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مراسيم عزاء عاملية تشهدها بلدان العامل 

مقاماتُ آل البيت والصحابة يف مقربة الباب الصغري بدمشق

توجهت مجلة االحرار الى بلد يعشق العقيدة والجهاد ، بلد شاء 
اعللداء االسللام ، بلد اعطى شهداء من اجل  ان يكون داره  القدر 
االرض والعقيدة انه الجنوب اللبناني، والن هذا الجنوب هو مرتع 

التباع اهل البيت عليهم السام... 

وتركيا  والنمسا  روسيا  منها  العالم  بلدان  من  عدد  شهدت 
وأهل  الحسين  االمللام  استشهاد  بذكرى  عزاء  مراسم  اقامة 

بيته وصحبه االبرار. ففي العاصمة الروسية موسكو 

الظلُم واالضطهاد الذي حّل بنسل أهل البيت )عليهم السام( 
وذّريتهم من قبل السلطتين األموية والعباسية، جعلْت هؤالء 
عن  بعيدًا  أخللرى  أمللاكللن  عللن  يبحثون  المؤرخين  وبحسب 
السلطة وطغيانها، وسياستها الظالمة ضّد العلوييَن األشراف..

قسم اإلعالم/ شعبة النشر

االشراف اللغوي: حسن العوادي
التنضيد اإللكتروني: حيدر عدنان

قال احل�سني )عليه ال�سالم(: 
اهلِل  َخ�سيِة  ِمن  "الُبَكاُء 

َناٌة ِمن النار".

حكمة العدد

فبعد طول  العامين،  قللارب  فللراق  بعد  لقاٍء جديد  في  وابنه  االب 
انتظار اجتمع )باقر( مع والده الشهيد )حاكم( جمعًا ال فراق بعده 

في جنان الخلد.

الشيخ حممد مصري العاملي.

وجتدّد اللقاء...                                  

التصميم واالخراج
علي صالح المشرفاوي /حسنين الشالجي
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كلمة التحرير
مراوغات سياسية

تعددت االساليب التي تعتمدها الطبقات السياسية الحاكمة في كل العالم في كيفية تمرير 
قراراتهللللللا والبعض منهم مؤامراتهللللللا دون ان تحدث ضجة اعاميللللللة او جماهيرية ضدهم ، 
ومن هذه االسللللللاليب هو اسلللللللوب اشللللللغال الراي العام بتوافه االمور لكي يمرروا كبائرها، 

ولسللللللنا بصدد سرد االمثلة فهنالك كثير من االحداث الصغيرة التي اخذت حيزا كبيرا 
من اهتمامات الشللللللارع العراقي غاية مفتعليهللللللا التاثير على انجاز او تمرير مؤامرة ، 

والمتابللللللع لخطاب المرجعية سللللللابقا وبعض ما يصدر منهللللللا االن بالرغم من ازدحام 
االحداث فللللللي العراق فان النقاط التي تتناولها المرجعيللللللة هي االهم والتي يجب ان 
تؤخللللللذ بنظر االعتبار لتجنللللللب مخاطر اكبر وال يعني اهمال غيرها ولكن يجب ان 

يتم التعامل مع كل ازمة او حدث وفق حجم تاثيراتها على الوضع العراقي .
ايام اشتداد االرهاب في العراق كان االرهابيون يقومون بتفجير عبوة ناسفة صغيرة فيتجمع 
المواطنون حول الحدث فتقتحمهم سلللللليارة مفخخة توقع اضعاف ما وقع من خسائر نتيجة 

العبوة ، هكذا هي القرارات السياسية كذلك االنشغال بالصغائر لكي تمرر الكبائر.

جملة اسبوعية تصدر عن شعبة النرش - قسم االعالم - العتبة احلسينية املقدسة  
*رقم األعتامد يف نقابة الصحفيني العراقيني )896(رقم االيداع يف دار الكتب 

والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009   
*لألستفسار يمكنكم زيارة مقر املجلة يف احلائر احلسيني

 أو عن طريق هاتف املجلة07711173603                                                                                                                          
*إرسال مشاركاتكم عرب الربيد االلكرتوين

www.a h r a r .imamhussain.org  من موقع املجلة  )pdf(حتميل املجلة االلكرتونية*



)102( ال يس��معون حسيس��ها صوهتا الذي حيس به وهم يف ما اشتهت أنفسهم خالدون.. )103( ال حيزهنم الفزع االكرب 
وتتلقاه��م املالئك��ة هذا يومكم ال��ذي كنتم توعدون يف الدنيا.. يف املجالس عن النبي ص��ى اهلل عليه وآله إنه قال لعيل عليه 
الس��الم يا عيل أنت وش��يعتك عى احلوض تس��قون من أحببتم ومتنعون من كرهتم وأنتم اآلمنون يوم الفزع األكرب يف ظل 
العرش يفزع الناس وال تفزعون وحيزن الناس وال حتزنون وفيكم نزلت هذه اآلية إن الذين س��بقت هلم منا احلس��نى اآلية 

وفيكم نزلت ال حيزهنم الفزع االكرب اآلية .
 )104( يوم نطوي الس��امء كطي الس��جل للكتب قي��ل كطي الطومار ألجل الكتابة أو للمكت��وب فيه وقرء عى اجلمع أي 
للمعاين الكثرية املكتوبة فيه.. ويف القمي قال السجل اسم امللك الذي يطوي الكتب ومعنى نطوهيا أي نفنيها فتحول دخانا 

واألرض نريانا كام بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا أي علينا إنجازه إنا كنا فاعلني ذلك ال حمالة.
)105( ولق��د كتبنا يف الزبور يف كتاب داود عليه الس��الم من بعد الذك��ر، يف القمي قال الكتب كلها ذكرj أن االرض يرثها 
عبادي الصاحلون قال: قال القائم عليه الس��الم وأصحابه قال والزبور فيه مالحم وحتميد ومتجيد ودعاء، ويف املجمع عن 

الباقر عليه السالم يف قوله أن االرض يرثها عبادي الصاحلون قال هم أصحاب املهدي عليه السالم يف آخر الزمان .
)106( إن يف هذا فيام ذكر من األخبار واملواعظ لبالغا لكفاية يف البلوغ إىل البغية لقوم عابدين مههم العبادة دون العادة.. 
)107( وما أرس��لناك إال رمحة للعاملني ألن ما بعثت به س��بب السعادهم وموجب لصالح معاشهم ومعادهم وكونه رمحة 
للكفار أمنهم به من اخلس��ف واملسخ وعذاب االستيصال، وورد يف املجمع عن النبي صى اهلل عليه وآله إنه قال جلربئيل ملا 
نزلت هذه اآلية هل أصابك من هذه الرمحة يشء قال نعم إين كنت أخشى عاقبة االمر فآمنت بك ملا أثنى اهلل عيّل بقوله ذي 

قوة عند ذي العرش مكني .
)108( ق��ل إن��ام يوحى إيّل أنام إهلكم إله واحد ما يوح��ى إيّل إال أنه ال إله لكم إال إله واحد وذلك ألن املقصود األصيل من 
بعثته مقصور عى التوحيد فهل أنتم مس��لمون خملصون العب��ادة هلل عى مقتىض الوحي، وجاء يف املناقب عن الصادق عليه 

السالم فهل أنتم مسلمون الوصية لعيل بعدي نزلت مشددة .
)109( ف��إن تول��وا عن التوحيد أو الوصية فقل آذنتكم أعلمتكم ما أمرت به عى س��وآء عدل وإن أدري وما أدري أقريب 
أم بعي��د م��ا توعدون لكنه كائن ال حمالة.. )110( إنه يعلم اجلهر من القول ما جتاهرون به من الطعن يف اإلس��الم ويعلم ما 
تكتمون من االحن واالحقاد للمسلمني فيجازيكم عليه.. )111( وإن أدري لعله فتنة لكم وما أدري لعل تأخري جزائكم 
استدراج لكم وزيادة يف افتتانكم أو امتحان لينظر كيف تعملون ومتاع إىل حني متتيع إىل أجل مقدر يقتضيه مشيته.. )112( 
ق��ال رب احك��م باحلق، يف القمي قال معناه ال تدع للكفار واحلق االنتقام من الظاملني قال ومثله يف س��ورة آل عمران ليس 
ل��ك م��ن االمر يشء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون، ويف املجمع عن الصادق عليه الس��الم من قرأ س��ورة األنبياء 
حبًا هلا كان كمن رافق النبيني أمجعني يف جنات النعيم وكان مهيبا يف أعني الناس يف حياة الدنيا........ ختام سورة األنبياء.

اََلئَِكُة َه�َذا  اُهُم املمْ رَبُ َوَتَتَلقَّ كمْ َ َفَزُع األمْ ُم المْ ُزهُنُ َتَهتمْ َأنُفُس��ُهممْ َخالُِدوَن ﴿102﴾ اَل حَيمْ ��َمُعوَن َحِسيَسَها َوُهممْ يِف َما اشمْ اَل َيسمْ
َنا  ًدا َعَليمْ ِعيُدُه َوعمْ ٍق نُّ َل َخلمْ َنا َأوَّ ُكُتِب َكاَم َبَدأمْ لِّ لِلمْ ��جِ َء َكَطيِّ السِّ ��امَ ِوي السَّ َم َنطمْ ُمُكُم الَِّذي ُكنُتممْ ُتوَعُدوَن ﴿103﴾ َيومْ َيومْ
وَن ﴿105﴾ إِنَّ يِف َه�َذا  احِلُ َض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ رمْ َ ِر َأنَّ األمْ كمْ ِد الذِّ ُبوِر ِمن َبعمْ َنا يِف الزَّ ��ا َفاِعِلنَي ﴿104﴾ َوَلَقدمْ َكَتبمْ ��ا ُكنَّ إِنَّ
اَم إَِل�ُهُكممْ إَِل�ٌه َواِحٌد َفَهلمْ  اَم ُيوَحى إيَِلَّ َأنَّ َعامَلنَِي ﴿107﴾ ُقلمْ إِنَّ لمْ ًة لِّ َ َناَك إاِلَّ َرمحمْ َس��لمْ ٍم َعابِِديَن ﴿106﴾ َوَما َأرمْ َقومْ َلَباَلًغا لِّ
َلُم  ُه َيعمْ ا ُتوَعُدوَن ﴿109﴾ إِنَّ ِري َأَقِريٌب َأم َبِعيٌد مَّ ا َفُقلمْ آَذنُتُكممْ َعَى َس��َواٍء َوإِنمْ َأدمْ ومْ ��ِلُموَن ﴿108﴾ َفإِن َتَولَّ سمْ َأنُتم مُّ
قِّ  َ ُكم بِاحلمْ ُكممْ َوَمَتاٌع إىَِل ِحنٍي ﴿111﴾ َقاَل َربِّ احمْ َنٌة لَّ ُه ِفتمْ ِري َلَعلَّ ُتُموَن ﴿110﴾ َوإِنمْ َأدمْ َلُم َما َتكمْ ِل َوَيعمْ َقومْ َر ِمَن المْ همْ َ اجلمْ

َتَعاُن َعَى َما َتِصُفوَن ﴿112﴾. ُسمْ �ُن املمْ َ محمْ َنا الرَّ َوَربُّ

سورة األنبياء

تفسيرالسورة

لنختِم القرآن الكريم 



هنضة احلس��ني عليه الس��الم قبل ان تبدا 
كان��ت هنالك رس��الة كأذن الف��أرة من 
يزيد اىل وايل املدينة ان يقتل احلسني بايع 
او مل يبايع، والبعض ممن يكتبون التاريخ 
ش��ككوا يف ذلك ، تعالوا نعيد س��يناريو 

الواقعة .
بعد قتل اصحاب احلس��ني عليه السالم 
وعيال��ه واخي��ه حامل الراي��ة املفروض 
انته��ت احل��رب ولك��ن واقع��ا مل تنت��ه ، 
اثخنوا جسد احلس��ني باجلراح والسهام 
، ه��ل انته��ت احل��رب ؟ كال ، س��قط 

احلس��ني عى االرض وس��حقت جسده 
الرشي��ف حواف��ر خيلهم ، ه��ل انتهت 
احلرب ؟ كال ، قطعوا راس��ه الرشيف ، 
هل انتهت احلرب ؟ كال، قطعوا رؤوس 
كل الش��هداء ، هل انتهت احلرب ؟ كال 
، س��لبوا وهنبوا ما وقع يف ايدهيم وحتى 
املالب��س، ه��ل انته��ت احل��رب ؟ كال، 
حرقوا اخلي��ام، هل انتهت احلرب ؟ كال 
قادوا النس��اء والعيال س��بايا باس��لوب 
ق��اس ومؤمل ، هل انته��ت احلرب ؟ كال 
، اعتمدوا يف جمالس��هم اب��ن زياد ويزيد 

التجاوز ع��ى حرمة الس��بايا والرؤوس 
، ه��ل انتهت احل��رب ؟ كال ، اعيدوا اىل 
املدينة وكأن الس��ائل يق��ول االن انتهت 
احل��رب ، فنقول له كال مل تنته احلرب بل 

بدات فصول اخرى منها وال زالت .
نع��م الزالت وس��تنتهي مع ظه��ور امام 
منص��ور مؤيد ومس��دد من قب��ل اهلل عز 
وج��ل ليض��ع اوزار ح��رب احل��ق ضد 

الباطل ويعلن انتصار العدالة االهلية.

بداأت احلرب ومل تنتِه
في  المشركين  مع  المسلمون  خاضها  التي  الحروب  في 
راية  اذا سقطت  تنتهي  االسالمية كانت  الدولة  تاسيس  بداية 

احد االطراف ، وهذا نظام معمول به في الحروب انذاك .



 عندما نتعامل مع اإلمام 
السالم(  )عليه  السجاد 
كشاهد  معه  نتعامل 
لواقعة  مقّوم  وكعنصر 
في  شاهدًا  يكن  فلم  الطف، 
وإنما  الواقعة  عن  معزل 
مهمًا  وعنصرًا  شاهدًا  كان 
وابتدأ دوره الشريف بمجّرد 
الحسين  اإلمام  استشهاد 

)عليه السالم(..

الصحيفة السجادية.. نتاٌج كربالئي!!

من  وصلنا  الذي  النص  أن 
جرأة  )بك  هو  وقتِه  خليفة 
اضربوا  كالمي..  ردِّ  على 
المسألة  فإن  ولذا  عنقه(، 
مبنية على نسف هذا البيت 
قتل  عملية  فهي  العلوي، 
زينب  والسيدة  وإبادة، 
مارسْت  السالم(  )عليها 
تعّلقت  عندما  عظيمًا  دورًا 
)إن  وقالت  السجاد  باإلمام 

كنُت تقتله فاقتلني معه(..

الصافي  أحمد  السيد  سماحة  بإمامة  الجمعة  لصالة  الدينية  الخطبة 
بالصحن الحسيني الشريف بتاريخ 13/ 10/ 2017

السالم(  )عليه  السجاد  لإلمام  كان  لقد 
عائلة  عى  مر  ما  عليه  وم��رَّ  كبري،  دور 
حالة  من  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 
مكان،  إىل  مكان  من  واالنتقال  السبي 
السالم( سواء كان  ومارس دوره )عليه 
الكريمة  العائلة  أمر  عندما  كربالء  يف 
بأهنا  السالم(  )عليه  أبيه  استشهاد  بعد 
تفّر بالبيداء ِحفاظًا عليها بال أي مأوى، 
بمقتىض  أسريًا  الكوفة  إىل  ذهب  وأيضًا 
بكالم  تكّلم  وأيضا  اخلارجي  الوضع 
وحاول ببيان أحقية سيد الشهداء وأهل 
األمر،  هذا  يف  السالم(  )عليهم  البيت 
وإن الذي جرى عبارة عن مظلمة قادها 
خليفة الوقت إضافة إىل والته وحدث ما 
ذهب  أن  إىل  إرصاره  عى  وبقي  حدث، 
خليفة  جملس  أم��ام  وأي��ض��ًا  ال��ش��ام،  إىل 
من  وفصيح  رصيح  بشكل  بني  الوقت 
وم��ن هو ج��ده، وطبيعة  أب��وه  وم��ن  هو 
االنتامء لرسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(، 
املهمة  املواقع  من  تعترب  اخلطبة  وه��ذه 
عيل  واإلم��ام  عاشوراء؛  قضية  إكامل  يف 
السجاد )عليه السالم( هبذه اجلولة وبعد 
املطلب عندما  املدينة خّلص  إىل  أن رجع 
البعض رأى اإلمام  البعض، وهذا  سأله 
وعّمه  أب��اه  فقد  حيث  لوحده  ج��اء  قد 

عى  املعرب  السؤال  هبذا  وسأله  وأخوته، 
أنه من املنترص؟، واإلمام أجابه بجواب 
املستقبل،  واس��ت��رشف  وبليغ  خمترص 
من  ستعرف  امل��ؤذن  سمعت  إذا  وق��ال 
األمهية  غاية  يف  نكتة  وهذه  املنترص،  هو 
زال  ال  األذان  أن  ع��ى  واإلج������ازة، 
موجودًا، ونحن قد جئنا من أجل إبقائه، 
فالطرف املقابل مل يكن مهتاًم باألذان وإنام 
أما نحن  زائلة،  دنيا  ينازع من أجل  كان 
نتعامل معه  إنام  نعم  العامل  نرتبط هبذا  ال 
وهو  أجله  من  جئنا  ملا  تأسيس  هو  بام 
عنوان )أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن 
حممدًا رسوُل اهلل( وهذا الظرف اخلاص 
الذي مر به سيد الشهداء )عليه السالم( 
واقعًا تعامل معه السجاد )عليه السالم( 
يف  قلنا  كام  العاشورائي  املوقف  هذا  مع 
أساسًا  وأّسس  املاضية،  قبل  ما  اجلمعة 
وبادر  العاشورائي،  املشهد  مع  للتعامل 
اإلمام السجاد إىل أن حييي ملا يتعلق بأبيه 
سواء كان ما جتدد العارش من املحّرم يف 
اليومية  ممارساته  ضمن  أو  القابلة  السنة 
مذكرًا ومنبهًا بأمهية ما جرى، لذا عندما 
نتعامل مع اإلمام السجاد )عليه السالم( 
مقّوم  وكعنرص  كشاهد  معه  نتعامل 
لواقعة الطف، فلم يكن شاهدًا يف معزل 
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وعنرصًا  شاهدًا  كان  وإنام  الواقعة  عن 
بمجّرد  ال��رشي��ف  دوره  واب��ت��دأ  مهاًم 
استشهاد اإلمام احلسني )عليه السالم( 
ومارس دوره سواء كان مع العائلة بعد 
الشهادة أو يف الكوفة أو يف الشام أو عند 
احلالة  بدأت  وهنا  املدينة،  إىل  رجوعه 
وقلنا  السالم(،  )عليه  حياته  يف  الثانية 
واملعريف  الفكري  اإلشباع  حالة  أهن��ا 
من خالل اتصاله باآلخرين عن طريق 
مسألة  وهي  عنده  اخلاصة  املامرسات 
الدعاء، وهنا دائام منا نكرر اإلشارة إىل 
التنبيه  وهي  مهّمة  لنكتة  املوضوع  هذا 
وأن  السجادية،  بالصحيفة  يعرف  ملا 
هذا الرتاث املخزون عندنا يشء عظيم 
ال  عليه  احلفاظ  عن  مسؤولون  ونحن 
مسؤولون  وإنام  فقط  املطبوع  جهة  من 
هذه  يف  جاء  ما  مع  التعامل  جهِة  من 
الصحيفة بشكل واقعي وبشكل عميل، 
واضحة  بصمة  هناك  تكون  أن  والب��ّد 
لكل من يرتبط بسيد الشهداء أن يرتبط 
هذا  أن  باعتبار  العابدين؛  زين  باإلمام 
بعد  ومكّمالته  واح��ٌد  مشهٌد  املشهَد 
جميء اإلمام زين العابدين إىل كربالء قد 
أفرزت هذه احلالة وهي حالة الصحيفة 
السجادية �، وأمتنى االلتفات إىل أن هذه 
كربالء..  نتائج  إحدى  هي  الصحيفة 
واقعة  بعد  ما  أن  باعتبار  ذلك؟  كيف 
الشعار  القوم يف عقيدهتم  كان  كربالء، 
سيد  وُقتل  انتصارهم  بعد  ُرفع  الذي 
الشهداء، حيث كان شعارهم )احرقوا 
مل  الشعار  فهذا  ال��ظ��امل��ني(!!،  ب��ي��وَت 
خالل  من  وإنام  اجلنود  بعض  من  يرفع 
حتى  املعنى  هذا  واستمّر  اجليش  قادة 
عندما وقع اإلمام السجاد أمام بعضهم 
قالوا:  عيل،  ق��ال:  اسمك  ما  وسألوه 
أليس قد قتل اهلُل علّيا؟!، حيث أن هذا 
التنظر اخلاطئ يف تعمية األمر عى بعض 

يف  حييطون  كانوا  الذين  الرجال  كسور 
فهذا  ال��وايل،  حويل  أو  وقتهم،  خليفة 
اعتباطًا،  املعنى مل جيِر عى لسان هؤالء 
قد سلطنا عليكم  اهلل  أن  يبنّي  أن  وأراد 
وعملنا مرتبط باهلل تعاىل، فاإلمام )عليه 
عيل  يدعى  أخ  يل  ك��ان  ق��ال:  السالم( 
يف  وأيضًا  اهلل،  يقتله  ومل  الناس  فقتله 
حماورات أخرى أمجعوا عى قتل اإلمام 
زين العابدين )عليه السالم(، حيث أن 
النص الذي وصلنا من خليفة وقتِه هو 
ارضبوا  كالمي..  ردِّ  عى  ج��رأة  )بك 
عنقه(، ولذا فإن املسألة مبنية عى نسف 
قتل  عملية  فهي  العلوي،  البيت  هذا 
وإبادة، والسيدة زينب )عليها السالم( 
تعّلقت  عندما  عظياًم  دورًا  م��ارس��تمْ 
باإلمام السجاد وقالت )إن كنُت تقتله 
العاشورائي  املشهد  اذن  معه(،  فاقتلني 
من  يكون  القتى  أن  القوم  بحسابات 
ال  ولذا  العابدين،  زين  اإلمام  ضمنهم 
مرّبر من تركه وإنام أرادوا قتله، ولذلك 
أن حُيفظ وأن  البيت  تعاىل هلذا  اهلل  أراد 
حقٍّ  شاهَد  العابدين  زين  اإلمام  يكون 
بعد  ما  حي��دث  أن  يمكن  ملا  ومكّمل 
اإلم��ام  فعله  ما  مجلة  وم��ن  ع��اش��وراء، 
الضخم  الرتاث  هذا  هو  العابدين  زين 
هي  ولذلك  السجادية(،  )الصحيفة 
واقعة  بعد  كربالئي  ناتج  عن  عبارة 
تالحظ  كان  اإلم��ام  أن  باعتبار  الطف 
فهو  وإال  وسكناته  حركاتِه  مجيع  عليه 

حمكوم باإلعدام يف يوم عاشوراء.
ُفرتك  رأفة  هناك  يكن  مل  أنه  ولنالحظ 
اإلمام ملرضه، فال رأفة عند القوم وإنام 
عندهم مبنى وفكرة، وعندهم قرار بأن 
بيوت هؤالء الظاملني كام يصفوهم وكام 
صّوروا لعامة الناس بأن حترق بيوهتم، 
أو حاولوا أن يصّوروا احلالة للناس وكام 
يف الشام، بيت من اخلوارج )وحاشاهم( 

كام  وأنتم   ،! الوقتمْ خليفِة  عى  خرجوا 
وهي  تبياهنا  أريد  نكتة  هناك  تعلمون 
عامة  أن  بااللتفات،  وجديرة  دقيقة 
بمستوى  تكون  أن  تتوّفق  ال  قد  الناس 
واقعة  بعد  أي  كيف؟،  احل��دث..  فهم 
حيتفلون،  الشام  يف  الناس  كان  الطف 
كانت  وعندما  حتتفل؟  أن  يعني  وماذا 
حتتفل ليس من باب أنه عيد وطني وإنام 
أن  باعتبار  دينية  لقضية  حتتفل  كانت 
هناك جمموعة حاولت أن تعبث بوضع 
تعاىل  واهلل  )اخلالفة(  اإلسالمية  األمة 
نرص األمري عى هؤالء الثّلة من اخلوارج 
فاملنظور لالحتفال منظور ديني، وليس 
ال  عندما  الناس  فعامة  وطنيًا،  منظورًا 
دقيق  بشكل  األحداث  تفهم  أن  تتوّفق 
ستكون من العوامل املّشجعة عى متادي 
هؤالء يف ظالمتهم، باعتبار أن املقاييس 
يصّلون  فهؤالء  الصالة  مثاًل  عندهم 
وإذا كانت احلج فهؤالء حيّجون، وهم 
ما  شتان،  األمَر  لكن  يصومون،  ايضًا 
بني الفهم ملجريات األحداث، ولذلك 
نتعامل مع قضية  بنا عندما  نحن حّري 
فهم  أن  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 
هبا  يتحّرك  ك��ان  التي  األرض  طبيعة 
القرن  هذا  يف  واليوم  السالم(  )عليه 
سيد  مع  فالذين  والعرشين،  الواحد 
أو  مناسباته  إحياء  يف  س��واء  الشهداء 
التعامل  أو  املبارك  مرقده  إىل  احلضور 
مع قضيته تعامل مبدأ قطعًا هذا احلضور 
أن  تعاىل  اهلل  شاء  ما  مضاعفة  أضعاف 
سيد  عايشوا  الذين  مع  بالقياس  يكتب 
التي  فالنخبة  السالم(  )عليه  الشهداء 
نعّظمها  نحن  الشهداء  سيد  مع  جاءت 
ولكن تبقى عالمة استفهام كبرية.. أين 

البقية الباقية من األمة؟!
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ال�سيد ال�سايف : يجعلون ا�سابعهم يف اآذانهم، حتى ال ي�سمعون القول احلق! 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي  خطيب 

الجمعة  صالة  من  الثانية  خطبته  في  المقدسة  كربالء  في  الجمعة  وإمام 

والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 22 محرم الحرام 1439هـ 

الموافق 2017/10/13م تحدث قائالً:

الفرقان  س��ورة  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  ق��ال 
َناُهممْ  َرقمْ َأغمْ ُسَل  الرُّ ُبوا  َكذَّ مَلَّا  ُنوٍح  َم  )َوَق��ومْ  :
امِلنَِي  لِلظَّ َنا  َتدمْ َوَأعمْ آَيًة  لِلنَّاِس  َناُهممْ  َوَجَعلمْ
َحاَب  َوَأصمْ َوَثُموَد  َوَعادًا   )37( َألِياًم  َعَذابًا 
َوُكالًّ   )38( َكثرِيًا  َذلَِك   َ َبنيمْ َوُقُرونًا  سِّ  الرَّ

َنا َتتمْبرِيًا )39((. مْ َثاَل َوُكالًّ َتربَّ َنا َلُه اأَلممْ بمْ رَضَ
عن  تتحدث  الرشيفة  اآلي��ات  ه��ذه  طبعًا 
وسنحاول  االمهية،  غاية  يف  هو  موضوع 

االستفادة من هذه اآلية يف مطلب تبينُه..
كوهنم  مع  السالم  عليهم  االنبياء  قطعًا 
يمثلون  أممهم،  اىل  تعاىل  اهلل  من  مبعوثني 
من  نبي  يوجد  ال  احلق،  وهو  خاصًا  شيئًا 
االنبياء ال يدعوا لغري احلق.. فالبد ان يدعو 

اىل احلق.. 
ايضًا نكتة ان عادًة االنبياء  والحظوا هناك 
يتمتعون بقدرة بيانية خاصة، بحيث تكون 
مفهومة  منهم  تصدر  التي  العبارات  هذه 
النبي  فيحتّج  قومهم،  بلسان  وواضحة 
امُلصِلح.. احلكيم املرّب .. حيتج عى هؤالء 

وتكون عباراته دائاًم عبارات ليست تصّب 
بعض  بالعكس  الشخصية،  مصلحته  يف 
له، وهذه  مل يستجب  االنبياء يف عائلته من 
خالف مصلحته الشخصية، لكن مع ذلك 
وكان   .. يبني  ان  الب��د  حق  هو  بام  احل��ق 
سأتعامل  وانا   .. عليهم  اهلل  سالم  االنبياء 
كانوا  االنبياء  ه��ؤالء  اق���ول:  م��ف��ردة  م��ع 
بالنتيجة  وهو  ألممهم  االص��الح  يريدون 
)عليه  للحسني  ن��ق��رأ  ون��ح��ن  ُم��ص��ل��ح.. 
السالم( ..)السالم عليك يا وارث آدم.. يا 
يا وارث  ابراهيم..  يا وارث  نوح..  وراث 
انام  ذلك  بعد  عيسى..(  وارث  يا  موسى.. 
لطلب  خرجت   : ال��س��الم(  )عليه  يقول 
وهو  الوراثة  مع  جدي،  امة  يف  االص��الح 
ورث  هو  ف��إذن  االص��الح،  لطلب  خ��رج 

االصالح فإذن هم ُمصِلحون..
صالح  احلق..  يملك  السالم(  )عليه  نوح 
)عليه السالم( يملك احلق.. ُشعيب )عليه 
يبينه  حق..  هو  بام  احلق..  يملك  السالم( 

)سالم اهلل عليه( اىل هؤالء..
يستجيبون  ال  ه��ؤالء  مل��اذا  للنكتة  التفتوا 
للحق اذا كان هو حق؟! ملاذا ال يستجيبون! 
حكيم..  معنّي،  ُمصلح  يأيت  عندما  يعني 
من  ملجموعة  ويبنّي  نبي..  إم��ام..  ع��امل.. 
ان  ُيفرتض  هذا..  هو  احلق  ان  عى  الناس 
يستجيبون..؟!  ملاذا ال   .. يستجيبوا  هؤالء 
االس��ت��ج��اب��ة م��ق��ت��ىض ال���ق���اع���دة.. ع��دم 

االستجابة فيها مشكلة.. 
دع���ون���ا ن��ب��ح��ث ع���ن امل��ش��ك��ل��ة مل����اذا ال 

يستجيبون..؟!
عندما ندقق نرى التايل: 

ان هؤالء جيمعهم يشء وهو ان االستجابة 
ف��امذا  بمصاحلهم..  ت��ّر  امُل��ص��ِل��ح  هل��ذا 
وتارة  ساحر،  بأنه  يتهموه  تارة  يفعلوا؟! 
يتهموه انك تأتينا بأساطري األولني.. وتارة 

يتهموه باجلنون.. ملاذا؟!
ستكون  بينهم  يستهدفوه  ال  بقوا  اذا  ألنه 
اآلخ��ر..  ع��ى  سيتكلم  اح��ده��م  مشاكل 

ِه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا     ِإَلى ِذْكِر اللَّ ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ َها الَّ َيا َأيُّ
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ِه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا     ِإَلى ِذْكِر اللَّ ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ َها الَّ َيا َأيُّ

احلكيم؟!  ه��ذا  من  تسمع  ال  مل��اذا  يقول 
امام  جيعلوا  ان  فيحاولوا  صحيح..  كالمه 
الناس وقاًء وغاشية عن احلق بام هو  سواد 
حق.. اما ان يّتهم او يغّذوا هؤالء عى ان ال 
من  وهذا  القرآن  بالغة  الحظوا  تسمعوا.. 

عجيب القول..
مع  املحاججة  ضمن  السالم(  )عليه  نوح 
عامًا  مخسني  اال  سنة  ألف  فيهم  لبث  قومه 
يفعل؟  كان  ماذا  مهول،  رقم  هذا  وحقيقة 

كان يوّجه وهيدي وُيرشد وُينبه .. 
ماذا كانت النتيجة ؟! جيعلون اصابعهم يف 
ونوح  يقول،  ما  يسمعوا  ال  حتى  آذاهن��م، 
)عليه السالم( مع ذلك يبني اىل ان استحكم 
)عليه  نوح  باهلل..  والعياذ  العذاب  عليهم 
السالم( دعا عليهم والقرآن هنا ينّبه نتيجة 
عدم اصغائهم اىل احلق وحاولوا ان ينكروا 

عى النبي..
ُبوا  َكذَّ مَلَّا  ُنوٍح  َم  )َوَقومْ  : النتيجة  كانت  ماذا 
آَيًة  لِلنَّاِس  َناُهممْ  َوَجَعلمْ َناُهممْ  َرقمْ َأغمْ ُسَل  الرُّ

امِلنَِي َعَذابًا َألِياًم )37(. َنا لِلظَّ َتدمْ َوَأعمْ
للعقل  ُيعطوا  مل  ونكران  تكذيب  الحظوا 
يتأمل..  ان  للعقل  يعطوا  مل  املرجوة  فائدته 
والِضعاف سمعوا كالم االقوياء، وهذه من 

أخطر االشياء ان هناك ُاناس هم اراذل..
الناس ال يمكن ان يكون اال  التفتوا بعض 
ذيال ً ال يمكن اال ان يكون ذنبًا.. اسيادهم 
ماذا يقولوا.. هم معهم آمنوا آمنوا.. كفروا 
حر  هو  اترك..  اترك  اقتل..  اقتل  كفروا.. 
لكن عندما خنع وخضع وأذل نفسه اصبح 
او  َذَنب ألسد  يكون  انسان  بني  َذَنبًا وفرق 

ان يكون َذَنب حليوان آخر..
ماذا  السالم(  )عليه  نوح  مع  كانوا  الذين 
هم  اتبعوك  هؤالء  يقولون  يقولون،  كانوا 
اتبعت  كيف  ويسأله  هلذا  يأيت  أراذلنا..ال 
هؤالء  قالوا  اسيادهم  ..وان��ام  ال  النبي؟ 

اراذل هم قالوا ايضًا هؤالء اراذلنا!
الحظوا القرآن الكريم ال يستعجل ويعطي 
هذه النتيجة.. االنسان اذا انكفئ عن احلق.. 
ما  واريتك  نبهتك وقلت لك وتكلمت  انا 
َم  اريتك انت ال تؤمن ماذا يفعل؟!..) َوَقومْ
َناُهممْ  َوَجَعلمْ َناُهممْ  َرقمْ َأغمْ ُسَل  الرُّ ُبوا  َكذَّ مَلَّا  ُنوٍح 
َألِياًم  َعَذابًا  امِلنَِي  لِلظَّ َنا  َتدمْ َوَأعمْ آَي��ًة  لِلنَّاِس 

))37(
من  وقليل  آي��ة  للناس  وجعلناهم  انتهوا 

الناس من يعترب باآليات..
والقران الكريم يقول عن فرعون )ننجيك 
آية..  يكون  حتى  ببدنه  سننجيه  ببدنك( 
لِلنَّاِس  َناُهممْ  )َوَجَعلمْ  : يقول  الكريم  القرآن 
هل  يلتفتوا  هل  لكن  انتبهوا  التفتوا    ،) آَيًة 
قوم  مثل  اق��وام  كان  ما  اكثر  وما  ينتبهوا؟ 
واملصلحني،  االنبياء  تاريخ  وهذا  ن��وح.. 
ان  وكيف  شئت  ما  اق��رأ  التاريخ  ودون��ك 

هؤالء يستعدوهم.. 
امِلنَِي  لِلظَّ َنا  َتدمْ )َوَأعمْ  : الرشيفة  اآلية  تبنّي  ثم 
َحاَب  َوَأصمْ َوَثُموَد  َوَعادًا   )37( َألِياًم  َعَذابًا 
َوُكالًّ   )38( َكثرِيًا  َذلَِك   َ َبنيمْ َوُقُرونًا  سِّ  الرَّ

َنا َتتمْبرِيًا )39((. مْ َثاَل َوُكالًّ َتربَّ َنا َلُه اأَلممْ بمْ رَضَ
ملخص املطلب ان االنسان البد ان يرجع 
اىل عقله، واىل ضمريه، وعندما يسمع كالمًا 
البد ان يراجع هذا الكالم، والبد ان يفهم 

هذا الكالم خصوصًا عندما يأيت الكالم من 
يريد  ..وانام  نفسه  مصلحة  يريد  ال  ُمصِلح 
البد  الكالم..  نتأمل  ان  البد  مصلحتك.. 
ان نسمع احلق.. االنسان اذا مل يسمع احلق 
ال  ما  اىل  يؤدي  قد  الفوت  ثم  احلق  يفوته 

حيمد عقباه..
البد االنسان ان يسمع، العقل نعمة البد ان 
نفهم  ان  مصلحتنا..  فيه  ما  وفق  نستثمرها 
هذا الكالم عندما يأيت من ُمصِلح من إمام 
اثر هذا الكالم  من نبي من حكيم.. ما هو 

؟ عيلَّ
السالم(  )عليه  نوح  ع��ادوا  الذين  ه��ؤالء 
ما  السالم(  )عليه  ثمود  او  ؟  استفادوا  ما 
استفادوا ؟ او قوم صالح )عليه السالم( ما 
الكبرية،  االنبياء  استفادوا ؟ وهكذا مسرية 
وانام  للنبي..  شخصية  مصلحة  توجد  ال 

فقط اسمعوا نعلمكم كيف تعيشوا. 
وتتزوجون  وت��رشب��ون  ستأكلون  اي��ض��ًا 
وتبنون البيوت.. ولكن وفق ضوابط وهذه 
تقول  كام  ولكن  أفضل..  لكم  الضوابط 
َثاَل  اأَلممْ َلُه  َنا  بمْ رَضَ )َوُك��الًّ   : الرشيفة  اآلية 

َنا َتتمْبرِيًا(. مْ َوُكالًّ َتربَّ
ان يسرتنا بسرته،  نسأل اهلل سبحانه وتعاىل 
بلدنا  ويقي  يقينا  وان  مجيعًا،  حيفظكم  وان 
احلمد  ان  دعوانا  وآخ��ر   .. س��وء  كل  من 
وآله  حممد  عى  اهلل  وصى  العاملني  رب  هلل 

الطيبني الطاهرين.
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حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

الرسل  مجيع  رس��ال��ة  ت���زال  وال  ك��ان��ت 
غاية  يف  تكمن  إنام  والصاحلني،  واألنبياء 
سامية، ومطلب نبيل.. وهو اإلصالح يف 

األمة، وال يشء غري اإلصالح. 
هنضة اإلمام احلسني وأهل بيته وأصحابه 
يف  اجلسام  والتضحيات  السالم  عليهم 
كانت  إنام  كربالء،  طف  يف  عاشوراء  يوم 
النهاية..  حمصلتها  يف  اإلصالح  أجل  من 
عن  األم��ة  وانحراف  الدين  حتريف  بعد 
الال  األموية  للسياسة  نتيجة  احلق..  جادة 
مؤهاًل  يكون  َمن  دور  يأيت  ثم  إسالمية. 
األمانة..  حلمل  واملصلحني  العلامء  من 
والرسل  األنبياء  بعد  من  اإلصالح  أمانة 
والصاحلني من اجل اكامل املسرية اخلالدة 
لتستمر عى مّر األزمان والعصور، هؤالء 
خطى  عى  يسري  ممن  واملصلحون  العلامء 
وهيتدي  اإلصالحية،  والرسل  األنبياء 
احلقة  بتعاليمهم  ويتمسك  هب��دهي��م، 
دنيوي  لغرض  ال  الناس؛  بني  ليفشيها 
زائل وزائف أو ملصلحة شخصية أو فئوية  
اهلل  لوجه  هكذا  بل  م��ادي..  ملكسب  أو  
الناس  الرشاد  السعي  حماولتهم  يف  تعاىل 

اىل احلق، والتنبيه اىل احلقيقة.
بالرشح  م��رة  ه��ذا..  اىل  يسعون  فرتاهم 
للناس عام يسبب هلم الفتنة أو خطر الفرقة 
ما،  أمر  فعل  عن  بالنهي  ومرة  والتناحر، 
مسريهتم  تعرتض  التي  املخاطر  إلبعاد 
مساوئ  تبيني  خالل  من  ومرة  احلياتية،  
الصحيح  االجت��اه  عكس  اخلاطئ  السري 
املخاطر  صورة  بتوضيح  ومرة  لألمور، 
عنهم  خافية  كانت  ما  إذا  هبم  املحدقة 
لتشخيصها  نافذة  بصرية  اىل  حتتاج  أو 
ووض��ع  معاجلتها  ط���رق  وت��ش��خ��ي��ص 

يصب  ذلك  وكل  هلا،  الناجعة  املعاجلات 
هاوية  نحو  املسري  من  منعهم  حماولة  يف 
املخاطر، واحليلولة دون وصول األمر اىل 
غريهم  وعى  أواًل،  هلم  عقباه  حتمد  ماال 
لكن  ث��ال��ث��ًا!.    مجعاء  األم��ة  وع��ى  ثانيًا، 
البعض..  ه��ذا  حم���اوالت  ه��ي  الغريب 
الضال واملضل، وبدل االنتباه من الغفلة، 
ومن ثم االستجابة نحو العدول عن جادة 
العقل،  بمنطق  ال��ص��واب..  نحو  اخلطأ 
حماولة  اىل  ويلجأ  ه��واه،  اىل  يركن  ت��راه 
اشخاص  ه��ك��ذا  مثل  ن��واي��ا  يف  الطعن 
وتأجيج  وإث���ارة  ..مصلحني،  صاحلني 
شبهات  أية  عن  والنبش  الطائفي،  احلس 
التهم  إللصاق  خترصات  أو  شكوك  أو 
نفوسهم  يف  هلوى  استجابة  هبم..  الباطلة 

املريضة. 
)نعرات(

ملاذا  ه��و:  هنا  ي��ربز  ال��ذي  ال��س��ؤال  لكن 
من  األش��خ��اص  ه���ؤالء  ملثل  يمكن  ال 
غيِّهم  عن  العدول  الباطل..  أصحاب 

وضالهلم اىل طريق احلق واهلدى؟
ملاذا ال يسمعون لكالم العقل واملنطق.. بام 
إنه كالم عقل ومنطق؟ ويركنون أنفسهم 
ملاذا  منطق؟   ال��ال  واىل   .. الالعقل  اىل 
ينفرون من طريق احلق اىل الباطل؟ ملاذا؟!  
النفسية  الَنعرات  من  العديد  هناك  طبعا 
والعصبية  التي متنع مثل هؤالء األشخاص 
طريق  اىل  الباطل  جادة  عن  العدول  عن 
 .. ومنها  والبصرية  البرص  بعمى  احلق.. 
العناد   .. املكابرة   .. الغرور  التعصب.. 
.. العنجهية وغريها، وكلها تندرج ضمن 
حيجب  ال��ذي  النفس(  )ه��وى  توصيف 
النفس عن رؤية جادة الصواب؛ أي رؤية 

الشخصية..  مصاحلهم  مع  يتامشى  ماال 
األنانية يف أغلب األحيان؛ وتعني مصلحة 

ال� )أنا( وليذهب اجلميع اىل اجلحيم!.
)هوى( 

ركوب اهلوى يؤدي باإلنسان اىل اهلاوية، 
آجال..  أم  عاجال  بلوغها  من  مناص  وال 
وإن كان هناك تزيني ملثل هذا الترصف عى 
إنه قمة احلنكة والتدبر، ويف منتهى اللياقة 
وعنجهيته  له  تصورها  مثلام  واللباقة، 
اجلان!،   قبل  اإلنس  شيطانني  له  ويزينها 
كشخص  فقط  به  متعلقًا  األمر  كان  ولو 
قطعًا  لكنه  كثريا،  األم��ر  هل��اَن  بمفرده؛ 
سيجني جراء ركوب رأسه وهواه، وعدم 
عى  والضمري..  العقل  ملنطق  انصياعه 

مصري الكثريين من األبرياء واملغفلني.
ولكن السؤال األكثر حرية هو:

ماذا يضريه لو عمل عقله وضمريه فيمن 
قليال  تفكر  لو  ينصحه؟!  وملاذا  ينصحه؟ 
تقديم  وراء  من  احلكيم  هذا  مصلحة  يف 
النصح له..  خاصة إذا َعِلَم وتأكد بنفسه 
من حقيقة باتت واضحة للجميع وهي إن 
مثل هذا الناصح .. املصلح الذي يوجه له 
وتوجيهه  بنصحه  يريد  إنام  التوجيه،  هذا 
أي  وقبل  أوال  قومه  ومصلحة  مصلحته 

يشء.
اهلل  نعم  أكرب  من   - الشك   – العقل  إن 
بالرقي  يميزه  ما  وهو  اإلنسان  عى  تعاىل 
وطبعا   .. األخرى  املخلوقات  مجيع  عن 
جمافات أو جحود مثل هذه النعمة العظيمة 
تتحول اىل وبال عى حاملها اإلنسان.. أي 
إن عدم االستفادة يف احلياة الدنيا.. يقلب 

النعمة اىل نقمة!. 

من وحِي خطبِة الجمعة

بقلم: طالب عباس الظاهر )نداءاُت الحقيقة(



اعداد/ محمد حمزة جبر

الكوارث الطبيعية  الدولة في حالة  التعويض من  هل يجوز اخذ 
كالمطر الذي يهلك الزرع ؟

الجواب : يجوز.

ما حكم اكل الدجاج اذا كان مذبوحَا بالصاعقة الكهربائية وما هو 
حكمه لبقية اللحوم ؟

سؤال العدد السابق

سؤال العدد

اللحوم المعّلبة

حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

بالد  يف  يّصنع  ما  حكم  هو  ما   : السؤال 
املسلمني من اللحوم املعّلبة ؟

من  االسالم  بالد  يف  يّصنع  ما   : اجلواب 
جلود  من  أو  املعّلبة  كاللحوم  اللحم 
احليوانات كبعض انواع احلزام واالحذية 
دون  من  ظاهرًا  بالتذكية  حمكوم  وغريها 

حاجة اىل الفحص عن حاله .

الكبرية  االسواق  بعض  ندخل   : السؤال 
يف اوروبا فنجد حلومًا معّلبة مكتوب عى 
أو   ، )ح��الل(  أهنا  مفادها  عبارة  العلبة 
فهل  االسالمية(،  الطريقة  عى  )مذبوحة 

جيوز رشاؤها وأكلها ؟
توجب  مل  إذا  للكتابة  أث��ر  ال   : اجل��واب 

االطمئنان .

السؤال : هل جيوز اكل اللحوم واملعلبات 
واملكتوب  اخل��ارج  ب��الد  من  املستوردة 

عليها عبارة )حالل( ؟
اجلواب : ال اعتبار بالكتابة التي موجودة 

تشرتوا  ان  عليكم  وجيب  اللحوم،  عى 
حيتمل  وقد  مسلم  بائع  من  اللحوم  تلك 

قد احرز التذكية .
السؤال : هل مجيع املعلبات جيوز تناوهلا ؟

املختلفة  بأنواعها  املعلبات   : اجل��واب 
ومشتقاهتا  والشحوم  اللحوم  باستثناء 
بأّن  ظّن  إذا  حتى   ، تناوهلا  للمسلم  جيوز 
ظن  أو   ، أكله  جيوزله  ال  ما  حمتوياهتا  يف 
 ، البلل  مع  ها  مسَّ قد  كان  أّيًا  صانعها  أن 
وال جيب عليه فحص حمتوياهتا ليتأكد من 

خلوها مما ال جيوزله أكله .

السؤال : ما حكم اللحم الروست واجلبن 
عى  املكتوب  الدجاج  وحلم  اهلولندي 

العلب مذبوح عى الطريقة اإلسالمية ؟
اجلواب : اللحوم إذا كانت مستوردة من 
عربة  وال  أكلها  حُيرم  إسالمية  غري  بالد 

بالكتابة املذكورة وأما األجبان فال .

 ، حمّلل  طعام  أك��ل  جي��وز  هل   : السؤال 

مبخر ببخار حلم غري مذكى ؟
حمكوم  والطعام   ، جي��وز  ال   : اجل���واب 
بالنجاسة ملالقاته لألجزاء املائية املجتمعة 
بالنجاسة  املحكوم  اللحم  بخار  م��ن 

حسب الفرض .

العراقية  اللحوم  : ما هي رشعية  السؤال 
واالسالمية املوجودة اآلن يف االسواق ؟

اللحوم  م��ن  األك���ل  جي���وز   : اجل����واب 
املوجودة يف اسواق املسلمني إاّل إذا أحرز 
اهنا مأخوذة من حيوان مذبوح يف بلد غري 
اسالمي من غري امارة معتربة عى تذكيته 

فيه عى الوجه الرشعي .

الذي  اللحم  أكل  حكم  هو  ما   : السؤال 
يذبح عى الطريقة املسيحية ؟

اجلواب : ال حتّل ذبائحم .



أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين

• قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة يعلن انجاز مشروع سرداب الشهداء داخل الصحن الحسيني الشريف..

• كربالء والنجف تستعدان الستقبال حشود الزائرين بمناسبة ذكرى اربعينية االمام الحسين الخالدة..

• سفراء ست دول صناعية في بغداد يؤكدون استعداد بلدانهم للمشاركة في إعادة إعمار العراق، وتوسيع التبادل التجاري في اطار التحالف الدولي إلسناد العراق.

• المكون التركمان يطالب الحكومة االتحادية بإبقاء قوات الحشد الشعبي واألمنية واالتحادية  في الحويجة وإدخالهم لكركوك لفرض هيبة الدولة..

مسافر أسبوعيًا على متن القطارات 
الشركة العامة للسكك الحديد بين 

بغداد والبصرة...

مليون ارتفاع نسبة السكان في العراق العام الحالي ، 
حسب تخمين وزارة التخطيط...

ألف منشأة صناعية عراقية تنتظر إعادة الحياة إليها...

• مصرف الرافدين يعلن اصداره بطاقة )الماستر كارد( الدولية للموظفين والمتقاعدين والمواطنين الستخدامها داخل وخارج العراق...

المالكات الهندسية لمعسكر االمام الحسين تعيد تأهيل وإصالح اآلليات العسكرية القديمة تحسبا للظروف الطارئة

000

أنجزت املالكات اهلندسية يف معسكر االمام احلسني )علية السالم( التابع لألمانة العامة العتبة احلسينية املقدسة إعادة تأهيل وإصالح 
للظروف  وحتسبا  اإلرهابية  )داعش(  عصابات  ضد  املعارك  يف  للمشاركة  واملتررة  القديمة  العسكرية  اآلليات  من  كبرية  جمموعة 
الطارئة.أكد ذلك امر لواء الطفوف واملعسكر )قاسم مصلح(، مضيفا ان املالكات اهلندسية للمعسكر متكنت أيضا من إعادة تأهيل)3( 
دبابات T55 و )3( مدرعات خمصصة إلطالق الصواريخ و )4( مدرعات ناقلة لألشخاص وإصالح وتدريع)15(عجلة نوع هامڤي، 
واصالح)5( دبابات نوع )جفتن(، اضافة اىل انجاز تأهيل وجتهيز )30(عجلة نوع سلفادور وتدريع وتسليح )30( عجلة دفع رباعي.
 13 لواء  ورفد  القديمة  العسكرية  اآلليات  وتدريع  وتسليح  لتأهيل  تأسس  السالم(  )علية  احلسني  االمام  معسكر  أن  بالذكر  اجلدير 

الطفوف بمختلف االليات العسكرية التي شارك هبا يف حترير عرشات املناطق املحتلة من قبل تنظيم داعش اإلرهاب غرب املوصل.

بحث لطلبة عراقيين نشرت 
في مجالت عالمية...

مشروعًا خدميًا منجزا في ناحية الجدول 
الغربي لمدينة كربالء المقدسة...

مليار دينار عراقي تعيدها وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية من المتجاوزين 

على رواتب الحماية االجتماعية...

باالرقام  باالرقام باالرقام 
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تحشيدات عسكرية
 استعدادًا لمعركة الحسم في راوة والقائم

الحشد الشعبي يحبط تعرضًا لمجرمي )داعش( 
قرب يثرب جنوبي صالح الدين

16 مكتبا عراقيا بإيران لتأشيرات المشاركين بأربعينية 
الحسين الخالدة

•)خالد الجاراهلل( نائب وزير الخارجية الكويتي:
 إن مؤتمر المانحين إلعادة إعمار العراق يسير على خطى ثابتة 

ونحن لدينا تواصل مع الحكومة العراقية والبنك الدولي..

• )حسين اليساري( عضو مجلس محافظة كربالء: 
تخصيص منح مالية قدرها 225 مليون دينار لمديرية الشرطة من 

أجل انشاء منظومة اتصاالت آمنة لمدينة كربالء.

• )ابو مهدي المهندس( نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي:
 قوات الحشد مستمرة بتحرير بعض المناطق غرب البالد، وهناك جهدا 

آخرا للحشد على الحدود العراقية السورية من جهة عكاشات..

احلشد  وألوية  قواتنا  صنوف  حتشيدات  وساق  قدم  عى  جتري    
الشعبي اقىص غرب االنبار يرافقها تكثيف القصف اجلوي عى 
املحاذيتني  والقائم  راوة  االرهاب يف مدينتي  فلول داعش  خمابئ 
حمررا  العراق  وإع��الن  القتحامهام  متهيدا  السورية  للحدود 
تطهري  انتهاء  القيادة  تأكيد  بعد  التحركات  هذه  وتأيت  بالكامل. 
عموم قاطع احلوجية املحرر الذي شهد فرار املئات من االرهابيني 

وتسليم انفسهم اىل القوات العراقية.   

أحبط احلشد الشعبي, تعرضا لعصابات )داعش( اإلجرامية قرب 
ناحية يثرب جنوب صالح الدين. وذكر االعالم احلرب إن قوات 
احلشد الشعبي متكنت, من إحباط عملية تعرض لعصابات داعش 
اإلجرامية بأربع عجالت مفخخة نوع )بيك آب( كانت متوجهة 
نحو ناحية يثرب جنوب صالح الدين.مضيفا أن إحباط التعرض 
الناحية وقتل من فيها  ابادة العجالت قبل تسللها اىل  أسفر عن 
من عنارص جمرمي داعش.موضحا أن الصحراء الغربية املحاذية 
لصالح الدين ال زالت تشهد حتركات داعشية بني احلني واألخر 
الخرتاق املناطق املحررة يف صالح الدين، مبينًا أن قوات احلشد 

الشعبي ال زالت متمركزة عى خطوط الصد قرب الصحراء.

أعلنت وزارة اخلارجية العراقية ، عن فتح 16 مكتبًا قنصليًا يف إيران ملنح 
سامت الدخول لإليرانيني الراغبني باملشاركة يف مراسم الزيارة االربعينية.

إن  مضيفا  حمجوب(  أمحد  ال��وزارة)  باسم  الرسمي  املتحدث  ذلك  أكد 
فتح  خالل  من   ، الزيارة  ملراسيم  السنوية  استعداداهتا  استأنفت  الوزارة 
سوسنكرد،  )ايالم،  اإليرانية  املدن  اغلب  يف  العراقية  للقنصلية  مكاتب 
عبادان، كرمان، ساري، يزد، كرج، تربيز، رشت، قم، شرياز، اصفهان(.

مبينا ان الوزارة رفدت تلك املكاتب بموظفني خمتصني باألعامل القنصلية 
ان  اىل  املقدسة،مشريا  العتبات  لزوار  الدخول  سامت  بإنجاز  لإلرساع 
للزوار  دخ��ول  سمة  مليوين  من  أكثر  امل��ايض  العام  منحت  قد  ال��وزارة 
اإليرانيني، ومن املتوقع أن يكون العدد هذا العام ثالثة ماليني زائر تقريبًا، 

منوها ان املبلغ املحدد ملنح السمة هو)40 ( دوالرا.

 يساهم معتمدو املرجعية الدينية العليا املبلغون يف جلنة االرشاد والتعبئة 
للدفاع عن عراق املقدسات التابعة للعتبة العلوية املقدسة يف تقديم الدعم 
شامل  احلراريات  منطقة  حتريرها  خالل  األمنية  لقواتنا  واملادي  املعنوي 
الشيخ  اللجنة  عضو  وقال  الدين.  صالح  حمافظة  يف  بيجي  مدينة  رشق 
)سهل اجلبوري(، ان وفدًا نقل دعاء وسالم املرجعية الدينية ألبطال لواء 
منذر  )السيد  بأعضائه  املتمثل  الوفد  ان   العراقي.مضيفا  اجليش  من   43
ملباركة  مكحول،  جبال  قاطع  زاروا  الشوماين(  امحد  والشيخ  املوسوي 
داعش  من  الظالمية  القوى  عى  حققوه  الذي  العظيم  بالنرص  املقاتلني 

اإلرهاب، فضال عن قيامهم بنقل توجيهات املرجعية الدينية العليا.

معتمدو المرجعية العليا يقدمون الدعم المعنوي 
والمادي للقوات األمنية في جبال مكحول

وا:
قال

وا:
قال



االب وابنه يف لقاٍء جديد بعد فراق قارب 
)باقر(  اجتمع  انتظار  طول  فبعد  العامني، 
فراق  ال  مجعًا  )حاكم(  الشهيد  والده  مع 

بعده يف جنان اخللد.
أيام  مضت  مريضًا،  ول��د  ال��ذي  )ب��اق��ر( 
يف  )لنقص  جسمه  ينمو  ان  دون  عمره 
عرش  اخلمسة  أعوامه  فعاش  اهلرمونات(، 
والنفسية  اجلسدية  مرضه  آالم  يتجرع 
)بحادث  أخيه  بوفاة  شدة  ازدادت  والتي 
سري( والذي كان يتمتع بصحة جيدة ونمو 
طبيعي، وتبع ذلك استشهاد والده مدافعًا 
عن الوطن ومقدساته بتاريخ )18 / 10 / 

2015م( يف عمليات حترير بيجي.
يرافق  وه��و  ت��وص��ف  ال  فرحته  ك��ان��ت 
التي  داره��م  بناء  عى  امل��رشف  املهندس 
تكفلت العتبة احلسينية املقدسة بتشييدها، 

موعد  ح��ان  حتى  بيوم  يومًا  بناءه  تابع 
االمام احلسني  افتتاحه، محلته أكف خدمة 
االفتتاح،  ح��روا  الذين  السالم  عليه 
رشيط  يقص  وهو  حمياه  الفرحة  فاعتلت 

االفتتاح.
أقاربه  يتباهى بني اآلخرين من  لطاملا كان 
تلتقوا بسامحة  مل  )انكم  قائاًل هلم  ومعارفه 
انا  أم��ا  الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ 
تقف  الكلامت  كانت  مرتني(..  فالتقيته 
عاجزة عن وصف شعوره وهو جيلس يف 
الذي  الكربالئي  الشيخ  سامحة  أحضان 
ليلبي  والده،  استشهاد  بعد  بعائلته  التقى 
سكن  دار  بناء  منها  كان  التي  احتياجاهتم 
املرىض  االطفال  وارس��ال  الشهيد  لعائلة 
الالزمة  الفحوصات  إلج��راء  )اهلند(  اىل 

والوصول اىل العالج املمكن حلالتهم.

ها هو اليوم يرتاح من مجيع آالمه وجيتمع 
ثكى  امًا  خلفه  تاركًا  جديد..  من  بأحبته 
أوالدها  ترى أحد  ان  الوحيد  كان حلمها 
األرسة  رعاية  يف  الشهيد  وال��ده  حمل  حيّل 
حلمه  يتحقق  مل  و  )باقر(  تويف  ومحايتها.. 
يف ان يشفى من مرضه ليكون خادما عند 
يترشف  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  باب 
سيد  ح��رم  اىل  الزائرين  مدخل  بتنظيف 
)باقر(  زال  وما  السالم(،  )عليه  الشهداء 
املريضني  يتطلع من أعى عليني اىل أخويه 
واألمل  ذاته،  املرض  من  يعانيان  اللذين 
تعاىل  بعونه  األصغر  الطفل  شفاء  يف  كبري 
خ��ارج  ال���الزم  للعالج  خيضع  ان  بعد 

العراق.

األحرار/ مركز الحوراء زينب )عليها السالم(

وتجّدد اللقاء...  

الشيخ الكربالئي يستقبل وفدًا  تربويا من محافظة واسط 
ويؤّكد على االهتمام بالعملية التعليمية 
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الزائر:  الوفد  أمام  كلمته  يف  سامحته  وقال 
االنحدار  يف  بدأت  الرتبوية  »العملية  اّن 
و  الرتبوي  األداء  الرتكيز عى  عدم  بسبب 
جيب ان يعرف الطالب والتلميذ مسؤوليته 
االهتامم  من  والبد  ومستقبله  دراسته  جتاه 
عى  تقع  كبرية  مسؤولية  وهي  باملوضوع 
عاتق الكوادر التدريسية، وتتمّثل برورة 
للعملية  اإلصالحية  باحلركة  النهوض 

التعليمية برمتها«. 
جيب  العلمي  »البناء  ان  سامحته،  وأضاف 
وإعطاؤه  متني  تربوي  بناء  يصاحبه  ان 
االس��ت��ح��ق��اق ال��ك��ايف، ف��ع��ى ال��ك��وادر 
مهمة  اىل  إضافة  مت��ارَس  أن  التدريسية 
الشعور  عى  الطلبة  تربية  دور  التعليم؛ 
التفكري  فقط  يكتفي  ال  وان  باملسؤولية 
يفكر بمجتمعه وبوطنه  ان  بل  بنفسه فقط 
حقيقة  وهذه  الشعور،  هذا  لديه  ويكون 
مسألة مهمة واالسالم قد دعا إليها كثريًا«، 

باملسؤولية  والشعور  الرتبية  »هذه  ان  مبينًا 
مواطنًا صاحلًا وموظفًا صاحلًا  لنا  ستصنع 
وناجحًا  صاحلًا  ومهندسًا  صاحلًا  وطبيبًا 
البلد  قيادة  مستوى  عى  وحتى  حياته  يف 
هذه  ُت��دي��ر  ان  تستطيع  عنارص  تشّكل 

املسؤولية كاملًة«.
حممد  الشيخ  فضيلة  رّصح  جهته  م��ن 
اجلابري، مسؤول الوفد قائاًل: الوفد القادم 
املتميزين  والطلبة  تربوي  الكادر  يمّثل 
بدور  سامهوا  والذين  واس��ط،  بمحافظة 
بدرجات  متميزين  طلبة  ختريج  يف  فعال 
عالية وبكافة املراحل االبتدائية واملتوسطة 

واالعدادية ». 
مرقدي  بزيارة  »ترشفنا  اجلابري،  وأضاف 
اب  واخيه  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
ولقاء  ال��س��الم(  )عليه  العباس  الفضل 
الكربالئي  الشيخ  الدينية  الرجعية  ممثل 
واالستامع اىل توجيهاته من مجيع اجلوانب 

ب��احل��ي��اة  ف��ض��اًل ع��ن اجل��ان��ب ال��رتب��وي 
الدينية  املرجعية  وك��الء  مع  والتواصل 
العليا وخاصة نحن يف هذا الظرف احلرج 
مهمة  الرتبوية  القضية  وان  واالستثنائي 
جيل  الطلبة  هؤالء  يكون  ان  ونأمل  جدًا 

املستقبل القادر عى البناء«. 
أما األستاذ حمسن يارس عبد الرضا، معاون 
مدرسة أب تراب االبتدائية فتحّدث قائاًل: 
لسامحة  القيمة  التوجيهات  إىل  »استمعنا 
عليها  سنعمل  والتي  الكربالئي  الشيخ 
ان  إىل  سامحته  أشار  وكام  فحّقًا  بالتأكيد، 
باملسؤولية  يشعر  ومتفّهم  واٍع  جيل  »بناء 
واملستوي  املعنوية  الروح  ورفع  بلده  اجتاه 
ونحن  للغاية،  مهم  أمر  للتالميذ  العلمي 
اليوم جئنا لزيارة العتبة املقدسة كي نستلهم 
من سيد الشهداء )عليه السالم(، الشعور 

باملسؤولية والقيام بمهمتنا يف احلياة«.

االحرار/ حسين نصر - تصوير/ صالح السباح 

استقبل سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، وفدًا ضّم 
الكوادر التربوية والطلبة المتميزين من محافظة واسط بدار الضيافة بالصحن الحسيني الشريف، مؤّكدًا 

على االهتمام بالعملية التعليمية وتحفيز الطلبة على النجاح.

الشيخ الكربالئي يستقبل وفدًا  تربويا من محافظة واسط 
ويؤّكد على االهتمام بالعملية التعليمية 
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وإىل مركز اإلمام احلسني )عليه السالم( 
لألورام الرسطانية الواقع يف منطقة احلر 
)رضوان اهلل تعاىل عليه(، استقلنا السيارة 
ورافقنا سامحة الشيخ الكربالئي، لنوّثق 
صحي  م��رشوع  أله��مِّ  امليدانية  زيارتُه 
تنجزُه العتبة املقدسة والذي ُيعّد واحدًا 
مدينة  يف  االسرتاتيجية  املشاريع  من 
الكربالئي  أكد  حيث  املقدسة،  كربالء 
انجاز  رضورة  عى  للمركز  زيارته  أثناء 

امهية  مع  امل��ح��ددة،  الفرتة  يف  امل��رشوع 
واالجهزة  املستخدمة  امل��واد  تكون  ان 
الطبية اخلاصة باملشفى من أرقى املناشئ 

العاملية.
املهندس  عبد،  حسن  حممد  وحيّدثنا 
»الرعاية  ان  قائاًل:  امل��رشوع  يف  املقيم 
قبل  من  امليدانية  وال��زي��ارات  املستمرة 
سامحة الشيخ الكربالئي تزيد من عزمنا 
االسرتاتيجي  امل��رشوع  هذا  إنجاز  عى 

األحرار/ حسنين الزكروطي - تصوير/ حسنين الشرشاحي

للعاملين  المعنوية  الدوافع  تقديُم 
أعمالهم  إنجاز  أجل  من  وتشجيعهم 
عملية  إداري��ًا  فهي  للغاية،  مهم  أم��ٌر 
ناجعة ويجب العمل بها لو أردنا تطوير 
مشاريعنا والوصول إلى ما نصبو إليه، 
الشيخ  سماحة  وضعه  الذي  األمر  وهو 
المتولي  ال��ك��رب��الئ��ي  ال��م��ه��دي  ع��ب��د 
المقدسة  الحسينية  للعتبة  الشرعي 
في عين االعتبار، فراَح ُيكثر من زياراته 
تنجزها  التي  للمشاريع  الميدانية 
العتبة المقدسة لخدمة الزائرين، واقفًا 
يمكن  التي  والمعوقات  تطوّرها  على 

ان تحصل وتعيق من تنفيذها.

مشروُع مركز اإلمام الحسين لألورام السرطانية..
يسيُر بخطَى سليمة والشيخ الكربالئي ُيحّفز 

العاملين على إكمالِه
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مبينًا  ال��رسط��ان«،  مرىض  سيخدم  ال��ذي 
 12( تبلغ  للمرشوع  الكلّية  »املساحة  ان 
تتمثل  أبنية،  ثالثة  من  ويتأّلف  دون��اًم(، 
تبلغ  والذي  )املستشفى(  الرئييس  باملبنى 
مساحته دونامن، يتكون من اربعة طوابق، 
الطابق االريض حيتوي عى العالج الذري 
الطوابق االخرى فستكون  اما  والكياموي 
اىل  اضافة  تشخيصية  ُشعب  عن  عبارة 

غرف رقود او اسرتاحة املرىض«.
ويسرتسل يف حديثه، »أما املبنى الثاين فهو 
خاصة بسكن الكوادر الطبّية ويتكون من 
سيكون  االريض  الطابق  طوابق،  مخسة 
ستكون  الطوابق  وبقية  مطعم،  عن  عبارة 

بالكوادر  خاصة  شقة   )42( عن  عبارة 
وتبلغ  املستشفى،  يف  امل��وج��ودة  الطبية 
مرت   )1400( االمجالية  املبنى  مساحة 

مربع«. 
من  فيتكون  واألخ��ري  الثالث  املبنى  اما   
مخسة طوابق أيضًا، فالطابق االريض منها 
املبنى )غسل  خمصص لألعامل اخلدمية يف 
الطوابق  ام��ا  وغ��ريه��ا،  األل��ب��س��ة(  وك��ي 
 )48( عن  عبارة  فستكون  املتبقية  االربعة 
شقة خاصة لسكن املرىض، وتبلغ املساحة 
مشريًا  مرّبع(«،  مرت   1400( هلا  االمجالية 
حتى   - امل���رشوع  ان��ج��از  »نسبة  اّن  إىل  
قرابة  إىل  وصلت  قد   - التقرير  هذا  كتابة 
ننهي  بأن  ونأمل  الكيل،  العمل  من   %48
والنصف  السنة  فرتة  خالل  املرشوع  هذا 

القادمة«.
حديثُه  عبد  حسن  حممد  املهندس  وخيتتم 
املتويل  مع  مستمر  تواصل  »هناك  قائاًل: 
ولعّل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
التي  املهّمة  والتوصيات  للمرشوع  زيارته 
املركز ما هو اال دليل  للعاملني يف  يعطيها 
عى امهية هذا املرشوع الكبري ملدينة كربالء 

املقدسة وباقي املدن العراقية«.
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رعاية  لشعبة  الشهرية  الربامج  ضمن 
العتبة  يف  واجل��رح��ى  ال��ش��ه��داء  ذوي 
ب��أرس��ال  امل��ب��ارشة  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
احلملة الثانية من عوائل الشهداء االبرار 
ال��س��الم«  »عليه  األك���رب  ع��يل  ل���واء  م��ن 
زيارة  هبدف  اإلسالمية  ايران  جلمهورية 
مع  وبالتنسيق  هناك  املقدسة  العتبات 
املقدسة  مشهد  مدينة  يف  الرضوية  اهليئة 
استغرقت  حيث  زائ��را،   )38  ( وبواقع 
مدينة  يف  منها  اربعة  أيام،  سبعة  الرحلة 
مشهد املقدسة لزيارة مرقد غريب طوس 
السالم«  »عليه  الرضا  موسى  ابن  عيل 
وكذلك الذهاب لزيارة الشهيد حييى بن 
زيد بن عيل بن احلسني »عليهم السالم«، 
يارس  اإلمامني  مرقد  لزيارة  التوجه  ثم 
ونارص »عليهام السالم« يف مدينة طرقبة، 
الداء  املقدسة  قم  ملدينة  التوجه  بعدها 
»عليها  املعصومة  فاطمة  السيدة  زي��ارة 
السالم« والذهاب لزيارة مسجد مجكران 
العظيم  عبد  السيد  زيارة  وايضا  املعظم 

احلسني يف العاصمة طهران. 
الشهداء  ذوي  احد  صالح  ه��ادي  وب��نّي 
قائال: نتقدم بجزيل الشكر لكل العاملني 
الكريمة  ال��زي��ارة  ه��ذه  ع��ى  والقائمني 
إلدارة  وك��ذل��ك  ال��رض��وي��ة،  اهليئة  م��ن 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  الشعبة 
السنة  مدار  وعى  بعطائها  السباقة  فهي 

الرمضانية  والسلة  األع��ي��اد  كسوة  من 
الراحة  كل  وجدنا  اليوم  ونحن  وغريها 
والطعام  والنقل  السكن  من  الزيارة  هبذه 
واحلمد هلل تعاىل نسأل الباري عّز وجل ان 
حيفظ القائمني عى احلملة وجيعل عملهم 

هذا يف ميزان حسناهتم.
وضع حجر االساس لبناء 9 دور 

لعوائل الشهداء
للعتبة  العام  االم��ني  وحضور  بمباركة 
املوسوي  جعفر  السيد  املقدسة  احلسينية 
والسادة  الشامي  افضل  السيد  وبرفقة 
اخلريية  املرتىض  االم��ام  ومؤسسة  اخلدم 

املتربع  وك��ذل��ك  للبناء  ال��راع��ي��ة  اجلهة 
لبناء  االساس  حجر  وضع  تم  باألرض، 
 100 وبمساحة  الشهداء  لعوائل  دور   9
البوبيات  منطقة  عائلة شهيد يف  مرت لكل 
يف حمافظة كربالء املقدسة، اذ بني الدكتور 
مؤسسة  م��س��ؤول  احل��ري��ري  ص��اح��ب 
جاهدين  نعمل  نحن  ق��ائ��ال:  امل��رت��ىض 
حتتاجه  ما  كل  وتوفري  اسعاد  سبيل  يف 
اخلريين  وبجهود  االبرار  الشهداء  عوائل 
وارشاف  وبدعم  املؤسسة  يف  واملتربعني 

العتبة احلسنية املقدسة.  

نشاطات مباركة لشعبة رعاية ذوي الشهداء والجرحى 
في العتبة الحسينية المقدسة

تقرير/ قاسم عبد الهادي
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االرسي  االرش��اد  مركز  يستعد 
العام  االم���ني  ملكتب  ال��ت��اب��ع 
اىل  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
االول  الوطني  املؤمتر  إقامة 
للحفاظ عى كيان االرسة 
من  وال���ذي  العراقية، 
ي��ق��ام يف  ان  امل��ؤم��ل 
ش���ه���ر ك���ان���ون 
سنة  ال��ث��اين 
 ،2018

سيتضّمن   و
بظاهرة  اخل��اص��ة  امل��ح��اور  م��ن  جمموعة 
تنترش  بدأت  التي  الظاهرة  هذه  الطالق، 
باآلونة  العراقي  املجتمع  يف  كبري  بشكل 
االخرية، ويأيت اهلدف من عقد هذا املؤمتر 
و  الصحيحة  االس��س  وض��ع  اج��ل  م��ن 
واكرب  اهم  احدى  امام  للوقوف  املناسبة 
منها  يعاين  التي  االجتامعية  املشاكل 

هذه  دراسة  خالل  من  العراقي،  املجتمع 
النفسية  و  الدينية  اجلوانب  من  الظاهرة 
مدى  و  االجتامعية  اىل  اضافة  القانونية  و 
يف  واملجتمع  الفرد  عى  السلبي  تأثريها 
بحثية  دراس���ات  خ��الل  م��ن  املستقبل، 

يقدمها اساتذة خمتصون يف هذا املجال. 
يف هذا السياق حتدث مدير مركز االرشاد 
االرسي عزيز كاظم نايف قائال: انطالقا 
تأخذ  ب��دأت  التي  الطالق  ظاهرة  من 
ملا  العراقي،  املجتمع  يف  خطريًا  منحًى 
العراقية  االرسة  عى  سلبية  آث��ار  من  هلا 
ومكوناهتا وحتديدا املرأة و الطفل، ونتيجة 
للتخبط االرسي يعيش االطفال يف رصاع 
وتوتر دائم بني املرجعيات تتمثل يف االب 
وعائلته من جهة و االم وعائلتها من جهة 
االمل  يولد  املستمر  التصدع  وهذا  اخرى، 
ستنمو  اجتامعية  فئة  لدى  خطرية  ومآيس 
يف  سلوكها  عى  ينعكس  وت��أزم  باحباط 
الظاهرة  هذه  نايف:  واضاف  املستقبل، 
اجل  من  معمقة   علمية  دراس��ة  تتطلب 
بشكل  نتائجها  و  اسباهبا  اىل  الوصول 
دقيقة ، وقد اكدت ذلك املرجعية الدينية 
الرشيدة من خالل خطب اجلمعة يف كيفية 
و  احلقوق  وماهي   ، السعيدة  بناء االرسة 
والزوجة،  الزوج  عى  امللقاة  الواجبات 
العتبة  يف  العامة  االمانة  ب��دأت  هنا  من 
مراكزها  خالل  من  و  املقدسة  احلسينية 

العراقية  املحافظات  بعض  يف  املوجودة 
عقد  عى  الديوانية  و  بابل  و  كربالء  يف 
دورات تثقيفية وارشادية خاصة باألرسة، 
ومن اجل تقليل حجم املشكالت العائلية 
و اجياد احللول العلمية حللها، وقد ارتأى 
مركز االرشاد االرسي وبرعاية من املتويل 
سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
عقد  اىل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
يف  الطالق  ظاهرة  لدراسة  وطني  مؤمتر 
اجياد  تلمس االسباب من اجل   ، العراق 
خالل  من  هلا  التطبيقية  العلمية  احللول 
جلنة حتضريية يرتأسها معاون االمني العام 
الشامي  افضل  السيد  الفكرية  للشؤون 
ونخبة من املختصني يف العتبتني احلسينية 
القضاء  اساتذة من  اىل  اضافة  العباسية  و 

االعى و الربملان. 
سيتضمن  امل��ؤمت��ر  ان  ب��ال��ذك��ر:  اجل��دي��ر 
بظاهرة  اخل��اص��ة  امل��ح��اور  م��ن  جمموعة 
الطالق ، وابرزها )نظرة الدين االسالمي 
يف  النبوة  بيت  اه��ل  دور  ال��ط��الق،  اىل 
احل��د م��ن ه��ذه ال��ظ��اه��رة، آث��ار الطالق 
االرسي��ة  الثقافة  ضعف  االب��ن��اء،  ع��ى 
قانون االحوال  الطالق،  وانعكاسها عى 
دور  الطالق،  ظاهرة  ومعاجلة  الشخصية 
التواصل االجتامعي يف زيادة هذه  مواقع 
الظاهرة، الطالق العاطفي ابعاده وآثاره(.

من اجل إيجاد الحلول المناسبة لظاهرة الطالق.. 

 االحرار/ حسنين الزكروطي

مركز اإلرشاد االسري يبدأ خطواته ويناقش 
الظاهرة عبر مؤتمر وطني
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تاج الطالبيين
رج�����������اُء دم���������������س�������َق  يف  رح����������اَل����������ك  ف�������ا��������س�������ُدد 
ع������ن������ه������م ب��������و���������س��������ٍل م�������ال�������ن�������ا ا������س�����ت�����غ�����ن�����اُء
ق������������������رًا ع������ل������ي������ه ال�����������ك�����������ري�����������اُء وط���������������اُء
ِرداُء ال�������ل�������ي�������ايل  ُع���������ت���������ِم  يف  وال�����������ت�����������ُر 
وب��������ه��������م ل�������ئ�������ن ع�������������ّز ال��������������������������دواُء �������س������ف������اُء
اأه�����������ن�����������اك ت�������������س������ك������ُن زي����������ن����������ُب احل����������������وراء
����������س���������اءت ع�����������ّل�����������وًا ك���������م ت���������������س�������اُء ت�����������س�����اُء
ع����������ر�����������شَ ال���������ط���������غ���������اِة ف����������ب����������رٌق ول�����������������واُء
ف����������ان����������زل ب�������رج�������ل�������ك ف����������ال����������دي����������اُر ع�������ط�������اُء
ق�����������ل رغ��������������م ان���������ف���������ك ه�����������ا ه�����������م اح���������ي���������اُء
�������س������م������اآُء ال�������������س������م������اء  يف  ت�����������س�����ام�����ت  ق�������ب�������ٌب 
ب�������������س������ي������وف������ه������م ت�������������راج�������������ُف ال�������ه�������ي�������ج�������اُء
�������س������خ������اُء ال����������ب����������اذل����������ن  ع�������ن�������د  ق��������������ّل  ان 
واع�������������������������ّز ق�����������������وم ����������س���������ّم���������ت ال�����������غ�����������راء
اي�����������ج�����������ود م�����������ا ج�����������������ادت ب�����������ه ال�������ك�������رم�������اء
اخ��������ف��������ت ����������س���������ي���������اَءك ك����������ي مي�������������رَّ �������س������ي������اُء
م�����������������ّرت دي������������������������ارًا م�����������ا ب���������اه���������ا ال�����������������داُء
خ������ر�������س������اء دم���������ع���������ةٌ   اع���������رت���������ه���������ا  وب��������������ه 
ح���������ت���������ى ا���������س��������اب��������ت��������ه��������ا ي�����������������ٌد ������������س�����������ّاُء
االع��������ي��������اُء واو  او  ك�������������دٍر  م��������ن  ذاك  ه��������ل 
ال��������ل��������وؤم��������اء ي�������������رى  ان  ت�������������س������ام������ت  ل�������ك�������ن 
م�����������ن ك���������ري���������اه���������ا ُي�������������������س���������ت���������زاد ح��������ي��������اُء
ظ����������ف����������رًا ل��������زي��������ن��������َب ذل�������������ك ا�������س������ت������ح������ي������اُء
الق������������������رَّ اإذع���������������ان���������������ا ب��������ه��������ا ال����������ل����������وؤم����������اُء

ال���������������داُء ع���������������اَك  اأو  ه��������ُم��������ك  زاد  اإن 
وحت������������������رَّ اح������������ي������������اَء ف�����������دي�����������ُت ق������ب������وره������م
ب����ه����ا جت����������د  ال�����������دي�����������ار  ت�������ل�������ك  يف  وع�������ل�������ي�������ك 
جم�����ل�����ًا ال���������������س�������م�������اء  يف  ت�������������س������ام������ك  ق�������������ٌر 
ت������������������������زداُد م�����������ن خ�����������ر االن���������������������ام ك�������رام�������ة
ب����اأه����ل����ه����ا م�������������ررت  اإن  دي�������������������ارًا  وا������������س�����������األ 
اه�������������ن�������������اك ت�������ع�������ل�������و ق�����������ب�����������ٌة ل�������������و ان�������ه�������ا
اه�����������ن�����������اك ت������������������اُج ال�������ط�������ال�������ب�������ي�������ن اع������ت������ا
وال�������ن�������دى ه�����ا������س�����م  ب�������ن�������ُت  زي�������ن�������ب  ق�����ي�����ل  ان 
ع����ن����ه����ُم ُت�������������س������ائ������ل  ام���������������������واٌت  ق��������ي��������َل  او 
ال�����������������ٌف ون����������ي����������ٌف م����������ن �������س������ن������ن وه���������اه���������ُم
ي�������زل ومل  �������س������ن������ن  م����������ن  ون����������ي����������ُف  ال����������������ُف 
ه������������ي زي������������ن������������ٌب ج�������������������ادت اع�������������������ّز اح������ب������ه
اع����������ط����������ت ���������س��������خ��������اء ل����������ال����������ه ك����ف����ي����ل����ه����ا
������س�����ب�����ع�����ون م���������ن خ���������ر االن�����������������ام جَت��������������ُد ب���ه���م
ي���������ا اي�������ه�������ا ال�������������س������ب������ُح امل��������ب��������ّل��������ُج ب����ال���������س����ي����ا
ان�����ه�����ا ل����������و  ه�������ا��������س�������مٍ   ع������ق������ي������ل������ُة  ه��������������ذي 
ا������س�����اب�����ه�����ا ال�������ط�������ف�������وف  يف  ي���������وم���������ًا  ل��������ك��������ّن 
ف�������ه�������ي ال���������ت���������ي م����������ن ب�������ي�������ت ع��������������زٍّ ق�������اده�������ا
ق���������ال���������وا ت�������������س������ّل������ي م���������ن ج������ل������و�������ش م����ال����ه����ا 
ُاف������ح������م������ت او  ع���������َي���������ت  م����������ا  ورب�����������������ك  ك����������ا 
ال�����ت�����ي وه������������ي  ُت��������������رى  ان  ل�������زي�������ن�������َب  اأّن�����������������ا 
ف����ال���������س����م���������ش م�������ا ط����ل����ع����ت وم���������������شّ �����س����ي����اوؤه����ا
ب����ك����رب����ا ال��������غ��������ط��������اُء  ُك���������������س�������َف  ل���������و  واهلِل 

خضير البياتي
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ال�سحراء مغت�سل ال�سهادة
كان كل �سيء منتهيا.. املعركة التي بداأت يف ال�سباح، انتهت عند 

امل�ساء مبقتل كامل اأحد املع�سكرين،
من  وكثر  و�سبابه،  رجاله،  بكل  حجما،   االأ�سغر  املع�سكر  وه��و 

اأطفاله اأي�سا.
كانت ذيول املعركة م�سرفة على االنتهاء..

جتمعوا  الذين  االأل��وف  ع�سرات  اأرج��ل  حتت  تتململ  ال�سحراء 
حلقات، حلقات وهم يتحدثون فيما حدث: من قتل من؟ من قطع 

راأ�ش من؟ من بقي؟
بع�سهم كان م�سغوال مبعاجلة اجلرحى.

وبع�سهم كان ي�سلح �ساحه الذي التوى يف احلرب.
وبع�سهم كان يتعهد فر�سه الذي اأ�سيب.

وبع�سهم كان ي�ستعر�ش ما �سلبه من خيام االإمام.
وبع�سهم اأوجعه �سمر فاآثر النوم مبكرا.

مع مرور الزمن كانت الهمهمة تخف.. فاجلميع.. كانوا متعبن اإىل 

درجة كبرة.
النهار  ا�ستمرت طيلة  قا�سية جدا  ا�سركوا يف معركة  األي�سوا قد 

كله؟
كاأن  حتى  تهداأ  واالأ���س��وات  الليل،  منت�سف  من  تقرب  ال�ساعة 
ال�سحراء يخلو من النا�ش، ال �سوت اال ما يطلقه بع�ش اجلرحى، 

وهم يطلبون االإ�سعاف، اأو يبحثون عن املاء.
ميدان املعركة كان منقعا بالدم..

ورم��اح  �سيوف  مقطعة..  ب�سرية  اأع�ساء  وه��ن��اك..  هنا  اأج�ساد 
مطروحة. خيول مقتولة.

خيام املع�سكر املنت�سر كانت متاأ م�سافة �ستن اإىل �سبعن كيلومرا، 
داخل  عادية  فواني�ش  من  املنبعثة  اخلافتة  النور  اأ�سعة  وكانت 
اخليام، تراق�ش ما بن االأطناب، ثم ال تلبث ان يطفاأها اجلنود، 

وينامون.
خيام مع�سكر االإمام حتولت اإىل رماد، بعد ان احرقها العدو، وكان 

ينام عليها ن�ساء واأطفال ال�سهداء، بعد ان فقدوا كل �سيء.

 الصحراء مغتسل الشهادة
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م��ن غ���ره خ��ا���ش ال��ف��رات بكفه

وامل������اء مم���ل���وء ب��ق��رب��ت��ه ال��ت��ي

ب�سربة اراد  وم���ن  احل�����س��ن  اآل 

اأو�سلت م��ا  ال��ت��ي  بقربته  رغ��م��ا 

العدى بهت  التي  حيدرة  ابن  هذا 

نخلة من  يا  اإليه  الكمن  ن�سبوا 

خالدا اأ���س��ب��ح  العبا�ش  ه��و  ه��ذا 

ق�سمن  اىل  تفعياته  بت�سنيف  جزاأين  من  ال�سعري  البيت  يتاألف 
ب�  منهما  االأول  ويعرف  )ال�سطر(،  ب�  منها  كل  يعرف  مت�ساوين، 

)ال�سدر( والثاين ب� )العجز(.
و  فيه،  تفعيلة  اآخ��ر  وه��ي  )ع��رو���ش(  من  االول  ال�سطر  ويتاألف 
)ح�سو( وهي التفعيات التي قبل العرو�ش ويتاألف ال�سطر الثاين 
من )�سرب( وهو اآخر تفعيلة فيه، و )ح�سو( وهو التفعيات التي 

قبل ال�سرب.
ومن )القافية( وهي اجلزء االأخر من البيت من اآخر حرف �ساكن 

اىل اول متحرك قبل ال�ساكن الذي يليه.
ومن )روي( وهو احلرف االخر من البيت، واليه تن�سب الق�سيدة، 

فيقال: ق�سيدة رائية – مثا ً- او ميمية او تائبة، مثال ذلك: 

العلقما اأذاق  وق��د  النعيم  رف��ع 

�سارما بغ�سا  القوم  �سهام  وقعت 

ال�سما ملو  وم��ا  �سرهم  ط��ال  قد 

ب��ل وا���س��ل االأج��ي��ال ع��دو م�سلما

ماحما ال�سمال  على  اليمن  اأخذ 

�ساملا احل��وائ��ج  ب��اب  حافظت  م��ا 

جهنما ن��ار  احل�سر  يف  العدى  اأم��ا 

البيت الشعريهذا هو العباس
المص���در : )تلخيص الع���روض ج4 ص25 – 

العالمة الدكتورعبد الهادي الفضلي(

وي
لكا

الك
يد 

حم
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مسير الخالدين
حسين عيسى آل فرجه

اأُ����������������س���������������ارى ب����������ن اأي��������������������دي امل������ارق������ي������ن������ا
ي������������������������داُر ب��������ه��������م ب��������������������اٌد ك����������������ان ف����ي����ه����ا
وم�������ن�������ه�������م م����������ن ي�������������وؤال�������������ُف اأه����������������ل ب�����ي�����ٍت
ف������ي������ا ح���������������ادي ال�������ظ�������ع�������ون اأف���������������ق ل������ت������دري
اأم���������������������ا ت���������������������دري ب�����������������ان ب���������ه���������م ع�����ل�����ي�����ا
حت����ي����ا ب���������������������������������االأرزاء  ال�������������������س���������ِر  واأم 
اأي���������������ا �������س������م�������������شَ ال������ه������ج������ر ك���������ف���������اِك ح������را
ف�����ه�����ّب�����ي ال������������������������وادي  ن�������������س������م������ة  ي�����������ا  اأال 
���������س��������اٍم اىل  امل�����������������س��������ر  يف  ُه����������وي����������ن����������ًا 
وت�������������������س���������ُر ع������������ن وج�����������������������وٍه راح��������ت��������ان��������ا
وزي�����������ن�����������ُب م����������ن وع�������������������اِء ال�������غ�������ي�������ب حت����ك����ي
ف�����ت�����ج�����ع�����ل�����ه�����ا امل���������������س�������ائ�������ُب ط����������������وَد ������س�����ٍر
اأه�������������������ذا ال�����������������س��������ُر م����������ن َج�����������َل�����������ٍد ف�����ك�����ّا
وع���������ي���������ب���������ُة ع���������ل���������ِم���������ِه اأم�����������������������ٌر جت������ّل������ى
ي�������������رّوي ����������س���������دى ً  امل�������ف�������ج�������ع�������ات  اأن�����������������ن 
ح������بٍّ غ����������را�����������شَ  ال�����������������س��������دور  يف  ف�����ي�����ن�����ب�����ُت 

وي��������ب��������ق��������ى ذك������������������������رُه ن������������را�������������ش ف������خ������ٍر
ج��������اأ���������شٍ وث�����������ب�����������اَت  ن�������ا��������س�������رٍ   ب������ق������ل������ة ِ 

ي����ت����ل����و راَح  ورا��������������س�������������َك  ف��������واع��������ج��������ب��������ًا 
وم�������������ن ف����������������وِق ال��������ق��������ن��������اة ي���������������س�������ُع ن�������������ورًا
ي����ل����ق����ى ال�����������������س��������ِر  الأمِّ  ي���������دن���������و  وم��������������ن 
اأي���������������ا اب������������ن ال�������ظ�������امل�������ن ك���������ف���������اَك ق������������درًا

اأم���������������ن ع���������������دٍل ي��������ك��������ون ب���������ن���������اَك ق�����������س�����رًا 
مت������ّن������ى ق���������������وال ً  غ���������������ِد  يف  �������س������ت������ع������ل������ُم 
ف�����������ا مت��������ح��������و اله���������������ل ال���������ب���������ي���������ِت ذك���������������رًا
زاِه وان�������������������َت  ُل��������ع��������ن��������َت  اذ  اأت�������������ذك�������������ُر 
ي�����������س�����اوي ال  وُع�������������م�������������ُرَك  ب���������ل  وج������م������ع������ك 
ف�������ل�������وال ال�����������س�����ب�����ط م���������ا ُع����������رَف����������ت ��������س�������اةٌ 
م���������������س�������ر اخل������������ال������������دي������������ن ب���������ك���������ل ع�������������اٍم

ع�������ل�������ى ُه���������������������زِل ال���������ن���������ي���������اِق م����ك����ّب����ل����ي����ن����ا
خ����������وال����������ُف َت�������������س������م������ُر احل��������ق��������َد ال����دف����ي����ن����ا
وي�������������������������ذرُف دم�����������ع�����������ُه ح��������ي��������ن��������ًا ف����ح����ي����ن����ا
ب������������������������اأّن ال���������ظ���������اع���������ن���������َن م���������س����ف����ع����ي����ن����ا
اإم��������������������ام ال���������ن���������ا����������شِ اث������ب������ت������ه������م ي����ق����ي����ن����ا
وت���������رع���������ى االأه���������������������َل ت������غ������م������ره������م ح���ن���ي���ن���ا
ف����������������اآذي����������������ت ال�����������ع�����������ي�����������ال م������ق������ي������دي������ن������ا
وي���������������ا ق�������������������زَع ال����������غ����������م����������اِم ف�����ظ�����ّل�����ل�����ي�����ن�����ا
م������راق������ب������ي������ن������ا ت�����������ع�����������ٌج  ب�����������������اأك�����������������وارٍ  
ب����������������دت ح����������������رى ت������������ن������������ادي وام������ع������ي������ن������ا
خم�������������������������درٌة مت�����������ي�����������ُت ال�����������������������������روَع ف�����ي�����ن�����ا
م�������������������������س������������ددة ب���������������������رب ال��������ع��������امل��������ي��������ن��������ا
ف��������ه��������م ح���������ج���������ُج االإل����������������������ه م��������وؤّي��������دي��������ن��������ا
ك��������������������اأَن ال������������وح������������َي ك�������������ان ل�������ه�������م ق�����ري�����ن�����ا
ق����������ل����������وَب ال���������وال���������ه���������ن م�������������دى ال���������س����ن����ي����ن����ا
ع����������ام����������ة وج����������������������دِه دم�����������ع�����������ًا �����س����خ����ي����ن����ا
امل�������وؤم�������ن�������ي�������ن�������ا ق������������ل������������وِب  يف  ح�����������������������رارة 
ي�����ل�����ي�����ن�����ا ان  َم���������������ال���������������َة  واإمي���������������������������������اٍن 
ه�����������و ال��������������ق��������������راآن ت���������������س�������م�������ُع�������ُه ُم�����ب�����ي�����ن�����ا
ل��������ي��������ح��������دو رك��������ب��������ن��������ا ُدن��������������ي��������������ًا ودي��������ن��������ا
ك������������ام������������ًا ه������������ز ع����������ر�����������ش ال������ظ������امل������ي������ن������ا
ل��������ت��������ع��������ل��������وَك ال��������������ق��������������رود م�����ف�����اك�����ه�����ي�����ن�����ا
وه��������������م ف��������������وق ال�������������س������ع������ي������د م�����و������س�����دي�����ن�����ا
ُم����ه����ي����ن����ا ت�������ب�������دو  او  االر���������������������شَ  ت�������غ�������و��������شُ 
وذك�����������������������ُرك ع���������ن���������َد ل���������ع���������ِن ال�����اع�����ن�����ي�����ن�����ا
ال�������������س������اج������دي������ن������ا ث�������ن�������اي�������ا  يف  وت�������ع�������ب�������ث 
دف�����ي�����ن�����ا ُت�����������ع�����������رف  مل  ع���������ام���������ن  ����������س���������وى 
ُم������ن������ذري������ن������ا اأم����������ي����������ة َ  ان�����������دث�����������رت  وم�������������ا 
ف���ي���ن���ا االأح���������������������������راِر  ب�����ي�����ع�����ة َ  ُد  ُي������������ج������������دِّ
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الشيخ محمد مصري العاملي....  
جهاد التبليغ ومقاومة المحتل في الجنوب اللبناني

جاره  يكون  ان  القدر  بلد شاء   ، والجهاد  العقيدة  يعشق  بلد  الى  االحرار  مجلة  توجهت 
والن  اللبناني،  الجنوب  انه  والعقيدة  االرض  اجل  اعطى شهداء من  بلد   ، االسالم  اعداء 
هذا الجنوب هو مرتع التباع اهل البيت عليهم السالم لهذا يكون له رجاله في العلم 
الشيخ محمد  النجف  العلوم في  اغترفوا من منهل  الذين  رجاله  ، ومن بين  والعقيدة 
مصري العاملي، الذي منحه السيد أبو القاسم الخوئي ثقته ووكالته العامة في الجنوب، 

منطقة االنصار ليقوم بدوره احسن قيام باتعس ظروف .
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يف  االن��ص��ار  بلدة  مسكنه  يف  اليه  حتدثنا 
بداياته  منه  طلبنا  وك��ال��ع��ادة  اجل��ن��وب 
اجلنوب  يف   1934 مواليد  من  انا  فاجابنا: 
وختمت  سنوات  سبع  عمري  اللبناين، 
ذهب  لريات  ثالث  اجرهتا  وكانت  القران 
، ثم افتتحت مدرسة وتعلمت فيها الكتابة 
سميح  املسيحي  االستاذ  بارشاف  والقراءة 

دخيل .
التحقت بالدراسة يف النجف سنة 1963 ، 
درست املقدمات عى يد السيد مسلم احليل 
والسيد مجال اخلوئي والسيد عبد الصاحب 

احلكيم قدست ارسارهم.
زعيم  يد  عى  فكانت  واالص��ول  الفقه  اما 

والسيد  اخلوئي  القاسم  اب  السيد  احل��وزة 
يف  ارسارمه���ا،  قدست  الصدر  باقر  حممد 
ذلك الوقت كان السيد اخلميني متواجدا يف 
النجف ويصيل يف مدرسة الربوجردي ويل 

عالقة صادقة مع ولده السيد مصطفى .
قدس  اخلوئي  للسيد  وكيال  اصبحت  متى 

رسه؟
وقدموا  النجف  اىل  البلد  اهل  جاء  حقيقة 
ان  السيد  من  طلبوا  قبلهم  من  موقعا  طلبا 
احلاجة  بامس  وهم  البلدة  يف  وكيله  اكون 
اىل ذلك ، فوافق السيد ونصبي وكيال عاما 
 ، السبعينيات  يف  ذلك  وكان  البلدة  يف  عنه 
وكذلك منحت وكالة من السيد حممد باقر 

الصدر.
البعثيون  استلم  عندما  ال��ع��راق  ظ��روف 

السلطة هل اثرت عى اقامتكم؟
العراقي  الوضع  اقامتنا بل عى  مل تؤثر عى 
املضايقات  حيث   ، الشيعة  وخاصة  برمته 
احلسينية  وللشعائر  للشيعة  االستفزازية 
كانت باستمرار ، اتذكر سنة 1974 منعت 
السلطات املسري يف زيارة االربعني، وهنالك 
من رضخ وخيش من بطش السلطة فامتنع 
، اما انا فقد اصطحبت ولدي عيل واجتهت 
التقينا  الربع  خ��ان  يف   ، كربالء  اىل  س��ريا 
ايضا  اهلل وهو  الروحاين رمحه  بالسيد حممد 
فرسنا   ، التوأم  ولديه  مع  كربالء  اىل  سائرا 
االسرتاحة  اثناء  النص  خ��ان  ويف  سوية 
املحاكم  ورئيس  واالمن  البعثيون  اقتحمنا 

يف الكوفة ، فتعمد احدهم يف توجيه سؤال 
جامعة  ببناء  البكر  امر  حول  راي  طالبا  يل 
يعمل  عندما  االنسان  له  فقلت   ، الكوفة 
ونحن  ذلك  عى  يؤجره  اهلل  فان  هلل  عمل 
مر  النه  ذر  اب  شيعة  يسموننا  اجلنوب  يف 
من علينا ونحن ندرس 18 ساعة فاذا كنتم 
ندرس  فنحن  االرض  قوانني  ت��درس��ون 
قوانني االرض والسامء ، ثم تركونا وذهبوا، 
الروحاين قائال يل انت فاكر  السيد  فعاتبني 

نفسك بلبنان ملاذا تناقشهم ؟
اموركم  س��ارت  كيف  اللبنانية  الظروف 

كوكيل للمرجعية ؟
القران  وحفظ  تبليغ  كانت  اعاملنا  اغلب 
واالنتقال من بلدة اىل بلدة واحلرب االهلية 
احتالل  ثم  ومن  اهلية  اوال  فكانت  قائمة 

وكذلك  فلسطينية  فتنة  ثم  ومن  صهيوين 
بالتبليغ  اق��وم  كنت   ، شيعية  شيعية  فتنة 
القبييس  ومعي استاذي الشيخ حممد حسن 
مؤلف موسوعة ماذا يف التاريخ مع الشهيد 

راغب حرب .
الروحي  االب  كنت  اجلنوب  حترير  بعد 
مسرية  لنا  كانت  واتذكر  الرسالة  لكشافة 
واالنطالق  التجمع  حيث  صور  يف  كشفية 
الكشافة  عدد  وكان   ، الروماين  امللعب  من 
مع  تسري  وكانت  وكشافة  كشاف   25000
واخرها  املدينة  وسط  يف  اهنا  بحيث  البحر 
الزال يف امللعب ، وقد انذهل احد الضباط 

الصهاينة ملا راى هذه املسرية . 
ذهبت  الشيعية  الشيعية  الفتنة  اندلعت  ملا 
مصطفى  الشيخ  ول��دي  برفقة  ب��ريوت  اىل 
شمس  م��ه��دي  حممد  بالشيخ  والتقيت 
حممد  والسيد  ب��ري  نبيه  واالس��ت��اذ  الدين 
دفعنا  لقد   ، هلم  وقلت   ، اهلل  فضل  حسني 
الثمن غاليًا يف حماربة االحتالل واالن حترر 
يف  نخوض  الن  مستعدين  ولسنا  اجلنوب 
فتنة ، فيجب  ان تاخذوا عى عاتقكم منع 
تنذر  الشيعة  بني  حتدث  طبيعية  غري  امورا 
باخلطر وكل طرف هو عني للشيعة والجيوز 

ان حتدث ازمات بينهام .
هل فكرت بالتاليف ؟

ومؤلفايت  كتاب  أي  اطبع  مل  ولكن  فكرت 
كتبت  مثال  القران  عن  واكثرها  خمطوطات 
عن 56 اية بصيغة االمر ، و44 مرة جاءت 
البحث  جم���االت  م��ن  وغ��ريه��ا  للمتقني 
القراين، ومجعت يف مكتبتي هذه شتى انواع 
تكن  مل  وان  حتى  مفيدة  كلها  الهنا  العلوم 

من اختصايص .
واالن كيف استقر بك احلال ؟

فاوالدي  مقامي  يقومون  وابنائي  متقاعد 
يف  ال��دارس  ومنهم  احلوزة  يف  املعلم  منهم 
الشيخ  مثال  والكاتب  املبلغ  ومنهم  احلوزة 
انا  وام��ا  ع��يل،  والشيخ  العاميل  مصطفى 
العظام  املراجع  ازور  النجف  زي��اريت  عند 
اال اية اهلل العظمى الشيخ اسحاق الفياض 
سامح  لعدم  التقيه  بان  الرشف  يل  حيصل  مل 

الظروف. 
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تعريف  عى  الثالثة  املصطلحات  هذه  ادعياء  يتفق  مل  بداية 
النقاش  يقتضيه  ما  حسب  تتغري  وكلها  هلا  وحم��دد  واض��ح 
ولكن سنعرفها من خالل مواقعهم املعتمدة ومن ثم نرى هل 

االسالم حقا يعادهيا ؟
الليربالية يف وقتنا هذا حركة أو وعي سيايس أو اجتامعي أو 
األفراد  حترير  الليربالية  مهمة  املجتمع،  أفراد  داخل  مذهب 
والثقافية  )السياسية  املختلفة  السلطات  من  اجلامعات  و 
من  معًا  واقتصادي  سيايس  منهج  أيضا  و  واالقتصادية(، 
ناحية السياسة فإهنا تدل عى حرية و استقالل الفرد وحفظ 
يف  الليربالية  هيم  ما  واملدنية.  والسياسية  الشخصية  احلريات 
النظر  دون  للمجتمع  العامة  باألخالقيات  إلتزامهم  أفرادها 
إىل األديان أو األخالقيات املحصورة يف دائرته أو احلريات 

لماذا اإلسالُم
 ضّد الليبرالية ؟!

النبي  االسالم لم يكن ضد احد منذ ان ُبعث 
والى  بالرسالة  وال��ه  عليه  اهلل  صلى  محمد 
االس��الم   ، الساعة  قيام  وحتى  ه��ذا  يومنا 
منظومة تشريعية سماوية ترتقي بالمجتمع 
نحو اعلى درجات الرقي وبكل مفاصل الحياة 
الليبرالية  لماذا  الصحيح  السؤال  ولكن   ،

والعلمانية والعولمة تعادي االسالم ؟
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000 الفرد  ، ول��ك��ن جي��ب ع��ى  ب��ه  اخل��اص��ة 
اإللتزام بسلوكياته يف املجتمع املحيط به 
وأن يتقيد بأخالقه وأن حيرتم اجلميع وال 

يؤذي أحد ويقدر احلريات العامة . 
عندما تكون الليربالية هبذه املفاهيم فاهنا 
عندما  ولكن  ذاهتا  بحد  واالسالم  تتفق 
الدين فتكون هي  للتهجم عى  تستخدم 
نكون  احلرية  بحجة  الدين  تعادي  من 

وفق الدين يدافع عن نفسه.
بالعمليات  االق��ت��ص��اد  يسمح  عندما 
وعندما  ذلك  يرفض  فاالسالم  الربوية 
وامل��راوغ��ة  بالكذب  السياسة  تسمح 
يرفض  فالدين  االس��الم  حساب  عى 
الشخصية  احلريات  تكون  وعندما  ذلك 
وعى  االخرين  معتقدات  عى  تتجاوز 

الذوق العام فاالسالم يرفض ذلك .
مذهبًا  أو  حمددًا  كتابًا  هلا  ليس  الليربالية 
مقدسًا وال رئيسًا منتخبًا يزعمها ، تدعو 
الليربالية إىل الفصل بني الدين وبني كافة 
الدينية  النظرة  وإبعاد  احلياتية  األم��ور 
 ، احلياتية  واملواقف  القرارت  ساحة  عن 
وحترص عى االبتعاد التام عن حتليالت 
الدين يف شؤون احلياة  وتفسريات علامء 
، وهي عى عدة انواع: الليربالية الفكرية 
بالنواحي  هتتم  مبداها  يف  التي  وهي   :
الفكرية وبقناعاهتا ومذاهبها، والليربالية 
البنيوية : هتتم باألساس باألنثى وجدهلا 
يبقى حول قضاياها، والليربالية العلامنية: 
يف  والتطور  احلداثة  حول  تتمركز  وهي 
وشاملة  عامة  وهي  احلياة  مناحي  كل 
 : العضوية  والليربالية  القضايا،  لكل 
وتنضم  معني  بحزب  تتقيد  التي  وهي 
منهم  عضو  وتصبح  مذهب  أو  حلركة 
سواء أكان هذا االنتساب رّسي أم علني 

: كحركة املاسونية ، وحركة االستنارة ، 
و حركة الفرنكفونية . 

واحل��ارض  امل��ايض  أن  الليربالية  تؤمن 
منفصالن ، وأن احلارض ال يمكن له أن 

يبنى عى تاريخ املايض .
اهنم  الليرباليون  يعتقد  التي  امل��ب��ادئ 
اوجدوها من اجل االنسان هي يف صلب 

القران ومنها مثال :
اإلس��الم  ويقرها  األعتقاد  حرية   -1
َفَمنمْ  َربِّ��ُك��ممْ  ِم��نمْ  ��قُّ  َ احلمْ َوُق��ِل  قوله:  يف 
)سورة  ُفرمْ  َيكمْ َفلمْ َشاَء  َوَمنمْ  ِمنمْ  ُيؤمْ َفلمْ َشاَء 
لِلنَّاِس  ��َن��اَك  َس��لمْ َوَأرمْ وأيضا:  الكهف( 
َمنمْ   )79( َشِهيًدا   ِ بِ��اهللَّ َوَكَفى  َرُس��واًل 
َتَوىلَّ  َوَمنمْ   َ اهللَّ َأَط��اَع  َفَقدمْ  ُسوَل  الرَّ ُيِطِع 
سورة   )80( َحِفيًظا  َعَليمِْهممْ  َناَك  َسلمْ َأرمْ َفاَم 

النساء 
2- حرية الفكر ويقرها اإلسالم يف قوله 
ِعَظِة  َومْ َواملمْ َمِة  ِكمْ بِاحلمْ َربَِّك  َسبِيِل  إىَِل  ُع  ادمْ  :
إِنَّ  َسُن  َأحمْ ِهَي  تِي  بِالَّ ممْ  ُ َوَجاِدهلمْ َسَنِة  َ احلمْ
َلُم بَِمنمْ َضلَّ َعنمْ َسبِيِلِه َوُهَو  َربََّك ُهَو َأعمْ

َتِديَن )125( سورة النحل ُهمْ َلُم بِاملمْ َأعمْ
 : قوله  يف  اإلسالم  ويقرها  التسامح   -3
َلَح  ُلَها َفَمنمْ َعَفا َوَأصمْ َئٌة ِمثمْ َئٍة َسيِّ َوَجَزاُء َسيِّ
امِلنَِي )40(  ُه اَل حُيِبُّ الظَّ ِ إِنَّ ُرُه َعَى اهللَّ َفَأجمْ
ِمِه َفُأوَلئَِك َما َعَليمِْهممْ  َد ُظلمْ َومَلَِن انمَْترَصَ َبعمْ
ِذيَن  الَّ َعَى  بِيُل  السَّ اَم  إِنَّ  )41( َسبِيٍل  ِمنمْ 
 ِ بَِغريمْ ِض  رمْ َ األمْ يِف  َوَيبمُْغوَن  النَّاَس  ِلُموَن  َيظمْ
َومَلَنمْ  َألِيٌم )42(  َعَذاٌب  ممْ  هَلُ ُأوَلئَِك  قِّ  َ احلمْ
ُم��وِر  ُ األمْ ِم  َع��زمْ مَلِ��نمْ  َذلِ��َك  إِنَّ  َوَغَفَر  َص��رَبَ 

)43( سورة الشورى
ويقرها  األن��س��ان  ك��رام��ة  أح���رتام   -4
َآَدَم  َبنِي  َنا  ممْ َكرَّ َوَلَقدمْ   : قوله  يف  اإلسالم 
ِمَن  َناُهممْ  َوَرَزقمْ ِر  َوالمَْبحمْ رَبِّ  المْ يِف  َناُهممْ  لمْ َومَحَ
َنا  مِمَّنمْ َخَلقمْ َناُهممْ َعَى َكثرٍِي  لمْ َباِت َوَفضَّ يِّ الطَّ

ِضياًل )70( سورة األرساء َتفمْ
5- ضامن حق األنسان يف احلياة ويقرها 
َأنمُْفَسُكممْ  ُتُلوا  َتقمْ َواَل   : قوله  يف  اإلسالم 
َعلمْ  َيفمْ َ َكاَن بُِكممْ َرِحياًم )29( َوَمنمْ  إِنَّ اهللَّ
َناًرا  ِليِه  ُنصمْ َف  َفَسومْ اًم  َوُظلمْ َواًنا  ُعدمْ َذلَِك 
سورة   )30( َيِسرًيا   ِ اهللَّ َعَى  َذلَِك  َوَكاَن 

النساء
يف  اإلس��الم  ويقرها  التعبري  حرية   -6
َقوٌم  َخرمْ  َيسمْ اَل  َآَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ َيا   : قوله 
ا ِمنمُْهممْ َواَل  ً ٍم َعَسى َأنمْ َيُكوُنوا َخريمْ ِمنمْ َقومْ
ا ِمنمُْهنَّ  ً نَِساٌء ِمنمْ نَِساٍء َعَسى َأنمْ َيُكنَّ َخريمْ
َقاِب  لمْ َ ِمُزوا َأنمُْفَسُكممْ َواَل َتَناَبُزوا بِاألمْ َواَل َتلمْ
مَلمْ  ِياَمِن َوَمنمْ  َد اإلمْ َبعمْ المُْفُسوُق  ُم  بِئمَْس ااِلسمْ
سورة   )11( امِلُوَن  الظَّ ُهُم  َفُأوَلئَِك  َيُتبمْ 

احلجرات
7- املساواه بني اجلميع ويقرها اإلسالم 
ِمنمْ  َناُكممْ  َخَلقمْ إِنَّا  النَّاُس  ا  َ َأهيُّ َيا   : قوله  يف 
َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا  َناُكممْ  َوَجَعلمْ َوُأنمَْثى  َذَك��ٍر 
إِنَّ  َقاُكممْ  َأتمْ  ِ اهللَّ ِعنمَْد  َرَمُكممْ  َأكمْ إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا 

َ َعِليٌم َخبرٌِي )سورة احلجرات( اهللَّ
ويقرها  ال��ق��ان��ون  ام���ام  امل��س��اواة   -8
َفَعاِقُبوا  ُتممْ  َعاَقبمْ َوإِنمْ   : قوله  يف  اإلسالم 
 ٌ َو َخريمْ ُتممْ هَلُ ُتممْ بِِه َوَلئِنمْ َصرَبمْ بِِمثمِْل َما ُعوِقبمْ

ابِِريَن )126( سورة النحل لِلصَّ
 : قوله  يف  اإلس��الم  ويقرها  العدالة   -9
َفإِنمْ  ِت  حمْ لِلسُّ اُلوَن  َأكَّ َكِذِب  لِلمْ ُعوَن  َسامَّ
َعنمُْهممْ  ِرضمْ  َأعمْ َأومْ  َنُهممْ  َبيمْ ُكممْ  َفاحمْ َجاُءوَك 
ًئا َوإِنمْ  وَك َشيمْ ِرضمْ َعنمُْهممْ َفَلنمْ َيُرُّ َوإِنمْ ُتعمْ
 َ اهللَّ إِنَّ  ِط  بِالمِْقسمْ َنُهممْ  َبيمْ ُكممْ  َفاحمْ َت  َحَكممْ

ِسِطنَي )42( سورة املائدة  ُقمْ حُيِبُّ املمْ
واخريا هل يستطيع الليرباليون ان يثبتوا 
امرا صحيحا ينهض باالنسان تطرقوا له 

ومل يتطرق له القران؟
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تتمحور املضامني اخلاصة بمفهوِم البطالة 
للعمل  املؤهلني   - األف��راد  سلوك  حول 
ِمنمْ  وتعدد  تباين  ما   - َعَليه  والقادرين 
الُطرِق بقصِد البحِث َعنمْ وظيفة أو عمل، 
ومل يتسنى هلم احلصول َعَى ُفرصٍة مناسبة، 
هذا  ظِل  يِف  اعتامده  إمكانية  عدم  يعني  ما 
يف  كبار  أشخاص  أو  األطفال  مع  املنحى 
ُيعانون  الذين  األف��راِد  َعنمْ  فضاًل  السّن، 
حاجاٍت  أو  وذهنّية،  عقلّية  أم��راٍض  ِمنمْ 
تِي  َوالَّ هلم،  عوائَق  ُتشّكُل  خاّصة  جسدّية 
بأّي  القياِم  ِمن  املطاف  هنايِة  يِف  متنعهم 
تلك  تصنيف  جرى  إذ  األعامل؛  ِمنمْ  نوٍع 
العاملة  القوى  منظومة  خ��ارج  الفئات 
البطالِة  إىل  يشار  عامة  وبصورة  للّدولة. 
َعَى  سلبًا  املؤثرة  القضايا  إحدى  بوصِفها 

رئيس  بشكٍل  النتشارها  بالنظِر  املجتمع؛ 
القيام  بمقدوِرها  تِي  الَّ الّشباب  فئة  بني  ما 
األمهية  جانِب  َوإىل  األع��امل.  بمختلِف 
ظاهرِة  َعَى  املرتتبِة  للتداعياِت  اخلاصة 
فإن  العمل،  أس��واِق  ِمنمْ  كثرٍي  يِف  البطالة 
طبيعتها وآثارها ختتلف ِمنمْ دولٍة ألخرى، 
التخلف  أو  النمو  درجاِت  إىل  باالستناِد 
تأثرها  مدى  إىل  باإلضافِة  فيها،  املتحقق 
االقتصاد  يِف  اضطراباٍت  ِم��نمْ  حيصل  بام 

العاملي.
ُتشّكُل البطالة بام تباين ِمنمْ صورها، أحد 
َعنمْ  تعرب  تِي  الَّ الرئيسة  امل��ؤرشات  أب��رز 
االقتصاد  يِف  العام  التوازن  اختالل  حالِة 
 - البطالة  آث��ار  فاعلية  َأنَّ  إذ  الوطني؛ 
كظاهرٍة قائمة - تتعدى حدود االعتبارات 

السلبية  تأثرياهتا  امتداد  بفعِل  االقتصادية 
إىل جوانِب التوازن االجتامعي والسيايس 
املراكز  معطيات  وفِق  وَعَى  املجتمع.  يِف 
مدى  يِف  البطالة  ظاهرة  تتفاوت  البحثية، 
أخر،  إىل  بلٍد  ِم��نمْ  تأثريها  وق��وة  شدهتا 
الرتكيِب  إىل  باالستناِد  تباينِها  َعنمْ  فضاًل 
العمل.  لقوِة  االقتصادي  والنشاط  املهني 
الكبري  الدور  ذكره  تقدم  ما  إىل  ويضاف 
يِف  والتدريب  والتعليم  السن  لعوامِل 
تِي  الَّ البطالة وأشكاهلا  أبعاد  عمليِة حتديد 

تواجه قوة العمل.
االقتصادية،  األدبيات  بحسِب  البطالُة 
َعَى  ُيطلُق  تعبرٍي  َعنمْ  عبارٌة  بأهّنا  ُتعّرف 
أّي  عمل؛  بال  يعيشون  ��ذي��ن  الَّ األف���راِد 
بأهّنا  امُلتعّطلون َعنمْ العمل، وُتعرُف أيضًا 

لطيف عبد سالم

البطالةمدخل لقراءة مفهوم
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احلسني  ها هو  املنادي  ، وصاح  الفرات خجال  ، وغار هنر  الفتنة  نار  اشتعلت 
 ، ملكوتيَا  مسكًا  يوم  كل  يف  الفرات  تسقي  احلسني  دماء  مرجًا..  بالعراء 
قادته  االنسانية  ارهاب اعمى غافاًل عن واقع  ثوارٌة ترصخ بوجه كل  فقطراته 
 .. النساء  أرشف  وَسَبتمْ   ، النفوس  أعظم  فأزهقت   ، املظلمة  أمية  بني  عقول 
بدماء رجال  فانتهوا غارقني  ايدي سابيهن  ُغلت  فقد   ، لكن هيهات وهيهات 
كربالء ، حتى ُأسقط ما بأيدهيم ، وماتتمْ حجتهم وانتهت بدعتهم ، مفضوحني 
مكشوفني لكل من شهد تلك االيام ، والزالت فَضائُِح ذلتهم تتبعهم كل زمان 

فيه أمية تذكر ، فحطام جهنم حمال ان يكون لؤلؤ من أللئ الفردوس االعى.
وحني صعد الغاصب منرب الرسالة متحججًا بأكاذيب صيغت من خياله الغاشم 
، ليصيح بني الناس مستبرشًا متفائاًل بنرصه، كانت حلظة هطول اول الغيث ، 
وحتول القطرة اىل ثورة ، لينهض الصمت فيملُئ العقول فكرًا ، ويزلزل اركان 
النفاق االمي ، فحال بني ابن مرجانة وبني اكاذيبه التي ال طائل اليوم منها ، وال 
نفع وال رض ، كأصنام اآلباء يوم الفتح هدم كل أثٍر هلا وغارت ارضا ، فجاءت 
ابن زياد صفعة اسقطت ما بني يديه من تلميٍذ من تالمذة عليا ، ضج املجلس 
بسامعها : يا ابن زياد، إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن والك وأبوه، يا 

عدو اهلل، أتقتلون أبناء النبيني وتتكلمون هبذا الكالم عى منابر املؤمنني؟!
هنا كانت الثانية االوىل من االنتصار لتعلن )ال( احلسني نرصها االزيل ، وتعلن 
ابن زياد الذي ال يعلم ما يفعل  الدنيا ، حيث  كلمة احلق صدارهتا بني كلامت 
سوى اخلراب والقتل واالعتداء والتهميش ، فهن مصادر االستبداد الضعيف 
الذي ليس له قوة .. إن موقف عفيف االزدي هلو من اعظم املواقف التي ترأسته 
الشيعة بعد مقتل اب عبد اهلل احلسني ، فكلمة االزدي كانت درسًا من دروس 
الضامئر احلية التي تنبض يف جسد الثوار حقيقة ووعي حتيل بينهم وبني االندثار 

والنسيان يف كل االزمان والدهور .

حسين علي الشامي

حالٌة ُيوصُف هبا الّشخُص الذي ال جيُد عماًل 
البحث َعنمْ عمل؛ كام  الّدائمة يِف  مع حُماولته 
ِمنمْ  البطالة،  ملفهوِم  ُأخرى  تعريفات  ظهرت 
اقتصادية  البطالَة ظاهرة  أنَّ  َبينِها ما يشري إىل 
تِي متر بظروٍف وأزمات  الَّ ُتعاين منها البلدان 
َعَى املدى القصري؛ كام هو حاصل  اقتصادية 
تِي متر  يِف ظِل األزمات االقتصادية الدورية الَّ
ِمنها  حيدث  ما  أو  مة،  امُلتقدِّ الدول  بعض  هبا 
َعَى املدى الطويل؛ كأشكاِل البطالة الظاهرة 
تِي  والَّ النامية،  ال��دوِل  ِمن  كثرٍي  يِف  للعياِن 
وَهشاشة  االقتصادي  الركود  بحالِة  ترتبط 
الدور السيايس يِف تلك البلدان، مع العرض 
أروقة  ِم��نمْ  خرج  ي  ��ذِ الَّ البطالة  َتعريف  َأنَّ 
التأكيد  الدولية، ينحى صوب  العمل  منظمِة 
والراغب  القادر   - الفرد  حالة  كوهِنا  َع��َى 
العثور  جدوى  دون  العمِل  َعن   - والباحث 

َعَى الفرصِة امُلناسبة، وال األجر املطلوب.
إحدى  اليوم  ُتَعّد  البطالًة  أنَّ  خافيًا  ليَس 
تِي تواجه أغلب بلدان  املشكالت األساسية الَّ
اختالِف  َع��ىَ   - والنامية  املتقدمة   - العامل 
مستويات تقدمها وتباين أنظمتها االقتصادية 
خلطورِة  بالنظِر  والسياسية؛  واالجتامعية 
تِي تنعكس سلبًا َعَى الفرِد واملجتمع. آثارها الَّ

فجر النهضة ..ح5 : 
أول الغيث قطرة
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التاريخ  يف  بارزة  ظاهرًة  العلويون  شّكل 
اإلسالمي وهذه الظاهرة مل تكن آنية لفرتة 
وجيزة بل كان هلا صدى واسعًا عى امتداد 
للسلطات  املعارضة  خُط  مثلَّ  إذ  التاريخ، 
والعبايس  األم��وي  العهدين  يف  احلاكمة 
وفق املبدأ الذي يعتقدون به وهو أن اإلمام 
عيل بن أب طالب )عليه السالم( هو الويل 
الرشعي لعموم املسلمني وأّن واليته تعترب 
األك��رم  الرسول  لوالية  طبيعيًا  ام��ت��دادًا 
)صى اهلل عليه وآله( وبنٍص منه عى ذلك، 
وقد اختلفت سياستهم يف هذين العهدين 
فنرى أن بعضهم فضل أن تكون معارضته 
اآلخر  البعض  أن  حني  يف  سلمية  بطريقة 
والكفاح  العسكرية  املواجهة  خط  تبنى 
)عليه  احلسني  اإلمام  ثورة  فكانت  املسلح 
العلوية  ال��ث��ورات  ن��رباس  هي  ال��س��الم( 

ومعينها الذي ال ينضب.
ويأيت كتاب جديد من تأليف )مريم رزوقي 
الفكرية  الشؤون  وإصدار  عباس(،  وليد 
بالعتبة احلسينية املقدسة، بعنوان )الثورات 
العلوية يف مرويات املؤرخني املسلمني حتى 
جديدة  قراءة  األول  العبايس  العرص  هناية 
هذه  عى  الضوء  ملقيًا  التقويم(،  وإع��ادة 
الثورات وبحثها تارخييًا، ومعرفة مصداقية 
يف  واملحدثون  القدامى  املؤرخون  نقله  ما 
من  منها،  السلبية  أو  اإلجيابية  تصوراهتم 

خالل دراسة موضوعية حتليلية يف املقارنة 
بني املرويات التارخيية للوصول إىل التقويم 

األنسب.
مدى  معرفة  يف  املوضوع  أمهية  وتكمن 
لصفة  واكتساهبا  الثورات  هذه  رضورة 
صّور  الباحثني  بعض  إنَّ  إذ  الرشعية؛ 
لثورة  رساليًا  ام��ت��دادًا  العلوية  الثورات 
اإلمام احلسني عليه السالم التي ال يعرتهيا 
إنَّ  ملجرد  ورشعيتها،  رضورهت��ا  يف  شكٌّ 
البيت  إىل  احلق  إع��ادة  عى  عزموا  الثوار 
والعبث  اجلور  سالطني  وقارعوا  العلوي 

والفجور.
ولكن وجهة الباحثة اختلفت عن ذلك، إذ 
اعتمدت يف تقويمها هلذه الثورات، ومدى 
أن  وهي:  هبا  نؤمن  حقيقة  عى  رشعيتها 
منحرصة  اإلسالمية  األمة  وقيادة  اإلمامة 
السالم  عليه  طالب  أب  بن  عيل  اإلمام  يف 
السالم  عليهام  واحلسني  احلسن  وولديه 
من  السالم  عليه  احلسني  ذرية  من  وتسعة 
من  كان  فمن  املسلمني،  من  غريهم  دون 
الثائرين يؤمن هبذه احلقيقة وسار عى وفق 
ورشعية،  إجيابية  ثورته  تكون  املنهج  هذا 
ومن خالف هذا املنهج ال يمكننا أن نعطي 
ليس  ذكرناُه  وما  لثورته،  الرشعية  صفة 
وإنام  قبلنا،  من  والتقويم  احلكم  يف  بدعة 
موقف  من  الباحثة  استنتجته  ما  هو  هذا 
تلك  من  السالم  عليهم  البيت  أهل  أئمة 
عى  وس��ار  إلمامتهم  دعا  فمن  الثورات 
والقبول  بالرضا  حظى  منهجهم  وف��ق 
بالدعم  حيَظ  مل  ذلك  خالف  ومن  منهم، 

والتأييد.
التي  الباحثة إىل أن من الصعوبات  وتشري 
واجهتها يف أثناء البحث هي: أن املرويات 
الثورات  أحداث  سجلت  التي  التارخيية 
العلوية كانت جمرد رسد لألخبار من دون 
صعوبة  الباحثة  وجدت  لذا  حتليلية،  رؤية 
إزائها،  األصوب  املوقف  استخالص  يف 

عالٌم وأثر

 الثورات العلوية في مرويات المؤرخين المسلمين 

قرأُت لك..



كتاب الليبرالية المستبّدة 
لـ )رمزي زكي(

الشيخ املفضال أبو الفضل، أمحد بن احلسني بن حييى بن سعيد بن برش اهلمذاين، 
للهجرة   353 وقيل   358 اآلخرة  مجادى   13 يف  ولد  الزمان(،  )بديع  وامللقب 

هبمذان.
امامي  جليل  “فاضل  اآلمل:  أمل  يف  ورد  إذ  كتبه،  بعض  يف  العلامء  ذكره  وقد 
عجيب  وكان  شعر  ديوان  وله  العجيبة  املقامات  له  منشئ  أديب  حافظ  املذهب 

البدهية واحلفظ.”
ونادرة  مهذان،  ومعجزة  الزمان،  :بديع  فقال:  الدهر  يتيمة  يف  الثعالبي  ووصفه 
القرحية  ذكاء  يف  نظريه  ير  مل  العرص،  وغرة  الدهر،  وفرد  عطارد،  وبكر  الفلك 
ورسعة اخلاطر ورشف الطبع وصفاء الذهن وقوة النفس ومل يدرك قرينه يف طرف 
النثر وملحه وغرر النظم ونكته ومل ير ومل يرو أن أحدا بلغ مبلغه فإنه كان صاحب 
عجائب وبدائع وغرائب منها أنه كان ينشد القصيدة التي مل يسمعها قط وهي أكثر 

من مخسني بيتا إال مرة واحدة فيحفظها كلها ويؤدهيا من أوهلا إىل آخرها.”
حييى  بن  اهلمداين  احلسني  بن  “أمحد  املتبحرين:  تذكرة  يف  احلر  الشيخ  عنُه  وقال 
إمامي  جليل،  فاضل،  املشهور،  الشاعر  الزمان،  بديع  الفضل  أبو  اهلمداين، 
املذهب، حافظ، أديب منشئ، له مقامات عجيبة، وله ديوان شعر، وكان عجيب 

البدهية واحلفظ.”
تويف )قدس رسه( سنة 398 هبراة وقد أربى عى أربعني سنة كام يف اليتيمة ويقال 

انه مات مسموما هبراة.

حياول الكاتب من خالل دراسته أن يدرس ليربالية التكيف املفروضة اآلن عى بالد 
العامل الثالث من منظور حمدد، هو منظور آثارها االجتامعية والسياسية. 

مع  التكيف  يف  البالد  هذه  خلربة  يتعرض  منها،  األول  قسمني.  إىل  تنقسم  وهي 
الراهنة،  العاملية  األزمة  اندالع  وحتى  ميالده  حلظة  منذ  العاملي  الرأساميل  االقتصاد 
واملتوقعة،  احلالية  والسياسية،  االجتامعية  اآلثار  بالتحليل  فيتناول  الثاين  القسم  أما 
أنظمة  استسالم  تطبيقها عرب  البالد عى  التي أجربت هذه  احلالية  التكيف  لليربالية 

احلكم فيها لقوى الرأساملية العاملية ومنظامهتا الدولية.

املرويات اخلربية ومسرية  الواضح يف  للتباين 
األحداث، وهذه صعوبة تواجه كل باحث يف 

التاريخ اإلسالمي.
وهناك صعوبة أخرى هي أن بعض الثورات 
ذكرت تفاصيلها يف أغلب املصادر التارخيية مما 
أعطى الباحثة مادة علمية كافية للوصول إىل 
احلديث  أوجز  اآلخر  بعضها  بينام  املطلوب، 
أو  مصدر  يف  إال  تفاصيلُه  تذكر  ومل  عنه 
مصدرين فتكون املادة العلمية حولُه شحيحًة 
إىل حد ما ال متكن الباحثة من التقويم الدقيق.

فضاًل عن أّن األحاديث املروية عن أئمة أهل 
البيت عليهم السالم واملتعلقة بذوات الثائرين 
بعضها  من  يفهم  فبينام  مضامينها  يف  خمتلفة 
القدح حتى  اآلخر  بعضها  املدح، ويفهم من 
أن الباحث ال يمكنه اجلزم بمدى صحة هذه 
األحاديث من عدم صحتها، لذلك اعتمدت 
واألحاديث  التارخيية  للمرويات  تقويمها  يف 
املنقولة عى مدى شهرهتا يف املصادر التارخيية 

واحلديثية املعتربة.
وخامتة  فصول  ثالثة  دفتيه،  بني  الكتاب  ضم 
العلويني،  مفهوم  إىل  األول  الفصل  تطرق 
وقد  السيايس،  احل��راك  التكوين،  االمتداد، 
العلويون  األول:  مباحث؛  ثالثة  عى  ُقّسم 
السيايس  احلراك  والثاين:  واملفهوم  املصطلح 
العلويني  ب��ني  ال���رصاع  ج���ذور  وال��ث��ال��ث: 

واألمويني.
يف  العلوية  الثورات  فهو:  الثاين  الفصل  أما 
ثالثة  إىل  أيضًا  قسم  وق��د  األم��وي  العرص 
مباحث؛ األول: مربرات خروج ثورة اإلمام 
احلسني عليه السالم املسار التارخيي والنتائج 
والثاين: الثورات العلوية بعد استشهاد اإلمام 
ال��ث��ورات  وال��ث��ال��ث:  ال��س��الم  عليه  احلسني 
عليهم  البيت  أه��ل  أئمة  وموقف  الزيدية 

السالم.
الباحثة بحثها بفصل ثالث وهو  وقد ختمت 
األول؛  العبايس  العرص  يف  العلوية  الثورات 
العباسية  الدعوة  يف  العلوي  البعد  األول: 
والثاين: الثورات احلسينية وموقف أئمة أهل 
الثورات  البيت عليهم السالم منها والثالث: 
عليهم  البيت  أهل  أئمة  وموقف  احلسينية 

السالم منها.
أهم  فيها  ذك��رت  البحث  خامتة  ج��اءت  ثم 
خالل  من  هلا  الباحثة  توصلت  التي  النتائج 

البحث.

أبو الفضل الهمذاني.. 
عالم زمانه



حصلت  التي  السياسية  احل��وادث  فمَن 
صاحب  ث��ورة  العباسيني،  سلطة  خ��الل 
الزنج التي بدأت سنة )255 ه�( وانتهت 
سنة )270 ه�(، حيث قام )عيل بن حممد( 
الذي يّدعي انتسابه إىل أهل البيت )عليهم 
عددًا  حّرض  عندما  الثورة  هبذه  السالم( 
الذين  املستعبدين  األفريقيني  من  كبريًا 
جنوب  منطقة  يف  كفالحني  يعملون  كانوا 
شعبية  بثورة  للخروج  )البرصة(  العراق 
التي  ال��زراع��ي��ة  األرايض  أص��ح��اب  ع��ى 
هبم،  وقع  ظلٍم  وبعد  يستصلحوهنا  كانوا 
ثائر  هياج  إىل  حتّولت  الثورة  هذه  أّن  إال 
ومعارك طاحنة، استمّرت ملدة )14 سنة( 

حيث متّكن )عيل بن حممد( من االستيالء 
جلنده  وأب��اح  واإلح��س��اء،  البحرين  عى 
البرصة  إىل  توّجه  ثّم  والنساء،  األم��وال 
فأغار عليها سنة 257 ه� وأمعن يف أهلها 
النساء  ثّم سبى  وقتاًل وحتريقًا،  هنبًا وسلبًا 
وباعهّن   � العلوّيات  من  الكثري  وفيهّن   �
بأثامن زهيدة، ثّم توّجه إىل األهواز، وهزم 
العّبايس  املعتمد  أرسلها  التي  احلمالت 
لقتاله، ثّم قصد مدينة واسط وهمَّ بالتوّجه 
إىل بغداد، فجّهز له املعتمد جيشًا كثيفًا قاده 
أخوه املوّفق، فدارت بينهم معارك ضارية 

ُقتل فيها صاحب الزنج.
اّتفق املؤّرخون عى أن صاحب ثورة  وقد 

من  الرغم  عى  العلوّيني  من  ليس  الزنج 
ادعائه ذلك النسب، وذكر بعض املؤّرخني 
الزنج  صاحب  أّن   � املسعودّي  ومنهم   �
ذلك  عى  واستدّلوا  اخل��وارج،  فرقة  من 
)ال  اخل��وارج:  لشعار  مطابق  شعاره  ب��أّن 
بأّن »مجيع  إاّل هلل(، وبأّنه كان يعتقد  ُحكَم 

ك«. الذنوب من الرشِّ
ان هذه االسباب دعت الكثريين إىل جتريمه 
السلب  فأعامل  منه،  الترّبي  إىل  وص��واًل 
تعاىل،  اهلل  حرمات  عى  واالعتداء  والقتل 
وثورته  الرجل  هذا  ظلم  عن  كشفت  قد 
العسكرّي  الالأخالقية، وقد رّصح اإلمام 
الثورة  هذه  عارص  الذي  الّسالم(  )عليه 
بموقفه من صاحب الزنج بام ال يدع جمااًل 
البيت  بأهل  ِصلته  فنفى  لريب وال شبهة، 
)عليهم الّسالم( يف بياٍن بليغ موجز، حيث 
قال )عليه الّسالم(: »صاحب الزنج ليس 

مّنا أهَل البيت«.
أعامله  عى  الزنج  ثورة  صاحب  تسرّت  لقد 
إنكار  ال��رشع��ي��ة، ع��رب  اإلج��رام��ي��ة وغ��ري 
)عليهم  البيت  أهل  من  أنه  وادعائه  نسبه، 
لنفسه،  وضعه  جديد  نسب  عرب  السالم( 
بن  عيل  بن  أمحد  بن  حممد  بن  »عيل  وهو 

ثورة الزنج في العراق )255 – 270 هجرية(.. 
ممارســات للقتل واالضطهاد تحت شعار رفع 

الظلم عن المحرومين

حولها  اختلف  وغريبة  غامضة  شخصّية 
يصفه  م��ن  بين  وال��م��ؤّرخ��ون،  ال��ك��ّت��اب 
له  يشّرع  من  وبيَن  وال��دع��ي،  بالكّذاب 
أعماله وثورته التي قاَم بها، والتي ُعرفت 
)علي  المدعو  إّنه  الزنج(،  )ثورة  ب�  تاريخيًا 
)مهبوذ  أو  الرحيم(  عبد  بن  محمد  بن 
الفارسي(، والذي نحاول أن نسّلط الضوء 
على  ونقف  القادمة  السطور  في  عليِه 

سيرته وثورته.

إعداد/ علي الشاهر
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عيسى بن زيد بن اإلمام عيل زين العابدين 
)عليه السالم(«، بعد إن كان يدعي أنه من 
حزم  ابن  يرى  فيام   ، القيس(،  )عبد  بني 
فارسيًا  ك��ان  الرجل  ذل��ك  ان  االندليس 
وهذا ما رآه كثري غريه كام وضعه املسعودي 
ضمن فئة )املبيضة( وهم من كانوا يعرفون 

احلكم  بن  هشام  زعيمهم  وكان  باملقنعية 
وهو من أتباع أب مسلم اخلراساين وفضاًل 
القريواين عن برش بن  عن رواية احلرصي 
الزنج  صاحب  جد  ان  تؤكد  التي  حممد 
فان  وكذلك  العجم  من  رجل  هو  ألبيه 
سّمى  وقد  العجم  من  انه  اكد  الصفدي 
)هببوذ(  الزنج  صاحب  املؤرخني  بعض 

وهو اسم فاريس. 
من  حممد،  بن  عيل  أو  هببوذ  استطاَع  لقد 
آنذاك،  العباسية  السلطة  ضعف  استغالل 
ومعاناهتم  ال��زن��ج  ح��ال��ة  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
احلياتية واملعيشية والظلم الذي يتعّرضون 
به  ص��ّدق��وا  حّتى  االستعباد،  بسبب  له 
واتبعوه ومعهم بعض من األعراب وأهايل 
املعييش  وضعهم  استغل  حيث  األه��واز، 
الشعارات  عرب  أيضًا  وجهلهم  الصعب 
)أن  وادع��ى  العظيمة،  واألح��الم  املزّوقة 
اهلل أرسله لتحرير العبيد وإنقاذهم مما كانوا 
يعانونه من بؤس كام ادعى العلم بالغيب، 
وانتحل صفة النبوة(، كام ادّعى أنه املهدي 
املنتظر، ووعد أتباعه بأنه سيمّلكهم املنازل 
والعبيد، وهذا يعني حتويل حياة الزنج من 

أرقاء إىل مالك للعبيد، وكان يقول هلم: مل 
وعاهدهم  عنهم،  املظلومية  لرفع  اال  َيُثرمْ 
بقوله:  بينهم  احل��رب  يف  يكون  أن  عى 
فيها  معكم  وأخاطر  بيدي  فيها  ارشككم 
لُيحطمْ ب مجاعٌة منكم  قال هلم  بل  بنفيس، 
فإن احسوا مني غدرا فتكوا ب، وهبذه الثقة 

تكاثر الزنُج يف صفوف الثورة ويف كتائب 
ال��وح��دات  إليها  وانضمت  ب��ل  جيشها 
العباسية يف كل  الدولة  الزنجية من جيش 
موطن من املواطن التي التقى فيها اجليشان 

حتى سميت لذلك بثورة الزنج.
ولكن الواضح أن »هذا التناقض يف عقيدة 
عقائدية،  صبغة  أي  من  يفرغها  احلركة 
ليس  النظام  ضد  مسلحة  حركة  وجيعلها 
مغامًرا  رج��اًل  قائدها  من  جيعل  كام  إال، 
شاعرًا  كاَن  أن  بعد  السلطة«،  إىل  طموًحا 
يف  ي��امرس  كان  عاملا  و  العبايس،  للبالط 
سامراء تعليم النحو واخلط والنجوم وكان 
واحدًا من املقربني إىل اخلليفة املنترص باهلل 
بالسم  املنترص  االتراك  قتل  وملا  العبايس، 
والنفي  والسجن  االع��ت��ق��ال  وم��ارس��وا 
حممد  ابن  عيل  كان  حلاشيته  واالضطهاد 
من  مترد  حدث  ثم  املعتقلني،  بني  من  هذا 
يؤازرهم  ببغداد  الشاكرية  اجلند  فرقة 
الناس دخلت بغداد معها يف فوىض  عامة 
من  والرشطة  اجليوش  واختفت  عارمة 
السجون  املتمردون  فأقتحم  ال��ش��وارع، 
وأطلقوا رساح من فيها ومنهم بالطبع عيل 

مضجَع  اقضت  ثورة  ليشعَل  حممد،  ابن 
من  وحتّولت  مدى،  أقىص  إىل  العباسيني 
ثورة  إىل  عنهم،  الظلم  ومحل  العبيد  حترير 

للظلم واملامرسات غري الرشعية.
وم��َع اخ��ت��الف امل��ؤرخ��ني يف س��رية هذا 
الرجل، إال أّنه نجَح بحيله وادعائه النسب 

أن  وبعد  بثورته،  القيام  البيت  أهل  من 
مقرها  كان  له  حكومة  تأسيس  يف  نجَح 
حاول  البرصة(،  )جنوب  املختارة  مدينة 
أن يتسرّت عى أعامله هبذا النسب الرشيف، 
واملعارك  الثورة  هذه  قيام  يف  األحق  وأنه 
واملذابح  االعتداء  وعمليات  رافقتها  التي 
األطفال  ضحّيتها  راح  التي  امل��رّوع��ة 
زيد  ابن  )عيل  قتل  عى  أقدم  كام  والنساء، 
260ه،  سنة  يف  الكوفة  صاحب  العلوي( 
نساء  من  عدد  مع  املشينة  أفعاله  وكذلك 
من  وغريهن  العلويات  من  البيت  أهل 
من  وأخريات  وقريش  هاشم  بني  نساء 
سائر العرب عندما وزعهّن كجواري عى 
اتباعه من الزنج واملناداة عليهن باألسواق 
بنسبهن لبيعهن وامتهاهنن هبذه الطريقة غري 
اإلنسانية، ناهيك عن حرق املدن وختريبها 
نرجسية  إىل  تؤرّش  والتي  أهلها،  وسلب 
ثورتِه  الرجل وعدم رشعّية  ووحشية هذا 

التي قامتمْ عى القتل والنهب.

قال فيه اإلمام الحسن العسكري )عليه السالم(: »صاحب الزنج ليس مّنا أهَل البيت«..
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ثورة االمام احلسني عليه السالم حتتوي عى معان كثرية وقيم رفيعة تتجى 
يف أحسن صورها أن أبطاهلا من الشباب الذين سلكوا طريق ترسيخ الدين 
أالسالمي وتعزيز مبادئه وأصوله.وأن ثورته كانت لبناء شباب هدفه أقامة 
جمتمع هيتدي بخطى أهل البيت عليه السالم. يف مرحلة الشباب يشكل 
الطبيعية  وامللكات  والرغبات  امليول  كافة  وتربز  الفكر,  ويتفتح   , الوعي 
الكامنة يف االنسان وبالتايل كل ذلك يشكل دافعا الكتشاف الذات وحتديد 
مالمحها ومراسمها النهاية. ويمتلك الشباب طاقات وكفاءات حتتاج اىل 
أالستثامر والتوجيه الصحيح عن االمام الصادق عليه السالم قال) شيئان 
ال يعرف فضلهام  أال من فقدمها الشباب والعافية (1، ولقد كان رسول 
اهلل صل اهلل عليه واله يعتمد يف أكثر االمور حساسية عى عنرص الشباب 
تأييده  اناط العديد من املسؤوليات املهمة بشباب أكفاء وكان يعلن  وقد 

ودعمه هلم قوال وفعال .
أن دراسة سري الناجحني عى مر العصور من أالنبياء واالمة املعصومني 
عليهم السالم وابراز الدور الذي لعبوه  يف التغري واالصالح وكيف اهنم 
مل جيدو السبل ممهدة معبدة ولكنهم  شقوا طريقهم بني الصخور متحملني 
رب  باهلل  واستعانوا  نفوسهم  اىل  الضعف  يدخل  ومل  واملشقة   التعب 

العاملني.
العلمي  سلوكهم  من  يتعلم  وجتعله  الفرد  مهة  ترفع  حياهتم  دراسة  وان 
ماال يتعلمه من كثري من املواعظ والكالم وللثورة احلسنية  أثر عظيم عى 
ترصف الشباب  املؤمن وينظرون اىل االمام احلسني عليه السالم كمنهج 
االيامن  قمة  يمثلون  االمام احلسني  الشباب يف جيش  عقائدي ولقد كان 
َيٌة  ممْ ِفتمْ ُ قِّ  إهِنَّ َ ُن َنُقصُّ َعَليمَْك َنَبَأُهم بِاحلمْ والشجاعة واهلل عز وجل ذكرهم)نَّحمْ
َناُهممْ ُهًدى( )الكهف: 13(،  فعيل األكرب مل يكن وقوفه  َوِزدمْ ِممْ  بَِرهبِّ آَمُنوا 
إىل جانب النهضة احلسينية بسبب ارتباطه بأبيه )عليه السالم( فقط ولكن 
االمام  أجلها  من  خرج  التي  القضية  بصدق  إيامنه  هو  الرئييس  السبب 
امللقاة عى عاتقه كشاب مسلم  احلسني عليه السالم وشعوره باملسؤولية 
ينخر جسد األمة ويمزق أوصاهلا،  الفساد واالنحراف  مؤمن وهو يرى 
وهكذا كان القاسم ابن احلسن وبقية شباب بني هاشم، ومل يقف األمر عند 
هذا احلد بل، وصل إىل الشاب الرتكي والغالم الزنجي، كوهنم ينتمون إىل 
هذه األمة ويؤدون واجبهم عى أتم وجه. علينا إذن كشباب  أن ننهض 
بمسؤوليتنا الرشعية واألخالقية والوطنية وأن نؤمن بقيم التسامح وقبول 
اآلخر املختلف عرقيًا أو دينيًا أو لغويًا، وهو ما جسده سيد شباب أهل 
اجلنة احلسني )ع( حينام كان يضع خده تارة عى خد ولده عيل األكرب وتارة 
أخرى يضعه عى خد الغالم الرتكي أو املوىل احلبيش، وهي أسمى صور 

اإلنسانية احلقة.
1( عيون احلكمة واملواعظ ص 298.

الحسين ملهُم الشباب
)عليه السالم(

أبو محمد علي الذهبي
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زيد علي كريم

مستضعفات ولكن...!

أن  سوى  اجتامعية  مكانة  للمرأة  يكن  مل  اجلاهلية  عهد  يف 
 ، حقوقها  كامل  من  وحُت��رم  املستضعفات  من  يعتربوها 
فبعضهم يمنعها من املرياث، والبعض اآلخر يدفنها وهي 
من  هبا  اهلل  انزل  ما  تسميات  عليها  يطلق  والبعض   ، حية 
سلطان )كالعار ، والشيطان وغريها( ، ومل تكن لدهين أي 
ثم جاء اإلسالم   ، يعيشّن كاحليوانات  بل  باملجتمع  منزلة 
واراد ان يعيل من شأهنا  لتأخذ دورها يف املجتمع فحرم كل 
هذه املسميات والترصفات التي كانت حتصل هلا ،وبالفعل 
أخذت املرأة دورها يف املجتمع ، واآلن جتد منهن الطبيبة 

والوزيرة واملديرة وغريها ...
حتقيق  يف  وواض��ح   كبري  دور  للمرأة  فإن  احل��روب  ويف 
وتضمد  بالقتال  ت��ش��ارك  م��ن  فمنهن   ، اإلن��ت��ص��ارات 
اجلراحات ، ومنهن من تدعم املقاتلني بالدعم اللوجستي 
كاملواد الغذائية واملالبس وغريها ، ففي تارخينا االسالمي 
هنالك نساء عربيات مسلامت بقي اسمهن المعا عى مدى 
بطوالت  عن  أمهية  تقل  ال  ببطوالت  اإلسالمي  التاريخ 
وأم  املطلب  عبد  بنت  صفية  املجاهدة  دور  مثل  الرجل 
سلمة األنصارية وغريها ، وأما اليوم جتد املرأة حتذوا حذوا 
سابقتها من الشجاعة فضحت بنفسها فداء للوطن يف حربه 
أمية  الشهيدة  الراهنة ضد عصابات داعش اإلرهابية مثل 

اجلبارة وغريها.
مستضعفات ولكن هلن الدور الكبري يف حتقيق االنتصارات 
األمنية وفصائل  القوات  التي ختوضها  املقدسة  يف احلرب 
وهن   ، اإلرهابية  داع��ش  تنظيامت  ضد  الشعبي  احلشد 
تستمد عزيمة  واإلباء  الصمود  زينب  )من  رافعات شعار 

كل النساء (. 
لكل  ومعنوي  نفيس  واض��ح،  اثر  اجلمعة  خلطبة  فكانت 
ازواجهن  النساء  حث  عى  النداء  جاءهن   عندما  النساء 
الوطن  عن  للدفاع  القتال  عى  التطوع  يف  ابنائهن  او 
واملقدسات فكان وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة هذا 
ما جتسد عى ارض البسيطة عندما لبوا االبطال نداء السامء 
يتذكرن  النساء وهن  فكانت هنالك استجابة واضحة من 
ومواقفها   اخوهتا  مع  السالم  عليها  زينب  السيدة  مواقف 
يف وجه الظاملني لكي تبقى هي تتحمل أعباء األرسة أثناء 

غياب الرجل أو يف حال استشهاده.   
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أقام أبناء اجلالية العراقية يف مدينة مونرتيال الكندية جملسا تأبينيا عى روح الشهيد 
يف  لبطوالته  واستذكارا  تثمينا  القناصني  ب��شيخ  امللقب  الصاحلي(  حتسني  )أبو 
اصطياد أكثر من 320 إرهابيا من تنظيم) داعش( االرهاب. وذكر )عالء الطرحيي( 
أحد احلضور يف املأتم: يعد الصاحلي من أبرز ما أنجبه العراق من قناصني أشاوس 
احلشد  بفصائل  ليلتحق   )1973( عام  اجلوالن  حرب  يف  املشوار  هذا  بدء  حيث 
معارك  يف  الشهادة  رشف  ونال  الكفائي،  اجلهاد  فتوى  صدور  بداية  مع  الشعبي 
حترير احلوجية، مشريا إىل أن هذا احلفل التأبيني هو رد للجميل والعرفان والتقدير 
من قبل اجلالية العراقية يف مدينة مونرتيال الكندية هلذا البطل الذي أرعب جمرمي 
تنظيم داعش خالل معارك التحرير.منوها اىل ان البطل الصاحلي يستحق أن خيط 
كبرية  تربوية  مدرسة  يمثل  لكونه  نور،  من  بأحرف  التاريخ  صفحات  عى  اسمه 

ألجيال املستقبل يف الشجاعة والتضحية وجماهبة الظلم .

اقامة مراسم عزاء بذكرى استشهاد االمام  العامل منها روسيا والنمسا وتركيا  بلدان  شهدت عدد من 
احلسني وأهل بيته وصحبه االبرار.

واله  عليه  اهلل  )صل  االنبياء  خاتم  مسجد  يف  عزاء  مراسم  اقيمت  موسكو  الروسية  العاصمة  ففي 
وسلم( ومماثلة يف املركز االسالمي بموسكو من قبل اجلاليات العربية واألجنبية بمشاركة حشد غفري 
من االيرانيني املقيمني من اتباع اهل البيت )عليهم السالم( من البلدان االخرى كاذربيجان وغريها، 

فيام شهدت مدن روسية اخرى يف اسرتاخان وداغستان مراسم العزاء احلسيني.
ويف العاصمة النمساوية فيينا جرت مسرية يف شارع ماريا هيلف هبدف التعريف بنهضة االمام احلسني 

والباكستانيني  واألفغانيني  واإليرانيني  العراقيني  من  حشود  بمشاركة  النمساوي  للشعب  السالم(  )عليه 
وتم  احلسني   االمام  هو  )من  عنوان  حتت  االملانية  باللغة  كراسات  طبعت  حيث  االخرى  البلدان  ورعايا  يعها والسوريني  ز تو

مع باقات من الورود عى الشباب واألهايل. كام شهدت اسطنبول الرتكية مراسم كبرية يف منطقة هالكايل بمشاركة حشد غفري من 
املعزين وحمبي اهل البيت )عليهم السالم(.

مراسيم عزاء عالمية تشهدها بلدان العالم بذكرى استشهاد 
الحسين )عليه السالم ( 

مجلس تأبيني على روح الشهيد أبو تحسين الصالحي في مدينة مونتريال الكندية
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كشفت دراسة علمية مقدمة اىل كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة يف اجلامعة املستنرصية 
التنفيس  الدوري  اجلهاز  عى  تأثريها  يف  الثابتة  الطبية  القوانني  خرقت  االربعني  زيارة  ان 
الدم  وضغط  السكر  فحوصات  اجراء  بعد  املايض،  العام  يف  كربالء  مدينة  طريق  لزائري 

ونسبة حامض الالكتيك والطول والوزن والسعة الرئوية. 
التي  النتائج  ان  مضيفا  الكلية،  يف  ماجستري  طالب  املرسومي(  )امحد  الباحث  ذلك  أكد 
توصلت اليها اظهرت تساوي ضغط الدم وانخفاض نسبة حامض الالكتيك والذي ينتج 
عن االجهاد يف العضالت نتيجة امليش ملسافات طويلة جدا بالنسبة لكبار السن من الزائرين 
مع نسبته لدى اليافعني والشباب، وذلك من خالل تفريغ البيانات والتعامل معها احصائيا 
وبطريقة علمية. مشريا اىل ان هذه النتائج متثل خرقا للقوانني الطبيعية حيث من املفرتض 
ان يكون هناك ارتفاع يف نسب املتغريات ولو بشكل نسبي, الفتا اىل ان مركز اخذ العينات 

سيبقى مركزا طبيا خلدمة الزائرين يف الزيارات القادمة.

)سليمان كتاني( كاتب ومؤرخ 
مسيحي صاحب كتاب اإلمام علّي 
ِنبراس وِمتراس( و كتاب )اإلمام 

الحسين في حّلة البر فير(:

1� مل تكن مسرية احلسني )عليه السالم( غري ثورة 
يف الروح، مل ترَض بسيادة الغّي واجلهل والغباء.
املتني،  النفيس  جهازه  يف  احلسني  أروع  ما   �2
يتلقط بكّل حدث من األحداث التي دارت هبا 
األصلية  ال��رشارة  احتكاكها  من  ليصوغ  أّيامه، 
التي تدفأ هبا ضلوع اأُلّمة، وهي متيش دروهبا يف 

ليايل الصقيع.

أمريكي  مستشرق   ) حتي  )فيليب 

عيل  بن  احلسني  فيه  ُقتل  الذي  اليوم  أصبح 
يوم حداد ونواح عند  العارش من حمرم  وهو 
املسلمني... ففي مثل هذا اليوم من كّل عام 
املفجع  واحلدث  الباسل  النضال  مأساة  متّثل 
كربالء  وغدت  الشهيد،  لإلمام  وقع  الذي 
يوم  وأصبح  العامل،  يف  املقّدسة  األماكن  من 
يف  االستنفار  صيحة  احلسني  وث��أر  كربالء 

مناهضة الظلم.

ــاف غــرونــيــبــهــام ( ــت ــوس )ك
مستشرق أمريكي: 

أمّهية كونية،  إّن وقعة كربالء ذات 
ملقتل  املحزنة  الصورة  أّثرت  فلقد 
الشجاع  النبيل  الرجل  احلسني، 
أّية  تبلغه  مل  ت��أث��ريًا  املسلمني،  يف 

شخصية مسلمة ُأخرى«.

دراسة علمية تؤكد ان زيارة االربعين )خرقت( القوانين الطبيعية الثابتة !!

)الفالسفة والعلماء واألدباء والمفكرون(..يؤكدون ان ثورة اإلمام الحسين كونية في قيمها ومبادئها وإنسانيتها
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مهمة  بمعلومة  التنمويون  وحييطنا 
دون  التخطيط  م��ن  اإلك��ث��ار  ع��دم  ه��ي 
بعيد  التدريس  خطط  فأنواع  التطبيق، 
هو  السنوية(  أو  الفصلية  )اخلطة   : املدى 
درايس  فصل  عى  يقترص  الذي  التخطيط 
اليومية  )اخلطة  امل��دى:  وقصري  واح��د، 
يتم  الذي  التخطيط  وهو  األسبوعية(  أو 
من  صغرية  جمموعة  أو  واح��د  ل��درس 
عام  بتخطيط  القيام  ويفضل  ال��دروس، 
لكل أسبوع يف األسبوع السابق له مبارشة 
مهم  النوعني  بكل  للتدريس  والتخطيط 
ورضوري وال غنى عنه والبد أن يشتمل 

عى جمموعة من العنارص الرئيسية.
حلسن  للتدريس  التخطيط  ف��وائ��د  أم��ا 
والتشُتت  العشوائية  عن  والبعد  التنفيذ 

اإلج���راءات  أفضل  ولرسم  العمل،  يف 
كذلك  وتقويمه،  الدرس  لتنفيذ  املناسبة 
ليجنب املعلم الكثري من املواقف الطارئة 
اكتشاف  عى  املعلم  وليساعد  واملحرجة، 
عيوب املنهج املدريس، أما مكونات خطة 

التدريس الفنية فتشتمل عى:
التعلم: وهي عبارات حيتوى كل  أهداف 
منها عى فعل سلوكي إجرائي يصف أداء 

الطالب املتوقع.
إجراءات التدريس: وهي كل ما من شأنه 
وكذلك  تعلم،  أهداف  حتقيق  عى  العمل 

باسرتاتيجية التدريس املناسبة للطالب.
حتقق  غريها  أو  أسئلة  التعليم:  تقويم 
الواجبات  اىل   اضافة  اخلطة،  أه��داف 
املنزلية وحتديد زمن التدريس للطلبة، كام 

إتقان  تتطلب  التدريس  ختطيط  عملية  أن 
املعلم املهارات التالية:

السابقة  الطالب  خربات  حتديد   -: أواًل 
ومستوى نموهم العقيل ودرجة استيعاهبم، 
والوسائل  التعليمية  امل��واد  حتديد  ثانيًا: 
امل��واد  بمعرفة  وذل��ك  للتدريس  املتاحة 
املدرسة  يف  املتوافرة  التعليمية  واألجهزة 
املوضوع،  املستخدمة يف  الوسيلة  و تعيني 
ثالثًا: حتليل مادة التدريس لتحديد حمتوى 
املادة  هو  باملحتوى:  واملقصود  التعلم، 
املتضمنة  الوجدانية  أو  املهارية  أو  املعرفية 
بالدرس، أما املراد بتحليل املحتوى: حرص 
املهارات األساسية وكتابتها منفصلة دون 
التعلم  أه��داف  صياغة  ورابعًا:  سواها، 
باختالف  التعلم  أه��داف  ختتلف  حيث 
واملواد  العقيل  ومستواهم  الطالب  نوعية 
خامسًا:  أما  للتدريس،  املتاحة  والوسائل 
لتحقيق  اسرتاتيجية  تصميم  يف  اخلالصة 
ستفعله  ما  كتابة  وه��ي  التعّلم  أه��داف 
واملادة  للطالب  التي ستوجهها  واألسئلة 
ودوره��ا  ستستخدمها  التي  الوسيلة  أو 
وما سيقوم به الطالب خالل تفاعلهم مع 

إجراءات الدرس املعطى..

مهارات 
التخطيط 
للتدريس

لقد أصبح التعلم في وقتنا الحالي ضرورة من ضرورات الحياة التي 
التعليم على  تقع مسؤولية  نعلم  االستغناء عنها، وكما  يمكن  ال 
الكثيرون  يعتقد  قد  لطالبه،  المواد  بشرح  يقوم  الذي  المعلم  عاتق 
إلقاء  عملية  إال  هو  وما  سهل  نشاط  هو  التعليمي  النشاط  بأن 
فعلى  خاطئ،  االعتقاد  ه��ذا  ولكن  وطالبه،  المعلم  بين  وتلقي 
ممكن  قدر  ألكبر  لهم  وتبسيطها  بالمادة  طالبه  تحبيب  المعلم 
حتى يقوموا باستيعابها، ومن أهم مقومات التدريس الصحيح هو 
مهارة التخطيط، أي التخطيط لما سوف يعطى للطالب ُاثناء الوقت 

المخصص لتدريس المادة.

طارق محمد

38

تنمية بشرية



العقلّية  العملّية  إىل  ر  الّتذكُّ مفهوم  يشري 
تم  التي  املعلومات  ختزين  تشمل  التي 
ر  مها لفرتٍة من الّزمن، ويتضّمن الّتذكُّ تعلُّ
ويربط  واسرتجاعها،  املعلومات  حفظ 
ر والدوافع، حيث أثبتت  العلامء بني الّتذكُّ
الذاكرة  نشاط  أّن  العلمّية  ال��دراس��ات 
الطفل  دافع  زاد  كلام  وأقوى  أكرب  يكون 

ورغبته يف الّتعّلم واملعرفة.
والوقوف  النسيان  فهم  العلامء  حاول  كام 
وظهرت  وعالجه،  ورشحه  أسبابه  عى 
حاولت  ال��ت��ي  النظريات  م��ن  العديد 
تركز  التي  التلف  نظرّية  منها:  تفسريه، 
أّن  عى  تقوم  حيث  الزمنّي،  العامل  عى 
املعلومات التي خُتّزن يف الذاكرة وتضعف 
وبالتايل   ، آيلٍّ بشكٍل  الوقت  م��رور  مع 
جيب  الطفل  لدى  والتذّكر  التعّلم  لتفعيل 
باستمرار،  ومراجعتها  املعلومات  تكرار 
واستخدامها قدر املمكن يف احلياة اليومّية 
ليبقى حمتفظًا هبا وال ينساها، كذلك نظرّية 
إىل  النسيان  أسباب  تعزو  التي  التداُخل 
يتلقاها  التي  اجلديدة  املعلومات  تداُخل 

يف  مسبقًا  املخّزنة  املعلومات  مع  الطفل 
اجلديدة  املعلومات  تعيق  أن  فإما  ذاكرته، 
ر املعلومات القديمة بام يسّمى الكّف  تذكُّ
الرجعي، وإما أن تعيق املعلومات القديمة 
بالكّف  يسمى  بام  اجلديدة  ر  وتذكُّ حفظ 
الطرق  استخدام  فإن  وبالّتايل  التقدمّي، 
املناسبة لرشح املعلومات للطفل ليحفظها 
مع  السابق  التعليم  يتداخل  أن  ب��دون 

اجلديد يساعد الطفل عى عدم النسيان. 
التي  املكتسب  اكتامل  عدم  نظرّية  وثالثها 
الكاملة  للمعلومات  الّتذكر  بني  تربط 
هلا  التي  املعلومات  إّن  حيث  والكّلية، 
معنى واضح ومتكامل ومفهوم من السهل 
أو  املعنى  عديمة  اخل��ربات  أّم��ا  تذّكرها، 
الناقصة فهي عرضٌة للنسيان بشكٍل أكرٍب، 
التي  األثر،  تغيري  نظرّية  النظريات  واخر 
اعتربت أّن النسيان هو تشّوٌه يف املعلومات 
املخّزنة، أو التعديل عليها، وجتاهل بعض 
التفاصيل يف هذه املعلومات بسبب عملّيٍة 
التي  الفسيولوجّية  العوامل  من  أكثر  أو 
هذه  وأك��دت  الوقت،  م��رور  مع  حتصل 

النظرّية ما يسّمى »ظاهرة التنظيم«، حيث 
اجلوانب  من  الباحثني  من  كثرٌي  اعتربها 
وهي  امل��دى،  طويلة  الذاكرة  من  املهّمة 
للطفل  املعلومات  تنظيم  أّن  إىل  تشري 
عليه  ل  يسهِّ معني  وت��رت��ي��ب  بتسلسل 
رها  وتذكُّ املعلومات  بتلك  االحتفاظ 
وعدم نسياهنا.. وهناك عّدة طرٍق تساعد 
التي  املعلومات  اس��رتج��اع  عى  الطفل 
احتفظ هبا مسبقًا وعى تطوير ذاكرته منها:

من  ُيطلب  التي  املعلومات  تكون  أن 
وذات  ومألوفًة  سهلًة  تعّلمها  الطفل 
قدر  بالواقع  ربطها  يتم  وأن  له،  معنًى 
عن  للطفل  الرشح  يتم  أن  عى  اإلمكان، 
حُيّفز  وأن  يتذّكره،  أن  منه  املتوّقع  هو  ما 
لديه  ليكون  الطفل  املعلمون  أو  األه��ل 
التذّكر،  وبالتايل  احلفظ  أو  للتعلم  داف��ٌع 
وتنظيم املعلومات بروابط أو رموز يسهل 
عى الطفل تذّكرها، واالبتعاد عن كل ما 
يمكن أن يشّتت انتباه الطفل، وأن يكون 
الزمان واملكان مناسبني لتلقي املعلومات 
االهل  عى  كذلك  تذّكرها،  يسهل  حتى 
املستمّر  ال��ت��دري��ب  أس��ل��وب  اس��ت��خ��دام 
التي  للمعلومات  والتكرار  واإلع���ادة 
أن  ومراعاة  تذّكرها،  الطفل  من  ُيطلب 
العاطفّي،  التوتر  عن  بعيدًا  الطفل  يكون 
الثقة  لديه  واملعلمون  األه��ل  ُيعزز  وأن 

بالنفس. 

بقلم: آالء جراركيف أنّمي ذاكرة طفلي؟
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أهل  بنسل  حّل  الذي  واالضطهاد  الظلُم 
قبل  من  وذّريتهم  السالم(  )عليهم  البيت 
جعلتمْ  والعباسية،  األموية  السلطتني 
عن  يبحثون  املؤرخني  وبحسب  ه��ؤالء 
أماكن أخرى بعيدًا عن السلطة وطغياهنا، 

وسياستها الظاملة ضّد العلوينَي األرشاف، 
األرض  بقاع  من  بقعة  كل  يف  لنجد  حّتى 
تارخييًا  صّح  بعضها  هلم،  م��زارًا  أو  مقامًا 
حوَله،  مفتوحًا  اجل��دال  باب  بقي  وآخ��ر 
عند  وأمّهيتها  قيمتها  هلا  تبقى  أهّن��ا  إال 

ومقامات  بقبور  يترّبكون  الذين  املسلمني 
البيت )عليهم السالم( وذرّيتهم من  أهل 
الكرامات  والنساء، حيُث موطن  الرجال 

واستجابة الدعاء.
الباب  مقربة  يف  وحت��دي��دًا  س��وري��ا،  ويف 
الواقعة يف مدينة دمشق، هناك ما  الصغري 
أو  تعود  ومقامًا  قربًا  األربعني  عى  يربو 
)عليهم  البيت  أهل  وأبناء  ألحفاد  تنسبمْ 
األخيار،  الصحابة  من  وع��دٍد  السالم( 
يتوافد عليها الزائروَن من أجل الترّبك هبا 
إكرامًا هلذا النسب الطاهر، وما تظهر فيها 

من كرامات عظيمة.
مهاّمً  مكانًا  الصغري  الباب  مقربة  ومتّثل 
وم��ب��ارك��ًا ل��دى ال��س��وري��ني، ح��ّت��ى أهنم 
جت��اور  هل��م  مقابر  رشاء  ع��ى  يتنافسون 
العلويني  للسادة  الرشيفة  املقامات  تلك 
مبالغ  إىل  بعضها  سعر  يصل  األط��ه��ار، 

مقاماُت آل البيت والصحابة 
إعداد/ علي حسينفي مقبرة الباب الصغير بدمشق
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القبور  العائالت  كبرية، وغالًبا ما تتوراث 
جماالت  يف  ملشهورين  قبورًا  وتضّم  فيها، 
اجلهة  يف  القديمة  املقربة  هذه  وتقع  عّدة، 
ملدينة  األث��ري��ة  األب���واب  ألح��د  اجلنوبية 
دمشق املسمى بالباب الصغري، وهي مقربة 
يومنا  حتى  هبا  ُيدفن  تارخيية  قديمة  كبرية 

هذا.
وأول هذه املقامات املباركة، مقام رؤوس 
الشهداء )عليهم السالم( الذين استشهدوا 
)عليه  احل��س��ني  اإلم����ام  م��ع  ك��رب��الء  يف 
السالم(، وعى يمني املدخل الرئييس ملقربة 
جادة  عى  غرًبا  يطل  وهو  الصغري  الباب 
محلت  وقد  السالم(،  )عليهم  البيت  آل 
يف  يقال  كام  ودفنت  دمشق  إىل  رؤوسهم 

املكان املذكور.
ال��رشي��ف��ة، مقام  امل��ق��ام��ات  وث���اين ه���ذه 
الباب  مقربة  يف  وزينب،  سكينة  السيدتني 

الصغري، ويضم املقام:
الدركزينية  القلندرية  ال��زاوي��ة  اواًل: 

)ومسجد للصالة (.
احلسني،  اإلم��ام  بنت  سكينة  قبتي  ثانيَا: 
أب  بن  عيل  اإلمام  بنت  الصغرى  وزينب 

طالب امللقبة بأم كلثوم )عليهم السالم(.

اإلمام  بنت  الصغرى  فاطمة  مقام  ثالثًا: 
احلسني )عليهم السالم(.

ومن املقامات األخرى، مقام السيدة فضة، 
وهي جارية كانت تعمل يف خدمة السيدة 
فاطمة الزهراء )عليها السالم( بنت رسول 
يف  املقام  ويقع  وآل��ه(،  عليه  اهلل  )صى  اهلل 
مقربة الباب الصغري إىل الشامل الغرب من 

مقام آبان بن رقية بنحو 30 مرًتا.
أم سلمة، وهي  للسيدة  يعود  آخر،  ومقام 
املعروف  هند بنت سهيل )ويقال حذيفة( 
بأب أمية بن املغرية، كانت قبل رسول اهلل 
عبد  سلمة  أب  عند  وآله(  عليه  اهلل  )صى 
عمها،  ابن  املخزومي  األسد  عبد  بن  اهلل 
وزينب  وسلمة  ودرة  عمر  منه  وُرزق��ت 
أول  م��ن  وك��ان��ت  اهلل،  رس���ول  رب��ائ��ب 
وبعد  املدينة،  إىل  وزوجها  هي  املهاجرين 
وفاة زوجها تزوجها رسول اهلل )صى اهلل 
بعد  للهجرة  الثانية  السنة  يف  وآل��ه(  عليه 

وقعة بدر.
وهنالك أيضًا مقام يعود كام يقال، ل� )عبد 
اهلل بن اإلمام عيل زين العابدين(، ولد سنة 
)38 ه/ 658 م( وكانت وفاته عام )94 
ه/ 712 م(، وقد ُعّلق لوحة رخامية فوق 

الباب تقول:
قرب تضمن بضعًة من أمحٍد   

                            وحشاشة للبضعة الزهراِء
قرب سام رشًفا عى هام السام 

              وعال بساكنه عى اجلوزاء
كام أن هنالك مقام آخر يعود ل� )عبد اهلل( 
بن اإلمام جعفر الصادق )عليه السالم( يف 
مقربة الباب الصغري، يقع املقام إىل الشامل 

من مقام فاطمة الصغرى بنحو 20 مرًتا.
والتابعني،  الصحابة  لقبور  بالنسبة  أم��ا 
ورفاقه  عدي  بن  حجر  ومقام  قرب  فمنهم 
عدي  بن  حجر  وه��و  وع��درا،  دمشق  يف 
صحاب  اليمن  أهل  أرشاف  من  الكندي 
وك��ان  ال��ص��ح��اب��ة،  ف��ض��الء  م��ن  جليل 
اهلل عليه( شجاًعا مقداًما وشهد  )رضوان 
زياد  معاوية  وىل  عندما  القادسية،  معركة 
السرية  وسوء  الغلظة  زياد  أظهر  العراق 
مجاعة  مع  خلعه  عدي  حماولة  إىل  أدى  مما 
بعد  ولذلك  معاوية،  خيالفهم  ومل  آخرين 
مدة قليلة أراد زياد االنتقام منهم فكتب إىل 
معاوية بحقهم بأهنم يريدون خلع معاوية 
وعندما  إليه،  بإرساهلم  زياد  معاوية  فأمر 
وصلوا إىل مرج عدرا عى مشارف دمشق 

أمر بقتلهم.
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العباسية  العتبة  التابع لدار خمطوطات  أصدر مركز إحياء الرتاث 
)اخِلزانة( وهي جملة علمية نصف  األول من جملة  العدد  املقدسة 

سنوية، ُتعنى بالرتاث املخطوط والوثائق.
وتتكّون املجلة يف هيكلها العام من ستة أبواب مهمة، وانتظم حتت 
كل باب منها بحث أو عّدة بحوث، وهذه األبواب هي: دراسات 
املخطوطات  فهارس  التحقيق،  نقد  حمّققة،  نصوص  تراثية، 

وكشافات املطبوعات، شخصية تراثية، أخبار الرتاث.
قائاًل:  الوكيل  املجلة األستاذ حممد حممد حسن  وبني مدير حترير 
إن »هيئة التحرير ملجلة اخلزانة حريصة عى نرش البحوث الرتاثية 

التي متتاز بالتخصص والتنّوع والرصانة العلمية«.
وأضاف الوكيل، »للمجلة اتصال وتواصل مع الكثري من الباحثني 
املتخّصصني يف داخل العراق وخارجه؛ ألن من أهم أهدافها إحياء 
واملهتمني  الباحثني  وتشجيع  املندثرة،  والفنون  واملعارف  العلوم 
إعادة  يف  واإلسهام  الثقايف،  موروثهم  مع  التواصل  عى  بالرتاث 

بعثه وترميمه وحتقيقه وطبعه ونرشه واإلفادة منه«.

عيل فضيلة الشمري

البروكلي ومرضى الســكري
صدور العدد األول 
من مجلة )الِخزانة( 

الربوكيل نوع من اخلضار الذي لديه صالحيات خاصة 
إضافية عندما يتعلق األمر بإدارة املرض، وهو بحسب 

الباحثني األفضل ملرىض السكري.
إذ وجد  الربوكيل،  تناول  أمهية  الدراسات  أثبتت  حيث 
جامعة  يف  الطب  وكلية  غوتنربغ  جامعة  من  باحثون 
لوند يف السويد أن تناول القليل من الربوكيل )القرنبيط 
مرض  من  يعانون  الذين  لألشخاص  مفيد  األخ��ر( 
مصدرًا  كونه  إىل  باإلضافة  الثاين،  النوع  من  السكري 
والبوتاسيوم  الفوليك،  K، ومحض  و   C لفيتامني  كبريًا 
الذين  األشخاص  يساعد  قد  وال��ربوك��يل  واألل��ي��اف، 

يعانون من مرض السكري عى إدارة السكر يف الدم.
وقد شملت املرحلة األوىل من التجربة عى احليوانات، 
عندما أعطى الباحثون يف البداية مستخرج السولفورافان 
للفئران مع مرض السكري، وقد لوحظ انخفاض إنتاج 
اجللوكوز يف خاليا الكبد، وانخفاض اجللوكوز يف الدم، 
يصبح  أن  يمكن  الربوكيل  أن  عى  قوية  دالئ��ل  وه��ذه 

مكماًل ثمينًا للدواء القائم.
الباحثون مستخرج  النتائج املشجعة، أعطى  وبعد تلك 
من  يعانون  الذين  من  شخصًا   97 إىل  القرنبيط  مركب 
أسبوعًا،   12 مل��دة  الثاين  النوع  من  السكري  م��رض 
الدواء  تناولوا  الذين  املشاركني  مع  نتائجها  ومقارنة 
انخفاض  مالحظة  وتم  السكري،  ملرىض  املخصص 
الربوكيل  تناولوا  الذين  لدى  الدم  يف  السكر  مستويات 

أكثر من أولئك الذين مل يتناولوه.
عند  الربوكيل  تناول  عى  املستهلَك  الباحثون  وينصح 
أفضل  أو  الصحية  األكل  عادات  إزاء  بالقلق  الشعور 
الطبيب  استشارة  ويمكن  السكري،  ملرىض  األطعمة 
تلك  معاجلة  يف  تساعد  أن  يمكن  التي  األغذية  ملعرفة 

املخاوف.

)611(،ن��رش  العدد  يف  سهوًا  ورَد  األع��زاء..  جمّلتنا  قراء  تنويه: 
موضوع )مسلمو بورما.. إبادة مجاعية يواجهها صمت كبري( حتت 
اسم )متابعات االحرار(، بينام هو يعود للكاتب )حممد الصفار(، 

ولألمانة الصحفية وحقوق الكاتب، كتبنا هذا التنويه.
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فكثرت  وقعت  التي  البقرة  بتلك  شبيه  العراق  •وضع 
ثم  وم��ن  عليها  القضاء  أج��ل  من  لطعنها  السكاكني 

اقتسامها...
 

من  وليس  اربع  جهات  للوطن  تكون  ان  الطبيعي  •من 
الطبيعي ان يكون الوالء للوطن باجتاهات عدة..

اليه  انظارهم  تتطلع  ملن  سائغة  لقمة  اصبح  •العراق 
لتجزئته وإهناء وجوده..

•من حق االنسان ان يطمح وليس من حقه ان يطمع ..
فالطمع هو الرسقة.. 

والطموح هو االمانة...

يف  نخلص  ما  بقدر  االختصاص..  قبل  •االخالص 
االخالص  اختصاصنا...اليس  يف  نحلق  ما  بقدر  عملنا 

نبضة وجدان واالختصاص وثبة فكر..
 

يكتبها: حيدر العبيدي

صورة وتعليق

القارئ والكاتب )عيل حمّمد  وصلتنا بمحّبة كبرية، رسالة من األخ 
نرش  يف  وجهودها  )األح��رار(  بمجلة  حقيقًة  فيها  يشيد  العگييل( 
ارتياحه  عن  عرّب  كام  جمتمعنا،  حيتاجها  التي  واملعرفة  الدينية  الثقافة 
أنرُش بمجلة  بارتياٍح شديٍد حني  العگييل: )أشعُر  يقول  فيها،  للنرش 
واملجالت  الصحف  كلِّ  عن  متامًا  خمتلفة  فيها  النرِش  فلّذُة  االحرار؛ 
احلسينية  العتبِة  يف  وُتطبُع  حُتّرُر  أهّنا  حيُث  فيها،  نرشُت  ايل  العراقية 
املقدسِة ومن جواِر مرقِد سّيدي وموالي اإلماِم احلسنِي »سالم اهلل 
عليه« فكيف ال تكون هلا نكتها اخلاصة؟(.. نشكُر لصديقنا القارئ 
والنارش العگييل هذه الكلامت الطّيبة، ونعده ومجيع القّراء األعزاء، 
أن )األحرار( ستكون دائاًم يف مصاف املجالت الثقافية والدينية التي 
تطمح دائاًم أن تلّبي شغف املتلّقي يف احلصول عى املعلومة الصحيحة 

والسليمة وتعمل عى تنمية ذائقته ومعلوماته... فشكرًا لُه ولكم.

أول جسر للمشاة في الديوانية 
قبل أكثر من نصف قرن

السيد عبد احلسني رشف الدين املوسوي من مواليد الكاظمية 1873، 
حيسب له أنه أول عامل شيعي يصيل صالة اجلامعة يف مكة املكرمة، عندما 
أليه  فأرسل  للهجرة،   1340 سنة  احلج  مناسك  أداء  لغرض  زاره��ا 
السيد  فجاءه  وبالشيعة  به  يستهزئ  أن  واراد  املتشدد  السعودية  حاكم 
بجلد  جمّلد  الكريم  اهلل  كتاب  عن  عبارة  هدية  له  وقّدم  الدين  رشف 
الغزال فأخذ ملك آل سعود القرآَن وقّبله، فرّد عليه السيد قائاًل: ملاذا 

تقّبل جلد الغزال اهيا امللك أو ليس رشكًا باهلل؟!
فقال امللك أنا مل أقّبل اجللد بل ما بداخله، فرّد عليه السيد نحن كذلك 
أهيا امللك ال نقّبل األرضحة واملراقد والشبابيك، بل ما وراء الشبابيك، 
فتعّجب امللك من قول السيد وذكائه، وإكرامًا لذلك سمَح للشيعة أن 
يصلو مجاعة يف مّكة املكّرمة، وكانت تلك أول مّرة يصيّل فيها الشيعة 

مجاعًة يف بيت اهلل احلرام.

أول عالم شيعي 
يصلي الجماعة في مّكة المكرمة 

دغدغات

رسالة وردْت إلينا..
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