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لنختِم القرآَن سويًة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

............................
قال اإلمام الصادق »عليه السالم« :

املنا�سبة  االماكن  يف  املجلة  و�سع  الكرمي  القارئ  من  نرجو   : تنبيه 

لوجود  اآيات قراآنية كرمية يف بع�ض �سفحاتها 

....................
قال الإمام احل�سني )عليه ال�سالم(: 

يف ا�شول الكايف  احل�شني بن حممد بن عامر اال�شعري عن معلى 
بن حممد قال حدثني احل�شن بن علي الو�شاء عن احمد بن عائذ 
عن ابن اأذينة عن بريد العجلي قال �شاألت ابا جعفر عليه ال�شالم 
ع���ن ق���ول اهلل ع���ز وج���ل. )اطيع���وا اهلل واطيع���وا الر�ش���ول واويل 
االم���ر منك���م( ف���كان جوابه  )امل تر  اإىل الذي���ن  اوتوا ن�شيبا من 
الكتاب يوؤمنون باجلبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هوؤالء 
اه���دى من الذين اآمن���وا �شبيال( يقولون الئمة ال�شاللة والدعاة 
اإىل الن���ار  ه���وؤالء اه���دى م���ن اآل حمم���د �شبي���ال )اولئ���ك الذي���ن 
لعنه���م اهلل وم���ن يلع���ن اهلل فل���ن جت���د له ن�ش���را ام له���م ن�شيب 
م���ن امللك( يعني االإمامة واخلالف���ة )فاذا اليوؤتون النا�س نقرا( 
نحن النا�س الذين عنى اهلل والنقر النقطة التي  يف و�شط النواة 
)اأم يح�ش���دون النا����س عل���ى ما اآتاهم اهلل من ف�شل���ه( نحن النا�س 
املح�ش���ودون على م���ا اآتانا اهلل من االإمام���ة دون خلق اهلل اأجمعني 
)فق���د اآتين���ا اآل ابراهي���م الكتاب واحلكمة واآتيناه���م ملكا عظيما( 
يق���ول: جعلنا منهم الر�ش���ل واالنبياء واالئمة فكيف يقرون به يف 
اآل ابراهي���م و ينكرون���ه يف اآل حمم���د �شلى اهلل عليه واآله؟ فمنهم 
م���ن اآم���ن به ومنه���م من �شد عن���ه وكفى بجهنم �شع���ر ان الذين 
كف���روا باآياتنا �ش���وف ن�شليهم نارا كلما ن�شجت جلودهم بدلناهم 

جلودا غرها ليذوقوا العذاب ان اهلل كان عزيزا حكيما.
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الفتتاحية
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الثامن والعشرون من صفر الخير

الثالث من ربيع األول

الرابع من ربيع األول

أحداث االسبوع

الم ( على فرا�س          �شن���ة  13 للبعث���ة النبوي���ة املبارك���ة ب���ات اأمر املوؤمنني علي بن اأبي طالب ) عليه ال�شَّ
النبي حممد ) �شلى اهلل عليه واآله ( 

ويف نف�س اليوم هاجر النبي امل�شطفى ) �شلى اهلل عليه واآله ( من مّكة املكرمة اإىل املدينة املنورة .

وفاة الر�شول االكرم حممد )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم (

        :خرج الر�شول امل�شطفى ) �شلى اهلل عليه واآله ( من غار ثور بعد مكوثه فيه ثالثة ايام بلياليها .
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دع������وات للدف������اع ع������ن مث������ال املرأة 
العظيمة »زينب« )عليها السالم(

الشيخ الكربالئي يلتقي وفد رابطة الغدير 
خدمة  يف  جهودها  ويبارك  اإلسالمية 
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 رقم االعتماد يف نقابة ال�شحفيني العراقيني)896(ل�شنة 2010م    
   رقم  االإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد   1216 ل�شنة 2009م

العالُم في كربالَء
ال احد ي�شتطيع ان ينكر او يتجاهل   
هذه الزيارة من دون �شائر الزيارات املليونية 
ال�شالم  عليه  احل�شني  ار�س  حتت�شنها  التي 
فانها رائعة بكل ما حتمله من معاٍن ومبادَئ 
عقائدية وان�شانية واجتماعية ، واهم ما متتاز 
به هذه الزيارة ان الذين يحيونها هم من �شتى 

دول العامل والكل جتمعهم كلمة ياح�شني .
ومن بني اف�شل واروع الدرو�س التي   
يجب ان تعقد لها درا�شة هو العمل التطوعي 
الذي يقدم عليه الزائر من غر ان ي�شع يف 
العمل  هذا  على  القدرة  او  العوائق  ح�شاباته 
او ذاك بل حتى الكربياء تاأخذ عظمتها لدى 
يتقبل  اعمال قد ال  يقدم على  الزائر عندما 

البع�س القيام بها يف ظروف اخرى.
�شورة كربالء اليوم تتجنبها و�شائل   
االعالم التي تتهجم على ال�شعائر احل�شينية 
يف الع�شرة االوىل من حمرم النها الت�شتطيع 
والتباع  لهم  متنف�شا  تعتقده  مبا  تتحجج  ان 

يزيَد للنيل من هذه امل�شرة العظيمة .
التي  الظروف  كانت  لو  ن�شاأل  نحن   
يعي�شها العراق غر هذه الظروف من ناحية 
التحتية  والبنى  واالعمار  االمني  الو�شع 
عامرة  �شت�شبح  النخيب  �شحراء  ان  فاعتقد 

بالزائرين مع كل زيارة مليونية.  

رئيس التحرير

الم ( :من �شنة : 117 للهجرة توّفيت ال�شيدة �شكينة بنت االمام احل�شني )عليه ال�شَّ



الس��يُد الصايف يش��كر مجيع املش��اركني يف إجناح زي��ارة األربعني ويدع��و اىل تغليب 
القوى السياسية للمصلحة الوطنية 

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة السيد أمحد الصايف 

املكان: العتبة احلسينية املقدسة   

الزمان:  21/ صفر اخلري/ 1434ه� املوافق  4/ 1 /2013 م  

حتدث ممثل املرجعية الدينية العليا مساحة السيد أمحد الصايف خطيب وإمام اجُلمعة يف كربالء املقدسة 
1434ه�   /صفر/   21 يف  الشريف  احلسيين  الصحن  يف  أقيمت  واليت  اجُلمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته  يف 

املوافق 2013/1/4م  عن ثالثة أمور استهلها مبا يلي:

األمر األول:

العليا  الدينية  املرجعية  من  ال�شالم  هو 
الزائرين،  جميع  على  اال�شرف  النجف  يف 
والدعاء لهم بقبول العمل، وحمداً هلل تعاىل 
الزائرة  املليونية  احل�شود  هذه  �شالمة  على 
يتقبل  ان  تبارك وتعاىل  ون�شاأله  الزاحفة،   ..
ال�شكر  توفيقاتهم،  يف  ويزيد  اأعمالهم، 
واخلدمية  االمنية  االجهزة  لكل  املتوا�شل 
وحكومة  املركزية  واحلكومة  وال�شحية 
املقد�شة واحلكومات املحلية االخرى  كربالء 
التي بذلت جهداً متميزاً لنجاح هذه الزيارة، 

ال�شكر  املتوا�شل..اي�شاً  ال�شكر  منا  فلهم 
او  العزاء  يف  امل�شاركة  احل�شينية  للمواكب 
مواكب اخلدمة �شواء كانت من داخل العراق 
او من خارجه، ففي الواقع كان لها احل�شور 
الفاعل .. ن�شاأل اهلل تعاىل ان يوفق اجلميع ملا 

فيه خر الدنيا و�شعادة االآخرة.
كذلك نحب ان ن�شكر املنافذ احلدودية �شواء 
دخول  �شهّلت  التي  الربية  او  اجلوية  كانت 
ال�شفارات  وكذلك  الوافدين،  الزائرين 
مع  مبو�شوعية  تعاملت  التي  العراقية 
احلالة  هذه  ت�شتمر  ان  ونتمنى  الزائرين، 
طبعاً  الزائرين..  مع  التعامل  يف  االيجابية 

هناك بع�س اجلزئيات القليلة التي ال ُتذكر، 
ولكن نتمنى حتى هذه اجلزئيات القليلة ان ال 
وت�شهيال ً وخدمة ً للزائرين  تكون.. توفراً 
حمفوفني  علينا  حّلوا  الذين  الكرام  االعزاء 

بكل ترحاب.
كذلك ن�شكر و�شائل االعالم املرئي وامل�شموع 
خا�شة  تغطية  من  بذلوه  ما  على  واملكتوب 
�شاهمت  اذ   .. ال�شخم  املليوين  احلدث  لهذا 
اىل  ال�شورة  بنقل  الف�شائيات  من  الكثر 
الزائرين  االإخوة  من  كثرا  ولعّل  العامل، 
املبا�شر،  النقل  ب�شبب  الزيارة  لهذه  حتّم�س 
جهة  من  واي�شاً  املجيء،  على  ذلك  و�شجعه 
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اآمنة  م�شاحة  فيه  البلد  ان  ر�شالة  اعطى 
كثرة، وهذه امل�شاحة ت�شتحق من االإن�شان ان 
يق�شد العراق حتى يتم زيارته، وان �شاء اهلل 

يرجع �شاملاً غامناً .
االمانتني  عن  نيابة  ن�شكر  ان  نحب  كذلك 
االخوة  جلميع  خا�شاً  �شكراً  اي�شاً  العامتني 
لياًل  خا�شاً  جهداً  بذلوا  الذين  املنت�شبني 
ونهارا، من اأجل الوقوف على راحة الزائرين، 
مّنا  فلهم  الدخول،  اأمر  وتنظيم  وت�شهيل 
ال�شكر الكثر.. لهوؤالء الفتية االبطال الذين 
املقد�شة  احل�شينية  العتبة  يف  منهم  تعّودنا 
منهم  تعّودنا  املقد�شة،  العبا�شية  والعتبة 
راحة  على  الوقوف  اجل  كل خر وجهد من 
الذين  االعزاء  االخوة  وكذلك  الزائرين، 
وفدوا الينا كمتطوعني من بع�س املحافظات، 
اي�شاً  كبرة  بدرجة  �شاهموا  العتبات  وبع�س 
الزائرين،  اأمر  وت�شهيل  العبء،  تخفيف  يف 

فلهم منا جزيل ال�شكر والتقدير.
بذلت جهداً  التي  االآليات  اق�شام  ن�شكر  اي�شاً 
يف نقل الزائرين بكل االآليات التي جاءتنا من 
الوزارات املعنية، وان �شاء اهلل تعاىل هذا جهد 
امل�شتقبل، وتبذل جهود كبرة من  �شيعزز يف 

اجل ان تخفف املعاناة عن الزائر الكرمي.
واي�شاً ال�شكر الكرمي للزائر الكرمي والزائرة 
يف  االن�شباط  مثال  كانوا  الذين  الكرمية 
االحكام ال�شرعية يف املحافظة على ال�شلوات، 
وعلى االمالك العامة، وعلى النهج احل�شيني 
.. بحيث  امل�شرة  الكرمي، واملحافظة يف هذه 
او  امل�شاجرة  حاالت  من  حالة  اأية  ت�شجل  مل 
ال�شرقة، ومل ن�شمع باأي زائر �شكا من اجلوع 
الطويل  الطريق  هذا  طول  على  والربد 
من  عفوية  خدمة  كانت  اخلدمة  وهذه   ..
بع�س  من  واي�شاً  املنت�شرة،  املواكب  جمموع 
خدمة  يف  توفّقت  التي  احلكومية  االجهزة 
االجهزة  كانت  �شواء  ال�شنة..  هذه  الزائرين 
ال�شحية وجميع من  او  او اخلدمية  االمنية 

قام بخدمة الزائرين الكرام.

األمر الثاني :
وهي بع�س االح�شائيات :

احلمد هلل العدد الكلي للزائرين تراوح ما بني 
الفرتة،  هذه  خالل  زائر  مليون   )  17-16  (
وكان من بينهم قرابة ال�) 750 ( الف زائر من 
الدول املجاورة ومن اأوربا واأ�شرتاليا واأمريكا 

وبقية الدول.
موكب   )  17500 بحدود)  كان  املواكب  عدد 
ب�شمنها قرابة) 6150( موكباً يف �شمن احلدود 
االدارية ملحافظة كربالء.. اأي امل�شجلة ر�شمياً، 
اإن  واأعتقد  ت�شّجل،  مل  مواكب  هناك  وقطعاً 
االعداد لو ت�شجل  فهي اكرث من ذلك ..واأنا 
نطلب  اإنه  وهي  مهّمة،  ق�شية  اىل  ا�شر  هنا 
من اجلميع ان يوّثقوا كل ما عندهم يف هذه 
الزيارة، �شواء كان يف اعداد املواكب او الق�شايا 
ال�شحية او اخلدمية او امل�شاهدات التي مّروا 
عليها، فالتوثيق امر مهم جداً لال�شتعدادات 

القادمة للم�شتقبل.
اي�شاً هناك رقم وهو ما يتعلق بالوقود قرابة 
رف يف االيام  )4.075.000( لرت من الوقود �شُ
كربالء،  مدينة  حدود  يف  املا�شية  الع�شرة 
ال�شحة  من  اخرى  اح�شائيات  هناك  اأي�شاً 
واأدعو  تكتمل  مل  ولكنها  وغرها،  والتجارة 
ان تكون هناك اح�شائيات - وان  االخوة اىل 
كانت تقريبية - وادعو االخوة ان يوّثقوا هذه 
وتوثيقية  تاريخية  م�شاألة  فهذه  االعمال، 

نحتاجها ونعّود انف�شنا على التوثيق.

األمر الثالث :
به  مير  الذي  ال�شيا�شي  بالو�شع  يتعلق  ما 

البلد:
يف  ا�شتدت  �شيا�شية  اأزمة  هناك  ان  ال�شك 
الفرتة االخرة.. واإن هذه االزمة حتتاج اىل 
بحيث  �شكلية  حلول  اىل  ال  جذرية..  حلول 

تقلع هذه امل�شاكل من االأ�شا�س.
ال�شيا�شية  القوى  على  تقع  م�شوؤولية  وهي 
املوجودة واملتمثلة يف جمل�س النواب واحلكومة 
معاً، هذه القوى ال�شيا�شية هي القوى الفاعلة 

جمل�س  يف  موجودة  وهي  البلد،  يف  واملوؤثرة 
النواب، وموجودة يف احلكومة.

يوؤدي  ال  كانت  لغة  باأي  الت�شعيد  ان  واقعاً 
عقباها،  حتمد  ال  قد  وخيمة،  نتائج  اىل  اإاّل 
فالت�شعيد لي�س من م�شلحة اأي احد، ونتائج 
الت�شعيد نتائج غر حم�شوبة، قد توؤدي اىل 
نتائج غر جيدة، والبلد والنا�س وال�شعب يف 

مناأى عنها.
املغّلبة  هي  العامة  امل�شلحة  تكون  ان  البد 
دائماً عند القوى ال�شيا�شية، وهذا ال�شعور هو 
لي�س �شعوراً اعالمياً، وامنا هو �شعور ورغبة 
حقيقية فان امل�شلحة العامة اذا ُغّلبت؛ ال�شك 
ان اآثارها تعم اجلميع باخلر، بعك�س امل�شالح 
ال�شّيقة اذا ُغّلبت؛فاإنها تخلق ازمة تلو ازمة، 

وال تنتهي االمور.
عدم ا�شتخدام عبارات قا�شية من هذا الطرف 
تهدد  قد  العبارات  وهذه  الطرف،  ذاك  او 
احلاجة  باأم�سِّ  نحن  التي  الوطنية  الوحدة 
مبا  تع�شف  التي  التحديات  هذه  مع  اليها، 
هذه  وكل  االقليمي  والو�شع  حولنا،  يدور 
االمور البد ان جنّنب البلد كل ماأزق .. ون�شاأل 
اهلل تعاىل ان يوفق االخوة لذلك واحلمد هلل 

رب العاملني.

........................
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* م�ستقاة من اخُلطبة االأوىل ل�سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف 14/�سفر /1434هـ املوافق 2012/12/28

زيارُة األربعنَي مدرسٌة تربويٌة وعقائديٌة وأخالقيٌة عاليٌة 

االزمنة  املوؤمنون عرب  به                  عرف 
احل�شني  االمام  ا�شت�شهد  ان  منذ  املا�شية 
)عليه ال�شالم(، وخ�شو�شية هذه الزيارة عن 
الظاهرية  العالمات  من  اإنها  الزيارات  باقي 

التي متّيز بها املوؤمن عن غره..
احل�شني  لالإمام  زيارتان  وهناك   
)عليه ال�شالم( يوم الع�شرين من �شفر املعرّب 
اأربعني يوماً  – ملرور  عنها بزيارة   االربعني 
احداهما   - ال�شالم(  )عليه  ا�شت�شهاده  على 
الزيارة املروية عن جابر بن عبداهلل االن�شاري 
عن  املروية  والثانية  عليه(  اهلل  ر�شوان   (

االمام ال�شادق )عليه ال�شالم(. 
وما نود ان نبّينه ان زيارات االئمة   
)عليهم ال�شالم( ومنها زيارة االمام احل�شني 
)عليه ال�شالم( مل تكن ملجرد ابراز العواطف 
البيت  الأهل  الوالئية  وامل�شاعر  واالحا�شي�س 
هي  الزيارات  هذه  بل  ال�شالم(،  )عليهم 

حتمل  واأخالقية،  وتربوية  عقائدية  مدر�شة 
واملبادئ  الوالء،  ومعاين  املعرفة،  من  كنوزاً 
وال�شلوك  احل�شنة،  واالخالق  ال�شامية، 
معها  يتفاعل  ان  خاللها  من  اأريد  الطيب.. 
الزائر ويرتجمها يف حياته و�شلوكه ويتمثلها 
للم�شامني  ينتبه  واأن  الذاتية،  �شرته  يف 

العالية املبثوثة فيها، ويعيها اثناء زيارته.
ومن هنا جند خ�شو�شا ً يف الزيارة   
)عليه  ال�شادق  االإمام  عن  املروية  الثانية 
فل�شفة  على  تن�س  وا�شحة،  دالالت  ال�شالم( 
كونه  ال�شالم(،  )عليه  احل�شني  االمام  وجود 
من دعائم الدين، واأركان امل�شلمني، فاملطلوب 
مب�شباحه،  ي�شت�شيء  اأن  م�شلم؛  كل  من 

ويقتدى بهديه وبره وتقواه.
�شبب  اىل  الزيارة  اأ�شارت  وقد   
اختار  ملاذا  واإنه  ال�شالم(،  )عليه  ا�شت�شهاده 
قوله  يف  وذلك  تعاىل،  اهلل  �شبيل  يف  القتل 
)عليه ال�شالم(: )وبذل مهجته فيك لي�شتنقذ 
ال�شاللة(  وحرة  اجلهالة  من  عبادك 

على  ليحافظ  فداًء،  واأهله  نف�شه  قدم  واإنه 
اال�شالم.

وهذه بع�س املقاطع من الزيارة :
1- ال�شالم على ويل اهلل وحبيبه .

يرفع  باأن  للدعاء  اما  ال�شالم   
ال�شالم(  )عليه  احل�شني  االمام  درجات  اهلل 
ملن  �شلم  باأنك  االإخبار  اأو  امللكوت  عامل  يف 
�شامله، كما انه ال ي�شل اليه االذى من قبلك 
مبع�شية اهلل تعاىل .. مبا فيه �شني اأو عيب يف 

دينه ومذهبه و�شخ�شيته.
احل�شني  االمام  اأو�شاف  من  جملة  بيان   -2
مقاماته،  رفعة  على  الدالة  ال�شالم(  )عليه 
امل�شائب  من  عليه  جرى  وما  درجاته،  وعلو 
العظيمة، والرزايا اجلليلة كاملظلوم ال�شهيد.. 
النبوة  بيت  اىل  وانتمائه  الكربات،  واأ�شر 
والع�شمة والطهارة والو�شاية، لتت�شح مكانة 
االمام احل�شني )عليه ال�شالم(، واإن الوالء له 
اجلرمية  عظم  ويظهر  للنبوة،  والء  هو  اإمنا 

التي ارتكبها بنو اأمية.

لإلمام  األربعني  زيارة  إن 
تعّد  السالم(  )عليه  احلسني 
من عالئم املؤمنني وإميانهم، 
واليت ورد ذكرها يف احلديث، 
أعظم  من  الزيارة  فهذه 
املستحبات..  ومؤكد  الزيارات 
املاليني  هذه  فان  والشك 
االمام  حنو  زحفًا  تسري  اليت 
هذه  السالم(  )عليه  احلسني 
عن  التعبري  تريد  إمنا  االيام 

والئها.. 

و
هي
شعار 
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1- بيان جملة من �شرته، واإنه املبلغ لر�شاالت 
اهلل تعاىل، والنا�شح والباذل مهجته، واملجاهد 
وال�شابر واملحت�شب يف �شبيله.. وبذات الوقت 
منافقون  واإنهم  اعدائه،  ورذالة  خ�ّشة  بيان 
ا�شتوجبوا النار باأوزارهم وذنوبهم بقتل �شيد 

ال�شهداء )عليه ال�شالم(.
له  بالدعوة  تارة،  الوالء  م�شاعر  تر�شيخ   -2
والرباءة  الرف�س  م�شاعر  واأي�شاً  وملحبيه، 
من  ومنهجهم،  خطهم  ومن  اعدائه..  من 
اإنه مخ  خالل اللعن لهم، وهو دعاء ورد فيه 

العبادة.
3-كيف يكون الزائر يف مع�شكرهم من ال�شر 
ال�شادق  واال�شالم  والف�شائل،  احلق،  على 
مع�شكر  اعدائهم..  مع�شكر  يف  ال  اال�شيل، 

الدخيل  واال�شالم  واحلقارة،  الرذائل، 
املنافق.

4- ان احل�شني )عليه ال�شالم( وارث االنبياء 
اهلل  �شفوة  اآدم  وارث  فانه  ال�شالم(،  )عليهم 
وابراهيم  ِحلمه،  يف  اهلل  نبي  ونوح  علمه،  يف 
ذات  قوته يف  ومو�شى يف  ُخلقه،  اهلل يف  خليل 
يف  وعي�شى  الئم،  لومة  تاأخذه  ال  واإنه  اهلل.. 
و�شرفه  وح�شبه  ن�شبه  يف  اهلل  ور�شول  زهده، 
جميع  ويف  تعاىل،  اهلل  عند  وحمبوبيته 

املحامد واملكارم.
احل�شني  زيارة  ف�شل  يف  ورد  حيث   
االمام  عن  حديث  ال�شالم(  )عليه  علي  بن 
ال�شادق )عليه ال�شالم(:)اذا كان يوم القيامة 
نادى منادٍ : اين زّوار احل�شني بن علي )عليه 

ال�شالم(؟ فيقوم عنق من النا�س ال يح�شيهم 
اأردمت  ماذا   : لهم  فيقول  وجل  عز  اهلل  ااّل 

بزيارة قرب احل�شني )عليه ال�شالم(؟
اهلل  لر�شول  حّباً  رب  يا  فيقولون:   
لعلي  وحباً  و�شلم(،  واله  عليه  اهلل  )�شلى 

وفاطمة، ورحمة له مما اأرتكب منه.
وعلي  حممد  هذا   : لهم  فيقال   
بهم  فاحلقوا  واحل�شني  واحل�شن  وفاطمة 

فانهم معهم يف درجتهم..
احلقوا بلواء ر�شول اهلل )�شلى اهلل   
يف  وهو  ظله،  يف  فيكونون  و�شلم(  واله  عليه 
اجلنة  يدخلوا  حتى  ال�شالم(  علي)عليه  يد 
جميعاً، فيكونوا  امام اللواء وعن ميينه وعن 

ي�شاره ومن خلفه.

احلسني )عليه السالم( نداء املظلومني

                     اجل�ش���م احل���ي ع���ن املي���ت ه���و اأن االأول 
ي�شع���ر بوخ���زة اإب���رة، بينم���ا الث���اين ال ي�شع���ر حت���ى ل���و 
قطعت���ه اإربا اإربا، وكذل���ك االأمم، فاأمة ترد على اأب�شط 
اإهان���ة ملقد�شاتها، واأمة ت�ش���ادر حقوقها وتقيد حريتها 
وت�شح���ق كرامته���ا وه���ي ال حت���رك �شاكن���ا وي�شحك���ون 
عليها وهي ال تفهم، �شبب هذه املفارقة هو النظرة اإىل 
احلي���اة، حي���ث تنظ���ر اإليها االأم���ة احلية نظ���رة عميقة 
و�شامل���ة، وتنظ���ر اإليه���ا االأم���ة امليت���ة نظ���رة �شطحي���ة 
واأناني���ة، وبناء عليه���ا فاإن احلياة نوع���ان.. حياة القيم 
وحي���اة االأب���دان، فمن النا�س من يري���د كل �شيء الأجل 
القي���م فتلك ثقاف���ة �شماوية، ومنهم م���ن يريده الأجل 

البدن فتلك ثقافة اأر�شية.

ق���ال اهلل تع���اىل: )ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا   
يحييك���م(..  مل���ا  دعاك���م  اإذا  وللر�ش���ول  هلل  اإ�شتجيب���وا 
فال���ذي يحي���ي االأم���ة املوؤمنة هو حياة القي���م واإذا �شرع 
اهلل احل���دود والدي���ات واأم���ر بالق�شا����س ف���الأن ذل���ك 
يق�شي  على اجلرمية ويف الق�شاء على اجلرمية حياة 
للمجتمع، قال تعاىل )ولكم يف الق�شا�س حياة يا اأويل 
االألب���اب(.. وهو عز  وجل كذلك يعترب ال�شهداء اأحياء 
غ���ر اأموات مما ن�شتنت���ج اأن حياة القيم تقوم بجناحي 
ال�شهادة والق�شا�س م���ن قتلة ال�شهيد املظلوم، واإحياء 

ذكراه اقل الق�شا�س واأما ال�شر على نهج ال�شهيد فهو 
درج���ة اأعل���ى للق�شا�س من نهج القاتل، هذا اإىل جانب 
الق�شا�س الع�شوي املبني يف اأحكام الفقه، بهذه الروؤية 
يعال���ج االإ�شالم اأزمات االأمة واملجتمع والفرد والدولة، 
وتاأت���ي الروؤي���ة العقائدية املتكاملة للحي���اة يف االإ�شالم 
لي�ش���ع اللط���ف يف مو�ش���ع اللط���ف وي�ش���ع العن���ف يف 
مو�شع العنف، وعند ت�شو�س هذه الروؤية يختل امليزان 

االآيل فال يو�شع ال�شيء يف مو�شعه.

واحل�شني )عليه ال�شالم( باإعتبار قربه من   
ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( وكونه من اأهل 
البيت )عليه���م ال�شالم( كانت له هذه الروؤية املتكاملة 
ملفه���وم احلياة، لذلك م���ات الذين لب�شوا االإ�شالم لب�س 
الفرو مقلوبا وعا�س احل�شني، ومن هذا املنطلق نف�شر 
تاأيي���د اأئم���ة اأه���ل البي���ت )عليه���م ال�ش���الم( حل���ركات 
التح���رر االإن�شاني���ة واالإ�شالمية وللمظلوم���ني، ودعاء 
االإم���ام زي���ن العابدي���ن للمخت���ار الثقفي ال���ذي اإقت�س 
م���ن قتل���ة احل�ش���ني )علي���ه ال�ش���الم(   وكذل���ك نفه���م 
قيمة هذه املدر�شة التي غذت على طول التاريخ الروح 
احلركي���ة يف طالئ���ع االأم���ة والتي به���ا ي���در اأ االإنبطاح 
اأمام غزو امل�شتعمرين اأو االإنحالل يف عمالئهم: فكان 

املظلومون الثائرون:

قوم اإذا نودوا لدفع ملمة

                              واخليل بني مدع�ض ومكرد�ض

لب�سوا القلوب على الدروع واأقبلوا

                               يتهافتون على ذهاب االأنف�ض

واأق���ل م���ا تغ���ذي ه���ذه املدر�ش���ة يف طالبها   
روحي���ة النق���د البن���اء عل���ى كل االأ�شع���دة، وال تخف���ى 
�ش���رورة ه���ذه الروحية لبناء احل�ش���ارة يف االأمة ومنع 
االإ�شتبداد يف ال�شلط���ة فاحل�شني )عليه ال�شالم(.. اإذن 
قت���ل ومل مي���ت، اإن���ه فتح بدم���ه الطاهر طري���ق احلياة 
للقي���م، فاملت�ش���ل به���ذا احلي مل يك���ن ميتا اأب���دا، وهذا 
م���ا ق�شدت���ه بطلة كرب���الء زينب اأخ���ت احل�شني حينما 
وقف���ت يف جمل����س يزي���د هاتفة يف وجه���ه: )كد كيدك، 
وا�ش���َع �شعيك، ونا�شب جهدك، فو اهلل ال متحو ذكرنا، 
وال متي���ت وحين���ا، وال تدرك اأمرنا، وهل راأيك اإال فند، 

واأيامك اإال عدد، وجمعك اإال بدد...(!؟!

م���ن هن���ا فق���د اأ�شب���ح احل�ش���ني )علي���ه ال�ش���الم( ن���داء 
املظلومني يف كل زمان.

 إن
 ما

مييز
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منقول عن موقع مكتب 
المرجع الديني األعلى 

سماحة آية اهلل العظمى 
السيد علي الحسيني 

السيستاني )دام ظله الوارف ( 
www.sistani.org

استفتاءات متنوعة

اورد ال�شي���خ الدهل���وي )1159-1239( ه���� يف التحف���ة االثن���ي 
ع�شري���ة ����س )165( طب���ع ون�ش���ر الرئا�ش���ة العام���ة الإدارات 
البح���وث العلمي���ة واالإفتاء والدع���وة واالإر�ش���اد يف ال�شعودية 
وق���ف �شن���ة 1404 ه� الطع���ون بحديث انا مدين���ة العلم وعلي 
بابه���ا حي���ث ذك���ر »ق���ال يحي���ى ب���ن مع���ني: ال اأ�شل ل���ه وقال 
البخ���اري: اأنه منك���ر ولي�س له وجه �شحيح وقال الرتمذي: 
ان���ه منك���ر غري���ب وذكره اإب���ن اجل���وزي يف املو�شوع���ات وقال 

النووي والذهبي واجلوزي: اإنه مو�شوع.
بخ�شو����س م���ا اأوردت���ه م���ن ا�ش���كاالت الدهلوي ح���ول حديث 

)باب مدينة العلم( كيف يكون الرد ؟
اّن كالم الدهل���وي عل���ى هذا احلديث في���ه �شيء من املغالطة 
والتهوي���ل لغر����س الت�شكيك باحلديث لي�س اإال فهو مل ينقل 
اآراء العلم���اء ب�ش���كل دقي���ق وامن���ا كان غر�ش���ه احل�ش���و كع���ادة 

امل�شككني، واإليك تف�شيل ذلك:
اأواًل: م���ا نقل���ه ع���ن يحي���ى ب���ن مع���ني م���ن اأن���ه ق���ال ال اأ�ش���ل 
له���ذا احلدي���ث فهو مما ي�شحك الثكل���ى، ويعدُّ منه مغالطة 
�شريحة، الأن ابن معني يعترب اأول امل�شححني لهذا احلديث 
بال خالف بني املحدثني، وامل�شاألة مف�شلة يف كتاب )تهذيب 
التهذيب( البن حجر الع�شقالين يف ترجمة عبد ال�شالم بن 

�شالح الهروي.
وامنا قال ابن معني: ال اأ�شل له من رواية عمر بن ا�شماعيل 
ب���ن جمالد الذي ادعى اأن���ه �شمع احلديث من اأبي معاوية يف 
بغداد، فكذبه ابن معني الأجل ذلك على اعتبار اّن ابا معاوية 
مل يح���دث بهذا احلديث يف بغداد، كما هو مو�شح يف ترجمة 
عم���ر ب���ن ا�شماعي���ل بن جمال���د يف كتاب )تهذي���ب التهذيب( 

البن حجر الع�شقالين.
ثاني���اً: بخ�شو����س ما نقله عن الرتمذي انه قال اّن احلديث 
منكر غريب فهو مردوٌد، الأّن املعروف بني اأهل العلم اأّن حكم 
الرتم���ذي عل���ى بع����س االحادي���ث يختل���ف باخت���الف الن�شخ 
املخطوط���ة الأ�ش���ل �ش���ن الرتم���ذي كم���ا يف كت���اب )املقنع يف 
عل���وم احلدي���ث/ الب���ن امللقن ج1/����س97(، وق���د اختلف قول 

الرتمذي هنا على ثالثة اأقوال:
1- انه قال: ان هذا احلديث غريب، نقل ذلك اأكرث املحققني 

كال�شي���خ �ش���الح الدي���ن العالئ���ي )انظ���ر الالآل���ئ امل�شنوعة 
)332/1(، واخلطيب التربيزي يف م�شكاة امل�شابيح )344/3(، 
و�شم�س الدين ابن اجلزري يف كتاب اأ�شنى املطالب يف مناقب 
عل���ي ب���ن ابي طال���ب، وك���ذا العالمة املن���اوي يف كت���اب في�س 

القدير �شرح اجلامع ال�شغر)46/3( .
2- الق���ول الث���اين: اّن الرتمذي ق���ال ح�شن غريب نقل ذلك 

املحب الطربي يف الريا�س الن�شرة )ج2/�س255( .
3- الق���ول الثال���ث: م���ا نق���ل اأن���ه قال منك���ر غري���ب. فبع�س 
الطبع���ات خ�شو�ش���اً املطبوعة يف ال���دار ال�شلفية اكتفت بهذا 
الق���ول دفعاً ل�شدر احلدي���ث واإال لو كان حمققو هذه الكتب 
اأك���رث مو�شوعية الأ�ش���اروا اىل اختالف االأقوال يف النقل عن 
الرتم���ذي واّن املنق���ول عن���ه ه���و اأن���ه قال حدي���ث غريب كما 
عليه اأكرث املحققني من اأهل ال�شنة مع مالحظة اّن اختالف 
االق���وال هن���ا امنا اأريد بها حديث ان���ا مدينة احلكمة ال على 

حديث مدينة العلم فتاأمل ذلك.
ثالث���اً: اّن الدهل���وي مل ينقل اآراء امل�شحح���ني لهذا احلديث 
وه���م من اجلهاب���ذة الذين يعتمد عل���ى ت�شحيحاتهم )كابن 
مع���ني( وه���و ام���ام اجل���رح والتعدي���ل كم���ا م���رَّ اآنف���اً ، وك���ذا 
ت�شحي���ح املف�ش���ر الكب���ر حمم���د ب���ن جرير الط���ربي كما يف 
كتاب���ه )تهذي���ب االآث���ار(، وق���د ق���ال ال�شيوط���ي كن���ت اأجي���ب 
به���ذا اجل���واب ده���راً اىل اأّن وقف���ت على ت�شحي���ح ابن جرير 
حلديث علي يف )تهذيب االآثار( مع ت�شحيح احلاكم حلديث 
اب���ن عبا����س فا�شتخ���رت اهلل تعاىل وجزم���ت بارتقاء احلديث 
ع���ن مرتب���ة احل�ش���ن اىل مرتب���ة ال�شح���ة. كم���ا يف )الالل���ئ 
امل�شنوع���ة 325/334/1( وكت���اب )خال�ش���ة عبق���ات االن���وار 
ج10/����س327/236(. بل انه مل ينق���ل راأي احلافظ العالئي 
اأو ال�شي���خ اب���ن حج���ر الع�شق���الين م���ن اأّن احلدي���ث ح�شن ال 
�شحي���ح وال مو�شوع نقل ذلك حمم���د بن يو�شف ال�شامي يف 
ا�شم���اء ر�شول اهلل )�شلى اهلل علي���ه واآله( حرف الدال ونقله 

ال�شيوطي يف )الاللئ 335/332/1(
وبو�شعكم الرجوع اىل كتاب )فتح امللك العلي ب�شحة حديث 
باب مدينة العلم علي( للمحقق اأحمد بن ال�شديق الغماري 

ففيه ق�شية ما يغنيكم ان �شاء اهلل تعاىل.

ماذا تقول لكي ُترزق ولدًا

ما يقال لمن يخرج من الحمام!

من عالئم المودة و الحب!

���الم ( اأَنَُّه اَل ُيوَلُد َلُه، َفَقاَل َلُه:  �َش���َكا ااْلأَْبَر����ُس اْلَكْلِبيُّ اإِىَل اأَِبي َجْعَفٍر ) عليه ال�شَّ

َعلِّْمِني �َشْيئاً؟

َ يَُقوُل:  َ ِفي ُكلِّ يَْوٍم، أَوْ ِفي ُكلِّ لَْيلٍَة ِمائََة َمرهٍَّة، َفإِنهَّ اللهَّ َقاَل: »اْس��َتْغِفرِ اللهَّ

  Ŷ ْدرَارًا َماء َعلَْيُكم مِّ ارًا * يُرِْسِل السهَّ هَُّه َكاَن َغفهَّ ŷ َفُقلُْت اْسَتْغِفُروا رَبهَُّكْم إِن
Ŷ ... وَُيِْددُْكْم بِأَْمَواٍل وَبَِننَي ŷ

اِم  مَّ الم ( َخَرَج ِمَن احْلَ �َشَن ْبَن َعِليٍّ ) عليه ال�شَّ َقاَل اأبو َمْرمَي ااْلأَْن�َشاِري: اإِنَّ احْلَ
َفلَِقَيُه اإِْن�َشاٌن، َفَقاَل: َطاَب ا�ْشِتْحَماُمَك.

َنُع ِبااِل�ْشِت َهاُهَنا؟! َفَقاَل: »َيا ُلَكُع ، َو َما َت�شْ

َفَقاَل: َطاَب َحِميُمَك.

ِميَم اْلَعَرُق«. َفَقاَل: »اأَ َما َتْعلَُم اأَنَّ احْلَ

اُمَك. َقاَل: َفَطاَب َحمَّ
اِم���ي َفاأَيُّ �َشيْ ٍء يِل، َو َلِك���ْن ُقْل َطُهَر َما َطاَب ِمْنَك، َو َطاَب  َق���اَل: »َو اإَِذا َط���اَب َحمَّ

َما َطُهَر ِمْنَك«

الم ( ِبَطَع���اٍم َفاأُِتَي  ِ ) عليه ال�شَّ ِبيِع َقاَل َدَع���ا اأَُبو َعْب���ِد اهللَّ ِب���ي الرَّ َع���ْن ُيوُن����َس َع���ْن اأَ

ِبَهِري�َشٍة، َفَقاَل َلَنا: »اْدُنوا َفُكُلوا« .

ُروَن. َقاَل: َفاأَْقَبَل اْلَقْوُم َيْق�شُ

ُجِل اِلأَِخيِه يِف اأَْكِلِه ِعْنَدُه«  ُة الرَّ ا َي�ْشَتِبنُي َمَودَّ َ الم (: »ُكُلوا، َفاإِمنَّ َفَقاَل ) عليه ال�شَّ

َقاَل: َفاأَْقَبْلَنا ُنِغ�سُّ اأَْنُف�َشَنا َكَما َتَغ�سُّ ااْلإِِبُل«

صحة حديث انا مدينة العلم وعلي بابها

ال�سوؤال :ورد يف امل�سائل املنتخبة ل�سماحة ال�سيد)دام ظله( تقدير 
دية اجلنني باملثقال، فهل املق�ســود من املثقال الدرهم الذي ي�ســاوي 

عند �سماحته Ħ.ĐħĒ غرام من الف�سة ام يراد �سيء اآخر؟
اجل���واب :املذك���ور كفاية دفع الدي���ة بتقديرها يف الف�ش���ة وان كان يجوز دفع 
الذه���ب اي�شاً وذلك بناًء عل���ى ما يظهر من جمموع االدلة من كون التقدير 
بالدين���ار ناظ���راً اىل دية النف����س، واملق�شود من املثقال ال�ش���ريف وهو يعادل 

4.64 غرام.
ال�ســوؤال :ما هو وزن احلم�ســة من الذهب مقارنة بــاأوزان الذهب يف 

ع�سرنا احلا�سر من املثقال اأو الغرام ؟
اجل���واب :احلم�ش���ة ج���زء م���ن اربعة وع�شري���ن جزءاً م���ن املثق���ال ال�شريف ، 
 Č/ĥĭħ واملثق���ال ال�ش���ريف يعادل 4/64 من الغرام ، فيك���ون وزن احلم�شة

من الغرام تقريباً.
ال�ســوؤال :هــل يحق مل�ســغلي االآليــات من ال�ســواق اخــذ اكرامية من 
الفــالح علما بــاأن الدائرة ت�ســرف لهــم رواتب وخم�س�ســات اطعام 

يومية لكل عامل؟
اجلواب :اذا مل يوؤخذ عليهم يف عقد التوظيف عدم اأخذ مثل ذلك فال مانع 

.
ال�ســوؤال :اين �ســاحب حمطــة تعبئــة وقــود بنزيــن وكاز  ودهــن، 
ال�ســركة جتهزنا باملواد ويح�سب لنا عمولة مائة فل�ض للرت  الواحد 
وحت�ســب لنا اجــور نقل املنتــوج للرت الواحد خم�ســني فل�ســا اال اننا 
نعطــي اجــور نقــل اىل اهــايل ال�ســيارة ĦĦđ فل�ســا للــرت الواحــد. 
بالن�ســبة اىل العمال الذين ي�ســتغلون على امل�ســخات ياخذون اكرث 
من املقرر ب�ســفة اكرامية هل يحق لنا االتفاق مع العمال على اخذ 

ن�سبة معينة؟
اجل���واب :اذا كان العم���ال يبيع���ون امل���واد باال�شع���ار املق���ررة ولك���ن ا�شح���اب 
ال�شي���ارات يكرمونه���م ب�شيء م���ن املال فال مانع م���ن ان يخ�ش�شوا جزءاً مما 
يح�شلون عليه بهذا الطريق كما له مانع من ا�شرتاط ذلك عليهم يف �شمن 
عق���د عملهم يف املحطة، واما قيامه���م بالزام ا�شحاب ال�شيارات بدفع الزيادة 

فغر جائز وال يحل الت�شرف فيه. 
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استفتاءات متنوعة

اورد ال�شي���خ الدهل���وي )1159-1239( ه���� يف التحف���ة االثن���ي 
ع�شري���ة ����س )165( طب���ع ون�ش���ر الرئا�ش���ة العام���ة الإدارات 
البح���وث العلمي���ة واالإفتاء والدع���وة واالإر�ش���اد يف ال�شعودية 
وق���ف �شن���ة 1404 ه� الطع���ون بحديث انا مدين���ة العلم وعلي 
بابه���ا حي���ث ذك���ر »ق���ال يحي���ى ب���ن مع���ني: ال اأ�شل ل���ه وقال 
البخ���اري: اأنه منك���ر ولي�س له وجه �شحيح وقال الرتمذي: 
ان���ه منك���ر غري���ب وذكره اإب���ن اجل���وزي يف املو�شوع���ات وقال 

النووي والذهبي واجلوزي: اإنه مو�شوع.
بخ�شو����س م���ا اأوردت���ه م���ن ا�ش���كاالت الدهلوي ح���ول حديث 

)باب مدينة العلم( كيف يكون الرد ؟
اّن كالم الدهل���وي عل���ى هذا احلديث في���ه �شيء من املغالطة 
والتهوي���ل لغر����س الت�شكيك باحلديث لي�س اإال فهو مل ينقل 
اآراء العلم���اء ب�ش���كل دقي���ق وامن���ا كان غر�ش���ه احل�ش���و كع���ادة 

امل�شككني، واإليك تف�شيل ذلك:
اأواًل: م���ا نقل���ه ع���ن يحي���ى ب���ن مع���ني م���ن اأن���ه ق���ال ال اأ�ش���ل 
له���ذا احلدي���ث فهو مما ي�شحك الثكل���ى، ويعدُّ منه مغالطة 
�شريحة، الأن ابن معني يعترب اأول امل�شححني لهذا احلديث 
بال خالف بني املحدثني، وامل�شاألة مف�شلة يف كتاب )تهذيب 
التهذيب( البن حجر الع�شقالين يف ترجمة عبد ال�شالم بن 

�شالح الهروي.
وامنا قال ابن معني: ال اأ�شل له من رواية عمر بن ا�شماعيل 
ب���ن جمالد الذي ادعى اأن���ه �شمع احلديث من اأبي معاوية يف 
بغداد، فكذبه ابن معني الأجل ذلك على اعتبار اّن ابا معاوية 
مل يح���دث بهذا احلديث يف بغداد، كما هو مو�شح يف ترجمة 
عم���ر ب���ن ا�شماعي���ل بن جمال���د يف كتاب )تهذي���ب التهذيب( 

البن حجر الع�شقالين.
ثاني���اً: بخ�شو����س ما نقله عن الرتمذي انه قال اّن احلديث 
منكر غريب فهو مردوٌد، الأّن املعروف بني اأهل العلم اأّن حكم 
الرتم���ذي عل���ى بع����س االحادي���ث يختل���ف باخت���الف الن�شخ 
املخطوط���ة الأ�ش���ل �ش���ن الرتم���ذي كم���ا يف كت���اب )املقنع يف 
عل���وم احلدي���ث/ الب���ن امللقن ج1/����س97(، وق���د اختلف قول 

الرتمذي هنا على ثالثة اأقوال:
1- انه قال: ان هذا احلديث غريب، نقل ذلك اأكرث املحققني 

كال�شي���خ �ش���الح الدي���ن العالئ���ي )انظ���ر الالآل���ئ امل�شنوعة 
)332/1(، واخلطيب التربيزي يف م�شكاة امل�شابيح )344/3(، 
و�شم�س الدين ابن اجلزري يف كتاب اأ�شنى املطالب يف مناقب 
عل���ي ب���ن ابي طال���ب، وك���ذا العالمة املن���اوي يف كت���اب في�س 

القدير �شرح اجلامع ال�شغر)46/3( .
2- الق���ول الث���اين: اّن الرتمذي ق���ال ح�شن غريب نقل ذلك 

املحب الطربي يف الريا�س الن�شرة )ج2/�س255( .
3- الق���ول الثال���ث: م���ا نق���ل اأن���ه قال منك���ر غري���ب. فبع�س 
الطبع���ات خ�شو�ش���اً املطبوعة يف ال���دار ال�شلفية اكتفت بهذا 
الق���ول دفعاً ل�شدر احلدي���ث واإال لو كان حمققو هذه الكتب 
اأك���رث مو�شوعية الأ�ش���اروا اىل اختالف االأقوال يف النقل عن 
الرتم���ذي واّن املنق���ول عن���ه ه���و اأن���ه قال حدي���ث غريب كما 
عليه اأكرث املحققني من اأهل ال�شنة مع مالحظة اّن اختالف 
االق���وال هن���ا امنا اأريد بها حديث ان���ا مدينة احلكمة ال على 

حديث مدينة العلم فتاأمل ذلك.
ثالث���اً: اّن الدهل���وي مل ينقل اآراء امل�شحح���ني لهذا احلديث 
وه���م من اجلهاب���ذة الذين يعتمد عل���ى ت�شحيحاتهم )كابن 
مع���ني( وه���و ام���ام اجل���رح والتعدي���ل كم���ا م���رَّ اآنف���اً ، وك���ذا 
ت�شحي���ح املف�ش���ر الكب���ر حمم���د ب���ن جرير الط���ربي كما يف 
كتاب���ه )تهذي���ب االآث���ار(، وق���د ق���ال ال�شيوط���ي كن���ت اأجي���ب 
به���ذا اجل���واب ده���راً اىل اأّن وقف���ت على ت�شحي���ح ابن جرير 
حلديث علي يف )تهذيب االآثار( مع ت�شحيح احلاكم حلديث 
اب���ن عبا����س فا�شتخ���رت اهلل تعاىل وجزم���ت بارتقاء احلديث 
ع���ن مرتب���ة احل�ش���ن اىل مرتب���ة ال�شح���ة. كم���ا يف )الالل���ئ 
امل�شنوع���ة 325/334/1( وكت���اب )خال�ش���ة عبق���ات االن���وار 
ج10/����س327/236(. بل انه مل ينق���ل راأي احلافظ العالئي 
اأو ال�شي���خ اب���ن حج���ر الع�شق���الين م���ن اأّن احلدي���ث ح�شن ال 
�شحي���ح وال مو�شوع نقل ذلك حمم���د بن يو�شف ال�شامي يف 
ا�شم���اء ر�شول اهلل )�شلى اهلل علي���ه واآله( حرف الدال ونقله 

ال�شيوطي يف )الاللئ 335/332/1(
وبو�شعكم الرجوع اىل كتاب )فتح امللك العلي ب�شحة حديث 
باب مدينة العلم علي( للمحقق اأحمد بن ال�شديق الغماري 

ففيه ق�شية ما يغنيكم ان �شاء اهلل تعاىل.

ماذا تقول لكي ُترزق ولدًا

ما يقال لمن يخرج من الحمام!

من عالئم المودة و الحب!

���الم ( اأَنَُّه اَل ُيوَلُد َلُه، َفَقاَل َلُه:  �َش���َكا ااْلأَْبَر����ُس اْلَكْلِبيُّ اإِىَل اأَِبي َجْعَفٍر ) عليه ال�شَّ

َعلِّْمِني �َشْيئاً؟

َ يَُقوُل:  َ ِفي ُكلِّ يَْوٍم، أَوْ ِفي ُكلِّ لَْيلٍَة ِمائََة َمرهٍَّة، َفإِنهَّ اللهَّ َقاَل: »اْس��َتْغِفرِ اللهَّ

  Ŷ ْدرَارًا َماء َعلَْيُكم مِّ ارًا * يُرِْسِل السهَّ هَُّه َكاَن َغفهَّ ŷ َفُقلُْت اْسَتْغِفُروا رَبهَُّكْم إِن
Ŷ ... وَُيِْددُْكْم بِأَْمَواٍل وَبَِننَي ŷ

اِم  مَّ الم ( َخَرَج ِمَن احْلَ �َشَن ْبَن َعِليٍّ ) عليه ال�شَّ َقاَل اأبو َمْرمَي ااْلأَْن�َشاِري: اإِنَّ احْلَ
َفلَِقَيُه اإِْن�َشاٌن، َفَقاَل: َطاَب ا�ْشِتْحَماُمَك.

َنُع ِبااِل�ْشِت َهاُهَنا؟! َفَقاَل: »َيا ُلَكُع ، َو َما َت�شْ

َفَقاَل: َطاَب َحِميُمَك.

ِميَم اْلَعَرُق«. َفَقاَل: »اأَ َما َتْعلَُم اأَنَّ احْلَ

اُمَك. َقاَل: َفَطاَب َحمَّ
اِم���ي َفاأَيُّ �َشيْ ٍء يِل، َو َلِك���ْن ُقْل َطُهَر َما َطاَب ِمْنَك، َو َطاَب  َق���اَل: »َو اإَِذا َط���اَب َحمَّ

َما َطُهَر ِمْنَك«

الم ( ِبَطَع���اٍم َفاأُِتَي  ِ ) عليه ال�شَّ ِبيِع َقاَل َدَع���ا اأَُبو َعْب���ِد اهللَّ ِب���ي الرَّ َع���ْن ُيوُن����َس َع���ْن اأَ

ِبَهِري�َشٍة، َفَقاَل َلَنا: »اْدُنوا َفُكُلوا« .

ُروَن. َقاَل: َفاأَْقَبَل اْلَقْوُم َيْق�شُ

ُجِل اِلأَِخيِه يِف اأَْكِلِه ِعْنَدُه«  ُة الرَّ ا َي�ْشَتِبنُي َمَودَّ َ الم (: »ُكُلوا، َفاإِمنَّ َفَقاَل ) عليه ال�شَّ

َقاَل: َفاأَْقَبْلَنا ُنِغ�سُّ اأَْنُف�َشَنا َكَما َتَغ�سُّ ااْلإِِبُل«

صحة حديث انا مدينة العلم وعلي بابها

ال�سوؤال :ورد يف امل�سائل املنتخبة ل�سماحة ال�سيد)دام ظله( تقدير 
دية اجلنني باملثقال، فهل املق�ســود من املثقال الدرهم الذي ي�ســاوي 

عند �سماحته Ħ.ĐħĒ غرام من الف�سة ام يراد �سيء اآخر؟
اجل���واب :املذك���ور كفاية دفع الدي���ة بتقديرها يف الف�ش���ة وان كان يجوز دفع 
الذه���ب اي�شاً وذلك بناًء عل���ى ما يظهر من جمموع االدلة من كون التقدير 
بالدين���ار ناظ���راً اىل دية النف����س، واملق�شود من املثقال ال�ش���ريف وهو يعادل 

4.64 غرام.
ال�ســوؤال :ما هو وزن احلم�ســة من الذهب مقارنة بــاأوزان الذهب يف 

ع�سرنا احلا�سر من املثقال اأو الغرام ؟
اجل���واب :احلم�ش���ة ج���زء م���ن اربعة وع�شري���ن جزءاً م���ن املثق���ال ال�شريف ، 
 Č/ĥĭħ واملثق���ال ال�ش���ريف يعادل 4/64 من الغرام ، فيك���ون وزن احلم�شة

من الغرام تقريباً.
ال�ســوؤال :هــل يحق مل�ســغلي االآليــات من ال�ســواق اخــذ اكرامية من 
الفــالح علما بــاأن الدائرة ت�ســرف لهــم رواتب وخم�س�ســات اطعام 

يومية لكل عامل؟
اجلواب :اذا مل يوؤخذ عليهم يف عقد التوظيف عدم اأخذ مثل ذلك فال مانع 

.
ال�ســوؤال :اين �ســاحب حمطــة تعبئــة وقــود بنزيــن وكاز  ودهــن، 
ال�ســركة جتهزنا باملواد ويح�سب لنا عمولة مائة فل�ض للرت  الواحد 
وحت�ســب لنا اجــور نقل املنتــوج للرت الواحد خم�ســني فل�ســا اال اننا 
نعطــي اجــور نقــل اىل اهــايل ال�ســيارة ĦĦđ فل�ســا للــرت الواحــد. 
بالن�ســبة اىل العمال الذين ي�ســتغلون على امل�ســخات ياخذون اكرث 
من املقرر ب�ســفة اكرامية هل يحق لنا االتفاق مع العمال على اخذ 

ن�سبة معينة؟
اجل���واب :اذا كان العم���ال يبيع���ون امل���واد باال�شع���ار املق���ررة ولك���ن ا�شح���اب 
ال�شي���ارات يكرمونه���م ب�شيء م���ن املال فال مانع م���ن ان يخ�ش�شوا جزءاً مما 
يح�شلون عليه بهذا الطريق كما له مانع من ا�شرتاط ذلك عليهم يف �شمن 
عق���د عملهم يف املحطة، واما قيامه���م بالزام ا�شحاب ال�شيارات بدفع الزيادة 

فغر جائز وال يحل الت�شرف فيه. 
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            وزارة النفط تعلن عن قبول العراق 
ع�ش���واً دائم���اً يف منظمة مب���ادرة ال�شفافية 
الدولي���ة، موؤك���دة اأن العراق يعد اكرب دولة 

نفطية من بني اأع�شاء املنظمة.

اإيق���اف  التج���ارة تك�ش���ف ع���ن          وزارة 
ا�شت���راد ال�شي���ارات االإيراني���ة، م�شرة اإىل 
ان الع���ام املقبل 2013 �شي�شه���د توريد اأنواع 

ال�شيارات من منا�شئ عاملية معروفة.

          اللجن���ة املالي���ة  النيابي���ة تعل���ن ع���ن 
موافق���ة احلكومة عل���ى  ا�شافة خم�ش�شات 
زي���ادة  رواتب املتقاعدين ومنحة  الطلبة يف 

موازنة العام   2013. 

اقام���ت جامع���ة القاد�شي���ة مهرجان اأب���ي االحرار 
علي���ه ال�شالم ال�شعري ال�شنوي بح�شور عدد من 
ال�شخ�شي���ات الر�شمية واالكادميي���ة و�شعراء من 
داخل العراق وخارجه ، املهرجان الذي نظم حتت 

�شع���ار "كلمات ال�شعراء �ش���دى ل�شرخة احلق  يف 
كرب���الء " بنيَّ ال�شعراء بق�شائدهم عظمة واقعة 

الطف اخلالدة.

اقامت رابط���ة ال�شعراء احل�شينيني الرتكمانيني 
ت���ازة مبحافظ���ة كرك���وك مهرجانه���ا  ناحي���ة  يف 
احل�شيني ال�شعري االول ، املهرجان الذي ح�شره 

ع���دد م���ن ال�شخ�شيات االكادميي���ة والدينية جاء 
حت���ت �شعار)احل�ش���ني علي���ه ال�ش���الم يف �شمائ���ر 

ال�شعراء الرتكمان وكافة القوميات االخرى (.

ن���دوة  لن���دن  الربيطاني���ة  العا�شم���ة  يف  عق���دت 
فكرية ح���ول نه�شة االمام احل�شني عليه ال�شالم 
يف واقع���ة الط���ف اخلال���دة بح�ش���ور �شخ�شي���ات 
ثقافية ودينية ، ، امل�شاركون يف الندوة اكدوا على 

�شرورة التم�شك باملب���ادئ ال�شامية التي جاء من 
اجله���ا الر�ش���ول االعظم حمم���د )�شلى اهلل عليه 
واآل���ه( التي ج�شدها االمام احل�شني عليه ال�شالم 

يف واقعة كربالء.   

اجن���زت وزارة الزراع���ة م�ش���روع واح���ات القناديل 
اخل�شر يف املناطق ال�شحراوية ملحافظات االنبار 
واملثن���ى ومي�شان.وق���ال مدير ع���ام هيئة مكافحة 
الهيئ���ة  اإن  غ���ازي  ال���وزارة حمم���د  الت�شح���ر يف 
زرع���ت مليون �شجرة من اأ�شج���ار م�شدات الرياح 

والزيت���ون والنبات���ات الرعوي���ة، واأنواع���ا اخ���رى 
كالنخي���ل والف�شت���ق احللب���ي  مبين���ا اأن  امل�ش���روع 
اأجن���ز يف االنب���ار واملثن���ى ومي�ش���ان وفق���ا للخطة 

املو�شوعة للعام 2012.

قصائد حسينية من عدة دول يف مهرجان جبامعة القادسية 

متقدمة  صناعية  دول  مع  مفاوضات 
لشراء طائرات مقاتلة

مركز  ومئيت  آالف  ستة  من  أكثر  تهيئة 
جمالس  النتخابات  استعداداً  اقرتاع 

احملافظات

الشعراء الرتكمان يصدحون حبب االمام احلسني عليه السالم

ندوة فكرية يف بريطانيا لبيان مبادئ االسالم اخلالدة

زرع اكثر من مليون شجرة يف املناطق الصحراوية

ك�شف���ت قيادة الق���وة اجلوية عن وجود مفاو�شات 
متقدم���ة م���ع عدد من اجله���ات العاملي���ة املعروفة 
بتقدمه���ا يف جم���ال �شناع���ة الطائ���رات املقاتل���ة 
م���ن اج���ل اب���رام �شفق���ات لتجهيز الق���وة اجلوية 
العراقي���ة به���ا لت�ش���اف اىل �شفق���ة طائ���رات ال���� 
الفريق  الق���وة اجلوية  . قائ���د  F16 االمركي���ة 
االول الرك���ن الطي���ار اأن���ور حم���ه اأم���ني ب���ني ان 
ه���ذه املفاو�ش���ات هدفه���ا تنوي���ع م�ش���ادر ت�شلي���ح 
الق���وة اجلوية من دول عاملي���ة متطورة ومعروفة 
بقدراتها التقنية والتكنلوجية ا�شافة اىل االمور 

الفنية االخرى«.

هي���اأت املفو�شية العليا امل�شتقلة لالنتخابات اأكرث 
م���ن �شت���ة اآالف ومئت���ي مرك���ز  اق���رتاع ا�شتعداداً 
النتخاب���ات جمال����س  املحافظات املق���رر اجراوؤها 
يف الع�شري���ن م���ن ني�شان املقبل، مدي���ر عام دائرة 
كا�ش���د  ولي���د  الدكت���ور  املفو�شي���ة  يف  العملي���ات 
الزي���دي ا�ش���ار اىل ان املفو�شي���ة ا�شتكملت عملية 
اإع���ادة توزي���ع تل���ك املراك���ز من���ذ اآب املا�ش���ي التي 
ا�شتم���رت مدة ثالث���ة ا�شهر،ف�شاًل ع���ن ا�شتكمال 
واخلط���ط  املحافظ���ات  يف  االنتخابي���ة  املكات���ب 

املتعلقة بهذه العملية.
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زائ���رون قدم���وا م���ن )35( دولة غربية 
خمتلفة مثل فرن�شا واإيطاليا وبلجيكا 
وهولن���دا  وا�شرتالي���ا  واأملاني���ا  وتركي���ا 
ونيجري���ا  والربازي���ل  واالأرجنت���ني 
و�شاح���ل الع���اج  ف�شال ع���ن دول العامل 
زي���ارة  قلوبه���م  جمع���ت  ق���د  العرب���ي 
اأربعينية االإمام احل�شني )عليه ال�شالم( 
ه���ذا العام 1434 ه� وليندجموا مع هذا 
احل���دث امللي���وين الذي ت�شه���ده مدينة 
كرب���الء املقد�ش���ة �شنوي���اً وي�شارك���وا يف 
اإحياء الزيارة املباركة واإقامة الطقو�س 

وال�شعائر احل�شينية.
وبل���َغ ع���دد الزائرين الع���رب واالأجانب 
م���ن  اأك���رث  كرب���الء  �ش���وب  القادم���ني 
)750 األف( زائر بح�شب ت�شريح املقدم 
ح�ش���ن فا�ش���ل مدي���ر االأم���ن ال�شياحي 
يف حمافظ���ة كرب���الء ال���ذي اأو�ش���ح ان 

»الوف���ود االأجنبي���ة قدم���ت م���ن )35( 
دول���ة عربي���ة واأجنبي���ة وق���د مّت اإع���داد 
اخلطة الكاملة ال�شتقبالهم خالل اأيام 

الزيارة االأربعينية املباركة«.
ت�شهي���الت  »هنال���ك  ان  فا�ش���ل  وب���نّي 
كب���رة لدخ���ول الوف���ود االأجنبي���ة اإىل 
املدين���ة وبالتن�شي���ق مع ق�ش���م ال�شعائر 
احل�شينية يف العراق والعامل االإ�شالمي 

التابع للعتبتني املقد�شتني«. 
وخ���رَج الزائ���رون االأجان���ب يف موك���ب 
كرب���الء  مدين���ة  مرك���ز  ط���اف  ع���زاء 
ال���دول  اأع���الم  وحمل���وا  املقد�ش���ة، 
امل�شاركة مع الفتات و�شعارات تعرّب عن 
حبهم ووالئهم لالإمام احل�شني )عليه 
اجلل���ل  م�شاب���ه  وا�شت���ذكار  ال�ش���الم( 

ومبادئه ال�شامية.
عل���ي  حمم���د  مرت�ش���ى  ال�شي���خ  وق���ال 

اأح���د منّظم���ي موك���ب الوف���ود العربية      
واالأجنبي���ة: »خ���الل ال�شن���وات القليلة 
االأجان���ب  الزائ���رون  يخ���رج  االأخ���رة 
ف�ش���اًل ع���ن زائري���ن م���ن دول عربي���ة 
الإحي���اء  موّح���د  عزائ���ي  موك���ب  يف 
زي���ارة اأربعيني���ة �شي���د ال�شه���داء )عليه 
ال�ش���الم( وا�شت���ذكار م�شاب���ه العظي���م، 
املدين���ة  مرك���ز  يف   يطوف���ون   حي���ث 
مروراً بالعتبتني احل�شينية والعبا�شية 

وي�شاركون  يف هذا احلدث املليوين«.
واأ�ش���اف اّن »زائري���ن م���ن )35( دول���ة 
اأجنبي���ة قدمت اإىل كربالء و�شاركت يف 
اإحي���اء ال�شعائ���ر احل�شيني���ة ف�شاًل عن 
تق���دمي اخلدم���ات اإىل الزائري���ن عل���ى 
الطريق املوؤدي بني النجف وكربالء«.

 

تقرير: تي�سري عبد عذاب

تق��اري���ر

قلوب من العامل الغربي والعربي يوّحدها حّب احلسني ُتشارك 
يف إحياء أربعينيته 
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                     ا�شتم����ر املهرج����ان ال����ذي اأقي����َم االأ�شب����وع 
املا�ش����ي ليوم����ني متتالي����ني واأقيم����ت فعاليات����ه عل����ى 
قاع����ة خامت االأنبياء يف ال�شح����ن احل�شيني ال�شريف، 
وت�شّم����ن طرح بحوث اأكادميية وحوزوية اإ�شافة اإىل 
اإقام����ة اأم�شي����ة قراآني����ة واخ����رى �شعري����ة وكلمات من 
م�شوؤولني ونا�شطني مبجال حقوق االإن�شان؛ احتفاًء 
بزين����ب )عليها ال�شالم( و�شط ح�شور كبر واأ�شداء 
اأكرب تلقاها هذا املهرجان الذي يقام لل�شنة االأوىل؛ 
وق����د يك����ون املهرج����ان االأّول م����ن نوع����ِه ال����ذي يدعو 
ملناه�ش����ة العن����ف �شد امل����راأة ويتخ����ذ يف الوقت نف�شه 
مث����اًل اأعل����ى للم����راأة وه����ي ال�شي����دة احل����وراء )عليها 

ال�شالم(.
واأو�ش����ح ال�شي����خ عل����ي املط����ري م����ن ق�ش����م التوجي����ه 
الديني؛ اّن »هذا املهرجان ياأتي مَع ق�شيتني مهمتني 
وهم����ا ق�شي����ة ن�شرة ال�شي����دة زينب )عليه����ا ال�شالم( 
والدف����اع ع����ن مرقده����ا الطاه����ر ال����ذي يتعر�س اإىل 
هجم����ة �شر�شة من قبل ال�شلفيني واأعداء اأهل البيت 
)عليه����م ال�ش����الم(، والثاني����ة منا�شب����ة الي����وم العامل����ي 

ملناه�شة العنف �شّد املراأة«.
بح����وث  ط����رح  املهرج����ان  »ت�شم����ن  حديث����ه،  وتاب����ع 
اأكادميي����ة وكلم����ات وفعاليات ثقافي����ة ودينية لن�شرة 

هذه ال�شيدة العظيمة والتذكر باأدوارها امل�شرفة يف 
م�شرة االأمة االإ�شالمية«.

وكان لوزي����رة الدولة ل�ش����وؤون املراأة العراقية ال�شيدة 
ابتهال الزيدي كلمة م�شاركة يف هذا املهرجان والتي 
ذك����رت فيه����ا ال����دور الر�ش����ايل لل�شيدة زين����ب )عليها 
ال�ش����الم( وت�شحياته����ا اجل�ش����ام م����ع اأخيه����ا احل�شني 

)علي����ه ال�ش����الم( يف نه�شته العظيم����ة وقيادة الركب 
احل�شين����ي بع����د ا�شت�شه����اده«، الفتًة اإىل م����ا »تتعر�س 
العن����ف  م����ن  والع����امل  الع����راق  يف  الي����وم  امل����راأة  ل����ه 
واال�شطه����اد حتى دفع����ت االإن�شانية جمع����اء �شرائب 
م����ن اأمنها وا�شتقرارها نتيجة العتمادها لغة العنف 

يف خطابها«. 
وبّين����ت الزي����دي ان »للمراأة العراقي����ة دورا كبرا  يف 

التنمي����ة الب�شري����ة وم�ش����رة عجلة البن����اء والتطور، 
واإن اق�شاءه����ا وتهمي�شه����ا تعطي����ل لن�ش����ف طاق����ات 
املجتم����ع، حت����ى ج����اءت الدع����وات لالهتم����ام بامل����راأة 
واالإن�ش����اف،  العدال����ة  وت�شخ����ر طاقاته����ا وحتقي����ق 

وحمايتها ونبذ كل اأ�شكال العنف �شدها«.
وكان ل����كل م����ن م�ش����وؤول معتمدي املرجعي����ة الدينية 
العليا ال�شيد حمم����د ح�شني العميدي، وع�شو جلنة 
املراأة مبجل�س الن����واب العراقي هدى �شّجاد وعميدة 
كلي����ة الرتبي����ة االأ�شا�����س بجامع����ة بغ����داد الدكت����ورة 
�ش����روق كاظ����م؛ كلمات خا�ش����ة مبو�شوع����ة املهرجان 
واأك����دت عل����ى �ش����رورة ن�ش����رة ال�شي����دة زين����ب )عليها 
ال�شالم( والتذكر مبظلوميتها، ف�شاًل عن حت�شيد 
الراأي العام ملناه�شة العنف �شّد املراأة التي اأ�شبحت 
ظاهرة اجتماعية يجب اإيجاد احللول الرادعة لها.

دعوات للدفاع عن مثال املرأة العظيمة زينب )عليها السالم(

ــي يف العتبة  ــه الدي ــم التوجي ــاَم قس أق

احلسينية املقدسة مهرجانًا واسعًا لنصرة 

ــالم( والدفاع  ــيدة زينب )عليها الس الس

ــالمي  ــول اليوم العاملي اإلس ــا مع حل عنه

ــف ضد املرأة والذي يصادف  ملناهضة العن

ــه  ــني )علي ــام احلس ــبايا اإلم ــول س وص

ــالم( من الكوفة إىل الشام، إضافة  الس

ــه مرقدها  ــرض ل ــذي يتع ــر ال إىل اخلط

الطاهر خالل األحداث األخرية لسوريا.

العتبة احلسينية تقيم مهرجان نصرة السيدة زينب ومناهضة العنف ضّد املرأة

ǎƥǋƓƜǁƐ ǏǂƳ :ƥǐƥƾƗ

و

السيد حممد حسني العميدي

السيدة ابتهال الزيدي
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)3500( متطّوع من العراق وخارجه شارَكوا يف تقديم اخلدمات املقدمة من العتبة احلسينية

اإىل جان���ب اخلدم���ات املقدمة م���ن قبل منت�شبي 
العتب���ة احل�شيني���ة املقد�ش���ة لزائ���ري االأربعينية 
املبارك���ة، فق���د كان لالأخ���وة املتطوع���ني دور هام 
وب���ارز خالل هذه الزيارة املليونية ببذل اجلهود 

الكبرة يف تقدمي اخلدمة اخلال�شة.
يف  والتن�شي���ق  احل���وار  �شعب���ة  م�ش���وؤول  وق���ال 
اأّن���ه »لل�شن���ة  العتب���ة املقد�ش���ة؛ قا�ش���م م�شل���ح: 
التا�شعة على الت���وايل ت�شتمر امل�شاركات الفاعلة 
)علي���ه  االم���ام احل�ش���ني  للمتطوع���ني خلدم���ة 
ال�ش���الم( يف الزي���ارات املليونية ال�شيم���ا يف زيارة 
اأربعينية االمام احل�شني )عليه ال�شالم( املباركة 
مل���ا لها من اهمي���ة وخ�شو�شية لدى املوؤمنني  يف 

اإحيائها وهي م�شاركة كبرة ت�شتحق الثناء«. 
وتاب���ع حديث���ه، »بلغ ع���دد املتطوع���ني امل�شاركني 
ه���ذا الع���ام )3500( متط���وع م���ن داخ���ل  الع���راق 
وخارج���ه، حي���ث مّت التن�شي���ق واالإع���داد امل�شب���ق 
الو�ش���ط  حمافظ���ات  ابن���اء  م���ع  الزي���ارة  له���ذه 
واجلن���وب وهناك عدد اآخر م���ن اجلن�شيات غر 
العراقي���ة كلبن���ان والبحري���ن وال�شعودي���ة وعدد 

اآخر  من العراقيني املهاجرين يف اأ�شرتاليا«.

واأ�شاف م�شل���ح، »مّت توزيع املتطوعني وفق اآلية 
معتم���دة بح�ش���ب احلاجة ل���كل ق�شم م���ن اأق�شام 
العتب���ة احل�شينية وتنّظم وفق جداول وهيكليات 
مت و�شعه���ا �شابقاً ودرجها �شمن اخلطة االمنية 

املعّدة من قبل العتبة املقد�شة«.
واأو�ش���ح اأي�شاً باأنه »يتم اإع���داد املتطوعني قبيل 
الزي���ارات الديني���ة وجتمي���ع املعلوم���ات الكامل���ة 
عنه���م، م���ع ا�ش���دار  باج���ات خا�ش���ة به���م الأداء 
املهمة املوكلة لهم على اأكمل وجه �شفاً اإىل �شف 

اأخوتهم منت�شبي العتبة املقد�شة«.

ان  والتن�شي���ق  احل���وار  �شعب���ة  م�ش���وؤول  وب���نّي 
»االأخ���وة املتطوع���ني مّت توزيعه���م عل���ى عدد من 
التابع���ة  واملهم���ة  واملراف���ق احليوي���ة  املوؤ�ش�ش���ات 
للعتبة املقد�شة كمدين���ة الزائرين وجمّمع �شيد 
ال�شه���داء اخلدم���ي وخميم���ات اإي���واء الزائري���ن 
واملف���ارز الطبية وم�شيف االإمام احل�شني )عليه 
ال�ش���الم( وحف���ظ النظ���ام وتل الزينبي���ة، ف�شال 
ًع���ن م�شاركة ع���دد جّيد م���ن الن�ش���اء املتطوعات 

)الزينبيات( بهذه الزيارة املباركة«.

قب���ل  م���ن  املبذول���ة  للجه���ود  وتقدي���راً  عرفان���اً 
منت�شب���ي ومتطوع���ي العتب���ة الكاظمي���ة املطهرة 
خ���الل الزي���ارة االأربعيني���ة املبارك���ة، ثّمن االأمني 
الع���ام للعتب���ة احل�شيني���ة املقد�ش���ة ه���ذه اجله���ود 
احلثيث���ة، وذل���ك خ���الل لقائ���ه وف���داً م���ن العتبة 
الكاظمي���ة الذي اأب���دى ا�شتعداده الكامل لتقدمي 

اخلدمات اإىل جانب منت�شبي العتبة احل�شينية.
و�شارك���ت العتب���ة الكاظمية ب���� )250( منت�شباً من 
منت�شبيه���ا لتق���دمي اخلدم���ات يف مدين���ة كربالء 
املقد�ش���ة، ف�ش���اًل عن تزوي���د املدينة ب���� )20( اآلية 
خمتلف���ة خدم���ة لزائ���ري �شي���د ال�شه���داء )علي���ه 

ال�شالم(.
وق���ال �شماح���ة ال�شي���خ عب���د امله���دي الكربالئ���ي: 
»نب���ارك لكم ول���كل خَدمة االإم���ام احل�شني )عليه 
ال�ش���الم( هذه اجلهود املبذول���ة، واأنتم معروفون 
وعل���ى �شن���وات عدي���دة بن�شرتك���م بامل���ال والنف�س 

والوقت ل�شيد ال�شهداء وزائريه جم�ّشدين بذلك 
الوالء احلقيقي من خالل التعاون والتكاتف مع 

اأخوتكم من منت�شبي العتبة احل�شينية«.
وتاب���ع حديث���ه، »اأو�شيك���م باحلر�س عل���ى �شفات 
اخل���ادم احلقيقي وعلى راأ�شها االإخال�س يف النية 
هلل تعاىل والوالء الآل بيت النبي )�شلى اهلل عليه 
واآل���ه( وكافة ال�شف���ات العبادية واالأخالقية التي 

اأّكدت عليها العرتة الطاهرة«.
واأ�شاف �شماحته، اّن »خدمة زائري �شيد ال�شهداء 
)علي���ه ال�شالم( �ش���رف كبر والب���ّد اأن ن�شكر اهلل 
تع���اىل عل���ى ه���ذه اخلدم���ة اخلال�ش���ة، واحلر�س 
)عليه���م  البي���ت  اأه���ل  وثقاف���ة  فك���ر  ن�ش���ر  عل���ى 
ال�ش���الم(، واأنت���م يف العتب���ة الكاظمي���ة اأ�شبحت���م 
اأ�شح���اب ن�ش���اط ثقايف وفك���ري نرج���و اأن ي�شتمر 

خلدمة االإ�شالم ورفعته«. 

الشيخ الكربالئي يّثمن جهود منتسيب العتبة الكاظمية يف خدمة زائري األربعينية
ǎƣƴƨǁƐ ƅƑƻƬ : ƥǐƥƾƗ
ǎƣǐǄƴǁƐ ǃƨƑƽ :ƥǐǋƬƗ
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                    بزي���ارة الوف���د مب���اركاً ل���ه جه���وده املبذول���ة اأواًل يف 
تقدمي اخلدمات الالزمة لزائري �شيد ال�شهداء )عليه ال�شالم(، 
وثانياً عرب تقدمي العرو�س امل�شرحية التي تو�شل ق�شية الطف 
وظالم���ات اأه���ل البي���ت )عليه���م ال�ش���الم( اإىل العامل ع���رب الفّن 

امل�شرحي.
وتاب���ع حديثه، »ناأمل اأن نق���ّدم منوذج اخلادم احلقيقي وال�شادق  
يف خدمت���ه لالإم���ام احل�ش���ني )علي���ه ال�ش���الم( ونحت���اج   يف ذل���ك 
اىل بن���اء �شخ�شي���ة ه���ذا اخلادم والتع���رف على مقوم���ات البناء؛ 
م���ن خالل درا�شة االأحادي���ث ال�شريفة التي رويت عن اأهل البيت 
)عليه���م ال�شالم( ويف مقدم���ة هذه املقومات وعل���ى راأ�شها املقّوم 
الروح���ي والثق���ايف واملعن���وي ا�شاف���ة اىل الق���درة االخت�شا�شي���ة 

له«.
 م�شيف���اً؛ ان  » م���ا ن�شاه���ده يف الع���راق م���ن ح���ب كب���ر لالإم���ام 
احل�ش���ني )عليه ال�شالم( يج���ب ان نرتجمه اىل �شخ�شية والئية 
�شادق���ة، واالن نح���ن يف الع���راق حت���ى نحاف���ظ على ه���ذا الكيان 

وهذه املبادئ نحتاج ان نبني انف�شنا و�شخ�شيتنا البناء  ال�شحيح 
الدين���ي واحل�ش���اري والبناء الذي ن�شتطي���ع من خالله اأن يكون 
لن���ا دور  فاع���ل يف املجتم���ع وان نبن���ي ال�شخ�شي���ة بن���اًء منوذجياً 
وان يك���ون ق���دوة يقتدي ب���ه املجتمع بااللت���زام بطاعة اهلل تعاىل 

وال�شالة وال�شيام وكرثة ذكر اهلل وم�شاعدة االخرين.«
واأّك���د االأم���ني الع���ام للعتب���ة املقد�ش���ة عل���ى �ش���رورة »االهتم���ام 
ب�شريح���ة ال�شب���اب وا�شتقطابه���م بكاف���ة الو�شائ���ل املتاح���ة، لك���ي 
ي�شتطي���ع التميي���ز ب���ني ال�شائ���ب واخلاط���ئ فه���م ميّثل���ون جيَل 
امل�شتقبل الذي يجب اأن يت�شلح بفكر اأهل البيت )عليهم ال�شالم( 
ومبادئه���م القّيمة«. بينما اأو�شح نائب رئي�س رابطة الغدير علي 
حمم���د جا�شم  اّن »عمل الرابطة متثل خالل الزيارة االأربعينية 
بتق���دمي عرو�س م�شرحية حتاكي ق�شية الطف اخلالدة، ف�شاًل 
ع���ن تق���دمي خدم���ات للزائري���ن الكرام  م���ن بينها ن�ش���ب خمّيم 
كب���ر ي�ش���م )1000( �شري���ر الإي���واء الن�ش���اء، ف�ش���اًل ع���ن تقدمي 

خدمات طبية واإر�شادات دينية وتوجيهية للزائرين«.

الشيخ الكربالئي يلتقي وفد رابطة الغدير اإلسالمية ويبارك جهودها يف خدمة زائري األربعينية

ǎƣƴƨǁƐ ƅƑƻƬ :ƥǐƥƾƗ

ǎƣƐǋƴǁƐ üǋƨƥ :ƥǐǋƬƗ

ضمَن برنامج العتبة احلسينية املقدسة باستقبال الوفود القادمة ملدينة كربالء املقدسة التقى مساحة األمني العام الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي وفد رابطة الغدير الثقافية اإلسالمية اليت شاركت بتقديم اخلدمات لزائري األربعينية املباركة 

فضاًل عن تقدميها للعروض املسرحية اليت حتاكي قضايا الطف األليمة 

ورحب

ال�شيخ 

الكربالئي 
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ƕǄƴǆǁƐ ǅǐƨƟ :ƥǐƥƾƗ
يف

 بادرة 
                 االأوىل م���ن نوعه���ا اقدم���ت عليه���ا تعد

العتب���ة احل�شيني���ة املقد�ش���ة جلع���ل واقع���ة الطف 
االأليم���ة جرمية �ش���د االإن�شانية وذلك من خالل 
جم���ع ب�شم���ات الزائرين ب�شكل اختي���اري لرفعها 
اىل املنظم���ات الدولي���ة وق���د �شهدت ه���ذه البادرة 
ترح���اب الكث���ر م���ن الزائري���ن ب���ل ومنه���م م���ن 

تفاعل مع املبادرة حيث وقعوا بالدم.

وحت���دث علي كاظ���م �شلط���ان رئي�س ق�ش���م اإعالم 
العتب���ة احل�شينية املقد�شة ع���ن فكرة هذه املبادرة 
قائ���اًل: ان “جمع الب�شمات ه���ي اخلطوة االأوىل 
الإثبات واقعة الطف باأنها جرمية �شد االإن�شانية 
للمنظم���ات الدولي���ة ك���ون واقع���ة ي���وم عا�ش���وراء 
وال�شماوي���ة  الديني���ة  املعاي���ر  خالف���ت  االأليم���ة 
والو�شعية وجمي���ع القوانني الدولية وم�شامني 
احل���روب الع�شكري���ة ل���ذا عمل���ت العتب���ة املقد�شة 
عل���ى اثب���ات ه���ذه الواقع���ة باأنه���ا جرمي���ة بح���ق 
االإن�شاني���ة مم���ا يعط���ي احل�شانة الأن�ش���ار االإمام 
احل�ش���ني )عليه ال�ش���الم( وع���دم امل�شا�س بكل من 

يعمل على احياء ال�شعائر احل�شينية”.
“ه���ذه املب���ادرة �شيت���م رفعه���ا اىل  اأن  ولف���ت اىل 
الإقراره���ا  املتح���دة  واالأمم  الدولي���ة  املنظم���ات 
جرمي���ة �ش���د االإن�شاني���ة” مبين���ا اأن “كوكبة من 
خرة املحامني الدوليني املحرتفني من خمتلف 
دول الع���امل قد مت االتف���اق معهم ملتابعة الق�شية 

مع املنظمات الدولية”.
م�شاهم���ة  تع���د  “املب���ادرة  ان  �شلط���ان  واأ�ش���اف 
الإحي���اء النه�ش���ة احل�شيني���ة ك���ون واقع���ة الط���ف 
باأحداثه���ا املفجع���ة انته���اكاً حلق���وق االإن�شان من 
قتل االأطفال و�شب���ي الن�شاء ورفع الروؤو�س ومنع 
امل���اء حي���ث تعد ه���ذه املفا�شل خروق���ات لد�شاتر 

االإن�شانية عامليا”.
ه���ذه  “اثب���ات  ان  االإع���الم  ق�ش���م  رئي����س  وزاد 
اجلرمية �شمن مواثيق احلقوق االن�شانية دوليا 
يع���د مك�شب���ا للنه�ش���ة احل�شيني���ة” مو�شح���ا اإن 
“العتبة املقد�شة �شت�شعى اإىل جمع مليون ب�شمة 
م���ن خمتل���ف دول الع���امل خ���الل زي���ارة اأربعينية 
االإم���ام احل�شني )عليه ال�شالم( لهذا العام ونحن 
�شاع���ون جلم���ع املزي���د م���ن التواقي���ع الت���ي تع���د 

مبثابة الوثيقة على عظم هذه امل�شيبة”.
وح���ال ن�ش���ر �شجالت جمع الب�شم���ات يف عدد من 
االأماكن والطرق���ات املوؤدية اىل كربالء ا�شطفت 
جماه���ر املحب���ني للم�شاهم���ة بهذه املب���ادرة وقد 
ملحن���ا يف ال�شج���الت ا�شم���اء بل���دان عدي���دة م���ن 
اأمري���كا واأورب���ا واآ�شي���ا واأفريقي���ا �شباب���ا وم�شيب���اً 
ن�ش���اء ورجاال وبني ه���وؤالء كان لالأطف���ال اإ�شرار 
عل���ى ن�شرة الق�شية احل�شينية فمنهم من �شارك 
وه���و يقول “انتخ���ب احل�شني” وبينهم من طلب 
ان يك���ون اهلل �شاه���دا عل���ى ب�شمت���ه وبينه���م م���ن 
كان ي�ش���األ البارئ  عز وج���ل  اأن يزيل الهم والغم 

ع���ن حمبي اأه���ل البي���ت )عليهم ال�ش���الم( ن�شرة 
للحق.

ومن بني حمالت جمع الب�شمات التقينا الزائرة 
)اأم عب���د اهلل( 43 عام���ا من البحري���ن التي قالت 
“نه���ب احلياة للح�ش���ني ونب�شم بالدماء لن�شرة 
االإمام ون�شاأل اهلل اأن نكون ممن يلبي نداء االإمام 
احل�ش���ني )علي���ه ال�ش���الم( حينم���ا ق���ال )ه���ل من 
نا�ش���ر ين�شرن���ا اه���ل البي���ت(”، فيم���ا اأ�شاف���ت اأم 
ح�ش���ني 48 عام���ا م���ن لبن���ان “امني���ة العا�ش���ق ان 
يحظ���ى ب�ش���رف خدم���ة املع�ش���وق” وطالبت ممن 
كان���وا برفقته���ا اأن “ي�شارك���وا ولك���ن ب�ش���رط ان 
يب�شم���وا بال���دم بدال عن احلرب”. اأم���ا الزائر اأبو 
ط���الل 60 عام���ا م���ن ال�شعودي���ة فق���د طل���ب م���ن 
العتب���ة احل�شيني���ة املقد�ش���ة “اال�شتم���رار وامل�شي 
نحو املزيد لرفع راية احل�شني يف كل اأفق ي�شهده 
اأي اإن�ش���ان”. فيما قال الزائر اأبو حممد 51 عاما 
م���ن الع���راق:  “اي �شرف هذا باأن يك���ون االإن�شان 
من���ا �شاه���دا للح�ش���ني واأي اأمٍل بن���ا ونح���ن ن�شهد 
ب���اأن  الدولي���ة  املنظم���ات  ونطال���ب  الع���امل  اأم���ام 
تلتف���ت لهذه اجلرمية الت���ي مل يربد الزمان من 
حرارة م�شابها ومل ي�شتكن”. فيما اأعرب العديد 
م���ن امل�شاركني عن م�شاعرهم احلزين���ة اإزاء هذه 
املب���ادرة، و تاأم���ل كث���رون مل���ا �شيتحق���ق يف ح���ال 
اعتب���ار واقع���ة الط���ف جرمي���ة بح���ق االإن�شاني���ة؛ 
الم�ش���ني ه���دي املجتمع���ات الت���ي ادخ���ل البع����س 
منه���ا واقعة الط���ف منهجا تعليمي���ا وتربويا كما 
يف مملكة الرنويج بينما ما زال العامل االإ�شالمي 

متخلفاً عن ذلك.

من احمللية إىل العاملية..
زائرو األربعينية يبصمون لالعرتاف بواقعة الطف جرميًة حبق اإلنسانية
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                 َياأُخ���ُذ مِبجاِم���ِع االألب���اب ،َو�ِشه���اُم 
املََط���ِر،  ِبَغ���زاَرِة  َتَته���اوى  الّناِكث���نَي  الُبغ���اِة 
يف  ُمَتناِث���َرٌة  واك���ي  الَزّ واه���ُر  الَطّ َواالأْج�ش���اُد 
حراِء َت�ْشِقي االأر�َس املُجِدَبَة ِبِدماِء  اأرجاِء ال�َشّ
َي���ِة َوالَكراَم���ة َوَقد اأَخَذ احَل���ُرّ ِمْن اأولِئَك  احُلِرّ
���رِبُ االأبط���اُل ، َوَي�شُرُخ  ف���َوِة َماأَخ���َذُه َفَي�شْ ال�َشّ
رُبَك  االأطف���اُل : الَعَط�س..الَعَط����س!! فلّلِه �شَ

رِب يا اأبا َعْبِد اهلل. �َشِيّدي يا اأمثوَلَة ال�َشّ

ِم  ���َرّ حُمَ ِم���ْن  العا�ِش���ِر  َظه���َرُة  اإَنّه���ا   
وال..َوُهن���ا َيلَتِف���ُت  ْم����ُس َعل���ى َو�َش���ِك الَزّ وال�َشّ
اِئدي( لالإماِم احُل�َشنِي عليه  )اأبو ُثماَم���ة ال�شّ
ال�ش���الم وَيقوُل :)ي���ا اأبا َعب���ِد اهلِل ، َنف�ِشي َلَك 
بوا ِمنَك، َوال  الِفداُء ، اإيّن اأرى هوؤُالِء َقِد اقرَتَ
واهلِل ال ُتقَت���ُل َحّت���ى اُقَت���َل دوَنَك اإْن �ش���اَء اهلُل ، 
الَة  لَّيُت هِذِه ال�َشّ واأُِح���ُبّ اأَْن األقى َرِبّي وَق���د �شَ
ت���ي َدنا َوقُتها( َفَرَف���َع احُل�َشنُي عليه ال�شالم  اَلّ
الَة ،َجَعلََك اهلُل ِمَن  َراأ�َشُه ُثَمّ قاَل:)َذَكرَت ال�َشّ
ُل َوقِتها (،كاَن  اِكريَن،َنَعم ه���ذا اأَوّ املُ�َشّل���نَي الَذّ
الة  وا ال�َشّ ميِع َولِكَنُّهم اأَدّ اخَلَطُر حُمِدَقاً باجَلّ
ُه َدْر�ٌس  َمَع ُكِلّ ما َيجري َحوَلُهم ِمْن ُخُطوب..اإَنّ
هاَدة.. َعِظي���ٌم ِمْن ُدرو�ِس َمدَر�َشِة عا�شوراِء ال�َشّ

ُجَل  مَلْ ُيِج���ب احُل�َش���نُي عليه ال�شالم ذل���َك الَرّ
الٍة َفَنحُن َنخو�ُس  بالَق���ول )َوَهْل هذا َوقُت �شَ
ِغم���اَر َح���رٍب طاَحَنٍة داِمَية ؟!( َب���ْل َدعا اهلل َلُه 
اِكريَن(،َوباَدَر اإىل  اأْن َيجَعلَ���ُه )ِمَن املُ�َشّلنَي الَذّ

الِة َفهَي الَهَدُف االأ�شمى ِلِتْلَك احَلرِب.. ال�شّ

انطالق���اً ِمْن ه���ذا املَوِق���ِف الَكرمي،   
َوَنحُن َنعي�ُس ذكرى احُل�َشنِي َواأْهِل َبيِته )�َشالُم 
َفر  م َو�شَ َرّ اهلل َعلَيِهم اأجَمِع���ني( يف �َشْهَري حُمَ
���ة  االأرَبعينَيّ ي���اَرة  َوالَزّ عا�ش���وراء  زي���اَرة  َحْي���ُث 
-زاَدُهم���ا اهلل �َشَرَفاً َوِرفَعًة- الُبَدّ َلنا ِمْن َكِلَمٍة 
َمَع اأَحباِب احُل�َشنِي عموَماً وزائريِه الِكراِم َعلى 
ْكَرى َتْنَفُع امْلُوؤِْمِننَي  َوج���ِه اخُل�شو�س )َفاإَِنّ الِذّ
 ِ ���ْم �َشَعاِئَر اهلَلّ (..َيق���وُل َتعاىل)َذِل���َك َوَمْن ُيَعِظّ
ُة  ِحَبّ َه���ا االأَ َه���ا ِمْن َتْق���َوى اْلُقُلوِب(،..َنعم اأَُيّ َفاإَِنّ
يف اهلل اإَِنّ ِزي���اَرَة احُل�َشنِي عليه ال�شالم ِهَي ِمْن 
�َشعاِئ���ِر اهلل الَعِظيَم���ِة، َفِهَي زي���اَرٌة ِلَر�ُشوِل اهلل 
َب���ْل ِهَي زي���اَرٌة هلل يف َعْر�ِش���ِه َكم���ا َوَرَد يف ُجْملٍَة 
واَيات..َوالأَْجِل اأَْن َنُكوَن ُزّواَراً َمْقبوِلنَي  ِمَن الِرّ
ّي���نَي ِعْن���َد اهلِل َوِعْن���َد اأَوِلياِئ���ِه َف���ال ُب���َدّ  َوَمر�شِ
َمَرنا ِبِه َر�ُش���وُل اهلل َواأَْهل َبيِته  ���َر مَب���ا اأَ اأَْن َناأمَتِ
َنّ  اأَ اأَْجَمِعني(..َوال�َش���َكّ  َعلَيِه���م  اهلل  ل���واُت  )�شَ
���الَة ِهَي اأَْعَظُم �َشِع���َرٍة َفَر�َشها اهلُل َتعاىل  ال�َشّ

َعلى ِعباِدِه..

اِدُق عليه ال�شالم: يقوُل االإماُم ال�شّ

���الِة  ال�َشّ َمواقي���ِت  ِعن���َد  �شيَعَتن���ا  )امَتِحن���وا 
َحدي���ٍث  يف  َعلَيها(،َوق���اَل  حُماَفَظُتُه���م  َكي���َف 
ِل َعلى الَوْقِت االأِخِر  ���ُل الَوْقِت االأَوّ اآَخر:)َف�شْ
نيا(،َوِمن َكالٍم الأَحِد  ���ِل االآِخَرِة َعل���ى الُدّ َكَف�شْ
وِر  الِة ِهَي اأوقاُت احُل�شُ ُعلَماِئنا ‘‘اأّن اأوقاَت ال�َشّ
َنّ  يف َجن���اِب الُقد����ِس ِبَح�ش���َرِة ذي اجَل���الِل، َواأَ
احَل���َقّ َتعاىل َمِل���ُك املُُلوِك َوالَعظي���م املُطلَق يف 

���ذي ُهَو  ِعيف اَلّ ِتْل���َك االأوق���اِت َدع���ا َعْب���َدُه ال�شَّ
ال �َش���يء اإىل ُمناجاِت���ِه واأَِذَن َل���ُه بالُدخ���وِل اإىل 
���ة  االأَبدَيّ ع���ادِة  بال�َشّ َيف���وَز  َحّت���ى  الَكراَم���ِة  داِر 
روَر َوالَبهَج���ة الّداِئمَيّة،،..َفلَن�شَمع  وَيِجَد ال�ُشّ

َوَنَتِّعظ!

يِل اإىل َثرى  َفيا اأَُيّها الّزاِحُفوَن َكال�َشّ  
َد اهلل ُخطاُكم اإىل  احُل�َش���نِي عليه ال�شالم: �َش���َدّ
م  ُكِلّ َخٍر َوَبَرَك���ٍة َوَرحَمٍة..�َشُعوا ُن�شَب اأَعُينًكُ
الَة  َقوَل اهلل الَعِظيم يف ِكتاِبِه الَكرمي )اإَِنّ ال�َشّ
ِمِننَي ِكَتاًب���ا َمْوُقوًتا(،َوال َتن�َشوا  َكاَن���ْت َعلَى امْلُوؤْ
ف  هيد..َفلَنَتوَقّ ر�َس ِم���ْن اإماِمُك���م ال�شَّ ه���ذا الَدّ
الِة  َع���ْن املَ�ش���ي َواإقاَم���ِة الَع���زاِء يف اأوق���اِت ال�َشّ
حب���ه  َو�شَ َبيِت���ه  َواأَْه���ُل  احُل�َش���نُي  ���َف  َتَوَقّ َكم���ا 
الِقت���اِل  َع���ِن  اأجمع���ني(  عليه���م  اهلل  )�ش���الم 
يف ذل���َك الَي���وِم املَ�شهوِد،َولَنُك���ْن ِم���َن املُ�َشّل���نَي 
َقاُموا  ِذي���َن ا�ْشَتَجاُبوا ِلَرِبِّهْم َواأَ اِكريَن )َواَلّ الَذّ

الَة(.. ال�َشّ

���الِة يف َوقِته���ا اأَعُظ���ُم  َفِف���ي اأداِء ال�شّ  
���ذي َوَه���َب  ُن�ش���رٍة للُح�َش���نِي علي���ه ال�ش���الم اَلّ
الة،واأعلَُموا  ْج���ِل ال�َشّ ُكَلّ َواأَع���َزّ ما َلَديِه ِم���ْن اأَ
���وَت االأذاِن ُه���َوِ مَبثاَب���ِة ِن���داِء احُلّرَي���ِة.. اأََنّ �شَ

َوالَنّ�شي���م اَلّذي َيَهُب احَلي���اَة ِلروِح اال�شتقالل 
ُنفو����س  َواخَل���وَف يف  ع���َب  الُرّ َوُيث���ُر  واملَج���د، 
االأع���داِء احلاِقدي���َن، وُيعَت���رُب َرمَزاً ِم���ْن ُرموِز 

َبقاء االإِ�شالم.

الَة َس احُلَسنُي الصَّ َهَكذا َقدَّ

 الدور الثقافي للمراقد الشريفة
التعلي���م ي�شكل اأبجدية الثقافة اذ بدونه ي�شتع�شي 

الثقاف���ة،  جوان���ب  اأغل���ب  اإقتح���ام  االإن�ش���ان  عل���ى 

وللمراق���د دور فاع���ل يف تن�شي���ط حرك���ة التعلي���م 

وذل���ك الأن زي���ارة املراق���د ت�شن���ف مرتبته���ا عن���د 

االإمامي���ة دون الواجب وف���وق االإ�شتحباب الإ�شرار 

اأئمة امل�شلمني على �شرورة ممار�شتها ولو يف اأ�شعب 

الظ���روف كم���ا اإعتربوا تركه���ا من اجلف���اء املقيت، 

وللزي���ارة طقو����س متنوع���ة اأهمه���ا ت���الوة ن�شو�س 

معين���ة -ت�شمى الزي���ارة- يف كل منا�شبة، وقد حثت 

الرواي���ات على تالوته���ا فعندها ي�شع���ى الزائر اإىل 

تعلم القراءة كحد اأدنى -وباالأخ�س يف تلك احلقبة 

الزمني���ة- ليتمكن من قراءة تل���ك الن�شو�س اأوال، 

كم���ا اأنه ي�شع���ى اإىل فهم معانيها ثاني���ا، لي�شتوعب 

الزي���ارات  بع����س  لن����س  خ�شوع���ا  منه���ا  املق�ش���ود 

)عارف���ا بحق���ك( والت���ي من �شبله���ا اإ�شتيع���اب تلك 

الف�شائ���ل واالأمور املت�شمن���ة لها الزيارات، وبذلك 

يتجاوز املرء مرحلة االأمية ويعد يف عداد املتعلمني، 

وعنده���ا ي�شع���ر بحالوته���ا فيندرج يف ك�ش���ب العلم 

واملعرف���ة، ومن حركة الزي���ارة الدوؤوبة واملتوا�شلة 

ط���وال ال�شنة يف املنا�شبات اخلا�شة والعامة وتوافد 

الزائري���ن م���ن اأقط���ار الع���امل كاف���ة ن�ش���اأت حرك���ة 

 تعلي���م اللغ���ة العربية اأي�شا اإىل جان���ب لغة الزائر.

ويف ظ���ل اأج���واء التواف���د ه���ذه وباالأخ����س لزي���ارة 

مرق���د االإم���ام احل�ش���ني )علي���ه ال�ش���الم( وال���ذي 

تع���د مدينت���ه م���ن اأك���رث امل���دن املقد�ش���ة يف الع���امل 

االإ�شالم���ي اإ�شتقب���اال لل���زوار حي���ث ذك���رت بع����س 

امل�شادر اخلربية الر�شمية اأن عدد الزائرين الذين 

اأم���وا مدين���ة احل�ش���ني )علي���ه ال�ش���الم( يف مو�ش���م 

االأربع���ني م���ن �شهر �شفر لع���ام 1417ه� بل���غ  �شبعة 

مالي���ني زائ���ر من كاف���ة االأ�شق���اع، ومن �ش���اأن هذا 

الن�شاط واحلركة على طول التاريخ اأن تتبلور فيه 

الثقافات وتلتقي احل�شارات فتولد يف ظلها حركة 

فكري���ة كتعب���ر الزم واأث���ر حتم���ي له���ذه احلال���ة، 

ن�ش���اأت وترعرع���ت جمموع���ة م���ن  وبالفع���ل فق���د 

املذاه���ب الفكري���ة الت���ي كان لها دور ه���ام يف تغير 

امل�ش���ار الفكري والعلمي يف ف���رتات زمنية خمتلفة، 

له���ا  كان���ت  الت���ي  الفكري���ة  احل���ركات  تل���ك  وم���ن 

�ش���والت وج���والت يف ه���ذه املدينة بال���ذات احلركة 

االإخباري���ة بق�شميه���ا عل���ى �شبيل املث���ال ال احل�شر، 

و�ش���ع  يف  ال���دور  له���ا  الت���ي  االأ�شولي���ة  واحلرك���ة 

االأ�ش����س يف الفق���ه االإمام���ي اإىل جان���ب احل���ركات 

ال�شيا�شي���ة والعقائدي���ة الت���ي مت ذك���ر جان���ب منها 

 ل���دى البحث عن مدينة احل�ش���ني )عليه ال�شالم(.

وم���ن حتمي���ات النه�ش���ة الفكري���ة ال�شامل���ة والدة 

ه���ذه  �شه���دت  فق���د  وبالفع���ل  العلمي���ة،  احلرك���ة 

علمي���ة  حما�ش���ة  واالأ�شيل���ة  العريق���ة  املدين���ة 

 دوؤوب���ة ومتنامي���ة قلم���ا ت�شاهيه���ا مدين���ة اأخ���رى.

فمن���ذ الق���رن االأول ويف ظ���ل هج���رة كب���ار ال���رواة 

الر�ش���ول  �شب���ط  مرق���د  ج���وار  اإىل  والعلم���اء 

االأعظ���م )�شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�شل���م( -االإم���ام 

احل�ش���ني )علي���ه ال�ش���الم(- اأخ���ذت املدين���ة تبن���ي 

التالي���ة  الق���رون  و�شه���دت  العلمي���ة  دعائمه���ا 

ظهوره���ا كمدين���ة علمي���ة ب���ارزة ومرموق���ة تبواأت 

جامعته���ا العلمي���ة مكان���ة �شامي���ة، ولكنه���ا كان���ت 

تخ�ش���ع دوم���ا لعملي���ة املد واجل���زر نتيج���ة الو�شع 

البق���اع  جمم���ل  اآث���اره  اأ�شاب���ت  ال���ذي  ال�شيا�ش���ي 

 املقد�ش���ة ب�ش���كل ع���ام وه���ذه املدين���ة ب�ش���كل خا�س.

وو�شع���ت نواة ه���ذه النه�ش���ة العلمية ببن���اء املرقد 

ال�شري���ف لالإمام احل�ش���ني )عليه ال�شالم( فاإزدحم 

العلم���اء وال���رواة واأ�شحاب القل���م والفكر واأحاطوا 

بالرو�ش���ة املبارك���ة م�شتغل���ني الغ���رف املحيطة بها 

واالأروقة امل�شيدة حولها حتى عج ال�شحن ال�شريف 

بالدار�شني واالأ�شاتذة من اأ�شحاب العلم والفكر مما 

ح���دا بال�شلطان ع�شد الدول���ة اإىل تاأ�شي�س مدر�شة 

علمية الإ�شتيعاب ه���ذا الن�شاط العلمي وذلك الأول 

م���رة يف   تاري���خ الع���راق عل���ى االإط���الق وكان ذل���ك 

الهج���ري. الراب���ع  الق���رن  االأخ���ر م���ن  الرب���ع   يف 

جت جامعة ه���ذه املدينة  ومن���ذ قرونه���ا االأوىل خرَّ

املقد�ش���ة مئ���ات م���ن  العلم���اء واملفكري���ن وع�ش���رات 

املراج���ع، وزخرت مكتبتها العلمي���ة باألوف املوؤلفات 

الت���ي �شنفها واألفها خريجو هذه اجلامعة يف �شتى 

�شن���وف العل���م واملعرفة والتي عل���ى اأثرها اإزدهرت 

حرك���ة الكتابة واخل���ط يف عموم املنطق���ة، و�شهدت 

الع���راق. يف  اأول مطبع���ة  اإن�ش���اء  املقد�ش���ة   اأر�شه���ا 

ويعد القرنان الثاين ع�شر والثالث ع�شر الهجريان 

الع�شر الذهبي ملدينة احل�شني )عليه ال�شالم( من 

بني الق���رون من الناحي���ة العلمي���ة والفكرية، ومل 

تقت�ش���ر النه�ش���ة العلمي���ة يف ه���ذه اجلامع���ة عل���ى 

عل���وم الفقه واحلديث واالأ�شول ب���ل �شملت العلوم 

العقلي���ة والنقلية كافة االإ�شالمي���ة منها والعربية 

اإىل جانب علوم الطبيعة والفلك والطب وغرها، 

وكان للم���راأة دور بارز يف ت���داول العلوم االإ�شالمية 

العلم���اء  م�ش���اف  اإىل  اإرتق���ت  حي���ث  والعربي���ة 

 االأع���الم وح���از عدد منه���ن مكان���ة علمي���ة �شامية.

واأي�ش���ا وم���ن خ���الل م���ا قدمن���اه م���ن اأدوار يظه���ر 

جلي���ا الدور االإعالمي لهذه املراقد املقد�شة اإذ تعد  

مركزا للتالقي واالإنبعاث من جديد، ومبا حتمله 

موا�شم الزيارة من مقومات حقيقية لالإعالم فقد 

اإ�شتغ���ل العلم���اء واملفك���رون واالأحرار ه���ذا التجمع 

احلا�شد يف تلك املوا�شم كنقطة اإنطالق لن�شر الفكر 

االإ�شالم���ي ومبادئه، وقد �شاه���دت بنف�شي احلركة 

االإعالمي���ة يف الرب���ع االأخ���ر م���ن الق���رن الراب���ع 

ع�شر الهجري وكيف كانت الكتيبات واملن�شورات بل 

الكت���ب الفكرية والعقائدية توزع باللغات ال�شرقية 
( والغربي���ة يف مدينة احل�شني )عليه  م ل�ش���ال ا

ه بينم���ا كان اخلطب���اء ينته���زون  ه���ذ
املحا�ش���رات  الإلق���اء  الفر�ش���ة 
عل���ى  الهادف���ة  واخلط���ب 
اإىل  باالإ�شاف���ة  اجلماه���ر 
التجمع���ات واملوؤمت���رات التي 
كان���ت تق���ام يف رح���اب املرق���د 
احل�شيني وغ���ره من املراقد 

ال�شريفة.

�سادق مهدي ح�سن

 كاَن

 َصليُل

الّسيوِف
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جملة االحرار اال�سبوعية



                 َياأُخ���ُذ مِبجاِم���ِع االألب���اب ،َو�ِشه���اُم 
املََط���ِر،  ِبَغ���زاَرِة  َتَته���اوى  الّناِكث���نَي  الُبغ���اِة 
يف  ُمَتناِث���َرٌة  واك���ي  الَزّ واه���ُر  الَطّ َواالأْج�ش���اُد 
حراِء َت�ْشِقي االأر�َس املُجِدَبَة ِبِدماِء  اأرجاِء ال�َشّ
َي���ِة َوالَكراَم���ة َوَقد اأَخَذ احَل���ُرّ ِمْن اأولِئَك  احُلِرّ
���رِبُ االأبط���اُل ، َوَي�شُرُخ  ف���َوِة َماأَخ���َذُه َفَي�شْ ال�َشّ
رُبَك  االأطف���اُل : الَعَط�س..الَعَط����س!! فلّلِه �شَ

رِب يا اأبا َعْبِد اهلل. �َشِيّدي يا اأمثوَلَة ال�َشّ

ِم  ���َرّ حُمَ ِم���ْن  العا�ِش���ِر  َظه���َرُة  اإَنّه���ا   
وال..َوُهن���ا َيلَتِف���ُت  ْم����ُس َعل���ى َو�َش���ِك الَزّ وال�َشّ
اِئدي( لالإماِم احُل�َشنِي عليه  )اأبو ُثماَم���ة ال�شّ
ال�ش���الم وَيقوُل :)ي���ا اأبا َعب���ِد اهلِل ، َنف�ِشي َلَك 
بوا ِمنَك، َوال  الِفداُء ، اإيّن اأرى هوؤُالِء َقِد اقرَتَ
واهلِل ال ُتقَت���ُل َحّت���ى اُقَت���َل دوَنَك اإْن �ش���اَء اهلُل ، 
الَة  لَّيُت هِذِه ال�َشّ واأُِح���ُبّ اأَْن األقى َرِبّي وَق���د �شَ
ت���ي َدنا َوقُتها( َفَرَف���َع احُل�َشنُي عليه ال�شالم  اَلّ
الَة ،َجَعلََك اهلُل ِمَن  َراأ�َشُه ُثَمّ قاَل:)َذَكرَت ال�َشّ
ُل َوقِتها (،كاَن  اِكريَن،َنَعم ه���ذا اأَوّ املُ�َشّل���نَي الَذّ
الة  وا ال�َشّ ميِع َولِكَنُّهم اأَدّ اخَلَطُر حُمِدَقاً باجَلّ
ُه َدْر�ٌس  َمَع ُكِلّ ما َيجري َحوَلُهم ِمْن ُخُطوب..اإَنّ
هاَدة.. َعِظي���ٌم ِمْن ُدرو�ِس َمدَر�َشِة عا�شوراِء ال�َشّ

ُجَل  مَلْ ُيِج���ب احُل�َش���نُي عليه ال�شالم ذل���َك الَرّ
الٍة َفَنحُن َنخو�ُس  بالَق���ول )َوَهْل هذا َوقُت �شَ
ِغم���اَر َح���رٍب طاَحَنٍة داِمَية ؟!( َب���ْل َدعا اهلل َلُه 
اِكريَن(،َوباَدَر اإىل  اأْن َيجَعلَ���ُه )ِمَن املُ�َشّلنَي الَذّ

الِة َفهَي الَهَدُف االأ�شمى ِلِتْلَك احَلرِب.. ال�شّ

انطالق���اً ِمْن ه���ذا املَوِق���ِف الَكرمي،   
َوَنحُن َنعي�ُس ذكرى احُل�َشنِي َواأْهِل َبيِته )�َشالُم 
َفر  م َو�شَ َرّ اهلل َعلَيِهم اأجَمِع���ني( يف �َشْهَري حُمَ
���ة  االأرَبعينَيّ ي���اَرة  َوالَزّ عا�ش���وراء  زي���اَرة  َحْي���ُث 
-زاَدُهم���ا اهلل �َشَرَفاً َوِرفَعًة- الُبَدّ َلنا ِمْن َكِلَمٍة 
َمَع اأَحباِب احُل�َشنِي عموَماً وزائريِه الِكراِم َعلى 
ْكَرى َتْنَفُع امْلُوؤِْمِننَي  َوج���ِه اخُل�شو�س )َفاإَِنّ الِذّ
 ِ ���ْم �َشَعاِئَر اهلَلّ (..َيق���وُل َتعاىل)َذِل���َك َوَمْن ُيَعِظّ
ُة  ِحَبّ َه���ا االأَ َه���ا ِمْن َتْق���َوى اْلُقُلوِب(،..َنعم اأَُيّ َفاإَِنّ
يف اهلل اإَِنّ ِزي���اَرَة احُل�َشنِي عليه ال�شالم ِهَي ِمْن 
�َشعاِئ���ِر اهلل الَعِظيَم���ِة، َفِهَي زي���اَرٌة ِلَر�ُشوِل اهلل 
َب���ْل ِهَي زي���اَرٌة هلل يف َعْر�ِش���ِه َكم���ا َوَرَد يف ُجْملٍَة 
واَيات..َوالأَْجِل اأَْن َنُكوَن ُزّواَراً َمْقبوِلنَي  ِمَن الِرّ
ّي���نَي ِعْن���َد اهلِل َوِعْن���َد اأَوِلياِئ���ِه َف���ال ُب���َدّ  َوَمر�شِ
َمَرنا ِبِه َر�ُش���وُل اهلل َواأَْهل َبيِته  ���َر مَب���ا اأَ اأَْن َناأمَتِ
َنّ  اأَ اأَْجَمِعني(..َوال�َش���َكّ  َعلَيِه���م  اهلل  ل���واُت  )�شَ
���الَة ِهَي اأَْعَظُم �َشِع���َرٍة َفَر�َشها اهلُل َتعاىل  ال�َشّ

َعلى ِعباِدِه..

اِدُق عليه ال�شالم: يقوُل االإماُم ال�شّ

���الِة  ال�َشّ َمواقي���ِت  ِعن���َد  �شيَعَتن���ا  )امَتِحن���وا 
َحدي���ٍث  يف  َعلَيها(،َوق���اَل  حُماَفَظُتُه���م  َكي���َف 
ِل َعلى الَوْقِت االأِخِر  ���ُل الَوْقِت االأَوّ اآَخر:)َف�شْ
نيا(،َوِمن َكالٍم الأَحِد  ���ِل االآِخَرِة َعل���ى الُدّ َكَف�شْ
وِر  الِة ِهَي اأوقاُت احُل�شُ ُعلَماِئنا ‘‘اأّن اأوقاَت ال�َشّ
َنّ  يف َجن���اِب الُقد����ِس ِبَح�ش���َرِة ذي اجَل���الِل، َواأَ
احَل���َقّ َتعاىل َمِل���ُك املُُلوِك َوالَعظي���م املُطلَق يف 

���ذي ُهَو  ِعيف اَلّ ِتْل���َك االأوق���اِت َدع���ا َعْب���َدُه ال�شَّ
ال �َش���يء اإىل ُمناجاِت���ِه واأَِذَن َل���ُه بالُدخ���وِل اإىل 
���ة  االأَبدَيّ ع���ادِة  بال�َشّ َيف���وَز  َحّت���ى  الَكراَم���ِة  داِر 
روَر َوالَبهَج���ة الّداِئمَيّة،،..َفلَن�شَمع  وَيِجَد ال�ُشّ

َوَنَتِّعظ!

يِل اإىل َثرى  َفيا اأَُيّها الّزاِحُفوَن َكال�َشّ  
َد اهلل ُخطاُكم اإىل  احُل�َش���نِي عليه ال�شالم: �َش���َدّ
م  ُكِلّ َخٍر َوَبَرَك���ٍة َوَرحَمٍة..�َشُعوا ُن�شَب اأَعُينًكُ
الَة  َقوَل اهلل الَعِظيم يف ِكتاِبِه الَكرمي )اإَِنّ ال�َشّ
ِمِننَي ِكَتاًب���ا َمْوُقوًتا(،َوال َتن�َشوا  َكاَن���ْت َعلَى امْلُوؤْ
ف  هيد..َفلَنَتوَقّ ر�َس ِم���ْن اإماِمُك���م ال�شَّ ه���ذا الَدّ
الِة  َع���ْن املَ�ش���ي َواإقاَم���ِة الَع���زاِء يف اأوق���اِت ال�َشّ
حب���ه  َو�شَ َبيِت���ه  َواأَْه���ُل  احُل�َش���نُي  ���َف  َتَوَقّ َكم���ا 
الِقت���اِل  َع���ِن  اأجمع���ني(  عليه���م  اهلل  )�ش���الم 
يف ذل���َك الَي���وِم املَ�شهوِد،َولَنُك���ْن ِم���َن املُ�َشّل���نَي 
َقاُموا  ِذي���َن ا�ْشَتَجاُبوا ِلَرِبِّهْم َواأَ اِكريَن )َواَلّ الَذّ

الَة(.. ال�َشّ

���الِة يف َوقِته���ا اأَعُظ���ُم  َفِف���ي اأداِء ال�شّ  
���ذي َوَه���َب  ُن�ش���رٍة للُح�َش���نِي علي���ه ال�ش���الم اَلّ
الة،واأعلَُموا  ْج���ِل ال�َشّ ُكَلّ َواأَع���َزّ ما َلَديِه ِم���ْن اأَ
���وَت االأذاِن ُه���َوِ مَبثاَب���ِة ِن���داِء احُلّرَي���ِة.. اأََنّ �شَ

َوالَنّ�شي���م اَلّذي َيَهُب احَلي���اَة ِلروِح اال�شتقالل 
ُنفو����س  َواخَل���وَف يف  ع���َب  الُرّ َوُيث���ُر  واملَج���د، 
االأع���داِء احلاِقدي���َن، وُيعَت���رُب َرمَزاً ِم���ْن ُرموِز 

َبقاء االإِ�شالم.

الَة َس احُلَسنُي الصَّ َهَكذا َقدَّ

 الدور الثقافي للمراقد الشريفة
التعلي���م ي�شكل اأبجدية الثقافة اذ بدونه ي�شتع�شي 

الثقاف���ة،  جوان���ب  اأغل���ب  اإقتح���ام  االإن�ش���ان  عل���ى 

وللمراق���د دور فاع���ل يف تن�شي���ط حرك���ة التعلي���م 

وذل���ك الأن زي���ارة املراق���د ت�شن���ف مرتبته���ا عن���د 

االإمامي���ة دون الواجب وف���وق االإ�شتحباب الإ�شرار 

اأئمة امل�شلمني على �شرورة ممار�شتها ولو يف اأ�شعب 

الظ���روف كم���ا اإعتربوا تركه���ا من اجلف���اء املقيت، 

وللزي���ارة طقو����س متنوع���ة اأهمه���ا ت���الوة ن�شو�س 

معين���ة -ت�شمى الزي���ارة- يف كل منا�شبة، وقد حثت 

الرواي���ات على تالوته���ا فعندها ي�شع���ى الزائر اإىل 

تعلم القراءة كحد اأدنى -وباالأخ�س يف تلك احلقبة 

الزمني���ة- ليتمكن من قراءة تل���ك الن�شو�س اأوال، 

كم���ا اأنه ي�شع���ى اإىل فهم معانيها ثاني���ا، لي�شتوعب 

الزي���ارات  بع����س  لن����س  خ�شوع���ا  منه���ا  املق�ش���ود 

)عارف���ا بحق���ك( والت���ي من �شبله���ا اإ�شتيع���اب تلك 

الف�شائ���ل واالأمور املت�شمن���ة لها الزيارات، وبذلك 

يتجاوز املرء مرحلة االأمية ويعد يف عداد املتعلمني، 

وعنده���ا ي�شع���ر بحالوته���ا فيندرج يف ك�ش���ب العلم 

واملعرف���ة، ومن حركة الزي���ارة الدوؤوبة واملتوا�شلة 

ط���وال ال�شنة يف املنا�شبات اخلا�شة والعامة وتوافد 

الزائري���ن م���ن اأقط���ار الع���امل كاف���ة ن�ش���اأت حرك���ة 

 تعلي���م اللغ���ة العربية اأي�شا اإىل جان���ب لغة الزائر.

ويف ظ���ل اأج���واء التواف���د ه���ذه وباالأخ����س لزي���ارة 

مرق���د االإم���ام احل�ش���ني )علي���ه ال�ش���الم( وال���ذي 

تع���د مدينت���ه م���ن اأك���رث امل���دن املقد�ش���ة يف الع���امل 

االإ�شالم���ي اإ�شتقب���اال لل���زوار حي���ث ذك���رت بع����س 

امل�شادر اخلربية الر�شمية اأن عدد الزائرين الذين 

اأم���وا مدين���ة احل�ش���ني )علي���ه ال�ش���الم( يف مو�ش���م 

االأربع���ني م���ن �شهر �شفر لع���ام 1417ه� بل���غ  �شبعة 

مالي���ني زائ���ر من كاف���ة االأ�شق���اع، ومن �ش���اأن هذا 

الن�شاط واحلركة على طول التاريخ اأن تتبلور فيه 

الثقافات وتلتقي احل�شارات فتولد يف ظلها حركة 

فكري���ة كتعب���ر الزم واأث���ر حتم���ي له���ذه احلال���ة، 

ن�ش���اأت وترعرع���ت جمموع���ة م���ن  وبالفع���ل فق���د 

املذاه���ب الفكري���ة الت���ي كان لها دور ه���ام يف تغير 

امل�ش���ار الفكري والعلمي يف ف���رتات زمنية خمتلفة، 

له���ا  كان���ت  الت���ي  الفكري���ة  احل���ركات  تل���ك  وم���ن 

�ش���والت وج���والت يف ه���ذه املدينة بال���ذات احلركة 

االإخباري���ة بق�شميه���ا عل���ى �شبيل املث���ال ال احل�شر، 

و�ش���ع  يف  ال���دور  له���ا  الت���ي  االأ�شولي���ة  واحلرك���ة 

االأ�ش����س يف الفق���ه االإمام���ي اإىل جان���ب احل���ركات 

ال�شيا�شي���ة والعقائدي���ة الت���ي مت ذك���ر جان���ب منها 

 ل���دى البحث عن مدينة احل�ش���ني )عليه ال�شالم(.

وم���ن حتمي���ات النه�ش���ة الفكري���ة ال�شامل���ة والدة 

ه���ذه  �شه���دت  فق���د  وبالفع���ل  العلمي���ة،  احلرك���ة 

علمي���ة  حما�ش���ة  واالأ�شيل���ة  العريق���ة  املدين���ة 

 دوؤوب���ة ومتنامي���ة قلم���ا ت�شاهيه���ا مدين���ة اأخ���رى.

فمن���ذ الق���رن االأول ويف ظ���ل هج���رة كب���ار ال���رواة 

الر�ش���ول  �شب���ط  مرق���د  ج���وار  اإىل  والعلم���اء 

االأعظ���م )�شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�شل���م( -االإم���ام 

احل�ش���ني )علي���ه ال�ش���الم(- اأخ���ذت املدين���ة تبن���ي 

التالي���ة  الق���رون  و�شه���دت  العلمي���ة  دعائمه���ا 

ظهوره���ا كمدين���ة علمي���ة ب���ارزة ومرموق���ة تبواأت 

جامعته���ا العلمي���ة مكان���ة �شامي���ة، ولكنه���ا كان���ت 

تخ�ش���ع دوم���ا لعملي���ة املد واجل���زر نتيج���ة الو�شع 

البق���اع  جمم���ل  اآث���اره  اأ�شاب���ت  ال���ذي  ال�شيا�ش���ي 

 املقد�ش���ة ب�ش���كل ع���ام وه���ذه املدين���ة ب�ش���كل خا�س.

وو�شع���ت نواة ه���ذه النه�ش���ة العلمية ببن���اء املرقد 

ال�شري���ف لالإمام احل�ش���ني )عليه ال�شالم( فاإزدحم 

العلم���اء وال���رواة واأ�شحاب القل���م والفكر واأحاطوا 

بالرو�ش���ة املبارك���ة م�شتغل���ني الغ���رف املحيطة بها 

واالأروقة امل�شيدة حولها حتى عج ال�شحن ال�شريف 

بالدار�شني واالأ�شاتذة من اأ�شحاب العلم والفكر مما 

ح���دا بال�شلطان ع�شد الدول���ة اإىل تاأ�شي�س مدر�شة 

علمية الإ�شتيعاب ه���ذا الن�شاط العلمي وذلك الأول 

م���رة يف   تاري���خ الع���راق عل���ى االإط���الق وكان ذل���ك 

الهج���ري. الراب���ع  الق���رن  االأخ���ر م���ن  الرب���ع   يف 

جت جامعة ه���ذه املدينة  ومن���ذ قرونه���ا االأوىل خرَّ

املقد�ش���ة مئ���ات م���ن  العلم���اء واملفكري���ن وع�ش���رات 

املراج���ع، وزخرت مكتبتها العلمي���ة باألوف املوؤلفات 

الت���ي �شنفها واألفها خريجو هذه اجلامعة يف �شتى 

�شن���وف العل���م واملعرفة والتي عل���ى اأثرها اإزدهرت 

حرك���ة الكتابة واخل���ط يف عموم املنطق���ة، و�شهدت 

الع���راق. يف  اأول مطبع���ة  اإن�ش���اء  املقد�ش���ة   اأر�شه���ا 

ويعد القرنان الثاين ع�شر والثالث ع�شر الهجريان 

الع�شر الذهبي ملدينة احل�شني )عليه ال�شالم( من 

بني الق���رون من الناحي���ة العلمي���ة والفكرية، ومل 

تقت�ش���ر النه�ش���ة العلمي���ة يف ه���ذه اجلامع���ة عل���ى 

عل���وم الفقه واحلديث واالأ�شول ب���ل �شملت العلوم 

العقلي���ة والنقلية كافة االإ�شالمي���ة منها والعربية 

اإىل جانب علوم الطبيعة والفلك والطب وغرها، 

وكان للم���راأة دور بارز يف ت���داول العلوم االإ�شالمية 

العلم���اء  م�ش���اف  اإىل  اإرتق���ت  حي���ث  والعربي���ة 

 االأع���الم وح���از عدد منه���ن مكان���ة علمي���ة �شامية.

واأي�ش���ا وم���ن خ���الل م���ا قدمن���اه م���ن اأدوار يظه���ر 

جلي���ا الدور االإعالمي لهذه املراقد املقد�شة اإذ تعد  

مركزا للتالقي واالإنبعاث من جديد، ومبا حتمله 

موا�شم الزيارة من مقومات حقيقية لالإعالم فقد 

اإ�شتغ���ل العلم���اء واملفك���رون واالأحرار ه���ذا التجمع 

احلا�شد يف تلك املوا�شم كنقطة اإنطالق لن�شر الفكر 

االإ�شالم���ي ومبادئه، وقد �شاه���دت بنف�شي احلركة 

االإعالمي���ة يف الرب���ع االأخ���ر م���ن الق���رن الراب���ع 

ع�شر الهجري وكيف كانت الكتيبات واملن�شورات بل 

الكت���ب الفكرية والعقائدية توزع باللغات ال�شرقية 
( والغربي���ة يف مدينة احل�شني )عليه  م ل�ش���ال ا

ه بينم���ا كان اخلطب���اء ينته���زون  ه���ذ
املحا�ش���رات  الإلق���اء  الفر�ش���ة 
عل���ى  الهادف���ة  واخلط���ب 
اإىل  باالإ�شاف���ة  اجلماه���ر 
التجمع���ات واملوؤمت���رات التي 
كان���ت تق���ام يف رح���اب املرق���د 
احل�شيني وغ���ره من املراقد 

ال�شريفة.

�سادق مهدي ح�سن

 كاَن

 َصليُل

الّسيوِف

A L A H R A R  M A G A Z I N17 جملة االحرار اال�سبوعية



تن�سدُل اخلدين  على  دموعا  اجــرت 
واجلبُل ال�سهُل  واأّن  احلــبــيــِب  على 
الر�سُل احــمــَد  لتنعى  عليه  حــزنــا 
ــُل ــث ـــجـــوٌن مـــالـــهـــا م ـــس ـــيِّ � ـــو�ـــس ـــل ول
ينف�سل لي�ض  ونــدبــًا  عليه  وجــــدًا 
جبلوا قد  بال�سرب  وهم  اجلبال  �سرب 
اأمـــــــره جــهــلــوا بــــه حتـــــدى ملــــن يف 
ــل ــزل ــُم ال ــه ــي عـــز املـــتـــاب لــتــمــحــى ف
نزلوا قبله  ــن  م اإىل  ــام ُ  ــت اخل فــهــو 
هــبــُل وال  اّلٌت  ــــال  ف ووحــــــــــدوُه 
البطل انـــه  وانـــعـــم  احلــ�ــســني  ابـــي   
ــه ُعــدلــوا ــٌع َمـــْن ب ــب نــبــُع الــكــتــاب ون
اأُّوُل ــْم  ــك دون مــن  فهم  تــقــدمــوهــْم  ال 
ـــــاءُه االأجـــــُل  ــهــجــًا �ــســيــبــقــى ملـــا ج ن
العلُل عــقــلــه  اأبـــــرت  الــر�ــســول  اإن 
تنتقل ـــرار  ـــك ـــل ل ـــة  ـــاي ـــو�ـــس ال اإن 
عدلوا تقنينه  وعـــن  خــالــفــوه  ُمـــْذ 
ــّدُل اجل خيم  حتى  االأمــر  وعار�سوا 
ــيــك يــا ربـــي اأ�ــســكــو مــا بــهــا فعلوا  األ
لوا �سُغِ َقــْد  احُلكم  باأخذ  تولوا  وهــم 
لهم طلل تبَق  مــات ومل  ــْن  َم مــات  قــْد 
بــعــده دول قــامــت  اإن  و  الــدهــور  كــل 
اقتتلوا اجلها  ــن  وم املو�سى  عــافــوا 
ُثكلوا قــد  اخلــلــق  بــخــري  فــاملــوؤمــنــون 
جلُل بــنــا  كــانــت  اإن  و  ـــرزايـــا  ال كــل 

ــــروُح ، واملــقــُل  عــلــى الــنــبــيِّ تــنــوح ال
�ساحبة        واالفـــالُك  االر�ـــضُ  ونــاحــت 
ـــــام الـــعـــر�ـــُض مــاأمتــه  وبــــاحلــــداد اأق
ح�سرتِه  حـــول  اأهــــال  والــتــحــفــتــان 
ــا  ــُده ــم ــك ولــلــبــتــول نــحــيــٌب ظـــل َي
حتمله  الــبــيــت  واآُل  ت�سظى  خــطــٌب 
ــــق والـــــقـــــراآن مــعــجــزٌة  ــد احل ــم حم
اآدمــــنــــا  اهلل  ــــبــــٌي  ن تـــلـــقـــى  ـــم  ـــه ب
جــــاء الــــوجــــوَد بـــديـــٍن مــالــه عـــوٌج 
لبارئكم  قــومــوا  اإن  بالنا�ض  و�ــســاح 
حـــيـــدرة  غــــري  نـــ�ـــســـريا  يــــــالِق  ومل 
منابعُه  ــفــى  اأ�ــس مــا  ــة  ــداي ــه ال ديــــُن 
ـــُه  ــت اأمـــَت ــي ــب ــي بـــــاآل ال ــس ــو� وظــــل ي
اأبــيــنــهــا  ـــي  ك دواًة  ـــوا  ـــات ه ـــــال  وق
ــْم  ــُه ـــاَح قــائــل ـــا �ـــس تــــاأبــــَط الـــ�ـــســـَر مل
اآمـــــــرُه  اهلل  اإن  تـــــــدري  ــــل  ــــك وال
نعرفه  الــرزء  جليل  اخلمي�ُض  اأم�سى 
قدا�ستها  �ــســانــوا  ــا  م الــنــبــوُة  هـــذي 
بليتها  اأدهــــــى  مـــا  املــ�ــســائــِب  اأًمُ   
ياأخذه  ـــوُت  امل ومــنــا  الــر�ــســوُل  حــيــُث 
ق�سيتنا  ذي  لــيــ�ــســت  اخلـــالفـــة  دع 
تــ�ــســرته  لــيــ�ــض  فـــهـــذا  عـــلـــيٌ   اال 
بها  فـــــاأن  بـــوحـــي  ـــا  ي اخلـــالفـــة  دع 
منيته  يف  �ــســهــيــدا  الـــنـــبـــي  مـــــات 
يعدله  لــيــ�ــض  مــ�ــســابٌ  ــيِّ  ــب ــن ال فــقــد 

عمار جبار خ�سيــــــــــر 
على النيّب تنوح الروح 

ق�سيدٌة يف رثاء نبي الرحمة �سلى اهلل عليه واآله
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البروجردي يستعين بالحسين في شفاء عينه
نتلم����س يف تاري���خ حي���اة العامل   
الكبر ال�شيد الربوج���ردي )قد�س �شره( 
ه���ذه الكرام���ة التي حظي به���ا كهدية من 
ال�ش���الم(  )علي���ه  احل�ش���ني  االإم���ام  ج���ده 
ح���ني اإبتل���ي  يف عينه، وت�شاعف���ت اآالمها، 
حي���ث �ش���رح ه���ذه الق�ش���ة ببي���ان جمي���ل 
الأح���د مقربي���ه قائ���اًل : )حينم���ا كن���ت يف 
مدين���ة بروج���رد، اإبتلي���ت ب���اأمل يف عين���ي 
بحي���ث عج���ز االأطب���اء االأخ�شائي���ون ع���ن 
�شفائ���ي، واأي�شوين م���ن �شالمتها، و�شرت 
اأ�ش���رّب نف�ش���ي بع�ش���ر و�شي���ق .. حتى حان 
�شهر حمرم احل���رام، وبداأ مو�شم التعازي 
احل�شيني���ة حيث كان���ت املواكب احل�شينية 
يف مدينتنا تزورنا يف املنزل، وكان املر�شوم 

عندهم ان يطلوا وجوههم بالطني تاأ�شياً 
.. للج�ش���م املرم���ل ل�شيد ال�شه���داء )عليه 
ال�ش���الم( امللق���ى يف الع���راء، وكان ت�شويرا 
مريع���ا وم�شجي���اً للم�شاه���د.. مم���ا يث���ر 
عنده البكاء واللوعة، واأنا بالطبع اغتنمت 
الفر�ش���ة حينم���ا دخ���ل اأح���د املواك���ب اإىل 
دارن���ا والطني يطفح عل���ى وجوه املعزين، 
فتناول���ت من اأحدهم دون اأن ي�شعر قلياًل 
من الطني، وم�شحت بها عيني، �شائاًل اهلل 
عز وجل بحرمة ابن بنت نبيه )�شلى  اهلل 
عليه واآله و�شل���م( عنده؛ اأن ي�شفي عيني، 
ق���د  دعوت���ي  اإن  اأح�ش�ش���ت  ف�شيئ���اً  و�شيئ���ا 
اأ�شتجيب���ت.. وعيني قد برئت، وت�شاعفت 
قدرة الب�شر عندي اأكرث من ال�شابق، مما 

الصرُب َفْرع ٌ واجلذوُر يقنيُ 

بغربة  عــلــيــه ِ  لــهــفــي  ــا  ــر�ــس ال ـــذا  ه

ـــورة  ـــه يــ�ــســّكــُن ث ـــــاَء الــلــعــني ُ ب ج

ــا الــر�ــس ــو  ــه ف را�ـــســـيـــًا  ــم َ  ــّل ــس � هلل ِ 

نا�ِسرا الــرئــا�ــســة َ  اغــتــنــَم  ــــه  اإّن ــل  ب

واأبــــــــاَن اأخـــــــالَق االأمـــــــرِي بـــاإمـــرة 

ِبفْعِلها ميـــّن ُ  ال  احلـــوائـــَج  وقــ�ــســى 

مــتــجــّردًا كــجــّده ِ  �ــســاَر  ــيــد ِ  ــِع ال يف 

ِعيــِده يف  �ــســالتـــــــَـه  عليه  قــطــعــوا 

جرمية  ــنُي  ــع ــل ال ذا  اأبـــــرَم  ــــــداَة  وَغ

ــد  حمــّم اآل ِ  اأحــــــــزاُن  وجتــــــــّددْت 

هــَوْت قد  �سم�سًا  وكـــاأّن  الر�سا  َرَحـــَل 

ــوُن ــن ظ و  بــــنــــوِره ِ  ــُط  ــي ــح ي َمــــْكــــٌر 

ــنُي ــح ي الـــــزمـــــاُن  ـــــا  ملّ ــه  ـــُ ـــ ــّم ــس ــ� ي و 

يقني  ـــــــذوُر  اجل و  ــــــْرعٌ   َف الـــ�ـــســـرُب 

يـــُن ــًا بــقـــــــَـلــعــِتــه ُيــ�ــســاُن الـــدِّ ـــ ِعــلــمـــ

تكوُن كيَف  ــالم ِ  ــس واالإ� العقــْل ِ  يف 

ـــــْل اإّنـــــــه بــقــ�ــســاِئــهــا ممــــنــــوُن ! ب

ـــًا لــلــمــ�ــســلــمــنَي يـــلـــنُي ـــع ـــس ـــوا� ـــت م

يهوُن الــ�ــســالل ِ  عــر�ــض ِ  على  خــْوفــًا 

ــجــوُن ــسُ �ــســكــنــْت قـــلـــوَب املـــوؤمـــنـــنَي �

ــوع ِ جــفــوُن ــدم ــال ــْت غـــزيـــرًا ب ــل ــَم َه

�سكوُن و  ــعٌ   تــخــ�ــسّ احلـــيـــاَة  ـــرا  ع و 

العاملي �سرارة   مرت�سى 

تعجب االأطباء من ذلك اأ�شد العجب(.
اأجل، فلق���د عا�س ال�شي���د الربوجردي   
ت�شعة عقود م���ن الزمن، دون اأن ي�شتعني بنظارة، 
ب���ل وينقل عنه اإن���ه حتى عامه االأخ���ر كان كثر 

املطالعة والكتابة باخلط الناعم.
اإنه���ا من ب���ركات احل�ش���ني )عليه ال�ش���الم( - من 

كتاب منهاج الدموع )�س205(-.
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اإعداد: علي اجلبوري

السّيد العسكري )قدس سره( يرد على 
فتاوى الوهابيين حول تحريم االحتفال 

بذكر األنبياء واألولياء الصالحين

االدعاءات  من  الكثري  احلنيف،  الدين  هلذا  واعتناقه  إسالمه  يدعي  ممن  العديد  يثرُي 
الواهية اليت ال متت لإلسالم بصلة وتعمل على تشويه صورته البيضاء، ومن بينها اخلالف 
واألئمة  األولياء  وبسرية  العظيمة  وبسريتهم  بهم  والتربك  األنبياء  بذكرى  االحتفال  حول 

ها الوهابيوَن من احملّرمات واإلشراك باهلل تعاىل. املعصومني )عليهم السالم( واليت يعدُّ

                     وعباد اهلل ال�شاحلني( ملوؤلفه �شماحة 
اآية اهلل العظمى ال�شيد مرت�شى الع�شكري )قد�س 
على  ال�شرعية  باالأدلة  فيه  يرد  والذي  �شره( 
فتاوى الوهابيني بتحرمي ذكر االأنبياء )عليهم 

ال�شالم( و�شائر االأولياء والعباد ال�شاحلني.
التكفرية  فتاواهم  الوهابيون عرب  حيث يحّرم 
االحتفال بذكر الر�شول الكرمي )�شلى اهلل عليه 
واآله( خ�شو�شاً اإحياء ذكرى يوم مولده امل�شّرف، 
اهلل  اأنبياء  ب�شائر  االحتفال  حترمي  اإىل  اإ�شافة 
الدين  عن  االبتعاد  اإىل  ينادون  وكاأّنهم  تعاىل، 
اإىل  والهداية  الرحمة  ر�شل  هم  الذين  وعن 

الب�شرية.
االحتفال  با�شتحباب  القائلني  على  االأدّلة  ومن 
الع�شكري،  ال�شيد  يو�شح  كما  االأنبياء  بذكر 
االأنبياء  بذكرى  احتفال  احلج  منا�شك  جّل  باأّن 
اإبراهيم  مقام  ذلك  على  ومثاٌل  واالأولياء، 
 :)125 البقرة/  )�شورة  يف  تعاىل  اهلل  قال  حيث 
)َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم اإِْبَراِهيَم ُم�َشلًّى...(، وكذلك 
ال�شالم(  )عليه  اإ�شماعيل  اهلل  نبي  ذكر  تخليد 
اهلل  قال  واملروة،  ال�شفا  بني  هاجر  اأمه  و�شعي 
َفا َوامْلَْرَوَة ِمْن �َشَعاِئِر اهلِل َفَمْن  �شبحانه: )اإنَّ ال�شَّ
َف  وَّ َيطَّ اأَْن  َعلَْيِه  ُجَناَح  َفاَل  اْعَتَمَر  اأَِو  اْلَبْيَت  َحجَّ 
ال�شعي  اهلل  جعل  وبذلك  )البقرة/158(،  ِبِهَما( 

بني ال�شفا واملروة من منا�شك احلّج.
وجاء يف بع�س االأخبار اأّن اهلل جّل وعال تاَب على 
ثّم  بعرفات،  احلجة  ذي  من  التا�شع  ع�شر  اآدم 

اأفا�س به جربئيل عند املغيب اإىل امل�شعر احلرام، 
على  وي�شكره  اهلل  يدعو  العا�شر  ليلة  فيه  وبات 
منى،  اإىل  �شباحاً  منه  اأفا�س  ثّم  توبته،  قبول 
اإمارة لقبول توبته  العا�شر  راأ�شه يوم  وحلق فيه 
وعتقه من الذنوب، فجعل اهلل ذلك اليوم عيداً 
له ولذرّيته، وجعل كّل ما فعله اآدم اأبد الدهر من 
منا�شك احلج لذريته يقبل توبتهم ع�شر التا�شع 
احلرام  بامل�شعر  ليال  اهلل  ويذكرون  بعرفات 
ويحلقون روؤو�شهم يوم العا�شر مبنى، ثّم اأ�شيف 
اإبراهيم  ذلك  بعد  فعله  ما  املنا�شك  هذه  اإىل 
واإ�شماعيل وهاجر، ومّت بها منا�شك احلج للنا�س، 
الع�شكري  يبني  كما  احلج  اأعمال  فاإّن  وبالتايل 
»كّلها تربك بتلك االأزمنة واالأمكنة التي حّل بها 
اأبد  عباد اهلل ال�شاحلون وكلها احتفال بذكرهم 

الدهر«.
اأهل  حمبي  ال�شلفيون  يعترب  ذاته  املو�شوع  ويف 
تعاىل  باهلل  م�شركني  ال�شالم(  )عليهم  البيت 
لذكرهم اأهل البيت واالحتفال بهم، حّتى عملوا 
اإىل  اإعالمهم  وو�شائل  موؤلفاتهم  خالل  من 
اعتداءهم  عن  ناهيك  بهم،  والتنكيل  ت�شويههم 
امل�شتمر على مراقد اأهل البيت )عليهم ال�شالم( 

ومثلما ت�شهده اأر�س بقيع الغرقد.
تدعو  �شريحة  قراآنية  اآيات  هنالك   ولكنَّ 
ال�شالم(  )عليهم  البيت  اأهل  ذكر  اإحياء  اإىل 
�شورة   يف  تعاىل  قوله  ومنها  �شاأنهم،  واإعالء 
اأَجراً  َعلَيِه  اأَ�شاأَُلُكم  ال  ُقل   (( )ال�شورى:23(: 

ذوي  موّدة  فاإّن  وبالتايل  الُقرَبى((،  يِف  َة  املََودَّ اإِالَّ 
واالحتفال  ذكرهم  واإن  �شرعاً  مطلوبة  القربى 

بهم )عليهم ال�شالم( موّدة لهم.
ورثة  هم  ال�شالم(  )عليهم  البيت  اأهل  والأّن 
يعد  ال  بهم  االحتفاء  فاإّن  واملر�شلني  االأنبياء 
اأن زيارة  اإىل اهلل تعاىل، حّتى  واإمنا تقرباً  �شركاً 
االإمام  حديث  يف  وجاء  امل�شتحبات،  من  قبورهم 
»عالمات  اأّن  ال�شالم(  )عليه  الع�شكري  احل�شن 
االإمام  اأربعينية  زيارة  بينها  من  خم�س  املوؤمن 
اإحياء  فاإّن  وبالتايل  ال�شالم(«  )عليه  احل�شني 
املظلوم  ال�شهيد  اإحياء ذكر هذا  الزيارة هو  هذه 

واإحياء مبادئه واأهدافه نه�شته ال�شامية.
موؤلفه  يف  الع�شكري  مرت�شى  ال�شيد  يقُف  وال 
عند االحتفال بذكر االأنبياء واالأئمة املع�شومني 
ا�شتحباب  اإىل  التطرق  واإمنا  ال�شالم(؛  )عليهم 
�شرتهم  وتذكر  ال�شاحلني  اهلل  بعباد  االحتفال 
الدين  �شبيل  يف  ت�شحيات  من  قّدموه  وما 
واالحتفال  ذكرهم  علينا  وجب  حّتى  والعقيدة 

بهم.
والعلماء  واملجاهدين  ال�شهداء  بذكر  فاالحتفال 
ال�شاحلني  اهلل  وعباد  والعقيدة  الفكر  ورجال 
م�شتحٌب طاملا اأنهم يوؤدون اإىل غاية عليا واأ�شمى 
يف هذه احلياة التي ت�شاُء بعطائهم الذي يخاُف 
منه الوهابيون ويخ�شونه حتى عملوا على ت�شويه 
�شورة الكثرين منهم مثلما فعلوا مع اأنبياء اهلل 

واأوليائه ال�شاحلني.

االحتفال
بذكر 

األنبياء 
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اهلجري  

االول من شهر رمضان1424  
 

مراحل  إعمار العتبة
ال بأس أن نورد هذه املعلومات حول الرتميمات اليت أضيفت إىل احلرم املقدس منذ استشهاد اإلمام احلسني )عليه السالم( حتى 
يومنا هذا بشكل جدول نشري من خالله إىل التاريخ بامليالدي واهلجري لكل ترميم؛ إليك هذا اجلدول الذي نقلت املعلومات فيه 
من كتاب تاريخ مرقد احلسني والعباس )عليهما السالم( ص87 ، مع بعض التصرف فيها، والفقرات اليت تلت عام 1976نقلت من 

نصوص يف اصدارات شعبة النشر يف قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة:

امليالدي     

2003

التفاصيل  
عّما  يختلف   ، بطبيعته  يتميز  ن�شاط  منها  ولكٍل  اأق�شام  عدة  من  تكونت  التي  االعالمية  اللجنة  تاأ�شي�ُس 
�شواه، وهي �شعبة االنتاج املرئي وال�شمعي التي تنتج كل املواد ال�شمعية والب�شرية املتعلقة بن�شاطات الرو�شة 
احل�شينية املقد�شة، �شواء كانت تلك التي تخ�ّس ت�شكيالتها املختلفة لغر�س توثيق عملها، اأو الزائرين لر�شد 
ما جتود بها قرائحهم يف ممار�شة ال�شعائر الدينية واحل�شينية، وكذلك �شعبة رعاية االحتفاالت واال�شراف 
على عمل الف�شائيات، و�شعبة االنرتنت التي اقت�شرت على متابعة الربيد االلكرتوين وا�شتخراج التقارير 

ال�شيا�شية.

ربيع الثاني1425

28ذي احلجة1426

2004

2006

مت افتتاح قاعتني للجنة االعالم يف �شلع ال�شور الغربي اأن�شئت فيهما �ش�ُعب اإ�شافية ومت تطوير �شعبة االنرتنت 
التي �شممت موقعwww.imamhussain.org للتعريف بالرو�شة ومن �شمته يف جنباتها بالن�س 
ا�شبوعية  وجريدة  للرو�شة  ودليال  �شهرية  جملة  ا�شدرت  التي  الن�شر  �شعبة  وتا�شي�س  وال�شوت،  وال�شورة 

وا�شدارات ورقية متنوعة..

افتتاح منظومة بث مرئي مبا�شر24�شاعة للفعاليات الدينية والثقافية، للعتبة املقد�شة، والعديد من االأق�شام 
اخلدمية، وهي االوىل من نوعها يف العتبات املقد�شة يف العامل.

 زين السماوات واألرضين

عليه  اهلل  �شلى  النبي  على  دخل  قال:  انه  كعب،  اإبن  اأُُبي  عن  روي 
اهلل،  عبد  اأبا  يا  بك  مرحبا  له:  فقال  ال�شالم،  عليه  احل�شني  واآله 
ر�شول  يا  يكون  وكيف  اأبي:  له  فقال   . واالأر�شني  ال�شماوات  زين  يا 
عليه  اهلل  �شلى  فقال  غرك؟!  اأحد  واالأر�شني  ال�شماوات  زين  اهلل 
عليه  علي  بن  احل�شني  اإن  نبيا،  باحلق  بعثني  والذي  اأبي؛  يا  واآله: 
ميني  من  ملكتوب  واأنه  االأر�شني،  يف  منه  اأكرب  ال�شماء  يف  ال�شالم 
هاد  م�شباح  اأو  النجاة  و�شفينة  الهدى  م�شباح  احل�شني  العر�س: 
احل�شني  هذا  النا�س؛  اأيها  وقال:  بيده  اأخذ  ثم  جناة.  و�شفينة 
بيده  نف�شي  الذي  فو  اهلل.  ف�شله  كما  وف�شلوه  فاعرفوه  علي  بن 
اجلنة. يف  حمبيه  وحمبي  اجلنة،  يف  وحمبيه  اجلنة،  لفي   انه 
مهدي  ال�شيخ  واحل�شني،  احل�شن  احوال  يف  ال�شبطني  )معايل 

احلائري، ج1، �س86(
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الكاظمي حبيب  • ال�شيخ 

اآدابــا كثــرية مذكــورة يف  لــالأكل  اإن 
حملهــا ، اإال اأن مــن اأهــم اآدابه �ســعور 
االإن�ســان العميــق ) برازقية ( املنعم 
الــذي اأخرج �ســنوفا �ســتى مــن اأر�ض 
ت�ســقى مبــاء واحد ..فمن الــالزم اأن 
ينتابه �ســعور باخلجل واال�ســتحياء 
من تواتــر هذا االإف�ســال ، رغم عدم 
القيــام مبــا يكون �ســكرا لهــذه النعم 
املتواترة ..ومن الغريب اأن االإن�ســان 
يح�ــض عــادة بلــزوم ال�ســكر والثناء 
جتاه املنعم الظاهري - وهو �ســاحب 
الطعــام - رغــم علمــه باأنه وا�ســطة 
يف جلــب ذلك الطعام لي�ــض اإاّل..اأوال 
يجب انقــداح مثل هذا ال�ســعور - بل 
اأ�ســعافه مبا ال يقا�ض - بالن�سبة اإىل 
مــن اأبــدع خلق ) الطعــام ( ، بل خلق 

من اأعده من ) املخلوقني ( ؟!.

  األدب 
الباطين 

لألكل

الركوع والسجود
لي�ــض هنالك مــن اأحد اال وهو يذكر اهلل �ســبحانه 
بفطرتــه،  اأي  تكوينــًا؛  اليــه  ويتوجــه  وتعــاىل، 
وهــذا التوجه اىل احلق �ســبحانه يتجلى يف �ســور 

خمتلفة.. 
فبع�ض النا�ض يبهت ويتحري عند التاأمل يف عظمته 
وهيمنته على عــامل الوجود، والبع�ض يبكي حزنًا 

على ما فرط بحق نف�سه يف �سالف ايامه .. 
و�ســطوته  تعــاىل  قدرتــه  مــن  يخــاف  والبع�ــض 
وح�ســابه .. والبع�ــض ي�ســعر بامل�ســكنة والرهبــة 
فيحمــده عنــد مالحظة افتقــار كل موجــود اليه،  
والبع�ــض ي�ســعر باملراقبــة الدائمــة لــه اإلتــذاذًا 
بالنظــر اىل وجهــه الكرمي .. والبع�ــض مهما انكر 
وجوده؛ فهو فقري اليه يف اأب�سط اموره، ويذكره من 
حيث ال ي�ســعر، وميّد عنق االن�ســياع له باأنفا�ســه، 

وحلظات عيونه بل  وبكل حركاته.
ال�ســور  فيــه كل هــذه  والبع�ــض جتتمــع وتتحــد 
املختلفــة، واحلــاالت املتنوعــة، فيعي�ــض عبودية 

الذكر هلل �سبحانه، باأرقى �سور الطماأنينة.
�سبحان ربي العظيم وبحمده.
�سبحان ربي االعلى وبحمده .

موت المؤمن شهادة احلاج بدري الغزايل احللي
ق����ال النب����ي حممد )�شل����ى اهلل علي����ه واله 
و�شلم( : من مات على حب اآل حممد مات 

�شهيداً . ) البحار ج68 �س137(.
ق����ال االمام علي )عليه ال�شالم( : من مات 
منك����م عل����ى فرا�ش����ه وه����و عل����ى معرفة حق 
رب����ه وح����ق ر�شوله واه����ل بيته م����ات �شهيداً 
ووق����ع اأجرُه عل����ى اهلل وا�شتوج����ب ثواب ما 
ن����وى من �شال����ح عمله وقام����ت النية مقام 
البالغ����ة  نه����ج  �ش����رح   ( ل�شيف����ه.  �شالت����ه 

ج13�س111(.
املوؤم����ن يف اأي �شاع����ة قب�����س فه����و �شهيد . ) 

البحار ج68 �س140(.
ق����ال االمام زين العابدي����ن )عليه ال�شالم( 
: م����ن م����ات عل����ى مواالتنا يف غيب����ة قائمنا 
اعط����اه اهلل اأج����ر ال����ف �شهي����د مث����ل �شهداء 

بدر واأحد. ) البحار ج82 �س173(.
ع����ن االم����ام الباق����ر )عليه ال�ش����الم( : ) ما 
م����ن �شيعتنا اإاّل �شديق �شهيد ، قال الراوي 
: قل����ت : اأّن����ا يكون ذلك وه����م ميوتون على 
فر�شهم ،فقال : اأما تتلو كتاب اهلل ) الذين 
اآمن����وا باهلل ور�شوله اولئك هم ال�شديقون 
)علي����ه  ق����ال  ربهم(،ث����م  عن����د  وال�شه����داء 

ال�ش����الم(: لو مل تكن ال�شه����ادة اإاّل ملن كتب 
بال�شيف الأقل اهلل ال�شهداء. ) نور الثقلني 

ج5�س244(.
ع����ن االم����ام ال�ش����ادق )علي����ه ال�ش����الم( عن 
منه����ال الق�ش����اب قال : قل����ت الأبي عبداهلل 
يرزقن����ي  ان  اهلل  ادع����و  ال�ش����الم(  )علي����ه 
ت����ال »  ال�شه����ادة فق����ال املوؤم����ن �شهي����د ث����م 
والذي����ن َ اآمنوا باهلل ور�شله هم ال�شديقون 
ن����ور  تف�ش����ر   ( ربه����م(.  عن����د  وال�شه����داء 

الثقلني ج5�س242(.
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مغاسل مهملة 
من غير ادامة

تتــربع  اخلــرية  الوجــوه  بع�ــض 
باماكن للغ�ســل والو�ســوء جمانا 
ويكــون لهــا دور خدمــي بــارز يف 
الزيــارات املليونيــة ا�ســافة اىل 
االيــام العاديــة ولكنهــا بحاجة 
اىل من يقوم بادامتها ومراقبتها 
حيث البع�ض منها تبقى يف حالة 
مزرية بحيث ت�ســبح حمل عبء 

على العقارات املجاورة لها.. 
نامــل ان تكــون هنالــك اآليــة يف 
التــربع بهذه االماكن كاأن ت�ســلم 
اىل االوقــاف او البلدية ليقوما 

بتخ�سي�ض كادر الدامتها.

صورةو تعليق
كلمات ال تقال لألطفال

عند احدى ال�ســيطرات وازدحام ال�ســيارات ا�ســبحت 
�سوق رائجة للباعة املتجولني احدى ال�سيارات فيها 
رجل وابنه وبني ال�ســيارات اوالد بيدهم علب من 

الن�ساتل لكي يبيعوها. 
طلــب االبن مــن ابيه ان ي�ســرتي ن�ســتلة ، وافق 
الوالــد ، ا�ســار الطفل اىل احــد االوالد فجاءه 
م�ســرعا طلب منه ن�ستلة اخرج الوالد من جيبه 
الــف دينار اعطاهــا البنه وقام االبن باي�ســال 
املبلــغ اىل البائــع املتجــول وقام البائــع املتجول 

باإعطاء املبلغ اىل ابيه اجلال�ض على الر�سيف 
االب االول اعطى الف دينار ابنه اخذ الن�ستلة واو�سل 
املبلغ للبائع البائع اعطى الن�ســتلة واو�سل االلف دينار 
اىل ابيــه اي ان االب االول اعطــى ومل ي�ســتلم واالبــن 

الثاين ا�ستلم ومل يعِط . اأين اخللل؟؟؟

استخدام » ال » كثيرا :
ال تكرر ال�)ال( على الطفل كثراً، بل ا�شتعمل عبارة اأخرى مثل » اأعتقد اأن تلك الطريقة هي االأن�شب 

واالأح�شن، واأنت ت�شتطيع اأن تعملها« فذلك �شردعه عن عمل اخلطاأ ب�شورة اأكرب .

أنت غبي :
تلك الكلمة وخ�شو�شاً اأمام االآخرين فاإنها تنق�س من �شاأنه اأمام اأقرانه، ومن املمكن اأن 

تن�شاأ عقد نف�شية يف راأ�شه جراء هذه الكلمة.

السب أو اللعن:
ال ت�شتم اأو ت�شّب اأحدا اأمامه، فتلك الكلمات البذيئة تبني له �شخ�شية مهزوزة غر حمرتمة.

تمني الموت للطفل:
ال تقل له » لو اأنك مت حني ولدتك اأمك » اأو ما �شابه ذلك، مما يولد احل�شرة على نف�شه، 

ومن املمكن اأن يدعوه ذلك لالنتحار.

أنت كسالن وال تصلح لشيء :
هذه العبارة خطرة جدا اإن قلتها للطفل، الأنها تعمل على عدم وثوق الطفل بنف�شه، وتهّز 

�شخ�شيته من االأعماق.

سني
حل�

ق ا
ري

 ط
لى

ى ع
نبق

و�س
نا 

 زل
وما

نا 
ك

A L A H R A R  M A G A Z I N23 جملة االحرار اال�سبوعية



إعالن

اطالق مسابقة )النص األدبي احلسيين( السنوية الثانية

دعمًا لألقالم األدبية امللتزمة وس��عيا لنش��ر وتأصيل األدب احلسيين اخلالد ولفتح اجملال أمام 

األق��الم احلس��ينية اهلادفة، يعلن قس��م اإلعالم يف العتبة احلس��ينية املقدس��ة عن إطالقه 

مسابقة )النص األدبي احلسيين( السنوية الثانية .

شروُط املسابقة:
1. اأن يكون الن�ض االأدبي غري من�سور يف اأية و�سيلة اإعالمية م�سبقا.

  A4 2. اأن ال يتجاوز عدد كلماته الـ )400( كلمة اأو �سفحة

3. اآخر موعد ال�ستقبال النتاجات االأدبية يف2013/1/22 املوافق 10 ربيع االأول 1434هـ .

4. تر�سل امل�ساركة اىل ق�سم اعالم العتبة احل�سينية املقد�سة.


