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َنا ُلوًطا ِسَء ِبِْم َوَضاَق ِبِْم َذْرًع��ا َوَقاَل َهَذا َيْوٌم َعِصيٌب )77(  َومَلَّا َجاَءْت ُرُس��لُ

َئاِت َقاَل َيا َقْوِم َهُؤاَلِء َبَناِت  يِّ َرُعوَن إَِلْيِه َوِمْن َقْبُل َكاُنوا َيْعَمُلوَن السَّ َوَجاَءُه َقْوُمُه ُيْ

ُزوِن ِف َضْيِفي َأَلْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيٌد )78( َقاُلوا  َ َواَل ُتْ ُقوا اللَّ ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم َفاتَّ

��َك َلَتْعَلُم َما ُنِريُد )79( َقاَل َلْو َأنَّ ِل بُِكْم  َلَق��ْد َعِلْمَت َما َلَنا ِف َبَناتَِك ِمْن َحقٍّ َوإِنَّ

ًة َأْو آِوي إَِل ُرْكٍن َشِديٍد )80( َقاُلوا َيا ُلوُط إِنَّا ُرُسُل َربَِّك َلْن َيِصُلوا إَِلْيَك َفَأرْسِ  ُقوَّ

ْم إِنَّ  ُه ُمِصيُبَها َما َأَصاَبُ ْيِل َواَل َيْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد إاِلَّ اْمَرَأَتَك إِنَّ بَِأْهِلَك بِِقْطٍع ِمَن اللَّ

ْبُح بَِقِريٍب )81( ْبُح َأَلْيَس الصُّ َمْوِعَدُهُم الصُّ

- ترك��ت املائك��ة ابراهيم عليه الس��ام وج��اءت لوطا ، وض��اق بم النه 
اليريد ان  متس��هم فاحش��ة قومه ) اللواط( لذا اعترب هذا اليوم يوما ش��ديدا 
وعصيب��ا علي��ه 78- ملا جاء خ��رب الضي��وف ال قومه ج��اءوا مرسعني اليه 
لغرض الفاحشة ، وهنا حاول لوط ان يثني ويمنع القوم حتى عرض عليهم 
بناته ولكنهم ارصوا عىل ما يريدون فعله ، فوبخهم النبي لوط عليه الس��ام 

وقال هلم اال فيكم رجل رشيد يعي ماذا يفعل ؟
80- متنى النبي لوط لو ان لديه قوة او عشرية حتى يتمكن منهم

81- هنا اعلم املائكة لوطا عليه الس��ام باهنم رس��ل الل ومل يستطيعوا ان 
يمس��وهم بس��وء ، ثم امروه بان خيرج ف قطع من الليل واهله معه اال امراته 
الهن��ا حمكوم عليها باهل��اك نتيجة افعاهلا املش��ينة ، وان ال يلتفت ال الدمار 
الذي س��يلحق قوم��ه ، وحاملا خرج النبي لوط حلق ب��م العذاب الذي كتبه 

الل عز وجل عليهم.

التف�سري

�سورة هود

سء بم: حلقه سوء من قدومهم 
وض��اق ب��م ذرع��ا: كناي��ة عن 
ضيق صدره بمجيئيهم واصيب 

بالغم خوفا عليهم من قومه
يوم عصيب: يوم شديد

يرعون: يرسعون
رك��ن: ركن ال��يء جانبه الذي 

يسكن اليه ويستعار للقوة
فارس: امر باملسري ليا

بقطع: بطائفة من الليل وبعضه

قال اإلمام  
علي

طوبى لمن يألف الناس 
ويألفونه على طاعة اهلل

a



األفتتاحية منذ ان انطلقت فتوى اجلهاد الكفائي واملواطنون يتطوعون 
اف��رادا وزرافات ويلتحقون بجبهات القتال من اجل جتس��يد 

فت��وى املرجعي��ة بافض��ل صورها وق��د اتت ثامره��ا من خال 
ايق��اف داعش عند ح��ده بل زاد عىل ذلك االنتص��ارات املتاحقة 

التي حققها احلشد الشعبي والقوات االمنية) جرف النرص، تكريت، 
س��امراء، بيجي( فجاء جتسيد هذه الفتوى بابى صورها وما انتصارات 

احلشد االخرية ف بيجي اال حلقة من حلقات االنتصارات الرائعة وسيتبعها 
بمشيئة الل االنتصار النهائي بازالة داعش من االرض العراقية .

وف اجلانب االخر اطلقت ايضا املرجعية بياهنا بخصوص االصاحات واعلنت 
دعمه��ا الاحمدود هلا ورضب رؤوس الفس��اد وحماكمتهم ، وكانت اخلطوات التي 

اتذت بذا اخلصوص بطيئة جدا بالرغم من اهنا سليمة اال ان املواطن العراقي الزال 
مل يلمس ثامر االصاحات ويامل ان تكون ترمجة مطالبات املرجعية لاصاحات كرتمجة 

احلشد الشعبي لبيان اجلهاد الكفائي 

انتصارات ...
     إصالحات

قارن نفسك باالفضل
التفْت

ف بع��ض االحيان عندما حيتدم النقاش او يوبخ ش��خص خلطئه 

فانه يرد بان هنالك من اقدم عىل نفس العمل او اس��وأ منه فلامذا 

توبخ��وين وال توبخ��ون ذل��ك ، وه��ذا غري صحي��ح الن اصل 

التوبيخ لسلبية اصل الترصف واذا ترك شخص ما فهذا ال يعني 

القب��ول بعمل��ه وف نفس الوقت ان��ت ايا املخطئ مل��اذا مل تنظر 

ال االحس��ن وتقارن نفس��ك به وحتاول ان تقت��دي به او تكون 

االفضل؟         قارن نفسك باالفضل احسن من املقارنة باالسوأ.

ُق��وا الَل، َفاَم ُخِل��قَ اْمرٌء َعَبثًا َفَيْلُهَو)1(، َواَل ُتِرَك ُس��دًى  اتَّ

��َنْت َلُه بَِخَل��ف)3( ِمَن  سَّ َفَيْلُغ��َو)2(! َوَم��ا ُدْنَي��اُه الَّتي حَتَ

َظِر ِعْنَدُه، َوَم��ا امْلَْغُروُر الَِّذي  ااْلِخَرِة الَّتي َقبََّحها ُس��وُء النَّ

تِِه َكااْلَخ��رِ الَِّذي َظِفَر ِمَن ااْلِخَرِة  ْنَيا بَأْعىَل ِهَّ َظِف��َر ِمَن الدُّ

بَِأْدَنى ُسْهَمتِِه)4(. 1. هَلا: َتَلّهى بَِلّذاته.

2. َلَغا: أتى بالَلْغِو، وهو ما ال فائدة فيه.

ُلُف اليء ويأت بعده. 3. َخَلف � بفتح الام �: ما خَيْ

4. الُسْهَمة � بالضم �: النصيب.

قال اإلمام علي

يعُظ الناس

a
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ال���ش���ارع ال��ع��راق��ي وال��ع��ريب 
عن  ي��راق��ب��ون  العاملي  وحتى 
الدينية  املرجعية  تقوله  ما  كثب 
وي���درس���ون ك���ل م���ا ي��ص��در 
ع��ن��ه��ا م���ن ب��ي��ان��ات وف��ت��وى 
وإرش�������ادات وت��وج��ي��ه��ات، 
املرجعية عىل دعم  وحينام ترص 
خطبها  كل  ف  الشعبي  احلشد 
الكثري  هناك  يعني  وجمالسها، 
خيطط  التي  األم��ور  خفايا  من 
هل��ا اإلره��اب��ي��ون واحل��اق��دون 
واملراهنون  ال��ع��راق  ام��ن  عىل 
عرص  يعيش  العراق  جعل  عىل 
كل  عىل  القضاء  بعد  اجلاهلية 

معامل احلضارة اإلنسانية فيه...
كمواطنني  سمعنا  ان  ب��ع��د 
املرجعية  ممثل  قاله  م��ا  سوية 
احلشد  ع��ن  ال��ع��ل��ي��ا  ال��دي��ن��ي��ة 
يروي  وه��و  املقدس  الشعبي 
موجوع  وقلب  صامتة  بدموع 
املايني  أم���ام  ظ��اه��ر،  وج���زع 
م��راس��ي��م  امل��ش��ارك��ني ف  م��ن 
ليلة  الفجيعة  علم  استبدال 
احلرام،  حمرم  من  األول  إعان 
احلسيني  الطف  عاشوراء  بدأء 
أبناء  وش��ج��اع��ة  بسالة  ،ع��ن 
الذين  الشعبي األبطال،  احلشد 
سيسجل هلم التاريخ صفحات 

مفاخرهم،بأحرف من نور، وال 
الذين  واآلب��اء  األمهات  ينسى 
يتوجون فلذات أكبادهم، بتاج 
وهم  وال��رشف  والغرية  اهلمة 
ساحات  ال  بالتهليل  يسقوهنم 
ورضاعة  شجاعة  بكل  الوغى 

وصرب.
أك��م��ل حم��دث��ي ح��دي��ث��ه عن 
ووالدته  الشعبي  احلشد  قوات 
)الكفائية(  الفتوى  رح��م  من 
كبري  ع��امل  ال  لينطلق  املقدسة 
عظيمة  وقفة  ،ليقف  ورح��ب 

لقهر املوت بالصرب...
س��أل��ت��ه ه���ل ف��ت��ح ال��ت��اري��خ 
ف  فأعتدل  ؟  جديدة  صفحات 

جلسته وقال:
ان عودة التاريخ لعمله مرهون 
ان  نستطيع  ال��ذي��ن  فنحن  بنا 
من  ي��دون  كي  جم��ااًل  له  نفتح 
الصعب  اخل��ي��ار  ج��دي��د،ول��ن��ا 
السهل  نختار  ان  جي��وز  وال 
كمقاتلني  الزمن  عاديات  امام 
حتقيق  حتى  صامدين  صابرين 
يواجه  ال��ع��راق  ال���ن���رص...ان 
الشيعة  ضد  مصممة  مؤامرة 
الشعبي  واحلشد  ومقدساهتم، 
عليها  ينترص  فحسب  بإمكاناته 
التآمرية،  خيوطها  ويفكك 

وجيهضها ف عقر دارها برجاله 
رشف  نالوا  الذين  املقتدرين 
التي  الصعوبات  بقدر  املجابة 
من  النمط  ه��ذا  ع��ىل  فرضت 
املخلصني،املنفردين  الرجال 
ب��ك��رب امل��س��ؤول��ي��ة وض��خ��ام��ة 
العامل  من  واالع��رتاف  املوقف 
امج���ع ب��أهن��م ي���ق���ودون ح��رب��ًا 
عصابات  اك��رب  ض��د  مصريية 
ب��اإلره��اب  املتشبعة  ال��ك��ون 

الدموي.
ان  حديثه:  )املطلع(  ويكمل 
خلصوا  الشعبي  احلشد  ابطال 
ببسالة مستوى االقتدار العراقي 
هجامت  وإيقافهم  بصمودهم 
واألرض  )العرض  استهدفت 
وامل����ق����دس����ات(،ب����اخ����رتاق 
اخليانة  بوابات  عرب  صفوفهم، 
من  حثالة  قادها  التي  املرتبة 
اخل��ون��ة ال��ب��اغ��ني، أص��ح��اب 

اجلنسيات واالنسال املتلونة...
احلشد  ق��در  ك���ان   إن  ق��ل��ت: 
أو  وحيدا  يكون  أن  الشعبي 
التكفرييني  صد  ف  وحيد  شبه 
وإف��ش��ال م��ؤام��رة اخل��ون��ة من 
واملتأمركني  ال��ع��رب  أع���راب 
وأح���ف���اد )ي��زي��د امل��ل��ع��ون(، 
اخليانة  ص��ف��ات  ورث����وا  مم��ن 

اإلرسائ���ي���ل���ي���ة ب��أط��امع��ه��م 
دماء  حساب  عىل  وتوسعهم 
جعل  الدين  وباسم  املسلمني 
خاضها  ال��ت��ي  امل���ع���ارك  ك��ل 
)احلسينيون(  خاصة  بصورة 
التي  البطولة  سجل  ف  تدخل 
من  واح��د  نمط  إال  جييدها  ال 
احلشد  أب��ن��اء  ه���م)  ال��رج��ال 
أب��ن��اء  ال��ش��ع��ب��ي ( األب���ط���ال، 
حولوا  الذين  الغيارى  العراق 
واملستحيل  ممكن  ال  الصعب 
عدوا  يواجهون  وهم  جائز  ال 
ضد  مآرب  وله  وطامعا  حاقدا 
التي  االمامي  والفكر  العقيدة 
البيت  أهل  أئمة  طريقهام  رسم 

)عليهم السام(.
احلشد  ق��ادة  ان  حم��ّدث��ي  واك��د 
الشعبي أعلنوا عىل املأل  ف يوم 
بدء الطواف عىل جروح احلسني 
ودفع  املؤامرة  عىل  انتصاراهتم 
اج��رتاع  ال  ومنفذيا  مدبريا 
ليظل  واخلرسان  اهلزيمة  مرارة 
وسيستمر  بأبنائه  حرا  العراق 
التاريخ يدون صفحات جمدهم 
مواجهة  رشف  هلم  كان  بأهنم 

مؤامرة بحجم العامل.  
      

الحشد الشعبي

 يصدمؤامرة كبيرة.. 

وينتصر..!!
حيدر عاشور العبيدي

س 
لنا

ع ا
م
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نقل مراسل االعام احلريب تفاصيل حترير ابطال لواء عيل االكرب التابع للعتبة احلسينية املقدسة لقرية التابعة لقضاء بيجي من دنس داعش األرهايب  
وتكبيد العدو خسائر كبرية باألرواح واملعدات.

وأضاف أن امر فوج مالك االشرت التابع للواء عيل االكرب عيل كريم أكد بأن:« ابطال لواء عيل االكرب متكنوا بمشاركة فرقة االمام عيل من حترير 
قرية الشط من دنس داعش االرهايب ف معركة رشسة استطاع خاهلا اشاوس احلشد الشعبي من تكبيد العدو خسائر كبرية ف املعدات، وتسفريهم 

ال جهنم وبئس املصري«.
وأشار كريم ال ان »املنطقة تعترب من املناطق االسرتاتيجية للعدو كوهنا ترتبط بنهر دجلة من جهة اليمني بمركز قضاء بيجي يسارا«.

القوات المسلحة تدمر دفاعات وتحصينات “داعش” وتنجز تقدما نحو مركز الرمادي

اعتقال خلية تابعة لـداعش مسؤولة عن تفخيخ العجالت جنوبي الفلوجة

أعلن العراق رسميا حترير قضاء بيجي بالكامل من تنظيم داعش بعد معارك عنيفة بحسب ما ذكرت خلية اإلعام احلريب.
وقالت اخللية ف بيان هلا »نزف لكم البرشى وبالساعة 1600 من هذا اليوم تم تطهري مدينة بيجي والبو جواري بالكامل من دنس اإلرهاب بعد 
تطهري املنطقة ومعاجلة جيوب االرهاب من املتفجرات والعبوات واملفخخات، وحترير دور 600 والصينية وقرى شويش واهلني بالكامل«.
واشارت اخللية ال انه »ف منطقة عمليات االنبار بارشت قواتنا بتوسيع جبهة املحور الشامل وتقوم بفعاليات قرب مدرسة البو عيثة والبو 
اجلرايي  منطقة  ف  قواتنا  فعاليات  وتستمر  مفخخة  اوكار  ستة  وتدمري  منهم  العرشات  وقتل  لإلرهابيني  مواقع  تدمري  عن  اسفرت  فراج 
وامللعب وقد قامت قوات الرشطة االحتادية الشجاعة بتوجيه رضبات مدفعية استهدفت جتمعات االرهابيني ف حصيبة الرشقية  اسفرت عن 

مقتل عدد من االرهابيني بضمنهم عرشة ارهابيني عرب اجلنسية وتدمري ثاثة شفات مفخخة وعجلة حتمل احادية«.
وف منطقة عمليات سامراء، اضافت اخللية ف بياهنا »تقوم قواتنا االمنية بعمليات تفتيش وتطهري اسفرت عن القاء القبض عىل مطلوبني ف 

مكيشيفة منطقة السموم وف منطقة سيد غريب اسفرت عن كشف 23عبوة ناسفة متت معاجلتها«.
وبلغ جمموع طلعات طريان اجليش خال الساعات االربع والعرشين املنرصمة عرش طلعات وطلعتني لطائرات ساح اجلو  كانت إحداها 

ف غرب سنجار عىل جتمع لإلرهابيني  قتل فيها عدد من االرهابيني

اخبار
كيف حرر لواء علي االكبر قرية الشط في بيجي؟ 

الحشد الشعبي ينتشر في بيجي لمسك االرض

العراق يعلن رسميا تحرير بيجي بالكامل و«اإلعالم الحربي« يستعرض حصاد انتصاراته

محمد زوين ـ محمد الجبوري

القضاء ملسك االرض، ومنع  املصفى ومركز  الشعبي ف طريقي  قوات احلشد  انترشت 
القوات   « ان  النوري  كريم  الشعبي  احلشد  باسم  الناطق  وقال  داعش.  عنارص  عودة 
االمنية وبالتعاون مع ابطال احلشد الشعبي، انترشوا ف طريق مصفى بيجي ومركز 

القضاء، الستكامل العمليات اخلاصة بتطهري املحافظة، ومنع عودة الدواعش«.
وتابع ان »االنتشار ومسك االرض سيمنع عودة جرذان داعش ال املنطقة مرة 
اخرى«، الفتا ال »مواصلة اجلهد اهلندس برفع العبوات الناسفة من الطرق، 

واملناطق املحررة من داعش«.
ويشار ال ان ابطال احلشد الشعبي اعلنوا عن تطهري مركز قضاء بيجي، 

ورفع العلم العراقي فوق جمموعة من البنايات احلكومية ف القضاء.
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أعلنت مديرية رشطة ناحية عامرية الفلوجة بمحافظة األنبار األربعاء 
10/21، عن اعتقال ستة عنارص من تنظيم )داعش( يشكلون خلية 
مسؤولة عن تفخيخ العجات وادخال املفخخات ال ناحية العامرية 

جنويب الفلوجة )62 كم غرب بغداد(.
وقال مدير رشطة ناحية عامرية الفلوجة الرائد عارف اجلنايب ف حديثه 
ال »الوكاالت الصحفية«  إن »القوات االمنية واستنادًا ال معلومات 

استخبارية اعتقلت ستة من عنارص تنظيم داعش ضمن خلية ارهابية 
مسؤولة عن تفخيخ العجات وادخال املفخخات ال ناحية العامرية 

19 كم جنويب الفلوجة«.
وأضاف اجلنايب أن »املطلوبني الستة الذين تم اعتقاهلم ف مناطق خمتلفة 
الفلوجة، متورطون بإدخال عجلتني مفخختني من قضاء  من عامرية 
ضحايا  وقوع  دون  اليوم  صباح  تفكيكهام  وتم  العامرية  ال  الرطبة 

برشية«.
ف  األمني  »الوضع  أن  ال  الفلوجة  عامرية  ناحية  رشطة  مدير  وأشار 
اخرتاق  من  داعش  عنارص  يتمكن  ومل  مستقر  الفلوجة  عامرية  جممع 
اخلطوط االمنية للقطعات العسكرية والقتالية رغم املحاوالت الفاشلة 

التي نفذها التنظيم خال األشهر املاضية«.
ويذكر أن حمافظة األنبار شهدت معارك عنيفة وسيطرة تنظيم داعش 
الغربية  واملناطق  والفلوجة  الرمادي  ومنها  املحافظة  مدن  اغلب  عىل 
والرشطة  اجليش  عنارص  بني  واجلرحى  الشهداء  من  املئات  وسقوط 

واملدنيني خال املواجهات منذ اكثر من عام وتسعة أشهر.

أبناء الحشد الشعبي يشاركون القوات األمنية بحماية زائري كربالء

اعتقال خلية تابعة لـداعش مسؤولة عن تفخيخ العجالت جنوبي الفلوجة

فصائل الحشد الشعبي تسلم المناطق المحررة في بيجي الى القوات األمنية
بان  بيجي  حترير  عمليات  مشاركة  امنية  مصادر  عن  مؤكدة  اخبار  أفادت 
القوات  ال  بيجي  ف  املحررة  املناطق  سلمت  الشعبي  احلشد  من  فصائل 

األمنية من الرشطة املحلية واالحتادية.
وأكدت املصادر إن »فصائل باحلشد الشعبي سلمت املناطق املحررة ف بيجي 
عصابات  من  تطهريها  بعد  االرض  ملسك  واملحلية  االحتادية  الرشطة  ال 

»داعش« االجرامية وتأمني املنطقة بالكامل«.
واحلشد  االسامية  املقاومة  وفصائل  االمنية  »القوات  أن  املصدر  واضاف 
الشعبي متكنت من تأمني كامل مدينة بيجي ورفع العلم العراقي فوق ابنية 

الدوائر احلكومية«.
ومتكنت القوات االمنية وفصائل املقاومة االسامية واحلشد الشعبي وابناء 

العشائر من دك اوكار داعش االجرامي ف مجيع حماور بيجي، وحترير مناطق القضاء بالكامل من عنارص التنظيم االجرامي.

العثور على مستلزمات طبية اماراتية المنشأ وسط بيجي

محمد زوين ـ محمد الجبوري

عثر ابطال لواء عيل االكرب عىل مستشفى يستخدمه داعش وسط بيجي ملعاجلة جرحاه املصابني بنريان احلشد الشعبي والقوات االمنية.
عىل  حيتوي  مستشفى  عىل  االكرب  عيل  لواء  ابطال  »عثور  بيجي  ف  واملتواجد  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  احلريب  االعام  ونقل 
مستلزمات ومستحرضات وادوات طبية اماراتية املنشأ حتمل شعار اهلال االمحر االمارات ومعبأة ومسلفنة ف اململكة االردنية وسط 

بيجي ملعاجلة جرحى الدواعش اثناء عمليات استكامل حترير القضاء«.
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الشيخ الكربالئي يأمل 
بإقامة مراسم يوم 
عاشوراء بما يحفظ 

لها قدسيتها، ويطالب 
بتخصيص مبالغ أكبر في 

الميزانية العامة لتأمين 
احتياجات المتطوعين وأبناء 
العشائر، ويدعو الى تحقيق 

العدالة االجتماعية فيما 
يتعلق برواتب موظفي 

الدولة 

األمر االول :
بمناسبة   - غ��د  ي��وم  تنطلق 
ذكرى استشهاد االمام احلسني 
أهل  من  وثلة  السالم(  )عليه 
ب��ي��ت��ه وأص��ح��اب��ه ال���ك���رام - 
ستتوج  التي  العزاء  مسريات 
بعزاء ركضة طويريج يف مشهد 
عظيم يعرب عن مواساة املؤمنني 
االطهار  وآله  املصطفى  للنبي 
)صلوات اهلل عليهم( يف فاجعة 

الطف االليمة.
 – املعزين  مجوع  من  واملأمول 
ت��ع��اىل خ���ريًا عىل  ج��زاه��م اهلل 
احلزينة  املناسبة  هلذه  احيائهم 
حيفظ  بام  املراسم  هذه  اقامة   -

هل��ا ق��دس��ي��ت��ه��ا، ورشاف��ت��ه��ا، 
هلا..  االمن  وتوفري  وتنظيمها، 
املعنية،  اجلهات  مع  بالتعاون 
ال  أمني  خرق  أي  حيدث  لئال 

سمح اهلل تعاىل..
اقامة  عىل  باحلرص  نويص  كام 
أداء  وأمهها  الدينية،  الفرائض 
ال��ص��ل��وات ال��ي��وم��ي��ة، وع��دم 
شدة  مستذكرين  هبا..  التهاون 

الشهداء  سيد  وعناية  اهتامم 
الفريضة  هبذه  السالم(  )عليه 
اقامة  االهلية حيث حرص عىل 
وقتها  اول  يف  الظهر  ص��الة 
ظهرية عاشوراء عىل الرغم من 
رضاوة املعركة يف ذلك الوقت 

..
ان  رضورة  ع��ىل  ن��ؤك��د  ك��ام 
التي  املبادئ  من  مجيعًا  نستلهم 

احلسني  االم���ام  منها  انطلق 
حركته  يف  ال���س���الم(  )ع��ل��ي��ه 
ونسعى  العظيمة،  االصالحية 
الفردية  حياتنا  يف  تطبيقها  اىل 

واالجتامعية ..
ومن أهم ما يتمثل فيه ذلك يف 
فيه  ابتليت  ال��ذي  الوقت  هذا 
االرهابية  بالعصابات  االم��ة 
الدعم  تعزيز  هو  التكفريية؛ 
االبطال  للمقاتلني  واالس��ن��اد 
ال��ق��ت��ال، ورف��ع  يف ج��ب��ه��ات 
عىل  ومساعدهتم  معنوياهتم، 
اداء واجبهم، ومن ذلك توفري 
لعوائلهم،  ال��ك��ري��م  العيش 
وتقديم  جرحاهم،  ومعاجلة 

تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام الجمعة 
الحسيني  الصحن  أقيمت في  التي  الجمعة  الثانية من صالة  المقدسة في خطبته  في كربالء 

الشريف في 9 /محرم الحرام/1437هـ الموافق 2015/10/23م تناول ثالثة أمور جاءت كما يأتي:

أداء  وأهمها  الدينية،  الفرائض  اقامة  على  بالحرص  نوصي   *
الصلوات اليومية، وعدم التهاون بها.. مستذكرين شدة اهتمام 
وعناية سيد الشهداء )عليه السالم( بهذه الفريضة االلهية حيث 
حرص على اقامة صالة الظهر في اول وقتها ظهيرة عاشوراء 

على الرغم من ضراوة المعركة في ذلك الوقت.
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منهم،  للمحتاجني  ال��ع��ون 
وك��ف��ال��ة اي���ت���ام ش��ه��دائ��ه��م، 
والصرب  بالثبات  وال��وص��ي��ة 
هذا  يف  والتضحية  واالي��ث��ار 
بام  ذلك  يف  مقتدين  الطريق.. 
جّسده سيد الشهداء، وأهل بيته 

وأصحابه يف يوم عاشوراء..
األمر الثاني :

التي  النوعية  االنتصارات  ان 
حققتها القوات املسلحة البطلة 
املتطوعني  من  يساندهم  ومن 
االب���ط���ال واب���ن���اء ال��ع��ش��ائ��ر 
مدينة  يف  خصوصًا  الغيارى، 
وثقتها  والتي  ومصفاهتا  بيجي 
عىل  االع��الم،  وسائل  خمتلف 
االعالمي  التهويل  من  الرغم 
ال�����ذي س��ب��ق ذل����ك م���ن ان 
حصني  حصن  املنطقة  ه��ذه 
حقيقة  تؤكد   .. لإلرهابيني 
االق���ت���دار ال��ق��ت��ايل وامل��ع��ن��وي 
بمختلف  االبطال  للمقاتلني 

عناوينهم..
ف��ل��ج��م��ي��ع ه����ؤالء االع����زاء 
البطولة  مالحم  سطروا  الذين 
عظيم  وال���ف���داء  والتضحية 
والعرفان،  واالمتنان  التقدير 
ان  القدير  ال��ع��ي  اهلل  ون��س��أل 
وكرامة  الدنيا،  خري  يرزقهم 
شهداءهم  حيرش  وأن  اآلخ��رة، 
االب����رار يف ج��ن��ات اخل��ل��د مع 
عىل  يمّن  وأن  الطف،  شهداء 

جرحاهم بالشفاء والعافية..
ترتبط  املعركة  هذه  ان  وحيث 
ومستقبله،  ال��ع��راق  بمصري 
ومقدساته  هويته  عىل  واحلفاظ 
وح��ض��ارت��ه، ووح��دت��ه ارض��ا 
وشعبًا.. فمن الرضوري توفري 
للنرص  املتاحة  االمكانات  كافة 
فيها نرصًا هنائيًا، بحيث ال يبقى 
يف هذه االرض الطاهرة موطئ 

قدم لإلرهابيني ..
زيادة  من  البد  الغرض  وهل��ذا 
للمقاتلني  اللوجستي  الدعم 
والتجارب  املعطيات  ضوء  يف 
السابقة،  املعارك  من  املستفادة 
والعمل  التنسيق،  آلية  وتطوير 
املقاتلني  صنوف  بني  املشرتك 
من القوات املسلحة واملتطوعني 
بام  الغيارى..  العشائر  وابناء 
حيقق نتائج افضل كام لوحظ يف 

املعارك االخرية.
ختصيص  ال�����رضوري  وم���ن 
العامة  امليزانية  يف  اك��رب  مبالغ 
املتطوعني  احتياجات  لتأمني 
وابناء العشائر الذين يتحملون 
املعارك،  خمتلف  يف  كبريًا  عبئًا 
قلة  م���ن  ي��ع��ان��ون  ول��ك��ن��ه��م 
املتاحة  احلكومية  االمكانات 

يأتيهم  الدعم  معظم  فان  هلم.. 
ال  وهي  الشعبية  التربعات  من 

تفي اال بقسم من احتياجاهتم.
األمر الثالث :

اىل  فيه  ندعو  ال��ذي  الوقت  يف 
فيام  االجتامعية  العدالة  حتقيق 
يتعلق برواتب موظفي الدولة، 
وذلك من خالل تقليل الفوارق 
ب���ني روات������ب وخم��ص��ص��ات 
والدرجات  العليا  الدرجات 
ختفيض  او  وال���غ���اء  ال��دن��ي��ا 
التي  واملخصصات  ال��روات��ب 
وظيفية  اس��س  ع��ىل  ترتكز  مل 
يف  سيام  وال  صحيحة،  ومهنية 
 .. الصعبة  املالية  الظروف  هذه 
مهمة  رشائ��ح  اعرتاضات  فان 
كأساتذة  الدولة  موظفي  من 
اجلديد  السلم  عىل  اجلامعات 
حيث   – احلكومة  قررته  الذي 
الستحقاقاهتم  غبنًا  فيه  ي��رون 
ان  تقتيض  واملعاشية-  املهنية 
جتدد دراسة هذا السلم من قبل 
واالختصاص  اخلربة  اصحاب 
يضمن  لكي  شاملة،  بصورة 
اىل  بالنسبة  ال��ع��دال��ة  حتقيق 
اجلميع، وعدم وقوع الغبن عىل 
أحد وال سيام عىل رشحية مهمة 
واصحاب  اجلامعات  كأساتذة 
يعول  الذين  العلمية  الكفاءات 

عليهم يف اعداد اجليل اجلديد.
املوقرة  الرشحية  هبذه  العناية  ان 
العيش  م��ن  مستوى  بتوفري 
االزمة  من  بالرغم  هلم  الكريم 
حيظى  ان  ينبغي  احلالية؛  املالية 
باهتامم خاص من املسؤولني يف 

احلكومة وجملس النواب.
نسأل اهلل تعاىل ان يعجل بنرصه 

يصلح  وان  االب��ط��ال  ملقاتلينا 
امورنا مجيعا انه سميع جميب.

التي  النوعية  االنتصارات  ان 
المسلحة  ال��ق��وات  حققتها 
من  يساندهم  ومن  البطلة 
وابناء  االبطال  المتطوعين 
خصوصًا  الغيارى،  العشائر 
ومصفاتها  بيجي  مدينة  في 
التهويل  م��ن  ال��رغ��م  على 
ذلك  سبق  ال���ذي  االع��الم��ي 
ال��م��ن��ط��ق��ة  ه����ذه  ان  م���ن 
 .. لإلرهابيين  حصين  حصن 
القتالي  االقتدار  حقيقة  تؤكد 
للمقاتلين  وال��م��ع��ن��وي 
االبطال بمختلف عناوينهم.

ترتبط  معركتنا  ان   *
العراق ومستقبله،  بمصير 
وال���ح���ف���اظ ع��ل��ى ه��وي��ت��ه 
وم��ق��دس��ات��ه وح��ض��ارت��ه، 
ووح��دت��ه ارض���ا وش��ع��ب��ًا.. 
كافة  توفير  الضروري  فمن 
للنصر  المتاحة  االمكانات 
بحيث  نهائيًا،  نصرًا  فيها 
االرض  ه��ذه  ف��ي  يبقى  ال 
ال��ط��اه��رة م��وط��ئ ق��دم 

لإلرهابيين .
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 9/حمرم احلرام/1437ه� املوافق 2015/10/23م

حمرم  من  العارش  نستقبل  ونحن 
التفاعل  ف  القمة  حيث  احل��رام 
ع��اش��وراء..  لشعائر  وامل��امرس��ة 
والتعبري  العاطفة  استنفار  فان 
ف  ي��ت��ص��اع��د  ان  الب���د  ع��ن��ه��ا 
ان  م��ن  الب��د  ولكن  ع��اش��وراء 
وبصرية  ووع��ي  فهم  يصاحبها 
وحتويلها  عاشوراء  وقيم  ملبادئ 
حياتنا  ف  معاش  عميل  واقع  ال 
اف��ك��ارن��ا  ن��ص��وغ  ان  بمعنى 
وعواطفنا وسلوكنا وفق مدرسة 
احلسيني  وامل��ن��ه��ج  ع��اش��وراء 
يزيد  اخاقيات  من  نتحرر  وان 
وفسقه وفجوره وظلمه وجوره 
ومن كل انحرافاته وان ال نعيش 
والفكر  السلوك  ف  االزدواجية 
نّدعي  بأن  واالخاق  واملامرسة 
ولكن  عاطفيا  الشعائر  ونامرس 
الثقافة والعادات  نتخىّل عنها ف 
وبمعنى  والسلوك  واالخ��اق 
اخاقيا  التناقض  نعيش  ال  آخر 
اه��داف  مع  وسلوكيا  وروحيا 
الثورة.. وان نتحرر من املعايص 
يتصاعد  من  هناك  والذنوب.. 
ال��روح  ع��اش��وراء  ف  عندهم 
والعاطفة  احلسينية  ال��ث��وري��ة 

يمتلك  ال  ول��ك��ن  احلسينية 
احلسينية(  الثورة  مبادئ  )وعي 
الثورة  )اخاقية  يمتلك  وال 
)التزامات  له  وليس  احلسينية( 
وسلوكياهتا(  احلسينية  الثورة 
دون  م��ن  للعاطفة  قيمة  ف��ا 
بام هو مطلوب  )وعي وبصرية( 
)عليه  احلسني  االم��ام  جت��اه  منه 
للعاطفة  قيمة  فا   .. السام( 
وس��ل��وك  )اخ����اق  دون  م��ن 
قيمة  فا   .. حسينية(  ومعارشة 
جتاه  والتزام  )موقف  دون  من 
 ..) السام(  )عليه  خط احلسني 
والبد هنا للحسيني الصادق ف 
والئه : 1- رؤية واعية وبصرية 
مضامني  استيعاب  ف  ثاقبة 
وان  احلسينية  الثورة  واه��داف 
تكون له الرؤية واملعرفة بكل ما 
هو مناٍف هلذه الثورة ومبادئها..

الصدق  يمتلك  ان  الب��د   -2
املامرسات  هذه  ف  واالخ��اص 
الل  ال  م��ق��ّرب��ة  ع��ب��ادة  لتكون 
تعال.. 3- ان يعمل عىل حتقيق 
للعنارص  احلقيقي  التجسيد 
مثل  احلسينية  الثورة  ف  املهمة 
والظلم  الفساد  مقاومة  اجلهاد، 

باملعروف  االم��ر  واالن��ح��راف، 
ان   -4 امل��ن��ك��ر..  ع��ن  والنهي 
هو  احلسيني  ال��والء  اسس  من 
واالنصياع  البيت  ألهل  االنتامء 

ألوامرهم وتوجهاهتم ..
وااللتزام  التجسيد  من  فابد 
بمبادئ عاشوراء عىل ضوء فهم 
جّياشة  بعاطفة  مم��زوج  هلا  واٍع 
يعيش معها االنسان العاشورائي 

تصاحبها التزامات عملية..
عاشوراء  وقيم  ملبادئ  نريد  اننا 
ف  ومعاشة  ح��ارضة  تكون  ان 
واالخاقي  الروحي  واقعنا  كل 
والثقاف  واالجتامعي  واالرسي 
نمتحن  ان  والب��د  والسياس.. 
والءن�����ا ل��ل��ح��س��ني ووالءن�����ا 
لعاشوراء من خال وقفة جادة 
لنكتشف كم هي مع  انفسنا  مع 
اخاقًا  السام(  )عليه  احلسني 
وممارسات  وع���ادات  وسلوكا 
وانحرافا وفكرا وثقافة ونخشى 
مع  العاطفة  االنسان  يعيش  ان 
اخاق  ي��امرس  ولكنه  احلسني 
يزيد وسلوك يزيد وظلم يزيد..

من اهداف عاشوراء :
الرفض  ارادة  عىل  الرتبية   -1

واالنحراف  للظلم  واملواجهة 
والفساد سواء أكان عىل مستوى 
ام  الفرد  ام  املجتمع  ام  احلاكم 

العشرية ام الدائرة ام غريها..
ال��ث��ب��ات وال��ص��م��ود   -2
التحديات  ك��ل  ام��ام  وال��ص��رب 
سواء اكانت مالية ام اجتامعية ام 
نتعلم ونروض  سياسية. 3- ان 
وان  والعطاء  البذل  عىل  انفسنا 
نعطي املال والروح من اجل ان 
احلسيني  بل  االسام  قيم  تبقى 

الصادق هو السّباق ال ذلك..
ت��ي��ارات  ام����ام  ال���وق���وف   -4
واالفكار  واالنحراف  الضال 
توحيد  عىل  العمل   -5 اهلّدامة. 
ص��ف��وف االم���ة واب��ع��اده��ا عن 
اش��ك��ال ال��ت��ن��اح��ر وال��ت��ف��ّرق 
ألسباب  أكان  سواء  والتشتت 
عشائرية  ام  اجتامعية  ام  سياسية 
للعاطفة  نريد  اننا  ونحوها.. 
وتتأجج  ت���دوم  ان  احلسينية 
وتتصاعد ف عاشوراء فالعاطفة 
تعطي للقضية بقاءها وديمومتها 
بمبادئها  والتصاقها  وم��رارهت��ا 
عاطفة  تكون  ال  ولكن  وقيمها 
والبصرية  ال��وع��ي  م��ن  خالية 

حقيقُة عاشوراء 
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التي  والقيم  للمبادئ  والفهم 
الهنا  نبكي   .. نبكي  اجلها  من 
احلسيني  ان   .. حاملها  ذبحت 
العاطفة  عنده  تتصاعد  ال��ذي 
بصرية  وال  وعيا  يمتلك  وال 
الرسيع  لانحراف  عرضة  هو  
الضال  امواج  وسط  والتيهان 
واالن����ح����راف ورب����ام ي���امرس 
مع  تتناقض  واع��امال  ممارسات 
 «  : احلديث  ف  ج��اء   .. الثورة 
كالسائر  بصرية  غري  عىل  العامل 
عىل غري الطريق ال يزيده رسعة 

السري إال بعدًا ». 
واالخاقي  العقائدي  الوعي 

والسياس واالجتامعي 
يتحول  ال  لكي  وعي  من  فابد 
شخص  ال  العاطفي  احلسيني 
الزائف وتضلله  االعام  يضلله 
الكاذبة  ال��ش��ع��ارات  وت��دع��ه 
فينقاد  الرباقة  العناوين  وتدعه 
عىل غري هدى ف مسارات تبعده 

عن دينه وقيمه واصالته ..
العاطفة  ت��ت��ح��ول  ان  والب���د 
وال��ت��زام  س��ل��وك  ال  وال��وع��ي 
كنتم  ان  )قل  وعمل..  وموقف 
الل  حيببكم  فاتبعوين  الل  حتبون 
غفور  والل  ذنوبكم  لكم  ويغفر 

رحيم(. فالعاطفة احلسينية تعبري 
عن احلب والوالء واملواساة وهو 
عمل عبادي ال يكون صادقًا اال 
اذا ترجم ال عمل جيسد االلتزام 
السام(  )عليه  احلسني  باهداف 
واهداف احلسني )عليه السام( 
يكون  فلن  اهداف االسام  هي 
سلوكه  ف  يتناقض  من  حسينيا 
احكام  مع  تعامله  و  ومعارشته 
وقيم  الدين  ومبادئ  االس��ام 
واحلسيني  ف��امل��وال   .. ال��ق��رآن 
ملتزم  ان��س��ان  ال��ع��اش��ورائ��ي 
للقيم  وجيّسد  تعال  لل  ومطيع 
وامل��وال  واالخ��اق..  واملبادئ 
العاشورائي ال يكون كذلك ما مل 
يوجه العاطفة نحو اهلدف ال ان 
تكون عاطفة عمياء تتاعب با 

االهواء واالجتاهات املنحرفة..
ثم  الل  ربنا  ق��ال��وا  ال��ذي��ن  )ان 
املائكة  عليهم  تتنزل  استقاموا 
واب��رشوا  حتزنوا  وال  تافوا  ااّل 
 – توعدون(  كنتم  التي  باجلنة 
ولينحدر   .)32-30 فّصلت: 
من  والئه  ف  الصادق  احلسيني 
والتهاون  بالعاطفة  االكتفاء 
تعال  الل  باحكام  والتساهل 
وت��ع��ال��ي��م ال���دي���ن واخ��اق��ه 

التي  اخلطابات  من  ..وليحذر 
)عليه  احل��س��ني  اب��ك��وا  ت��ق��ول 
فان  شئتم  ما  واصنعوا  السام( 
مترّدتم  وان  اجلنة  ال  مصريكم 
وارتكبتم  تعال  الل  احكام  عىل 

الذنوب واملعايص..
للمامرسة  للعاطفة وال  قيمة  فا 
ال��ذي  ك��ان  اذا   .. الشعائرية 
صاته  باقامة  يبال  ال  يامرسها 
اذا  ي��ب��ال  وال  ع��ب��ادات��ه  وب��اق��ي 

ارتكب املعايص واملوبقات..
ان عاشوراء تطلب منا ان نخلق 
وتصنع ف داخلنا الغرية من اجل 
وقيم  واحكام  ومبادئ  االسام 
االسام .. والبد ان تثار الغرية 
االيامنية  والنخوة  االسامية 
ومبادئه  االس��ام  عن  للدفاع 
يزيد  خط  يمثل  من  امام  وقيمه 
املقاتلني  حال  هو  كام  وانحرافه 
بأنفسهم  ي��ض��ح��ون  ال���ذي���ن 
امام  والوطن  الدين  عن  دفاعًا 

عصابات داعش التكفريية..
ام��ام  مسؤولياتنا  اه��م  م��ن  ان 
قدر  ع��ىل  نكون  ان  ع��اش��وراء 
املسؤولية ف الدفاع عن االسام 
امام  املطلوب  املوقف  ونتخذ 
هنن  وال  نتخاذل  وال   .. اعدائه 
التكفريية  التيارات  ه��ذه  ام��ام 
عىل  نحافظ  ان  علينا   .. الضالة 
العاشورائية  االج���واء  قداسة 
تتحرك  التي  االج��واء  وخاصة 
ف��ي��ه��ا امل���واك���ب وامل���س���ريات 
ازدح��ام  تشهد  والتي  احلسينية 
بالرجال  والطرقات  الشوارع 
بحصول  السامح  وعدم  والنساء 
بالضوابط  ال��ت��ه��اون  ح���االت 
قدسية  ال  االس��اءة  او  الرشعية 

املراسيم العاشورائية ..
ال��ن��ش��اط  ي���ت���زاح���م  ال  وان 
ال���ع���اش���ورائ���ي م���ع اوق����ات 
الصلوات فاالمام احلسني )عليه 
اجل  من  استشهد  انام  السام( 

القيم  وتبقى  الصاة  تبقى  ان 
ليؤمل  وانه  احلقة  الرشيعة  وتبقى 
السام(  )عليه  احلسني  االم��ام 
التفريط  ال  الشعرية  ت��ؤدي  ان 
الرشعية  ال��واج��ب��ات  اداء  ف 
املواكب  اصحاب  من  فاملأمول 
خصوصًا رؤساءها وكذلك من 
عىل  حيافظوا  ان  العاشورائيني 
اداء هذه العبادات ف اول وقتها 
ومن  للعامل..  ذل��ك  ويظهروا 
اه��م اه��داف ع��اش��وراء توحيد 
القلوب وتصاف  الكلمة وتآلف 
هذه  إبعاد  واملطلوب  النفوس 
أي  عن  وامل��س��ريات  املناسبات 
او  التنافر  اش��ك��ال  م��ن  شكل 
التقاطع  او  اجلدل  او  االحتكاك 
خري  يكونوا  وان  وال��ت��ح��ارب 
مرآة عاكسة الخاق اهل البيت 
يفرحون  فاهنم  السام(  )عليهم 
يكون شيعتهم ف مستوى  حينام 
بالضوابط  االل��ت��زام  م��ن  ع��اٍل 
الرشعية ويتأملون حينام يبتعدون 
ان  تريدنا  عاشوراء  ذلك..  عن 
هنتدي، ان نستقيم، ان تسرتشد، 
ان نبني، ان نعدل، ان نتحرر من 
نجاهد،  ان   ، والتعصب  اهلوى 
ان  نضحي،  ان  ن��ت��ح��دى،  ان 
وان  واالنحراف  الظلم  نواجه 

نصمد ثم ان ننترص..
او  نضل  ان  منا  تأبى  عاشوراء 
نعبث  او  نتمّيع  او  ننحرف  ان 
نستعبد  ان  او  او نجور  نظلم  او 
نساوم  او  ننكرس  او  هُنزم  ان  او 
وصعبت  طالت  مهام  ُنقَهر  ان   ،
منا  تريد  عاشوراء  املواجهة.. 
نرتقي ف مستوى االستعداد  ان 
واملال  ال��روح  وب��ذل  للتضحية 
وقيم  ومبادئ  اهداف  اجل  من 

احلسني )عليه السام( ..
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ع��ن��دم��ا ن��ري��د 
يجب  هل  األغتسال 

أن يكون اجلسم غير مبلل؟
اجلواب : اليجب .

هل يجوز لي استئجار شخص يقوم عني باألعمال 
املستحبة مثل الصوم والصالة في حياتي؟

صاة  حكم  هو  ما   : السؤال 
وص��ي��ام امل��ري��ض ال��داخ��ل ف 

غيبوبة؟ 
اذا كان مغمى عليه  اجل��واب:  
جيب  مل  الصاة  وق��ت  مت��ام  ف 
ك��ان  اذا  اال  ق��ض��اؤه��ا  عليه 
االغامء بفعله فانه يلزمه القضاء 
وكذلك  االح��وط  عىل  عندئٍذ 
الجي��ب ق��ض��اء م��ا ي��ف��وت من 

الصيام بسبب االغامء. 

ان  يتمكن  كان  من   : السؤال 
قيام  ف  االح��رام  تكبرية  يكرب 
من  اليتمكن  بعدها  ول��ك��ن 
لو  اال بصعوبة ولكن  اجللوس 
القيام  امكنه  كرس  عىل  جلس 
عليه  يتعني  فهل  الثانية  للركعة 

اجللوس عىل الكرس ؟
بني  االم��ر  دار  اذا   : اجل���واب 
االح��رام  تكبرية  ح��ال  القيام 
واجللوس حاهلا مع القيام الداء 

الركوع يقدم الثاين .

ال  شخص  كان  اذا   : السؤال 
يستطيع ان يصيل معتدل القامة 
ج��دار  ع��يل  يستند  عندما  اال 
وكرب  امل���رض  بسبب  وذل���ك 

السن فهل صاته صحيحة ؟
اجلواب : نعم .

ارادهتا  سلبت  امرأة   : السؤال 
منذ سنة 1988 م أي )خمرفة( 
وهي  صحيحة  غري  وصاهتا 
فام هو حكم صاهتا  ال تصوم 
ابنها  ، هل جيب عىل  وصيامها 
موهتا  بعد  عنها  القضاء  الكبري 

أم ماذا ؟
حالتها  بلغت  إذا   : اجل���واب 
ال��راف��ع  اجل��ن��ون  ح��ّد  العقلية 

للتكليف فا يشء عليها .

مصابا  مريضًا  كنت   : السؤال 
بأمل ف الرأس فصليت جلوسا ً 
اول الوقت ببقاء املرض ال اخر 
الوقت، فاتفق ارتفاع احلمى ف 

الوقت فاحتطت باعادهتا، فهل 
رايكم  علييوفق  االع��ادة  عيّل 

فعًا ام ال ؟
االع��ادة مع  : ال جتب  اجلواب 
التمكن  عن  القياس  حصول 

منه.
السؤال : هل جيوز االعتامد حال 
السجود عىل اليد الصناعية ملن 

قطعت يده ؟
قابلة  ك��ان��ت  اذا   : اجل����واب 
واالحوط  الجيزي  لانفصال 
وج��وب��ًا وض���ع األق����رب من 

الكف فاألقرب .

السؤال : والدت تعاين من االم 
تؤدي  ان  من  يمنعها  بالظهر 
الصحيح  بالشكل  ص��اهت��ا 
جلوس  من  تؤديا  االن  وهي 
لتامس  ال��رتب��ة  برفع  وت��ق��وم 
الصاة  هلا  جي��وز  فهل  اجلبهة 

بذه الكيفية ؟
اجلواب : جيوز ان مل تتمكن من 

ال  بااليامء  ولو  قائمة  الصاة 
السجود .

عليه  اغمي  شخص   : السؤال 
فنقل ال مستشفى � حال اغامئه 
� تبعد عن وطنه مسافة رشعية، 
فكيف يصيّل و هو ف املستشفي 

قرصًا ام متامًا ؟
اجلواب: اذا سوفر به وهو نائم 
سبق  غري  من  عليه  مغمى  او 

التفات اتّم صاته.

جالس  وأنا  صليت   : السؤال 
ركبتي  ألن  ال���ك���رس  ع���ىل 
تؤملني هل جيوز ل الصاة وقد 

وضعت الرتبة عىل الطاولة ؟
عىل  وتسجد  جي��وز   : اجل��واب 

الطاولة .

قطعت  جيوزمن  هل   : السؤال 
إح�����دى ي���دي���ه م���ن امل��رف��ق 

أستيجاره للصاة ؟
اجلواب : جيوز .

لعدد:
سؤال ا

سابق:
عدد ال

جواب ال

جبر
ة 
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الحسيُن.. ثورٌة ضَد الظلِم ومدرسٌة إلصالِح البشر
اجلنة  اهل  شباب  سيد  استطاع 
من  يرضب  ان  السام(  )عليه 
واع��ظ��م  اروع  ث��ورت��ه  خ���ال 
ال�����دروس وال��ع��رب م��ن اج��ل 
البرش  وكرامة  وعزة  االنسانية 
به  يقتدي  شاخما  منارًا  وص��ار 
العامل ال يوم القيامة؛ وقد لعب 
الوقوف  ف  دورًا  الشهداء  سيد 
والطغيان  والفساد  الظلم  ضد 
يوم  فقام  الباطل،  ومقارعة 
عاشوراء فصىل بأصحابه صاة 
الغداة وقام بم قائا بعد ان محد 
تعال  الل  )ان  عليه:  واثنى  الل 
اذن ف قتلكم وقتيل ف هذا اليوم 
فعليكم بالصرب والقتال( فتبارش 
اص��ح��اب��ه ب��ل��ق��اء رب���م واهن��م 
ورحي��ان  َرْوٍح  عىل  سيقدمون 
ربم  عند  احياء  نعيم  وجنات 
مع سيد الشهداء فواقعة الطف 
التأريخ  جبني  ف  بصمة  تركت 
منافع  اج��ل  من  ال  ث��ورة  فهي 
اجل  من  بل  دنيوية  مناصب  و 

املحمدي االصيل  الدين  تثبيت 
ورفع  االس��ام  دعائم  وتثبيت 
االنسانية  احلرية  وتعزيز  الظلم 

و كرامتها بعيدا عن الذل.
فاحلسني )عليه السام( مدرسة 
ف  مدرسة  احلياة  معاين  لكل 
العفة  ف  م��درس��ة  الشجاعة  
والكرامة واالباء و االخوة ونبذ 
كل اشكال الظلم حيث رضب 
اهل بيت النبوة )عليهم السام( 
اروع الدروس ف مدرسة الطف 
تنري  منارًا  الدروس  هذه  لتبقى 
العصور؛  مر  العاملني عىل  درَب 
السام(  )عليه  احلسني  فثورة 
الباد  ع��ىل  حم��ص��ورة  تكن  مل 
االسامية بل استضاء با العامل 
لويس  الفرنيس  املسترشق  فهذا 
احلسني  اخذ  يقول:  ماسينون 
عاتقه  ع��ىل  ال��س��ام(  )ع��ل��ي��ه 
وقتل  االسامية  ال��روح  مصري 
هذا  بكرباء  العدالة  سبيل  ف  
يعني ان احلسني )عليه السام( 

الطاهرة  بروحه  االسام   فدى 
م��ن اج���ل دي��م��وم��ة ال��ع��دال��ة 
اذ  االس��ام،  وحفظ  االنسانية 
االس��ام  بقي  ما  احلسني  ل��وال 
وكذلك تأثر حمّرر اهلند بشخص 
السام(  )عليه  احلسني  االم��ام 
االمام  ان  وعرف  حقيقيًا  تأثرًا 
الكريمة  احل��ي��اة  م��درس��ة  ه��و 
وق��دوة  ال��ق��رآين  املسلم  ورم��ز 
و  وقيمها  االنسانية  لألخاق 
غاندي  ركز  قد  و  احلق  مقياس 
االم��ام  مظلومية  عىل  قوله  ف 
بشعاره  السام(  )عليه  احلسني 
االم��ام  م��ن  تعلمت  املشهور 
كيف  السام(  )عليه  احلسني 
فثورة  فأنترص،  مظلوما  اك��ون 
قدوة  هي  61ه���  ع��ام  احلسني 
ي��ق��ت��دى  ب��ا ف ك��ل االزم���ان 
طف  ف  الشهداء  سيد  فشعار 
كرباء هو برنامج متجدد يرفعه 
كل مظلوم يريد العزة والكرامة 
ث��ورة  جت��د  فأينام  واالص����اح، 

قوهتا  تستمد  فهي  الظلم  ضد 
وعزيمتها من ثورة ايب االحرار 
هي  فمظلوميته  السام(  )عليه 
سيوف  عىل  للدم  انتصار  اكرب 
للعاملني،  درس  وهي  الظاملني 
ان  بنا  اول  املسلمني  ون��ح��ن 
من  والِعرب  ال��دروس  نستلهم 
حلياتنا  ونوظفها  الطف  واقعة 
كرباء   طف  من  نستمد  فاليوم 
ن��ح��ن ع����راق ع���يل واحل��س��ني 
نستلهم  واح��دًا  صفًا  لنصطف 
للوقوف  العرب  االحرار  ايب  من 
الرشسة  هند  ابناء  هجمة  ضد 
عىل شعبنا ونأخذ الشجاعة من 
احلسني )عليه السام( للوقوف 
الفاسدين  واصاح  الظلم  ضد 
بتشويه  دورًا  ل��ع��ب��وا  ال��ذي��ن 
ليرسقوا  احلقيقي  االس����ام  
)سام  فاحلسني  الدين   باسم 
و  الظلم  ضد  ث��ورة  عليه(  الل 

مدرسة إلصاح البرش .
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وعىل هامش املؤمتر رصح احلاج 
رئيس  السلامن(  نعمة  )ري��اض 
عن  )االح���رار(  ملجلة  القسم، 
واالستعدادات  الفقرات  اه��م 
والتي  امل��ؤمت��ر،  طرحها  ال��ت��ي 
باخلدمة  املكلفون  عليها  عمل 
احل��س��ي��ن��ي��ة   ل��ش��ه��ري )حم���رم 
احل����رام وص��ف��ر اخل���ري( ق��ائ��ا: 
الستقبال  استعداده  القسم  بدا 
من  اكثر  منذ  احل��رام  حمرم  شهر 
االتصال  خ��ال  من  اسبوعني 
ب���األخ���وة م��س��ؤول امل��واك��ب 
والتنسيق  احلسينية  واهليئات 
ف  واخلدمية  االمنية  اجلهات  مع 
السنوي  املؤمتر  ألقامة  املحافظة, 
لتنظيم  ال��ث��ام��ن  ال��ت��ح��ض��ريي 
امل��واك��ب ال��داخ��ل��ة واخل��ارج��ة 
وتوفري  الرشيفتني  العتبتني  ال 
العارش  زي��ارة  خال  هلام  االم��ن 
ان  احلرام،مبينا  حم��رم  شهر  من 
احلسينية  واهليئات  املواكب  عدد 

املشاركة ف احياء مراسيم العزاء 
 )1500( يقارب  ما  احلسيني، 
كرباء  مدينة  من  وهيئة  موكب 
تقديم  ف  ي��ش��ارك��ون  امل��ق��دس��ة 
سيد  ل���زوار  اخل��دم��ات  خمتلف 
)عليه  احلسني  االم��ام  الشهداء 
القسم  ان  ال  )،اضافة  السام 
اعد برناجمًا خاصًا بأوقات نزول 
املواكب احلسينية من اليوم األول 
فمواكب  احل���رام،  حم��رم  لشهر 
بالنزول  تبدأ  التي  )الزنجيل( 
حتى  صباحا  الثامنة  الساعة  من 
وبعدها  امل��غ��رب  اذان  ح��ل��ول 
اط���راف مجهور  م��واك��ب  ت��ب��دأ 
عىل  مىض  التي  وهيئاهتا  كرباء  
ال  عام،مشريا   )100( تأسيسها 
ان نشاطات املواكب تتلف من 
موكب ال اخر منها خدمية تقدم 
احلسني  االمام  لزائري  اخلدمات 
وأخيه ايب افضل العباس )عليهام 
مواكب)  ال  اض��اف��ة  ال��س��ام( 

من  وغريها  الزنجيل(  و  اللطم 
الشعائر احلسينية العاشورائية.

حممد  )جاسم  العقيد  ق��ال  فيام 
القانونية  الدائرة  مدير  كاظم( 
ان  ك��رب��اء:  رشط��ة  مديرية  ف 
الثامن يعد حلقة  السنوي  املؤمتر 
م��ن ح��ل��ق��ات االس��ت��ع��دادات  
ذكرى  حمرم  من  العارش  لزيارة 
)عليه  احلسني  االم��ام  استشهاد 
املؤمترين  ان  مضيفا   ، السام( 
اق��ام��وا ل��ق��اءات م��ت��ع��ددة  مع 
اصحاب املواكب واهليئات، وتم 
حتريرية  بتوجيهات  تزويدهم 
املؤمتر  عقد  ثم  ومكتوبة،ومن 
التوجيهات  جممل  عىل  للتأكيد 
املاحظات  ملجموعة  واالستامع 
اخلدمي  باجلانب  تتعلق  التي 
تفاعل  هناك  وك��ان  واالم��ن��ي،  
املواكب  ممتاز من قبل  اصحاب 
بإبداء استعدادهم للتعاون، وان 
جانب  ال  امنية  حلقة  يشكلوا 

القوات االمنية للخروج بالزيارة 
باملستوى املطلوب واملخطط له.

الفتًا ال ان  هناك ضوابط  بدأنا 
ب��إع��داده��ا م��ن خ���ال ق��اع��دة 
بتسجيل  تقوم  التي  البيانات  
 2004 ع��ام  بعد  م��ن  امل��واك��ب 
ف  بتحديثها  مستمرون  ونحن 
كل عام ليكون كل موكب وهيئة 
وإجراء  الضوابط  وفق  مسجا 
ومدى  للموكب  موقعي  كشف 

التزامه.
ويذكر ان قسم الشعائر واملواكب 
احلسينية التابع للعتبتني احلسينية 
أص��در  املقدستني  والعباسية 
والتعليامت  التوصيات  من  مجلة 
اإلمام  عاشوراء  بزيارة  اخلاصة 
منها  ال��س��ام(  احلسني)عليه 
النظافة  ع��ام��ل  ع��ىل  املحافظة 
عىل  تنترش  التي  األشجار  وعىل 
للحرمني  املؤّدية  الطرق  جانبي 

الرشيفني.

ير
قار

ت

قسم الشعائر والمواكب يعقد مؤتمره السنوي الثامن

  لمناقشة الجوانب التنظيمية والخدمية واألمنية في كربالء المقدسة
عقد قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم اإلسالمي التابع للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين مؤتمره السنوي التحضيري 

الثامن لمناقشة الجوانب التنظيمية والخدمية واألمنية، استعدادًا لتنظيم مراسيم زيارة العاشر من محرم الحرام 1437ه� بمشاركة مسؤولي الجهات 

تقرير/ ضياء األسدي االمنية والخدمية في محافظة كربالء المقدسة، وذلك على قاعة سيد االوصياء في الصحن الحسيني الشريف.
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تقرير/ ضياء األسدي 

املقدسة  كرباء  أه��ال  استبرَش 
مركز  بافتتاح  خ���ريًا؛  ال��ك��رام 
السام(  )عليها  زينب  السيدة 
األس��ن��ان  ب��ع��اج  التخصيص 
)عليه  الشهداء  سيد  جممع  ف 
األمانة  شيدته  ال��ذي  السام( 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
مركز  ف  اخل��ان  ب��اب  بمنطقة 
عددًا  سيخدم  وال��ذي  املدينة، 
من  وخاصة  امل��رىض  من  كبريًا 
الدخل  وذوي  الفقرية  العوائل 
زي��ارة  ع��ن  وتغنيهم  امل��ح��دود 
التي  اخلاصة  الطبية  العيادات 
بعضها  ف  العاج  أجور  وصل 

إل أرقام خيالية.
جاء  املركز  افتتاح  عن  اإلعان 
ف حفل بسيط قّص فيه الدكتور 
صباح املوسوي؛ مدير عام دائرة 
صحة كرباء الرشيط هلذا املركز 
الطبي املهم الذي يعّد ثمرة من 
العتبة  بني  املستمر  التعاون  ثامر 

احلسينية ودائرة الصحة.
وحتدث الدكتور معتصم غازي 
دائرة  عام  مدير  معاون  املحنه؛ 
الل  بحمد  »تم  قائًا:  الصحة 

التخصيص  املركز  افتتاح  تعال 
السام«  »عليها  زينب  للسيدة 
الصحة  ل��دائ��رة  اداري���ا  التابع 
وبأرشاف مبارش من قبل االمانة 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
ال��ت��ي ت��واص��ل ب���ذل اجل��ه��ود 
بجميع  وامل��ش��ك��ورة  ال��ك��ب��رية 
الصحية  وخاصة  االجت��اه��ات 
وعودتنا عىل االنجازات الرائعة 
من قبلها, فهذا املركز متخصص 
جتهيزا  وجمهز  االسنان  بعاج 
االجهزة  بأحدث  ووافيا  كاما 
ت��ك��ون  ان  ون��ت��م��ن��ى  ال��ط��ب��ي��ة 
اخلدمات املقدمة من املركز هي 
خدمات نوعية فريدة الن لدينا 
بجميع  كثرية  تصصية  مراكز 
املحافظة  ف  املختلفة  املناطق 
مراكز  فتح  بصدد  نحن  واالن 

ف  لألسنان  اخ��رى  تصصية 
املكان  هلذا  تبقى  لكن  املحافظة, 
املباركة  الناحية  من  مهمة  ميزة 
التي  النوعية  والتجهيزات 
اخلدمات  كباقي  وليس  حتتويه 
امل��راك��ز  ف  امل��ق��دم��ة  البسيطة 

االخرى«.
كدائرة  »دورن��ا  املحنة  واضاف 
املقدسة  كرباء  حمافظة  صحة 
الطبية  ال��ك��وادر  ب��دع��م  كبري 
والصحية ف املحافظة فنحن عىل 
املاكات  بتوفري  االستعداد  اتم 
وحسب  امل��رك��ز  هل���ذا  الطبية 
فهو  للبلد  وبالنسبة  هلا,  احلاجة 
من  الكثري  ال  م��اس��ة  بحاجة 
ما  وخاصة  الصحية  اخلدمات 
التي  األسنان  بأمراض  يتعلق 
االخرى  املحافظات  ف  تتطلب 

ف  اما  وجتميلها  إلدامتها  سنني 
قصوى  رسع��ة  فهناك  كرباء 
من  كبري  بشكل  العمل  بإنجاز 
خ���ال ت��ض��اف��ر مج��ي��ع اجل��ه��ود 
الكبري  العمل  فيها  بام  الصحية 
خدمة  املقدسة  العتبات  م��ن 
للمواطنني الكرام وباخلصوص 
هكذا  مثل  افتتاح  خ��ال  م��ن 
رسعة  ذات  تصصية  م��راك��ز 
أن  منوهًا  واالنتاج«،  العمل  ف 
هنالك »مركزا تصصيا اخر ف 
الصحة  لدائرة  تابعا  احلر  ناحية 
ليتم  التجهيز  ال  فقط  حيتاج 

افتتاحه أمام املرىض«.
املدينة  أهال  رّحب  جهتهم  من 
اخلدمات  ه��ذه  بمثل  املقدسة 
العتبة  تنفذها  التي  الصحية 
مع  بالتعاون  املقدسة  احلسينية 
مؤكدين  كرباء؛  صحة  دائ��رة 
اخلدمية  املشاريع  هذه  مثل  أن 
امل��واط��ن  مصلحة  ف  ت��ص��ب 
الكرام  والزائرين  الكربائي 

وتفف عن كاهلهم.

مشاريع العتبة الحسينية تتّوُج بالنجاح
افتتاُح مركز السيدة زينب التخصصي بعالج األسنان.. 

األحرار/ قاسم عبد الهادي
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)االح�������رار( ال��ت��ق��ت رئ��ي��س 
كاظم(  حسن  )حممد  املهندسني 
تنفيذ  الية  القسم ليوضح  رئيس 
املرشوع وما حيتويه من تفاصيل 
م��رشوع  ان  ف��ق��ال:  ت��وس��ع��ي��ة 
)عليها  زينب  العقيلة  صحن 
التوسعية  املشاريع  من  السام( 

التي تنفذها االمانة العامة للعتبة 
زائري  خلدمة  املقدسة  احلسينية 
ينفذ  املرشوع  ان  املدينة،مضيفا 
مرت  ال��ف   )  52  ( مساحة  عىل 
املحاذي  اجل��زء  يشمل  م��رب��ع، 
لواجهة باب قبلة اإلمام احلسني 
منطقة  ويضم  السام(  )عليه 

املخيم  من  باملقربة  الزينبية  تل 
الشهداء  باب  وباجتاه  احلسيني 
ش���ارع  م���دخ���ل  ال  وي���ص���ل 
الشهداء، مبينا ان صحن العقيلة 
يتكون من طابقني حتت األرض 
علوي،  وطابق  اريض  وطابق 
التصاميم  حياكي  والتصميم 

اخل��اص��ة ب��ن��دس��ة االرضح���ة 
واملراقد املقدسة والتي تتميز با 
العامرة االسامية وفق مفردات 
ال��ص��ح��ن ال��رشي��ف ه��و رب��ط 
الزينبي  والتل  احلسيني  املخيم 
باملرقد املقدس والذي متثل اهم 
اخلالدة  الطف  ملحمة  عنارص 

تقرير: ضياء االسدي 

الحسينية  للعتبة  والفنية  الهندسية  الكوادر  بإشراف 
المباشرة بإنشاء صحن العقيلة زينب »عليها السالم« 

وفق التصاميم االسالمية المعاصرة

بإشراف الكوادر الهندسية والفنية لقسم الشؤون الهندسية التابع لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، شهدت مدينة كربالءالمقدسة 
المقدسة،  العقيلة زينب )عليها السالم( وهو من اهم المشاريع المهمة للعتبة  الميداني لمشروع انشاء صحن  المباشرة بالعمل 

والذي  سيتم بناؤه وفق التصاميم اإلسالمية الممزوجة بالعمارة الحديثة.

00000000000

االحرار: حسين نصر 
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الزينبي  التل  موقع  معاجلة  بعد 
بشكل هندس معامري وإضافة 
اصحن جديدة له حيث سيكون 
ه��ن��اك حم��ور ح��رك��ي وب��رصي 
ج��دي��د هل��ذا امل���رشوع وس��وف 
العنارص  عىل  الصحن  حيتوي 
بطابقني  مكتبة  منها  التالية 
ومتحف  بطابقني  وم��ت��ح��ف 
ومضيف  ال��س��ج��اد  ل��ع��رض 
موقع  عىل  واملحافظة  بطابقني 

سور املخيم.  
ضمن  ان  حديثه  كاظم  ويتابع 

امل�����رشوع ت��ص��ي��ص ال��ط��اب��ق 
ال��ص��اة  إلق���ام���ة  األريض 
والشعائر  ال��زي��ارة  وم��راس��ي��م 
بعض  إض��اف��ة  م��ع  احلسينية 

مثل  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
املتحف وغريها، إضافة لوجود 
بالنساء، ويمكن  قاعات خاصة 
األماكن  بعض  استغال  أيضا 

لبعض  ال��رسداب  ف  املوجودة 
تعويضًا  التسويقية،  الفعاليات 
عن األسواق التي أزيلت سابقًا 
وحت��م��ل ه��ذه األس����واق نفس 
مع  املتوافق  التقليدي  الطابع 
معامل املدينة القديمة، أما الطابق 
من  جمموعة  فسيضم  االخ���ر 
اخلدمات الصحية ك� )احلاممات، 
ال��وض��وء(،  وأم��اك��ن  املغاسل 
العام  التصميم  ان  ال  مشريا 
ترابط  ملسألة  مراعياٍ  سيكون 
الزينبي  التل  مع  املقدسة  العتبة 
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واملخيم احلسيني بشكل برصي 
له  يراد  امل��رشوع  ألن  وحركي، 
بمباين  التوسعة  هذه  يربط  ان 
الذي  بالشكل  القائمة  العتبة 
الطف،  معركة  م��رسح  ي��ؤك��د 
ظاهر  ال��ب��رصي  االم��ت��داد  الن 
والتل  املخيم  بني  ما  بوضوح 

الزينبي وموضع الشهادة، ومثل 
من  تعالج  أن  جيب  أمور  هكذا 
املوضوعة،مع  التصميم  خال 
التخطيطية  االعتبارات  مراعاة 
وضعتها  ال��ت��ي  والتصميمية 
م��ؤس��س��ة ال���ك���وث���ر اخل��ريي��ة 
هي  التوسعة  ان  »م��وض��ح��ا« 
اجلهة  من  كبري  صحن  إضافة 
يكون  الزينبي  للمقام  االمامية 
يستوعب  ال  جدا  ضيقا  املكان 

احلفاظ  يمكن  كبرية وال  اعدادًا 
القريبة  الرتاثية  االس��واق  عىل 
وه��و  الزينبية  ت��ل  م��ق��ام  م��ن 
العاوي  وسوق  الزينبية  سوق 
القديمة  املدينة  معامل  من  وهي 
بشكل  تصميمها  إع���ادة  بعد 
للعامرة  يتضمن اجلاملية هلا وفقا 

الفائدة  حيقق  وب��ام  االسامية 
وزائريا،  املقدسة  املدينة  ألهل 
عىل  امُل��ح��اف��ظ��ة  ال  ب��اإلض��اف��ة 
االخرى  الرتاثية  االسواق  باقي 
وباب  اخلان  باب  )سوقي  مثل 

الساملة(.
املهندس )حسني  قال  من جهته 
الكوثر  مؤسسة  من   ) حبيبي 
التنفيذي  وامل���دي���ر  اخل���ريي���ة  
زينب)عليها  العقيلة  للصحن 
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صحن  م��رشوع  ان   : ال��س��ام( 
 ) السام  )عليها  زينب  العقيلة 
تزيد  كبرية  مساحات  عىل  يقام 
عىل  )165( الف مرت مربع ، تم 
مرتا   )30( بعمق  االرض  حفر 
حتت االرض لعزل املياه اجلوفية 

)1(م��رت  بسمك  ع��ازل  بجدار 
 )6( امل��رشوع  م��دة  ان  ،مضيفا 
طابقني  انشاء  يتضمن  سنوات 
ونفق كبري حتت االرض بطابقني 
وجت��ه��ي��زه  ب��س��امل وم��ص��اع��د 
اجهزة  ال  اض��اف��ة  كهربائية 

يستفيد  التي  الضخمة   التربيد 
ال��زي��ارات  خ��ال  ال��زائ��ر  منها 
املليونية.ويذكر ان االمانة العامة 
للعتبة احلسينية املقدسة،وضعت 
شاملة  معامرية  توسعية  خطة 
ملدينة كرباء املقدسة بشكل عام 

احلسني  االم��ام  مرقد  وتوسعة 
املحيطة  واملراقد  السام(  )عليه 
ال  للوصول  خاص،  بشكل  به 
ي��وازي  ال��ذي  املكان  مجاليات 
اط��ره��ا  ف  ال��ع��امل��ي��ة  ي��ف��وق  او 

االسامية.
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احلسني  اإلم���ام  متحف  إدارة  تسلمت 
العامة  لألمانة  التابع  ال��س��ام(  )عليه 
للعتبة احلسينية املقدسة، قطعة أثرية ثمينة 
أهديت  )القاجاري(  للعهد  تارخيها  يعود 
السام(  احلسني)عليه  االم��ام  مرقد  ال 
اب��ان  ال��س��اب��ق،  ال��ن��ظ��ام  ازالم  ورسق��ه��ا 
االنتفاضة الشعبانية املباركة سنة 1991 م 

ف مدينة كرباء املقدسة .
)عاء  السيد   ) )االحرار  ملجلة  ذلك  اكد 
املتحف،  م��س��ؤول  ال��دي��ن(  ضياء  أمح��د 
قطعة  تسلمت  املتحف  ادارة  ان  مضيفا 
عاما   )  150 عمرها)  ثمينة  نفيسة  اثرية 
اهديت ملرقد االمام احلسني ومتت رسقتها 
النظام  أرسلها  التي  ال��ق��وات  قبل  م��ن 
االمام  مرقدي  لرضب  كرباء  ال  السابق 
احلسني وأخيه ايب الفضل العباس )عليهام 
مبينا  املجاورة،  البنايات  وهتديم  السام( 
القطعة حتوي زخارف ونقوشا وآيات  ان 
بالفضة فضا عن  املكتوبة  الكريم  القرآن 

السام(،  )عليهم  البيت  اهل  ائمة  أسامء 
وبعض الطاسم باللغة العربية الفصيحة، 
هي  التي  الفنية  التحفة  هذه  ان  ال  مشريا 
االم��ام  مرقد  إل  املقدمة  اهل��داي��ا  إح��دى 
1285ه���(  عام)  السام(  )عليه  احلسني 
العهد  ف  الصفوية  الدولة  ملوك  أحد  من 
من  جمموعة  عليها  عثر  )ال��ق��اج��اري(، 
شيوخ العشائر وجتار املقتنيات األنتيكات 
الرشيف،  املرقد  ال  وأعادوها  بغداد  ف 
لكوهنا حتمل قرائن عديدة تؤكد عائديتها 
املتحف  وك��وادر  املقدسة،  العتبات  ال 
ادامة  عىل  احلرص  كل  حريصة  املختصة 
عرضها  ثم  ومن  وصيانتها  القطعة  هذه 
املتحف  داخ��ل  املهمة  املقتنيات  ضمن 
القطعة  ان  ال  الفتا  الرشيف،  احلسيني 
كانت تستخدم ف السابق لتقديم العصائر 
زيارات  ف  احلسينية  املواكب  ف  للزائرين 

عاشوراء واألربعينية.

احلسني  االم��ام  متحف  ل��دى  ان  مؤكدا 
)عليه السام( وثائق تؤكد ان عددا كبريا 
احلسني  االمام  باسم  املسجلة  القطع  من 
العتبة  من  وهنبت  رسقت  السام(  )عليه 
شتى  بني  توزيعها  وتم  املقدسة  احلسينية 
ويعد  السابق،  العهد  اب��ان  العامل  م��دن 
قبل  م��ن  نفيسة  قطعة  هكذا  اس��رتج��اع 
الوالء  عىل  واضحا  دليا  العشائر  وجهاء 
لقيمة  واإلدراك  والوعي  الكبري  احلسيني 

هكذا مقتنيات.
)عليه  احلسني  اإلم��ام  متحف  أن  يذكر 
للعتبة  العامة  لألمانة  التابع  ال��س��ام( 
احلسينية املقدسة استلم من الشيخ )عامر 
بغداد  أهال  من   ) اإلبراهيمي  حنون  آل 
ومزخرفة  بالفضة  مطلية  نحاسية  أواين 
الكريم  القرآن  من  آي��ات  عليها  ونقش 
واسم اإلمام احلسني وأئمة اهلدى )عليهم 
ترمز لكفي  النحاس  السام ( وكفني من 
هذه  وت��ع��ود  ال��س��ام(  )عليه  ال��ع��ب��اس 
وهي  ماضية  سنوات  إل  الثمينة  النفائس 
اإلمام  إل  املهداة  والتحف  النفائس  من 

احلسني) عليه السام(.
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استرجاع قطعة أثرية عمرها) 150( عاما سرقت 
من مرقد اإلمام الحسين )عليه السالم( إبان االنتفاضة الشعبانية 

تقرير: ضياء االسدي 
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للعتبة  العامة  االم��ان��ة  اطلقت 
م��رشوع��ا  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
بيوتات كرباء  متنقا ف  روحيا 
)نحن  ش��ع��ار  حت��ت  امل��ق��دس��ة، 
م��س��ت��ع��دون إلق��ام��ة امل��ح��اف��ل 
بيوت  من  بيت  كل  ف  القرآنية 
ك��رب��اء امل��ق��دس��ة(، وذل��ك من 
اجل توجيه املجتمعات للتمسك 
بالقرآن الكريم فضًا عن تدعيم 
بني  واالرتباط  التعاون  أوارص 

املؤمنني عرب القرآن الكريم.
نشوء  ع��ىل  ال��ض��وء  ولتسليط 
امل�������رشوع وت���وس���ع���ه، جم��ل��ة 
)االحرار( التقت احلاج )رسول 
ال���وزين( امل��رشف عىل امل��رشوع 
عن  ليحدثها  مؤسسيه  واح��د 
وكيفية  العمل..؟  وآلية  البداية 
االرس  ب��ي��وت��ات  ال  ال��وص��ول 

الكربائية..؟ فقال: 
بدئ املرشوع قبل سنتني، بتجمع 
القراء  وبعض  الشباب  من  ثلة 
دين  رجال  ال  اضافة  املحرتفني 
لاحتفال بزواج احد املؤمنني ف 
كانت  والفكرة  اجلمع،  ايام  احد 

حتويل طقوس الزواج من االشياء 
للمجتمع  واملسيئة  املتخلفة 
اشكاليات  ال  اضافة  الكربائي 
الديني،  ال��ش��ارع  عند  حتريمها 
متكونا  قرآين  حمفل  اول  كان  لذا 
)الشيخ  وهم  اشخاص   )9( من 
حسن  ومرتىض  اخلزاعي  مهدي 
احلديدي  معمر  والسيد  شاكر 
وحيدر  املوسوي  عاء  والسيد 
اليساري  مهدي  والشيخ  جبار 
وم��ن��ت��ظ��ر احل���دي���دي وم��رت��ىض 
عاء(، مضيفًا أن »الفكرة القت 
استحسان املجموعة املؤمنة ملا هلا 
القران  ثقافة  اشاعة  ف  اهية  من 
الكربائية  االرس  بني  الكريم 
فجاءت تسمية )املحافل القرآنية 
ف البيوت( والتي باركها سامحة 
الكربائي(  املهدي  )عبد  الشيخ 
احلسينية  للعتبة  ال��ع��ام  االم��ني 
موافقة  استحصال  وتم  املقدسة 
قسم دار القران الكريم ف العتبة 
تشكيل  فكرة  وتولدت  املقدسة، 
بشكل  القرآنية  املحافل  وح��دة 
يوم  كل  عملها  ليستمر  رسمي 

فكان  العشاء،  صاة  بعد  مجعة 
فاعل؛  حضور  وله  جيدًا  العمل 
بيت  ال  بيت  م��ن  يتنقل  وه��و 
إل  املشاركني  القراء  عدد  ليصل 
)200( شخص بعد )80( مجعة 
اعداد  ي��رتاوح  فيام  املحافل  من 
 - م��ن)35  باملحافل  امللتزمني 

60( شخصا. 
املحافل  وح��دة  ان  ال��وزين  وبني 
القرانية تضم بني قرائها  خمتصني 
القران  وقواعد  وقراءة  باغة  ف 
قرآين  درس  اقامة  ويتم  الكريم، 
ال  ال��ذي  او  ضعيفة  قراءته  ملن 
واحل��رك��ات  التوقفات  ي��ع��رف 
ال تدريس جممل مفاهيم  اضافة 
ان  ال  منوها  الكريم،  ال��ق��ران 
تقيم حمافلها  ان  الوحدة مستعدة 
ف  وليس  العراق  ف  بيت  أي  ف 
خال  من  وذل��ك  فقط  كرباء 
بالقدوم  اما  االتصال والتسجيل 
ال العتبة املقدسة او ارسال احد 
املوبايل  طريق  عن  او  االخ��وة 
لتلبية  مستعدين  وس��ن��ك��ون 
الطلب، مؤكدًا ان االمانة العامة 

للعتبة احلسينية املقدسة توفر كل 
مستلزمات املحفل من مصاحف 
ونقل القراء والراغبني باملشاركة 
االعانية،  البوسرتات  وطباعة 
وإن��ام  املحفل  ع��ىل  خيترص  وال 
قراءة  منها  حسينية  فقرات  هناك 
البيت  اهل  عن  شعرية  قصائد 
جملس  السام(،وإقامة  )عليهم 
درع  وت��ق��دي��م  خمترص  حسيني 
اخلاص  املقدسة  احلسينية  العتبة 

بمحافل البيوت.   
وح��دة  اّن  إل  ال���وزين  وأش���ار 
حمافلها  اقامت  القرآنية  املحافل 
ف  الكربائية  البيوت  ال  اضافة 
احلسينيات واملحات التي تفتح 
ومن  للزائرين  والفنادق  حديثا 
ال  لنتقل  جلساتنا  توسعت  ثم 

املحافظات والعاصمة بغداد.
وحدة  ان  حديثه  ال��وزين  ويتابع 
الفكرة  بنقل  ترشفت  املحافل 
ال دولة لبنان وان شاء الل تعال 
مستقبا سنسافر ال دول أخرى 

لتوسعة املحافل القرآنية.

وحدة المحافل القرآنية في  العتبة الحسينية 
 تشيع ثقافة القرآن في البيوت الكربالئية
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إدارُة العتبات المقدسة.. إنموذجًا للدولة العادلة

عادلة  دول��ة  ظل  ف  العيش  إن 
تتحقق  مل  ُأمنية  رشيدة،  وإدارة 
للعراقيني، منذ زمن طويل، مهام 
والشخوص،  األنظمة  تغريت 
ف���رتاك���م ال����دم����ار واخل�����راب 
حتى  السنني  مر  عىل  والفساد، 
ميزانيات  ظل  ف  ذروت��ه  وص��ل 
األزمة  مع  وتناقص  انفجارية، 
طردية  العاقة  فكانت  املالية، 
تلك  ف  ي��دور  والشعب  بينهام، 

الدوامة املظلمة.
ف ظل تلك األجواء السوداوية، 
وضياًء،  وهجًا  يزداد  نور  يسطع 
هي  العراق،  أرض  من  بقعة  ف 
كرباء احلسني والعباس )عليهام 
املرجعية  السام(، بعد أن تولت 
عىل  اإلرشاف  العليا،  الدينية 
العتبتني املقدستني، ب�أمانة الشيخ 
ال��ك��رب��ائ��ي وال��س��ي��د ال��ص��اف، 
لإلدارة  إنموذجًا  إدارهتام  فكانت 
العمل  فكان  واملخلصة،  النزية 
جيري بصمت؛ ولكن اإلنجازات 
نفسها،  الكبرية بدت تفصح عن 
وسط دهشة املتابعني، من داخل 

العراق و خارجه.
العتبة  م����رشوع  ن��ت��ذك��ر  ك��ل��ن��ا 
مرشوع  بافتتاح  املطهرة  العباسية 
نال  الذي  الكفيل(،  )دجاج  بيع 
السوق  ف  واسعًا  ورواجًا  شهرة 
البداية  تلك  فكانت  املحلية، 
االستثامري  املجال  ف  الناجحة 

قد أعطت حافزًا للقيام بمشاريع 
أوسع، شملت خمتلف النشاطات 
والزائر،  املواطن  حياة  متس  التي 
املقدسة  العتبات  مستوى  عىل 
التي ُوصفت بجنة عىل األرض، 
ومل تقترص عىل ذلك، بل شملت 
وبقية  كرباء  حمافظة  املشاريع، 

املحافظات املجاورة.
املنجزات،  بد أن نشري إل  هنا ال 
قيد  املشاريع  أو  حتققت  التي 
اإلنجاز، فمنذ أيام افتتحت العتبة 
مستشفى  امل��ق��دس��ة،  العباسية 
»الكفيل« ضم مئتي رسير، أنشئ 
العاملية،  امل��واص��ف��ات  ب��أح��دث 
الذي  الوزراء،  أثار دهشة رئيس 
حرض حفل افتتاحه، إذ مل يستطع 
إنشاء  الذي سبقه من  ال هو وال 
أما  حجمه،  بنصف  مستشفى 
فا  احلسينية،  العتبة  مشاريع 
واح��د؛  بمقال  حرصها  يمكن 
ولكن سنشري إل أهها، ف املجال 
مرشوع  عىل  اإلرشاف  الصحي 
العابدين  زين  اإلم��ام  مستشفى 
نسبة  إذ وصلت  السام(،  )عليه 
بطريقة  وُبني   %95 إل  إنجازه 
قبل  من  ويدار  ومتطورة،  حديثة 

رشكة طبية عاملية.
أي��ض��ا،  ال��ص��ح��ي  امل��ج��ال  وف 
يوفر  عماق  مستشفى  إن��ش��اء 
من  حت��د  ك��ب��رية،  طبية  خ��دم��ات 
البلد؛  خارج  ال  العراقيني  سفر 

مستشفى  وه��و  العاج  لغرض 
ال���وائ���يل« بحي  »ال��ش��ي��خ أمح���د 
ملرىض  آخر  ومستشفى  اإلسكان 
عىل  طبي  رصح  أكرب  الرسطان، 
العتبة  تنفذه  ال��ع��راق،  مستوى 
جممع  إنشاء  إل  إضافة  احلسينية، 
للعيادات الطبية ف مدينة كرباء.
عملت  ال��زراع��ي،  امل��ج��ال  وف 
تعود  زراعية  مدينة  إنشاء  عىل 
)عليه  احلسني  لإلمام  ملكيتها 
ال���س���ام( ُخ��ص��ص��ت إلن��ت��اج 
الزراعية، واملنتوجات  املحاصيل 
احليوانية عىل مساحة )20000( 
األرايض  استصاح  بعد  دون��م، 
وفيام  ال��دول��ة،  م��ن  املستملكة 
يتصل بذا اجلانب، استرياد أكرب 
زراعية  ومكائن  أعاف،  معمل 

من أرقى املناشئ العاملية.
فمشاريع  السكني  القطاع  أم��ا 
الزائرين  مدينة  منها  ع��دي��دة، 
عماق،  جماين  سكني  وم��رشوع 
بواقع  دونام   )155( مساحة  عىل 
إلسكان  سكنية؛  وح��دة  أل��ف 
املهملة،  الرشحية  تلك  الفقراء 
سكني  جم��م��ع  أول  وإن���ج���از 
)7000(م2  بمساحة  استثامري 
السكني«  الفردوس  »جممع  وهو 
فضًا عن مشاريع سكنية أخرى، 
املستشفيات  ق���رب  ل��ألط��ب��اء 

احلديثة التي ُأنشئت.
والثقاف  التعليمي  وللجانب 

مدارس  كإنشاء  ملحوظ،  اهتامم 
التي  الوارث،  لأليتام، ومدارس 
األساليب  أح��دث  فيها  تطبق 
كان  التوّحد  وملرىض  التعليمية، 
حيث  االهتامم،  من  نصيب  هلم 
أنشئ مرشوع هو األول من نوعه 
ف املحافظة لرعاية تلك الرشحية.
أضخم  إنشاء  الثقافة،  خيص  ما 
العراق،  جممع ثقاف عىل مستوى 
هو جممع )اإلمام احلسني القرآين( 
فريدة  فنية  حتفة  املختصون،  عّده 
وجممع  ال��ع��راق،  ف  نوعها  م��ن 
جممع  باسم  ضخم  آخ��ر  ثقاف 
)عليه  املجتبى  احلسن  اإلم���ام 

السام(.
)مرشوع  الساندة  املشاريع  ومن 
امل��ق��ل��ع( ال����ذي ي��ن��ت��ج امل���واد 
عالية  بمواصفات  اإلنشائية، 
العتبة  مشاريع  لدعم  اجل���ودة؛ 
صناعية  وم��ش��اري��ع  احلسينية، 
غ��ذائ��ي��ة وغ���ريه���ا، ت��ل��ك أب��رز 
املشاريع وليست كلها، إذ ال جمال 

لذكرها.
نستخلص عربًا ودروسًا  هنا  من 
واملنافق  املخادع  يأمتن  من  أن  ف 
ملك،  أو  م��ال  ع��ىل  وال��س��ارق، 
أما  منثورًا،  هباًء  ستذهب  فإهنا 
أهلها؛  يد  ف  األمانة  وضعت  إن 

سُتنمى األموال وتعّمر الديار.   

بقلم: عمار العكيلي
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الركُب يسيُر والمنايا تسيُر معه مواكبٌة عاشورائية.. 

سلطاُن اإلرادة

العلمية  الدراسات  لنا  كشفت 
يمتلك  إن��س��ان  ك��ل  إن  القيمة 
إرادة عظيمة كفيلة بقهر وتذليل 
أجواء  وسط  الصعوبات  مجيع 
الفكري  الرصاع   _ املعرتك  من 
شخصية  ب���رزت  ال��ع��ق��ائ��دي، 
ات���ذت م��ن ال��ع��ز وال��ش��م��وخ 
صفات  ب��أروع  وحتلت  شعارا 
بذلك  جمسدة  واإلب��اء  البطولة 
بصمتها  وضعت  ملحمة  أروع 
ن��اه��ي��ك عن  ال��ب��رش  ت��اري��خ  ف 

وأعظم  وأنقى  أشهى  تقديمها 
إن��اء  ف  علمية  م��ادة  وأض��خ��م 

املعرفة واإلبداع.
اإلرادة التي ترعرعت بشخصية 
البسيطة  وج��ه  عىل  مثيلها  قل 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  شخصية 
إنه  فخرًا  يكفيه  الذي  السام( 
ابن الطهر الطاهر والنجم الزاهر 
كفاه  هاشم  آل  من  املنري  والقمر 
رسول  وجده  أفتخر  حني  فخرًا 
الل أك��رم م��ن م��ىض، وأم��ه من 

ذا  يدعى  وعمه  أمح��د،  سالة 
الل  رساج  وهم  جعفر  اجلناحني 
ف األرض وفيهم كتاب الل انزل 
صادقا، وفيهم اهلدى وهم أمان 
الناس  ف  وشيعتهم  للناس  الل 
ي��وم  ومبغضهم  شيعة  أك���رم 
ليس  فاحلسني  خي��رس..  القيامة 
وليس  م��رشوع  هو  بل  شخصًا 
كلمة  وليس  منهج  هو  بل  فردًا 
بل هو راية عز وشموخ وحيث 
ما نريد أن نعيش بسامة وكرامة 

حتت  نكون  عندما  وفخر  وعزة 
راية احلسني )عليه السام(، فهو 
ذرات  بقايا  من  تكونت  إرادة 
ال  مما  والفضيلة  والطهر  النبوة 
جرم أن دافعها األساس سيكون 
ك��ال��س��ي��ل اجل�����ارف، وال��ط��ود 
الشامخ لتجعل من أهدافها راية 

فع با الدين عاليًا. عز ترَّ

زيد علي كريم الكفلي

احلسني؟  ل��ث��ارات  ي��ا  معنى  م��ا 
السعودية  ح��ك��ام  ي��ف��زع  ومل���ا 
وأع������راب اخل��ل��ي��ج م���ن ه��ذا 
ل��ث��ارات احلسني  ي��ا  ال��ش��ع��ار؟ 
يعتقد  كام  طائفيًا  شعارًا  ليس 
ف  وم��ن  والطائفيون  األغبياء 
رسال  شعار  أنه  م��رض؟  نفسه 
احلق,  عىل  التجاوز  بعمر  عمره 
بعهد  بدئ  احلق  عىل  والتجاوز 
عندما  ال���س���ام(  )ع��ل��ي��ه  آدم 
والثأر  هابيل,  أخ��اه  قابيل  قتل 
فالل  امل��ض��اع,  باحلق  طلب  ه��و 
واملرشكني  الكفار  توعد  تعال 
الربيئة  النفس  وقتلة  واملنافقني 
بغري حق وقال تعال عنهم »هلم 
اآلخرة  ف  وهلم  خزي  الدنيا  ف 
 « تعال:  وق��ال  عظيم«،  ع��ذاب 
فتنة  تكون  ال  حتى  وقاتلوهم 
فا  انتهوا  فأن  لل  الدين  ويكون 
وقال  الظاملني«،  عىل  إال  عدوان 
)جل وعا(: »يا أيا النبي جاهد 
عليهم  وأغلظ  واملنافقني  الكفار 

املصري«،  وبئس  جهنم  ومأواهم 
وأول من نرص احلق ونذر نفسه 
للدفاع عن نبوة حممد )صىل الل 
يولد  أن  قبل  وبعثته  وآله(  عليه 
األول  العرب  ملك  هو  ويبعث 
حممد  والنبي  يزن,  ذي  بن  سيف 
)صىل الل عليه وآله( هو من قال: 
حسني«  من  وأن��ا  مني  »حسني 
قتل  أنفسهم  هلم  سولت  فالذين 
الل  قتلوا رسول  أنام هم  احلسني 
معنى  وال  وآله(  عليه  الل  )صىل 
وقتل  النرية؟  للعقول  ذلك  غري 
رس��ول الل ه��و االن��ق��اب عىل 
اآلية  اليه  أش��ارت  كام  العقب 
القرآنية )وما حممد إال رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفإن مات 
أو قتل انقلبتم عىل أعقابكم..(، 
االن��ق��اب وق��ع واإلم��ام  وألن 
احلسني سبط رسول الل قد قتل 
من  الظامل  القتل  فهذا  مظلومًا, 
قبل املنقلبني عىل العقب إنام هو 
عليه  الل  )صىل  الل  لرسول  قتل 

اإليامن  لرسالة  قتل  ألنه  وآل��ه( 
يزيد  ابيات  تقرأوا  أمل  واإلسام 

بن معاوية بن أيب سفيان: 
خرب   .. فا  بامللك  هاشم  لعبت 

جاء وال وحي نزل؟
الثأر  طلب  أن  أآلن  عرفتم  هل 
هو حق من حقوق السامء؟, وهذا 
احلق ف أعناق اجلميع وليس ف 
عرفتم  وهل  فقط,  الشيعة  أعناق 
أن السامء أمطرت دمًا وبكت ف 
حالة قتل نبي الل حييى وف حالة 
والعامة  احلسني  اإلم���ام  قتل 
الذي  كرباء  ت��راب  أن  كانت 
ووضعه  النبي  ال  جربئيل  محله 
النبي  النبي ف قارورة عند زوج 
املخلصة املجاهدة أم املؤمنني أم 
عليها  تعال  الل  رض��وان  سلمة 
بعد  حت��ول  ال���رتاب  ذل��ك  وأن 
ثم  عبيط؟  دم  ال  احلسني  قتل 
أشارت  القرآنية  النصوص  أن 
»وم��ا  فقالت  ال��س��امء  بكاء  ال 
هنا  من  السامء..«  عليهم  بكت 

رسول  ثأر  هو  احلسني  ثأر  فأن 
وثأر  وآل��ه(  عليه  الل  )صىل  الل 
الل  وثأر  الل,  ثأر  هو  الل  رسول 
بالل  املؤمنني  رقاب  ف  حق  هو 
كانت  ولذلك  الرشائع,  كل  من 
مصيبة سيد الشهداء تتعامل مع 
احلدود  وتتجاوز  النفوس  كل 
قصيدة  مرصي  شاعر  كتب  فقد 
يرثي با احلسني وكلام وصل ال 
خماطبة هنر الفرات ملاذا منع ماءه 
وينقل  عليه  يغمى  احلسني  عن 
يسرتجع  وعندما  املستشفى  ال 
عافيته ذلك الشاعر ويعاود كتابة 
القصيدة وكلام وصل ال خماطبة 
أن  ال  عليه  يغمى  الفرات  هنر 
املعنى  هو  هذا  الل؟  رمحه  توف 
العميق لثأر اإلمام احلسني )عليه 
هذه  ف  قلت  ولذلك  السام( 

املناسبة: 
يا حامَل النعِش مهًا بالذي فيِه           
حّر الرمال وجرُح السهم يؤذيِه 

بقلم: د. علي التميمي
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ضياء  الشيخ  ونسبه:  اسمه 
حمّمد  الشيخ  ابن  عيل  الدين 

العراقي .
العراقي  الشيخ  ولد  والدت��ه: 
عام 1278 ه� بمحافظة أراك 

ف إيران .
دراسته  بداية  كانت   : دراسته 
مدينة  إل  سافر  ثّم   ، بلده  ف 
 ، دراس��ت��ه  إلك���امل  أصفهان 
النجف  مدينة  إل  سافر  ث��ّم 
دراس��ات��ه  ملواصلة  األرشف 

العليا .
الشيخ  منهم:  نذكر   : أساتذته 
الشيخ  األصفهاين،  الل  فتح 
حم��ّم��د ك��اظ��م اخل���راس���اين، 

الشيخ  باآلخوند،  املعروف 
حمّمد  السّيد  الكاشاين،  حمّمد 
اليزدي،  الطباطبائي  كاظم 
اجلهار  هاشم  حمّمد  السّيد 
حمّمد  الشيخ  أب��وه،  سوقي، 

العراقي .
السّيد  منهم:  نذكر   : تامذته 
حم��ّم��د رض���ا ال��ط��ب��اط��ب��ائ��ي 
حممود  ال��س��ّي��د  ال��ت��ربي��زي، 
السّيد  الشاهرودي،  احلسيني 
البجنوردي،  املوسوي  حسن 
ت��ق��ي بجت  ال��ش��ي��خ حم��ّم��د 
حمسن  ال��س��ّي��د  ال��ف��وم��ن��ي، 
السّيد  احلكيم،  الطباطبائي 
السّيد  تقي اخلونساري،  حمّمد 
السّيد  الشريازي،  اهلادي  عبد 

أبو القاسم اخلوئي.
صفاته وأخاقه: كان معروفًا 
األخاق،  وطيب  بالتواضع، 

عن  واالبتعاد   ، الروح  وِخّفة 
من  با  يلتزم  التي  التكّلفات 
والعلم  الفقاهة  ف  مثله  شأنه 
وكان   ، الدينية  والزعامة   ،
هذه  بسبب  حيّبونه  تاميذه 
وكان   ، املعارشة  ف  البساطة 
بعاقة  جتاهه  تاميذه  يشعر 
عاقة  م��ن  وأوس����ع  أع��م��ق 
ُأستاذهم  كان  فقد   ، التلمذة 

وصديقهم ف وقت واحد .
الدراسة  منرب  رقى  إذا  فكان 
ييمن عىل عقوهلم وأفكارهم 
إليه باحرتام  ، وكانوا يصغون 
إليه  وجلسوا  املنرب  نزل  فإذا   ،
 ، بم  أنس  اخلاص  جملسه  ف 
النكت  وبادهلم   ، به  وأنسوا 
تاميذه  له  وحيفظ   ، والطرف 

نكتًا ظريفة كثرية .
روائع  منها:  نذكر   : مؤلفاته 

ال��ع��ل��م  ف�����روع  ف  األم�����ال 
ت��ع��ل��ي��ق��ات عىل  اإلمج������ال، 
األن��ص��اري،  الشيخ  رس��ائ��ل 
األزل،  ال��ع��دم  استصحاب 
اأُلص���ول،  ف��وائ��د  تعليقات 
حاشية كفاية اأُلصول، حاشية 
اللباس  ال��وث��ق��ى،  ال��ع��روة 
اأُلصول،  مقاالت  املشكوك، 
ال���رشط امل��ت��أّخ��ر، ق��اع��دة ال 
رشح  الرضاع،  أحكام  رضر، 
األي���دي،  تعاقب  ال��ت��ب��رصة، 

قاعدة احلرج.
العراقي  الشيخ  ت��وّف  وفاته: 
ال��ث��ام��ن  ف  رسه(  )ق����دس 
القعدة  ذي  م��ن  وال��ع��رشي��ن 
النجف  بمدينة  ه���   1361
الصحن  ف  ودف��ن  األرشف، 

العلوي الطاهر.

النجف  إل  سافر  اإليرانية،  خوانسار  مدينة  مواليد  من 
حوزاهتا  ف  للدراسة  عامًا  عرشة  السابعة  بعمر  األرشف 
الفضل مع آخرين ف  إليه  يعود  الكبرية،  العلمية ومدارسها 

تثبيت كيان احلوزة العلمية بمدينة قم املقدسة.

من هو؟؟؟

آية اهلل العظمى الشيخ ضياء الدين العراقي ) قدس سره( 

) 1278 هـ - 1361 هـ (

زيد علي كريم الكفلي
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في شفاعِة 

النبي وأهل بيته

كتاُب علم الداللة اللغوية

يكّذُب الوهابية والسلفية موضوع الشفاعة عند اهلل تعالى 

م���ن قبل النبي واألئم���ة واألولياء الصالحي���ن؛ ويعّدون 

الحديث بالشفاعة وكينونتها شركا باهلل تعالى.. ويتهمون 

الشيعة بالغلو والكفر إليمانهم بشفاعة النبي )صلى اهلل 

عليه وآله( وأهل بيته )عليهم السالم(.

بين��ام يؤك��د املؤلف الش��يخ 
جعفر كاش��ف الغط��اء من 
خال كتابه )منهج الرش��اد 
ملن أراد السداد( أن موضوع 
الشفاعة أمر صحيح ال غلو 
فيه أو افرتاء، من خال نقل 
أحادي��ث لع��دد م��ن علامء 

املسلمني وحمدثيهم.
روى حمم��د ب��ن عم��رو بن 
العاص، عن النبّي صىل الل 
عليه وآله وس��لم أن��ه قال: 
م��ن س��أل الل ل الوس��يلة، 
حّلت عليه الش��فاعة، رواه 
مسلم. وعن جابر عن النبي 

صىل الل عليه وآله وس��لم: 
))م��ن س��مع األذان ودع��ا 
بكذا، حلت له شفاعتي يوم 

القيامة((، رواه البخاري.
وع��ن عب��دالل ب��ن عباس، 
ع��ن النب��ي ص��ىل الل علي��ه 
وآله وس��لم أنه قال: ما من 
رجل مس��لم يموت، فيقوم 
عىل جنازت��ه أربعون رجًا، 
ال يرشك��ون بالل ش��يئًا، إال 
شفعهم الل فيه، رواه مسلم.
وعن عائشة عن النبي صىل 
الل عليه وآله وسلم أنه قال: 
ما من مي��ت تصيل عليه أمة 

م��ن الن��اس يبلغ��ون مائة، 
كلهم يشفعون له إال شفعوا 

فيه، رواه مسلم.
وع��ن جابر، عن النبي صىل 
الل عليه وآله وسلم أنه قال: 
أعطيت مخسًا… )وعّد منها 

الشفاعة(.
وعن ابن عب��اس عن النبي 
صىل الل عليه وآله وس��لم: 
أنا أول ش��افع وأول مشفع 

ف القيامة وال فخر.
وعن جابر ع��ن النبي صىل 
الل علي��ه وآل��ه وس��لم: أنا 

مش��فع.  وأول  ش��افع  أول 
ونح��وه عن أن��س، وأيب بن 

كعب.
وه��ذه الرواي��ات وغريه��ا 
مم��ا ال جيع��ل جماال للش��ّك 
أّن لل س��بحانه وتع��ال ق��د 
خ��ّص رس��وله وأه��ل بيته 
واوليائ��ه الصاحل��ني بلطف 
من ألطافه وهي الش��فاعة.. 
التي نطلبه��ا ونريدها منهم 
ي��وم القيام��ة لنتق��ي با حر 
النار.. وليهلك الل املنافقني 

والوهابية ف نار جهنم.

jd
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للشعِر.. وردٌة في بستان الكتب

تأليف: الدكتور عبدالغفار حامد محمد هالل 

بأن��ه  الدالل��ة(  )عل��م  يع��رف 
عل��م لغوي حدي��ث يبحث ف 
الدالل��ة اللغوية، والت��ي يلتزم 
فيه��ا ح��دود النظ��ام اللغ��وي 
دون  اللغوي��ة،  والعام��ات 
س��واها، وجماله: »دراسة املعنى 
اللغ��وي عىل صعي��د املفردات 

والرتاكيب«.
ويتن��اوُل كتاب )عل��م الداللة 
أه��م  اس��تعراض  اللغوي��ة( 
املع��اين اللغوي��ة واللفظية التي 
االلف��اظ  وتعكس��ها  تعنيه��ا 

ف  اللفظي��ة  واملصطلح��ات 
الس��ياق اللغ��وي وحس��ب ما 
ج��اءت ف اجلمل��ة والرتكيز ف 
ذلك السياق عىل بيان دالالت 
االلفاظ والكلامت باالستشهاد 
للداللة  الرئيس��ية  واملكون��ات 
وانواعه��ا وتطوره��ا واملراحل 
التي مرت با واالجتاهات التي 
س��ادت وميزت تل��ك املراحل 
م��ن التط��ور وكذل��ك التطرق 
دون  احل��روف  ل��دالالت 

الكلامت وااللفاظ اللغوية. 

الش��عري املسّمى  الديوان  يعّد 
)س��حر بابل وس��جع البابل( 
من أش��هر الدواوين الش��عرية 
التي حتتف��ي با مكتب��ة األدب 
الع��ريب الي��وم؛ وه��و للش��اعر 
العراق��ي الكب��ري الس��يد جعفر 
احليل النجفي )أبو حييى( الذي 
يعود نس��به إل اإلمام احلس��ني 
)عليه السام(، وهو من أشهر 
مش��اهري ش��عراء عرصه، ومن 
أركان النهضة األدبية ف القرن 
الثالث عرش ومن ش��عراء أهل 
البيت )عليهم الس��ام( الذين 
أنش��دوا ملكانته��م وعظمته��م 
ومواقفهم املرشفة، إذ كان احليل 

أديبًا وحم��ارضًا وش��اعرًا قوي 
البدية، حس��ن الع��رشة، رافق 
وهيم��ن  والعل��امء  الس��اطني 
ع��ىل جمالس��هم األدبي��ة وه��و 
ش��اب مل يبل��غ الثاث��ني ربيعًا، 
فأعج��ب ب��ه الكب��ري والصغري 
واحرتم��ه الق��وي والضعي��ف 
وساد ذكره ف حميطه وانترش ف 
العراق وعرب م��ا وراء اجلزيرة، 
وبمرور الزمن اندثرت أشعاره 
وضاع��ت قصائ��ده الت��ي كان 
ينظمه��ا عىل البدية ف األبيات 
القليل��ة، حّت��ى توّف��ق الش��يخ 
حممد حسني آل كاشف الغطاء 
إذ عث��ر عىل نس��خة ن��ادرة من 

هذا الدي��وان فعمد عىل حتقيقه 
للثقاف��ة  خدم��ة  وتصحيح��ه 
ح��وى  إذ  والعل��م،  واألدب 
الديوان املذك��ور عىل حتقيقات 
تارخيي��ة  نافع��ة  وتعليق��ات 
واجتامعي��ة، ويع��د الي��وم م��ن 

أندر كتب الرتاث اإلسامي ف 
القرن الثالث عرش، ومن أهها 
نظرًا ملا تضمنه من أشعار فريدة 
تكش��ف عن واقع ذلك القرن 
وتصور حي��اة العلامء واألمراء 

ف تلك الفرتة اإلنسانية

كتاُب علم الداللة اللغوية
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قال احلس���ن بن علي )عليهما 
الس���الم(: اني لم اخرج اش���را 
وال بطرا وال ظاملا وال مفس���دا 
وامنا خرج���ت لطلب االصالح 

في امة جدي محمد.
انتهت كربالء ولم  والس���ؤال؟ 
يس���تلم احلس���ن )عليه السالم( 
الس���لطة انته���ت كرب���الء ولم 
يق���ِض س���يد الش���هداء عل���ى 
دول���ة اخلالفة بل بقي���ت دولة 
اخلالف���ة مس���تمرة... انته���ت 
كرب���الء ولم يعالج االس���تبداد 
تل���ك النقطة الس���وداء في حياة 
البش���رية املوغل���ة ف���ي الق���دم 
السياسي...  االس���تبداد  وهي 

احلس���ن )علي���ه الس���الم( في 
كربالء لم يقِض على االستبداد 
ول���م يعال���ج االس���تبداد وبقي 
االس���تبداد مس���تمرا والى يومنا 
ه���ذا... انتهت كرب���الء ولم 
يتقاسم احلس���ن )عليه السالم( 
السلطة مع اآلخر ولو من حتت 
الطاولة.. انته���ت كربالء ولم 
يتقاس���م احلس���ن الس���لطة مع 
االخ���ر ولو عرفيا وبصيغة تعدد 
االدوار ما لل���ه لله وما لقيصر 

لقيصر 
انته���ت كرب���الء ول���م يحم���ل 
احلسن املستبد على احلد االدنى 
من العدالة السياسية واالقتصادية 

والثقافي���ة بقيت الس���لطة بنفس 
منسوب الظلم واجلبروت ورمبا 
ازداد ف���ي بعض املراحل انتهت 
كربالء ولم يوحد احلسن )عليه 
السالم( بن املسلمن بل التأريخ 
االس���المي واالنس���اني عمومًا 
مليء باالنقس���امات والتش���رذم 
والى يومنا ه���ذا اذن ماذا فعل 

احلسن )عليه السالم( اواًل..
وثانيا ماذا يبغي س���يد الشهداء 
م���ن كس���ب مؤيدين ل���ه على 
طول التاريخ من خالل الشعائر 
واحياء الذك���رى ماهي النتيجة 
التي كان يتوخاها سيد الشهداء 
م���ن ه���ذه احلرك���ة التاريخي���ة 

الضخمة التي لم تطح بالسلطة 
ولم يحص���ل تغيير في االروقة 
السياس���ية بل بقيت االمور كما 
ه���ي واجلواب هن���اك خط عام 
وهناك حلظة راهنة في مس���توى 
اخل���ط الع���ام هن���اك صعي���دان 
الصعي���د االخ���روي واخلالص 
والنجاة والصعيد الدنيوي اعني 
والثقافي  واالجتماعي  السياسي 

الخ ...
في املستوى االول على الصعيد 
االول وف���ر احلس���ن التباع���ه 
فرص���ة النجاة فه���و الذي بلور 
ما به امتي���از الفرقة الناجية بعد 
ان كان���ت عرض���ة لالخت���الط 

وصناعة
 االقتدار اإلنساني

مستق من بحث العالمة السيد جعفر الحكيم/ مهرجان ربيع الشهادة الـ )11(
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او الضياع وهو في حد نفس���ه 
مكس���ب  كمؤمن���ن(  )ونح���ن 
حت���ى لو ل���م يكن هن���اك اي 
مردود اجتماعي او سياسي في 
عال���م الدنيا بل تبقى فئة معذبة 
ومطاردة ومهمش���ة وهذه ثمنها 
اجلنة  واجلنة حفت باملكاره هذا 
بنفسه مكسب اال انه يبقى ذلك 
مكس���با ال ميكن املزاي���دة عليه 
... هذا في مستوى االخرة .
في مس���توى الدني���ا اقول ميكن 
تأش���ير جملة من اخلصوصيات 
الواق���ع  ف���ي  ظه���رت  الت���ي 
االجتماعي االنساني نتيجة ثورة 
سيد الشهداء اخلصوصية االولى 
اس���تمرار االس���الم في صيغته 
املقبول���ة والنموذجية الذي قدر 
له اخللود حيث كان اهل البيت 
واتباعه���م هم احلملة له والذي 
كان عرض���ة للتحري���ف مرتن 
ومبس���توى يجع���ل االم���ة امام 
اس���تحقاق نبي جدي���د مرة قبل 
عاشوراء فانقذه احلسن بشهادته 
وم���رة بع���د عاش���وراء فانقذته 
زين���ب واخواته���ا وم���ن بعدها 
اهل البي���ت واتباعهم بتوظيف 
عاشوراء اذا ضممنا هذه النقطة 
فهمنا ان الدي���ن واحد والتعدد 
ف���ي الرس���االت يعني احلس���ن 
حفظ هذا املشروع الذي ابتدئ 
من ادم واستمر عبر االنبياء الى 
النبي اخلامت محمد، والرس���ول 
االعظ���م ق���ال اال ان���ه ال نبي 
من بع���دي فكانت ثورة س���يد 
الشهداء هي تصديقا لهذه النبوة 
اخلامتة.. فلوال احلس���ن لكانت 
االمة امام استحقاق نبوة جديدة 
ولدخل االس���الم ف���ي تكاذب 
مع نفس���ه ولكن ثورة احلس���ن 
هي الت���ي اعادت االم���ور الى 
نصابه���ا هذا االختالط والتمييع 

والتذويب متكن س���يد الشهداء 
من تفكيكه.

واخلصوصي���ة الثانية.. تش���كل 
نس���يبته  ل���ه  اجتماعي���ا  كيان���ا 
م���ن الكي���ان االنس���اني عموما 
واالس���المي خصوصا يحملون 
ويؤمنون بإمامة س���يد الش���هداء 
ورس���الته بعد ان كان اتباع اهل 
البيت عبارة ع���ن وجود مبعثر 
ف���ي داخل اجلس���م االس���المي 
الكبير بات جملتمع سيد الشهداء 
واقتص���اده  املمي���زة  جغرافيت���ه 
الثر وبيئته واس���ره وش���خوصه 
ومفك���روه ورأي���ه الع���ام فهي 
مجتمعة دالالت او اس���باب او 
هما معا لتشكل كيانية لالتباع.

تتمث���ل  الثالث���ة  واخلصوصي���ة 
بالعقالنية املكثفة فقد متكن اتباع 
سيد الشهداء من حمل خطاب 
ينسجم ويتجاوب مع احدث ما 
توصلت اليه الفلسفة احلديثة في 
الفكر السياس���ي خطاب مفتوح 
على )التقي���ة ديني ودين ابائي( 
من ه���ذا الطرف الى )اما والله 
ان���ي ال ارى املوت اال س���عادة 
واحلياة مع الظاملن اال برما( من 
ذلك الطرف ال���ى مقولة زينب 
اخلال���دة )ما رأي���ت اال جمياًل 
الله���م تقبل منا ه���ذا القربان( 
وه���ذا يعني فيما يعنيه ان فكرة 
س���يد الشهداء جعلت من التقية 
واجله���اد وم���ا بينهما وس���ائل 
وأدوات للدفاع تخضع للظرف 
املوضوعي ولم جتعلها معتقدات 
وثوابت ول���و كانت بالضد من 
املصلح���ة االنس���انية او كان���ت 
ظلم���ًا وعلى حس���اب اآلخرين 
وه���ي في تق���دمي نقط���ة دقيقة 
بها يتميز اجله���اد عن االرهاب 

وتتميز التقية عن العمالة.

عندم���ا يرتقي اخلطيب احلس���يني أو الرادود احلس���يني ويطالب 
بحق���وق اآلخرين.. يطالب باإلص���الح والعدل واحلرية وليس 
فقط ذكر مصائب أهل البيت )عليهم السالم( والبكاء عليهم.. 
فهذا يؤّكد لنا وللعالم أّن وجود وكينونة هذا املنبر حقيقية ومهمة 
جدًا خصوصًا في هذه الظروف املأساوية التي نعيشها مع انعدام 

أبسط احلقوق واخلدمات.
فقد أصبح للمنبر احلس���يني اليوم مس���ؤولية كبيرة في التصّدي 
لألف���كار املضلل���ة الت���ي حت���اول ح���رف الش���باب ع���ن اجلادة 
الصحيحة.. ومسؤوليته أيضًا في عصر ساد به الظلم والطغيان 
من أولئك املتسلطن على رقاب الشعوب فكان البّد أن يتحول 
املنب���ر إلى فٍم ناطٍق باحلّق ويعمل بكل جرأة ودومنا خوٍف على 
محاربة الظاملن وتهدمي عروش���هم التي بنوها على أشالء الفقراء 
واحملتاجن وعلى حساب أولئك الذين أوصلوهم لدّفة احلكم.. 
نع���م.. فاملنبر هو اجلرأة ضد الباط���ل ومع احلق.. وهو القناُة 
املباش���رة لتوعية الناس وإرش���ادهم وتثقيفهم.. إنه لس���اُن أهل 
البيت )عليهم الس���الم( الناطق بعظمتهم وحقوقهم واملذكر أبدًا 

بفكرهم ونهجهم ومبادئهم اإلسالمية الرصينة.
إّنا لنغبَط املوكب الفالني واخلطيب الفالني والشباب املتجمهرين 
اليوم الذين يطوفون شوارع كربالء وهم يطالبون بثورة إصالحية 
حقيقية تنطلق من نهضة اإلمام احلس���ن )عليه الس���الم( لتترجم 
كل الدماء املسالة على هذه األرض املقدسة إلى شعارات حقيقية 
ومش���اريع تخدم البش���رية.. فش���كرًا ملن خدَم املنبَر وقال قولة 

احلق.
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وصناعة
 االقتدار اإلنساني

المنبُر الحسينّي.. 
الجرأة وتوعية الناس
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وُت�����ق�����َه�����را  ت������������ِذلَّ  ان  ت�������أب������ى  ال����ن����ف���������س  ه������ي 
وت������خ������ت�������ُر حم�������م�������ودًا م������ن ال��������ِذك��������ِر خ������ل�����دًا
م�������س���ى اب���������ُن ع�����ل�����ٍي ِم���������س����ي����َة ال����ل����ي����ث ُم�����������ِدرًا
وم����������� ك�����������ن ك������مل�����ع�����ط�����ي ِق����������ي�����������دًا حم�����������واًل
لَّ ف����ن���ث���ن���ى ������َر ال��������������ذُّ ول������ك������ْن اأَن��������وف��������� اأب�������������سَ
ت�����������س������م�����َى ������س�����م�����وَّ ال�����ن�����ج�����م ي��������أب�������ى ل���ن���ف�������س���ه
ت���ن���َو����س���ه اأن  ال�����ُظ�����ب������  ب����ي���������سُ  ح����ل����ف����ْت  وق��������د 

ح���������دا امل�������������وُت ظ������ع������َن ال����ه����������س����م����ي����َن ن�����ب����ي����ً� 
�����������َب ع���������ن ب������ط������ح�������ء م������ك������ة اأزَه�����������������ٌر  وُغ�����������يِّ
ب����ِرح����ل����ة ع�����ن�����د   " ال�����ب�����ي�����ت   " ن�����������وُر  واآَذَن 

وط���������������ف ب�������������أرج�������������ء اجل����������زي����������رة ط�������ئ������ٌف 
ع������ر������سٍ ِظ����������لُّ  ال�������ُق�������رى  وادي  ع����ل����ى  وم����������ّر 

������ُه ع��������ن ُذه�������ول�������ه  و�������������س�������������َءَل ك�����������لٌّ ن������ف�������������سَ
ه����������س����ٍم  اب����������ِن  ورك������������ُب  اإال  ان����ت����ف���������س����وا  وم��������� 
وق����ي����ع����ًة  اإال  االأع�������������������راب  ����������ورُة  �����������سَ اأب������������ت 
�������������سَ ي������������وَم ال�������ط�������ّف ت���������ري��������ُخ اأم�������ة  ون������ُن������كِّ
ف�����م������ ك�����������ن ������س�����ه�����ًا ق����ب����َل����ه����� اأخ��������������ُذ م����وث����ق

��������ٍة  وم����������� زال������������ت االأ���������س��������غ���������ُن ب�������ب������ن اأم��������يَّ
وح������ت������ى ان�����������رى ف�������ج������َت������ّث دوح�������������َة اأح������م������ٍد 
������ى ع����ل����ى االأب�������������س�������ر ح�����ق�����ٌد ف����ل����م ت��ك��ن وغ������طَّ

ق����ت����ل����ِه  اأم�������������ر  يف  ب�����ل����ت����ف����ك����ري  ك�������ن�������ُت  وم����������� 
ف�����م������ ك����������ن ب�������ن ال�������ق�������وم ت����ن���������س����بٌّ ك����ت����ُب����ه����ُم 
�����������������دُّ ل����ب����ي����ع����ٍة  ������ُف ع���������ن اأي�����������������ٍد ُتَ ت������ك�������������سَّ
ق������  �������ل�������وًا مم�����زَّ وب������������َن ال�����ت�����خ�����لَّ�����ي ع�����ن�����ه ��������سِ
�����������������َة احل�������ك�������م ف������ن�����ط�����وى  ت����������وىل ي��������زي��������ٌد َدفَّ
ب�����ن�����و ه��������������س������ٍم ره�������������ُط ال������ن������ب������يِّ وف�����ي�����ُه�����ُم 

���را  ت�������َرَى امل�������وَت م����ن ����س���ٍر ع���ل���ى ال�����س��ي��م اأي�������سَ
ع����ل����ى ال����ع����ي���������س م�������ذم�������وَم امل�����َغ�����َب�����ة ُم����ن����َك����را 
ف����������س����َح����را  ال��������ذئ���������ُب  ال������غ�������ب  يف  ت������ه  حت������دَّ
ي����ت����ح����ررا  اأن  ال�����ق�����ي�����ُد  ع�����������سّ  ح��������َن  ع����ل����ى 
����را  ُم���������س����مِّ ُت����������������ُاَث  اأن  ع�������ن  الأذي�����������ل����������ِه 
را  ت�����ت�����ح�����دَّ اأن  االأدَن��������������������َن  رغ������ب������ة  ع�����ل�����ى 
���را  ت���ت���ك�������سَ اأن  اخل������ط������يِّ  ال�����َق�����ن������  و������س�����م�����ُر 
������را  ب�������ه�������ْم ع��������ن م�������ق�������رٍّ ه������������س�����م�����ٍي ُم������َن������فَّ
اأط������������لَّ ع����ل����ى ال������َط������ف احل�������زي�������ِن ف������أق�����َم�����را 
وغ����������������سَ ال�������َن�������دى م����ن����ه ف�����ج�����فَّ واأق������ف������را 
ا  م�������ن احل������������زن ي������وح������ي ِخ������ي������ف������ًة وت������ط������ريُّ
�����را  َت�����طَّ اأن  ب����ه�����  ي���ل���ب���ث  مل  ������وؤْم  ال�������������سُ م������ن 
َك������رى  يف  ك��������ن  اأم  ك����������َن  ق������د  ي����َق����ظ����ٍة  اأيف 
���رى  ال�������سُ " ُي���ع���ج���ل���ه  احل������ج  " ي�������وَم  احل������ج  ع�����ن 
ال��������َوَرا  اإىل  َرْج������ع������ً�  االإ�������س������ام  ان���ت���َك�������سَ  ب���ه���� 
م����ت����ب����ِخ����را  �������س������ول������ٍة  ذا  ق����ب����َل����ه�����  م���������س����ى 
ف�����ي�����غ�����ِدرا  ي��������ق��������وَل  اأن  َع����������َرب����������ّي  ع�����ل�����ى 
ت���������راِج���������ُع م�����ن�����ه ال������َق������ل������َب ح�����ت�����ى حت����ج����را 
ع������َة االغ�������������س�������ن وارف����������������َة ال���������ذرى  م������ف������رِّ
�����را  وُت�����ب�����������سِ �������������دَّ  َتُ اأن  ع���������ٌن  ل�����َت�����ج�����َه�����َد 
ا  وحت��������������ريُّ ده�����������������س��������ًة  اإال  الزداَد 
را  ع����ل����ي����ه ان�����������س�����ب������َب ال���������س����ي����ل مل�������� حت���������دَّ
�����را  َت�����َق�����طَّ اأن  اأو�������س������َك������ت  ق������د  واأف����������ئ����������َدٍة 
وُت���������س����ِدرا  ِخ����م���������سٌ  امل����������َء  جت�������يَء  اأن  �����س����وى 
ع���ل���ى اجل����م����ر م�����ن ق�����د ك��������َن ب����حل���ك���م اأَج���������درا 
ت�������َرع�������َرع ه�������ذا ال������دي������ُن َغ�����ر������س�����ً� ف�����ث����َم����را 

عاشوراء
محمد مهدي الجواهري

أيَن أنتّن من ذكراها
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�س�ألْت �س�ئلة ..
َمن ع�س�ه� تكون لتح�سد كل هذا التبجيل، وحتي� كل هذه القرون 

..اأتراه� ا�سطورة؟ اأو رمب� �سربً� من اخلي�ل!
ثم ت�س�ءلت اخرى، ولكن بنرة احل�ئرين ..

اليه� ي� وق�ئع الدهور وحوادثه�.. فا زالت دم�ء فر�س�نه�  انظرن 
دافئة دافقة ك�أنه� ُاريقت للتو.

واأم� املوت فقد �سل طريقه اليه� ابدًا ..فم� ب�لن� نحن ؟ 
مذ كن� ا�سي�د اح�ديث جم�ل�س ال�سجع�ن والف�حتن، فكيف اآل بن� 
احل�ل وقد اكت�سح �سبح الن�سي�ن وق�ئعن�، تاحقن� لع�ئن الع�سور ..
فهّا اأجبتن� ي� ت�ريخ، اين اجم�دن� ؟ واين انطوت ا�سم�وؤن� العتيدة ؟
ع�رمة  ا�ستنك�ر  موجة  ب�لت�ريخ  وع�سفت  جمتمعة،  ه�جت  ثم 
املاحم  ب�سببه�  وا�سطربت  ال�سفح�ت،  اثره�  على  ترا�سقت   ..

وال�سخو�س.
ثم ا�ستف�ق ال�سب�ت من اعم�ق �سمت الدهور الواجم؛ فن�دى االولون 

منهم االخرين ، وانروا يت�س�ءلون:
هل َحل يوم الثبور؟ وبعرث من يف القبور ؟!

بن  الراقدة  احل��روف  عن  الغب�ر  لينف�س  الت�ريخ..  �سدى  فدوى 
جنب�ته ال�س�حبة من�ديً�..

ي� وق�ئع امل��سي ال�سحيق، وي� مي�دين النزال الرهيبة،
مللمي اجم�دك التي كنت به� تفخرين.. ولتعلن رج�التك ب�خلجل 

ان�سح�بهم،
امل�ست�سعفن،  ا�ساء  امل�سيد فوق  املزعوم  اك�ليل ن�سرهم  وليحرقوا 

وليط�أطئوا ه�م�تهم ذال ً على اعت�ب املن�حر.
عيونه�  وانع�ست  العبيد،  �سم�ئر  اخللود  ملحمة  الءات  زلزلت  فقد 
الطفوف  وج��َه  الفجيعة  ه��وُل  وب��ّدل   .. املحت�سر  احلرية  هيكل 
ت�س�ألن عن  ف�أينَع.. ففيم�  انت�س�رًا..  ف�أعلنته  وتفجر من �سميمه� 
بوجدانه   .. بن�س�له  ف�أم�سى  التدوين،  موازين  زعيمه�  قَلَب  واقعة 

ت�ريخ� اأوحد.
ودخلت الكرامة معه عهدًا جديدًا، فتوجته االرواح، فك�ن له عر�سً� 

اعتلى امراطورية الع�سق ال�سرمدي.
ال  �سدقنني  �سيء  ال   ، الدهور  ماحم  ي�  ِذكراه�  من  ان��ّن  ففيم� 

�سيء..
وهل انّن اال نت�ج تن�حر االمم ال�س�لفة، وهو�س حروبه� الهوج�ء.

الهرمة بدم�ء  ومن يذكركن ب�فتخ�ر ؟ واىل االن ت�سبح �سفح�تي 
�سح�ي�ك.

�ِسراج  الأنه�  فهذا  امللحمة،  تلك  خلود  �سر  من  تعجنب  كنّن  وان 
نوامي�س ال�سم�ء ومنه� انبج�ست �سرارات احلي�ة.

لتخ�طب بنداءاته� العقول.
ذكراه�  من  لتلتم�س  الرتيبة  القلوب  نب�س�ت  تنتع�س  وب�أح��سي�سه� 

العزم والثب�ت ..
فهل ترين له� بعد هذا من مثيل؟!

أيَن أنتّن من ذكراها
ميعاد كاظم الالوندي

ميعاد كاظم الالوندي
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ت�سُل ق�فلة الع�سق االإلهي ار�س الطفوف يب�ركه� زين ال�سموات واالأر�س 
احل�سن  ليقف  لل�ساة  موؤذنه�  تكبري  وعند  العروج،  مراحل  كل  ط�وي� 
اأم�م اهلل، الإق�مة �ساة الظهر، تبداأ الف�جعة لتعيث �سيوف الك�فرين 
ج�سده  من  �سرا  يركوا  فلم  ال�سريف  ج�سده  يف  واملرتدين  والب�غن 
الط�هر اال  ون�م  فيه �سهم من �سه�مهم وطعن من رم�حهم، وجتروؤوا على 

اهلل بحز نحره ال�سريف لريفع على القن� يتهجد القران الكرمي...
حدب  كل  من  امل�س�ئب  عليه�  ت�س�فرت  من  على  ال�سبي  مرحلة  وتبداأ 
ام�ست  حتى  االالم  وغ�س�س  ال��ن��وائ��ب  ب�سر  تتجرع  وه��ي  و���س��وب 
التي عجبت من  الزهراء  ابنة  انه� )زينب(  ال�سر  واأ�سبحت جبا من 
م�سيبة  من  تتنقل  ب�الأر�س وهي  ال�سم�ء قبل اخلائق  �سره� مائكة 
م�سيبة  ت�سبه  مل  م�سيبته�  ان  املوؤرخون  كتب  حتى  افجع  م�سيبة  اىل 
احد ال يف ال�سم�وات وال يف االر�سن ...احل�سن الذبيح اخوه� ،العب��س 
مقطوع اليدين اخوه� ،علي االكر عزيز قلبه� و�سبيه ر�سول رب الع�ملن 
ب�جلوهر وال�سكل، قطعته ال�سيوف ام�م عينيه� ،مل يبق احد من اأحب�ئه� 
من االأ�سح�ب والع�سرية...اال )ال�سج�د علي( ابن اخيه� واالإم�م املكلف 
ي�س�هدان  وهم�  وافجعه،  االبتاء  ا�سد  ابتلي�  ابيه،اذ  بعد  ب�لط�عة 
النجوم من االهل واالأ�سح�ب تتن�ثر على االر�س وك�أنهم يطوفون حول 

�سم�س اجل�سد احل�سيني املقد�س... 

وينتقل )بيت االحزان( الذي اأ�س�سه امري املوؤمنن ل�سيدة ن�س�ء الع�ملن 
حممد  ال  من  املفجوعن  كل  ليحت�سن  كرباء  ار���س  اىل  املدينة  يف 
ح�سيني�  ك�ن  البيت  دخل  من  اله��سمين،فكل  عقيلة  ب��سم  واأتب�عهم 
خ�س�ال  لتكون  والتع�زي  والبك�ء  احل��زن  ي�ستمر  حتى  ون�سا  هوية 
م�سيبة  لتبقى  الزم�ن  مر  على  واجلزع  االمل  ب�سعور  ممتلئة   ان�س�نية 
يف  احل��رام  ال��دم  فيه�  ا�ستبيح  التي  اال�سام  الق�س�ي�  قمم  يف  احل�سن 

ال�سهر احلرام.
زينب ..هتف ال�سوء من عر�س اهلل: ي� اأنت ي� اخت ال�سهيد ... ي� اأنت 
ذكرك  حل  اينم�  اخل�سراء  �سح�بة  ..ي�  املن�ي�  اه��وال  على  ال�س�برة 
تكن لك اأ�سر الكلم�ت وبق�ي� قلوب مرجتف�ت وجتلي�ت للعرف�ن ف�أ�س�ست 
ب�سوتك نظ�م� متك�ما للوجود حتى ا�سبح للحي�ة هدف�، واأ�سبح الع�مل 
يقراأ الطف قراءة الواقع ف�ن�سدوا ان كرباء مل تكن مك�ن� ع�برا بل 
وعن�وين  ب�أ�سم�ء  االح��زان  ي�سم  للفجيعة  االأزم���ن  مع  مو�سول  كت�ب 
اجتمعت فيه� بح�ر الكون بكل حلظة تفي�س منه� امواج الوجع �سيوال 
اجلمرة  الع��سقون  امل��وال��ون  فين�سد  �سرخته�  تعلن  كرباء  ب�جت�ه 
ب�الأرك�ن،  ب�لل�س�ن، بل عمل  اإقرارا  لي�س  ان االمي�ن  ف�جلمرة مذكرين 
ف�متلك )احل�سن( القلوب والعقول والت�ريخ واحلي�ة و�س�ر معلم� روحي� 
يعلم كيف حب اهلل..؟،عب�دة اهلل..؟،وكيف يكون االإن�س�ن حرا...؟.     

كربالُء ملحمة العروج الملكوتي الدامي
حيدر عاشور العبيدي
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إن���ّي مهاجٌر يا بؤَس امُرهم يا بئَس فعلُهم
الى الحسين

سليم كريم كريمش

اأمُل ك������ل������ه�������  اآه  حم�����������������رُم  اآٍه 

����س���م����ئ���رن���� يف  ن������������رًا  ل����ُت���������س����رم  ت�������أت������ي 

اأَم����������������� وع��������ي��������َت ل�������ي�������وم ك�������ُل�������ه ن��������دٌم

اهلل  ر����������س���������ول  ب������ن������ت  اب������������ن  ح��������ي��������ُث 

ق�����د �����س����ّي����ق����وا ������س������أن�����ُه خ�����ب����ت ِف���ع����ل���ه���ُم

���ُم ُه������م م������ّرغ������وا ����س���ف���ح���ة ال����ت�����ري����خ ت���ب���هَّ

ت���������س����ط����رُم واالآه���������������������ت  حم����������رم  اآٍه 

ل���ه���م دع�������������وى  وال  ف������ي������ه������ْم  دي�����������ن  ال 

ذمم������ وال  اإاًل  ل�����ن������  ي������رق������ب������ون  ال 

م��ظ��ل��م��ة اخل��������ري  الأه����������ل  ارادوا  ل����ق����د 

ي���ج���رئ���وا ال�������زه�������راء  ف�����ط����م����ة  الب�������ن  اأ 

م����ث����ل����ب����ة ً اهلل  ل������دي������ن  ارادوا  ل�����ق�����د 

�����س����رُه����م ال�����ك�����ل  ي����������روق  ال  ال����������ذي  اّن 

ق���������د اوج��������������������دوه م�������������س�������ب������ً� م������وؤمل�������

م�������س���ي���ب���ٌة ن���ح���م���د ال�������ب��������ري ل����ه����� اب��������دًا

ل����ك����ن����ن����� ي�����ع�����ل�����ُم ال���������ب����������ري م�����ودت�����ن������

ت������أت�����ي ل�����ُت�����ح�����دَث �����س����رخ����ً� ك�����ل�����ُه ����س���ق���ُم

وال������ن�������ُر حت����رُق����ن����� وال�����������س�����وُق ي�������س���ط���رُم

ي���������وم ب�������ه ان�������ه�������دَّ دي�����������ٌن ك������ل������ُه ِق�����ي�����ُم

��������س��������َم ب�������ه االوغ��������������������ُد م�������� و�����س����م����وا

ام����ره����ُم اهلل  ل���������س�����أن  ُي����ق����ي����م����وا  مل  اذا 

ل���ه���ُم اأب������������ً�  ال  وِخ���������������سُ  ج������ب�������ُن  ف�����ع�����ٌل 

ُم���������رُم ال�����������س�����ر  ُع��������ت���������ِة  ف�����ع�����ل  الّن 

دع��������واُه��������ُم ال����غ���������سُ وال����ط����غ����ي�����ن ه���ّم���ه���م

ورُم وه��������م  خ����������زٌي  اأن������ه������م  �����س����ي����م�����ُه����ُم 

ي������ ب�����وؤ������س ام������ُره������م ي������ ب����ئ���������سَ ف���ع���ل���ه���ُم

ت�����ّب�����ت ي������داه������م وت���������بَّ ال����ب����غ����ي ب���غ���ُي���ه���م

ف���ع���ل���ُه���م ال����ف����ع����ل  ف���ب���ئ�������س  ارادوا  وق�������د 

و�������س������ُر م������� ي���ك�������س���ب االن�����������س������ن ����س���ّره���م

اب�����������دًا ي������� ُب����ع����ده����م ي������� ُب������ع������َد ����س����أن���ه���م

ن�����ظ�����ُل ن������ح������م������ده.. �����س����ب����ح�����ن����ه ال����َع����ل����ُم

ل���ل�������س���ب���ط ل�����ل�����ع�����رة االب���������������رار ن�����ح�����رُم

اأيُّ ار�س تقّلك ..
بعد كرباء ؟

وهل فيه� ح�سٌن..
لارواح �سف�ء ؟

ِحيَل بينك..
وبن ال�سم�ء

ان اذنبت..

.. من يحطُّ
عنك االأعب�ء ؟

ال تغر..
مب� راحوا.. مب� ج�ءوا

بلٌد فيه احل�سن ..
حٌق ان ته�جر..

حل�سرته..
بلد االآالء

نهجر ار�سن�
ومن�سي بغري جذور..

اأموات..
لبلد ال�سال والفح�س�ء!!

اإ�سر على م� ميكرون
ف�أن الزبُد..
يذهُب جف�ء
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إعت���اَد الفن���ان محمود فرش���جيان؛ صاحب 
مدرس���ة املنمنمات احلديثة ان يرس���م بريشته 
الرقيقة ما يحاكي مش���اعر وخلجات اإلنسان 
وكوامن���ه وما يهيم���ن عليها م���ن انفعاالت 
وجداني���ة وروحية، خصوص���ًا تلك االعمال 
ذات الطابع الديني املتعلقة بس���يرة رسول الله 
محم���د )صلى الله عليه وال���ه(، وأهل بيته 
االطهار )عليهم الس���الم( فهي حتمل روحية 

خاصة تؤثر في نفس املتلقي. 
ومتّث���ل لوح���ة )حام���ل راية احل���ق( إمنوذجًا 
آخر من االعم���ال املؤثرة التي تغمرنا باحلزن 
واالسى ملا حتمله من معاٍن سامية عن البطولة 
والف���داء، فهي تص���ور مش���هدًا حلامل لواء 
احلسن وساقي عطاش���ى كربالء ابي الفضل 
العباس )عليه الس���الم( والت���ي نفذت بأبعاد 
)70سم × 98 سم(  بألوان االكريليك على 
الورق املقوى واستغرق بإجنازها عامًا ونصف 

العام تقريبًا.
تكش���ُف اللوحة عن مأساة اخرى من مآسي 
معرك���ة الطف اخلال���دة وتصّور مش���هدًا من 
احلزن بأجلى صوره، فهي جتسد شخص ابي 
الفض���ل العباس بن علي )عليهما الس���الم( 
وهو مس���جى بجس���ده الدام���ي على صهوة 
فرس���ه ويحمل بيدي���ه قطيعت���ي الكفن راية 
احلس���ن )عليه الس���الم( وهي تغطي جسده 
الش���ريف محاواًل الرجوع الى اخليام بال ماء 
وال���ى جانبه ارضًا اجل���ود الذي اخترقته نبال 
الش���ّر للحيلولة دون وص���ول املاء الى اخليام 

ومن فيها.

اهتّم الفنان بأدّق وأصغر التفاصيل التي تسحر 
العقل وتترك اإلنسان َكليَل اللسان عاجًزا عن 
احلديث عنها في تنفيذ هذا التكوين الفني مما 
جعله يتمّيز بكثافة املش���اعر واملعاني الروحية 
العميق���ة م���ن خ���الل التوافق ب���ن األلوان 
واخلط���وط وطبيعة حركة االش���كال واخفاء 
بع���ض املالم���ح وتعويضها بأخ���رى إلضفاء 
القدس���ية، ومن خالل التمع���ن باللوحة منيز 
وكأن اللوحة مقسمة جلزءين، جزء امامي ميثل 
فرسًا يحمل جسد ابي الفضل العباس )عليه 
الس���الم( بتفاصيله اللونية التي اكسبته مركز 
الس���يادة في اللوحة فضاًل عن ارضية اللوحة 
واجلود املرمي عليها وبعض العش���ب، وجزء 
ثاٍن يتمثل بخلفي���ة اللوحة وفضائها وطغيان 
اللون االصفر عليها بتدرجاته وامتزاجه بالبني 
وتداخله مع اللون الرمادي واالخضر بشكل 
ضبابي حزين، مما س���اعد على ابراز تفاصيل 

الشكل االساسي في اللوحة.
روع���ة التفاصيل في اللوحة تش���ّد املش���اهد 
وتدفعه للغور في أسبارها، ففي اجلزء االمامي 
منه���ا وّظف الفنان عنصَرّي اخلّط واللون معًا 
إلبراز هيئة الشكل فيظهر الفرس وهو ملتفت 
برأس���ه نحو سيده املس���جى على ظهره وهو 
يجتهد في البقاء متزنًا واقفا متكئًا على طرفه 
االيس���ر خوفًا من س���قوط ابي الفضل )عليه 
الس���الم( من عل���ى ظهره عل���ى الرغم من 
جراح���ه والنبال التي اصيب بها، مس���تخدمًا 
بذل���ك االلوان احلارة واخلط���وط الدائرية في 
ترتيب ورس���م اجزاء الش���كل محققًا بذلك 

انسجاما فيما بينها وايضا خلق االنسجام مع 
خلفية اللوحة.

س���عى الفنان جاهدًا لنق���ل األلم واحلزن الى 
نف���س املتلقي بذكاء من خالل احلرفية والدقة 
املتناهيتن اللتن يتمتع بهما، فقد عمَد الفنان 
الى رس���م شخص ابي الفضل العباس )عليه 
الس���الم( مرتديا الم���َة احل���رب بلونها البني 
وتدرجاته وصواًل الى لون مالبس���ه الصفراء 
وه���و يجّد لبقاء الراية ش���امخة مرتفعة رغم 
قط���ع كّفيه واجلراح الت���ي اصابته مبتعدًا عن 
رس���م كفيه املقطوعتن لصعوبة املشهد وتعذر 
تصويره معوضا ذلك بدم يس���يل على الراية 
موحيًا للمش���اهد بقطرات من الدم الش���ريف 
تكاد ان تالمس االرض بس���قوطها من طرف 

الراية اخلضراء.
لم يتجرأ الفنان من االقتراب من مالمح وجه 
ابي الفضل )س���الم الله عليه( فجعله مغطى 
بالراي���ة دون اظهار وجهه الش���ريف ومالمح 
االلم واحلزن الش���ديدين اللذين كان يش���عر 
بهما )عليه الس���الم( في تل���ك اللحظات ال 
جلراحه وما حل به من ألم جسدي بل لعدم 
مقدرت���ه عل���ى ايصال املاء ال���ى اخليام ودرء 
العط���ش عن اخيه احلس���ن )عليه الس���الم( 
ومن معه، معّوضًا ذلك احلزن وااللم باحمليط 
اخلارجي وفضاء اللوحة الذي اكس���به الفنان 
ضوًءا ليشعرنا بعمق اللوحة املتمثل باألشجار 
واالوراق الذابلة املصفّرة التي توحي للمشاهد 
بالكآبة واحلزن الشديدين لهذا املصاب اجللل.

قراءة يف لوحة 
»حامل راية احلق«

سامر قحطان 

الحائُر الحسيني في العصر العباسي

فرشجيان
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مثلم���ا الق���ى األذى في العصر 
األم���وي الظالم، فقد عمد بنو 
العباس الى تضييق اخلناق على 
زائري قبر اإلمام احلسن )عليه 
السالم(، وقطع شجرة السدرة 
التي كانت عنده وكرب موضع 
القبر، كما أذنب هارون العباسي 
به���دِم األبنية الت���ي كانت حتيط 
بتلك االضرحة املقدس���ة وقطع 
الس���درة التي كان يس���تدل بها 
الزوار موضع القبر ويس���تظلون 
حتته���ا. ام���ا خ���الل الفترة بن 
)236 � 247 ه����( فق���د كان 
القبر الش���ريف عرض���ة لتنكيل 
املتوكل العباس���ي، حيث احاط 
القبر بزمرة من اجلند لئال يصل 
الزائ���رون اليه، وامر بتهدمي قبر 

احلس���ن )عليه السالم( وحرث 
ارضه واس���ال املاء عليه، فحار 
املاء حول القبر الشريف وسمي 
باحلائ���ر احلس���يني، واق���ام في 
املسالح اناسًا يترصدون ملن يأتي 
لزيارة قبر احلسن او يهتدي إلى 

موضع قبره.
وفي ش���وال من س���نة 247 ه� 
قتل املتوكل من قبل ابنه املنادي 
)املنتص���ر( فعطف هذا على آل 
ابي طالب واحسن اليهم وفرق 

فيه���م األموال واعاد القبور في 
ايام���ه إل���ى ان خ���رج الداعيان 
احلس���ن ومحم���د ابن���ا زيد بن 
احلس���ن فأم���ر محم���د بعمارة 
املش���هدين مش���هد امير املؤمنن 
ومش���هد ابي عبد الله احلس���ن 
وام���ر بالبن���اء عليهم���ا. وبعد 
ذل���ك بلغ عضد الدولة بن بويه 
الغاية في تعظيمهما. ومنذ ذلك 
احلن اخذ عم���ران القبر يتقدم 
تدريجي���ًا، وانطل���ق العلوي���ون 

يف���دون إل���ى القبر والس���كنى 
بجواره، وفي مقدمتهم الس���يد 
ابراهيم اجمل���اب الضرير الكوفي 
ابن محم���د العابد اب���ن اإلمام 
موس���ى الكاظم عليه السالم، 
وهو اول عل���وي وطئت قدماه 
ارض احلائر الشريف فاستوطنها 
مع ولده وذلك س���نة 247 ه�، 
والس���يد ابراهيم اجملاب هو اجلد 
األعل���ى للس���ادات آل فائز في 

احلائر احلسيني الشريف.

تدّخر الذاكرة الش���عبية العراقي���ة بالكثير من األمثال واألقوال ذات 
العبرة واحلكمة والتي ال يزال تداولها حّتى هذه الفترة ملا تش���مله 
من معاٍن بليغة في إيصال الفكرة من قبل مطلق املثل جراء موقف 

معن أو إليصال رسالة معينة ألحدهم.
ولألمثال الشعبية قيمة أدبية كبيرة، ولقد أدرك العرب األوائل قيمة 
ه���ذا الكنز اللغوي البلي���غ فجمعوها في كتب لألمثال، نذكر منها 

مجمع األمثال للميداني، املستقصي في أمثال العرب للزمخشري، 
جمهرة األمثال للعسكري، وغيرها من الكتب.. 

إال أّن هنالك أمثاال شعبية خاصة بالعراقين توارثوها عن أجدادهم 
وآبائهم وهي متداولة بينهم وبلهجتهم التي تختلف طبعًا بن سكان 
اجلنوب والوس���ط والشمال، حّتى أّن لكل منطقة من هذه املناطق 
أمثالها اخلاصة بها وبلهجات قد يصعب على س���كان الفرات مثاًل 
معرفة أمثال سكان اجلنوب إال أن هنالك أمثاال مشتركة بن اجلميع 
ومن بينها )امش���ي ش���هر وال تعبر نهر، احلجارة اللي ما تعجبك 
تفش���خك، اللي ما يعرف تدابيرة حنطته تاكل شعيره، احاجيج يا 
بنتي واس���معج يا جنتي، ج���دره على ناره وعينه على جاره، مو 

كل مدعبل جوز( وغيرها من األمثال الشعبية اجلميلة.

الحائُر الحسيني في العصر العباسي

األمثاُل الشعبية.. كلماٌت بطعِم العراق
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إذا تأملنا قلياًل في العش���رة أيام 
من محرم احلرام كل س���نة وما 
يح���دث فيها م���ن انقالب في 
احلرك���ة الباطني���ة والظاهري���ة، 
احلرك���ة االجتماعية واألس���رية 
والفردية، مم���ا يدل على حتقيق 
أهداف تلك احلركة العاشورائية 
من جهة وقدرة اجملتمع الوالئي 
واستعداده للتغيير والسير باجتاه 
تكامل���ه وصالح���ه واحتاده من 
جه���ة اخ���رى، ومن هن���ا فإن 
التعاطي مع عاشوراء ال يتوقف 
على ما ج���رى في التاريخ وال 
يقتصر على اس���تحضار القصة 
وإمنا حرك���ة تربوي���ة للمجتمع 

واألجيال على مر الزمن.
ه���ذه العش���رة أي���ام ه���ي في 
الواق���ع فرصة إلصالح األرواح 
والقلوب والس���لوك لكل فئات 
اجملتمع كب���ارًا وصغارًا ملا حتمله 
ه���ذه احلركة من آث���ار تكوينية 
من جه���ة ومن آث���ار اجتماعية 
واضح���ة وملموس���ة م���ن جهة 

أخ���رى وميكنن���ا أن نق���ول أن 
عاش���وراء فرصة لتعديل سلوك 

االبناء.
وإذا أمعن���ا النظ���ر في املش���هد 
خ���الل العش���رة أي���ام من كل 
ع���ام وجدن���ا الصغي���ر والكبير 
يس���ارع إل���ى خدم���ة وحضور 
اجملال���س احلس���ينية ولديه قناعة 
ب���أن عليه أن يت���أدب في هذه 
العش���رة أيام فيغير أكله وشربه 
واهتماماته واألمور التي ينشغل 

بها وبرنامجه اليومي... الخ
وإذا رجعن���ا بذاكرتن���ا لل���وراء 
لوجدن���ا أم���ورا محف���ورة في 
الذاكرة تركت أث���رًا ايجابيا في 
نفوس���نا بغض النظر عن صحة 
مصدره���ا لكنه���ا كان���ت اتفاقا 
اجتماعي���ًا حت���ول ال���ى ع���رف 
اجتماعي على مر األيام فقد كنا 
ال منض���غ العلكة في هذه األيام 
وال نلعب وال نضحك... الخ 
بدافع احلب والتأدب واملواس���اة 
ملصيبة احلس���ن عليه الس���الم، 

فتفاعل األطفال مع هذه احلركة 
يحي في نفوسهم حس الشعور 
اآلداب  ومراع���اة  باملس���ؤولية 
العرفية واالجتماعية وهذا رصيد 

مهم باجتاه الضبط السلوكي.
و كما نعلم التأديب في الصغر 
أرسخ وأكثر أثرًا ألن قلب الطفل 
كالصفحة البيضاء يسهل النقش 
عليها، يقول أمير املؤمنن البنه 
احلس���ن عليهما السالم: )وإمنا 
قلب احل���دث كاألرض اخلالية 
ما ألقي فيها من ش���يء قبلته، 
فبادرتك باألدب قبل أن يقس���و 

قلبك ويشتغل لبك(.
االنس���ان كائ���ن اجتماع���ي ال 
يس���تطيع أن يعي���ش ف���ي عزلة 
واجملتمع ميثل احمليط الذي ينش���أ 
في���ه الطف���ل اجتماعي���ًا وثقافيًا 
ولكل مجتمع مالمحه ومعاييره 
وإحي���اء ه���ذه العش���رة أيام مبا 
يحمله هذا اإلحياء من مفاهيم 
وأخالقي���ات وآداب ينتقل عبر 
االجيال ويصبح جزءًا من ثقافة 

اجملتمع .
عاش���وراء تش���كل في األطفال 
املعرف���ي والثقاف���ي  رصيده���م 
ال���ذي يحملونه ف���ي حياتهم، 
إذا اس���تطعنا أن نس���تفيد م���ن 
هذه األيام ف���ي تعليم االطفال 
وتثقيفه���م إلى م���ا حملته هذه 
احلرك���ة م���ن أخالقي���ات وقيم 
وبط���والت وس���لوكيات وليس 
فق���ط ما جرى فيه���ا من مآس 
واضطهاد وظلم وإمنا هذا الظلم 
واملشهد املؤلم هي معاناة ال بد 
منها لتحقيق األهداف الس���امية 
وني���ل  الثواب اجلزي���ل لتصل 
إلى نفوس���هم رسائل ضمنية أن 
االنسان ميكنه أن يتحمل الكثير 
من أجل األهداف الس���امية كما 
يعلمه���م املفاهي���م الصحيح���ة 
للفضائل واألخالق الكرمية من 
خالل النموذج العملي املتجسد 
في أبطال هذه القصة الدامية.

عاشوراء
 وتربية األبناء
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سرطان القولون ...
اهم اعراض المرض )االمساك, اخراج دم من المؤخرة, اوجاع البطن(.

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

ه���و س���رطان االمع���اء الغليظة 
»الس���رطان  ايض���ا  ويس���مى 
القولوني«, معظ���م حاالته تبدا 
من بوليب���ات ورمية تنش���ا من 
بطان���ة القولون ونس���بة صغيرة 
منه���ا حوال���ي 1% تتحول الى 
س���رطان فيما بعد وخالل فترة 
زمنية متتد من )5�10( س���نوات 
بس���بب سلس���لة م���ن التغيرات 
اجلينية, واذا مت استئصال البوليب 
قب���ل ان يصبح خبيث���ا فانه لن 
يتح���ول الى س���رطان قولوني, 
وملعرفة املزيد ع���ن هذا املرض 
مجلة »االحرار« التقت الدكتور 
كرار املوسوي اختصاص باطنية 
واورام, اختص���اص دقي���ق في 
ع���الج االورام, مدي���ر مرك���ز 
االمام احلس���ن لع���الج االورام 
في مدينة االمام احلس���ن »عليه 
الس���الم« الطبي���ة والذي بن لنا 

ما يأتي:�
*نبذة مختصرة عن املرض:�

س���رطان القولون يعتقد انه ينشأ 
الى حد ما بسبب عادات متعلقة 
بنمط احلياة مث���ل تناول اطعمة 
عالية الده���ون وقليلة االلياف, 
وتدخن السجائر والسمنة ورمبا 
م���رض الس���كر, والوراثة ايضا 

تلع���ب دورا مهما بنس���بة تصل 
الى 25% من مرضى س���رطان 
القول���ون ممن لديه���م افراد من 
مصاب���ون  اق���ارب  او  العائل���ة 
بنف���س املرض نظرا لعدم وجود 
اع���راض ف���ي املراح���ل املبكرة 
لس���رطان القولون لذلك وجب 
الفحص الروتين���ي لهذا املرض 
يتج���اوز  الذي���ن  لألش���خاص 
عمرهم خمسن سنة او االفراد 
الذي���ن لديهم اق���ارب مصابون 

بسرطان القولون.
*اعراض املرض:�

ان كال م���ن البوليب���ات غي���ر 
السرطانية والسرطانية ال تسبب 
اية اع���راض حت���ى اذا حتولت 
البوليب���ات الى س���رطان لذلك 
فان االع���راض تكون نادرة في 
املراحل االولي���ة الى ان يصبح 
الورم ضخما عندما يسد االمعاء 
الغليظة او ينزف الى البراز حن 
يحدث هذا قد يكون الس���رطان 
قد اخترق جدار االمعاء وانتشر 
الى الغدد اللمفاوية في البطن او 
الى اعض���اء اخرى, واالعراض 
الت���ي قد تظهر هي )االمس���اك, 
اخراج دم م���ن املؤخرة, اوجاع 

البطن(.

لس���رطان  املبك���ر  *الكش���ف 
القولون:�

يعتب���ر س���رطان القول���ون م���ن 
االمراض اخلبيث���ة املعدودة التي 
ميك���ن الكش���ف عنه���ا مبك���را 
بفعالي���ة, وهناك ثالث وس���ائل 
هامة لذل���ك هي )الفحص عن 
ال���دم اخلفي في الب���راز, تنظير 
جزئ���ي للقول���ون, تنظير كامل 
للقولون(, بالنسبة لفحص الدم 
اخلفي بالبراز فهو فحص بسيط 
وسهل ورخيص وال يترافق مع 
مضاعفاته, اال ان هذه الوس���يلة 
مح���دودة الفعالي���ة وذلك الن 
هناك عددا م���ن االورام اخلبيثة 
ال تفرز نزفا وعددا من االورام 
احلمي���دة في القول���ون وبعض 
عوام���ل التغذي���ة تعطي فحصا 
ايجابيا, وبالنسبة للتنظير اجلزئي 
او الكلي للقولون فهو ادق ولكنه 
مصح���وب مبضاعفات اكثر, من 
اجلدي���ر بالذكر ان الذين يعانون 
من التهابات مزمنة في القولون 
مثل التهاب القولون التقرحي او 
مرض)كرون( لديهم قابيلة اكبر 
لنشوء اورام القولون واملستقيم.

س���رطان  ع���الج  *وس���ائل 
القولون:�

بالنسبة للذين مت اكتشاف وجود 
لديه���م فيمك���ن  ورم خبي���ث 
تلخيص وس���ائل عالج سرطان 
القول���ون املتاحة ال���ى )العالج 
الدوائ���ي الكيميائ���ي, الع���الج 
ورم  »خصوص���ا  االش���عاعي 
املس���تقيم«, الع���الج اجلراحي(, 
هناك دراس���ات واسعة وعديدة 
تثب���ت ان املرضى الذين يتلقون 
العالج الكيميائي بعد استئصال 
نس���بة  تك���ون  ال���ورم  كام���ل 
االنتكاسة لديهم اقل من اولئك 
الذي���ن ال يتلقون ه���ذا العالج, 
وق���د م���ر الط���ب احلديث في 
العق���ود املاضية بأن���واع مختلفة 
م���ن الع���الج الكيميائ���ي حتى 
وصلن���ا في العق���د االخير الى 
ان���واع حديثة من���ه ذات فعالية 
عالية م���ع درجة ال ب���اس بها 
م���ن االمان م���ن ناحي���ة االثار 
اجلانبي���ة, ه���ذا باإلضاف���ة الى 
العالجية احلديثة في  الوس���ائل 
ع���الج س���رطان القول���ون مثل 
استخدام االدوية املناعية احلديثة 
او االدوي���ة املوجهة التي توجه 
ضد مستقبالت بعض عوائل منو 
اخلاليا او املوجهة ضد االوعية 

الدموية املغذية للورم.

عاشوراء
 وتربية األبناء
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إيحاءاٌت عاشورائية

معًا لقراءة زيارة عاش���وراء المخصوصة باإلمام الحس���ين 
)عليه السالم( ومعرفة مفاهيمها ومعانيها

* اللهم إن هذا يوم تربكت به بنو أمية
مع هول املصيبة التي حصلت باحلسني وأهل بيته )عليهم 
اإلسام..  وأعداء  ألعدائه  فرح  يوم  كان  فقد  السام(.. 
احلسن  من  أنه  املعاد  زاد  ف  املجليس  العامة  حدث  وقد 
عدم الصيام ف يومي التاسع والعارش من حمرم ألن بني أمية 
كانوا يصوموهنام شامتة باحلسني وتربكا بقتله وقد افرتوا عىل 
رسول الل أحاديث كثرية وضعها ف فضل هذين اليومني 
وفضل صيامهام إال أن أهل البيت )عليهم السام( قد ذموا 

الصيام فيهام.

اهلندسية  امل��اك��ات  أنجزت 
وال��ف��ن��ي��ة ن��ص��ب واس��ت��ب��دال 
سعة  جديدة  كهربائية  حمولة 
املحولة  بدل   MVA  31.5
ف   MVA  16 سعة  القديمة 
الثانوية  اهلندية  كهرباء  حمطة 
نقل  تم  فيام  اهلندية؛  قضاء  ف 
حمطة  إل  القديمة  امل��ح��ول��ة 
القضاء  ف  الثانوية  اخل��ريات 

نفسه.
املهندس جابر حممد  بني ذلك 

كهرباء  توزيع  مدير  اجلابري، 
العمل،  عىل  واملرشف  كرباء 
اجلديدة  »املحولة  أّن  موضحًا 
هلا  اآلن  بارشت خدمتها  التي 
االختناقات  بفك  كبرية  أهية 
واستيعاب  االمحال  واستقرار 
والصناعي  السكاين  النمو 
والتجاري املتزايد ف القضاء«.
»العمل  ان  الطائي،  وأضاف 
الكثري  لتبديل  خطة  من  جزء 
م���ن امل���ح���والت ال��ث��ان��وي��ة 

ف  أكرب  سعة  ذات  بمحوالت 
أيضًا  وهو  القريب  املستقبل 
ممثًا  الوزارة  بني  تعاون  ثمرة 
الكهرباء  وزارة  وكيل  بالسيد 

لشؤون التوزيع والسيد املدير 
الفرات  كهرباء  لتوزيع  العام 

األوسط«. 

ثقل  من  فيها  ملا  الفجر،  صاة  ف  تعطى  الكربى  احلوائج  إن 
َكاَن  اْلَفْجِر  ُقْرآَن  )إِنَّ  يقول  الكريم  والقرآن  اإلنسان..  عىل 
َمْشُهوًدا( ألن هناك حركة للمائكة بني الطلوعني، حيث أن 
من  كان  ملن  فهنيئًا  تنزل  النهار  ومائكة  ترتفع  الليل  مائكة 

الذاكرين.

ُسئل حكيم: ملاذا السامء صافية؟
فابتسم وقال: ألن البرش ال يعيشون فيها!!

ـة
ـــ

ـــ
اح

لو
ا

اعالم دائرة كهرباء كربالء

كلمة قصيرة

كْم في اهلل أحبُّ

كهرباء كربالء المقدسة.. نصب محولة جديدة في قضاء الهندية

كْم اأحبُّ قلُت  ح��َن  زورًا  قلُت  م��� 

خل�لقي ال������وداُد  ك�����َن  اإذا  اأّم������ 
ال��رح��م��ِن يف  احل�����بُّ  اإال  احُل������بُّ  م���� 

ف���ه���ن����َك حت�����َت ال���ع���ر����سِ ي��ل��ت��ق��ي���ِن
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محطة قطار كربالء عام 1961م.. والتي كانت تقع خلف المستشفى الحسيني القديم على نهر الهنيدية

صورة وتعليق

حالة أخذت بالتزايد والقبول من املؤسسات احلكومية رصدهتا عدسة 
الراصد وتتمثل باستغال السيارات احلكومية لألغراض الشخصية؛ 
سيارات  املوظفني  األشخاص  بعض  متنح  احلكومة  أن  فاملعروف 
والدوائر  الوزارات  بني  عملها  تسيري  أجل  من  حكومية(  )بلوحات 
احلكومية األخرى.. أما ما حيدث فإهّنا حتولت مللك شخيص للسائق 
ف  يوميًا  الكريمة  العائلة  يأخذ  أن  ّهه  كل  الذي  الفاين  املوظف  أو 
فسحة أن نزهة عىل حساب الدولة واستهاك الوقود الذي تدفعه له 

دائرته... ننتظر منكم إجابة.

أن ناعية الطف وشاعر أهل البيت العامل واألديب السيد حيدر احليل )رمحه الل(.. رغم قصائده الكثرية واملفجعة ف وصف 
حال عقيلة بني هاشم.. مل يتجرأ عىل الترصيح باسمها الطاهر )زينب( وال مرة واحدة ف حياته وقصائده.. إجااًل ملقامها 

وهيبًة هلا.. ومراعاة لغرية قمر العشرية.

الراصد

ُسئل حكيم: ملاذا السامء صافية؟
فابتسم وقال: ألن البرش ال يعيشون فيها!!

هل تعلم؟ 

ـة
ـــ

ـــ
اح

لو
ا

كلمة قصيرة

كْم في اهلل أحبُّ

كهرباء كربالء المقدسة.. نصب محولة جديدة في قضاء الهندية

السياراُت الحكومية.. للعمل أم للنزهة
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