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 قال االمام المهدي 
ْكٌر ِفي آيَاِتنَا  �ْتُهْم ِإَذا لَُه�م مَّ اء َمسَّ اَس َرْحَمًة مِّن بَْعِد َضرَّ َوِإَذا أََذْقنَ�ا النَّ
ُق�ِل اللُهّ أَْس�َرُع َمْكًرا ِإنَّ ُرُس�َلنَا يَْكتُبُوَن َما تَْمُك�ُروَن }يونس/21{ ُهَو 
ى ِإَذا ُكنتُْم ِف�ي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن بِِهم  ُرُكْم ِفي اْلبَ�رِّ َواْلبَْحِر َحتَّ الَِّذي يَُس�يِّ
بِِريٍح َطيِّبَ�ٍة َوفَِرُحواْ بَِها َجاءْتَها ِريٌح َعاِص�ٌف َوَجاءُهُم اْلَمْوُج ِمن ُكلِّ 
يَن لَِئْن أَنَجْيتَنَا  ُهْم أُِحيَط بِِهْم َدَعُواْ اللَّ ُمْخِلِصيَن لَُه الدِّ َم�َكاٍن َوَظنُهّواْ أَنَّ
ا أَنَجاُه�ْم ِإَذا ُهْم  �اِكِريَن }يون�س/22{ فََلمَّ ِم�ْن َهِذِه لَنَُكونَنِّ ِمَن الشَّ
َما بَْغيُُكْم َعَلى أَنُفِس�ُكم  اُس ِإنَّ يَْبُغوَن ِفي األَْرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ يَا أَيُهَّها النَّ
ْنيَ�ا ثُمَّ ِإلَينَ�ا َمْرِجُعُك�ْم فَنُنَبِّئُُك�م بَِما ُكنتُ�ْم تَْعَمُلوَن  تَ�اَع اْلَحيَ�اِة الدُهّ مَّ
�َماء فَاْختََلَط  ْنيَا َكَماء أَنَزْلنَاهُ ِمَن السَّ َما َمثَُل اْلَحيَاِة الدُهّ }يونس/23{ ِإنَّ
َى ِإَذا أََخ�َذِت األَْرُض  اُس َواألَْنَع�اُم َحتَّ ا يَ�ْأُكُل النَّ بِِه نَبَ�اُت األَْرِض ِممَّ
ُهْم َقاِدُروَن َعَلْيَهآ أَتَاَه�ا أَْمُرنَا لَْياًل أَْو  نَْت َوَظ�نَّ أَْهُلَها أَنَّ يَّ ُزْخُرفََه�ا َوازَّ
ُل اآليَاِت  ْم تَْغَن بِاألَْمِس َكَذلِ�َك نَُفصِّ نََه�اًرا فََجَعْلنَاَها َحِصي�ًدا َكأَن لَّ
�اَلِم َويَْهِدي َمن  ُروَن }يونس/24{ َواللُهّ يَْدُعو ِإلَى َداِر السَّ لَِق�ْوٍم يَتََفكَّ

ْستَِقيٍم }يونس/25{  يََشاء ِإلَى ِصَراٍط مُهّ

) 21 ( قح�ط أهل مكة س�بع س�نين حت�ى كادوا يهلك�ون ، ثم لم�ا رحمهم الل 
بالمطر طفقوا يقدحون في آيات الل ، ويكيدون رس�وله . قل الل أس�رع مكرا : 
منكم قد دبر عقابكم قبل أن تدبروا كيدكم ، إن رس�لنا يكتبون ما تمكرون ا ن 

ما يظنونه خافيا غير خاف على الل وتحقيق لالنتقام .
) 22 ( ه�و ال�ذي يحملك�م على الس�ير ويمكنكم من�ه بتهيئة أس�بابه . في البر 
والبح�ر حت�ى إذا كنتم في الس�فن ،هب�ت ريح لين�ة الهبوب . وفرح�وا بها ثم 
جاءته�م ري�ح ش�ديدة الهب�وب، وجاءهم الم�وج من كل م�كان وظن�وا أنهم 

أهلكوا ، دعوا الل لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.
) 23 ( ولم�ا نجاه�م الل عز وجل عادوا الى الفس�اد،  يا أيها الن�اس إنما بغيكم 

على أنفسكم ومنفعة الحياة الدنيا ال تبقى ويبقى عقابها .
 ) 24 ( وه�و زوال خض�رة النبات فج�أة وذهابه حطاما بعد م�ا كان غضا والتف 
وزين األرض حتى طمع فيه أهله وظنوا أنه قد سلم من اآلفات ، كذلك نفصل 

اآليات لقوم يتفكرون : فإنهم المنتفعون به .
) 25 ( والل يدع�و  إلى دار الس�الم : أي دار الل وهي التي خلقها لعباده وأوليائه 
في الجنة . ويهدى من يشاء : بالتوفيق . إلى صراط مستقيم : الذي هو طريقها .

�سورة يون�س

التف�سري

إّن الحقَّ 
معنا وفينا

a

a

رحمة : صحة وسعة
ضراء : مرض وقحط
المكر : إخفاء الكيد

ريح طيبة : لينة الهبوب
أحيط بهم : أي أهلكوا

زخرفها :زينتها 
وتزين�ت   : وازين�ت 

بأصناف النبات
دار السالم : دار الل

َفَنْحُن َأْعَواُن اْلَمُنوِن)1(، َوَأْنُفُس���َنا َنْصُب اْلُحُتوِف)2(، َفِمْن َأْيَن 
َنْرُجو اْلَبَقاَء َوهَذا اللَّْيُل َوالنََّهاُر َلْم َيْرَفَعا ِمْن َش���ْيء َش���َرفًا)3( إاِلَّ 
َأْس���َرَعا اْلَكرََّة ِفي َهْدِم َما َبَنَي���ا، َوَتْفِريِق َما َجَمعا؟! َياْبَن آَدَم َما 

َكَسْبَت َفْوَق ُقوتَِك، َفَأْنَت ِفيِه َخاِزٌن لَِغْيِرَك.
1. املَُنون � بفتح امليم �: املوت.

2. أنفس���نا َنْصب احُلُتوف أي: جتاهها، واحُلُتوف: جمع َحْتف 
أي هالك.

3. الَش���َرف: املكان العالي، واملراد به هنا كل ما عال من مكان 
وغيره

من حكم اإلمام علي



وإّياكم والتسّرع في مواقع احلذر فتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، فإّن أكثر ما يراهن عليه عدّوكم هو 
استرسالكم في مواقع احلذر بغير تروٍّ واندفاعكم من غير حتّوط ومهنّية، واهتموا بتنظيم صفوفكم 
والتنس���يق بني خطواتك���م ، وال تتعّجلوا في خطوةٍ  قبل إنضاجه���ا وإحكامها وتوفير ادواتها و 
مقتضياتها وضمان الثبات عليها والتمس���ك بنتائجها، قال س���بحانه : )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا 
َه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَن ِفي َسبِيِلِه  ِحْذَرُكْم َفانِفُروا ُثَباٍت َأِو انِفُروا َجِميًعا( ، وقال تعالى : )إِنَّ اللَّ
ْرُصوٌص( ، وكونوا أش���ّداء فوق م���ا جتدونه من أعدائكم فإنكم أولى باحلق  ���ا َكَأنَُّهم ُبْنَياٌن مَّ َصفًّ
منه���م ، وإن تكون���وا تأملون فإنهم يأملون كما تأملون وترج���ون من الله ما ال يرجون، اللهم إال 
رجاًء مدخواًل وأماني كاذبة واوهامًا زائفة كس���راٍب بقيعٍة يحسبه الظمآن ماًء ،حجبتهم الشبهات 

بظلم�ائها وعميت بصائرهم بأوهامها .

الكذب مردوده عليك التفت
هنالك كذاب ال يتورع عن كذبه وكلما نصحوه ال ياخذ بها حاول احد اصدقائه ان يستعني بحكيم لكي يقنع هذا الرجل 
بان الكذب نتيجته سلبية عليه قبل غيره ، وبالفعل مت اللقاء بني احلكيم والكذاب ، سال احلكيم لو انت مريض وذهبت 
الى الطبيب كي يعاجلك وعندما يسالك عن ماذا تشعر وماذا اكلت واين هي االالم؟ ، هل ستصدقه في القول ام تكذب 
؟ اجاب الكذاب بل اصدقه في القول ، ملاذا ال تكذب عليه؟ لو كذبت ستزداد صحتي سوءا، هنا تأمل جيدا الكذاب 

مبا اراد احلكيم ، فقال له احلكيم وكذبك على االخرين كذلك سيزيدك سوءا يوم القيامة . 
الكذب هذه الصفة الذميمة حتى انها تكره ولو كانت مزحة ولرمبا ال يستوعب الكذاب حجم االضرار التي يتلقاها نتيجة 

كذبه، فليتامل حكمة احلكيم 

من نصائح المرجعية الدينية العليا في النجف األشرف
للمقاتلين في ساحات الجهاد
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أخرج علماء املس���لمني األعالم 
بامله���دي  املتعلق���ة  األحادي���ث 
املنتظ���ر ودونوها في صحاحهم 
ومؤلفاته���م،  ومس���انيدهم 

مسّلمني بصحتها وتواترها.
1 - علماء مدرس���ة أهل البيت 

)عليهم السالم(:
علماء املس���لمني األعالم الذين 
والوا أهل بيت النبوة، كالكليني، 
واجمللس���ي،  والص���دوق، 
والعامل���ي وغيرهم مم���ن دونوا 
األحاديث واملوسوعات الدينية، 
أخرجوا أحاديث املهدي املنتظر 
وتعاملوا معها كحقائق إسالمية 
ثابتة لديهم، واعتبروها معارف 
ومعلوم���ات دينية وصلت إليهم 
من رسول الله، مثلما اعتبروها 
من أصول الدين وأساس���ياته، 
ألن االعتق���اد بامله���دي املنتظر 
واعتب���اره ثان���ي عش���ر األئمة 
الشرعيني من املسائل األصولية 

واألساسية عندهم.
دول���ة  مدرس���ة  علم���اء   -  2

اخلالفة:
أ - أصح���اب كت���ب احلدي���ث 
الس���تة:  بالصح���اح  املعروف���ة 
البخاري، ذكر املهدي بالوصف 
ال باالس���م، وأخرج األحاديث 
الظه���ور،  بعالم���ات  املتعلق���ة 
وبنزول الس���يد املسيح، وظهور 
املسيح الدجال، وأخرج احلديث 
الذي يؤك���د بأن إمام األمة هو 
الذي سيؤم املسيح ابن مرمي عند 
نزوله، وشراح صحيح البخاري 
أعلنوا بصراحة بأن اإلمام الذي 
عن���اه البخ���اري ه���و امله���دي 
املنتظ���ر. )راجع فتح الباري ج 
6 ص 383 - 385، وعم���دة 
الق���اري ج 16 ص 39 - 40 
اجمللد الثامن، وفيض الباري ج 
4 ص 44 - 47، وحاش���ية 
البدر الس���اري ج 4 ص 33 - 

47، واملهدي املنتظر في الفكر 
اإلسالمي 140 - 143(.

ويبدو أن البخاري قد حتاش���ى 
ذكر املهدي باالس���م ألنه عندما 
وضع صحيحه، كانت فرائص 
الدول���ة ترجتف رعب���ا من هذا 
امله���دي، وتبح���ث عنه بعد أن 
تأكدت مخابراته���ا بأنه قد ولد 

بالفعل.
كذلك ذكر مس���لم في صحيحه 
امله���دي بالوصف ال باالس���م، 
ألن مس���لما قد وضع صحيحه 
بنف���س الفترة الزمنية، ومع هذا 
فق���د ذكر ابن حج���ر الهيثمي، 
)راجع ف���ي الصواع���ق احملرقة 
الفصل 11، واملتقي الهندي في 
كن���ز العمال ج 14 ص 264، 
حديث 38662، ومحمد علي 
الصبان في إسعاف الراغبني ص 
145، والش���يخ حسن العدوي 
املالكي في مشارق األنوار(، أن 

مسلما قد ذكر في صحيحه.
املهدي باالس���م وبالوصف معا 
لكن االس���م قد حذف، وبقي 
الوصف، وليس أدل على ذلك 
من أن مسلما قد أخرج حديث 
اخلليف���ة الذي يحثو املال حثيا، 
وال يعده عدا. )راجع صحيح 
مسلم بشرح النووي ج 18 ص 
38، وأخ���رج حديث خس���ف 
البي���داء ج 18 ص 4 - 7 من 
صحيح مس���لم بش���رح النووي 
وكالهما م���ن الظواهر اخلاصة 
بامله���دي املنتظر، التي ال تنطبق 
عل���ى غي���ره، ولم حت���دث مع 
املهدي  غيره. وأخرج أحاديث 
املنتظر اب���ن ماجة ت 273 ه ، 
وأبو داود  275 ه ، والترمذي 
املتوفى 279 ه��� ، وهؤالء هم 
أصح���اب الصح���اح عند أهل 

السنة(.
ب - وأخ���رج أحاديث املهدي 

كل علماء دولة اخلالفة األعالم 
الذي���ن تألق���وا خ���الل الفت���رة 
الزمني���ة الواقع���ة م���ا بني 100 
ه  975 ه ، وق���د ورد ذكرهم 
في كت���اب امله���دي املنتظر في 
الفكر اإلسالمي ص 26 - 29 
إصدار مركز الرس���الة منهم ابن 
سعد صاحب الطبقات الكبرى، 
واب���ن أبي ش���يبة ت 235 ه ، 
وأحم���د بن حنبل ت 241 ه ، 
وأب���و بكر اإلس���كافي ت 260 
ه ، واب���ن قتيب���ة الدينوري ت 
 292 والب���زار ت  ه��� ،   276
ه��� ، وأب���و يعل���ى املوصلي ت 
307 ه���  والطب���ري ت 310 ه  
والعقيل���ي ت 322، ونعيم بن 
حماد ت 328، وشيخ احلنابلة 

البربه���اري ت 329 وابن حبان 
البستي ت 354، واملقدسي ت 
 ،360 ت  والطبران���ي   ،355
وأبو احلس���ن األبري ت 363، 
واخلطابي   ،385 والدارقطن���ي 
ت 388، واحلاكم النيسابوري 
ت 405، وأبو نعيم اإلصبهاني 
ت 430، وأبو عم���رو الداني 
ت 444، والبيهقي ت 458، 
واخلطي���ب البغدادي ت 463، 
وابن عبد البر املالكي ت 463، 
والديلم���ي ت 509 ه  والبغوي 
ت 510، والقاضي عياض ت 
544، واخلوارزم���ي احلنفي ت 
568، وابن عساكر ت 571، 
وابن اجل���وزي ت 597، وابن 

اجلزري ت 606.

أحاديث المهدي )عليه السالم( في كتب علماء المسلمين
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الشيُخ الكربالئي يدعو  الى مراعاة ظروف المعركة المصيرية 

وصريح  واضح  بموقف  ويطالب  الفرح،  مظاهر  في  داعش  مع 

هذه  اتجاه  واالجتماعية  والدينية  السياسية  القوى  جميع  من 

العصابات 

ت�����ن�����اول م��م��ث��ل 
العليا  الدينية  المرجعية 

س��م��اح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��م��ه��دي 
في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الكربالئي 

صالة  من  الثانية  ُخطبته  في  المقدسة  كربالء 
الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت  التي  الُجمعة 

في 10 /شعبان 1436/ه� الموافق 2015/5/29م، تناول ثالثة أمور 
جاءت كما يأتي:

 األمُر االول :
شعبان  من  النصف  ليلة  في 
احلجة  االم��ام  والدة  ذك��رى 
)عجل  املنتظر  احلسن  اب��ن 
الشريف(  فرجه  تعالى  الله 
البيت  اه���ل  محبو  سيعّبر 
)ع��ل��ي��ه��م ال����س����الم( ع��ن 
بهذه  وس��روره��م  ابتهاجهم 
وسيؤدي  السعيدة،  املناسبة 
مع  تزامنًا   – منهم  الكثير 
لإلمام  الزيارة  مراسم  ذلك- 
احلسني )عليه السالم( هنا في 

كربالء.
وبهذا اخلصوص نوّد ان نشير 

تختلف  السنة  ه��ذه  ان  ال��ى 
في طبيعة ظروفها ومصاعبها 
وحتدياتها عن السنني املاضية، 
حيث يخوض شعبنا ومقاتلو 
واملتطوعون  املسلحة  القوات 
ضد  مصيرية  معركة  االبطال 

عصابات داعش.
الكثير من  بسببها  وقد سقط 
وخلفت  واجلرحى  الشهداء 
االيتام  م��ن  إضافية  اع���دادًا 
واالرامل والثكالى، وتسببت 
من  كبيرة  اع��داد  ن��زوح  في 
مدنهم  خ����ارج  امل��واط��ن��ني 

وقراهم.

ومن هنا ينبغي ان تكون مظاهر 
الفرح والسرور في احتفاالتنا 
االمام  والدة  ذك��رى  مبناسبة 
ح��دود  ف��ي  ال��س��الم(  )عليه 
ما تنسجم مع هذه االوضاع 
مير  التي  واالستثنائية  احلرجة 
جّل  نصرف  وان  بلدنا،  بها 
دعم  في  وامكاناتنا  اهتمامنا 
املقاتلني في اجلبهات، ورعاية 
واليتامى  ال��ن��ازح��ني  اح���وال 
واالرامل، والسعي الى القيام 
مبزيد من االعمال املقربة الى 
عن  واالبتعاد  تعالى،  الله 
تقتضيه  ما  ومراعاة  معاصيه 

املناسبة،  وش��راف��ة  ق��داس��ة 
تصرفات  أي  ممارسة  وع��دم 

منافية لها.
الزائرين  جميع  من  ويرجى 
االجهزة  مع  التعاون  الكرام 
واحملافظة  واخلدمية،  االمنية 
والعّفة  والوقار  احلشمة  على 
رعاية  واي��ض��ًا  واحل��ج��اب، 
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ال��ن��ظ��ام وال��ن��ظ��اف��ة وع���دم 
االسراف في الطعام، وعدم 
العامة،  ب��األم��وال  االض���رار 
م���ع ت��رش��ي��د االس��ت��ه��الك 
استخدام  صعيد  على  سواء 
او  املاء  او  الكهربائية  الطاقة 
االح��ت��ي��اج��ات االخ���رى .. 
مراعاةً  لألوضاع االقتصادية 
واملالية التي مير بها العراق..
التحلي  ايضًا  منهم  ويرجى 
بسعة الصدر، وُحسن اخُللق 
م��ع االخ��ري��ن، وجت��ّن��ب أي 
اح��ت��ك��اك، واالب��ت��ع��اد عن 
استغالل هذه املناسبة الدينية 
دعائية  او  سياسية  ألغراض 

او حزبية او شخصية.
األمُر الثاني :

ان استجالء طبيعة االحداث 
والتمدد  املنطقة  بها  متر  التي 
لعصابات داعش وامثالها في 
مناطق معينة من العراق وما 
ال��دول  بعض  من  يجاورها 
توفر دالئ��ل  م��ع  االخ���رى، 
واضحة على تقدمي التسهيالت 
ولوجستيًا  ماليًا  واإلس��ن��اد 
جهات  من  العصابات  لهذه 
دولية  ورمبا  اقليمية  وأطراف 
خطيرة  مؤشرات  يعطي   ..
الى ان دول املنطقة وشعوبها 
دموي  بصراع  مهددة  كافة 
ذي طابع طائفي وعرقي ميتد 
الكثير  مخلفا  طويلة  لسنني 
من القتل واخلراب، ومتسببًا 
التنمية  عجلة  اي��ق��اف  ف��ي 
الدول لغرض  والتطور لهذه 
اضعافها ازيد من ذي قبل، 
ومتهيدًا لتقسيمها ومتزيقها الى 
فيما  تتناحر  صغيرة  دويالت 

بينها.
التي  اخملاطر  درء  اجل  ومن 
تهدد بلدنا العراق واالستعداد 
الواعي لتفويت الفرصة على 
مخططاتهم  لتحقيق  االعداء 
الشريرة؛ البد من ان يكون 
هنالك موقف واضح وصريح 
السياسية  القوى  جميع  من 
في  واالجتماعية  والدينية 
ال��ص��راع  طبيعة  م��ن  ال��ب��ل��د 
داعش  عصابات  مع  الدائر 
القناعة  من  ينبع  موقٌف   ..
التامة بأن هذا الصراع صراع 
وانساني  واخ��الق��ي  وط��ن��ي 

وليس صراعًا طائفيًا.
وان داعش وباء قاتل لشعوب 
لدولها،  وم��دم��ر  املنطقة، 
تتخذها  وأداة  وسيلة  وه��ي 
واالط���راف  اجل��ه��ات  بعض 
لتحقيق  وغيرها  االقليمية 
من  والب��د  اخلبيثة،  اهدافها 
جتسيد هذا املوقف من خالل 
الدعم الفعلي بكل االمكانات 
الوباء  ه��ذا  ملكافحة  املتاحة 
بالتصريحات  االكتفاء  وعدم 
البحتة  االعالمية  وامل��واق��ف 

..
ال���ض���روري وح��دة  ان م��ن 
خصوصًا  ال��وط��ن��ي  ال��ص��ف 
واملؤثرة  الفاعلة  اجلهات  بني 
احتلتها  التي  احملافظات  في 
س��واء  داع���ش..  عصابات 
ك��ان��ت ه���ذه اجل��ه��ات ذات 
او  دينية  او  سياسية  عناوين 
والبد  شعبية،  او  عشائرية 
م��ن ت��ع��اون��ه��ا م��ع ال��ق��وات 
املسلحة من اجليش والشرطة 
واملتطوعني مبختلف عناوينهم 

والءه���م  اث��ب��ت��وا  مم���ن   ..
واخالصهم لوطنهم وشعبهم 
غير  اخمل��ت��ل��ف��ة  وم��ك��ون��ات��ه 
متحيزين لطائفة او قومية او 
دين، وقد رّووا تراب العراق 
بدمائهم الغالية حفاظًا له من 

دنس االرهابيني.
وهنا البد ان نستذكر بإكبار 
وإجالل اجلندي البطل الشهيد 
مصطفى العذاري الذي عانى 
ما عانى من االذى والتعذيب 
ايدي  على  يستشهد  ان  قبل 
شرار خلق الله بتلك الصورة 
ال��ب��ش��ع��ة ال��ت��ي ظ��ه��رت في 
وسائل االعالم، نترحم على 
وعلى  العزيز  الشهيد  ه��ذا 

سائر شهداء العراق. 
دماءهم  بأن  يقني  واننا على 
سدى..  تذهب  لن  الزكية 
بل بها ُيحفظ العراق وشعبه 
مخططات  م��ن  وم��ق��دس��ات��ه 
لهم  وه��ن��ي��ئ��ًا  االع�������داء، 
اآلخرة  في  العلى  الدرجات 

مع االنبياء والصديقني.

األمُر الثالث:
تشير تقارير اخلبراء الى تدني 
االيرادات املائية لنهري دجلة 
السنة  ه���ذه  ف��ي  وال���ف���رات 
خصوصًا  واضحة،  بصورة 
الى  اضافة  الفرات  نهر  في 
وجود نقص شديد في اخلزين 
ال��س��دود  ف��ي  للمياه  احل���ي 
ان  يتوقع  مما   .. واخلزانات 
واضحة  شحة  ال��ى  ي���ؤدي 
لكافة  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد  ف��ي 
تلبية  وصعوبة  القطاعات، 
الواقعة  احملافظات  احتياجات 

في اسفل عمود نهر الفرات، 
وقد يصبح تأمني مياه الشرب 
حتديًا  املناطق  ه��ذه  لبعض 
بحد ذاته، ناهيك عن تدهور 

الوضع املائي في االهوار.
وم���ن ه��ن��ا ف���ان احل��ك��وم��ة 
لكي  بالعمل  مطالبة  العراقية 
ب��زي��ادة  تركيا  اجل���ارة  ت��ق��وم 
نهري  في  املائية  االطالقات 
وعلى  وال���ف���رات،  دج��ل��ة 
خطة  وض��ع  ايضًا  احلكومة 
الواقعة  للمحافظات  طوارئ 
على عمود نهر الفرات سواًء 
ل���إلرواء او مل��ي��اه ال��ش��رب، 
وضبط الزراعة الصيفية على 
عمود نهر دجلة وحتديدها في 
حوض الفرات الى غير ذلك 
تساعد  التي  االج��راءات  من 

على جتاوز االزمة املتوقعة.

مظاهر  تكون  ان  ينبغي   *
احتفاالتنا  في  والسرور  الفرح 
بمناسبة ذكرى والدة االمام 
ما  حدود  في  السالم(  )عليه 
االوضـــاع  هــذه  مــع  تنسجم 
التي  واالستثنائية  الحرجة 
نصرف  وان  بلدنا،  بها  يمر 
وامكاناتنا  اهتمامنا  جــّل 
ـــم الــمــقــاتــلــيــن في  فـــي دع
ــة احــوال  ــاي الــجــبــهــات، ورع
النازحين واليتامى واالرامل، 
بمزيد  القيام  الى  والسعي 
الى  المقربة  االعــمــال  مــن 
عن  واالبــتــعــاد  تعالى،  اهلل 
معاصيه ومراعاة ما تقتضيه 
المناسبة،  وشــرافــة  قــداســة 
تصرفات  أي  ممارسة  وعدم 

منافية لها.
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وهن����ا نقف عل����ى ماهية هذا 
الدعاء وما هي ضرورة العهد 
والبيعة لإلم����ام املهدي )عليه 
السالم( وما هو مورد احلاجة 
اليه����ا ؟، إضافة إلى ضرورة 
العه����د  مس����تلزمات  معرف����ة 
والبيعة لإلمام )عليه السالم( 

ومفهوم روح العهد.
الص����ادق  ع����ن  روي  وق����د 
)علي����ه الس����الم( ان����ه قال: 
)م����ن دع����ا الى الل����ه اربعني 
صباحًا به����ذا العهد كان من 
انصار قائمنا )عليه الس����الم( 
فم����ن مات قبل����ه اخرجه الله 
تعال����ى من قب����ره واعطاه الله 
بكل كلمة الف حس����نة ومحا 
عنه الف س����يئة وهو )اَلّل�ُهمَّ 
اْلَعظي����ِم، َوَربَّ  النُّ����وِر  َربَّ 
فيِع، َوَربَّ اْلَبْحِر  اْلُكْرِسِيّ الرَّ

اْلَمْسُجوِر«.
ثم تضرب على فخذك األمين 
بي����دك ث����الث م����رات وتقول 
كل م����رة : العجل العجل يا 

موالي يا صاحب«.
من مف����ردات االنتظار املهمة 
لالمام الغائب )عليه السالم( 
ه����و عقد البيع����ة والعهد معه 
وتكرار هذا بني احلني واالخر 
ومراجع����ة النفس حول مدى 
االلتزام الصحيح مبفرداتها .. 
وتقيي����م درجة االلتزام بها.. 
فقد ورد عن النبي )صلى الله 
عليه وآله وسلم(: » من خلع 
يده من طاعة االمام جاء يوم 
القيام����ة ال حجة له عند الله 
وَمْن مات ليس في عنقه بيعة 

فقد مات ميتة اجلاهلية«.
ما معن����ى العهد والبيعة ..؟ 

كي����ف نباي����ع ونعاه����د امامًا 
غائب����ا؟ ما اثر البيعة في حياة 
االنسان املنتظر ورقيه وكماله 
الروح����ي ؟ ام����ا اثره����ا في 
وصول املنتظ����ر ان يكون من 
انصار احلجة )عليه الس����الم( 
؟ ماذا يجب على املعاهد بعد 

العهد والبيعة؟
املبايعة هي: املعاقدة واملعاهدة 
والذي يفهم من قواميس اللغة 
انه اذا بايع ش����خص شخصًا 
آخ����ر ُفِهَم ان االول قد عاقد 
وعاهد الثاني فأعطاه خالصة 
نفسه وطاعته ودخيلة امره.. 
وهذا ما بينه القرآن الكرمي في 

قوله سبحانه وتعالى ..
)إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمْن اْلُمْؤِمننِيَ 
َأنُفَس����ُهْم َوَأْمَواَلُه����ْم بَِأنَّ َلُهْم 
اْلَجنََّة ُيَقاتُِلوَن ِفي َس����بِيِل اللَِّه 

َفَيْقُتُل����وَن َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه 
َحّق����ًا ِف����ي التَّ����ْوَراِة َواإِلجنِيِل 
َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى بَِعْهِدِه ِمْن 
اللَِّه َفاْسَتْبِش����ُروا بَِبْيِعُكْم الَِّذي 
َباَيْعُت����ْم بِِه َوَذلَِك ُه����َو اْلَفْوُز 
س����ورة  اْلَعِظي����ُم )111(( – 

التوبة- .
)الله����م إن����ي أج����دد له في 
صبيحة يومي هذا وما عشت 
من أيامي عهدًا وعقدًا وبيعًة 
له في عنق����ي ال أحول عنها 

وال أزول أبدا(.
وح����ني يق����ول الداع����ي في 
صبيح����ة يومي ) وما عش����ت 
من ايامي( لذلك فان ما ورد 
عن الصادق )عليه الس����الم( 
م����ن قراءت����ه اربع����ني صباحًا 
هو اقل م����ا ميكن وإال فقوله 
)عليه الس����الم( )وما عش����ت 

من االمور المهمة التي اتبّعها االئمة )عليهم السالم( لالرتباط باإلمام الغائب )عليه السالم( والتعريف بمستلزمات 
الذي وردت فيه مفردات   .. العهد  الدعاء ومن ذلك دعاء  الحقيقي وكيفية االستعداد والتهيؤ لنصرته هو  االنتظار 

متعددة من )العهد، العقد، البيعة(..
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من ايام����ي( يعني طوال عمر 
االنسان.

مستلزمات البيعة:
ان تترسخ لديك معرفة االمام 
)علي����ه الس����الم( ف����ي العقل 
والقلب وانه مع املنتظر يسمعه 
وي����راه، ومن جملة ما يحقق 
ذلك دعاء العهد ذو املضامني 
العالي����ة واآلث����ار احلس����نة في 

تهذيب النفس ورقيها.
عن االم����ام الص����ادق )عليه 
السالم( : )من دعا الى الله 
اربعني صباحًا بهذا العهد كان 
م����ن انصار قائمن����ا فان مات 
قبل����ه أخرجه الل����ه تعالى من 
قب����ره واعطاه بكل كلمة الف 
حسنة ومحا عنه الف سيئة(. 
– بحار االنوار ج53ص95-

.
وحق االمام )عليه السالم( ال 
ينتهي مبج����رد البيعة بل مهام 
املنتظر تبدأ بالعمل مبا يقتضيه 
عق����د العهد واهمها ان يعتقد 
مؤمن����ا ان م����ن بايعه هو امام 
معصوم مف����روض الطاعة ال 
كمال للدين اال بطاعته، وال 

متام لنعمة الله ااّل باتباعه ثم 
يس����عى مجدًا ومخلصًا لبذل 
الطاعة له بكل وس����عه بتنفيذ 
اوام����ره وفعل ما يحب وترك 
م����ا يكره، وهل يحب االمام 
)عليه الس����الم( اال طاعة الله 
وهل يكره اال معصيته سبحانه 

وتعالى..
استخدم االمام الفاظا متعددة 
.. عه����دًا وعقدا وبيعة وهي 
مختلفة في معانيها ودالالتها 
وهي ثالثة امناط من االظهار 
ملا في انفس����نا م����ن عواطف 
خاص����ة حيال االم����ام )عليه 

السالم( ..
)العقد( هو الشد والوثاق بني 

طرفني )كعقد البيع مثاًل(
)العه����د( يحص����ل من طرف 
واحد )كما لو عاهد شخصا 

على نصرة اخيه مثاًل(
)البيع����ة( اصطالح اس����تخدم 
لتولية شخص ما ادارة اجملتمع 
وف����ق طق����وس خاضعة كمد 
الي����د او مس����ك ي����د املتولي 

تأكيدًا للتولية املشار اليها.
فهناك ثالثة امناط من االظهار 

ملا في انفس����نا م����ن عواطف 
ومواقف حي����ال االمام )عليه 
السالم( فنعاهد انفسنا بنصرته 

.
ولكن ماذا بالنس����بة الى العقد 
والبيع����ة )م����ع مالحظ����ة ان 
الطرف اآلخر غائب عنها(..
وهن����اك مراح����ل ث����الث من 
مراح����ل ال����كالم املق����ّدم الى 
تعال����ى واملتضمن جتديد  الله 
نصرة االمام )عليه الس����الم( 
و املرحلة االخيرة هي تصاعد 
الى ذروة العواطف واملواقف 
فاألول اعط����اء العهد للنفس 
بالنص����رة ثم توثيقه بالعقد ثم 
التصاع����د الى مد اليد ملبايعته 
تأكي����دًا مل����ا صممن����ا عليه – 
داخل انفسنا ووثقناه- فالبدء 
باإلظهار للنص����رة في النفس 
ث����م اظهاره من خ����الل عقد 
نفترض ب����ني الداعي واالمام 
)عليه الس����الم( ثم من خالل 
التأكيد على ذلك باملبايعة ..
فهي مس����تويات ومراحل من 
تصميم وعزم وعواطف قارئ 
الدع����اء لنص����رة االمام )عليه 

الس����الم( فهي تبدأ من العزم 
الس����الم(  على نصرته )عليه 
بحيث يتعاهد مع نفسه على 
اجناز ذلك ثم يوثق ذلك من 
خالل ابرامه عقدًا مع االمام 
)عليه الس����الم( على ذلك..
ث����م يؤكده من خ����الل البيعة 
التي تعني اعطاءه امليثاق على 

ذلك..
ثم الوصول الى اعلى درجات 
امليثاق وه����ي جعل البيعة في 
عنق القارئ وان قارئ الدعاء 
لن يحول ولن يزول عنها ابدًا 

.. فلماذا هذا التركيز ..
العقل عضو مهم في االنسان 
فه����و العض����و ال����ذي تق����اد 
بواسطته شخصية االنسان الى 

حيث يراد لها.. 
فجعل البيعة في عنق االنسان 
لتكون رمزًا لتحمل مسؤولية 
م����ا ينطق به قارئ الدعاء من 
كالمه يستهدف من خالله ما 
يؤك����د تعيين����ه وقناعته بنصرة 

االمام )عليه السالم(.
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السؤال:رجل يعمل على العزف باآلالت املوسيقية ويأخذ األجرة عليها فما حكمه؟ 
اجلواب:. اذا كان ميارس العزف بكيفية لهوية فهو حرام وأخذ االجرة عليه حرام ايضًا.

السؤال : ما هو حكم املستحصل من العمل للمواد املسروقة كأجرة النجار لعمل باب من مواد مسروقة مثاًل ؟

سؤال العدد:

يج���وز  ه���ل  الس���ؤال: 
اخل���روج م���ع اخلطيبة في 

ايام اخلطبة؟

اجلواب: ه���ي قبل العقد 
كاالجنيبة فاليجوز.

رأي  م���ا  الس���ؤال: 
سماحتكم في التكّلم بني 
اخلطيب���ني قب���ل العقد في 
ترتيبات تتعّلق مبستلزمات 

اخلطوبة؟
اجلواب: إذا خلي احلديث 
عن احل���رام وأمن الوقوع 

في احلرام فال مانع.

يج���وز  ه���ل  الس���ؤال: 
للمخطوبة ان متنع خطيبها 
م���ن متكين���ه من نفس���ها 

في فت���رة اخلطوبة، علما 
انهما ق���د أمتا عقد القران 

الشرعي؟

اجلواب: يجوز بناًء على 
الشرط االرتكازي املأخوذ 
ف���ي العقد على ان يكون 
التمك���ني والتبعي���ة بع���د 
الزف���اف كم���ا النفق���ة ال 
جتب على الزوج في تلك 

الفترة لذلك.

السؤال: ما حكم اذا كنت 
متقدما خلطبة فتاة ورأيت 

صورتها بدون حجاب؟

أح���رزت  إذا  اجل���واب: 
ب���أن النظرة إل���ى الصورة 
جت���دي لالط���الع عل���ى 
كل املعلوم���ات التي تريد 

معرفتها م���ن اخلطيبة فال 
مانع من مشاهدة الصورة.

الس���ؤال: ه���ل يجوز ان 
اجل���س م���ع خطيبتي بال 
حجاب وشعرها مكشوف 

في بيت أهلها ؟

اجل���واب: إذا كان ذل���ك 
بعد العق���د فال مانع وإال 
فهي أجنبية كبقية النس���اء 
إال إذا أردت االس���تعالم 
ع���ن حالها ملّرة واحدة إن 

حتقق الغرض بها.

يج���وز  ه���ل  الس���ؤال: 
االنف���راد مع امل���رأة املراد 
خطوبته���ا قب���ل اخلطب���ة 

لغرض التعرف عليها ؟
اجلواب: يجوز النظر الى 

شعرها و محاسنها إذا لم 
يكن عن شهوة لالستعالم 

.

السؤال: هل يجوز للفتاة 
ازالة احلج���اب عند تقدم 

شاب خلطبتها ؟

اجل���واب: ال يجوز جملرد 
ذلك .

عندنا  اخلطوبة  الس���ؤال: 
هي بعقد فهو شرعًا زواج 
وعرفًا خطوب���ة فهل تقع 
علّي احكام الزواج ام ال؟

العق���د  إذا مت  اجل���واب: 
فان���ت زوجت���ه ولكن ال 
يجب عليك التمكني بنحو 

اخلروج املنزل وغيرها.
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المرجع األعلى السيســـتاني: المصلون من اهالي 
القديـــح اريقت دماؤهم ثمنـــا لوالئهم واتباعهم 

ألئمة اهل البيت )عليهم السالم(

تقدم س����ماحة املرجع الديني 
االعلى السيد علي احلسيني 
ظل����ه(  )دام  السيس����تاني 
بالتعزية الهالي القطيف في 
السعودية باستشهاد مجموعة 
من املصلني باعتداء آثم على 
جام����ع االمام عل����ي )عليه 
السالم( في بلدة القديح .

وذك����ر س����ماحته ف����ي تعزية 
بعثها الهالي القطيف تلقت 
مجلة )األحرار( نسخة منها: 
»اعزتنا اهالي القطيف الكرام 

الس����الم عليكم ورحمة الله 
وبركات����ه، وبعد: فقد تلقينا 
ببالغ االس����ى واالس����ف نبأ 
االعت����داء االثم على اخواننا 
املصل����ني في مس����جد االمام 
عل����ي )عليه الس����الم( ببلدة 
القدي����ح، ال����ذي اودي فيه 
جمع وجرح اخرون اريقت 
دماؤهم الزكية ثمنا لوالئهم 
واتباعهم الئم����ة اهل البيت 

عليهم الصالة والسالم«.
وتاب����ع »وانن����ا اذ نعزيك����م 

ونواس����يكم في هذا املصاب 
اجللل والس����يما من فجعوا 
بفق����دان احبتهم نس����أل الله 
العل����ي القدي����ر ال����ذي ختم 
لهؤالء االحبة باحلسنى فعرج 
بارواحه����م الطاهرة في حال 
الص����الة وفي يوم ش����ريف 
وه����و والدة االمام احلس����ني 
)عليه الس����الم( ان يحشرهم 
م����ع مولود ه����ذا اليوم وان 
يلهم ذويهم الصبر والسلوان 
ومين على اجلرحى واملصابني 

بالش����فاء العاج����ل والعافي����ة 
التامة انه س����ميع مجيب وال 
حول وال قوة اال بالله العلي 

العظيم«.
وكان انتحاري قد فجر نفسه 
بحزام ناس����ف في مس����جد 
اإلمام علي )عليه الس����الم( 
بالقطي����ف  القدي����ح  ببل����دة 
ش����رقي الس����عودية، ما أدى 
الى استش����هاد 21 ش����خصا 
واصابة 121 اخرين بجروح 

متفاوتة.
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وممن زار كربالء أيضَا الس���لطان نادر ش���اه األفش���اري ، فانه توجه نحو العراق عن طريق خانقني إلى بغداد س���نة 1156 ه� ومنها إلى 
احللة ثم منها إلى النجف دخلها يوم األحد في احلادي والعشرين من شوال وارحتل عنها يوم اجلمعة ودخل كربالء يوم السبت وأقام 

فيها خمسة أيام هو ووزراؤه وعساكر ه وأرباب دولته ومعه تدمية مرزا زكي )1( . 

وزار احلائر السلطان ناصر الدين شاه القاجاري حفيد فتح علي شاه وذلك في سنة 1287 ه� فقيل عن لسانه في تاريخ زيارته ) تشرفنا 
بالزيارة ( ، وقد دون ماأس���عفته الذاكرة في رحلته املطبوعة بالفارس���ية بأس���م ) سفرنامه ناصري ( . ويقال ان معتمد امللك هو الذي 
كتب وصنف هذه الرحلة عن لس���ان الس���لطان املذكور . جاء في ) املنتظم الناصري ( وصف زيارته للحائر قوله : في س���نة 1287 
ه� في شهر رمضان في الثالث عشر منه ورد السلطان ناصر الدين شاه زائرًا النجف وخرج يوم العشرين منه عائدًا إلى كربالء وأنعم 
على اجملاورين للروضة املطهرة وقدم ألعتاب تلك احلضرة املقدسة فص املاس مكتوبًا عليه سورة امللك على يد متولي احلضرة الشريفة 
) انتهى ( )2(. ومن جملة اإلصالحات التي أجنزت في عهده توسيع صحن احلسني من جهة الغرب وتشييد اجلامع الناصري العظيم 
فوق الراس اضافة الى تذهيب القبة الس���امية كما يس���تدل من كتيبة القس���م األس���فل من القبة ، وقد نقشت مباء الذهب . ويؤيد ذلك 
صاحب كتاب ) حتفة العالم ( بقوله : في سنة 1276 ه� جاء الشيخ عبد احلسني الطهراني إلى كربالء بأمر السلطان ناصر الدين شاه 
القاجاري ، وجدد تذهيب القبة احلسينية وبناء الصحن الشريف وبناء االيوانات بالكاشي امللون وتوسعة الصحن من جانب فوق الرأس 

املطهر ، وملا فرغ من ذلك مرض في الكاظمني وتوفي سنة 1286ه� ونقل إلى كربالء )3( . 
ويروى أنه لدى وصول الس���لطان ناصر الدين ش���اه لكربالء ، كان في اس���تقباله داخل احلضرة احلسينية املرحوم السيد محمد علي بن 
السيد عبد الوهاب آل طعمة � رئيس بلدية كربالء آنذاك وعند ذاك منحه السلطان املذكور وسامًا فضي�ًا مزين�ًا بشعار احلكومة االيرانية . 

)1( ماضي النجف وحاضرها / للشيخ جعفر محبوبة ج 1 ص 222 و 223.
 )2( املنتظم الناصري / ناصر الدين شاه ج 3 ص 315 

)3( حتفة العالم / مير عبد اللطيف الشوشتري ص 308 طبع الهند . 

سالطيُن زاروا كربالَء - 3

نادر شاه االفشاري

ناصر الدين شاه القاجاري
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مساجد كربالء قديما
مسجد صاحب احلدائق

يقع هذا املس���جد مقابل املدرس���ة الهندية و جامع البهبهاني و قد ش���يد من قبل الشيخ يوس���ف البحراني املعروف بصاحب 
احلدائق و املتوفى سنة 1186 هجرية .

مسجد الشيخ خلف
يعد هذا املس���جد أحد أش���هر املساجد القدمية شيده الشيخ خلف بن عسكر احلائري املتوفى سنة 1246 هجرية و جدد بناؤه 
سنة 1371 هجرية و يقع في شارع السدرة مبحلة باب السالملة و قد شمله الهدم بسبب توسيع الشارع املذكور في منتصف 

السبعينيات .

مسجد الشهرستاني
يقع هذا املسجد امام باب الشهداء احد ابواب الصحن احلسيني شيده السيد مهدي املوسوي الشهرستاني سنة 1189 هجرية 
و في سنة 1356 هجرية جدد بناؤه بسبب اقامة شارع املشاة )شارع علي  االكبر (بني الروضتني و تهدم املسجد متامًا سنة 

1339 هجرية 

 جامع العطارين
يقع هذا اجلامع مقابل املدرسة السليمية بالقرب من سوق التجار الكبير شيد من قبل السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض 
س���نة 1210 هجرية و عرف بعد وفاته بأس���م حفيده الس���يد علي نقي الطباطبائي و قد رمم هذا اجلامع مرات عديدة و جدد 

بناؤه على طراز معماري حديث بإجازة املرجع الديني السيد مهدي الشيرازي.

مسجد األردبيلية
يعد هذا املسجد من املساجد القدمية مبدينة كربالء و يقع على الطريق املؤدي الى مرقد ابن احلمزة و يضم مصلى واسعًا و 
غرفًا جانبية دفن فيها عدد من العلماء املشهورين مثل حسني علي شاه رئيس الطريقة الصوفية و ميرزا نصرالله صدر املمالك 

وميزرا محمد هادي صدرامللك وغيره

13 تراث



  اعتاد املثقفون واملبدعون  واالنتلجنس����يا العراقية على اختالف 
مش����اربهم  في مش����ارق الدنيا ومغاربها أن يقيم����وا مهرجاناتهم 
وكرنفاالته����م وفعالياتهم في القاعات املغلقة وفي الس����وح العامة 
وف����ي ما يتس����نى لهم م����ن فضاءات وب����كل ما يس����تطيعون من 
إمكانات ، إال مهرجاَن ربيع الشهادة العاملي الثقافي الذي أقامته 
األمانتان العامتان املقدس����تان فانه يأتي اس����تثناًء كاس����تثناء احلسني 
وفريدًا كفرادة احلسني ومتألقا من الق احلسني ...مهرجان ثقافي 
عاملي يقام حيث معراج املالئكة ومس����رى أرواح األنبياء والرسل 
والصديقني والش����هداء ، ومثابة تدفق وتعلق الوالهني والعاش����قني 
واملتيمني باحلسني الذي اجنَّ املاليني الزاحفني صوب قبته الشامخة 
وحضرته البهية ومرقده الشريف حيث يستجاب الدعاء، والتواقني 
للثم أعتاب ريحانة املصطفى وأعتاب عميد بني هاش����م وقمرهم 
..وكسابقة إبداعية تاريخية وألول مرة في تاريخ  الثقافة العاملية 
واملهرجانات الدولية حتتضن العتبتان احلسينية والعباسية  املقدستان  
مهرجانا  منبثقا من قدس����ية هذه العتبات وهادفا الى نش����ر ثقافة 
اإلسالم احلقيقية والنخبة الفاخرة )أهل البيت عليهم السالم( التي 
أمرنا الله تعالى مبودتهم وجعل تلك املودة أجرا للرسالة اخلامتة.. 
تلك النخبة التي جعلت من اإلس����الم ربيعا دائما  وواقعا مزهرا 
بالقي����م واألخالق ومن ذاك الربيع أزهر ، وازدهر مهرجان ربيع 
الشهادة العاملي الذي رفل هذا السنة بحلته احلادية عشرة ومبشاركة 
فسيفسائية عاملية متنوعة وازدان الصحنان املقدسان بإقامة فعالياته 
الت����ي تنوعت مابني املؤمترات الثقافية واجللس����ات البحثية والنقدية  
واألماس����ي الشعرية بصنفي الشعر العمودي والشعبي ومابني إقامة 
مع����رض دولي  للكتاب اتس����م مبش����اركة الكثير من دور النش����ر 
املهم����ة في الس����احة املعرفية العاملية ، فضال عن إقامة جلس����ات 
قرآنية لتالوة الذكر احلكيم من قبل امهر القراء وهناك الكثير من 
الفعاليات التي نقلت الى العالم اجمع صوت احلسني الهادر الذي 
علم اإلنسانية كلها أبجدية الفداء والتضحية من اجل احلق وكانت 
ش����هادته عليه الس����الم ربيعا امتد حتى أيامنا هذه حيث مهرجان 
ربيع الش����هادة ليمت����زج معه ربيع الثقافة  وس����يمتد الى ان تقوم 
الساعة كما تنبأت  سيدتنا العقيلة زينب بان ينصب علم في هذا 
الطف الى األبد وها هو العلم يرفرف عاليا فوق تخوم السماوات 
وعوالم امللكوت ليستمر ربيع احلسني الذي هو ربيع االسالم .

ربيُع الحسين ؟

نضع بني ايدي قرائنا األعزاء، 
الفعالي���ات اإلجمالية ملهرجان 
ربيع الش���هادة الثقافي العاملي 
الذي أقامته األمانتان العامتان 
للعتبتني احلس���ينية والعباس���ية 
املقدس���تني بنس���خته احلادي���ة 
عش���رة، وس���يتم في األعداد 
املوضوع���ات  نش���ر  القادم���ة 
التفصيلي���ة والوقوف على هذا 
احلدث الثقافي العاملي وقطف 
ثم���اره وه���و يخط���و صوب 
التعري���ف بالثقافة اإلس���المية 
الرصين���ة والثقاف���ة احلس���ينية 

بشكل خاص.

ملف خاص  
ربيع  مهرجان  بفعاليـــات 
العالمي  الثقافي  الشهادة 

الحادي عشر
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ش����ارَك ضي����وف مهرج����ان 
ربيع الشهادة الثقافي العاملي 
احلادي عش����ر، ف����ي يومه 
الثال����ث باملمارس����ة العبادية 
التي يقوم بها جميُع العاملني 
في العتبة احلسينية املقّدسة.
وقد اسُتِهلَّت املمارسة بكلمة 
األمني العام للعتبة احلسينية 
املقّدسة سماحة الشيخ عبد 
الكربالئ����ي وق����د  امله����دي 
بّين فيها أن »املناش����ئ التي 
انطلقت منها هذه املمارس����ة 
العبادي����ة ه����ي م����ن منطلق 
العبودي����ة لل����ه تعالى وهي 
ي����دور حوله  ال����ذي  احملور 
أص����ل وج����ود اإلنس����ان، 
واملرتك����ز الذي انطلقت منه 
صفاُت الكمال لإلنسان إّنما 

ه����ي من خالل العبودية لله 
تعالى«.

وبني س����ماحته ان »اآليات 
الكثي����رة الت����ي ُقّدمت فيها 
صف����ُة العبودية لك����ي تبّين 
أّن العبودية لله تعالى وهي 
املرتك����ز ال����ذي تنطلق منه 
لإلنس����ان،  الكمال  صفاُت 
وم����ن هن����ا من أج����ل هذا 
املفهوم الذي نوّظفه ونرّسخه 
لدى اخلادم املنتس����ب الذي 
يعمل في العتبات املقّدسة، 
التي  الغفلة  نوّضح مقاب����ل 
ُيصاب بها اإلنس����ان لذلك 
املمارس����ة  ه����ذه  ج����اءت 
العبادي����ة أيضًا من أجل أن 
نبّين ارتباط العمل والسلوك 

في هذه املراقد املقّدسة«.

وتاب����ع الش����يخ الكربالئّي، 
»نح����ن في كّل ي����وم جنّدد 
العه����د م����ن خ����الل ه����ذه 
لتكون  العبادي����ة  املمارس����ة 
راس����خًة قوي����ًة ل����دى هذا 
اخلادم ويك����ون هذا املفهوم 
متج����ّددًا س����لوكًا وعم����اًل 
وأخالقًا، ولكي يكون هذا 
العمل الذي ينطلق من هذا 

املوقع املق����ّدس مرتبطًا بالله 
تعالى«، مبين����ًا إّن »فقرات 
هذه املمارس����ة العبادية تبدأ 
أّواًل بزيارة اإلمام احلس����ني 
)عليه الس����الم( والتي تؤّكد 
على االستعداد لنصرة اإلمام 
احلس����ني إضاف����ًة ال����ى بيان 

املنهاج العملّي اليومّي«.

ضيوف المهرجان يشاركون َخَدَمة المرقد الحسيني فعالية الممارسة العبادية
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نحن معاش���ر املسلمني ومن 
يك���ون ف���ي ديار املس���لمني 
نعان���ي ف���ي ه���ذا الظ���رف 
العصيب من مش���كلٍة كبيرٍة 
أال وه���ي مش���كلة التطّرف 
واالبتعاد عن ج���اّدة احلّق، 
وه���ؤالء املتطّرفون يحاولون 
أن ينصبوا فتنًة للنبّي )صلى 
الله عليه وآله(، هذا ما بّينه 
األمنُي العامُّ للعتبة العباس���ية 
املقّدسة سماحة السيد أحمد 
الصافي خالل لقائه بضيوف 
مهرجان ربيع الشهادة الثقافّي 

العاملّي احلادي عشر.
ُمضيفًا: »بات املس���لم وغير 
املسلم يذبح حتت راية أشهد 
أن ال إل���ه إاّل الله وأش���هد 
أّن محمدًا رس���ول الله، لذا 
نح���ن بحاج���ة ألْن نعرض 
النبّي)صل���ى الله عليه وآله( 
م���ن خ���الل الق���رآن فقط، 
فالق���رآن كت���اب هدايٍة وهو 
معجزة الل���ه تبارك وتعالى، 

وقد تع���ّرض ملس���ائل كثيرٍة 
وحت���ّدث عنه���ا بعموميات، 
نعم امل���دارس الفقهية عديدة 
فهناك مدرسة النّص مدرسة 
احلديث مدرسة الرأي، لكن 
قطع���ًا القرآن الك���رمي حتّدث 
ع���ن النبّي)صل���ى الله عليه 

وآله( بشكٍل واضح«.
وأض���اف: »النبّي عبارة عن 
ذاٍت شخصية معروفة تناولها 
وبعب���ارٍة  الك���رمي،  الق���رآن 
موج���زة »النب���ّي قرآنّيًا« ألّن 
الق���رآن ُيجِمُع عليه اجلميع، 
اتركوا أحاديث الصحابة -ال 
طعنًا لكن هي مرحلٌة ثانية- 
اآلن ف���ي املرحل���ة األول���ى 
كيف نفه���م النبّي)صلى الله 
عليه وآل���ه( قرآنّيًا، قطعًا إن 
تدّبرنا اآليات سنخرج ببطاقٍة 
شخصيٍة ومعنوية وبصفاٍت، 
يّتفق الكّل  وس���نخرج بآراء 
عليه���ا ف���ي أّن ه���ذه اآلية 
أو تل���ك تتح���ّدث عن هذا 

األمر«.
متابعًا: »علينا نحن املسلمني 
بكاّف���ة مذاهبن���ا أن نبقى مع 
النب���ّي والق���رآن ونس���تخرج 
صف���ات النبّي م���ن القرآن، 
وعلى هذا األس���اس سنبني 
وس���نكون مبس���توى اجل���رأة 
النب���ّي، رّبما  حفاظًا عل���ى 
س���يقول البع���ض اّن ه���ذه 
مدرس���ة وهذه أف���كار وهذه 
أش���ياء عميقة، ال مانع لكن 
نحن نرى كي���ف بدأنا نذبح 
حتت مظّلة أش���هد أن ال إله 
إاّل الل���ه وأش���هد أّن محمدًا 
رس���ول الل���ه، وه���ذا أم���ٌر 

مرفوٌض جزمًا«.
الصافي:  الس���يد  وأوض���ح 
»املقابل يتصّنع يتأّول يتطّرف 
واملسلمون البقية ال ُيمكن أن 
يقفوا مكتوف���ي اليد، وجزٌء 
من هذا التطّرف هي املشاكل 
املس���مومة  التراثي���ة وأدبّياتنا 
التي تس���ّربت الين���ا، وكان 

أّول مظل���وٍم ف���ي ذلك لعّله 
هو ش���خص النبّي)صلى الله 

عليه وآله(«.
مؤّك���دًا: »النبّي في القرآن، 
فيجب أن نداف���ع عن النبّي 
ب���رّد وصّد كّل ما يصدر من 
ش���يٍء غير الئق، أدافع عنه 
وإن لزم مّني ذلك أن أتنازل 
ع���ن بعض األصح���اب ألّن 
النبّي أول���ى بالدفاع، )قولوا 
ال إل���ه إاّل الله تفلحوا( )من 
ش���هد الش���هادتني ُحقن ماله 
اآلن  فالن���اُس  ودم���ه..(، 
تش���هد الشهادتني ولم ُيحقن 
الدم وال امل���ال وال العرض 

وال أّي شيٍء آخر«. 
واختتم حديثه بالقول: لكّل 
األشياء اآلن اسُتبِيَحت ونحن 
على مشارف خطٍر كبير -ال 
ق���ّدر الله- قد يداهم األّمة، 
اجلزء األكبر منه هو األفكار 
البغيض���ة وامل���دارس التي ال 
تفهم من كتاب الله شيئًا«.

السيد الصافي لضيوف مهرجان ربيع الشهادة: 
»النبّي قرآنّيًا« وعلى المسلمين بكافة مذاهبهم أن يبقوا مع النبّي والقرآن..
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أّك���د الس���يد أفضل الش���امي، 
التحضيري���ة  اللجن���ة  رئي���س 
ملهرج���ان ربيع الش���هادة العاملي 
على جناح املهرجان وأخذ صداه 
العامل���ي ألحد عش���َر عامًا على 
التوالي، مبين���ًا ان هذا النجاح 
يأت���ي ببركة من اإلمام احلس���ني 
وأخي���ه أب���ي الفض���ل العباس 
)عليهم���ا الس���الم( ورعاية هذا 
املهرجان من قبل القائمني على 

العتبتني املقدستني.
وأضاف الش���امي أن »مهرجان 
هذا العام بنسخته احلادية عشرة 
ج���اء ممي���زًا ومليئ���ًا بالفعاليات 
واألنشطة املتنوعة وعلى رأسها 
حض���ور ممثل���ي مراج���ع الدين 
وفعالية تكرمي ش���يوخ اجملاهدين 
من أبناء احلش���د الشعبي الذين 
لبوا ن���داء املرجعية الدينية العليا 

باجله���اد الكفائ���ي ض���د الزمر 
اإلرهابي���ة، فض���اًل ع���ن فقرة 
قف���زة املظليني في منطقة ما بني 

احلرمني الشريفني«.
وأوضح الش���امي ان »ما يؤكد 
جناح املهرجان هو ذلك احلضور 
العاملي للعديد من الش���خصيات 
الفكري���ة والثقافي���ة والدينية من 
ش���تى أصق���اع الدني���ا، إضافة 
إل���ى الصدى اإلعالم���ي الذي 
حصده له���ذا العام حيث عمل 
أكث���ر من 20 موقع���ًا إلكترونيًا 
فعاليات���ه  نق���ل  عل���ى  عاملي���ًا 
يومي���ًا إلى العالم باس���م اإلمام 
احلس���ني )عليه السالم( وثورته 
اإلنس���انية املباركة«، مشيرًا إلى 
أن »العتبتني املقدس���تني احلسينية 
والعباسية ستس���عيان سنويًا الى 
إقام���ة ه���ذا املهرج���ان العاملي 

وسيكون هنالك استبيان خاص 
باملهرج���ان ف���ي خت���ام فعالياته 
لقي���اس درجة النج���اح والتأثير 

والعم���ل باملقترح���ات لضم���ان 
النجاح والدميومة في املهرجانات 

القادمة«.

ضمن فعالي���ات اليوم الثالث 
م���ن مهرجان ربيع الش���هادة 
الثقافي العاملي احلادي عش���ر 
وبحض���ور ع���دد كبي���ر من 
الق���راء الدولي���ني وحافظ���ي 
الق���ران من مختل���ف الدول 
االس���المية أقام���ت االمانتان 
العامت���ان للعتبتني املقدس���تني 
وف���ي  والعباس���ية  احلس���ينية 
الش���ريف  احلس���يني  الصحن 
مس���ابقة احملفل القراني الذي 
يتعد واح���دة من اهم فقرات 

املهرجان العاملي.

وحتدث احلاج رس���ول الوزني 
الق���ران  وح���دة  مس���ؤول 
الك���رمي قائ���اًل: »متت���از هذه 
االمس���يات واحملاف���ل القرانية 
بحض���ور عدد كبير من القراء 
الدوليني م���ن مختلف الدول 
االسالمية ومنها لبنان وايران 
والكويت مما اعطى لها نكهة 
وطابع���ًا ممي���زًا ذات اج���واء 
ديني���ة وروحاني���ة ممتعة وتبث 
عب���ر القن���وات الفضائية التي 
حض���رت للتغطي���ة االعالمية 

ومنها القنوات العاملية«.

واض���اف »في كل عام يتقدم 
املهرج���ان نح���و االفضل من 
حي���ث الش���خصيات املدعوة 
التي تدل  الهادف���ة  والفقرات 
على وح���دة االمم والقوميات 
مبختلف الطوائف، وشهد في 
هذا العام طفرة نوعية متميزة 
من حيث عدد احلضور والدول 
املش���اركة وهناك عدة جوائز 
مختلفة لكافة املشاركني سواء 

الشعراء والقراء واملثقفني«.
وب���ني ان »املهرج���ان يض���م 
واألنش���طة  الفقرات  مختلف 

ومنها  االمس���ية القرانية التي 
تع���د واح���دة من اه���م هذه 
األنش���طة ملا تبثه ال���ى العالم 
اجمع بأن ربيع الشهادة ليس 
الشيعية فحسب وامنا  للطائفة 
هو خملتلف القوميات والهدف 
منه نش���ر ثقافة القران للعالم 
االس���المي وغير االس���المي 
بأن احلس���ني )عليه الس���الم( 
رحمة ربانية ودعوة انس���انية 
لكل العالم والدليل في ذلك 
حضور املشاركني من مختلف 

القوميات«. 

السيد أفضل الشامي: مهرجان ربيع الشهادة أخذ صداه العالمي

ضمن فعاليات اليوم الثالث من ربيع الشهادة.. 
العتبة الحسينية المقدسة تحتضن المحفل القرآني السنوي
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حصَد معرض كربالء الدولي 
احلادي���ة  بنس���خته  للكت���اب 
القراء  عشرة، على إعجاب 
والزائري���ن الذي���َن وج���دوا 
ضالتهم م���ن الكتب الثقافية 
والدينية واملعرفية التي تغذي 

مداركهم بالثقافة الواسعة.
وأما على مستوى دور النشر 
املش���اركة، فقد أشادت هي 
األخ���رى باملعرض من حيث 
وحس���ن  والتنس���يق  التنظيم 
االس���تضافة على مدى أيام 
املعرض... مجلة )األحرار( 
جتول���ت في أروق���ة معرض 
كربالء الدولي للكتاب وكان 
لها وقفة خاصة مع أصحاب 
دور النشر املشاركة للحديث 
ع���ن أهمي���ة ه���ذا املعرض 

واستطالع آرائهم حوله.
صالح الت���الوي/ دار االيام 

للنشر والتوزيع في االردن
ه���ذه ه���ي املش���اركة الثالثة 
املتتالي���ة في مع���رض كربالء 
الدول���ي للكت���اب، وكتبن���ا 

وخاص���ة  اكادميي���ة  اغلبه���ا 
االختصاصات  ف���ي جمي���ع 
واملعرض يعتبر من املعارض 

املهم���ة في الع���راق حتديدًا، 
وبالنسبة لالدارة فهي متعاونة 
ج���دًا وهناك ضياف���ة جميلة 
م���ن الن���اس وطبيع���ة اهل 
كربالء طبيعة ش���عبية بسيطة 
ترى العراقي البس���يط الذي 
يحب الضيف ويحترم الناس 
ورأينا كل خير من هذا البلد 

الرائع. 
وأض���اف، لدينا م���ا يقارب 
600 عن���وان م���ن الكت���ب 
وكاالت   7 او   6 ولدين���ا 
اردني���ة، لدين���ا كت���ب ف���ي 
التربي���ة واالقتصاد واالعالم 
والتاري���خ وكلها ذات منحى 
اكادمي���ي وهذا م���ا مييزنا في 

هذا املعرض.
الس���يد رضا س���ياد/ مشهد 

املقدس���ة/ مجم���ع البحوث 
االسالمية

لديه���ا  الرضوي���ة  العتب���ة 

مؤسس���ات مختلف���ة وأح���د 
املؤسس���ات املوج���ودة ف���ي 
ه���ذا املع���رض ه���ي احدى 
املؤسس���ات التحقيقي���ة وهي 
مجم���ع البحوث االس���المية 
الت���ي تش���ارك ف���ي معرض 

معرض كربالء الدولي للكتاب.. الجّدة والتنوع

األحرار/ ضياء األسدي
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للكت���اب  الدول���ي  كرب���الء 
وشاركنا في كتب قّيمة منها 
املعج���م في فقه لغ���ة القرآن 
بلغت���ني وهو حل���د االن 27 
مجلد مطبوع والعمل مستمر 

الى 50 مجلدًا.
مناف حميد / دار ارس���الن 

- سوريا

دار ارس���الن في سوريا من 
الدور الرائدة في نشر الثقافة 
لكاف���ة  االكادمي���ي  والعل���م 
املستويات فكانت لنا املشاركة 
في معرض كرب���الء الدولي 
باسم دار ارس���الن سوريا، 
حي���ث متيزت ال���دار بعرض 
كل مؤلفاته���ا واصداراتها مبا 
حتتويه من كتب ادبية وثقافية 
وكذل���ك حت���ى ف���ي مجال 

الروايات.
طبع���ًا املش���اركة ه���ذه هي 
االولى في هذا املعرض رغم 

ه���ذه الظروف الت���ي متر بها 
س���وريا والظ���روف التي مير 
بها العراق لك���ن تبقى منبع 
الثقافة والتواصل الثقافي هو 
قائم.. فاتاح لنا الفرصة في 
هذه املشاركة علمًا ان كربالء 
حاضنة لكل الثقافات  كونها 
رمز لالمة االسالمية لوجود 
االم���ام احلس���ني والعب���اس 

)عليهما السالم( ..
سمير جندي/ كاتب وناشر/ 

صاحب دار اجلندي للنشر
معرض الكت���اب في كربالء 
ب���كل معنى  مع���رض راقي 
الكلم���ة لك���ن لس���وء احلظ 
ليس هن���اك ع���دد كبير من 
دور النش���ر الكبيرة واملعروفة 
ولكن نس���تطيع ان نقول ان 
هذا شرف لنا بأن نشارك في 

هذا املعرض.
دار اجلندي للنش���ر والتوزيع 
الوحي���دة  النش���ر  دار  ه���ي 

املوجودة ف���ي مدينة القدس 
في فلس���طني ونحن نش���ارك 
لي���س للتجارة وامن���ا نحمل 
رس���الة ننقلها الى شعبنا في 
العراق وفي كربالء بش���كل 
خاص هذه الرسالة تقول اننا 
ف���ي القدس نق���ف جنبًا الى 
جن���ب مع اخوتنا في العراق 
وفي النج���ف وكربالء وكل 
م���ن يق���ف ام���ام الظالميني 
فالثقاف���ة  والتكفيري���ني.. 
هي س���الحنا الوحيد حلماية 
وجودنا س���واء في العراق او 

فلسطني.
نحن نش���ارك ف���ي عدد من 
االص���درات وه���ي جزء من 
اصداراتن���ا املهمة لدينا كتب 
تتحدث عن فلس���طني وعن 
تاري���خ فلس���طني والقضي���ة 
الفلس���طينية حتى تكون امام 
القارئ العراق ..نحن نحب 
ان نبني جسور احلب والثقة 
م���ا ب���ني كتابنا الفلس���طيني 
والقارئ الع���راق من خالل 

مشاركتنا في هذا املعرض.
عباس فقيه – مدير منشورات 

الرضا - لبنان
منش���ورات الرض���ا من لبنان 
تعتني بكتب الش���يخ محمد 
جواد مغنية وهي حتيي تراثه 

م���ن جديد حي���ث اننا نعود 
بطباعة تراث���ه من جديد مع 
حتقيقه، عمر ال���دار حوالي 
10 س���نوات ومركزن���ا ف���ي 
لبن���ان ولدين���ا موزع���ني في 
سوق احلويش وفي كربالء.

مع���رض كربالء في حتس���ن 
من س���نة الى اخ���رى وهذه 
السنة جيدة من ناحية القاعة 
والترتي���ب واخلدمات املقدمة 

ممتازة.
ممثل  جمال س���يف الدين – 
دار الكتاب العربي- القاهرة 

– دمشق
الدار انشئت 1980 صاحبها 
االس���تاذ محم���د نصيف من 
ابرز الناشرين العرب، الدار 
فيه���ا كتب سياس���ية وكتب 
عاملية مترجم���ة ولدينا كتب 
اس���المية ولدين���ا كتب عن 
خطر املاس���ونية ولدينا كتب 
لالطفال واالسرة وغيرها .

ش���اركنا في هذا العام وفي 
الع���ام املاضي وش���اركنا في 
معارض بغداد واربيل ونأمل 
املشاركة في معارض النجف 
والبصرة وان تكون مشاركتنا 

فعالة وجيدة.
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وق���د ُأزيل الس���تاُر عن هذه 
املشاريع برفقة وفود وضيوف 
الش���هادة  ربي���ع  مهرج���ان 
بعد تش���ّرفهم بأداء مراس���يم 
املمارسة العبادية التي ُأقيمت 
ضم���ن فعالي���ات املهرجان، 
وقّدم األس���تاذ علي الصفار 
مع���اون نائب األم���ني العام 
للعتبة العباسية املقّدسة شرحًا 
مبّسطًا عنها حيث بّين: »في 
ه���ذا املكان وفي ه���ذا اليوم 
ومن باب التعظيم ومن باب 
أداء اخلدم���ة في ه���ذا املرقد 
الش���ريف الش���امخ بش���موخ 

العباس)عليه  الفض���ل  أب���ي 
العام���ة  الس���الم(، األمان���ة 
املقّدس���ة  العباس���ية  للعتب���ة 
وعلى رأس���ها األم���ني العام 
سماحة السيد أحمد الصافي 
ق���د قامت مبش���اريع عمرانية 
وفكري���ة وثقافي���ة وخدمي���ة 
كثيرة جدًا ال نس���تطيع حتى 
أن نوجزها ف���ي هذا املقام، 
وف���ي هذه األوق���ات املباركة 
س���ُيزاح الس���تار ع���ن ثالثة 

مشاريع بوجودكم، هي:
أّواًل: إنه���اء إع���ادة تذهيب 
م���ن اإليوان  املرحلة األولى 

القبل���ّي أو البهو الذهبّي بعد 
أن ُذّه���َب فيما مضى واليوم 
مّت���ت إع���ادة تذهي���ب ه���ذا 

اإليوان.
ثاني���ًا: إزاح���ة الس���تار عن 
بابني ذهبيَّْين في هذا اإليوان 
الب���اب األّول ب���اب الصّديقة 
الزهراء)عليها  فاطمة  الكبرى 
الس���الم( والباب الثاني باب 
الصادق)عليه  جعف���ر  اإلمام 

السالم(.
ثالثًا: س���نذهب الى مشروع 
التوسعة بني احلرمني الشريفني 
إلزاحة الس���تار عن واجهات 

أربعة أب���واب من التي ُزّيَنت 
القرآنية  واآليات  بالقاش���اني 
الكرمي���ة بخ���طٍّ جميل وهي 
)باب اإلمام موسى الكاظم, 
باب اإلم���ام صاحب الزمان, 
ب���اب اإلم���ام احلس���ني, باب 
السالم  احلسن)عليهم  اإلمام 

جميعًا((«.
الش���امخ  »البناء  وأض���اف: 
أمامكم طبع���ًا ضمن مراحل 
اإلعمار للمرقَدْين الش���ريَفْين 
مرقد اإلمام احلس���ني ومرقد 
أبي الفض���ل العباس)عليهما 
السالم(، هذا البناء الشاخص 

ضمن منهاج وفعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقافّي العالمّي الحادي عشر،  شهدت العتبُة العباسيُة المقّدسة صباح يوم )4 
شــــعبان 1436هـ( الموافق لـ)23آيار 2015م( افتتاح المرحلة األولى من مشروع تقوية وإعادة تذهيب جدران إيوان الذهب الكبير 
المواجه لباب القبلة أو ما ُيعرف بـ)الطارمة( وبابين مؤّدَيْين الى الحرم الطاهر, باإلضافة الى افتتاح أربعة أبواب رئيسية مؤّدية 
الى صحن أبي الفضل العباس)عليه السالم( وهي كلٌّ من باب )اإلمام الحسن والحسين وصاحب الزمان وموسى الكاظم)عليهم 

السالم أجمعين(( والتي تعتبر من المشاريع المنضوية تحت مشروع توسعة الصحن الشريف.

تزامنًا مع ذكرى والدته العطرة.. 
مشاريُع ترى النوَر وتكتحُل عيوُن زائري مرقد أبي الفضل العباس)عليه السالم( برؤيتها
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أمامكم هو من القرن الثامن 
الهج���ري وبالتحدي���د س���نة 
)790( للهجرة تقريبًا، يعني 
ه���ذا البن���اء بقّبته الش���امخة 
اإلعم���ار  رغ���م  ومنائ���ره 
والتجدي���د وما ج���رى عليه 
وللحصر منذ العهد اجلالئري 
من الق���رن الثامن الهجري، 
فهو تاري���خ يحكي لنا صور 
الزائرين، الدموع، اآلهات، 
س���الم املالئك���ة احلاّفني بهذا 
القبر الشريف، القلوب التي 
حت���وم حول ه���ذا امل���كان، 
هذا البناء ش���اهٌد على ذلك 

والعباُس شاهٌد أّول«.
ع���ام  ف���ي  »مت  مضيف���ًا: 
)1266ه����( تس���قيف ه���ذه 
الطارم���ة وأعي���د التس���قيف 
وُذّهب���ت  )1806م(  س���نة 
أّول م���ّرة س���نة )1261ه�( 
للهجرة وُأعيد التذهيب سنة 
)1309( للهج���رة م���ن قبل 
الس���لطان ناصر الدين، وفي 
ع���ام )1319( ُأعي���د ج���زٌء 
م���ن التذهي���ب والي���وم ُيعاد 
تذهيب اإليوان بالكامل -إن 
شاء الله- وهذه هي املرحلة 
األول���ى، واآلن بوجودك���م 

املؤمن���ني وبجهود  وبوج���ود 
َخَدَم���ة أبي الفض���ل العباس 
ابتداًء من األمني العام للعتبة 
العباس���ية املقّدس���ة وجمي���ع 
العامل���ني فيه���ا ودعم ديوان 
الوق���ف الش���يعّي خّص���ص 
إلعادة تذهي���ب اإليوان وما 
اس���ُتخدم في���ه )10أطن���ان( 
م���ن النح���اس و)70 كيل���و 
غرامًا( من الذهب اخلالص، 
وهو قلي���ٌل بحّق أبي الفضل 

العباس«.
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شهد حفُل افتتاح مهرجان ربيع 
الش���هادة الثقافّي العاملّي بدورته 
احلادي���ة عش���رة الت���ي انطلقت 
فعالياته يوم )3شعبان 1436ه�( 
2015م(  ل�)22آي���ار  املواف���ق 
وضم���ن منهاج���ه إلق���اء كلمٍة 
للوفود املش���اركة ف���ي فعاليات 
املهرج���ان وقد ألقاه���ا باإلنابة 
عنهم الش���يخ احمد قبالن من 
لبن���ان، والتي قال  جمهوري���ة 

فيها:
احلس���ني)عليه  اإلم���ام  »ألّن���ه 
الس���الم( فإّنك حني تلج عتبته 
املباركة تشعر وكأّن شيئًا ينسلخ 
من وراء اجلسد فال تدري أّيهما 
يسبق نحو الله قلبك أم الروح؟ 
ألّن الرّب حني عّمد اخلالئق يوم 
الذّر دّله���م على »كفٍّ حمراء« 
جم���ع فيها مقالي���د أمره وقلب 
محّبته ومش���تبك رضاه وخزانة 
س���ماواته، ثّم أق���ّر وجوه تلك 
اخلالئق عل���ى أّن »تلك الكّف 
األزلي���ة« خدٌم عل���ى عتبة أبي 
عبدالله احلسني)عليه السالم(.

ومعه���ا حتّولت مقالي���د العرش 
منزواًل م���ن كّل أمر على بقعٍة 
مبارك���ة ُيف���َرُق فيه���ا كّل أم���ٍر 
حكي���م، ألّن الله ح���ني تخّير 
للشجرة املتوّقدة من بهاء عظمته 

أن تك���ون، تع���ني لها ش���اطئ 
الوادي األمين، ثّم قال: مباركٌة 
تل���ك األرض.. عظي���ٌم ذلك 
الوادي األق���دس.. تكون قّبته 
للحسني ويكون سجّله بيدي أنا 
الل���ه ربُّ العامل���ني، وحني أراد 
الل���ه أن يصف ما جاء به النبّي 
الله عليه وآله(  املصطفى)صلى 
قال: )قل هو نبٌأ عظيم( وذلك 
بحّد نس���بته خملصوص الله رّب 
العاملني فيمن انتخب على أعظم 
الش���رف فوق هرم النبّيني، ثّم 
قابل عليه بفدوِه فقال )وفديناه 
بذبٍح عظي���م( مبضبط أّن حفظ 
ابراهيم كان باس���ماعيل وحفظ 
اسماعيل كان بالرسول األعظم 
محمد)صل���ى الله علي���ه وآله( 
فيم���ا فدوا ه���ؤالء جميعًا كان 
ب�«الذب���ح العظيم« ال���ذي تواتر 
بالش���رطني أّن���ه احلس���ني الذي 
جمع الله فيه عظيم النبأ بعظيم 
التنزي���ل، تأويٌل من الله بذبيح 
الطفوف الذي أحيا كّل تنزيل«.
متابع���ًا: »نح���ن عل���ى مرمى 
بص���ر م���ن ن���ور الل���ه وقلب 
الرس���ول وضلع البتول ومهجة 
أمي���ر املؤمنني، نل���ج باب أبي 
عبد الله م���ن مهجة فؤاده أبي 
الفضل العب���اس، كيف ال ولو 

أّنك كش���فت قلب احلسني عن 
صمي���م دموع���ه لوج���دت فيه 
كّفني قطيعتني ليس لهما ضريح 
إاّل روض���ة أخيه أب���ي عبدالله 
احلس���ني، وألّن فدَو الله جتّلى 
باحلس���ني فقد وصل���ه الله بعني 
مشيئته ومش���روع عدالته وغاية 
طموح���ه ف���ي األرض، ناظمًا 
حّجت���ه عل���ى قائ���م آل محمد 
الل���ه  املنتظر)عّج���ل  امله���دي 
تعال���ى فرجه الش���ريف(، مثيرًا 
في اخلالئق ض���رورة اأُلنس به 
واإلحل���اح عليه، ولذلك موعد 
عل���ى عتب���ة الس���ماء وصيحة 
أرجائه���ا بعد أن تتقّوس الكعبة 
مهجة الله بس���بب ش���ّر خليقٍة 
طاغية وأمٍم بالية وظلٍم كثير في 
األرض، فإذا وصل النور بالنور 
وتدّلت اآلية دّلت الشمس على 
حّجته���ا والبي���داء على وجهتها 
ومس���جد الكوفة عل���ى ما فيه 
والرك���ن عل���ى املذب���ح العظيم 
فتعلو الصيح���ة ويقوم نور الله 
فتزدهر األرض وتبتهج السماء، 
ألّن من���ادي امللكوت األكبر ميّد 
يده آنذاك نحو ش���اطئ الوادي 
األمين ف���ي البقع���ة املباركة من 
الش���جرة املذكورة ف���ي كربالء 
احلسني، فيأخذ قبسًا ويصيح يا 

أهل العال���م إّن أمر الله األكبر 
قد حان وإّن املهدّي املوعود من 

آل محمد قد ظهر«.
موّضحًا: »ألّن احلس���ني وقضية 
الوجود عنواُن كفاح وحّق فقد 
اجتمع حتت رايته جون املسيحي 
وأس���لم التركّي وزهير بن القني 
العثمان���ي وحبيب ب���ن مظاهر 
العلوّي بعدما عاش���وا احلس���ني 
عنوانًا ملطلقات الس���ماء، وهو 
مرادن���ا اليوم من إع���ادة جمع 
ه���ذه األّمة على حبل الله املتني 
ف���ي بلٍد يش���ّكل مه���د الله في 
أوليائه ومنبر املرجعية الرش���يدة 
في محّبيه من على منبر احلسني 

نعيد ترجمة دمه األقدس«.
مختتم���ًا: »الع���راق مه���د الله 
وعنواُن قبة احلسني إّننا نؤّكد أّن 
العراق محّرك أساس���ي باملنطقة 
وحجر أس���اس ُألفتها ولن تقوم 
ل���ه قائمة إاّل بالت���زام توّجهات 
احلكيم���ة  الرش���يدة  املرجعي���ة 
ووحدة بنيه، وكس���ر مش���روع 
والتأكي���د عل���ى دور  داع���ش 
اجليش واحلشد الشعبي العراقّي 
ألّن بلدًا ال حش���د ش���عبيّا فيه 
س���يذوق مّر الهزمية وُيطعن من 

حيُث ال يحتسب«. 

الشيخ أحمد قبالن: بلٌد ال حشَد شعبيّا فيه سيذوق مّر الهزيمة وُيطعن من حيث ال يحتسب..
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احتضنت مدينة االمام احلس���ن 
»عليه الس���الم« للزائرين التابعة 
للعتبة احلسينية املقدسة والكائنة 
عل���ى طريق )النجف � كربالء( 
جلسة التعارف اخلاصة مبهرجان 
ربيع الش���هادة الثقاف���ي العاملي 
احلادي عش���ر والت���ي حضرها 
جميع الوفود املش���اركة اضافة 
الى حضور االمني العام للعتبة 
احلسينية املقدسة سماحة الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي واالمني 
الع���ام للعتبة العباس���ية املطهرة 
س���ماحة السيد احمد الصافي، 
وعب���ر من خاللها املش���اركون 
ع���ن س���عادتهم مبا الق���وه من 

حسن الضيافة.
وحتدث الشيخ عاطف اسماعيل 
ممث���ل الوف���د االذربيجان���ي ل� 
»ه���ذه  قائ���اًل:   ) )االح���رار 
امل���رة الرابعة التي نش���ارك فيها 
الثقافي العاملي  بهذا املهرج���ان 
املس���لمني  ادارة  بحضور ممثلي 
وباحث���ني اكادميي���ني وف���ي كل 
س���نة نقدم فعالية جديدة، وقد 
كانت فعالية هذه الس���نة النشيد 
االذري ال���ذي ألق���وه باللغ���ة 
األذرية على مس���امع احلضور، 
وهذا املهرجان يدل على عظمة 
صاح���ب املكان املق���دس وهو 
ذات فائ���دة كبي���رة للقومي���ات 
اخملتلف���ة من اجل التباحث فيما 
بينهم وطرح االفكار واآلراء«.
ومن جهته حتدث السيد عيسى 
الش���ؤون  البرزجن���ي مس���ؤول 
االس���المية والعالق���ات العامة 
في محافظة الس���ليمانية قائاًل: 
»حضور ه���ذا العدد الكبير من 

الوف���ود الى كربالء يحمل عدة 
معان وحكم وان دل على شيء  
فه���و يدل على حب واخالص 
اجلمي���ع لالمام احلس���ني )عليه 
السالم(، وأوكد بأن كل بقعة 
م���ن بقاع كردس���تان فيها ذرية 
من ذراري اهل البيت )عليهم 
السالم( وكل قرية ومدينة فيها 

الكثير من احملبني لهم«.
بينم���ا حتدث الش���يخ مصطفى 
باقر م���ن جنوب افريقيا قائاًل: 
»الش���عور ال يوصف باحلضور 
ال���ى كربالء لغرض املش���اركة 
ف���ي مهرج���ان ربيع الش���هادة 

الثقاف���ي العامل���ي واالجواء هنا 
جميل���ة ج���دا وعل���ى العكس 
متاما ما تناقلته وسائل االعالم 
من احل���روب وقلة االمن وكل 
هذا ببركة االمام احلسني )عليه 
الس���الم( وهدفن���ا م���ن ه���ذه 
املشاركة لتبادل ثقافة القوميات 
االخرى واالطالع على ما كان 
مخفيًا علينا والتعرف اكثر على 
اخواننا املس���لمني م���ن الدول 

اخملتلفة«.
معن���ا  املتحدث���ني  اخ���ر  وكان 
الش���يخ حضرم���ي وان، م���ن 
دولة الس���نغال والذي قال في 

تصريحه ل� )االحرار (: »زرت 
كرب���الء ألول مرة قب���ل ثالثة 
س���نوات ورأيت فيها ما تهواه 
روح���ي وها هو احلنني قد عاد 
بي مج���ددا لزيارة أبي االحرار 
)عليه الس���الم(؛ واملشاركة في 
اح���د اهم املهرجان���ات العاملية 
فاالس���تقبال كبير جدا من قبل 
خدمة االمانتني العامتني للعتبتني 
املقدس���تني احلس���ينية والعباسية 
والتنظيم رائع اما االجواء فهي 
روحاني���ة واميانية بكل ما حتمله 

هذه الكلمة من معنى«.

مدينة االمام الحسن )عليه السالم( للزائرين 
تحتضن جلسة تعارف الوفود المشاركة في مهرجان ربيع الشهادة
تقرير: قاسم عبد الهادي
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انطلق���ت صباح يوم الس���بت 
)4ش���عبان 1436ه�( املوافق 
ل�)23آي���ار 2015م( وضمن 
فعاليات اليوم الثاني ملهرجان 
ربيع الش���هادة الثقافي العاملّي 
احلادي عش���ر اجللسُة البحثيُة 
األول���ى بحض���ور ع���دٍد من 
وطلبة  والباحث���ني  الفض���الء 
وضي���وف  الديني���ة  العل���وم 

املهرجان.
اس���ُتِهلَّت هذه اجللسُة بتالوة 
آياٍت من الذكر احلكيم للقارئ 
السيد حيدر جلوخان، لتأتي 
بعده���ا كلم���ٌة ترحيبية ألقاها 
مدير اجللس���ة البحثية الشيخ 
ضي���اء الدين الزبي���دي مدير 
مرك���ز طبع وتفس���ير وعلوم 
الق���رآن الكرمي، وبّي���ن فيها 
أهمي���ة إقامة هذه اجللس���ات 
البحثي���ة وعق���د مث���ل هكذا 
لق���اءات ألّنها تثمر عن طرح 
أفكار ورؤى جديدة ُتس���اهم 
ف���ي رف���ع املس���توى العلمّي 

والثقافّي لألّمة اإلسالمية.
اجللس���اُت  بعده���ا  لتنطل���ق 

البحثي���ة وكان البحُث األّول 
لسماحة العاّلمة السيد محمد 
رضا اجلاللي الذي جاء حتت 
عن���وان: )املش���هد احلس���ينّي 
وعناوينه املوثوقة( والذي بّين 
فيه أّن اإلمام احلس���ني )عليه 
الس���الم( ونهضته وش���عائره 
معروفة للعال���م كّمًا وكيفًا، 
وق���د حتّدث���ت عنه���ا الكتب 
الس���ماوية واألحاديث النبوّية 
والرواي���ات التي أّكدت على 
أّن النهضة احلس���ينية مستمّرة 
إلى األبد، وقد أصبح اإلمام 
وثورته  السالم(  احلسني)عليه 
محورًا لكّل املناس���بات التي 

نحييها(.
مؤّكدًا: »إّن الشعائر احلسينية 
أصبح���ت وظيف���ًة لن���ا نحن 
محّبي���ه وأتباع���ه يؤّديها كلٌّ 
حسب اإلمكانات لكّل فرد، 
كما إّن التراث احلس���ينّي لم 
نس���توِف االّط���الع عليه وما 
جرى عليه م���ن اإلبادة على 
أثر ح���ّق األع���داء املعادين، 
لك���ن بفضل الل���ه إّن املتبّقي 

منه ب���اٍق ف���ي اخلزائن ودور 
الكتب«.

مشّددًا على الباحثني والكّتاب 
أن يبذل���وا جه���ودًا أكث���ر مّما 
مضى للبحث في قضية اإلمام 

احلسني وإحيائها ونشرها .
بعدها كان البحث لس���ماحة 
الشيخ محمد جواد اللنكراني 
والذي حم���ل عنوان: )دور 
العق���ل في الثورة احلس���ينية( 
حيث بّين أّن أغلب الدراسات 
والبح���وث في قضي���ة اإلمام 
احلس���ني)عليه الس���الم( تأتي 
من جانٍب دينّي أو من جانب 
حّب احلس���ني)عليه السالم(، 

لذا الُبّد من وجود دراس���اٍت 
وبحوٍث تعتم���د على العقل 
واملنطق ألّنها أس���اس القضية 

احلسينية.
اإلم���ام  »إّن  مؤّك���دًا: 
يقول:  السالم(  احلسني)عليه 
)ال يكتمل العق���ل إاّل باّتباع 
أليس���ت  له���ذا..  احل���ق(، 
النهضة احلس���ينية ه���ي اّتباٌع 
للحق؟«، مشيرًا إلى أّن أهل 
العقل هم أه���ُل احلّق وأهُل 
الباط���ل ه���م م���ن ال عقول 
له���م، بدليل بع���ض اآليات 
القرآني���ة واألحاديث النبوية، 
لذا فإّن الش���هداء والصّديقني 

بحوث لفضالء الحوزة الدينية وباحثين من ديانات متعددة تناولت النهضة الحسينية
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ه���م عل���ى درجٍة عالي���ٍة من 
العقل.

وج���اء البحُث الثالث في هذه 
اجللسة للشيخ حميد البغدادي 
)زعي���م  عن���وان:  وحم���ل 
األنص���ار حبيب ب���ن مظاهر( 
وال���ذي تطّرق فيه إلى نس���ب 
وشخصية هذا الشيخ اجلليل، 
وكذل���ك بّين املواقف البطولية 
له قبل واقعة الطّف وبعدهّا.

كما دعا الش���يخ البغدادي في 
بحث���ه إل���ى بذل جه���وٍد أكثر 
ف���ي التأليف بح���ّق أصحاب 
احلسني)عليه السالم(، مقترحًا 
عل���ى العتبتني املقّدس���تني أن 
تك���ون هناك موس���وعٌة كاملٌة 
اإلم���ام  بأصح���اب  تخت���ّص 
احلس���ني )عليه السالم( الذين 

اسُتشِهُدوا معه.
وكان آخ���ر البحوث في هذه 
اجللسة للس���يد محمد صادق 
اخلرس���ان وقد حمل عنوان: 
)دور الشعائر التنموّي( حيث 
بّين فيه دور الش���عائر احلسينية 
وأثره���ا ف���ي تنمي���ة اجملتم���ع 
مستش���هدًا باملثال االقتصادي، 
حي���ث أّن أح���داث اقتصادية 
كثي���رة تص���ل إل���ى محيطات 
العال���م كّله من أج���ل قضيٍة 
حتدث في النجف أو كربالء، 
وهذا ما يدّل على أّن للشعائر 
ُبع���دًا تنموّي���ًا، كونه���ا ماّدًة 
وربطه  املاض���ي  الس���تحضار 
باحلاضر وجعل اإلنس���ان في 

حال تهيئة للمستقبل. 
ثم ش���هدت قاعُة خامت األنبياء 
)صلى الل���ه عليه وآله( عصر 
ي���وم الس���بت خت���اَم فعاليات 
اجللس���ات البحثي���ة املنضوي���ة 
ضم���ن فقرات منهاج مهرجان 

ربيع الش���هادة الثقافّي العاملّي 
وش���هدت  عش���ر،  احل���ادي 
هذه اجللس���ُة حضورًا واس���عًا 
وفكرّية  علمائية  لش���خصياٍت 
من داخ���ل الع���راق وخارجه 
وُألقيت فيها بحوٌث بأس���لوب 
حداث���وي تناول���ت ش���خصية 
اإلمام احلس���ني )عليه السالم( 
ونهضت���ه  أس���اس  كمح���وٍر 
املبارك���ة وعامليته���ا وأس���باب 
خلودها مبشاركة ثالثة باحثني 

من داخل العراق وخارجه.
اسُتِهّلت اجللسُة ببحٍث للسيد 
محم���د القزوين���ي م���ن إيران 
وتوّس���م بحُث���ه ب�)خلود ثورة 
السالم(  احلس���ني)عليه  اإلمام 
واس���تمرارها(  بقائها  وعوامل 
وبّين الباحث: »اّن من أسباب 
بقاء هذه النهضة هي عوامل، 
منه���ا عوام���ل إلهي���ة لكونها 
مرتبط���ة بوج���ود الل���ه تعالى 
عّزوجّل وعوامل تاريخية منها 
عظمة اإلمام احلس���ني وطبيعة 
املبارك���ة،  نهضت���ه  أه���داف 
فض���اًل عن اهتم���ام أئّمة أهل 
البيت)سالم الله عليهم( بهذه 
النهضة وإبقاء شعلتها مّتقدة«، 
ودع���م الباح���ث بحث���ه هذا 
بجملة م���ن أحاديث وروايات 
أه���ل البيت)عليهم الس���الم( 
الداّلة على نفس هذا املنحى.
أعقب���ه بحٌث حم���ل عنوان: 
)عاملي���ة اإلم���ام احلس���ني في 
للدكتور  والطوائ���ف(  األديان 
ميش���ال كع���دي م���ن لبنان، 
وبّين في بحثه هذا: »اّن ثورة 
السالم(  احلس���ني)عليه  اإلمام 
األمنوذج الكامل لوضع األمور 
في نصابه���ا الصحيح ومنهج 
وسلوك إنس���اني وتضحية قّل 

نظيرها في كّل ثورات العالم، 
فكان���ت درس���ًا عاملي���ًا اقتدى 
النضال  تاري���خ  ب���ه عظم���اء 
والتح���ّرر، فم���ا زال ش���هيد 
كرب���الء ب���ني أهل���ه واملؤمنني 
وليس هذا فحس���ب بل شاع 
صيت���ه حت���ى م���أل اخلافقني، 
وم���ألت س���يرته املباركة حّتى 
ُكُت���َب الاله���وت لك���ون أّن 
اإلس���الم هو )محمدي البدء 
حس���ينّي البق���اء(، وامت���ازت 
ثورته بُبْعَدْين ُبْعٍد عاطفّي وُبْعِد 
الثورة اخلالدة، وحني يذكرون 
ما مّر على سّيدنا املسيح)عليه 
السالم( من مصاعب وَصْلب 
يقولون أّنه معشار ما مّر على 
اإلمام احلسني)عليه السالم(«، 
واستش���هد الباح���ُث مبقوالٍت 
لباحث���ني وأكادميّي���ني عاملّي���ني 

مسيحّيني وغيرهم.
واخُتتَِمت هذه اجللس���ُة ببحٍث 
للسيد جعفر احلكيم من العراق 
توّس���م ب�)كرب���الء وصناع���ة 
االقت���دار اإلس���المّي( وبّي���ن 
الباحُث األهداف والنتائج التي 
حّققه���ا اإلماُم احلس���ني)عليه 
الس���الم( في نهضته املباركة، 
موّضح���ًا: »إّن ما حّققه كان 
عل���ى خّط���ني خطٍّ أخ���روّي 
وآخ���ر دني���وّي، والذي حّقق 

من خاللهما استمرار اإلسالم 
ونهج���ه ال���ذي كان عرض���ًة 
للتحريف، فقد أعادت ثورته 
ونهضت���ه املبارك���ة األمور الى 
نصابها وشّكلت كيانًا اجتماعيًا 
رافضًا ل���كّل ما يرفضه اإلمام 
احلس���ني)عليه الس���الم( م���ن 
ظل���ٍم وجوٍر وغي���اٍب للعدالة 
وغيره���ا، كذلك العقالئية أّنه 
في نهضته عدم اخلنوع للحاكم 
الظالم وعدم الرضا بأفعاله«، 
وأّك���د الباح���ث: »أّن اإلمام 
احلس���ني)عليه الس���الم( طرح 
فكرة وه���ذه الفكرة متجّددة، 
أّن ل���ه أتباعًا في كّل مرحلٍة، 
وعمَل على خلق جيٍل رافٍض 
ل���كّل طرق وأس���اليب الظلم 
والذّل، وما احلش���د الش���عبّي 
املق���ّدس ال���ذي ُيقات���ل اليوم 
إاّل دليٌل على وجود مش���روع 
اإلمام احلسني)عليه السالم(«.
وش���هدت اجللس���ُة مداخالٍت 
واستفس���ارات  واس���تفهامات 
عدي���دة م���ن قب���ل احلاضرين 
في هذه اجللس���ة قام الباحثون 
عنه���ا  باإلجاب���ة  بدوره���م 

وتوضيح ما يلزم توضيحه.
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ُأقيم���ت صب���اح ي���وم األح���د 
)5 ش���عبان 1436ه����( املوافق 
وضم���ن  2015م(  ل�)24آي���ار 
فعاليات مهرجان ربيع الش���هادة 
الثقاف���ّي العامل���ّي احلادي عش���ر 
الذي أقامته العتبتان املقّدستان، 
ندوٌة نس���وية بحضور نخبٍة من 
الباحثات واألكادمييات واملهتّمات 
بهذا الش���أن، وُعق���دت الندوة 
عل���ى فقرت���ني تضّمن���ت الفقرة 
األولى مناقشة البحوث والفقرة 

الثانية ورشة عمٍل بحثية.
اسُتِهّلت هذه الندوة بتالوة آياٍت 
من الذكر احلكي���م لتأتي بعدها 
كلمٌة ترحيبيٌة ألقتها مديرُة إذاعة 
الكفي���ل التابعة للعتبة العباس���ية 
املقّدس���ة األس���تاذة رؤى علي، 
وق���د رّحب���ت فيه���ا بالضيفات 
الكرمي���ات وباخلص���وص الالتي 
جتّشمن عناء السفر، كما توّجهت 
بالشكر للجهود املبذولة من قبل 
األخوات الكرميات إلجناح هذه 
الندوة، وفي ختام الكلمة قِرئت 
س���ورُة الفاحتة عل���ى أرواح من 
عانقوا الشهادة وافترشوا التراب 

مضّرجني بالدماء.
ثّم ج���اءت بعدها كلم���ٌة حلرم 
األم���ني الع���ام للعتبة احلس���ينية 

املقّدسة، والتي بّينت فيها حال 
امل���رأة املؤمنة اليوم ف���ي حتّديها 
للصعوب���ات وفي تقدميها الغالي 
والنفيس ملّبيًة لنداء املرجعية في 
تق���دمي زوجها وولده���ا وأخيها 
فداًء للعقيدة والدين واملذهب.

أعقبه���ا عرُض فيلٍم وثائقّي عن 
فعاليات مهرجان ربيع الش���هادة 
وتطّوره على مدى عش���ر سنني 
منذ انطالقه، جاءت بعده كلمُة 
األخت أم حيدر الوائلي مسؤولة 
مدرس���ة دار العلم النس���وّية في 
النجف األش���رف والت���ي بّينت 
فيه���ا: »إّن امل���رأة الت���ي آمنت 
بالرس���ول وهديه وبس���يرة أئّمة 
أهل البيت )عليهم السالم( هي 
الركن القومي وهي الوصل إذا ما 
انقطعت وشائج األرحام، وهي 
التي تق���وُد العائل���ة الى مدارك 
األم���ن ومواطن الس���المة وهي 
الت���ي كّرمه���ا الق���رآن وأنصفها 
اإلسالم وجعل لها احلرية حتت 
نطاٍق واسع من الشّر تقف عند 
س���ياجه وال تتع���ّرض ألخطار 

أشواكه«.
وتابعت: »ما العب���رُة من إقامة 
ه���ذه الذكرى؟ وهل هي مجّرد 
احتفالي���ة ف���رح؟ أم األمر ينحو 

منحًى آخ���ر ليكون جديرًا بهذه 
املناسبة الغّراء وبقدسية صاحبها؟ 
ف���إّن لنهضت���ه املبارك���ة أبع���ادًا 
ومعطياٍت وَدْينًا ثقياًل في أعناقنا 
ننأى بحمل���ه مدى الدهر، ماذا 
قّدمنا له���ذا الرمز املبارك مقابل 
تضحياته اجِلس���ام؟ هل حافظنا 
على قيمنا وأساس���يات ديننا أم 
كان الثمن فقط هذه الدمعة التي 

نسكبها بذكراه؟«.
بعده���ا ب���دأت اجللس���ُة البحثية 
وكان البح���ُث األّول للدكتورة 
إمي���ان س���الم اخلفاج���ي والذي 
جاء حت���ت عنوان: )مآمت اإلمام 
احلس���ني )عليه الس���الم( ودور 
املثّقف في النهضة احلس���ينية(. 
والبحث الثاني لألستاذة خديجة 
فاضل حس���ني ش���اله ماجستير 
هندس���ة ميكاني���ك وطالب���ة في 
مدرس���ة فيض الزه���راء )عليها 
الس���الم( وق���د حم���ل بحُثه���ا 
عنوان: )أخالقيات احلرب عند 
اإلمام احلسني )عليه السالم((.

الثال���ث  ج���اء بع���ده البح���ُث 
الذي توّس���م ب�)عناص���ر القيادة 
العباس)علي���ه  الصاحل���ة.. 
السالم( أمنوذجًا( لألستاذة عبير 
عب���د الرس���ول التميم���ي طالبة 

دكت���وراه في جامع���ة كربالء/ 
وطالبة في مدرسة اإلمام احلسني 

)عليه السالم(.
أّما الفقرة الثانية من هذه الندوة 
فقد اس���ُتِهّلت بقصيدٍة للشاعرة 
)س���مر زليخة( من دولة سوريا 
وكذلك ع���رض فيل���ٍم تعريفّي 
مبركز الصّديقة الطاهرة لألنشطة 
النس���وية ال���ذي افتتحت���ه العتبة 
العباس���ّية املقّدس���ة يوم السبت 
)4ش���عبان 1436ه����( املواف���ق 
وأيض���ًا  2015م(،  ل�)23آي���ار 
عرض فيلٍم توضيحّي من إنتاج 
املكتب���ة النس���وية التابع���ة للعتبة 
العباس���ية املقّدس���ة بّين أهداف 
وغايات مهرجان ربيع الش���هادة 
وأه���ّم الفعاليات الت���ي تضّمنها 

هذا العام.
بعدها بدأت ضمن الفقرة الثانية 
ورش���ُة العم���ل الت���ي توّزعت 
احلاض���راُت فيها عل���ى خمس 
خمس���ة  النتخاب  مجموع���ات 
مناقش���ًة  ومناقش���تها  مح���اور 
مستفيضة، ومتّخض عنها بعض 
املقترح���ات والتوصي���ات، وفي 
ختام الن���دوة مّت تك���رمي اللجنة 
الباحث���ات  وك���ذا  التحكيمي���ة 

املشاركات.

باحثات وأكاديميات من داخل العراق وخارجه يقّدمن بحوثًا عن النهضة الحسينية
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حمل���ْت فعالي���اُت مهرجان 
ربيع الشهادة الثقافي العاملي 
له���ذا الع���ام؛ العدي���د من 
املش���رفة  الص���ور واملواقف 
التي ُتحسب للقائمني عليه، 
وعلى رأس���ها فعالية تكرمي 
ش���يوخ اجملاهدي���ن األبطال 
الذين يقاتلون في س���احات 
ض���د  والوغ���ى  الش���رف 

العصابات اإلرهابية.
وقد حرَص ممث���ال املرجعية 
الدينية العليا سماحة الشيخ 
الكربالئ���ي  امله���دي  عب���د 
أحم���د  الس���يد  وس���ماحة 
الصافي على االحتفاء بهذه 
الثّل���ة العراقية الطيبة مباركة 
انتصاراتها وش���يبتها املقدسة 
الت���ي طه���رت به���ا أرض 
املدنس���ات..  من  الع���راق 
خالص���ة  عراقي���ة  ص���وٌر 
يصّورها لنا ممث���ال املرجعية 
الدينية العليا واللذان كانت 
مشاعرهما ال توصف وهما 
يعانق���ان اجملاهديَن ويدعوان 

املب���ني..  بالنص���ر  له���م 
ربي���ع  مهرج���ان  ليك���ون 
الش���هادة احلادي عش���ر.. 
مهرجان االنتص���ار والفخر 
مبا أجنبه الع���راق من أبطال 
أف���ذاذ حملوا اس���م العراق 
عالي���ًا ولبوا ن���داء املرجعية 
الديني���ة العلي���ا بالدفاع عن 
العراق ومقدس���اته.. فهنيئًا 
للقائم���ني عل���ى املهرج���ان 

وهم يرس���مون لوحة العّزة 
في رح���اب صاحب الفداء 
واجلهاد اإلمام احلسني )عليه 

السالم(.
وش���مل التك���رمي كاًل م���ن 
)حسني خرنوب عبيد/ من 
موالي���د )1937م( ومهدي 
كشاش رغيف/ من مواليد 
جودة  وياس���ر  )1941م(، 
جبر/ من مواليد )1942م(. 

ومعن فاخر نعمة املوسوي/ 
)1950م(  موالي���د  م���ن 
دليف/  س���عدون  ومحسن 
)1956م(،  موالي���د  م���ن 
وحكمت مهدي جابر/ من 
وكاظم  )1960م(،  مواليد 
بعي���ون عبد/ م���ن مواليد 

)1955م(.

ربيُع الشهادِة وعطُر االنتصارات
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م���ن مدينة النجف األش���رف 
ومدينة قم املقّدس���ة باإلضافة 
إلى عدٍد كبير من الشخصيات 
الديني���ة واألدبي���ة والثقافي���ة. 
وقد حض���رت وفوٌد من مدينة 
النجف األش���رف وشخصياٌت 
م���ن بينه���ا )مكتب س���ماحة 
آي���ة الله العظمى الس���يد علي 

احلس���ينّي السيستاني )دام ظّله 
الوارف(، مكتب س���ماحة آية 
الله العظمى السيد محمد سعيد 
احلكي���م )دام ظّل���ه الوارف(، 
مكتب سماحة آية الله العظمى 
الشيخ اس���حاق الفياض )دام 
ظّله الوارف(، مكتب سماحة 
آية الله العظمى الش���يخ بشير 

النجفي )دام ظّل���ه الوارف(، 
املقّدس���ة  ق���م  مدين���ة  وم���ن 
حض���رت وفوٌد وش���خصّياٌت 
مّثل���ت: )مكتب س���ماحة آية 
الل���ه العظم���ى الش���يخ وحيد 
الوارف(،  ظّله  اخلراساني)دام 
مكتب سماحة آية الله العظمى 
الش���يخ الصاف���ي الگلبايگاني 

)دام ظّل���ه ال���وارف(، مكتب 
سماحة آية الله العظمى الشيخ 
جعف���ر الس���بحاني )دام ظّل���ه 
الوارف(، بيت املرجع املغفور 
ل���ه آية الل���ه العظمى الش���يخ 
محمد اللنكراني، بيت املرحوم 
املغفور ل���ه آية الل���ه العظمى 

امليرزا جواد التبريزي(.

شهد مهرجان ربيع الشهادة الثقافّي العالمّي الحادي عشر الذي اقامته األمانتان العامتان للعتبتين المقّدستين 
الحسينية والعباسية تحت شعار: )اإلمام الحسين ـ عليه السالم ـ رحمٌة رّبانية ودعوٌة إنسانية( حضوَر شخصّيات 

مهّمة مّثلت مكاتب مرجعيات دينية 

الفيلم الوثائقي الحسيني أول مسابقة تحظى بالعالمية من العراقحضور مميز لممثلي مراجع الدين وفضالء الحوزة الدينية
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سعيا منها في توجيه االبداعات 
الفني���ة في مجال انتاج االفالم 
االمانتان  الوثائقي���ة حرص���ت 
املقدس���تني  للعتبتني  العامت���ان 
احلس���ينية والعباسية على اقامة 
مسابقة الفيلم الوثائقي احلسيني 
ضم���ن فقرات مهرج���ان ربيع 
الشهادة الثقافي العاملي احلادي 
عش���ر والذي أقيم حتت شعار 
)اإلمام احلسني -عليه السالم- 
رحمة ربانية ودعوة إنس���انية( 
احتفاًء وابتهاج���ًا مبولد اإلمام 
احلس���ني وأخي���ه أب���ي الفضل 
العباس واإلمام علي الس���جاد 

)عليهم السالم(..
وحتدث حيدر السالمي رئيس 
اللجنة االعالمية في املهرجان 
عن »وضع ضوابط املش���اركة 
الفيلم ودعوة شركات  ملسابقة 
اإلنتاج والقن���وات التليفزيونية 
للمشاركة  واخملرجني  واملنتجني 
بأفالمه���م الفاعلة لنيل إحدى 

اجلوائز القيمة«.
وق���ال الس���المي ان »اختي���ار 
األف���الم كان وفق���ا أله���داف 

املهرج���ان فت���م عرضها على 
جلنة حتكيمية مؤلفة من أساتذة 
وفنانني كب���ار من مصر ولبنان 
والكويت وإيران والعراق وقد 
أعلن���ت اللجنة  ع���ن األفالم 
الفائ���زة خ���الل حف���ل ختام 
املهرجان كما مت تكرمي الفائزين 

حينئٍذ«.
وأوض���ح ان اجلائ���زة األولى 
 ، دوالر(   5000( مقداره���ا 
 ، دوالر(   3500( والثاني���ة 
والثالثة )2000 دوالر( ، أّما 
الباقي فقسَم على سبع جوائز 
ل���كل  مبق���دار)1000 دوالر( 

منها.
وذك���ر اخملرج أحمد الس���ويفي 
عض���و اللجن���ة التحكيمية من 
مصر في بي���ان للجنة االفالم 
الوثائقية الفائ���زة، ان »اللجنة 
تش���كلت م���ن خم���س دول 
هي: مصر ولبن���ان والكويت 
وإيران والعراق وقد ش���اهدت 
أكثر من خمسني فيلما وثائقيا 
واختارت من بينها ثالثني فيلما 
وجرت عليها املسابقة« مبينا ان 

»االفالم التي اس���ُتبعدت وفق 
معايير موضوعية وفنية وعلمية 
ال���ى دخ���ول  واضح���ة ادت 
االفالم الثالثني في املسابقة«.

واوضح الس���ويفي ان »اللجنة 
حرصت على اقامة ورشة عمل 
تهدف الى مناقشة هذه االفالم 
الوثائقي���ة والبحث عن مواطن 
التفوق فيها«، معربا عن »تأثره 
بتجربة هذه املس���ابقة التي وفَد 
إليه���ا بهدف أن يعل���م فيها؛ 
لكنه وجد من خالل معايش���ته 
ألحداث االفالم واخراجها أنه 
اكثر من رائع في انتاج االفالم 

الوثائقية«.
وأعلن السويفي نتائج االفالم 
الفائزة بصدارة فيلم )خالدون( 
للمخرج العراقي أزهر اخلميس 
األول���ى  اجلائ���زة  وحيازت���ه 
في مس���ابقة الفيل���م الوثائقي 
احلس���يني فيما حص���ل الفيلم 
املصري )احلسني عشق ومودة( 
للمخ���رج معتز محمد حس���ن 
على اجلائ���زة الثاني���ة، وحاز 
الفيل���م العراقي )خ���ادم على 

بابك( للمخرج يوس���ف أسعد 
من إنتاج قناة كربالء الفضائية 
عل���ى اجلائ���زة الثالث���ة، بينما 
حصل الفيلم اإليراني )كربالء 
للمخرج  التأري���خ(  جغرافي���ة 
كاري���وس ياري عل���ى جائزة 
أفضل فيلم للسرد الروائي«. 

وص���رح أزهر اخلمي���س جمللة 
)االح���رار( ان »حصوله على 
اجلائ���زة االول���ى ع���ن فيل���م 
)خالدون( في مس���ابقة الفيلم 
الوثائق���ي تعدُّ من أكبر اجلوائز 
العاملي���ة الت���ي حصده���ا طيلة 
مشواره الفني«، موجها دعوته 
الى املؤسسات الثقافية ان حتذو 
ح���ذو العتبتني املقدس���تني في 
رعاية الطاقات الفنية وتوظيفها 

للخدمة احلسينية.
ه���ذا وق���د كّرم���ت األمانتان 
العامت���ان للعتبت���ني احلس���ينية 
الفائ���زة  األف���الم  والعباس���ية 
املس���ابقة  ف���ي  واملش���اركة 
م���أل  بحض���ور  ومخرجيه���ا 

الصحن احلسيني املقّدس

الفيلم الوثائقي الحسيني أول مسابقة تحظى بالعالمية من العراق

تقرير : حسني النعمة
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الري���ادي  القي���ادي  ال���دور 
للمرجعي���ة الديني���ة العليا مذ 
دعوتها الى تشكيل احلكم في 
العراق عقب عام 2003 وآلية 
االنتخابات الت���ي دعت إليها 
وص���وال الى موقفه���ا وفتواه 
التاريخية ف���ي صد االرهاب 
الداعشي حلفظ وحدة البالد، 
واس���تطاعتها في االخذ بزمام 
املب���ادرة في الش���ارع العراقي 
وتوجيه الش���عب نحو أهدافه 
بعد سقوط النظام الدكتاتوري 
ف���ي 2003، ومفاجأة القوى 
العاملي���ة واإلقليمية بانها قيادة 
دينية رش���يدة م���ألت الفراغ 
السياسي والفكري في اجملتمع 

العراقي.
وعن هذا الدور القيادي كان 
جمللة )االحرار( لقاء مع السيد 
حميد اسد القالف استشاري 
وم���درب تنمي���ة بش���رية من 
دولة الكويت ، احد ضيوف 
مهرجان ربيع الشهادة الثقافي 
العاملي احلادي عش���ر والذي 
بدأن���ا احلديث معه عن الدور 
القي���ادي الري���ادي للمرجعية 
فق���ال: »من���ذ كان احلاك���م 
املدن���ي )برمي���ر( آن���ذاك على 
إدارة ش���ؤون الدولة وتشكيل 

فكرة صيغ���ة االنتخابات التي 
رآها برمير عبارة عن مؤمترات 
املرش���حني؛  حزبي���ة الختيار 
بيد أن س���ماحة الس���يد علي 
احلسيني السيستاني )دام ظله( 
رأى إن ش���كل احلك���م ف���ي 
العراق يحدده الشعب العراقي 
وآلية ذلك أن جتري انتخابات 
عامة لك���ي يختار كل عراقي 
من ميثله في مجلس تأسيسي 
لكتاب���ة الدس���تور ث���م يطرح 
الدس���تور ال���ذي يق���ره هذا 
اجمللس على الش���عب العراقي 

للتصويت عليه«.
وتاب���ع القالف »كما أن نظرة 
املرجعي���ة بأن وظيف���ة رجال 
الدين في تلك املرحلة كانت 
التوجيه واإلرش���اد واإلشراف 
عل���ى اللج���ان التي تش���كل 
إلدارة أالم���ور وتوفير األمن 
لألهالي،  العام���ة  واخلدمات 
هذا موق���ف للمرجعية العليا 
في النجف االشرف واملوقف 
اآلخ���ر ال���ذي أع���ّدُه حدث���ًا 
تاريخي���ًا مهم���ًا في املش���هد 
العراقي هو فتوى  السياس���ي 
سماحة املرجع الديني األعلى 
السيد علي احلسيني السيستاني 
)دام ظله( بخصوص )اجلهاد 

الكفائي( ضد عصابات داعش 
اإلرهابي���ة على العراق لذلك 
ف���إن س���ماحته عندما أحس 
بطبيعة اخملاطر احملدقة بالعراق 
وش���عبه في الوق���ت احلاضر 
تقتضي الدفاع عن هذا الوطن 
وأهله وأعراض مواطنيه وهذا 
الدف���اع واجب على املواطنني 
وجوب���ًا كفائي���ًا فق���د أعطت 
هذه الفت���وى للعراقيني دافعا 
معنوي���ا وغطاًء ش���رعيا حتى 
هبوا للتط���وع واالنخراط في 
صف���وف املؤسس���ات األمنية 
للدفاع عن الوطن واملقدسات 
وملواجه���ة املؤام���رات الدولية 
بدعمهم  املتمثل���ة  اإلقليمي���ة 

احلركات اإلرهابية«.
وب���ني الق���الف ان »بفت���اواه 
وتوجيهاته حفظ مرجع الشيعة 
األعلى الس���يد السيستاني دام 
ظل���ه، العراق من الس���قوط 
في الف���ن الطائفية واحلروب 
األهلية فلقد ُعرف عنه رصده 
احلدث منذ ب���وادره األولى، 
فيلجأ ال���ى التنبيه والتحذير، 
يرشد املس���ؤولني الى املوقف 
املطل���وب م���ن خ���الل منبر 
اجلمع���ة، وح���ني وجد األمر 
أعل���ى  مس���توى  يس���تدعي 

م���ن التدخ���ل، ُيص���در رأيه 
مباشرة«.

وأوض���ح ان »الع���راق جتاوز 
بالس���يد السيس���تاني أكثر من 
وبحكمت���ه  مدم���رة،  أزم���ة 
الش���عب ضمن املسار  س���ار 
الصحيح، وهذا ما أثار أعداء 
الع���راق الذين اس���تطاعوا ان 
يلتفوا على بعض السياسيني، 
ويشتروا املواقف، ويستكملوا 
اصطدموا  لكنه���م  خططهم، 
بالرج���ل الهادئ ف���ي غرفته 
مشاريعهم  فتحطمت  البسيطة 
عل���ى جدران منزل���ه القدمي، 
ألن الس���يد عل���ي احلس���يني 
الش���يعة  زعي���م  السيس���تاني 
كان  األعل���ى،  ومرجعه���م 
احلريص عل���ى العراق مبا ال 
يقبل النق���اش، واملدافع عن 
حقوق أبنائه مبا ال يحتاج الى 

شاهد«.
وأك���د الق���الف ان »املرجعية 
الدينية العليا الرش���يدة بالفعل 
القي���ادي  ال���دور  له���ا  كان 
مس���ؤولية  بتحملها  االيجابي 
املس���تمرة  ودعوتها  املواق���ف 

وطنيا وعقائديا«.

القالف: العراق تجاوز 
بالسيد علي الحسيني 
السيستاني أكثر من 

أزمة مدمرة
 حسني النعمة
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افتتاح مركز الصّديقة الطاهرة )عليها السالم( 
للنشاطات النسوية التابع للعتبة العباسية المقّدسة

تزامن���ًا مع الذك���رى املباركة 
لوالدة قمر بني هاش���م أبي 
الفضل العباس)عليه السالم( 
وضم���ن فعالي���ات مهرجان 
ربيع الشهادة الثقافّي العاملّي 
احلادي عشر الفتتاح املشاريع 
للعتبت���ني  التابع���ة  املنج���زة 
والعباسية  احلسينية  املقّدستني 
افُتتَِح بعد ظهر يوم الس���بت 
)4ش���عبان 1436ه�( املوافق 
ل�)23آيار 2015م( وبحضور 
األمني العام للعتبة العباس���ية 
الس���يد  س���ماحة  املقّدس���ة 
أحمد الصافي ورئيس قس���م 
مش���اريعها وإدارّييها وممّثلني 
ع���ن الش���ركة املنّف���ذة مركُز 
الطاهرة)عليه���ا  الصّديق���ة 
السالم( للنشاطات النسوية.

وهو من املشاريع التخّصصية 
الت���ي تبّنتها العتبة املقّدس���ة 
النهوض  ال���ى  والتي تهدف 
النس���وّي  بالواق���ع  والرق���ّي 
بص���ورة تت���الءم م���ع مكانة 
وعراق���ة  العراقي���ة،  امل���رأة 
التاري���خ املش���رق للمرأة في 
واجمل���االت  امليادي���ن  كاف���ة 
احليوية املتماش���ية مع تعاليم 
الدي���ن اإلس���المي احلني���ف 
وأه���داف ورؤى أئم���ة أهل 

البيت)عليهم السالم(.
واستمع املشاركون في افتتاح 
املركز الى ش���رٍح مفّصل من 
قبل الش���ركة املنّف���ذة تضّمن 
واخلاصة  العامة  املواصف���ات 
للمش���روع من ناحي���ة املواد 

وكفاءته���ا وط���رق تنفيذه���ا 
الت���ي ُتَعّد من الطرق احلديثة 
والعاملي���ة، وكي���ف عمل���ت 
الش���ركة مبس���اعدة وإشراف 
قسم املشاريع الهندسية على 
اس���تخدامها لبناء هذا املرفق 
احليوّي امله���ّم الذي ُيعّد من 
املش���اريع املهّمة ف���ي مدينة 
كربالء، وإّن امل���واد التي مّت 
إدخاُله���ا ف���ي املش���روع هي 
ذات ج���ودٍة عالية وخاضعٌة 
الالزمة  اخملتبرية  للفحوصات 
وجه���از التقييس والس���يطرة 
ومّت  العراق���ّي،  النوعي���ة 
اس���تيرادها من مناشئ عاملية 
معروف���ة. م���ن جانب���ه قام 
املهندس ضياء مجيد الصائغ 
رئيُس قسم املشاريع الهندسية 
بش���رٍح عن م���ا يحتويه هذا 
بّي���ن:  حي���ث  املش���روع، 
»املش���روع ُيقام على مساحٍة 
بواقع  )2,100م2(  مقدارها 

سّتة طوابق مس���احة الطابق 
الواح���د تبل���غ )1,550م2( 
ع���دا الطابق حت���ت األرضي 
)الس���رداب( فتبلغ مس���احته 
ارتفاع  ويبلغ  )2,100م2(، 
مت���رًا،   )33,20( املبن���ى 
ول���م يقتص���ر عمل القس���م 

في اإلش���راف عل���ى التنفيذ 
التصامي���م  م���ع  ومطابقت���ه 
والفحوص���ات وغيره���ا من 
األمور فحس���ب، وإّنما قام 
بأموٍر إداريٍة س���اعدت على 
تنفي���ذ ه���ذا املش���روع وفقًا 

للمخّططات املرسومة له«.
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ُأقيمت في صحن أبي الفضل 
العباس )عليه الس����الم( وفي 
متام الساعة اخلامسة والنصف 
االثن����ني  ي����وم  عص����ر  م����ن 
املوافق  1436ه�(  )6ش����عبان 
ل�)25آي����ار 2015م( أمس����يٌة 

للشعر الشعبّي.
وتأتي ه����ذه األمس����يُة ضمن 
فعاليات اليوم الرابع ملهرجان 
ربيع الش����هادة الثقافّي العاملّي 
احل����ادي عش����ر ال����ذي تقيمه 
للعتبتني  العاّمت����ان  األمانت����ان 
املقّدستني احلس����ينية والعباسية 

مبناسبة والدة األقمار احملمدية 
)اإلم����ام احلس����ني وأخيه أبي 
الفضل العب����اس وابنه اإلمام 

السجاد)عليهم السالم((.
واسُتِهّلت هذه األمسية بتالوة 
آياٍت من الذكر احلكيم للقارئ 
مصطفى احلمدان، بعدها جاء 
دوُر عدٍد من الشعراء الشعبّيني 
وينش����دوا  املنّص����ة  ليعتل����وا 
أشعارهم بحّب احلسني وأهل 

بيته)عليهم السالم(، وهم:
1- الش����اعر الكبي����ر محم����د 

علي النصراوي.

2- الشاعر حسني أبو عراق.

3- الشاعر محمد الفاطمي.
س����عيد  س����يد  الش����اعر   -4

الصافي.
5- الشاعر ناصر الصاحلي.

6- ومسك اخلتام مع الشاعر 
أبو محمد املياحي.

وقد تناولت قصائد الش����عراء 
ووف����اء  احلس����ينية  القضي����ة 
العباس)عليه الس����الم( وربط 
هذا الدور وامَلشاهد مبا يقّدمه 
أبط����ال احلش����د الش����عبّي في 
دفاعه����م عن العراق وش����عبه 
الهجم����ة  ض����ّد  ومقّدس����اته 

الشرسة.

وق����د أجمع����ت كّل صورهم 
تنظي����م  أّن  عل����ى  الش����عرية 
داعش اجملرم هو امتداٌد للنهج 
األم����وّي الذي نص����ب العداء 
ألهل البيت)عليهم السالم(، 
كما أّكدت قصائدهم على أّن 
االنتصارات التي حّققها أبناُء 
الش����عبّي هي شبيهٌة  احلش����د 
بانتص����ارات اإلمام علي)عليه 
السالم( وأتباعه وأوالده، ألّن 
أبناء احلش����د ترّبوا وترعرعوا 
على حّب أهل البيت)عليهم 
السالم( وهم س����ائرون على 

نهجهم القومي. 

أمسيٌة للشعر الشعبّي في رحاب أبي الفضل العباس )عليه السالم(
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في مساٍء شعبانّي مبارك وضمن 
فعالي���ات اليوم الراب���ع من أيام 
مهرج���ان ربيع الش���هادة الثقافّي 
العامل���ّي احل���ادي عش���ر املوافق 
للس���ادس م���ن ش���عبان املعّظم 
ف���ي  ُأقيم���ت   )2015/5/25(
صحن مرق���د املولى أبي عبدالله 
احلس���ني)عليه الس���الم( ُأمس���يٌة 
)القري���ض(  العم���ودّي  للش���عر 
الوالئّي ش���ارك فيه���ا نخبٌة من 
الش���عراء من مختلف محافظات 

العراق..
اس���ُتهّلت األمسيُة بقراءة ما تيّسر 
م���ن آي���ات كت���اب الل���ه العزيز 
القارئ ضياء املوس���وي  بصوت 
ليرتفع صوُت الش���عر في رحاب 
الق���دس والطه���ارة وفضاء اجملد 
والشهادة والفداء، فكانت البداية 
م���ع الش���اعر البحرين���ي احمد 
الرض���ي وه���و أّول َمْن تش���ّرف 
بإلقاء قصيدته في حياض اخللود 
ث���ّم تاله الش���اعر  والقداس���ة، 
مه���دي النهي���ري، ثّم الش���اعر 
يوس���ف عل���ى، وج���اءت بعده 

قصيدة للش���اعر شريف سليمان 
م���ن اجلزائر، تاله الش���اعر معن 
غالب الس���باح، ومن ثم الشاعر 
ع���ادل الصوي���ري، بعدها جاء 
الدور للشاعر مرتضى احلمامي، 
وبعده الش���اعر الدكتور وس���ام 
العبي���دي، ث���م الش���اعر مهدي 
ه���الل، أّما مس���ك اخلتام فكان 

مع الشاعر اسماعيل احلكاك.
قصائ���ُد الش���عراء وقوافيها بهذه 
األمس���ية التي ش���هدت حضورًا 
كبي���رًا وتفاع���اًل أكبر م���ن قبل 
زائ���ري املرقد الطاهر جّس���دت 
مدى التمّسك األزلّي واالرتباط 
الروحّي بني احملّبني واملوالني وبني 
أئّمة أهل البيت الطاهرين)سالم 
الل���ه عليه���م( ومؤّكدي���ن أيضًا 
في تلك القصائد على اس���تلهام 
العظات والعبر من هذه املناسبات 
العط���رة املباركة، وق���د حملت 
بعُض أبيات قصائدهم ما يخّص 
فتوى الوج���وب الكفائّي للدفاع 
عن العراق ومقّدساته ودور قّواتنا 
األمنية وحش���دنا الشعبّي املقّدس 

وما حّققه من انتصارات.
الش���اعر مع���ن طال���ب بّين من 
جانب���ه: »جاءت هذه األمس���يُة 
الش���عرية إليصال صوت اإلمام 
احلس���ني)عليه الس���الم( للعال���م 
أجمع، ومن أجل نصرة القضية 
احلسينية التي هي قضيُة اإلنسانية 
جمعاء، فهو لم يخرج إاّل لنصرة 
اإلنس���ان املظلوم أّيًا كان انتماؤه 
أو عرُق���ه. خ���رج حملاربة الظلم 
والفس���اد والطغي���ان والرذيل���ة، 
ولينشر فكر الرس���الة اإلسالمية 
الس���محاء الت���ي أحّق���ت احل���ّق 
بتعاليمه���ا، فكان احلس���ني)عليه 
الس���الم( ق���دوًة ل���كّل أح���رار 

العالم«.
ُيذكر أّن األمسيات الشعرية التي 
ُتقام ضم���ن فعالي���ات مهرجان 
ربيع الش���هادة تأت���ي انطالقًا من 
قول أبي عبدالل���ه الصادق)عليه 
الس���الم(: )َم���ْن ق���ال فينا بيَت 
شعٍر بنى الله له بيتًا في اجلّنة(، 
وقد دأبت األمانتان العاّمتان على 
إقامته���ا منذ انط���الق الدورات 
األولى للمهرجان، وقد حظيت 
هذه الفقرُة بإشادٍة واسعٍة وقبوٍل 
أوس���ع فكّل دورٍة تشهد توّسعًا 
في عدد الشعراء ونوعية ما ُيلقى 
م���ن قصائ���د فيها ولش���عراء من 

داخل وخارج العراق. 

عند ضريحه المقّدس.. 
أصواُت الشعراء تصدح بحّب اإلمام الحسين عليه السالم وأهل بيته
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أّكد سماحة املرجع الديني الشيخ 
ناصر مكارم الش����يرازي بأن ثورة 
اإلمام احلس����ني )عليه السالم( ال 
ميكن إال أن تكون خالدًة وأزلية، 
مبين����ًا أنه����ا »ق����د انطلق����ت على 
أساس عالقتها الوطيدة بذات الله 
)عّز وجّل( وحتمًا س����تكون أزلّيًة 

وخالدة خلود الله تعالى«.
ج����اء ذلك خ����الل كلمته اخلاصة 
مبهرج����ان ربيع الش����هادة الثقافي 
العامل����ي احل����ادي عش����ر وألقاها 
باإلنابة عنه سماحة السيد محمد 
القزوين����ي أثن����اء فعالية اجللس����ة 
البحثي����ة الثانية الت����ي ُأقيمت في 
قاعة خامت األنبياء)صلى الله عليه 

وآله( في العتبة احلسينية املقّدسة.
وقّدم س����ماحة الش����يخ الشيرازي 
تهانيه وتبريكاته للعتبتني املقدستني 
إلقامتها ه����ذا املهرج����ان الثقافي 
العامل����ي، قائاًل: »بس����بب جاللة 
امل����كان اإللهّي والنوران����ّي الذي 
أنت����م فيه وكذلك بس����بب عظمة 
ه����ذا احلض����ور الكبي����ر جلمٍع من 
والش����خصيات  العلماء والفضالء 
املهّم����ة الت����ي وفدت م����ن جميع 
أنح����اء العال����م، وبهذه املناس����بة 
املهيبة ُأبارك لكم وجلميع العاملني 
في العتبتني املقّدس����تني احلس����ينية 
والعباسية إقامة مثل هذا املهرجان 
العظيم والكبي����ر وأتقّدم للجميع 

بخالص حتياتي وسالمي«.
وفي حديثه عن الثورة احلسينية، 
أوضح س����ماحته ان »هذه الثورة 
مهما مّر عليها الزمن تزداُد أهميًة 
ووضوحًا يومًا بع����د يوم«، مبينًا 
ان »اإلماَم احلسني )عليه السالم( 
بنهضت����ه وثورته الدامية قد أعطى 

درس����ًا لألجيال جميعًا في احلّرية 
والع����ّزة والكرام����ة وص����دق النّية 
ووضوح الرؤية واجلهاد واإليثار، 
تلك املب����ادئ التي نح����ن أحوُج 
له����ا في زماننا ه����ذا أكثر من كّل 

زمان«.

تواصل )ش����عبة التدريب والتطوير( 
لقس����م )تطوير املوارد البشرية( في 
العتبة احلس����ينية املقدس����ة نشاطاتها 
التدريبي����ة وذلك م����ن أجل تطوير 
قدرات منتسبي العتبات املقدسة في 
كربالء في فن التواصل واألتكيت 
والعالق����ات العام����ة وزجه����م في 
فعالي����ات )مهرجان ربيع الش����هادة 

الثقافي العاملي.
ه����ذا بحس����ب مااك����ده  مس����ؤول 
ش����عبة التدريب والتطوير في قسم 
تطوير املوارد البشرية محمد حمزة 
الكنان����ي ف����ي تصري����ح خ����ص به 
)االحرار( وقال: بعد املقترح الذي 
قدمه املش����رف العام على )قس����م 
تطوي����ر املوارد البش����رية( األس����تاذ 
ط����الل الكمال����ي بض����رورة تأهيل 
كوادر الس����تقبال الوفود والضيوف 
الذين سيقدمون إلى )مهرجان ربيع 
الشهادة الثقافي العاملي( و)معرض 
للكت����اب احلادي  الدولي  كرب����الء 

عش����ر( وذل����ك ألهمي����ة الضيوف 
الوافدي����ن له����ذا املهرج����ان, حيث 
أوعز املش����رف العام على القس����م 
بكتاب الى  شعبة التدريب بتأهيل 
هذه الكوادر وبأس����رع وقت ممكن 
من اج����ل زجهم ضم����ن الكوادر 
املنظمة ألس����تقبال ضيوف مهرجان 
ربيع الشهادة بنسخته احلادية عشرة 

.«
مبين����ًا أن����ه:« مت تدري����ب ) 25 ( 
منتس����بًا من العتبة احلسينية املقدسة 
من بعض األقس����ام التي س����تتولى 
ه����ذه املهمة وكانت م����دة التدريب 
أربعة أي����ام وبواقع) 4( س����اعات 
يومي����ًا حيث ش����مل البرنامج ثالثة 
اإلتكي����ت  ه����ي  مهم����ة  مح����اور 
والعالق����ات العامة والتواصل وقدم 
البرنامج املدرب )علي الهاش����مي( 
واملدرب ) كرار زيارة( على إثرها 
قامت العتبة العباسية املقدسة بطلب 
إقامة البرنامج لتطوير كوادرها التي 

س����تتواجد أيضًا ف����ي املهرجان ومت 
إرس����ال) 30 ( منتس����بًا م����ن عدة 
أقس����ام تناول����وا برنامج����ًا مختصًا 
ف����ي العالق����ات العام����ة واإلتكيت 
والتواصل. من جانبه اشار املدرب 
علي الهاش����مي ال����ى  ان البرنامج 
العام ملهرجان ربيع الشهادة العاملي, 
ومعرض كرب����الء الدولي للكتاب 
اقيم ليتم تأهيل ك����وادر العالقات 
العام����ة اخلاصة الس����تقبال ضيوف 

املهرجان من الدول املشاركة«.
واضاف الكناني:« احتوى برنامج 

التأهي����ل عل����ى مجموع����ة ورش 
تدريبية؛ لها طابع خاص في كيفية 
االس����تقبال والترحيب واملرافقة مع 
الضيوف طيلة ايام املهرجان, ومن 
ضم����ن ال����ورش التدريبية, ورش����ة 
العالقات العامة, ورش����ة التواصل 
الفع����ال, ورش����ة ف����ن االتيكي����ت 
والبروتوكول العام, وهذا من شانه 
ان يبرز صورة مش����رقة عن الكادر 
املرافق للوفود, وتأتي هذه البرامج 
متاش����يا مع االس����تعدادات اخلاصة 

باملهرجان«.

شــــعبة التدريب والتطوير تقيم دورات تطويرية فــــي فن اإلتيكيت والعالقات العامة 
لمنتسبي العتبات المقدسة

 فيصل غازي السعدي 

السيد محمد القزويني

المرجع الديني ناصر مكارم الشيرازي: 
ثورُة اإلمام الحسين )عليه السالم( أزلّيٌة وخالدٌة
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شهد صحن أبي الفضل العباس 
)عليه السالم( مساء يوم السبت 
)4ش���عبان 1436ه����( املواف���ق 
وضم���ن  2015م(  ل�)23آي���ار 
فعالي���ات اليوم الثان���ي ملهرجان 
ربي���ع الش���هادة الثقاف���ّي العاملّي 
احلادي عش���ر محفال قرآنّيا شهد 
تخّرج دورة الكفيل الثانية لتالوة 

القرآن الكرمي.
واس���ُتِهّل احملفُل بتالوة آياٍت من 
الذك���ر احلكي���م للق���ارئ حيدر 
جلوخ���ان، لتكون بعدها الكلمُة 
ملدير معه���د الق���رآن الكرمي في 
العتبة العباس���ية املقّدس���ة الشيخ 
جواد النصراوي التي بّين فيها: 
»مّت في هذه الدورة تسجيل أكثر 

من ألف طالب وبأعماٍر مختلفة 
وبعد اختبارهم مّت تقسيمهم الى 
ثالث فئات حسب معرفة أحكام 
التالوة والتجويد وحسب القراءة 
الصحيح���ة لهم، وه���ذه الفئات 

الثالث هي )أ , ب , ج(.
فئة )أ( قراءتهم جّيدة وأحكامهم 
متوّس���طة نوعًا م���ا وحتتاج الى 
صقٍل ملواهبهم، وكان املش���رف 
على دورتهم القارئ احلاج رافع 

العامري.
قراءته���م  كان���ت  )ب(  الفئ���ة 
وأحكامهم مبس���توى متوّس���ط، 
وكان املش���رف عل���ى دورته���م 

األستاذ عالء الدين حمود.
والفئ���ة )ج( ه���ي الفئ���ة الثالثة 

مستواهم ضعيف وقراءتهم غير 
صحيحة وأحكامهم غير متقنة، 
وهم قادمون أصاًل للتعّلم وكان 
املش���رف على دورته���م القارئ 
محمد الطي���ار. والذين تخّرجوا 
اليوم بش���كٍل فعلّي هم أكثر من 

)300( طالب«.
مبّين���ًا: »الطلبة املش���اركون في 
هذه الدورة التي اس���تمّرت لسنٍة 
ونص���ف تقريبًا كان���وا من عّدة 
محافظات هي: )كربالء , بغداد 
, باب���ل , املثن���ى , ذي ق���ار , 

القادسية , النجف(«.
مؤّكدًا: »نحن نأمل من اإلخوة 
املتخّرجني أن ينشروا ثقافة القرآن 
ويزّكوا ما تعّلموه، على أن يكون 

هذا وف���ق املنهج القرآني ومنهج 
أهل البيت)عليهم السالم(«.

بعده���ا كانت تالوٌة ألحد الطلبة 
املتخّرجني وه���و الطالب صالح 
عبدالس���ادة، ثّم ت���الوة للقارئ 
الدول���ي رافع العام���ري من ثّم 

مّتت القراءة للطلبة مجتمعني.
ج���اءت بعده���ا ت���الوٌة آلي���اٍت 
املتخ���ّرج  للطال���ب  محكم���اٍت 
من ه���ذه الدورة عياض س���الم 
عيسى، ليكون مسك اخلتام مع 
ق���ارئ العتبة الرضوية املقّدس���ة 
الس���يد جواد احلس���يني.. وفي 
ختام احملف���ل مّت توزيع عدٍد من 
التقديرية لألس���اتذة  الش���هادات 

والطلبة األوائل. 

فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الحادي 
عشر تشهد تخّرج دورة الكفيل الثانية لتالوة القرآن الكريم
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التحضيرية  اللجن���ة  اه���دت 
ملهرجان ربيع الشهادة العاملي 
احلادي عش���ر درع املهرجان 
الذهب���ي للقن���وات الفضائية 
املس���اهمة في تغطي���ة وقائع 
الش���هادة  ربي���ع  مهرج���ان 
العامل���ي احلادي عش���ر تثمينا 
لدورها البارز في نش���ر هذه 
الوقائع الى افاق اكثر سعة، 
ه���ذا ما بين���ه رئيس قس���م 
النش���اطات الثقافية في العتبة 
احلسينية املقدسة )علي كاظم 
سلطان( قائال: »للعام الثاني 
عل���ى التوالي تنظ���م اللجنة 
ربيع  ملهرج���ان  التحضيري���ة 
الشهادة العاملي مسابقة االفالم 
الوثائقي���ة  مضيف���ا »الحظنا 
خالل هذا العام هنالك  قفزة 
نوعية في انتاج هذه االفالم 

وطريقة التعبي���ر عن القضية 
احلس���ينية خصوصا من قبل 
املش���اركات احمللية، موضحا 
انه مت مش���اركة ما يقارب ال� 
)56( عمال خاضعا للشروط 
وضعته���ا  الت���ي  واملعايي���ر 
اللجن���ة التحكيمي���ة«. مبينا 
ان »االف���الم الفائزة باملراتب 
االولى ه���ي فلم من اخراج  
االس���تاذ )ازه���ر الكربالئي( 
وال���ذي يتكل���م ع���ن مرقد 
الس���يدة خولة بن���ت االمام 
السالم(،  )عليهما  احلس���ني 
والفلم املصري الذي يتحدث 
ع���ن مرق���د الس���يدة زينب 
)عليه���ا الس���الم(، وكذلك 
فل���م بعن���وان )خ���ادم على 
باب���ك( من انتاج قناة كربالء 
بالقول  مستدركا  الفضائية«، 

كما قمن���ا بتخصيص جوائز 
ألفض���ل مونت���اج وافض���ل 
تصوير وافضل اخراج وكان 
لقن���اة املن���ار جائ���زة افضل 
اخ���راج عن فلمه���ا )اجلرح 
النازف( وفلمني لقناة كربالء 
ع���ن افضل تصوي���ر وافضل 

مونتاج«.
فيم���ا حت���دث رئيس قس���م 
االع���الم االس���تاذ )حي���در 
الس���المي( مضيفا »كما نود 
ان نش���كر جميع االعالميني 
الذين لبوا الدعوات حلضور 
حفل تكرمي القنوات الفضائية 
التي قام���ت بتغطية فعاليات 
ووقائع مهرجان ربيع الشهادة 
بش���كل ممي���ز س���واء كانت 
التغطي���ات املباش���رة او غير 
واحلوارات  والتقارير  املباشرة 

اخلاصة بهذا املهرجان.
واوضح السالمي ان »التكرمي 
متث���ل بتق���دمي درع املهرجان 
الذهب���ي وهدايا وش���هادات 
التحفي���ز  به���دف  تقديري���ة 
والتش���جيع على تقدمي املزيد 
من اجل خدمة العراق وخدمة 
االسالم ودعم قضيتنا قضية 
العراق في مواجهة االرهاب 
وتوضيح  الظالمي  التكفيري 
الصورة بشكل جلي وواضح 
ل���كل العالم صورة احلش���د 
الشعبي وشرح ابعاد وايصال 
الت���ي  واملب���ادئ  االه���داف 
تضمنته���ا الفت���وى التاريخية 
الت���ي صدرت م���ن املرجعية 
الديني���ة العلي���ا ف���ي النجف 

االشرف«.

تكريم القنوات الفضائية المساهمة 
في تغطيـــة وقائع مهرجان ربيع 
الشـــهادة واإلعالن عـــن الفائزين 

بمسابقة االفالم الوثائقية
األحرار/ رواد الكركوشي

علي كاظم سلطانحيدر السالمي
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ش���هَد يوم األح���د املصادف 
)5ش���عبان 1436ه�( املوافق 
ل�)24آي���ار 2015م( وضمن 
فعاليات مهرجان ربيع الشهادة 
الثقافّي العاملّي احلادي عشر، 
فعالي���ة القف���ز املظّلي ألربعة 
مظّلّي���ني ف���ي س���ماء كربالء 
املقّدسة وهبوطهم في ساحة 

بني احلرمني الشريفني.
وهب���ط املظّلي���ون وه���م من 
ن���ادي فرناس اجل���وي، من 
ارتفاع )1,500متر( وبنوعية 
الهبوط احل���ّر وهم يحملون 
أربع راي���ات كبيرة، إحداها 
حتمل شعار املهرجان، وراية 
أخ���رى خ���ّط عليه���ا عبارة 
)لبي���ك يا حس���ني( وأخرى 
للعل���م العراق���ّي، واألخيرة 
حمل���ت عبارة )ي���ا قمر بني 

هاشم(.
أمني عام نادي فرناس اجلّوي 
املدّرب الطّيار فاضل حس���ن 
كاظم قال: »احلمُد لله تعالى 
أن وّفقنا للم���ّرة الثانية للقفز 
مظّليًا في منطقة بني احلرمني 
الشريفني بالتنسيق مع العتبتني 
املقّدستني احلسينية والعباسية، 
وهذا العم���ل مدعاة فخر لنا 
بأن نش���ارك في فعاليات هذا 
املهرج���ان املب���ارك وأن نرفع 
راية احلس���ني)عليه الس���الم( 

في السماء خفاقة«.
مبّين���ًا: »إّن ارتب���اط اإلم���ام 
في  الس���الم(  احلس���ني)عليه 

الس���ماء، وأنا في اجلّو توّلد 
لدّي ش���عور ال يوصف وأنا 
أرى القب���اب الطاهرة لإلمام 
احلس���ني وأخيه أب���ي الفضل 
العباس)عليهما السالم( وهو 
أجم���ل منظ���ٍر أراه من اجلّو 
فكي���ف يكون ش���عوري وأنا 
أهبط في أقدس بقاع األرض 
وأس���مع صيح���ات )لبي���ك 
يا حس���ني(، وإن ش���اء الله 
س���نقوم بهذا العمل في كّل 
عام لنقّدم ش���يئًا بحّق اإلمام 
احلس���ني وأخيه أب���ي الفضل 

العباس)عليهما السالم(«.
م���ن جانبه بّين املظّلي عصام 
الكعب���ي: »يكفين���ا فخرًا أن 
نش���ارك ف���ي ه���ذا املهرجان 
املبارك وما كان حضورنا هذا 
إاّل خدمًة لسيد الشهداء)عليه 
الس���الم(، ونح���ن نحتف���ل 
بذكرى والدة األقمار احملمدية 

العطرة العزي���زة على قلوب 
العالم اإلسالمي أجمع ندعو 
الله س���بحانه وتعالى من هذا 
املكان املقّدس أن نحتفل مرة 
أخرى بانتصار العراق وشعبه 

وهزمية داعش واإلرهاب«.
وأض���اف، »ش���عورنا به���ذه 
املش���اركة ال يوص���ف ونحن 
ن���رى ه���ذه البق���اع الطاهرة 
يهتف���ون  الك���رام  وزائريه���ا 
وتتعال���ى أصواته���م بالصالة 

عل���ى محم���د وآل محمد، 
الرسالة التي أردنا أن نوّجهها 
للعالم هي أّن اإلمام احلسني 
جّسد جتس���يدًا عظيمًا للناس 
وانتص���ر بدمه على س���يوف 
الكفر، فهو أعطى الرس���الة 
األول���ى ونحن إن ش���اء الله 
س���ُنكمل ه���ذه املس���يرة من 
خالل توعية شبابنا وتثقيفهم 

بثقافة الدين«.

فعالية فنية للقفز المظلي ضمن فعاليات مهرجان ربيع الشهادة
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العامتان  األمانت���ان  اختتم���ت 
للعتبتني املقدس���تني احلس���ينية 
والعباس���ية فعالي���ات مهرجان 
ربيع الش���هادة الثقافي العاملي 
بنس���خته احلادي���ة عش���رة في 
الصحن احلس���يني الش���ريف، 
ي���وم الثالث���اء املواف���ق ال� 7 
ش���عبان 1436و حتت ش���عار 
)اإلمام احلس���ني رحمة ربانية 
ودعوة إنسانية(  وسط حضور 
والثقافية  الدينية  الش���خصيات 
املش���اركة  والوفود  واألكادميية 
في فعاليات املهرجان باإلضافة 
ال���ى حض���ور ع���دد كبير من 

وسائل االعالم. 
وابت���دئ احلفل بت���الوة آيات 
من الذكر احلكيم تالها قارئ 
العتبة احلسينية املقدسة حسنني 
احللو ثم كلمة سماحة الشيخ 
عبد امله���دي الكربالئي والتي 
حت���دث فيها قائ���اًل: »نحن اذ 
نودعك���م عند اخر محطة من 
محطات ه���ذا املهرجان وداَع 

م���ن يع���زُّ عليه فراقك���م بعد 
استئناس وابتهاج حّل بساحتنا 
بحضوركم املب���ارك ولكن ما 
يخفف لوعة الفراق ان االمل 
معقود بأن يتجدد التالقي بعد 
عامنا هذا في ش���عبان مبارك 
ان شاء الله تعالى«.  قادم – 
وتابع س���ماحته، »أصبح من 
الواضح بع���د ان اجنلت غيمة 
الشك والتوهم والريبة وبانت 
احلقائق بوضوح ، وهي طبيعة 
الصراع الذي تش���هده املنطقة 
في العراق وال���دول االقليمية 
ملاذا يتركز الصراع  االخرى – 
في هذه املنطقة التي تثمل قلَب 
العالم االسالمي وقوته الكبيرة 
مبا متلكه شعوبها واراضيها من 
ق���درات اقتصادية وعس���كرية 
ومل���اذا تتس���ع رقع���ُة الصراع 
ويش���تد لتلته���م نيران���ه دولة 
بعد اخرى وف���ي هذه املنطقة 
بال���ذات.. هذا اوال، وثانيًا، 
من ه���ي اجله���ات التي تقف 

خلف ه���ذا اخملط���ط وما هي 
طبيع���ة االهداف التي تس���عى 

هذه اجلهات لتحقيقها .
واضاف س���ماحته »لقد وعى 
من ل���ه اذٌن واعي���ة كيف ان 
هذه اجله���ات اس���تغلت هذه 
)داعش  التكفيرية  العصاب���ات 
وقبلها القاعدة ونحن ال نعلم 
أي مسمى ستخترع للمستقبل 
حينم���ا ينته���ي دور عصابات 
داعش( لتنفيذ ه���ذا اخملطط، 
مبينًا ان »الصراع الذي اش���تد 
في الس���نني االخيرة وان كان 
في ظاهره عس���كريًا وسياسيًا 

اال ان الكثير من جذوره ترجع 
الى مناش���ئ فكري���ة ومعرفية 
وعقائدي���ة،  وم���ا كانت هذه 
اجله���ات لتج���د ضالته���ا في 
حتوي���ل الص���راع العامل���ي الى 
صراع اس���المي اسالمي لوال 
انها وج���دت انحرافات فكرية 
املنظوم���ة  داخ���ل  ومعرفي���ة 
االسالمية الفكرية لتحولها الى 

صراع سياسي وعسكري«
 واوضح سماحته »ولقد جتلى 
اخلطابان واملنهجان املتصارعان 
منه���ج ميث���ل الظ���الم واحلقد 
واالقص���اء والرف���ض لالخر، 

اختتام فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقافي
 وسط أجواء التأخي والسالم بين الطوائف والديانات المختلفة في العالم 

األحرار/ حسين نصر
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مهم���ا كان ه���ذا االخر، بل 
استخدم ابش���ع الوسائل لقتل 
احلياة، ليس لالنسان فقط بل 
حت���ى للحياة، ف���ي اجلمادات 
حينم���ا تعكس نب���ض وثقافة 
وحضارة االنس���ان،  واملنهج 
التس���امح  ف���ي  متث���ل  اخ���ر 
والتعايش املبن���ي على احترام 
االخري���ن و مهما كان هؤالء 
االخ���رون، ه���ذان منهج���ان 
وهم���ا - منه���ج جاهلية يزيد 
واتباعه ومنهج احلس���ني )عليه 
السالم( الذي كان ميثل البقاء 
ونفخ الروح لإلسالم احملمدي 
ال���ذي اراد اماتت���ه اجلاهليون 
من يزي���د واتباعه والذي نريد 

الوصول اليه« .
 ولف���ت الش���يخ الكربالئ���ي 
بالقول: »اننا س���بق ان حذرنا 
في الع���راق حي���ث كان هذا 
الص���راع قد ترك���ز داخل هذا 
البلد ودفع شعبه ضريبة كبيرة 
للتصدي لهذا املنهج الظالمي 
، حذرن���ا م���ن ان الص���راع 
س���وف ال يقتصر على العراق 
بل س���يمتد الى دول وشعوب 
اخ���رى ولك���ن ل���م يكن اال 
القليل ممن وعى ذلك وصّدق 
به،  وها هي الس���نون وااليام 
التحذير  ذل���ك  تثبت ص���دق 
حيث تش���هد املنطق���ة ، قلب 
العالم االسالمي، هذا الصراع 
الدامي، ومن هذا املنبر  نقول  

ان ه���ذا الص���راع س���وف ال 
يتوق���ف عن���د ه���ذا احلد  بل 
هو مرشح للتوسع اكثر واكثر 
وستكتوي بنيرانه تلك اجلهات 
الت���ي تغذي وتدعم وتس���اند 
ه���ذا املنهج الظالمي الش���رير 
وذل���ك ألن الش���ر ال يهدأ له 
ب���ال اال ان يرى كل ما حوله 
ش���ّرا وظالما وقت���ال وتخريبا 

وإفسادا«.
وتابع س���ماحته »ان اش���تداد 
وتوّس���ع رقع���ة الص���راع مع 
وضوح طبيعة مناشئه وجذوره 
افض���ل  نخت���ار  ان  تقتض���ي 
االس���اليب واجنحه���ا لتوعي���ة 
االخرين به اال وهي التعريف 
املب���ادئ  لعاملي���ة  والتوضي���ح 
احلس���ينية وان أبع���اَد واف���اق 

القضي���ة احلس���ينية غير ضيقة 
ومقصورة على هذه الشعوب 
والبل���دان بل هي متتد في كل 
زوايا االنس���انية.. وعلينا ان 
نخ���رج الى الفضاء االوس���ع 
واالرح���ب لهذه القضية- الى 
بقي���ة الش���عوب واجملتمع���ات 
وثقافاتها اخملتلفة ولكنها املتسعة 
واملتناغمة مع القضية احلسينية 
في فطرته���ا وعقال  في نيتها 
وانسانيتها، تتضح اهمية ذلك 
حينم���ا ن���رى ان فك���ر ثقافة 
التكفير قد وجدت اتساعا في 
رقعتها العاملية مستغلة مختلف 
الوسائل املوصلة للفكر واملعرفة 
لتلقى ارضية سهلة لدى الكثير 
م���ن النفوس خصوص���ًا لدى 
الش���باب والش���ابات لتحولهم 

الى ادوات قتل وذبح وافس���اد 
في ش���عوبنا واراضينا«، مبينا 
»م���ن هن���ا نأمل م���ن جميع 
االخ���وة االع���زاء  ملس���تقبل 
ه���ذا املهرج���ان وغي���ره- ان 
يكون الطرح الثقافي واملعرفي 
والش���عري والكتابة للمقاالت 
والبحوث املرك���زة على عاملية 
هذه املبادئ، ومحاولة التوصل 
لبيان عقالنية وفطرية وانسانية 
ه���ذه املب���ادئ ل���كّل العالم، 
محاولني االبتع���اد عن الطرح 
ال���ذي نحتاج اليه ضمن زاوية 
ضيق���ة، ال لعدم اهميتها  بل 
لها االهمية ولك���ن مطلوبيتها 
تخص ش���رائح خاص���ة ليس 
ضم���ن اط���ار عاملي���ة القضية 

احلسينية«.
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اأ���������س��������ِدح ب���������س����وت����ك اأُي�������ه�������ا ال�������س���ي�������س���ت���اين
د ي������راع������ك ي������ا ب������ن م������ن م����ل����ك ال��������ورى ج����������رِّ
ج�����������ّرد ح���������س����ام����ك ي�������ا ب�������ن ح�������ي�������درة ال�������ذي
وا�����������س����������دح ب������ه������ا دف��������ع��������ًا ل�������ك�������ّل م�����ل�����ّم�����ٍة
ال��������ذي ت���������س����ل  ان  ك����������ان  م��������ا  ف����ت����ن����ة  ه��������ي 
خ��ل��ت ق������د  ع���������س����رٍ   م����ن����ذ  ع���ل���ي���ن���ا  ه����ج����م����وا 
ق���������د ق������ّط������ع������ون������ا ب�����ال�����ه�����ي�����ب وع�����������س�����ف�����ٍة
ت�������رك�������وا االرام���������������ل وال�����ي�����ت�����ام�����ى ت�������س���ط���ل���ي
غ�������������دروا واأ����������س���������ُل ال��������غ��������دِر ع�����ن�����ده�����م رب�����ى
ج���������������اءوا ب�����ه�����ا ��������س�������وه�������اَء ُم������ن������ن ري����ح����ه����ا
ل�������ك�������ّن اب���������ن���������اء ال����������ع����������راق ت�����������س�����اب�����روا
�������وا اأن������ام������ل������ه������م ف�������ك�������ان امل�����ع�����ت�����دي ع���������������سُّ
ُق�����ل�����َت ا�������س������ربوا ث������ّم ا�����س����رب واث���������مَّ ا�����س����ربوا
ح��������ت��������ى جت����������ّل����������ت ف�����������ت�����������وٌة ع��������ل��������وّي��������ٌة
م��������ن ار�������������س ع������ّب������ا�������س ال������غ������ي������ور وره�����ط�����ه
ه��������������ذا احل���������������س�������ن وه�����������������ذه ف������ت������ي������اُن������ُه
ه�����������ذا ع����������������راُق ال�������������س������اب������ري������ن م����ب����اي����ع����ًا
ف�����ت�����ج�����م�����ع�����وا وجت������ح������ف������ل������وا وت���������درع���������وا

ن����ه���������س ال��������ع��������راق وت������ل������ك ك������ان������ت ك������ب������وة ً
ف������ت������زل������زل������وا وت��������دك��������دك��������وا وت������داف������ع������وا
ج������������ارٍف ك�����������س�����ي�����لٍ   ف��������ت��������وى  م���������ن  هلل ِ 
اأم���������ره���������ا غ���������ري���������ب  ف���������ت���������وى  م�����������ن  هلل 
ك�����������ا ل��������ع��������م��������ري ان����������ه����������ا م�������������س������ب������وك������ٌة
�������ه�������ا ال�������س���ي�������س���ت���اين اأ��������س�������دح ب���������س����وت����ك اأيُّ
ب���ه���ا ارج������������و  ان������ن������ي  ال�����ب�����ت�����ول�����ة ِ  ب�������ن  ي�������ا 

ف����������االأر�����������س ُغ�����������س�����ل�����ي وال�����������������ّىى اك�����ف�����اين
زم����������ان ُك�����������������ّل  زان  ق����������د  ُخ�������ل�������ق�������ه  يف 
خ������ل������ع ال��������ق��������ل��������وَب ب���������س����ي����ف����ه ال����������ق����������ّداِن
احل��������دث��������ان ل������ه������ا  ي�����������س�����ه�����د  مل  ع������م������ي������اء 
ق���������د ك������������ان ل������������وال زم���������������رة ال�����������س�����ب�����ي�����اِن
ق������اين ب�������ل�������ونٍ   ��������س�������وارع�������ن�������ا  ������س�����ب�����غ�����وا 
ح��������م��������راء ق��������د ������س�����اب�����ت ل�����ه�����ا ال���������ول���������داِن
م���������ن ف��������رق��������ة االح�����������ب�����������اب واالخ���������������������واِن
ث�����������ّم ارت�������������������ووا م��������ن ف�������ت�������وة ال�������ُع�������رب�������ان
اأّن����������������ى ا�������س������ت������ق������ّرت ف������ه������ي ��������س�������ٌر ط����ام����ي
وت�������������������س���������رّبوا اأمل�����������������ًا ع������ل������ى ال����������ع����������دواِن
مي�����������س�����ي وي�����������س�����ب�����ح ب�������ال�������دم�������ا ال������ه������ت������اِن
ُي������������������داين ���������س��������رب  اأي  ����������س���������ربك  هلل 
ال�������ف�������رق�������ان م����������ن  ط�������ه�������رٍ   ب������ق������ع������ة  م����������ن 
����ج����ع����اِن �����ج�����ع�����اِن وال���������سُّ ����ج����ع����اِن وال�����������سُّ ال���������سُ
ق���������د اأق�������ب�������ل�������ت ل������ل������زح������ف ب�����ال�����ف�����ر������س�����ان
ف���������امل���������وُت �������س������ه������ٌد ي�����������س�����ه�����ُد ال�������ّث�������ق�������ان ِ
ل�������ه�������م امل�������ن�������ي�������ة وال���������ّن���������ج���������ا ��������س�������ن�������واِن
ه���������ل ت�����ث�����ب�����ت�����وا ي���������ا زم��������������رة اجُل�������������������رذاِن
ه��������رب��������ًا وت�������ل�������ك �������س������م������ائ������ُل ال�����������ذوؤب�����������اِن
ل������ل������م������ع������ت������دي������ن وح�������ف�������ن�������ة ال�������غ�������رب�������ان
واالع���������������ان وال�������ت�������وق�������ي�������ت  ال���������وق���������ت  يف 
م���������ن ف�����ي�����������س �������س������اح������ة ������س�����ي�����د االزم��������������ان
ف����������االأر�����������س ُغ���������س����ل����ي وال����������������ّىى اأك������ف������اين
ح��������اين رّب  ع������ن������د  ال�����������س�����ف�����اع�����ة  م������ن������ك 

فائز الهزاع الفتالوي لبيك – لبيك داعي الحق
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يا كلَّ حزني لن تعود مجددًا
ي��������ا ك�����������لَّ ح�����������زين ل��������ن ت�������ع�������ود جم�����������ددًا
اط����ل����ق����ت م������ا ي�����ح�����وي ال�����ع�����ن�����ان ل���ف���رح���ت���ي
ول�����������س�����ه�����ر ������س�����ع�����ب�����ان ع���������س����ق����ت ل����ي����ال����ي����ًا
ب����ع����ط����ره����ا ت��������ف��������وح  والدات  ف�����ي�����ه�����ا 
وب������ه������ا درو���������������س م�������ذ ع������رف������ت ف�������س���ول���ه���ا
ف����ي����ه����ا ال������رج������ول������ة وال���������وف���������اء ت���ع���ان���ق���ا
ف�������ب�������داي�������ة ك�����������ان احل�������������س������ن ول�����ي�����ده�����ا
م�������ن�������ه ت�����ع�����ل�����م�����ن�����ا احل����������ي����������اة ك�����رمي�����ة
ي�����������س�����وده�����ا ال����������وف����������اء  ك�����������ان  ووالدة 
ف�����ل�����م�����وق�����ف ال�����ع�����ب�����ا������س ي����������وم ط���ف���وف���ه���ا
وب������ع������ي������ده������ا اخ��������������رى ي�����������س�����ع ب����ري����ق����ه����ا
جت���م���ع���ت ال���������ك���������رمي  يف  وزه���������������د  �������س������رب 
ل����ع����ل����ي����ه����ا والدة  اخل�����������ت�����������ام  ق�������ب�������ل 
وب�������ك�������رب�������ا ��������س�������والت�������ه �������س������ه������دت ل���ه
وخ�������ت�������ام�������ه�������ا ن�������������ور ي�������������س������ع ب����ك����ون����ن����ا
ف�����م�����ح�����م�����د امل����������ه����������دي ب�������������ات م�������اذن�������ا
حم����م����د الآل  م�����������ول�����������ود  ف���������ال���������ي���������وم 
ل����ي����زي����ح م������ن ن���������س����ر ال����ف���������س����اد ب����اأر�����س����ن����ا
وب���������س����ي����ف����ه دي������ن������ي ������س�����ي�����ب�����زغ م�������س���رق���ا
وظ�����������ه�����������وره ع�������������دل ي������ح������ق������ق ح����ل����م����ن����ا
ب�����اأه�����ل�����ن�����ا اأمل  ظ�������ل�������م  ول�����ي�����ن�����ج�����ل�����ي 
ف�����ب�����ج�����ده خ�����ت�����م�����ت ر����������س���������االت ال���������س����م����ا
ف��������اأئ��������م��������ة اط����������ه����������ار ك�������������ان اخ�������ريه�������م
�������س������اأق������ر ع�������ه�������دا ب���������ال���������والء ل����دي����ن����ه����م

ف������ل������ق������د ت�����������ه�����������اوت ك�������ف�������ة امل���������ي���������زان
وع��������زف��������ت م��������ا اأ����������س���������دو م��������ن االحل�����������ان
ا������س�����ج�����اين وق������ع������ه������ا  يف  اط���������ف���������اأت  ق��������د 
ال������ري������ح������ان ن�����������س�����م�����ة  يف  ورذاذه�����������������������ا 
ادرك�����������������ت م���������ا حت������������وي ع�����ظ�����ي�����م م�����ع�����ان
ف��������ن��������ق��������اوة االخ�����������ا������������س ل�������ل�������وج�������دان
��������س�������اد ال�����������س�����ب�����اب ب������رو�������س������ة وج�����ن�����ان
ه��������������وان ل������������������ذل  ال  ب���������ع���������ز  م������������������وت 
ف�����ي�����ه�����ا ف��������������داء ال�����ن�����ف�����������س ل���������اإخ���������وان
وامل������������������اء م������ط������ل������وب ل������������دى ال������ظ������م������اآن
اع��������ن��������ي ب����������ه ال���������������س�������ج�������اد ل����ل����رح����م����ن
م������ن������ه ع������رف������ن������ا م���������ب���������داأ االح�������������س������ان
االك��������������وان ب�����������س�����ي�����د  ال�����������س�����ب�����ي�����ه  ذاك 
امل�������ي�������دان يف  االب����������ط����������ال  ج�������ن�������دل  ك��������م 
ول������������ه ان������ت������ظ������رن������ا ح�����ق�����ب�����ة االزم���������������ان
ب����������ل ان��������������ه م�������ن�������ه ع���������زت���������ي وك�������ي�������اين
����س���ع���ب���ان م�������ن  ال�����ن�����������س�����ف  يف  وب���������زوغ���������ه 
االوط��������������ان يف  اال���������س��������ن��������ام  وي������ح������ط������م 
وي���������ث���������ب���������ت االرك������������������������������ان ل���������امي���������ان
ه���������و رح��������م��������ة ال�������رح�������م�������ن ل�����ان�����������س�����ان
ال������ع������ن������وان يف  ال��������ع��������دل  ك��������ل  ل������ي������ك������ون 
وب�����������س�����خ�����������س�����ه ق���������د خ������ت������م ال�����ث�����ق�����ان
ول������ع������ل������م������ه ب���������������س�������راك�������ة ال�����������ق�����������راآن
وا���������س��������وغ �������س������ع������رًا م�����������س�����رق ال�����ع�����رف�����ان

محمد سناء الشاله الحسيني
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ميعاد كاظم الالوندي

جريح أنا وجنحي كسير..

وحيدًا أرزح تحت وطأة وزري .. بعيدًا على جزيرة منفى الخطيئة.

اسمي موشح بالحسرة .. بقيود العزلة،

وأما عنوان سجلي فـ )مطرود( من حرم الربوبية.

على جادة الرهبة انشأت انتظر.. فعسى خبر يردني،

او ربما عفو ينتشلني من وحل المعصية، فقد سَوَدت وجه طاعاتي.

ولكن ! أو ليس هذه ظالل اجنحة البشير؟

اقبل يا جبريل .. يا مبعوث السماء،

خّبرني بعزة الجليل.. هل لي للنجاة من سبيل؟

قال: يا فطرس.. وما ظنك برب العالمين؟

قلت: ارجوه غافرًا لذنبي .. كاشفًا لكربي!

قال: اذن خذها بشارة االله القدير.. 

بشارة اسمها الحسين.

أَو من اجله تعالى هذا الضجيج وهذا النفير؟!

قال: وليٌد قد مأل الكون بهاًء..

وبه ازدانت الجنان ضياًء.

شفيع امة جده النذير..

فخذني اليه اذن يا جبريل، فاني اسير.. بذنبي رهين،

وقد طال غمي، وأمسى طويالً  ..

فأبصرت مهدًا له رحلتان،

يروح دمعةً  ويجيء جرحًا.

ومنه استنار دجى الفرقدين،

وصبٌر يناغي حبيبي حسين..

فأمررُت جنحي على مهده.. وإني لمهد الحسين دخيل.

فصدح البيان .. لَك يا فطرس االمان..

أبشر فمن مثلك يا عتيق الحسين،

عاودت ناشرًا اجنحتي هامًا للعروج،

مودعًا مهبط الوحي وعالم التنزيل.

بذهول عاينت جبريل..

كأني اراه يكفكف دمعاته باليدين

فقلت وما سُر هذا البكاء؟

فقال بقلبٍ  جريح حزين .. ألني اهُز مهد الحسين .

ألنني أهُز مهد الحسين 
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ف���ي الب���دء هنالك عدة اس���ئلة 
تش���كل مفتاحا ملوضوع التسول 
في العراق وه���و ملف له عدة 
جوان���ب تش���كل احلال���ة املادية 
احده���ا  املعيش���ية  ومس���توى 
فضال عن اجلوان���ب األخالقية 
والتربوي���ة وحت���ى األمني���ة في 
بل���د مثل العراق يحاول اعداؤه 
اختراق امنه وتعكير صفو حياته 
بأية ص���ورة من الصور ، ومن 
هذه االس���ئلة الت���ي تبحث عن 
أجوب���ة مقنع���ة: مل���اذا  انتش���ر 
التس���ول في العراق وملاذا يزداد 
يوم���ا بعد اخ���ر وملاذا تفش���ل 
األجه���زة التنفيذية ف���ي الدولة 
في مكافحة ه���ذه الظاهرة التي 
حتولت عند الكثيرين من وسيلة 
الى س���د الرمق الى غاية هدفها 
اإلثراء غير املش���روع والس���هل 
والس���ريع واخيرا كيف السبيل 
ال���ى القض���اء او حتجي���م هذه 
الظاه���رة التي تعبث باخالقيات 
اجملتم���ع العراق���ي احملافظ والتي 
تش���وه الوجه احلضاري للشعب 
العراقي والس���يما في االماكن 

املقدسة . 
بداي���ة نق���ول ان س���ايكلوجية 
الش���خص العراق���ي متي���ل الى 
التعاطف مع  الش���خص الفقير 
واحملتاج واملس���كني خصوصا اذا 
رافق مشهد التسول مظاهر تدل 

على ذلك كأن يكون املتس���ول 
ش���يخا هرما او انسانا معاقا او 
امراة ذات اطف���ال ويزدان هذا 
املش���هد بس���مياءات مؤثرة على 
نفسية الطرف االخر كأن يكون 
املتسول عجوزا )رجال او امرأة( 
طاعن���ا في الس���ن وه���و مرمي 
عل���ى قارع���ة الطري���ق وبحالة 
مزري���ة توحي للناظرين بان هذا 
اإلنس���ان بحاجة فورية وماس���ة 
للمس���اعدة  وهو مايجعل املرء 
غير مت���ردد بتقدمي املعونة املادية 
وبأسرع وقت واألمر ذاته ينطبق 
عل���ى املتس���ول املع���اق والذي 
يتف���ن بإظهار عوق���ه امام املارة 
بطريقة دراماتيكية مثيرة للشفقة 
واألدهى من كل ذلك ان يكون 
املتس���ول امرأة )وبدرجة مقبولة 
من اجلمال(  حتمل طفال صغيرا 
او عدة اطفال وحتاول بني آونة 
واخرى إبكاءهم وهي تعلم ان 
االطف���ال احباب الله فلن يتردد 
اي شخص في ابداء املعونة بعد 
ان »ينكس���ر« قلبه لهذا املش���هد 
املأس���اوي املفجع والسيما حني 
تراف���ق عملية التس���ول عبارات 
جتد صدى عميق���ا في النفوس 
مثل )عندي بنات ايتام ( )عندي 
عملية واحتاج لل���دواء ويرافق 
ذل���ك مجموع���ة اوراق متث���ل 
وصفات لطبيب ما( مع دغدغة 

مش���اعر الن���اس والتأثي���ر على 
مكامنهم الس���ايكلوجية العميقة 
بإيراد عبارات مثل)صدقة قليلة 
تدف���ع ب���الوي كثي���رة ( مايثير 
ف���ي النف���وس ان اي مبلغ تافه 
وبخ���س يدفعه امل���رء قد يدفع 
عنه وعن عائلته وبيته ابتالءات 
كثيرة قد تكون نازلة حتما وكما 
قيل ان الصدقة تدفع البالء وان 
كان قد ابرم ابراما وان الصدقة 
تطفئ غض���ب الرب خاصة اذا 
كان املتص���دق يش���عر في قرارة 
نفس���ه ان���ه مذن���ب والس���بيل 
بالتصدق  إلراحة ضميره سوى 
، وترافق عملية االس���تجداء � 
كما قلنا آنفا � س���يمياءات كثيرة 
يتفن اصحابها في اس���تخدامها 
وهي اش���به باملؤث���رات الصوتية 
والصورية في األفالم منها ايضا 
لبس أس���مال خلق���ة تدل على 
املس���كنة والذلة والفق���ر املدقع 
مايعطي صورة تعريفية واضحة 
ع���ن واقع الش���خص املتس���ول 
وايضا اط���الق عبارات تالمس  
اجلان���ب الروح���ي  للناس مثل 
عليكم العب���اس وضلع الزهراء 
س���اعدوني وعلى كيس العباس 
او احلس���ني او ماش���ابه ذل���ك 
ويحف���ظ  مرضاك���م  ويش���افي 
شبابكم ويرحم موتاكم ويخلي 
اطفالك���م ويفرحك���م في الدنيا 

واالخرة ومايناظر ذلك .     
العراق���ي كاي مس���لم يح���ب 
م���ن  ينطل���ق  فه���و  التص���دق 
إس���الميته الت���ي حث���ت عل���ى 
التصدق وان كذب السائل ) لو 
صدق الس���ائل لهلك املسؤول( 
كما ورد عن املعصومني عليهم 
الس���الم وينطلق م���ن )إِنَّ الّلَه 
ِقنَي }يوسف/88  َيْجِزي اْلُمَتَصدِّ
( و) نْح���ُن َخَلْقَناُك���ْم َفَل���ْواَل 
ُق���وَن }الواقع���ة/57{  (  ُتَصدِّ
وس���ايكلوجية الف���رد العراق���ي 
مطبوع���ة عل���ى التآخي وحب 
اخلي���ر وتقدمي املس���اعدة تأس���يا 
باملعصومني وهو مايفس���ر عدم 
ضم���ور ظاه���رة التس���ول ب���ل 
واس���تفحالها وباش���كال وامناط 
متعددة السيما في ظل الظروف 
الصعب���ة واملريرة الت���ي مر ومير 
بها العراق م���ن واقع االرهاب 
والفاق���ة االقتصادية التي يعيش 
الكثير من العراقيني حتت خطها 
املس���موح به عاملي���ا فضال عن 
ظروف النزوح املليوني من كثير 
من احملافظات التي طالها ارهاب 
داعش وأخواتها اما اإلجراءات 
احلكومية في ظل هذه الظروف 
فتبدو غير مقنعة او مجدية وقد 
تكون ال انسانية لشرائح متعددة 

تعيش حتت خط الفقر.   

في سايكلوجيا 
التسول 

عباس عبد الرزاق الصباغ 
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يعد ضغط الدم القوة التي يضغط 
بها الدم على جدران الشرايني ، 
ويتغي����ر هذا الضغط ليواكب حالة 
اجلس����م املتغي����رة بتغي����ر الوضعية 
والنشاط ، وعندما يرتفع الضغط 
تس����مى هذه احلال����ة ارتفاع ضغط 
ال����دم ... وملعرف����ة املزي����د عنه 
مجلة )االح����رار( التقت الدكتور 
حس����ني النقي����ب اختصاص طب 
اجلملة العصبي����ة في مدينة االمام 
احلس����ني »علي����ه الس����الم« الطبية 

والذي بني لنا ما يلي ؟
االسباب :-

ان ارتفاع الضغ����ط املزمن والذي 
ميكن ان يحدث قبل احلمل والذي 
ينشأ بسبب مجموعة من االسباب 
اهمها )يعتق����د ان الوراثة والغذاء 
ومنط احلياة لها دور كبير في تلك 
احلال����ة ولكن هناك حاالت مزمنة 
اخ����رى ميكن ان تؤدي الى ظهور 
الضغ����ط املزم����ن ،وتش����مل هذه 
احل����االت امراض الكلي����ة وخلل 
الوظيفة الدرقية ومتالزمة كوشينغ 
اضافة الى انقطاع النفس النومي ، 
وميكن ان يكون الس����بب االساس 
وراء ارتف����اع الضغط اثر كبير في 
طريق����ة تدبير احلالة ، ومهما كان 
الس����بب فأن ضغط ال����دم املرتفع 
ميكن ان ي����ؤدي الى النوبة القلبية 

والسكتة والفشل الكلوي واملوت 
املبتسر ،لذلك من الضروري جدا 

معاجلة ارتفاع الضغط( .
ارتفاع ضغط الدم :-

ان النس����اء اللواتي لديهن ارتفاع 
في الضغط ميكن ان ميررن بحمل 
صحي ولك����ن تلك احلالة تتطلب 
املراقبة ع����ن كثب وتدبي����را يقظا 
ط����وال فترة احلمل حيث ميكن ان 
يس����وء ارتفاع ضغ����ط الدم املزمن 
بشكل كبير مس����ببا املشاكل لكل 
م����ن االم والطفل ويك����ون ذلك 
صحيح����ا بش����كل خ����اص عندما 
يض����اف م����رض ارتف����اع الضغط 
احلملي الى ارتفاع الضغط املزمن 
، وتش����مل املضاعف����ات املتوقعة 
بالنس����بة لالم على قصور القلب 
االحتقان����ي والنوب����ات الصرعي����ة 
واختالل وظائف الكلية او الكبد 
والتغيي����ر في الرؤية والس����كتة ، 
وميك����ن ان يهدد ارتف����اع الضغط 
الوخيم خالل اثناء احلمل وميكن 

ان يظه����ر لدى الكثير من النس����اء 
اللواتي يعانني من ارتغاع الضغط 
مشاكل في احلمول املقبلة ، ومن 
املش����اكل احملتملة للطفل واملتعلقة 
بأرتغاع ضغط الدم اختالل النمو 
) تع����وق النم����و داخ����ل الرحم( 
وظه����ور خط����ورة اكبر بالنس����بة 
بالنسبة ملشاكل التنفس قبل او اثناء 
الوالدة ، وخطورة اكبر النفكاك 
املش����يمة عن الرح����م قبل الوالدة 
)انفكاك املشيمة للباكر( باالضافة 
الى االثار احملتمل����ة للعقاقير التي 
تس����تخدمها االم لع����الج ارتف����اع 

الضغط.
اذا كن����ِت ممن يعاني ارتفاعا مزمنا 
ف����ي ضغط ال����دم فم����ن االفضل 
مراجع����ة طبيب����ك قب����ل محاول����ة 
احلم����ل كي يق����رر م����ا اذا كانت 
حالت����ك مضبوطة وليعي����د النظر 
ف����ي ادويتك املس����تخدمة ، اذ ان 
بعض العقاقير املس����تخدمة خلفض 
الضغ����ط امن����ة االس����تخدام اثناء 
احلم����ل ، بينم����ا ميك����ن ان يضر 
البعض االخر مثل مثبطات االنزمي 
احملمول لألجنيوتنس����ني بطفلك ، 
ولهذا الس����بب فقد يرغب طبيبك 
بتغيير نوع او جرعة العقاقير التي 

تستخدمها في اثناء احلمل .
في الع����ادة ضغط الدم كجزء من 

تأقلم اجلسم مع احلمل وميكن له 
ان يس����وء في اثناء احلمل السيما 
ف����ي الثلث االخير ولكن املس����اق 
طويل امل����دى الرتفاع ضغط الدم 
ال يتاث����ر باحلم����ل مع االخذ بعني 
االعتب����ار ب����أن مضاعف����ات كامنة 
اخلطورة ميك����ن ان تظهر في اثناء 
احلم����ل وال����والدة وقد يكش����ف 
احلمل ف����ي بع����ض االحيان عن 
ارتف����اع ضغط غي����ر معروف من 

قبل .
ان معاجل����ة االم امر ضروري في 
اثناء احلمل كم����ا يبدو ان الطفل 
يج����ب ان يراقب عن كثب بغض 
النظ����ر عن مدى ج����ودة التحكم 
بضغ����ط الدم ،وم����ن اجل مراقبة 
صحة الطفل ومن����وه يجب القيام 
بزي����ارات متعددة واج����راء تصوير 
متكرر بفائق الصوت وذلك لتقييم 
من����و اجلنني ومدى ت����وزع اجلريان 
الدموي في جسمه ، وجتري في 
الثل����ث االخير م����ن احلمل بعض 
الفحوص البقاء عني فاحصة على 
سالمة الطفل ، وقد حتتاج احلامل 
ذات ضغط الدم املرتفع في غالب 
االحيان الى ال����والدة قبل املوعد 
احملدد بأسابيع قليلة وذلك لتجنب 

حدوث اية مضاعفات .

اناطبيبك 

الحمل مع ارتفاع ضغط الدم ... 

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 
من الضروري جدا معالجته النه يؤدي الى النوبة القلبية والفشل الكلوي
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عليكم يا رس����ول الله ويا أمير املؤمنني ويا فاطمة ويا 
إمامنا احلس����ني ويا زوار احلسني )عليه السالم( مالئكة 
وبش����را س����الم الله مني لكم ومن الله الس����المة من 

اآلفات والشوائب طول الدهر.

هذا سالم الله مني لكم ما دمت على قيد احلياة باقيًا 
بل أكثر من ذلك حتى بعد حياتي وخالل فترة الزمن 

أثناء بقاء ليله ونهاره.

كانت األس����باب األولى حملن آل البيت سياسية، وبعد 
حدوثه����ا ترك����ت أثرا بارزًا في حي����اة طائفة كبيرة من 
املس����لمني كانت وال تزال تدين بال����والء آلل البيت، 
فكارثة كربالء أفظع ما حل بآل البيت من الكوارث، 
قتل فيها احلس����ني بن علي )عليه السالم( وسبعة عشر 
ش����ابًا وطفاًل من أهله، واكثر من س����بعني رجاًل من 

أصحابه.
وفي عاش����وراء تلتهب الس����ماوات حزنًا على احلسني 
)عليه الس����الم( فتنبعث منها حرارة في قلوب املؤمنني 

ال تنطفئ أبدًا.

إيحاءات عاشورائية

* عليكم مني جميعًا سالم اهلل أبدًا

* ما بقيت وبقي الليل والنهار

* يـــا أبا عبـــد اهلل لقد عظمـــت الرزية 
وجّلت المصيبة بـــك علينا وعلى جميع 

أهل اإلسالم

 Seven Colored  ‘‘ الس���بعة  األل���وان  ’’أرض 
Earths وهي منطقة صغيرة بالقرب من قرية تش���اماريل  
Chamarel في جزيرة موريشيوس وسط احمليط الهندي 
والت���ي تقع على حوالي 7500 متر مربع من كثبان رملية 
بس���بعة ألوان مختلفة وه���ي األحمر والبني والبنفس���جي 

واألخضر واألزرق واألرجواني واألصفر .
تش���كلت الرمال  خالل حتلل الصخور البركانية وامتزاجها 
باملياه التي حولتها إلى طني ومن ثم إلى تربة غنية باحلديد 
املسؤول عن ظهور اللون األحمر ومبادة األلومنيوم املسؤولة 

عن ظهور اللونني األزرق و األرجواني .  
ما سبب ظهور األلوان؟  

يعتق���د علماء اجلولوجيا أن األل���وان  اخملتلفة قد  ظهرت 
بس���بب انصهار الصخ���ور البركانية حت���ت درجات حرارة 
مختلفة مس���ببه تلك األلوان، واملالح���ظ في تلك املنطقه 
أن الرمال تتمتع باأللوان الس���بع حتي بعد اختالط الرمال 
ببعضها ومهما أختلطت تلك احلبات ببعضها تظل كل حبه 
محتفظة بلونها فتجد األلوان جميعها ظاهرة أمامك !!.

أرض األلوان السبعة؟ 
               معًا لقراءة زيارة عاشوراء المخصوصة

 باإلمام الحسين )عليه السالم( ومعرفة مفاهيمها ومعانيها:
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حالة عبثية بدأت تثير سخط الشارع الكربالئي، وتتمثل بحرق 
البعض من املواطنني لألزبال في األحياء الس���كنية، فبني فرع 
وآخ���ر جتد هنالك م���ن يجمع النفايات في األماكن الس���كنية 
وقريبًا من األطفال واملرضى ليحرقها ويؤدي إلى منظر مخجل 
من تصاعد الدخان األس���ود املضر بالصح���ة والبيئة.. أليس 
م���ن املفروض جمع النفايات ورميها في أماكن الطمر الصحي 
أو رميها في احلاويات املنتش���رة في الش���وارع ليأتي دور بلدية 

كربالء لرفعها..

يحرص االنسان على االبتعاد 
عن الظلمة ف���ي يقظته حتى 
اذا اراد النوم ليالً  اوقد نورًا 
خافتًا هذا في اجلانب والقياس 
املادي اما في القياس الروحي 
فانه ال يهتم بذلك وال ُيعيُره 
انتباه���ه فكل الذنوب والظلم 
هي ظالم جاثم على القلوب، 
وقد ورد في احلديث النبوي 
الشريف عن الرسول االمجد 
االعظم )صلى الله عليه وآله 
وسلم(: )الظلم ظلمات يوم 
القيام���ة فكما يح���رص املرء 
على البعد عن الظلمة العيانية 
فجدي���ر ب���ه ان يحرص على 
ط���رد الظلمة الروحية املتولدة 
من اخلطاي���ا واآلثام وكذلك 

فاننا نعترض على َمن يجلس 
في الظالم وال نعترض على 
م���ن يجلس مجالس الس���وء 
واخلطيئ���ة فهل من متعقل قد 
أعمل فكره خلالص نفسه من 

قيود الشيطان واغالله؟

الظالم والنورراصد

عبثية بعض المواطنين

صورة وتعليق

سماحة السيد الميرزا مهدي الحسيني الشيرازي )قدس سره( ـ سماحة السيد محسن الحكيم )قدس سره(

خالد غامن الطائي



دورة خاصة بـ )لغة برايل( للمكفوفين

                                  ألول مرة في كربالء

يقيم قس��م تطوير الموارد البش��رية بالتعاون مع ش��عبة النشر في 

العتبة الحسينية المقدس��ة، دورة خاصة ب� )لغة برايل( للمكفوفين، 

فعلى الراغبين باالش��تراك مراجعة القس��م الكائن في شارع السدرة 

في مركز مدينة كربالء، لغرض ملء االس��تمارة الخاصة بالتس��جيل 

مستصحبين معهم: 

1. )صورة شخصية ملونة عدد )2( 

2. هوية األحوال المدنية )نسخة ملونة((.

علمًا أن العدد محدود وآخر موعد للتسجيل هو )6/10/ 20صص15 م(.

* يمنح المشارك شهادة في الدورة أعاله.

* تكريم الفائز األول بجائزة مجزية.

* هنالك سفرة إلى العتبات المقدسة لجميع المشاركين.

لالستفسار يرجى االتصال على الرقم التالي : 07817240801

إعالن


