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:

المشاركون في الكتابة:

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ
حسن الهاشمي

ال�شهداء و�شبيه  ل�شيد  االأكرب  ال�شالم االبن  االأكرب عليه  علي 
عا�شوراء  يوم  مهجته  بذل  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 
عليه  �شالم اهلل  االأكرب  �شجاعة على  الدين، جتّلت  �شبيل  يف 
وب�شريته يف دينه يوم عا�شوراء ومن اأبرز معامل ذلك الوعي 
مقاتل  بني  ق�شر  وعند  الرجز،  من  ين�شده  كان  وما  كلماته 
واإنا  اإنا هلل  يقول:  وهو  انتبه  ثم  براأ�شه خفقة  احل�شني  خفق 
اإليه راجعون، وكررها ثالثا  فقال له علي االأكرب: يا اأبتاه مم 
براأ�شي  خفقت  اإين  بني  يا  ال�شالم:  عليه  فقال  ا�شرتجعت؟ 
خفقة فعّن يل فار�س على فر�س وقال: القوم ي�شريون واملنايا 
ت�شري اإليهم، فقال له: اأو ل�شنا على احلق؟ قال االإمام : بلى . 

قال: فاإننا اإذن ال نبايل اأن منوت حمّقني. 
يا لها من كلمة قد �شطرها التاريخ باأحرف من نور )اأو ل�شنا 
ت�شت�شرخ  وهي  اأن منوت حمقني(  نبايل  ال  اإذن  على احلق، 
املظلوم  اإن�شاف  تنتهج احلق عن طريق  اأن  ال�شمائر احلية 
النا�س  وخدمة  الفقري  وم�شاعدة  الظامل  بوجه  والوقوف 
واإن  الكالم  وهذا  �شفوفهم،  بني  وامل�شاواة  العدالة  واإعمال 
اأزمة  بيدهم  ومن  البالد  قادة  اإن  بيد  للجميع  موجها  كان 
اإن الذي  االأمور م�شمولون به قبل غريهم، ومما ال �شك فيه 
يخلد االإن�شان ال�شري على جادة احلق والتوا�شي به والتوا�شل 

بال�شرب لقطف ثماره اجلنية التي تعم فائدتها للجميع. 
عندما  التوافق  اأجمل  وما  تتحقق؟!  عندما  الوحدة  اأحلى  ما 
اأجمل  وما  ترت�شخ؟!  عندما  االأخوة  اأ�شفى  وما  يتجذر؟! 
ت�شرب  عندما  والتوا�شل  واالن�شجام  واملحبة  املودة  مفردات 
ننبذ  اأن  اأجمل  وما  الواحد؟!  املجتمع  اأطناب  يف  بجذورها 
العنف واحلقد واالإحن والكراهية ون�شعها خلف ظهورنا الأنها 
طمعا  واالأخرى  الفينة  بني  فيها  ينفث  ال�شيطان  �شروب  من 

باإيقاد الفتنة والعداوة والتمزق والفرقة فيما بيننا؟! 
وطاملا يهتف فينا عظماوؤنا للتم�شك باحلق واالعت�شام بالقيم 
والف�شائل الأنها هي التي تو�شلنا اإىل �شبل النجاة، وهي التي 
حتقق اأمانينا يف اأن نعي�س اأحرارا يف زمن كرث فيه املوتورون 
التقوى  الأهل  واأبدا  دائما  والعاقبة  واملتزلفون،  واملتملقون 
على  وقعوا  �شواء  عنه،  والذابني  ودعاته  باحلق  والعاملني 
املوت وتغلبوا عليه وعلى �شياطني اجلن واالإن�س، اأم وقع املوت 
عليهم وهم قد خطوا بدمائهم طريق العز والكرامة الأمتهم 

ولالأجيال القادمة.
اقتحام املوت ال ينح�شر بالقتل يف �شاحات الوغى دائما، بل 
اإن الذي يجاهد من اأجل اإ�شعاد واإنقاذ �شعبه من املحن التي 
مير بها هو م�شداق  الإقحام النف�س باملوت حمقا كما قالها 
�شيدنا علي االأكرب، حيث اإنه يعر�س نف�شه ل�شهام االنتهازيني 
وال�شراق والنفعيني!! وكذلك من م�شاديق اال�شتماتة يف �شبيل 
احلق اال�شتمرار بتقدمي اخلدمات اجلليلة للنا�س والغو�س يف 
وماأكلهم  معي�شتهم  يف  وموا�شاتهم  م�شاكلهم  حلل  اأو�شاطهم 
املرجعية  عليها  توؤكد  التي  املوا�شيع  هذه  وترحالهم،  وحلهم 
ال�شادقة والتي هي بال �شك من �شمن نطاق احلق الذي دافع 
ولو  لتحقيقها  االأثر  يقتفون  ال�شرفاء  زال  وما  االأولياء،  عنه 

كلفهم ذلك حياتهم.      
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العدد  في هذا 

 ، اأَو ل�ْسنا على احلقِّ
اإذن ال نبايل؟!

اإذاعةُ  الرو�شِة احل�شّينيِة.. 
حتتفي باإيقاِد �شمعِتها ال�شاد�شِة مل�شريٍة اإعالميٍة مميزٍة

داُر القراآن الكرمي يف العتبة احل�شينية املقد�شة..

�شت ف�شائل اغر�شيها يف طفلك 

عا�شوراُء وحقوق االإن�شان 

ال�سيخ حبيب الكاظمي

ح�سني �سادق

ال�سيد عبد احل�سني د�ستغيب 

حممد اأمني جنف

حيدر عدنان
info@imamhussain.org

Email  :  n o n  _  a  n  n  a  s  h  r  @  y  a  h  o  o  .  c  o  m

 www.imamhussain.tv  

www.imamhussain.org
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ا�شتبدال  الثالثاء 2010/12/7  جرت يف حمافظة كربالء املقد�شة م�شاء 
رايتي قبتي االإمام  احل�شني و اخيه العبا�س احلمراوين برايتني �شوداوين  
ببدء �شهر حمرم احلرام وذلك عرب احتفال ر�شمي و�شعبي جرى  اإعالنا 
يف ال�شحن احل�شيني ال�شريف ح�شره رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي ال�شيد 
واملحلية  املركزية  احلكومتني  يف  امل�شوؤولني  من  وعدد  احليدري(  )�شالح 

وجمع غفري من املواطنني والزائرين غطى ال�شحن ال�شريف.

وقد األقى رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي ال�شيد �شالح احليدري كلمته و�شط 
االإمام  لعبه  الذي  االإ�شالحي  بالدور  فيها  اأ�شاد  التي  اجلماهريي  احل�شد 
واإعالء  احلق  ن�شرة  يف  ال�شالم(  )عليهم  واأ�شحابه  بيته  واأهل  احل�شني 
ر�شمها  التي  والعرب  الدرو�س  من  اال�شتلهام  �شرورة  على  موؤكدا   " كلمته 
واالإ�شالحية،  الت�شحوية  نه�شته  طريق  عن  ال�شالم  عليه  احل�شني  االإمام 
املهدي  عبد  ال�شيخ  احل�شينية  للعتبة  العام  االأمني   ) )احليدري  و�شكر 
اخلدمية  امل�شاريع  من  توفريه  مت  ملا  ومنت�شبيها  العتبة  واإدارة  الكربالئي 
لزوار اأبي عبد اهلل احل�شني )عليه ال�شالم ( وخدمات اأخرى، واأ�شتلم بعد 
ذلك الراية ال�شوداء من املواكب احل�شينية يف كربالء ليتم رفعها على القبة 
)لبيك  بالهتافات  االأ�شوات  وارتفعت  احلمراء،  الراية  من  بدال  ال�شريفة 
العتبة  وتوجهوا �شوب  املوؤمنون  بعدها  يا ح�شني( وعزم  لبيك   - يا ح�شني 

العبا�شية  املطهرة   لرفع الراية ال�شوداء على القبة الذهبية. 

من جانبه قال م�شوؤول حفظ النظام يف العتبة احل�شينية احلاج فا�شل عوز 
الذي قام بعملية ا�شتبدال الراية احلمراء بالراية ال�شوداء قال ملرا�شلنا انه 

" من  دواعي الفخر وال�شرف ان اكلف بهذا العمل الذي و�شفه احلاج )عوز 
( باأنه ال ي�شتطيع ان ي�شفه بعبارات ولكنه كان يت�شور اثناء �شعوده القبة 
ال�شريفة املوقف الذي اأعطى به �شيد ال�شهداء عليه ال�شالم الراية اىل اخيه 

العبا�س ". 

واأ�شاف م�شوؤول حفظ النظام يف العتبة احل�شينية احلاج فا�شل عوز" كم 
كنت اأحاول يف تلك اللحظات اأن اأمتالك نف�شي بكل �شالبة لكي ا�شتطيع اأن 

اأنفذ املهمة العظيمة التي �شرفت بتنفيذها ". 

اأف�شل  ال�شيد  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  عام  اأمني  نائب  قال  جانبه  من 

ال�شامي " اإن هذا احل�شور اجلماهريي املكثف ميثل ر�شالة اإىل كل العامل 
ومتم�شكون  جمتمعون  هاهم  ال�شالم  عليهم  احل�شني  االإمام  حمبي  بان 
بوالئهم املطلق ال تثنيهم االأفكار ال�شالة اأو االأعمال االإرهابية عن مت�شكهم 

باأئمتهم عليهم ال�شالم". 

باأهمية  النا�س  الإ�شعار  املرا�شيم  هذه  اإقامة  من  الهدف  ان"  واأ�شاف 
اأهل  اأحزان  ا�شتذكار  ي�شوبها  اأجواء  و�شط  ا�شتقباله  و�شرورة  ال�شهر  هذا 
اجمع  للعامل  امل�شرقة  ال�شورة  عك�س  اإىل  باالإ�شافة  ال�شالم،  عليهم  البيت 
كل  رغم  اأمرهم  واإحياء  ال�شالم  عليهم  البيت  اأهل  بحب  متم�شكون  باأننا 

الظروف". 

العراقية  احلكومة  يف  امل�شوؤولني  من  عدد  ح�شرها  التي  املرا�شيم  وكانت 
باالإ�شافة اإىل ح�شور جمع غفري من اأهايل مدينة كربالء املقد�شة وحمبي 
اأهل البيت عليهم ال�شالم �شهدت اأجواء حزن واأمل وا�شتذكار لواقعة األطف 
العظيمة حيث �شدحت اأ�شوات العزاء من �شماعات احلرم املطهر رافقها 

قرع الطبول واإقامة العزاء احل�شيني داخل ال�شحن ال�شريف. 

عليه  العبا�س  الف�شل  اأبي  مرقد  اإىل  املعزون  توجه  املرا�شيم  انتهاء  وبعد 
ال�شالم الأداء نف�س املرا�شيم يف العتبة العبا�شية املقد�شة. 

يذكر اإن هذه ال�شنة ال�شاد�شة التي �شهدت اإقامة مثل هذه املرا�شيم، اإذ مل 
تكن تقام يف الوقت ال�شابق اإمنا كان يكتفى بتبديل الراية فقط". 

مرا�سيُم ا�ستبدال رايتي قبتي االإمام احل�سني واأخيه العبا�س )عليهما ال�سالم( 
و�سط احتفال ر�سمي و�سعبي



اأهاب ممثل املرجعية الدينية العليا �شماحة ال�شيخ عبد املهدي 
الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف 
ال�شحن احل�شيني ال�شريف يف الثالث من حمرم احلرام 1432هـ 
الق�شايا  تراعي  اأن  االأنباء  بوكاالت  10-12-2010م  املوافق 
التثبت  تقت�شي  التي  االإعالمية  واملهنية  واالأخالقية  املو�شوعية 
من اخلرب قبل بثه، جاء ذلك على اإثر ما تناقلته بع�س وكاالت 
االأنباء من اإن االأجهزة االأمنية قب�شت على احد االأ�شخا�س  وهو 
يحمل حزامًا نا�شفًا قا�شدًا مكتب �شماحة اآية اهلل العظمى ال�شيد 

علي احل�شيني ال�شي�شتاين – دام ظله الوارف - ..
واالإخوة  املواطنني  املقد�شة  كربالء  يف  اجلمعة  خطيب  وطالب 
نفتها  التي  الكاذبة  االأخبار  هذه  ملثل  الت�شديق  بعدم  املوؤمنني 
االأجهزة االأمنية يف حمافظة النجف اال�شرف، واأكد اإن �شماحة 
الزائرين من  يوميًا مئات  ي�شتقبل  الوارف-  – دام ظله  ال�شيد 

خمتلف اأنحاء العامل االإ�شالمي.
ويف �شياق اآخر تطرق �شماحته ب�شاأن انعقاد جمل�س االأمن الدويل 
من  العراق  اإخراج  ملناق�شة  ال�شهر  هذا  من   15 يوم  جلل�شته 
العراقي من  ال�شعب  يتوقعه  الذي  اإن  ... قائال:  ال�شابع  الف�شل 
مع  واملن�شف  واملو�شوعي  االيجابي  التعامل  هو  الدويل  املجتمع 
هذه الت�شحية خ�شو�شًا وان االأ�شباب التي دعت لو�شع العراق 
حتت طائلة هذا البند وهي تهديده لالأمن االإقليمي والدويل   مل 
تعد موجودة فلم يعد ي�شكل خطرًا على االأمن االإقليمي والدويل 
بعد تبني العراق للعملية الدميقراطية ووجود الد�شتور وجمل�س 
يكون  اأن  التي متنع بطبيعتها  املوؤ�ش�شات  النواب وغري ذلك من 

العراق كذلك. 
العدل  موازين  مبقت�شى  ال�شروري  من  اإن  �شماحته:  وتابع 
ي�شتطيع  لكي  الدويل  موقعه  اإىل  العراق  اإعادة  واالإن�شاف 
ولكي  والعامل  واملنطقة  �شعبه  جتاه  امل�شوؤولية  باأعباء  النهو�س 
الذي  اإن  كما  والدولية،  االإقليمية  بالتزاماته  الوفاء  ي�شتطيع 
بايجابية  تتعامل  اأن  اجلوار  دول  من  العراقي  ال�شعب  يتوقعه 
الدول  هذه  على  العراق  انفتاح  بعد  خ�شو�شًا  الق�شية  هذه  مع 

واإبدائه التعاون معها حلل امللفات العالقة.

الوزارات  عدد  لزيادة  نية  هناك  اإن  االإعالم  و�شائل  ن�شر  وعن 
اأو  ال�شيا�شي  الطرف  هذا  تر�شية  اجل  من  القادمة  للحكومة 
من  كانت  الوعود  اإن  �شماحته  ذكـّر  ال�شيا�شية،  الكتلة  هذه 
باأقل  خمتزلة  حكومة  لت�شكيل  ي�شعوا  اأن  ال�شيا�شية  االأطراف 
 .. منها  �شروري  هو  ما  على  واالقت�شار  الوزارات  من  عدد 
لبع�س  اإر�شاًء  لزيادتها  النية  هو    ح�شل  الذي  لالأ�شف  ولكن 
فان  املواطنني،  م�شالح  على ح�شاب  وهذا  ال�شيا�شية  االأطراف 
الكثري  ال�شيء  الدولة  ميزانية  �شتحّمل  اجلديدة  الوزارات  هذه 
عامني  ومدراء  للوزير  م�شاعدين  اإىل  الوزارة  احتياج  من 
اإىل  �شيوؤدي  مما   ... وهكذا  عامة  و�شرفيات  وبناية  وموظفني 
حتميل امليزانية نفقات مالية غري �شرورية اأبدا وكان من املمكن 

ا�شتخدامها خلدمة هذا ال�شعب.
وطالب �شماحته الكتل ال�شيا�شية باأن تختار مر�شحني للوزارات 
البلد  لهذا  اخلدمة  وحب  والنزاهة  بالكفاءة  يت�شفون  ممن 
واالإخال�س وتقدمي م�شلحة البلد وال�شعب على امل�شالح ال�شيقة 
لكتلهم اأو لطائفتهم اأو لقوميتهم، كما طالب من كل نائب حينما 
ي�شوت بالثقة على اأي وزير اأن يتحّمل امل�شوؤولية ال�شخ�شية من 
ذلك اأمام اهلل تعاىل واأمام ال�شعب والتاريخ وان يكون املعيار  يف 
تقدمي  على  والقدرة  والنزاهة  الكفاءة  توفر  مدى  هو  ت�شويته 
ال�شيا�شية على  للوزير وال يلحظ تر�شية كتلته  بالن�شبة  اخلدمة 

ح�شاب هذه املعايري.
ومن اجل جناح ال�شلطات الثالث يف اأدائها للمرحلة القادمة قال 
�شماحته: البد من التعاون واالن�شجام يف اأداء كل �شلطة ملهامها 
من  الد�شتور  حدّده  ما  ومراعاة  مالحظة  على  يتوقف  وهذا 
�شالحيات لكل �شلطة بحيث ال تتجاوز يف �شالحياتها �شالحيات 
الرقابي  دوره  يوؤدي  حينما  النواب  فمجل�س  االأخرى،  ال�شلطة 
للت�شيي�س،  مراقبته  يخ�شع  وال  املهنية  املعايري  يعتمد  اأن  البد 
فكل موؤ�ش�شة تخ�شع للتدقيق واملراقبة وكل وزارة كذلك، وعلى 
تتو�شل  وتقبل مبا  املراقبة  لهذه  ت�شتجيب  اأن  التنفيذية  ال�شلطة 

اإليه من تاأ�شريات على الف�شاد اأو اخللل اأو التق�شري.
واأما يف جمال الت�شريع فتطرق �شماحته اىل  اإنه البد اأن يالحظ 

امل�شلحة  يلحظ  وال  واملواطنة  املواطن  م�شلحة  النواب  جمل�س 
ال�شيا�شية لهذا الطرف اأو ذاك كما انه البد اأن يالحظ قدرات 
احلكومة وال يحملها فوق طاقتها، كما اإن على احلكومة اأن تعمل 
جاهدة لتطبيق هذه القوانني والقرارات والت�شريعات ال�شادرة 

من جمل�س النواب التي تراعي م�شالح الوطن واملواطن.
الكربالئي  ال�شيخ  �شماحة  اأ�شار  العاملي  النزاهة  يوم  ومبنا�شبة 
اإىل اإن العراق قد و�شل اإىل مرتبة متدنية جدًا يف ن�شبة الف�شاد 
ملحاربة  متكاملة  منظومة  توفر  من  فالبد  واالختال�س  والر�شوة 
الف�شاد والق�شاء عليه ت�شتمل على موؤ�ش�شات تتعاون فيما بينها، 

عرب االإجراءات التالية:
1- البد من هيئة نزاهة تعمل على تاأ�شري موارد الف�شاد مبعايري 

مهنية ومو�شوعية �شرفة.
2- ق�شاء نزيه وفاعل يتعاون مع هيئة النزاهة ويفّعل ما تتو�شل 

اإليه الهيئة من نتائج.
3- ال�شلطة التنفيذية .. البد من تعاونها وا�شتجابتها ملا تقرره 
هيئة النزاهة وال تعتمد االزدواجية يف التعامل مع ملفات الف�شاد 

فتقبل بع�س امللفات وترف�س اأخرى.
يف   اجلديدة   احلكومة  نية  مو�شوع  �شماحته  تناول  اخلتام  ويف 
معايري مهنية  باعتماد  واأو�شى  وظيفية  األف درجة  اإطالق 287 
يف  العدالة  مالحظة  من  والبد  الدرجات  هذه  توزيع  يف  �شرفة 
ذلك بان ال تقدم م�شالح طائفة على اأخرى اأو  قومية على اأخرى 
ال�شيا�شية  االأطراف  بع�س  من  ت�شتغل  اأو  اأخرى  على  منطقة  اأو 
اإىل  املناطق  حاجة  مالحظة  من  البد  بل  ل�شاحلها،  لتوظيفها 

هذه الدرجات وما تقت�شيه م�شلحة املواطن والبلد.

تقرير عن �سالة اجلمعة يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف باإمامة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي  ممثل املرجعية الدينية العليا يف  3 / حمرم احلرام/  1432 هـ امل�افق 12/10 / 2010م

الشيخ الكربالئي: ما يدعُو لألسِف زيادُة عدِد الوزاراِت إرضاًء لبعِض األطراِف 

ِل احلكومِة وإرهاِق امليزانيِة  السياسيِة ما يسبُب برتهُّ

من اجل اإجناح ال�سلطات 
الثالث يف اأدائها للمرحلة 
القادمة البد من التعاون 

واالن�سجام يف اأداء كل �سلطة 
ملهامها بحيث ال تتجاوز 

يف �سالحياتها �سالحيات 
ال�سلطة االأخرى

البد من هيئة نزاهة 
تعمل على تاأ�سري م�ارد 
الف�ساد مبعايري مهنية 

وم��س�عية �سرفة
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ا�شتكمااًل ملا �شبق يف تناول فقرات من و�شية 
اأبي  اأمرياملوؤمنني علي بن  االإمام  من و�شايا 
ال�شالم(:{ فيها)عليه  يقول  حيث  طالب 

يِف  �َشامِلُوَن  َواأَْنُتْم  اْلِعَباِد  َمْع�َشَر  اهلَل  فاهلَل 
َقْبَل  اْلُف�ْشَحِة  َويِف  ْقِم،  ال�شُّ َقْبَل  ِة  حَّ ال�شِّ
َقْبِل  ِمْن  ِرَقاِبُكْم  َفَكاِك  يِف  يِق.َفا�ْشَعْوا  ال�شِّ
ِمُروا  اأَْن ُتْغَلَق َرَهاِئُنَها.اأَ�ْشِهُروا ُعُيوَنُكْم، َواأَ�شْ
َواأَْنِفُقوا  اأَْقَداَمُكْم،  َوا�ْشَتْعِمُلوا  ُبُطوَنُكْم، 

اأَْمَواَلُكْم}.
ذكرها  التي  االأو�شاف  كل  اإن  ريب  ال 
هذه،هي  و�شيته  يف  ال�شالم(  االإمام)عليه 
يبتَل  مل  جميعًا،فمن  النا�س  به  مير  مما 
قد  اأمرا�شًا  هناك  اإن  اإال  مثاًل؟  باملر�س 
�شفاء  ال  بع�شها  منها،لكن  االإن�شان  ي�شفى 
منحها  التي  والقدرة  القوة  فاإن  منه،وقطعًا 
اأوجب  ما  مقابل  اأكرب  لالإن�شان  تعاىل  اهلل 
عليه من الفرائ�س يف من موارد الطاعة،فلم 
يكلف االإن�شان بامل�شتحبات وهي قليلة قيا�شًا 
يف  ا�شتعمالها  كثرية،لكن  وهي  باملباحات 

مواردها يحتاج اإىل توفيق وتاأمل.
اأمرياملوؤمنني)عليه ال�شالم( يبني بان هناك 
جملتها  االإن�شان،من  عند  مت�شادة  حاالت 
وقت  ي�شتغل  اأن  وال�شقم،فينبغي  ال�شحة 
ال�شحة للعمل،بل ملزيد من العمل مادام يف 
اأن ياأتي على االإن�شان  البدن قوة وقدرة،قبل 

هذه  فاته،لكن  ما  على  ويتندم  يتح�شر  وقت 
من  يالحظ  نفعًا،وهنا  جتدي  ال  الندامة 
حتذير  عملية  ال�شالم(  )عليه  االإمام  كالم 
اأو عملية ترغيب الأهمية االأمر،يعني ا�شتغلوا 

ال�شحة قبل اأن ت�شقموا.
اْلُف�ْشَحِة  ال�شالم(:{َويِف  ي�شيف)عليه  ثم 
يِق}وهنا اإ�شارة اإىل الدنيا واالآخرة  َقْبَل ال�شِّ
،فكلمة ال�شيق تعني انقطاع االإن�شان عن كل 
�شيء مبجرد اأن ينزل اإىل حفرة القرب التي 
ال�شالم(  عليه  املوؤمنني)  اأمري  منها،  البد 
غافاًل  االإن�شان  يكون  قد  واقع  عن  يتحدث 
عنه،فال فائدة من انتظاره لكي يرتاح، حيث 
اإن ال�شيطان يوما بعد االآخر يوجد له م�شكلة 

ويجعله دائمًا ي�شوف اإىل اأن ينق�شي االأجل.
َفَكاِك  يِف  ال�شالم(:{َفا�ْشَعْوا  ثم يقول)عليه 
الرهن  َرَهاِئُنَها}  ُتْغَلَق  اأَْن  َقْبِل  ِمْن  ِرَقاِبُكْم 
حينما  اأي  الدين،  على  توؤخذ  وثيقة  معناه 
ارهن البيت؛ال اأ�شتطيع بيعه اأو الت�شرف به، 
الزمن  من  لفرتة  العني  هذا  حب�س  فالرهن 
مرهونة،  الرقبة  هذه  اإن  ال�شداد،اأي  حلني 
مقابل �شدقة وعمل خري وبر وطاعة قربة اإىل 
حلظة  يف  تفتح  التي  االأبواب  فهذه  اهلل،واإال 

تغلق ويغلق معها الرهان مبوت االإن�شان. 
رحمته  قطعًا  وتعاىل  تبارك  اهلل  اإن 
لها  النا�س  حقوق  اإن  امل�شكلة  وا�شعة،ولكن 

بينه  لي�س  فانه  املظلوم  دعوة  اتِق  تبعات، 
يعفو؛  اأن  تعاىل  اأراد  حجاب،واإذا  اهلل  وبني 
نفو�س  عن  يعفو  جزافًا،بل  يعفو  ال  قطعًا 
لها  يجلب  مبا  للتوبة،وعملت  م�شتعدة  كانت 
و�شلم(  واله  عليه  اهلل  )�شلى  النبي  �شفاعة 
واالأئمة ) عليهم ال�شالم( وبالتايل فهي- اأي 
يف  مذكورة  قوانني  �شمن  تاأتي  ال�شفاعة- 

كتب العقيدة.
ال�شالم(:{اأَ�ْشِهُروا  عليه  يقول)  ثم 
َوا�ْشَتْعِمُلوا  ُبُطوَنُكْم،  ِمُروا  ُعُيوَنُكْم،َواأَ�شْ
اأَْقَداَمُكْم} هناك الكثري من النا�س ي�شهرون 
حتى تتاأذى عيونهم، لكن امل�شكلة ال ي�شهرون 
واأمور  تفاهات  على  تعاىل،بل  اهلل  طاعة  يف 

دنيوية.
م�شاكل  جملة  من   { ُبُطوَنُكْم  ِمُروا  {َواأَ�شْ
على  يتعدى  البطن،فرتاه  �شهوة  االإن�شان 
بطنه  على  مي�شح  اأن  اجل  من  االآخرين 
كاأنه  الكرة،وهكذا  تعاد  �شاعات  �شبعًا،وبعد 
عليه   ( املوؤمنني  اأمري  ولكن   .. لها  ُخِلقَ  
وظيفتكم،واإمنا  لي�شت  هذه  يقول  ال�شالم( 

وظيفتكم اأن تاأكلوا مبقدار الكفاف.
ال�شالم(اأخريًا:{َوا�ْشَتْعِمُلوا  يقول)عليه  ثم 
يف  قدمه  ي�شتعمل  ملن  فهنيئًا   { اأَْقَداَمُكْم 
موارد الرب، ويكون �شاعي خري، فرتاه دائمًا 

يذّكر باخلري وباهلل تعاىل.

سعيُ اإلنسان في البرِّ وفكاكُ رقبته من النار 
م�شتقاة من اخلطبة االأوىل ل�شماحة ال�شيد احمد ال�شايف  يف 2010/12/3  
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الن�شو�س  واأكدته  الكرمي  القراآن  اأ�ش�شه  منهج  اللعن  مبداأ  اإن 
ُقُلوُبَنا  َوَقاُلوا   (( تعاىل:  قوله  املباركة.  االآيات  فمن  ال�شريفة، 
ُ ِبُكفِرِهم َفَقِلياًل َما ُيوؤِمُنوَن (( )البقرة:88(  ُغلٌف َبل َلَعَنُهُم اهللَّ
مِلَا  ٌق  دِّ ُم�شَ  ِ اهللَّ ِعنِد  ِمن  ِكَتاٌب  َجاَءُهم  َومَلَّا   (( تعاىل:  وقوله 
ا َجاَءُهم  ِذيَن َكَفُروا َفَلمَّ َمَعُهم َوَكاُنوا ِمن َقبُل َي�شَتفِتُحوَن َعَلى الَّ
ِ َعَلى الَكاِفِريَن (( )البقرة:89(  َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه َفَلعَنُة اهللَّ
َناِت َوالُهَدى  ِذيَن َيكُتُموَن َما اأَنَزلَنا ِمَن الَبيِّ وقوله تعاىل: )) اإِنَّ الَّ
َوَيلَعُنُهُم   ُ َيلَعُنُهُم اهللَّ اأُوَلِئَك  ا�ِس يِف الِكَتاِب  ِللنَّ اُه  نَّ َبيَّ ِمن َبعِد َما 
الكرمي هذا  القراآن  اأ�شـ�س  واإمنا  الالِعُنوَن (( )البقرة:159( 
املنهج ال من اأجل تربية االإن�شان على البذاءة و�شوء القول، واإمنا 
على  والثبات  االإميان  �شالبة  على  االإن�شان  تربية  منه  الهدف 
الظلم  ونبذ  الباطل  رف�س  بعنفوان  املوؤمن  يغذي  الذي  احلق، 
املت�شافرة  احلديثية  الن�شو�س  ومن  وفعاًل،   قواًل  والطغيان 
يف تدعيم هذا املنهج ورود اللعن على ل�شان الر�شول: يف عدة 
واآله(  عليه  اهلل  )�شلى  اهلل  ر�شول  مر�س  )ملا  منها:  موارد 
عليهم  واأّمر  جي�شًا  الروم  اإىل  فجّهز  فيه،  تويّف  الذي  مر�شه 
اأ�شامة بن زيد فّواله وبرزوا عن املدينة وحينئٍذ متّهل ال�شحابة 
عن ال�شري وت�شّللوا، ور�شول )�شلى اهلل عليه واآله( ي�شيح فيهم 
جهزوا جي�س اأ�شامة، لعن اهلل املتخلف عنه، حتى قالها ثالثًا . 
)طبقات ابن �شعد ج2 �س1 ح37، فتح الباري، للع�شقالنى ج7 
�س87، كنز العمال، تهذيب تاريخ ابن ع�شاكر، دالئل ال�شدق.( 
وقد لعن ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( احلكم بن العا�س 
ال�شواعق  �شواعقه)ـ  يف  حجر  ابن  قال  �شلبه:  يف  من  ولعن 
 :5 االأ�شراف  اأن�شاب  يف  البالذري  ورواه  �س144.  املحرقة 
126، واحلاكم يف م�شتدركه 4: 481، و�شححه. (( اإن ر�شول 
اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( قال: )ليدخلن ال�شاعة عليكم رجل 
لعني! فدخل احلكم بن العا�س( واأخرج البخاري عن يحيى بن 
عبداهلل ال�شلمي: اأخربنا معمر عن الزهري، حدثني �شامل عن 
اأبيه اأنه �شمع ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( اإذا رفع راأ�شه 
من الركوع من الركعة االأخرية من الفجر يقول: )اللهم العن 
ولك  ربنا  ملن حمده،  اهلل  )�شمع  يقول:  بعدما  وفالنًا(  فالنًا، 
قوله  اإىل  �شيء(  االأمر  من  لك  )لي�س  اهلل:  فاأنزل  احلمد(، 
)فاإنهم ظاملون )�شحيح البخاري: 24/3 طبعة عي�شى البابي 

احللبي مب�شر. (
ال�شالم(  اأبي طالب )عليهم  بن  االإمام احل�شن بن علي  وقال 
ملـروان: )لقد لعنك اهلل على ل�شـان ر�شوله واأنت فـي �شلب اأبيـك 
ر�شول  لعن  اأن  يدل على  الزوائد ج5 �س240(، ومما  )جممع 
�شائعًا  كان  ومعاوية  �شفيان  الأبي  واآله(  عليه  اهلل  )�شلى  اهلل 
ومعروفًا بني النا�س ويوؤكد �شحة ذلك اأن معاوية الذي رد على 
ر�شالة حممد بن اأبي بكر مل ينِف واقعة لعن الر�شول)�شلى اهلل 

عليه واآله( الأبيه وله والإخوته .
فاإن هذه ال�شواهد الكثرية من روايات الفريقني مت�شافرة اإىل 
حد التواتر االإجمايل بل املعنوي وهو مّما يوجب اليقني مبواظبة 
املع�شومني )عليهم ال�شالم( على مبداأ اللعن واأّنه عمل فا�شل 
راجح. وقد يقال: اإن ما ورد عن اأمري املوؤمنني )عليه ال�شالم( 
من قوله: اإين اأكره لكم اأن تكونوا �شبابني دال على حرمة اللعن 
وال�شب. فنقول: اإن هذه املقالة نا�شئة عن عدم التاأمل وذلك: 
مع  اإاّل  االإ�شطالحية  احلرمة  على  تدل  ال  اأكره  كلمة  اإن  اأواًل: 
للمخاطبني  متوجه  احلكم  اإن  وثانيًا:  مفقودة.  وهي  القرينة 
الذين قال لهم لكم وال يحرز �شموله جلميع امل�شلمني الإحتمال 
القتال  مقام  اإن  بلحاظ  معه،  املقاتلني  لالأفراد  خ�شو�شية 
الكالمية  املواجهة  عن  االبتعاد  يقت�شي  العدو  على  واحلرب 
اإن م�شب  وثالثًا:  تلك احلال.  واأجدى يف  اأهم  هو  ملا  والتوجه 
اأن  بلحاظ  وال�شاب  ال�شّباب  بني  وفرق  ال�شّبَّّّّاب،  هو  الكراهة 
الكلمة االأوىل �شيغة مبالغة مفادها كرثة ال�شب، ومن الوا�شح 

اأن كراهة كرثة ال�شب ال ت�شتلزم كراهة ال�شب يف نف�شه.
ورابعًا: اإن النهي يف الرواية نهي اإر�شادي ولي�س مولويا، بقرينة 
لكان  اأفعالهم  وذكرمت  اأعمالهم  و�شفتم  فلو  ذيلها:  يف  ما 
م�شمون  اإن  يعني  مما  العذر.  يف  واأبلغ  القول  يف  اأ�شوب  ذلك 
الرواية االإر�شاد اإىل اأهمية و�شف احلال من ال�شب يف التاأثري 
اأو بيان  اأن مفادها حترمي ال�شب  على نفو�س الطرف االآخر ال 
مرجوحيته. م�شافًا الإمكان اجلمع العريف بني الن�شو�س الدالة 
ي�شم  التي  والن�شو�س  وال�شنة  القراآن  من  اللعن  رجحان  على 
لعن  هو  عنه  املنهي  واأن  املتعلق،  بح�شب  بالفرق  النهي،  منها 
الظاملني،  لعن  هو  املطلوب  الراجح  واأن  منهم  والنيل  املوؤمنني 

خ�شو�شًا ظاملي اأهل البيت )عليهم ال�شالم(.

لو سألوكاستفتاءات متنوعة

مصطلحاتٌ فقهيٌة 

ال�شوؤاُل: ما حكم الرد على العاط�س يف اأثناء ال�شالة؟ 
اجلواب: االحوط تركه .

ال�شوؤال: ما حكم من ا�شرب عن الطعام ؟ 
اجلواب: يحرم االإ�شراب عن الطعام املوجب لل�شرر البليغ 

اأو املوت.
اأخذ  يجوز  وهل  للمر�شى،  بالدم  التربع  يجوز  هل  ال�شوؤال: 

العو�س عليه؟ 
اجلواب: يجوز يف كليهما .

اأ�شماء  فيها  املجالت  اأو  ال�شحف  اأو  االأوراق  بع�س  ال�شوؤال: 
عليهم   ( واالأئمة  االأنبياء  الأ�شماء  م�شابهة  وهي  اأ�شخا�س 
ال�شالة وال�شالم ( وقد ُتلقى يف النفايات فهل هذا جائز ؟ 

اجلواب: اإذا ُعّد هتكًا فال يجوز ، واالأوىل جمعها واإلقاوؤها يف 
ماء جاري اأو دفنها يف االأر�س الطاهرة.

تكبرية  يف  الواو  ي�شف  كان  اإذا  ال�شالة  حكم  ما  ال�شوؤال: 
االإحرام فيقول اهلل واكرب؟

الإخالله  قا�شرًا  جاهاًل  كان  وان  باطلة  �شالته  اجلواب: 
بالتكبري من حيث عدم اأدائها على املنهج املعترب ال من حيث 

زيادة الواو.
ال�شوؤال: ما حكم الغ�س يف االختبارات ؟

اجلواب: حرام بكل اأنواعه.
ال�شوؤال: ما راأيكم بزيارة الن�شاء لالماكن املقد�شة مبفردهن 

بدون اأزواجهن اأو احد من حمارمهن؟
اجلواب: العربة يف ذلك بان تاأمن على نف�شها من الوقوع يف 
زوجها،  ت�شتاأذن  اأن  فالبد  متزوجة  كانت  اإذا  نعم  احلرام، 
واإذا كان احد اأبويها اأو كالهما حيًا وكان يتاأذى خوفًا عليها 

من خماطر ال�شفر مل يجز لها خمالفته يف ذلك.
ال�شوؤال: ما حكم �شيد االأ�شماك بوا�شطة اجلهاز الكهربائي 
اأو ال�شموم واملفرقعات �شواء كان يف مو�شم التكاثر اأو غريه ؟
اجلواب: ال يجوز �شيد االأ�شماك باالأ�شاليب املذكورة وغريها 
اأو كان خمالفًا  املائية  بالرثوة  االإ�شرار  توؤدي اىل  اإذا كانت 

للقانون.
ال�شوؤال: ما هو احلكم التكليفي لل�شيد اللهوي؟

يف  تتم  اأن  وجب  الأجله  �شافرت  اإذا  ولكن  يجوز  اجلواب: 
�شالتك.

ال�شرعة  عن  ال�شياقة  يف  ال�شرعة  زيادة  جتوز  هل  ال�شوؤال: 
القانونية ؟

اإال  القوانني  هذه  خمالفة  يجيز  ال  ال�شيد  �شماحة  اجلواب: 
باملقدار الذي تت�شامح فيه احلكومة.

ال�شوؤال: توجد وظائف تبع الدولة يطلب من الفرد اأن يزيل 
حليته باملو�س هل يجوز العمل يف الوظيفة ؟ 

ال�شرورة  مع  اإال  االحوط  على  احللق  يجوز  ال  اجلواب: 
كاحلرج ال�شديد.

ال�شوؤال: هل ميكن ا�شتعمال اجللود غري معلومة التذكية يف 
بلد غري اإ�شالمي بدون حتقيق ؟ 

اجلواب: نعم يجوز اإن احتمل كونه ماأخوذا من حيوان مذكى 
احتمااًل معتدًا به عند العقالء.

كال  يكون  بحيث  االأمر  يف  الرتديد     : ال�سك 
االإحتمالني يف االأمر موردًا الهتمام العقالء

ال�شورة ال�شناعية التي بها قوام املالية :   الهيئة 
اخلا�شة التي من اأجلها يبذل النا�س املال

�سرر معتد به :   اأي �شرر مهّم يف نظر العرف
الذي  االأمر     : للتكليف  الرافعة  ال�سرورة 
يوجب تركه �شررًا بلغيًا بالنف�س اأو املال اأو العر�س

عن ج�اِزِ اللعن ِ يف زيارِة 
عا�س�راَء

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«
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ح�ادُث ال�سرقِة التي تعر�ست لها خزانُة العتبِة 
احل�سينيِة املقد�سِة عرَب التاريِخ 

تعر�شت خزانة العتبة احل�شينية املقد�شة عرب التاريخ اىل حوادث �شرقة عديدة ب�شبب 
احتوائها لعدد كبري من النفائ�س والتحف النادرة التي تربع بها جمموعة من اأمراء 

و�شالطني وم�شوؤويل الدول االإ�شالمية وكانت على النحو التايل : 
1- يف عام 227 هجرية نهب الواثق العبا�شي خزانة العتبة احل�شينية املقد�شة التي كانت 

مليئة بالهدايا التي يتربع بها جمع غفري من موايل اآل البيت ) عليهم ال�شالم(.
2- يف عام 247 هجرية نهب اأزالم  املتوكل  العبا�شي بعد اأن قاموا بهدم القرب املقد�س 

لالإمام احل�شني ) عليه ال�شالم( .
اأعوانه  من  جمموعة  قاد  الذي  ا�شيد  بن  �شبه  ال�شال  قام  هجرية   368 عام  يف   -3

ب�شرقة اخلزانة بعد اأن عبث باملرقد احل�شيني املقد�س .
4- يف عام 489 هجرية قامت جمموعة جمرمة من قطاع الطرق ب�شرقة خزانة العتبة 

املقد�شة التي كانت مليئة بالتحف الثمينة .
5- يف عام 526 هجرية قام   امل�شرت�شد  العبا�شي ب�شرقة خزانة العتبة املطهرة وكان 

منها الع�شرات من القناديل الذهبية البديعة .
6- يف عام 858 هجرية قام املدعو علي بن فالح امل�شع�شعي اأمري الدولة امل�شع�شعية 

ب�شرقة اخلزانة وحمل املئات من القطع النفي�شة .
7- يف عام 1216 هجرية قام الوهابيون بقيادة �شعود بن عبد العزيز بالهجوم على 
النادرة  القطع  من  االآالف  ت�شم  كانت  التي  و�شرقة خزانته  املطهر  احل�شيني  املرقد 
املتميزة  الذهبية  القطع  من  واملئات  الفاخر  وال�شجاد  بالذهب  املطعمة  كال�شيوف 

اإ�شافة اىل كل ما موجود يف داخل احلرم ال�شريف .
8-  يف عام 1842 ميالدية قام اجلنود االأتراك بقيادة وايل بغداد جنيب با�شا بالهجوم 

على املرقد احل�شيني وتخريبه ومن ثم �شرقة خزانة العتبة .
العتبة  خزائن  بفتح  العزيز  عبد  العثماين  ال�شلطان  امر  ميالدية   1873 عام  يف   -9
اخلزائن  هذه  حتتويه  ما  و�شرقة  االخرى  املقد�شة  العتبات  خزائن  وبقية  احل�شينية 

والتي قدرت بـ 77 طناً  .
10- يف عام 1991 ميالدية قامت القوات ال�شدامية بالهجوم على املرقد احل�شيني 
خزانة  يف  كانت  التي  الهدايا  من  فيه  موجود  ما  كل  �شرقة  ثم  ومن  وحرقه  املقد�س 
املرقد والرثيات العمالقة وال�شجاد الفاخر وغريها من الهدايا والتحف التي ال تقدر 

بثمن .
وهنا البد من االإ�شارة بان القن�شل الفرن�شي ملدينة كرمن�شاه االيرانية كان قد  اعد 
خزانتا  حتتويه  كانت  التي  والنفائ�س  الهدايا  عن  1322هجرية  عام  مف�شاًل  تقريرًا 
بـ 690 مليون  تعادل  بـ 30 مليون لرية تركية وكانت  واملرقد احل�شيني  العلوي  املرقد 
فرنك فرن�شي ..هذه ملحة �شريعة عن ما تعر�شت له خزانة العتبة احل�شينية املقد�شة 

من �شرقات على ايدي خ�شوم اآل البيت ) عليهم ال�شالم ( ..

امل�سادر :
1- دائرة املعارف احل�شينية –ج2- �س21، 23، 50،117

2- تراث كربالء – �س360
3- بحار االنوار – ج45- �س4-1

4- تاريخ كربالء وحائر احل�شني – �س229

جملة األحرار االسبوعية  /  حمرم احلرام  / 1432هـ

7

ير
قار

ت



حسين الرمز وعباس الوفاء 
معرضا وثائقيا في كربالء 

معر�شا  املقد�شة  احل�شينية  للعتبة  العامة  االأمانة  اأقامت 
وثائقيا على �شاحة ما بني احلرمني ال�شريفني حتت عنوان 
حمرم  �شهر  طيلة  ي�شتمر  الوفاء(  وعبا�س  الرمز  )ح�شني 
من  جملة  فيه  ا�شتعر�شت  وقد  1432هـ،  لعام  احلرام 
)عليهما  العبا�س  واأخيه  احل�شني  االإمام  وكرامات  مواقف 

ال�شالم( يف حياتهما وبعد ا�شت�شهادهما ..
ويقول الباحث والكاتب )�شعيد زميزم( يف ت�شريح خ�شه 
اإي�شال  اإقامة املعر�س هو  "الهدف من  اإن   ، لـ )االأحرار( 
معلومات عديدة عن �شرية وكرامات االإمام احل�شني واأخيه 
اأبي الف�شل العبا�س )عليهما ال�شالم( اإىل ال�شارع العراقي 
احلرام  حمرم  �شهر  خالل  ت�شهد  كربالء  الأن  والعربي، 
لزيارتها  املعمورة  اأرجاء  جميع  من  الزوار  خمتلف  توافد 

واإحياء مرا�شيم زيارة عا�شوراء عند املراقد املطهرة"..
اىل  ت�شري  التي  املوا�شيع  اأهم  اختيار  مت   " زميزم  وتابع 
واملجتمع  للدين  عليه(  اهلل  )�شالم  االإمام  ومنزلة  مكانة 
ال�شخ�شيات  اأهم  بع�س  على  ال�شوء  و�شلطنا  االإ�شالمي 
القيادية التي زارت االإمام احل�شني )�شالم اهلل عليه( على 

مدى التاريخ".
)عليه  احل�شني  االإمام  عن  اإ�شدارات  عر�شه  مت  ومما 
اخلرائط  وتدوين  امل�شيحي  وال�شعر  الفكر  يف  ال�شالم( 
رجوع  وحتى  املدينة  من  عليه(  اهلل  )�شالم  االإمام  مل�شري 

ال�شبايا..                

التقى اآية اهلل ال�شيخ حممد باقر النا�شري �شيخ االأزهر مطالبا اإياه 
مبوقف جتاه حمالت التكفري واالإجرام التي متار�س بحق العراقيني.

ال�شيخ النا�شري خالل لقائه �شيخ االأزهر احمد الطيب يف العا�شمة 
كال�شيخ  الراحلني  االأزهر  م�شايخ  مبواقف  اأ�شاد  القاهرة،  امل�شرية 

الباقوري وعلي طنطاوي ودورهم يف توحيد �شفوف االأمة.
�شريح   موقف   االأزهر  مل�شيخة  يكون  اأن  ب�شرورة  �شماحته  وطالب 
ونقل  العراقيون،  له  يتعر�س  الذي  واالإجرام  التكفري  حمالت  جتاه 
مواجهة  يف  العراقيني  وهموم  العراق  علماء  حتية  النا�شري  ال�شيخ 
االإرهاب.  ووجه كبري علماء جنوب العراق دعوة اإىل ال�شيخ الطيب 
بزيارة العراق ورحب االأخري بهذه الدعوة، واأثنى ال�شيخ الطيب على 

ون�شر  االإ�شالم  اأعداء  على  الفر�شة  تفويت  يف  العراق  علماء  دور  
ثقافة الوحدة بني امل�شلمني.

الشيخ الناصري يلتقي شيخ األزهر ويدعوه التخاذ 
موقف تجاه اإلرهاب 

معتمد المرجع السيستاني في قضاء الهندية 
بكربالء يصل كردستان إلحياء ذكرى عاشوراء 

ملجموعة  التاأ�شي�شي  املوؤمتر  املقد�شة  كربالء  حمافظة  يف   افتتح  
الريادة الدولية يف يوم اخلمي�س  2010/12/9 والتي تخت�س باالأمور  
ال�شناعية والزراعية بح�شور ال�شفري الفرن�شي واأع�شاء من الربملان 

العراقي  واحلكومة املحلية يف كربالء. 
وقال رئي�س جلنة املوؤ�ش�شني ملجموعة الريادة )ا�شعد اخلابوري( يف 
ت�شريح ملرا�شلنا " اننا ن�شعى من خالل هذا املوؤمتر الذي �شي�شهد 
واالقت�شاد  بال�شناعة  نرتقي  اأن  الدولية  الريادة  جمموعة  افتتاح 
الوطني عموما يف خدمة ال�شالح العام مو�شحا اإن دعوتنا لل�شفري 
الفرن�شي للموؤمتر املنعقد اليوم هو لالنفتاح على اال�شتثمار اخلارجي 
وت�شجيعه يف العمل داخل البالد عموما ومدينة كربالء خ�شو�شا ". 
من جانبه قال ع�شو اللجنة املوؤ�ش�شة جمال الدين حممد علي " اإن 
اجلديد  العراق  يف  االقت�شادية  الدعامات  اإحدى  تعترب  املجموعة 
هدفها و�شعيها تن�شيط اال�شتثمار يف هذا البلد مو�شحا اإن راأ�س املال 
اأن يرتفع  اآملني  التاأ�شي�شي للمجموعة و�شل اإىل 10 مليارات  دينار 

خالل �شنة واحدة لي�شل اإىل 100 مليار  دينار ". 

واأ�شاف حممد علي اإن"من اأهداف املجموعة هو �شحب البطالة من 
ال�شارع العراقي بوجه عام وال�شارع الكربالئي بوجه خا�س ".

البيت  اأهل  مبذهب  العراق  لدى  الفرن�شي   ال�شفري  اأ�شاد  وبدوره 
عليهم ال�شالم وا�شفا اإياه باأنه مذهب ت�شامح وانه مرادف لالنفتاح 

على االآخر. 
وقال ) بوري�س بوالون( يف ت�شريح خ�شه ملرا�شل )االأحرار(  اأثناء 
ح�شوره املوؤمتر التاأ�شي�شي ملجموعة الريادة الدولية يف املحافظة اإننا 

اليوم يف القلب الناب�س للمذهب ال�شيعي واملتمثل  مبدينة كربالء. 
مرادف  الأنه  املذهب  هذا  جدا  نحرتم  فرن�شا  يف  "نحن  واأ�شاف 
ملا  خالفا  للت�شامح  مذهبا  يعترب   وكذلك  االآخر  على  لالنفتاح 
بوجه  ال�شيعي  وللمذهب  عموما  لالإ�شالم  امل�شوهة  ولل�شور  قيل 

اخل�شو�س" .
املوؤمتر  املا�شي  اخلمي�س  ح�شر  ببغداد  الفرن�شي  ال�شفري  وكان 
التاأ�شي�شي ملجموعة الريادة الدولية يف حمافظة كربالء املقد�شة مع 

عدد من امل�شوؤولني يف احلكومة املركزية ". 

كربالء تشهد افتتاح مجموعة الريادة الدولية 
بحضور السفير الفرنسي بالعراق الذي أكد:

 إن المذهب الشيعي مذهب تسامح ومرادف لالنفتاح على اآلخر

الديني  املرجع  �شماحة  معتمد  العراق  كرد�شتان  اقليم  و�شل 
ال�شي�شتاين )دام  ال�شيد علي احل�شيني  العظمى  اآية اهلل  االعلى  
ظله الوارف(  يف ق�شاء الهندية مبحافظة كربالء املقد�شة الإحياء 
يف  تقع  التي  احلكيم  االإمام  ح�شينية  يف  واإر�شاد  وعظ  جمال�س 

ال�شليمانية وللفرتة من االأول من حمرم ولغاية 13 منه. 
ونقل مرا�شل )االأحرار(  اإن ال�شيخ عقيل الفتالوي معتمد �شماحة 
اإقليم  زار  كربالء،  يف  الهندية  ق�شاء  يف  االأعلى   الديني  املرجع 
كرد�شتان يف غرة حمرم لهذا العام والتقى ال�شيد احمد الربزجني 

م�شاعد االأمني العام لل�شوؤون الدينية يف ال�شليمانية. 
واأ�شاف:  اإن هذه الزيارة جاءت الإحياء جمال�س ح�شينية من يوم 
)1( حمرم ولغاية )13( من حمرم احلرام لتعظيم �شعائر اأهل 

تقع يف  التي  االإمام احلكيم  ال�شالم( يف ح�شينية  البيت )عليهم 
كرد�شتان  اإقليم  يف  الوحيدة  احل�شينية  وتعترب  ال�شليمانية  قلب 
جالل  ال�شيد   اجلمهورية  رئي�س   ببنائها   اوعز  والتي   العراق 

طالباين  . 
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على هام�س املوؤمتر   الثقايف   االأول لر�شد ق�شايا ال�شباب ا�شت�شافت 
االأمانة العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة الوفد امل�شارك يف املوؤمتر 
والذي عقد يف مدينة بغداد وبعنوان )امللتقى العربي لر�شد ق�شايا 
عراقية  مل�شاركة  اإ�شافة  عربية  دولة   )11( ومب�شاركة   ) ال�شباب 
للقمة  متهيدًا  ال�شبابية  العربية  للقمة  موؤ�ش�س  باجتماع  وا�شعة 
القادم )2011(  العام  بغداد  تعقد يف  اأن  املقرر  التي من  العربية 
ومت خالل اال�شت�شافة تعريف الوفد باأهمية مدينة كربالء املقد�شة 
كمركز اإ�شعاع ح�شاري ومدينة لالإباء وال�شهادة كونها مدينة االإمام 

احل�شني  واأخيه اأبي  الف�شل العبا�س)عليهما ال�شالم(.
عربية  ولقاءات  موؤمترات  هكذا  مثل  اإقامة  وراء  من  الهدف  "اإن 
على  التاأثري  لها  التي  العربية  االإخوة  اأوا�شر  لتقوية  هو  عراقية 
ك�شر احل�شار الثقايف واالإعالمي املفرو�س على العراق والذي يتم 
لي�شاهد  العراق  وا�شتقباله يف  العربي  ال�شباب  اإ�شراك  من خالله 
عن قرب حجم التطور احلا�شل يف العراق على امل�شتويات االأمنية 
مكتب  مدير  ت�شريح  بح�شب  احلياة،  جماالت  وباقي  والثقافية 

برملان ال�شباب "رافد عداي". 
لنا  وكان  العربي  ال�شباب  لوفد  جوالت  عدة  اإجراء  مت   " وتابع، 
اإذ  االأثرية  بابل  مدينة  يف  وهي  كربالء  مدينة  قبل  اأخرية  حمطة 
مت زيارة االأماكن ال�شياحية فيها، حيث جرت لقاءات عديدة جاءت 
على هام�س املوؤمترات التي عقدت يف العا�شمة بغداد والتي تناولت 
وب�شورة  بلدانهم  اإىل  نقلها  ليتم  العراقية  الق�شايا  من  العديد 
وللعملية  للعراق  املعادي  االإعالم  �شوره  ما  عك�س  على  خمتلفة 

الدميقراطية اجلارية فيه."
العتبة  عام  اأمني  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�شيخ  عرب  ذلك   اإىل 
ال�شباب  من  بوفد  للقائه  وفرحه  �شعادته  عن  املقد�شة  احل�شينية 
الوفد  على  األقاها  كلمة  خالل  املقد�شة  كربالء  مدينة  يف  العربي 
الزائر قال فيها ،" اإن زيارتكم للعراق اجلديد  ولكربالء ال�شهادة  
بظروف  منر  ونحن  خ�شو�شًا   ، وال�شرور  الفرح  علينا  اأدخلت 
فيه  يتالقى  اأن  اإىل  والذي هو بحاجة  العراق،  بلدنا  ا�شتثنائية يف 
معهم  نرتبط  اإننا  باعتبار  العربية  البلدان  االأ�شقاء يف  االإخوة  مع 
والقومية  الواحد  الدين  رابطة  منها  متينة  وروابط  عدة  باأوا�شر 
ونتوا�شل  نتالقى  اأن  منا  ت�شرتط  الروابط  وهذه  اجلوار  ورابطة 

لتمتني رابطة اجلوار واملودة واالإخوة ."
وتابع �شماحته،" البد لكل اإن�شان من اأن يجمع بني العلوم التي يحتاج 
متعلقة  علوٌم  وهي  الدنيا  واعمار  احلياة  اعمار  يف  املجتمع  اإليها 
والتي  والفيزياء  والهند�شة  بالطب  واملتمثلة  االأكادميية  باجلوانب 
اأن يح�شل  هي مقرونة مع باقي العلوم االأخرى والتي البد له من 
اأن  وباإمكانه  بها  وجمتمعه  نف�شه  ليخدم  فيها  عالية  مراتب  على 
يخدم املجتمع االإن�شاين فيها وباالأخ�س تلك التي مرتبطة بالعلوم 

الدينية واالإ�شالمية ال�شماوية."
واأ�شاف،" اإن ما نتمناه وناأمله من االإخوة االأ�شقاء يف الدول العربية 
اأن يتفهموا الظروف اال�شتثنائية التي مير بها العراق وان يطلعوا 
على حقائقها واأن يبحثوا عن  حقيقة ما يجري يف العراق، كما انه 

لي�س من ال�شحيح االكتفاء مبا تبثه و�شائل االإعالم املعادية العربية 
واالأجنبية وانه البد من البحث عن احلقيقة لكي يكون له موقف من 
هذه احلقيقة ، �شيما واإنكم �شباب عربي اطلعتم على بع�س مدن 
العراق وراأيتم عك�س ما �شورته و�شائل االإعالم  و�شاهدمت الظالمة 
التي �شوروها لهذا البلد الذي ميتلك تاأريخا عظيما وح�شارة كبرية 
وامتدادا  يف عمق التاريخ  وهو بلد الر�شاالت ال�شماوية  التي البد 
لكم من نقلها اإىل بلدانكم لتزيلوا ال�شورة املزيفة عن العراق ." 

ويف احلديث عن طبيعة العالقات التاريخية والثقافية بني البلدان 
العربية وما �شاهدوه يف العراق بني "يا�شني اإ�شبوية " مدرب معتمد 
لنا  مهمة  الزيارة  " هذه  اإن  املغرب  العربية يف  اجلامعة  قبل  من 
ك�شباب مغربي وال�شيما زيارة االأماكن املقد�شة يف العراق وكذلك 
ما وجدناه يف العراق ال�شقيق هو خالف ما عرفناه عن هذا البلد 
من خالل الو�شائل العربية وهي نظرة ايجابية جدًا ، وهي �شورة 
البد من نقلها لل�شباب املغربي وال�شعب املغربي ." م�شريًا اإىل اإن 
يف  وكعاملني  وقوية   متينة  عالقة  البلدين  بني  العالقات  طبيعة 
منظمات املجتمع املدين �شنعمل على نقل احلقيقة الكاملة و�شنوؤكد 
هذا من خالل زياراتنا القادمة للعراق كونها متثل دعمًا لل�شباب 

العراقي واملغربي ."  
ال�شودان"  جمهورية  يف  االحتادية  ال�شباب  اأمانة  ممثل  بني  فيما 
ال�شعب  من  ننقلها  ر�شالة  لدينا  اهلل"  عبد  بن  حممد  القا�شم 
ال�شوداين اإىل ال�شعب العراقي بكافة مذاهبه واأطيافه وان ق�شدنا 
هذا  وان  لهم  دعمنا  مدى  للعراقيني  لنبني  الزيارة  هذه  وراء  من 
يقني  على  واإننا   ، بلدينا  �شباب  بني  للتعاون  مقدمة  جمرد  الوفد 
من تزييف االإعالم للحقائق وعلى يقني من اإن ما تعر�شه الو�شائل 
الو�شع  وان  مزيفة  االأخرى  هي  العراق  عن  �شورة  من  االإعالمية 
ال�شبابية  املوؤمترات  عليه  توؤكد  ما  وهذا  جدا  خمتلف   العراقي 
و�شعبه  العراق  �شورة  لتغيري  العراقي  وال�شعب  ال�شباب  حياة  عن 
و�شن�شتخدم كافة الو�شائل لنقلها كاملة و بدون زيف ." من جهتها 
العراقي  الو�شع  اإن"  االأردن،  من  ال�شميدي  اإ�شراء  اأو�شحت 
فاجاءنا عند جميئنا للعراق كوننا ت�شورنا اإن العراق متاأزم و�شعب 
ومن ال�شعب فيه احلركة ولكننا جتولنا يف العا�شمة بغداد وبابل 
وها نحن يف كربالء وبدون انفجارات وهو �شيء مفرح وجيد وان 
ما يح�شل يف العراق من م�شاكل ب�شيطة هي معروفة لدى معظم 
التاأثري على �شمعة  ال�شباب االأردين وان من ورائها ق�شد يراد به 

هذا البلد."
الديني  بالو�شع  اإعجابها  اأبدت  موريتانيا،التي  من  �شيدي  هدى 
املوجود يف العراق كونه متعدد الديانات وهي فكرة مل تكن موجودة 
بلد م�شلم ب�شورة عامة ومن مذهب  الذي هو  لدينا يف موريتانيا 
غيبه  ما  وجدنا  العراق  يف  ولكن  كرثا   اأمريكيني  ويحوي  واحد 
طائفية  اإنها  اإال  نعرفها  مل  والتي  امل�شاملة  الديانات  من  االإعالم 
وهمجية وهذا من خالل االإعالم املعادي ، اجلميل اإن لكل طائفة 
يف العراق حريتها يف عباداتها وهم عراقيون اأوال واآخرا وهو �شيء 
يبعث الطماأنينة والراحة التي �شنن�شرها عن العراق يف ال�شحف 
وباأية طريقة كانت ." ه�شام �شاغور ماج�شتري علوم �شيا�شية من 
اجلزائر،" اأمتنى اأن ال تكون زيارتي االأخرية الن العراق بلد �شقيق 
بغداد  ول�شت  اجلزائر  يف  اإنني  اأح�ش�شت  واإنني  بتاريخه  وعريق 
والعراق   ، قلوبنا  يف  وهي  ك�شعبني  بينهم  فيما  متحابان  الأنهما 
الر�شول  بيت  اآل  فيه  اإن  والدليل  واالإن�شانية  العلم  لواء  يحمل  بلد 
)�شلى اهلل عليه واآله( ولكن لالأ�شف اإن ال�شورة التي نقلت لنا عن 
التي  وال�شهيونية  املعادية  الدول  بع�س  بخدمة  جاءت  قد  العراق 
ترغب بعراق جمزاأ وان هنالك مبالغة يف نقل االأخبار عن العراق 
الذين يخدمهم  العرب  ياأتي من بع�س اجلريان  والكثري من ذلك 
اإن العراق قد �شار نحو االأمام وهو  دمار العراق ونحن اليوم نرى 
مبرحلة خما�س كبري �شيلد فيها عراق وهو �شاحب كلمة م�شموعة 
على امل�شتوى االقليمي والدويل و�شنعمل على هذا من خالل تو�شعة 
هذه امل�شاركة لك�شر احلاجز النف�شي امل�شتخدم يف كل دول العامل 
عهده  اإىل  يعود  وان  قوته  يثبت  اأن  العراق  ي�شتحق   ، العراق  �شد 
يوم  اليوم  اإن هذا  اأطلقت  بابل حينما  تناولناه يف مدينة  وهذا ما 
لل�شباب،"  الوطني  املركز  اليا�شري  ." احمد  ال�شبابي  اال�شتقالل 
تعترب هذه الفعاليات خطوة اأوىل وهي جيدة ومميزة كونها �شهدت 
كما  ال�شباب  ق�شايا  لر�شد  عربية  �شبكة  تاأ�شي�س  موؤمتر  انطالقة 
وبالتعاون  لل�شباب  الوطني  املركز  قبل  من  اأقيم  الذي  امللتقى  اإن 
مع ق�شم ال�شيا�شات اخلارجية يف جامعة الدول العربية باالإ�شافة 
العراق ومب�شاركة )20  لل�شكان مكتب  املتحدة  االأمم  اإىل �شندوق 
اأيام  �شتة  ملدة  التدريب  مت  عراقيني  �شباب   )6 و)  عربيا  �شابا   )
ل�شبكة  تاأ�شي�س  هناك  �شيكون  وبعدها  ال�شباب  ق�شايا  ر�شد  على 
عربية لر�شد الق�شايا املتعلقة بال�شباب واملتمثلة بال�شحة والتعليم 
والبطالة وغري  ذلك."                                            

وفُد م�ؤمتر ال�سباب العربي يف �سيافة العتبة احل�سينية املقد�سة
تقرير: �سفاء ال�سعدي
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املا�شي، مبنا�شبة  االأ�شبوع  الرو�شة احل�شينية،  اإذاعة  احتفلْت 
احل�شينية  العتبة  يف  تاأ�شي�شها  على  اخلام�شة  ال�شنة  مرور 
اإعالمية  م�شرية  بعد  ال�شاد�شة  ال�شمعة  واإيقادها  املطهرة 
املحلية  اجلوائز  وح�شد  والثقافية  الدينية  بالربامج  حافلة 
والعاملية وا�شتقطابها ل�شريحة كبرية من اجلماهري الكربالئية 

والعاملية.
وح�شر االحتفال الذي اأقيم على قاعة خامت االأنبياء يف ال�شحن 
احل�شيني ال�شريف وتخللته فعاليات متنوعة، نائب االأمني العام 
للعتبة احل�شينية املطهرة ال�شيد اأف�شل ال�شامي وجمهور عري�س 
كادر  �شاركوا  واإعالميون  املقد�شة  كربالء  مدينة  اأهايل  من 

اإذاعة الرو�شة احل�شينية بهذه املنا�شبة.

على  األقاها  التي  كلمته  يف  ال�شامي  اأف�شل  ال�شيد  وقال 
احلا�شرين خالل احلفل: اإن "اإذاعة الرو�شة احل�شينية بداأت 
اأعمالها باإمكانات ب�شيطة وتطورت على مدى ال�شنوات اخلم�س 
من تاأ�شي�شها والتي ياأمل لها يف اإي�شال ال�شوت من جوار �شيد 
كربالء  ملدينة  اأو�شع  م�شاحات  اإىل  ال�شالم(  )عليه  ال�شهداء 

املقد�شة".
امل�شتخدمة  الو�شائل  من  "االإعالم  اإّن  بالقول،  حديثه  وتابع 
ويف كافة اجتاهاته يف عاملنا اليوم باعتبار تو�ّشع دائرة الن�شر 
يكن  مل  اإن  نفهمه  كما  االإعالم  وهذا  املجتمع،  على  والتاأثري 
حوادث  اإىل  ف�شيوؤدي  �شحيحًا  توجيهًا  وموجهًا  وواعيًا  �شادقًا 
والقراآن  والتاأريخ  االنحراف،  اإىل  باملجتمع  توؤدي  وكوارث 
معدودات  بدنانري  دينهم  باعوا  قد  اأنا�س  عن  يحّدثنا  الكرمي 
خالل افرتاء االأحاديث عن النبي )�شلى اهلل عليه واآله( خدمة 
لل�شلطان وغري ذلك، ولعلنا اإىل االآن ندفع ثمن تلك االأحاديث 
فاإن االإعالم يف وقتنا احلايل يتخذ  ال�شديد  الكاذبة ولالأ�شف 
هذا املنحى يف عر�س براجمه للماليني الذين ي�شاهدونه وبذلك 

اأ�شبحت امل�شوؤولية كبرية جدًا والبّد من الوقوف اأمامها".

اإعالم  اإىل  احلايل  الوقت  يف  نحتاج  "اإننا  ال�شامي،  واأ�شاف 
ملتزم وواقعي يف نقله للحقائق وتاأكيده على املبادئ االإ�شالمية 
"على  باأن  موؤكًدا  امل�شلل"،  الثقايف  الغزو  ملواجهة  واالإن�شانية 

العاملني يف جمال االإعالم اأن يكونوا على اأ�شد االلتزام بثوابت 
امل�شوؤولية  وحتّمل  والواقعية  ال�شدق  ذي  االإ�شالمي  االإعالم 
الكاملة ويقول كلمة ولو على نف�شه". وقّدم نائب االأمني العام 
متمنيًا  احلفل  يف  للحا�شرين  وتقديره  �شكره  املطهرة  للعتبة 
اأهل  الرو�شة احل�شينية خدمة جليلة ملذهب  اإذاعة  "تقّدم  اأن 
�شرائح  ثقافتهم ومبادئهم بني  بن�شر  ال�شالم(  البيت )عليهم 

املجتمع".
هذا وتخلل احلفل تقدمي بع�س الفعاليات بهذه املنا�شبة منها 
اأوبريت عن االإمام احل�شني )عليه ال�شالم( ونه�شته العظيمة، 
وكذلك عر�س فلم وثائقي عن تاأ�شي�س اإذاعة الرو�شة احل�شينية 
و�شعي االأمانة العامة للعتبة احل�شينية املطهرة من خاللها اإىل 
مبادئه  واإي�شال  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  االإمام  �شوت  ن�شر 
جمهور  من  للحا�شرين  م�شابقة  اإقامة  اإىل  اإ�شافة  ال�شامية، 
بهذه  تغنت  التي  ال�شعرية  الق�شائد  بع�س  وقراءة  االإذاعة 

املنا�شبة.
االأ�شتاذ  العتبة احل�شينية  االإعالم يف  ق�شم  م�شوؤول  قال  بدوره 
اليوم  "نحتفل  )االأحرار(:  لـ  ت�شريحه  �شلطان يف  كاظم  علي 
احل�شينية  الرو�شة  اإذاعة  لتاأ�شي�س  ال�شاد�شة  ال�شمعة  باإيقاد 
التي تعد مف�شاًل مهمًا من مفا�شل املنظومة االإعالمية للعتبة 
البيت  اأهل  ثقافة  ن�شر  على  حتر�س  والتي  املطهرة  احل�شينية 
يعر�س  الذي  كربالء  اأهايل  �شوت  وت�شبح  ال�شالم(  )عليهم 

م�شاكلهم وهمومهم وتطّلعاتهم امل�شتقبلية".
�شهر  بدايات  يف  االإذاعة  تاأ�شي�س  "مت  بالقول،  حديثه  وتابع 
االأمينني  اإ�شراف  وكانت حتت  العام 2005  الثاين من  ت�شرين 
وكان  املقد�شتني،  والعبا�شية  احل�شينية  للعتبتني  العامني 
واالآذان  احل�شينية  ال�شعائر  نقل  عمرها  اأول  يف  منها  الغر�س 
عمل  تطور  ثم  ومن  املحافظة،  يف  واحل�شينيات  اجلوامع  اإىل 
هذه االإذاعة لتكون منربًا اإعالميًا جديدًا يف حمافظة كربالء 
اإىل  التطرق  وكذلك  والدينية  الثقافية  براجمها  خالل  من 
م�شاكل املواطن الكربالئي والعراقي؛ من خالل االعتماد على 
االإذاعة  بني  كبري  توا�شل  فيها  اأ�شبح  التي  التفاعلية  الربامج 

وجمهورها".

وبنّي �شلطان : اإّن االإذاعة "ت�شعى اإىل ا�شتقطاب �شرائح كبرية 
من املجتمع يف كربالء وخارجها من خالل اإن�شاء موقع اإلكرتوين 
لها للتوا�شل مع اجلماهري واملتلقني من خارج العراق، اإ�شافة 
اإىل م�شروعها البث على ال�شتاليت، حيث مت حجز موقع على 
 )FM( القمر اال�شطناعي ومن ثم اإر�شال البث على موجة الـ
االأو�شط  الفرات  حمافظات  من  حمافظة  كل  يف  املتلقني  اإىل 

واجلنوبية وال�شمالية".
من جانبهم اأعرب احلا�شرون يف احلفل عن �شعادتهم مبنا�شبة 
تاأ�شي�س اإذاعة الرو�شة احل�شينية التي قّدمت وما تزال اإعالمًا 
ح�شينيًا مميزًا يف مدينة كربالء املقد�شة. واأو�شح مدير اإعالم 
الرو�شة  "اإذاعة  باأّن  )االأحرار(  لـ  كاظم  �شليم  كربالء  �شحة 
العري�س  جمهورها  مع  وتوا�شلها   باإبداعها  متّيزت  احل�شينية 
يف مدينة كربالء على مدى هذه ال�شنوات القليلة من عمرها، 
تغطية  وكذلك  الإعالم ح�شيني هادف،  توؤ�ش�س  اأن  وا�شتطاعت 
للكوادر  وا�شت�شافتها  املحافظة  يف  تقام  التي  الفعاليات  كافة 
املدينة".  يف  وتطويرها  ال�شحية  الثقافة  ن�شر  بغية  ال�شحية 
ن�شر  يف  الف�شل  احل�شينية  الرو�شة  "الإذاعة  كاظم،  واأ�شاف 
�شرائح  لكافة  وال�شيا�شي  واالجتماعي  والثقايف  الديني  الوعي 
املجتمع يف املدينة، متمنني لهم مزيدًا من النجاح والتاألق يف 

ظل خيمة العراق".
الرو�شة  "اإذاعة  اإن  اإىل  اأمني  حممد  االإعالمي  اأ�شار  فيما 
ال�شالم(  االإمام احل�شني )عليه  اأهداف  احل�شينية عرّبت عن 
عن  عربت  التي  االإذاعات  من  وهي  املجتمع،  اإىل  واأو�شلتها 
م�شاعر النا�س وطرح همومهم واإيجاد احللول لها". بينما قال 
امل�شتمع كرار ر�شا: "نبارك الإذاعة الرو�شة احل�شينية اإطاللتها 
باأن  جدًا  فخورون  ونحن  ال�شاد�شة  لل�شمعة  واإيقادها  اجلميلة 
ينطلق من مدينة االإمام احل�شني )عليه ال�شالم( هذا ال�شوت 
وطموحاتهم  املدينة  اأهايل  تطلعات  عن  عرب  الذي  االإعالمي 
ون�شر الثقافة احل�شينية ال�شامية". ولفت ر�شا، اإىل اإّن "اإذاعة 
الرو�شة احل�شينية حققت اأهدافها  من خالل براجمها الدينية 
الذين  امل�شتمعني  من  عري�س  جمهور  با�شتقطاب  والثقافية 

توا�شلوا معها على مدى خم�س �شنوات حافلة باالإبداع".

إذاعةُ  الروضِة الحسّينيِة.. 
تحتفي بإيقاِد شمعِتها السادسِة لمسيرٍة إعالميٍة مميزٍة في كربالَء

تقرير: علي اجلبوري
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وّقعت االأمانة العامة للعتبة احل�شينية املطهرة عقدًا 
مع �شركة القمة لالت�شاالت العامة يف بغداد، بعد 
�شركات  عدة  بني  اأجريت  التي  باملناق�شة  فوزها 
اآلية البث الإذاعة الرو�شة  ات�شال من اأجل تطوير 
بعد  العراقية  املحافظات  بع�س  لي�شمل  احل�شينية 
كربالء، من خالل ن�شر اأربع حمّطات اإذاعية ذات 
ت�شمني ترددي تعمل على موجة الـ )FM(. وقال 
م�شوؤول ق�شم االإعالم يف العتبة احل�شينية االأ�شتاذ 
مع  التعاقد  "مت  )االأحرار(:  لـ  �شلطان  كاظم  علي 
بث  لتطوير  االت�شاالت  يف  الرائدة  القمة  �شركة 
االإجناز  مدة  وت�شل  احل�شينية،  الرو�شة  اإذاعة 
)60( يومًا وت�شمل املرحلة االأوىل ن�شب مر�شالت 
بث يف حمافظات الفرات االأو�شط منها كربالء". 
مبينًا باأّن "متويل امل�شروع مّت من قبل ديوان الوقف 
ال�شيعي وت�شل كلفته اإىل )238.120000 دينار( 
الثانية  املرحلة  "ت�شمل  بالقول،  حديثه  وتابع    "
وال�شمالية  اجلنوبية  املحافظات  اإىل  البّث  اإي�شال 
ومن ثم اإىل بع�س الدول املجاورة للعراق، وقد مت 
ا�شتح�شال املوافقات الر�شمية لن�شب مراكز البث 

يف كل حمافظة".

احل�شينية  الرو�شة  "اإذاعة  اإّن  اإىل  �شلطان  ولفَت 
منذ اأن طرحت فكرة تو�شيع البّث عملت بجد على 
خمتلفة  �شرائح  لت�شمل  وتنويعها  براجمها  تو�شيع 
العنا�شر  ا�شتقطاب  اإىل  اإ�شافة  املجتمع،  من 
من  املوجودة  الكوادر  وتطوير  الكفوءة  االإعالمية 
اإعالم  تقدمي  اأجل  من  االإعالمية  الدورات  خالل 

هادف ومتطّور".
يف  الهند�شية  الوحدة  م�شوؤول  اأ�شار  جانبه  من 
م�شطفى  املهند�س  احل�شينية  الرو�شة  اإذاعة 
اخلّفاف اإىل اإّن "�شركة القمة التي مت التعاقد معها 
الالزمة  االأجهزة  و�شراء  التجهيز  بعملية  �شتقوم 

بعملية ن�شبها يف كل حمافظة من  للبّث، و�شتقوم 
التزامها  اإىل  اإ�شافة  االأو�شط،  الفرات  حمافظات 
بعد  جمانًا  كاملة  �شنة  ملدة  املر�شالت  ب�شيانة 
البدء باأعمال البّث وكذلك تدريب ثالثة مهند�شني 
ملواكبة  الالزمة  اخلربة  الإك�شابهم  االإذاعة  من 
من  القمة  "�شركة  باأن  حًا  مو�شّ م�شتقباًل"،  العمل 
ف�شاًل  االت�شاالت  جمال  يف  الرائدة  ال�شركات 
موا�شفات  ذات  عاملية  ات�شال  اأجهزة  �شراء  عن 
عالية". واأ�شاف اخلفاف، "كانت عملية البث تتم 
�شابقًا باأخذ ال�شوت من املك�شر )االأ�شتوديو( وبثه 
عن طريق املر�شلة اإىل املتلقي، اأما االآن ف�شتتم عن 
طريق ا�شرتاك اإذاعة الرو�شة احل�شينية على اأحد 
من  البث  ا�شتالم  ثم  ومن  اال�شطناعية  االأقمار 
القمر عن طريق )م�شتقبالت �شوت( �شرتبط على 
اأبراج جديدة وتو�شع يف كل حمافظة ومن ثم  تبث 
وعددها  ن�شبها  �شيتم  التي  املر�شالت  طريق  عن 
كربالء  يف  منها  واحدة  �شتكون  مر�شالت  اأربع 
بطاقة  والكوت  النجف  ويف  واط(  كيلو   2( بطاقة 
)1 كيلو واط( ويف العا�شمة بغداد بطاقة )4 كيلو 

واط(".

تكللت بالنجاح جهود احد وجهاء مدينة كربالء املقد�شة 
احلاج علي جواد حممود يف اإعادة اإحدى القطع املفقودة 
القرن  ت�شعينيات  يف  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  من 
املن�شرم اأيام االنتفا�شة ال�شعبانية املباركة وهي عبارة 
عن كف نحا�شي مطلي بالذهب يعود تاريخ وقفيته اىل 

هذا  قبل  �شناعته  متت  انه  يتوقع  حيث  1347هـ  عام 
متحف  م�شوؤول  �شرح  وقد  هذا  طويلة.   بفرتة  التاريخ 
احمد  عالء  ال�شيد  ال�شالم(  عليه   ( احل�شني  االإمام 
�شياء الدين بان هذه القطعة لي�شت االأوىل التي اأعادها 
اخلريون اإىل العتبة احل�شينية املقد�شة واملتحف .. لذا 

اإىل  ال�شالم(  البيت ) عليهم  اآل  باالإخوة حمبي  نهيب 
ال�شعي الإعادة كل ما يقع باأيديهم الن ر�شيدهم هو زاد 
االآخرة، علمًا اإن اأكرث القطع املفقودة من العتبة عليها 
عبارة وقف االإمام احل�شني ) عليه ال�شالم(، وبع�شها 

يحمل عبارة ) اللعنة على كل من يطمع بها(.

وجهاُء كربالَء يسعون إلعادة القطع والنفائس المفقودة من 
العتبة الحسينية المقدسة 

األمانةُ  العامةُ  للعتبة الحسينية المقدسة..
 توّقع عقدًا مع شركة اتصاالت لتطوير بّث إذاعة الروضة الحسينية
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املقد�شة  احل�شينية  للعتبة  العامة  االأمانة  اأولت  لقد 
التي  الطاهرة  والعرتة  الكرمي  بالقراآن  بالغا  اهتماما 
يتم�شك  باأن  رحيله،  قبيل  االأكرم  النبي  بهما  اأو�شى 
امل�شلمون بهما معا لريدوا على الرحمن باجلنان م�شفعني 
بهما مطمئنني برحمة اهلل الوا�شعة التي ت�شمل ال حمالة 
وال  واملعاندين،  املق�شرين  عن  بعيدة  وتكون  املطيعني 
النظام  �شقوط  ومنذ  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  تزال 
مثلما  والثقافة  واملعرفة  العلم  ميادين  تخو�س  البائد 
تخو�س ميادين التنمية والتطوير وخدمة الزائر الكرمي، 
الأف�شل  تقيمها  التي  واالإر�شاد  الوعظ  منابر  فهناك 
اخلطباء امل�شهورين لرت�شيخ مبداأ الوالية يف االأمة الذين 
ذلك  اإىل  اإ�شافة  الكرمي،  القراآن  وترجمان  عدل  هم 
ال�شنة  مدار  وعلى  منا�شبة  وغري  مبنا�شبة  تزدان  فاإنها 
واإن  وحفظا،  وتدبرا  وتف�شريا  تالوة  القراآن  مبجال�س 
لدار القراآن الكرمي يف العتبة احل�شينية املقد�شة يف هذا 
ال�شاأن ق�شب ال�شبق، وقد اأح�شينا الدورات والن�شاطات 
التي اأقامتها منذ 27 رجب حتى نهاية ذي احلجة عام 

1431هـ فكانت كاالآتي:
الثانية  ال�شنوية  الذكرى  يف  القراآين  املهرجان   -1

لتاأ�شي�س دار القراآن الكرمي.
برواية  امل�شندة  االإجازة  ملنح  التخ�ش�شية  الدورة   -2

حف�س بن عا�شم.
القراء  من  نخبة  با�شت�شافة  القراآنية  االأم�شية   -3

الدوليني.
من  واالأطفال  بالنا�شئة  اخلا�س  اخلطابي  املجل�س   -4

داخل العراق وخارجه.
 ( احل�شني  االإمام  دورة   ( الثالثة  التاأهيلية  الدورة   -5

عليه ال�شالم( ( ملعلمي القراآن الكرمي.
 ( زينب  احلوراء  دورة   ( الثانية  التاأهيلية  الدورة   -6

عليها ال�شالم( ملعلمات القراآن.
7- الدورة التطبيقية الثانية ملعهد املعلمات.

8- الدورات ال�شيفية القراآنية للطالب والطالبات.
9- امل�شاركة يف املعر�س القراآين الدويل الثامن ع�شر يف 

طهران لتمثيل العراق.
10- حفل اختتام الدورات ال�شيفية لطالبات الدورات 

التاأهيلية الن�شوية.

11- حفل اختتام الدورات ال�شيفية للطالب والدورات 
التاأهيلية للمعلمني.

12- امل�شاركة يف امل�شابقات التي اأقامتها موؤ�ش�شة �شهيد 
املحراب يف بابل.

13- امل�شاركة يف م�شابقة ديوان الوقف ال�شيعي الوطنية 
يف العتبة احل�شينية.

القراآنية ملديرية تربية  امل�شابقة  امل�شاركة يف   -14
الفرات االأو�شط يف بابل.

15- الدورة التخ�ش�شية يف فن التالوة واملقامات.
16- دورة تعليم االأحكام والقراءة ال�شحيحة للن�شاء.

القراآنية  امل�شابقات  يف  الفائزين  تكرمي  حفل   -17
الوطنية واملتخرجني من الدورة التف�شريية ملنت�شبي فوج 

حماية احلرمني.

كانْت كربالء ومل تزل الرائدة يف االهتمام بال�شاأن القراآين من خالل 
املحافل القراآنية التي كانت منت�شرة فيها لي�س فقط يف م�شاجدها بل 
حتى يف مدار�شها الدينية ، فما اإن �شقط ال�شنم من على ج�شد العراق 
حتى عادت اىل الظهور مرة اأخرى �شواء يف امل�شاجد او املدار�س او يف 
العتبة  اجنازات  من  كان  وقد   .. املوؤ�ش�شات  وبقية  املقد�شة  العتبات 
احل�شينية فتح املدر�شة الدينية املو�شومة بـ ) مدر�شة االإمام احل�شني 
والنحو  واالأ�شول  الفقه  يف  درو�شًا  �شملت  التي   ) ال�شالم(  عليه   (
وال�شرف والعقائد وقد كان در�س التالوة من �شمنها .. وياأتي ذلك 
يف  العامة  االأمانة  توجهات  مع  املن�شجمة  اإدارتها  اهتمامات  �شمن 
التعليم  الن�شاطات ب�شمنها  القراآنية من خالل �شتى  الثقافة  اإ�شاعة 
كما توؤكد االإدارة على طالب العلم اأن يتعلم القراءة ال�شحيحة للقراآن 
اأ�شتاذ  اخلفاجي  علي  ال�شيخ  حدثنا     . اأ�شتاذا  يكن  مل  ان   الكرمي 
التالوة القراآنية يف املدر�شة بالتف�شيل عن هذا الدر�س وعن الدورات 

التي تقام الأجل اإعداد معلمني يف هذا االخت�شا�س قائاًل :
يقام هذا الدر�س للق�شمني الرجايل والن�شائي على م�شتويني :

وقد  ال�شرعية  القراءة  الإحراز  القدرة  يك�شبهم  للمبتدئني   : ب�شيط 

ي�شل بهم التفوق يف هذا الدر�س اىل تاأهلهم لتعليم االآخرين �شمن 
هذا امل�شتوى.

ومتقدم : للمتفوقني ي�شمل موا�شيع دقيقة يف قواعد التالوة كتدري�شهم 
منظومة العالمة ابن اجلزري مع �شرحها باالإ�شافة اىل م�شائل تتعلق 

بال�شرف والر�شم القراآين .
-   وقد اأقيمت يف املدر�شة هذا العام دورة الإعداد املعلمني يف در�س 
ت�شمنت درو�شا متقدمة  االوىل (  الفرقان  دورة  بـ )  �شميت  التالوة 

حدثنا عنها اخلفاجي قائالً  :
 تعد هذه الدورة التاأهيلية االوىل من نوعها للق�شم الرجايل توؤهلهم 

الإلقاء الدرو�س واإقامة املحافل القراآنية وقد ا�شرتط لالن�شمام اليها 
اإنهاء امل�شرتك مرحلة اإحراز القراءة ال�شرعية وقد اأقيمت فيها ثالثة 
امتحانات كان النهائي حا�شمًا لتحديد ثالثة م�شتويات : ) ممتاز ( 

و)جيد جدًا ( و ) جيد(.
امل�شرتكني بح�شب م�شتوياتهم مع  بتكرمي كافة  املدر�شة  اإدارة  قامت 
و�شايا  ت�شمنت  امل�شتويات  تلك  على  بناء   تخرج  �شهادات  منحهم 
للمتخرج اأن يكون رفيقا باملتعلمني حميدًا عندهم دقيقًا يف اإجاباته 
طلب  يف  ويتوا�شل  اأ�شتاذه  اىل  اإ�شكاالته  يف  يرجع  وان  اأ�شئلتهم  عن 

العلم حتى يكون قارئًا متقنًا ومعلما مثاليا.

داُر القراآن الكرمي يف العتبة احل�سينية املقد�سة

اختتاُم دورة الفرقان االأوىل الإعداد املعلمني يف التالوة القراآنية 

تقرير: ح�سني النعمة

دوراٌت ون�شاطاٌت قراآنية مكثفة على مدى خم�شة اأ�شهر
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املقد�شة  احل�شينية  العتبة  يف  امل�شوؤولون  ا�شتقبل 
وفدا من اقليم كرد�شتان العراق الذي و�شل املدينة 
عا�شوراء  مرا�شيم  اإقامة  حول  والتباحث  للتن�شيق 

االإمام احل�شني عليه ال�شالم يف االقليم .
ح�شينية  يف  م�شوؤول  ا�شماعيل  كرمي  اكرم  وقال 
العتبات  زيارة  من  الهدف  ان  احلكيم  االمام 
اإقامة  املقد�شة يف كربالء جاء للتن�شيق بخ�شو�س 
ال�شليمانية  حمافظة  يف  العا�شورائية  املرا�شيم 
االراء  وتقارب  التعارف  اوا�شر  تقوية  اىل  ا�شافة 
الو�شع  على  واالطالع  املقد�شة  العتبات  وزيارة 
املقد�شة،  املدينة  ت�شهده  الذي  واخلدمي  االمني 
اهايل  وا�شتقبال  م�شتتب  االمني  الو�شع  ان  مبينا 
اأهايل  نف�شه  الوقت  يف  داعيا  جيدا،  كان  كربالء 
كرد�شتان العراق اىل التوجه ملدينة كربالء املقد�شة 

للت�شرف بزيارة عتباتها املقد�شة.
�شهدت   ال�شليمانية  حمافظة  ان  كرمي:  وا�شاف 
املرا�شيم  اقامة  املا�شي  القرن  ت�شعينيات  منذ 
برئي�س  متمثال  ر�شمي  ح�شور  و�شط  العا�شورائية 

االقليم  واهايل  امل�شوؤولني  من  وعدد  اجلمهورية 
االإمام  ا�شت�شهاد  ذكرى  على  اعالنا حلالة احلزن 
احل�شني واأهل بيته االطهار عليهم ال�شالم، مو�شحا 
ال�شيد  ح�شينية  بناء  �شهدت  االأخرية  االآونة  اإن 
ال�شعائر احل�شينية يف  لتكون مقرا القامة  احلكيم 
حمافظة ال�شليمانية، مبينا ان املرا�شيم التي تقام 
يف حمافظة ال�شليمانية ت�شهد ح�شور جمع غفري من 
ال�شخ�شيات من الطوائف االخرى واغلبها تعرفت 

على طقو�س �شيعة اأهل البيت عليهم ال�شالم.
وتابع  قائال: اإن حمبي اأهل البيت عليهم ال�شالم يف 

حمافظة ال�شيلمانية تربطهم عالقات متينة ووثيقة 
وخ�شو�شا  االخرى  الطوائف  من  االخوة  بجميع 

ال�شيلمانية له  ال�شنة، موؤكدا ان موكب اهايل  اهل 
ح�شور وا�شح يف مدينة كربالء املقد�شة باربعينية 

االإمام احل�شني عليه ال�شالم.

�شم  ر�شمي  وفد   املقد�شة  احل�شينية  العتبة  زار 
ووزارة  العربية  الدول  من  عدد  يف  العراق  �شفراء 
الوفد  واطلع  الوزراء،  ورئا�شة  العراقية  اخلارجية 
احل�شينية  العتبة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  لقائه  اأثناء 
امل�شاريع  على جممل  ر�شيد  اال�شتاذ ح�شن  املقد�شة 
املقد�شة  العتبة  تقيمها  التي  واخلدمية  العمرانية 

خدمة لزوار مرقد االإمام احل�شني عليه ال�شالم .
االردن  يف  العراق  ب�شفري  مرا�شلنا  اجراه  لقاء  ويف 
اإن الهدف  اال�شتاذ جواد هادي عبا�س ا�شار قائال: 
من زيارة الوفد مدينة كربالء املقد�شة جاء لزيارة 
الدينية  املرجعية  ممثل  ولقاء  املقد�شة  العتبات 
تخ�س  باأمور  للتباحث  ال�شايف  احمد  ال�شيد  العليا 
البلد واالطالع على او�شاع مدينة كربالء املقد�شة، 
مبينا ان الوفد اطلع على احلركة العمرانية للعتبات 

العتبات  بتلك  العاملني  املقد�شة يف كربالء، مباركا 
امل�شاريع  تلك  مثل  اقامة  املتميزة يف  على جهودهم 
اجلميع  قبل  من  وتثمني  تقدير  حمط  عدها  التي 
 . ومباركة  متميزة  جهود  وجود  عن  تدل  كونها 

لتح�شني  كبرية  جهود  بذل  ب�شدد  انه  واأ�شاف: 
اجلالية  اأحوال  وحت�شني  البلدين  بني  العالقات 
بامل�شاريع  االهتمام  اىل  ا�شافة  االردن  يف  العراقية 

االإ�شرتاتيجية وامل�شاريع امل�شرتكة بينهما.

مسؤول في حسينية االمام الحكيم في السليمانية:
 وصلنا مدينة كربالء للتنسيق حول إقامة شعائر عاشوراَء 

في إقليم كردستاَن 

وفٌد يضمُّ عددا من سفراء العراق في  الدول العربية
 يزور العتبة الحسينية المقدسة..

 اإن حمبي اأهل البيت عليهم ال�شالم يف حمافظة ال�شيلمانية 
تربطهم عالقات متينة ووثيقة بجميع االخوة من الطوائف 

االخرى وخ�شو�شا اهل ال�شنة
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،،
ويقول احلاج فا�شل اخلفاجي من اأبناء مدينة كربالء 
قدميٍة  كربالئية  اأ�شرة  من  الرتيري  ح�شني  »املال  اإن 
ال�شالم(  )عليه  احل�شني  مدينة  جدودها  قطَنت 
ع�شرية  اىل  وينت�شبون  الهجري،  العا�شر  القرن  منذ 
اخلفاجة، وهذه االأ�شرة ت�شتغل بالزراعة منذ اأن حلت 
املال  اإن  مبينا  الرتيري«.  نهر  اآثارها  ومن  كربالء، 
بال�شدق  املعروفة  الوجوه  من  كان  الرتيري  ح�شني 
املوروثة،  االإ�شالمية  بالتقاليد  ال�شمري ومت�شكه  ونقاء 
وهو من�شرف اإىل خدمة املنرب احل�شيني واإ�شاعة فكر 
اأهل البيت )عليهم ال�شالم( من خالل اإذاعته واإن�شاده 
العقيدة  طابع  بني  مزجوا  الذين  ال�شعراء  من  للعديد 

وامل�شيبة يف نظم الق�شائد احل�شينية« .. 

فيما يقول �شقيقه علي الرتيري اإن » ا�شم املال هو )عبد 
اخلفاجي(،  ح�شني  بن  علوان  بن  اأحمد  بن  احل�شني 
من  املخيم،  مبحلة  كربالء  يف    1957 �شنة  املولود 
ثاين  هو  كان  اأ�شخا�س  �شبعة  اأفرادها  عدد  اأ�شرة 
باأ�شرة  اأحلق  لقب  فهو  الرتيري  اأما  اخلم�شة،  اأخوته 
املال ك�شائر باقي االألقاب التي اأحلقت بذات الع�شرية 
احل�شيني  ال�شاعر  منها  ينحدر  التي  كلثومة  بيت  مثل 
العديد  وغريها  الهر  وبيت  اخلفاجي،  الر�شول  عبد 
من االأ�شر، اأما ن�شاأته فكانت يف حملٍة اأخرى هي باب 
حلني  ب�شيطة  فرتة  فيها  اأ�شرته  �شكنت  حيث  بغداد 
الها�شمية حتى  االبتدائية يف مدر�شة  الدرا�شة  اكماله 
�شنة 1967 ثم انتقلت اأ�شرته �شنة 1974 اىل حملة باب 

ال�شالملة وا�شتقرت بها اىل يومها هذا«.

م�شيفا اإن »املال ح�شني ن�شاأ منذ �شباه عا�شقا للقراءة 
من  ي�شنع  اأن  حماوال  لالإن�شاد  وحمبا  احل�شينية 
ين�شد  فاأخذ  امل�شتقبل  يف  حا�شرا  ح�شينيا  �شخ�شه 
فا�شتَد عوده  واملو�شحات،  الق�شائد  الكثري من �شغره 

ح�شينيا متاأثرا باملال حمزة الزغري حتى اعتلى املنرب 
على  وُغِبَط  فاأجاد  بغداد  باب  حملة  يف   1970 �شنة 
ويتودُد  الن�شيحة،  يبادر  كان  كما  و�شجاياه،  اأدائه 
لزوار احل�شني )عليه ال�شالم( يف كل حني، ومل يعتذر 
قط عن جمل�س ح�شيني، ومل يفرق يف قراءته  لفقري 

اأم غني!!«..    

لقد   « هادي  عبد  ح�شني  احل�شيني  ال�شاعر  ويقول 
ترعرع املال الرتيري يف بيئة �شعبية تعرف مبحلة باب 
احل�شينية  االجتماعية  املجتمعات  اأحدى  ال�شالملة، 
ال�شعائر  وتوؤدي  العا�شورائية  الطقو�س  متار�س  التي 
احل�شينية وهي ذات البيئة التي اأفرزت جنم اخلطابة 
)رحمه  الكربالئي  اخلفاجي  هادي  ال�شيخ  احل�شينية 
يف  االأكادميية  درا�شته  اأكمل  فقد  الرتيري  اأما  اهلل(، 
البكالوريو�س  �شهادة  على  وحاز  امل�شتن�شرية،  جامعة 
يف  موظفا  وعمل  النف�س،  علم  ق�شم  االآداب  كلية  من 

مكتبة اجلامعة ببغداد..

ويتاأمل عبد الهادي حلظاته فيقول »حينما نقف على 
يت�شح  �شفحاتها  ونقلب  الرتيري  املال  ذاكرة  اأطالل 
بالقراءة احل�شينية  اأظافره مولعا  اأنه كان منذ نعومة 
ودوؤوبا على ح�شور املجال�س احل�شينية اأينما اأقيمت«..

ي�شجل  كان  الذي  ال�شماوي  ناظم  احلاج  ذكر  فيما 
باأن  الرتيري،  املال  اأن�شدها  التي  احل�شينية  الق�شائد 
احل�شينية  الق�شائد  بحفظ  مولعًا  �شبابه  بداأ  »املال 
ال�شديد  ولولعه  اآنذاك،  الرواديد  يلقيها  كان  التي 
بحب القراءة، كان يردد تلك الق�شائد واالأوزان اأثناء 
اأحد  اأنه تتلمذ على  عمله وفراغه وجتواله، ومل ن�شمع 
ِمن قراء املنرب احل�شيني اآنذاك، فكان يرى يف نف�شه 
حتى  والقراءة،  املنرب  اعتالء  توؤهله  وقابلية  موهبًة 
اأحد املعامل  اأعتلى املنرب يف حملته عند ديوان �شهيب 
التي  الق�شائد  اأول  ت�شجيل  ومت  املدينة،  يف  املاأثورة 
ال�شاعر عبد علي اخلاجي،  نظم  قراأها حينذاك من 
الزغري  حمزة  املال  فيه  يقراأ  كان  الذي  املكان  حيث 

احلرام  حمرم  �شهري  اأيام  املحلة  هذه  اأهايل  لعزاء 
التي  احل�شينيات  وبذات  الكويت  يف  قراأ  كما  و�شفر، 

اأعتلى املنرب فيها املال حمزة الزغري اأي�شا«..

برز  الزغري  املال ح�شني  باأن »جنم  ال�شماوي  وي�شيف 
يف الن�شف الثاين من العقد ال�شابع للقرن الع�شرين، 
وكان متفردا باأدائه و�شاغرا لل�شاحة احل�شينية، فبات 
ا�شتماعا،  واأ�شهرهم  املنرب احل�شيني  اأعالم  علمًا من 
وكانت اأغلبية الق�شائد التي قراأها من كتابة ال�شاعر 
املرحوم عبد علي اخلاجي واأمري ال�شعراء احلاج كاظم 
املنظور كما قراأ من نظِم ال�شاعر عبود غفلة، و�شعيد 
وعزيز  البياتي  و�شليم  ال�شالمي  كاظم  وال�شاعر  الهر 
الكلكاوي، ومن ال�شعراء الذين قراأ لهم اأي�شا ال�شاعر 
الق�شيدة  االأموي �شاحب  وال�شاعر مهدي  البنا  جبار 
العقول(،  التوحيد حترير  )�شورة  امل�شهورة  العقائدية 
اأحلومه  عله  و�شب  املنايا  �شاروخ  )بزغ  وق�شيدة 
ق�شيدة  زمان  حممد  لالأديب  قراأ  كذلك  و�شعله(، 
كتبها التاريخ مباء الذهب فكانت)يا �شهابا نازفا نورا 

واآيا( وكذلك قراأ ل�شعراء اآخرين«..

ويعود فا�شل اخلفاجي فيوؤكد اإن »املال ح�شني الزغري 
فاالإن�شاد  للكلمة،  املاألوف  باملعنى  لي�س من�شدا )مال( 
خلدمة  نذرها  التي  حياته  �شوؤون  ك�شائر  له  بالن�شبة 
ة عن  احل�شني )عليه ال�شالم(، انعكا�شا للخربة املُعربِّ
واأننٍي،  ب�شجٍوِ  ناعيا  هديال  انعك�َس  كامن،  حّب  ينبوع 
فهو  حكرا  يكن  ومل  عنده،  ويحُل  رفيقه  االإبداع  فكان 
الكبري  املال  رحيل  بعد  به  تعاىل  اهلل  اأودعها  موهبة 
كل  ا�شتمرارية  اأنَّ  ليوؤكد  اهلل(  الزغري )رحمه  حمزة 
عمل يرتبط بَرجِل كل مرحلة، والرتيري كان بعد املال 
اأخذت  التي  االإن�شادية  ال�شاحة  فار�س  الزغري  حمزة 

من حياته احل�شينية حمطة مل تدم اإال ثالثة اأعوام«..

.. ح�سنُي الرتيريُّ
 َعـلٌم منربٌي بني املجهول وال�شدح احل�شيني)2-1(

ُقبيل �أن نفتَح نو�فذ �صرية �ملال ح�صني �لرتيري، نلحظ �إن �لكثريين ي�صتبهون ب�صوِته ظنا منهم �إنه 
�صوت �ملال �لر�حل �لر�دود حمزة �لزغري )رحمه �هلل(، و�ملال �لرتيري ذ�ك �ل�صوت �ل�صاب، �ل�صادح 

بذكر م�صائب �لعرتة �ملحمدية )عليهم �ل�صالم( �ل�صوت ذو �لنغم �لعايل و�لطبقة �لرخمة �لتي 
�أخلفت �ملنرب �حل�صيني عقب وفاة �ملال حمزة �لزغري عام 1976م، وهو ذ�ته �ل�صوت �حل�صينُي �لذي 
مل يكن مقلد� للمال �لزغري بالأد�ء و�ل�صوت؛ �إل �إن �لقدرة �لإلهية جعلت من �صوته �جلميل �أكرث 

قربا من �صوت �ملال حمزة �لزغري، وحيث جرت �لعادة �إن يخلَف �ملنرب �حل�صيني ر�دود  )من�صد( 
مكان �لر�دود �لر�حل على �ن ل َيقُل عنه �أد�ًء و�صوتا وموهبًة و�إبد�عا.. 

حتقيق: ح�سني النعمة
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تكّلما الـــطـــفـــ�ِف  يف  الـــ�ـــســـهـــادِة  ــــــُق  األ
حتـــكـــي ُظـــــالمـــــَة اإبـــــــن بــــنــــِت حمــمــٍد
ـــا ـــاأره ـــث ــــُم املـــــهـــــدي ُخـــــ�ـــــسَ ب ــــائ ــــق ال
ـــني مــــ�ؤجــــاًل فــــلــــذا تــــــرى ثـــــــاأر احلـــ�ـــس
ـــًة ـــال ـــس الــــطــــفُّ كـــــــاَن ومــــــا يــــــــزاُل ر�
ــِرهــا ــسْ ــ� ــَن ــُل ِل ــي ــل ـــــربُّ اجل ــَك ال واخــتــ�ــسَّ
ــا ــه ــروِف ــــــَك الـــّطـــهـــ�ُر اأ�ــــســــاَء كــــلَّ ُح َدُم
ــــــدى بـــحـــرارٍة ـــــدا َيــ�ــســيــُل عــلــى املَ وغ
اإنـــ�ـــســـاٍن على ــــلَّ  ـــْنـــِقـــَذ ك ــــ ـــُت ِل ُكـــِتـــَبـــْت 
ـــٍل ــــلِّ ُمـــَكـــبَّ ـــَر َقــــْيــــَد ك ـــْت ِلـــَتـــْكـــ�ـــسِ ـــَب ـــِت ُك
ــْم ــِه ــسِ ــال� َخ َدرَب  لــــالأحــــراِر  ـــْمـــَت  َوَر�ـــسَ
ـــاِة بــ�ــســرخــٍة ـــغ ـــطُّ ـــا ُمـــفـــزعـــًا قـــلـــَب ال ي
ـــــلَّ الــــظــــاملــــنَي مِبـــ�قـــٍف ــــَت ك اأخــــر�ــــسْ
ـــْفـــَت ِبـــ�ْجـــِهـــِهـــم ــــا َعـــ�ـــسَ اأجَلــــْمــــَتــــُهــــْم ملّ
ـــُم ثـــاأرهـــا ـــِل ـــْم ـــَل ــُهــُم ُت ــْت جــيــ��ــسُ فــَمــ�ــسَ
ــدورهــا ــ�ــس ـــمَّ الــــذي ِب ـــُفـــَث الـــ�ـــسُّ ـــْن كـــي َت
ـــْم ـــراَدُه ــْحــَت ُم ــ�ــسَ َفـــِبـــالِئـــَك الــعــظــمــى َف
ــــٍف َطغى اأنــــقــــْذَت فــيــهــا الـــّديـــَن مـــن زي
ــ�غــى ــــالأعــــداِء يف �ـــســـ�ِح ال ُمــــْذ قــلــَت ل
ــــٍة ــــِذلَّ ب ـــعـــيـــ�ـــَس  َن اأْن  مــــّنــــا  هـــيـــهـــاَت 
ـــُن ِعـــــــرْتُة اأحـــمـــٍد ـــح ـــَتـــكـــنَي ون ــــْن َنـــ�ـــسْ ل
ــقــى ــتُّ ـــهـــداِء يـــاعـــلـــَم ال ـــَد الـــ�ـــس يـــا �ـــســـيِّ
ــا ــن ــ�ِب ــل ــــَط ُق ـــعَّ َو�ــــسْ ــقــى َمــــنــــارًا �ـــسَ تــب
ـــــــاأنَّ ِفـــــداَءُكـــــْم ـــيـــا ِب ـــّدن ـــَهـــِد ال َفـــْلـــَتـــ�ـــسْ
احِلــمــى مـــع  ــنِي  ــس ــ� اإىل احل يـــعـــ�ُد  وهــــٌب 
ـــُه ـــمُّ ـــــ�َم عــــــــادْت كـــــربـــــالُء تـــ�ـــسُ ـــــي وال
ــِه ــرِح ــس ــا َتـــــرى يف � ــم هــــذا احلــ�ــســنُي ف
ــــٌز ــــاِئ ــــــــرٍّ ف فــــــاحُلــــــرُّ فــــــــاَز َوكـــــــــلُّ ُح
ــًا ــي ــبِّ ــل واحُلــــــــرُّ َمــــــْن جــــــاَء احلـــ�ـــســـنَي ُم
ـــُه ـــَه ـــْن ـــا جــــ�َهــــَر الــــديــــِن الــــقــــ�مِي وُك ي
َعــْزُمــنــا ـــَك  ـــْزِم َع ــن في�س  م ــَمــًا  ــَغ ــْي �ــسَ ــا  ي
ــا َتـــرى ــم ــنُي َك ــس ــ� ــا بــنــهــِجــَك يـــا ُح ــْرن ــسِ �

ــا ــدم ــال ــر ب ــط ــق ـــــُة احلــــمــــراء ت ـــــراي وال
فـــاأجـــرمـــا فـــيـــه  الــــتــــاريــــُخ  �ــــســــاوم  اإذ 
معلما لــلــحــقــيــقــِة  ــُب  ــيــنــ�ــس �ــس مـــن  هـــ� 
ال�سما �ـــســـاأِن  مــن  وذاك  الــظــهــ�ر  حــتــى 
ــلــمــا ــــــْن َعـــــــَرَف االإلـــــــَه فــاأ�ــسْ َ ـــْت مِل ـــَث ـــِع ُب
ــلــمــا ــ�ــس ـــــِد ُم ـــــ�ري فـــكـــَتـــْبـــَتـــهـــا ِبـــــــــَدِم ال
ـــتـــ�ـــســـاءت اأجُنـــمـــا ــــــِه ا�ـــسْ ـــقـــْت وِب فـــتـــاألَّ
ــا م ــدِّ ــال ــَت املـــجـــَد ُيـــــروى ب ــل ــع يـــا مــــْن ج
العمى ــاه  تــغــ�ــس قـــد  الــبــ�ــســيــطــِة  وجـــــِه 
اأُْرِغــــمــــا ــب  ــائ ــس ــ� امل ــجــِن  �ــسِ ويف  ُظــلــمــًا 
ــا ــم ــلَّ ــسُ َفـــــَغـــــدا ِبــــَنــــهــــِجــــَك لـــلـــمـــعـــايل �
ـــئـــ�َك الـــَعـــْلـــَقـــَمـــا ـــان ـــس َع � ـــــــرَّ ــــا جت وبــــِه
ُمـــْرَغـــمـــا ـــــَع  ـــــاي اأُب ـــــَع لـــــْن  ـــــاي اأُب ال لـــــْن 
اأ�ـــــســـــاوم جمــرمــا اأُهـــــــــــاِدَن لــــن  لـــــْن  ال 
مـــا ـــنـــبـــ�ِة ُحـــ�َّ ـــِط ال ـــْب ـــــــــَرًا عــلــى �ـــسِ ُزَم
للعمى الـــبـــ�ـــســـريِة  بـــعـــِد  ـــــْن  ِم وتــــعــــ�َد 
مـــا ـــهـــدَّ ـــَت ـــم َف ـــه ـــاَن ـــي ـــْفـــَت ِك وبـــهـــا َنـــ�ـــسَ
ــــــاَل حـــتـــى ْقـــّ�مـــا واأقـــــمـــــَت مــــا قــــد م
ــك دمــدمــا ــ�ُت ــس يـــا �ـــســـارخـــًا كـــالـــرعـــِد �
ــا ــم ــهَّ جَت الـــــزمـــــاِن  ــــــــُه  َوْج اإذا  يــــ�مــــًا 
ــا م ــرَّ ــك َت ــــ�جــــ�ِد  ال يف  اآدَم  ابـــــُن  وبـــنـــا 
ــا ــم ــَع ــاأْن ـــا خــــرَي َمـــــْن بــــالــــّروِح جـــــاَد ف ي
ـــا ـــم ـــلِّ ـــع ــــٍل ُقــــــــــــدَوًة َوُم ـــــــلِّ جــــي ـــــــُك َوِل
ـــَتـــْحـــَكـــمـــا ــــــــــــاٌن َعــــــال فـــا�ـــسْ ِعـــــــزٌّ واإمِي
ــا ــم ــسَ ــ� ــل ــَب ــــــ�َق الـــنـــازفـــني ال �ـــــسَّ ف ـــــرَيُ ل
ـــــــ�َة َمــغــَنــمــا ـــمُّ َمـــــْن َجـــَعـــَل االأخ ـــ�ـــسُ وَت
ـــِلـــمـــا ُمـــ�ـــسْ ُيــــعــــاِنــــُق  مـــ�ـــســـيـــحـــّيـــًا  اإال 
ــنِي َفـــاأْقـــدمـــا ــس ــ� ـــَل االإِبــــــــاَء ِمــــَن احل ـــَه َن
ــمــا ــَج ــاأَْح ـــداَء َف ـــنِّ ــَع ال ــِم ــسَ خــــاَب الــــذي �
ــ� االأجُنـــمـــا ــُل ــع ــى يــ�ــســُمــ� وي ــق ــتُّ فــيــَك ال
ـــــْن ُيـــْهـــَزمـــا ـــٌل َل ـــَف ـــْح ــــــا ِبــــــَدْرِبــــــَك َج اإّن
ــــمَّ فـــَلـــْن ُيـــــــّدَك َوُيـــْثـــَلـــمـــا ــــاًل اأ�ــــس َجــــَب

ألقُ الشهادةِ

كبري،ملا  )االأدب(ال�شك  االإبداعية  الكتابة  تاأثري  اإن 
يفتح  نتاج  اأ�شرار،فاإنه  الفن من  مثل هذه  عليه  ينطوي 
جماالت  يف  م�شراعيها  على  املعريف  التالقح  اأبواب 
الثقافة والفنون،ولعل )الدراما( اأخطر اأنواع االأدب على 
تاأثريًا،واأو�شعها  جماال،واأعمقها  واأكرثها  االإطالق،بل 
باملجتمع،  املبا�شر  متا�شها  خالل  انت�شارًا،من 
تتحّول  وفطرته،حينما  االإن�شان  �شمري  وخماطبتها 
جمود  م�شاهد،ومتنح  حركي  فعل  املكتوبة،اإىل  الكلمة 
التج�شيد  يف  ونب�شها  احلياة  لل�شخ�شية،دفق  الو�شف 
االإبداعية يف  الكتابة  تلك  ال�شوري، وح�شب �شدق مثل 
الداخلية  ال�شراعات  ا�شتلهامها  وقوة  امل�شمون،  طرح 
وردود  للفعل  املعمق  اخلارجية،وحتليلها  وانعكا�شاتها 

الفعل داخل النف�س الب�شرية وغري ذلك.
لكن ال�شوؤال املطروح: متى يتم توظيف االأدب احل�شيني 
عا�شوراء  ثيمة  اعتماد  ثم  ومن  الدرامية؟  االإعمال  يف 
ال�شينمائية  االأفالم  يف  امللحمي  مبحتواها  جدًا  الغنية 
اأعمال  يف  جت�شيدها  اأو  التلفزيونية  امل�شل�شالت  اأو 
الواقع بوادر  اأر�س  م�شرحية،واإن كانت هنالك لها على 
ين�شوي حتت م�شمى م�شرح  فيما  عفوية يف)الت�شابيه( 

التعزية؟
وملا ميثله هذا اللون من االأداء؛اأعني الدرامي..من فعل 
تاأ�شيلي على امل�شتوى الداخلي،اأي اأخوة الدين،وتعريفي 
ي�شّكله  ما  اخللق،وبالتايل  يف  النظراء  اأي  للخارج 
يفهمه  �شمعي(   – )ب�شري  حديث  ثقايف  خطاب  من 
خطابه  له  زمن  كل  بحيادية،الن  االإن�شان،ويتعاطاه 
واآلياته الثقافية،رغم اإن لهذا النمط من الكتابة مقوماته 
الفنية،كون  ال�شعبة،وا�شرتاطاته  واأ�ش�شه  اخلا�شة، 
ثانيًا،  ومتابعة  اأواًل،ودرا�شة  موهبة  الدرامية  الكتابة 
بيد اإن ذلك ال يحّد من طموحنا باأن نرى اأحداث واقعة 
ال�شالم  عليه  احل�شني  ونه�شة  العامل،  جتتاح  كربالء 
درامية  اأعمال  اإىل  يتم حتويلها  اأن  بعد  ل�شان،  على كل 
مبتنها  الق�شة/الق�شية  هذه  تختزله  ملا  ناجحة،خا�شة 
النبيلة،وعاملية  االإن�شانية  قيمها  ثراء  من  احلكائي 

اأهدافها الثورية،وغنى ُمثلها االإلهية العليا.
اأن  يجب  كربى  تاريخية  م�شوؤولية  اأخريًا،فاإنها 
كلفت  مهما  والفنانون  االأدباء  اأعباءها  يتحمل 
على  اإن  عظمى،نح�شب  و�شرب،ور�شالة  جهود  من 
بال�شاأن  االخت�شا�س،واملهتمني  اأ�شحاب  من  املعنيني 
احل�شيني،اال�شطالع بها،وقد اآن االأوان لو�شعها – كما 

نعتقد- �شمن اأولويات م�شاريعنا الر�شالية.  

أيَن الدراما 

العراقيةُ  من 

هر واقعة الطف ؟ 
ظا

س ال
با�

ب ع
طال

�شعر: ح�شني �شادق
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حقوق االإن�شان �شعار طاملا تغنت به االأنظمة الدينية والو�شعية، ولعل 
نتائجه ال من خالل ما  للمرء من خالل  وجوده من عدمه يرتاءى 
يكتب يف االإعالم الذي قد يناق�س ما ي�شهده الواقع من ت�شرفات 
م�شينة جتعل املواطن يف االأنظمة امل�شتبدة ميقت كل ما من �شاأنه اأن 
يفرغ ذلك ال�شعار من حمتواه، رمبا الذي يرفع عقرية تلك االأنظمة 
ل�شد اأفواه املنظمات العاملية التي تدافع عن حقوق االإن�شان لي�س اإال، 
ولكنها تعمل بال�شد حيال كل من يعرت�س على حكمها نا�شية اأب�شط 
احلقوق التي يتمتع بها االإن�شان، بل �شاحقة لكل تلك احلقوق واإنها 
تعطي ملم بع�شها ملن �شار يف ركبها ولكن ذلك املغفل امل�شتفيد يف 
احلقيقة م�شلوب االإرادة واالختيار حاله حال الدواب بل اأ�شد منها 

الأنه ذو عقل وب�شرية دون غريه من املخلوقات.
واإال اأين حقوق االإن�شان الذي يعي�س يف االأنظمة امل�شتبدة من حرية 
احلياة  حق  من  هو  واأين  والتجارة؟!  وال�شفر  واحليازة  املعتقد 
يحفظ  مما  وغريها  الفر�س  وتكافوؤ  والعدالة  وامل�شاواة  والكرامة 
من  وكربيائه  وعزته  االنتهاك  من  وحقوقه  اخلد�س  من  اإن�شانيته 
التي حتافظ على  الدول  اإن  فيه  �شك  والتدني�س؟! ومما ال  ال�شحق 
من  ظاهرة  ولكنها  ا�شتدالل،  اإىل  بحاجة  لي�شت  االإن�شان  حقوق 
تربط  التي  العالقة  وان�شيابية  بالدها  وتطور  �شعبها  �شعادة  خالل 
االإن�شان  ل�شون حقوق  يتحركون  �شلطاتها، حيث اجلميع  بني  فيما 
ورقيه والدفاع عن كرامته، وهو يف حقيقة االأمر املحور الذي يدور 
اإزاءه كل حترك والهدف الذي تتحرك جميع القوى لبلوغه واإر�شائه 
واإ�شعاده وحتقيق اأمانيه وما ي�شبو اإليه �شمن ما يحمل من موؤهالت 
واأهداف وم�شاع يف حتركه و�شط دائرة املجتمع االإن�شاين، واإال اإذا 
مل تظهر تلك املعطيات على ال�شطح ومل يقطف املجتمع ثمار حقوق 
االإن�شان ومل ي�شتاأن�س مبناظرها اخلالبة ومل ي�شتن�شق عبري ن�شيمها 
مان�شيتات  وفقط  فقط  تت�شدر  عندما  اإذن  فائدتها  ما  املنع�س، 
يف  عملي  اأثر  لها  دومنا  الف�شائيات  يف  االأخبار  واأ�شرطة  اجلرائد 

عالقاتنا االجتماعية؟!. 

وم�شتحقات  معطيات  دومنا  االإن�شان  حقوق  يدعي  من  كل  فاإن 
للقتاد، فهو  اأ�شبه ما يكون خرطا  للثكلى وعمله  فاإن قوله م�شحك 
وهذا  االآخرين،  ذقون  على  ي�شحك  اأن  قبل  نف�شه  على  ي�شحك 
يف  الذين  على  اإال  ينطلي  ال  وزور  وكذب  مقت  جمرد  هو  االإدعاء 
من  يوما  يكونوا  اأن  يرف�شون  فاإنهم  االأحرار  اأما  مر�س،  قلوبهم 
االأيام يف جوقة امل�شفقني واملنتفعني واملتزلفني واملتملقني واأ�شحاب 
امل�شالح ال�شخ�شية الرخي�شة، اأولئك املوجودون عادة يف االأنظمة 
اإثنى  اأو  اأو قومي  اأ�شا�س طائفي  �شعبها على  التي ت�شنف  امل�شتبدة 
االأيام  من  يوما  تعطي  ال  التي  الت�شنيفات  من  اأو غريها  اأو عرقي 
�شرفا ملن يت�شف بها وال ت�شلب منقبة ملن يفقدها، واأولئك الذين يف 
قلوبهم مر�س ويت�شفون بجنون العظمة وعقدة احلقارة هم الذين 
املواطنة مبا  اإىل  اأن ينظروا  ال�شوفينية دون  الدوافع  تلك  ت�شريهم 

حتتويه من عنا�شر متنوعة بنظر امل�شاواة والعدالة.  
ومن هذا املنطلق جند اإن اأهل البيت عليهم ال�شالم كانوا يحر�شون 
وعموم  اأتباعهم  ويحثون  النا�س  حقوق  اأداء  على  احلر�س  اأ�شد 
املواقف  ومن  احلقوق،  هذه  اإىل  االلتفات  �شرورة  على  النا�س 
ال�شالم(  )عليه  احل�شني  االإن�شانية  اإمام  موقف  والغريبة  العجيبة 
يوم عا�شوراء حيث روي عن مو�شى بن عمري عن اأبيه قال: اأمرين 
احل�شني بن علي عليهما ال�شالم قال: ناد اأن ال يقتل معي رجل عليه 
دين، فاإين �شمعت ر�شول اهلل ) �شلى اهلل عليه واآله ( يقول: من مات 
وعليه دين اخذ من ح�شناته يوم القيامة. ) كلمات االإمام احل�شني: 

�س 417 (.
اأنظر اإىل االإمام احل�شني عليه ال�شالم، كيف اإنه يف يوم ازدلف اإليه 
األف مقاتل لقتاله، وهو حما�شر مع رهطه الذين  اأكرث من ثالثني 
بل  النا�س،  حقوق  عن  يتغافل  ال  فاإنه  املائة؟!  عددهم  يتجاوز  ال 
الذين  الطغاة  ونه�شته وحتركه �شد  قيامه  يعترب ذلك من �شميم 
يحاولون اأن ي�شحقوا احلقوق وينتهكوا املقد�شات والقيم التي تدافع 
عنها حتى يف اأحلك الظروف، واإال كيف تف�شر طلب االإمام احل�شني 
عليه ال�شالم يف تلك املخم�شة بان�شحاب ثلة من جماعته من �شاحة 
املعركة وهو باأم�س احلاجة اإىل النا�شر واملعني؟! بيد اإن الذي يعرف 

مثل واأخالق ومواقف االإمام النبيلة تنق�شع عنه تلك الغمامة، واإنه 
يعلم علم اليقني باأن منطلق االإمام كان لرت�شيخ مبداأ حقوق االإن�شان 

مبا هو اإن�شان لالأ�شباب التالية:
1- يريد اأن ي�شفي جي�شه من اأ�شحاب النفو�س املري�شة، ويق�شره 
على اأولئك امل�شطفني الربرة الذين ال توجد بينهم وبني النا�س اأية 
لوائه من  يقتل حتت  تعاىل ملن  ادخره اهلل  يعلم ما  واإنه  متعلقات، 
تكون  اأن  البد  قدوة  يكون  ولكي  واالآخرة،  الدنيا  يف  ومنزلة  كرامة 

�شاحته خالية من متعلقات الدنيا الدنية.
2- يدافع عن حقوق الدائن مهما كان دينه اأو قومه اأو مذهبه الذي 
لو قتل املدين الندثرت حقوقه و�شاعت على االأقل يف احلياة الدنيا، 
ال�شالم ملن عليه دين يف جي�شه  الدائن طلب عليه  وحفظا حلقوق 

باالن�شحاب واإرجاع احلق اإىل �شاحبه.
3- يدافع عن حقوق املدين الذي لو قتل الأخذ اهلل تعاىل من ح�شناته 
واملدين  بالدنيا  الدائن  االأذى يف  �شيلحق  ما  للدائن، وهذا  ودفعها 

باالآخرة وهو ما ال ير�شاه االإمام عليه ال�شالم.
النا�س هي  اإن احلفاظ على حقوق  االأمثلة يف  اأروع  لنا  4- ي�شرب 
يف غاية االأهمية وال ت�شقط بالتقادم والت�شاجر واالأزمات واملواقف 
العادل، وما خروجه على  االإمام  فاإنها حمفوظة يف ظل  الع�شيبة، 

الطغاة اإال لتثبيتها وتر�شيخها يف املجتمع.
5- يرف�س رف�شا قاطعا اأ�شلوب الغاية تربر الو�شيلة، ولو كان غريه 
لغ�س النظر عن هذه املفردة طمعا بزيادة االأ�شحاب ملقارعة العدو، 
ولكنه عليه ال�شالم يعمل �شمن قاعدة االإميان قيد الفتك، واأي فتك 

اأعظم من هتك حقوق النا�س ولو ب�شق مترة؟!.
واحلفاظ  والقيم  املبادئ  اأجل  من  والنفي�س  بالغايل  ي�شحي   -6
على حقوق النا�س، كيف ملن تكون اأهدافه نبيلة كهذه ي�شتوعب بني 
�شفوفه من بذمته دين اأو حق حيال االآخرين؟! ولكي يتطابق املظهر 
واملخرب والظاهر والباطن فاإنه اأو�شى بان�شراف من اختلف ظاهره 
اأي خد�س حتى لو كان  عن باطنه للحفاظ على نقاوة النه�شة من 

ب�شيطا.     

ح�سن الها�سمي

عا�س�راُء وحق�ق االإن�سان 
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ي�شرد العامل ال�شهري واخلطيب البارع ال�شيخ جعفر 
اأنهيت  ان  بعد  ويقول:  حياته  من  �شيئا  ال�شو�شرتي 
اأكون  درا�شتي الدينية يف احلوزة العلمية قررت ان 
خطيبا وناعيا للح�شني فرتكت النجف متجها لبلدي 
الأحقق هديف هناك، ولكني كنت اأفتقر اىل الذاكرة 
ووقائع  الق�شائد  على حفظ  تعينني  التي  اخل�شبة 
ال�شهداء(  )رو�شة  بكتاب  اإ�شتعنت  لذلك  امل�شيبة 
نف�شي  مع  جل�شت  ومرة  احلا�شرين،  اأمام  لقراءته 
من  واأقراأ  احلال  هذا  على  اأبقى  متى  اىل  وقلت 
تلك  اأ�شع حال لذلك، ويف  ان  الكتاب، يجب  خالل 
كربالء  �شحراء  يف  وكاأنني  منامي  يف  راأيت  الليلة 
ال�شالم(  )عليه  احل�شني  االإمام  خيمة  مقربة  ويف 
االإمام  والتفت  وقربني عنده  فدخلت عليه فوقرين 
الرجل  هذا  ان  له:  قائال  مظاهر  بن  حبيب  اىل 
فلنكرمه  ن�شقيه،  كي  املاء  لدينا  ولي�س  �شيفنا، 
ب�شيء من الطعام، فنه�س حبيب بن مظاهر وجلب 

يل طعاما فما اأن تناولته حتى اأح�ش�شت من �شاعتها 
اإن يل املقدرة الفائقة على اأداء ما عجزت عنه يف 
االإمام  م�شائب  وذكر  الق�شائد  حفظ  من  ال�شابق 
فقويت  بالكتاب  االإ�شتعانة  دون  ومن  اأداء  باأف�شل 
من يومها ذاكرتي وكنت يوما بعد يوم اأمتر�س على 
اإن  اأداء اخلطابة احل�شينية حتى نلت هذا الرواج. 
البليغ،  البيان  نعمة  االإن�شان هي  على  اهلل  نعم  من 
مدخوالته  عن  يك�شف  اأن  املرء  ي�شتطيع  فمنها 
ذلك  يرتق  ومل  النا�س،  يف  موؤثرا  ويكون  الفكرية 
اخلطيب املفوه تلك املكانة املرموقة اإال بف�شل هذه 
عليه  احل�شني  االإمام  هبات  من  كانت  التي  النعمة 
ال�شالم  عليهم  البيت  اأهل  اأئمة  حث  وقد  ال�شالم 
اإ�شتخدام كافة الو�شائل الكفيلة بن�شر الثقافة  على 
االإميانية، وح�شبك احلديث ال�شريف عربة: )رحم 
فاإن  اأمرنا  يف  فتذاكرا  اآخر  مع  اإجتمع  عبدا  اهلل 

ثالثهما ملك ي�شتغفر لهما(.

بالبطولة، يف كل جمتمع  اليوم حلما  يعود  العبا�س  اإن 
االإميان  بني  معركة  كل  يف  باالإنت�شار  ووعدا  خامل، 

والنفاق..
لقد ذهب اجلالدون والقتلة اإىل مزبلة التاريخ..

بطوالته،  ومنت  �شريته،  اأزدهرت  فقد  العبا�س  اأما 
وجذورها  كربالء  يف  اأ�شلها  نور،  من  �شجرة  لت�شبح 
اإىل كل بقاع االأر�س، وثمارها تنمو يف ال�شمائر  متتد 
والكرم..  والوفاء،  وال�شجاعة،  واالإيثار،  للنبل،  كقيم 
بطل  اإىل  املوت  باإقتحامه  ال�شالم،  عليه  حتول  وقد 
حجم  للملحمة  فاأ�شبح  كلها،  الب�شرية  بحجم  مللحمة 

اأو�شع مما كان لها.
علوا  اأكرث  جديدة،  مقا�شات  الف�شائل  لكل  واأ�شبح 

و�شموا واإرتفاعا.
يف  ال�شجية  وكرم  الروح،  �شفاء  امتياز  اإمتلك  فلقد 
مقتله  وجاء  االإجتماعية،  مواقفه  ويف  اليومية،  حياته 
فقد  اأحد..  به  يحظ  مل  امتيازا  االآخر،  هو  لي�شكل، 
اأع�شاء ج�شمه يف �شبيل اهلل - تعاىل - قطعة  اأعطى 
ي�شلم  اأن  قبل  اجلنة،  اإىل  اأع�شاوؤه  ف�شبقته  فقطعة، 
روحه اإىل بارئها، فاأعطى اأوال يده اليمنى.. ثم اأعطى 
يده الي�شرى.. ثم اأعطى عينه.. ثم اأعطى �شدره..ثم 
نف�شه  لتعرج  االأر�س،  اإىل  ثم هوى  راأ�شه،  قمة  اأعطى 
تنج�شها  مل  مر�شية.  را�شية،  اخللد  جنة  اإىل  الزكية 

اجلاهلية باأجنا�شها ومل تلب�شه املدلهمات من ثيابها.

 ان قوة االإن�شان تعلو وتهبط نظرا الأحواله النف�شية، فاإذا 
قوته  فاإن  اأجلها،  من  ينا�شل  التي  بالفكرة  مقتنعا  كان 
تت�شاعف والعك�س بالعك�س. والقا�شم الذي كان يحارب 
)الكفرة( دفاعا عن )احل�شني( من اأجل فك )اأ�شره( 
فراح  قوته،  ازدادت  )كاملرتهن(،  ب�شببه  اأ�شبح  الذي 
ي�شرع االأبطال، ويتقدم.! وفجاأة.. راآه العدو، وقد توقف 

عن احلرب، وانحنى ي�شلح خيطا خو�شيا يف نعله. اأنه مل 
ياأبه بكل ال�شيوف امل�شرئبة اإليه. مل ترعبه الرماح التي 
يبحثون  وهم  غالظ،  رجال  اأيدي  على  ترتاق�س  كانت 
عن الفر�شة لغرزها يف ج�شده. مل يرعبه كل ذلك. الأنه 
كان يبحث عن املوت.. عن ال�شهادة. اأما العدو الذي كان 
الراتب،  ورفع  وال�شعري،  التمر  اأوقيات  اأجل  يحارب من 

ملنا�شب، فاإنه مل يكن ي�شاوى لديه خيطا خو�شيا رفيعا 
العدو  وانتهز  نعله.  ي�شلح  وبداأ  تركهم  ولذلك  نعله  يف 
ان�شغال القا�شم بنعله وانهالوا عليه بال�شيوف والرماح، 
واأردوه على االأر�س. .. �شقط.. ونداء خمنوق منه حتت 

حوافر اخليل يقول: -يا عماه..

الخطيُب الشيُخ جعفر الشوشتري..
 يستعين بالحسين في خطابته

عليه السالمالعباُس رمز البطولة

دنيا بقيمِة شسع نعل!!
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بقيت جّثة االإمام احل�شني)عليه ال�شالم(، وجثث اأهل بيته واأ�شحابه 
اأّيام بال دفن،  اأر�س كربالء، ثالثة  بعد واقعة الطف مطروحة على 
م�شرع  حول  ال�شعراء  اأحد  قال  املحرقة،  ال�شم�س  حرارة  ت�شهرها 

االإمام احل�شني)عليه ال�شالم(: 
هذا ح�شني باحلديد مقّطع  

ب بدمائه م�شت�شهد                                                          متخ�شّ
عاٍر بال كفن �شريع يف الرثى 

                                                       حتت احلوافر وال�شنابك مق�شد 
والطّيبون بنوك قتلى حوله 

                                                       فوق الرتاب ذبائح ال تلحد
)بحار االأنوار 277/45(. 

القتلى،  يتفّح�شون  رجالها  خرج  كربالء،  اأطراف  تعي�س  وقبيلة 
ويتتّبعون اأنباء الواقعة بعد رحيل جي�س عمر بن �شعد اإىل الكوفة، فلّما 
نظروا اإىل االأج�شاد وهي مقّطعة الروؤو�س، حترّيوا يف دفنها، فبينما 
طي  مبعجزة  ال�شالم(  العابدين)عليه  زين  االإمام  جاء  كذلك  هم 

االأر�س اإىل اأر�س كربالء. 
ال�شالم(  ال�شّجاد)عليه  اأقبل  »وملّا  اهلل(:  املقّرم)رحمه  ال�شّيد  قال 
وجد بني اأ�شد جمتمعني عند القتلى متحرّيين ال يدرون ما ي�شنعون، 
واأبدانهم،  روؤو�شهم  بني  القوم  فّرق  وقد  معرفتهم،  اإىل  يهتدوا  ومل 
اأهلهم وع�شريتهم! فاأخربهم)عليه ال�شالم( عّما  ورمبا ي�شاألون من 
جاء اإليه من مواراة هذه اجل�شوم الطاهرة، واأوقفهم على اأ�شمائهم، 
والعويل،  البكاء  فارتفع  االأ�شحاب،  من  بالها�شميني  عّرفهم  كما 
ولطمن  ال�شعور  االأ�شديات  ون�شرت  م�شيل،  كل  منهم  الدموع  و�شالت 

اخلدود. 
ثّم م�شى االإمام زين العابدين)عليه ال�شالم( اإىل ج�شد اأبيه واعتنقه 
وبكى بكاًء عاليًا، واأتى اإىل مو�شع القرب ورفع قلياًل من الرتاب فبان 

"ب�شم  وقال:  كّفيه حتت ظهره  فب�شط  قرب حمفور و�شريح م�شقوق، 
اهلل ويف �شبيل اهلل وعلى مّلة ر�شول اهلل، �شدق اهلل ور�شوله، ما �شاء 
بنو  ي�شاركه  واأنزله وحده مل  العظيم"،  اإاّل باهلل  قّوة  اهلل ال حّول وال 
اأ�شد فيه، وقال لهم: "اإّن معي من يعينني"، وملّا اأقّره يف حلده و�شع 

خّده على منحره ال�شريف قائاًل: 
بعدك مظلمة،  الدنيا  فاإّن  الطاهر،  ت�شّمنت ج�شدك  الأر�س  "طوبى 
اأو  ف�شرمد،  واحلزن  فم�شّهد،  الليل  اأّما  م�شرقة،  بنورك  واالآخرة 
مّني  وعليك  مقيم،  اأنت  فيها  التي  دارك  بيتك  الأهل  اهلل  يختار 

ال�شالم يا بن ر�شول اهلل ورحمة اهلل وبركاته". 
طالب)عليه  اأبي  بن  علي  بن  احل�شني  قرب  "هذا  القرب:  على  وكتب 

ال�شالم(، الذي قتلوه عط�شانًا غريبًا". 
التي  احلالة  بتلك  فراآه  ال�شالم(،  العبا�س)عليه  عّمه  اإىل  م�شى  ثّم 
اأده�شت املالئكة بني اأطباق ال�شماء، واأبكت احلور يف غرف اجلنان، 
ووقع عليه يلثّم نحره املقّد�س قائاًل: "على الدنيا بعدك العفا يا قمر 
اهلل  ورحمة  حمت�شب  �شهيد  من  ال�شالم  مّني  وعليك  ها�شم،  بني 

وبركاته". 
و�شق له �شريحًا واأنزله وحده كما فعل باأبيه ال�شهيد، وقال لبني اأ�شد: 
يف  مب�شاركته  اأ�شد  لبني  م�شاغًا  ترك  نعم  يعينني«!    من  معي  »اإّن 
حفرتني،  يحفروا  اأن  واأمرهم  مو�شعني  لهم  وعنّي  ال�شهداء،  مواراة 
وو�شع يف االأُوىل بني ها�شم، ويف الثانية االأ�شحاب واأّما احلر الرياحي 

فاأبعدته ع�شريته اإىل حيث مرقده االآن«)مقتل احل�شني: 320(. 
وبعدما اأكمل االإمام)عليه ال�شالم( دفن االأج�شاد الطاهرة، عاد اإىل 
الكوفة والتحق بركب ال�شبايا، وكان تاريخ الدفن ومكانه 13 حمّرم 

61ه، يف كربالء املقّد�شة. 
وجرت العادة يف مدينة كربالء املقد�شة بعد ظهر 13 حمرم احلرام 
من كل عام، وبح�شور ع�شرات االآالف من حمبي اأهل البيت )عليهم 

ال�شالم( مرا�شم اإحياء وقائع دفن �شهداء موقعة الطف اخلالدة من 
)عليهم  احل�شني  االإمام  ال�شهداء  و�شيد  االأحرار  اأبي  واأ�شحاب  اآل 
اأر�س  الزكية  دماوؤهم  روت  والذين  اأجمعني(،  و�شالمه  اهلل  �شلوات 
كربالء خالل معركة احلق �شد الباطل والتي جت�شدت بالثورة املباركة 
التي قادها االإمام احل�شني )عليه ال�شالم( �شد زمرة البغي والظلم 
االأموي و�شلطة يزيد اجلائرة، فعلى مدى ما يقرب من ثالث �شاعات 
متتالية من ع�شر يوم ثالث �شهادة احل�شني )عليه ال�شالم(، جتوب 
احل�شني  لالإمام  الطاهرين  املرقدين  اإىل  املوؤديني  القبلة  �شارعي 
واأخيه اأبي الف�شل العبا�س )عليهما ال�شالم(، م�شريات �شخمة ت�شم 
انتهاء ملحمة  بعد  ما  وقائع  امل�شاركني يف جت�شيد  اآالف  يف �شفوفها 

الطف الدامية. 
رموز  ت�شابيه  يف  متخ�ش�شة  ح�شينية  وفرق  هيئات  عدة  وت�شارك 
اأبناء  ال�شبايا  اأو من  الواقعة �شواء  من قادة جي�س يزيد وجالوزته، 
املرا�شيم  تعك�س  كما  واتباعه،  احل�شني  اآل  من  ها�شم  بني  واأطفال 
املقامة �شور املبادرة ال�شجاعة واالإن�شانية من جانب اأتباع قبيلة بني 
اأ�شد يف التوجه اإىل ميدان واقعة الطف وقيامهم بجمع اأ�شالء اأج�شاد 
وكذلك  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  واأ�شحاب  اآل  من  االأبرار  ال�شهداء 
ج�شدي االإمام احل�شني واأخيه اأبي الف�شل العبا�س )عليهما ال�شالم(، 
ودفن تلك االأج�شاد الطاهرة واملقطعة الروؤو�س بفعل وح�شية االإجرام 
اليزيدي، يف االأماكن التي ترمز اإليها، يف اأطراف املنطقة التي ت�شم 
احل�شيني  واملخيم  املطهرتني  والعبا�شية  احل�شينية  العتبتني  اليوم 
ي�شارك  اخلالدة،  امللحمة  تلك  �شهدت  التي  االأماكن  من  وغريها 
كربالء  تخوم  يف  القاطنة  الع�شائر  جميع  والهيئات  املواكب  تلك  يف 
االأموي وكل  الف�شاد  الثورة �شد  والبعيدة، مرددين �شعارات  القريبة 
نهجه  على  بال�شري  احل�شني  االإمام  معاهدين  حذوه،  يحذو  ف�شاد 

اخلالد نهج االإ�شالم املحمدي االأ�شيل.

الثالث ع�سر من املحرم ن�ستذكر جميعا دفن االإمام 
احل�سني)عليه ال�سالم( وباقي �سهداء الطف 

بقلم : حممد اأمني جنف
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اليوم .. �شار الدهر للح�شني.
اليوم .. يف التاريخ هو 10 حمرم كما ُيكتب باملداد..

اال ان 10 حمرم هو )التاريخ( كما كتبه االإمام احل�شني 
بالدماء ..

كان من املمكن ان مير يوم 10 حمرم عام 61 هجرية 
ك�شائر االأيام .. ولكن االإمام احل�شني اأعطى لهذا اليوم 
قيمة .. كما كان من املمكن ان تظل كربالء جمرد قرية 
�شغرية و�شط ال�شحراء .. ولكن احل�شني اعطى لها قيمة 
النه  قيمة  للزمان  ال�شالم  عليه  احل�شني  اعطى  لقد   ..
يوم �شهادته .. واعطى للمكان قيمة النه مكان �شهادته 

.. واعطى للب�شرية قيمة كلما �شارت على نهجه!
كما تثبت اجلبال الروا�شي االر�س .. وحتفظها .. ثبّتت 
الكفر  دن�س  من  وطهرتها  االر�س  روح  ال�شهيد  دماء 
من  انك  )اأ�شهد   .. واهله  الدين  وثبّتت   .. والطغيان 
دعائم الدين واركان امل�شلمني ..( .)طهرت بك البالد 

.. وطُهرت ار�ٌس انت بها( ..
فحا�شرهم   .. املكان  يف  احل�شني  حا�شروا   .. اليوم 

بالزمان ..
زمن  فاإذا   .. الدهر  فحا�شرهم   .. �شاعات  حا�شروه 
احل�شني يحا�شر الطغيان يف كل زمان ويف كل مكان .. 
حرموه من املاء واأ�شباب احلياة املادية .. فحرمهم من 
احَليوان واأ�شباب احلياة الروحية }.. وان الدار االآخرة 

لهي احَلَيوان لو كانوا يعلمون {
اليوم .. �شار )الدهر( .. وافهم احل�شني معاين �شورة 
الدهر .. التي نزلت فيه وجده وابيه وامه واخيه .. فقد 
كانت �شورة .. اهلل انزلها .. وجربائيل او�شلها .. وحممد 
بلّغها .. واحل�شني وّقع عقدها بدمائه : كان العقد .. بني 
اهلل وبني حممد واآله .. يعطوه كل �شيء .. ويعطيهم كل 
فيُعلي   .. ذكره  ُيعلو   .. فين�شرهم   .. ين�شروه   .. �شيء 
ذكرهم مدى الدهر .. ي�شكروه .. في�شكرهم .. }ان هذا 
كان لكم جزاء وكان �شعيكم م�شكورا{ .. وال�شكر ال ياأتي 
عادة اال يف النهاية .. واليوم _ كما �شرحت زينب بعد 
حلظات من م�شرع احل�شني عليه ال�شالم - مات جدي 
.. ومات ابي .. وماتت امي .. ومات اخي .. وكان احل�شني 
حياته  حلظات  يف  ربه  يناجي  قليل  قبل  ال�شالم  عليه 
االخرية قائال ).. �شكوٌر اذا �ُشِكرت ..( .. اليوم �شكر 
ال�شالم  .. و�شكر احل�شني عليه  واآل حممد  اهلل حممدا 
)ا�شهد لقد �شكر اهلل �شعيك واأجزل لك الثواب( .. وها 
هو ذكر احل�شني على مدى الدهر ... ال يخلو من ذكره 
زمان وال مكان .. اليوم يحتفل بذكرى احل�شني كل �شيء 

.. ال حت�شبوا اننا فقط من يحيي ذكر احل�شني ..اليوم 
يحيي ذكراه يف عر�س اهلل .. ويحيي ذكره كل �شيء يف 
كون اهلل .. )ا�شهد لقد اق�شعرت لدمائكم اأظلة العر�س 
و�شكان  واالر�س  ال�شماء  وبكتكم  اخلالئق  اأظلة  مع 
اجلنان والرب والبحر ..( .. هكذا رفع اهلل ذكر احل�شني 
عليه ال�شالم .. كما وعد نبيه }ورفعنا لك ذكرك{ .. 
ومل يقل رفعنا لك ا�شمك .. وكاأن اهلل تعهد ان يرفع ذكر 
مبحمد  يذكر  من  وذكر   .. واآله  عليه  اهلل  �شلى  حممد 
كاحل�شني  حممد  ذكر  رفع  من  هناك  وهل   .. ودينه   ..
عليه ال�شالم .. بل حفظ دينه من ال�شياع .. فكان كما 
قال �شلى اهلل عليه واآله )ح�شني مني وانا من ح�شني( .. 

فكان االإ�شالم بحق حممدي الوجود ح�شيني البقاء.

ع�شرة  هو  احل�شيني  العزاء  وربيع  ربيع،  �شيء  لكل 
عا�شوراء 

اإن ا�شم احل�شني اأو قرب احل�شني موجب لالنك�شار)انك�شار 
القلب( كما اأّن هذه االأيام املن�شوبة لهذا االإمام هي �شبب 

حزن القلب.
اإن هديف من هذا – ونحن يف بداية ع�شرة عا�شوراء اأن 
ن�شعى لال�شتفادة من هذه الرحمة الوا�شعة، وان نطلب 

احلاجات االأخروية الباقية ودرجات الكمال.
طريق احل�شني طريق القلب بل هو طريق اهلل، فاإذا اجته 
احد بقلبه اإىل احل�شني ، وا�شتذكر امل�شائب واالأمور التي 
مرت به – خا�شة يف هذه االأيام – ف�شيكون قلبه ك�شريا 

حتما.
فان  القلب  اإال  قيمته،  تقل  ينك�شر  عندما  �شي  كل  اإن 
قيمته تت�شاعف كلما ازداد انك�شار، بحيث ي�شبح قربا 
للح�شني ) يف قلوب من وااله قربه ( اأي اأن ي�شبح املكان 
عندها  �شيكون  تاأثري  فاأي  احل�شني،  نور  فيه  ي�شع  الذي 

لهذا القلب؟

املجتمع،  يف  الراقية  الطبقة  جنب  اإىل  وجنبا 
ذلك  مفهوم  يف  الدنيا  الطبقات  اأبناء  قامت 

الع�شر بدورهم يف اجلهاد.
ليحققوا  املعركة  يف  بارزا  دورا  لعبوا  فالعبيد 
احلق  معركة  ويف  اهلل،  اأمام  امل�شاواة  مفهوم 

والباطل.
الذين  العبيد-  اأولئك  من  -واحدا  جون  كان 
نادرة  ب�شجاعة  وقاتلوا  احلرب،  يف  ا�شرتكوا 

وقتلوا.
وحني �شرع اأحد العبيد اأ�شرع اإىل مقتله االإمام 
احل�شني عليه ال�شالم ليوؤكد مبداأ امل�شاواة، التي 
جاءت بها الر�شالة االإ�شالمية حتت �شعار: )اإن 

اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم(.
عليه  احل�شني  االإمام  جميء  عجيبا  ولي�س 
عجيب  هو  ما  بقدر  العبد،  هذا  عند  ال�شالم 
احتفاء احل�شني به بذات الطريقة التي احتفى 
خده،  على  خده  و�شع  حيث  االأكرب:  علي  باإبنه 

ورثاه عند م�شرعه مبرارة.

عا�س�راُء ... 
يوم اهلل الذي �شنعه احل�شني

طريق احل�سني 
طريق القلب..
ال�سيد عبد احل�سني د�ستغيب احل�سيني 

ملاذا و�سَع احل�سني 
خده على خد العبد؟
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�س1/من قائل هذا احلديث: اأنا قتيل العربة ال يذكرين 
م�ؤمن اإال ا�ستعرب؟

�س2/   اأين قال االإمام احل�سني البنه علي االأكرب عليهما 
ال�سالم هذا الكالم: الق�م ي�سريون واملنايا ت�سري اإليهم؟

�س3/يف ي�م عا�س�راء حيث روي عن م��سى بن عمري عن 
اأبيه قال: اأمرين احل�سني بن علي عليهما ال�سالم قال: ناِد 

اأن ال يقتل معي رجل عليه َدين، كيف يقدم االإمام على ذلك 
وكان باأم�سِّ احلاجة اإىل النا�سر واملعني؟!

الرا�سد !

اإن ح�شور املراأة يف املجال�س احل�شينية موا�شاة للنبي االأعظم 
الكربى  ولزينب  الزهراء  ولفاطمة  واآله(  عليه  اهلل  )�شلى 
)عليهما ال�شالم( وم�شاركة    لها يف اآالمها وم�شابها با�شت�شهاد 
اأنه  باعتبار  واأوالده،   ) ال�شالم  اأبي عبد اهلل احل�شني ) عليه 
يدخل �شمن اإحياء ال�شعائر احل�شينية وهو من اإحياء اأمر اأهل 
البيت )عليهم ال�شالم( الذي حث عليه جميع االأئمة اأتباعهم  
احيوا   ( االأحاديث:  بع�س  يف  ورد  كما  اإتباعه  على  و�شيعتهم 
اأمرهم جزء منه     اأمرنا (، واإحياء  اأحيا  اأمرنا، رحم اهلل من 

هذه ال�شعائر  وهذه املجال�س احل�شينية والزينبية.
يت�شفن  اأن  املجال�س  تلك  يف  امل�شاركات  تكون  اأن  حبذا  ويا 
امل�شائب  �شيدة  بها  تتحلى  كانت  التي  االإميانية  بال�شفات 
زينب )عليها ال�شالم( وجتديد العهد والوالء لالإمام احل�شني 
)عليها  زينب  حلياة  واعية  درا�شة  من  والبد  ال�شالم(  )عليه 
ال�شالم( وفاطمة الزهراء )عليها ال�شالم( والن�شاء اخلالدات 
لكن  وزينبية،  فاطمية  منا  الواحدة  تكون  حتى  ال�شاحلات 
حينما جتل�س املوؤمنات يف املجال�س عليهن اأن ي�شتمتعن باإدراك 
ووعي وتنبوؤ  وفهم ما يطرح من �شرية زينب )عليها ال�شالم( 
حلفظ �شريتها وحماولة تطبيق ما جاء يف �شريتها العطرة يف 

حياتهن ابتداء من حني ال�شمع.
باحرتام  اأ�شرتها  داخل  تتعامل  كيف  بنتا  املراأة  تكون  عندما 
يف  الن�شوة  بقية  مع  تتعامل  وكيف  واأخوتها؟!  اأبيها  وتوقري 
زينب  كانت  كيف  تالحظ  اأن  عليها  االجتماعي؟!  حميطها 
متيزت  وكيف  تعاىل؟!  اهلل  مع  عالقتها  يف  ال�شالم(  )عليها 
وال�شيام  ال�شلوات  على  املحافظة  يف  االإميانية  العالقة  تلك 
واملحافظة على اأداء الطاعات والعبادات؟! ومن امل�شائل املهمة 
 ) ال�شالم  عليها   ( الزهراء  فاطمة  كانت  كيف  بتمعن  النظر 
اأوالدها  مع  تتعامل  كانت  وكيف  وعفتها  حتافظ على حجابها 

املجتمع؟! كيف كانت  �شرائح  وبقية  واأبيها وجريانها  وزوجها 
من  لالأمة  �شونا  الريادة  يف  زوجها  وحق  بحقها  تطالب 
االأعظم؟!  الر�شول  لو�شية  وتنفيذا  للدين  وتثبيتا  االنحراف 
يف  والوفاء  لالأخالق  �شاخما  وطودا  للدين  �شندا  كانت  كيف 
يف  واملناقب  االأحكام  لن�شر  ومنارا  وعلما  الزوجية  حياتها 
الزهراء  من  يتعلمن  اأن  عليهن  امل�شلم؟!  جمتمعنا  اأو�شاط 
والطهر  والعفة  اخلري  مناهل  اإىل  يتحولن  كيف  واحلوراء 
لتن�شئة جيل واعد مفعم باحليوية والعطاء ال ين�شب نبعه وال 
يدر�س ا�شمه مادمن على اخلري �شائرات وللمناقب مبادرات.

ومن هنا تبني لنا �شرورة التم�شك بالتعاليم ال�شرعية للدين 
االإ�شالمي واالآداب واالأخالق احلميدة الواجب االت�شاف بها، 
احل�شني  اأخيها  مع  خروجها  حتى  ال�شالم(  )عليها  فزينب 
عند  الواجب  من  لذلك  زوجها،  باإذن  كان  ال�شالم(  )عليه 
امل�شاركة يف هذه املجال�س من اأن نفهم ونعي ما هو املطلوب؟ 
وما الذي تقتب�شه املراأة من زينب الكربى )عليها ال�شالم(؟ 
وكيف تتكلم املراأة مع الرجال بحيث ال يكون هذا الكالم فيه 
الرجال؟..  مع  تتكلم  حني  �شوتها   نربة  تكون  وكيف  اإثارة؟ 
البد للمراأة اأن تاأخذ من زينب مثاال لل�شرب والتحمل وال�شرية 
وال�شلوك.. وان تقف املراأة مع زوجها يف الظروف ال�شعبة ومع 
اأبيها واأخيها خا�شة يف االأحوال التي يتعر�س فيها االإ�شالم اإىل 
ال�شالم( كيف خرجت مع  راأيتم زينب )عليها  املخاطر، وقد 
جناح  يف  كبريا  دورا  واأدت  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  االإمام 
ال�شجاعة  املواقف  تلك  وقفت  اأنها  وكيف  احل�شينية،  النه�شة 
زياد،  بن  اهلل   عبيد  واأمام  يزيد  الطاغية  اأمام  واجلريئة  
احلق  كلمة  تقول  باأن  ال�شابرة  املوؤمنة  للمراأة  در�شا  لتعطي 
وهذا  الت�شحيات،  لتتحمل  ا�شتعداد  على  وتكون  عنه  وتدافع 

هو املطلوب.

جند  اأن  قل  بعمل  يقومون  كانوا  احل�شني  اأ�شحاب  ان 
مثيله يف التاريخ، انهم كانوا يعرفون اإنهم غري قادرين 
يتناف�شون  اإمامهم، ومع ذلك كانوا  القتل عن  على دفع 
الكامل:  االأثري، يف كتابه  اإبن  يقتلوا دونه.يقول  اأن  على 
)ملا راأى اأ�شحاب احل�شني اأنهم ال يقدرون ان مينعوا عن 
احل�شني القتل، فاإنهم تناف�شوا على اأن يقتلوا بني يديه(. 
اإن املرء رمبا يكون م�شتعدا للمغامرة بحياته لكي ينقذ 
فاأنت مثال رمبا  اإنقاذه.  اأمل يف  كان هنالك  اذا  غريه، 
الإنقاذ غريق،  البحر  بنف�شك يف  ترمي  اأن  ال متانع من 
اإن مل يكن لك  اأما  اإنقاذه حيا،  اأمل يف  اإذا كان عندك 
اأمل يف ذلك فلن تغامر بحياتك من اأجله. لكن اأ�شحاب 

يعرفون  وهم  الت�شحية،  على  يتناف�شون  كانوا  احل�شني 
عن  القتل  يدفعوا  ان  حال  اأية  على  ي�شتطيعوا  لن  اأنهم 
يف  العي�س  يريدون  ال  الأنهم  ميوتون  كانوا  اإنهم  االإمام، 
دنيا ال ي�شتطيع مثل احل�شني ان يعي�س فيها. ويرف�شون 
البقاء يف حياة يحكمها الظلم والنفاق والعدوان، ويتحكم 
ت�شحية  كانت  ت�شحيتهم  اإن  واملنافقون.  الظاملون  فيها 
نبعت  نادر،  نوع  من  �شجاعة  رافقتها  رفيع،  طراز  من 
للوجود  معنى  اأولئك  اأعطى  لقد  عادي.  اإميان غري  من 
تختلف عن  لالإن�شان  احلياة  ان  وك�شفوا عن  االإن�شاين، 
حياة احل�شرات، فاحلياة لي�شت مقد�شة لذاتها، ولكنها 

تك�شب قد�شيتها من االأهداف املبتغاة من ورائها..

كيف ميكن اال�ستثمار االأمثل 
للمجال�س احل�سينية الن�س�ية؟

االأ�سحاُب يرم�ن اأنف�سهم يف اأف�اه امل�ت

اإن  للقبلة والراأفة والرحمة باالأطفال دورا فعاال يف حتريك بناء 
الطفل  بهذا  القلب  رحمة  دليل  وهي  وعاطفته،  الطفل  م�شاعر 
الطفل  يالعب  اأي  له،  فليت�شاَب  �شبي  له  كان  فمن  النا�شئ. 
االأطفال  اإن  ومعلوم  اخلا�س،  عامله  ي�شاركه  مثله   طفل  وكاأنه 
يحبون من يلعب معهم، ويهتم باألعابهم. اأما اإذا كان الطفل يف 
�شن املدر�شة فالبد اأن نعلمه اأن للعب اأوقاتًا خا�شة، وللواجبات 
اللعب،  وقت  بني  التمييز  ي�شتطيع  حتى  اأي�شا  خا�شة  اأوقاتا 
وحب  بفرح  الطفل  ا�شتقبال  للوالدين  وينبغي  الدرا�شة.  ووقت 
فنحبب  رائع  بعمل  يقوم  اأنه  لي�شعر  املدر�شة  من  يعود  عندما 
اإن العالقة بني  اأكرث. ومما ال �شك فيه  اإليه املدر�شة وواجباته 
العاطفي  البناء  يف  احلا�شمة  �شتكون  االأ�شرة  داخل  الوالدين 
متما�شكة،  وحدة  االأ�شرة  كانت  فاإذا  للطفل.  ال�شليم  والنف�شي 
وكانت العالقة بني االأبوين ي�شودها احلب واالحرتام، فال �شك 
اإن هذا �شينعك�س اإيجابا على نف�شية االأبناء، كما اإن امل�شاحنات 

بني الوالدين حتدث اآثارا �شلبية عليهم. 
اخلري  وحب  النبيلة   العواطف  غر�س  يف  مهما  دورا  لالأم  اإن   
العواطف  اأكرث  حيث  عا�شوراء  مرا�شيم  نحيا  ونحن  ال�شيما 
نباًل خا�شة ق�شة ماأ�شاة عبد اهلل  الر�شيع. وكلما اأح�شنت االأم 
مهما  بابنها  مميزة  عالقة  على  حافظت  كلما  بدورها  القيام 
الدرا�شات  اأثبتت  وقد  مت�شاك�شون.  �شركاء  تربيته  يف  �شاركها 
طفولته  يف  عاطفيا  حرمانا  يعي�س  الذي  ال�شخ�س  اأن  النف�شية 
ي�شعب عليه حمبة االآخرين و َتَقبُّل حمبتهم. اأََو لي�س َحِريٌّ بنا 
لبناء  ن�شبو   ونحن  الأبنائنا  ال�شليم  العاطفي  بالبناء  االهتمام 

�شرح جمتمع ت�شوده عالقات احلب واالإيثار والرحمة؟

  البناء العاطفي لدى االأطفال
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�ست ف�سائل يحتاج اإليها االأطفال كي ي�سب�ا قادرين على  جمابهة التحديات :
اأوال: الثقة بالنف�س: يف ظني اأن هذه امليزة حتتل املرتبة االأوىل...، اإذ ال ي�شمد اأمام ال�شعوبات اإال 

الذين يثقون باأنف�شهم و بقدرتهم على جمابهة التحدي....
- ماذا ي�شتطيع الوالدان فعله من اأجل تعزيز اعتماد اأوالدهم على اأنف�شهم؟ اإنهم قادرون على فعل 
الكثري.. اإذا تبعا الطريقة االآتية: راقب مواهب ولدك وقدراته الدقيقة ثم �شاعده على �شقلها من دون 
اأن تتوقع منه كثريا يف وقت ق�شري.. فاإذا اأتقن الولد ما يهواه فاإنه يقتنع بقدرته على اإتقان كل االأمر 
فال يخاف من جتريب حظه يف اأي منها ومتى تر�شخت هذه امليزة فيه ي�شبح قادرًا على حل امل�شاكل 

وهذا كل ما يحتاج اإليه. 
ثانيا: االندفاع: لوال االندفاع ملا ا�شتطاع االإن�شان اجناز اأي عمل كبري... طبعًا كلنا قناعه باأنه حتى 

االأمور الب�شيطة مل تكن لتتحقق لوال مقدار �شغري من االندفاع..
واالأمر ال يقت�شي غر�س هذه امليزة يف اأوالدنا فكثري منهم ي�شري االندفاع يف عروقهم منذ والدتهم، 
على االأهل رعاية هذه امليزة وذلك لي�س باالأمر الي�شري اإذ ي�شهل اإطفاء جذوتها بالتوبيخ وال�شخرية 
العزم  يثبط  قد  ذلك  لكن  اأحيانا  وتنذرهم  الكبار  االأطفال �شحك  وتثري حما�شة  املتكرر  واالإخفاق 

ويخفف حدة االندفاع . 
ثالثا: ال�شعور مع االآخرين: كل اأب اأو اأم حاول اأن يطيب خاطر ولده احلزين على وفاة هرته يدرك 
اأن االأطفال �شديدو التحم�س ملا تكابده املخلوقات االأخرى من عذاب واأمل وهذا �شعور نبيل من املمكن 
والديه  الطفل  راأى  واإذا  االآخرين  على  العطف  من  جو  البيت  �شاد  فاإذا  اإ�شعافه  ميكن  كما  تنميته 

ي�شحيان يف �شبيل الفقراء فان �شعوره هذا ينمو   وير�شخ. 
اإحياوؤها يف نفو�شنا  اآن لنا  رابعا: االحرتام: تكاد هذه اللفظة ت�شيع من قامو�س ال�شلوك العام لقد 
وجمتمعنا فاالحرتام هو ذلك التفكري العميق الذي ميال قلب االإن�شان اإميانًا را�شخًا باأن هناك قيمًا 
ناجتة من  م�شاكلنا  اإن معظم  لوجدت  قلياًل  فكرت  ولو   ، تراعي وحتفظ  اأن  يجب  بالتقدير  جديرة 
�شوى  البيئة  تلويث  وما  بالقانون  ا�شتخفاف  �شوى  اجلرمية  فما  املطلق  الثابت  االإميان  هذا  انعدام 

احتقار حلقوق االآخرين وما نقل االأخبار امل�شوهة �شوى ا�شتهتار باحلقيقة.....

- فهل ن�ستطيع واحلال هذا اأن نغر�س يف نف��س اأوالدنا االإح�سا�س بالتقدير؟ 
بالتمني  نكتفي  اأن  ال  املبداأ  هذا  التزام  عليهم  تفر�س  اأن  �شرط  ذلك  على  قادرون  اإننا  اأجل   -

عليهم…. 

- ولكن ماذا نفر�س على اأوالدنا وكيف؟ 
نفر�س عليهم تعلم االإن�شاف كمبداأ للتعامل بني الب�شر، وذلك يف مرحلة باكرة جدًا من طفولتهم 
فنعودهم م�شاركة اأقرانهم يف لعبهم ثم ن�شتكمل ذلك يف مرحلة رواية الق�ش�س فن�شدد على الف�شائل 
اأوالدك  تعلم  اأن  وميكنك  وغريتها  حما�شتها  تثري  اإذ  العقل  ترغبها  كي  النبل  و  والوفاء  كال�شجاعة 
اإىل زيارتها... ت�شتمر  اأو ت�شطحبهم  التاريخ  التي �شنع فيها  احرتام وطنهم فتخربهم عن املواقع 
عملية غر�س القيم هذه التي يكون فيها الوالدان دائما القدوة احل�شنة الأوالدهم اإىل اأن ي�شبح مبداأ 
ي�شبح  الن�شج  من  املرحلة  هذه  الولد  يبلغ  وعندما  نف�شه  يفر�س  ذاتيًا  قانونًا  هذا  العام  ال�شلوك 

االحرتام احرتامًا للذات….. 
اإن القدرة على جماراة التغريات هي ال�شرورة االأوىل للحياة امل�شتقرة الهادئة يف  خام�شا: املرونة: 

امل�شتقبل والذين يتم�شكون بعناد بواقع حياتهم هم اأكرث النا�س تعر�شًا لل�شدمات. 

- كيف تك�سب طفلك القدرة على التكيف ؟ 
اإن اأف�شل طريقة اعرفها هي ت�شجيع ال�شفات التي تخل�س الفكر من �شعفه املحبة مثاًل ففي اإمكان 
االأهل ت�شجيع اأوالدهم على احلب من خالل ت�شرفاتهم وتوددهم اإىل اأوالدهم واىل االآخرين، واالأوالد 
الذين ينالون ق�شطًا كبريًا من املحبة ي�شبون وهم قادرون على حب ما حولهم واملحبة اقوى مقاوم 

لل�شدمات. 
اإن اأ�شحاب الطباع ال�شلبة اأ�شخا�س منطوون على ذواتهم فقدوا اللذة يف البحث وال�شوؤال وما اأحلى 
اأن ننمي يف نفو�شهم روح الدعابة التي تزيل الهموم خ�شو�شًا التهكم الربيء على اأخطاء الذات وان 
االأ�شخا�س الذين يق�شدون علماء النف�س قلما ميلكون القدرة على الدعابة وانتقاد الذات مبرح وان 

هذه امللكة تنتقل من جيل اإىل جيل. 

هي  ال�شفة  هذه  االأمل:  �شاد�شا: 
العامل  اإليه  يحتاج  ما  اأكرث  حقًا 
يف  ج�شورًا  لالإن�شان  جتعل  فهي 
بزوغ  فينتظر  ال�شيق  �شاعات 
ال�شم�س من خلف الغيوم املتلبدة 
ويقتنع بان لكل م�شكلة حاًل ويوؤمن 
التحديات  جمابهة  على  بقدرته 
وحل امل�شاكل امل�شتع�شية... على 
كي  متفائلني  يكونا  اأن  الوالدين 
فاخلوف  متفائلني  اأوالدًا  يربيا 
والت�شاوؤم والكاآبة م�شاعر �شريعة 
البيت  جو  بها  ا�شبع  اإذا  التف�شي 
جواد  لكل  اإن  الولد  تعلم  اإذا  اأما 

كبوة وان احلظ اإذا خانه مرة فقد يحالفه يف املرة املقبلة ف�شوف يتكون لديه �شعور يبدو معه املجهول 
اأقل رهبة واالأزمات اقل تعقيدًا وان االإميان باهلل هو اأعظم واأقوى دعامة له، فاالإن�شان الذي يوؤمن 
اإميانًا را�شخًا بوجود اإله حمب يرعى الب�شر وميد اإليهم يد العون ي�شبح لديه م�شدر قوة ال حتد .... 

فتحفزه قناعته الداخلية على اال�شتمرار يف الن�شال اإىل اأن يتغلب على م�شاكله مهما كربت.  

م�سابقة العدد 259
جيري السحب لكل اربعة اعداد  متنح جوائز للعشرة األوائل.       

مكان التسليم: استعالمات قسم اإلعالم يف العتبة احلسينية املقدسة

�س1/من قائل هذا احلديث: اأنا قتيل العربة ال يذكرين 
م�ؤمن اإال ا�ستعرب؟

�س2/   اأين قال االإمام احل�سني البنه علي االأكرب عليهما 
ال�سالم هذا الكالم: الق�م ي�سريون واملنايا ت�سري اإليهم؟

�س3/يف ي�م عا�س�راء حيث روي عن م��سى بن عمري عن 
اأبيه قال: اأمرين احل�سني بن علي عليهما ال�سالم قال: ناِد 

اأن ال يقتل معي رجل عليه َدين، كيف يقدم االإمام على ذلك 
وكان باأم�سِّ احلاجة اإىل النا�سر واملعني؟!

ست فضائل اغرسيها في طفلك 
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الدعاء �سالُح امل�ؤمن..

بريد "االحرار"

م�ائد الطعام يف عا�س�راء 
والنظافة وقد�سية كربالء 

اأكرث  من  يعترب  حيث  جيدا،  موثقة  ال�شبانخ  فوائد  ان 
اخل�شار التي اأجريت عليها التحليالت واالأبحاث. اأهم 

فوائد ال�شبانخ ما يلي:
1( يحمي من �شرطان الربو�شتات:

neoxanthin الذي  ال�شبانخ يحتوي على مركب 
ك�شف اأنه يحث خاليا �شرطان الربو�شتات على التدمري 
الذاتي. ا�شافة اىل ذلك، يتحّول هذا املركب يف االأمعاء 
اىل مركبات اإ�شافية تدعى neochromes التي 

متنع خاليا �شرطان الربو�شتات من االنق�شام.
2( يقلل من احتماالت اال�شابة �شرطان املباي�س:

مبركب  الغنية  االأغذية  من  ال�شبانخ  يعترب 
kaempferol الذي ك�شف الباحثون اأن ا�شتهالكه 

يقلل من احتماالت اال�شابة ب�شرطان املباي�س.
3( يوفر احلماية من ت�شّلب ال�شرايني:

يحتوي ال�شبانخ على مركبات عديدة تقلل من احتماالت 
 LDL-(( ال�شيء  الكول�شرتول  مركب  تاأك�شد 
حام�س  مثل  ال�شرايني  وت�شّلب   cholesterol
يحتوي  ذلك،  اىل  ا�شافة   .C فيتامني  و  الفوليك 
 inositol و   choline مركبي  على  ال�شبانخ 
وت�شّيق  ت�شّلب  من  احلماية  يف  ي�شاعدان  اللذين 

ال�شرايني.
4( يحافظ على �شحة العظام:

من   %200 النيء  ال�شبانخ  اأوراق  من  كوب  يوفر 
االحتياجات اليومية لفيتامني K، و كوب من ال�شبانخ 
لهذا  اليومية  االحتياجات  من   %1000 املطبوخ 
اىل  ا�شافة  العظام.  ل�شحة  ال�شروري  الفيتامني 

معدين  من  عالية  كميات  على  ال�شبانخ  يحتوي  ذلك، 
يف  هاما  دورا  يلعبان  اللذين  واملغني�شيوم  الكال�شيوم 

�شحة العظام.
5( يخّف�س �شغط الدم:

خا�شة  بروتينية  مركبات  اأربعة  على  ال�شبانخ  يحتوي 
املرتفع.  الدم  �شغط  تخفي�س  يف  فّعالة  اأنها  تبنّي 
عالية  كميات  على  ال�شبانخ  يحتوي  ذلك،  اىل  ا�شافة 
�شغط  لتوازن  ال�شروري  البوتا�شيوم  معدن  من  جدا 

الدم املرتفع.
6( يحمي خاليا الدماغ من التدهور املتعلق بالهرم:

وجد الباحثون اأن ال�شبانخ يحتوي على مركبات حتمي 
بال�شن  بالتقدم  املتعلق  التدهور  من  الدماغ  خاليا 

وحتافظ على وظائفها. 
7( يوفر الوقاية من اأمرا�س العيون:

يحتوي ال�شبانخ على مركبات Lutein التي تقلل من 
العني،  عد�شة  تعكر  مبر�س  العيون  ا�شابة  احتماالت 

ومر�س تدهور القرنية املرتبط بالعمر.

فوائُد السبانخ الصحية ُ

كربالء  يف  االأربعني  وزيارة  عا�شوراء  زيارة  تتميز 
زائري  الإطعام  املوائد  باإقامة  القدم  ومنذ  املقد�شة 
الذي  اليوم  هذا  يف  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  االإمام 
جند  ذلك  اأجل  ومن  االأطهار،  اأئمتنا  به  اأو�شانا 
تت�شابق  عام،  كل  متزايدة  باأعداد  والهيئات  املواكب 
االإمام  لزوار  وال�شراب  والطعام  اخلدمة  لتقدمي 

احل�شني )عليه ال�شالم(.
ن�شحذ  اجلهود  ونبارك  االأيدي  على  ن�شّد  نحن  وفيما 
االإمام  نه�شة  الإحياء  العطاء  من  للمزيد  الهمم 
وتكري�س  لتعزيز  جدًا  هامة  بعوامل  نذكر  احل�شني، 
وتاأتي  النفو�س،  يف  املقد�شة  احل�شينية  ال�شعرية  هذه 
زيارة  من  جتعل  التي  العوامل  مقدمة  يف  النظافة 

عا�شوراء حدثًا عامليًا ومتفاعاًل يف النفو�س. 
املوا�شي  وذبح  الطعام  اإعداد  عملية  تتطلب  حيث 
اإذ  النظافة  والهيئات مراعاة جانب  املواكب  قبل  من 
اإعداد  عملية  يف  تراعى  اأن  يجب  النظافة  م�شاألة  اإن 
تثقيف  يتم  اأن  والبّد  الزائرين  على  وتوزيعه  الطعام 
قد  االإ�شالم  واإن  خ�شو�شًا  عليها  للتاأكيد  اجلميع 
ونظافتها  املدينة  جمالية  على  للحفاظ  بها  اأو�شى 

وكذلك املحافظة على البيئة من التلوث. 
الطعام  ورمي  تبذير  عدم  مراعاة  من  البّد  ثم  ومن 
نو�شي  اإذ  نعم اهلل علينا  الأنه من  املتبقي  اأو  الفائ�س 
عملية  تكون  اأن  مبراعاة  املواكب  اأ�شحاب  االأخوة 
اأو  ال�شارع،  الطعام يف مكان نظيف وبعيد عن  اإعداد 
فر�س طبقة من الرمل قبل و�شع احلطب لكي ال يتو�شخ 

ال�شارع ويبقى حمافظًا على نظافته و�شالبته.
واملواكب  الهيئات  اأ�شحاب  ليعلم  اآخرا  ولي�س  واأخريا 
احل�شينية ومن ي�شرتك فيها اإن االإمام �شحى من اأجل 
الب�شاط  ن�شحب  ولكي  االإ�شالمية،  واالأحكام  ال�شالة 
يعيبوننا  الذين  النفو�س  �شعاف  اأقدام  حتت  من 
املعزين  من  ناأمل  وقتها،  اأول  يف  اأدائها  يف  بالتماهل 
امل�شتحب وقت  العزاء  اأ�شكال  العزوف عن كل  جميعا 
الفري�شة  الأداء  للقبلة  والتوجه  الواجبة  ال�شالة 
جماعة وفرادى، ذلك العمل �شيثلج قلوب املوؤمنني وهو 

�شوكة يف عيون احلاقدين. يا من ا�سمه دواٌء وذكره �سفاٌء
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ  مصطلحات

العقوبات  �شياق  يف  احلق  اأ�شار 
ماءهم  اأن   ، فرعون  اآل  حلت  التي 
فاأر�شلنا   }  : فقال   ، دٍم  اإىل  حتول 
والقمل  واجلراد  الطوفان  عليهم 
من  املانع  فما   ..{ والدم  وال�شفادع 
احل�شني  مقتل  بعد   ) حلول)الغ�شب 
االأ�شلوب  بنف�س   ، ال�شالم(  )عليه 
الدم  العقوبة كما ورد من وجود  من 
بيت  يف  احلجارة  حتت   ) العبيط   (
)عليها  زينب  ؟!..وكقول  املقد�س 
قطرت  اأن  اأفعجبتم   } ال�شالم(: 

ال�شماء دما ؟! } . 

مذهب ال�سف�سطة  Sophisticism العق�بة يف الطبيعة
اليوناين  اللغوي  االأ�شل  من  م�شتقة  كلمة  ال�شف�شطة 
وهي  واملعرفة"  "احلكمة  وتعني   Sophia للفظة 
حركة فكرية واجتماعية ن�شاأت وترعرعت يف اليونان 
وارتبط  امليالد،  قبل  القرن اخلام�س  القدمية خالل 
مفهوم ال�شف�شطة باحلركة ال�شف�شطائية، التي رفعت 
�شعار "االإن�شان مقيا�س كل �شيء"، ودافعت عن ن�شبية 
اإىل  فانتهت  املتغرية،  بالظروف  وارتباطها  احلقيقة 
التاأكيد على اأهمية اللجوء للحيل اخلطابية واالأالعيب 
ال�شف�شطة  ال�شخ�شية،  امل�شالح  لتحقيق  القولية 
ظاهره  يف  ال�شحيح  اال�شتدالل  على  يدل  م�شطلح 

املعتل يف حقيقته، والذي تكون غايته املغالطة والتمويه 
املخاطبات  اأو  احلوارية  املبارزات  يف  اخل�شم  على 
اال�شتداللية  العمليات  من  نوع  اإذن  اإنها  العامة، 
يف  ف�شاد  على  منطوية  وتكون  املتكلم  بها  يقوم  التي 
اإليه املخاطب فيقع  اأو ال�شورة قد ال ينتبه  امل�شمون 
الكذب  يف  فيعتقد  ال�شف�شطية  احليل  هذه  �شحية 
�شدقا ويف الباطل حقا. وال�شف�شطائي هو جمرد مدع 
فيل�شوفا  يكون  اأن  دون  بالفيل�شوف  ومت�شبه  للحكمة 
بالفعل، الأن الفيل�شوف احلقيقي هو الناظر يف حقيقة 
االأوىل  االإحاطة مببادئه  الوجود نظرا �شموليا غايته 

كما هي فعال، وهذا ما يفتقده ال�شف�شطائي كلية.

الم( والعامة ت�شميه  هو موىل االإمام علي )عليه ال�شَّ
ال�شوق  يف  اليوم  وقربه  املنا�شبة  لهذه  علي  قنرب 
يو�شف  بن  احلجاج  قتله  بغداد  يف  با�شمه  املعروف 

الثقفي.
اأ�شحاب  روى  اأنه  )االإر�شاد(  يف  املفيد  ال�شيخ  قال 
ال�شرية من طرق خمتلفة، اإن احلجاج قال ذات يوم 
اأتقرب اإىل  اأ�شحاب علي  اأ�شيب رجاًل من  اأن  اأحب 
اهلل بدمه فقيل له: ما نعلم اأحدًا، كان اأطول �شحبة 
به  فاأُتي  فبعث يف طلبه  تراب من قنرب مواله،  الأبي 
فقال له: اأنت قنرب؟ قال: نعم، قال اأبو همدان، قال: 
نعم، قال: موىل علي بن اأبي طالب، قال اهلل موالي 
واأمري املوؤمنني علي ويل نعمتي، قال: ابراأ من دينه، 
قال: اإذا براأت من دينه تدلني على دين غريه اأف�شل 
اإليك،  اأحب  قتلة  اأي  فاخرت  قاتلك  اإين  قال:  منه، 

قال: قد �شريت ذلك اإليك، قال: 
ومل ذلك، قال: الأنك ال تقتلني قتلة اإال قتلتك مثلها، 
الم( اإن منيتي  ولقد اأخربين اأمري املوؤمنني )عليه ال�شَّ

تكون ذبحًا ظلمًا بغري حق، قال فاأمر به فذبح.

قنرُب  علي

البكاء هو اأحد الو�شائل للتعبري عن االنفعاالت وال�شغوط النف�شية والع�شبية ولقد  خل�شت اآخر الدرا�شات 
اإىل اأن البكاء يخفف من حدة ال�شغط النف�شي  وهذا مفيد لل�شحة �شيما اأننا نطلق على العديد من االأمرا�س 

ت�شمية "اال�شطرابات النف�شية". 
حيث تبني  اأن الدموع تخل�س اجل�شم من املواد الكيماوية املتعلقة بال�شغط النف�شي، ولدى درا�شة الرتكيب 
الكيمائي للدمع العاطفى والدمع التح�ش�شي )الذي تثريه الغبار مثاًل( اأن الدمع العاطفي يحتوي على كمية 
كبرية من هرموين "الربوالكني" و "اآي �شى تى اأت�شن" اللذين يتواجدان يف الدم يف حال التعر�س لل�شغط، 

وعليه فاإن البكاء يخل�س اجل�شم من تلك املواد. 
اأ�شعاف، فالربوالكني يتواجد  واأو�شح هذا االكت�شاف �شبب بكاء الن�شاء بن�شبة تفوق بكاء الرجال بخم�شة 

لدى الن�شاء بكميات اأكرب مقارنة بالكمية لدى الرجال الأنه الهرمون امل�شوؤول عن اإفراز احلليب. 
اإذ  اأن احلزن م�شوؤول عن اأكرث من ن�شف كمية الدمع التي يذرفها الب�شر ، ومن خالل التجارب والدرا�شات 
تبني اأن عدم القدرة على البكاء كان ال�شبب وراء العديد من االأمرا�س التي كان يحاول عالجها خ�شو�شًا 
اأن تقاليد التن�شئة حتث الرجال على كبح الرغبة يف البكاء. ومن اأبرز اأنواع الدموع التي ت�شيل من العني  هي 
دموع العواطف: وهي تنهمر مرد فعل على اأحداث عاطفية، وحتتوي هذه الدموع على هرمونات وبروتينات 
اجل�شم  من  ال�شامة  املواد  طرد  على  املواد  هذه  وت�شاعد  طبيعي،  اأمل  م�شكن  عن  عبارة  وهى  واالأندروفني 

لتخفيف حدة ال�شغط النف�شي.
 

البكاء حالة يتميز بها الب�سر 
دون �سائر املخل�قات

اعداد:حيدر عدنان
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