
قال اإلمام احلسني )عليه السالم(: واهلل البالء والفقر والقتل 
أسرع إىل من أحبنا من ركض الرباذين )الربذون : الدابة 
السريعة( ومن السيل إىل صمره، قيل: وما الصمر؟ قال: 
منتهاه، ولوال أن تكونوا كذلك، لرأينا إنكم لستم مّنا. )كتاب 

املؤمن ص14 ـ ص28(.
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العدد..

قواطع متطّورة من األملنيوم الذهيب 
لفصل املصّلني يف الصحن احلسيين الشريف

من أجل التنسيق والتعاون وإدامة زخم 

التطوير والتقديم ألفضل اخلدمات

أقسام العالقات العامة يف 
العتبات املقدسة يف العراق 
تقيم اجتماعها الثالث يف 

العتبة العباسية املقدسة



يف كتاب التوحيد قال هشام فكان من سؤال الزنديق ان قال فما الدليل عليه ؟ قال أبو عبد اهلل عليه السالم: وجود االفاعيل دلت على أن صانعا صنعها، اال ترى انك إذا نظرت 
إىل بناء مشيد مبين علمت ان له بانيا وان كنت مل تر الباني ومل تشاهده. ويف أصول الكايف مثله سواء

يف امالي شيخ الطائفة قدس سره بإسناده إىل أبي عبد اهلل )عليه السالم( قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش أين خليفة اهلل يف أرضه ؟ فيقوم داود )عليه 
السالم ( فيأتي النداء من عند اهلل عز وجل لسنا إياك أردنا وان كنت هلل تعاىل خليفة، ثم ينادى ثانية اين خليفة اهلل يف ارضه فيقوم أمري املؤمنني علي بن أبي طالب ) عليه 
السالم( فيأتي النداء من قبل اهلل عز وجل يا معشر اخلالئق هذا علي بن أبي طالب خليفة اهلل يف أرضه، وحجته على عباده، فمن تعلق حببله يف دار الدنيا فليتعلق حببله 
يف هذا اليوم، يستضيء بنوره، ويتبعه إىل الدرجات العلى من اجلنان، قال فيقوم الناس الذين قد تعلقوا حببله يف الدنيا فيتبعونه إىل اجلنة، ثم يأتي النداء من عند اهلل جل 
جالله اال من ائتم بامام يف دار الدنيا فليتبعه إىل حيث يذهب به، فحينئذ )يتربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم االسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا 

كرة فنتربأ منهم كما تربأوا منا كذلك يريهم اهلل اعماهلم حسرات عليهم وما هم خبارجني من النار(.
يف نهج البالغة وقال عليه السالم: ان اعظم احلسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب ماال يف غري طاعة اهلل، فورثه رجال فأنفقه يف طاعة اهلل سبحانه فدخل به اجلنة ودخل 

االول به النار. وعن منصور بن حازم قال: قلت البي عبد اهلل: )وماهم خبارجني من النار( قال: أعداء علي هم خملدون يف النار أبد االبدين ودهر الداهرين.

لنختِم �لقر�آَن �سويًة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

إني تارك فيكم 
خليفتني كتاب 
الله ، حبل ممدود 
ما بني السماء 

واالرض  وعترتي 
اهل بيتي ، وإنهما 
لن يفترقا حتى 
يردا علي احلوض

قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(:



رئي�س التحرير

كل حسب جماله  باجملتمع  االرتقاء  منه  فالغاية  التشريعية  مصادره  عن  بعيدا  اجملتمع  يف  احلياة  تنظيم  إكسري  هو  القانون 

التشريعي، وحمنة القانون يف العراق هي بني تعطيل التشريع وتعطيل التنفيذ فالقانون الذي خيدم الشعب العراقي والذي صوت 

عليه جملس النواب او اختذته احلكومة العراقية لتنفيذ مشروع ما خيدم الشعب العراقي جند التعثر والتلكؤ يف التنفيذ بل حتى 

إيقاف التنفيذ اىل إشعار آخر وهذا يدفع مثنه املواطن العراقي مثال القرارات اليت اختذت من اجل حتسني البطاقة التموينية 

واليت مل تدخل حيز التنفيذ ، والقرارات اليت اختذت خبصوص القضاء على أزمة السكن مل تَر النور .

والصنف اآلخر من القوانني اليت تصب يف صاحل الشعب جند تراوحا يف الربملان العراقي بني املماطلة واالعرتاضات واليت اىل 

اآلن مل تشرع وبالنتيجة تكون السلبيات املرتتبة عن ذلك يتحملها املواطن العراقي فكم من مرة مسعنا عن قانون النفط والغاز 

او توزيع حصة من النفط للعراقيني وكلها جمرد حديث مل يدخل طور التشريع . كل هذه السلبيات نتيجة التجاذبات السياسية 

بني الكتل الربملانية واليت أثرت سلبا على واقع العراق السياسي واالقتصادي.  

 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م

info@imamhussain.org

 www.imamhussain.tv  
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في هذا العدد..

 مسوُّ مكانِة املعلِم وجالُل قــــدِر 
العلِم  يف املنظور اإلسالميِّ

قبسات اميانية..
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املصادقُة على التصميم القطاعي اخلاص 
مبنطقة اهليابي.. وتغيري االستعمال من 
بستنة إىل خمتلط )سكين وجتاري وسياحي(

تقارير..

مبازُل كربالء ..
بعد أن كانت مصدرا إلستصالح األراضي 
أصبحت اليوم مصدرا لألمراض

حتقيقات ..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗالقانوُن بني تعطيل التنفيذ او التشريع

ال�سراف اللغوي

التن�سيد الطباعي

الت�سوير

الأر�سيف

الت�سميم والإخراج

هيئة التحرير

املرا�سلون

عبا�س عبد الرزاق ال�سباغ

حيدر عدنان

عمار اخلالدي - ر�سول العوادي
ح�سنني ال�ساجلي - ح�سني ال�سيخ علي 

حممد ال�سامي 

ح�سني اال�سدي

طالب عبا�س - ح�سني النعمة 
علي اجلبوري - عالء ال�سالمي

ح�سن الها�سمي

�سفاء ال�سعدي - تي�سري عبد عذاب

�سكرتري  التحرير

رئي�س التحرير 
رقم  االإيداع يف دار الكتب �سامي كاظم عبد الرحمن

والوثائق ببغداد
  1216 ل�سنة 2009م



السيد الصايف:

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة السيد امحد الصايف     املكان: الصحن احلسيين الشريف       الزمان: 15 / ذو القعدة  /1432هـ املوافق 2011/10/14م

يف خضم ما متر به البالد من عمليات إرهابية 
متكررة تطول املدنيني األبرياء وأبناءنا يف القوات 
العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تساءل  األمنية 
مساحة  املقدسة  كربالء  يف  اجلمعة  وخطيب 
من  الثانية  اخلطبة  يف  الصايف  امحد  السيد 
صالة اجلمعة اليت أقيمت يف احلرم احلسيين 
املطهر يف 15 ذي القعدة 1432هـ املوافق 14-

10-2011م عن إمكانية حل املعضلة األمنية أم 
إنها غري قابلة للحل؟!  

املسألة  إن  مساحته:  قال  إجابته  معرض  يف 

إىل  حتتاج  ولكنها  حُتل  أن  ميكن  األمنية 
يتبنون  أشخاص  وجمموعة  مقومات  جمموعة 
املسألة  إن  إىل  يذهبون  والذين  حقيقة،  احلل 
األمنية ال حُتل فأعتقد إن هذا كالم غري صحيح، 
وميكن أن يقال بهذا الصدد إن املشكلة األمنية ال 
ل ؟! أي إن هناك عناصر خارج  يراد هلا أن حُتَ
امللف  يبقى  أن  تريد  السياسية  اللعبة  داخل  أو 

األمين على ما هو عليه ؟!.
وأضاف مساحته إن اجلرمية اآلن بدأت تنتظم 
أكثر وبدأت التفجريات واالغتياالت تأخذ جانبا 
علميا دقيقا واستهدفت شخصيات متنوعة، وال 
خيفى إن هناك أيادي خفية وذكية حترك هذا 
تفتيش  نقاط  اإلرهابي  يعرب  أن  فإما  املوضوع، 
أو  التفتيش  نقاط  بعض  مع  يتعاون  أو   ً مثال 
ويهيئ  بالدولة  متنفذة  أجهزة  من  جزءا  يكون 
أخرى  حالة  وهناك  اإلجرامية..  احلالة  هلذه 
يظهر منها إن هناك تدريبا من الدرجة األوىل 
عمليات  هكذا  ملثل  واضحا  وتبنيا  واستعدادا 

نوعية إلرباك الوضع األمين.
مير  العراق  إن  الصايف  السيد  مساحة  وتابع 
تارة  األمنية  وتعاطي األجهزة  مبرحلة خطرية  
املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  مستعدة  إنها  نقول 

املوقف  وضوح  وعدم  كذلك،  نقول  ال  وتارة 
األمين يرجع إىل تصرحيات متضاربة من قبل 
حالة  إىل  نصل  أن  هنا  والبد  السياسية  الكتل 
يكون  أن  البد   !! ويكفي  هنا  إىل  فيها  نقول 
املسألة  هذه  وان   .. املسؤولية  مبستوى  اإلخوة 
أصبح الكالم فيها نفعه ُ قليال جدًا وغري جمد     
اجلميع  مساحته  محل  الذمة  إبراء  باب  ومن 

املسؤولية ومل يستثن أحدا.
وتساءل َمن املسؤول عن ذلك ؟ ومن هي اجلهة 
اليت تضطلع باملسؤولية ؟! حنن حباجة إىل أن 
خيرج إلينا احد املسؤولني ويقول نعم أنا أحتمل 
اإلخفاقات األمنية ألنين مل اهتم بهذه املسؤولية 
... مل أَر واقعًا مسؤوال يقول أنا  بالشكل اجليد 

أحتمل املسؤولية. 
إىل  حنتاج  بقوله:  اإلخوة  إىل  خطابه  ووجه 
صناعة أمن واآلن األمن صناعة علمية .. فالعراق 
مساحته مساحة صغرية مقارنة بدول العامل .. 
لتطوير  اآلخرين  من خربات  نستفيد  إن  علينا 
أن  اجلانب األمين.. وكرر سؤاله كيف نستطيع 
أمنية  كفاءات  اصنعوا  أمنيا؟  شخصا  نصنع 
ً هذه نقاط  الناس.. مثال  أرواح  حيافظون على 
األشخاص  وعن  عنها  املسؤول  من  التفتيش 

اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

يتساءل من املسؤول عن اخلروقات األمنية املتكررة، ومن املسؤول عن 
تعرض معدات كهرباء خور الزبري إىل التلف؟!  

عدم وضوح املوقف األمني 
يرجع إلى تصريحات 
متضاربة من قبل الكتل 
السياسية والبد هنا أن 
نصل إلى حالة نقول فيها 
إلى هنا ويكفي !!

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 4

نداء اجلمعة



املوجودين فيها وأنا ال أقصد هنا نقاط تفتيش 
كل  اقصد  وإمنا  الدولة  يف  احلساسة  املناطق 

نقطة  أعمق  تبدأ يف احلدود إىل  اليت  النقاط 
يف البلد، من املسؤول عن هذه القضية ؟!! 

قد يقول البعض هذا أمر سياسي .. يا أخي بنّي 
األمر السياسي من وراءه حتى الناس تعرف إن 
 .. فيه  خري  ال  بالناس  يضحي  الذي  السياسي 
والدم عندما يكون رخيصا خترج هذه النتائج، 
أما عندما يكون الدم له قيمة عند املسؤول فانه 
يف الواقع ال يهدأ له جفن وال ليل إال أن ميسك 

بالقاتل ويقدمه للعدالة..
وطالب اإلخوة املعنيني باالستفادة من التقنيات 
إىل  املسألة حتتاج  إن  وبنّي  العمل  احلديثة يف 
تكاتف وابتعاد عن األساليب التقليدية واحرتام 
التنفيذية  يبدأ من اجلهة  القانون األمين وهذا 
األمنية اليت تريد هذا القانون واالهتمام بنقاط 
واملراقبة  اجليدة  العناصر  واختيار  التفتيش 
املالي  وضعه  هذا  هل   .. هؤالء  ألمثال  األكيدة 
هل  ؟!!  ُعنّي  عندما  عليه  هو  ما  على  بقى 
اشرتيت ذمته ؟!! هل والؤه للبلد بشكل جيد ؟! 
هل التزامه بالواجب املكّلف به يؤديه بشكل جيد 
؟!! أضع هذه األسئلة وغريها بني أنظار اإلخوة 

املسؤولني وأقول كفى!!. 
السيد  مساحة  تطرق  الكهرباء  ملف  عن  أما 
ميناء  يف  وبالتحديد  البصرة  ويف  إنه  الصايف 
خور الزبري عرضت بعض القنوات الفضائية إن 
مرماة  كاملة  كهربائية  ومنظومة  معدات  هناك 

يف العراء معرضة ألشعة الشمس وزخات املطر 
ولو  املنصرمة  الثالث  أو  السنتني  هذه  خالل 
مبقدار  الكهرباء  من  مقدارا  حلققت  ُنصبت 
وكرر  قليل،  غري  رقم  وهذا  واط  ميكا   4000
أي  عهد  يف  ؟!!  ذلك  عن  املسؤول  من  تساؤله 
وزارة ُجلبت هذه املعدات وملاذا هذا اإلهمال يف 

تركها؟!!.
مساحته  تناول  اخلطبة  من  آخر  سياق  ويف 
موضوعة احرتام ثقافة احلفاظ على املال العام، 
وأوضح إننا حباجة إىل ثقافة احرتام املال العام، 
واإلنسان   ، الوطن  من حب  تبدأ  الثقافة  وهذه 
عندما تكون بيده أموال هو أمني عليها وإذا كان 
أمينا عليها جيب أن خيشى هذه األمانة فاألمانة 
... ثقافة احلفاظ على  مسؤولية وسيسأل عنها 
املال العام وكيفية التصرف به ثقافة حنن بأمس 

احلاجة إليها اآلن.
واستطرد مساحته إن ثقافة املال العام ال تعين 
أن حنرس املال العام وإمنا أن ننفق املال العام 
يف موارده املقررة والواضحة يف سبيل أن نبين 
البلد وال نستبيح إنفاقه يف املوارد غري املستحقة، 
فاملال العام ُوضع خلدمة البلد واحتياج البلد يف 
كل املرافق ، وعندما يأتي مسؤول يف الدولة يف 
أي موقع كان .. وإن املشروع الفالني ال مير إال 
من خالل هذا املسؤول فيبدأ يساوم أهل املشروع 
أرقام  وهناك  أراد  ما  على  حصل  وبالنتيجة 
خميفة ملبالغ مل يرها اإلنسان بل مل يسمع بها 
من قبل، وإذا حصل املسؤول على هذا املال فإنه 
حيصل عليه بغري وجه حق .. وبالنتيجة األموال 
وتذهب  أكثرهم  وما  ذاك  ومن  من هذا  ترتاكم 
إىل جيوب أولئك املنتفعني بغري استحقاق وكان 

ميكن أن نستفيد من تلك األموال لبناء البلد.
ويف اخلتام أكد مساحة السيد الصايف إن ثقافة 
ومن  املسؤول  من  تبدأ  العام  املال  على  احلفاظ 
البلد  ومال  الناس  مال  فهذا  متنفذ،  إنسان  كل 
جيدًا   ً عمال  يعمل  ملن  إعطاؤه  املفرتض  ومن 
فيه  الذي  العام  املال  على  وان حنافظ   .. للبلد 
وحباجة  املال  إىل  فالبلد حباجة  للناس  خدمة 
أن تصرف هذه األموال يف مكانها وحباجة إىل 
ال  الذين  الطيبني  النزيهني  األشخاص  اختيار 

يلتفون حول القانون.

العراق مساحته صغيرة 
مقارنة بدول العالم .. 
علينا إن نستفيد من 
خبرات اآلخرين لتطوير 
اجلانب األمني.. اصنعوا 
كفاءات أمنية يحافظون 
على أرواح الناس

أهم ما جاء يف 
اخلطبة

األعمال  البعض  يقول  قد          
أخي  يا   .. سياسي  أمر  اإلجرامية 
وراءه  يقف  من  السياسي  األمر  بنّي 
حتى الناس تعرف إن السياسي الذي 

يضحي بالناس ال خري فيه.

ثقافة  إىل  حباجة  إننا   
الثقافة  وهذه  العام،  املال  احرتام 
واإلنسان   ، الوطن  حب  من  تبدأ 
أمني  هو  أموال  بيده  تكون  عندما 
األمانة  هذه  خيشى  أن  جيب  عليها 

فإنها مسؤولية وسيسأل عنها.

ثقافة املال العام ال تعين أن   
حنرس املال العام وإمنا أن ننفق املال 
والواضحة  املقررة  موارده  يف  العام 
البلد وال نستبيح  أن نبين  يف سبيل 

إنفاقه يف املوارد غري املستحقة.
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 يقول االمام علي بن احلسني السجاد )عليهما السالم( يف إحدى فقرات رسالة احلقوق:)وحق 
سائلك بالعلم التعظيم له، والتوقري جمللسه، وحسن االستماع إليه، واإلقبال عليه، وأن ال ترفع 
عليه صوتك، وال جتيب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي جييب، وال حتدث يف جملسه 
أحدا، وال تغتاب عنده أحدا، وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء، وأن تسرت عيوبه وتظهر مناقبه، 
بأنك قصدته،  وليا، فإذا فعلت ذلك شهد لك مالئكة اهلل  له  تعادي  له عدوا، وال  وال جتالس 

وتعلمت علمه هلل جل امسه ال للناس(.
خالل  من  علينا،  املعلم  حبق  يعرفنا  أن  الفقرات  هذه  خالل  من  السالم(  االمام)عليه  حياول 
التعظيم له، والتوقري جمللسه، وحسن االستماع إليه، واإلقبال عليه، فالتعظيم، يعين احرتامه 
وتوقريه وإجالله، وأن ال يصدر قول أو فعل يؤدي إىل توهينه أو استحقاره أو االنتقاص منه أو 
االستهزاء والسخرية منه.. بل حتى يف السؤال ينبغي أن يكون بطريقة فيها تعظيم وإجالل يف 

داخل الدرس وخارجه.
والتوقري جمللسه، أي توقري جملس املعلم والعلم، بان ال يصدر منك حبق احلاضرين يف الدرس ما 
فيه توهني هلذا اجمللس، من ضحك أو لعب أو جلوس غري مناسب أو مشاكسة مع بقية الطلبة، 

والتطرق إىل أمور حمرمة وغري الئقة وحنو ذلك. 
وحسن االستماع إليه، ألن تلقي العلم واالستفادة منه، ال يكون إال باالنتباه واليقظة، وحماولة فهم 

املطلب العلمي، وعدم شرود الذهن واالنشغال بأمور أخرى.
واإلقبال عليه، بأن تأتي الدرس برغبة وهلفة، وليس جملرد احلضور واحلصول على الشهادة مثال 

ً، فال بد من فهم منافع العلم، وأهميته يف احلياة؛ لتحصل الرغبة واللهفة والشوق للتعلم.
ال ريب إن املعلم احلق هو من يقّرب اإلنسان إىل خالقه، وهذا القرب والزلفى إىل اهلل تعاىل 
هي مناط العبودية، ألن العلم يعرف العبد باهلل تعاىل ويقربه منه..فاإلمام أمري املؤمنني )عليه 

السالم( يقول:) َمْن علمين حرفًا كنت له عبدًا(.
بإشارة إىل قدسية العلم، وخطر دوره يف حياة اإلنسان من خالل تقريبه هلل تعاىل، فاملعلم أب 
روحي يغذي روحي اإلنسان وفكره، فيجب تعظيمه وتوقريه واحرتامه، والتعاون معه، ألن التعليم 
والتعّلم عملية تعاون بني املعلم واملتعلم، ولذلك يبنّي االمام السجاد)عليه السالم( حقوق املعلم من 
هذه اجلهة حبيث تكون هناك أجواء خاصة من اإلجالل والتوقري للمعلم، ال لشيء إال ألن املعلم 

جيب أن يوقر ويقّدس وحيرتم، وبالتالي فتعظيم املعّلم إمنا هو تعظيم للعلم.
وإذا كان االمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يفرض على نفسه العبودية بني يدي من يعلمه ولو 

بالعلم واألخالق نبين اجملتمعات

حسن اهلامشي
اآلباء ثالثة أب أولدك وأب علمك وأب زوجك، هذا احلديث الشريف حيث 
على إبداء االحرتام وإسداء املعروف إزاء من كان سببا يف وجود اإلنسان يف 
احلياة وتربيته وتعليمه وتأديبه وإدخاله يف خانة االستقرار واهلدوء النفسي، 
فالذي يغدق عليك األدب والعلم واملعرفة أهم حتى من الذي يكون سببا يف 
حياتك، ألن الوجود يف احلياة ليس سببا حبد ذاته بقدر ما يرتتب عليه من 

آثار العبادة واملعرفة والتكامل.   
مكانة  الكريم، هلم  واخللق  باإلميان  املتحلني  املخلصني،  األساتذة  فإن  هلذا 
مشكورة يف  جهود  من  إليه  يسدون  مبا  اجملتمع،  على  كبري  وفضل  سامية، 
تربية أبنائهم، وتثقيفهم بالعلوم واآلداب، فهم رواد الثقافة، ودعاة العلم، وبناة 

احلضارة، وموجهو  اجليل اجلديد.
وأول  واالهتمام،  بالرعاية  جديرة  حقوق  طالبهم  على  لألساتذة  كان  لذلك 
حقوقهم على الطالب، أن يوقروهم وحيرتموهم احرتام اآلباء، مكافأة هلم 

على تأديبهم، وتنويرهم بالعلم، وتوجيههم وجهة اخلري والصالح.
أما طالب العلم فإن فضلهم وكرامتهم، باجتهادهم يف حتصيل العلم، وحفظ 
مدى  ناميًا  زاخرًا  العلمي  الرصيد  ليبقى  الصاعدة،  لألجيال  ونقله  تراثه، 
برتبيتهم  واملعنيني  الطالب  بأولياء  ذلك، جيدر  أجل  من  واألجيال،  القرون 
اخللق،  وحسن  باإلميان  متحلني  أكفاء،  أساتذة  هلم  خيتاروا  أن  وتعليمهم، 
ليكونوا قدوة صاحلة ومنوذجًا حسنًا لتالمذتهم، ونوهت أحاديث أهل البيت 
عليهم السالم بفضل طالب العلم، فعن رسول اهلّل صلى اهلّل عليه وآله قال: 
»طالب العلم بني اجلهال كاحلي بني األموات«، وغريها الكثري من النصوص 

احلاثة على طلب العلم النافع.
إال  يناهلا  ال  املشرفة،  واملزايا  الرفيعة،  اخلصائص  تلك  أن  الواضح  ومن 
تزكية  إىل  بطلبه  املتذرعون  املخلصون،  العلم  وطالب  املتعقلون  األساتذة 
نفوسهم وتهذيب أخالقهم، وكسب معرفة اهلّل عز وجل وشرف طاعته ورضاه 
إضافة إىل كسب العلوم املادية النافعة، فإذا ما جتردوا من تلك اخلصائص 

والغايات، حرموا تلك املآثر اخلالدة، ومل جينوا إال املآرب املادية الزائلة.
وأصدق شاهد على ذلك، األمم املتحضرة اليوم، فإنها رغم سبقها وتفوقها 
يف ميادين العلم واالكتشاف، تعيش حياة مزرية من تفسخ األخالق، وتسيب 
الدين  من  وجتردها  املادية،  لنزعتها  فيها  الشرور  وطغيان  الروحية،  القيم 
واألخالق، وغدت من جراء ذلك تتبارى بأفتك األسلحة للقضاء على خصومها 
ومنافسيها، مما صرّي العامل بركانًا ينذر البشرية بالدمار واهلالك، واملطلوب 
من جامعاتنا ومعاهدنا ومدارسنا يف الدول اإلسالمية اقتناء ما هو مفيد من 
العلم واملعرفة وروح االبتكار والصرب على مشاكل العمل واإلتقان فيه من الدول 
الغربية وترك كل ما هو شأنه من ابتذال وتفسخ وميول شيطانية ال جتلب 
باملناقبيات  مليء  اإلسالمي  تراثنا  فإن  واخلسران،  اخليبة  املرء سوى  على 
بعد  ما  آفاق  البشرية حلصلت على حياة حقيقية متتد إىل  تبنتها  لو  اليت 
احلياة الفانية، وال حيصل ذلك إال بتضافر اجلهود خللق شرائح من األساتذة 

والطالب تعمل على تكريس العلم والقيم واألخالق يف اجملتمع اإلنساني.
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حرفًا واحدًا، فماذا ينبغي لنا أن نفرض على نفوسنا حنن أتباع االمام علي)عليه السالم( وشيعته 
بني يدي من يسهرون الليالي الطوال يف سبيل تثقيفنا وتهذيبنا ؟!

ويريد )عليه السالم( بالتعظيم والتوقري أن تكون عند معلمك كما تكون بني يدي أبويك، جيب 
عليك أن ال ترفع صوتك فوق صوته، وان تدفع عنه كل ما ميّسه من سوء يف حال حضوره وغيبته، 
وان تظهر ما تعرف له من فضل، وتنشر بني الناس ما ملست منه من معروف، وان ختفي عن 
أحد..فالشعوب  عليها  يّطلع  أن  ومكنوناته، مما ال حيسن  بعض خفاياه  على  اطلعت  ما  الناس 
املتمدنة تقّدس معلميها، اعرتافًا بصنيعهم، وتقديرًا خلدماتهم اليت يؤدونها إىل أمتهم، إبان 
قيامهم بوظائفهم التعليمية.. حيث يؤدون مهاما مقدسة عرب تثقيفهم العقول، وتهذيبهم األخالق 
تتقدم يف  فإنها ال  األمم،  لرفع مكانتها بني  يؤهلها  ما  الشعوب إىل  وإعالء مستوى  واألفكار، 
معارج احلياة التقّدم املنشود.. بل ال تكون ذات قوة وسلطان ومنزلة عليا وسيادة؛ ما مل يكن فيها 

معلمون ذوو اختصاص، يأخذون بأيدي األمة وينتشلونها من غياهب اجلهل وظلمات الضاللة.
ومن الوظائف املهمة اليت يقوم بها املعلمون، هي غرسهم بذور األخالق الطيبة يف النفوس، وما 
بادت أمة من األمم السابقة فأضاعت سؤددها وعزتها؛ إال بسبب سقوط أخالقها، واحنرافها 

عن السبل الصحيحة اليت كان يسوقها إليها معلموها األبرار.
األوىل  الوظيفة  هو  والعلم  خالقه..  املخلوق  عرف  ملا  ولواله  مربِّ  املعلم،  إن  القول  وخالصة 
لألنبياء واألولياء واملصلحني..وما جنده يف الشعوب املتمدنة من إبداع علمي أو صناعي أو زراعي 
املعلم بال شك، وقد أنهك جسمه، وأضنى  القوانني واألنظمة، خلفه  أو تشريعي على مستوى 
التهذيب والتطوير للشعوب، واكتشاف حقائق األشياء، والقوانني اليت أودعها  فكره يف سبيل 
اهلل تعاىل يف خملوقاته، فاملعلمون يف األرض كالنجوم، حيث إن املخرتعات الطبية، والقوانني 
الفيزيائية وغريها، مما ينتج عنه من خدمات وتسهيالت وتطوير للحياة، كل ذلك يرجع طبعًا 
أثر  كان هذا  فإذا  والتعليم،  املتواصلة يف سبيل االخرتاع  املعلمني، واىل مساعيهم  إىل فضل 
املعلم يف اجملتمع اإلنساني، فاحلق إن عمله اخلالد ال يوازيه أي ثناء وشكر وهو جدير بالتعظيم 

واالحرتام .
أخريًا فقد جاء عن رسول اهلل  يف فضل العلم قوله )صلى اهلل عليه واله وسلم(:) إذا أراد اهلل 
بعبد خريًا فقهه يف الدين، وزهده يف الدنيا، وبصّره عيوب نفسه(، وأيضًا عن أمري املؤمنني)عليه 
السالم( قوله:)العلم مصباح العقل(، وكذلك عن االمام الباقر)عليه السالم( قوله: )إن قلبًا ليس 

فيه شيء من العلم كالبيت اخلراب الذي ال عامر له(.

ملّا عّبأ  أّنه  ُروى  دعاؤه على أعدائه يوم عاشوراء، 

علي  بن  احلسني  حملاربة  أصحابه  سعد  بن  عمر 

)عليه السالم( ورّتبهم مراتبهم، خرج اإلمام )عليه 

أن  فأبوا  فاستنصتهم،  الناس  أتى  حّتى   ) السالم 

عنهم  احبس  له:»اللهّم  كالم  يف  قال  ثّم  ينصتوا، 

يوسف،  كسين  عليهم سنني  وابعث  السماء،  قطر 

وسّلط عليهم غالم ثقيف، يسقهيم كأسا مصرّبة، 

وضربة  بصتلة،  قتلة  قتله،  إال  أحدا  فيهم  واليدع 

بضربة، ينتقم لي وألوليائي وأهل بييت وأشياعي 

رّبنا  وأنت  وخذلونا،  وكّذبونا  غّرونا  فإّنهم  منهم، 

عليك توّكلنا وإليك َأنبنا وإليك املصري«.

احملدثون  أوردها  اليت  املختارة  األدعية  هذه 

غاية  على  القيّمة،  آثارهم  خالل  يف  واملؤرخون 

والعقائدي، ألنها  الفكري  تارخينا  من األهمية يف 

روحه  وقدرة  املفّدى  االمام  قلب  قوة  عن  كاشفة 

واعتماده على اهلّل تعاىل يف مجيع االمور، والشّك 

أّنها جواهر نفيسة ومعارف مفيدة تدّل على تضحية 

انصاراحلسني وجور اعدائه، ولذلك نرى أّن هذه 

بالعلم  لعصابة  قسم  قسمني:  إىل  تنقسم  األدعية 

مشهورة وباخلري مذكورة وبالنصيحة معروفة وهم 

أوالده األعّزاء وأصحابه األبرياء الذين قاموا مُحاة 

للدين و حفاظا حلقوق املسلمني، وقسم على اعدائه 

من طواغيت األمة ونفثة الشيطان وحمّريف الكتاب 

وأنصارهم  الرسول  أوالد  وقتلة  السنن  ومطفئي 

لنا حقايق كثرية ودالالت هاّمة  َتبنّي  األخيار،فهي 

وقدسّية  احلسني  اإلمام  عظمة  عن  تعرب  واليت 

حياته اإلهلية.

دراسة حول ادعية 

اإلمام احلسني يف يوم الطف
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الوقف الق�سم التا�سع

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين السيستاني »دام ظله«
W  W  W  .S  I  S  T  A  N  I  .  O  R  G ƞøøøƽƴøøøǢøøøǮøøøǩƗ Ǭøøøøøøǡ ǔøøøøøǡǸøøøøøǭ

استفتاءات متنوعة

السؤال: ارض موقوفة على تالوة جزء من القرآن يوميًا وعليها عدد من 
وقد  جدًا  حاصلها ضعيفًا  أصبح  وقد  مساحتها صغرية  إن  إال  النخيل 
احلال  هذا  على  بقيت  إذا  نظرنا  ويف  املاء  وقلة  اجلفاف  اىل  تعرضت 
سوف ميوت خنلها يف مدة ترتاوح عشر سنوات نأمل اإلذن ببيعها وشراء 

بيت نستفيد من إجارتها يف تالوة القرآن؟
واستمرار  النخل  ببقاء  الكفيلة  اإلجراءات  اختاذ  يكن  مل  إذا  اجلواب: 
الوارد ولو كان قلياًلـ  ما مل يلحق باملعدومـ  ومل ميكن أيضا استنماء األرض 
النخل بنحو آخر وكان اخلرباء يقدرون اخنفاض قيمتها اىل  بعد زوال 
حد كبري لو مل يتم بيعها يف الوقت احلاضر فال مانع من بيعها فيشرتي 
بدهلا بستان آخر إن تيسر وإال فتشرتى دار أو حنوها ويوقف على نهج 

الوقف األول.
السؤال: هل ميكن جعل جزء من الثلث وقفًا بعينه؟

اجلواب: إذا مل توجد هناك قرينة على إرادة الصرف فال مانع منه.
السؤال: حنن ورثة املرحوم ... ترك لنا والدي رمحه اهلل عمارة ودارا ويف 
النية تأجري العمارة والدار ملدة مخس سنوات وسيتم تقسيم مبلغ اإلجيار 
على الورثة البالغ عددهم )10( عشرة بعد إخراج ثلث املرحوم ) ثوابات 
وحسب وصيته ( فهل جيوز شراء دار مببلغ الثلث وتأجريه لكي تصرف 

إجياراته ثوابات للمرحوم وجعل هذا الدار )وقف( ؟
اجلواب: جتب املبادرة إىل تنفيذ الوصية قدر اإلمكان ، ففي مفروض 
السؤال يتعني بيع ثلث العقارين ولو على بعض الورثة على أن يبقى الثمن 
دينًا يف ذمته يقوم بتسديده لتنفيذ الثلث منه كما ال جيوز شراء دار مببلغ 
الثلث وجعلها وقفًا وتأجريها ليصرف بدل منافعها فيما أوصى به إاّل أن 

يكون هو قد أوصى بذلك.
السؤال: شخص لديه وقف لعلوية يف منطقته وهو أربع  نعاج كبار وثالث  
صغار فيبيع الذكور ويشرتي بثمنها مترا لعائلته واإلناث تبقى تتوالد ومل 
يتصرف بها إطالقًا . فكيف يتم التخلص من هذا الوقف علمًا أن هذا 

الوقف وقف عشائري ؟
اجلواب: إذا كانت الواقفة قد وّقفت النعاج الكبار وقفًا صحيحًا – بأن 
يكون منجزًا غري معلق على شيء – فال موجب للتخلص عن الوقف بل 

جيب احلفاظ على العني املوقوفة والعمل مبوجبه . 
بعينها  االنتفاع  من  أعم  الذكور  إىل  بالنسبة  الوقف  مقتضى  كان  وإذا 
عليه  املوقوف  من  بيعها  كان  بثمنها  واالنتفاع  بيعها  ومن  وأكلها  بذحبها 

صحيحًا . وأما إذا كان وقفها على أن تذبح وتؤكل فال جيوز بيعها .

عام  تأسيسها  منذ  والفقهاء  العلماء  مدينة  هي  الفيحاء  احللة  مدينة 
وعمروها أمجل  واختذوها عاصمة هلم  املزيديني  قبل  من  هــ(   495(
دبيس  بن  منصور  بن  صدقة  هو  احللة  على  أمري  أول  وكان  اعمار 
االسدي وبعدها انتقلت احلوزة العلمية من النجف االشرف اىل احللة 
واليت استمرت احلوزة العلمية والدينية يف احللة قرابة مخسة قرون 
خترج منها كبار رجال العلم والفقه واألصول واألدب واشتهروا يف كل 
مكان ومنهم من تويف يف ارض احللة الفيحاء وقبورهم الشريفة الزالت 
تزار ومتت إعادة جتديد مزاراتهم من بعض احملسنني من أبناء احللة 
يف الوقت احلاضر واشرف عليها وأعاد هلا هيبتها وجتديدها ديوان 

الوقف الشيعي ومديرية املزارات يف بابل.
ومن هذه املزارات املهمة مزار احد علماء احللة البارزين من آل طاووس 
رمحهم اهلل مجيعًا وهم أسرة جليلة وهو العالمة السيد رضي الدين 
علي بن طاووس )قدس( وامسه الكامل ) أبو القاسم رضي الدين علي 
بن سعد الدين أبي إبراهيم موسى بن جعفر بن حممد بن امحد بن 
حممد بن امحد بن حممد بن أبي عبد اهلل امللقب)بالطاووس( وينتهي 
نسبه إىل اإلمام احلسن اجملتبى بن اإلمام علي بن أبي طالب عليهم 
السالم ( ولد العالمة السيد علي بن طاووس يف 15/ حمرم احلرام 
علم  وقرأ  وهو صغري  العربية  اللغة  تعلم   . احللة  مدينة  / 589هـ يف 
الشريعة احملمدية ودرس كتاب أصول الدين وعلم الفقه وحفظ اجلمل 
والعقود فكان يطالع بالليل ويف النهار يتغلب على التالميذ أثناء املناظرة 
وكان أستاذه وشيخه العالمة حممد بن منه ) قدس( يشجعه على طلب 
العلم مرتكزا على ذكائه وفطنته وهاجر السيد علي بن طاووس إىل 
بغداد وعمره 36 سنة ومكث فيها 15 سنة فكانت له مكانة اجتماعية 
العلمي  باجملتمع  عالقته  صعيد  على  سواء  مرموقة  وشخصية  عالية 
املتمثل حينذاك بعلماء املدرستني النظامية واملستنصرية ومناظرته مع 
باهلل عندما عرف  املستنصر  العباسي  اخلليفة  قربه  ولذلك  علمائهم 
الوزارة  عيه  عرض  حتى  طاووس  بن  علي  السيد  وموهبة  وذكاء  بعلم 
فرفضها وذلك بقوله ) إن كان املراد بوزارتي على عادة الوزراء ميشون 
أمورهم بكل مذهب وكل سبب سواء كان ذلك موافقا لرضا اهلل سبحانه 
وتعاىل ورضا سيد األنبياء واملرسلني أو خمالفًا هلما يف اآلراء، فأنك 
من أدخلته يف الوزارة بهذه القاعدة قام مبا جرت عليه العوائد الفاسدة 
وأن أردت العمل يف ذلك بكتاب اهلل جل جالله ومست رسول اهلل ) صلى 
اهلل عليه وآله( وهذا أمر الحيتمله من يف دارك وال مماليكك وال خدمك 

وال ملوك األطراف . 
عاد السيد ابن طاووس اىل احللة سنة ) 640 هـ( ليشد الرحال اىل 
كربالء  اإلقامة يف  ينوي  ثم  ثالث سنني  فيها  ليبقى  االشرف  النجف 
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لو سألوك

واحلديث  السرية  وخصوصا  التاريخ  نقلة  من  البعض  حياول 
اإلحياء ملن يقرأ التاريخ ان هنالك بعض اخلالفات بني احلسن 
واحلسني عليهما السالم غايتهم ال ختلو من سوء على اعتبار 
ان هذه اخلالفات بسيطة بني اإلمامني عليهما السالم اال انها 
قد تقدح بعصمتهما وهذا حمال النه من صلب عقيدتنا عصمة 
اليت  األحاديث  ولو متعنا يف نصوص   ، السالم  عليهم  ائمتنا 
من  خيتلف  احلديث  نص  او  السند  رجال  سنجد  ذلك  تروي 

مصدر آلخر مع تضعيف البعض منها .
وبعض ممن مل  العامة  كتب  تتناقلها  اليت  األحاديث  بني  ومن 
يتمعن او حيقق بصحة احلديث من الكتاب اإلمامية هو هذا 
عمر  أنبأنا  السمرقندي,  ابن  القاسم  أبو  أخربنا   « احلديث 
أنبأنا عثمان بن  أنبأنا أبو احلسني بن بشران,  بن عبيد اهلل, 
شيخ  أبي  بن  سليمان  أنبأنا  إسحاق,  بن  حنبل  أنبأنا  أمحد, 
عن  العاص,  بن  سعيد  بن  عمرو  بن  سعيد  بن  خالد  أنبأنا   :
أبيه قال : كان احلسن يقول للحسني : أي أخ واهلل لوددت أن 
: وأنا واهلل وددت أن  لي بعض شدة قلبك فيقول له احلسني 
يعتقد  ». هذا احلديث قد  لي بعض ما بسط لك من لسانك 
بانه منقبة لإلمامني عليهما السالم  للوهلة االوىل  من يقرؤه 
باعتبار إقرار احدهما لآلخر على فضيلة يتمتع بها دونه هو 
وهذا غري صحيح بل وهو من املوضوعات الن هذه الصفات 
يرتتب عليها اثر خيدش مبعصومية األئمة عليهم السالم . فما 
املقصود من القلب الذي يأمله احلسن عليه السالم ؟ هل هو 
التفقه ؟ ام الشدة يف رد الباطل ؟ وهاتان الصفتان يتمتع بهما 
اإلمام احلسن عليه السالم ودليلنا بطوالته مع معارك ابيه عليه 
الثالث يف زمن خالفته وكذلك مواقفه اجلريئة ضد  السالم 
معاوية وحاشيته ومنها هذه الرواية عن أبي عمر زاذان قال : 
ملا وادع احلسن بن علي عليهما السالم معاوية ، صعد معاوية 
املنرب ، ومجع الناس فخطبهم وقال : إن احلسن بن علي رآني 
عليه  احلسن  وكان   ، أهال  هلا  نفسه  ير  ومل   ، أهال  للخالفة 
السالم  عليه  احلسن  اإلمام  .فقام  مبرقاة  منه  أسفل  السالم 
بالقرآن  البيت عليهم السالم  خطيبا وبعد ان بني منزلة اهل 
والسنة قال :وإن معاوية زعم لكم أني رأيته للخالفة أهال ، ومل 
أر نفسي هلا أهال فكذب معاوية ، حنن أوىل بالناس يف كتاب 
اهلل عز وجل وعلى لسان نبيه صلى اهلل عليه وآله ومل نزل أهل 

البيت مظلومني ، منذ قبض اهلل نبيه صلى اهلل عليه وآله فاهلل 
بيننا وبني من ظلمنا حقنا ، وتوثب على رقابنا ، ومحل الناس 
علينا ، ومنعنا سهمنا من الفيء ومنع أمنا ما جعل هلا رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وآله .
أبي حني فارقهم رسول اهلل  بايعوا  الناس  أن  لو  واقسم باهلل 
صلى اهلل عليه وآله ألعطتهم السماء قطرها ، واألرض بركتها 
، وما طمعت فيها يا معاوية ، فلما خرجت من معدنها تنازعتها 
أنت   : الطلقاء  وأبناء   ، الطلقاء  فيها  فطمعت   ، بينها  قريش 
وأصحابك ، وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله : ما ولت 
أمرهم  يزل  مل  إال  منه  أعلم  هو  من  وفيهم  رجال  أمرها  امة 
يذهب سفاال حتى يرجعوا إىل ما تركوا ، ثم قال : أيها الناس 
إنكم لو التمستم فيما بني املشرق واملغرب أن جتدوا رجال ولده 
نيب غريي وأخي مل جتدوا ، وإني قد بايعت هذا ، وإن أدري 
لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني ... فهل مثل هكذا موقف يدل على 

ضعف يف قلبه والعياذ باهلل ؟!!!
حمض  فهذا  السالم  عليه  احلسني  متناه  الذي  اللسان  واما 
للحجة  الكمال  صفات  وجل  عز  اهلل  منحه  فاحلسني  افرتاء 
على األرض والناطق باسم اهلل عز وجل وشاهدنا هذه الكلمات 
لإلمام احلسني عليه السالم واليت هي قطرة من حبر.  ففي 
لقيت احلسني  قال:  يعلي،  بن  النباخ حممد  أبي  عن  الطربي 
على ظهر الكوفة وهو راحل مع احلسن يريد معاوية، فقلت: 
أرضيت يا أبا عبد اهلل ؟ فقال: شقشقة هدرت، وفورة أنارت، 
وشجما )هالكا،( عري وسم زعاف )املر الذي ال يطاق شربه( 
وقيعان بالكوفة وكربال، اني واهلل لصاحبها وصاحب ضحيتها 
والعصفور يف سنابلها، إذا تواضع نواحي اجلبل وهجهج كوفان 
وأرجف  احلرام،  اهلل  بيت  وعطل  جانبه،  الرب  ومنع  الوهل، 
مبعين  الزاء  )بفتح  زمر  من  فياهلا  اهلبيد،  وقدح  الوقيد، 
أنا  حمتمالن(  وكالهما  اجلماعة  مبعين  وبضمها  الصوت 
وأين  أنزل  أين  لقلت  ولو شئت  وكيف  أنى  إيه  إيه  صاحبهما، 

أقيم، فقلت: يابن رسول اهلل ما تقول ؟
الشيعة  حلت  حيث  ونزولي  ومساء  أرض  بني  مقامي  قال: 
االصالب واالكباد الصالب ال يتضعضعن للضيم،، وال يأنفون، 
بيته )حبار  ورثة  أهل مرياث على  بهم  ليحيى  جتر مفاصلهم 

االنوار: 65 / 85 ط بريوت(.

هل خيتلُف اإلمام احلسن 

ببعض الصفات عن اإلمام احلسني
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املقدسة لكنه أمضى ثالث سنني أخرى لينتقل 
الكاظمية  يف  وأستقر  بغداد  إىل  كربالء  من 
املقدسة سنة )656هــ( وشارك أهل بغداد يف 
حمنتهم وذاق آالم تلك الفتنة املروعة وأهوال 
اهلل  وانقذ  بغداد  على  املغول  الترت  هجوم 
من  طاووس  بن  علي  السيد  العالمة  سبحانه 
. وله موقف عظيم أمام هوالكو  تلك األهوال 
عندما مجع علماء بغداد وسأهلم أيهما أفضل 
املسلم  السلطان  أم  العادل  الكافر  السلطان 

اجلائر ؟
العلماء  هؤالء  من  أي  سؤاله  على  جيب  فلم 
فتقدم السيد علي بن طاووس فقال له )العادل 

الكافر أفضل من املسلم اجلائر(.
األمن  وحتقق  مجيعًا  والناس  العلماء  فأهابه 
وسلم  احلرمات  وحفظت  الدماء  وحقنت 
661هـ   وبسنة  املغول  احملتل  أذى  من  الناس 
السيد  تزوج  بالعراق  الطالبيني  نقيب  أصبح 
علي بن طاووس امرأة من بغداد امسها زهراء 
مدينة  واسكنها  مهدي  بن  ناصر  الوزير  بنت 
امللقب  له حممدا  وأجنبت  املقدسة  الكاظمية 
كتاب)  له  وهذا  علي  بن  وعلي   - باملصطفى 
أخيه  بعد  النقابة  وتوىل   . الفوائد(  زوائد 
حممد، ومؤلفاته كثرية فأنها مجعت وصنفت 

وجتاوزت ال50 عنوانًا من الكتب القيمة. 
وفاته  إن  على  املصادر  فأمجعت  وفاته  أما 
اخلامس  يوم  يف  االثنني  يوم  احللة  يف  كانت 
من شهر ذي القعدة سنة 664للهجرة، وقربه 
اآلن يف الشارع الذي يربط باب املشهد وغرفة 
جتارة احللة ويقع خلفه مرقد ابن أخيه العالمة 
 ( طاووس  بن  أمحد  بن  الكريم  عبد  السيد 
قدس ( وتعاقبت على خدمته أسرة سيد عبد، 
وأعيد بناؤه بعد سقوط الصنم عام 2003 ومت 
املرقد  بناء مسجد كبري للصالة منفصل عن 
الشريف فضاًل عن املرافق اخلدمية األخرى. 

حممد املوسوي

عليه السالم

عليه السالم
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إّن من نعم اهلل على املؤمنني مجيعًا أن جعل هلم 
مواطن ومواضع كثرية يرجع إليها العبد اخلاطئ 
واملذنب اىل رّبه تعاىل ليقّر بذنبه وخطئه ليجد 
أّن رمحته وسعت كلََّّ شيٍء ويغفر له ما تقّدم من 

ذنبه وما تأّخر، ومن هذه املواضع املشاعر املقّدسة 
يف مّكة املكّرمة ومنى ومزدلفة وعرفات باالضافة 
اىل املدينة املنّورة عندما يقصدها احلاّج والوافد 

اىل ضيافة الرمحن عند أدائه اعمال احلّج، وهذا 
يتوّقف على اداء اعماله بصورة صحيحة بعيدًا عن 
األخطاء اليت ميكن أن يقع بها احلاّج أثناء سفره 

الروحي حنو الديار املقّدسة، فإّن من هذه األخطاء 
ما ميكن ان يؤّدي اىل فساد احلّج – ال مسح اهلل 
– أو حتريم النساء على الرجال أو بالعكس ومنها 

يوجب ترّتب الكّفارة عليه، ومن هذه األخطاء اليت 
ميكن ان تواجه احلاّج أثناء تأدية أعمال احلج:- 

اّواَل: األخطاء اليت ميكن أن يقع بها احلاّج 
عند اإلحرام وميكن تلخيصها مبا يلي:-

ثياب  اقتنى  ن  ممَّ وخاّصة  احلّجاج  بعض  إّن  أ- 
موسم  قبل  بالقصرية  ليست  فرتة  منذ  إحرامه 
احلّج يقوم بوضع بعض الروائح الطّيبة عند حفظها 
مّما يعين أّنه سُيحرم يف لباس إحرام عليه اثٌر من 
احلاّج  قبل  من  إرتكابه  ال جيوز  وهذا مما  الطيب 

عند إحرامه.
معيّنة  بنجاسة  أحيانًا  اإلحرام  ثياب  تتنّجس  ب- 
فاالحتياط أن يبادر احلاّج اىل تطهريها أو تبديلها 
بثوٍب آخر طاهر، لذا يفّضل للحاّج اصطحاب اكثر 

من ثوب إحرام معه عند الذهاب اىل احلّج.
شيٍء  أو  النساء  بعض  قبل  من  عّصابة  وضع  ج- 
فالالزم  جبهتها،  بها  تسرت  كاحلجاب  املالبس  من 
عليهّن رفعها عند إرادة اإلحرام، حلرمة سرت املرأة 

احملرمة وجهها او بعضه.
بعض  قبل  من  اإلحرام  عند  احللي  ارتداء  د- 

النساء.
هـ - أن حترم املرأة احلائض او الُنفساء من داخل 
مسجد الشجرة او مسجد احُلجفة، حلرمة دخول 
احلائض اىل املسجد واملكث فيه، نعم هلا أن حترم 

بالدخول من باب واخلروج من باٍب آخر.
و- أن حيرم الرجل مرتديًا لباسًا قصريًا )شورت( 
حتت اإلزار، حلرمة إرتداء الرجل احملرم للمخيط 
أثناء اإلحرام وال مانع من أن يغطي احملرم رجاًل كان 

ام أمرأة بدنه بالبطانية وحنوها توّقيًا من الربد.
ظهر  متام  يغطي  نعاًل  احملرم  الرجل  إرتداء  ز- 
القدم بل الالزم إرتداء ما يغطي بعض ظهر القدم 

كالنعل أبو اإلصبع.
الالزم  بل  الشجرة،  ح- اإلحرام من خارج مسجد 
على احلاّج اإلحرام من داخل مسجد الشجرة على 
املنوّرة، وجيوز  املدينة  مَلن كان يف  بالنسبة  االحوط 
االحرام يف مسجد الشجرة املوجود حاليًا حتى بعد 

توسعته مؤخرًا.
عند  املسّقفة  للسّيارة  احملرم  الرجل  ركوب  ط- 
او  الشمس طالعة،  وكانت  النهار  اإلحرام يف فرتة 
والالزم  االحوط،  على  ممطرة  السماء  كانت  إذا 
املطر  وكذلك  الشمس،  من  التسرّت  عدم  عليهم 
املسقّفة  السّيارة  يف  الركوب  وهلم  االحوط،  على 
لياًل وكذلك ما بني طلوع الفجر اىل طلوع الشمس 
أشعة  حتجب  الغيوم  كانت  اذا  النهار  يف  وكذلك 
الشمس متامًا، كّل ذلك اذا مل تكن السماء ممطرة 

على االحوط.
ي- أكل الفواكه اليت تكون هلا رائحة طّيبة كالتفاح 
على  االنف  إمساك  دون  من  وحنوهما  والربتقال 
االحوط، بل الالزم على احلاّج عند التناول إمساك 

األنف.
ك- استعمال الصابون الذي له رائحٌة عطرٌة، وإذا 
الصابون  استعمال  فله  الصابون  استعمال  أراد 

اخلالي من الرائحة الطّيبة كصابون الرّقي.
رأسه وحنوها  على  مظّلة  الرجل احملرم  ل- وضع 

اثناء إحرامه.
توضع  اليت  للكمامات  احملرمة  املرأة  استعمال  م- 
الرجل  استعمال  وكذلك  مطلقًا،  واألنف  الفم  على 
الروائح  شّم  من  متنع  كانت  إذا  للكمامة  احملرم 
اذا  احملرم  الرجل  يضعها  أن  يضّر  وال  الكريهة، 
املضّرة  والغازات  الغبار  استنشاق  من  متنع  كانت 

فقط.
الفندق  يف  املوجودة  املرايا  اىل  النظر  تعّمد  ن- 

وغريه.
س- قتل الذباب والبعوض والنمل على االحوط إذا 

مل يكن هناك ضرٌر يتوّجه منها على احملرم.
وحنوهما  والفازلني  الشفاه  مرّطب  استعمال  ع- 
عدم  مع  اإلحرام  حال  يف  بها  اجلسم  إلدهان 

الضرورة.
اجلّوال  اهلاتف  مساعة  احملرم  الرجل  وضع  ف- 
)املوبايل( على ُأذنه عند االتصال أثناء احرامه وله 

ان يفعل ما يلي: 
اواًل: اقتناء جهاز موبايل له حاكية )مساعة ناطقة( 

يستعملها عند االتصال.
توضع يف  واليت  استعمال مساعة خارجية  ثانيًا: 
داخل اأُلذن وَتتصل من خالل سلك جبهاز املوبايل 

إذا كانت ال تغطي إاّل جزءًا يسريًا من داخل االذن.
ثالثًا: جعل جهاز املوبايل قريبًا منه عند اإلتصال 

حبيث ال يسرت به.
وحنوهما  اخلاولي  او  املنديل  املرأة  استعمال  ص- 
باملنديل  االنف  بتنظيف  بأس  وال  الوجه،  لتنشيف 

يف حال الزكام.
ويشمل  اغصانها  وكذا  احلرم  شجر  قطع  ق- 
موجودًا يف  دام  ما  معًا  واحملّل  احلكم احملرم  هذا 

احلرم.

أخطاء تقـــــــــــــــــــع يف احلّج)4-1(
املسائل املذكورة وفق رأي مساحة املرجع الديين األعلى اإلمام

 السيد علي احلسيين السيستاني )دام ّظله الوارف(
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• أعلنت اللجنة املالية الربملانية يف جملس النواب، 
بقانون  النظر  إلعادة  مصغرة  جلنة  تشكيل  عن 
رواتب موظفي الدولة، مؤكدة ان هذه اخلطوة تأتي 
بعد الزيادات الكبرية يف رواتب قوى األمن الداخلي 
واجليش مما أدى إىل أن يكون هنالك تفاوت كبري 
يف مستوى الدخول بني هذه الفئة واملوظفني يف بقية 
الوزارات..على حد قول عضو اللجنة فاحل الساري 

يعلن  محود  مكي  واملعادن  الصناعة  وزير  وكيل   •
العراق  عموم  يف  ومصنعا  معمال   260 وجود  عن 
اغلبها عاطل عن العمل وحباجة لتمويل كبري إلعادة 

إعمارها . 
• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتتح مبنى 
كربالء  شرق  فرحية  منطقة  يف  اجلامعية  املدينة 
األسنان  اإلسالمية وطب  العلوم  منها  كليات  وأربع 

وتقرر إجراء امتحان دور ثالث لطلبة اجلامعات. 
• اإلبقاء على التسعرية الكهربائية املعمول بها قبل 

شهر تشرين األول عام 2010.

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

المرجعيُة الدينية تنفي أنباء استقبالها لسياسيين 
في النجف االشرف 

العثوُر على مقبرة جماعية 
في االنبار تعود الى حقبة 

النظام البائد 

مقترُح قانون يحظر التعامل مع ميناء مبارك من 
قبل الحكومات العراقية المتعاقبة 

إبراهيُم حسن : بعض عناصر األجهزة األمنية
 تعمل مع اإلرهاب  

كربالُء تهيئ أجواء أمنية مريحة للحجاج المارين الى 
عرعر رغم زيادة أعدادهم  

أعلن املتحدث الرمسي باسم املرجع الديين آية 
اهلل العظمى الشيخ بشري النجفي ) دام ظله( 
تستقبل  ال  زالت  ما  الدينية  املرجعية  إن  عن 
مشريا   ، بوعودهم  وفائهم  لعدم  السياسيني 

إىل إن الرسالة من ذالك هو تنبيه السياسيني 
إىل ضرورة حتقيق تقدم يف ملفات اخلدمات 

املختلفة وإنها تقف مع الناس ال معهم .

التعامل  حيظر  قانون  مقرتح  برملانيون  قدم 
املتعاقبة.  مع ميناء مبارك من قبل احلكومات 
أعلن ذلك النائب هيثم اجلبوري ، موضحا ان 
املقرتح قدم بعد توافر األدلة جبسامة اخلطر 
ميناء  بناء  جراء  من  العراق  باقتصاد  احملدق 

األمم  لقرار  وخرقها  الكويت  قبل  من  مبارك 
وحماولتها   1993 لسنة   )833( املرقم  املتحدة 
خنق املمر املائي الوحيد للعراق يف خور عبد 

اهلل رغم امتالكها لسعة اخليار. 

اإلدارية  للشؤون  كربالء  حمافظ  معاون  بني 
يف  العناصر  بعض  هناك  ان  حسن  ابراهيم 
األجهزة األمنية تعمل مع اإلرهاب االمر الذي 
أدى إىل وقوع التفجريات االخرية يف حمافظة 
حق  نبخس  ان  النريد  إننا  واضاف   .. كربالء 

عمليات ضد  من  به  تقوم  وما  األمنية  القوات 
اجلماعات االرهابية لكننا نؤكد وجود عناصر 
خمرتقة وهي من تسهل على اإلرهابيني القيام 

جبرائمهم. 

العام  هذا  املقدسة  كربالء  مدينة  استقبلت 
العراقيني  احلجاج  قوافل  من  اكثر  اعدادا 
املغادرين إىل الديار املقدسة ألداء فريضة احلج 
، احلكومة احمللية  ، بسبب غلق منفذ سفوان 
هيأت كافة األجواء األمنية واخلدمية املرحية 

للحجاج خاصة على الطريق املؤدي إىل منفذ 
عرعر احلدودي بالتنسيق مع حمافظة االنبار 
حمطات  بتخصيص  مسئولون  طالب  فيما   ،
اسرتاحة على الطريق املذكور لتأمني خدمات 

أفضل حلجاج بيت اهلل احلرام. 

السوداني  شياع  حممد  االنسان  حقوق  وزير  قال 
 940 رفات  استخراج  استطاعت  وزارته  كوادر  ان 
مبقربة  البائد  النظام  حقبة  يف  دفنهم  مت  مغدورا 
االنبار.. عكاز يف حمافظة  سهل  مبنطقة  مجاعية 

من  شخص   200 رفات  على  التعرف  »مت  وأضاف 
أهالي كربالء بينهم نساء واطفال وشيوخ ، فيما مت 
نقل باقي الرفات اىل بغداد للتعرف على هوياتهم 
وحمافظاتهم، الفتا اىل ان الرفات تضم اشخاصا 
والوسطى  الشمالية  العراق  من خمتلف حمافظات 
ومت تصفيتهم من سنة 1980 وحتى عام 1989 حيث 

اكتشف ان بعضهم دفنوا أحياء.
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تلقى النيب )صلى اهلل عليه واله( القرآن الكريم عن طريق 
يتلقى  كان  واله(  عليه  اهلل  )صلى  انه  اىل  ونظرًا  الوحي 
الوحي االهلي من جهة عليا وهي اهلّل سبحانه يقال عادة ان 
القرآن نزل عليه لالشارة باستعمال لفظ النزول اىل علو 
اجلهة اليت اتصل بها النيب عن طريق الوحي وتلقى عنها 

القرآن الكريم.
والوحي لغة هو االعالم يف خفاء أي الطريقة اخلفية يف 
االعالم وقد اطلق هذا اللفظ على الطريقة اخلاصة اليت 
تعاىل برسوله نظرًا اىل حقائقها ودقتها  اهلّل  بها  يتصل 

وعدم متكن اآلخرين من االحساس بها.
ومل يكن الوحي هو الطريقة اليت تلقى بها خامت االنبياء 
االنبياء  العامة التصال  الطريقة  اهلّل بل هو  وحده كلمات 
اهلّل  حدث  كما  تعاىل  منه  السماوية  للكتب  وتلقيهم  باهلّل 

بذلك رسوله يف قوله عز وجل »انا اوحينا اليك كما اوحينا 
اىل نوح والنبيني من بعده واوحينا اىل ابراهيم وامساعيل 
واسحاق ويعقوب واالسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون 

وسليمان« اىل آخر اآلية.
الغييب  الوحي هذا االتصال  ان  الكريم  القرآن  ويبدو من 
القاء  احداها  ثالث  صور  له  واصفيائه  اهلّل  بني  اخلفي 
بانه  روعه بصورة حيس  نفثه يف  او  النيب  قلب  املعنى يف 
تلقاه من اهلّل تعاىل والثانية تكليم النيب من وراء حجاب 
كما نادى اهلّل موسى من وراء الشجرة ومسع نداءه والثالثة 
هي اليت متى اطلقت انصرفت اىل ما يفهمه املتدين عادة 
اهلّل  الوحي املرسل من  يلقي ملك  من لفظة االحياء حني 
اىل نيب من االنبياء ما كلف القاؤه اليه سواء انزل عليه يف 
صورة رجل ام يف صورته امللكية وقد اشري اىل هذه الصور 

اال  اهلّل  يكلمه  ان  لبشر  كان  »وما  تعاىل  قوله  الثالث يف 
وحيًا او من وراء حجاب او يرسل رسواًل فيوحي باذنه ما 

يشاء انه علي حكيم«.
طريقة  عن  تلقى  الذي  الوحي  ان  على  الروايات  وتدل 
الرسالة اخلامتة وآيات القرآن اجمليد كان بتوسيط امللك 
يف كثري من االحيان ومبخاطبة اهلّل لعبده ورسوله من دون 
الوحي  من  الصورة  هلذه  وكان  االحيان  بعض  يف  واسطة 
اهلّل من دون واسطة  النيب اىل خطاب  اليت يستمع فيها 
الصادق سئل  االمام  ان  عليه ففي احلديث  الكبري  أثرها 
هبوط  عند  أكانت  النيب  تأخذ  كانت  اليت  الغشية  عن 
جربئيل فقال ال وامنا ذلك عند خماطبة اهلّل عز وجل اياه 

بغري ترمجان وواسطة.

نزول القرآن عن طريق الوحي

القرآن  قراء  من  املكّون  املقدسة  العتبة احلسينية  وفد  زار 
العتبة  يف  القرآن  دار  على  واملشرفني  الكرام  وأساتذته 
الكريم  للقرآن  السالم(  )عليها  رقية  السيدة  دار  املطهرة 
مؤذن  الصراف  مصطفى  احلاج  بينهم  كان  وقد  بإيران، 
وقارئ العتبة املقدسة، وكذلك السيد عباس البدري أستاذ 
طرق التفسري والقراءة والفائز باملرتبة األوىل يف املسابقات 
الوطنية يف التفسري، وجمموعة من أساتذة القرآن، من قبيل 
الشيخ مهدي اخلزاعي، واألستاذ رسول الكربالئي مسؤول 

واألستاذ عمار اخلزاعي مسؤول  القرآنية،  تنظيم احملافل 
معهم  اصطحبوا  وقد  الكريم،  القرآن  بدار  اإلعالم  شعبة 

جمموعة من األطفال من حفظة القرآن الكريم. 
الشيخ  العام  املشرف  من  كل  الدار،  يف  باستقباهلم  وقام 
ورؤساء  اإلداري  اجمللس  وأعضاء  املكراني  اجلليل  عبد 
الطيب  اللقاء  وقد مت خالل هذا  فيها،  واألساتذة  األقسام 
تبادل وجهات النظر حول آلية العمل وكيفية تطوير الربامج 
املستقبلية من خالل تبادل اخلربات والتجارب بني الدارين.

دار القرآن الكريم حتتفي باختتام دورة عبد اهلل الرضيع )عليه السالم( للتجويد واملقامات

وفد من دار القرآن الكريم يف ضيافة دار السيدة رقية )عليها السالم( 

لرفد  عديدة،  قرآنية  دورات  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الكريم  القرآن  دار  افتتحت 
اهلل  )عبد  دورة  الدورات  هذه  ضمن  ومن  وخارجه،  العراق  داخل  يف  القرآنية  احلركة 
أعدها  املقامات، حيث وضعت شروط وضوابط  وتعليم  للتجويد  السالم(  عليه  الرضيع 
مرحلة  يف  املتقدم  يكون  أن  ومنها  املتقدمني،  الطالب  لقبول  اجملال  هذا  يف  خمتصون 
املتوسطة أو اإلعدادية، وقد متيزت هذه الدورة بدروسها املكثفة ومناهجها القيمة وعلى 
يد أساتذة أكفاء، وقد مّت اختتام هذه الدورة يف داخل الصحن احلسيين الشريف، كما ومّت 

تكريم الفائزين األوائل من قبل األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة.
ويف تصريح للشيخ مهدي اخلزاعي مسؤول وحدة الدورات القرآنية التابعة لدار القرآن 
الكريم قال: »حنن فخورون بهذه الطاقات القرآنية الشابة، واليت ال زالت  كالرباعم الغضة 
اليت حتتاج إىل الرعاية وأجواء حتى تكون فروعا كبرية تغدق علينا بأكلها، جيب علينا أن 

نربي هذه الطاقات تربية قرآنية حتى يكونوا قادة املستقبل« 

وأضاف اخلزاعي، »نأمل أال تكون هذه الدورة األخرية وحنن نطمح للمزيد من مثل هذه 
الدورات لنصل إىل مبتغانا وهو خدمة القرآن والعرتة الطاهرة« .
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بقلم: ح�سني النعمة
حوار  وجه  يف  املطروحة  اإلشكاليات  أهم  إحدى  اإلسالم  أيدلوجية 
إسالمي – غربي، نظرًا لقصور فهم الغرب لإلسالم، الذي ساهمت 
فيه عوامل متعددة، وأذكته القراءة باحلديث عن حتمية الِصدام بني 

احلضارات.
لإلسالم  االستشراقية  القراءة  يف  املوضوعية  غياب  عن  واحلديث 
خضوع  منها،  عوامل  جمموعة  اىل  يرجع  التحيز،  عوامل  وبروز 
املستشرق لرؤيته الذاتية وألهوائِه وابتعاده عن الفكر احملمدي األصيل 
وتعاليمه، مما نتج عنه تصورات غري موضوعية عن اإلسالم، ومهما 
كان املستشرق متعاطفًا مع اإلسالم واملسلمني، فإن خضوعه للذاتية 
أدى إىل ظهور رؤى استشراقية خيالية ال تتفق مع الواقع اإلسالمي 
للدين، حيث أن االستشراق مل يصل يف املاضي إىل فهم جيد لإلسالم 

كدين وحضارة، ولن يتمكن من ذلك يف احلاضر واملستقبل..
حيث  من  والشعوب  األمم  هويات  بني  التمايز  هو  اآلخر  واحملور 
النشأة وأمناط السلوك واللغات والتقاليد والقيم احلاكمة واملنجزات 
احلضارية، ال يعنى حبال من األحوال أن هويات احلضارات تتشكل 
يف معامل معقمة بعيدا عن التواصل والتأثر بهويات وقيم احلضارات 

األخرى.
هلا  املميزة  وشخصيتها  هويتها  شكلت  اليت  اإلسالمية  واحلضارة 
والقيمية واحلضارية اليت  الثقافية  التفاعالت  العديد من  من خالل 
جديدًا  مولودًا  لنا  فأخرجت  واجلغرافيا  التاريخ  بوتقة  يف  ُصهرت 
ممر  اإلسالمية  اهلوية  فتكون  اإلسالمية،  واألمم  الشعوب  أمسه 
وتفاعل  اإلسالم  دخلها  اليت  واألمم  الشعوب  هويات  استيعاب  عرب 
معها فأخرج للوجود هوية جديدة جتمع بني حضارات هذه الشعوب 

ومنظومة القيم اإلسالمية.
حقيقة  األمم  سائر  بني  واحلضارية  الثقافية  اهلويات  بني  والتداخل 
ويبقى  عنها،  والتغاضي  إنكارها  على  الباحثني  من  أحد  يقوى  ال 
إذا كانت هذه حقائق حضارية جلية وواضحة كالشمس يف  السؤال: 
رابعة النهار، فلماذا برزت للساحة اإلعالمية والثقافية ما يعرف اليوم 
بصراع اهلويات؟؟ الذي يفرتض وجود حدود مانعة فاصلة حتول دون 
التأثري املتبادل بني احلضارات واهلويات، وهذا يقودنا يف النهاية اىل 
املؤلف األمريكي  اليت دعا هلا  العزل احلضاري  ُيعرف بسياسية  ما 

املعروف  صامويل هنتغتون بـ) صراع احلضارات(.
وال  احليوي  موضوعها  يف  ال  اإلشكالية  هذه  أهمية  تأتي  هنا  ومن 
يف أسلوبها التحليلي التوثيقي فحسب، بل بغية إرساء قواعد السلم 
والتعايش والتفاهم خلدمة احلضارة اإلنسانية، لذلك فإن نشر ثقافة 
أهل البيت )عليهم السالم( سيساهم يف إزالة رواسب سوء الفهم اليت 

خلفتها بعض القراءات اخلاطئة لإلسالم وثقافته..

إشكالية التأثر والتأثير 
لقراءة اإلسالم عند الغرب

خولة القزويين

من يستقرئ واقعنا الثقايف بعني االستبصار والوعي يدرك أننا نعاني مجودًا وركودًا فكريًا ألقى بظالله 
القامتة على جمتمعنا الغارق يف اجلهل واملتطبع بثقافة الغرب إىل حد االستغراق الساذج.

فاملثقفون استنفذوا طاقاتهم الفكرية يف القضايا اهلامشية على حساب األمور اهلامة اليت ابتليت بها 
يأتي يف سياق ومصلحة هذه  الثقايف  التوجيه  أنظمة قمعية فاسدة، فكان  قبل  الشعوب احملكومة من 
والقيمة،  األصالة  تفتقد  رقيعة  لثقافة  ونسخ  مسخ  هي  وهزيلة  هشة  معتقدات  من  ومنطلقًا  األنظمة 
ومنسلخة عن هوية جمتمع مسلم له مسات ومعتقدات خاصة  فكانت أشبه بإطار بّراق ملضمون هرم 
يعجز عن تفعيل أدنى حراك للمجتمع وتنويره باجتاه قضاياه العامة املرتاكمة بفعل حالة الضعف واهلوان 
اليت تكرسها ثقافة العجز واخلنوع، فقد استعبدتنا الدول الكربى واستغلت ثرواتنا واغتالت عن قصد 
وتدبري العقول املفكرة واملبدعة ونوابغ العلم واملعرفة حتى نغرق يف اجلهل والتبعية، وهلذا فتك بنا الفقر 

والقهر وبددت قوانا اهلزائم السياسية املتعاقبة على مر التاريخ .
ولعل سبب ركودنا الثقايف يرجع إىل املثقفني أنفسهم فهم طالئع النهضة وقادة الفكر، والسبب يعود 
اىل معتقداتهم الوضعية، حمتواهم الفكري املتذبذب، وإن تغيري واقعنا  الثقايف مشروط بتغيري املثقفني 
ألنفسهم فجمودهم الفكري يعين مجود هذا الواقع، فهم قمة اهلرم ومن حتتهم تتأثر القاعدة الشعبية.. 
وقد ظهرت يف جمتمعاتنا مناذج هزيلة من املثقفني ممن تطفلوا على ثقافتنا األصيلة ولوثوها بفكر دخيل 

يكرس التغريب لكل تفاصيل حياتنا حتت عنوان )احلداثة( وهم كالتالي:
•       املثقف املستنري.
•       املثقف املتمصلح.
•       املثقف املتحذلق.

•       املثقف التاجر.
األبتالء  قانون  مبقتضى  نتغربل  مل  ما  حيدث  ولن  الثقايف  لواقعنا  جذري  تغيري  عن  نبحث  حنن  إذن 
والتمحيص  وجنتث جذور هذه األنظمة كي تطفو الفئة األوىل على السطح فتذوب  النماذج الطارئة 
األخرى تلقائيًا ألنها أحد أذرع النظام األخطبوطي الفاسد وحينما يسقط تتالشي أذرعه مبا فيها الذراع 
الثقايف املمثل باملؤسسات الثقافية التابعة للسلطة، فالنموذج األول هو الذي يتبنى فكرا نهضويا رساليا 
وإرادة حرة تدفع بعجلة اجملتمع إىل األمام، ألن الكلمة املنطلقة من هذا النموذج معبأة بطاقة حرارية 
تبعث يف جسد اجملتمع اخلامد احلياة والنور، والتاريخ البشري قّدم مناذج كثرية لكتاب وأدباء وشعراء 

وصحفيني ألغموا الواقع الفاسد ففجروه حتى غرسوا يف أرضه بذور الصالح والنماء.
فاإلجابة على سؤال )متى يتغري واقعنا الثقايف( جوابه بالتأكيد عندما يتغري احملتوى الفكري للمثقف، 
فالنص يعرّب عن قيم الكاتب، مبادئ املثقف، فكر األديب، وهذا النص وتلك الكلمة تؤثر يف املتلقي فتغريه 
سلبًا أو إجيابًا، فحينما يكون املثقف عقائديًا ورساليًا حتمًا يأتي النص فعااًل وإرشاديًا يتغلغل يف الوعي 
اجملتمع ليحرث عقله ويقلب تربة فكره املنسية  حتى يتنفس بعد اختناق وذبول فيستيقظ وعيه ويدرك 
وقتها أنه  يف غيبوبة وعليه أن ينقذ نفسه فتنطلق شرارة الثورات واهلزات االجتماعية عرب صيحات 

الشارع املتمرد املطالب باإلصالح والتغيري.
إال  اجملتمع  يف  يرتك  لن  فإنه  األخرى،  السقيمة  النماذج  شاكلة  على  الفكري  حمتواه  كان  من  أما 
الضعف واالستسالم والعجز.. قال اهلل تعاىل يف كتابه الكريم: )إنَّ اهلل ال ُيغرّي ما بقوٍم حتى ُيغرّيوا ما 

بأنفسهم(.

متى يتغرّي واقعنا الثقايف؟
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تقرير: تيسري عبد عذاب

ملديرية  تابعة  الفتات  اهليابي  منطقة  يف  انتشرت 
التخطيط  مراجعة  إىل  املواطنني  تدعو  كربالء  بلدية 
القطاعي اخلاص باملنطقة )اجلزء األول والثاني( وعلى 
 60 ملدة  رأيه  إبداء  التخطيط  على  اعرتاض  لديه  من 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن لغرض املصادقة على هذا 
التخطيط اجلديد، واملالحظ إن املواطن مل يتعرف على 
التخطيط  تنشر  مل  البلدية  مديرية  الن  يعرتض  ماذا 

لغاية اآلن.
املواطنني  يهم  ما  كل  بنشرها  )األحرار(  كما عودتكم   
التخطيط  مالبسات  ملعرفة  البلدية  مديرية  زارت 
التخطيط  مبدير  والتقت  حيتوي  ماذا  وعلى  اجلديد 
قائال:  حدثنا  الذي  عباس(  )باسم  املهندس  العمراني 
املدينة  مبركز  احمليطة  املختلط  االستعمال  منطقة 
التصميم  إعداد  عند   2009/9/5 بتاريخ  تعديلها  مت 
احلضري ملدينة كربالء ومن ضمن التصميم مت تغيري 
استعمال  إىل  بستنة  من  اهليابي  منطقة  استعمال 

خمتلط )سكين وجتاري وسياحي(.
 2009 عام  األساسي يف  التصميم  على  املصادقة  بعد 
الصورة  على  واعتمادا  امليدانية  باملسوحات  بدأنا 
تفصيليني  قطاعني  تصميم  تنظيم  لغرض  الفضائية 

للمنطقة حيث مت تقسيم املنطقة إىل مقاطع.
املوضوع وهي  قانونية يف هذا  وأضاف هنالك مشكلة 
مشكلة القرار )222( لتغيري جنس العقار من بستنة إىل 
عرصات وقبل أن نذهب إىل هذا القرار جيب علينا أن 
نضع هيكلية للمنطقة يتم من خالهلا تصميم القطاعي 
التفصيلي ملنطقة اهليابي )اجلزء األول والثاني( واليت 
حيث  الرشدية،  ونهر  الوائلي  امحد  شارع  بني  تقع 
البلدية  مديرية  إىل  وأرسل  كامل  خمطط  تنظيم  مت 
لغرض إعالنه ملدة )60( يوما وهي املدة القانونية وذلك 

لدراسة  جلنة  ستشكل  ثم  ومن  االعرتاضات  الستالم 
األولي  التصميم  على  سيصادق  وبعدها  االعرتاضات 

والذي حيتوي على شبكة وهيكلية للطرق الرئيسية.
جتري  كي  التصاميم  اجناز  على  عكفنا  عباس  وتابع 
ذلك  الن  األرض  استعمال  طريقة  تغيري  ذلك  بعد 
مجيع  أخذنا  حيث  الرئيسية  الطرق  بهيكلية  مرتبط 
جعلنا  وهذبناها حيث  البساتني  بني  الفرعية  الشوارع 
عرض الشارع الفرعي الداخلي ال يقل عن )10( امتار 

والرئيسي التجاري ال يقل عن )20( مرتا.
األبنية  مواقع  مجيع  أخذنا  األولي  باملسح  إنه  وأكد 
والسكنية  التجارية  األبنية  مواقع  ثم  ومن  القائمة 
سيتم  ذلك  وبعد  مستقبال،  ستشيد  اليت  والسياحية 
التصميم  على  املصادقة  بعد  املباني  أصحاب  تعويض 
املناطق  إىل  الذهاب  عاتقها  على  البلدية  وستأخذ 
إذا  الواحد  البستان  يف  الداخلة  الشوارع  وحتتسب 
كانت ضمن النسبة احملددة لالستمالك اليت هي اقل 
من الربع القانوني لصاحل البلدية وإذا كان أكثر سيتم 
تعويض صاحب البستان، وإذا مل يكن هنالك اعرتاضات 
األرض  استعمال  تغيري  وبعد  التصميم  على  سنصادق 
هنالك  سيكون  عرصات  إىل  بستنة  من  وإطفائها 
تصميم آخر يشمل اخلدمات كاملدارس والبنى التحتية 

والتفاصيل األخرى.

املصادقُة على التصميم القطاعي اخلاص مبنطقة اهليابي..
وتغيري االستعمال من بستنة إىل خمتلط )سكين وجتاري وسياحي( 
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هذه  ساكنو  يعانيه  ما  على  كثب  عن  ولإلطالع 
الشكاوى،  من  العديد  ورود  وبعد  خاصة  املناطق، 
وتقديم أكثر من دعوة للزيارة ارتأت جملة )األحرار( 
زيارة معظم املناطق الزراعية )البستنة( وقد التقت 
املعنية  الدوائر  مسؤولي  إىل  باإلضافة  بساكنيها 
بتقديم اخلدمات هلا وكان لقاؤنا األول مع املواطن 
يبعد  الذي  )كريم صاحل( من سكنة )حي اجلاير( 
قال:  حيث  املدينة  مركز  عن  فقط  األمتار  مئات 
الحتوائها  الزراعي  بواقعها  سابقا  املنطقة  »متتاز 
املثمرة  الفاكهة  بساتني  من  الدومنات  مئات  على 
رفد  يف  متميز  دور  هلا  وكان  واحلقول،  واملزارع 
واحملاصيل  الفاكهة  بأنواع  احملافظات  أسواق 

املتنوعـة«.
وأضاف،« بعد عام 2003 ونتيجة الزحف السكاني 
على املناطق الزراعية حتولت اغلب هذه األراضي 
هذا  يف  يعيش  حيث  سكنية  أحياء  إىل  الزراعية 
إىل  املبزل  لتحول  ونتيجة  املواطنني،  آالف  احلي 
مستنقع بسبب ما يرشح منه من مياه داخل الرتبة، 
باإلضافة إىل ربط اغلب الدور القريبة منه جماري 
املياه الثقيلة فيها لتصب فيه مما أدى إىل انبعاث  

اليت  والبعوض  احلشرات  وانتشار  كريهة،  روائح 
مل تقض عليها أنواع  املبيدات يف ظل غياب  دور 
الدوائر اخلدمية يف معاجلة التلوث فيه، إذ تكتفي 
الدوائر الصحية والبيئية يف معاجلات عقيمة وغري 
جادة يف وضع حلول جدية، رغم عشرات الشكاوى 
البلدية  دائرة  إىل  األحياء،  أهالي  بها  تقدم  اليت 

والبيئة«.
فقد  اهليابي  من  فالح  فضيلة(  )علي  املواطن  أما 
أكمل  على  مبهمتها  قامت  املبازل  تلك  »إن  قال، 
وجه يف بداية فرتة شقها، لكن تلك الفائدة أخذت 
هلا،  املتابعة  غياب  نتيجة  يوم،  بعد  يوما  تتالشى 
وانتشار الدور السكنية يف املنطقة، وأصبحت اآلن 
مليئة بالقصب والربدي والنفايات، ويشري إىل إن 

امللوحة الزائدة يف الرتبة البد أن تنتقل عرب املاء 
إىل أماكن تصريف أخرى«.

وتابع ،« إال إن ما حيدث حاليا إن مياه هذه املبازل 
تعاد مرة أخرى إىل  امللوحة  إن  يعين  راكدة، مما 

الرتبة حينما تفيض مياهها ».
من جانبه قال مسؤول شعبة البيئة يف بلدية كربالء 
املهندس )حممد جاسم سوادي(،« وزعنا العديد من 
احلاويات للمنطقة كي ال تتناثر األوساخ، وهنالك 
إىل  باإلضافة  الدور  بعض  لكن  البعض  من  تعاون 
البزل  أطراف  على  املوجودة  احملالت  أصحاب 
ولذلك  فيه،  مستمرة  بصورة  بنفاياتهم  يرمون 
راكد  املاء  الن  البزل  داخل  تنظيف  علينا  يصعب 
تنظيف  عمال  إدخال  الصعوبة  ومن  ومتسخ  فيه 

مبازُل كربالء ..
بعد أن كانت مصدرا إلستصالح األراضي أصبحت اليوم مصدرا لألمراض

تنتشر في مدينة كربالء العديد من المبازل التي أنشئت الستصالح األراضي الزراعية، وبعد عام 2003 ونتيجة ارتفاع 
أسعار قطع األراضي في المناطق السكنية، والتضخم السكاني الحاصل من قبل ساكني المدينة، والزحف الكبير للسكن 

في كربالء حيث توجه العديد من ساكنيها إلى بناء الدور في المناطق الزراعية، مما جعلهم يعانون الكثير من صعوبات 
العيش هناك منها غياب الجانب الخدمي لرفع النفايات، وتعبيد الطرق كون طريقة إنشاء دورهم غير رسمية.

إضافة إلى هذا كله، يعاني اغلب ساكني األحياء الزراعية التي أصبحت واقع حال في المحافظة ، من انبعاث الروائح 
الكريهة من هذه المبازل، وانتشار البعوض والحشرات التي أدت بدورها إلى اإلصابة بمختلف أنواع األمراض، ومن ثم  

تصاعد المياه الجوفية وتحولها إلى مستنقعات للنفايات، لذا فقدت هذه المبازل فوائد وجودها من زمن بعيد.

A L A H R A R  M A G A Z I N15 جملة االحرار اال�سبوعية

حتقيقات



الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  األمني  كرم 
يف  والعاملني  املؤسسني  الكربالئي  املهدي  عبد 
فضائية كربالء ملناسبة مرور عامها الثالث كفضائية 
الكربالئي  الشيخ  وقال  تربوية،  ثقافية  إسالمية 
يف كلمة ألقاها على احلاضرين من كوادر فضائية 
كربالء إن االنتساب لإلمام احلسني ) عليه السالم( 
لديه الكثري من الكرامات والعالمات املضيئة اليت 

حتفز على تطوير العمل.
وأضاف إن املستوى الذي قدمه املؤسسون والعاملون 
أن  آماًل  وأسعدنا  أفرحنا  قد  كربالء  فضائية  يف 
يسعد األئمة األطهار ) عليهم السالم( كون الفضائية 
أصبحت حتظى مبقبولية وهي قناة فاعلة ومبوضع 
تقدير واعتزاز وهذا بشهادة العديد من الشخصيات 

واملتابعني هلا. 
وأشار الكربالئي إىل إن العمل اإلعالمي قد تطور 

حلم  مبثابة  كان  وانه  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
لدينا وال نعلم إن كان من املمكن حتقيقه أم ال وهو 
أن يكون للعتبة املقدسة فضائية وهذا وسط تشكيك 
العديد بهذا العمل واضعني العراقيل أمامنا لكن ما 
الذي  العمل  إن  شجعنا على حتقيق هذا احللم هو 
يصاحبه إخالص ليس مبستحيل السيما انه لإلمام 
احلسني ) عليه السالم(، واملالحظ واملتتبع للقنوات 

الفضائية يف هذا الوقت جيد أنها إما مرتبطة بدول 
أو مدعومة من جهات مالية كبرية .

مضيفًا إن فضائية كربالء تعتمد على سياسة ثابتة 
وخطة تفصيلية واضحة وان السياسة العامة لدينا 
واضحة، وانه مع توفر اإلمكانيات اليت تتناسب مع 
إعالمية  أجواء  من  يعيشه  وما  املتلقي  حيتاجه  ما 
إزاء ما تطرحه الوسائل اإلعالمية األخرى أمر البد 

منه. 
الوسائل  أكثر  من  هي  الفضائيات  إن  مشددًا 
اإلعالمية حضورًا عند كل مشاهد فتجدها يف كل 
عامة  بصورة  واألفكار  الثقافات  تنشر  وهي  مكان 
القضية  يف  دور  له  ما  كل  عرض  علينا  يتحتم  لذا 
واإلمكانيات  الطاقات  كل  نستفرغ  وان  احلسينية 
لالرتقاء باملستوى املطلوب ملنفعة الناس يف اجملاالت 

الفكرية والثقافية والدينية.

األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة تكرم املؤسسني والعاملني يف فضائية كربالء

فيه، وأيضا ال منتلك اآلليات املناسبة واخلاصة 
لتنظيفه«.

أن  جيب  البزل  تنظيف  إن  على  سوادي،«  وأكد 
دائرة  تعامل  يف  اهلندية  نهر  شأن  شأنه  يكون 
املوارد املائية معه، وحنن ننسق العمل بيننا  من 
مديرية  قبل  من  والعمال  الكابسات  توفري  حيث 
من  يكون  وتنظيفه  النهر  )كري(  لكن  البلدية، 
اآلليات  ميتلكون  ألنهم  املائية،  املوارد  دائرة  قبل 

اخلاصة بذلك«.
املائية يف كربالء )مناف صبار  املوارد  أما مدير 
نايف( فقد قال:«املبازل واجلداول ذات النفع العام 
والعائدة اىل مديرية املوارد املائية يف كافة إحناء 
العراق، يتم تنظيفها مبوجب القانون كل سنة أو 
سنتني، ويشمل التنظيف إزالة الرتسبات والعوائق 

والنباتات املائية اليت تعيق جريان املياه«.
وأضاف نايف،« إن املبازل اليت تقع داخل حدود 
النفايات  فيها  ترتاكم  املدينة  داخل  أو  البلدية 
وعدم  البلدية،  باخلدمات  مشوهلا  عدم  بسبب 
وجود حاويات لرمي النفايات فيها أو عدم كفاية 

يضطر  مما  املناطق،  تلك  يف  البلدية  اخلدمات 
املواطنون إىل رمي النفايات يف تلك املبازل، اليت 
الدوائر  قبل  من  تنظيفها  يتم  أن  املفرتض  من 
املوارد  قبل مديرية  وليس من  بالتنظيف،  املعنية 

املائية«.
وتابع،« هنالك جلنة مشكلة مابني دائرتنا ودائرة 
إلغاء  إمكانية  لدراسة  اجملاري  ودائرة  البيئة 
املبزل أو تغليفه بعد أن يتم إنشاء خط أو خطني 
السيما  اجملاري،  دائرة  قبل  من  املياه  لتصريف 
بعد حتول املنطقة إىل دور سكنية، وأصبح املبزل 
ناقال للمياه فقط، حيث إن تلك املبازل تصب فيها 
اآلن خطوط اجملاري، وجزء منها بدون معاجلة«.

ووصف مدير دائرة صحة كربالء الدكتور )عالء 
املوقوتة  بالقنبلة  املناطق  تلك  بدير(  محودي 
احلشرات  أنواع  ملختلف  حاضنة  أصبحت  ألنها 
تطرح  »دائما  بالقول،  واجلراثيم  والطفيليات 
مسالة املبازل يف اجتماع اجمللس البيئي الشهري.. 
حيث حيتاج هذا املشروع إىل مبالغ ، وذلك لكي 

يكون املبزل على شكل أنبوب مغلف«.

وأضاف بدير،« دائرة الصحة حاليا أقامت عمارة 
يف  صحيا  مركزا  واعتربتها  طوابق  ثالثة  من 
منطقة )اجلاير( الن املنطقة حتتاج إىل خدمات 
صحية، للتزايد يف أعداد نفوسها ولتجنب انتشار 

وباء معني يف املنطقة«.
مؤكدًا،« إن موضوع املبازل جدا خطري، وحيتاج 
النفايات  هذه  تراكم  الن  سريعة  إجراءات  إىل 
واحلشرات يؤدي إىل انتشار األمراض كالكولريا 
وحساسية  والربو  اجللدية  واألمراض  واملالريا 
هذا  وإن  األمراض،  من  وغريها  القصبات 

املوضوع خيص دائرة البيئة واملوارد املائية«.
يتضح من خالل حتقيقنا هذا إن الدوائر املعنية 
املسؤولية،  وتتهرب من  بينها،  فيما  املهام  تتبادل 
غري  هلا  املقدم  الدعم  إن  يؤكد  اآلخر  والبعض 
كاف لتنفيذ مشاريع سحب املياه أو تغيري جمرى 
معاناة  أمام  األيدي  مكتوفة  جيعلها  ما  البزل، 
احلكومات  من  يتطلب  الذي  األمر  املواطنني، 
تلك  لتغيري حال  إجراءات سريعة  اختاذ  احمللية 

املناطق البائس إىل حال أفضل.
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تقرير: علي اجلبوري

العتبات املقدسة وحتى اجلوامع  أداء الصالة والزيارة يف 
وضمن  النساء  عن  الرجال  فصل  تتطلب  واحلسينيات 
احلدود الشرعية اليت أقرها اإلسالم احلنيف وخصوصًا 
يف  اليوم  الزائر  يلمسه  ما  وهذا  اجلماعة،  صلوات  يف 
العتبة احلسينية املقدسة، حيث مت إجياد فواصل )قواطع( 
جوادر  عن  عبارة  البداية  يف  وكانت  املصلني  بني  تفصل 
الشريف،  بأنابيب من احلديد على أرضية الصحن  تثبت 
حتى تغريت وتطورت هذه الفكرة بصورة رائعة واسترياد 
الطراز  ذات  الذهيب  األملنيوم  من  لقواطع  املقدسة  العتبة 
مجالية  مع  تالءمت  اليت  اجلميلة  والنقوش  اإلسالمي 
منشأ  ذات  القواطع  ان  حيث  وقدسيته،  الشريف  املرقد 

صيين تربع بها احد املؤمنني.
ويف هذا الصدد كان أول املتحّدثني لـ )األحرار( عن هذه 
الفكرة اجلديدة األستاذ عباس عبد كاظم؛ مسؤول شعبة 
هذه  »جاءت  قائاًل:  احلسينية  بالعتبة  الداخلية  اخلدمية 
يف  املصلني  تفصل  ومجيلة  الئقة  قواطع  بوضع  الفكرة 
الصحن احلسيين الشريف بداًل من القواطع القدمية من 
اجلوادر وأنابيب احلديد، وقامت العتبة احلسينية باسترياد 
12 قاطعًا من األملنيوم الذهيب واليت تركت مجالية تليق 
باملرقد الشريف وتؤدي اخلدمة املراد منها بشكل متطور 

ومتمّيز«.
يدويًا  استخدامها  يتم  القدمية  »القواطع  بأّن  وأضاف، 
وحتتاج إىل جهد ووقت لوضعها ورفعها أثناء أداء صلوات 
اجلماعة، أما القواطع اجلديدة فهي مجيلة أواًل، ومزّودة 

يتم  كهربائي  تتحرك عن طريق حمّرك  بعجالت صغرية 
التحكم به يدويًا وكهربائيًا، وميكن إبقاؤها داخل الصحن 
الشريف حبيث تؤدي الغرض املطلوب وترتك رونقًا مجياًل 

بألوانها وتصاميمها الفنية«.
وتابع بأّن »كل قاطع أملنيوم بطول 12 م ومت توزيع القواطع 
على أرجاء الصحن احلسيين الشريف، ويقوم العاملون يف 
شعبة اخلدمية الداخلية بتنظيمها وإدامتها يف نفس الوقت 
احلسينية  »العتبة  بأّن  مبينًا  عليها«،  احملافظة  أجل  من 
املقدسة يف تطور دائم وتسعى إىل تقديم أفضل اخلدمات 

للزائرين الكرام«.

)األحرار(  سّجلتها  اليت  الزائرين  النطباعات  وبالنسبة 
علياء  الزائرة  قالت  احلديثة،  القواطع  هذه  أهمية  حول 
العتبة  بها  تقوم  »إنها خطوة مجيلة ومميزة  الكاظم:  عبد 
احلسينية وأهميتها كبرية بالنسبة للنساء املصليات حيث 
والزيارة،  الصالة  أداء  يف  وشرعية  أكثر  وقتًا  سيأخذن 
فضاًل عن اجلمالية اليت رمستها هذه القواطع بني أرجاء 

الصحن الشريف«.
وجاء حديث الزائر سامل جرب مكماًل للحديث السابق حول 
األهمية الكبرية لوجود هذه القواطع احلديثة »للفصل بني 
املصلني من النساء والرجال بصورة منتظمة وشرعية أثناء 

أداء الصالة يف الصحن الشريف«.
وبنّي أيضًا بأّنها »تعكس صورة مجيلة ملرقد سيد الشهداء 
لزائريه،  تقّدم  اليت  املميزة  واخلدمات  السالم(  )عليه 
يف  واملتطورة  اجلميلة  الفكرة  هذه  استنساخ  من  ونتمّنى 

بقية العتبات املقدسة ملا تؤديه من خدمة جلية«.
القواطع  »هذه  إن  إىل  فأشار  املوسوي  مهدي  الزائر  أما 
احلديثة حتافظ على حرمة املصلني يف الصحن الشريف 
جلمالية  مجياًل  رونقًا  وتضفي  النساء،  ألخواتنا  وخاصة 
اإلمام  ملرقد  املالئمة  اإلسالمية  وزخارفها  تصاميمها 
املقدسة  العتبة  قامت  ومثلما  السالم(،  )عليه  احلسني 
وعدم  عليها  حنافظ  أن  علينا  فيجب  للزائرين  بتوفريها 

العبث بها وخاصة من األطفال الصغار«.
املرقد  يف  تغيريًا  مرة  كل  يف  الزائرون  »يلمس  وأضاف، 
الشريف حنو األفضل، وتعدد اخلدمات املقدمة هلم، وقد 
أثارت هذه القواطع اجلديدة إعجابي فشكرًا للقائمني على 

هذا املرقد الطاهر«.

قواطع متطّورة من األملنيوم الذهيب..
لفصل املصّلني يف الصحن احلسيين الشريف

القواطع اجلديدة

القواطع القدمية
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صفاء السعدي

العتبات  يف  العامة  العالقات  أقسام  رؤساء  عقد 
ألتنسيقي  الدوري  اجتماعهم  العراق  يف  املقدسة 
إلدامة  اهلادف  املقدسة،  العباسية  العتبة  يف  الثالث 
واستمرار التعاون بني العتبات املقدسة يف البلد من 
أجل تقديم أفضل اخلدمات للزائرين الكرام وعموم 
العامة يف  العالقات  رؤساء  العام، وحبضور  الصاحل 
كل من العتبات املقدسة العلوية واحلسينية والكاظمية 
واإلعالم  العالقات  دائرة  إىل  إضافة  والعسكرية، 

اإلسالمي يف ديوان الوقف الشيعي.
قسم  رئيس  الصفار(  )عدنان  االجتماع  ترأس  وقد 
العالقات العامة يف العتبة العباسية املقدسة، والذي 
اجلاد  التطبيق  ضرورة  إىل  حديثه  بداية  يف  عرج 
واستمرار  التعاون  إلدامة  بها جبدية،  والعمل  للبنود 
رئيس  إىل  أوكل  وقد  الدورية..  االجتماعات  عقد 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  العامة  العالقات  قسم 
توصيات  بقراءة  الشهرستاني(  الدين  )مجال 
االجتماعات السابقة حيث تعرض الشهرستاني إىل 
تعود  واليت  تأسيسها  وفكرة  العامة  العالقات  مبدأ 
إىل مخسينيات القرن املاضي، لكي ُتعنى بالتواصل 
إن  إىل  مشريًا؛  الدولة.  مؤسسات  بني  والتقارب 
قد  عقدها،  مت  اليت  السابقة  واالجتماعات  اللجان 
تأخرت يف تنفيذ التوصيات املتعّلقة بأهم فقرة منها، 
وهي زيارة العتبة العسكرية املقدسة بشكل مستمر، 
جلعل  العامة،  العالقات  أقسام  قبل  من  وبالتحديد 
اإلدارية  املهام  حيث  من  متكاملة  العسكرية  العتبة 
واخلدمية للعمل على خدمة زائري املرقد الشريف«.

يف  العامة  العالقات  قسم  رئيس  أردف  ذلك  إىل 
العتبة العلوية املطهرة )الشيخ إبراهيم البديري( انه 
يتم  مل  ما  الدورية  االجتماعات  هذه  من  جدوى  »ال 
إقرارها  مت  اليت  السابقة  والبنود  التوصيات  تنفيذ 
يف اجللسات، واليت من شأنها  أن تعمل على تقوية 
العمل، وتقوميه لكي يصب يف خدمة الصاحل العام ».

قسم  رئيس  نائب  السالمي(  )جاسم  بني  جانبه  من 

إن  املقدسة  الكاظمية  العتبة  يف  العامة  العالقات 
من »أهم أعمال قسم العالقات العامة هو أن يصب 
وكذلك  الكرام،  والزائرين  األطهار  األئمة  خدمة  يف 
العاملني فيها، وان تكون األعمال يف العالقات العامة 
مرتبطة مع مكتب العالقات واإلعالم يف ديوان الوقف 

الشيعي؛ ليكون العمل منسقًا وممنهجًا وهادفًا ».
يف  العامة  العالقات  قسم  رفد  ضرورة  على  مؤكدًا؛ 
العتبة العسكرية املقدسة بكوادر متميزة  من أقسام 
العتبات األخرى من خالل منتسيب عالقات وإعالم 
التواصل  يكون  أن  على  والتأكيد  أخرى،  وخدمات 
يف  دعوتها  خالل  من  أيضا  العسكرية  العتبة  مع 

املهرجانات والفعاليات املقامة وإلزامها بالتواجد«.
قسم  مسؤول  احلجامي(  زايد  )عالء  بنّي  ذلك  إىل 
إن  املطهرة  العسكرية  العتبة  يف  العامة  العالقات 
مل  السابقة  االجتماعات  خالل  من  طرحه  مت  »ما 
يتم تفعيله حلد اآلن، وان ما حيدث يف االجتماعات 
االتصال  بضرورة  مطالبًا  للبنود،  إقرار  جمرد  هو 
والتفعيل اجلاد لقرارات البنود املتفق عليها من قبل 

رؤساء األقسام واألعضاء«.
يف  الشيعية  للمزارات  العامة  األمانة  دعوة  مت  كما 
يف  وتساهم  لتشارك  القادمة  الدورية  االجتماعات 

األعمال املتفق عليها .
املندالوي(  صفر  )نوزاد  تقدم  فقد  آخر  جانب  من 
يف  اإلسالمي  واإلعالم  العالقات  دائرة  رئيس  نائب 

ديوان الوقف الشيعي بعدة توصيات تعمل على تقويم 
العمل يف أقسام العالقات العامة يف العتبات املقدسة 
واملزارات الشريفة، حيث أكد انه مت حصول املوافقة 
من قبل رئيس ديوان الوقف الشيعي على طبع دليل 
جديدة  وحبّلة  الشريفة  واملزارات  املقدسة  العتبات 
ذات  اجلهات  مع  التنسيق  ِعرب  لالجنازات،  شاملة 
العالقة يف العتبات واملزارات وعرب تشكيل جلنة عن 
كل عتبة، وعن األمانة العامة إلدارة املزارات الشيعية 

وديوان الوقف الشيعي«.
على  الشيعي  الوقف  »ديوان  إن  املندالوي:  وأضاف 
أمت االستعداد لعمل دورات منظمة وممنهجة ملنتسيب 
التطويرية  الدورات  ضمن  العامة  العالقات  أقسام 

اليت يقيمها الديوان داخل العراق وخارجه ».
رّشحت يف عام 2010  قد  الديوان  دائرة  إن  مضيفًا 
مديريات  يف  العامة  العالقات  مسؤولي  من  العديد 
ختصصية  لدورات  احملافظات  يف  الشيعي  الوقف 
تدريبية يف بريوت، كاشفًا عن استعداد ديوان الوقف 
مع  والتنسيق  االتصال  خطوط  كافة  بتهيئة  الشيعي 
واملنظمات  واملمثليات  والسفارات  العراقية  الوزارات 
الدول  جامعة  منظمة  مثل  والعربية،  اإلسالمية 
ثقافة أهل  لنشر  اليونسكو، وذلك  العربية، ومنظمة 
البيت )عليهم السالم( عرب الرتويج للسياحة الدينية، 

والتعريف بالفكر اإلسالمي احملمدي األصيل«.

من أجل التنسيق والتعاون وإدامة زخم التطوير والتقديم ألفضل اخلدمات

أقسام العالقات العامة يف العتبات املقدسة يف العراق 
تقيم اجتماعها الثالث يف العتبة العباسية املقدسة
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دأبت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة على تطوير 
طاقات منتسبيها يف مجيع أقسامها، وقد بادرت بإقامة 
وتطوير  مواهبهم  لتنمية  للمنتسبني،  تثقيفية  دورات 

مستواهم الفكري واحلضاري بالشكل األكادميي.
جملة  التقت  الدورات  هذه  فكرة  على  أكثر  للتعرف 
قسم  رئيس  الكمالي(  فائق  )طالل  األستاذ  )األحرار( 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  البشرية  املوارد  تطوير 
احلسينية  العتبة  إدارة  شرعت  »لقد  قائاًل:  فأجبنا 
املقدسة بفتح قسم جديد باسم )تطوير املوارد البشرية( 
خالل  من  والذات  اإلنسان  ببناء  ويهتم  يعنى  والذي 
تسليط الضوء على حمل القدحة اليت تعصف لتفجري 
طاقاته الكامنة، أي باالستثمار األمثل ملا ختتزنه ذاته 
التألق  بها إىل سنام  السمو  بغية  إبداعية،  ملكات  من 
والرقي، خدمة ملشروعه ومشروع اإلمام احلسني )عليه 

السالم( املبارك«.
وأضاف »هذا من جانب، أما اجلانب اآلخر الذي اهتم 
به هذا القسم، أن يطّور التخصصات املهنية لكل قسم 
من األقسام األخرى، لتنمية ملكاته يف ميدان عمله، مما 
حدا بالقسم إىل التنسيق مع جامعة أهل البيت )عليهم 
السالم( ليكون باكورة أعماله دورة يف جمال السياحة 
الدينية، بغية تنمية قدرات منتسيب العتبة املطهرة يف 
هذا التخصص وهذا امليدان املهم واجلوهري، كون فهم 
ونتائجها،  ومقوماتها  أسسها  وفهم  الدينية  السياحة 
اجلانب  إلنعاش  جديد  ومنهج  فهم  منه  سيتمخض 

الفكري والعقائدي واألخالقي واالقتصادي«.

مشريا إىل إن »إقامة دورة اإلرشاد السياحي من بادرات 
ما جاء به هذا القسم، فكانت هذه الدورة اليت ستعقبها 
التخصصات،  وتنمية  الذات،  بناء  جمال  يف  دورات 

لتطوير مواهب وإمكانيات املنتسبني«
من جهة أخرى أشار الدكتور )عبود جود احللي( رئيس 
احتضنت  أن  »منذ  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  جامعة 
وأجساد  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  كربالء 
من  تعاىل  اهلل  وهيأ  تقدست  يديه  بني  املستشهدين 
واستمر  عليه(  اهلل  )سالم  اإلمام احلسني  زوار  خيدم 
منهم  املاضون  يوصي  جيل  بعد  جيال  الكربالئيون 
اإلمام  مبرقد  والعناية  الزائرين  خبدمة  الالحقني 
رعاية  حتت  املقدسة  العتبات  صارت  حتى  املقدس، 
هذه  يؤدون  الذين  القائمون  الشريفة، وصار  املرجعية 
املرجعية  وتوصيات  لتوجيهات  خيضعون  اخلدمة 
الرشيدة  املرجعية  هذه  ممثلو  أراد  وبهذا  الرشيدة، 
فكانت  منتسبيها؛  طاقات  وتنمية  واإلقدام  التطور 

الثقافة  جماالت  على  االنفتاح  يف  متنوعة  آليات  هلا 
واملعرفة«.

وأضاف احللي، »أتاحت األمانة العامة للعتبة احلسينية 
)عليهم  البيت  أهل  جامعة  ملؤسسة  الفرصة  املقدسة 
السالم( لتقوم خبدمٍة حسينيٍة ثقافيٍة كربالئية، لتليب 
أكادميية  تثقيفية  دورات  إلعطاء  املطهرة  العتبة  دعوة 

خلدمة زوار اإلمام احلسني )عليه السالم(«.
من جانبه أشار األستاذ )عادل عيسى الوزني( تدريسي 
البيت )عليهم السالم(، اىل  يف جامعيت كربالء وأهل 
منهم  رغبة  التثقيفية  الدورات  على  املنتسبني  »إقبال 
يف  وأهميتها  السياحة  خفايا  معرفة  على  باإلطالع 
السياحي  املرشد  »كون  مضيفا  السياحية«،  البلدان 
حدود  ضمن  البلد  سفري   - أي  احمللي  السفري  ميثل 
تطوير  يف  جادة  املطهرة  احلسينية  فالعتبة  البلد- 

إمكانية منتسبيها«.
وأوجز الوزني إن »من مواضيع الدورة مفهوم اإلرشاد 
اإلرشاد  وأهمية  السياحي،  اإلرشاد  وأنواع  السياحي، 
السياحي  املرشد  وصفات  ومعوقات  السياحي، 

وسلوكياته، ومواضيع سياحية أخرى«.
دأبوا  الذين  املقدسة  العتبة  منتسبو  عرب  جهتهم  من 
على حضور الدورات عن امتنانهم لألمانة العامة للعتبة 
مواهبهم  تنمية  على  اليت حرصت  املقدسة  احلسينية 
وقدراتهم اليت رصدوها خلدمة زائري موالهم اإلمام 

احلسني )عليه السالم(.      

من أجل تطوير الطاقات بالتعاون مع جامعة أهل البيت)عليهم السالم(
العتبة احلسينية املقدسة تقيم دورات اإلرشاد السياحي ملنتسبيها
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                   َغريَب الداِر صْرَت بها أمريًا
       َوَظــــنَّ املْبِلســـوَن بها ُتعـــاُب

                فأحييَت النُّفـــــوَس بها خِليــــــــــــٍر 
            وصاَر ِبفيِئَك الَعجـــَُب الُعجــاُب

                   َدَعــــوَت النَّــاَس للتـــوحيِد فيهـــــــا
ْدمُتُ ُأِمـــــِن العــــــذاُب        فإْن َوحَّ

                   ولكــــِن َشْرُطهـــا بإمـــــاِم َعــــــْدٍل
                 َوإنِّي َشرُطهــــا َذَكـَر الِكتــاُب

َوُكنَت ِلشرِقهــا والغــــرِب بابــــــــًا 
عــــاُب غدا اإلميــاُن تْتلـوُه الشِّ       

َفطوبـــــى للذيـــَن َســـَروا ِبـــَدْرٍب
عـــاُب        ُتقاِرُعـُه املصائُب والصِّ

َوذا َعْهــــٌد مـــن املوىل َسيبقـــــى
       وباملهــديِّ ينَكِشُف احلجــــاُب

َسَيْمـــــاُل َكونهـــا ِقسطـــًا َوَعـــْداًل
واُب        ِبِه للـحــقِّ َسوَف ُيرى الصَّ

فال طــاٍغ بهـــــذا الكــــوِن يبقــــى
بـــاُب مِس ُيفَتَضُح الضَّ        وِعْنَد الشَّ

فيامـــــوالَي َقـــــد َتِعَبْت ُنفـــــوٌس
رِب قْد طـــاَل الغياُب        هلـــذا الصَّ

َفَكم داَرْت رحى اإلســـالِم فينــا
       وَكْم يف َدْهــِرنا َنَبَحْت ِكــــالُب

َوَكــــْم طـــاٍغ َتربَّـَع فـي ُربانــــــا 
فــال ِصـــْدٌق ُيقــاُل وال صواُب       

َوَفْلَسفـــــُة احليـــاِة َغَدْت ُسُكـــوتًا
       َفَكــــْم راَقْت اَلهليهـــا الثِّيــــاُب

وأصــواُت امللـــوِك بهـــا تباَرْت 
َوفـــي ُبْلداُنهــا َعَطــــَل ُاللُّبــاُب       

ـــــُة الُكبْــرى علينـــا َوذاَك احُلجَّ
       فمـا األقواُل إْن ُصــبَّ الِعقــاُب

نيــا بباقيــــــٍة ملَــــــرٍء  فمــــا الدُّ
وال زاٌد ُيـــرى ااّل الثَّــــــــواُب       

ــــى َفِســْر َنْهـــَج اهُلــداِة َوالخَتطَّ
باُب        بأمــواٍج حَيــوُط بهــا الضَّ

وُأسَوُتنــــا رســـوُل اهلِل تبقــــــى لُه 
نيــا اخلــراُب احُلسنــى وللدُّ       

وبالراضي الرضا سنصوُن َعْهدًا
       وُكبــرى احلجتيـِن ُهَو الكتـاُب

برحلة  تقوم  عائلة  كانت 
جلوسها  وأثناء  برية 
لتناول الطعام، وفيما هم 
تسلل  أكلهم  منهمكون يف 
عمره  طفل  خلسة  إليهم 
وهو  تقريبا  ونصف  سنة 

حيبو، ومل يشعروا به إال وهو بينهم، وسرعان ما أخذ 
تصرف  من  اجلميع  بشراهة..استغرب  األكل  يشاركهم 
أهله..  وأين  أتى،  أين  من  يعلمون  ال  الذي  الطفل  هذا 
عطفت  العائلة  جدة  لكن  متامًا،  مقفرا  يبدو  فاملكان 
الشديدين،  وعطشه  جوعه  من  الحظته  بعدما  عليه، 
وأخذت تلقمه اللقمة بعد اللقمة، وتسقيه املاء، ثم راح 
أفراد العائلة يبحثون عن أهله، فلم يعثروا على أثر هلم، 
فتوجسوا  طفل،  هيئة  يف  عليهم  نزل  انه جين  فظنوا 
خوفًا منه، وطلبوا من جدتهم أن ترتكه، فرفضت اجلدة 
حتى  رعايته  على  وأصرت  به،  ومتسكت  بشدة  ذلك 
حيضر له احد من أهله ألخذه عند افتقاده وقت غروب 
الشمس..ثم حانت ساعة رحيل العائلة استعدادًا للعودة 

إىل املنزل، لكن الطفل بعد أن أكل نام نومًا عميقًا.
العائلة  بقية  إن  معنا..غري  نأخذه  قالت اجلدة: سوف   
عنه  الشرطة  نبلغ  سوف  بل  هلا:  وقالوا  ذلك،  رفضت 
وهي من تتوىل أمره..عملت اجلدة له فراش نوم مريح 
وغطته وهي تبكي .. كيف ترتكونه يف الصحراء وحده؟

وأثناء عودتهم ذهبوا إىل أقرب مركز للشرطة، وأبلغوه 
عن قصة الطفل ومكانه.. حيث قال احد أفراد العائلة 
ذهبت  وفعاًل  مكانه،  على  ألدلكم  معكم  سأذهب  أنا 
مازال  وهو  ووجدوه  املكان  إىل  الرجل  مع  الشرطة 
وملسافة  الطفل  حبو  وتتبعت  بالبحث  بدؤوا  نائما..ثم 
سيارة  على  عثروا  ومضن  طويل  حبث  وبعد  بعيدة، 
منقلبة عدة مرات، ووجدوا سائقها وجبواره زوجته قد 
قبل  إن احلادث قد حصل هلما  ويظهر  فارقا احلياة، 
أيام، والطفل سلم وجنا من احلادث بقدرة اهلل تعاىل، 
هذه  إىل  اهتدى  حتى  وهو حيبو  السيارة،  من  خارجًا 

العائلة اليت أنقذته من املوت.

طـــــــفـــــــل
ابياٌت حبق اإلمام الرضا عليه السالمحكايٌة قصرية جدًا

َغريَب الداِر صْرَت بها أمريًا 
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هو الشاعر الشهري الشيخ حسني بن علي 
 1281 سنة  كربالء  يف  املولود  الكربالئي 

هجرية واملتوفى بها سنة 1328.
الدارجة  األول من شعراء  الرعيل  كان من 
بالفصحى  الشعر  نظم  إنه  )الشعيب( غري 
يف  متميزة  براعة  له  كانت  إذ  منه،  وأكثر 
املعاني واختيار األلفاظ والتعابري  اصطياد 
ومن  األحلان  بأعذب  للحب  وغنى  القوية 

الكربالئي(  )حسني  ديوان  الشعرية  آثاره 
األدباء  أحد  عليه  وعلق  مجعه  الذي 
املعروفني يف كربالء وصدر عن حياته كتاب 
وشعره(  حياته  الكربالئي..  )حسني  باسم 
سنة 1991 ميالدية ملؤلفه السيد سلمان آل 

طعمة.
اإلمام  استشهاد  ذكرى  يف  شعره  ومن 

احلسني )عليه السالم(:

تعاوت على الليث اهلزبر وضّيقت  
عليها األعادي واسعات املذاهِب

تسوم حسينًا إن يطيع أمريها  
وطوع يديه حتَف تلك املواكِب  
أبت نفسه العلياء ينقاد خاضعًا  

ويف كفه ماٍض صقيل املضارِب  
فكّر فريد الدهر فردًا على العدا  

ففرق بالبتار مجع املقانِب  

الشيُخ حسني الكربالئي

يا أبا الزهــــــراِء
د. ظاهر حمسن كاظم الشكري

ـــــاة يـــــــا أبــــــــــا الــــــــــزهــــــــــراء يـــــــا ســـــــر احلـــــي

يـــــــــا عـــــــــبـــــــــريًا مـــــــــن عــــــبــــــري األنــــــبــــــيــــــاء 

ودمــــــــــــــاء  ٍ بـــــــــدمـــــــــع  فــــــــديــــــــنــــــــاك  كـــــــــــم 

وبــــــــفــــــــأس الــــــعــــــلــــــم حـــــطـــــمـــــت الـــــطـــــغـــــاة

مـــــــنـــــــذ إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم عــــــلــــــمــــــت الـــــبـــــشـــــر 

ـــــــوه إمـــــــــــام ـــــــف ـــــــق ـــــــك ي ـــــــن كـــــــــــم إمـــــــــــــــــام م

الـــــــــــــورى عــــــلــــــمــــــت  اهلل  حــــــبــــــيــــــب  ــــــــــا  ي

فـــــشـــــربـــــنـــــا املـــــــــــــاء مــــــــن نـــــهـــــر احلــــســــني 

مــــثــــلــــك ضحى الــــــــزهــــــــراء هــــــل  أبــــــــا  يــــــا 

اإللـــــــــــه ـــــــت  ـــــــي ب يف  ــــــفــــــســــــك  ن ـــــــوا  ـــــــل ـــــــت ق

ــــــــه مــــــــن طـــــــغـــــــاة الــــــعــــــصــــــر أعــــــــــــــــداء اإلل

بـــهـــا كــــــــــــان  وان  الــــــــــــــــــدار  احـــــــــــرقـــــــــــوا 

احلــــســــني  زال  مـــــــا  الـــــــــزهـــــــــراء  أبـــــــــا  يـــــــا 

يـــــــا أبـــــــــا الـــــــــزهـــــــــراء هـــــــل اذكـــــــــــــُر أمـــــــــرًا 

األزل مــــــــنــــــــُذ  الـــــــــــــزهـــــــــــــراء  أبـــــــــــــا  يــــــــــا 

ــــــت أنــــــــــــــــــرت الــــــظــــــلــــــمــــــات ــــــي كـــــــــــم جتــــــل

هــــــــــــداة  ــــــــاس  ــــــــن ــــــــل ل آلــــــــــــــــك  يــــــــــــــــزل  مل 

ـــــاة  ـــــــــــــــورى مـــــعـــــنـــــى احلـــــي ــــا ال ــــمــــن ثــــــــم عــــل

ــــــاة مــــــن ال  ربــــــــــــــــــــًا  اهلل  ـــــــا  فـــــــعـــــــرفـــــــن

حجر  مــــــــن  رب  ُيــــــعــــــَبــــــد  أن  حـــــــاشـــــــا 

صـــــــــــــــــار لـــــــــلـــــــــعـــــــــامل مشـــــــــســـــــــا وقـــــــمـــــــر 

ـــــــــــــــرْب وِع ُحـــــــــــــــــــبٌّ  اهلل  يف  ديــــــــنــــــــنــــــــا 

ـــــــعـــــــم الــــنــــهــــر  ظـــــــامـــــــئـــــــًا مــــــــن ظـــــــامـــــــئ ِن

ولــــــــي  او  نــــــــــــيب  او  رســـــــــــــــــــول  مــــــــــــن 

لـــي ــــــــــــل  وي ـــــــــا  ي  : قـــــبـــــلـــــهـــــا  آذوا  ـــــــــم  ث

ــــي ـــــــــرب ظــــــــلــــــــمــــــــًا يــــعــــتــــل ـــــــــن يــــــصــــــعــــــد امل

ـــي عـــل املــــــــــــــوىل  زوجـــــــــهـــــــــا  أو  فـــــــــاطـــــــــٌم 

جـــــــرحـــــــنـــــــا الــــــــبــــــــاقــــــــي فـــــــلـــــــم يـــــنـــــدمـــــل

األجـــــــــل حــــــتــــــى  ــــــفــــــس  ــــــن ال يف  حـــــــســـــــرة 

كـــــــــنـــــــــت لـــــــــــــــــــــألرض شـــــــــــعـــــــــــاع األمـــــــــــــل

من سرِي أدباء كربالء 
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حتت
 اجملهر

................

...........

حممد املوسوي                
قال تعاىل يف كتابه الكريم: )) وإذ بوأنا إلبراهيم 
مكان البيت أن ال تشرك بي شيئًا وطهر بييت 
للطائفيني والقائمني والركع السجود وأذن يف 
ضامر  كل  وعلى  رجااًل  يأتوك  باحلج  الناس 
يأتني من كل فج عميق (( . جعل اهلل سبحانه 
فريضة احلج إىل بيته احملرم يف مكة املكرمة 
األديان  كل  من  مجعاء  البشرية  على  واجبا 
السماوية منذ خلق اهلل تعاىل النيب آدم 
وبنى  وحواء 
م  د آ

األنبياء  فكان  وقتها  يف  املشرفة  الكعبة 
واملرسلون يأمرون الناس باحلج إىل بيت اهلل 
احلرام ألنه أحد فروع الدين بالنسبة للمؤمن 
وأبنه  إبراهيم  النيب  دور  وجاء  املؤمنة  أو 
الكعبة  بناء  فأعادا  السالم  عليهما  إمساعيل 
املشرفة بعد أن هدمت بسبب السيول اجلارفة 
جلمع  ومؤمترا  للحجيج  مكانا  البيت  فكان 
الناس لكي توحدهم بكلمة التقوى وراية اهلدى 
ومناقشة آخر التطورات على واقعهم يف ذلك 
الوقت وإىل اآلن جيتمع كافة الطوائف املسلمة 
وأسود  أبيض  بني  فرق  فال  احلج  موسم  يف 
وبني غين وفقري وبني عربي وأجنيب وكما قال 
رسول اهلل حممد ) صلى اهلل عليه وآله ( : ) 

املسلمون سواسية كأسنان املشط ( . 
املقدس  املكان  هذا  يف  املؤمل  الشيء  لكن 

الطاهر كان يوجد حوله وداخله ) 360 ( صنما 
أو  العربية  ووثنا فكانت كل قبيلة يف اجلزيرة 
أي مكان يف العامل تدعي أن هلا صنما أو وثنا 
وهو إله هلم يعبدونه دون اهلل سبحانه وتعاىل، 
فحارب الرسول الكريم بدعوته السرية والعلنية 
يف  املكرمة  مكة  فتح  حتى  والضالل  الشرك 
واألوثان  األصنام  للهجرة وهدم  الثامنة  السنة 
كلها وأسلم من أهل مكة ومن حوهلا على الدين 
اإلسالمي اجلديد وهو خامت األديان السماوية 

 .
ويف السنة العاشرة للهجرة حج الرسول الكريم 
احلرام  اهلل  بيت  إىل  وآله(  عليه  اهلل  ) صلى 
ألف   )  120  ( من  أكثر  املسلمني  من   ومعه 
مسلم ومسلمة واليت مسيت حبجة الوداع فعلم 
التقيد بشعائر  املسلمني مناسك احلج وكيفية 

فريضُة احَلج ووحدة املسلمني

طالل فائق الكمالي       

هذا  بأن  أنفسنا  أقنعنا  ان  إىل  حالنا  سوء  ندبنا  قد 
البلد قد ُحكم عليه مبقت اهلل وغضب األقدار ، حتى 
منا من  بقي  ملا  ومّنفرا   ، واألشرار  للشر  بات موطنا 
أخيار، مما دعانا أن نركن أحالمنا على رف القنوط 
، وأن نطلق سراح اآلمال بعفو بال قيد أو شرط وإىل 
األبد ، فُحكم على اجلميع باإلعدام ، وعلى كل جنني 
وإن مل تلج فيه الروح  بالتهجري أو املرض أو التشظي 
من  بالسكون خللوها  املستقبل  رؤية  على  ُحكم  كما   ،
املبتغى واهلدف ، رغم تسابق كل إيديولوجيات العامل 
أخر  عند  الضوء  بصيص  وأطفأ   ، مبتغاها  تطور  يف 
النفق دون أن يسعى أي منا إلضاءته ولو بعود ثقاب ، 
حتى استسلم اجلميع إىل اليأس دون التواصي باحلق 
والصرب..... بتنا نستصرخ ضمري اإلنسانية نبحث عن 
من  هلا  مبا  احلية  الكائنات  مسميات  من  مسمى  أي 
أدنى حقوق .....نستمطر السماء قطرة ماء تنعش ظمأ 
بعد   ، لليأس  والتحية  باالستعداد  يقف  يكاد  شعب 
كل  مستنجدًة  اإلحباط  على جرف  سفينته  وقفت  أن 
الرموز واملرجعيات مبختلف أطيافها ملشروع إصالح 
صورة  عن  خيتلف  ال  ومقام   ، حال  سوء  من  آل  ملا 
امرأة عجوز ترتقب يومها الذي حُتمل فيه على أعواد 
خيزران اخلزي على أكتاف عبيد  إىل مثواها األخري 
الذل قد خلت صخرته  تراب  يعلوه  لتسكن يف قرب   ،
من النقش فال تاريخ وال حضارة وال نسب بل وال خط 

لسورة  الفاحتة .
نعم قد ندبنا سوء حالنا مبا فيه الكفاية حتى خجلنا 
من أنفسنا ومن تراب أرضنا اليت ندعي االنتماء إليها 
واليت أجنبت احلضارة األوىل وأترعت كل الرساالت 
باملخلصني والعارفني ، وكل النظريات مبراجع الفكر 
وقد   ، الرجال  بعمالقة  امليادين  وكل   ، العلم   ورواد 
من  جزئية  أي  ترتك  مل  اليت  السماء  برسالة  توجنا 
شاردة وواردة أال أحصتها مبا فيها خدش خد ، وكليات 

من جزر ومد .
الندب  عن  النفوس  وتهدأ  الدموع  تلك  نكفكف  ولكي 
والعويل ، ما علينا إال أن نرّقع ثيابنا ، ونّقوم أداءنا ، 

ونستّنطق هممنا ، ولو باستّذكار إحدى قصص رجولة 
األطفال عسى أن تسعفنا مبا تعلمناه من تلك العجوز 
اليت أثقلتها السنون واليت ختشى أن متوت بال عقب 
، وأن نتأمل قوهلا أن كسر عود لوحده يسري ، وكسر 
أعواد مرتاصة أمر عسري ، وأن استذكارنا لكل املعارف 
واحلكم ليس كافيا قطعا الفتقاره إىل األهم وتقدمه 

على املهم وهو السلوك األدائي للصراط املستقيم .
 لذا كان لزوما على مجيع رجاالتنا وبال استثناء ؛ رجال 
وأعالم  ودولة  سياسة  رجال   ، وفن  وأدب  وفكر  دين 
ما  وبني  يرغبون  ما  بني  احلاصلة  اهلوة  يردموا  أن   ،
عليهم من عمل وسلوك بالسعي إلشعال عود ثقاب يف 
ليل أليل عسى أن ُيضيء ما حولنا ، كي نضع أقدامنا 
على اجلادة اليت تقودنا إىل أضعف املبتغيات ، إن مل 
نستطع أن حندد عظائم القضايا ، للخروج من أزمة 
تفتقر إىل الرجال .....رجال خملصون ..... فال حياة وال 

فكاك من أسر وال حلحلة ألزمة بال رجال.
فكلنا   ، منها  مناص  واليت ال   ، أزمتنا  تكمن  هنا  نعم 
على  جرائم  من  اقرتفناه  فيما  استثناء  وبال  شركاء 
السري  نعزم  أن  علينا  أموات  أحياء  وألننا   ، أنفسنا 
خطوة إىل اإلمام جبد وجد يف تشخيص ماهية العلة 
ألهميتها يف جدولة التغري كخطوة اوىل للنهوض بثورٍة 
تكن  مل  إن  يقف  مل  الذي  الدم  نزيف  لوقف  ......ثورة 
هناك ثورة توقف عجلة الفساد اليت طاملا أخذتنا ميينا 
ومشاال كذرة رمل يف وسط صحراء ،أو قشة بني أمواج 
، كل همه  للحط من فساٍد  ثورة    ...... حبر متالطمة 
ململكة  جاه  من  يسعى  وما   ، واألنا  الذات  بناء صرح 
على دوحة خضراء ، أو ملا يكتنزه من بيضاء وصفراء ، 
ثورة على كل من ينخر جبسد هذا البلد ليجمع فتافيت 

الرقيق ويهد به صرحا طاملا بنته لبنات من دماء .
كياننا  هد  كربى  آفة  إال  واملالي  اإلداري  الفساد  فما 
وهو يطرق بيده أالمثة مجيع مؤسساتنا  اجملين عليها 
إىل عصا  ليمسخها  واألفكار  واملفاهيم  القيم  فنال   ،
ركنت على جدار مائل ليس إال ، قد يتكئ عليها البعض 
أو  االنتخابات  أيام  من  عرجاء  مسرية  يف  العوز  يوم 

املنازعات أو املناظرات .
هذا الفساد الذي طال القانون ، كما طال بعضا ممن 

تربع على قمة جبل اإلباء الذي مل يبقى منه إال أحجار 
متناثرة هنا وهناك ، بل طال البصرية ليبتلى الناظر 
بعمى األلوان ، ويلتبس عليه األسود من األبيض  فتنهار 

املؤسسة بكاملها وينهار اإلنسان .
فالدعوة إىل مجيع منابر الدين بطوائفهم املختلفة ، 
ومنابر الساسة بعدد أحزابهم ، ومنابر اإلعالم مبختلف 
وسائلهم ، ومنابر الفكر بألوان فنونهم ، وللجميع بكل 
الفساد  الجتثاث  إصالح  ملشروع  دعوة   ..... قومياتهم 
ووقف نزيف الدم واملال ...... مشروع انطالقته عامنا 
اهلجري القادم الذي نستقبله بذكرى استشهاد اإلمام 
احلسني عليه السالم إمام الشهادة واإلصالح ......دعوة 
جلعل عام 1433 هـ عام إصالح كما كان إعالن اإلمام 
الشعب  وهذا  والوطن  اهلل  فيه  ُيبايع  وان   ، قبل  من 
العام عام مشروع  اجلريح واحلسني ، ألن يكون هذا 
وفروعه  وأجندته  الفساد  أنواع  كل  ضد  احلسني 

املختلفة ، ويكون يف كل فرع لنا كربالء .
ونقرع طبول احلرب  العدة  نعد  أن  علينا  نعم سادتي 
الجتثاث الفساد وضعف النفوس ، علينا أن نعزم على 
املسري رغم علمنا مبرارة احلرب ، ومعوقات ترمجة 
يد  على  بالضرب  التوازن  وصعوبة   ، فعل  إىل  القول 
الشر وهو يعلن دولته علنا على رزايا وجراحات شعب 
ذاق األمرين حتى بات ال يعرف طعم احللوى ، فالدعوة 
مفتوحة لكل حر أبي يروم العيش على ضفاف الكرامة 
 ، الصحيح  االجتاه  حنو  خطوات  أو  خطوة  بالسري 
مبتدئني بأنفسنا يف استقباح القبيح منطلقني ملشروع 
ضد الفساد وألوانه  ليكون عالمة استقباح وجناية ال 
تغتفر ، وذلك بان نأخذ بيد احملسن ونثمن عمله ونثيبه 
، ونوقف متادي املسيء ونعاقبه ونبرت يد اجلور، فيكون 
األمان  بر  إىل  انعطافنا  آليات  أحد  والعقاب  الثواب 
واإلعالم  والدولة  الدين  منابر  بتوجيهات  متوجا   ،
موضحة عظيم وجسيم األثر السليب للفساد واملفسد 
كجرمية جتاوز  حقيقته  على  يصور  أن  الذي جيب   ،
على الوطن والشرف واألخالق وغريها من املصاديق 

األخرى .
إنها دعوة للجميع بال استثناء إلعداد آليات تنجح هذا 

املشروع وتديم بقاءه من أجل اإلصالح .

ميثاق عهد وإصالح ..... بني يد اإلمام احلسني

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 22

مقاالت



واجْه احلقيقة بإنصاف

قانوُن االدعاء العام... وحمنة هذه األيام                                                                   

م/ إيضاٌح

قد يعيش اإلنسان على وهم ال حقيقة له اال عند الذين حواليه او انه خيشى ان يعرف حقيقة امر ال حيبذ نتائجه او انه ال يكون على هواه واذا ما جوبه 
باحلقيقة كان هنالك انتقادات او سلبيات بتصرفه او شيء خيصه يرفض هذا االنتقاد وقد يعنف من ابلغه بذلك وهذا ناجم من ضعف يف املواجهة او 

الكرب والكربياء وهذا مما جيعل املرء عرضة لالنتقاد اكثر مما كان عليه سابقا .
ومن جانب آخر أن يكون الشخص الذي يطلع اآلخر على ما خفي عنه ان يكون منصفا عادال متجردا من األهواء النفسية والشخصية اجتاه االخر وان 
تكون غايته نبيلة حتى ينبه زميله او مسؤوله يف العمل ليتجاوز السلبيات ، ومن حق الذي يوجه لعمله او لقراراته  االنتقاد ان يطلع على حقيقة االمر 

فليس كل ما يقال له هو صحيح .
قلمي املتوا�سع

الــعــدد:
التاريخ: 

 55
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إىل / القارِئ الكريِم

حسني علي جاسم                                    

البلدان  يف  عاشوا  الذين  من  الكثري  حدثين 
هذه  إىل  سافروا  والذين  واملتطورة  الدميقراطية 
يف  األساس  العنصر  هو  فيها  املواطن  إن  الدول 
احلد من اجلرائم واملخالفات القانونية فهو يؤمن 
بان القوانني إمنا شرعت للحفاظ على أرواح الناس 
السعيدة  العام وتوفري األمن وتأمني احلياة  واملال 
لديه  تتوفر  أو  خمالفة  يرى  إن  ما  فهو  لذلك  له 
معلومة عن جرمية ال يتوانى حلظة يف اإلخبار عن 
أهمية  استشعر  وكأنه  باملعلومة  واإلدالء  املخالفة 
ما فرضه  اهلل عليهم من فريضة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر ولعل ما حدث لصاحبنا الشرقي 
أراد  عندما  أوربية  امرأة  عند  سائقا  يعمل  الذي 
إن يسدي خدمة لسيدته فاخربها بطريقة متكنها 
من التهرب من دفع ضريبة سري سيارتها فأقرتح 
))على طريقة بعضنا ظنا منه انه سينال رضاها(( 
حتى  كالمه  من  انتهى  أن  وما  مرت  الكيلو  تعطيل 
طردته من العمل، أتعلمون مل فعلت ذلك معه ؟؟؟ 

منها  ينال  أن ضرر غشه سوف  من  متيقنة  ألنها 
اهلل  رسول  حديث  حقيقة  أدركت  وكأنها  ما  يوما 

)صلى اهلل عليه وآله()من غشنا ليس منا(. 
من  أول  أننا  نتباهى  بلد  يف  اليوم  أحوجنا  وما 
سن  القوانني  وبأننا خري األمم ))كنتم خري أمة 
اليت  اإلسالم  قوانني  تبين  إىل  للناس((  أخرجت 
وما  العمل،  يف  واإلتقان  العام  املال  على  حتافظ 
مالي  اليوم من فساد  العراق  يعيشها  اليت  احملنة 
للدول  التتويج  منصة  يعتلي  جعلته  و......؟  وإداري 
أننا ال  القلب  باملراكز األوىل ومما يدمي  الفائزة 
بأننا  ندعي  الزلنا  ذلك  ومع  نعوت  هلكذا  نكرتث 
خري األمم وحالنا يرثى له، وهو نتاج تركنا فريضة 
ظلمناهم   املنكر))وما  عن  والنهي  باملعروف  األمر 
اإلدراك  يظلمون((وعدم  أنفسهم  كانوا  ولكن 
ألهمية ما شرع من قوانني اليت هي جزء ال يتجزأ 

من الفريضة  منها:
 ))قانون االدعاء العام رقم 159 لسنة 79 وتعديالته(

الذي أخذ على عاتقه وكما جاء يف املادة )1( منه)أوالـ 
وأمنها,ومؤسساتها,واحلرص  الدولة  نظام  محاية 

على الدميقراطية واملصاحل العليا للشعب واحلفاظ 
على أموال الدولة((، ومن هنا فالبد لالدعاء العام 
من تفعيل دوره مبا خولته القوانني ليسهم مع من 
من حمنته،  العراق  أخراج  يف  املواطنني  من  أراد 
الشعبية  الرقابة  دور  ممارسة  اجلميع  على  أقول 
وأوجبه  كفله  الذي  الدولة،  مؤسسات  عمل  على 
اليت  ـأوالـ  والعشرين  السابعة  املادة  يف  الدستور 
واجب  حرمة,ومحايتها  العامة  ))لألموال  نصت 

على املواطن(. 
وعلينا أن نتذكر ما درسناه يف املرحلة االبتدائية 
للوطن  وواجبات))الوفاء  حقوق  املواطنة  إن  من 
جزء  عن  والتنازل  بواجباتنا  القيام  علينا  حيتم 
ونصنع  لنحفظه  حقوقنا  نسميه  من)طعنات(ما 
اليوم  العراق  ((فأبونا  القادمة  لألجيال  احلياة 
املتصيدين  بعض  حراب  ومن  منا  بنا  يستغيث 
يف  يوم  كل  طعناتهم  تنفك  ال  الذين  العكر  باملاء 
مجيع مفاصل جسده الطيب، ولعل القائل مبقولة 
بالعراق(( ليس بعراقي بل ال  هذه األيام ))شعلّي 
يستحق أن يسمى عراقيا.                                           
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ترميُم المدارس أثناء الدوام 
وكأن املدارس اعتادت على أن يكون الدوام ثالثيا مع اإلرباك يف العملية التدريسية والعبث مبمتلكات املدرسة صاحبة البناية األصلية حيث 

ان الدوام الثالثي من املشاكل اليت تعرتض تقدم العملية التدريسية يف البلد ال سيما إن وقت احلصة الواحدة يصبح اقل من املقرر.

أربع مدارس سيتم توزيعها على مدرستني مع الغاء إعدادية من خالل توزيع طالبها على بقية اإلعداديات ، ليصبح دوام الطالب ثالثيا , 

ال اعلم اين كان االخوة املشرفون على بناء وترميم املدارس يف العطلة الصيفية من القيام بذلك ؟.

إعداد: حسنني الشاجلي

يتعاون الزوجان على بناء األسرة وحتمل املسئولية 
، والرسول األعظم يقول يف هذا الشأن: )كلكم راٍع 
وكلكم مسؤول عن رعيته: اإلمام راٍع ومسؤول عن 
رعيته،  ومسؤول عن  أهله  راٍع يف  والرجل  رعيته، 
واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، 
رعيته،  عن  ومسؤول  سيده  مال  يف  راٍع  واخلادم 
منهما  فكل   ...) رعيته   عن  ومسؤول  راٍع  وكلكم 
يكمل عمل اآلخر فاملرأة تعمل ضمن اختصاصها، 
وما يتفق مع طبيعتها وأنوثتها، وذلك يف اإلشراف 
وصدق  األوالد،  برتبية  والقيام  البيت،  إدارة  على 

من قال: 
األم مدرسة إذا أعددتها

  أعددت شعًبا طيب األعراق
يتفق  وما  اختصاصه،  يعمل ضمن  كذلك  والرجل 
مع طبيعته ورجولته، وذلك يف السعي على العيال، 
والقيام بأشق األعمال، ومحاية األسرة من عوادي 
روح  تتم  هذا  مثل  ويف  األيام..  ومصائب  الزمن، 
أفضل  إىل  ويصالن  الزوجني،  بني  ما  التعاون 
النتائج، وأطيب الثمرات يف إعداد أوالد صاحلني، 
وتربية جيل مؤمن حيمل يف قلبه عزمية اإلميان، 
ويف نفسه روح اإلسالم، بل ينعم البيت أمجعه ويرتع 
قال  واالستقرار،  والسالم  احملبة  ظالل  يف  ويهنأ 
تعاىل: } َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا 
ًة ِإنَّ يِف َذِلَك  ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرمْحَ

ُروَن {]سورة الروم آية: 21[. آلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ

استقامة عامة على أمر اهلل، وحرص من اجلميع 
على أداء الفرائض والكف عن املعاصي، مع التطلع 
,التفكري يف مصلحة  وأتقى،  يكونوا أصلح  أن  إىل 
للوالدين،  اخلاصة  املصلحة  على  وتغليبها  األبناء 
واحلرص على التفوق والنجاح لدى الصغار والكبار، 
ضرب القدوة الطيبة واحلسنة لألبناء بتصرفاتهم 

وسلوكهم اليومي.
وحل  بشئونهم  واالهتمام  لألبناء  األبوين  مساعدة 
أمر  هلو  وقتهم  من  املزيد  أبنائهم  ومنح  مشاكلهم 
مهم يعني يف إضفاء جو من احلب والسرور والبهجة 
ورعايتهم  اهتمامهم  العائلة، ألنهم حباجة إىل  يف 
األمور  هذه  مثل  ومراعاة  ونصائحهم،  ودعمهم 
تقوي الرابطة األسرية بشكل كبري، وتساعد األبناء 
املتعاون  املسلم  للبيت  الطيبة  الصورة  حفظ  على 
األبناء  املشاحنات واخلالفات، وجتعل  اخلالي من 
يقدرون العالقة الطيبة بينهم وبني والديهم تقديًرا 
بالًغا وتساعدهم يف تربية أبنائهم واحملافظة على 

بيوتهم مستقبال بإذن اهلل. 
بذلك كله وغريها من املثل العليا تسود قيم أخالقية 
طيبة  عالقات  وتسود  األسرة،  إطار  داخل  مثلى 
الرفيع  اخللق  تكريس  يستوجب  ما  أفرادها  بني 
بني األب واألم من جهة وبني األفراد إزاءهما من 
جانب وإزاءهم من جانب آخر، يرفلون مجيعا يف 
احملبة والتآزر واملودة والتآخي والتحابب، بعيدا عن 
اليت هي  والشحناء،  والبغضاء  والكراهية  احلسد 
هم  أولئك  أولياءه  فيها  يورد  الشيطان  موارد  من 

األخسرون أعماال.

في بيِتها صندوقاِنتعاوُن الزوجني يف بناء األسرة وتربية األوالد

ميعاد الالوندي

فيه  مجعت  مثني  صندوق  المرأة  كان 
وسعت  عليه  فحافظت  والذهب  اجلواهر 
جاهدة أن ال تطوله أيادي اللصوص، ولكن 
مثة صندوق آخر لديها أمثن من األول ذاك 
وخانت  أهملته  لكنها  الصغري  ولدها  هو 
األمانة اليت أودعها اهلل تعاىل يف عنقها 
وما أدت حق تربيته ومل تبذل جهدها كأم 
فيه من صفات اخلري  بان جتمع  صاحلة 
والفضيلة حتى استغل الغري هذا الصندوق 
اخلاوي واخذ جيمع فيه كل صفات الشر 
الولد  َشب  أن  النتيجة  فكانت  والرذيلة، 
على هذا فطالت يده صندوق جموهراتها 
اإلبالغ  تستطع  مل  إنها  واملصيبة  وهرب، 
عنه ألنها هي اليت من جنت على نفسها 

فخسرت الصندوقني واىل األبد.
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كلمات من نور
قد تفرض الظروف أو نفرض حنن على أنفسنا املعيشة مع 
أهل الزوج، فالوالدان وأوالدهم وزوجاتهم يسكنون يف منزل 
املشاكل  حدوث  حينها  نستبعد  فال  صغرًيا،  كان  ولو  واحد 
فقد جتد  تعيشه،  الذي  النفسي  والضغط  االختالط  نتيجة 
الزوجة حياة غري اليت اعتادت عليها يف بيت أهلها، وأناسا 
ما عاشت  والتقاليد عن  والعادات  واآلراء  باألفكار  خيتلفون 
أن  هلا  فكيف  مبشاكل،  يوقعها  وهذا  أهلها،  بيت  يف  عليه 
تعيش وتتأقلم مع أهل زوجها؟! فما عليها سوى تتبع عاداتهم 

وتقاليدهم؛ فهذا يساعدها على التأقلم مع أهل زوجها.
قريب  وهدف  أسرة  لكل  عزيز  مطلب  الزوجية  السعادة 
املنال لكل من حرص عليه وسعى إليه؛ فاألسرة مرتع العطاء 
واألمان، وراحة البال وطريق النجاح، يعترب الزوج وهو أساس 
األسرة فلذة كبد أمه، تعبت على تربيته وتعليمه، وسلمته بيد 
زوجته أمانة، فوجب عليها أن حتافظ عليها، وذلك بالتلطف 

والتقرب من أهل الزوج وخاصة أمه، وإظهار االحرتام هلا.
فهناك عدة نقاط قد تساعدك عزيزتي الزوجة على كسب 

ود أهل زوجك:
نقبل من  وأبيه، فكيف  تغاري من حب زوجك ألمه  أن  إياك 
بالغرية من حب زوجها ألمه،  تبدأ حياتها  أن  زوجة مسلمة 
وكيف نقبل من زوجة مسلمة أن توحي لزوجها أن يبدأ حياته 
ويقطع  والديه  يعق  أهله،  يف  ورسوله  تعاىل  اهلل  مبعصية 

رمحه من أجل رضا زوجته؟! 
جيب أن تعريف أن كل أم متعلقة بابنها، وكل ابن متعلق بأمه، 

وال ميكن أن تبعدينهما عن بعض، فتأقلمي مع هذا الوضع.
ألهله  الزوج  فحب  سيئة،  صفة  ليس  ألهله  الزوج  حب  إن 
وإخوانه  ألخوته  ورعاية  وأبيه،  ألمه  برٍّ  من  عليه  واجب 

وصلتهم وزيارتهم.
البداية على أن جتتهدي وحتسين معاملة أم  النية من  بيِّيت 
قال  أمك،  مبثابة  وتقدرينها  منها  التقرب  وحتاولي  زوجك، 
رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم ) إمنا األعمال بالنيات 

ولكل امرئ ما نوى (
اعملي لنفسك إحياء ذاتيًّا بأنك تستطيعني بعون اهلل وتوفيقه 
بأم زوجك عالقة حب وود وتفاهم،  أن جتعلي من عالقتك 

ادعي اهلل كثرًيا بأن حيببك بأهل زوجك.
أم زوجك؛ فهي مبثابة أمك،  بينك وبني  السن  تذكري فارق 
فاحرتام الكبري واجب، وتقبلي كالمها وآرائها بصدر رحب، 

حتى وإن كانت ختتلف عن آرائك وأفكارك.

عبد الستار جابر الكعيب 

من األمور اليت يتحلى بها اإلنسان ) اهِلندام( حيث 
وتنظيم  واعتداله  القد  ويعين حسن  العرب،  عرفته 
املالبس ، وهو واجب اجتماعي وأخالقي وديين حتى 
يكون الفرد مجيل الوجه حسن املنظر متزن املالمح 
نظيف املالبس ، ألن اجلمال من أهم عوامل احملبة 
وهو سر السعادة ورمز النجاح ، لذا فإن اهِلندام غري 
يوّلد  قد  أو  نفسية  عقد  نشوء  إىل  يؤدي  قد  املتزن 
ال  قد  أو  األشخاص  بعض   من  التحقري  من  شيئا 
حُيرتم الفرد أو تقل مكانته أو شخصيته يف اجملتمع. 
والن  كل واحد من البشر  له خصوصيته وسلوكيته 
بينهم  من  كان  فإذا  وِهندامه  وشخصيته  ونفسيته 
أو  تهكمهم  يثري  قد  فانه  الئق  غري  مبظهر  هو  من 
من  ليس  ألنه  هلم  حتقريًا  يعتربونه  أو  امشئزازهم 
مستواهم حبسب ظنهم ألن ِهندامه هو الذي حتكم 
احلالة  هذه  يأتي يف  الظن  سوء  وان  يف شخصيته، 
وان  باطنها  على  وليس  األمور  من  الظاهر  على 
عند  به  واملتعارف  املألوف  نسق  على  هو  اهلندام 
من  وان   ، البادية  أو  القرية  أو  املدينة  يف  الناس 
والسالمة  الصحة  هذا  عصرنا  يف  اهلامة  املواضع 
نظافة  من  بيئة صاحلة صحيًا  تأمني  وتعين  العامة 
سالمة  على  للمحافظة  وغريها  واملالبس  اجلسم 
 : مفاده  للبريوني  رأيا  تذكرت  وقد   ، والبدن  النفس 
إن نظافة اهِلندام تعين حسن الطوية الداعية للطاعة 
يف  اإلنسان  خلري  بالصواب  واألخذ  القناعة  وعز 

احلياتني العاجلة واآلجلة. 

وحنن نرى يف ذلك اهتمام علماء املسلمني يف الطب 
اجلمالي وأدوية الزينة ، وحيث إن الدين اإلسالمي 
وما  الثياب  من  احلسن  اللباس  استحباب  إىل  دعا 
 ، األمم  واحرتامه بني  املسلم  الشخص  بكرامة  يليق 
فعلى املسلم أن ُيظهر نعمة اهلل تعاىل عليه وباألخص 
)أحل  تعاىل  اهلل  الن  منهم  الفقري  وحتى  األغنياء 
لعباده الطيبات( وليس هنا الزهد والتواضع يف لباس 
الثياب  ليكون الشخص وسخ  واملسكنة  والذلة  الفقر 

أشعث الشعر. 
عن جابر بن عبد اهلل األنصاري)رضي اهلل عنه( قال: 
فرأى  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  أتانا 
رجالً  أشعث قد تفرق شعره فقال )صلى اهلل عليه 
واله وسلم( : أما كان هذا جيد ما يسكن به شعره ؟ 
ورأى رجالً  عليه ثياب وسخة فقال )صلى اهلل عليه 

واله وسلم( : أما كان هذا جيد ما يغسل به ثوبه ؟ 
وان ما قاله اهلل عز وجل وحتدث به الرسول األكرم 
اهلل  من  يأتي  اجلمال  والن  اجلمال  حب  على  دليل 

تعاىل فان اهلل تعاىل مجيل حيب اجلمال.
إذا صاحبه  الن اجلمال سيماء أهل اإلميان السيما 
التكرب وهذا لعمري موجود  الزهد والتواضع وترك 
)عليهم  املعصومني  واألئمة  والرسل  األنبياء  يف 
الفاخر  امللبس  يلبسون  كانوا  السالم( ويف مثل ذلك 
والرباق  كاحلرير احملض  الناعم  ويرفضون  اخلشن 
واجلذاب، وهذا أمري املؤمنني )عليه السالم( القدوة 
احلسنة بزهده وتواضعه يرقع ثوبه اخلشن إذا تطلب 
تعاىل   اهلل  ملرضاة  اجلديد  بثوبه  ويتصدق  األمر 

واحلمد هلل رب العاملني .

اهِلنداُم مجاله بني الزهد والتواضع

أكسيب ود أهل زوجك 
أرقى كلمة هي احملبة  أعظم كلمة هي اهلل   

أقوى كلمة هي احلق  اقرب كلمة هي اآلن   

أعمق كلمة هي النفس  أسرع كلمة هي الوقت   

أطول كلمة هي األبد  أعذب كلمة هي الوطن  
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

الوصية
 بالثلث 

ملا  العبد  استغالل  عدم  حقًا  امللفت  من  إن 
أعطاه احلق املتعال من حق الوصية )بالثلث( 
يف األموال ، واحلال أنه أحوج ما يكون للدرهم 
بعد وفاته ، ردًا ملظلمة أو كسبًا لدرجة ..ولو 
أذن للميت أن يتصرف يف كل ما لديه يف عامل 
بأوالده  وفداء   ، بأمواله  تصرفًا   - الوجود 
يف  مضمونه  ورد  كما   ، ذلك  لفعل   - وذويه 
قوله تعاىل: } يود اجملرم لو يفتدي من عذاب 
اليت  وفصيلته  وأخيه  وصاحبته  ببنيه  يومئذ 
تؤويه ومن يف األرض مجيعًا ثم ينجيه {..فكم 
مأذونًا   ( كان  أنه  يرى  عندما  حسرته  تعُظم 
من  مستغٍن  هو  من  آثـر(   ( ولكنه   ، بذلك   )
األحياء على نفسه ، وهو مفتقر أشد االفتقار 
أفنى  أن  بعد   ، ملكه  يف  داخاًل  كان  ما  إىل 
عمره يف مجعه ؟!..والقرآن الكريم يذكر هذه 
احلالة بتعبري بليغ : } ولقد تركتم ما خولناكم 

وراء ظهوركم { . 

بتول علي 

هل تعلم إن بعض احليوانات تغسل طعامها قبل أكله ، وان هناك أنواع من األمساك حتمر بطنها 

وحلقها حينما تغضب.

هل تعلم إن بعض احليوانات تضع بيضها قشرته مرنة حتى ال ينكسر عند الضغط عليه.

هل تعلم إن الضوء األمحر يطرد البعوض واللون األزرق جيذبه.

هل تعلم إن احلصان إذا قطع ذيله مات وان العقرب إذا أحيط بالنار يلدغ نفسه وميوت.

هل تعلم إن نافورة املاء اليت تدفع من رأس احلوت فوق مججمته يصل ارتفاعها إىل تسعة أمتار أحيانا .

هل تعلم ؟!

• االخ صادق شنان العارضي من النجف 
على  جزيال  شكرا  احلرية  ناحية  االشرف 
مساهمتك ونود ان نعلمك باننا نشرنا اغلبها يف 

االعداد السابقة نامل منك اجلديد. 
خادم  بكتابة  اكتفى  االخوة  احد  من  وصلتين  مشاركة   •

للحسني عليه السالم بدال من امسه واملشاركة مجيلة هذا 
نصها :

سال مجاعة االمام عليا )عليه السالم( متى كان اهلل عز 
وجل ؟

اول  ال  التاريخ  قبل  موجود  اهلل   : السالم  عليه  قال  
 ، اثنان  قالوا  ؟  الثالثة  قبل  ماذا  قال:  ثم   ، لوجوده 
قبل  ماذا   : قال   ، واحد   : قالوا  ؟  االثنني  قبل  ماذا  قال: 

الواحد ؟ قالوا ال شيء قبله. 
قال عليه السالم : اذا كان واحد العدد ال شيء قبله فكيف 

بالواحد احلقيقي وهو اهلل عز وجل ؟!!
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�سورة وتعليق..

يا لروعة
ال�سورة
وامل�سور

عالء الكركوشي

لقد انعم اهلل علينا بنعم ال حتصى وال تعد فكل ما 
أن  أو نستطيع  نريد  ما  الكون وكل  هو موجود يف 
حنصيه عند اإلنسان فهو من مكارم واجزال العطاء 
النعم هي  الكريم وأعظم هذه  العزيز  لنا من لدن 
يد  على  بها  تعاىل  اهلل  كرمنا  اليت  اإلسالم  نعمة 
عبد  بن  حممد  العاملني  رب  حبيب  املرسلني  سيد 
رمحة  املبعوث  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  اهلل 
عليهم   ( الطاهرون  الطيبون  بيته  وآل  هو  للعاملني 

السالم(..
ومن العطايا اجلليلة من لدن اجلليل الكبري واليت 
جيتمعا  ولن  مل  نعمتان  هي  هنا  تأملنا  حمل  هي 
يف خملوق على الكرة األرضية سوى لدى اإلنسان 
اجلنسية(  الغريزة   ( و   ) العقل   ( نعمتا  وهما  أال 
فباألوىل فضلنا على احليوانات ويف الثانية فضلنا 
على املالئكة ، فيجب أن نشكر اهلل على النعمتني 
وان نؤدي حق شكر النعم للخالق ، فما هي الطريقة 

املثلى لشكره تعاىل ؟
العزيز سبحانه يف  زرعها  اليت  اجلوهرة  هذه  إن 
العقل(   ( فبه  اجلواهر  وأعظم  أمثن  هلي  داخلنا 

بيت  أهل  عن  الروايات  وتقول  ويعاقب،  اهلل  يثيب 
الرمحة إن اهلل عندما خلق العقل فقال له : اقبل 
فاقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال وعزتي وجاللي 

بك أثيب وبك أعاقب.
لقد خلق اهلل تعاىل اإلنسان بأحسن تقويم وجعله 
خليفة يف األرض كما جعل له عقالً  من خالله يعي 
النظام الدنيوي ويتمسك به ومييز بني اخلري والشر 
واحلق والباطل، فان التزم به كان من الفائزين يف 
الدارين وان ختلى عنه أو فرط واستهان به كان من 
اخلاسرين، وإذا جنا اإلنسان من اخلسارة والضالل 
استطاع أن يبين جمتمعًا صاحلًا متكاماًل سليمًا، 
اهلل  ونشكر  اجلوهرة  هذه  تكرم  النجاح  وبهذا 
العاملني  رب  بعظمة  أيضا  التدبر  من خالل  عليها 
وخبلقه اجلميل وان جنهد أنفسنا وعقولنا من اجل 
تطوير البشرية لرفع املستوى االجتماعي والثقايف 
للمجتمع وان يسخر كل شخص عقله خلدمة نفسه 
ومن حوله حتى يرد مجيل هذه النعمة إىل اخلالق 
فاحلديث يقول ) شكر املخلوق من شكر اخلالق( 
وتطوير  بديننا  بالتفكري  اجلوهرة  هذه  فلنكرم 

علومنا وثقافتنا الدينية والعامة.
أما النعمة الثانية فهي نعمة الغريزة اجلنسية اليت 

رفعها اهلل من املالئكة ووضعها داخل اعز خملوق 
خالل  من  والتكاثر  الوجود  نعمة  هي  لتكون  لديه 
اهلل  )صلى  اهلل  رسول  فحديث  والتعايش  التزاوج 
بكم  ألباهي  تكاثروا  تزاوجوا   ( وسلم(  واله  عليه 
واألنثى  الذكر  وعال  جل  اهلل  خلق  عندما  األمم( 
وسن هلما الزواج كي حيفظ البشرية من االنقراض 
وتكون هذه العالقة سبباً  للتكاثر وتكوين األسرة ، 
إن هلذه النعمة قوى خارقة جبارة فيها قد يتحطم 
اإلنسان ويصبح عبدا لشهوته ونزواته وبئس العبد 
عندما يكون عبدًا لشهوته فيقول اإلمام علي )عليه 

السالم( ) العبد حقًا من كان عبدًا لشهوته( .
فال تكن أيها املسلم املؤمن عبدًا لشهوتك وغريزتك 
احليوانية بعد أن خلقك ربك حرًا لست عبدًا ألحد 

إال هلل رب العاملني ..
إن هذه النعمة اليت وجدت فينا ليست للعبث واللهو 
وإمنا هي هبة جليلة الستمرار البشرية، هبة جيب 
العالقات  خالل  من  استغالل  أحسن  نستغلها  أن 
الشرعية الصحيحة ال أن جنعل أنفسنا كاحليوانات 
تسعى وراء غرائزها احليوانية فقط، كرمنا ورفعنا 
أنفسنا يف غري مكانها،  أو نضع  اهلل فال نرخص 

فاتقوا اهلل يف نعمكم.

اتقوا اهلَل تعاىل يف نعمكم

A L A H R A R  M A G A Z I N27 جملة االحرار اال�سبوعية

واحة األحرار



إن عوامل اخلطورة ألمراض السرطان هي:
أوالً  : الغذاء غري الصحي

أشار تقرير عاملي أعده الصندوق العاملي ألحباث السرطان إن 30-40% من أمراض السرطان ترتبط ارتباطًا 
مباشرًا بالنظام الغذائي ويشمل الغذاء غري الصحي:

أ - األكالت والوجبات السريعة حيث يتم حتضري األكالت وقليها لوجبات متتالية بنفس الدهن أو الزيت 
فينتج عن االحرتاق املتكرر حتول بعض املواد فيه إىل مواد مسرطنة.

البقوليات  أو  السرييال(   ( املتخمرة  واحلبوب  اجملهزة  واللحوم  السكرية  واملشروبات  اجلاهزة  والعصائر  املعلبة  األغذية  اعتماد  ب - 
واحللويات الصناعية، كلها حتتوي على سعرات حرارية عالية جدًا باإلضافة إىل مواد حافظة وصبغات ملونة كلها ترتسب يف اجلسم وترتاكم على 

مدى األيام وتكون سببًا لنشوء السرطانات.
ت - األكل غري النظامي : حيث إن طبيعة الغذاء الشرقي يتم فيه الرتكيز على تناول اخلبز والرز واألغذية املشبعة بالدهون يف الوجبات الرئيسية 
ويقل الرتكيز على الربوتينات واخلضروات والفواكه الطازجة مما جيعل اجلسم عرضة ملخاطر اإلصابة بالسرطان والسمنة والرتهل وإضعاف 

جهاز املناعة فيه.
ثانياً  : التدخني :

التدخني عامل رئيسي ومباشر لإلصابة بسرطان الرئة والربوستات واملثانة لدى الرجال وسرطان املبيض 
القلب  وأمراض  الشرايني  لتصلب  الرئيسي  املسبب  كونه  عن  فضال  النساء  لدى  والثدي  الرحم  وعنق 

والتجلط.
.)O ( كذلك يزيد من نسبة اإلصابة بقرحة املعدة واالثنى عشري وخاصة حلاملي فصيلة دم

وضرر التدخني ال يشمل املدخن فقط بل يعمل على عائلته ) وزوجته وأطفاله وآخرون( هم ضحية دخانه أيضا 
فهم معرضون بسبب االستنشاق السليب للدخان إىل نفس األضرار اليت ميكن أن يتعرض هلا املدخن.

ثالثاً  : امللوثات البيئية :
إن العوامل البيئية تسبب ما يقارب 80-90% من األمراض السرطانية وأهمها:

أ - خملفات احلروب من اليورانيوم املشع واألسلحة الكيمياوية وغريها اليت راح ضحيتها الكثري.
ب - خملفات املعامل الصناعية اليت ترمى يف األنهار واجلداول .

ت - عوادم السيارات.
ث - خملفات املولدات.

ج - معامل الفحم واالسبستوس.
رابعًا : عوامل أخرى :

• عامل الوراثة وخاصة بالنسبة لسرطان الثدي .
• االنتانات اخلمجية املزمنة وخاصة اليت تسببها الفريوسات مثل التهاب الكبد الفايروسي نوع ب والذي يؤدي إىل سرطان الكبد.

• الكحول فهو عامل يزيد من خطر اإلصابة بسرطانات الفم واملرئ والبلعوم واحلنجرة وسرطان الثدي والقولون واملستقيم وسرطان الكبد.
إن قلة وعي الناس بالشروط الصحية نتج عنها زيادة ملحوظة يف نسبة اإلصابة مبختلف أنواع السرطان يف العراق بعد أحداث 2003م.

عوامل اخلطورة ألمراض السرطان

دائرة صحة كربالء 
شعبة تعزيز الصحة


