة  العتبة  جتربة  اوضحنا  كذلك  العباجيي  وبني 
واجلامعات  املدارس  وانشاء  والتعليم  الرتبية  جمال  يف 
حيث  جنوبه  اىل  العراق  شامل  من  املمتدة  واملشاريع 
انشأت العتبة مشاريع تربوية وصحية  يف مجيع املحافظات 

العراقية وليس فقط يف كربالء املقدسة.
البرشية  للتنمية  الوارث  اكاديمية  مدير  بني  فيام 
والدراسات االسرتاتيجية االستاذ عقيل الرشيفي:الزيارة 
جاءت هبدف معرفة التوجه االسرتاتيجي للعتبة احلسينية 
التي  االسرتاتيجية  غايتها  رؤيتها،  رسالتها،  املقدسة 
تستخدمها  التي  واالسرتاتيجيات  حتقيقها،  عى  تعمل 
لتحقيق هذه الغايات منذ 2003 واىل يومنا هذا، وما هي 
القرارات التي خرجت هبا العتبة احلسينية املقدسة نتيجة 
والوطني  املحيل  الصعيد  عى  حتققت  التي  النجاحات 
بالكثري  العتبة احلسينية  اذ باتت  وعى الصعيد االقليمي، 
من مشاريعها االسرتاتيجية تنافس عى املستوى االقليمي 
الطبي  اجلانب  يف  وخصوصا  االوسط،  الرشق  ومنطقة 

واملشاريع الصحية .
دبلوم  طالب  العقايب  حسام  الطالب  قال  جانبه  من 
الدراسات  طلبة  من  جمموعة  نحن  ماجستري:  معاد  عايل 

كل  يشمل  الذي  االمني  االسرتاتيجي  للتخطيط  العليا 
التخطيط االسرتاتيجي  اىل عامل  للدخول  االختصاصات 
العلمية  العوامل  اهم  من  وهو  واالقتصاد  االدارة  وعامل 

حاليا حسب الدول املتقدمة.
من  االول  الكورس  انتهاء  بعد  ان:  العقايب  وبني 
املقدسة  احلسينية  العتبة  عى  االختيار  وقع  الدراسة 
كنموذج تتنفذ فيه اخلطط االسرتاتيجية التي تم دراستها 
بالواقع التدرييس يف جامعة بغداد/ كلية ادارة واقتصاد. 

احلسينية  العتبة  مشاريع  يف  وجدناه  ما  ان:  مؤكدا 
التنظيم والتخطيط والتنفيذ واملستوى  املقدسة من ناحية 
االسرتاتيجية  االدارة  تطبيق  وتم  جدا،  عايل  الرقايب 
ومن  االسرتاتيجي  والقرار  االسرتاتيجي  والتخطيط 
هذه النامذج هي مستشفى وارث الدولية لعالج االورام 
الزهراء  جامعة  وايضا  االنبياء  وارث  جامعة  وكذلك 

للبنات.
املقدسة  احلسينية  العتبة  مشاريع  ان  ان:  اىل  مشريا 
استثامرية وتشغيل  مشاريع رائدة من شأنا حتقيق عوائد 
ايادي عاملة كثرية، نأمل ان تكون هنالك مشاريع مماثلة 

يف باقي املحافظات من اجل خدمة املجتمع العراقي. 

عقيل الشريفي حسن رشيد العبايجي
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خاص / األحرار 

األئمة  مواليد  في  الزائرين  فرحة  أشاهد  حين 

)الجّنة( في  وكأنني  أشعر 

من واكب احتفاالت األئمة )عليهم السالم( في الصحن الحسيني الشريف من خالل 
الممارسة العبادية لمنتسبي العتبة المطهرة البد من االلتفات إلى المخول الوحيد 
خدمة  من  المشاركين  جميع  على  والورود  الحلوى  يوزع  وهو  الرواد  المنتسبين  من 
سنة   )17( من  أكثر  منذ  يتنقل  كالفراشة  فهو  وزائريه..  السالم(  الحسين)عليه  اإلمام 
في أروقة الضريح.. وحينما يتمكن الزائر من التعرف إلى عمله كخادم لإلمام ويحفظ 
مالمحه من دون ان يعرف اسمه وموقعه من العمل، معنى ذلك أن شخصية هذا 
اسمه..  على  مسجلة  الهية   ماركة  الحسينية  خدمته  وباتت  اكتملت  قد  الخادم 
لكونه اختار الخدمة كشرف عظيم اشتغل ويشتغل عليها بشغف ووله الدؤوب في 
العمل والتجديد والعطاء اليومي بال كلل أو تذمر.. فكان لعمله البعد اإلنساني المميز 
المحال  المنتسب  أنه  له.  والزائرين  المنتسبين  ومحبة  وجوه  تعكسه  الذي  والعميق 
على التقاعد والمستمر بالخدمة التطوعية داخل الحرم الشريف )محمد حسن طالب 

العلي المالكي(، وكنيته  أبو حيدر. 

الحسين  اإلمام  خدمة  في  المتواصل  العطاء  من  عاماً(   17(
المالكي: العلي  طالب  حسن  محمد 
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جملة  األحرار  واكبت عمله عن كثب، ألنه جزء من قسم 
الصوتيات  شعبة  ومسؤول  املقدسة  احلسينية  العتبة  إعالم 
ومنظم صعود خطباء املنرب احلسيني بجدول يعده مع جلنة 
بأمانة  احلسيني-  الرادود   - أو  اخلطيب  اختيار  يف  خمتصة 
وباقي  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  عرف  وقد  وإخالص. 
العتبات باألمانة يف أداء األعامل وااللتزام بالقواعد ووجود 
بقعة يف األرض، إىل جانب  ذاتية كمنتسب يف أطهر  رقابة 
التي  القضايا  وجتنّب  العمل  قضايا  مع  التعامل  يف  صدقه 
تشكل إشكاالت رشعية مهام كانت صغرية.. وحني طرح 

عليه سؤال استمراريته يف اخلدمة احلسينية التطوعية قال:
أن  مستعد  اين  والدليل  وامليول،  اهلوى  كربالئي  أنا   -
احلسني  لإلمام  ونفيس  أوالدي  مع  املك  ما  بكل  اضحي 

)عليه السالم(.
هبذا اإليامن واملعتقد الراسخ يف القلب والضمري والعقل 
الذي  العمل  يف  واإلخالص  العقيدة  بثبات  يتحدث   كان 
العقائدي  باجلهد  بل  بالرضورة،  الشاقِّ  بالعمل  يقرتن  ال 
أبواب  من  باب  السالم(  عليه  احلسني)  اإلمام  ان  واليقني 

رمحة اهلل الواسعة. 
اإلخالص في خدمة الصحن الحسيني الشريف

وحتفيزه  اخلدمة  يف  الكبري  الدور  من  الرغم  وعى 
ابتكارات  خلق  يف  يفكر  كان  اإلخالص  عى  لآلخرين 
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جديدة خلدمة الصحن الرشيف خاصة أيام والدات األئمة 
يف  تتميز  العبادية  املامرسة  جعل  من  أول  فهو  األطهار.. 
أدائها من خالل رشاء )2000( زهرة يف كل مولد ويوزعها 
هبيج..  احتفالية  جو  ليخلق  والزائرين  املنتسبني  كل  عى 
وهي ليست وليدة اللحظة بل ابتكرها من عام 2003م مما 
أشاد هبا مجيع املسؤولني يف العتبة وباركها املتويل الرشعي 

للعتبة املقدسة. 
يف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  قبة  راية  تبديل  وعن 
من  وجدت  قال:  سوداء..  إىل  محراء  من  احلرام  حمرم  أيام 
الراية وجعل  تبديل  تقليدية يف  إجياد فكرة غري  الرضوري 
يوم التبديل يوما يشهده العامل إن كربالء قد دخلت موسم 
األحزان.. وفعال حصلت املوافقات وبدأت مراسيم تبديل 
الراية منذ عام 2004م وهي تزدهر وتنمو بوجود املوالني 
فاصبح يوما مهام يف مدينة كربالء حيث يشارك يف املراسيم 

شخصيات حملية وعربية وعاملية.. وهذا نجاح مطلق حيسب 
لكل خدام اإلمام احلسني) عليه السالم(، الن تبديل الراية 

اصبح شعرية عاملية ينتظرها املوالون بحب شديد.
عبد  الشيخ  من  مكونة  جلنة  شكلنا  بذلك  نكتف  مل 
اقرتاحنا  ورفعنا  مصطفى  أبو  عيل  عبد  والشيخ  األمري 
يف  اآلذان  توحيد  أجل  من  الكربالئي  الشيخ  سامحة  اىل 
الصوتيات  شعبة  يف  أعمل  بكوين  ونواحيها..  كربالء 
استعمله  واحد  مسجل(  ب)راديو  بدأت  خربة  وعندي 
عند أوقات اآلذان، ليصبح )120( )راديو مسجل( موزعا 
صغرية  مرسلة  طريق  عن  واحلسينيات  اجلوامع  مجيع  عى 
توحيد  مرشوع  وكمل  املقدسة،  احلسينية  العتبة  من  تبث 
منحنا  حيث  جلوخان  حيدر  السيد  مع  بالتعاون  األذن 

مرسلة)40(واط لتصل إىل كافة العراق. 
من  تقدمه  وما  للعتبة  العليا  اإلدارة  من  التحفيز  هذا 
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آخر  حتفيز  هي  واملقرتحات  لألفكار  واستجابة  تسهيالت 
املنتسبني  جيعل  ما  النزاهة  نحو  دافع  وهو  اإلخالص  عى 
فوق  حتميلهم  وربام  املسؤولية،  لتحمل  تلقائيًا  يتجهون 
سبيل  ويف  اهلل  لوجه  خدمة  ذلك  كل  أحيانًا!..  طاقتهم 

اإلمام احلسني)عليه السالم(.
كبيرا  دورا  لها  الحالية  اإلعالم  قسم  رئاسة 

بمواصلة مشواري بالخدمة التطوعية
احلسيني  املنرب  خطباء  تنظيم  يف  األخرى  أعامله  وعن 
اختيار  جلنة  أعضاء  أحد  كنت  قال:  املواكب،  واستقبال 
وما  الرشيف،  احلسيني  الصحن  يف  )والرواديد(  اخلطباء 
إحالتي عى  بعد  العمل بشكل تطوعي  أمارس هذا  زلت 
التقاعد.. وهذا العمل جيعلني اشعر إنني ما زلت عى قيد 
احلياة أخدم زوار سيدي وموالي أيب عبد اهلل فكل الذي 
قدمته قليل.. وال ننسى اليشء الذي ساسته بعد 2003م 

مبارشة هو )موكب( عبد اهلل الرضيع، هذا املوكب نام بربكة 
هذا الطفل ليصبح موكبا عامليا يشارك به كل مؤمني العامل 
والقائمة  والسعودية...  والكويت  والبحرين  ايران  من 
لينطلق  احلرم  حمرم  من  مجعة  أول  يف  اجلميع  حيرض  تطول 
املوكب من مرقد أيب الفضل العباس عليه السالم وينتهي 
توزيع كل ما خيص  يتخلله  الرشيف  الصحن احلسيني  يف 
األطفال من مالبس بربكة هذا الطفل املذبوح من الوريد 
مل  اللوايت  للنساء  كثرية  كرامات  حصلت  وقد  الوريد.  اىل 

ينجبن األطفال. 
رئاسة  اشكر  قال:  األحرار  بمجلة  وجوده  ختام  ويف 
قسم اإلعالم يف العتبة احلسينية املقدسة بمسؤوهلا املهندس 
والزهور  احللوى  بتقديم  تواصيل  بدعم  اخلفاجي  عباس 
واإلشادة باجلهد امليداين الذي أقوم به بشكل منفرد يف كل 

مناسبة ختص والدة األئمة عليهم السالم.   
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استطالع: عيسى الخفاجي
تصوير: صالح السّباح

ســنوات تســع مرت والعراق واهله ينعمون باألمن واالمــان والرخاء  بفضــل الفتوى الجهادية 
وملّبيهــا التــي حالــت من نشــر الظــالم و شــر الفجــار ســالطين التكفيــر ذوو االفــكار المريضة 
والهدامــة )دولــة الخرافة( ومن لــّف لّفهم، إذ اجتاحوا االرض ودنســوها بأجســادهم العفنة 
وبدأوا بقتل المدنيين وارعابهم واالستيالء على ممتلكاتهم بحجج واهية كالخروج عن الدين 
او الــوالء لحكومــة المركز التي كانت تعاني من الهزل والضعف ولم تســتطع آنذاك من القيام 
باي شــيء حيــال ذلك المــد المقيت الذي بــدأ يزحف صــوب مناطق جنوب الموصل واســقاط 
المــدن واحــدة تلو االخرى التي تــؤدي بدورها الى عاصمــة العراق السياســية ومناطق الحوزة 
الدينيــة التــي كان الظالميــون يرومــون الوصول لهــا واســقاطاها يدفعهم بذلــك احالمهم 

المريضة وسياسة اسالفهم الذين اصبحوا طعاما لسيوف المجاهدين.

فت������������وى 
العز والفخر 
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لذا كان لزامًا واحلال هذا اىل اختاذ موقف شجاع وحازم 
جتاه املد الظالمي إليقافه اوال واحلد من تقدمه وقتاله ودفعه 
اىل خارج احلدود وتلك ليست باملهمة اهلينة بل كانت يف غاية 
الصعوبة والذي ساهم بحلحلتها هي تلك املرجعية الرشيدة 
لّبت  التي  الطاهرة  االجساد  وتلك  املقدسة  اجلهادية  بفتواها 
نداء الفتوى ولبست القلوب عى الدروع غري أهّبة خلطر العدو 
ورشاسته التي وصلت اىل حّد النحر وقطع الرقاب عى املأل.

وقد شاءت االقدار االهلية ان تقرتن فتوى اجلهاد املقدس 
ارواحنا  املنتظر  احلجة  االمام  مولد  بمناسبة  شعبان   14 يف 
لرتاب مقدمه الفدى يف النصف من شهر شعبان املعظم ملا له 
من دالالت اذ ان الفتوى انقذت العراق من الظالم والضياع 
كذا والدة منقذ البرشية واالنسانية اذ انه سيمأل االرض قسطا 

وعدال بعدما ملئت ظلام وجورًا.
أّول المتحدثيــن كان ســماحة الشــيخ خليــل 
فــي  االميــن  الصــادق  مركــز  مديــر  العليــاوي 

الموصل قضاء تلعفر:
ان االنتصار الذي حتقق عى فلول كيان داعش االرهايب  
وجربوهتم  وقسوهتم  وجلدهم  قوهتم  رغم  ليتحقق  يكن  مل 

ألنا  الكفائي   اجلهاد  فتوى  انبثاق  لوال  املريضة  واحالمهم 
ارضه  عن  للدفاع  كأفراد  للشعب  اخرى  مرة  الثقة  اعادت 
هذه  اهلمت  حيث  واطامعهم  املعتدين  نوايا  رغم  ومقدساته 
محل  من  فمنهم  موقعه  حسب  كال  بالتحّرك  اجلميع  الفتوى 
من  ومنهم  اللوجستي  للدعم  العدة  عد  من  ومنهم  السالح 
دافع بقلمه وفكره، وقد تضامنت صنوف القوات االمنية من 
اليها  وانضمت  االرهاب  مكافحة  وقوات  والرشطة  اجليش 
قوات احلشد الشعبي وحيدوا اجلميع تلك املعنويات املرتفعة 
وهي حيملون تلك الفتوى بني جنباهتم يف سبيل حترير االرض 

والعرض.
واضاف العلياوي يف احلقيقة كان وضع احلكومة العراقية 
وسقوط  احلكومية  القوات  انسحاب  ان  اذ  تام   حرج  يف 
فلوالها  الفتوى  النبثاق  الرئييس  الدافع  اخرى  تلو  حمافظة 
لكان وضع العراق يف خرب كان وقد حفظت ماء وجه العراق 
املغتصبة  االرايض  واستعادة  االنجاس  برد  شأنه  من  وعلت 
وقد هناك ملسات اهلية تفردت بنوعها وخصوصا التزامن اذا 
ان انبثاق الفتوى كانت متزامنة مع مولد االمام املهدي املنتظر 
وما حتمله تلك املصادفة من دالالت عميقة يف نفوس املوالني 

الشيخ  خليل العلياوي
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باسرتداد  اسامئهم  ارتبط  اذ  الكفائي  اجلهاد  دعوة  وملبو 
الذي  املنتظر  االمام  كذلك  النجس  من  وختليصها  االرايض 
خياص العامل من اجلور والظلم كام ملئت ظلام وجورا وذلك 
توقيت ال نعلم مغزاه او من الصعوبة بمكان اجياد تفسري له ..

وختم سامحة الشيخ بقوله :
ان انطباعي وتصوري ملستقبل العراق دون فتوى اجلهاد 
الكفائي كان انه ستحل به الكوارث من ناحية القتل واستباحة 
مأساة  حمافظة  كل  يف  وألعيد  واملقدسات  والعرض  االرض 
اهايل سنجار وألصيب املكون الشيعي ال سامح اهلل ما أصاب 
وقتلوا  حدث  كام  قتل  ومن  استباحة  من  االيزيدي  املكون 

شباب سبايكر  ..
 اما الشــيخ علي القرعاوي )مســؤول المدارس 
الدينية في العتبة الحسينية المقدسة( فقال:

  ان االنتصار مل يكن ليتحقق اال بأمر إهلي وبام اننا نعتقد بأن 
االمام احلجه عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف هو الذي يرعى 
هذه االمه بل العامل امجع كون له الوالية التكوينية والترشيعية 
فأكيدا  ال يمكن أن يتحقق مثل هكذا انتصار عى فئه ضالة 
فتوى اجلهاد  بواسطة  اال  العامل بأرسه  الفساد يف  تريد  ومظلة 

الكفائي النابعة من االمتداد الطبيعي لإلمامة ولقد كان لفتوى 
اجلهاد الكفائي األثر الكبري واملبالغ يف تعظيم مشاعر املقاتلني 
أيضا عى  الروحي هلم وقد حثتهم  كونا صدرت من االب 
قتال الظاملني واملجرمني املتمثلني بكيان داعش اإلرهايب ومن 

حتالف معهم.
الكفائي  اجلهاد  فتوى  خالل  من  ان  القرعاوي  واضاف 
انخرطوا  األعداء  عى  شديدة  قلوهبم  أبطال  رجال  تطوع 
احلشد  هيئة  يف  بعد  فيام  تنظموا  ثم  البطل  جيشنا  صفوف  يف 
مساندة  يف  واالبرز  األكرب  الدور  هلم  كان  حيث  الشعبي 
الدفاع  إخوانم يف اجليش والرشطة وكل تشكيالت وزاريت 
احلبيب  عراقنا  عن  الرش  قوى  دفع  إىل  أدى  مما  والداخلية 

واخراجهم من ارضنا املباركة
امللًبون  االبطال)  املتطوعني  قتال  ادى  لقد  الشيخ   وختم 
للفتوى املباركة( إىل نتائج باهره امهها بل أعظمها هو ختليص 
فضال  اإلرهايب  داعش  كيان  من  والعراقيني  احلبيب  العراق 
عن انتشار روح املحبة واالخوة والتعايش السلمي بني أفراد 

وطوائف وقوميات عراقنا احلبيب..

الشيخ علي القرعاوي
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وراى الشــيخ لطيف الحسناوي ) مقدم برامج 
في  اذاعة الروضة الحسينية ( :

أن االنتصار يف طبيعته يعتمد عى القاعدة وعى القيادة، 
نوع  لدهيم  خصوصا  والعراقيون  عموما  العراقية  فالطبيعة 
من الغرية والشجاعة والبسالة ولكن هذا التفعيل حيتاج فرتة 
طويلة وحيتاج تكاتف جهود قد تكون شخصيات وطنية او 
النخب  من  مثقفة  طبقات  او  عشائرية  شخصيات  تكون  قد 
قد حتث عى الدفاع اذا اخرجنا الفتوى لكن هذا يعتمد عى 
الفتوى  االنتصار،  يف  نخفق  قد  البطء  مع  االستجابة  رسعة 
املناسب وكذلك  التوقيت  الرسعة ويف  اعطت زخم كبري يف 
البعد  قهِبال  يف  االنسان،  طبيعة  يف  العقائدي  الُبعد  حّركت 
للطبيعة  واضحة  وقراءة  واضح  تصور  وهناك  العقائدي 
ُتسّخر  عندما  الغضب  فقوة  انفسهم،  بالدواعش  اخلاصة 
بشكل صحيح ينتج جهاد، فالفتوى يف توقيتها انتجت انتصار 
انُه  يعني  ال  وهذا  املجاهدين  قبل  من  االستجابة  رسعة  يف 
بدون الفتوى قد ال يتحرك الشارع فالشارع فيه من القابليات 
ومن االمكانيات املوجودة تدفعُه للدفاع عن بلده باعتبار ان 
الدفاع عن البلد من سامت الوطنية فكيف اذا اضاف له البعد 

الشيخ لطيف الحسناوي

لعله تالحظون ونرى جميعاً إن 
بعض األمم والشعوب التي 

وصلت إلى مرتبة ملحوظة 
وظاهرة للجميع من التطور 

والرقي واالزدهار مع إن البعض 
منها ال يدين بدين سماوي.. ما 

،،السبب في ذلك؟ 

،،

العقائدي والبعد اجلهادي اكيد سينطلق برسعة اكثر وهذا ما 
هلا  باعتبار  الفتوى  لوال  نقول  ان  نستطيع  اذن   ، فعال  حدث 
النرص  حتقق  ملا  ارسع  استجابة  وهلا  التأثري  يف  كربى  مساحة 
املؤزر وتابع احلسناوي قائال  نعم كان اعالن الفتوى اجلهادية 
عنرص تعظيم ملشاعر املقاتلني يف صفوف القوات املسلحة من 
الدفاع والداخلية والرشطة االحتادية وايضا مكافحة االرهاب  
اذ كان حينها انكسار واحباط وروح انزامية  كبري لدى تلك 
العراقي  املقاتل  شخصية  يف  ليس  االنكسار  وسبب  القوات 
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كان هناك انكسار بسبب بعض القيادات التي تصّدت لقيادة 
والسقوط  السياسية  القيادات  خيانة  وايضا  املقاتلني  هؤالء 
الرسيع للمحافظات وما رافقه من شائعات ،عملية االندفاع 
القوي واحلامسة املوجودة وعملية رفع القلوب عى الصدور 
واهلبت  املشاعر  حّركت  الفتوى  وملّبي  املقاتلني  قبل  من 
احلامسة  ويف علم النفس تسّمى )العدوى الغريزية(اي بمعنى 
باقي اجلمهور..  تؤّثر عى  تنطلق جمموعة من احلشود  عندما 
مع  لكن  احيانًا،  اراديًا  ال  حتى  يكون  وقد  معها  فيتحرك 
الفتوى واعادة زخم املقاتلني حركوا اجلنود يف القوات االمنية 

ودفعتهم للتفاعل املوّحد يف الدفاع عن البلد..
وتابع احلسناوي بقوله  الفتوى مل ختّلص العراق والعراقيني 
كانت حتاك ضده وضد  التي  املخططات  اسقطت  ،بل  فقط  
الرشق االوسط برمته كانت املرجعية وفتوى السيد السيستاين 
أمان  بل  وللعراقيني  للعراق  االمان  صامم  بعمره(  اهلل  )أمد 
عى  الطريق  بقطع  سامهت  وقد  اجلوار  لدول  حتى  وحفظ 
العامل  دول  وحتى  املجاورة  البلدان  لباقي  للتوسع  داعش 
الشعبي  احلشد  لوال  القائلة  املقولة  صدقت  ولذلك  الغربية  

وقتل  املقدسات  ودنست  العراق  لسقط  املرجعية  وفتوى 
االبرياء وانتهكت االعراض وسبيت النساء وبالتايل حمي كل 
املحافظات  تلك  الدواعش وما حدث يف  يعارض هؤالء  ما 

سيحدث يف املحافظات..
ويقول تيســير ســعيد االســدي / رئيــس تحرير 

وكالة نون الخبرية 
النظامية  اجليوش  ختوضها  التي  التقليدية  احلروب  ان 
تعتمد دائام عى الكر والفر والنرص أو اهلزيمة إال يف احلروب 
وان  للنرص  إال  مكان  فال  املنظمة  والعصابات  اإلرهاب  مع 
الفتوى الدفاعية عن العراق التي اصدرها املرجع السيستاين 
يف حزيران 2014 م ساعدت وسامهت برفع معنويات اجليش 
3 ماليني  املنكرس آنذاك من خالل رفده بام يقارب بأكثر من 
متطوع يف اوىل انطالق الفتوى بحسب مراقبني واعالميني اال 
ان هذا الرقم تم تقليصه لعدم وجود معسكرات تستوعب هذه 
الصحن  من  انطالقها  ساعة  ومنذ  الفتوى  هذه  وان  االعداد 
واالنكسار  العراقيني  وجوه  عى  النرص  رسمت  قد  احلسيني 

عى وجوه الدواعش ولكن اعالنا كان جمرد وقت .

تيسير سعيد االسدي
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ويضيف االسدي ان فتوى الدفاع الكفائي التي صدرت 
للعراق  والعسكري  املعنوي  دعمها  اىل  اضافة  النجف  من 
والعراقيني فأنا حرًيت صناع القرار الغريب وجعلتهم يغريون 
العراق!!  غزو  ابان  رسمت  التي  االسرتاتيجية  خططهم  من 
وما تشكيل التحالف الدويل ملحاربة داعش من قبل واشنطن 
الفتوى  بفضل  متحقق  داعش  عى  النرص  بان  لعلمها  اال 
والتضحيات فأرادوا هبذا التحالف رسقة النرص من العراقيني 

او مشاركتهم هبذا النرص القادم الحمالة. 
العراقي  السيايس  للشأن  كمتابع  انا  االسدي  واستأنف 
الصحن  من  صدحت  التي  الكفائي  الدفاع  فتوى  ان  ارى 
املشبوهة  األجنبية  املشاريع  من  كثريًا  أجهضت  قد   احلسيني 
وأمخدت الفتنة الطائفية من خالل توحيد الصفوف واملشاركة 
نتائج  للفتوى  ان  كام  االرهاب  ضد  العراق  عن  بالدفاع 
املتدخلة  الدول  اوقفت  انا  منها  بعد  فيام  ظهرت  مستقبلية 
بالشان العراقي عند حدودها واعتربت ان النرص املتحقق هو 
عراقي بامتياز وان دماء شهداء العراق هي التي انقذت املنطقة 

من براثن االرهاب املدعوم اقليميا ودوليا . 

مستقبل  بخصوص  اما  نون  وكالة  حترير  رئيس  وختم 
العراق ومصريه فانا ارى ان السيد السيستاين قد وضع منهاجا 
وطنيا يكون االلتزام به بمثابة طوق نجاة للعراق والعراقيني 
من  خاصا  نمط  السيستاين  السيد  أسس  فقد  املنطقة  وحتى 
جتاوزه  يصعب  واالجتامعية  السياسية  القضايا  مع  التعامل 
بعد أن أصبح واقعًا حيظى بمقبولية كبرية لدى رشائح واسعة 
والثقافية  الفكرية  النخب  من  سيام  وال  العراقي  الشعب  من 

والسياسية التي تريد للعراق خريا..
امــا ئ االعالمــي ماجــد حميد )مراســل اذاعة 

الروضة الحسينية ( فقال :
من  كان  االجرامية  داعش  عصابات  عى  االنتصار  ان 
اعالن  بدون  طويال  وقتا  يأخذ  باألحرى  او  حتقيقه  الصعب 
كون  العليا  الدينية  املرجعية  قبل  من  الكفائي  اجلهاد  فتوى 
ابناء  ملختلف  معنويا  ودافعا  دينية  رشعية  تعطي  الفتوى 
مقدسا  وواجبا  العصابات  هلذه  للتصدي  العراقي  الشعب 
هلم يف الدفاع عن االرض والعرض واملقدسات ضد كل من 
االهايل  وهيجر  االبرياء  ويقتل  احلرمات  عى  يعتدي  حياول 

ماجد حميد
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كام   , سلطان  من  هبا  اهلل  ينزل  مل  واوامر  بأحكام  فيهم  وحيكم 
تعظيم  يف  املهمة  العنارص  من  اجلهادية  الفتوى  اعالن  ويعد 
فلول  ضد  املعارك  زخم  لشد  مههم  وشحذ  املقاتلني  مشاعر 
املتيقن  والروحي  القلبي  االرتباط  الن  االرهابية   داعش 
بالعقيدة احلقة يبعث يف النفس الطمأنينة والثبات يف االستمرار 
باملواجهة برغم التحديات واحلروب النفسية من قبل االعالم 

املغرض واملثبطني واملحبطني من حتقيق االنتصار يف املعارك .
الكفائي سامهت  باجلهاد  العليا  الدينية  املرجعية  فتوى  ان 
بشكل أسايس وكبري يف ختليص العراق والعراقيني من رجس 
هلم  للتصدي  حقيقية  انطالقة  وشكلت  االنجاس  الدواعش 
من  االزمان  مر  عى  االجيال  تذكره  تارخييا  درسا  واعطائهم 
ناحية التكاتف والتالحم من خمتلف مكونات الشعب العراقي 
املباركة  الفتوى  فأن  ذاته  الوقت  ويف   , واملواجهة  التصدي  يف 
والتوجيهات املتواصلة من قبل املرجعية الدينية العليا اضافة 
وخمتلف  الشعبي  احلشد  ومتطوعي  مقاتيل  تضحيات  ان  اىل 
صنوف القوات االمنية حفظت البالد من ان يتمكن الدواعش 
من بسط كامل نفوذهم  وتأسيس دولتهم املزعومة ومنعتهم 

من تدنيسهم للمقدسات املنترشة يف باقي املحافظات كمراقد 
البيت االطهار عليهم السالم واملقامات واملزارات  ائمة اهل 
من  وغريها  واملساجد  الصاحلني  اهلل  واولياء  األنبياء  الرشيفة 

املعامل احلضارية واالثرية واملمتلكات العامة واخلاصة .
يمكن  التي  والتصورات  االنطباعات  :ان  محيد  واضاف 
يعود  العراق  ستجعل  اجلهادية  الفتوى  اعالن  بدون  توقعها 
االمية  انتشار  من  والظالم  اجلهل  من  املتأخرة  العصور  اىل 
تزرعها  التي  املقيتة  والطائفية  والكراهية  القتل  ثقافة  واشاعة 
املحتلة  املناطق  يف  اجلديدة  ومناهجهم  شعاراهتم  يف  داعش 
فضال عن ان البالد ستصبح يف فوىض اقتصادية بسبب غياب 
مؤسسات الدولة الرسمية وااللتزام بقوانني وضوابط جديدة 
وباقي  االدارة  يف  اجلديدة  االسس  عن  بعيدة  مدروسة  وغري 
ستدفع  وغريها  االسباب  وهذه  والعلمية  احلياتية  املجاالت 
الدول  اىل  البالد  خارج  اىل  اهلجرة  اىل  العراقيني  من  االالف 
اىل  اللجوء  طلب  او  الالجئني  خميامت  يف  والسكن  املجاورة 
الدول االوربية والغربية بسبب واقع الظروف املعيشية يف ظل 

سيطرة كيان داعش عى االرايض العراقية .
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 وختم االستطالع االســتاذ عقيل عبد الهادي 
الفتالوي )مدير دار ضيافة كربالء ( بالقول : 

يتبادر  النجف االرشف  يأيت احلديث عن مرجعية  عندما 
والذي  التاريخ  مر  عى  واحلكيمة  الشجاعة  مواقفها  للذهن 
كادت  عصيبة  ايام  عشنا  حيث  احلديث  التاريخ  هو  هيمنا 
حرماته  وانتهاك  اراضيه  وضياع  االنيار  اىل  بالبلد  تودي  ان 

بسبب التهديد االرهايب املتمثل بداعش واخواهتا ..
– 1434ه�  بتاريخ -14 شعبان  املباركة  الفتوى  اطالق 
كان موقفا حاسام يف اعالنا )اجلهاد الكفائي( وحتشيد الشارع 
انربى  حيث  اخلصوص  وجه  عى  الشيعي  سيام  ال  العراقي 
يف  الوغى  سوح  اىل  والذهاب  النداء  تلبية  يف  العراق  شباب 
طف  بنكهة  وانا  خصوصا  مثلها  التاريخ  يشهد  مل  معارك 
معاين  امجل  فيها  جتسدت  وقد  السالم  عليه  احلسني  كربالء 
من  ومايراد  الطف  صورة  شذى  واعادة  والفداء  الشهادة 
لوال  هنا  ومن  الباطل  وهيمنة  البلد  وحدة  متزيق  من  ورائها 
بصوت  االصوات  وانشدت  النرص  حتقق  ملا  املباركة  الفتوى 
واحد هيهات منا الذلة كيف ال وقد اثبت االبطال من جديد 
ان كل ارض كربالء وكل يوم عاشوراء حيث ان التاريخ يعيد 

واحلسني  االرهايب  داعش  فلول  ومعسكر  مرجانة  أبن  نفسه 
اوالقوات االمنية  الشعبي   السالم ومعسكره يف احلشد  عليه 
التي اسقطت رهان اجلميع واالرادة الدولية يف حترير  البطلة 

العراق ارضا وشعبا ..
املتمثلة  العراق  أمان  صامم  انا  الدينية  املرجعية  اثبتت 
بسامحة اية اهلل العظمى السيد عيل السيستاين يف ادارة جمريات 
االمور باحلكمة املعهودة به واسقاط كل الرهانات التي كانت 
تتزعمها دول الرش واحلقد يف بقاء داعش ملدة ثالث سنوات 

واكثر عى اعتبار بانم قوة ال تقهر.
وبعد خروج داعش مهزوما متقهقرا خلف داعش كفكر 
اراد من جديد العصف بالبلد يف استاملة الشباب وخصوصا 
الغري مطلع عى جمريات االمور او عاش حقبا عصيبة من قبل 
يف رضب عقيدهتم وافراغ حمتواها من خالل اقتناص اهلفوات 
اجلعفري  واملذهب  االسالم  عى  املحسوبني  بعض  قبل  من 
وهنا استطاعت املرجعية اعادة الثقة للشارع العراقي وموقفها 
يف الوقوف مع متطلبات الشباب الثائر ضد الفساد واملفسدين 
بعد ان اوعزت يف خطب اجلمعة للسياسيني بأنا ) بح صوهتا( 

وانا تقف مع صوت اجلامهري حتى حتقيق املطالب.

 عقيل عبد الهادي الفتالوي
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عت هلا، يف معاجم  ما عادت مفردُة )الكفيل( ترصف الذهن إىل  أحدى املعاين التي وضهِ  
وقواميس اللغة العربية، بعد وصية أمري املؤمنني )عليه السالم( ألوالدههِ قبيل موته، إال لشخصيةهِ 
، يف حياتههِ وبعد شهادته، رغم كل  أيب الفضل العباس )عليه السالم( كام أنا ملّ تُك لغريههِ من إخوتههِ
احلب واملودة، التي تربط بعضهم مع بعض، ورغم تقدمهم بالعمرهِ عى العباس )عليه السالم( 
كاإلمام احلسن واحلسني وحممد بن احلنفية )عليهم السالم( وهذا أدّل دليل  عى أن كفالة العباس 
"...أنظر  السالم(:  )عليه  البنني  أم  بأّمه  الزواج  كاختيارهِ  السامء،  اختيار  من  هي  السالم(  )عليه 
يل امرأة قد ولدهتا الفحولة من العرب ألتزوجها فتلُد يل غالمًا فارسًا" وليس اختيارًا  نابعًا من 
عاطفة أبوية وال أخوية بالنسبة لزينب )عليها السالم( لشدةهِ تعلقها بأخيها منُذ الطفولة، حتى أن 

بعض الروايات تذكر أن العقيلة زينب )عليها السالم( كانت هتتم به وترعاه حّتى كرَب.
السالم(، ومل  املؤمنني )عليه  الكفالة، نشأت يف حياةهِ أمري  َأنَّ صفة  تقدم ذكره  نفهم مما   
تأتهِ هبا كربالء، كام يتصور بعض الناس، للمواقفهِ العظيمة التي قام هبا العباس )عليه السالم( 
لعدمهِ  عينه حياء،  دمعة  املدينة وحتى  منُذ خروجه من  السالم(  )عليها  زينب  العقيلة  أخته  اجتاه 
إيصاله املاء إىل املخيم؛ وذلك ألن كربالء كانت املرآة العاكسة لكّل ما حتمله هذه الكلمة من معاٍن 
العنوان املقدس  َحتَّى أصبحت  سامية ودالالت عظيمة، كالوفاء والتضحية واالهتامم واملحبة، 

لكلهِ بادرة خري، واملثل األعى يف قاموس اإلخوة.

المثُل األعلى
بقلم/ إيامن صاحب
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فاطمُة الزهراء 
والقيادُة النموذجيُة لألسرة

فجأًة يتوّقُف س��يُل األف��كار، وتتبّخُر العب��اراُت من رأيس، 
ها تس��كُن  أدبي��ًة كان��ْت أم علميًة أو مه��ام تكن، ففي حمرضهِ
ُكلُّ لغاتهِ الكون، يتلعثُم اللس��ان، ترجتُف الكلامُت وأحياًنا 
ُر الدموع، ولكن رُسعاَن ما ترجُع عباراُت املقال تتقافز  تنهمهِ
اىل ذهني فألوم نفيس ع��ى تقصريي وقصوري، وأتذكر كم 
هلا من الفض��ل والكرامة والرجاء األك��رب أن تكون عبارايت 
شفيعة يل عند الرصاط، فيجري قلمي ويسخى بمداده معلنًا 

أن ال ُمسّوغ ملا فعله عقيل لرُبهة. 
وعندما كتبُت حروَف اس��مها تس��ارعْت نبض��اُت قلبي ومل 
يُع��ْد قلمي حيتمُل غزارَة ما س��أكتب، فإليكهِ س��ّيديت أنثُر ما 

سأخّطه..
هدُف البحث:

يكم��ُن ه��ديف من البحث يف إلق��اءهِ نظرٍة فاحصٍة عن تنش��ئةهِ 
األرسةهِ النموذجيةهِ ضمَن املنظورهِ اإلس��المي، واختاذهِ السيدةهِ 

بقلم/ حنان الزيرجاوي
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نشأْت في دارٍ يغمُرها 
حناُن أبيها الذي حملَ 

عبء النبوة وتحّملَ في 
سبيلها ما تنوء به الجبال، 

"ونشأِت الزهراُء البتولُ 
نشأَة إيماٍن ويقيٍن ووفاٍء 

وإخالٍص وزهد

،،

،،
الزهراء )عليها السالم( قدوًة مثاليًة لُكلِّ امرأٍة ُمسلمة؛ فإنَّ 
األرسَة حي��اٌة للُمجتمعات البرشية، وه��ي مصنُع اإلبداع، 
ومفتاُح الك��امالت، بصالحها صالُح التكوين ونقاُء النواةهِ 

والثمر.. 
فام أمج��َل أْن نلَج ه��ذا الوثري، ونتصّفَح موجباتهِ النس��يم، 
ونقاَء الرسائرهِ يف انتقاءهِ الزوجةهِ الصاحلة، والزوجهِ الصالح، 
واللقمةهِ احلالل، وإعامرهِ األرض عى س��بيلهِ ُهدى، وُمنتهى 

رشاد.
كان هذا البحُث طموًحا بمباحثه إىل خوضهِ عبابهِ البحار؛ 
بحًث��ا ع��ن كن��وٍز تناس��تها النف��وُس يف غياهبهِ النس��يان، 
ا يف الدارين،  فابتعدْت بذلك عن رسِّ ربيعها ونشوةهِ سعادهتهِ

طرةهِ واجلبلة األوىل.  فإىل عودٍة جلمعهِ الشتات، ومللمةهِ الفهِ
كاَن هذا املوضوُع هدَف البحث؛ فإْن توافَر فهو َأَلٌق من نورهِ 
ا امُلباركة. واهللُ )تعاىل( هو  الزهراءهِ اهلادي، وعبٌق من نفحاهتهِ
ُق للس��داد، عليه توكلُت وبه اس��تعنُت واحلمُد هللهِ ربِّ  املوفِّ

العاملني.
نبذٌة خُمترصٌة عن سريِة الزهراء )عليها السالم( 

الزهراُء هي فاطمُة بنُت حممٍد بن عبدهِ اهلل )صى اهلل عليه وآله(، 

ها هي السيدُة خدجيُة بنت خويلد )ريض اهلل عنها(.  وأمُّ
ولهِ��دْت من أكرمهِ أبوي��ن عرفهام التاريُخ الب��رشي، ومل يُكْن 
ألح��ٍد يف تاريخهِ اإلنس��انيةهِ ما ألبيها من اآلث��ارهِ التي غرّيْت 
ها التي وهبْت ُكلَّ  ا كُأمِّ وجَه التاريخ. ومل تش��هدهِ البسيطُة ُأماًّ
ما لدهيا لزوجها العظيمهِ ومبدئه ورس��الته احلكيمة. يف ظلِّ 
هذي��ن األبوين العظيمني درج��ْت فاطمُة الزه��راء )عليها 

السالم(.
نشأُة الزهراء )عليها السالم(

نش��أْت يف داٍر يغمُرها حن��اُن أبيها الذي مح��َل عبء النبوة 
وحتّم��َل يف س��بيلها ما تن��وء به اجلب��ال، "ونش��أتهِ الزهراُء 
البت��وُل نش��أَة إيامٍن ويق��نٍي ووفاٍء وإخ��الٍص وزهد، وهي 
حتذو ح��ذَو أبيها يف ُكلِّ كامٍل حتى قالْت عنها عائش��ة: "ما 
رأي��ُت أحًدا من خلٍق أش��بَه حديًثا وكالًما برس��ولهِ اهللهِ من 
ها فقّبَلها ورّحَب  فاطمة، وكانْت إذا دخل��ْت عليه أخَذ بيدهِ
هبا وأجلَس��ها يف جملس��ه، وكاَن إذا دخَل عليه��ا قامْت إليه 

ورّحبْت به وأخذْت بيده فقّبلتها")1( 
___

1-بحار األنوار، العالمة املجليس، ج43، ص 145.
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كان  ونبيلة  سامية  واالخالق  القوانني  تلك  كانت  فكّلام 
وهابطة  متحّدرة  كانت  وكلام  وتكامل  رقي  يف  املجتمع 
وتلك  القوانني  فتلكم  اهلاوية  نحو  يسري  املجتمع  كان 
وبه  املجتمعات  به  ُتقاس  الذي  املقياس  هي  االخالق 
القوانني  هذه  به  تقوم  الذي  الدور  اما  وتتاميز،  تتفاضل 
واألخالق إنام هو صيانة للمجتمع ومحايته من ان حتكمه 
غري  بطبيعتها  هي  التي  والشهوات  وامليول  االه��واء 
من  املجتمعات  عى  االهواء  جلبت  فكم  عادة  منضبطة 
ومعارك  حروب  من  وقعت  وكم  ؟؟  ونكبات  ويالت 

دامية ال ليشء إال حلالة غضب عابرة او شهوة آنية؟.
الشيخ  اخلبائث(  مفتاح  )الكذب  كتاب  مؤلفا  يقول 
اسكندر اجلعفري والشيخ زياد الساعدي يف مقدمتهام - 
وهو احد إصدارات مؤسسة اخُللق العظيم التابعة للعتبة 
والذي  االرشف  النجف  يف  والكائنة  املقدسة  احلسينية 

ارشف عليها للجنة العلمية يف املؤسسة ذاهتا:

االخ��الق  م��ذام  من  الكذب  ان  يف  اثنان  خيتلف  "ال 

وتزييف  وتظليل  خداع  من  عليه  ينطوي  ملا  واقبحها 
الكّذاب نفسه يعلم  وقلب احلقائق عى االخرين وحتى 
انه  بدليل  تغتفر  ال  ُخلقية  جريمة  هو  انام  به  يقوم  ما  ان 
يذم الكذب وال يقبل من اآلخرين ان يكذبوا عليه، وعى 
هذا األساس فالكذب مذموم وقبيح عند االنسانية قبل 
ان تذمه الكتب الساموية ولكنه مع كل ذلك ال يزال من 
الكثري  ويامرسه  املجتمع  يف  االنتشار  الشائعة  الصفات 
من الناس هلذا نجد ان الرشيعة االسالمية قد خصصت 
مساحة واسعة من نصوصها للتعرض عن حرمة الكذب 

وسلبياته وآثاره".
اليسء  اخللق  هذا  ومن  الكذب  عادة  من  التخلص  ان 
سلبياته  يف  والتأمل  خطورته  استشعار  عى  يتوقف  ال 
سبحانه  اهلل  عى  التوكل  ُحسن  اىل  حيتاج  وان��ام  فقط، 
وتعاىل ،وصدق النية يف ارادة التخلص منه واالقالع عنه 

ان عنوان الكتاب يفصح عن أهمية الموضوع ويجعله في مصاِف الكتب التي تدرس حالة من اعقد الحاالت 
وال  كانت  وخصلة  صفة  الى  يتعرض  اذ  ومستوياته  شرائحه  بمختلف  والمجتمع  الفرد  وكذلك  االنسانية 
التعامل  على  تبنى  ان  ينبغي  التي  االجتماعية  االواصر  وّتقوض  النبيلة  االخالقية  القيم  كل  تهدد  تزال 
الخالي عن هذه الظاهرة الهدامة. فال شك في ان قيمة كل مجتمع تأتي من قيمة القوانين والمبادئ 

واألخالق التي تحكمه.

مفتاح الخبائث 

رار
����

ح�
االأ

ة 
كتب

م

قراءة/ عيسى الخفاجي

الكذب 
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الراصد الحسيني
ص��در حديثا عن مركز تراث س��امراء التابع 
لألمان��ة العام��ة للعتبة العس��كرية املقدس��ة 

كتاب احلاشية القديمة مبحث التعارض.
ويع��د الش��يخ األعظ��م مرت��ى األنصاري 
املت��وىف  ه� رائدًا يف الفق��ه واألصول ويعد 
كتاب��ه فرائد األصول، كتابا تأسيس��يا للعديد 
من املب��اين األصولية وجم��ددا للبعض اآلخر 

منها.
ولذلك حظي باهتامم أساطني الفقهاء وكتبت 
عليه العديد من الرشوحات واحلوايش، ومن 
تل��ك احلوايش احلاش��ية املس��امة ب� )احلاش��ية 
القديم��ة( الت��ي كتبه��ا تلمي��ذه الفذ الش��يخ 
حممد كاظم اخلراس��اين والتي يصفها الش��يخ 
آق��ا بزرك الطهراين بأن��ا: )من أدق احلوايش 
عليه( وتقع عى أقس��ام منها هذه احلاش��ية يف 

مبحث التعارض.

منه  التوبة  اىل  واملسارعة  ارتكابه  عدم  عى  والتصميم 
فيمل لو صدر عن غفلة او نسيان وحتفيز النفس عى 
التحيل عى مكارم االخالق واالدعية التي هلا مردود 

اجيايب عى الروح والعقل.
وتصنيف  ومتهيد  مقدمة  عى  الكتاب  احتوى  فيام 
بأهم  وقائمة  بخامتة  وأحلَق  فصول  ثامن  اىل  املوضوع 
وختم  بالتأليف  اعتمدت  التي  وامل��راج��ع  املصادر 

بفهرس جاء بأهم املحتويات.
الكذب  معنى  يف  األول:  الفصل  فكان  الفصول  أما 
والسنة،  الكتاب  يف  الكذب  بحرمة  الثاين:  والفصل 
الرابع:  والفصل  الكذب،  أنواع  يف  الثالث:  والفصل 
اخلامس:  والفصل  ال��ك��ذب،  حرمة  مستثنيات  يف 
دواعي  يف  والسادس:  وآث��اره،  الكذب  عواقب  يف 
الكذب ومربراته، والفصل السابع: يف عالج الكذب 
ظواهر  ثالث  يف  الثامن:  والفصل  منه،  الوقاية  أو 
األطفال،  عند  الكذب  األوىل:  )الظاهرة   : اجتامعية 
الثالثة:  والظاهرة  البيضاء،  الكذبة  الثانية:  والظاهرة 

كذبة نيسان )ابريل((.

صدر حديثا
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المنبر الحسيني.. 

الرادود الشيخ جاسم النويني انموذجا

بقلم/ أحمد الكعبي

الطف  بثورة  صمياًم  عقائديًا  ارتباطًا  احلسيني  املنرب  ارتبط 
السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  هبا  استشهد  التي  الكربى،  
يسهم  الرائد  املنرب  وهذا  احلني  ذلك  ومنذ  )60ه�(،  عام 
آل  حمبي  نفوس  يف  والعزائم  اهلمم  وإثارة  احلامس  بث  يف 
اجلهاد  طريق  مواصلة  أجل  من  عليهم(  اهلل  )صلوات  حممد 
نضة  رجال  بتضحيات  لألجيال  ُمذكرا  والفداء،  والتضحية 
التي  السامية  واملبادئ  القيم  تلك  فيهم   مستنهضًا   الطف، 

جاءت هبا تلك النهضة اخلالدة.
نعم.. لقد تطّور آليات وأدوات املنرب احلسيني مع تطّور وتقّدم 
وتنوعت  احلسينية  القصيدة  تطّورت  كام  والسنني،   األيام 
الذي طرأ عى  الكبري  التجديد  أشكاهلا وأوزانا،  فضال عن 
طرق أدائها،  لذا ال غرابة أْن نجد )اإلمام احلسني( قد توهج 
يف ضمري الشعراء القّراء واخلطباء والرواديد الذين صدحت 
الظلم  ضد  والثورة  والتحدي  املقاومة  بشعر  حناجرهم 
واالستبداد والطغيان عرب كل العصور،  مستلهمني منه،  ومن 
نضته كل املعاين والقيم العقائدية واجلهادية،  بحيث أصبحت 
دماؤهم مشاعال مضيئة عى طريق احلرية والكفاح والكرامة ، 
واستطاعوا من خالل تضحياهتم اجلسام أن حيّولوا الكلمة إىل 
براكني من الغضب املقّدس،  وحتملوا نتيجة ذلك شّتى أنواع 
االضطهاد واإلرهاب الفكري والتصفيات اجلسدية من قبل 

أعداء ومبغيض )آل البيت النبوي الرشيف(.
وحلد  األول  تأسيسه  منذ  احلسيني  املنرب  حال  استمر  وهكذا 
وسائر  متواصل  وهو  القرون،   كل  عرب  ومعطاًء  فذا  اآلن،  
بخطى واثقة واعية عى الرغم من قيود السلطات التي توالت 

عى حكم العراق.

صرخة حق وعطاء دائم
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بتأصيل  بعدها  وما  والستينيات  اخلمسينيات  فرتة  متيزت 
املنرب احلسيني،  إذ تبنى بعض رواد ورموز هذا املنرب يف وسط 
وجنوب العراق،  مسؤولية احلفاظ عى هذا اإلرث احلسيني 
العاشورائي  املشهد  رفد  خالل  من  العقائدي،   والرتاث 
بقصائد والئية هادفة أسهمت يف تنامي الوعي الثقايف لدى 
واهدافها  احلسينية  الثورة  بشأن  والعربية  العراقية  اجلامهري 
وما انتجته هذه الثورة عرب قرون من الزمان من فكر إنساين 
التحدي  روح  عن  تعبري  بأصدق  يعرّب  ومازال  كان  أصيل 
يف  والطغاة  احلّكام  مارسها  التي  والعبودية  واهلوان  للظلم 
حريتها  نيل  أجل  من  انتفضت  التي  الشعوب  ثورات  قمع 

وكرامتها واستقالهلا.
واحلق أّن جيل رواد املنرب احلسيني،  قد أسهموا يف نرش مفاهيم 
نضة الطف وبعث مظلومية اإلمام احلسني )عليه السالم(،  
فضال عن التأكيد عى اجلانب القيمي واألخالقي للمجتمع 
ومنهجهم  البيت  أهل  بمبادئ  التمسك  ورضورة  املسلم،  
والرواديد  اخلطباء،  هؤالء  من  جيال  عارصنا  وقد  القويم. 
احلسينيني الذين سطع نجمهم وتألق فنّهم وقتذاك كالسيد 
كاظم القابجي وعبد املحمد النجفي ومحزة الزغري وفاضل 
والشيخ  الرتمجان  وعباس  الرادود،  الرضا  وعبد  الرادود، 

الكربالئي، واملال فاضل  السامك  النجفي، واملال محزة  وطن 
العوادي   فليح  حممد  والسيد  الرميثي،  وياسني  الصفار، 

وغريهم من القامات املنربية الكبرية.
دروس  تراثهم  وبقى  الكبار،  هؤالء  جيل   رحل  لقد    
الذين   ، اخلالدة  احلسينية  املدرسة  هذه  يف  التعلم  أراد  ممن 
ومالحقة  املجتمع   وصالبة  العيش  شظف  يعيشون  كانوا 
يقدمونه يف  بام  اجلائرة، وقلت االعالم واالهتامم  السلطات 
املجالس احلسينية املباركة.. ال كام نرى اليوم أن الفضائيات 
قد صنعت أسامء يف عامل الرده احلسينية ولكن لألسف دون 

حمتوى من التألق واالبداع والتمييز.
قسم  عن  الصادرة  االحرار  جملة  من  العدد  هذا  يف  نقف 
حياة  يف  حمطات  عى  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  االعالم 
ب�  املعروف  النويني  جاسم  الشيخ  احلاج  القدير  الرادود 
العراق وخاصة  الطويرجاوي( يف بعض حمافظات  )جاسم 

يف العاصمة بغداد احلبيبة.
ملحة عن حياته وجتربته مع املنرب احلسيني

الشيخ طاهر  ابن  العظيم  الشيخ عبد  ابن  الشيخ جاسم  هو 
التابع  )طويريج(  اهلندية  قضاء  يف  ولد  الغراوي،   النويني 
ملحافظة كربالء عام 1934م،  واستقر هو وارسته يف هذه 
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املدينة ، ومل يفارقها،  منذ أن هاجر إليها جده املرحوم )طاهر 
املرجعية  من  بتوجيه  األرشف  النجف  مدينة  من  النويني( 
االسالمية  العلوم  مبادئ  العشائر  صبيان  لتعليم   ، الدينية 

وتعاليم القران الكريم آنذاك.
العرفان  مدرسة  يف  صغره  يف  النويني  جاسم  الشيخ  درس 
للدراسة  االبتدائي  الرابع  الصف  فيها  وأكمل  االبتدائية 
املسائية، ثم اجته للمنرب بتأثري من والده اخلطيب األديب الشيخ 
عبد العظيم النويني وخاله احلاج حسني الغراوي اللذين تعّلم 

منهام فن اخلطابة ومبادئ املنرب احلسيني.
أحس  أن  بعد  والده  من  بتشجيع  وناعيًا  خطيبًا  املنرب  ارتقى 
بنضج موهبته،  ومتتعه بصوت متمّيز حيمل مؤهالت النجاح 
واالستمرار والتواصل،  وهكذا اثبت حضورًا قويا بني اقرانه 
للشعر  قوية  بحافظة  يتمتع  كان  أّنه  والسيام  الرواديد،   من 

بنوعيه الشعبي والفصيح.
رمحه  السعداوي  خضري  املرحوم  الطويرجاوي  بالرادود  تأّثر 
اهلل . وانا شخصيا سمعت منه )النويني ( قال يل: كنت أحرض 
جمالس املرحوم خضري السعداوي يف مواكب اهلندية طويريج 

احلرام  حمرم  يف  وقصائد  أشعار  من  املنرب  عى  يقرأه  بام  متأثرا 
وكنت صبيًا يومئذ.

االنشاد  شؤون  عن  يسأهلم  وأخذ  قراء  عدة  اىل  وأستمع 
صاحب  الطويرجاوي  األمري  عبد  املرحوم  أمثال  واالحلان 

املقامات العراقية التي أيعت من إذاعة بغداد.
الشعبيني احلسينيني،  يقف يف  الشعراء  نظم له عدد كبري من 
أبو  احلسني  عبد  والشيخ  القّصاب  هادي  الشيخ  مقدمتهم 
احليل  صربه  احلسني  وعبد  الكربالئي  منظور  وكاظم  شبع  
النجفّي،  اهلنداوي، وعدنان جدي   إبراهيم حسون  والشيخ 
وسليم البيايت، وأمحد الطعان السالمي وأخيه مهدي الطعان 
صاحب  واحلاج  التميمي  ضاحي  عودة  واحلاج  السالمي، 
محادي  امحد  وسيد  اهلنداوي  عطية  وعباس  السامل  ناجي 
سعد  وسيد  اهلنداوي  وجابر  اخلطيب  وحمسن  املوسوي 
العبودي  فاطمة  وايب  الكويف  نوري  الكويف  وسيد  السعربي 

وغريهم الذي يفوق عددهم اىل سبعني شاعرًا وأديب. 
ذلك  وبسبب   ، واالجتامعية  السياسية  القصائد  بقراءة  متّيز 
تعّرض العتقال عّدة مرات، كام تعّرض للمضايقات يف أيام 
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النظام الصدامي العفلقي املجرم. 
بغداد، والسيام يف  إذاعة  التي قرأها من  القصائد  ُبثت بعض 

الستينيات والسبعينات من القرن املنرصم.
وعى الرغم  كان  رمحه اهلل يف كرب سنه، وبلوغه من العمر عتيا،  
ومل  النظري،   منقطع  بعطاء  احلسيني  املنرب  خدمة  يامرس  لكنه 
يكتفهِ بذلك،  بل جعل من منزله مدرسة لتعليم اجليل الناشئ 
فن االنشاد احلسيني. صدر عن حياته وجتاربه واخباره كتاب 
موسوم )جاسم النويني عميد االنشاد ومفخرة املنرب(، تأليف 
الكاتب  واإلعالمي امحد الكعبي يقع الكتاب 448 صفحة ، 
للشيخ  منه  وفاًء  الكربالئي  باسم  احلاج  بطباعته ونرشه  عنى 

جاسم النويني واحتفاًء بجهوده املنربية الكبرية.
تعرض النويني للعديد من االعتقاالت يف زمن احلكم امللكي 
واحلكمة  باملوقف  أثبت  ولكنه   ، العراق  يف  واجلمهوري 
أمة  قضية  هي  احلسينية  القضية  بأن  االخر  للطرف  والوعي 

إسالمية كاملة وليست لطائفة معينة.
النجف  يف  االعالم  والعلامء  العظام  املراجع  بخط  التزم 
االرشف ويزورهم ويشاورهم عن كل صغرية وكبرية ختص 

اهلل  قدس  اخلوئي  للسيد  زياراته  السيام  واملجتمع  املنرب  أمور 
نفسه بمعية الشاعر الكبري الشيخ هادي القصاب النجفي .

احلسيني  املنرب  رواديد  من  العديد  الكريمتني  يديه  تتلمذ عى 
ومن هؤالء الكرام: )عّواد حسن الطويرجاوي نزيل أصفهان، 
عيل حبيب السلطاين، حامد محزة حممود الشافعي، سيد نعمة 
الغرايب، سيد نوري املوسوي اهلنداوي، حسني عالوي، حممد 

جالوي، وأخريا عيل الثرواين(.
اىل دار اخللد 

رحل يف وقت صعب )جائحة كورونا( بسبب وعكة صحية 
أدى  به وهو كرس يف احلوض عند سقوطه يف احلامم مما  املت 
الكرس وعى أثره أجريت له عملية جراحية كربى يف مستشفى 
العناية  رغم  الفراش  مالزم  وظل  املقدسة  كربالء  يف  الكفيل 

الطبية من قبل اجلهات املختصة ولكن أرادت اهلل تعاىل.
لينعم بشفاعة احلسني عليه السالم الذي  رحل اىل دار اخللد 
..ترك خلفه  والعيش  الغداة  نعاه وبكى عى مصابه يف  لطاملا 
أرثًا حسينيًا جليًا لألجيال القادمة ليكون معلاًم خالدًا وذكرًا 

طيبًا.
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الى روِح الشهيد السعيد
 ) أنور حسيب عبد العالي موسى الخفاجي(

عريس الحشد.. الذي ذهب حيث تنتظره 
الشهادة 
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ها هي الحياة الثانية تنادي الشرفاء ان يلتحقوا بها شهداء.. ففي الرؤيا رأى ان المالئكة يأتون 
الجنة  دخوله  قبل  له  ليسجدوا  والثانية  االولى  بين  ما  الفاصلة  أبواب  أمام  ويتجمهروا  أفواجاً 
مالبس  بيضاء  كحمامة  نفسه  يرى  كان  بهائها  من  كانت  لحظة  العين.  حور  من  زواجه  ويجددوا 
أينما  الجاري..  الوان عديدة تخرج منه كالنهر  ينابيع يفور منها  عرس، وفجأة تتحول مالبسه إلى 
التي  أنه كان  على سجيته  رائحة طيبة لم يشمها سابقا. وبما  المكان وتفوح منه  يحط يزدهر 
تربى عليها، بدأ ُيرتلُ شعاره المشبع بالوالء: يا زهراء.. فتح عينيه على صوت وحيه، وهو ما يزالُ يرى 
وشاح الرؤيا كأنه حقيقة ال مناص منا، وبتكرارها ليالي عديدة أيقن أن الله يبشره بموت جميل.. 

ابتسم لما كان في عقله من رؤيا، وهو يردد مع نفسه:
-  المالئكة ال يسجدون اال للشهداء، والموتى ال يرجعون.. ولكن الشهيد يبقى حيا مع االحياء ما 

دامت الحياة قائمة.

هبذه القناعة الذاتية لشاٍب مثله التي مألت كيانه بام يعتقدته 
من صحت اإلشارات االهلية له باملوت.. تشعره ان رؤياه 
تعد  زفة عرس  الدنيا، يف  مفارق  أنه  توحي  كلها دالالت 
نفسه، وهو  يعلم هبا.. كتم ذلك مع  الغيب وهو ال  له يف 
حتت  هبا  ويزهو  به  تزهو  واحلياة  الذهبي،  القفص  يدخل 
رعاية أبيه شيخ عشرية )آل عويد - خفاجة ذي قار( التي 
يف  السالم-  -عليهم  البيت  ألهل  بالوالء  صيدها  يعلو 
ربوع العراق وراياهتا ترفرف فوق سطوح بيوت النارصية 
من أقصاها إىل أقصاها بعناوين الوفاء والكرم والشجاعة 

والعدالة..
انشغل عقله برؤيته وغرق يف التفكري، وهو يبحث عن قرار. 
ملن يقول بأنه عى أبواب األبدية.. وهل سيصدقونه؟ هل 
يفصح  الفرح..؟ هل  إىل عروسته وهو يف عرين  يتحدث 
ألبيه الشيخ وأخوته وأعاممه.. وهو أصغرهم سنًا ؟. وان 
قال فكيف ستكون النهاية؟. ألتجأ اىل القرآن احلكيم ويف 
كل آية من آياته الكريمة جيد نفسه من الشهداء. مللم شتات 
ليكون  الكفائي  اجلهاد  بالدفاع  والتحق  أمره  وعزم  نفسه 
بدرا من بدور احلشد الشعبي ضد عصابات)داعش( التي 

استباحت العرض واألرض واملقدسات.
 مل يعرتض أحد حتى زوجته املصانة شجعته عى  أن يكون 
من رجال املرجعية الدينية العليا، وهي فخورة به كمجاهد 
كتب  القريب  برحيلها  العارفة  نفسه  تلقاء  فمن  كفائي. 
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الواجبة..  الصالة  من  فاته  ما  االدعية وصى  وصاياه وحفظ 
ال  من  كل  ليحيل  للجميع،  واحلب  الشفافية  بمنتهى  أصبح 
التمرد  منه  ورفع  الصغري  قلبه  صيغة  وعاد  حبيب،  اىل  حيبه 
والرغبات ونج طريق املستقيم.. وبرز جماهدا حمرتفا يف محل 
ال��دروع..  مقاومة  سالح  يف  مميزا  وقائدا  اخلفيف،  السالح 
ليكون قصة يبوح هبا كل املجاهدين واحجية بطل مقاوم يف 
كل املعارك ) سامراء( له فيها صوالت قتالية كبرية(، و)جرف 
الزهراء،  السيدة  باسم  التي سمعت اقضيتها صوته  الصخر( 
الفاصلة بني  ورشقاط وتل عبطة و وجبال مكحول وحدود 
العراق وسوريا، حتى توقف عند اقضية ومدن وقرى حمافظة 
صالح الدين بكل نواحيها، وقد سجلت له سجالت ابطال 
احلشد بطوالت منفردة يف قاطع) بيجي( وهو يصول بمدرعة 
والسيارات  الناسفة  باألحزمة  املفخخني  هبا  جيندل  قتالية 
امللغومة باملتفجرات املميتة وحني جاء نداء قادمون يا نينوى 
ونفس  الشجاعة  يف  باسلة  وروح  القتال  يف  صوت  له  كان 
الرؤيا..  تؤكدها  كام  بدمائها  خمضبة  اهلل  ستلقي  بأنا  مطمئنة 
فباي معركة خيوضها كان يؤمن  ثمة خياران ال ثالث هلام إن مل 
حيقق نرصا مؤكدا؛ سيحقق االستشهاد.. بقي يدور يف رحى 
عى  هائمة  فراشة  جنح  عى  روحه  حامال  الكفائي،  اجلهاد 
ال  شبابه،  عرس  زينة  بكل  االستشهاد  نحو  يميض  الشموع، 
يقايض روحه أمام قلبه وال يشكو ترك زوجته يف أمجل أشهر 
حياته الزوجية.. كان يؤكد هلا بأنه ال يبخل عليها بملح جهاده 
بحصانة  شموهلا  عن  يتلكأ  وال  والعقيدة،  الوطن  أجل  من 
زوجة  تكون  أن  النسب  هبذا  جديرة  وهي  الشهادة،  رشف 
الشهيد. وهي تردد بكياسة سيدة مؤمنة وتسمعه كالمها بكل 

دماثة خلق: 
- يا رفعة علم ابن ذي قار اخلفاجي، أصعد بجناحيك أعى 
هلل  املخلصون  والرجال  الرجولة،  وقت  فهذا  القرابني،  قمم 

والوطن قليلون.
َغرَف منها العزم، وأمتأل قلبه قوة وهو يسري نحو حترير سلسلة 
-جبال محرين- املتشعبة واملتلوية والتي تكثر فيها املضافات 
للتفخيخ  ومصانع  للتدريب،  وديان  واملغارات  الداعشية، 
بدأ  وشجاعته  بأسه  شدة  ومن  امل��وت.  ادوات  من  وغريها 
ال  ما  فتح  يف  املدرعة  صوالته  يف  عليه  يعتمدون  املجاهدون 
وعهده  سنه  ولصغر  )داع��ش(..  إره��اب  أمام  فتحه  يمكن 
بالزواج مل يناد  اال ب�) عريس احلشد( صفة عشقها وهو يسحق 
كل لئيم داعيش .. كالصقر املتوثِّبهِ ملدامهة فريسته وعى جبينه 
ُغرٌة خرضاء مكتوب عليها ) يا زهراء(. بيقني حرزها مل يتعثر 
هيمه  وال  امل��وت  خيش  ومل  والتطهري،  التحرير  عواصف  يف 
ويتنفس  يتنهد  كان  قنابل.  عصف  وال  انفجار  وال  رصاص 
الرؤيا  عامل  يف  يزال  ما  وكأنه  املعارك..  قلب  يف  طيبا  هواء 
اليها  التي تزيده شوقا  يرى نفسه كالشهيد احلامل بمنظر اجلنة 
فيوقظ يف روحه جيشا كامال يف صدر رجل يمأل سواتر الصد 
الدينية  واملرجعية  الوطن  حب  بإيامن  والرصاص  بالتهليل 
واىل  واألول  األهم  الوطن  هو   : يقول  نفس  وبكل  العليا.. 

األبد.. املرجعية هي املهم وليس طريق أعدل من طريقها.
وما كان يفرحه أكثر حني ينادي عليه املجاهدون: أين أنت يا 
)عريس احلشد( كلمة خترج من األفواه تسعده جدا يطري فيها 
قوة  من  أوتى  ما  بكل  امليدان  صوب  وينطلق  السحاب  فوق 
وهو يتذكر زوجته املصون وهي تقول له عند التحاقه: رايتك 

بيضاء  يا فخر قرية ال عويد /خفاجة النارصية. 
كلامهتا تركت فيه طالسَم اخلهِصبهِ والتجدد، وتشد من أزره 
أخرى وخيرج من  إىل  معركة  وينتقل من  اجلبال  يطوف  وهو 
املدد  أنقطع  حني  بسالته  يف  أعجوبة  وأخر  بأعجوبة.  املوت 
السكريات..  قرية  يف  واملرابطة  املقاتلة  ملجموعته  اللوجستي 
اسمه  يشء  عى  هيادنون  ال  الذين  البدريني  من  وأغلبهم 

كان غصنا ينتظر هبوب ريح السماء لتقطع ورقته الخضراء بأجمل 
بقوة  الجميع  فيراه  يذهب..  اينما  االستشهاد  مع  فكان  لونها.. 
تعادل اعتى الرياح وهو يطيح بكل الغربان المقنعة باسم الدين..
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صفوفهم،  خي��رتق  ان  خلائن  يسمحون  وال  امل��ذه��ب، 
رؤوسهم  أينعت  أينام  باملرصاد  األس��ود  لغربان  وكانوا 
سواد  تذيب  وهي  السامء  حلظة  ويف  فرحني.  يقطفونا 
يوم  شمس  خيوط  فتشقه  الصادق  الفجر  ببياض  الليل 
1438ه�  رجب   9 املوافق  2017م   /  4  /  6 اخلميس 
الصد  الدواعش عى سواتر  قبل  تعرض مكثف من  عن 
يف قرية -السكريات- التابعة لقضاء بيجي ضمن حدود 
حمافظة صالح الدين.. وهي وسط املنطقة الفاصلة ما بني 
مدينة تكريت وجبال محرين. أرض صعبة بكثرة وديانا 
املنطقة من  فيها خونة  التي اشرتك  املباغتة  وتالهلا.. هبذه 
بعض االهايل، متكنت قوة جبانة من )داعش( من دخول 
قرية السكريات وحمارصة املجاهدين. كان البطل عريس 
قد  اخلفاجي(  موسى  العايل  عبد  حسيب  أنور  احلشد) 
كبت بمدرعته عرشات من الدواعش ولكن الكثرة احيانا 
املجاهد  زميله  اصابة  بعد  عن  فشاهد  الشجاعة.  تغلب 
املقرب من قلبه قد حارصته فئران)داعش( دخل مدرسة 
االبتدائية، أخذته شهامته ورجولته وعاطفته  السكريات 
بتغري مسار املدرعة نحو املدرسة من أجل انقاذ صديقه. 
ان قتل  املدرسة بعد  وقد تكمن من فتح ثغرة ودخل اىل 
ونزل إلنقاذه، ومتكن  زميله،  التقرب من  كل من حاول 
من  اثنني  مع  االبيض  بالسالح  مواجهة  بعد  ذلك  من 

بقوته وجرح أخر وىل هاربا.. لكن شمس  قتلهم  الدواعش 
الصباح مل ترسل بعد اشعتها، ومل يشعر بدفئها حني خرج من 
غري  بعدد  اصابه  القناص  ورصاص  صديقه  حامال  املدرسة 
احلشد(  ليقع) عريس  اخلارقة  احلارقة  الرصاصات  من  قليل 
شهيدا وهو يرصخ: يا زهراء أنا قادم اليك يا شفيعتي يف حيايت 

استقبليني يف استشهادي.. 
احلوار  هو  ما  يعرف  ال  جماهد،  انقاذ  جثة  حيمل  وهو  سقط 
الذي دار بني الشهيدين اال ان) عريس احلشد( ذهب مبتسام 
ينتظر  غصنا  كان  جهاده  فرتة  فطوال  الرؤيا.  حقق  ان  بعد 
هبوب ريح السامء لتقطع ورقته اخلرضاء بأمجل لونا.. فكان 
اعتى  تعادل  بقوة  اجلميع  فرياه  يذهب..  اينام  االستشهاد  مع 
الرياح وهو يطيح بكل الغربان املقنعة باسم الدين.. كأنه يريد 
ان يستبدل كلمة عريس احلشد بعريس السامء. فكان ال هياب 

اسئلة  او  شكا  نفسه  يف  يوقد  وال  معركة  يف  حيتد  وال  املوت 
حسن.  بقبول  قلبه  وتقبها  رأسه  يف  حقيقة  من  راه  ما  حتبط 
فروحه العذبة كانت تبحث عن درب االستشهاد وتنتظره يف 
كل معركة . اراد ان حيظى بالشهادة من أعى مراتبها كي يباهي 
هبا املالئكة كعريس جاء خمضبا بدماء أعداء اهلل واإلنسانية.. 

وحتققت رؤية االستشهاد التي كان يبحث عنها يف ثانية من 
كعريس  الشهادة  وتوج  والكرامة..  والعز  الرشف  معركة 
زف جسدا حتمل األيادي الوالئية بني ارضح األئمة عليهم 
السالم.. ليكون يف بيته الدائم عند وادي السالم.. أما روحه 
السموات ليكون يف صفوف  فقد زفتها املالئكة يف ملكوت 
عرسهم  أوج  يف  وهم  الزائلة  احلياة  تركوا  الذين  الشبان 
التي وعد اهلل  الدائمة مع حوريات اجلنان  ليكونوا يف احلياة 
هبا كل من قدموا أرواحهم قرابني يف سبيل اإلنسان والوطن 

والدين. 
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يعة شر

ُيجمع الهالل على أهّلة، والهالل هو المرحلة األولى من مراحل القمر، 
وما دام لم يتم بدراً يقال له الهالل، ومن هنا جاء تشبيه كل شيء عليه 
بالهاللي، ومنه اش��تّق الفعل هلَّ، أي باَن، فنقول هلَّ الهالل بمعنى 
ظه��َر، والقمر اس��م عام ُيطل��ق على النج��م الكروي الكبي��ر والذي هو 
مالزم للكرة األرضية وال يفارقها، واس��ُتعير اس��مه لكرات أخرى له ش��به 
المالزمة بها كما في أقمار كوكب الزحل، وربما كانت لغيرها أيضاً أقمار 

إال أنها لم ُتكتشف بعد، ولكن مفردة الهالل والبدر حالتان، 

)2 األهّلة )1 – 
لمحّق��ق م��ة ا لعال م��ن فك��ر ا

س��ي با لكر ا ق  د صا محم��د  لش��يخ  ا  

�ة
��ي�

ام
���س��

ف اإ
�ار

ع�
م��

يت  األوىل: عندما يكون منّورًا، فإن كانت دائرته مكتملة ُسمِّ
يف  نحن  أخرى  أسامء  وهناك  باهلالل،  ُسّمي  وإال  بالبدر 
حالة  فهي  املحاق  يف  يكون  عندما  والثانية  هنا،  عنها  غنًى 
حاالت  يف  التغيري  وهذا  متامًا،  منه  املنّور  اجلانب  رؤية  عدم 
القمر يتم بحركة القمر حول األرض، وحركة األرض حول 
بيان فرتة هذه  نفسها، وحركتها حول الشمس، وسنأيت عى 
الدورات، فباألوىل تتحقق األشهر اهلاللية، وبالثانية يتحقق 
)السنة(  األربعة  الفصول  تتحقق  الثالثة  ويف  والنهار،  الليل 

أيضًا من حيث  اهلاللية  تأثري يف حتقق األشهر  معًا  وجلميعها 
رؤية القمر وعدم رؤيته، ومن حيث انعكاس ضوء الشمس 

عى القمر وعدمه، ومن حيث رؤية نور القمر وعدمه.
من  اإلنسان  حياة  عى  كبرية  آثارًا   للقمر   أنَّ  شك  وال 
آثاره  من  ُرصد  وقد  التوقيت،  مسألة  أبرزها  عدة  جهات 
، ومتى  ، فإنَّ نوره متى ما أرشق كان سببًا يف امَلدِّ امَلدِّ واجلَْزرهِ
تأثري  له  القمر  نور  أنَّ  ومنها   ، اجلَْزرهِ يف  سببًا  كان  انحرَس  ما 
هنا  هيمنا  وما  اآلثار،  من  غريها  اىل  املرأة،  نفسية  عى  سلبي 
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نجيب  أْن  بمكان  الرضورة  ومن  التوقيت،  مسألة  بيان  هو 
ُأنيط التوقيت الشهري يف اإلسالم  عى الذين يتساءلون ملاذا 
بحركة القمر، واجلواب أنَّ اإلسالم يعتمد عى البساطة، فإنَّ 
أيام  يوم هو من  أْن يعرف يف أي  اإلنسان بشكل عام يمكنه 
فإْن  الرسعة،  وجه  وعى  القمر  عى  اطلعَت  ما  فإذا  الشهر، 
كان رفيعًا جدًا وقوسه اىل األعى )أي أنَّ ظهر القوس اهلاليل 
توّجه  حسب  اليرسى-  السفلية  اجلهة  اىل  كان  منه  امليضء 
نصف  كان  وإْن  الشهر،  من  ليلة  أول  فهو   )- إليه  الناظر 
دائرته من اجلهة الُسفلية اليرسى فهو يف الليلة السابعة، وإْن 
كان بدرًا )متامًا( أي دائرة متكاملة فهو يف الليلة الرابع عرش، 
يف  فهو  اليمنى  العلوية  اجلهة  من  نصفه  امتى  قد  كان  وإْن 
اجلهة  اىل  وقوسه  رفيعًا  كان  وإذا  والعرشين،  الواحدة  الليلة 
الليلة   يف  فهو  األيمن  اجلانب  من  األعى  اىل  وظهره  السفلية 
الثامنة والعرشين، وإذا مل ُير فهو يف املحاق )29-30(، وما 
أْن  يمكن  أخرى  طريقة  فأية  واضح،  األربع  احلاالت  بني 
البادية،  يف  فاإلنسان  الطريقة،  هذه  من  وضوحًا  أكثر  تكون 
يمكنه  السهول،  ويف  اجلبال،  قهَِمم  ويف  البحار،  عمق  ويف 
والساعة  والتقاويم  املفكرات  اىل  احلاجة  دون  ذلك  معرفة 

وأّية آلة أخرى.
وإنَّ مسألة رؤية اهلالل كانت سهلة بسيطة، وُطرحت لتكون 
املسؤولني  وابتعاد  املهملني  إمهال  األسف  مع  ولكن  هكذا، 
املسألة هاجس  لتصبح هذه  األمور وعّقدهْتا  أّزمةهِ  العلم  عن 
كل مؤمن يف بداية شهر رمضان وشوال وذي احلجة بالدرجة 
األوىل، ودخل عى هذا اخلط احلُّكام، فتعاملوا معها معاملة 
استخداماهتم  يف  غريها  كام  جرّيوها  وباألحرى  سياسية، 
مع  دولة  سياسة  توافقت  فمتى  واجتامعيًا،  مذهبيًا  السياسية 
سياستها  مع  تتفق  مل  ومتى  ُقضاهتا،  عاء  بادِّ أخذت  أخرى 
استقلت لنفسها بقرار وربام خالفته، والُقضاة مع كل األسف 
أصبح بعضهم تتالعب به أهواء السالطني حيث أنم أْمَسوا 
مع  رأهيم  فيتكّيف  ووّعاظهم،  السلطان  أدوات  من  جزءًا 
هوى  الركب  عن  ختّلف  وَمْن  السالطني،  بل  السلطان  رأي 

ومل يسمع له صوت وإْن كان مع احلق واحلق معه.
َفْهم القارصين من جهة،  التالعبات متّت عى حساب  وهذه 
جهة  من  األعداء  قبل  من  هّدامة  أداة  استخدامها  وعى 
باإلصالحيني،  نفسها  عّرفت  أخرى  فئة  وهناك  أخرى، 

الذي يوجب اخلالف  القمر  فلنتخّى عن  القول:  اىل  فبدرت 
ونستعني  وأكربها  الكواكب  أظهر  اىل  ونتوّجه  واالختالف 
رأى  "فلام  قال:  حيث  وابراهيم)ع(  آزر  قصة  يف  كام   - به 
 ،-  ]78 ]األنعام:  أكرب"  هذا  ريب  هذا  قال  بازغة  الشمس 
شمسيًا  تقوياًم  التقويم  فلنجعل  قائاًل:    اإلصالحي  فاقرتح 
ونرجع اىل أيام الرسول )ص( لنطبِّق األشهر القمرية آنذاك 
مع  يطابق  شهر  صوم  بأن  قرارنا  لنأخذ  الشمسية  باألشهر 
وما  واملعارك  األعياد  من  املناسبات  كل  وحتّول  كذا  شهر 
وكأن  اخلالف،  هذا  وُننهي  الشميس  التقويم  اىل  ذلك  اىل 
اخلالف حدث من الترشيع والتاريخ، ويف الواقع أن اخلالف 
حدث عن جهل اجلََهلة من جهة ومن تسييس السياسيني من 
من  كانت  التي  اجلّمة  الفوائد  متناسيًا  أو  ناسيًا  أخرى،  جهة 
بالشهر  التوقيت  هذا  وتعاىل  سبحانه  اهلل  اختيار  فلسفة  وراء 
مناسك  أداء  يف  أو  رمضان،  شهر  صوم  يف  سواء  القمري، 
الشهرية  الدورة  يف  أو  للجهاد،  احلرم  األشهر  يف  أو  احلج، 
توقيتات  أو  ووالدته  اجلنني  نمو  من  يتبعها  وما  للمرأة 
والروايات،  اآليات  احلائط  عرض  بذلك  ضاربًا  أخرى، 
هذا  قبول  ألمكن  وفلسفة  حكمة  دين  اإلسالم  يكن  مل  ولو 
القول، ولكننا نجد أنه يف توقيتات أخرى يعتمد عى دوران 
األرض حول الشمس كالفرائض اليومية وكثري من األعامل 
املرتبطة بالفصول األربعة واألشهر الشمسية وذلك ألسباب 
علمية نذكر واحدة منها، وعى سبيل املثال ما ورد يف خواص 
األدعية  وما ورد من  الغريب(،  )الرشقي ال  نيسان  مطر شهر 
واستخدامات فقد اكتشفوا حديثًا إن أكثر النيازك تتحرك يف 
اىل  حاملة  املاطرة  الغيوم  صناعة  تأثريات يف  وهلا  الشهر  هذا 
األرض مواد معدنية حيتاجها اإلنسان يف حياته العملية، دعنا 
عن ذلك ولنأتهِ اىل البساطة يف مسألة التوقيت فإن االعتامد 
يف الفرائض اليومية عى حركة األرض حول الشمس )أعني 
التقويم الشميس( هو لسهولة التوصيل اىل مثل هذا التوقيت 
أي  يف  إنسان  كل  فإن  املنبهات  واىل  الساعة  اىل  احلاجة  دون 
الضوء  اندالع  هو  إذ  الفجر،  وقت  معرفة  يمكنه  كان  مكان 
من جهة الرشق ايذانًا بانتهاء الليل ثم ش�روق الشمس، ويف 
من  رأسه  عن  الشمس  زوال  إدراك  يمكنه  النهار  منتصف 
اجتاه الرشق اىل جهة الغرب، وعند األصيل كذلك، فمعرفة 

غروب الشمس يمكن دركه بكل سهولة وُيرس.
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موضع  وتشكل  شكلت  أحداث  من  أرضها  عى  دار  وما 
من  االحداث  هذه  تضمنته  ملا  الشعوب  مجيع  لدى  اهتامم 

قضايا حمورية مشرتكة.
مكملة  حلقة  هو   )16( ال�  بنسخته  الشهادة   ربيع  مهرجان 
احللقة  هذه  متيزت  األخرى  وكاحللقات  املاضية،  للنسخة 
بضمها عدد من الشخصيات والوفود االجنبية من مفكرين 
الكاتبة،   ، املستبرصة  بينهم  من  كان  وصحفيني  وُكتاب 

والناشطة النسوية سلفي جريارد من فرنسا.
* السيدة سلفي ضيف مميز من ضيوف املهرجان نود التعرف 

أكثر عىل شخصِك
وكاتبة  مستبرصة  فرنسا،  من  فونتان،  جريارد  سلفي  أنا   ��

وناشطة نسوية وشاعرة.
ضيوف  من  وضيفة  كربالء  مدينة  رحاب  يف  تكوين  ان   *

املهرجان هو حلم حتقق كنِت بانتظاره حدثينا عن ذلك.
�� ترشفت هذا العام بزيارة كربالء بدعوة من العتبة احلسينية 
املقدسة للمشاركة يف مهرجان ربيع الشهادة الثقايف العاملي، 

كربالء  بزيارة  خالهلا  من  اترشف  التي  الثانية  املرة  وهذه 
عام  يف  كانت  االوىل  املرة  حيث  املهرجان  يف  واملشاركة 
2015 وكان رشف عظيم ومنذ ثامن سنوات وأنا انتظر هذه 

اللحظة بلهفة كبرية.
* مركز اإلعالم الدويل: ملاذا هذه اللهفة وهذا التشوق؟

حيث  كبرية،  روحية  برحلة  قام  شخص  أنا  الواقع  يف   ��
و  املعلومة  التعلم واملحاولة الكتساب  افنيت حيايت كلها يف 
التعريف  نطاق  يف  فقط  ليس  وهذا  نرشها  أجل  من  املعرفة 
والرتويج لإلسالم ولكن يف خمتلف املجاالت، حيث سعيت 
جاهدة، من خالل ما استلهمته من أحاديث الرسول األكرم 
بحثي  خالل  ومن  عليهم  اهلل  صلوات  األطهار  بيته  وأهل 
هذه  واخليانة،  والنفاق  الظلم  ملكافحة  سعيت  احلقائق  عن 
دفعني  وما  البرش  بني  العالقة  تزعزع  التي  السيئة  الصفات 
لذلك هو حبي لآلخرين، هذا احلب املوجود يف داخيل منذ 

نعومة اضفاري.
علمنا،  كام  حياتِك  مسار  غري  حدث  اإلسالم  دخولِك   *

ترجمان
جيرارد:  الفرنسية  والناشطة  الكاتبة 

البيت  أهل  لوالية  هداني  أن  الله  أشكُر   

رحاب  في  تحتضن  ان  كربالء  مدينة  اعتادت 
)عليه  الــحــســيــن  ــام  ــإلم ل الــطــاهــر  الــمــرقــد 
شعبان  شهر  مــن  عــام  كــل  فــي  ــالم(  ــس ال
شتى  من  مرموقة  وشخصيات  وفوداً  األغر، 
التحاور  مائدة  على  يلتقون  المعمورة  أرجاء 
مهرجان  يجمعهم  والــفــكــري  الــثــقــافــي 
كل  ليدلو  العالمي  الثقافي  الشهادة  ربيع 
وجدانه  وفي  ذهنه  في  وليحمل  لديه  بما 

تصورات ورؤى عن مدينة كربالء.

حوار وترجمة/ حسين عصام
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ل؟ فكيف حصل هذا التحوهّ
كاثوليكية  عائلة  من  انحدر  انا  حيايت،  قصة  هي  هذه   ��
ويف  والديت  توفيت  العمر  من  عامًا  عرشين  بلوغي  وعند 
اي  لدي  يكن  ومل  ملحدة  بأنني  اعتقدت  الوقت  ذلك 
من  الكثري  ارى  كنت  ألنني  الكاثوليكي،  بالدين  اعتقاد 
والدي  فقدت  وعندما  ذلك،  يف  املصداقية  وعدم  الرياء 
بتّعلم  بدأت  حيث  هبا  واالعتقاد  اآلخرة  يف  التفكر  بدأت 
وهكذا  جهنم  اىل  والديت  تذهب  ال  حتى  والدعاء  الصالة 
من  فشيئًا  شيئًا  وتقريب  واهتاممي  الروحية  رحلتي  بدأت 
و  اإلسالم  اىل  قريبة  اصبحت  حتى  حيايت  طوال  احلقائق 
بحثت  كلام  وهي  كثرية  احداث  معي  حدثت  حيايت  خالل 
عن احلقائق كلام تقربت اكثر من اهلل )عّز وجل(، بعد ذلك 
السوي وله احلمد والشكر  الطريق  اىل  اهلل لريشدين  دعوت 
استجاب دعائي وهداين اىل اإلسالم وجعلني من اتباع اهل 
منذ  الطريق  هذا  عى  أنا  وهكذا  السالم(،  )عليهم  البيت 

مخسة وعرشين عامًا.

* كونِك شاعرة.. ماذا كتبِت بصدد مدينة كربالء التي حتوز 
جانبًا كبريًا من اهتامماتِك؟

�� أّلفت العديد من الشعر حول كربالء وأهل البيت )عليهم 
من  العديد  مع  عملت  األصل  فرنسية  وألنني  السالم(، 
اىل  املرتمجة  النصوص  تدقيق  خالل  من  الدينية  املؤسسات 
النصوص  تدقيق  عى  مسبقًا  عملت  حيث  الفرنسية  اللغة 
احلسينية  العتبة  من  الفرنسية  باللغة  صدرت  التي  الفرنسية 
االلكرتونية،  املواقع  وعى  ورقيا  تنرش  ومقاالت  كتب  من 
املؤسسات  وبقية  املطهرة  الرضوية  العتبة  مع  احلال  وكذلك 
اىل  سافرت  أنني  كام  الفرنسية،  باللغة  نتاج  هلا  التي  الشيعية 
العديد من بلدان العامل وزرت الكثري من املؤسسات الشيعية 
هناك واقمنا العديد من الندوات واملؤمترات التعريفية بسرية 

اهل البيت )عليهم السالم(.

* مركز اإلعالم الدويل يف العتبة احلسينية.
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ما عالقة التس��بيح بالرضا والراحة؟ نعم التسبيح يرد القدر 
كام يف قصة نبي اهلل يونس )عليه الس��الم(، حيث قال تعاىل: 
نَي )الصافات/143( َلَلبهَِث يفهِ  حهِ ْن امْلَُس��بِّ ُه َكاَن مهِ َأنَّ {َفَلْواَل 
َبْطنهِ��ههِ إهِىَل َيْومهِ ُيْبَعُثوَن )الصاف��ات/144(}.. وكان يقول يف 

تسبيحه: 
هِنَي" املهِ الظَّ َن  مهِ ُكْنُت  إهِينِّ  ُسْبَحاَنَك  َأْنَت  إهِالَّ  إهَِلَه  "ال 

أما التسبيح والرضا.. فثمة آية كريمة من كتاب اهلل احلكيم؛ 
كأنا تكشف رّس هذا املعنى، وكيف يكون التسبيح يف سائر 

اليوم؟، يقول احلق تبارك وتعاىل:
��ْمسهِ َوَقْبَل اْلُغُروبهِ  {َوَس��بِّْح بهَِحْمدهِ َربِّ��َك َقْبَل ُطُلوعهِ الشَّ

ُجودهِ )ق/40(}..  ْيلهِ َفَس��بِّْحُه َوَأْدَباَر السُّ َن اللَّ )ق/39( َومهِ
وفيه نجاة من اهلم والضيق.

يرُد صاحب وس��ائل الشيعة )ج9 ص 434( ما رواه جابر اجلعفي، عن أيب 
الم(: "تصدقت  جعفر )عليه الس��الم( قال: قال أمري املؤمنني عيل )عليه السَّ
يومًا بدينار، فقال يل رسول اهلل )صىَّ اهلل عليه وآله(: "َأَما َعلهِْمَت َأنَّ َصَدَقَة 
َطانًا، َوَما َتَقُع يفهِ  نَي َش��يْ َيْي َس��بعهِ ا َعن حَلْ امُلؤمهِنهِ اَل خَتُرُج مهِن يده حتى َتُفكَّ هبهِ
ههِ اآليَة {َأمَلْ َيْعَلُموا  بِّ َتَباَرَك َو َتَعاىَل، َأمل َتقَرأ َهذهِ ائهِلهِ َحتَّى َتَقَع يفهِ َيدهِ الرَّ َيدهِ السَّ
}"، و حليي مثنى حلي –  َدَقاتهِ ههِ َوَيْأُخُذ الصَّ َب��ادهِ ْوَبَة َعْن عهِ َ ُه��وَ َيْقَبُل التَّ َأنَّ اهللَّ

بالكرس- وهو عظم احلنك وهو الذي ينبت عليه الشعر. 

إلهي.. واجعلني له متبًعا، حتى ألقاك يوم 
راضًيا، وعن ذنوبي غاضًيا، قد  القيامة عني 
أوجبت لي منك الرحمة والرضوان، وأنزلتني 

دار القرار ومحل األخيار..

نميمة..

َأْن تقَع بيِد السائِل دقُة قبَل  الصَّ

القدر؟ التسبيح يرد  هل 

خلف كل نافذة قصة!..
وخل��ف القصة قلوب خمتلفة تنب��ض باحلب، باحلنني، 

باألمل، بالوجع، والفقدان.
وبام ال يشتهى ان حُيكى..

فدع قضاي��ا القل��وب لبارئها، وال تض��ع أنفك إال يف 
اخلري.

. لحّلي تض��ى عل��ي ا : مر بقل��م
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بايجابية  فكر 

ُه(: "هل تعل��م أن فالنًا قادر ع��ٰى الطريان؟"،  ُّ َس رسهِ قالوا للس��ّيد الق��ايض )ُق��دِّ
فأجاب: 

"هذا األمر غري مهم، فالذباب والبعوض يطريان..".

 وقالوا أيضا: "وماذا تقول لو علمت أن فالنًا يسري فوق املاء؟".
فأجاب: "وهذا األمر أيضًا غري مهم، فلوحًا من اخلشب يفعل نفس احلركة".

قالوا: "إذًا ما هي املعجزة بنظرك؟ وما هو املهم؟".
فقال: "أن متيش بني الناس وال تفقد مبادئ األخالق، فال تكذب وال ترسق، وال 
تغش وال تغتب، وال ختن ثقتهم واعتامدهم عليك وتكرس قلوهبم، يعني أن تكون 

إنسانًا بمعنى الكلمة، وهي املعجزة احلقيقية".

ف��ي االن��ت��ظ��ار

ما هو المهم؟ 

أن التفكيــر اإليجابــي يخفــف اآلالم واألحــزان، ويزيــل القلق 
والحيويــة  والتفــاؤل  الرضــا  النفــس  فــي  ويبعــث  والتوتــر، 

والنشاط والبهجة والسرور.

البهيم  الليل  فشعشع  لوعتي  قناديل  أوقدت 
اماًل عسى أن أحلظ  بنور اليقني. تلفتُّ يمينًا وشهِ
شيئًا من ظلك املمتّد بني األرض والسامء. أو 

أسمع وقعًا خلطوك املتأين يف غورهِ التاريخ. 
جلست عى مفرتق السبل املتالشية إىل رسَّ من 
رأى، أستنشق عبق الوالدة يف رئة الرسداب. 
خ��واط��ري،  الكلامت  م��ش��ارف  ع��ى  تاهت 
فتمثلت يومك جيثو فوق أديم امللكوت، يرفع 

شاهدة للحق وراية للثأر. 
تالفيف  بني  إرٍص  من  أمح��ل  ما  كل  خبأت 
حتت  املخبوء  بعض  قرسًا  مني  يفلت  الروح. 
تقاسمني  سأراك  متى  ياهلل  اخل��وف..  وسادة 
القطيف،  وتشاطرين  م��واس��اة،  الرغيف، 

جماراة؟!
قلُت  حتسبني  ال  اآلن..  به  أبوُح  ما  كل  هذر 
ما قلُت.. وهٌم هذا الذي أعيشه اللحظة.. ال 
ذنب يل سواك.. ال يشء يعرتيني غري هواك. 
الكتامن..  من  سأموت  أين  الوحيدة  احلقيقة 
فالشوق ال يعرف الصمت، واملوت ال يعرف 

الكالم.. 
عى  سأكتب  نفيس،  س��أودع  الرحيل  وقبل 

جبيني: شهيد االنتظار.
قدري  إىل  السنني  وثاملة  العمر  ذيل  يا  اتبعني 

األخري..إىل قمري املنري.

قدري األخير

ي 
الم

س
ال

در 
حي
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130 طناً مواد غذائية متفّرقة
50 طناً من الطحين

7 أطنان من الرز
52 طناً من السّكر

5 أطنان معجون طماطم
90 طناً من الزيت

15 طناً من حليب األطفال
3 أطنان شعرية

500 كيلوغرام شاي
1 طن من الملح

5 أطنان أجبان
2 طن من حليب الكبار

2 طن من الصابون
3 أطنان سّلة غذائية

30 طناً مالبس وبطانيات

تلبية لنداء المرجعية الدينية العليا
العتب�����ة الح������سيني����ة المق�������دسة

ترسل القافلة الثانية للشعب السوري

أكثر من )500 طن( حجم المساعدات للقافلة الثانية

@تجدونا  على : A L A H R A R


