
حمراب خيمة اإلمام احلسني يف املخيم احلسيين املشرف



لنختِم القرآَن سويًة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

من الذ بقرب احلسني فاستجار من النار وسأل اهلل اجلنة اال أجاره اهلل من النار وأعطاه اجلنة
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 

ما اأخذ اهلل طاقة اأحد اإال و�سع عنه طاعته وال اأخذ قدرته اإال و�سع عنه كلفته.
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.

مدينة زائري االمام احلسني عليه السالم التابعة للعتبة احلسينية املقدسة طريق كربالء - بابل/ تصوير ليلي
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ذك���رى �شه���ادة االإم���ام احل�شن الع�شكري علي���ه ال�شالم/ بداية اإمامة بقي���ة اهلل احلجة بن احل�شن 
اأرواحنا فداه �شنة 260 ه� 
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        :فرحة ال�شديقة ال�شهيدة فاطمة الزهراء عليها ال�شالم .
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الش������يخ الكربالئي: مهم������ة طلبة العلوم 
الدينية امتداد ملس������رة األنبياء واألئمة 

املعصومني يف نشر الرسالة اإلهلية

اإلمام  يبايعون  جامعيون  طلبة  لبنان  من 
احلسني عليه السالم على نصرة االسالم

هاتف: 325194 مبا�شر  - بدالة: 321776 داخلي 171

Email  :  ahrar_news  @  y  a  h  o  o  .  c  o  m

07809803679

 رقم االعتماد يف نقابة ال�شحفيني العراقيني)896(ل�شنة 2010م    
   رقم  االإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد   1216 ل�شنة 2009م

كيَف نطالب بحقوقنا؟

باحلق����وق  املطالب����ة  عملي����ة  تعتم����د 
االأ�شل����وب  عل����ى  االوىل  بالدرج����ة 
والكيفي����ة الأنه����ا م����ن اأهم االم����ور  التي 
ت�شم����ن ل�شاح����ب احل����ق ا�ش����رداد حقه 
واذا مل يح�ش����ن اختي����ار االأ�شل����وب ف����ان 
االم����ور تنقل����ب علي����ه �شلب����ا ، وم����ن بني 
املطالب����ة  يف  الو�شائ����ل  م�شتحدث����ات 
املظاه����رات  ه����ي  الع����راق  يف  باحلق����وق 
وبالرغ����م م����ن ان اغل����ب املظاه����رات يف 
الع����راق مل ت����اأِت بنتيج����ة اال ان ه����ذا ال 
اأ�شالي����ب  ا�شتخ����دام  نح����اول  ان  يعن����ي 
غ����ر �شرعي����ة يف املطالب����ة باحلقوق ويف 
نف�����س الوق����ت ان ال ننح����رف ع����ن امل�شار 

احلقيقي ل�شلب احلقوق .
وطامل����ا ان الد�شت����ور كف����ل ح����ق التظاهر 
طبق����ا الآلي����ة قانونية م����ع احلفاظ على 
امل����ال الع����ام وع����دم التاأث����ر عل����ى الغ����ر 
فال اإ�ش����كال يف ذلك ولكنها اأي املظاهرة 
الت����ي ال تراع����ي القان����ون ت�شب����ح اإدان����ة 
املطالب����ة  م����ن  اأك����ر  للمتظاهري����ن 

باحلقوق.   

رئيس التحرير

:زواج الر�شول االأكرم �شلى اهللهّ عليه واآله من خديجة الكربى �شنة 25 من عمره ال�شريف ..



الشيخ  الكربالئي يوصي الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية بتحمل 
مسؤوليتها الشرعية والوطنية للخروج من األزمات 

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 

املكان: العتبة احلسينية املقدسة   

الزمان:  28/ صفر اخلر/ 1434ه� املوافق  11/ 1 /2013 م  

تطرق ممثل املرجعية الدينية العليا مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي خطيب وإمام اجُلمعة يف كربالء 
املقدسة يف ُخطبته الثانية من صالة اجلمعة  اليت أقيمت يف الصحن احلسيين الشريف يف 28 /صفر / 

1434هـ  املوافق 2013/1/11م  متناواًل  ثالثة أمور استهلها مبا يلي: 

األمر األول :
فيما يتعلق باالأزمة االخرة يف البلد والتي 
ال�ش���ارع  اىل  واآثاره���ا  تداعياته���ا  انتقل���ت 

العراقي نعر�س ما يلي من التو�شيات :
1- ان جمي���ع الكت���ل ال�شيا�شي���ة وال�شلطات 
التنفيذي���ة والت�شريعية م�شوؤولة م�شوؤولية 
�شرعي���ة ووطنية للخروج من هذه االزمات 
ف���ان  االخ���رة  الف���رة  يف  ا�شت���دت  الت���ي 
امل�شوؤولي���ة يف الع���راق م�شوؤولي���ة ت�شامنية 
تق���ع على عاتق جميع ال�ش���ركاء يف العملية 

ال�شيا�شية وال ي�شح ان يرمي كل طرف كرة 
امل�شوؤولية يف ملعب الطرف االخر.

2- اال�شتم���اع اىل املطال���ب امل�شروع���ة م���ن 
جمي���ع االط���راف واملكون���ات ودرا�ش���ة ه���ذه 
ومب���ادئ  منطقي���ة  ا�ش����س  وف���ق  املطال���ب 
الد�شت���ور والقوان���ني الناف���ذة و�ش���وال ً اىل 
عل���ى  قائم���ة  مدني���ة  دول���ة  دعائ���م  ار�ش���اء 
ُم فيه���ا احلقوق  موؤ�ش�ش���ات د�شتوري���ة ُتررَ

والواجبات.
3- ع���دم اللج���وء اىل اأي خط���وة ت���وؤدي اىل 
ت���اأزمي ال�شارع ب���ل املطلوب خط���وات تهدئ 

من االأو�ش���اع وباخل�شو�س تهدئ���ة ال�شارع 
واملواطن ب�شورة عامة.

4- عدم ال�شماح باأي ا�شطدام بني االجهزة 

العراق  في  المسؤولية  ان   *
على  تقع  تضامنية  مسؤولية 
عاتق جميع الشركاء في العملية 
يرمي  ان  يصح  وال  السياسية 
في  المسؤولية  كرة  طرف  كل 

ملعب الطرف االخر.
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االمني���ة واملتظاهرين وندعو هذه االجهزة 
اىل �شبط النف�س وعدم االنفعال والتعامل 

بهدوء وحكمة مع املتظاهرين.
5- ان م���ن اال�شب���اب الت���ي ادهّت وم���ا زال���ت 
توؤدي اىل املزيد من االزمات وتاأزمي ال�شارع 
ال�شيا�شي���ة  الكت���ل  ت�شيي����س  ه���و  العراق���ي 
والق���ادة للكث���ر م���ن االمور وامللف���ات التي 
يجب ان تاأخذ حقها الد�شتوري والقانوين 
وع���دم  اخت�شا�شه���ا  يف  اال�شتقاللي���ة  م���ن 
تدخ���ل ال�شيا�شيني فيه���ا ولذلك فاملطلوب 
ه���و  البل���د  و�شيا�شي���ي  الق���ادة  م���ن جمي���ع 
احلف���اظ عل���ى حيادي���ة واخت�شا����س ه���ذه 
امللف���ات والق�شايا وعدم ا�شتغاللها �شيا�شياً 

لتحقيق مكا�شب �شيا�شية.

األمر الثاني :
بحمد اهلل تعاىل فقد انتهت زيارة االربعني 
له���ذا الع���ام والت���ي �شه���دت تواف���داً ملاليني 
الزائري���ن والتي متيهّزت عن باقي ال�شنوات 

مبا يلي :
اً مل ي�شل اليه  1- بل���وغ ع���دد الزائرين ح���دهّ
يف االع���وام ال�شابق���ة وخ�شو�ش���اً م���ن خارج 
الع���راق اذ م���ا ح�شلن���ا علي���ه م���ن اح�ش���اء 
ر�شم���ي ه���و ) الداخلون م���ن املنافذ الربية 
ال���ف( زائ���ر عرب���ي  واجلوي���ة () 757.148 

واأجنبي.
2- ح�شن التنظيم وتطور اخلدمات ب�شورة 
اأف�شل من االعوام ال�شابقة �شواء اأ كان من 
موؤ�ش�ش���ات الدولة او م���ن االجهزة  االمنية 

والزائرين.
3- ويف مث���ل ه���ذا الي���وم تل علين���ا ذكرى 
رحي���ل النب���ي االكرم )�شل���ى اهلل عليه واله 
و�شلم( ابي القا�شم حممد )�شلى اهلل عليه 
واله و�شلم( فاملاأم���ول من الزائرين اعطاء 
ه���ذه املنا�شب���ة ا�شتحقاقه���ا م���ن االج���الل 
والتعظيم والتقدي�س واداء مرا�شيم الزيارة 
مب���ا يليق باملنا�شب���ة واظهار ق���وة االرتباط 
وال���والء والطاعة ل�شيد االنبياء واملر�شلني 
مبا يعك�س الت���زام اتباع اهل البيت )عليهم 
ال�شالم( بنه���ج النبي )�شلى اهلل عليه واله 
و�شل���م( وان والءه���م و�شحبته���م وزيارتهم 
الأه���ل البي���ت )عليه���م ال�ش���الم( ه���و ف���رع 
وناب���ع م���ن والئه���م وحمبته���م وطاعته���م 
للنبي االك���رم )�شلى اهلل عليه واله و�شلم( 
وان نهجه���م و�شرته���م ه���ي امت���داد لنه���ج 
و�شرة النب���ي االكرم )�شلى اهلل عليه واله 

و�شلم( .

األمر الثالث:

الت���ي بات���ت ت�ش���كل خط���راً  م���ن الظواه���ر 
العراق���ي  املواط���ن  حي���اة  عل���ى  ا�شافي���اً 
وخ�شو�ش���ا ً ال�شب���اب من���ه والت���ي ادت اىل 
وف���اة االآالف منه���م وتركه���م الأرامل وايتام 
وع���وق اآالف اآخري���ن هي ظاه���رة ا�شتخدام 
�شواب���ط  دون  وم���ن  البخاري���ة  الدراج���ات 

�شارمة وعدم التقيهّد بقواعد ال�شالمة..
وذكر احد امل�شوؤولني يف وزارة ال�شحة :

ان ح���وادث الط���رق يف الع���راق تقت���ل م���ن 
املواطن���ني �شتة ا�شعاف م���ا تقتله العمليات 
االرهابي���ة وه���ذه احلوادث ه���ي واحدة من 

بني اكر ثالثة ا�شباب املوت يف العراق.

وللحد من هذه الظاهرة نحتاج اىل تكاتف 
جهود جميع الدوائر املعنية واولياء االمور 
واملواطن���ني م���ن وزارة الداخلي���ة و�شرط���ة 
ومديري���ة  االمني���ة  وال�شيط���رات  امل���رور 

الطرق واجل�شور.. من خالل:
1- وج���ود قوانني �شارمة مع احلر�س على 
تطبيقه���ا وتع���اون املواطن���ني م���ع الدوائ���ر 
املعني���ة لتطبيقه���ا الأن يف ذل���ك �شالمته���م 
امل���وت  م���ن  الكب���رة  اخل�شائ���ر  ���ب  وجتنهّ
واالقت�شادي���ة  املالي���ة  واخل�شائ���ر  والع���وق 

واالجتماعية.
2- احرام القوانني واالنظمة والتعليمات 
م���ن املواطن���ني وتع���اون اولي���اء االم���ور مع 
اجه���زة الدول���ة خا�ش���ة فيم���ا يتعلق برك 
االم���ور م���ن دون مراقب���ة م���ن قب���ل االآب���اء 

الأبنائهم ال�شباب.
3- ع���دم ت�شاهله���م يف ه���ذا االم���ر والت�شدد 
يف اج���راءات ال�شالم���ة ف���ان ذل���ك يحف���ظ 
للمواطن���ني حياته���م ويحميهم م���ن االآثار 
النا�شئة م���ن احلوادث كالع���وق واالإ�شابات 

اخلطرة.

اّدت  التي  االسباب  من  ان   *
من  المزيد  الى  تؤدي  زالت  وما 
العراقي  الشارع  وتأزيم  االزمات 
هو تسييس الكتل السياسية 
االمور  من  للكثير  والقادة 

والملفات.

المطالب  الى  االستماع   *  
االطراف  جميع  من  المشروعة 
هذه  ودراسة  والمكونات 
منطقية  اسس  وفق  المطالب 
والقوانين  الدستور  ومبادئ 

النافذة.

* عدم السماح بأي اصطدام بين 

االجهزة االمنية والمتظاهرين. 

العراق  في  الطرق  حوادث  ان   *

ستة  المواطنين  من  تقتل 

العمليات  تقتله  ما  اضعاف 

االرهابية.
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* م�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف  يف 21 /�سفر اخلري/ 1434هـ املوافق 2013/1/4 

متسكُّنا باحلسنِي )عليه السالم( مفتاٌح حللِّ مجيِع مشاِكلنا

            االمام ال�شجاد )عليه ال�شالم( يقول: 
برَلرَغني يا بن  زائدة اإنك تزور قرب ابي عبداهلل 
احياناً، فُقلُت: ان ذلك لكما بلغك، فقال )عليه 
ال�شالم( : فلماذا تفعل ذلك ولك مكان عند 
الذي ال يحتمل احداً على حمبتنا  �شلطانك 
وتف�شيلنا وذكر ف�شائلنا والواجب على هذه 
اأريد بذلك  نا؟ فقلُت: واهلل ما  ة من حقهّ االأمهّ
اإال اهلل ور�شوله، وال اأحفل ب�شخط من �شخط، 
ب�شببه،  ينالني  مكروه  �شدري  يف  يبكر  وال 
اإن  فقال: واهلل ان ذلك لكذلك، فقلت: واهلل 

ذلك لكذلك، يقولها ثالثا واأقولها ثالثا. 
فقال: اأب�شر ثم اأب�شر ثم اأب�شر، ثم قال )عليه 
عندي  كان  بخرب  فالخربنَّك   : ال�شالم( 
بالطف  اأ�شابنا  ملا  اأنه  املخزون،  النخب  يف 
وقتل  ال�شالم(  )عليه  اأبي  وقتل  اأ�شابنا،  ما 
اأهله،  و�شائر  واإخوته  ولده  كان معه من  من 
يراد  االأقتاب  على  ون�شاوؤه  حرمه  وحملت 
اإليهم �شرعى ومل  اأنظر  الكوفة، فجعلت  بنا 

يواروا، فيعظم ذلك يف �شدري، وي�شتد ملا اأرى 
منهم قلقي، فكادت نف�شي تخرج، وتبينت ذلك 

مني عمتي زينب بنت علي الكربى. 
بقية  يا  بنف�شك  جتود  اأراك  مايل  فقالت: 

جدي واأبي واخوتي؟ 
اأرى  وقد  واأهلع،  اأجزع  ال  وكيف  فقلت: 
واأهلي  وولد عمي  واإخوتي وعمومتي  �شيدي 
لني بالعراء، م�شلبني  عني بدمائهم، مرمَّ م�شرَّ
ال يكفنون وال يوارون، وال يعرج عليهم اأحد، 

وال يقربهم ب�شر. 
يجزعنك  ال�شالم(:ال  )عليها  زينب  فقالت 
ما ترى، فواهلل ان ذلك لعهد من ر�شول اهلل 
)�شلى اهلل عليه واآله( اإىل جدك واأبيك وعمك، 
ولقد اأخذ اهلل ميثاق اأنا�س من هذه االأمة ال 
ة، وهم معروفون يف  تعرفهم فراعنة هذه االأمهّ
االأع�شاء  اأنهم يجمعون هذه  ال�شماوات،  اأهل 
املتفرقة فيوارونها، وهذه اجل�شوم امل�شرجة، 
اأبيك �شيد  لقرب  وين�شبون لهذا الطف علماً 

الشك إن زيارة االمام احلسني )عليه 
املرغوبة  األعمال  من  تعد  السالم(  
سابقًا  ذكرنا  وقد  املقدس،  الشارع  يف 
السالم(  )عليهم  االطهار  االئمة  إن 
كلماتهم  من  مهمًا  جانبًا  افردوا  قد 
االمام  زيارة  على  للتأكيد  الشريفة، 
وهناك  السالم(،  )عليه  احلسني 
الزيارات(  )كامل  كتاب  يف  رواية 
بن  قدامة  امسه  شخص  عن  ُتنقل 
زائدة يتحدث عن أبيه، وهي حوار  دار 
بينه وبني االمام زين العابدين )عليه 
الكالم  هذا  إن  وأعتقد  السالم(، 
جيري اآلن على مجيع االخوة االعزاء 

الذين توّفقوا لزيارة األربعني.

قالت زينب )عليها السالم(
لإلمام زين العابدين )عليه 

السالم(:- ال يجزعنك ما ترى، 
فواهلل ان ذلك لعهد من 

رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله( إلى جدك وأبيك وعمك، 

ولقد أخذ اهلل ميثاق أناس 
من هذه األمة ال تعرفهم 
فراعنة هذه األّمة، وهم 

معروفون في أهل السماوات، 
أنهم يجمعون هذه األعضاء 
المتفرقة فيوارونها، وهذه 

الجسوم المضرجة، وينصبون 
لهذا الطف علمًا لقبر أبيك 

سيد الشهداء،
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ال�شهداء، ال ُيْدررَ�س اأثُره، وال يعفو ر�شُمه على 
ة الكفر،  ام، وليجتهدنهّ اأئمهّ كرور الليايل واالأيهّ
فال  وتطمي�شه،  وه  ْ حمرَ يف  ال�شاللة  واأ�شياع 

اً.  يزداد اأثره اإالهّ ظهوراً، واأمره اإالهّ علوهّ
 ) )وليجتهدنَّ كلمة  اإن  مالحظة  ميكن  وهنا 
واأ�شياع  الكفر  اأئمة  اإن  على  تاأكيد  فيها 
ال�شاللة يبذلون الو�شع يف حماولتهم لهدم 
قرب احل�شني )عليه ال�شالم(، والالم هنا الم 
على  يدل  م�شارع  فعل  ف�)يجتهد(  التاأكيد 
واجتهد  التاأكيد،  نون  و)النون(  التجديد، 
م�شاألة  لي�شت  فهي  و�شعه،  ق�شارى  بذل  اأي 
هناك  واإمنا  ومت�شي،  طاغية  خاطر  يف  متر 
خمطط وجهد، وكاأن كل اإمام من اأئمة الكفر 
وال�شاللة يجتهد ويبذل الو�شع يف حمو قرب 
هو  وما  ملاذا  ولكن  ال�شالم(  )عليه  احل�شني 

ال�شر؟!
نعم، فق�شية االإمام احل�شني )عليه ال�شالم( 
والتقوى  للهدى  مقيا�شا  تزال  وما  كانت 
رمزية  ال�شالم(  )عليه  ورمزيته  ي،  والتحدهّ
وا�شعة وكبرة.. بكل ما تمل ق�شية احل�شني 
الدمعة، ومع  تفاعل مع  ال�شالم( من  )عليه 
ونبقى  واأن نحر�س  العواطف، كل ذلك البد 

عليه.
وليبق هوؤالء على �شاكلة اأولئك وعلى األوانهم 
وعلى و�شائلهم .. فكانوا تارة يحرثون القرب، 
زوار  على  الطريق  ويقطعون  يقفون  وتارة 

احل�شني )عليه ال�شالم(، وتارة ياأتون بفتاوى 
تريد اأن تدمر قرب احل�شني )عليه ال�شالم(، 
االمام  زوار  لقتل  املفخخات  ير�شلون  وهوؤالء 
ال  االأمر  وهذا  ال�شالم(،  )عليه  احل�شني 

ينتهي ..
)عليها  زينب  احلوراء  ان  مالحظة  وميكن 
ظهوراً  االهّ  اأثرُه  يزداد  فال  تقول:)  ال�شالم( 
اً(، اأي كلما ازداد هوؤالء واأولئك  واأمرُه االهّ علوهّ
اأرادوا!،  ما  عك�س  النتيجة  كانت  واجتهدوا؛ 
.. فظهور  فاأكر  اأكر  يعلو  �شنة  وراح يف كل 
ظهور  ال�شالم(؛  )عليه  احل�شني  االمام 
ر.. بل �شيل جارف ال يقف عند حماوالت  متفجهّ
روا انهم  بائ�شة من اأقزام ال تفهم �شيئاً، ت�شوهّ
ال�شالم(  )عليه  احل�شني  االمام  با�شت�شهاد 
�شينتهى االأمر!، لكن امل�شاألة بالعك�س.. وقلنا 
ال�شالم(  )عليه  احل�شني  االمام  اإن  �شابقاً 
احل�شيني  الظهور  فهذا  نحيا..  كيف  يعلهّمنا 
خارج عن احل�شابات، الطاغوت العاقل اإذا كان 
ار احل�شني  عاقال ً؛ يجب اأن يبتعد عن اأذية زوهّ
)عليه ال�شالم(، الكافر املعاند ال�شال اإن كان 
؛  يكفهّ مل  واإن  يكفهّ  اأن  عليه  يجب  ؛  عاقال ً
�شالح  ويف  املوؤمنني..  �شالح  يف  امل�شاألة  كانت 

االمام احل�شني )عليه ال�شالم(.
املنا�شبة  هذه  تعهده  مل  �شيئاً  ن�شاهد  واليوم 
على مرهّ التاريخ.. فيما يتعلق بق�شية الوالء 
لالإمام احل�شني )عليه ال�شالم(، فهذه القوة 

اخلارقة.. اجلاذبة من االمام احل�شني )عليه 
ال�شالم( تخرج عن كل احل�شابات.. هذا وعٌد، 
ق�شية  اإن  االآن  ونرى  م�شاهد،  الوعد  وهذا 
خارجة  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  االمام 
اأمامها  ت�شتع�شي  م�شاألة  وهي  املاألوف،  عن 
وتتلعثم الكلمات، ويقف احل�شاب عندما يرى 
�شيد  مع  التعاطي  ق�شية  يف  الطريقة  هذه 

ال�شهداء )عليه ال�شالم(..
الطفل ال�شغر وال�شيخ الكبر واملراأة وال�شاب 
)عليه  احل�شني  االمام  ق�شية  مع  يتفاعل 
ال�شالم( تفاعال ً خا�شاً، ونحن يف الواقع لو 
�شتحلهّ  ال�شالم(؛  )عليه  باحل�شني  نا  مت�شكهّ
واأن  البد  باأننا  االآن  واأقول  م�شاكلنا..  جميع 
�شبيل  ال�شالم(فاإنه  )عليه  باحل�شني  نتم�شك 

النجاة.
من  وكل  وخدم،  وزحف  وجاء  �شعى  من  كل 
)عليه  احل�شني  االمام  اىل  ي�شل  ان  حاول 
من  اأوتي  ما  وبكل  الطرق،  ب�شتى  ال�شالم( 
و�شيلة، نقول له.. هنيئاً لك وجزاوؤك عند اهلل 
تعاىل، ونحن ال ميكن ان نحدد املثوبة.. وهذا 
ياأتي  ان  اىل  ِعرق  فينا  بقي  ما  �شيبقى  ن�شٌر 
�شاحب الثاأر احلقيقي، وي�شتلم هذه امل�شاألة.. 
و�شتبقى امل�شاألة خارجة عن النمط الطبيعي 
يف ا�شتيعاب املدينة للزائرين، ويف هذه االعداد 

الكبرة، ويف هذا النهج احل�شيني اخلال�س .

عاشوراُء من وقائع احلياة
جمال�س عا�شوراء مدر�شة منوذجية، نتعلم فيها 
احلرية واالإباء، ونتعلم فيها روح اجلهاد والثبات 
مكان  كل  يف  نحييها  التي  وعا�شوراء  وال�شرب.. 
هي  عام،  كل  من  و�شفر  حمرم  �شهري  خالل 
من  هي  واإمنا  التاريخ،  وقائع  من  واقعة  لي�شت 

وقائع احلياة.
التاريخ،  وقائع  وبني  احلياة  وقائع  بني  والفرق 
فرق كبر. وقائع التاريخ يلفها الن�شيان، وت�شبح 

ذكرى. اأما وقائع احلياة فهي متجددة.
هذه  جتري..  التي  واالأنهار  والقمر  فال�شم�س 
وقائع احلياة. كذلك ر�شالة ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه واآله لي�شت من وقائع التاريخ، بل هي من 
وقائع احلياة.

وذلك الأنها تتجدد با�شتمرار.
واقعة  عا�شوراء  تكون  كيف  ت�شاأل:  قد  وهنا 

حياتية؟
له  البد  بعمل،  يقوم  حينما  اإن�شان  كل  اجلواب: 
مبقدار  يتحدد  ذاك  وهدفه  هدف،  من  ذلك  يف 
تبقى  كربت  ومهما  وتوجهاته..  حاجاته 
االإن�شان  فكر  ح�شب  ال�شيقة،  احلدود  تعي�س 

وحمدوديته.
بحدود  تتحدد  مل  العا�شورائية  النه�شة  بينما 

�شيقة، واإمنا هي مبقدار االإن�شانية كلها. لذلك 
اإن�شان  هناك  دام  ما  م�شتمرة  وغاياتها  هدفها 

على وجه الكرة االأر�شية.
االأجيال،  كل  فكر  يف  موجودة  تبقى  فعا�شوراء 
املتدفق  كالنهر  الأنها  اأرواحهم،  يف  وتعي�س 
على  يفر�شون  طغاة  هناك  دام  ما  انقطاع،  دون 
دام  وما  والنار،  احلديد  بقوة  �شلطانهم  النا�س 
احلرية  الأنف�شهم  يطلبون  م�شت�شعفون  هناك 

واخلال�س.
لكل  رعب  م�شدر  عا�شوراء  تبقى  هذا  وعلى 

الطغاة، وم�شدر نه�شة لكل االأحرار.
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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 الرمذي: 
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 ؟
انهّ 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 انهّ 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 الرمذي انه قال انهّ احلديث 
منكر غريب فهو مردوٌد، الأنهّ املعروف بني اأهل العلم اأنهّ حكم 
الرم���ذي عل���ى بع����س االحادي���ث يختل���ف باخت���الف الن�شخ 
املخطوط���ة الأ�ش���ل �ش���ن الرم���ذي كم���ا يف كت���اب )املقنع يف 
عل���وم احلدي���ث/ الب���ن امللقن ج1/����س97(، وق���د اختلف قول 

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

صحة حديث انا مدينة العلم وعلي بابها

ال�سوؤال :ورد يف امل�سائل املنتخبة ل�سماحة ال�سيد)دام ظله( تقدير 
دية اجلننی 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 
الفــاح 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�ســنی فل�ســا اال اننا 
نعطــي اجــور نقــل اىل اهــايل ال�ســيارة ĦĦđ فل�ســا للــرت الواحــد. 
بالن�ســبة اىل العمال الذين ي�ســتغلون علی امل�ســخات ياخذون اكرث 
من املقرر ب�ســفة اكرامية هل يحق لنا االتفاق مع العمال علی 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�شراط 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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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: انهّ الرمذي 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���ر مو�شوعية الأ�ش���اروا اىل اختالف االأقوال يف النقل عن 
الرم���ذي وانهّ املنق���ول عن���ه ه���و اأن���ه قال حدي���ث غريب كما 
عليه اأكر املحققني من اأهل ال�شنة مع مالحظة انهّ اختالف 
االق���وال هن���ا امنا اأريد بها حديث ان���ا مدينة احلكمة ال على 

حديث مدينة العلم فتاأمل ذلك.
ثالث���اً: انهّ 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 اأنهّ 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 اأنهّ 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!

الرَ لرَُه:  قرَ ���الم ( اأرَنَُّه الرَ ُيولرَُد لرَُه، فرَ ٍر ) عليه ال�شَّ ْعفرَ ْلِبيُّ اإِىلرَ اأرَِبي جرَ ����ُس اْلكرَ ا ااْلأرَْبررَ ���كرَ �شرَ

ْيئاً؟ لِّْمِني �شرَ عرَ

َ 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 جرَ ِمنرَ احْلرَ ررَ الم ( خرَ ِليٍّ ) عليه ال�شَّ نرَ ْبنرَ عرَ �شرَ اِري: اإِنَّ احْلرَ ْرميرَ ااْلأرَْن�شرَ الرَ اأبو مرَ قرَ
. اُمكرَ ابرَ ا�ْشِتْحمرَ : طرَ الرَ قرَ اٌن، فرَ لرَِقيرَُه اإِْن�شرَ فرَ

اُهنرَا؟! نرَُع ِبااِل�ْشِت هرَ ا ترَ�شْ ُع ، ورَ مرَ : »يرَا ُلكرَ الرَ قرَ فرَ

. ِميُمكرَ ابرَ حرَ : طرَ الرَ قرَ فرَ

ُق«. ررَ ِميمرَ اْلعرَ ا ترَْعلرَُم اأرَنَّ احْلرَ : »اأرَ مرَ الرَ قرَ فرَ

. اُمكرَ مَّ ابرَ حرَ طرَ : فرَ الرَ قرَ
ابرَ  ، ورَ طرَ ابرَ ِمْنكرَ ا طرَ ُهررَ مرَ ِك���ْن ُقْل طرَ يْ ٍء يِل، ورَ لرَ اأرَيُّ �شرَ اِم���ي فرَ مَّ ���ابرَ حرَ : »ورَ اإِذرَا طرَ ���الرَ قرَ

» ُهررَ ِمْنكرَ ا طرَ مرَ

اأُِتيرَ  ���اٍم فرَ عرَ الم ( ِبطرَ ِ ) عليه ال�شَّ ْب���ِد اهللَّ ���ا اأرَُبو عرَ الرَ درَعرَ ِبيِع قرَ ِب���ي الرَّ ���ْن اأرَ ���ْن ُيوُن����سرَ عرَ عرَ

ُكُلوا« . الرَ لرَنرَا: »اْدُنوا فرَ قرَ ٍة، فرَ ِري�شرَ ِبهرَ

. ُرونرَ ْوُم يرَْق�شُ اأرَْقبرَلرَ اْلقرَ : فرَ الرَ قرَ

ُه«  ُجِل اِلأرَِخيِه يِف اأرَْكِلِه ِعْندرَ ُة الرَّ دَّ ورَ ا يرَ�ْشترَِبنُي مرَ رَ اإِمنَّ الم (: »ُكُلوا، فرَ الرَ ) عليه ال�شَّ قرَ فرَ

ا ترَغرَ�سُّ ااْلإِِبُل« مرَ نرَا كرَ اأرَْقبرَْلنرَا ُنِغ�سُّ اأرَْنُف�شرَ : فرَ الرَ قرَ

صحة حديث انا مدينة العلم وعلي بابها
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            اللجنة املالية النيابية تعلن عن اتفاق 
عل���ى ت�شم���ني املوازن���ة العام���ة خم�ش�شات 

مالية للمتقاعدين ك�تاأمينات اجتماعية.
           �شرك���ة  مق���اوالت تعم���ل يف حمافظ���ة 
وا�ش���ط تع���ر عل���ى 110 م�شك���وكات  ذهبية 
، منقو����س عل���ى وجهه���ا االأول �ش���ورة ملل���ك 
يلب�س تاجا وعلى الوجه الثاين نق�س ميثل 

م�شعال للنار.

         جامعت���ا الكوف���ة وباب���ل تبحث���ان يف 
موؤمت���ر علمي االآث���ار االيجابي���ة وال�شلبية 
منتجات���ه  ب���داأت  ال���ذي  للنانوتكنلوج���ي 
ان  بين���وا  اأكادميي���ون   ، االأ�ش���واق  تغ���زو 
�شح���ة  عل���ى  تاأث���رات  للنانوتكنلوج���ي 
االإن�ش���ان البد م���ن ال�شيط���رة عليها واحلد 

منها.

اأحي���ا مالي���ني امل�شلمني من داخ���ل وخارج العراق 
النب���ي  وف���اة  ي���وم  اال�ش���رف  النج���ف  مدين���ة  يف 
حمم���د �شلى اهلل عليه واله ، حيث قدمت ح�شود 
الزائري���ن العزاء اىل امر املوؤمنني عليه ال�شالم 
به���ذا امل�ش���اب اجلل���ل م���ن خ���الل زي���ارة العتب���ة 

العلوي���ة املقد�شة / كما قام املعزون باأداء مرا�شيم 
الزيارة املخ�شو�ش���ة وقراءة القراآن الكرمي واأداء 
ال�شل���وات ف�شال ع���ن امل�شاركة يف مواك���ب العزاء 

و�شط ا�شتنفار تام من قبل اجلهات املعنية.  

العرب���ي  الع���امل  غرينبي����س-  منظم���ة  ع���ربت 
ع���ن قلقه���ا ال�شدي���د م���ن مذك���رة التفاه���م ب���ني 
وزارة العل���وم والتكنولوجي���ا العراقي���ة واالت���اد 
االأوروب���ي، والت���ي �شيج���ري مبوجبه���ا بن���اء مكب 

نفايات نووي���ة م�شعة على اأر�س العراق، و�شيمنح 
االتاد االأوروبي مبوجب املذكرة كذلك، العراق 

2.6 مليون دوالر لت�شميم وجتهيز املكب.

اعلنت حمافظة الب�شرة، عن و�شع حجر االأ�شا�س 
ملدينة النخيل التي ت�شم 100 الف وحدة �شكنية. 
حماف���ظ الب�ش���رة خل���ف عب���د ال�شمد  توق���ع اأن 
ي�شه���م ه���ذا امل�شروع يف احلد من ازم���ة ال�شكن يف 

حمافظ���ة الب�ش���رة مو�شح���ا ان متوي���ل امل�ش���روع 
�شيتم من االأم���وال املخ�ش�شة لتنمية املحافظات 

واالأقاليم وجزء من ميزانية املحافظة..

ع���ن  النيابي���ة  والبيئ���ة  ال�شح���ة  جلن���ة  ك�شف���ت 
تخ�شي����س 20 األف درجة وظيفية لوزارة ال�شحة 
�شم���ن موازن���ة 2013« وقالت رئي����س اللجنة لقاء 
اآل يا�شني اإن موازنة العام اجلاري خ�ش�شت هذه 
الوظائ���ف لوزارة ال�شحة، كون القانون املرقم »6 

ل�شنة 2000« يلزم الوزارة بتعيني جميع خريجيها 
من اجلامعات واملعاهد الطبية واأ�شافت اآل يا�شني 
ان ه���ذا العدد يتنا�شب مع اخلطة االإ�شراتيجية 
لتوفر الكوادر الطبية وال�شحية يف امل�شت�شفيات 

واملراكز ال�شحية .

املسلموَن حييون يف النجف االشرف يوم وفاة الرسول األعظم
 حممد صلى اهلل عليه واله

لغة األرقام

ُمنظمٌة دولية ُتّذر من دفن نفايات نووية يف العراق

مدينُة النخيل خطوة حنو حل أزمة السكن يف البصرة

عشروَن ألف درجة وظيفية لوزارة الصحة ضمن موازنة 2013

196 نائبًا يف الربملان مل يكشفوا 
عن ذممهم املالية  

2500 مواط��ن عراقي مّت توطينه 
يف أمريكا للعام املاضي

1221 مدان��ا يف جرائ��م التالعب 
باملال حسب الدائرة القانونية يف 

هيئة النزاهة

1.5 مليون عدد قذائف اليورانيوم 
الق��وات  ألقت��ه  ال��ذي  املنّض��ب 

األمريكية على العراق  

وتش��ّوه  إس��قاط  حال��ة   42557
اجلنني اخللقي بني عامي

2010 � 2003 
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م�ش���رات عزاء ح�شيني جاب���ت �شوارع مدن 
مل�ش���اب  تعظيم���ا  ع���دة   وامريكي���ة  اوربي���ة 
ال�ش���الم  علي���ه  احل�ش���ني  االإم���ام  اأربعيني���ة 
وامري���كا  كن���دا  يف  الرئي�شي���ة  ال�ش���وارع   ،
وبريطاني���ا وهولندا وال�شويد وغرها من 
تلك املدن خ���رج االآالف من ابناء اجلاليات 
امل�شلم���ة ي�شاركه���م ع���دة �شخ�شي���ات ديني���ة 
رافع���ني الراي���ات ال�ش���ود  ومرددين عبارات 
ال���والء ل�شيد ال�شه���داء عليه ال�شالم يف يوم 

االأربعني.
مدين���ة  يف  كان���ت  امل�ش���رات  تل���ك  وم���ن 
ت���دى  والت���ي  ال�شويدي���ة  هل�شنب���وري 
فيه���ا املوالون الأه���ل البيت عليه���م ال�شالم 
درجات احلرارة املنخف�شة الإحياء ال�شعائر 
احل�شينية، يقول احد امل�شاركني يف امل�شرة 
وه���و مهند املعم���ار اأردن���ا بامل�شاركة يف هذه 
امل�ش���رة اإحي���اء ال�شعائ���ر احل�شيني���ة وك���ي 
نعرف العامل اجمع من هو االإمام احل�شني 
عليه ال�شالم وماذا اأراد يف نه�شته ور�شالته 
اخلال���دة ، م�ش���را اىل ان وجودن���ا يف ه���ذا 
البل���د كمغرب���ني يذكرن���ا بغرب���ة �شيدتن���ا 

زينب عليها ال�شالم.
م���ن جهته���ا قالت ام جعف���ر العياد مغربة 
ه���ذه  يف  م�شاركتن���ا  ان  لبن���ان  دول���ة  م���ن 
امل�ش���رة احل�شيني���ة ن�شعى م���ن خاللها اىل 
عدة اأهداف منها ماهو �شخ�شي من خالل 
ا�شتم���داد الع���زم ملواجه���ة مغري���ات النف����س 
ال�شيم���ا ونحن نعي�س يف هذا البلد االأوربي 
اأم���ا الهدف الث���اين فهو كي نرب���ي اأطفالنا 
عل���ى حب االإمام احل�شني عليه ال�شالم من 

خالل جلبهم للم�شاركة يف هذه امل�شرة.
اأم���ا والء �شهيب )مغرب عراقي( فبني ان 
ال�شب���اب امل�شارك���ني يف ه���ذه امل�ش���رة قاموا 
بتوزي���ع الزه���ور عل���ى �ش���كان ه���ذه املدين���ة 
، م�ش���را اىل اإنن���ا اأردن���ا ان نو�ش���ل ر�شال���ة 
ه���ي  ال���وردة  او  الزه���رة  ه���ذه  ان  مفاده���ا 
ر�شالة �شالم تنب���ع من اأخالقنا االإ�شالمية 
امل�شتم���دة م���ن نبين���ا االأعظم حمم���د �شلى 
اهلل علي���ه وال���ه م�شت���دركا بالق���ول ال�ش���يء 
اأجم���ل م���ن الزه���رة ك���ي نعرب م���ن خاللها 

عن الق�شية احل�شينية.

تقرير: عاء ال�سامي

تقــاريـــر

لبيَك ياحسني ..
عبارة 
رددها 
اآلالف 

مبسريات 
حاشدة يف 
شوارع أوربا
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               زيارة اأربعينية �شيد ال�شهداء )عليه ال�شالم( 
هذا العام، كان ملثل هذا التاآلف االأخوي بني مكونات 
ال�شع����ب العراقي حا�شراً يف مدين����ة كربالء املقد�شة 
����ل ذلك مبوكب مركز  وبق����وة بوجه احلاقدين، ومتثهّ
حمافظ����ة كرك����وك الذي جم����عرَ املكونات م����ن  العرب 
واالأك����راد والركم����ان العراقي����ني الإحي����اء ال�شعائ����ر 
احل�شيني����ة ومب����ادئ االإمام احل�ش����ني )عليه ال�شالم( 

د القلوب واإمام االإن�شانية جمعاء. الذي يعد موحهّ
اأبن����اء  �شف����وف  توحي����د  يف  املوك����ب  ه����ذا  دور  وع����ن 
ث  حمافظ����ة كركوك واإحياء الزيارة االأربعينية، تدهّ
لنا �شماحة ال�شيد حم�شن البطاط معتمد املرجعية 
الديني����ة العلي����ا يف حمافظة كركوك قائ����اًل: »نعي�س 
ه����ذه االأي����ام ذك����رى زي����ارة اأربعيني����ة االإم����ام احل�شني 
)عليه ال�شالم( ب����ني اأخوتنا الزائرين الوافدين اإىل 
كرب����الء املقد�ش����ة؛ وبالن�شب����ة ملحافظ����ة كركوك فقد 
كلفتن����ا املرجعي����ة الدينية العلي����ا يف النجف االأ�شرف  
املتمثل����ة ب�شماح����ة املرج����ع الدين����ي االعل����ى اآي����ة اهلل 
العظم����ى ال�شي����د عل����ي احل�شين����ي ال�شي�شت����اين )دام 
ظل����ه(، باالإقام����ة فيه����ا والتوا�شل مع كاف����ة مكونات 

جمتمعه����ا، وق����د حر�شن����ا كل احلر�����س عل����ى توحيد 
الكلمة ونبذ التفرقة«.

ام الظلمة على  وتاب����ع حديث����ه، »داأب بنو اأمية واحل����كهّ
حماول����ة حم����و واقع����ة الط����ف وتوي����ل اأي����ام حمرم 
و�شفر  اإىل اأيام فرح وعيد، ولكنهّ اهلل �شبحانه وتعاىل 
�ش����اء  اأن ين�شب علماً ل�شيد ال�شهداء )عليه ال�شالم( 
ى اأتباع اأهل البيت  يف كل مكان من العامل، وقد �شحهّ
)عليه����م ال�شالم( من اأجل اإبقاء ال�شعائر احل�شينية، 
ومن �شمن بذرة ه����ذه الت�شحية جند اأتباع وحمبي 
اأه����ل البي����ت )عليه����م ال�ش����الم( يف حمافظ����ة كركوك 
يقيم����ون ماآمت العزاء التي ظه����رت بقوة اإىل ال�شاحة 
بعد عام 2003 وب�شكل ملفت الأنظار بقية القوميات، 
وج����اءت فك����رة تاأ�شي�����س ه����ذا املوكب جلمي����ع مكونات 
واالأك����راد  الع����رب  م����ن  كرك����وك  حمافظ����ة  اأبن����اء 
والركمان وامل�شلم����ني وامل�شيحيني وال�شابئة، وهذا 
ن����اجت من عم����ل وجهد وع����رب العالق����ات الطيبة بني 

اأبناء املحافظة والتفافها حول املرجعية الر�شيدة«.
واأ�ش����اف �شماحت����ه، »بع����د اإن كان����ت هنال����ك مواك����ب 
متفرق����ة الأه����ايل كرك����وك، وبتوجي����ه م����ن املرجعي����ة 

د  الديني����ة العلي����ا طرحن����ا فك����رة اإن�شاء موك����ب موحهّ
ا�شتج����اب  وق����د  املحافظ����ة،  يف  املتع����ددة  للمكون����ات  
اأه����ايل كرك����وك بح����دود  يف الب����دء ع����دد قلي����ل م����ن 
)100( �شخ�����س م����ن الرجال والن�ش����اء وبجهود ذاتية 
وب�شيط����ة، حي����ث ياأت����ي املوك����ب اإىل كرب����الء خ����الل 
اإحيائه����ا وتق����دمي  الزي����ارة االأربعيني����ة وي�ش����ارك يف 
اخلدم����ات للزائري����ن الكرام«، مو�شح����اً ان »التن�شيق 
يف  امل�شوؤول����ة  وال�شخ�شي����ات  االأمني����ة  االأجه����زة  م����ع 
حمافظ����ة كرك����وك، �شاع����د عل����ى ان�شم����ام اأ�شخا�����س 
اآخري����ن اإىل املوكب الذي تهياأت له الظروف الكاملة 

لالنطالق وامل�شاركة يف اإحياء املنا�شبات الدينية« 
وب����نيهّ البط����اط اأنهّ »املوكب لهذا الع����ام �شمهّ اأكر من 
)600( �شخ�����س م����ن الرجال والن�ش����اء الذين �شاركوا 
باإحياء الزيارة االأربعينية املباركة وخرجوا يف موكب 
����ى موكب كركوك للع����رب واالأكراد  واح����د تت م�شمهّ
والركم����ان من ال�شيعة وال�شن����ة واأكدوا على توحيد 
كلم����ة اأبناء ال�شعب الواحد ونبذ التفرقة والطائفية 
����ع تت خيم����ة اأبي عب����د اهلل احل�شني )عليه  والتجمهّ

ال�شالم(«.

بتوجيه من املرجعية الدينية العليا..

شاءْت األقدار اإلهلية والربكات اجلّمة على العراق أن ينعم شعبه مبرجعية دينية حكيمة كانت مبثابة صّمام األمان 
ووحدة للصف بني مكونات الش��عب العراقّي، وهذا ما ملس��ه اجلميع خالل الفرتة العصيبة اليت عاش��ها العراق باستفحال 

الطائفية املقيتة حتى عملت املرجعية الدينية العليا بالقضاء عليها وتوحيد كلمة أبناء البلد الواحد 

عرب وأكراد وتركمان العراق يشاركون يف موكب موّحد إلحياء الزيارة األربعينية

و
خالل
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                     الوفد الزائر 200 طالب علم من )55( دولة 
فوا بزي���ارة العتبة احل�شينية  عربي���ة واأجنبية ت�شرهّ
���ل املرجعية الديني���ة العليا  املقد�ش���ة واللق���اء مبمثهّ
يف كرب���الء �شماحة ال�شيخ عب���د املهدي الكربالئي 
ثاً عن  ���ب به���ذه الزي���ارة املبارك���ة، متحدهّ ال���ذي رحهّ
ف�شل وثواب زيارة االإمام احل�شني )عليه ال�شالم( 
ودور طلب���ة العل���وم الدينية يف اإحي���اء ذكر ال�شهيد 

املظلوم ومبادئه ال�شامية.
ق ال�شيخ الكربالئ���ي يف معر�ِس حديثه اإىل  وتط���رهّ
ف�ش���ل مهم���ة التبلي���غ لطال���ب العل���م وارتباطه���ا 
ع���ت اآف���اق اأفكارها  بالق�شي���ة احل�شيني���ة الت���ي تو�شهّ
ومبادئه���ا لت�شمل االإن�شانية جمع���اء؛ مبيناً بع�س 
م���ات االأ�شا�شية لبن���اء �شخ�شية طالب احلوزة  املقوهّ
الديني���ة ودورها يف تقي���ق ر�شالته العظيمة التي 
تتمثل بن�شر علوم اأهل البيت )عليهم ال�شالم(.                                    
وق���ال �شماحت���ه: انهّ »مه���ام طال���ب احل���وزة ورجل 
الدين تعدُّ امتداداً ملهمة االأنبياء والر�شل واالأئمة 
ا�شتح�ش���ار  وان  ال�ش���الم(  )عليه���م  املع�شوم���ني 
وا�شت�شع���ار ه���ذه امله���ام يف حي���اة الطال���ب ه���ي من 
الغاي���ة  وتقي���ق  اله���دف  لبل���وغ  املهم���ة  االم���ور 
���م علي���ه اأن يع���ي طبيعة  املن�ش���ودة،  وبالت���ايل يتحتهّ
املهم���ة القد�شي���ة ال�شريف���ة املوكل���ة اإلي���ه باأعم���اق 

فكرية ووجدانية وعقلية«.
«املُتدبر لالآيات القراآنية املتعددة  وتابع حديثه، اإنهّ
ن مفاهيم عن بناء �شخ�شية االإن�شان  يجُده���ا تبطهّ
ت على مهمة  القومي، من خالل اأبعاٍد عديدة تركزهّ
التبلي���غ لالأح���كام ومناه���ج اال�شالم وبن���اء الكيان 
ال�شالح لطال���ب العلم واالهتمام مب�شاألة الربية 
وتهذيب النف�س وهي اأبعاد جوهرية ذكرتها االآيات 

القراآنية ف�شاًل عن االأحاديث ال�شريفة«.
وب���نيهّ �شماحته ان »البع���د االول ارتكز على م�شاألة 
التبليغ لالأح���كام واملناهج  اال�شالمية وال يقت�شر 
ذلك  على  االأحكام العقائدية والعبادات واملعامالت 
ب���ل ان مهمة طالب العلم �شامل���ة وجامعة جلميع 
املتكام���ل  املنه���ج  ���ل  متثهّ الت���ي  االإ�ش���الم  مناه���ج 
للحي���اة«، م�شراً مرًة اأخ���رى اىل »اأهمية مقومات  
اأ�شا����س  عل���ى  وامل�شتن���د  ال�شلي���م  العلم���ي  البن���اء 
احلج���ة والدليل والربه���ان؛ الأنهّ مذهب اآل البيت 
)عليه���م ال�شالم( ميثهّل جوه���رة اال�شالم واأ�شالته 
وق���د ا�شتند اال�ش���الم ا�شا�شاً عل���ى احلجة والدليل 
القاط���ع والربهان وهو م���ا نحتاج اليه لالنطالق 
يف حما�شراتن���ا ومناظراتن���ا واالبتع���اد عن كل ما 
يثر ا�شتفزاز اأ�شحاب الديانات واملذاهب االأخرى 
وباالأخ����س فيما يعتقدون به من رموز مقد�شة يف 
مذاهبهم واأديانهم وهو تاأكيد على عاملية و�شماحة 

مذهب اآل البيت )عليهم ال�شالم(«.
ولفت ممثل املرجعية الدينية العليا خالل حديثه 
اإىل اأنهّ »جن���اح طالب العلم يت���م بتحقيق االأهداف 
ال�شامي���ة واإي�ش���ال الر�شال���ة االإلهي���ة اإىل النا����س 

العلمي���ة، حي���ث  ولي����س احل�ش���ول عل���ى االألق���اب 
درا�ش���ة وفه���م امل�شام���ني العلمية ل���كل مرحلة من 
مراح���ل م�ش���واره يف ا�شتح�شال الدرو����س الدينية 
���ل �شخ�شيته ليك���ون  قادراً على  الت���ي ت�شقل وتكمهّ

اأداء مهمته املقد�شة يف احلياة«.
م���ن جهت���ه اأو�ش���ح م�ش���وؤول الوفد الزائ���ر �شماحة 
ال�شي���د عادل احلكي���م اأنهّ »جميع اأع�شاء الوفد من 
طلبة العلوم الدينية من جن�شيات عربية واأجنبية 
ويتلق���ون العلوم يف مدينة قم املقد�شة، وي�شاركون 
لل�شنة الثالثة على التوايل يف اإحياء زيارة اأربعينية 
االإم���ام احل�شني )علي���ه ال�شالم( واإحي���اء ال�شعائر 

احل�شينية من بينها �شعرة امل�شي على االأقدام«.
واأ�شاف احلكي���م، انهّ »طلبة العلوم الدينية �شعداء 
ج���داً به���ذه الزي���ارة املبارك���ة واأ�ش���ادوا باخلدم���ات 
والعبا�شي���ة  احل�شيني���ة  العتبت���ني  يف  املقدم���ة 
الت���ي  والتط���ور  العم���ران  وعملي���ات  املقد�شت���ني 
يلم�شه���ا كل م���ن ي���زور مدين���ة كرب���الء املقد�ش���ة، 
ويبارك���ون للقائم���ني عليها هذه اجله���ود احلثيثة 

التي تليق بالعتبات املقد�شة وزائريها«.

الشيخ الكربالئي خالل لقائه وفدًا من طلبة العلوم الدينية املغرتبني:

مهمة طلبة العلوم الدينية امتداد ملسرية األنبياء واألئمة املعصومني يف نشر الرسالة اإلهلية

 
ضّم

ش��ارَك زائرون قادمون من دول عربية وأجنبية يف إحياء زيارة أربعينية اإلمام احلس��ني )عليه الس��الم( من بينهم موكب حاشد 
من طلبة العلوم الدينية املغرتبني الذين قدموا من إيران صوب العراق وحّطوا برحاهلم يف مدينة النجف األشرف اليت انطلقوا منها 

صوَب مدينة كربالء املقدسة للمشاركة بشعرية املشي على األقدام مع الزائرين من أبناء احملافظات العراقية. 
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                  م�ش���وؤول جمعي���ة الك�شاف���ة احل���اج عب���دو 
�شيدح عن �شعادته بال�شيافة واحلفاوة الكبرة التي 
ا�شتقبلته���م به���ا العتب���ة املقد�شة، وذل���ك خالل لقائه 
م���ع  عدد م���ن اأع�ش���اء اجلمعية بال�شي���د �شعد الدين 
���اء مدير مكت���ب االأمني العام للعتب���ة احل�شينية،  البنهّ

مثمنني اجلهود املبذولة خلدمة الزائرين الكرام.
وق���ال ال�شي���د �شعد الدي���ن البناء، »نحم���د اهلل تعاىل 
عل���ى ه���ذا التوفي���ق خلدم���ة زائ���ري �شي���د ال�شه���داء 
)علي���ه ال�ش���الم(، ومنه���ا اخلدم���ة املقدم���ة الأع�ش���اء 
جمعي���ة ك�شاف���ة الر�شال���ة االإ�شالمية الذي���ن يفدون 
الت���وايل الإحي���اء  الثاني���ة عل���ى  اإىل كرب���الء لل�شن���ة 

الزيارة االأربعينية املباركة«. 
تق���دمي  عل���ى  عمل���ت  املقد�ش���ة  »العتب���ة  انهّ  وتاب���ع، 
الت�شهي���الت الكافي���ة له���م م���ن بينها م���كان لالإقامة 
وو�شائ���ل النق���ل   ووجب���ات الطع���ام  وو�شائ���ل الراحة   
كاف���ة الت���ي تلي���ق بزائ���ري االإم���ام احل�ش���ني )علي���ه 

ال�ش���الم(«، مبين���اً اأنهّ »موك���ب ك�شاف���ة الر�شالة �شيتم 
ت�شجيل���ه يف ق�شم ال�شعائر احل�شينية التابع للعتبتني 
املواك���ب  كبقي���ة  الدخ���ول  ل���ه  ليت�شن���ى  املقد�شت���ني 
زي���ارة  يف  للزائري���ن  اخلدم���ات  وتق���دمي  اخلدمي���ة 
االربع���ني للعام القادم باإذن���ه تعاىل.ف�شاًل عن اإقامة 
ال�شعائ���ر احل�شيني���ة واإحياء ذكر اأه���ل البيت )عليهم 

ال�شالم(«.
وع���ن �شب���ل التعاون امل�ش���رك بني العتب���ة احل�شينية 
وجمعي���ة ك�شاف���ة الر�شال���ة االإ�شالمي���ة، فق���د اأو�ش���ح 
���اء انهّ »االأخوة يف اجلمعية قد عر�شوا  خدماتهم  البنهّ
للعتب���ة املقد�ش���ة وا�شتعداده���م وتعاونه���م م���ع مركز 
احل�شيني���ة  العتب���ة  الإع���الم  التاب���ع  ال�شب���اب  رعاي���ة 
املقد�شةال���ذي خطا خطوات���ه االوىل بتاأ�شي�س ك�شافة 
االم���ام احل�شني عليه ال�شالم  و�شيكون هنالك تعاون 
م�ش���رك يف ه���ذا املج���ال خلدم���ة ال�شب���اب العراق���ي 

واالإ�شالمي عموماً«.

تقديم كتاب »شكر وتقدير« لألمانة العامة للعتبة احلسينية جلهودها يف خدمة الزائرين
قّدمت مجعية كشافة الرسالة اإلسالمية بلبنان شهادة شكر وتقدير لألمانة العامة للعتبة 
احلسينية املقدسة لسعيها الدؤوب على خدمة الوفود القادمة من خارج العراق وداخله وتقديم 

التسهيالت الكاملة هلم إلحياء زيارة أربعينية سيد الشهداء )عليه السالم(.

و
أعرب
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تب���ة احُل�شينية                            تن�شي���ق م���ن ِقب���ل ق�ش���م اإع���الم العرَ
�شة ال�شيخ  تبة احُل�شيني���ة املقدهّ �ش���ة ت�شلم االأمني الع���ام للعرَ املقدهّ
ملت ا�شماء اآالف الطلبة  عبد امله���دي الكربالئي وثيقة عهد حرَ
م���ن اجلامع���ة اللبناني���ة يف جنوب لبن���ان ويف لق���اء �شحفي مع 
ممث���ل الطلبة ال�شيد )ح�شني ال�شلطان( قال فيه: “بادر طلبة 
اجلامع���ة اللبناني���ة يف جنوب لبنان بتحري���ر بيعة متثل ميثاق 
�ش���رف بينهم وبني االإمام احل�ش���ني )عليه ال�شالم( عربوا فيها 
ع���ن والئه���م ل���ه )�ش���الم اهلل علي���ه( و�ش���دق عقيدته���م يف  اأن 
يلتزم���وا يف �شلوكياته���م �شرعي���ا ووطنيا ليحذوا ح���ذو ان�شاره 

)ر�شوان اهلل عليهم( ن�شرًة لالإ�شالم”.
فيم���ا لف���ت �شماح���ة ال�شي���خ الكربالئ���ي عل���ى هام����س اللق���اء 
ال���ذي جمع���ه مع ممثل الطلبة اىل ان “البيع���ة �شادقة ومثلت 
اال�شتن�ش���ار للُح�ش���ني )علي���ه ال�ش���الم(”، م�شيف���اً باأنه “يجب 
على االخوة الطلبة تويل هذا العهد اىل واقع عملي يف احلياة 
���ة وخ�شو�ش���اً ونحن ندخل  اليومي���ة وان يتفهم���وا معن���ى البيعهّ

اليوم حربا فكرية مع اأعداء اأهل البيت )عليهم ال�شالم(”. 
البيع���ة  “ه���ذه  ان  الع���ام للعتب���ة احل�شيني���ة  واأ�ش���اف االم���ني 
�شيثاب���ون عليه���ا ويتطلب منه���م اوال ان يفهم���وا  معنى البيعة 

وكي���ف تكون �شادق���ة وماذا يريد االمام احل�ش���ني عليه ال�شالم 
الإ�شتن�شاره”.

وبينم���ا يجدد طلب���ة اجلامعة اللبنانية البيع���ة والوالء لالإمام 
احل�ش���ني علي���ه ال�ش���الم جاء ذل���ك بع���د اأن �شلهّم من�ش���ق الطلبة 
راي���ة العه���د وال���والء ل�شماح���ة اِل�شي���خ عبد امله���دي الكربالئي 
ماحته ب���اأن هذه الراية املوقعة عليه���ا من اآالف الطلبة  وع���د �شرَ
اىل االم���ام احل�ش���ني علي���ه ال�ش���الم �شيت���م و�شعه���ا يف �شري���ح 
االإم���ام احل�ش���ني )علي���ه ال�شالم( مل���دة معينة و�شتب���ادر االمانة 
ْن قاموا بتوقيع هذا  العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة بدعوة مرَ
امليث���اق يف الع���ام املقب���ل ان �شاء اهلل لتجدي���د البيعة تت القبة 

ال�شريفة”.
واأك���د �شماحته “يج���ب على االخوة الطلبة توي���ل هذا العهد 

اىل واقع عملي يف احلياة اليومية”. 
وخت���م ال�شلط���ان بواف���ر �شك���ره لل�شي���خ الكربالئ���ي عل���ى �شع���ة 
�ش���دره وعل���ى الن�شائح الت���ي قدمه���ا للوفد وللطلب���ة معاهدا 
االإمام احل�شني )عليه ال�شالم( اأن ي�شعى للعمل بها ملا فيها من 

�شالح وخر لطلبة العلم وخدمة الدين”..

ار احل�شني بن علي )عليه  3-كيفٍ : اين زوهّ

بدعٍم 

و

من لبنان طلبة جامعيون يبايعون اإلمام احلسني على نصرة االسالم

ƕǄƴǆǁƐ ǅǐƨƟ :ƥǐƥƾƗ
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اأقام���ت دار الق���راآن الك���رمي يف العتب���ة احل�شيني���ة املقد�ش���ة بالتع���اون م���ع دار الق���راآن 
الك���رمي يف العتب���ة العلوي���ة املقد�ش���ة اأم�شي���ة قراآني���ة يف مدين���ة الزائري���ن م���ن جه���ة 
حمافظ���ة النج���ف اال�شرف، اأ�شرف عل���ى تنظيم االأم�شية رابطة الق���راء واحلفاظ يف 
دار الق���راآن الك���رمي التابعة للعتب���ة احل�شينية املقد�شة، كما �ش���ارك يف االأم�شية نخبة 
م���ن ق���راء العتبتني املقد�شتني العلوية واحل�شينية، وقد �شهدت االأم�شية ح�شور عدد 

كبر من الزائرين املعزين مبنا�شبة اأربعينية االإمام احل�شني »عليه ال�شالم« .

أمسيٌة قرآنية تقام يف مدينة الزائرين بالتعاون بني دار القرآن الكريم 
يف العتبة احلسينية ومثيلتها يف العتبة العلوية

الق���راآن  الت���ي اأجنزته���ا دار  �شم���نرَ امل�شاري���ع الهادف���ة 
الك���رمي يف العتب���ة احل�شيني���ة املقد�ش���ة افتت���اح مكتب���ة 
ب���ني  م���ا  منطق���ة  يف  القراآني���ة  بالعل���وم  تخ�ش�شي���ة 
ت���الوات قراآني���ة  عل���ى  ال�شريف���ني، ت���وي  احلرم���ني 
ودرو����س و�شوتي���ات لالأدعي���ة والزي���ارات املخ�شو�ش���ة، 
والت���ي ميك���ن احل�ش���ول عليها ع���رب اأ�شرط���ة الكا�شيت 

.CD �واأقرا�س ال
ح مدير املكتبة القراآنية التخ�ش�شية �شفاء عبد  ويو�شهّ
احلم���زة الذي اأو�شحرَ اأنهّ »فكرة اإن�شاء هذه املكتبة نابعة 
م���ن اأهداف دار الق���راآن الكرمي بن�شر العل���وم القراآنية 
وج���ذب اهتم���ام النا����س له���ا، حي���ث تت�شم���ن التالوات 
اء الق���راآن الكرمي قدمي���اً وحديثاً،  القراآني���ة لكبار ق���رهّ
ميك���ن  الت���ي  املتنوع���ة  القراآني���ة  الدرو����س  وكذل���ك 
اال�شتفادة منها ع���رب م�شاهدتها على اأجهزة احلا�شوب 
DVD والهات���ف والكا�شي���ت، ف�ش���اًل  ال����  اأجه���زة  اأو 
ع���ن املوا�شي���ع االأخالقي���ة والعقائدي���ة وعل���م الفل���ك 

واالأدب وبرام���ج قراآني���ة لالأطف���ال و�شوتيات لالأدعية 
والزيارات واملناجاة«.

ويتاب���ع حديثه، »مت افتت���اح املكتب���ة التخ�ش�شية بدعم 
مبا�ش���ر م���ن �شماح���ة االأم���ني الع���ام للعتب���ة احل�شينية 
املقد�شة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي واإ�شراف ال�شيخ 
ح�ش���ن املن�ش���وري مدي���ر دار الق���راآن الك���رمي اللذي���ن 
حر�ش���ا عل���ى ن�ش���ر الثقاف���ة القراآني���ة ع���رب الو�شائ���ل 

التقنية احلديثة«.
املتخ�ش�ش���ة  باالأجه���زة  املكتب���ة  رف���د  »متهّ  وي�شي���ف، 
بالن�ش���خ مثل ال���� CD  والكا�شيت ذات اجلودة العالية، 
كم���ا يتم جلب امل���ادة اخلام من الت���الوات القراآنية من 
خمتل���ف البل���دان االإ�شالمي���ة واملوؤ�ش�ش���ات الديني���ة اأو 
االعتم���اد على �شبك���ة املعلومات )االإنرن���ت( حيث يتم 
اإج���راء املونتاج ال�شوت���ي عليها وطبعها عل���ى الكا�شيت 
واالأقرا����س الليزري���ة اأو الفال����س وبيعه���ا ب�شعر رمزي 

على الزائرين«.

ويب���ني عبد احلم���زة انهّ »من بني قراء الق���راآن الكرمي 
الذي���ن تف���ل املكتب���ة ال�شوتي���ة بت�شجي���الت �شوتي���ة 
العين���ني  اأب���و  ال�شع�شاع���ي،  الفت���اح  له���م )عب���د  ن���ادرة 
ال�شعي�ش���ع، حمم���د رفع���ت، حمم���د الليث���ي، م�شطف���ى 
ا�شماعيل وحممد �شديق املن�شاوي( وكذلك ا�شتطاعت 
املكتب���ة  القراآني���ة بالتعاون مع قن���اة كربالء الف�شائية 
ت�شجي���ل اخلتم���ات القراآني���ة والت���الوات الأ�شه���ر ق���راء 
الع���راق عموم���اً وكرب���الء املقد�ش���ة خ�شو�ش���اً حيث مت 
ت�شجي���ل ختم���ات قراآني���ة للح���اج م�شطف���ى ال�ش���راف، 
احل���اج اأ�شام���ة الكربالئ���ي، احل���اج ع���ادل الكربالئ���ي، 

ال�شيد حيدر الغالبي وال�شيد م�شطفى الغالبي.
واجلدي���ر بالذكر  ان ع���دد زائري املكتب���ة التخ�ش�شية 
م���ن الباحث���ني يف املج���ال الق���راآين بل���غ 5000 زائ���ر  يف 
الق���راآن  بتعل���م  الراغب���ون  ب�شمنه���م  الواح���د  ال�شه���ر 

وحفظه .

المكتبة القرآنية التخصصية نافذة 
جديدة لنشر ثقافة القرآن الكريم

16
A L A H R A R  M A G A Z I N

جملة االحرار اال�سبوعية



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 
بينها اخلالف  البيضاء  من  وتعمل على تشويه صورته  اليت ال مُتتُّ لإلسالم بصلة  الواهية 
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  م  حيث يحرهّ
االحتفال بذكر الر�شول الكرمي )�شلى اهلل عليه 
ف،  واآله( خ�شو�شاً اإحياء ذكرى يوم مولده امل�شرهّ
اهلل  اأنبياء  ب�شائر  االحتفال  ترمي  اإىل  اإ�شافة 
الدين  عن  االبتعاد  اإىل  ينادون  وكاأنهّهم  تعاىل، 
اإىل  والهداية  الرحمة  ر�شل  هم  الذين  وعن 

الب�شرية.
االحتفال  با�شتحباب  القائلني  على  االأدلهّة  ومن 
الع�شكري،  ال�شيد  يو�شح  كما  االأنبياء  بذكر 
االأنبياء  بذكرى  احتفال  احلج  منا�شك  جلهّ  باأنهّ 
اإبراهيم  مقام  ذلك  على  ومثاٌل  واالأولياء، 
 :)125 البقرة/  )�شورة  يف  تعاىل  اهلل  قال  حيث 
لًّى...(، وكذلك  اِهيمرَ ُم�شرَ اِم اإِْبررَ قرَ اتَِّخُذوا ِمْن مرَ )ورَ
ال�شالم(  )عليه  اإ�شماعيل  اهلل  نبي  ذكر  تخليد 
اهلل  قال  واملروة،  ال�شفا  بني  هاجر  اأمه  و�شعي 
ْن  مرَ اِئِر اهلِل فرَ عرَ ةرَ ِمْن �شرَ رَْرورَ امْل ا ورَ فرَ �شبحانه: )اإنَّ ال�شَّ
فرَ  وَّ يرَطَّ اأرَْن  لرَْيِه  عرَ ُجنرَاحرَ  الرَ  فرَ ررَ  اْعترَمرَ اأرَِو  اْلبرَْيترَ  جَّ  حرَ
ال�شعي  اهلل  جعل  وبذلك  )البقرة/158(،  ا(  ِبِهمرَ

. بني ال�شفا واملروة من منا�شك احلجهّ
وجاء يف بع�س االأخبار انهّ اهلل جلهّ وعال تابرَ على 
ثمهّ  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  ثمهّ  توبته،  قبول 
اإمارة لقبول توبته  العا�شر  راأ�شه يوم  وحلق فيه 
وعتقه من الذنوب، فجعل اهلل ذلك اليوم عيداً 
له ولذريهّته، وجعل كلهّ 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، ثمهّ اأ�شيف 
اإبراهيم  ذلك  بعد  فعله  ما  املنا�شك  هذه  اإىل 
واإ�شماعيل وهاجر، ومتهّ بها منا�شك احلج للنا�س، 
الع�شكري  يبني  كما  احلج  اأعمال  فاإنهّ  وبالتايل 
»كلهّها تربك بتلك االأزمنة واالأمكنة التي حلهّ 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، حتهّى عملوا 
اإىل  اإعالمهم  وو�شائل  موؤلفاتهم  خالل  من 
اعتدائهم  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 
اأرَجراً  لرَيِه  عرَ اأرَ�شاأرَُلُكم  ال  ُقل   (( )ال�شورى:23(: 

ذوي  ة  مودهّ فاإنهّ  وبالتايل  الُقربرَى((،  يِف  ةرَ  دَّ املرَورَ اإِالَّ 
واالحتفال  ذكرهم  واإن  �شرعاً  مطلوبة  القربى 

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

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  موه  قدهّ وما 
واالحتفال  ذكرهم  علينا  وجب  حتهّى  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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�ِشه���اُم  اأُخ���ُذ مِبجاِم���ِع االألب���اب ،ورَ                  يرَ
���ِر،  املرَطرَ ِة  ���زاررَ ِبغرَ ترَترَه���اوى  النهّاِكث���نيرَ  الُبغ���اِة 
يف  ٌة  ُمترَناِث���ررَ واك���ي  الزرَهّ واه���ُر  الطرَهّ االأْج�ش���اُد  ورَ
حراِء ترَ�ْشِقي االأر�سرَ املُجِدبرَةرَ ِبِدماِء  اأرجاِء ال�شرَهّ
���ُرهّ ِمْن اأولِئكرَ  ذرَ احلرَ د اأخرَ قرَ ���ة ورَ الكرَرامرَ ���ِة ورَ يرَ احُلِرهّ
يرَ�شُرُخ  ���رِبُ االأبط���اُل ، ورَ يرَ�شْ ُه فرَ ���ذرَ اأخرَ ِة مرَ ف���ورَ ال�شرَهّ
رُبكرَ  ����س!! فللهِّه �شرَ �س..العرَطرَ االأطف���اُل : العرَطرَ

ْبِد اهلل. رِب يا اأبا عرَ ِيهّدي يا اأمثولرَةرَ ال�شرَهّ �شرَ

ِم  ���ررَهّ حُمرَ ِم���ْن  العا�ِش���ِر  ُة  ه���ررَ اإنرَهّه���ا ظرَ  
ُهن���ا يرَلترَِف���ُت  وال..ورَ ���ِك الزرَهّ �شرَ ل���ى ورَ ْم����ُس عرَ وال�شرَهّ
نِي عليه  اِئدي( لالإماِم احُل�شرَ ���ة ال�شهّ )اأبو ُثمامرَ
ب���ِد اهلِل ، نرَف�ِشي لرَكرَ  ال�ش���الم ويرَقوُل :)ي���ا اأبا عرَ
، ورَال  بوا ِمنكرَ رَ ِد اقررَ الِفداُء ، اإينهّ اأرى هوؤُالِء قرَ
���ى اُقترَ���لرَ دونرَكرَ اإْن �ش���اءرَ اهلُل ،  تهّ واهلِل ال ُتقترَ���ُل حرَ
الةرَ  لرَهّيُت هِذِه ال�شرَهّ ���د �شرَ ِبهّي وقرَ واأُِح���ُبهّ اأرَْن األقى ررَ
نُي عليه ال�شالم  ���عرَ احُل�شرَ فرَ ررَ قُتها( فرَ ت���ي درَنا ورَ الرَهّ
لرَكرَ اهلُل ِمنرَ  عرَ الةرَ ،جرَ رترَ ال�شرَهّ :)ذرَكرَ ُه ُثمرَهّ قالرَ اأ�شرَ ررَ
قِتها (،كانرَ  ُل ورَ ،نرَعرَم ه���ذا اأورَهّ اِكرينرَ لهّ���نيرَ الذرَهّ املُ�شرَ
الة  وا ال�شرَهّ لِكنرَهُّهم اأدرَهّ ميِع ورَ اً باجلرَهّ ُر حُمِدقرَ طرَ اخلرَ
ُه درَْر�ٌس  ولرَُهم ِمْن ُخُطوب..اإنرَهّ عرَ ُكِلهّ ما يرَجري حرَ مرَ
هادرَة.. ِة عا�شوراِء ال�شرَهّ دررَ�شرَ ِظي���ٌم ِمْن ُدرو�ِس مرَ عرَ

ُجلرَ  ���نُي عليه ال�شالم ذل���كرَ الررَهّ ْ ُيِج���ب احُل�شرَ ملرَ
نرَحُن نرَخو�ُس  الٍة فرَ ْل هذا ورَقُت �شرَ هرَ ���ول )ورَ بالقرَ
نرٍَة داِميرَة ؟!( برَ���ْل درَعا اهلل لرَُه  ���رٍب طاحرَ ِغم���اررَ حرَ
بادرَررَ اإىل  (،ورَ اِكرينرَ لهّنيرَ الذرَهّ لرَ���ُه )ِمنرَ املُ�شرَ اأْن يرَجعرَ

رِب.. ُف االأ�شمى ِلِتْلكرَ احلرَ درَ هيرَ الهرَ الِة فرَ ال�شهّ

انطالق���اً ِمْن ه���ذا املرَوِق���ِف الكرَرمي،   
الُم  اأْهِل برَيِته )�شرَ نِي ورَ نرَحُن نرَعي�ُس ذكرى احُل�شرَ ورَ
ر  فرَ م ورَ�شرَ ررَهّ ي حُمرَ ْهررَ ِع���ني( يف �شرَ لرَيِهم اأجمرَ اهلل عرَ
���ة  االأربرَعينيرَهّ ي���اررَة  الزرَهّ ورَ عا�ش���وراء  زي���اررَة  ْي���ُث  حرَ
ٍة  ِلمرَ ًة- الُبدرَهّ لرَنا ِمْن كرَ ِرفعرَ اً ورَ فرَ ررَ -زادرَُهم���ا اهلل �شرَ
لى  اً وزائريِه الِكراِم عرَ نِي عمومرَ عرَ اأرَحباِب احُل�شرَ مرَ
ُع امْلُوؤِْمِننيرَ  ى ترَْنفرَ ْكررَ اإِنرَهّ الِذهّ ورَج���ِه اخُل�شو�س )فرَ
 ِ اِئررَ اهللرَهّ عرَ ���ْم �شرَ ِظهّ ْن ُيعرَ مرَ ِل���كرَ ورَ (..يرَق���وُل ترَعاىل)ذرَ
ُة  ِحبرَهّ ���ا االأرَ هرَ ���ا ِمْن ترَْق���ورَى اْلُقُلوِب(،..نرَعم اأرَُيهّ اإِنرَهّهرَ فرَ
نِي عليه ال�شالم ِهيرَ ِمْن  ةرَ احُل�شرَ يف اهلل اإِنرَهّ ِزي���اررَ
�ُشوِل اهلل  ٌة ِلررَ ِهيرَ زي���اررَ ���ِة، فرَ ِظيمرَ عاِئ���ِر اهلل العرَ �شرَ
ررَدرَ يف ُجْملرٍَة  م���ا ورَ ْر�ِش���ِه كرَ برَ���ْل ِهيرَ زي���اررٌَة هلل يف عرَ
ْقبوِلنيرَ  اً مرَ اررَ الأرَْجِل اأرَْن نرَُكونرَ ُزوهّ وايرَات..ورَ ِمنرَ الِرهّ
���ال ُب���درَهّ  ِعْن���درَ اأرَوِلياِئ���ِه فرَ ���نيرَ ِعْن���درَ اهلِل ورَ يهّ ر�شِ ورَمرَ
اأرَْهل برَيِته  �ُش���وُل اهلل ورَ نا ِبِه ررَ ررَ مرَ ���ا اأرَ ���ررَ مبرَ ِ اأرَْن نرَاأمترَ
نرَهّ  اأرَ ���كرَهّ  ِعني(..ورَال�شرَ اأرَْجمرَ لرَيِه���م  عرَ اهلل  ل���واُت  )�شرَ
ها اهلُل ترَعاىل  �شرَ ررَ ٍة فرَ ِع���ررَ ُم �شرَ ���الةرَ ِهيرَ اأرَْعظرَ ال�شرَهّ

لى ِعباِدِه.. عرَ

اِدُق عليه ال�شالم: يقوُل االإماُم ال�شهّ

���الِة  ال�شرَهّ واقي���ِت  مرَ ِعن���درَ  ترَن���ا  �شيعرَ )امترَِحن���وا 
دي���ٍث  حرَ يف  ق���الرَ  لرَيها(،ورَ عرَ ُتُه���م  ظرَ حُمافرَ ي���فرَ  كرَ
ْقِت االأِخِر  لى الورَ ِل عرَ ْقِت االأورَهّ ���ُل الورَ �شْ ر:)فرَ اآخرَ
ِد  ِمن كرَالٍم الأحرَ نيا(،ورَ ل���ى الُدهّ ِة عرَ ���ِل االآِخررَ �شْ فرَ كرَ
وِر  الِة ِهيرَ اأوقاُت احُل�شُ ُعلرَماِئنا ‘‘اأنهّ اأوقاترَ ال�شرَهّ
نرَهّ  اأرَ ���الِل، ورَ ِة ذي اجلرَ �ش���ررَ ن���اِب الُقد����ِس ِبحرَ يف جرَ
العرَظي���م املُطلرَق يف  ِل���ُك املُُلوِك ورَ ���قرَهّ ترَعاىل مرَ احلرَ

���ذي ُهورَ  ِعيف الرَهّ ُه ال�شرَهّ ْب���درَ ِتْل���كرَ االأوق���اِت درَع���ا عرَ
���ُه بالُدخ���وِل اإىل  ���يء اإىل ُمناجاِت���ِه واأرَِذنرَ لرَ ال �شرَ
���ة  االأبرَديرَهّ ع���ادِة  بال�شرَهّ يرَف���وزرَ  ���ى  تهّ حرَ ���ِة  الكرَرامرَ داِر 
ع  لنرَ�شمرَ اِئميرَهّة،،..فرَ ���ة الدهّ البرَهجرَ روررَ ورَ ويرَِجدرَ ال�ُشهّ

نرَترَهِّعظ! ورَ

يِل اإىل ثرَرى  ال�شرَهّ اِحُفونرَ كرَ يا اأرَُيهّها الزهّ فرَ  
درَ اهلل ُخطاُكم اإىل  ���درَهّ ���نِي عليه ال�شالم: �شرَ احُل�شرَ
م  ُعوا ُن�شبرَ اأرَعُينًكُ ٍة..�شرَ ررَحمرَ ���ٍة ورَ كرَ برَررَ ٍر ورَ ُكِلهّ خرَ
الةرَ  ولرَ اهلل العرَِظيم يف ِكتاِبِه الكرَرمي )اإِنرَهّ ال�شرَهّ قرَ
وا  ْوُقوًتا(،ورَال ترَن�شرَ ِمِننيرَ ِكترَاًب���ا مرَ لرَى امْلُوؤْ انرَ���ْت عرَ كرَ
ف  لنرَترَوقرَهّ هيد..فرَ ر�سرَ ِم���ْن اإماِمُك���م ال�شَّ ه���ذا الدرَهّ
الِة  ���زاِء يف اأوق���اِت ال�شرَهّ ���ِة العرَ اإقامرَ ���ْن املرَ�ش���ي ورَ عرَ
حب���ه  ورَ�شرَ برَيِت���ه  اأرَْه���ُل  ورَ ���نُي  احُل�شرَ ���فرَ  قرَهّ ترَورَ م���ا  كرَ
الِقت���اِل  ���ِن  عرَ اأجمع���ني(  عليه���م  اهلل  )�ش���الم 
لهّ���نيرَ  لنرَُك���ْن ِم���نرَ املُ�شرَ ���وِم املرَ�شهوِد،ورَ يف ذل���كرَ اليرَ
اُموا  قرَ اأرَ ِبهِّهْم ورَ اُبوا ِلررَ ِذي���نرَ ا�ْشترَجرَ الرَهّ اِكرينرَ )ورَ الذرَهّ

الةرَ(.. ال�شرَهّ

قِته���ا اأرَعُظ���ُم  ���الِة يف ورَ ِف���ي اأداِء ال�شهّ فرَ  
���برَ  هرَ ���ذي ورَ ���نِي علي���ه ال�ش���الم الرَهّ ُن�ش���رٍة للُح�شرَ
الة،واأعلرَُموا  ْج���ِل ال�شرَهّ يِه ِم���ْن اأرَ اأرَع���زرَهّ ما لرَدرَ ُكلرَهّ ورَ
���ِة.. يرَ ثابرَ���ِة ِن���داِء احُلرهّ ���وترَ االأذاِن ُه���ورَِ مبرَ اأرَنرَهّ �شرَ

ي���اةرَ ِلروِح اال�شتقالل  ُب احلرَ النرَهّ�شي���م الرَهّذي يرَهرَ ورَ
ُنفو����س  ���وفرَ يف  ع���برَ ورَاخلرَ الُرهّ ُيث���ُر  ورَ واملرَج���د، 
اً ِم���ْن ُرموِز  ، وُيعترَ���رُب ررَمزرَ االأع���داِء احلاِقدي���نرَ

برَقاء االإِ�شالم.

الَة َس احُلَسنُي الصَّ َهَكذا َقدَّ
�سادق مهدي ح�سن

 كاَن

 َصليُل

الّسيوِف

18
A L A H R A R  M A G A Z I N

جملة االحرار اال�سبوعية



 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���ر امل���دن املقد�ش���ة يف الع���امل 

ه���ذا  �ش���اأن  وم���ن  لل���زوار   اإ�شتقب���اال  االإ�شالم���ي 

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���رات 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 تمله 

موا�ش���م الزي���ارة م���ن مقوم���ات حقيقي���ة لالإع���الم 

ه���ذا  واالأح���رار  واملفك���رون  العلم���اء  اإ�شتغ���ل  فق���د 

التجم���ع احلا�شد يف تل���ك املوا�شم كنقط���ة اإنطالق 

لن�ش���ر الفك���ر االإ�شالم���ي ومبادئ���ه، وق���د �شاه���دت 

بنف�ش���ي احلرك���ة االإعالمي���ة يف الرب���ع االأخر من 

القرن الراب���ع ع�شر الهجري وكيف كانت الكتيبات 

واملن�ش���ورات ب���ل الكت���ب الفكري���ة والعقائدية توزع 

باللغ���ات ال�شرقي���ة والغربي���ة يف مدين���ة احل�ش���ني 

)علي���ه ال�شالم( بينم���ا كان اخلطباء ينتهزون هذه 

الفر�ش���ة الإلقاء املحا�شرات واخلطب الهادفة على 

اجلماه���ر باالإ�شاف���ة اإىل التجمع���ات واملوؤمت���رات 
حل�شين���ي الت���ي كان���ت تق���ام يف رح���اب املرق���د  ا

وغره من املراقد ال�شريفة.
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ــة ــم ــح ــل ـــنـــعـــت م مـــــن درو�ــــــــــض �ـــس

ــــاه الــــدنــــی ــــرت كـــــف عــــطــــاي ــــم غ

�سبهتها اإذا  ــض  ــ� ــم ــس ــ� ال تــخــجــل 

ــــــه ـــر مـــــن الأالئ ـــح ـــب ــــــاري ال ــــــج اأي

الــــدجــــی حمـــــاريـــــب  يف  وكـــــفـــــاه 

ــعــق الــــــروح كـــاأحـــلـــی مـــا يــرى تــ�ــس

فــاقــتــبــ�ــســنــا مــنــه اأ�ــــســــرار الــهــدى

�ــــســــادقــــة ـــبـــيـــحـــة  تـــ�ـــس يف  اإن 

ــــدو ثـــــورة ــــغ ــــی املــــــحــــــراب ي ــــق وت

ـــــــــه ـــــــنـــــــا نـــــر�ـــــســـــف مـــــــن اآالئ اإن

ـــــق ثــــــوب الـــــدهـــــر ال ـــمـــا اأخـــــل كـــل

فـــتـــنـــفـــ�ـــســـنـــا نـــ�ـــســـيـــم الــــكــــريــــاء

يـــرتـــدي �ــســعــبــا  اأن  ـــا  ـــدن ـــق ـــت واع

ع�سفت ــا  ــم ــه م الـــظـــلـــم  ــــض  ــــرو� وع

مــطــلــع  اإال  الـــلـــيـــل  بـــعـــد  لـــيـــ�ـــض 

ــــــه ــــــال كـــــــل �ــــســــعــــب كــــــــــرت اأم

ــعــی  ــس � ـــــق  ح ـــــت  مي مل  ــــري  ــــم ــــع ول

الـــــردى هـــــاب  ــــن  م اإن  ولـــعـــمـــري 

ـــی املـــــجـــــد و�ــــســــفــــر الـــعـــنـــر  ـــل ـــع ل

ـــــب املــــطــــر  ونــــــــــــــداء فــــــــــاق �ـــــس

ـــــقـــــدر  ـــــطـــــف ال ــــــاه فـــــهـــــو ل ــــــع ب

ـــور  ـــس ـــ� ال كــــنــــوز  �ــــســــم  يــــكــــن  اإن 

ــر  ــك ــس ــ� ال وذوب  لــلــعــ�ــســق  قـــبـــلـــة 

الـــ�ـــســـحـــر  بـــــدمـــــع  اهلل  عــــا�ــــســــق 

ــر  ــف ــظ ـــحـــو ال وعــــرفــــنــــا الــــــــدرب ن

ـــــض الــــ�ــــســــرر  قــــــــوة تــــقــــلــــب عـــــر�

ــف اجلــــــور كــغــمــ�ــض الــبــ�ــســر  ــس ــ� ــن ت

ــري  ــق ــب ــع ـــج ال ـــه ـــرة الــــوعــــي ون ـــط ق

ــر  ــس ــ� ن اأهــــــــــــاب  يف  اإال  ـــــدو  ـــــب ي

ــــز طــــــول االأعـــ�ـــســـر  ــــع ــــري ال ــــب وع

كـــفـــن املــــــــوت فـــبـــالـــنـــ�ـــســـر حـــري 

ــر  ــم ــث ال ـــي  ـــن ج ـــر  ـــس ـــ� ال ـــد  ـــع ب اإن 

ــــرى الـــقـــدر  يـــلـــد الـــفـــجـــر وبــــ�ــــس

ـــر  ـــزه ال ولــــــو يف  يـــبـــغـــی  مـــــا  نــــــال 

طـــــــالـــــــبـــــــوه مبـــــــــــــداد اأحــــــمــــــر 

احلـــفـــر  وقــــعــــر  ـــــــذل  ال يف  عــــا�ــــض 

مل���ا راأى اأ�شح���اب االإم���ام احل�ش���ني )علي���ه غمرت كف عطاياه الدنى
ال�شالم( انهم قد اأحيط بهم من كل جانب، 
واإنه���م ال يق���درون عل���ى اأن مينع���وا ح�شينا 
وال اأنف�شه���م،  تناف�ش���وا عل���ى اأن يقتلوا بني 
الرحم���ن  يدي���ه. فج���اءه عب���د اهلل وعب���د 
اإبن���ا عروة ابن حراق الغفاري���ان، وكانا من 
اأ�ش���راف الكوفة و�شجعانه���م، وذوي املواالة 
منه���م، وكان جدهم���ا ح���راق م���ن اأ�شح���اب 
ومم���ن  ال�ش���الم(،  )علي���ه  املوؤمن���ني  اأم���ر 
ح���ارب مع���ه يف حروب���ه الثالث،  وق���اال: يا 
اأب���ا عبد اهلل جازنا الع���دو اإليك فاأحببنا اأن 
نقت���ل ب���ني يدي���ك..  مننعك وندف���ع عنك،  
ق���ال )علي���ه ال�ش���الم(: مرحب���ا بكم���ا اأدنوا 
من���ي،  فدني���ا من���ه فجعال يقات���الن قريبا 

منه، وعبد الرحمن يقول:

قد علمت حقا بنو غفار
وخندف  بعد بين نزار
لنضربن معشر الفجار
بكل عضب صارم بتار

يا قوم ذودوا عن بين األحرار
باملشريف والقنا اخلطار

ث����م قات����ل حتى قت����ل، واإن اأحدهم����ا يرجتز 
ويت����م له االآخر،  فلم ي����زاال يقاتالن  حتى 

قتال عليهما رحمة اهلل.

ĈǯƘǽƷƘǞǚǩƗ
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�سجاعــة  ــه  ــي اب عـــن  تــــورث  بــطــل 

مبع�سـر  تــفــيــد  ال  املـــواعـــظ  عـــرف 

والكلی  باجلماجم  يخطب  فان�ساع 

عنـده  الفواطم  العط�ض  ت�ستكي  اأو 

وروده  دون  الــقــرنــيـــــن  ذو  �ــســد  ــو  ل

الرتقی  ــرة  ــج امل نــهــر  ا�ستقی  ــو  ل و 

ربيعــة  منه  اأيـــن  الظعينة  حــامــي 

يقلــــه  الــ�ــســقــا  الــيــ�ــســرى  كــفــه  يف 

خلتـــه  ــم  ــه ــط امل ركــــب  اإذا  ــل  ــط ب

واأننــي  ال�سقيل  بــ�ــســارمــه  ق�سمَا 

ب�سيفـه  الــوجــود  ملحا  الق�سا  ــوال  ل

ــه  ـــ ـــ ــه املــرهــفــات واأن ــدي حــ�ــســمــت ي

يـــطق  فلم  ي�سول  بـــاأن  يهم  فــغــدا 

ترغــم  ال�سالة  بني  اأنـــوف  فيها 

عمـوا  كما  العظيم  النباأ  عن  �سموا 

ينظـــم ــثــقــف  وامل يــنــرث  فــالــ�ــســيــف 

املفعم الــفــرات  �سعدته  بــ�ــســدر  و 

اأعظــــم هـــو  مبـــا  هــمــتــه  نــ�ــســفــتــه 

�سلـــــم اإلـــيـــهـــا  ـــه  ـــل ذاب طـــويـــل  و 

مكـــــدم اأبـــيـــه  عــلــيــا  مـــن  اأيــــن  اأم 

املخذم احل�ســام  اليمنی  بكفه  و 

مطهـــــم فــيــه  يــخــف  اأ�ــســم  ــَا  ــب ج

اأق�ســم ال  ال�سنا  �ساعقة  غــري  يف 

ويحـكـم يــ�ــســاء  مـــا  يــقــ�ــســي  واهلل 

الأح�ســــم حــدهــن  ــن  م حــ�ــســامــه  و 

تتقلــــــم اأظــــفــــاره  اإذ  ــيــث  كــالــل

 ǰǾǲǭƐǮǩƗ ƸǾǭƍ ǰƛƗ ĈƻƘƜǖǩƗ Ǽǝ ĄƟƘǾƛƍ
)) النور من وجهك أسفر((

خالد محمد احلجار

امل�����ف�����ت�����وح  اهلل  ب�����������اب  ي��������ا 

ال������دي������ن اأ�����ش����ب����ح م����ذب����وح 

ي���ره���ب���ن�������ا  ال  االره�����������������اب 

حمبتنا  ت���ب���ق���ى  ل����ل����ع����رة 

�����ا  وماخنهّ ���ك  ل���ب���يهّ ���ا  ق���ل���نهّ

�شرنا  ل�����الأث�����م�����ار  ورق����������ا 

عظمى  ف��ق��دك  م�شيبة  اإنرَ 

اللحمى لل�شيطان  ���ش��اروا 

ج��������اءوا ب���احل���ط���ب وال����ن����ار 

ل���ل���ب���ي���ع���ة ق�����������ادوا ال�����ك�����رار 

وا االرك�����������ان وال����ب����اب  ه����������دهّ

ق����دم����وا ب����االأ�����ش����ر ال���ك���ذاب

تالقا  ب��ال��ب��غ�����س  ال��ب��غ�����س 

ونفاقا  ب���ال���ب���اط���ل  م�������ردوا 

اأم������ا ك�����ان�����ت ه�����ن�����ٌد  ل����ه����م ُ 

الزاكي �شما  و�شقوا احل�شن 

قتلوا ح�شنيا هدموا �شرحا 

الرمح  ف����وق  راأ����ش���ه  رف���ع���وا 

  ه�������ذا م�����ا ك�������ان وم��������ازاال 

ك����م����اال  مترَ  اأن  وال��������ب��������در 

ان�����ت ال���ق���ل���ب وان������ت ال�����روح

ت�شر ب����احل����ق  وال����ب����اط����ل 

دمنا ���وا  مي���ت�������شُ ان  ح���ت���ى 

واملح�شر احل��ا���ش��ر  ���ش��ف��ع��اء 

�����ا كنهّ االأ�������ش������الب  يف  مل�����ا 

�شر�شر ري����ح  ت�����ش��ق��ط��ن��ا  ال 

قطعوا بعدت و�شل الرحمى

يظهر الباطن  حق������د  وب��دا 

ك�����ش��روا ال�����ش��ل��ع ب���اب ال���دار

ح��ك��م ال�����ش��ورى ل��ه��م��وا قرر

امل����ح����راب ق���ت���ل���وا ع���ل���ي���ا يف 

هّر دب������� ق��ت��ل��ه  م���ن  م���ل���ع���وٌن 

و�شقاقا ����ش���ي���ف���ا  ج����ع����ل����وه 

واالخطر ج�����اوؤوا  ب��اخل��ط��اأ 

منها احلقد وظلما ر�شعوا 

اأ�شمر ق��ب��ل��ه��م ُ م����ا  ف���ع���ل���وا 

ذبحا االج�������ش���اد  يف  ق���ام���وا 

اأزهر وع��ل��ى ال��رم��ح وج��ه��ه 

وو����ش���اال ودا  ����ش���ان���وا  م����ا   

اأن�����ذر ق���د  ب���ال���ث���اأر  ���ش��وت��ا 

 ƞøøǕƘƪǁ ǴǾƛƗ ǰǕ ƣƷǸơ Ǩǎƛ
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الكاظمي حبيب  • ال�شيخ 

اإن امليل والرغبة اجلاحمة يف ال�سيء 
مــن دواعــي النجــاح يف اأي جمــال: 
دنيويــا كان اأو اأخرويــا ..وهذا امليل 
قــد يكون ) طبعيــا ( ، كمــا يف موارد 
ي�سرت�ســل  ولهــذا   ، وال�ســهوة  الهــوى 
اأ�ســحابها وراء مقت�ســياتها مــن دون 
معاناة ..وقد يكون ) اكت�سابيا ( كما 
لو حاول العبد مطابقة هواه مع هوى 
مواله فيمــا يحب ويبغ�ــض ..ولُيعلم 
اأنــه مع عــدم انقداح مثــل هذا احلب 
وامليــل يف نف�ض العبد ، فاإن �ســعيه يف 
جمــال الطاعــة ال يخلو مــن تكلف و 
معاناة ..فاالأ�سا�ض االأول للتحليق يف 
عامل العبودية ، هو ) ا�ست�سعار ( مثل 
هــذا احلب جتاه املوىل وما يريد ، اإذ 

اأن) الذين اآمنوا اأ�سد حبا هلل (.

الرغبُة 
اجلاحمة

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

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

علی 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 ماحظة 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، باأرقی �سور الطماأنينة.
�سبحان ربي العظيم وبحمده.
�سبحان ربي االعلی 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 اإالهّ �شديق �شهيد ، قال الراوي 
����ا يكون ذلك وه����م ميوتون على  : قل����ت : اأنهّ
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 اإالهّ 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 
رَ اآمنوا باهلل ور�شله هم ال�شديقون  والذي����ن 
ن����ور  تف�ش����ر   ( ربه����م(.  عن����د  وال�شه����داء 

الثقلني ج5�س242(.
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قطُع الطرق
االإجــراءات  احــدى  بــنی  مــن 
اجلهــات  بهــا  تقــوم  التــي 
االأمنية �ســمن اخلطة االأمنية 
للزيــارات املليونيــة هــي قطــع 
وغلق ال�ســوارع ونحن يف الوقت 
الــذي نثمن هذه اجلهــود لدينا 
ا�ستف�ســار واحــد فقــد حدث يف 
الزيــارة االأربعينيــة حيــث ان 
�سارع البوبيات مت قطعه بتال 
ان  ال�ســدف  و�ســاءت  ترابيــة 
يكون هنالك مري�ض ي�ســتوجب 
نقله باالإ�سعاف وطاملا ان ال�سارع 
مقطــع اكــرث مــن قطعــة فقــد 
ا�ســتحال علی �ســيارة اال�سعاف 
الو�ســول اليــه وبالتــايل تكون 
ناأمــل   ، �ســليمة  غــري  النتائــج 
االأخــذ بنظــر االعتبــار هكــذا 

حالة!!!

صورةو تعليق

النموذج االول 
حاملا �ضقط �ضنم طاغوت العراق وعمت الفو�ضى يف 
البلد وبداأت اأعمال ال�ضرقة والنهب ملمتلكات الدولة 

ومن بني احدى �ضور ال�ضلب هي التجاوز على الأبنية 
العائدة للدولة وقد �ضنحت الفر�ضة للنموذج الول لكي يح�ضل 

على �ضكن فتجاوز على احدى املمتلكات العامة وجعلها بيتا له. 

النموذج الثاين 
لي�س له دار ملك لل�ضكن وي�ضكن بالإيجار ودخله ال�ضهري ل 

ي�ضاعده على حتقيق مطالب العائلة ومل يتجاوز على ممتلكات 
الدولة لن هذا حرام.  

مرت الأيام وجاءت الدولة اىل هذا املتجاوز كي يرتك بيته 
ومرت الأيام وجاء �ضاحب البيت على النموذج الثاين لكي يرفع 

من قيمة بدل الإيجار 
ا�ضتطاع الول ان يح�ضل على راتب احلماية الجتماعية والعاطلني 

عن العمل
ا�ضتطاع الثاين ان ي�ضجل يف اإحدى اجلمعيات اخلريية للح�ضول على 

م�ضاعدات �ضهرية
طالبت الدولة من النموذج الول بتخلية البيت وقامت برت�ضيته حيث انها 

منحته قطعة ار�س مع مبلغ من املال كم�ضاعدة من الدولة لكي يبني الأر�س
قام امل�ضتاأجر باإبالغ املوؤجر من خالل ال�ضرطة والتي هي الدولة ان يخلي النموذج 
الثاين البيت اذا مل يدفع الزيادة يف بدل الإيجار وهذا جزاوؤه لنه يحرم التجاوز 

على ممتلكات الدولة 

اين اخللل ؟

اإذا مل ياأخذ اهلل منك حياتك فلن ياأخذها منك احد. ) اأوغندي(
االمتناع عن الرذيلة خطوة اوىل نحو الف�سيلة. )ايراين(

اذا تي�ّسر لك الطبق وامللعقة فلي�ض معنی ذلك ان احل�ساء قد تي�ّسر لك  
) ايطايل(.

ما طار طري وارتفع ااّل كما طار وقع .) عربي(

ƙǸǖǂǩƗ ĈǧƘƦǭƍ ǰǭ
اعداد: �سيد كمال �سر
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