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قال الإمام احل�سني عليه ال�سالم: من اأحبنا كان منا اأهل البيت، فقيل: منكم اأهل البيت؟ فقال: منا اأهل البيت )حتى قالها ثالثًا( ثم قال: اأما �سمعت قول العبد 
ال�سالح: فمن تبعني فاإنه مني؟! )مو�سوعة كلمات االإمام احل�سني عليه ال�سالم – جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم – �س 695(.

جانب من الشعائر الحسينية.. 
داخل الصحن الحسيني الشريف..

جماناً
توزع 

رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين)896(لسنة 2010م



:

المشاركون في الكتابة:

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ
رئيس التحرير

مفردات  كل  وا�س�س  مبادئ  وفيه  عميق  در�س  انه 
من  ننجو  فاننا  بحق  ا�ستوعبناها  ما  اذا  احلياة 
احل�سني  االإمام  انه   ، جهنم  وجحيم  الدنيا  رذائل 
عليه ال�سالم ونه�سته العمالقة التي ال زال وال يزول 
اثرها اىل يوم الدين والرائع فيها ان الكثريين  ممن 
الثورة  ا�ستفادوا من هذه  هم على غري ملة اال�سالم 
وجعلوها قدوة لهم ومنهال ثوريا عمليا للتحرر من كل 
ا�سناف الظلم والطغيان ، ونحن �سمعنا وقراأنا كثريا 
احل�سني  بحق  امل�سلمني  غري  قالها  التي  االقوال  من 
عليه ال�سالم واليكم هذه الق�سة التي قراأتها موؤخرا 
من جريدة الدار الكويتية وعلى ل�سان النائب م�سلم 

الرباك بقول :
احلزب  زعيم  قالها  من  كون  جدا  معربة  "ق�سة 
ت�سي  ماو  وهو  العامل  يف  دولة  اكرب  يف  ال�سيوعي 
رئي�س  ال�سقريي  اأحمد  تونغ وذلك عندما دخل عليه 
منظمة التحرير الفل�سطينية وقتها، وهو ي�سعر بالتاآمر 
من حوله وحواليه فقال له : »علمني يا ماو كيف اأقاوم 
تقاوم  كيف  اعلمك  اأن  »تريدين  عليه:  فرد  الظلم«؟ 
اذهب  علي؟  بن  ثورة احل�سني  تاريخكم  ويف  الظلم  
الظلم كما  تقاوم  وتعلم كيف  واقراأ عنه  التاريخ  اىل 
قاومه �سيد �سباب اهل اجلنة »عليه ال�سالم«، وتابع: 
الدنيا  زخارف  ونرف�س  الثورة  هذه  نعاي�س  نحن 
احرتاما للمبداأ، واأمتنى من كل �سخ�س �سواء اأ كان 
العرب  وي�ستخل�س  يتعلم  اأن  قياديا  اأو  نائبا  اأو   وزيرا 
باأن ال قيمة الأي �سيء يف اأي موقف بتخليه عن املبداأ 

الذي مل يتخلَّ عنه احل�سني »عليه ال�سالم«".
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العدد  في هذا 

�سهادة من رئي�س اكرب 
دولة يف العامل

تنفيذُ  ثالِث ُن�سب على مداخل مدينة كربالء املقد�سة..

التوحيُد التيمويُّ امليموينُّ

احمي طفلك من الو�سائل االإعالمية

ال�سيخ حبيب الكاظمي

بتول علي 

ر�سا اخلفاجي

حيدر ال�سالمي

احلاج حبيب كماز

�سعيد ر�سيد زميزم

حيدر عدنان

كلمة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي 
و�سكره اجلهود املبذولة الجناح زيارة عا�سوراء

info@imamhussain.org

Email  :  n o n  _  a  n  n  a  s  h  r  @  y  a  h  o  o  .  c  o  m
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ا  �إين مل �أخرج �أ�سرً� وال بطرً� وال مف�سدً� وال ظاملًا ، و�إنمّ
خرجت لطلب �الإ�سالح يف �أمة جدي، �أريد �أن �آمر 

باملعروف و�أنهى عن �ملنكر ، فمن قبلني بقبول �حلق فاهلل 
�أوىل باحلق ، ومن ردمّ عليمّ هذ� �أ�سرب حتى يق�سي �هلل بيني 

وبني �لقوم باحلق وهو خري �حلاكمني.



بقلوب دامية وعيون �سجية وبلوعة ما بعدها 
لوعة اأقيمت �سالة اجلمعة يف يوم عا�سوراء 
ال�سحن  يف  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإمام 
حمرم  من  العا�سر  يف  ال�سريف  احل�سيني 
حيث  17-12-2010م  املوافق  1432هـ 
جماعة  ال�سالة  املوؤمنة  اجلموع  اأقامت 
باإمامة ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة 
االأمثلة  اأروع  �ساربة  ال�سايف  احمد  ال�سيد 
جموع  تدفق  من  بالرغم  ال�سالة  اإقامة  يف 
ال�سحابي  نهج  على  �ساروا  وقد  املعزين 
اجلليل اأبو ثمامة ال�سائدي الذي ينقل عنه 
اأ�سحاب  من  كبري  عدد  ا�ست�سهد  اأن  وبعد 
احل�سني يف يوم العا�سر من املحرم، وتناق�س 
عددهم، جاء وقال لالإمام احل�سني: نف�سي 
لك الفداء، اإين اأرى هوؤالء قد اقرتبوا منك، 
ال واهلل، ال ُتقتل حتى اأُقتل دونك، واأحّب اأن 
األقى اهلل وقد �سليت هذه ال�سالة التي دنا 
وقتها، فرفع االإمام راأ�سه اإىل ال�سماء وقال: 
امل�سلني  من  اهلل  جعلك  ال�سالة  ذكرت 

الذاكرين، نعم هذا اأول وقتها.
وا�ستهل خطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة 
رعاية  اخت�سرها  التي  الثانية  اخلطبة  يف 
ال�سحن  نحو  املتدفقة  املعزين  جلموع 
ال�سريف لتعزية االإمام احل�سني عليه ال�سالم 
الطيبة  الثلة  وا�ست�سهاد  ا�ست�سهاده  يوم  يف 
رك�سة  يف  امليامني  واأ�سحابه  بيته  اأهل  من 
االإمام  مبقولة  كالمه  ال�سهرية  طويريج 
اخرج  مل  اإين   ( ال�سالم(:  عليه   ( احل�سني 

خرجت  واإمنا  مف�سدًا  وال  بطرًا  وال  اأ�سرا 
لطلب االإ�سالح يف امة جدي( ..

وقادة  ال�سيا�سية  الكتل  �سماحته  وطالب 
البالد اأن ي�ستلهموا من االإمام روح االإ�سالح 
من  ما  بكل  جديرة  الأمة  واخلدمة  والبناء 
و�سموخها  وكرامتها  عزها  يحفظ  اأن  �ساأنه 
العلمي والفكري والثقايف  بقوله: ا�ساأل اهلل 
�سبحانه وتعاىل اأن يوفق كل العاملني يف هذا 
البلد �سواء االإخوة ال�سا�سة اأو االإداريون وهم 
ي�ستمعون اإىل هذا القول لالإمام احل�سني ) 
امة  االإ�سالح يف  الذي طلب  ال�سالم(  عليه 
جده، وبهذا ال�سعار ا�ستطاع اأبو عبد اهلل ) 
اأن ي�سلح  ال�سالم( بكل فخر واعتزاز  عليه 

ما ف�سد من امة جده.
وتابع �سماحته: اإن يف هذا اليوم اإ�سافة اإىل 
الدمعة ورقة القلب ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يوفق 
وبع�سهم  والنفو�س،  االأمة  الإ�سالح  اجلميع 
عليه   ( احل�سني  االإمام  اإن  �سك  ال  قال 
نطمح  الذي  وامل�سباح  امل�سعل  هو  ال�سالم( 
اأن ن�سل اإليه، واإذا مل ن�سل اإىل مقام االإمام 
ن�سعى  االأقل  ال�سالم( على  عليه   ( احل�سني 
واإذا   .. اأ�سحابه  بع�س  اإىل منزلة  ن�سل  اأن 
مل نوفق اإىل ذلك اقل �سيء اأن ال نكون كعمر 
بن �سعد اأو �سبث بن ربعي الذين حاولوا اأن 
االأمة  هوية  ويطم�سوا  االإ�سالح  هذا  يجهلوا 

بقتلهم احل�سني يف يوم عا�سوراء.
االإ�سرار  البالد  ال�سا�سة يف  باالإخوة  واأهاب 
على التغيري ذلك االإ�سرار الذي تعلمناه من 

وتعلمناه  ال�سالم(  عليه   ( احل�سني  االإمام 
اجلموع  وهذه  الهادر  ال�سوت  هذا  من 
�سيد  مع  وامليثاق  العهد  جتدد  لكي  املتدفقة 
ال�سهداء يف كل عام، والتي هي ثمرة من تلك 

ال�سرخة املخل�سة يف واقعة الطف.
اأن  اأراد  اإذا  االإن�سان  اإن  �سماحته:  واأ�ساف 
ولكنه  ذلك  ي�ستطيع  وجمتمعه  ذاته  ي�سلح 
وااللتزام  االإمام  بنهج  التم�سك  اإىل  بحاجة 
باالأحكام والقيم واملثل التي �سحى من اأجلها 
ا�ستو�سح  فاإذا  بكربالء،  ال�سهيد  االإمام 
الفكرة وكانت نيته هلل تبارك وتعاىل ي�ستطيع 

اأن يعمل الكثري يف هذا االجتاه. 
االإمام  باأننا مع  �سماحته  ويف اخلتام تطرق 
جهودنا،  كل  يف  ال�سالم(  عليه   ( احل�سني 
ال�سالم(  عليه   ( احل�سني  االإمام  اإن  حيث 
اإىل  ثم نذهب  اأوال  اأنف�سنا  اأن ن�سلح  اأرادنا 
نحظى  لكي  اأمورنا  من  ف�سد  ما  اإ�سالح 
واآله  النبي  وبركات  وبركاته  اهلل  برحمة 

)عليهم اأف�سل ال�سالة وال�سالم(.

تقرير عن �سالة اجلمعة يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف باإمامة ال�سيد احمد ال�سايف   ممثل املرجعية الدينية العليا يف  10 / حمرم احلرام/  1432 هـ املوافق 12/17 / 2010م

السيد أمحد الصايف يدعُو الساسة العراقيني إىل انتهاج درب اإلمام احلسني 
عليه السالم يف اإلصالح وتزكية النفوس

الإ�سرار على التغيري تعلمناه من 
الإمام احل�سني ) عليه ال�سالم( 
وتعلمناه من هذا ال�سوت الهادر 

وهذه اجلموع املتدفقة لكي 
جتدد العهد وامليثاق مع �سيد 

ال�سهداء يف كل عام

اإذا مل ن�سل اإىل مقام الإمام 
احل�سني ) عليه ال�سالم( على الأقل 

ن�سعى اأن ن�سل اإىل منزلة بع�س 
اأ�سحابه واإذا مل نوفق اإىل ذلك 

اقل �سيء اأن ل نكون كعمر بن �سعد 
اأو �سبث بن ربعي

4جملة األحرار االسبوعية  حمرم احلرام / 1432هـ

نداء الجمعة



العامة  وكتب  اخلا�سة  كتب  من  الكثري  روى 
احلديث التايل عن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 

واله و�سلم( قوله:
)ح�سني مني واأنا من ح�سني،اأحّب اهلل من اأحب 
ح�سينا، ح�سني �سبط من االأ�سباط(. ال ريب اإن 
هذا احلديث النبوي ال�سريف يدل على جممل 
النقاط  تناول جوانب منها عرب  اأمور �سنحاول 

التالية:
احل�سني)عليه  االإمام  مع  يدور  احلق  اإن  اأواًل: 
ال�سالم( بكل خطوة خطاها، وعلى كل عمل قام 
به، كما كان يدور مع جده ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
بر�سول  قوامه  احل�سني  كون  و�سلم(  واله  عليه 
وكذلك  و�سلوكًا،  وعقيدًة  ومبدءًا  فكرًا  اهلل 
واله  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  النبي  ر�سالة 
االإمام  بت�سحيات  ودميومتها؛  قوامها  و�سلم( 
اإن عز  ال�سالم( وجهاده، كما  احل�سني ) عليه 
االإ�سالم وخلوده وبقاءه- مثلما اأراد ر�سول اهلل 
ومازال  كان  و�سلم(-  واله  عليه  اهلل  )�سلى 

بف�سل ثورة االإمام احل�سني)عليه ال�سالم(.
ومبا  منهج  من  فيه  مبا  القراآن  اإن  يعني  وهذا 
منوط  وخلق،  وقيم  مبادئ  من  عليه  ينطوي 
احل�سني  االإمام  بنه�سة  اإمنا  وبقائه  خلوده 
)عليه ال�سالم( اخلالدة يف العا�سر من املحرم 

احلرام على اأر�س كربالء املقد�سة.
هو  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  حب  اإن  ثانيًا: 

ذلك  جت�سيد  ويجب  تعاىل،  اهلل  اإىل  الو�سيلة 
وهداه،  نهجه  على  ال�سري  خالل  من  احلب 

و�سلوك طريقه، واقتفاء اأثره.
اإن  اإىل  املوؤمنني،  االإخوة  التفات  وهنا البد من 
واللطم،  والبكاء  الدينية،  ال�سعائر  هذه  اإقامة 
ال�سعائر  من  وغريها  العزاء  جمال�س  واإقامة 
اأئمة  عليها  اأكد  والتي  واملمار�سات،  والطقو�س 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم( ما هو يف حقيقته، 
توا�سل  ممار�ستها  من  اأُريد  وو�سائل  طرق  اإال 
املودة الأهل البيت )عليهم ال�سالم(، وا�ستمرار 
لالإمام  والوالء  العهد  وجتديد  بهم،  االرتباط 
تعاىل  اهلل  وجزى  ال�سالم(،  احل�سني)عليه 
املوؤمنني على اإحيائهم هذه ال�سعائر احل�سينية، 
اأعني   - ين�سيهم  ال  اأن  ال�سروري  من  ولكن 
يف  العاطفي  اجلانب  يف  انغما�سهم  املوؤمنني- 
والهدف  الغاية  وفواجعها،  عا�سوراء  م�سائب 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االإمام  ثورة  من 
ونه�سته الكربى، اأال وهو جت�سيد املبادئ والقيم 
االإلهية يف حياتهم اليومية، من خالل االلتزام 
الوالء مطلوب  الديني واالأخالقي.  ومثلما حق 
اإتباع  اأي�سًا  املطلوب  فان  بالبكاء؛  املوؤمنني  من 
وجت�سيد  ونهجه،  ال�سالم(  االإمام)عليه  هدي 

ذلك عمليًا يف حياة املوالني واملحبني عرب:
1ـ االلتزام باأداء ال�سلوات يف اأوقاتها، واحلر�س 
عليها، وح�سن االأخالق، وحفظ الل�سان، والوفاء 

والوفاء  الوقت،  واحرتام  والعهود،  بالوعود 
بالعمل.

وامل�سوؤولية،  والتكليف  بااللتزام  ال�سعور  2ـ 
وال�سعور بالعزة والكرامة ..

3ـ كيف يجب اأن تكون العبادة مع اهلل تعاىل من 
االإخال�س والت�سحية ..

الهدف  اإىل  للو�سول  و�سيلة  احلياة  اعتبار  4ـ 
بالدنيا  االغرتار  ال�سحيح  من  فلي�س  النبيل 

والتعلق بها ..
اإىل  الو�سول  على  االإن�سان  بقدرة  ال�سعور  5ـ 
قيمة  وذا   �ساميًا  كان  اإذا  خ�سو�سًا  الهدف 

كبرية ..
موقف  املوؤمن  لالإن�سان  يكون  اأن  من  البد  6ـ 
من الق�سايا والوقائع التي متر عليه ولي�س من 

ال�سحيح اأن يكون غري مكرتث اأو ال اأباليا . 
الوقت  وا�ستثمار  املنا�سبة  الطرق  ا�ستخدام  7ـ 
املهمة  خا�سة  االأهداف  اإىل  للو�سول  املنا�سب 

واملقد�سة ..
8ـ عدم ال�سكوت على الظلم والف�ساد واالنحراف 
 .. وال�سمود  واال�ستمرار  الثبات    من  والبد 
والعوائق  امل�ساعب  اأمام  املوؤمن  ي�سعف  فال 
وال�سدائد .. فال�سراع م�ستمر بني قوى الظلم 

والعدل واحلق والباطل ..
املوؤمنني  وتثقيف  ون�سره  بالعلم  االهتمام  9ـ 

باالأحكام ال�سرعية .

إحياُء طقوسِ  عاشوراَء والتجسيدُ الحيُّ لمبادئها وقيمِها اإللهيةِ 

م�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف 2010/12/10 
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لكي نح�سل على الوثوق واالطمئنان ب�سدور الزيارة عن االإمام 
الباقر )عليه ال�سالم( وذلك من خالل ذكر مقدمتني:

االأوىل: كربوية: فهي تت�سمن اأمرين:
امل�سادر  تعدد  نتيجة  معني  خرب  اأو  رواية  ا�ستهرت  اإذا  االأول: 
والطرق وتنوع الرواة فاإن هذه املرتبة من ال�سهرة توجب الوثوق 

واالإطمئنان ب�سدوره عن املع�سوم واالإطمئنان حجة �سرعية.
الثاين: اإن املنا�سئ العقالئية املوجبة للوثوق واالطمئنان كثرية 

واأهمها ثالثة:
وتعدد  الرواية  الكّمي: وهو عبارة عن كرثة م�سادر  العامل  اأ- 
طرقها وتنوع رواتها، فاإن ت�سافر الطرق وامل�سادر يوؤدي طبعًا 
على  االعتماد  يف  الطائفة  فقهاء  �سلكه  كما  بالرواية،  للوثوق 
بع�س الن�سو�س واإن مل تكن تامة من حيث ال�سند خ�سو�سًا يف 

امل�ستحبات واملكروهات.
ب- العامل الروحي: وهو توافق الرواية من حيث م�سمونها مع 
امل�سامني واملالكات العامة املذكورة يف الكتاب وال�سنة القطعية، 
ولذلك نرى كثريًا من االأحاديث ت�ستند لال�ست�سهاد بالكتاب من 
بامل�سمون،  الوثوق  يف  تاأثريه  ومدى  العامل  لهذا  االإر�ساد  باب 
االإمام )عليه  فيها  قال  �سام،  اآل  االأعلى موىل  نحو موثقة عبد 
ال�سالم( )هذا واأ�سباهه يعرف من كتاب اهلل، ما جعل عليكم 

يف الدين من حرج )فروع الكايف 3: 33 / 4. (
مع  واأ�سلوبه  احلديث  لغة  ان�سجام  وهو  االأدبي:  العامل  ج-   
الفنون  من  وهذا  �سدورها،  املعلوم  له  امل�سانخة  االأحاديث 
قال  مثاًل  الن�سو�س،  توثيق  العقالئي يف  العرف  لدى  املتعارفة 
كله  وجدته  البالغة  نهج  تاأملت  اإذا  )واأنت  احلديد:  اأبي  ابن 
ماًء واحدًا ونف�سًا واحدًا واأ�سلوبًا واحدًا كاجل�سم الب�سيط الذي 
املاهية،  االأبعا�س يف  لباقي  اأبعا�سه خمالفًا  بع�س من  يكون  ال 
منه  �سورة  وكل  كاآخره  واأو�سطه  كو�سطه  اأوله  العزيز  وكالقراآن 
والنظم  والطريق  والفن  واملذهب  املاأخذ  يف  مماثلة  اآية  وكل 
لباقي االآيات وال�سور، ولو كان بع�س نهج البالغة منحواًل وبع�سه 
�سحيحًا مل يكن ذلك كذلك. فقد ظهر لك بالربهان الوا�سح 
اأمري  اإىل  منحول  بع�سه  اأو  الكتاب  هذا  اأن  زعم  من  �سالل 

املوؤمنني )عليه ال�سالم( �سرح نهج البالغة 10: 128 و 129 (
واأما املقدمة ال�سغروية: اإن مالحظة زيارة عا�سوراء تقود اإىل 

الوثوق بل اليقني ب�سدورها عن االإمام الباقر )عليه ال�سالم( 
وذلك بالنظر لت�سافر عوامل الوثوق فيها، فالعامل الكمي تراه 
وا�سحًا جليًا يف عدد امل�سادر التي اأوردتها ونوعيتها من حيث 
كونها من املزارات املعروفة لعلماء الطائفة املعروفني بالتحقيق 
"كامل  اأوردها يف كتابه  والتثبت والتدقيق، كابن قولويه، حيث 
الزيارات"، وال�سيخ الطو�سي، حيث اأوردها يف كتابيه "م�سباح 
امل�سهدي،  بن  حممد  وال�سيخ  امل�سباح"،  املتهجد" و"خمت�سر 
حيث اأوردها يف كتابه املعروف بـ "املزار الكبري"، وال�سيد علي 
بن طاوو�س، حيث اأوردها يف كتابه "م�سباح الزائر"، والعالمة 
احللي، حيث اأوردها يف كتابه "منهاج امل�سباح"، وال�سهيد االأول، 
حيث اأوردها يف كتابه "املزار"، وال�سيخ اإبراهيم الكفعمي، حيث 
 " الباقية  االإميان  وجنة  الواقية  االأمان  "جنة  كتابه  يف  اأوردها 
ثالثة  اأوردها يف  املجل�سي، حيث  والعالمة  بامل�سباح،  املعروف 

من كتبه )مزار البحار، وحتفة الزائر، وزاد املعاد(، و...
ومن تاأخر عنهم، فقد اأورد هوؤالء االأعالم هذه الزيارة يف كتبهم 
بتمام فقراتها واأجزائها مما يوجب الوثوق ب�سدورها، كما اأن 
الزيارة،  �سياق  خالل  من  بارزًا  وا�سحًا  تراه  الروحي  العامل 
حيث يركز على روح التربي واللعن والرف�س للظلم والظاملني، 
كما  م�سلم،  كل  لدى  الوا�سحة  القراآنية  املبادئ  من  هو  الذي 

اأ�سرنا اإليه يف مقدمة الكتاب.
َناِت َوالُهَدى  ِذيَن َيكُتُموَن َما اأَنَزلَنا ِمَن الَبيِّ وقوله تعاىل: )) اإِنَّ الَّ
َوَيلَعُنُهُم   ُ اهللَّ َيلَعُنُهُم  اأُوَلِئَك  الِكَتاِب  يِف  ا�ِس  ِللنَّ اُه  نَّ َبيَّ َما  َبعِد  ِمن 

ِعُنوَن (( )البقرة:159( الالَّ
من  الطرد  طلب  وهو  القراآن  روح  تت�سمن  عا�سوراء  فزيارة 
رحمة اهلل، والعامل االأدبي يجده املتاأمل يف فقرات هذه الزيارة 
و�سياقها حيث ي�ست�سف من له خربة باالأ�ساليب االأدبية جتان�س 
لغة الزيارة مع لغة الزيارات االأخرى املعلوم ثبوت بع�سها كزيارة 
وارث وزيارة عرفة وزيارة الن�سف من �سعبان، وتناغم اأ�سلوبها 
اأدعيته  خالل  من  ال�سالم(  )عليه  الباقر  االإمام  اأ�سلوب  مع 
وكلماته يف جمال الرتبية االأخالقية. واملتح�سل: اإن التقاء هذه 
واالطمئنان  للوثوق  عقالئي  من�ساأ  عا�سوراء  زيارة  يف  العوامل 

ب�سدورها عن االإمام الباقر )عليه ال�سالم(.

لو سألوكاستفتاءات متنوعة

مصطلحاتٌ فقهيٌة 

ال�سوؤاُل: ما حكم من يتعاطى ويتاجر باملواد املخدرة؟ 
اجلواب: االحوط وجوبًا تركه.

ال�سوؤال: ما هو ال�سن الذي يجب على املراأة فيه االلتزام 
باحلجاب و�سائر التكاليف ال�سرعية ؟

اجلواب: اإذا اأكملت التا�سعة القمرية وجب عليها ذلك .
ال�سوؤال: ما هو الن�سوز بالتف�سيل؟

من  يكون  وقد  الزوجة،  من  يكون  قد  الن�سوز  اجلواب: 
طاعة  عن  بخروجها  فيتحقق  الزوجة  ن�سوز  اأما  الزوج: 
ي�ستحقه  مما  متكينه  بعدم  وذلك  عليها،  الواجبة  الزوج 
املنفرات  اإزالة  عدم  ذلك  يف  ويدخل  بها،  ااِل�ستمتاع  من 
التنظيف  وترك  بل  منها،  وااِللتذاذ  للتمتع  امل�سادة 
والتزيني مع اقت�ساء الزوج لها، وكذا بخروجها من بيتها 
واجبًا  لي�س  فيما  يتحقق برتك طاعته  وال  اإذنه،  دون  من 
الزوج  ن�سوز  واأما  مر،  مما  ونحوها  البيت  كخدمة  عليها 
كرتك  عليه،  الواجبة  حقوقها  من  الزوجة  مبنع  فيتحقق 
االإنفاق عليها، اأو ترك املبيت عندها يف ليلتها، اأو هجرها 

باملرة، اأو اإيذائها وم�ساك�ستها من دون مربر �سرعي.
ال�سوؤال: هل يجوز ا�ستخدام منافع احل�سينية للم�سجد مثل 

دورات املياه من و�سوء فيها؟
واإنها موقوفة  املياه  دورة  كيفية وقف  اإذا علمت  اجلواب: 
واإذا  ا�ستخدامها  لغريها  لي�س  فقط  احل�سينية  رواد  على 
علم عدم االخت�سا�س وان كان من جهة جريان العادة على 
ا�ستخدامها  امل�سجد  لرواد  فيجوز  منها  اجلميع  ا�ستفادة 
واأما مع ال�سك يف كيفية الوقف فمع التزاحم ال يجوز وكذا 

مع عدمه على االحوط وجوبًا.
اأو  الو�سوء  على  يوؤثر  وهل  حرام؟  الو�سم  هل  ال�سوؤال: 

ال�سالة؟
اجلواب: حالل وطاهر وال يوؤثر على الو�سوء وال�سالة.

ثم  فاعتدت  زوجها  بوفاة  املراأة  اأخربت  اإذا  ال�سوؤال: 
تزوجت ثم جاء زوجها فما هو احلكم؟

لبطالن  طالق  بغري  الثاين  الرجل  عن  تنف�سل  اجلواب: 
الزواج ومع حتقق الدخول حترم عليه موؤبدًا على االحوط، 

وترجع اىل زوجها االأول بعد عدة وطء ال�سبهة.
ال�سوؤال: اليان�سيب يعترب من القمار فمتى يكون حالاًل؟

اإذا كان املق�سود رجاء احل�سول على اجلائزة  اجلواب: 
فهو قمار وان كان املق�سود اال�سرتاك يف م�سروع خريي ال 

احل�سول على اجلائزة فال با�س به.
للزوج  بالن�سبة  وال�سوم  ال�سالة  حكم  هو  ما  ال�سوؤال: 
امل�سافة  عن  يبعد  الذي  الزوجة  موطن  يف  واالأوالد 

ال�سرعية؟
اجلواب: يق�سرون ويفطرون فيه.

ال�سوؤال: هل يجوز الت�سدق باللقطة عند الياأ�س من معرفة 
�ساحبها قبل م�سي ال�سنة؟

اجلواب: يجوز بل يجب مع الياأ�س متامًا من معرفة مالكها 
اأو  ال�سرعي  احلاكم  من  ذلك  يف  اال�ستيذان  واالحوط 

وكيله.

تتزوج  اأن  للمراأة  يجوز  الذي ال  الوقت     : العدة 
لطالق، اأو وفاة، اأو انتهاء مدة نكاح، اأو وطء �سبة، 

ونحو ذلك
العدة الرجعية :   عدة املراأة التي طلقت طالقًا 

و   ، حتي�س  كانت  اإذا  اأطهار  ثالثة  وهي   ، رجعيًا 
�سن من  وهي يف  كانت ال حتي�س  اإذا  اأ�سهر  ثالثة 
حتي�س ، و انتهاء مدة احلمل اإذا كانت حاماًل. وال 

عدة على ال�سغرية و اليائ�سة و غري املدخول بها

ال�ستدلُل على ثبوت زيارة 
عا�سوراَء بتمام فقراتها

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«

زينُب )عليها ال�سالم( 
اأ�سوة ُ الثائرين 

والثائرات
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لكل حزب اأو تكتل اإعالمه اخلا�س به يتبنى اإ�سرتاتيجية 
االإعالم  ويلعب  املنظمة  تلك  اأو  احلزب  ذلك  واأهداف 
اأيام احلروب والثورات دورا اأكرث اأهمية وا�سد خطورة ملا 
ميار�سه من حرب نف�سية يريد بها التاأثري ال�سلبي على 
اأهداف  الطرف االآخر من خالل ك�سف احلقائق وبيان 
العدو وهذا ما فعلته ال�سيدة زينب)عليها ال�سالم( ، ويف 
لت�سليل  وامل�سلمات  احلقائق  بتزييف  العدو  قام  املقابل 
بعد  وخا�سة  االأموي  االإعالم  فعل  كما  العام  الراأي 

ا�ست�سهاد اأبي االأحرار )عليه ال�سالم(. 
ع�سفت  التي  االأحداث  اأهم  من  تعترب  كربالء  واقعة 
باالأمة االإ�سالمية بعد ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله( 
على  واالنقالب  الردة  تيار  جتلى  كربالء  واقعة  ففي   ،
املع�سكر  خالل  من  وذروته  قمته  اإىل  وو�سل  االأعقاب 
االأموي .. كما جت�سد وتبلور خط الر�سالة والقيم االإلهية 
�سرعت  كربالء  وواقعة   ، العظيم  احل�سيني  املوقف  يف 
واأجازت لالأمة مقاومة الظلم ومقارعة الطغيان ، و�سقت 
طريق الثورة واجلهاد اأمام الطاحمني للعدالة والطالبني 
للحرية ، وكان لل�سيدة زينب دور اأ�سا�سي يف هذه الثورة 
العظيمة ، حيث ا�ستطاعت ب�سجاعتها وبالغتها )عليها 
حقيقة  وك�سف   ، �سباتها  من  االأمة  اإيقاظ  ال�سالم(   
على  الثانية  ال�سخ�سية  فهي  اجلائر،  اأمية  بني  حكم 
م�سرح الثورة بعد �سخ�سية اأخيها االإمام احل�سني)عليه 
ويقلب �سفحاتها  اأحداث كربالء  يقراأ  ومن   ، ال�سالم( 
اإىل جانب احل�سني  ال�سالم(  ال�سيدة زينب)عليها  يرى 

يف اغلب الف�سول واملواقف ، بل اأنها قادت م�سرية الثورة 
ولوال   ، حلقاتها  واأكملت  احل�سني  االإمام  ا�ست�سهاد  بعد 
ومعطياتها  اأهدافها  كربالء  حققت  ملا  زينب  ال�سيدة 

واآثارها يف واقع االأمة والتاريخ. 
زينب  ال�سيدة  �سخ�سية  جوهر  كربالء  اأظهرت  لقد 
كما   ، القيادية  وملكاتها  كفاءاتها  عظيم  عن  وك�سفت 
اأو�سحت ال�سيدة زينب للعامل حقيقة ثورة كربالء واأبعاد 
اأن  االإن�ساين  للتاريخ  حوادثها، حيث ال ميكن الأي كاتب 
ينكر الدور االإعالمي ال�سيا�سي الذي لعبته ال�سيدة زينب 
بنت علي بن اأبي طالب )عليهما ال�سالم( واجلميع يقف 
بنت  زينب  �سيدتنا  و�سموخ  عظمة  اأمام  مبهورا  حائرا 
التي  ال�سيدة  هذه   ، ال�سالم(  )عليهما  املوؤمنني  اأمري 
و�سمودها  وا�ستقامتها  ب�سربها  تقهر  اأن  ا�ستطاعت 
اأ�سحت هذه املراأة اجلليلة  اإمرباطورية االأمويني ، وقد 
الثائرين  الأجيال  احل�سنة  والقدوة  االأ�سوة  القدر 

والثائرات، نظرا ملا حتملته من امل�سائب الكربى.
وحتمل اأعباء الثورة التي قام بها �سيد ال�سهداء احل�سني 
ال�سبطة  هذه  حملت  فلقد   ، ال�سالم(  علي)عليه  ابن 
اأثقاال تعجز اجلبال عن حملها حينما عادت  ال�سجاعة 
ي�سهد  لن  التي  كربالء  فاجعة  بعد  املنورة  املدينة  اإىل 
اهلل  ر�سول  مدينة  اإذ مبجرد دخولها  مثيال  لها  التاريخ 
وماأمت  للبكاء  حمل  اإىل  حتولت  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى 
راية  الها�سميني  عقيلة  ن�سرت  حيث   ، الدهر  به  طال 
كما   ، ربوعها  على  ال�سالم(  ال�سهيد)عليه  ال�سبط 

ا�ستطاعت مبا متلك من ارث كبري من الثقافة واالإميان 
بيت  كل  يف  ح�سينيا  جمل�سا  كربالء  لق�سية  تن�سب  اأن 
اإن  حتى   ، املباركة  بقعتها  من  �سرب  كل  ويف  بيوتها  من 
اأ�ساب  روايات التاريخ لتذكر مدى الرعب والهلع الذي 
معاوية  بن  بيزيد  اال�ستنجاد  اإىل  ودعاه  املدينة  وايل 
قائال له عرب ر�سالة بعثها اإليه: )اإن زينب امراأة عاقلة 
على  وحتر�سهم  املدينة  اأهل  وتوؤلب  تثري  واإنها  حكيمة 
االنتقام منك( . فكتب يزيد اإليه ر�سالة يدعوه فيها اإىل 
�سرورة التفرقة بني ال�سيدة زينب )عليها ال�سالم( وبني 
)عليها  زينب  احلوراء  اإىل  الوايل  فبعث   ، املدينة  اأهل 
ال�سالم( من يقول لها : اخرجي من املدينة واختاري اأي 
مدينة �سئتي ، اأال اإن اأخت �سيد ال�سهداء اأبت االن�سياع 
و�سرب  وا�ستقامة  �سمود  بكل  قائلة  الظامل  االأمر  لهذا 
ال�سهادة  اإال  بنا ؟ هل هي  اأن ي�سنعوا  : )ماذا يريدون 

؟(. 
اأعربت بكل و�سوح عن الرغبة يف اال�ستمرار على  فهي 
تاأبى عن  اأن  لها  �ساء  ما  واأبت   ، املقد�سة  الثورة  طريق 
التمل�س دون حتمل امل�سوؤولية ، لوال اأن ن�ساء ها�سميات 
اأحطن بها وحاولن اإقناعها باخلروج من املدينة ، وغالب 
الظن اإن االإمام زين العابدين )عليه ال�سالم( هو الذي 
م�سر  ار�س  اإىل  اإما  فخرجت   ، اخلروج  اإليها  حبب 
مرقدها  حيث  ال�سام  اإىل  واأما  الرواة  بع�س  قول  على 
واال�ستقامة  احل�سينية  الثورة  لع�ساق  كعبة  اأ�سبح  الذي 

الزينبية ... 

زينُب )عليها ال�سالم( 
اأ�سوة ُ الثائرين 

والثائرات
وليد �مل�سرفاوي
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شبكةُ عين تطالب بإسقاط الجنسية األجنبية عن 
نواب عراقيين

دراسٌة لتحويل جزء من دعم مادة الطحين 
إلى رغيف الخبز

رفعُ العقوبات عن العراق

رئيسُ وزراء تركيا يشارك الجماهير 
المعزية بذكرى استشهاد اإلمام 

الحسين باسطنبول

اآلالف من الشبك ومحبي اإلمام الحسين )ع( يتوافدون الى 
مقام اإلمام زين العابدين )ع( في سهل نينوى

وزارُة التخطيط: مواد غذائية في السوق مخالفة للمواصفات

طالب املراقب الدويل ورئي�س الهيئة االإدارية ل�سبكة "عني 
العراق" ملراقبة �سري العملية الدميقراطية واالنتخابات 
النواب  جمل�س  رئا�سة  الكناين  نعيم  مهند  العراق  يف 
االأجنبية  اجلن�سية  واإ�سقاط  بالد�ستور  الكامل  االلتزام 

ع�سوية  ورف�س  الربملانية،  مهامهم  با�سروا  نواب  عن 
يف  ق�سائية  اأو  تنفيذية  منا�سب  ي�سغلون  الذين  النواب 
من  النهائية  ا�ستقاالتهم  ثبوت  حتى  ال�سابقة  احلكومة 

منا�سبهم التنفيذية.

ال�سبكية  القومية  اأبناء  من  االالف  يتوافد 
عليه  احل�سني  االإمام  حمبي  ال�سيعة  ومن 
العابدين  زين  االإمام  مقام  لزيارة  ال�سالم 
ال�سبكية  ر�س  علي  قرية  يف  ال�سالم  عليه 
ال�سالم يف قرية  الر�سا عليه  االإمام  ومقام 
تيزخراب الحياء ذكرى عا�سوراء ، وتتواىل 
القرى  جميع  من  احل�سينية  املواكب  هذه 
هذه  الحياء  نينوى  �سهل  ومن  ال�سبكية 
املرا�سيم حبا وتيمنا ب�سيد �سباب اهل اجلنة 

االإمام احل�سني بن علي عليه ال�سالم و�سط اجراءات امنية م�سددة وتقام ال�سعائر احل�سينية يف باحة االإمام زين 
العابدين عليه ال�سالم وي�سارك اهايل قرية علي ر�س يف تقدمي جميع الت�سهيالت من امل�سروبات واالطعمة اكراما 

ل�سهيد العربة واحلرية االإمام احل�سني عليه ال�سالم �سلوات اهلل و�سالمه عليه.

درا�سة  وجود  عن  التجارة  بوزارة  رفيع  م�سوؤول  اعلن 
�سمن  املوزعة  الطحني  مادة  دعم  من  جزء  لتحويل 
مفردات التموينية اىل دعم رغيف اخلبز، بهدف تاليف 
املادة  هذه  لتاأمني  املر�سودة  التخ�سي�سات  يف  الهدر 
التي ت�ستحوذ على نحو ثلثي ميزانية البطاقة التموينية.

وقال مدير عام �سركة جتارة احلبوب يف الوزارة املهند�س 
على  تركز  الدرا�سة  فكرة  ان  الزهرة:  عبد  مثنى جبار 
كيلوغرامات  اربعة  املواطن  اعطاء  يت�سمن  مقرتح 
طحني �سفر بدال من ت�سعة كيلوغرامات املعتمدة حاليا 

مقابل جتهيز املخابز واالفران بالطحني باأ�سعار تناف�سية 
لل�سائدة يف ال�سوق ويعطى املواطن اخليار يف الت�سرف 

بح�سته اجلديدة.
كمية  املواطن  اعطاء  اىل  تهدف  الدرا�سة  ان  وبني 
الكثري من  الهدر جراء جلوء  ت�سمح بتحقيق  حمددة ال 
العائالت اىل بيع ح�س�سها من الطحني باأثمان بخ�سة ال 
توازي كلفة انتاجها، وبالوقت نف�سه توفري رغيف اخلبز 
تالئم  باأ�سعار  االفران  خالل  من  للمواطنني  وال�سمون 

مدخوالتهم.

يف  النوعية  وال�سيطرة  للتقيي�س  املركزي  اجلهاز  ك�سف 
املطابقة  عدم  حاالت  معظم  ان  عن  التخطيط  وزارة 
للموا�سفات املعتمدة �سملت املواد الغذائية املتداولة يف 

اال�سواق املحلية.
التابع  اجلهاز  يف  النوعية  ال�سيطرة  دائرة  مدير  وقال 
يف  كاظم  م�سطفى  رعد  املهند�س  التخطيط  لوزارة 
ت�سريح خ�س به )ال�سباح(: ان الدائرة اأجرت خالل 
للم�ساريع  موقعا  لـ177  ميدانيا  ك�سفا  املا�سي  ال�سهر 

الغذائية  بالقطاعات  خا�سة  املجازة  ال�سناعية 
واالن�سائية.وبني  والن�سيجية  والهند�سية  والكيمياوية 
االنتاج  من  منوذجا   111 فح�س  احلملة  خالل  مت  انه 
على  بناء  املختلفة  ال�سلع  من  منوذجا  و1322  املحلي، 
نتائج  الدوائر احلكومية واملواطنني، الفتًا اىل ان  طلب 
االنتاج  ت�سعة م�ساريع عن  ايقاف  اأ�سفرت عن  الفح�س 
لوجود عيوب ج�سيمة يف منتجاتها، وتوجيه االنذار اىل 

26 م�سروعا �سابت منتجاتها عيوب ثانوية.

يف  املا�سي  االربعاء  م�ساء  الدويل  االمن  جمل�س  انعقد 
نيويورك بح�سور العراق  ممثال بوزير خارجيته ف�سال 

عن ممثلي الدول اخلم�س الكربى وتركيا واليابان.
وجاء  يف بيان الهيئة االأممية التي ت�سم 15 ع�سوا الذي 
تاله نائب الرئي�س االمريكي جو بايدن  دعوة للعراق بـ" 
الوفاء بالتزاماته املتبقية �سريعا مبوجب قرارات جمل�س 
ال�سابع  الف�سل  حتت  اتخذت  التي  ال�سلة  ذات  االأمن  
 " ان  والكويت".م�سيفا  العراق   بني  بالو�سع  واملتعلقة 
الو�سع القائم االآن يف العراق يختلف كثريا عن الو�سع  

الذي كان قائما وقت اعتماد القرار 661 لعام 1990".
من  العراق  خروج  على   ، الدويل  االمن  جمل�س  و�سّوت 
البند  ال�سابع بعد ان اعتمد املجل�س ثالثة م�ساريع قرار 
االموال  على  الدولية  احل�سانة   عمل  متديد  ت�سمنت 
النووية  الطاقة   بانتاج  املتعلقة  القيود  وانهاء  العراقية 
وا�سلحة الدمار ال�سامل والغاء كل متعلقات البند ال�سابع 
تفوي�س  مقابل  النفط  مقابل  الغذاء  برنامج  وب�سمنها  
ال�سكرتري العام ملجل�س االمن الن�ساء  ح�ساب بنحو 20 
مليون دوالر من عائدات النفط العراق حتى كانون االول  
2016 لتغطية نفقات االأمم املتحدة ذات ال�سلة بانهاء 
اأن�سطة  متويل  ذلك  يف  مبا  للربنامج  املتبقية   االأن�سطة 
املفقودين  ل�سوؤون   ال�سامي  املتحدة  االأمم  مكتب من�سق 

الكويتيني وق�سايا املمتلكات الكويتية.

اردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الوزراء  رئي�س  �سارك 
عليه  احل�سني  االإمام  ا�ست�سهاد  ذكرى  احياء  مبرا�سيم 

ال�سالم. 
ا�سطنبول  مدينة  ان  تركية  اعالمية   م�سادر  ونقلت 
جماميع  خروج  اخلمي�س  يوم  �سباح  �سهدت  الرتكية 
الحياء  الطوائف  خمتلف  ومن  املواطنني  من  كبرية 
مرا�سيم عا�سوراء ذكرى ا�ست�سهاد االإمام احل�سني واهل 
بيته وان�ساره وقد �سارك فيها رئي�س وزراء تركيا رجب 

طيب اردوغان.

جملة األحرار االسبوعية  /  حمرم احلرام / 1432هـ

8



�سركة  من  املان  خرباء  �سم  ا�ستثماري  وفد  زار 
)البيت االملاين( غرفة جتارة كربالء ، و�سم الوفد 
واملعامل  املكائن  جمال  يف  واخت�سا�سيني  خرباء 
العمالقة، وتاتي الزيارة للتباحث حول توقيع عقود 

ا�ستثمارية لتنفيذ م�ساريع متنوعة يف املحافظة.

اخلبري االملاين مارك احد اع�ساء الوفد الزائر قال 
مكتب  وفتح   مبا�سر  بتعاون  »نرغب  )االحرار(  لـ 
لال�ست�سارة واال�ستثمار يف كربالء وعن طريق هذا 
ومدار�س  ومهنية  تاهيلية  مدار�س  �سنفتح  املكتب 

فندقة«.

عن  كاملة  ودار�سات  عرو�س  لدينا   « وا�ساف 
الدرا�سات التاهيلية وخا�سة مدار�س الفندقة وهذه 
الزيارة ا�ستك�سافية للح�سول على ار�س يف كربالء 
اقرتاحات  »لدينا  قائال  وتابع   ، املكتب«  الإن�ساء 
وعرو�س مل�ساريع كثرية القامتها يف كربالء واي�سا 
اال�ستثمارية  ال�سركات  من  الكثري  من  نية  هنالك 

االملانية لزيارة كربالء.

بني  كربالء  جتارة  غرفة  رئي�س  االنباري  نبيل 
كافة  ت�ستقطب  بداأت  كربالء  »ان  )االحرار(  لـ 
لغر�س  الكربى  العاملية  وال�سركات  امل�ستثمرين 

اال�ستثمار بها، وال�سبب يعود لتوفر اجلانب االمني 
من  املحافظة  اىل  الوافدين  كرثة  اىل  باال�سافة 
الزائرين �سنويا، وا�ساف » زيارة ال�سفري الفرن�سي 
اال�سثمارية  امل�ساريع  على  للح�سول  كربالء  اىل 
قبل ايام ووفد اخلرباء االملاين من �سركة )البيت 
كربالء  مكانة  على  دليل  خري  هو  اليوم  االملاين( 
عدة  اتفقت  التجارة  غرفة  وان  اال�ستثمارية، 
الكربالئيني  التجار  �سفر  ت�سهيل  منها  اتفاقيات 
ال�سركات  على  االطالع  لغر�س  واملانيا  فرن�سا  اىل 
اال�ستثمارية وت�سجيع القطاع اخلا�س الذي به يبنى 
البلد ويزدهر، ومت االتفاق اي�سا على ان�ساء معر�س 
ال�سفينة  جممع  يف  االملاين  للوفد  كربالء  يف  دائم 

حيث ان ار�س املجمع تابعة اىل غرفة التجارة.

جمل�س  ع�سو  خمي�س  عبود  هاين  قال  جانبه  من 
البلدية  اخلدمات  جلنة  ورئي�س  كربالء  حمافظة 
واالجنبية  العربية  الدول  »كافة  املحافظة،  يف 
لهذه  ملا  كربالء  اىل  تفد  اجلن�سيات  خمتلف  ومن 
البادرة  فكانت  وقد�سية،  دينية  اهمية  من  املدينة 
االوىل توقيع عقد مع �سركة البلو االماراتية الن�ساء 

اكرب مدينة يف العراق وهي مدينة �سفاف كربالء 
و�ست�سع اال�س�س بعد زيارة اربعينية االمام احل�سني 
امل�سروع  هذا  يف  املبا�سرة  لغر�س  ال�سالم(  )عليه 

الكبري.

وا�ساف » نحن اليوم نتجه لبناء جممعات �سكنية 
اال�ستثمار«،  طريق  عن  واملواطنني  الدولة  ملوظفي 
م�ستدركا بالقول »ان التخ�سي�سات املالية لكربالء 
هي تخ�سي�سات �سعيفة وهزيلة وال ن�ستطع بها اأن 
نبني كربالء وننفذ امل�ساريع العمالقة التي ت�سهدها 
و�ست�سهدها م�ستقبال، ان كافة دول العامل املتقدمة 
اجتهت نحو اال�ستثمار عن طريق ال�سركات الكبرية 

ونحن  والعمرانية  اخلدمية  املجاالت  خمتلف  يف 
وافكار  اآفاق  بان  كربالء  اهايل  ونب�سر  نطمئن 
تخ�سي�سات  متازج  هي  اليوم  املحلية  احلكومة 
ال�سركات  ا�ستقطاب  مع  املركزية  احلكومة 
واالزدهار  التطور  حتقيق  اجل  من  اال�ستثمارية 
زمنية  وبفرتات  باخلارج  احلا�سل  يواكب  ب�سكل 

ق�سرية«.

وفٌد ألمانيٌّ يزور غرفة تجارة كربالء..
 ويتفق على تسهيالت للتجار الكربالئيين

تي�سري عبد عذ�ب

�ن كربالء بد�أت ت�ستقطب كافة �مل�ستثمرين و�ل�سركات �لعاملية 
�لكربى لغر�ض �ال�ستثمار  بها
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املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  االأمني  التقى 
اأع�ساء  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة 
اللجنة التي ت�سكلت الختيار اأف�سل ثالثة مناذج يف 
امل�سابقة التي اأعلنت عنها العتبة احل�سينية املطهرة 
يف وقت �سابق الختيار ن�سب لل�سهداء الذين ذهبوا 
الزائرين  ا�ستهدف  الذي  االإرهابي  العمل  �سحية 
يف اربعينية االإمام احل�سني عليه ال�سالم املا�سية 
والتي اأقيمت على حدائق  باب قبلة االإمام احل�سني 
)عليه ال�سالم( يف الـ25 من �سهر ت�سرين الثاين 
فنانا من  اأكرث من 19  فيها  �سارك  والتي  املا�سي 
اللجنة عددا  و�سمت  العراق،  خمتلف حمافظات 
من مهند�سي العتبة احل�سينية وبع�س الفنانني من 

حمافظة بغداد من املخت�سني بفن النحت.

اللجنة  اأع�ساء  احد  الكاظم  عبد  فاروق  الدكتور 
جميعا  الثالثة  الفائزة  االأعمال  تنفذ  اأن  اقرتح 
»كونها تعترب ا�ستثمارا للن�سر ، الن ق�سية االإمام 

احل�سني )عليه ال�سالم( ق�سية عاملية« .

املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  اأبدى  جانبه  من 
الكربالئي موافقته لتنفيذ الن�سب الثالثة االأوىل 
الن�سب  تنفيذ  »�سيكون  �سماحته  وقال  جميعها 
وهو  بابل  كربالء-  االول يف مدخل طريق  الفائز 
ي�سهده  ملا  واأي�سا  االنفجار  فيه  وقع  الذي  املكان 
تفوق  املليونية  الزيارات  يف  ازدحام  من  الطريق 
الثاين  الفائز  والن�سب  كربالء،  مداخل  بقية 
�سيكون اأمام مدينة الزائرين على طريق كربالء- 
مدينة  يف  ف�سيكون  الثالث  الن�سب  اما  النجف، 

الزائرين على طريق كربالء- بغداد ..

الفنانني  تعاون  اللقاء  خالل  �سماحته  و�سكر 
الوقت  يف  داعيا   ، املقد�سة  احل�سينية  العتبة  مع 
املقد�سة،  العتبة  مع  امل�ستمر  التوا�سل  اىل  نف�سه 
وا�سح من  وهذا  الفنون  اأنواع  بجميع  تهتم  كونها 
واملر�سم وغريها  للم�سرح  امتالكها وحدة  خالل  
من الفنون الإي�سال ر�سالة االإمام احل�سني )عليه 
وحماكاتهم  العامل  فئات  خمتلف  اإىل  ال�سالم( 

بجميع لغاتهم واأ�سنافهم التي ينتمون اإليها.

على  امل�سرف  الدين  �سياء  عالء  قال  جهته  من 
على  وح�سلت  جيدة  االأعمال  »اغلب  امل�سابقة، 
وزع  الذي  اال�ستفتاء  طريق  عن  جيدة  درجات 
اللجنة  اإن  م�سيفا  التحكيم،  جلنة  اأع�ساء  على 
هذه  من  ثالثة  مميزة  فنية  بطريقة  اختارت 
النماذج لعر�سها على اأع�ساء جمل�س اإدارة العتبة 
تنفيذه  �سيتم  الذي  النموذج  الختيار  احل�سينية 
احل�سني  االإمام  اأربعينية  زيارة  ل�سهداء  كن�سب 

)عليه ال�سالم(.

وتابع القول »بادرت جلنة االإ�سراف على امل�سابقة 
وكذلك  امل�ساركة،  بدروع  امل�ساركني  بتكرمي جميع 
هنالك جوائز مادية للمراتب الفائزة االوىل التي 
تنفيذ  بخ�سو�س  اأما  عنها الحقا،  االعالن  �سيتم 
الفني   العمل  �ساحب  مع  باالتفاق  �سيتم  العمل 

باالإ�سافة اىل اللجان املخت�سة.

ق�سم  رئي�س  كاظم  ح�سن  حممد  قال  جهته  من 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  الهند�سية  امل�ساريع 
واحد اأع�ساء اللجنة، »النماذج املقدمة للت�سميم 
والتي تعترب تخليدا لذكرى ال�سهداء الذين �سقطوا 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االإمام  اربعينية  يف 
وجيدة،  متنوعة  باأفكار  ن�سب  جميعها  املا�سية 
حيث تنتمي الت�ساميم اىل عدة مدار�س يف الفن.

قبل  من  املقبول   الن�سب  اختيار  »بعد  واأ�ساف 
االأبعاد  تفا�سيل  يف  بعدها  ندخل  واالإدارة  اللجنة 
الت�سميم  لتنفيذ  �ست�ستخدم  التي  املادة  ونوع 
الفائز واملكان الذي �سيكون فيه الن�سب وجميعها 
�ستوؤدي بالتايل اإىل اإجناح الن�سب املختار وتنفيذه 

على ار�س الواقع«.

اأما الدكتور حميد نفل اأ�ستاذ النحت يف كلية الفنون 
اجلميلة يف بغداد فقال لـ )االأحرار( » الت�ساميم 
التي راأيتها فيها اجلميل واجليد، الفنان الت�سكيلي 
نف�س  بدائرة  باقيا  كونه  مبدعا  زال  ما  العراقي 
اإن  املقدمة  النماذج  خالل  من  يت�سح  الفنان، 
الفنان العراقي مازال يف عافية وهو يعترب مناف�سا 
وال�سعوب  للدول  بالن�سبة  االأزمان  مر  على  مهما  

املختلفة.

تنفيذ ُ ثالِث ُن�سب على مداخل مدينة كربالء املقد�سة..
 تخليدا ل�سهداء التفجري االإرهابي يف اأربعينية االإمام احل�سني عليه ال�سالم املا�سية

تي�سري عبد عذ�ب
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يف  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  من  وفد  �سارَك 
االحد  يوم  اأقيم  الذي  املو�سع  الع�سائري  املوؤمتر 
املحلية  االإدارة  قاعة  على   2010/12/12
وجمل�س  املحلية  احلكومة  برعاية  كربالء  يف 
احلكومة  م�سوؤويل  من  عدد  وح�سره  املحافظة 
املحافظة  ع�سائر  و�سيوخ  املدينة  ووجهاء  املحلية 
ف�سال عن مرا�سلي و�سائل االإعالم منهم مرا�سل 

)االأحرار(.

قال  انعقاده  و�سرورة  املوؤمتر  هذا  اأهمية  وحول 
النقيب احلقوقي �سلمان احل�سناوي مدير ع�سائر 
كربالء لـ )االأحرار( » ان فقرات املوؤمتر تن�س على 
معاجلة احلاالت ال�سلبية مثل الف�سول الع�سائرية 
ال�ساذة التي توؤخذ هذه االأيام من خالل احلوادث 
التي حتدث يف املدينة ومطالبة جمل�س املحافظة 
باإعداد م�سروع ملحا�سبة مطلقي العيارات النارية، 
ماأدبة  لرفع  اأبنائهم  بتثقيف  الع�سائر  ومطالبة 
�سرفا  فيها  الن  الفواحت  يف  تقام  التي  الع�ساء 
وتبذيرا غري مقبول مما يوؤثر وب�سكل �سلبي على 
كربالء  حمافظة  جمل�س  وم�ساندة  املتوفى،  ذوي 
باإعداد م�سروع قد�سية كربالء الذي �سن قبل فرتة 
وقبل بداية املوؤمتر كانت لنا زيارة جلميع الع�سائر 
واأخذنا موافقة مبدئية الإقامة هذا املوؤمتر«. من 
جهته بني حممد املو�سوي رئي�س جمل�س حمافظة 
وا�ستخباراتيا  امنيا  دورا  للع�سائر  »اإن  كربالء 
باعتبار ان مدينة كربالء مدينة ع�سائرية واملنافذ 
الرئي�سية لها هي عبارة عن قبائل وع�سائر ومن 
خاللها ميكن اأن حتكم املدينة اإحكاما جيدا من 

االأمنية  االأجهزة  مع  الع�سائر  هذه  تعاون  خالل 
 « املحلية«.وا�ساف  واحلكومة  واال�ستخباراتية 
نحن نعول على الدور الع�سائري يف رفد احلكومة 
باملعلومات  اال�ستخباراتية  واالأجهزة  املحلية 

الكاملة لر�سد االإرهاب يف املنطقة«.

اىل ذلك قال ن�سيف جا�سم اخلطابي نائب رئي�س 
جمل�س املحافظة » اإن بع�س و�سائل االإعالم �سنت 
حملة �سد امل�سروع الذي اأطلقه جمل�س حمافظة 
واعتربته  املدينة  قد�سية  على  للحفاظ  كربالء 
منافيا للحريات ال�سخ�سية، موؤكدا اإن روؤية تلك 
الو�سائل امل�ستقبلية �سيقة وال متتلك روؤية  وا�سعة 
وال  واهية  ب�سورة  وتتغنى  العراقية  الدولة  لبناء 
ولواقع  العراقي  للواقع  حقيقية  بقراءة  تتمتع 
كربالء ب�سكل خا�س. موؤكدا لـ )االأحرار(  بالقول« 
اإننا �سد من ال يقيم اأمر اهلل �سبحانه وتعاىل فكل 
من يريد اأن يعبث مببادئ وقد�سية كربالء ويقف 
بوجه هذا القانون فليقف وان اهلل معنا وع�سائرنا 

واملبادئ  احلميدة  االأخالق  اأ�سا�س  وهي  معنا 
ال�سامية و�سنعمل على تطبيق هذا القانون بكل ما 

اأوتينا من قوة«

يف غ�سون ذلك عد قا�سم م�سلح رئي�س وفد العتبة 
املوؤمتر  فقرات  املوؤمتر  يف  امل�سارك  احل�سينية 
باجليدة ، م�ستدركا بالقول »انه وعلى الرغم من 
، لكن ال  للفقرات  الع�سائر واالأهايل  تاأييد �سيوخ 
»نحتاج  وا�ساف   « لتطبيقها  قانون  يوجد هنالك 
االأجهزة  الن  واملواطن  واملختار  الع�سرية  ل�سيخ 
يف  خ�سو�سا  االأمن  ال�ستتباب  التكفي  االأمنية 
االآالف  ع�سرات  اليها  يفد  التي  كربالء  مدينة 
اأ�سبوعيا من الزائرين فال ميكن لالأجهزة االأمنية 
وحدها اأن تتمكن من حفظ االأمن ، يجب اأن تكون 

هنالك م�ساعدة من قبل الع�سائر.

يف  فبني  البوعبود  فخد  رئي�س  ارياح  مهدي  اأما 
احلكومة  »ن�سكر  قائال  )االأحرار(       لـ  حديث 
وعليها  للع�سائر  املوؤمتر  هذا  اإقامة  على  املحلية 
باالألعاب  يتاجرون  الذين  التجار  تراقب حتى  اأن 
االأ�سلحة   حمل  على  اأطفالنا  عودت  التي  النارية 
التي  االإ�سابة  حاالت  من  كثريا  وان  خا�سة 
الرمي  ولي�س فقط من جراء  حتدث من جرائها 

الع�سوائي.

التي  االأ�سا�سية  الركيزة  الع�سائر  ان  واأ�ساف: 
تبني املجتمع ولكن امتنى ان يطبق هذا القانون 
وان ت�سري هذه ال�سانية على الكل خ�سو�سا وان 
هنالك �سيوخ ع�سائر ال ي�ستطيعون ال�سيطرة على 

اأفراد ع�سريتهم«.

وفٌد من العتبة الحسينية المقدسة..
 يشارُك في المؤتمر العشائري الموسع الذي عقد في كربالء

تي�سري عبد عذ�ب
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�سعيد ر�سيد زميزم

تاأ�س�س عزاء طويريج عام )1855م( من قبل جمموعة من 
املرحوم  مقدمتهم  يف  وكان  الكرام  طويريج  مدينة  ابناء 
جمل�سًا  يقيم  اهلل  رحمه  كان  حيث  القزويني  �سالح  ال�سيد 
املدينة  بابناء  تغ�س  كانت  التي  داره  يف  احل�سينية  للتعزية 

املحبني لالإمام احل�سني ) عليه ال�سالم( .

يف اليوم العا�سر من حمرم من ال�سنة املذكورة وبعد انتهاء 
له  يجلب  ان  حار�سه  من  �سالح  ال�سيد  طلب  العزاء  جمل�س 
فر�سه وما ان جيء بها قال للحا�سرين انه قرر التوجه اىل 
كربالء ملوا�ساة االإمام احل�سني ) عليه ال�سالم( فما كان من 

احلا�سرين اال ان هتفوا ) يا ح�سني – يا ح�سني ( ثم توجهوا 
نحو مدينة كربالء بعد و�سولهم اىل ) كنطرة ال�سالم ( التي 
الظهر  �سالة  باأداء  قاموا  الطريق  منت�سف  يف  تقع  كانت 
وبعد انتهائهم من اداء ال�سالة توجهوا اىل كربالء مهرولني 
و�سلوا اىل  ان  ( اىل  – يا ح�سني  يا ح�سني   ( ينادون  وهم 
مرقد االإمام احل�سني ) عليه ال�سالم( وبعد ادائهم ملرا�سيم 
ال�سالم(  عليه   ( العبا�س  �سيدنا  توجهوا اىل مرقد  الزيارة 
وعند  احل�سيني  املخيم  نحو  توجهوا  للمرقد  زيارتهم  وبعد 
اخليم  بحرق  قاموا  املبارك  احل�سيني  املخيم  اىل  و�سولهم 
التي �سبق وان اعدها اهايل كربالء وبعد حرق اخليم دخلوا 

بعدها  الزيارة  مرا�سيم  فيه  وادوا  احل�سيني  املخيم  اىل 
معظم  اىل  ينتمون  هوؤالء  وكان  بيوتهم  اىل  وعادوا  تفرقوا 
الع�سرات  طيلة  متوا�ساًل  العزاء  بقى  هكذا    . العراق  مدن 
من ال�سنني بعد وفاة ال�سيد �سالح القزويني عام ) 1887م( 
توىل قيادة العزاء جنله االكرب ال�سيد هادي القزويني وبقى 
حتى وفاته عام 1928 وبعد وفاته توىل قيادة العزاء ال�سيد 
جواد القزويني اىل عام 1939 وبعده ال�سيد حممد القزويني 
حتى عام 1947 وبعده ال�سيد حممد �سياء ابن ال�سيد ح�سني 
القزويني اىل عام 1956 وبعده ال�سيد ر�سا ال�سيد ح�سن اىل 
عام 1958 وبعده ال�سيد حممد ح�سني ابن ال�سيد هادي اىل 

لمحٌة عن ركضة عزاء طويريج

بانتهاء مرا�سم زيارة عا�سوراء وايام عا�سوراء حيث احيا 
حمبو  وع�ساق االإمام احل�سني ) عليه ال�سالم( يف خمتلف 
االحرار  اأبي  ا�ست�سهاد  ذكرى  احيوا  العامل  وبقاع  دول  
االإمام احل�سني ) عليه ال�سالم( واوالده وا�سحابه الكرام 

..
كبري  بنجاح  املرا�سم  هذه  انتهت  حيث  املنا�سبة  هذه  يف 
االجر  لكم  اهلل  عظم  اقول  املقد�سة  كربالء  مدينة  يف 
واجزل  ال�سالم(  عليه   ( احل�سني  االإمام  حمبي  جلميع 

ويف  العامل  بقاع  من  بقعة  اأي  يف  كنتم  اينما  الثواب  لكم 
االجر  لكم  اهلل  اجزل   .. الذكرى  هذه  احييتم  مكان  اأي 
الإحياء م�سرية الطف اخلالدة و ن�ساأل اهلل تعاىل بالن�سبة 
ب�سبب  بدمائهم  م�سرجني  �سقطوا  الذين  ال�سهداء  اىل 
يح�سرهم  ان  تعاىل  اهلل  ن�ساأل   .. االرهابية  التفجريات 
مع االإمام احل�سني ) عليه ال�سالم( وا�سحابه الكرام وان 

مّين على اجلرحى بال�سفاء العاجل ..
والتي  عا�سوراء  يوم  مرا�سم  انتهت  اليوم  هذا  ع�سر  يف 

اختتمت بعزاء رك�سة طويريج والتي يقدر عدد امل�ساركني 
زائر  ماليني  ثالثة  اىل  املليونني  قرابة  الرك�سة  هذه  يف 
ملحرم  االول  اليوم  منذ  املرا�سم  هذه  احياء  يف  ا�سرتكوا 
احلرام حيث كانت تخرج مواكب العزاء وكان امل�ساركون 
التنظيم  بح�سن  متيزت  ال�سنة  لهذه  طويريج  رك�سة  يف 
وقد  الن�ساء  عزاء  فيه  مبا  فيه  امل�ساركة  االعداد  وكثافة 
كثافة  وكذلك  املرا�سم  هذه  احياء  يف  كبري  جناح  حتقق 
اعداد  تقدر  حيث  وخارجه  العراق  داخل  من  امل�ساركني 

كلمة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي 
و�سكره اجلهود املبذولة لإجناح زيارة عا�سوراَء
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عام 1973 وبعده ال�سيد عبد العزيز القزويني اىل عام 1974 
وبعده ال�سيد مو�سى ابن ال�سيد حمادي القزويني الذي اعدم 
من قبل نظام الطاغية عام 1982، بعدها توىل قيادة العزاء 
ال�سيد نا�سر ال�سيد مو�سى القزويني بعد االنتفا�سة ال�سعبانية 
ال�سدامي  النظام  قبل  من  العزاء  منع   1990 عام  املباركة 
يف  املليونية  اجلماهري  فعادت   2003 عام  اىل  ممنوعًا  وظل 
هذه ال�سنة اىل احياء هذه املنا�سبة املوؤملة حيث �سارك املاليني 
من املحبني للعرتة الطاهرة يف هذا العزاء اخلالد وقد توىل 

قيادة العزاء اال�ستاذ الفا�سل ال�سيد ثامر القزويني .

وهنا البد من اال�سارة  اىل  ان هذا العزاء قد منع ثالث مرات 
عام  بيك  حمزة  العثماين  الوايل  عهد  يف  االوىل  املرة  كانت 
الها�سمي  يا�سني  باأمر  امللكي  العهد  يف  الثانية  واملرة   1917

وكان ذلك عام 1935 واملرة الثالثة بامرالطاغية املقبور.
هذا وقد كان ي�سارك يف هذه امل�سرية املليونية عدد من كبار 
رجال الدين منهم اآية اهلل العظمى ال�سيخ حممد تقي احلائري 
واآية  العلوم  بحر  مهدي  ال�سيد  العظمى  اهلل  واآية   1920 عام 
اهلل ال�سيخ  زين العابدين املازندراين واآية اهلل العظمى ال�سيد 

حممد مهدي ال�سريازي وغريهم ..
بعد هذه اللمحة املوجزة  وجب ان نقف اجالاًل واكرامًا الولئك 

العزاء  هذا  يف  ا�ست�سهدوا  الذين  والثالثني  االثنني  ال�سهداء 
ا�ست�سهدوا  الذين  ال�سهداء  نحيي  وكذلك   1967 عام  اخلالد 
يف التفجريات االرهابية التي ا�ستهدفت زوار االإمام احل�سني 
) عليه ال�سالم( الذين كانوا يتهياأون للم�ساركة يف هذا العزاء 
انف  رغم  الرائعة  امل�سرية  هذه  بقيت  وهكذا  م   2004 عام 
احلاقدين اعداء اآل بيت حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 

وحيا اهلل ال�ساعر ابو فاطمة العبودي حيث قال :
رك�سة طويريج من ميحيها 

                                 واالمام املهدي حا�سر بيها

الزائرين  من  املقد�سة  كربالء  مدينة  اىل  وفدوا  الذين 
بالن�سبة  وكذلك  زائر  الف   150 قرابة  العراق  خارج  من 
اىل النجاح الذي حتقق يف احياء هذه املرا�سم .. انتهت 
يف  امني  خرق  اأي  ي�سجل  مل  حيث  كبري  بنجاح  املرا�سم 
مدينة كربالء املقد�سة على الرغم من �سخامة امل�ساركة 

التي ح�سلت فهذا جناح كبري ..
الوافر  والثناء  اجلزيل  بال�سكر  نتوجه  املنا�سبة  بهذه 
ون�ساأل اهلل تعاىل ان يجزل االجر والثواب لكل من �ساهم 
يف احياء هذه ال�سعائر وكل من �ساهم يف اجناحها حيث 

انها انتهت بنجاح كبري .. 
كانوا  اينما  االمنية  االجهزة  يف  االخوة  جلميع  �سكرنا 
ولالخوة يف الدوائر اخلدمية وكذلك �سكر خا�س لالخوة 

اليوم  من  االوىل  الليلة  منذ  املرا�سم  هذه  احيوا  الذين 
حمبي  وجميع  اللحظة..  هذه  اىل  حمرم  ل�سهر  االول 
وكل  والهيئات  واملواكب  ال�سالم(  عليه   ( االإمام احل�سني 

من �سارك يف احياء هذه املنا�سبة ..
والثواب فانهم قد  لهم االجر  ان يجزل  تعاىل  ن�ساأل اهلل 
ادخلوا  انهم  حيث  جديدة  طف  ملحمة  جميعًا  �سطروا 
واله  عليه  اهلل  )�سلى  االعظم  النبي  قلب  على  ال�سرور 
ال�سهداء  �سيد  قلب  وعلى  الطاهرين  بيته  واهل  و�سلم( 
هذه  احيوا  حيث  ال�سالم(  عليه   ( احل�سني  عبداهلل  ابي 
االإمام احل�سني )  التي تعني احياء ملبادئ وقيم  ال�سعائر 
عليه ال�سالم( التي �سحى من اجلها .. يف اخلتام ن�ساأل 
اهلل تعاىل ان يكتب لهم هذه اخلدمة وهذا االإحياء اينما 

كانوا .. وان مُينَّ على بلدنا باالمن واال�ستقرار واحلمد هلل 
رب العاملني .. اي�سًا نتوجه بال�سكر لنجاح هذه الزيارة اىل 
جميع الدوائر اخلدمية واالجهزة االمنية .. وجناح خا�س 
ال�سالم(  عليه   ( احل�سني  االإمام  َخَدمة  ويقدمه  ميثله 
ومنت�سبو  ال�سالم(  عليه   ( العبا�س  الف�سل  ابي  وَخَدمة 
ق�سم بني احلرمني واملخيم احل�سيني ومقام االإمام املهدي 
لهم  نتقدم  لذلك    ) ال�سريف  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل 
بال�سكر والثناء الوافر جلميع االخوة ون�ساأل اهلل تعاىل ان 
والثواب على ما بذلوه من جهود طيبة  لهم االجر  يجزل 
انف�سهم يف  واجهدوا  و�سهروا  والنهار  الليل  وا�سلوا  حيث 
�سبيل تنظيم هذه املرا�سم .. وان يكتب لهم هذه اخلدمة 

وهذا العمل يف اعلى عليني واحلمد هلل رب العاملني ..

عد�سة: �ستار �ل�سمري

1313

ني
سي

لح
ء ا

طا
لع

 ا

جملة األحرار االسبوعية  /  حمرم احلرام/ 1432هـ



ح�سني الرتيري رادود ال�ساحة احل�سينية 
عقب املال حمزة الزغري

مبختلف  املجتمع  اإعجاب  اأحرز  الزغري  ح�سني  املال 
ب�سوته  املنرب  اىل  فاأعاد  والعلمية  الثقافية  م�ستوياته 
عميد  رحيل  بعد  احل�سيني  ال�سارع  األفها  حياًة  ال�سداح 
باملال  ف�سمي  الزغري  حمزة  مال  احل�سينيني  املن�سدين 
جديد  من  النا�س  جذب  اأ�ستطاع  الأنه  الزغري  ح�سني 
عن  املّعربة  احل�سينية،  النربة  ذي  �سوته  و�سجي  لعذوبة 
ماأ�ساة واقعة الطف، فاأخذ يعتلي املنابر احل�سينية ويتنقل 
تدريجيًا اإىل ال�سهرة التي ا�ستحقها بجدارته املتاأ�سلة يف 
توجد  مل  اأنه  علمًا  عظمته،  اأوج  وو�سل  واأ�سلوبه،  قراءته 
موجودة  كالتي  متطورة  �سوتية  اأجهزة  الوقت  ذلك  يف 
يف  واحلالوة  اجلمال  من  لتعطيه  احلا�سر،  الوقت  يف 

االأداء..

املال  رحيل  »بعد  اأنه  الهادي،  عبد  ح�سني  ال�ساعر  ويوؤكد 
احل�سينيني  املن�سدين  من  كوكبة  ظهرت  الزغري  حمزة 
على ال�ساحة الكربالئية ومنهم احلاج عبد االأمري االأموي 
حادثة  لكنَّ  الكربالئي؛  حمزة  حممد  مال  والرادود 
�سلف  خلري  خلف  كخري  الرتيري  ح�سني  املال  ا�ستخالف 
ال�سريفني، بوا�سطة املال  اأمام ح�سٍد كبري وبني احلرمني 
احل�سيني  االإن�ساد  اأعالم  من  كان  الذي  ال�سالمي  حمزة 
حينذاك، اإال اإنه توقف عن القراءة يف اأيام م�سيبه، حيث 
بادر ال�سالمي بو�سع عقال املال حمزة الزغري على راأ�س 
املال الرتيري، بح�سور ال�ساعر مهدي االأموي والعديد من 
احل�سينيني ووجهاء االأطراف، فجرت على األ�سن الو�سط 
الزغري  بح�سني  الرتيري  ح�سني  املال  ت�سمية  احل�سيني 
الأنهم ب�سروا فيه عودة املال حمزة )رحمه اهلل( فاأ�سبحت 
جمال�سه عامرة باجلماهري من الرجال وامل�سايخ واالأطفال 
يف م�ساجد كربالء وح�سينياتها وُدوِرها واأ�سواِقها، ف�ساًل 

عن جمال�سه يف مدن العراق االأخرى«..

االأو�سط  الفرات  »املال قراأ ملدن  اإن  الهادي  وي�سيف عبد 
يقراأ  التي مل  اال�سرف  النجف  مدينة  با�ستثناء  واجلنوب 
اأن ي�سغل ال�ساحة احل�سينية  بها املال الرتيري، فاأ�ستطاع 
لفرتة ق�سرية مل تتجاوز ربيعها الثالث، واأ�سبح ملجال�سه 
املجال�س  من  كثري  يف  املنرب  يعتلي  فكان   ، كبري  ح�سور  
احل�سينية بعد حما�سرة ال�سيخ اخلطيب هادي الكربالئي 
بع�س  يف  الرتيري  املال  وكان  اهلل(  )رحمه  اخلفاجي 
االأحيان يتاأخر على جمال�س ال�سيخ اخلفاجي ب�سبب كرثة 
االأمر  و�سفر،  حمرم  �سهري  خالل  احل�سينية  جمال�سِه 

الذي كان ي�ستدعي من ال�سيخ اخلفاجي )رحمه اهلل( اأن 
يطيل يف عمر جمل�سِه حتى جميء املال ح�سني الزغري«..

احل�سينية  ال�ساحة  يف  رادود  لكل  »كان  ال�سماوي  وي�سري 
َمن ي�سع له االأطوار، اأي حلن الق�سيدة، اأما املال ح�سني 
التي  للق�سائد  اأطوارا  الزغري كان كثريا ما ي�سع بنف�سه 
ين�سدها على املنرب احل�سيني كما كان يبتكر االأطوار التي 
امتدادا  فكان  الرتاث  نكهة  وحتمل  احلداثوية  حتاكي 
الق�سيدة  يقراأ  »كان  اأنه  اىل  الفتا  احل�سينية«،  للمدر�سة 
على  يقت�سر  ومل  ال�سنة  اأيام  من  وقت  اأي  يف  احل�سينية 
الق�سائد  املئات من  فقراأ  اأو �سفر  االأحزان  �سهر حمرم 
الأ�سباب  اإال 37 ق�سيدة  ي�سجل منها  ولكن مل  احل�سينية؛ 
اأن ت�سجل  االأهمية يف  اأمنية ومنها الأنه مل يكن يعر  منها 
اأو ال؛ بل كان كثريا ما يطيل يف جمال�سه ل�سدة  ق�سائده 
تفاعله واندماجه مع اأجواء الق�سيدة، ومعاي�سته روايتها 
َعـرَبته مذروفة خالل قراءته  واأحداثها، وكثريا ما كانت 

املنربية« ..

الرتيري اجلوهرة املنربية التي َغّيبها 
نظام البعث بغياهب ال�سجون..

اأخاه قد »عمَل خادما للح�سني  ويو�سح علي الرتيري باأن 
يف  فعلي  ب�سكل  و�ساهم  املنرب  وَخدم  ال�سالم(  )عليه 
لي�س  ال�سالم(  )عليه  االإمام  ا�ست�سهاد  ذكرى  اإحياء 
احت�سنت  التي  للمدينة  وانتمائه  بوالئه  بل  فقط  بقراءته 
�سليل خامت االأنبياء )�سلوات اهلل و�سالمه عليهما( فكان 
الزيارات  ويبادل  واآهاتهم  همومهم  احل�سينيني  ي�سارك 
من  ينهل  وكان  واخلفاء،  العلن  يف  احل�سينية  واللقاءات 
�سرب اإمامه في�سرب االآخرين ويحر�س مبوا�سلة الطقو�س 
العا�سورائية والعبادية للمدينة وي�سارك يف اإعداد املوائد 
كان  ما  بقدر  املادي  بو�سعه  يبايل  يكن  ومل  احل�سينية، 
كان  وحيث  احل�سينية،  باخِلدمة  امل�ساركة  اأهمية  يراعي 
يعمل فالحا الإعانة والده يف ب�ستانهم، كان يزرع الب�سمة 
بب�سا�سته  فيها،  يكون  التي  االأماكن  من  اأٍي  يف  والبهجة 
ال�سعادِة والفرحِة حيثما كان  وخفة ظله ومراعاتِهَ جَلني 

واأينما َهَل«.. 

لكن  احل�سيني؛  اجلمهور  �سوته  ع�سق  »طاملا  اأنه  مبينا 
اإ�سكات  اأن قرر  اآخر بعد  له راأي  البائد كان  البعث  نظام 
تلك النجومية باعتقاله، فتم اعتقاله يف ال�سهر التا�سع من 
واأ�سبح حبي�س  العامل،  اأخباره عن  وانقطعت  عام1981م 

الغمو�س ال يـُعرف �سيء عنه �سوى اإنه معتقل«.

بناية  حتت  �سجن  يف  حبي�سا  »ظل  املال  اإن  موؤكدا 
ت�سل  اأخباره  وكانت  كربالء  يف  العامة  اال�ستخبارات 
بناية  ق�سف  بعد  هنالك  ومات  واالأخرى  الفرتة  بني 
املياه  وانهالت  ال�سعبانية  االنتفا�سة  اإبان  اال�ستخبارات 
املال  بينهم  وكان  واختناقا  غرقا  فماتوا  ال�سجناء  على 

الرتيري«..  

كلما ت�سفحنا يف �سجل ذاكرة املنرب احل�سيني، نعدو نحو 
وم�سة يف �ِسفر البطولة والفداء والت�سحية العظيمة التي 
اإمامنا احل�سني )عليه ال�سالم( وكلما حلقنا يف  �سطرها 
ف�ساءات يحدها اجلالل وعظمة اخلالق عز وجل، ترب�س 
بنا على الرفعة اأ�سماٌء ُخطت باأحرف النور، الأ�سباب اأرادها 
�سبحانه منارة ومنهَج هدي اىل �سبيله، فحفروا اأ�سماءهم 
على حجر التاريخ لتخلد يف ذاكرة املنرب احل�سيني، واملال 
الرتيري بالرغم من �سغر عمره املنربي اإال اإن ب�سمته ال 

زالت َمعينا ينهل منها من�سدو هذا اجليل..

ح�سينيني،  خداما  الدوام  على  يلد  كان  االأيام  ورحم 
�سهر  حل  كلما  التاريخ  ذاكرة  تخلدهم   ممن  والرتيري 
حمرم االأحزان وعال �سوت اخَلدمة بياح�سني من احلرم 
احل�سيني، لينهال غيث الرحمة من عيون املحبني الذين 
فُت�سِدل كربالء جفنيها  اأقدامهم الأر�س كربالء  ت�سوقهم 
وتغرورق عيناها وحتمُر قبل اأن تلملم ما ت�سظى من �ستات 
زال  ال  ملاذا  ت�ساوؤالٍت  عن  بتاأوه  وجتيب  املبحوح،  �سوتها 
يعاين  م�ستهدفا؟؟  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  يخدم  من 
م�سايقات يزيد كل ع�سر، فت�ستيقظ على مالمح عا�سوراء 
بعد اأن غيبت الأكرث من ثالثني عاما ب�سحب البغي، لتعود 
فيقرتن  احل�سينية  اخلدمة  جمد  وتعي�س  كان  ما  وحتيي 
الدنيا  يف  ومبداأً  هويًة  ال�سالم(  )عليه  باحل�سني  ا�سمها 

واالآخرة.. 

.. ح�سنُي الرتيريُّ
 َعـلٌم منربٌي بني املجهول وال�سدح احل�سيني)2-2(

حتقيق: ح�سني �لنعمة
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تقرير: علي �جلبوري

موكُب عزاء لطلبة وأساتذة الجامعات والمعاهد في 
كربالء ُيحيي مناسبة عاشوراء

كربالء  حمافظة  يف  واملعاهد  اجلامعات  واأ�ساتذة  طلبة  اأحيا 
منا�سبة عا�سوراء يف مظاهرة �سلمية كبرية انطلقت يف �سوارع 
املدينة املقد�سة، والتي عربوا فيها عن والئهم لالإمام احل�سني 

واأهل بيته )عليهم ال�سالم(.
ال�سيخ  �سماحة  املطهرة  احل�سينية  للعتبة  العام  االأمني  وقال 
الطلبة:  عزاء  موكب  ا�ستقباله  خالل  الكربالئي  املهدي  عبد 
" كيف نكون ح�سينيني حقًا و�سادقني يف والئنا وحزننا ل�سيد 
ال�سهداء وكيف نكون �سادقني بارتباطنا؟! فاأنتم اليوم تعرّبون 
لالإمام  ا�ستجابتكم  عن  ح�سني(  يا  )لبيك  قولكم  خالل  من 
)اأال  قال  عندما  عا�سوراء  يوم  يف  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
من نا�سر ين�سرنا(، فذلك النداء للن�سرة مل يكن مق�سورًا 
اىل  واالأمكنة  االأزمنة  عرب  ميتد  هو  بل  عا�سوراء  يوم  على 
التلبية  تلك  تتحقق  متى  االأر�س،  بقع  جميع  ويف  القيامة  يوم 

واال�ستجابة نكون من ال�سادقني فيها". 
لال�ستجابة  منكم  الرتديد  "هذا  اإّن  بالقول،  حديثه  وتابع 
لالإمام احل�سني البّد ان يكون يف جميع االأيام واالأمكنة ويف كل 
�سرب من اأر�س جامعة كربالء وجامعة اأهل البيت ويف املعاهد 
ويف املدار�س؛ والبّد اأن نرى هذا االرتباط باالإمام احل�سني حيًا 
اأعماق  من  نابعة  �سعاراتنا  تكون  اأن  اأي�سًا  والبّد  حياتنا،  يف 

قلوبنا واأرواحنا وعقولنا".
واأ�ساف �سماحته، "يجب اأن تكون مبادئ االإمام احل�سني )عليه 
ال�سالم( وترية متج�سدة لديكم يف كل يوم ويف كل مكان خا�سة 
معقل  هي  اجلامعة  الأن  اجلامعة  و�سفوف  اجلامعة  اأروقة  يف 
م�سوؤولية  اأعناقكم  على  وتقع  والقيم،  واحلوار  والثقافة  العلم 
من  نرفعها  التي  امل�سوؤولية  هذه  فاإّن  لذلك  املجتمع،  ا�سمها 

خالل ال�سعارات علينا ان جن�سدها يف جميع اأيام حياتنا".
ولفَت ال�سيخ الكربالئي اإىل اإّن "اجلميع يفتخر بهذه امل�سرية 
و�سعادتنا  والطالبات،  الطلبة  من  االآالف  فيها  ي�سارك  التي 
متج�سدة  وقيمه  احل�سني  االإمام  مبادئ  نرى  عندما  تزداد 

لديكم يف جميع ف�سول حياتكم".
عودة  ح�سن  الدكتور  كربالء  جامعة  رئي�س  اأو�سح  جانبه  من 
الغامني باأن "جامعته بكلياتها ت�سارك اليوم يف تقدمي العزاء 
�سيد  واآله ( مب�ساب  ر�سول اهلل حممد )�سلى اهلل عليه  اىل 
ال�سهداء االإمام احل�سني واأهل بيته )عليهم ال�سالم("، موؤكدًا 
"جامعة كربالء ال تقف بعيدة عن املجتمع التي هي فيه  بـاأن 
لكون املجتمع يعمل يف �سالح االإن�سانية واالإمام احل�سني ثار من 
لتقدمي  والتدري�سيون  الطلبة  لذلك جاء  كافة،  االإن�سانية  اجل 

هذا العزاء لالأمة االإ�سالمية كافة".
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ــــــــُك واحلــــــكــــــيــــــُم ــــــــل امل

ولَد ابُن ميمون عام 1135 ميالدي املوافق لعام 529 هجرية وجاء اإىل 
 1204 عام  وتويف  اأعوام  بب�سعة  الفاطمية  الدولة  �سقوط  قبل  م�سر 
ميالدية املوافق 600 هجرية اأي بعد ما يقارب من 35 عاما اأم�ساها 
يف بالط الدولة االأيوبية طبيبا وم�ست�سارا بل ووا�سعا الأ�سا�س الدولة 

ال�سهيونية املعا�سرة وقبل مولد ابن تيمية ب�ستني �سنة فقط ال غري.
اأبناء �سالح  اأكرب  علي  الدين  لنور  ميمون طبيبًا خا�سًا  ابن  )اختري 
الدين، وللقا�سي الفا�سل البي�ساين وزير �سالح الدين. وا�ستخدم ابن 
ميمون نفوذه يف بالط ال�سلطان حلماية يهود م�سر، وملا فتح �سالح 
الدين فل�سطني اأقنعه ابن ميمون باأن ي�سمح لليهود باالإقامة فيها من 

جديد(
يف  الفرتة،  هذه  يف  م�سر  زار  الذي  البغدادي  اللطيف  عبد  يقول 
اأنف�س  ثالثة  م�سر  يف  ق�سدي  )وكان  واالعتبار(:  )االإفادة  كتابه 
القا�سم  واأبو  اليهودي  ميمون  بن  مو�سى  والرئي�س  ال�سيمياوي  يا�سني 
عليه  غلب  قد  الغاية  يف  فا�سال  فوجدته  مو�سى  وجاءين  ال�سارعي، 
حب الرئا�سة وخدم اأرباب الدنيا وعمل كتابا يف الطب كما عمل كتابا 
العرباين  الل�سان  بغري  يكتبه  من  ولعن  )الداللة(  كتاب  �سماه  لليهود 
)ووقفت عليه فوجدته كتاب �سوء يف�سد اأ�سول ال�سرائع والعقائد مبا 

ُيظن اأنه ي�سلحها( الحظ!!.
كان ابن ميمون طبيب البالط االأيوبي وهي مكانة رفيعة جعلته �ساحب 

كلمة م�سموعة و�سفاعة مقبولة لديهم.
التوحيد امليموين:

يقول ابن ميمون يف كتابه   )داللة احلائرين(
معلوم اإن اأبانا اإبراهيم عليه ال�سالم ن�ساأ يف ملة ال�سابئة ومذهبهم 
اأن لي�س ثم اإله اإال الكواكب واأن ال�سم�س هي االإله االأعظم وكذلك اأي�سا 
قالوا اإن �سائر ال�سبعة كواكب اآلهة، لكن النريين اأعظم، كما قالوا بقدم 
العامل وزعموا باأن اآدم مولود من ذكر واأنثى ولكنهم يعظمونه ويقولون 
اإنه كان نبيا ر�سول القمر. وبح�سب تلك االآراء اأقام ال�سابئة االأ�سنام 
للكواكب اأ�سنام الذهب لل�سم�س واأ�سنام الف�سة للقمر وق�سموا املعادن 
اأن  وزعموا  االأ�سنام  فيها  واتخذوا  الهياكل  وبنوا  للكواكب  واالأقاليم 
وتفهم  االأ�سنام  تلك  فتتكلم  االأ�سنام  تلك  تفي�س على  الكواكب  قوى 

وتعقل وتوحي للنا�س وتعلم النا�س منافعهم.
كذلك قالوا يف االأ�سجار التي هي من ق�سمة هذه الكواكب اإذ اأفردت 
تلك ال�سجرة لذلك الكوكب وغر�ست به وفعل لها وفعل بها كذا فا�ست 
يف  وتكلمهم  للنا�س  وتوحي  ال�سجرة  تلك  على  الكوكب  ذلك  روحانية 
وهوؤالء  عليها  اأنبهك  التي  كتبهم  يف  من�سو�سا  ذلك  كل  جتد  النوم، 
كانوا اأنبياء البعل واأنبياء الع�سرتوات املذكورين عندنا الذين متكنت 
عندهم هذه االآراء حتى تركوا الرب ونادوا اأيها البعل اأجبنا كل هذه 
العامل حينئذ يف هذا  واإف�ساء اجلهل وكرث هذيان  االآراء  تلك  ل�سهرة 
ومتفائل  م�سعبذ  منهم  و�سار  اآراء  فيها  فن�ساأت  اخلياالت  من  النوع 
ي�ست�سري  ومن  تابعه  اأو  جانا  ي�ساأل  ومن  رقية  يرقى  ومن  و�ساحر 

املوتى.

التوحيُد التيمويُّ 
امليموينُّ

د.احمد را�سم النفي�س 

راأ�س اجلزء الثاين بعيد  عام  كل  يف  االإ�سالمية  االأمة  حتتفي 
ال�سنة الهجرية وهو تاريخ هجرة الر�سول االأكرم 
وم�ستقر  الوحي  مهبط  حيث  املكرمة  مكة  من 
النبي )�سلى اهلل عليه واآله( اإىل مدينة ا�ستقراره 
واأمانه وحمطة ن�سر ر�سالته ال�سماوية  لالإن�سانية 

جمعاء املدينة املنورة .. 
االإمام  حفيده  هجرة  مع  يتزامن  التاريخ  وهذا 
اإىل  املكرمة  مكة  من  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
كربالء املقد�سة املحطة التي اأراد احل�سني )عليه 
تن�سر  التي  اخل�سبة  االأر�س  تكون  اأن  ال�سالم( 
جمعاء..  لالإن�سانية  االإ�سالحية  ر�سالته  منها 
واالأهداف  االأ�سباب  حيث  من  واحدة  الهجرة 

وكان خيارا موؤيدا يف اختيار املواقع املكانية ..
احلراب  ب�سبب  كانت  النبوية  الهجرة  فاأ�سباب 
الر�سالة  بوجه  العرب  جهالء  مار�سه   الذي 
ال�سماوية التي جاءت الإ�سالح ما �سنته جهالتهم 
�سفيان  اأبي  بقيادة  الفكري  وعهرهم  وكفرهم 

واأبي جهل و�سواهم ،
واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  االأكرم  النبي  خط  هنا 
قرار االبتعاد عن هوؤالء الكفرة اجلهالء لتت�سنى 
له ظروف ن�سر الر�سالة ال�سماوية واإحالل ال�سالم 
االإن�سانية  عن  احليف  ورفع  واال�ستقرار  واالأمن 
وجعل االإن�سان حرا بعيدا عن قيود العبودية لغري 

اهلل تعاىل ورفع �سعار ال اله اإال اهلل وحده ..
الذي  احلراب  ب�سبب  كانت  احل�سينية  والهجرة 
اأبي  بن  معاوية  بن  يزيد  اجلهالء  حفيد  قرره 
�سفيان بوجه ذات الر�سالة ال�سماوية التي ت�سلمها 
عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  جده  من  احل�سني 
واآله( الذي قال فيه :      " ح�سني مني واأنا من 
ح�سني اأحب اهلل من اأحب ح�سينا واأبغ�س اهلل من 
اأبغ�س ح�سينا "   و" اإن احل�سني م�سباح الهدى 

و�سفينة النجاة  "
�سيف  �ساهرا  �سفيان  اأبي  حفيد  يزيد  فوقف 
بوجه  االأعمى  والبغ�س  املوروثة  احلقد واجلهالة 
النبوة  وريث  ال�سالم(  احل�سني)عليه  االإمام 
والر�ساالت ال�سماوية ملحاربة الر�سالة ولكن هذه 

املرة مبكر وخديعة ا�ستورثها من اأبيه  :
با خليفًة للم�سلمني  اأن يحكم با�سم االإ�سالم ُمن�سّ
وان  اهلل  اإال  اله  ال  اأن  ب�سهادة  �سالتهم  ويوؤدي 

حممدا ر�سول اهلل من جهة ... 

ر�سول  واالنتقام من  واحلقد  الكفر  �سعار  ويرفع 
اأخرى  جهة  من  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل 

قائال:
لعبت ها�سم بامللك فال            

                                    خرب جاء وال وحي نزل
ل�سُت من خندف اإن مل انتقم         

                                من بني احمد ما كان فعل 
بدعة  ولكنها  قبل  من  التاريخ  يدونه  مل  تناق�س 
ا�ستنها االأمويون و العبا�سيون من بعد واىل يومنا 
هذا لالأ�سف ت�ستورثها االأجيال دون ا�ستيعاب اأو 

قراءة متدبرة اأو وقوف عند حد   .. 
جتند  وبناء  اإ�سالح  نه�سة  النبوية  فالهجرة 
اإليها  وان�سم  و�سحابته  النبي  بيت  اأهل  لها 
الباطل  من  احلق  مييزون  الذين  ال�سرفاء  كل 
وياأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ،  وابتعد 
لها  وقفوا  اإذ  ومرتد  جاهل  كل  وحاربها  عنها 
الف�سل  احلكم  هو  تعاىل  اهلل  فكان  باملر�ساد 
بذلة  الكافرون  وُهزم  و�سحابته  النبي  بن�سر 

مهينة ،
غري اأن التناق�س الذي ر�سمه اأحفاد اجلاهلية ما 
بعد اخلالفة الرا�سدة من االأمويني والعبا�سيني 
ومن تبعهم اإىل يومنا هذا هو الذي ُيعرثِّ امل�سرية 
كنا  اإذ      ... والتقدم   واالعمار  البناء  ويوؤخر 
اأ�سبحت  كيف  ولكن  للنا�س  اأخرجت  امة  خري 
االأمة ب�سبب هذا الت�سرذم والت�ستت الفكري  ..  
اأ�سبحت متار�س االإرهاب بكل �سنوفه واأ�سكاله 
با�سم الدين والدين منهم براء ،   فهنا يجب اأن 
ترتفع اأ�سوات الرباءة من الذين �سوهوا �سورة 
احل�ساري  ووجهها  األقها  المتنا  لنعيد  االأمة 
عليه  اهلل  )�سلى  حممد  �سيدنا  به  جاء  الذي 

واآله( ..
امتداد  هي  ال�سالم(  احل�سني)عليه  وهجرة 
فال�سبب  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  لهجرة 
رافعا  اإذ خرج احل�سني   ، واحد  والهدف  واحد 
االإن�سان  بناء  اإىل  يوؤول  الذي  االإ�سالح  �سعار 
عن  وناهيا  باملعروف  اآمرا   ، البلدان  واعمار 
امة  يف  االإ�سالح  الأجل  خرج  انه  مبينا  املنكر 
جده ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( ..   وهنا 
الهجرتني  هاتني  قراءة  يف  نتوقف  اأن  يجب 

املتماثلتني  ..

اإلصالُح الحسينيُّ .. 
(č-Č) خيارنا األوُل واألخيُر

الدكتور ع�سام عبا�س
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العاطفة تتحرك اذا ما اثر فيها م�سهد �سواء كان بالروؤية  الواقعية او باخليال التج�سيدي فاذا ما ت�سورت موقفا معينا وع�ست احداثه كاأنك احد اطراف هذا املوقف فاإن عواطفك �ستهيج طبقا 
للمبادئ التي حتملها .

اما ا�ستخدام هذه العواطف حيث ما يتطلب موقف ما للح�سول على مردودات مادية او عاطفية اي باملعنى االعم جتاري دنيوي فاإن مثل هكذا ب�سر كان و�سفهم دقيقا على ل�سان �سيد ال�سهداء 
وهو يف �ساعاته االخرية عندما قال:"النا�س عبيد الدنيا والدين لعق على األ�سنتهم يحوطونه ما دَرت معائ�سهم، فاإذا حم�سوا بالبالء َقل الديانون"

فاذا اردت ان تعي�س م�سيبة احل�سني عليه ال�سالم فما عليك اال ان تتخيل االحداث التي مرت على عيال احل�سني وا�سحاب احل�سني عليهم ال�سالم وانت يف و�سطهم فاذا كان اميانك يقينيا ولي�س 
لقلقة ل�سان فانك �ستتفاعل بدموعك وقلبك مع ما جرى  على ار�س كربالء املقد�سة والتي تقد�ست ب�سببهم ، اما االميان اللقلق اي لقلقة ل�سان  اي )يعبد اهلل على حرف( وقد و�سف االإمام احل�سني 
)عليه ال�سالم( ذلك االإميان باأنه جمرد لقلقة ل�سان. مل ير�سخ يف العقل والقلب فانه ال يتفاعل مع ما جرى على احل�سني عليه ال�سالم النه يوؤمن بالتجارة الدنيوية ومثل هكذا �سنف جندهم قليلني 

قلمي املتوا�سعاذا ما تعر�سوا ملحنة او بالء اي امتحان وهذا م�سداق قول احل�سني عليه ال�سالم فاإذا حم�سوا بالبالء َقل الديانون .

الــعــدد:
التاريخ:

لعٌق على ال�سنتهم 
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ان  واملثقفني  واملفكرين  املوؤرخني  من  للبع�س  يحلو 
 5( احل�سني  االمام  و�سهادة  ثورة  اهمية  من  يحجموا 
�ساأنها وديناميكيتها وحيويتها  ـ 61 هـ( ويقللوا من  هـ 
التاريخ  جممل  وعلى  االن  حتى  مفاعيلها  وا�ستمرار 
بجعل  وذلك  عموما  االن�ساين  والتاريخ  بل  اال�سالمي 
احل�سني جمرد �سخ�سية ا�سالمية ذات مقايي�س عالية 
ال�سبيان  يعترب  ملن  مثال(  ال�سحابة  )كاحد  امل�ستوى 
من ال�سحابة ولكون احل�سني كان �سبيا حني تويف جده 
الر�سول االعظم وكذلك بجعل م�ساألة عا�سوراء م�سالة 
عام  كل  ي�ستذكر  حدثا  الطف  وواقعة  بحتة  تاريخية 
حدث  كاأي  حمرم  �سهر  من  االوىل  الع�سرة  االيام  يف 
حني  يف  اليوم(  هذا  مثل  يف  )حدث  �سبيل  على  عابر 
برمتها  احل�سني  ق�سية  من  يجعل  ان  البع�س  يحاول 
�سخ�سي  "اجتهاد"  جمرد  عا�سوراء  ق�سية  ومعها 
مقابل "اجتهاد" �سخ�سي اخر �سادر من قبل ال�سلطة 
احلاكمة )ويل االمر يزيد(  وقتئذ ان ا�ساب �ساحب 
فقط  واحد  اجر  فله  اخطاأ  واإن  اجران  فله  االجتهاد 
احلقيقة  وتندر�س  احلق  ي�سيع  وهكذا    !!!!! الغري 
ي�ستبني  ال  التي  والفتاوى  املتقابل  االجتهاد  طيات  بني 
زهوقا  الباطل  كان  وان  حتى  الباطل  من  احلق  منها 
واحلق او�سح من ال�سم�س يف عز الظهرية!!!  احل�سني 
"اجتهد"  وكالهما جمتهد يف عرف  "اجتهد" ويزيد 
وان  امرهم  ويل  فهو  امل�سلمني  امور  يتوىل  من  كلَّ  اإن 
الرايات احلمر يف  اكلة االكباد و�سليل ذوات  ابن  كان 
اجلاهلية وهي ذات الرايات التي رفعت �سد اال�سالم 

ومازالت ترفع !!

عليه   ( الباقر  حممد  االإمام  ح�سرة  يف  ال�سالم(  عليه   ( احل�سني  االإمام  بها  يرثي  ق�سيدة  قراأ  �ساعر  اول 
ال�سالم(كان ال�ساعر ا�سماعيل احلمريي 

يف  علنية  ب�سورة  عزاء  جمل�س  اأقام  فا�سل  عامل  اول  1824م  املتوفى  النجفي  ن�سار  حممد  ال�سيخ   •
العراق يف ذكرى حمرم احلرام وهو اول خطيب من خطباء املنرب احل�سيني حيث نظم الكثري من  ق�سائد 
حيث  اخلطباء  قبل  من  وقرئت  بالف�سحى  وكتبها  احل�سينية  املجال�س  يف  بنف�سه  األقاها  التي  والرثاء  الندب 
ا�سبحت ق�سائده ال�سعرية منوذجًا فولكلوريًا وتقليدًا من قبل عدد كبري من �سعراء املنرب احل�سيني يف النجف 

وخارجها..

يعتكف  وكان  �سهر حمرم يف 1832/3/21  الوايل علي ر�سا يف  كان  واٍل عثماين يح�سر جمل�س عزاء  •اول 
ق�سائد   عليه  يلقي  وهو  التميمي  �سالح  ال�ساعر  اىل  وي�ستمع  عليه ق�سره  فيغلق  عام  كل  �سهر حمرم من  يف 

حيث يرثي االإمام احل�سني ) عليه ال�سالم( ...

.

احل�سني )عليه ال�سالم(... 
ديناميكية الثورة وال�سهادة

عبا�س عبد الرزاق ال�سباغ

ـــــى جــــــــــدث احلــــ�ــــســــني   امــــــــــــرر عـــــل
مــــن  ـــــــــــــت  زل ال  اعـــــــظـــــــمـــــــا   يــــــــــا 
ـــــس بــــــعــــــد ر�ـــــســـــك ـــــ� ـــــــذ عـــــي ـــــــال  م
ـــــــقـــــــربه  فــــــــــــــــــــــاذا مــــــــــــــــــــــررت ب
وابــــــــــــــــك املـــــــطـــــــهـــــــر لــــلــــمــــطــــهــــر

ــــــــة  ــــــــزكــــــــي ال عــــــــظــــــــمــــــــه   وال 
 وطـــــــــــفـــــــــــاء �ــــــســــــاكــــــبــــــه رويـــــــــــه 
ـــــــــه  بـــــــــــاجلـــــــــــيـــــــــــاد االغـــــــــوجـــــــــي
ــــــــاطــــــــل بــــــــــه وقـــــــــــــف املـــــطـــــيـــــه  ف
ــــــــة ــــــــي ــــــــزك واملـــــــــــــطـــــــــــــهـــــــــــــرة ال

رجاٌل تحدوا الزمن في سبيل الحسين 
عليه السالم

احلاج حبيب كماز
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خذ ما تشاُء

1
يا اأخي االإن�سان هيا ... �ساعف اجلهد ال�سخيا

هذه دار فناءٍ  ..... وغداً  يف اخللدِ  حتيا 
اأنا اأدعوك لنهجٍ  .... قاد نف�سي للرثيا 

اإنهُ  نهجُ  ح�سنيٍ  .... ُمنقذي يف يومِ  ح�سري 
-------------------  

2
ِنعمة اهللِ  رعتني .... ُمذ تكّونت جنينا 

ومنت ِخ�سلة روحي ..... بالهدى تبغي اليقينا 
قد راأيت النور فيها .... وهوت روحي ُح�سينا 
فتوّلهت برمزٍ  ..... هو ذخري يومَ  ح�سري

-------------------

3
اإنتمائي حل�سنيٍ  ............. بدد االأوهام عّني 

فتوحدت مع الع�ساقِ  يف نظمي وحلني 
وم�سى القلب اإىل غايتهِ  ميحقُ  ظني 

ف�سفاء القلبِ  تتويج ل�سعي ، يوم ح�سري 
-----------------

4
َع�ِسقت روحي بالفطرةِ  اأ�سحاب الك�ساءْ 

وحباين اهلل عزاً  مولدي يف كربالء 
فتوّحدت مع الفطرة اأ�سمو بالثناء 

اآمالً  اأن ُيثمر احُلب ّ نعيماً  ، يوم ح�سري 
----------------

5
باركتني ِفطرتي لكن �سعيي قد تنامى 
ومبا ال يقبلُ  ال�سك فقد �سار لزاما 

اأن اأ�سون الدرب باحُلبِّ الذي �سار هياما 
ويقيني اأن ّ ُحبي �ساِفع يف يومِ  ح�سري 

---------------

غادرُت يف البيداء �سبحك
فوجدت عند املاء جرحك

ثغرًا يبوح ب�سِر حزٍن
داٍم ولكن كان ي�سحك

هل كنت ترجو اهلل قربًا
اأم كان وجُه اهلل قربك

النحر اأدمى ال�سيف حقًا
لكّن موتًا لن مي�سك

نبٌع دماوؤك راح يجري
لي�سوغ اإ�سماعيُل من�سك

وبرجله زمزمت ماًء
ف�سقيت كل اخللق وحدك

نبع تو�ساأ منه فجرًا
واأتى ال�سالة ف�سم عطرك

فغدا يكحل منك عينًا
وهوى يقبل منك نحرك

األقى عليك ظالل بوح
�سيكون يوم احل�سر بوحك

و�سعى ابن مرمي نحو جرٍف
يومًا عليه حنيت ظهرك

لت�سيل كفًا ما �سواها
كٌف ت�سون نَداك مثلك
عي�سى تو�سد منك تربًا

�ستدو�س فيه اخليل �سدرك
كنت ال�سهيد بكل فخر

اأنى التفُت راأيت فخرك
تندى على �سفتّي ذكرًا
ومالأَت كّل القلب حبك
النب�س يهتف يا ح�سنٌي

ودمي جرى ي�ستاُف جرحك
عط�سًا ُرويتك حني جدب

وطعمت بعد اجلوع ملحك
ذبحوك حقدًا ل�سُت اأدري
هل جّوز االإ�سالم ذبحك

تركوك مطعونًا لتهوي
فرفعت فوق الرمح راأ�سك
وو�سلت عني ال�سم�س زهوًا
هل كنت حتمل اأنت رحمك

وتلوت اآي الكهف جهرًا
ما حاَل قطُع ال�سيف نحرك

وحتا�سُد االأعداء بغ�سًا
الأبيك والتاأليُب �سدك

اأفتوا بقتلك كل يوم
وتقا�سم الكفار قتلك

ح�سبوك مت و�سرت قربا
يخفي عن االآتني �سرك

فاأهالهم اأن انبعاثًا
ملحمٍد قد بّل قربك

وخرجت تدعو من جديد
وكاأّن اأمر املوت عندك
وباأمرك الدنيا تنادت

واأجابك التاريخ اأمرك
لقنت �سيف البغي در�سًا
وتوارث االأجيال در�سك
�سيدَت لالأحرار جمدًا

ورفعت للعلياء �سرحك
خذ ما ت�ساُء بغريَ مٍن

قد قرر الرحمُن منحك

يومَ حشري
ال�ساعر احل�سيني: ر�سا اخلفاجي

هذه جمموعة رباعيات حتت عنوان)يوَم ح�سري( خ�س ال�ساعر بها ن�سرة "االأحرار" ول�سيق امل�ساحة 
ارتاأينا ن�سرها تباعًا على �سكل حلقات.

حيدر ال�سالمي
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غادرُت يف البيداء �سبحك
فوجدت عند املاء جرحك

ثغرًا يبوح ب�سِر حزٍن
داٍم ولكن كان ي�سحك

هل كنت ترجو اهلل قربًا
اأم كان وجُه اهلل قربك

النحر اأدمى ال�سيف حقًا
لكّن موتًا لن مي�سك

نبٌع دماوؤك راح يجري
لي�سوغ اإ�سماعيُل من�سك

وبرجله زمزمت ماًء
ف�سقيت كل اخللق وحدك

نبع تو�ساأ منه فجرًا
واأتى ال�سالة ف�سم عطرك

فغدا يكحل منك عينًا
وهوى يقبل منك نحرك

األقى عليك ظالل بوح
�سيكون يوم احل�سر بوحك

و�سعى ابن مرمي نحو جرٍف
يومًا عليه حنيت ظهرك

لت�سيل كفًا ما �سواها
كٌف ت�سون نَداك مثلك
عي�سى تو�سد منك تربًا

�ستدو�س فيه اخليل �سدرك
كنت ال�سهيد بكل فخر

اأنى التفُت راأيت فخرك
تندى على �سفتّي ذكرًا
ومالأَت كّل القلب حبك
النب�س يهتف يا ح�سنٌي

ودمي جرى ي�ستاُف جرحك
عط�سًا ُرويتك حني جدب

وطعمت بعد اجلوع ملحك
ذبحوك حقدًا ل�سُت اأدري
هل جّوز االإ�سالم ذبحك

تركوك مطعونًا لتهوي
فرفعت فوق الرمح راأ�سك
وو�سلت عني ال�سم�س زهوًا
هل كنت حتمل اأنت رحمك

وتلوت اآي الكهف جهرًا
ما حاَل قطُع ال�سيف نحرك

وحتا�سُد االأعداء بغ�سًا
الأبيك والتاأليُب �سدك

اأفتوا بقتلك كل يوم
وتقا�سم الكفار قتلك

ح�سبوك مت و�سرت قربا
يخفي عن االآتني �سرك

فاأهالهم اأن انبعاثًا
ملحمٍد قد بّل قربك

وخرجت تدعو من جديد
وكاأّن اأمر املوت عندك
وباأمرك الدنيا تنادت

واأجابك التاريخ اأمرك
لقنت �سيف البغي در�سًا
وتوارث االأجيال در�سك
�سيدَت لالأحرار جمدًا

ورفعت للعلياء �سرحك
خذ ما ت�ساُء بغريَ مٍن

قد قرر الرحمُن منحك

اقراأ الق�سة التالية بروح اإميانية: احلاج تاج 
الدين الدزفويل، نقل عن اأحد اأجداده، باأن 
رجاًل ا�سمه ال�سيد حممد علي قال: �سافرت 
ال�سهداء  �سيد  مرقد  لزيارة  كربالء  اإىل 
ال�سالم(.. وهناك  احل�سني بن علي ) عليه 
خايل  فبقيت  معي،  كان  الذي  املال  نفد 
طبعي  ومناعة  نف�سي  عفة  منعتني  اليدين، 
دون  يحول  كان  الذي  اخلجل،  خرق  من 

اإظهار حايل وحاجتي الأحد.
وكان  ال�سعف،  عليَّ  فر�س  قد  اجلوع  كان 
حرم  اإىل  االلتجاء  عليَّ  فر�س  قد  ال�سعف 
فت�سرفت  ال�سالم(،  عليه   ( احل�سني  االإمام 
ما  ل�سدة  �سطور،  يف  واخت�سرتها  بالزيارة 
االإمام  خاطبت  ثم  �سعف..  من  بي  كان 
من  امل�ساعدة  ت�سلني  مل  فاإن   " )مازحًا(: 

ناحيتكم، ف�سوف ا�سطر اإىل اأخذ �سيء من 
)ذهب( احلرم ل�سد حاجتي"!.. قلت كالمي 
هذا وخرجت من احلرم، واإذا بخادم املرجع 
مرت�سى  ال�سيخ  العظمى  اهلل  اآية  الكبري 
اإن  اأمامي وقال:  االأن�ساري رحمه اهلل ظهر 

ال�سيخ يطلبك، تعال معي!..
فذهبت اإىل بيت ال�سيخ مرت�سى االأن�ساري، 
فناولني مبلغًا قدره )ثالثون تومانًا اإيرانيًا( 
– وهو يعد مبلغًا كبريًا يف تلك االأيام – ثم 
قال يل ال�سيخ: " اإن جدك و�سع عندي هذا 

املال لت�سد به حاجتك ".
فاأخذت املال، وما اأن خطوت ب�سع خطوات، 
يدك  اأن متد  واإياك  قائاًل:  يناديني  به  واإذا 
اإىل ذهب احلرم!..نقاًل عن كتاب بالفار�سية 

)مردان علم در ميدان عمل( /�س230

مرحبًا بالأخوة وال�سداقة
يقول العامل التقي امل�ستهر بـ)مال اأبو احل�سن( – رحمه 
اهلل -: كان يل �سديق ا�سمه )مال جعفر(، مات يف فرتة 
الطاعون،  مبر�س  منطقته  يف  النا�س  من  جمع  زمانه 
باأموالهم  جعفر(  )مال  يو�سون  منهم  الكثريون  فكان 
وممتلكاتهم، ليت�سرف فيها على الوجه ال�سرعي، فيما 
يرتئيه الدين االإ�سالمي.. اإال اأن الطاعون مل ميهل ال�سيخ 
النواحي  �سبط  دون  من  االأموال  وترك  فمات،  اأي�سًا 
اإنا�س  قبل  من  التالعب  اإىل  ذلك  فاأدى  ال�سرعية، 
االأمور واالإ�سراع  فا�سدين..ولعله كان يتمكن من �سبط 
تهاون  ولكنه  ال�سرعية،  اإىل جهاتها  االأموال  اإي�سال  يف 

حتى باغته املوت.
م�ست مدة على وفاة ال�سيخ )مال جعفر( حتى �سافرت 
رجلني  املنام  يف  راأيت  ليلة  ذات  وهناك  كربالء،  اإىل 
العذاب..  اآثار  وعليه  �سال�سل  يف  مقيدًا  رجاًل  يجران 
وبينما كنت من هول املنظر خائفًا اإذ اقرتب مني، واإذا 
به �سديقي )مال جعفر(، اأراد اأن يكلمني ولكن الرجلني 
من  وقمت  مفزوعًا،  اأنا  �سرخت  حتى  ب�سدة،  �سحباه 
نائمًا يف  كان  الذي  العلماء  اأحد  وقام  نومي مدهو�سًا.. 
النوم؟.. ملاذا �سرخت يف  بك؟..  ما  �ساألني:  احلجرة، 

احل�سني  االإمام  حرم  اإىل  ذهبت  ثم  روؤياي،  له  فنقلت 
�سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم(، ودعوت لفكاك �سديقي 

من العذاب، وطلبت من اهلل تعاىل اأن يعفو عنه.

ويف تلك ال�سنة ت�سّرفت بحج بيت اهلل احلرام، و�سافرت 
اإىل املدينة املنورة، لزيارة مرقد النبي )�سلى اهلل عليه 
واآله( واالأئمة االأطهار يف البقيع، فاأ�سابني مر�س حتى 
�سلبني جميع قواي، ترجيت اأ�سدقائي اأن يعينوين على 
اال�ستحمام، واأن األب�س ثيابًا نظيفة، وياأخذوين اإىل حرم 
واآله (، فطلبت من اهلل  النبي االأكرم )�سلى اهلل عليه 
اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  من  وطلبت  ي�سفيني،  اأن  تعاىل 
عليه واآله ( اأن ي�سفع ل�سديقي )مال جعفر( وغريه من 

االأموات.. 
قواي  وا�ستعدت  بال�سالمة،  �سعرت  ال�ساعة  هذه  يف 
ون�ساطي، فقمت بنف�سي رجعت اإىل حمل �سكونتي، وبعد 
هناك  اأُحد،  قبور  زيارة  اإىل  االأ�سدقاء  مع  ذهبت  اأيام 
بعد الزيارة منت، واإذا بي اأرى يف املنام �سديقي )مال 
جعفر( بثياب بي�س ووجه ب�سو�س، وبيده ع�سى، اقرتب 
كنت  لقد  وال�سداقة(..  باالأخوة  )مرحبًا  وقال:  نحوي 
معذبًا يف عامل الربزخ، ولكن الر�سول االأكرم ) �سلى اهلل 
واأهدت  الثياب،  هذه  اإيلَّ  واأهدى  يل،  �سفع  واآله(  عليه 
يل فاطمة الزهراء )عليها ال�سالم( هذه العباءة، وكل 
اأنت.. واالآن جئتك الأخربك عن  ذلك من بركة دعائك 
و�سعي اجلديد، واأ�سكرك على ما قدمته يل من خدمة، 
واأب�ّسرك اأنك تعود اإىل اأهلك �ساملًا اإىل �ساملني. اقتبا�س 

من كتاب )منتخب التواريخ( �س 851

ال�سيخ ح�سني بن عبد ال�سمد 
احلارثي الهمداين

الكراجكي  ل�سيخنا  الفوائد"  "كنز  كتاب  عن 
موالنا  دخل  قال:  الغفاري  ذر  اأبي  عن  با�سناده، 
بن  احلرث  على  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري 
على  اأ�سرف  وقد  مري�سًا  وكان  الهمداين،  االأعور 
بذيل  احلرث  تعلق  ين�سرف  اأن  اأراد  فلما  املوت، 

اأمري املوؤمنني، وقال: 
يا اأمري املوؤمنني!.. اأخربين عن الروح.

فقال: نعم، هي لطيفة من لطائف اهلل – عز وجل 
– اأخرجها من ملكه واأ�سكنها يف ملكه، وجعل لك 
له  عنده �سيئًا، وجعل له عندك �سيئًا.. فاأما الذي 
عندك فهي الروح، واأما الذي لك عنده فهو الرزق، 

فاإذا نفد مالك عنده واأخذ ما له عندك.
فقال: يا موالي!.. اإين يف اأول يوم من اأيام االآخرة، 
الفزع  من  اأخاف  واإين  الدنيا،  اأيام  من  يوم  واآخر 
النزع  من  واأخاف  بي،  يفعل  ما  اأدري  وال  االأكرب، 
ال�سراط. قيل: فبكى احلارث وقال:  والعبور على 
احلمد هلل الذي جعلني من �سيعتك يا اأمري املوؤمنني   
احلارث    وفارق  ال�سالم(  عليه   ( ان�سرف  ثم 

الدنيا.

ل اأدري...
يقول العالمة املطهري رحمه اهلل:

اأيام الدرا�سة.. ذهبت يف اإحدى ال�سنني اإىل جنف اآباد 
عطلت  رم�سان..  �سهر  الوقت  كان  اأ�سفهان..  قرب 
اأريد  كنت  يوم  ذات  هناك..  اأ�سدقاوؤنا  وكان  الدرو�س 
و�سلت  وعندما  االآخر،  الطرف  اإىل  ال�سارع  اجتياز 
عندي  موالنا..  وقال:  قروي  جاءين  الطريق  و�سط  اإىل 
هل  قال:  قل..  قلت:  م�ساألتي،  على  فاأجبني  م�ساألة.. 

يتعلق غ�سل اجلنابة بالبدن اأم بالروح؟..
قلت: اأنا ال اأفهم معنى هذا الكالم، غ�سل اجلنابة كاأي 
�سحيح،  معنى  يف  فكر  يكون  قد  اأنه  اإىل  وتنبهت  غ�سل 
قلت: هو من جهة مرتبط بروح االإن�سان، الأنه يحتاج اإىل 
نية، ومن جهة اأخرى يرتبط بالبدن الأن االإن�سان يغ�سل 

بدنه، و�ساألته: هذا هو مرادك؟..
يتعلق  اجلنابة  غ�سل  �سحيحًا،  جوابًا  اأجبني  ال،  قال: 

بالبدن اأم بالروح؟.. قلت: ال اأدري..
راأ�سك؟!..�سرية  على  العمامة  هذه  كورت  فلماذا  قال: 

نبوي/611

خذ واإياك اأن متد يدك! 
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�س1/ من هو اأول اإمام ينحدر من ر�سول اهلّل  �سلى  اهلل  عليه  
و اآله  و�سلم اأبًا واأمًا ؟

�س2/   كم مرة ورد ا�سم النبي حممد �سلى اهلل عليه و اآله و�سلم 
يف القراآن الكرمي ؟

�س3/)يوم التعوير( اأُطلق هذا ال�سم يف معركة دارت بني 
امل�سلمني والروم اأ�سيب فيها )700( م�سلم يف عينه من �سهام 

الروم حتى قائدهم اأ�سيب بعينه وهو اأحد اأبرز �سيعة 
الإمام اأمري املوؤمنني يف وقته فمن هو ؟

الرا�سد !

اأي م�سافر اىل اي بلد يحاول ان يحرتم بل ويجب 
بل  وعاداته  البلد  ذلك  تقاليد  يحرتم  ان  عليه 
وحتى ميار�س عاداتهم بغ�س النظر عن �سرعية 

العادة او ال .
كربالء اقرتن ا�سمها باملقد�سة والتقدي�س جاء من 
االأج�ساد الطاهرة الراقدة يف تربتها و�سبب هذا 
التقدي�س هو الت�سحية من اجل مبادئ اال�سالم 
من  تلزم  اإميانية  اأجواء  لكربالء  اإن  ولهذا جند 
ي�سكن فيها ان يتحلى بااللتزام الديني من خالل 
االجتماعية  واملظاهر  االجتماعية  العالقات 

للن�ساء والرجال .
احلجابات  من  نوعا  هنالك  اإن  لوحظ  لالأ�سف 
ترتديها بع�س الزائرات ال تتفق وقد�سية املدينة 
كما ان هنالك بع�س العادات غري ال�سليمة بداأت 
تظهر يف االآونة االأخرية بني اأ�سواق واأحياء كربالء 
، ول�سنا ب�سدد الت�سخي�س بقدر ما ب�سدد التنبيه 
والزائرين  ال�ساكنني  االخوة  كل  من  ناأمل  الننا 
ملدينة كربالء املقد�سة ان يكونوا جزءا من هذه 
بعاداتها  فااللتزام  عليها  واملحافظة  القد�سية 
وتقاليدها يعد تقدي�سا بل و�سورة مقد�سة اأخرى 

للمدينة  .

قد�سية ُ كربالَء اول واخريا
طفلك  �سرخات  تف�سرين  ،كيف  مميزة  �سرخة  �سبب  لكل 

املختلفة؟ هذا �سوؤال تهم اإجابته كل اأم..
من  ت�ستطيعني  كيف  واملخت�سون  اخلرباء  ويو�سح 
الذي  والوقت  نغمتها  �سدة �سرخة طفلك ودرجة  خالل 
ت�ستغرقه، اأن حتددي امل�سكلة التي يعانيها الطفل والتي 

قد تكون:
عالية،  نغمة  درجة  ذات  طويلة  مفاجئة  �سرخة  الأمل: 

وهكذا.  �سرخة  ثم  التوقف  من  ق�سرية  حلظات  تتلوها 
وعادة ما تكون �سرخة االأمل هي اأول االأنواع التي ت�ستطيع االأم 

متييزها.
اجلوع: نواح يتزايد ببطء، وهذا النوع تتعلمه االأم ب�سرعة مع الوقت.

امللل: اأنني فاتر فيه غنة كاأنه يخرج من االأنف وي�سايق بع�س ال�سيء، وقد يعني هذا اأي�سًا اأن الطفل ي�سعر بالتعب 
اأو عدم الراحة.

التوتر:  اأنني مت�سجر ب�سبه اأنني امللل، فكما اأن ال�سخ�س الكبري اإذا كان يف                     
�سيق فاإنه يحب اأن ينف�س عن نف�سه فكذلك الطفل ال�سغري الذي ي�سعر 

اأن الت�سجر يعطيه �سعورًا اأكرب بالراحة .
املغ�س: 

اأ�سد ال�سرخات التي ال تطاق، وتبداأ فجاأة وت�ستمر دون توقف 
لوقت طويل، وقد يقب�س الطفل خاللها على يديه ب�سدة اأو ي�سد 
رجليه وقد يحمر وجهه. وهناك نوع معني من املغ�س ي�سيب 
الوالدة، حيث يبداأ معهم يف  حوايل 20% من االأطفال حديثي 
اأ�سبوعني من عمرهم، وي�ستمر  وقت مبكر، رمبا قبل اأن يكملوا 

ملدة ثالثة اأ�سهر.

كيف تفسرين صرخات طفلك؟

يف كيفيات الرقة واجلزع والبكاء على �سيد ال�سهداء
كتب اآية اهلل ال�سيخ جعفر الت�سرتي   

اول  وهو  والغم،  بالهم  القلب  بكاء  الول: 
ت�سبيحا  النـَفـَ�س  يجعل  انه  وثمرته  املراتب، 
نف�س   " ال�سالم:  عليه  قال  كما  تعاىل،  هلل 

املهموم لظلمنا ت�سبيح ".
الثاين: وجع القلب، ويف احلديث ان املوجع 
قلبه لنا ليفرح عند موته فرحة ال تزال تلك 

الفرحة يف قلبه حتى يرد علينا احلو�س.
الثالث: دوران الدمع يف احلدقة بال خروج، 
وهذه هي التي توجب الرحمة من اهلل تعاىل، 
كما يف الرواية عن ال�سادق ) عليه ال�سالم( 
تخرج  ان  قبل  اهلل  يرحمه  انه  الباكي  " يف 

الدمعة من عينه.
الرابع: خروجه من العني مع ات�ساله به، 
الذي ورد  ولو بقدر جناح بعو�سة، وهذا هو 
فيه انه يوجب غفران الذنوب ولو كانت كزبد 

البحر.

وهذا  العني،  من  الدمع  تقاطر  اخلام�س: 
ال�سادق  بّينها  خا�سية  فيه  تظهر  الذي  هو 
) عليه ال�سالم( " فاذا خرجت الدمعة من 
جهنم  يف  �سقطت  منها  قطرة  ان  فلو  عينه 

الطفاأت حرها."
وال�سدر  الوجه  على  �سيالنه  ال�ساد�س: 
ال�سادق  بكاء  من  هو جانب  وهذا  واللحية، 
فقال  الرثاء،  �سماعه  ال�سالم( حني  عليه   (
كما  املالئكة  بكت  لقد  ال�سالم:  عليه  بعده 
اجلنة  لك  اهلل  اوجب  ولقد  اكرث،  او  بكينا 

باأ�سرها.
ال�سابع: ال�سراخ والنحيب وال�سهقة.

من  اذكر  كيف  ادري  وال  العويل،  الثامن: 
يزيد  ان  فاأقول  العجائب،  من  فانه  به،  امر 
باقامة  امر  قد  ال�سالم  عليه  احل�سني  قاتل 
لزوجته  فقال  عليه،  والعويل  للح�سني  عزاء 
فانه  وابكي  هند،  يا  عليه  اعويل  هند: 

�سريخة قري�س، عّجل عليه ابن زياد لعنه اهلل 
فقتله قاتله اهلل  وكان ذلك يف وقت خا�س، 

وتف�سيله يف الروايات االآتية ان �ساء اهلل.
التباكي  وهو  بالباكي،  الت�سبه  التا�سع: 
الذي ورد فيه باخل�سو�س: ان من تباكى فله 
اجلنة، يعني اذا كان القلب قا�سيا ال يحرتق 
عليه، فليطاأطئ  راأ�سه وليت�سبه بامل�ساب يف 

االنك�سار واظهاره. 
العا�سر: البكاء بال دمع، جلمود الدمع من 
بعد  لن�سائه  ذلك  اتفق  وقد  اخلروج،  كرثة 
رجوعهن اىل املدينة املنورة، واقامة العزاء، 
فعاجلن ذلك، مبا يجري الدمع: من ال�سويق، 

كما ورد يف بحار االنوار  وا�سول الكايف.
على  اثره  يظهر  بحيث  البكاء  ع�سر:  الثاين 
وال�سراب  الطعام  من  فيمتنع  ال�سخ�س 
مظاهر  من  بغريهما  او  بهما  االلتذاذ  او 

احلياة.
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م�سابقة العدد 260
جيري السحب لكل اربعة اعداد  متنح جوائز للعشرة األوائل.       

مكان التسليم: استعالمات قسم اإلعالم يف العتبة احلسينية املقدسة

�س1/ من هو اأول اإمام ينحدر من ر�سول اهلّل  �سلى  اهلل  عليه  
و اآله  و�سلم اأبًا واأمًا ؟

�س2/   كم مرة ورد ا�سم النبي حممد �سلى اهلل عليه و اآله و�سلم 
يف القراآن الكرمي ؟

�س3/)يوم التعوير( اأُطلق هذا ال�سم يف معركة دارت بني 
امل�سلمني والروم اأ�سيب فيها )700( م�سلم يف عينه من �سهام 

الروم حتى قائدهم اأ�سيب بعينه وهو اأحد اأبرز �سيعة 
الإمام اأمري املوؤمنني يف وقته فمن هو ؟

اأجهزة  اأو  التلفزيون  اأمام  االأطفال  مكوث  فرتة  طول  اأن  عديدة،  اأبحاث  اأفادت 
الكومبيوتر، قد يعر�سهم الحقا الأمرا�س نف�سية وم�ساكل الكاآبة واالنطواء الذاتي، 
لذلك يجب على االآباء التعامل مع الو�سائل االإعالمية برباعة وحر�س، وذلك عن 

طريق:
* و�سع حدود ال�ستخدام الطفل الو�سائل االإعالمية.

ي�ساهد  بحيث  يراها،  اأن  ميكن  التي  الربامج  انتقاء  على  الطفل  م�ساعدة   *
الربامج التي ت�سجع على الت�سرف احل�سن، وو�سع جدول باأوقات امل�ساهدة وعدد 

ال�ساعات. 
* اإغالق التلفزيون فورًا بعدما ينتهي الطفل من م�ساهدة ما �ُسمح له مب�ساهدته.

* عدم ال�سماح باأن يتحول التلفزيون اإىل جلي�س اأطفال.
* عدم و�سع جهاز تلفزيون اأو كمبيوتر اأو األعاب فيديو يف غرفة نوم الطفل، بداًل من 

ذلك يجب و�سع هذه االأجهزة يف اأماكن ت�ستطيع االأم مراقبة الطفل فيها.
عن  �سروري  هو  ما  كل  تعلم  على  مل�ساعدته  الطفل  مع  التلفزيون  م�ساهدة   *

االإعالنات والربامج التجارية.

من واجبات الوالدين اإ�ساعة الوّد واال�ستقرار والطماأنينة يف داخل 
االأ�سرة، قال تعاىل : ) ومن اآياته اأن خلق لكم من اأنف�سكم اأزواجًا 

لت�سكنوا اإليها وجعل بينكم موّدة ورحمة .. ( 
فالعالقة بني الزوج والزوجة اأو الوالدين عالقة موّدة ورحمة وهذه 
للروح  وطماأنينة  لالأع�ساب  وهدوءًا  للنف�س  �سكنًا  تكون  العالقة 
وراحة للج�سد ، وهي رابطة توؤدي اإىل متا�سك اال�سرة وتقوية بنائها 
االحرتام  اإىل  توؤدي  والرحمة  واملوّدة   ، املّوحد  كيانها  وا�ستمرار 
املتبادل والتعاون الواقعي يف حل جميع امل�ساكل واملعوقات الطارئة 
على اال�سرة ، وهي �سرورية للتوازن االنفعايل عند الطفل ، ويجب 
على الزوجني ادامة املوّدة يف عالقاتهما يف جميع املراحل ، مرحلة 
ما قبل الوالدة واملراحل الالحقة لها ، واملوّدة فر�س من اهلل تعاىل 

فتكون ادامتها ا�ستجابة له تعاىل وتقربًا اإليه .
احلّب  عالقات  اإدامة  على  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  َرّكز  وقد 
واملوّدة داخل اال�سرة ، وجاءت تو�سياتهم موجهة اإىل كلٍّ من الرجل 

واملراأة.
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم : » خريكم خريكم لن�سائه 

واأنا خريكم لن�سائي « ، وقال ااِلمام جعفر بن حممد ال�سادق عليه 
ال�سالم : » رحم اهلل عبدًا اأح�سن فيما بينه وبني زوجته « 

اأو�ساين جربئيل عليه ال�سالم   «  : واآله و�سلم  وقال �سلى اهلل عليه 
باملراأة حتى ظننت انه ال ينبغي طالقها اإاّل من فاح�سة مبّينة « 

الزوج  وّد  وك�سب  واحلب  املوّدة  ادامة  على  امل�ساعدة  العوامل  ومن 
مع  منفتحة  فهي  يريد  ما  اإىل  واجابته  الزوج  على  االنفتاح  هي   ،
االحرتام  بني  التوازن  اأخرى  وبعبارة   ، مكانته  تقدير  مع  زوجها 

وعدم التكّلف.

وحّدد ااِلمام علي بن احل�سني عليه ال�سالم العوامل التي تعّمق املودة 
بالزوج عن ثالثة  » ال غنى   : فقال  اال�سرة  والرحمة واحلب داخل 
موافقتها  بها  ليجتلب  املوافقة  وهي  زوجته  وبني  بينه  فيما  اأ�سياء 
قلبها  ا�ستمالة  وا�ستعماله   ، معها  خلقه  وح�سن   ، وهواها  وحمبتها 

بالهيئة احل�سنة يف عينها ، وتو�سعته عليها.
ثالث  عن  لها  املوافق  زوجها  وبني  بينها  فيما  بالزوجة  غنى  وال 
خ�سال ، وهي : �سيانة نف�سها عن كلِّ دن�س حتى يطمئن قلبه اإىل 
عاطفًا  ذلك  ليكون  وحياطته  واملكروه  املحبوب  حال  يف  بها  الثقة 
والهيئة  باخلالبة  له  الع�سق  واظهار   ، منها  تكون  زلة  عند  عليها 

احل�سنة لها يف عينه « )1(
وعالقات املودة والرحمة واحلب �سرورية يف جميع مراحل احلياة 
، وخ�سو�سًا يف مرحلة احلمل والر�ساعة ، الن الزوجة بحاجة اإىل 
اجلنني  على  تاأثري  له  ذلك  وان  ؛  العاطفي  واال�ستقرار  االطمئنان 

وعلى الطفل يف مرحلة الر�ساع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( حتف العقول : 239.

احمي طفلك من الوسائل اإلعالمية

اعداد:حيدر عدنانعالقات الموّدة
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كربالء املقد�سة عام 1810م 

بريد "االحرار"

اإحدى الزائرات

ردًا على طلب احد الزائرين يف العدد )257( 
"االأحرار"  بثمن،  الذي قال فيه ملاذا ال تكون 

ا�سرد اإليك هذه احلكاية...
كان هناك رجل ياأتي كل يوم اإىل �سوق احلدادين 
يف بغداد ويعطي كل حداد جمموعة من الكتب 
اجلميلة التي طبعت بعناية فائقة وبكلفة عالية 
وكان هوؤالء احلدادون ي�سعونها اأمام عينيه يف 
اليوم  ويف  يبايل  يكن  مل  ولكنه  احلدادة،  فرن 

التايل يكرر نف�س العمل من دون كلل اأو تعب.
ذات مرة ا�ستوقفه اأحدهم وقال له ملاذا تهدر 
اإنهم  اأتعلم   ! الطريقة  بهذه  الكتب  هذه  كل 
وقال  الرجل  فتب�سم  ؟!  باملجنون  يلقبونك 
وهذه  م�سيحي  رجل  ولكني  مبجنون  ل�ست  اأنا 
احد  اأُعجب  فلرمبا  امل�سيحية  اإىل  تدعو  الكتب 
ورمبا  البيت  اإىل  معه  واأخذه  بكتاب  احلدادين 

قراأه احد اأبنائه واعتنق امل�سيحية ! 
اأ�سحاب  ينفق  كيف  القارئ  عزيزي  اأراأيت 
مذهبهم  �سبيل  يف  املاليني  واالأديان  املذاهب 
التب�سري  اجل  من  ح�ساب  بال  ينفقون  اإنهم   ،
اأ�سحاب  اأنفق  كلما  لذلك  وتبعا  بامل�سيحية، 
ولي�س  قليل  فهو  املجال  هذا  يف  احلق  املذهب 
والكتب  واجلرائد  باملجالت  فكيف  باإ�سراف، 
والف�سيلة  االإلهية  واالأحكام  بالقيم  تب�سر  التي 
تعد  والعقائد  بالتوحيد  النا�س  عقائد  وتقوي 

اإ�سرافا؟!
ال�سغري"  "احل�سيني  توزع جملة  اأن  اأرجو  اإين 
اأي�سا جمانًا ، و�سدقوين اإن �سبب انت�سار هذه 
عندما  اإنني  حيث  املنا�سب  �سعرها  هو  املجلة 
املجالت  من  الكثري  تعجبني  املكتبة  ادخل 
لكني اعزف عن �سرائها لغالء �سعرها فاأقتني 
"احل�سيني ال�سغري"، ملحتواها  الأطفايل جملة 

ولزهد �سعرها. 

يعترب الكيوي من اأغنى الفواكه بفيتامني ) C( فكل 
مليجرام(   300  ( على  حتتوي  منه  جرام(   100  (
من الفيتامني بينما كل ) 100 جرام( من الربتقال 
الكيوي  ثمرة  وتفي  مليجرام(   50  ( على  يحتوي 
فيتامني  من  اليومية  اجل�سم  باحتياجات  الواحدة 
يف  الكوالجني  اأن�سجة  بناء  على  ي�ساعد  وهو   )C  (

اأي�سا  غني  والكيوي  جتاعيد،  بال  �سابة  فتبدو  الب�سرة 
فوائده  اأهم  ومن  واحلديد،  والبوتا�سيوم  بالفو�سفور 
مقاومة التهابات االأن�سجة وزيادة قدرة اجل�سم الذاتية 

الطبيعية  املناعة  وتن�سيط  البيولوجي  الدفاع  على 
خاليا  وتن�سيط  الدموية  الدورة  ا�سطرابات  ومقاومة 
وتليني  الدم  فقر  على  والق�ساء  الع�سبية  االأن�سطة 

االأمعاء وتخفي�س معدل الكولي�سرتول يف الدم.

بتول علي
الكيوي..

تعزية فيها حكمة
يف اأحد االأيام و�سل املوظفون اإىل مكان عملهم فراأوا لوحة كبرية 
تويف  لقد  عليها:"  كتب  العمل  ملكان  الرئي�سي  الباب  على  معلقة 
البارحة ال�سخ�س الذي كان يعيق تقدمكم ومنوكم يف هذه ال�سركة! 
املخ�س�سة  ال�سالة  يف  العزاء  وح�سور  الدخول  منكم  ونرجو 

لذلك"!
يف البداية حزن جميع املوظفون لوفاة اأحد زمالئهم يف العمل، لكن 
الذي  ال�سخ�س  ملعرفة هذا  الف�سول  املوظفون  بعد حلظات متلك 
كان يقف عائقًا اأمام تقدمهم ومنو �سركتهم!بداأ املوظفون بالدخول 
االأمن  رجال  وتوىل  اجلثمان  على  الوداع  نظرة  الإلقاء  القاعة  اإىل 
داخل  ال�سخ�س  لروؤية  فردي  دور  �سمن  دخولهم  عملية  بال�سركة 
وب�سكل  اأ�سبح  الكفن  بداخل  يوجد  ما  �سخ�س  راأى  وكلما  الكفن. 
اأعماق  الم�س  قد  ما  �سيئًا  وكاأن  الكالم  على  قادر  غري  مفاجئ 

روحه.
لقد كان   هناك يف اأ�سفل الكفن  مراآة تعك�س �سورة كل من ينظر 
�سخ�س  :"هناك  تقول  �سغرية  الفتة  وبجانبها  الكفن  داخل  اإىل 
واحد يف هذا العامل ميكن اأن ي�سع حدًا لطموحاتك ومنوك يف هذا 

اأو يتغري  اأنت"، حياتك ال تتغري عندما يتغري مديرك  العامل وهو  
اأ�سدقاوؤك اأو زوجتك اأو �سركتك اأو مكان عملك اأو حالتك املادية.

اأنت  و�سعتها  حدود  عند  وتقف  اأنت  تتغري  عندما  تتغري  حياتك 
ال�سعوبات  من  تخف  وال  وقدراتك  �سخ�سيتك  راقب  لنف�سك!، 
و�سع  دائمًا  رابحًا  كن  م�ستحيلة!  تراها  التي  واالأ�سياء  واخل�سائر 
حدودك على هذا االأ�سا�س.لت�سنع الفرق يف حياتك. وذلك يكون 
بح�سن التوكل على اهلل ولي�س التواكل واالأخذ باالأ�سباب واالإخال�س 
والعجز  واالإحباط  الياأ�س  عن  والبعد  العمل  يف  االإخال�س  ثم  هلل 

والتكا�سل .
جميل ان تزرع وردة فى كل ب�ستان ولكن االجمل ان تزرع ذكر اهلل 

على كل ل�سان " ال اله اال اهلل"
من اعتمدعلى النا�س ... مل
ومن اعتمد على ماله ... قل

ومن اعتمد على علمه ... �سل
ومن اعتمد على �سلطانه ... ذل

ومن اعتمد على اللـــــــــــــــه فال مل وال قل وال �سل وال ذل.
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ  مصطلحات
اإن من االأمور الالزمة لل�سائر اإىل احلق ، ) امل�سارعة 
على  والعزم   ) اليقظة   ( مرحلة  بعد  ال�سري  يف   )
اخلروج عن اأ�سر قيود الهوى وال�سهوات .. فاإن بقاءه 
حرب  مبثابة   ، االأوىل  ال�سري  مراحل  يف  طويلة  فرتة 
اإىل  يتقدم  اأن  فيها طاقاته من دون  تهدر  ا�ستنـزاف 
املنازل العليا ، فيكون ذلك مدعاة له للياأ�س ، ومن ثَّم 
فال�سائرون   .. للكثريين  يقع  كما  الوراء  اإىل  الرتاجع 
 ) الدنيا   ( اأهل  ي�ساركون  ال  الطريق  بدايات  يف 
العتقادهم  اأو  حلرمتها   ، احل�سية  لذائذهم  يف 
 ، يطلبونها  التي  العليا  اللذات  اإىل  بالن�سبة  بتفاهتها 
وال ي�ساركون اأهل ) العقبى ( يف لذائذهم املعنوية ، 
لعجزهم عن ا�ستذواقها يف بدايات الطريق .. فهذا 
اأخريا على  يبعث  قد  الفريقني  بني  والتاأرجح  التحري 
يف  بذلك  ليكون   ، الطريق  بداية  اإىل  والعود  امللل 
معر�س انتقام ال�سياطني منه ، الأنه حاول اخلروج عن 

�سلطانهم من دون جدوى.

الإرهاب  Terrorism امل�سارعة يف ال�سري
جامع  تعريف  لها  يحدد  مل  التي  امل�سطلحات  من  االإرهاب 
�سامل، ولذلك �سن�ستعر�س التعريفات التي وردت حول مفهوم 

االإرهاب من املنظور االإ�سالمي ومن املنظور الغربي.
االإرهاب من املنظور االإ�سالمي: 

يرهب  اأرهب  االإرهاب م�سدر  اللغة:  من حيث   )1(
، واالإرهاب واخلوف واخل�سية  اإرهابًا وفعله املجرد )َرِهب( 
اأن  اإال  اخلوف  على  تدل  متقاربة  كلمات  والوجل  والرعب 
املادة يف  تتبعنا هذه  واإذا  بع�س يف اخلوف  من  اأبلغ  بع�سها 
القراآن الكرمي وجدناها تدل على اخلوف ال�سديد قال تعاىل 
)ويدعوننا  تعاىل  وقال   ، خافوين  اأي   ) فارهبون  واإياي   (
لهم  )واأعدوا  تعاىل  وقال   ، وخوفا  طمعا  اأي   ) ورهبا  رغبا 
ما ا�ستطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهلل 

وعدوكم( اأي تخيفونهم .
)2(  من حيث ال�سرع : فهو ق�سمان :

كبائر  من  وهو  وممار�سته  فعله  ويحرم  مذموم  ق�سم   : اأوال 
على  يكون  وهو  والذم  العقوبة  مرتكبه  وي�ستحق  الذنوب 
على  االعتداء  وحقيقته  واالأفراد  واجلماعات  الدول  م�ستوى 

اأفراد  اأو  اأو ع�سابات  بال�سطو من قبل دول جمرمة  االآمنني 
واإخافة  احلرمات  على  واالعتداء  واملمتلكات  االأموال  ب�سلب 
قبل احلكام  ال�سعوب من  على  والت�سلط  املدن  الطرق خارج 

الظلمة من كبت احلريات وتكميم االأفواه ونحو ذلك . 
اإعداد  وهو  به  واأمرنا  لنا  اهلل  �سرعه  م�سروع  وق�سم   : ثانيا 
القوة والتاأهب ملقاومة اأعداء اهلل ور�سوله قال تعاىل )واأعدوا 
لهم ما ا�ستطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو 
يعلمهم  اهلل  تعلمونهم  ال  دونهم  من  واآخرين  وعدوكم  اهلل 
اأن  امل�سلمني  اأنه يجب على  توؤكد على  الكرمية  االآية  فهذه   )
وتدريب  القوة  واإعداد  الت�سليح  يف  جهدهم  ق�سارى  يبذلوا 
اجليو�س حتى َيرهبهم العدو ويح�سب لهم األف ح�ساب، وهذا 
اأمر جممع عليه بني علماء امل�سلمني �سواء كان اجلهاد جهاد 

دفع اأو جهاد طلب.
االإرهاب من املنظور الغربي:

و�سيلة  وهو  �سيا�سية،  الأغرا�س  والفزع  الذعر  ن�سر  حماولة 
ت�ستخدمها حكومة ا�ستبدادية اأو ديكتاتورية الإجبار اأو اإرغام 
لن�سر  ما  جماعة  ت�ستخدمه  اأو  لها،  اال�ست�سالم  على  ال�سعب 

الذعر بني املدنيني من اأجل حتقيق اأطماعها.

اأبي  بن  علي  املوؤمنني  اأمري  اإىل  رجل  جاء 
طالب فقال

�ساأ�ساألك عن اأربع م�سائل فاأجبني. 
ما هو الواجب وما هو االأوجب؟ 
وما هو القريب وما هو االأقرب؟ 

وما هو العجيب وما هو االأعجب؟ 
وما هو ال�سعب وما هو االأ�سعب؟ 

فقال اأمري املوؤمنني: 
الواجب: طاعة اهلل 

واالأوجب: ترك الذنوب 
واأما القريب فهو يوم القيامة 

واالأقرب هو املوت 
اأما العجيب فالدنيا 

واالأعجب منها حب الدنيا 
اأما ال�سعب فهو القرب 

واالأ�سعب منه الذهاب بال زاد 

روؤو�س �سهداء كربالء وهي:
والقا�سم بن احل�سن، علي  العبا�س بن علي  الف�سل  اأبي  راأ�س 
االأكرب، وعمر بن علي، وعبد اهلل بن علي، واحلر، وحممد بن 
بن  بن م�سلم، وعبد اهلل  بن عوف، وحممد  وعبد  اهلل  علي، 
بن  وعلي  بن مظاهر،  وحبيب  اهلل،  عبد  بن  واحل�سني  عقيل، 

اأبي بكر، وعثمان بن علي، وجعفر بن عقيل، وجعفر بن علي.
)االأزهار(  كتابه  من  القطيفي  عمران  اآل  فرج  ال�سيخ  وقراأ 
ال�سيد  عن  االأ�سرف  النجف  يف  للطباعة  معه  �سحبه  الذي 
عبد احل�سني �سرف الدين موؤلف )املراجعات( ق�سة مف�سلة 

واإليك ملخ�سها: قال يل ال�سيد:
الثالثمائة  بعد  ال�سابعة  ال�سنة  يف  الروؤو�س  م�سهد  زرت  )اإين 
واالألف من الهجرة، واأنا حينئذ ابن �سبع ع�سرة �سنة قد حف 
ال�سام  اأهل  فيها  يلقي  عظيمة  مبزبلة  ال�سريف  امل�سهد  هذا 
واالأمويون كنا�ساتهم ابتغاء االإهانة ب�ساأن اأهل البيت )عليهم 
ال�سالم( وهذه املزبلة قد ارتفعت على قبة  هذا امل�سهد بعدة 

اأمتار وهي اإذ ذاك قبة �سغرية م�ستحقرة.
وبعد عدة �سنوات قي�س اهلل لتعمريه ال�سهم الغيور ال�سيد �سليم 

بن ال�سيد مرت�سى اأحد االأ�سراف.
عبد  ال�سلطان  عا�سمة  ا�سطنبول  اإىل  ال�سام  من  ف�سافر 
احلميد، وطلب موافاته، فلم تتاأَت له وذلك من اأيادي ال�سلطان 
وخوا�سه من املبغ�سني الأهل البيت عليهم ال�سالم، وملا �ساق به 
اخلناق اأخذ ي�سيح يف الطرقات واالأ�سواق باأعلى �سوته، اأيها 
النا�س اإين اأتيت من بالدي ال�سام اإىل هذه البالد، الأقدم اإىل 
ال�سلطان ن�سيحة ثمينة وهدية قيمة فيها زيادة علو �ساأنه. فلم 
فاأمر  بال�سلطان  ات�سل خربه  القول حتى  مثل هذا  يكرر  يزل 
هذه  وما  الن�سيحة  هذه  ما  �ساأله  دخل  وملا  عليه،  باإدخاله 

الهدية فاأجابه مبا م�سمونه:
البيت  اأهل  م�ساهد  تهان  اأن  اأي�سرك  العادل  ال�سلطان  )اأيها 
�سرفك  الذين  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  وقربى 
وحمبتهم  اإليهم  باالنتماء  جمعاء  االإ�سالمية  االأمة  و�سرف 
ومودتهم ح�سب ن�س الذكر احلكيم: )قل ال اأ�ساألكم عليه اأجرًا 

اإال املودة يف القربى(.
اأي�سرك اأن يكون مزبلة م�سهد راأ�س خام�س اأهل الك�ساء الذين 
اأذهب اهلل عنهم الرج�س وطهرهم تطهريًا، وروؤو�س طائفة من 
اأ�سحابه �سهداء الطف �سحوا باأنف�سهم يف �سبيل احلق واإعالء 
والقا�سم  االأكرب،  وعلي  العبا�س،  الف�سل  كاأبي  االإ�سالم  كلمة 
اأن يكون ذلك امل�سهد  اأي�سرك  ال�سرف،  بن احل�سن، لذكرهم 

املقد�س مو�سع كنا�سة للقذارات والف�سالت؟
ال اأعتقد اأن هذا ي�سرك:

فرجائي  وي�سووؤك  يوؤملك  اإن هذا مما  املتغلغل يف �سمريي  بل 
م�سهد  عن  والكنا�سة  املزبلة  باإزالة  الوايل  تاأمر  اإن  االأكيد 
وفوز  الدارين  خري  ذلك  يف  لك  فاإن  الكرام،  الروؤو�س 

الن�ساأتني.
هذه ن�سيحتي اإليك وهديتي اإىل جنابك، وما توفيقي اإال باهلل 
قول  عن  بالفح�س  ال�سلطان  فاأمر  اأُنيب،  واإليه  توكلت  عليه 
االأمر  اأ�سدر  قال  ما  �سدق  له  تبني  فلما  الكرمي،  ال�سيد  هذا 
اأح�سن  وتعمريه  الروؤو�س،  م�سهد  عن  املزبلة  باإزالة  الر�سمي 
تعمري فت�سدى لتعمريه واالإ�سراف على البنائني ال�سيد الكرمي 
االآن  واإ�سادته، كما هو  ال�سيد �سليم املذكور حتى كمل تعمريه 
كلثوم  اأم  ال�سيدتني  م�سهد  لتعمري  املذكور  ال�سيد  ت�سدى  كما 
هما  كما  العابدين  زين  بن  اهلل  عبد  م�سهد  وتعمري  و�سكينة 

االآن.

حكمةٌ  لأمري املوؤمننَي 
)عليه ال�سالم(

ــــسِ ــــروؤو� ال ــُد  ــه ــس ــ�  م
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