
عن اإلمام احلسني )عليه السالم( قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 
لعلّي بن أبي طالب )عليه السالم(: يا علّي أنا وأنت وابناك احلسن 
واحلسني وتسعة من ولد احلسني أركان الدين ودعائم اإلسالم، من 

تبعنا جنا ومن ختّلف عّنا يف النار.
 )أمالي الشيخ املفيد 135، اجمللس 25، ح 4(.
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العدد..

أرضية الصحن احلسيين املقدس تفرتش بالرخام االبيض الفاخر
إجناز أكثر من 80% من مشروع إكســاء أرضية الصحن احلسيين املشرف



* قوله فإن قاتلوكم فاقتلوهم إىل قوله حتى التكون فتنة ويف اآلية داللة على وجوب اخراج الكفار من مكة لقوله )حتى التكون فتنة( والسنة قد وردت ايضا بذلك، وهو قول  
الصادق  عليه السالم الجيتمع يف جزيرة العرب دينان.

* يف تفسري العياشي عن العال بن الفضيل قال: سألته عن املشركني أيبتدئهم املسلمون بالقتال يف الشهر احلرام ؟ فقال: إذا كان املشركون ابتدؤوهم باستحالهلم ثم رأى 
املسلمون انهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قوله: الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص.

* يف كتاب كمال الدين ومتام النعمة بإسناده إىل سلمان ألفارسي )ره( عن النيب صلى اهلل عليه وآله حديث طويل يقول فيه لعلي عليه السالم: يا أخي أنت ستبقى من بعدي 
وستلقى من قريش شدة ومن تظاهرهم عليك وظلمهم لك، فان وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم وقاتل من خالفك مبن وافقك، وان مل جتد أعوانا فاصرب وكف يدك- والتلق 

بها إىل التهلكة.
* يف حماسن الربقي عنه عن ابن حمبوب عن عمر بن يزيد قال: مسعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: إذا أحسن املؤمن عمله ضاعف اهلل عمله بكل حسنة سبعمائة وذلك 
قول اهلل تبارك وتعاىل )يضاعف ملن يشاء( فأحسنوا أعمالكم اليت تعملونها لثواب اهلل فقلت له: وما اإلحسان ؟ قال: فقال: إذا صليت فأحسن ركوعك وسجودك، واذا صمت 

فتوق كل ما فيه فساد صومك، واذا حججت فتوق كل ماحيرم عليك يف حجك وعمرتك قال: وكل عمل تعمله هلل فليكن نقيا من الدنس.

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

قال االمام علي 

عليه السالم : 

سلوني عن كتاب 

الله، فوالله ما من 

آية إال وأنا أعلم، 

بليل نزلت أم 

بنهار، أم بسهل 

أم بجبل



رئي�س التحرير

كثريا ما يعول االخصائيون بدارسة شخصية االنسان على معرفة االولويات اليت يعتمدها االنسان يف حياته فمن خالهلا ميكن معرفة 
شخصية االنسان واملستوى االمياني الذي يتحلى به ، فاذا كانت االمور اليت تقود االنسان اىل غري مرضاة اهلل عز وجل هي من اولوياته 

يكون هذا الشخص قد باء بغضب من اهلل عز وجل. 
واالمر ذاته عندما تكون هنالك جمموعة اعمال جيب ان يقدم على احدها او جيب ان يسلسلها فيضع نصب عينيه الشرعي منها اوال ومن 

بعده يفكر يف الفائدة املرجوة من هذا العمل هل هي شخصية ام عامة وهنا تتضح درجة االيثار لدى االنسان .
اما اذا كان يبحث عن كل ما يصب يف مصلحته فان الدرجة اخللقية تكون مبستوى االنانية حتى وان كانت اعماله شرعية فانه ينظر اىل 
املكاسب اآلنية وال ينظر اىل املدى البعيد اليت تاتي له مبكاسب اضعاف ما كان يرجو ، فلو حتلينا بهذه املاثر وكانت من اولوياتنا الصاحل 
العام مبا خيدم اجملتمع ضمن بودقة رضا اهلل عز وجل عنها وعنا نكون قد قطعنا الطريق على الشياطني من ان ينالوا من قيمنا وكل ما 

له صلة حبياتنا املعنوية واملادية .
وهذا االمر جيب ان يتحلى به الشخص املسؤول النه من صميم واجباته فاذا ما اراد ان يبقى يف منصبه دنيويا واخرويا عليه ان يعطي 
احلق لالولويات يف حياته لكل من له عالقة بنتاجات منصبه اخلدمية واملادية ، اما اذا كانت االولويات هي االستحواذ على اكرب قدر من 

املال واملكاسب الدنيوية باعتبارها فرصة ال تعوض فانه قد مجع سخط اهلل ورذائل الدنيا .

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

info@imamhussain.org

 www.imamhussain.tv  

www.imamhussain.org

هاتف: 325194 مبا�سر  - بدالة: 321776 داخلي 171
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في هذا العدد..

قواعُد السلوِك وسبيــل التوازن 
يف حياة اإلنسان

قبسات اميانية..
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العتبة احلسينية املقدسة 
تقيم احتفالية واسعة حبلول 
ذكرى »عيد الغدير« 

العطاء احلسيني..

اهليئاُت العاشورائيُة..
إرث حسيين ومفهوم عقائدي 
يتوارثه الكربالئيون

حتقيقات..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗاالول�����������������وي�����������������ات

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
حممد البخاتي

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



ة  /1432هـ املوافق 2011/11/18م اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي    املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان: 21 / ذو احَلجَّ

قوات  النسحاب  النهائي  املوعد  اقرتاب  مع 
ممثل  تقّدم  العراق  يف  األمريكي  االحتالل 
عبد  الشيخ  مساحة  العليا  الدينية  املرجعية 
لقوات  التالية  بالتوصية  الكربالئي  املهدي 
العراقي  الشعب  أبناء  إن  العراقية:  األمن 
هلم  األمل  حتققوا  أن  أعينهم  ُنْصَب  وضعوا 
املهمة  أداء  إثبات جدارتكم وقدرتكم على  يف 
يف حفظ األمن وإعادة االستقرار إىل البلد، 
وان تكونوا على َقدر كبري من املسؤولية اليت 
 – وإنكم  العراقي  الشعب  أبناء  إياكم  مّحلها 
العالية  وهمتكم  لوطنكم  وحبكم  بإخالصكم 
– َسُتثبتونَ  لآلخرين أنكم قادرون على بسط 

األمن وحفظه يف العراق.
جاء ذلك يف اخلطبة الثانية من صالة اجلمعة 
املقدسة يف  العتبة احلسينية  أقيمت يف  اليت 
-11-18 املوافق  هـ   1432 احلجة  ذي   21

كربالء  يف  اجلمعة  خطيب  وأضاف  م   2011
وأداءها  املسؤولية  هلذه  حتملّكم  إن  املقدسة: 
على الوجه الذي يأملهُ  أبناء الشعب العراقي 
بعودة  واألمل  االطمئنان  له  ويوفر  سُيعطي 

املاضي  صفحة  وطيِّ  البلد  إىل  متامًا  األمن 
 ٍ عال   ٍ قدر  وجود  إىل  وهذا حيتاج   .. املؤملة 
املختلفة  األمنية  األجهزة  بني  التنسيق  من 
واالبتعاد عن أي مشاحنةٍ  أو اختالف بني هذه 
األجهزة األمنية، فان أي اختالف أو مشاحنة 
األمنية  األجهزة  عن  سلبيًا  انطباعًا  سيعطي 
ويؤثر سلبًا على مكانة ومسعةِ  هذه األجهزة 
نظره  يف  قيمتها  من  ويقّلل  املواطن  نظر  يف 
ونظر اجلهات األخرى اليت ترتبص مبثل هذه 
يف  األمنية  األجهزة  قدرات  من  للنيل  األمور 

الوقت احلاضر.

هم  الذين   ( األطفال  بشرحية  يتعلق  وفيما 
قال   ) وصناعه  املستقبل  وجيل  األمة  أمل 
إجياد  أملنا يف  أن حنقق  أردنا  إذا  مساحته: 
احلالي  اجليل  من  أفضل  للمستقبل  جيل 
لألطفال  خاصة  وبرامج  دراسة  بوضع  علينا 
الطريق  مالمح  تبني  واضحة  ومبقّدمات 

الصحيح لذلك ومن أهمها: 
أوالً : تشخيص الظواهر السلبية لدى األطفال 
ومنها  األخرية  الفرتة  تنتشر يف  بدأت  واليت 
انتشار ظاهرة التدخني وظاهرة بيع األطفال 
ومعاناة  ومالية  دنيئة  بهم ألغراض  واملتاجرة 
هي  وما  الُيتم،  أو  الفقر  بسبب  منهم  الكثري 
األطفال  لدى  ونسبتها  الظواهر  هذه  أسباب 

وكيفية معاجلتها.
احلكومية  اجلهات  عناية  مساحته  ولفت 
هذه  خطورة  إىل  املدني  اجملتمع  ومؤسسات 
الظواهر على جيل املستقبل وضرورة االلتفات 
التشريعات  ووضع  معاجلتها  أهمية  إىل 
الكفيلة  اإلجراءات  واختاذ  لذلك  والقوانني 

باحلّد منها.

اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

ممثل املرجعية الدينية العليا يدعو إىل معاجلة الفقر بالعراق ويوصي 
األجهزة األمنية بالتنسيق املشرتك فيما بينها قبيل االنسحاب األمريكي

سماحته يوصي القوات 
األمنية بتحقيق أماني 
الشعب العراقي في إثبات 
اجلدارة وحفظ األمن 
وإعادة االستقرار إلى البلد

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

نداء اجلمعة



الرتبوي  بالربنامج  االعتناء  من  البد   :ً ثانيا 
وتوجيه  املدارس  يف  وخصوصًا  لألطفال 

ألهمية  واملعلمني  واملدرسني  املدارس  إدارات 
وعدم  الكبرية  األهمية  وإعطائه  هذا اجلانب 
وان   – العلمي  باجلانب  باالهتمام  االكتفاء 
كان مهمًا – وتدارس هذه الظواهر مع أولياء 
مع  األولياء  وتعاون  املدارس  وإدارات  األمور 

هذه اإلدارات ملعاجلة هذه الظواهر.
ثالثًا: من املهم أيضا اهتمام األسرة مبراقبة 
تصرفات أطفاهلم واالعتناء مبتابعة الظواهر 

السلبية لديهم ومعاجلتها.
يف  الفقر  ظاهرة  مبعاجلة  االهتمام  رابعًا: 
واالعتناء بشرحية  أسبابها  العراق ومالحظة 
الذي  الربنامج  وتطبيق   .. واأليتام  األرامل 
من  التخفيف  إسرتاتيجية   ( الدولة  وضعته 

الفقر يف العراق (.
وجود  لعدم  الشديد  األسف  مساحته  وأبدى 
املسؤولني  من  االهتمام  من  الكايف  القدر 
القدر  وإعطائها  السياسات  هذه  بتطبيق 

املطلوب ملعاجلتها.
من  الصارمة حبق  اإلجراءات  اختاذ  خامسًا: 
ميارس جتارة البيع باألطفال ) ذكورًا أو إناثا ( 
وكذلك من يساهم يف نشر املفاسد لدى هذه 

الشرحية.

املدني  اجملتمع  مؤسسات  اهتمام  سادسًا: 
أبناء  من  امليسورين  اهتمام  خالل  من  بذلك 
اجملتمع وهذه املؤسسات بفتح املدارس لأليتام 

وكفالتهم ورعايتهم.
من  إن  الكربالئي:  الشيخ  مساحة  وأردف 
العراقي  املواطن  منها  يعاني  اليت  الظواهر 
القلب  كأمراض  القاتلة  األمراض  اتساع 
حياة  يهّدد  شبحًا  صارت  حتى  والسرطان 
املواطن العراقي ويف نفس الوقت عدم تيّسر 
القدر الكايف من الرعاية الصحية والعالجية 
الذين ميوتون  عدد  بات  األمراض حتى  هلذه 
بسبب ذلك يتزايد سنة بعد سنة، إضافة إىل 
وجود أسباب أخرى لزيادة الوفيات كحوادث 
بالتوجه  مساحته  وطالب  والسري،  الطرق 

لألمور التالية:
العالجية  باملراكز  االهتمام  زيادة   -1
والكادر  واألدوية  األجهزة  من  واملستلزمات 
ولو  األمراض  هذه  لعالج  املتخصص  الطيب 
باالستعانة بالكوادر األجنبية وتدريب الكوادر 

العراقية.
هلذه  املالية  التخصيصات  زيادة   -2
الصحة  فوزارة  املذكورة  واألمور  املراكز 
تصرف أمواالً  طائلة وكذلك اجلهات اخلريية 
لعالج املرضى املصابني بهذه األمراض خارج 
العراق .. ولذلك فاملطلوب زيادة التخصيصات 

هلذا الغرض وعدم ختفيض املوازنة هلا.
االستثماري  باجلانب  االستعانة   -3
العراق  يف  امليسورة  اجلهات  من  وخصوصًا 
وكذلك امليسورين من األطباء  بفتح  مشاريع 
استثمارية يف هذا اجملال ولكن على أن يكون 

االستثمار باالجتاه الصحيح.
يف  املالي  الفساد  ظاهرة  معاجلة   -4
الفساد  هذا  فان  الصحية  املؤسسات  بعض 
ينخر يف جسد هذه الدوائر ومعاجلته ستوفر 
يف  صرفها  ميكن  اليت  األموال  من  الكثري 

موارد املعاجلة هلذه األمراض.

البد من االعتناء بالبرنامج 
التربوي لألطفال وتوجيه 
إدارات املدارس واملدرسني 
واملعلمني لالهتمام بهذا 
البرنامج وعدم االكتفاء باجلانب 
العلمي وإن كان مهما

أهم ماجاء يف اخلطبة

االهتمام مبعاجلة ظاهرة الفقر يف العراق 
بشرحية  واالعتناء  أسبابها  ومالحظة 
الذي  الربنامج  وتطبيق  واأليتام  األرامل 
وضعته الدولة ) إسرتاتيجية التخفيف من 

الفقر يف العراق (

من  حبق  الصارمة  اإلجراءات  اختاذ 
أو  ذكورًا   ( باألطفال  البيع  جتارة  ميارس 
إناثا ( وكذلك من يساهم يف نشر املفاسد 

لدى هذه الشرحية

اهتمام مؤسسات اجملتمع املدني من خالل 
بفتح  اجملتمع  أبناء  من  امليسورين  حث 

املدارس لأليتام وكفالتهم ورعايتهم

املطالبة بزيادة االهتمام باملراكز العالجية 
واملستلزمات من األجهزة واألدوية والكادر 
القلب  أمراض  لعالج  املتخصص  الطيب 

والسرطان 

بعض  يف  املالي  الفساد  ظاهرة  معاجلة 
املؤسسات الصحية فان هذا الفساد ينخر 
ستوفر  ومعاجلته  الدوائر  هذه  جسد  يف 
الكثري من األموال اليت ميكن صرفها يف 

موارد املعاجلة هلذه األمراض

A L A H R A R  M A G A Z I N5 جملة االحرار اال�سبوعية
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قواعُد ال�سلوِك و�سبيـــــــــــــــــــــــــــــــل التوازن يف حياة الإن�سان

حج أبو ذر) رضوان اهلل تعاىل عليه( إىل بيت اهلل احلرام، ووقف على باب الكعبة، ورفع 
صوته قائاًل: أنا ُجندب بن جنادة..هلموا إلّي، فأقبل إليه جمموعة من الناس، وبعد أن 
جتمعوا، حاولوا أن يستوضحوا منه األمر؟ فقال كالمًا موجزًا، ومن مجلة ما قاله:)يا 
بن آدم اجعل الدنيا جملسني: جملس يف طلب احلالل، وجملس لآلخرة، وال تزد الثالث 
فانه ال ينفعك، واجعل الكالم كلمتني: كلمة لآلخرة، وكلمة يف التماس احلالل، والثالثة 
ال  والثالث  آلخرتك  ودرهم  عيالك،  على  تنفقه  درهم  درهمني:  مالك  واجعل  تضرك، 

ينفعك....(.
تعّد عملية املوازنة ما بني كسب اآلخرة، وكسب الدنيا، لكن مبقدار ما ننتفع فيه لآلخرة، 
ال شك من األمور املطلوبة، وقد أكد عليها الشارع املقدس، لكن ستربز عندنا مشكلة يف 
جهتني: جهة اآلخرة يف صفحة غري اجلنة، أي النار، واألخرى يف األوقات اليت نشتغل 
بها يف الدنيا، ال هي من اجلنة وال هي من النار، أي أوقات الفراغ اليت كثريًا ما يندم 
عليها اإلنسان..هنا يريد أبو ذر )رضوان اهلل عليه( أن يبعدنا بكالمه عن النار، ثم بعد 
قواعد  هناك  إن  حيث  عنها..  ابتعدوا  أيضًا  الفراغ،  مسألة  حتى  ويقول،  يرتقى  ذلك 
توازن يف  اليت جتعله حبالة  دائمًا نصب عينيه، فهي  أن جيعلها  اإلنسان  سلوكية على 
حياته، فمن مجلة ما قال أبو ذر) رضوان اهلل عليه(:) يا بن آدم اجعل الدنيا جملسني: 
جملس يف طلب احلالل، وجملس لآلخرة، وال تزد الثالث فانه ال ينفعك (، واملقصود من 
طلب احلالل؛ هو يف أمور الدنيا، أي إن اإلنسان عندما يتناول بعض الشؤون، يكون دائمًا 
يف حالة احلالل، واجمللس الثاني هو جملس اآلخرة .. ثم يقول وال تزد الثالث فانه ال 

ينفعك، ومل يقل هنا )يضّرك( للتأكيد على عدم الفائدة.
يف الواقع حنن حنتاج لشيء ينفعنا يف يوم القيامة، ألن اهلل تبارك وتعاىل اّدخر ذلك 
اليوم للجزاء واحلساب، وهنيئًا للذي يزحزح عن النار، وتدركه رمحة اهلل تبارك وتعاىل..

وكذلك ينّبه أبو ذر إىل أن حيصر اإلنسان جملسه يف أمرين: جملس تطلب فيه احلالل 
يف كل ما يتعلق باحلالل يف شؤون الرزق والعالقات، فهذا من شؤون الدنيا، وال تنسى 
واحد  لكل  البد  اليت  الطويلة  الوقفة  تلك  نقف  حينما  الذي حنتاجه،  اآلخرة،  جملس 
منا أن يقفها، واترك اجمللس الثالث..ولو وزعنا وقتنا وفق هذه املنهجية؛ سنجد أنفسنا 

خنوض يف اجمللس الثالث أكثر من النقطتني األوىل والثانية!.
التماس  يف  وكلمة  لآلخرة،  كلمة  كلمتني:  الكالم  عليه(:)واجعل  اهلل  يقول)رضوان  ثم 

لنجعْل من اجملالس احلسينية 
مركز إشعاع حضاريا

حسن اهلامشي
اإلمام احلسني إمنا نهض من أجل مقاومة االحنراف يف األمة، ومن أجل إحياء فريضة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإقامة الصالة والعمل بنصوص القرآن وإحياء السنة 
الرسول  مدرسة  علم  باب  هو  الذي  املؤمنني  أمري  أبيه  بفضيلة  الناس  وتعريف  النبوية 

األكرم حممد )صلى اهلل عليه وآله وسلم(.
يتعلم فيه األجيال ثقافة احلياة  الفكري  املأمت احلسيين البد أن يكون مركزا لإلشعاع 
منذ  احلياتي  وسلوكه  أخالقه  السالم عرب  عليه  به احلسني  جاء  الذي  اخلالق  والفكر 
ليس  وقدوة  أسوة  فهو خري  الشاهدة،  كربالء وشهادته  أظفاره حتى جميئه إىل  نعومة 

للمسلمني فحسب بل جلميع األحرار يف العامل.
عنها  قال  اليت  اإلهلية  تكاملت يف شخصيته  متكاملة  إنسانية  فاإلمام احلسني مدرسة 
أو  قاما  إمامان  واحلسن  وسلم:«احلسن  وآله  عليه  اهلل  صلى  حممد  األكرم  الرسول 

قعدا«.
نعم فاحلسني عليه السالم إمام وقائد ومرشد سواء قام بالنهضة والثورة ضد الظلم أو 
قعد من أجل تبليغ الدين والثقافة الرسالية، فقيامه مدرسة وقعوده مدرسة ألنه اإلمام 
املعصوم املفرتض الطاعة يعرف مصلحة اإلسالم واجملتمع، ويعمل جاهدا من أجل إرساء 

دعائم اإلميان يف األوساط. 
لذلك البد أن خنّرج من مدرسة اإلمام احلسني أجياال عقائديني يؤمنون بإمامة احلسني 
وعلومه ومعارفه طوال حياته الكرمية املباركة، ويؤمنون بأن قيامه ونهضته ضد الظلم 
واالحنراف األموي كان مدرسة متكاملة البد من دراستها والتخصص يف كل مفردة من 

مفرداتها.
واملسجد  املأمت  إىل  نظرتنا  بتغيري  احلياة  إىل  ونظرتنا  ثقافتنا  من  نغري  أن  من  البد 
واحلسينية، حبيث جنعل من هذه املراكز، مؤسسات إشعاع فكري وحضاري لألمة ينهل 
منها املتعطشون للفكر اإلسالمي احلضاري واملتعطشون للفكر احلسيين الرائد، وجنعل 
منها كذلك مدارس يف فهم اإلسالم احلقيقي اليت حتمـّل اإلنسان املسؤولية وباستطاعتها 
استقطاب الشباب املؤمن والشابات املؤمنات إليها حتصينا هلم من االحنراف املتفشي 

يف األمة.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفق اجلميع ألن تكون مساجدنا ومآمتنا منطلقا للعمل 
للعمل  املعاصر  اجليل  حتفز  اليت  احلية  بالثقافة  األجيال  لرتبية  ومدارس  النهضوي 
والنشاط من أجل بناء جمتمع مناقيب حييي مفاهيم النهضة احلسينية يف األمة ويكون 
العلوية احلسينية اليت ترفض  الوالية  بالدين وحببل  للهداية والتمسك  مشعال ونرباسا 

الظلم واجلور وتؤمن بثقافة احلرية واإلباء والغرية على الدين ونبذ الذل واملهانة.
مراكز  من  ومركز   الرسالي  للعمل  ومنطلق  اإلسالم  معامل  من  معلم  واملأمت  فاملسجد 
اإلشعاع الفكري والثقايف يف األمة، البد أن نستفيد منه وأن نفسح اجملال للجيل الناشئ 
احلسينية  املراسيم  وإقامة  اإلهلية  األحكام  تبين  أجل  من  فيه  التخندق  من  واملعاصر 
ومعاملها  ومعانيها  احلسينية  النهضة  مفاهيم  وإحياء  الصحيح،  وجوهرها  بروحها 
إن  األمر  وحقيقة  واملراحبة،  املتاجرة  ال  والتقمص  اجملرد  الشعار  ال  بالفعل  وأهدافها 
كل ما عندنا هو من املسجد واحلسينية ومن عاشوراء احلسني، فلنجعل من هذه األماكن 

املقدسة واملناسبات الشريفة مراكز إشعاع حضارية هلداية األمة عرب األجيال.

*مستقاٌة من اخُلطبة األوىل لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماحة السيد امحد الصايف يف 2011/11/11

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 6

قبسات إميانية



قواعُد ال�سلوِك و�سبيـــــــــــــــــــــــــــــــل التوازن يف حياة الإن�سان

احلالل، والثالثة تضرك ..( من املهم جدًا إن اإلنسان حيّصن نفسه من خالل لسانه، 
فُرّب كلمة تفتح آفاقا إىل نعيم اآلخرة، وُرب كلمة أخرى جتعل صاحبها منكوسا يف 
قعر جهنم - والعياذ باهلل- خصوصًا للذي يعلم إن كلمته مسموعة وُتطاع .. لذا عليه أن 
يتقي اهلل تعاىل فيها بكل ما ميكن أن يؤثر على اآلخرين .. إذن على اإلنسان االبتعاد 
عن الثرثرة ألنه مسؤول عن كل كلمة يقوهلا، وأن ال خيوض يف أعراض الناس أو فيما 
ال يعنيه ) ُقل خريًا أو اصمت(،وعليه دائمًا أن خيتار الكلمة املناسبة، واأللفاظ اليت تؤثر 
إجيابًا، فإن الشارع املقدس حيذر اإلنسان من هذا اللسان، لكن مع األسف إننا نرى 
صغارًا يف السن يتكلمون بكالم تهتّز له اجلبال..كألفاظ وكالم بذيء، وغري ذلك، حنن 
نعيش يف أزمة أخالقية..وإال من عّلم هؤالء األطفال مثل هذا الكالم؟ ال ريب إنها الرتبية 

السيئة لألبوين، فبعض اآلباء ليس هلم هّم، إال مجع املال من حالل أو حرام!. 
إن تربية النشء حتتاج من اآلباء إىل تهيئة جو عام حتى يقّوموا من سلوكياتهم، وإال 
سنخلق جمتمعا ال تسمع منه إال كالمًا نابيًا وسيئًا وكالم الفحش..حنتاج إىل التوبة، 
بعضنا جيب عليه أن يرّبي نفسه، ثم بعد ذلك يطلب التوبة، فهناك بعض مواطن التوبة 
عسرية، فاإلنسان يتوب بينه وبني اهلل تعاىل، ولكن حقوق اآلخرين كيف ترجع، فاإلنسان 
يتكلم أمام عشرة من الناس مثاًل، ويهتك عرض فالن وفالن، وحينما ينفض اجمللس، 
وهذا وذاك بدوره ينقل الكالم، من أين حيصل بعد ذلك على هؤالء الذين وصل هلم هذا 

الكالم؟ ال أدري ملاذا نثب على احلرام ونرتك احلالل؟!
ثم يقول أبو ذر ) رضوان  اهلل عليه(: )واجعل مالك درهمني: درهم تنفقه على عيالك، 
ودرهم آلخرتك، والثالث ال ينفعك ( قطعًا الغاية ليس مجع املال، وإمنا املال حنتاجه 
إىل الطاعات، الكسب احلالل مشروع، واإلنسان جيب عليه أن ينفق على نفسه وعياله 
واقربائه، وعليه أن يسعى دائمًا لغرض اإلنفاق، ال أن يكسب لغرض أن جيمع، وفائدة 

املال يف إنفاقه، وليس يف مجعه. 
)ودرهم آلخرتك( واقعًا درهم اآلخرة، درهم باق، واآلخرة باقية، وهنيئًا لصدقة السر، 
والتالحم،  التواصل  كثرية على  السّر هلا مدلوالت  الرب، وصدقة  فهي تطفئ غضب 
فاهلل تعاىل مل خيلقنا ألجل أن نكنز، فكل درهم سيكون وباالً  علينا..وبالنتيجة سُنساءل 
يوم القيامة عن كل أفعالنا، وهذا الدرهم الذي مجعناه من حالل حُناسب عليه، فكيف 

إذا مجعناه من حرام والعياذ باهلل.

ثمَّ أقبَل احلسني سريا إىل الكوفة ، فانتهى إىل ماء من مياه 
العرب ، فإذا عليه عبد اهلل بن مطيع العدوي ، وهو نازل ها 
هنا فلما رأى احلسني قام إليه ، فقال : بأبي أنت وأمي ، يا 

بن رسول اهلل ! ما أقدمك ؟ واحتمله فأنزله .
فقال له احلسني كان من موت معاوية ما قد بلغك ، فكتب إلي 

أهل العراق يدعونين إىل أنفسهم .
فقال له عبد اهلل بن مطيع : أذكرك اهلل ، يا بن رسول اهلل ! 
وحرمة اإلسالم أن تنتهك ، أنشدك اهلل يف حرمة رسول اهلل ، 
أنشدك اهلل يف حرمة العرب ، فواهلل ! لئن طلبت ما يف أيدي 
بين أمية ليقتلنك ، ولئن قتلوك ال يهابون بعدك أحدا أبدا ، 
تنتهك ، وحرمة قريش وحرمة  إنها حلرمة اإلسالم   ! واهلل 
العرب ، فال تفعل وال تأت الكوفة ، وال تعرض لبين أمية ! 

فأبى ] احلسني [ إال أن ميضي .
وقال الدينوري : وسار احلسني من بطن الرمة ، فلقيه عبد 
اهلل بن مطيع وهو منصرف من العراق ، فسلم على احلسني 
من  أخرجك  ما   ! اهلل  رسول  بن  يا   ، أنت  بأبي   : له  وقال 
حرم اهلل وحرم جدك ؟ فقال احلسني : إن أهل الكوفة كتبوا 
إلي يسألونين أن أقدم عليهم ملا رجوا من إحياء معامل احلق 

وإماتة البدع .
قال له ابن مطيع : أنشدك اهلل أن ال تأتي الكوفة ، فو اهلل ! 
لئن أتيتها لتقتلن ! فقال عليه السالم : )ُقل لَّن ُيِصيَبَنا ِإالَّ َما 
 : املُْْؤِمُنوَن )التوبة  َفلَْيَتَوكَِّل  َوَعَلى اهللَِّ  َمْوالَنا  ُهَو  َلَنا  َكَتَب اهللَُّ 

51(( ، ثم ودعه ومضى .
بها اإلمام احلسني عليه السالم هي  ان اآلية اليت استشهد 
من صميم نهضته املباركة فقد فسر الطباطبائي قدس سره 
اآلية يف تفسري امليزان قائال » حمصله أن والية أمرنا إمنا 
هي هلل سبحانه فحسب - على ما يدل عليه قوله: »هو موالنا« 
من احلصر - ال إىل أنفسنا و ال إىل شيء من هذه األسباب 
الظاهرة، بل حقيقة األمر هلل وحده و قد كتب كتابة حتم ما 
سيصيبنا من خري أو شر أو حسنة أو سيئة، و إذا كان كذلك 
فعلينا امتثال أمره و السعي إلحياء أمره و اجلهاد يف سبيله 
و هلل املشية فيما يصيبنا يف ذلك من حسنة أو سيئة فما على 
العبيد إال ترك التدبري و امتثال األمر و هو التوكل«.فحركة 
اإلمام احلسني عليه السالم هي التفسري العملي لآلية اليت 

ذكرها .
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دراسٌة يف اآليات القرآنية اليت قرآها االمام 

احلسني عليه السالم
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الوقُف واأحكامه )الق�سم الرابع ع�سر(

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

1252 - إذا تـم الوقف كان الزما ال جيوز للواقف الرجوع فيه وان وقع يف مرض 
املوت مل جيز للورثة رده إال فيما زاد على الثلث .

1253 - للواقف أن جيعل - ضمن إنشاء الوقف - حق جعل املتولي لنفسه أو 
لغريه , كما إن له أن جيعل نفسه مـتـولـيا مادام احلياة , وله أن ينصب غريه للتولية 
العمل مبا قرره  عـلـيه  تعني ووجب  قبل  فان   , القبول  الغري  ولكن ال جيب على 
الواقف من الشروط وان مل ينصب أحدا للتولية ومل جيعل حق نصبه لنفسه أو 
لغريه فاملال املوقوف إن كان موقوفا على أفراد معينة على حنو التمليك كأوالد 
الواقف مثال جاز هلم التصرف يف العني املوقوفة مبا يتوقف عليه انتفاعهم منها 
فعال من دون اخذ إجازة احد فيما إذا كانوا بالغني عاقلني وإذا لـم يـكـونـوا بالغني 
أو عاقلني كان زمام ذلك بيد وليهم , وأما التصرف فيها مبا يرجع إىل مصلحة 
الوقف ومراعاة البطون من تعمريها وإجارتها على الطبقات الالحقة فاألمر فيه 

بيد احلاكم الشرعي أو املنصوب من قبله .
وان كـان املال موقوفا على جهة عامة أو خاصة أو عنوان كذلك كاألموال املوقوفة 
على الفقراء أو اخلريات فاملتولي له يف حال عدم نصب الواقف أحدا للتولية 
من  املنصوب  أو  الشرعي  احلاكم  هو  لغريه  أو  لنفسه  النصب  وعدم جعل حق 

قبله .
1254 - إذا وقف على مصلحة فبطل رمسها كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة 
أو حسينية فخربت وصارت شارعا أو حنوه فان أراد الواقف الوقف على املسجد 
اخلاص أو احلسينية اخلاصة فتكون اخلصوصية ملحوظة بـطـل الـوقف ورجع 
انه مسجد  باعتبار  املسجد اخلاص  وإذا وقف على  ورثته  أو إىل  الواقف  إىل 
بنحو تعدد املطلوب وكذلك احلسينية وغريها - كما لعله الغالب - صرف مناء 
الوقف على مسجد أو حسينية أو مدرسة أخرى إن أمكن وإال ففي وجوه الرب 
األقرب فاألقرب إىل نظر الواقف , هذا إذا بطل رمسها ومل يرج إعادته وأما مـع 
رجـاء إعادته يف املستقبل املنظور فالالزم جتميع عوائد الوقف وادخارها لذلك 
, نعم إذا انقطع الـرجـاء عـمل يف هذه العوائد مبا تقدم يف الصورة األوىل وإذا 
تعذر االنتفاع بالعني املوقوفة النتفاء اجلهة الـمـوقـوف عـلـيها وكانت خصوصيتها 
ملحوظة على حنو تعدد املطلوب صرفت منافعها فيما هو األقرب فاألقرب إىل 
نظر الواقف فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء احلسني عليه السالم يف بلد 
خاص بنحو معني ولـم يـمكن ذلك صرفت منافعه يف إقامة عزائه عليه السالم 
يف ذلك البلد بنحو آخر , وان مل ميكن ذلك أيضا صرفت منافعه يف إقامة عزائه 

عليه السالم بذلك النحو يف بلد آخر.

امسه و نسبه : السّيد علي ابن اإلمام جعفر الصادق ابن اإلمام 
اد ابن اإلمام احلسني ابن اإلمام  حمّمد الباقر ابن اإلمام علي السجَّ
علي بن أبي طالب ) عليهم السالم ( ، القرشي ، اهلامشي ، العلوي 
، املدني ، املشهور بـ ) العريضي ( نسبة إىل حملة ) العريض ( يف 

ضاحية املدينة املنوَّرة .
والدته: مل حتّدد لنا املصادر تاريخ والدته ، إاّل أّنه كان صبّيًا مل يبلغ 

احللم عند وفاة أبيه الصادق ) عليه السالم ( عام 148 هـ .
مكانته العلمية: بعد وفاة أبيه اإلمام الصادق ) عليه السالم ( ، أصبح 
حتت رعاية أخيه اإلمام الكاظم ) عليه السالم ( ، و نهل من مناهله 
الفياضة الصافية ، فأصبح علمًا من أعالم القرن الثاني اهلجري .

كما عاصر اإلمام الرضا و اجلواد و اهلادي ) عليهم السالم ( ، و 
صاحبهم يف أسفار عديدة ، و أخذ منهم العلوم ، والفضائل الكثرية ، 
هم ، وخازن أمواهلم أيضًا ، إضافة لذلك استفاد من  وكان أمني سرِّ
حسني بن زيد الشهيد ، وسفيان بن عينه ، وحمّمد بن مسلم ، وعبد 

امللك بن قدامة ، ومعتب ، وأبي سعيد املكي ، وروى عنهم أيضًا .
وأظهر   ، قّوة  بكل  اهم  وحتدَّ  ، فة  مشرِّ وقفة  الواقفية  امام  ووقف 
للجميع زيف دعواهم ، واحنرافهم عن النهج القويم ، وكان وجيهًا 
حمرتمًا لدى الشيعة اإلمامية ، وكان يفد إليه الناس ، وينهلون من 

علومه اليت تلقَّاها مباشرًة عن أبيه الصادق ) عليه السالم ( .
تالمذته:

نذكر منهم ما يلي :
1ـ أمحد بن حمّمد بن أبي نصر البيزنطي .

2ـ يونس بن عبد الرمحن .
3ـ علي بن أسباط .

4ـ عبد العظيم بن عبد اهلل احلسين .
5ـ أيوب بن نوح .

أخالقه: روي أّنه كان يستقبل اإلمام اجلواد ) عليه السالم ( بكل 
أدب وتبجيل ، ويقدم له النعلني ، يف حني أّن اإلمام كان طفاًل ، وهو 
 ، بذلك  ون عليه  كانوا حيتجُّ ، وعندما  العمر  كان شيخًا طاعنًا يف 
يربهن عمله كواجب شرعي جتاه إمام مفرتض الطاعة ، وولي األمر 

.

علي ابن الإمام ال�سادق ) عليه ال�ســــــــــــــــــــالم ( امل�سهور بالعري�سي
كان يستقبل اإلمام اجلواد ) عليه السالم ( بكــــــــــــــــــــــــــل أدب وتبجيل رغم كرب سنه
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لو سألوك

بقاء  حقيقة  يف  الروايات  يف  اختالف  هناك 

ما  الروايات  من  فهناك   ، املدينة  يف  فاطمة 

ففي  السبايا.  مع  فاطمة  سفر  إىل  يشري 

)اإلرشاد/ للشيخ املفيد ج2 ص 121(: ))قالت 

فلما  السالم(  )عليه  احلسني  بنت  فاطمة 

إليه رجل  فقام  لنا  رق  يزيد  يدي  بني  حبسنا 

من أهل الشام أمحر، فقال: يا أمري املؤمنني 

جارية  وكنت  ـ  يعنيين  ـ  اجلارية  هذه  لي  هب 

 ، أن ذلك جائز هلم  فارعدت وظننت  وضيئة 

أن  تعلم  وكانت   , زينب  عميت  بثياب  فأخذت 

واهلل  كذبت   : للشامي  فقالت  ـ  يكون  ال  ذلك 

ولؤمت واهلل ما ذلك لك وال له...((.

بنت  فاطمة  إن   : أعالمه  يف  الزركلي  وقال 

قتل  وملا  أبيها  مع  كربالء  حضرت  احلسني 

سكينة  أختها  مع  الشام  إىل  محلت  أبوها 

اإلمام  بنات  كلثوم  وأم  زينب  العقيلة  وعمتها 

علي )عليه السالم(.

كما ويذكر لفاطمة خطبة يف الكوفة حني دخول 

السبايا إليها، كل هذا يدل على أن فاطمة بنت 

احلسني)عليه السالم( ممن حضرت كربالء.

أما ما يذكره اخلطباء عن فاطمة العليلة ، فهي 

البد أن تكون غري فاطمة الكربى بنت احلسني 

)عليه السالم(، حيث يقولون إن للحسني )عليه 

السالم( بنتًا أخرى هي فاطمة الصغرى ، هي 

ولكن  مريضة  لكونها  املدينة  يف  بقيت  اليت 

هذا قد ال يكون صحيحًا وذلك ألن املؤرخني 

عندما يذكرون عدد أبناء اإلمام احلسني )عليه 

السالم( يقولون أنهم ستة ويذكرون بنتًا واحدة 

باسم فاطمة وإن هذه فاطمة تذكر مرة باسم 

الصغرى ومرة باسم الكربى وأن ذكرها باسم 

الصغرى يذكر يف قبال فاطمة الزهراء )عليها 

السالم( ويسميها بفاطمة الكربى، ومن ذكرها 

اإلمام  بنات  أكرب  أنها  يقصد  الكربى  باسم 

جاء  لعله  هنا،  فمن  السالم(،  )عليه  احلسني 

وكربى  صغرى  فاطمة  هناك  بكون  االشتباه 

لإلمام احلسني)عليه السالم(.

نعم، توجد رواية يف )البحار( نقلها عن املناقب 

القديم وهي موجودة يف )تاريخ مدينة دمشق( 

)بغية  ويف  للخوارزمي  احلسني(  )مقتل  ويف 

تلك  يف  ذكر  ما  وكل  احلليب،  لعمر  الطالب( 

الكتب هي رواية واحدة تنتهي إىل املفضل بن 

عمر عن جعفر الصادق )عليه السالم( تذكر 

يف  كانت  الصغرى  احلسني  بنت  فاطمة  أن 

احلسني  بدم  ملطخًا  الغراب  فجاءها  املدينة 

)عليه السالم( ومل تذكر سبب كونها باملدينة.

بنتًا  تذكر  اليت  باألخبار  معارضة  والرواية 

واحدة للحسني )عليه السالم( أمسها فاطمة 

وكانت تلك مع السبايا، كما أن هذه الرواية ال 

ميكن اجلزم بصحتها لوجود جماهيل فيها.

اعتقد وهذا هو الصحيح وان فاطمة الصغرى 

هي نفسها رقية الن ضرحيها دليلها وما رافق 

الضريح من كرامات يتحدث عنها اهل الشام 

واهلل العامل .

ما حكايُة فاطمَة العليلة
 بنت احلسني عليه السالم ؟

علي ابن الإمام ال�سادق ) عليه ال�ســــــــــــــــــــالم ( امل�سهور بالعري�سي

مواقفه: روي أّنه اشرتك هو وأخوه حمّمد 
وبني  بينهم  ودارت   ، الطالبيني  نهضة  يف 
حرب  امُلسيَّب  بن  هارون  العباسي  احلاكم 

طاحنة ، دفاعًا عن حقوق الطالبيني .
أقوال العلماء فيه:

نذكر منهم ما يلي :
1ـ قال الشيخ املفيد : إّن علي بن جعفر من 
رواة األحاديث ، وإّن رواياته معتمدة ومعتربة 
، وهو تقي ، فاضل ، وثقة ، وكان يالزم أخاه 
اإلمام الكاظم ) عليه السالم ( دائمًا ، وقد 

روى عنه روايات كثرية .
2ـ قال الشيخ الطوسي : إّنه عامل ، جليل ، 

ثقة ، ومعتمد عليه .
إّنه ثقة ، وقد نقل   : العاّلمة احلّلي  3ـ قال 
ي الرواية ، ويدل ذلك على اعتقاده  عنه الِكشِّ
عليه   ( اجلواد  اإلمام  جتاه  وأدبه  الراسخ 

السالم ( .
مؤلفاته: لألسف ضاعت كتبه ، ومل يصل 
وهو   ، القيِّم  الوحيد  كتابه  إاّل  منها  إلينا 
على  وحيتوي   ،  ) جعفر  بن  علي  )مسائل 
أسئلة عرضها على أخيه اإلمام الكاظم )عليه 
السالم ( ، وردود اإلمام ) عليه السالم( على 

تلك املسائل .
وفاته: تويّف السّيد علي ) رضوان اهلل عليه( 
يف السابع والعشرين من ذي احلّجة 210 هـ 
جثمانه  أّن  الروايات  بعض  إىل  واستنادًا   ،
 ، املقّدسة  قم  مدينة  يف  دفن  قد  الطاهر 
الوقت  - يف   ) عليه  اهلل  ) رضوان  ومرقده 
احلاضر - مزار حمليبِّ أهل البيت ) عليهم 

السالم ( وشيعتهم .

كان يستقبل اإلمام اجلواد ) عليه السالم ( بكــــــــــــــــــــــــــل أدب وتبجيل رغم كرب سنه
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شركة  مع  تعاقدها  عن  تعلن  النقل  وزارة   •
حديثة،  طائرة  وأربعني   لشراء مخس  بوينغ 
العقد سيكون يف عام  تنفيذ  بداية  أن  مؤكدة 

.2013
النجف  لقناة  التجرييب  البث  انطالق   •
االشرف الفضائية استعدادا لفعاليات النجف 

االشرف عاصمة للثقافة اإلسالمية ..
توعية  ضرورة  اىل  تدعو  الكهرباء  وزارة   •
املواطنني بأهمية تسديد ما بذمتهم من أجور 

استهالك الطاقة الكهربائية..

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

دعوٌة العتباِر انسحاب أخر جندي أمريكي من البالد يوما وطنيا 

قانوٌن يمنع عمل الموظفين في القطاع الخاص 

المشمولوَن بنظام االنتساب غير مشمولين باإلعفاء المدرسي 

المركزيُّ ينفي أنباء تحدثت عن انهيار العملة وسقوط االقتصاد العراقي 

تحصيُن 5.5 مليون طفل ضد مرض شلل األطفال 

عبود  القانون  دولة  ائتالف  عن  النائب  دعا 
جندي  آخر  انسحاب  يكون  أن  العيساوي 
فيه  حتتفل  وطنيا  يوما   ، البالد  من  أمريكي 
إن هذا  .وقال  العراقي  الشعب  أطياف  مجيع 

االنسحاب يعترب مفخرة لشعب حتمل الكثري 
التاريخ  يف ظل الوجود األمريكي ، وسيسجل 
للعراق انه استطاع إخراج قوات االحتالل دون 

إبقاء أية قاعدة عسكرية على أرضه ».

أعلنت اللجنة املالية واالقتصاد الربملانية عن 
اجمللس  إىل  قانون  مشروع  احلكومة  إحالة 
العمل يف  لديها من  املوظفني  منع  يهدف إىل 

القطاع اخلاص باإلضافة لتوفري حقوق العمل 
والتقاعد ملوظفي ذلك القطاع يف البالد.

بنظام  املشمولني  ان  الرتبية  وزارة  أعلنت 
الدوام باالنتساب غري مشمولني بنظام اإلعفاء 
املعمول به يف املدارس .  وقال مصدر يف الوزارة 
مثل  االمتحانات  يؤد  مل  االنتساب  طالب  إن 

أيام السنة  الذين يداومون مجيع  الطلبة  بقية 
الرتبية عملت هذه  وزارة  ان  يذكر  الدراسية. 
باالنتساب  الدوام  بنظام   2012-2011 السنة 

وفق ضوابط حمددة.

 قال اخلبري األول للبنك املركزي مظهر حممد 
صاحل انه مل يدِل مبعلومات حتدثت عن انهيار 
للتضخم خاصة  بسيط  ارتفاع  للعملة يف ظل 
وان اجلميع يعلم بان معدالت التضخم يف العام 
2003 كان اكثر من 52% وبفعل سياسات البنك 

املركزي فقد متكن من خفضها تدرجييا ألقل 
 . 3ـ%7  بني  ما  أي  واحدة  عشرية  مرتبة  من 
مضيفا إن هذا النجاح يسجل لصاحل السياسة 
االقتصادية العراقية والدوات البنك املركزي .

قال مدير برنامج اللقاحات يف وزارة الصحة 
الدكتور معتز حممد عباس ان اهلدف االساس 
شلل  فايروس  ضد  اللقاح  محلة  تكرار  من 
االطفال خالل عام 2011 يكمن يف منع انتقاله 
ان  املوبوءة، مضيفًا  اإلقليمي  اجلوار  دول  من 
منذ  الفايروس  هذا  من  خاليًا  ُأعُترِب  العراق 

عام 2000..
من  الثانية  اجلولة  الصحة  وزارة  ونفذت 
احلملة الوطنية الشاملة للقاح الفموي املضاد 
ملرض شلل األطفال، اليت استهدفت حنو 5,5 
مليون طفل دون سن اخلامسة يف عموم مدن 

العراق.

تحديُد الثالثين من كانون الثاني 
المقبل موعدا المتحانات 

نصف السنة 

اسماُك القرش في شط العرب 

 حددت وزارة الرتبية الثالثني من كانون الثاني 
للعام  السنة  نصف  المتحانات  موعدا  املقبل 
الدراسي 2011-2012. وقال الناطق االعالمي 
االمتحانات  ان  حسني  وليد  الوزارة  باسم 
التحريرية  االمتحانات  ستسبق  الشفوية 
بأسبوع مشريا اىل ان امتحانات نصف السنة 

ستستمر عشرة ايام«.

جامعة  يف  البحار  علوم  مركز  مدير  فسر 
تواجد  علي  حسن  مالك  الدكتور  البصرة 
امساك القرش يف شط العرب بأنه »يعود إىل 
بعد  مياهه  يف  امللحية  الرتاكيز  نسبة  ارتفاع 
أن كانت تتميز بعذوبتها وعدم مالءمتها هلذا 

النوع من األحياء البحرية. 
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موجز »األحرار« 

الواليات  يوجهها اجلمهوريون يف  اليت  االنتقادات  يف ظل 
املتحدة لقرار إدارة اوباما سحب كامل قواتها من العراق، 
على اعتبار انه سهل تقديم العراق على طبق من ذهب إىل 
االنسحاب  أن قرار  يرى بعض احملللني االمريكان  إيران، 
يعد انتصارا للدميقراطية العراقية اليت أجربت واشنطن 
على احرتام قراراتها, واصرار السيد السيستاني أن يرتك 

االمريكان العراقيني لكي يديروا شؤونهم بأنفسهم.
قوة  آخر  هزمت  قد  العراقية  الدميقراطية  كانت  وإذا 
اقل  إقليمية  قوة  تألوا جهدا يف هزمية  لن  فإنها  عظمى، 
بأسا من نظريتها األمريكية، حبكم رسوخ النزعة الوطنية 

لدى العراقيني.
يف  نشره  مقال  يف  كارون  توني  االمريكي  احمللل  ويرى 
صحيفة »ذي ناشيونال« االمريكية، ان االنتقادات املوجهة 
االمريكية  القوات  وجود  أن  تعتقد  النها  مضللة  ألوباما 
سيحد من النفوذ اإليراني يف العراق، وهم بذلك يوجهون 
شكواهم إىل العنوان اخلاطئ : إذ مل يكن الرئيس أوباما 
هو الذي قرر مغادرة العراق؛ وإمنا سلفه بوش اجلمهوري 
نوفمرب  الثاني/  تشرين  األمنية يف  االتفاقية  وقع  هو من 

.2008
ويستدرك الكاتب بالقول: لكن إذا كان اجلمهوريون يبحثون 
حقا عن رجل واحد لتحميله مسؤولية االنسحاب االمريكي 
آية  ولكنه   ، أوباما  وال  بوش  جورج  الرئيس  ال  يكون  فلن 
اهلل العظمى علي السيستاني، رجل الدين الشيعي البارز. 
العراقيني  تكفل  التأكد من  الذي حرص على  الرجل  فهو 

مستقبال بدميقراطيتهم وليس تكفل األمريكيني بها.
كان بول برمير اقرتح تشكيل حكومة من العراقيني الذين 
ختتارهم الواليات املتحدة ، وتكتب أيضا الدستور اجلديد 
ويضيف الكاتب: لكن رجل الدين الذي رفض لقاء مسؤولني 
امريكان خشية أن يعترب لقاؤه تزكية لالحتالل اصدر فتوى 
مقبولة  »غري  بوصفها  برمير  خطة  ورفض   ، النجف  من 
جوهريا«، وأصر على ان ينتخب العراقيون التشكيلة اليت 

من شأنها وضع دستور جديد.
كان برمير، الذي استولت عليه غطرسة عهد بوش الساعية 
اىل بناء إمرباطورية، يأمل يف معارضة موقف السيستاني. 
ولكن حبلول نهاية عام 2003، ومع خروج عشرات اآلالف 
السيستاني،  اهلل  آية  لقرار  دعما  للتظاهر  العراقيني  من 
أصبح من الواضح أنه حتى برمير ومن اختارهم يف جملس 

احلكم العراقي عليهم االنصياع إىل مطلب االنتخابات.
حملاربة  الشوارع  اىل  النزول  االمريكان  وسع  يف  يكن  مل 

واضطر  لتحريرهم،  جاءوا  انهم  ادعوا  الذين  العراقيني 
برمير اىل الرتاجع.

العام  يف  العراقيني  اىل  السيادة  املتحدة  الواليات  نقلت 
2004 وجرت أول انتخابات يف كانون الثاني التالي. وهي 
انتخابات جعلت احلكومة اليت يهيمن عليها الشيعة أقرب 
 ، الثانية  االنتخابات  غرار  على  واشنطن،  من  إيران  إىل 

بعد عام واحد.
ان  مفادها  فكرة  اجلد  على حممل  ناخذ  ان  الصعب  من 
وجود القوات األمريكية يقلل اىل حد ما النفوذ اإليراني 
يف العراق. فإيران لديها بالتأكيد أجندة يف العراق، وهي 
مصرة على رؤية حكومة صديقة حتل حمل صدام حسني، 
الثماني  تكرار حرب  بذلك  وتتجنب  األكثر خطرا،  العدو 
سنوات اليت شنها صدام ضد االيرانيني يف 1980. ونظرا 
العراق،  يف  الشيعية  األحزاب  مع  الطويلة  إيران  لصالت 
كان  ايران  هدف  لتحقيق  فاعلية  األكثر  الوسائل  فان 
الدميقراطية العراقية اليت يكون فيها للشيعة، الذين يف 

إمكانها االعتماد عليهم خللق عالقات، أغلبية انتخابية.
لذا عمقت إيران العالقات السياسية واالقتصادية والدينية 
حللفائها  املالي  الدعم  وقدمت  العراق.  يف  الشيعة  مع 
العسكرية  واإلمدادات  والتدريب  والدينيني،  السياسيني 
للميليشيات الشيعية اليت تقاتل القوات األمريكية، واليت 
كانت منخرطة أيضا يف حرب طائفية شرسة بينهم وبني 

العراقيني السنة.
خلقت إيران هذا النفوذ على الرغم من وجود زهاء 170 
ألفا من القوات األمريكية، كما استخدمت نفوذها للضغط 

من أجل رحيل القوات األمريكية.
إذا كان رحيل القوات األمريكية يزيل ذريعة وجود ميليشيات 
شيعية تدعمها إيران ويرغب املالكي يف التخلص منها، فان 
االحتماالت املتصاعدة حلرب بالوكالة بني إيران واململكة 

العربية السعودية قد حتافظ على مثل هذا الدعم.
ويف حال أن إيران غزت العراق بعد االنسحاب األمريكي، 
وهو امر مستبعد، فإنها ستجد الكثري من الشيعة العرب 
على استعداد لقتال جريانهم الشيعة الفارسيني، على غرار 
ما حدث خالل سنوات احلرب يف الثمانينيات. ومن اجلائز 
ان مصاحل رجال مثل املالكي ومقتدى الصدر قد تتوافق مع 
مصاحل إيران حينها، ولكن النزعة الوطنية لدى الرجلني 

ستظل أقوى وأشرس يف القلب من صلتهما بإيران.
كانت خطة برمير تعين ضمنا أن العراقيني ليسوا مستعدين 
للدميقراطية، ولكن آية اهلل السيستاني قلب السؤال رأسا 

نتائج  الحرتام  مستعدون  االمريكان  أن  هل  عقب:  على 
االنتخابات الدميقراطية؟

وفعلت الواليات املتحدة ما أراد واحرتمت نتائج االنتخابات. 
ويف العام 2008 ، عندما بدأ بوش التفاوض على االتفاقية 
من  يريد  كان  لقواته،  مفتوحة  نهاية  واجه  األمنية، 
العراقيني املوافقة على بقاء 50 قاعدة عسكرية أمريكية 
يف البالد. لكن مت حتديد 31 ديسمرب 2011 موعدا نهائيا 
كما  دائمة.  عسكرية  قواعد  إقامة  رفض  ومت  لالنسحاب 

رفض العراقيون بقاء اي قوات بعد ذلك.
سوف حتتفظ الواليات املتحدة بالتأكيد على وجود كبري، 
مع العدد الذي ال يستهان به من املتعاقدين األمنيني حلماية 
موظفي السفارة األمريكية يف بغداد إضافة اىل مئات من 

اجلنود ألغراض التدريب، ناهيك عن العمليات السرية.
امليليشيات  تقوم بعض من  إذ قد  تنتظرنا خماطر كثرية. 
الشيعية بتصعيد هجماتها على القوات األمريكية كي تبدو 
العراقيني  لكن  يف صورة من جنح يف إخراج األمريكيني. 
عرب  الذي  العراقي،  العام  والرأي  حكومتهم،  ان  يعرفون 
أجرب  ما  هو  الدميقراطية،  العملية  خالل  من  نفسه  عنه 
كان  وإذا  العملية.  تلك  شروط  قبول  على  األمريكيني 
العراقيون قد هزموا آخر قوة عظمى يف العامل، فمن غري 
املرجح أن يصبحوا خملب قط هليمنة قوة إقليمية جماورة 

اقل قوة من نظريتها األمريكية.
اجملتمعات  يف  لنظرائهم  القول  األمريكان  الزعماء  حيبذ 
احلقيقي  االختبار  أن  املستجدة  الدميقراطية  ذات 
يف  باهلزمية  يقبلون  القادة  كان  إذا  ما  هو  للدميقراطية 
يف  به  القيام  عليهم  ما  بالضبط  هو  وهذا  االنتخابات. 

العراق. )على ذمة وكاالت األنباء(.

صحيفة أمريكية : 
ال املليشيات وال إيران وإمنا السيد السيستاني هو من أجربنا على االنسحاب
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شفاء القلوب

هل تعلم أن القرآن شفاء لألمراض اجلسدية والنفسية، وخباصة أمراض القلب؟.. القرآن فيه شفاء 

لكل شيء، فإذا أصابك هّم أو غّم، فإن القرآن يذهب هّمك.. وإذا مرضت، فإن القرآن يشفيك بإذن 

اهلل، وإذا ُأصبت بعني حاسد، فإن املعوذتني وآية الكرسي، حتفظك من أي مكروه.. فإذا كانت تالوة 

َوَتْطَمِئنُّ  َآَمُنوا  الفاحتة على املريض تشفيه بإذن اهلل، فكيف مبن حيفظ كتاب اهلل كاماًل؟ )الَِّذيَن 

ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اهللَِّ َأال ِبِذْكِر اهللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب( ]الرعد : 28[.

أنسب األوقات حلفظ القرآن

حاول أن تستغل الفرتة اليت تكون فيها صائمًا، يف حفظ السورة اليت كررت مساعها من قبل.. ألن 

الصوم يزيد الطاقة الفعالة لديك، وتستطيع أن حتفظ القرآن بسهولة، ألن الطاقة املتوافرة لديك 

تؤّمن لك اإلرادة الكافية لذلك، وهذا يعين أن شهر رمضان هو أنسب األوقات للبدء حبفظ القرآن!

كيَف حتفظ القرآن من دون معلم؟!

مبناسبة عيد الغدير األغر أقامت روضُة اإلمام احلسني 
من  عددا  تضمن  بهيجًا   حفاًل  القرآنية  السالم(  )عليه 
التابعة  الروضة  أقامها طلبة  اليت  والفعاليات  النشاطات 

لدار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة.
تأدية  تبعتها  معطرة،  قرآنية  بتالوة  ابتدأت  االحتفالية 
عرض مسرحي متحور حول أداء رمزي لبيعة يوم الغدير، 
القصائد  بقراءة  الصغرية  احلناجر  صدحت  ثم  ومن 

الشعرية اليت تغنت حبب أهل البيت )عليهم السالم(.
القرآنية  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  روضة  أن  ُيذكر 
انطلقت هذا العام برعاية مباركة من األمانة العامة للعتبة 
إىل  وتهدف  املقدسة؛  كربالء  مبدينة  املقدسة  احلسينية 

تنشئة جيل واعد من حفظة وقّراء القرآن الكريم.

، مل  الشيعة  من  واحملققني  األجالء  العلماء  إّن 
من  حديثهم  جماميع  يف  ورد  ما  إىل  يلتفتوا 
الروايات الظاهرة بنقص القرآن ، وال اعتقدوا 
مبضمونها قدميًا وال حديثًا ، بل أعرضوا عنها 
، وأمجعوا على عدم وقوع التحريف يف الكتاب 

الكريم ، كما تقّدم يف كلمات أعالمهم .
تقسيمها  الباب ميكن  الشيعة يف هذا  وروايات 

إىل قسمني:
 1 ـ الروايات غري املعتربة سندًا؛ لكونها ضعيفة 
أو مرسلة أو مقطوعة ، وهذا هو القسم الغالب 

فيها ، وهو ساقط عن درجة االعتبار .
 2 ـ الروايات الواردة عن رجال ثقاة وبأسانيد ال 
جمال للطعن فيها ، وهي قليلة جدًا ، وقد بنّي 
العلماء أّن قسمًا منها حمموٌل على التأويل ، أو 
التفسري ، أو بيان سبب النزول ، أو القراءة ، 
أو حتريف املعاني ال حتريف اللفظ ، أو الوحي 
الذي هو ليس بقرآن ، إىل غري ذلك من وجوه 
احملامل  هذه  ونفس   ، اجملال  هذا  يف  ذكروها 
تصدق على الروايات الضعيفة أيضًا لو أردنا أن 
ننظر إليها بنظر االعتبار ، لكن يكفي لسقوطها 

عدم اعتبارها سندًا .
أّما الروايات اليت ال ميكن محلها وتوجيهها على 
يف  صرحية  أو  ظاهرة  وكانت   ، صحيح  معنى 
بها  وضربوا  بكذبها  اعتقدوا  فقد   ، التحريف 

عرض احلائط وذلك لألسباب التالية :
 1 ـ أّنها مصادمٌة ملا ُعِلم ضرورًة من أّن القرآن 

الكريم كان جمموعًا على عهد النبّوة .
حيُث  الكريم  الكتاب  لظاهر  أّنها خمالفٌة  ـ   2  
لُه  وإّنا  كر  الذِّ َنّزلنا  حنُن  إّنا   (  : تعاىل  قال 

اِفُظون (. حَلَ
الدالة على  والروايات   ، ونادرٌة  أّنها شاّذٌة  ـ   3  
أّنها  كما   ، متواترٌة  أو  مشهورٌة  التحريف  عدم 
أقوى منها سندًا ، وأكثر عددًا ، وأوضح داللة .

القرآن خبرب  يثبت  ، وال  أّنها أخبار آحاد  ـ   4 
الواحد ، وإمّنا يثبت بالتواتر، كما تّقدم يف أدّلة 
أعالم  من  مجاعة  ذهب  وقد   ، التحريف  نفي 
الشيعة ااِلمامية إىل عدم حّجية اآلحاد مطلقًا 
، وإمّنا قيل حبجّيتها إذا اقتضت عماًل ، وهي 
ُيعبأ  ال تقتضي ذلك يف املسائل االعتقادية وال 

بها .

أزهاُر وبراعم روضة اإلمام 
احلسني القرآنية يعبق أرجيها 

بذكرى عيد الغدير 

موقُف علماء الشيعة من روايات التحريف

جملة االحرار اال�سبوعية
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تيسري عبد عذاب

من  العوائل  من  العديد  تزحف  عام  كل  يف 
كربالء  مدينة  إىل  العراق  جنوب  حمافظات 
وتسكن يف مناطق متفرقة من احملافظة باإلضافة 
إىل هذه اهلجرة املستمرة فبعض العوائل تقصد 
كربالء للسكن بصورة مؤقتة ملدة تتجاوز الثالثة 
أشهر يف موسم التمر الذي تكون بدايته يف شهر 
الثاني، حيث قدم  كانون  وينتهي يف شهر  أيلول 
أكثر من )600( فرد للعمل يف منطقة احلسينية 
واهلندية وسكنت هذه العوائل يف أكواخ صنعتها 
البناء  النخيل وفضالت مواد  لنفسها من سعف 
واحلدائق  الساحات  يف  نصبها  ومت  واحلديد 

العامة.
يكون سكن هذه العوائل مؤقتا  منذ منتصف أيلول 
ولغاية بداية كانون الثاني وهذه العوائل مجيعها 
من حمافظات اجلنوب وحتديدا من )الناصرية 

والعمارة والبصرة(.
عرّب بعض ساكين املناطق عن ختوفهم من هذه 
العمل  يف  املؤقت  وجودهم  الستغالل  العوائل 
بأعمال  القيام  خالل  من  كربالء  ختريب  على 
األعمال  من  وغريها  السيارات  وتسليب  سرقة 

اإلجرامية اليت نسمع بها يوميا يف املدينة.
زارت )األحرار( منطقة سكن هذه العوائل والتقت 
بصاحب مكتب الربكة لتجارة التمور يف منطقة 
الذي حدثنا قائال:  السعيدي(  )باسم  احلسينية 
يفوق عدد من قدموا للسكن يف املنطقة أكثر من 
كبرية  ارض  قطعة  يف  اجتمعوا  شخصا   )600(

تابعة لبلدية كربالء وبنوا عليها أكواخهم.
الن  منهم  العديد  على  تعرفت  عملي  وبطبيعة 
بعضهم يقدم كل عام للعمل يف وقت املوسم وهم 
خيرجون من الصباح ولغاية املساء وأكثرهم من 
النساء وبعد انتهاء املوسم يف نهاية كانون الثاني 

سريجعون إىل مناطقهم االصلية .
أجربنا  لكننا  مشاكلهم  نعاني  إننا  وأضاف   
منطقة  يف  العاملة  األيدي  لقلة  حتملهم  على 
احلسينية  والسبب يعود إىل إن اغلب أصحاب 

البساتني أصبحوا موظفني يف اجليش والشرطة 
من  العديد  تستقطب  التمور  تعبئة  خمازن  وان 
اليت  املشاكل  من  العديد  يف  ودخلنا  العامالت، 

تقع بينهم وحنلها شخصيا.
)كاظم  العاملني  األشخاص  احد  قال  بينما 
جاسم(، أنا من سكنة قرية الفهود يف حمافظة 
الناصرية ويف كل عام يف بداية شهر أيلول ولغاية 
التمر  قصاص  موسم  وهو  الثاني  كانون  بداية 
أقدم أنا وعائليت للعمل يف بساتني كربالء، حيث 
أتقاضى 20 ألف دينار يوميا يعطى كأجر لقاء 

العمل الذي أقوم به من الصباح ولغاية املساء.
وأضاف جاسم إن أصحاب البيوت القريبة منا 
فتح  من  فبعضهم  كبري  وبشكل  معنا  يتعاونون 
يسجل  املنطقة  وان خمتار  لالستحمام  بيته  لنا 

أمساءنا ويسجلها يف سجل خصصه لنا.
وأخواتها  هي  تقدم  أنها  محادي  عالية  وبينت 
للعمل يف هذه األشهر إىل كربالء لغرض العمل 
الن حالتهم صعبة وعدم وجود فرص للعمل يف 
معمل  يف  تعمل  وإنها  تعبريها  حسب  مناطقهم 

لتغليف التمور منذ بداية املوسم ولغاية نهايته.

)نصيف  احملافظة  جملس  رئيس  نائب  وبني 
جاسم اخلطابي(، إن كربالء تفتح ذراعيها لكل 
رحال  ألنها حمط  العمل  لغرض  إليها  يأتي  من 
الزائرين، وان هذه الشرحية تقصد كربالء يف 

مواطنون  وهم  التمر  موسم  للعمل يف  عام   كل 
وهم  املوسم  هذا  يف  للعمل  حيتاجون  عراقيون 

متخصصون فيه.
إلحداث  احملاوالت  من  العديد  نسجل  وأضاف 
إنها  تدعي  أخرى  جهات  قبل  من  امين  خرق 
تهاجر أو تأتي للعمل وبالرغم من وجود جتمعات 
حتت  وهم  أمنية  إجراءات  هناك  انه  إال  معينة 
مظلة املعلومات الوطنية واألمن الوطين وهنالك 
تغطي  املوجودة  األمنية  األجهزة  من  معلومات 
حتركاتهم سواء كان خمتارا أو مكلفا بهذه املهمة 

الوطنية يف املنطقة.
فيها  يوجد  ال  منطقة  اليوم  توجد  ال  انه  مؤكدا 
أو  استخباري  جلهاز  مصدر  أو  شرطة  مركز 
االستخبارات  أجهزة  متتلك  حيث  معلومات، 
واملعلومات الوطنية منظومة عمل يف كل املناطق 
وهذه املناطق يكون فيها العمل أكثر تركيزا الن 
احملافظة  خارج  من  للعمل  يأتون  من  هنالك 
سيكونون حتت املراقبة ولكن سيسمح هلم بالعمل 
ألننا ال نقطع أرزاق الناس ولكن امن املدينة مهم 

جدا.
من جانبهم عرب العديد من املواطنني عن استيائهم 
إىل  اهلجرة  من  حيد  معني  قانون  وضع  لعدم 
كربالء والسكن يف بيوت غري نظامية سواء كانت 
كالساحات  العامة  املناطق  أو  البستنة  يف أحياء 

واحلدائق واملرافق احليوية األخرى.

نزوُح العديد من العوائل صوب كربالء وخماوف من استغالهلم امنيا
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علم  السالم  عليهم  الطاهرين  األئمة  علم  إّن   : واخلالصة 
الصالة  عليهم  األنبياء  كعلم  وتعاىل  سبحانه  اهلل  من  لدني 

والسالم اكتسبوه من خالل الطرق اليت أشرنا إليها .
السالم  عليهم  األئمة  يطلع  أن  مينع  ما  هناك  فليس  وعليه 
الغيبية من خالل مصادر علمهم املذكورة  على بعض األمور 
، وعلماء أهل السنة يعرتفون بأن النيب صلى اهلل عليه وآله 
قد أخرب بعض الصحابة ببعض املغيبات وأطلعهم على بعض 
املخفيات ، فهذا القسطالني يف كتابه إرشاد الساري لشرح 
رواه  الذي  هريرة  أبي  لقول  شرحه  عند  البخاري  صحيح 
) حفظت من رسول اهلل صلى اهلل   : البخاري يف صحيحه 
فلو  اآلخر  وأّما   ، فبثثته  أحدهما  فأّما  وعاءين  وسلم  عليه 
األول  بالوعاء  وأراد   ...  (  : يقول   ) البلعوم  هذا  لقطع  بثثته 
الفنت  أخبار  من  كتمه  ما  وبالثاني  األحاديث  من  حفظه  ما 
وأشراط الساعة وما أخرب به الرسول عليه الصالة والسالم 
من فساد الدين على يدي سفهاء قريش ، وقد كان أبو هريرة 
يقول : لو شئت أن أمسيهم بأمسائهم ، أو املراد األحاديث 
اليت فيها تبيني أمراء اجلور وأحواهلم وذمهم ، وقد كان أبو 
هريرة يكين عن بعض ذلك وال يصّرح خوفًا على نفسه منهم 

. )1( ) ...
ورووا أن حذيفة بن اليمان قال : )واهلل إني ألعلم الناس بكل 

فتنة هي كائنة فيما بيين وبني الساعة ... ( )2( .
بنا  ) صلى   : قال  أخطب  بن  وروى مسلم وغريه عن عمرو 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الفجر وصعد املنرب فخطبنا 
فخطبنا  املنرب  ثم صعد  فنزل فصلى  الظهر  حتى حضرت 
حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد املنرب فخطبنا 
حتى غربت الشمس فأخربنا مبا كان ومبا هو كائن فأعلمنا 

أحفظنا ( )3( .

هريرة  أبا  أخرب  قد  وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  كان  فإذا 
بأمساء بعض أمراء اجلور الذين يأتون بعده وبعض أحواهلم 
يف  ستحدث  اليت  واألحداث  والفنت  األمور  من  ذلك  وغري 
وأخرب   ، الوحي  قبل  من  عليه  أطلع  مما  الزمان  مستقبل 
الصحابة مبا كان ومبا هو كائن وكان حذيفة يعلم بكل فتنة 
هي كائنة فيما بينه وبني الساعة فمن باب أوىل أّنه أطلع عليًا 
عليه السالم مبثل ذلك وأخربه بالكثري من الوقائع واألحداث 
والفنت واألمور اليت ستقع وحتدث فيما يأتي من الزمان ومبا 
السالم خليفته  عليه  لكونه  القيامة  يوم  يكون إىل  كان ومبا 
بشؤونها  والقائم  األمة  على  واإلمام  وآله  عليه  اهلل  صلى 
حلكم  األمور  هذه  مثل  يعلم  بأن  أوىل  فهو  بعده  وأمورها 
منصبه القيادي هذا ، وانتقل ذلك إىل األئمة الطاهرين من 
بعده عليهم السالم أيضًا لكونهم قادة األمة ، فكل إمام ينقل 
الكتب  طريق  عن  أو  مشافهة  إّما  الالحق  إىل  العلوم  هذه 
اليت ورثوها من اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليه 
السالم ، إضافة إىل ذلك ما يطلع عليه اإلمام من خمفيات 

وغيبيات من طريق اإلهلام والتحديث من قبل املالئكة .
وقد ثبت يف اآلثار املروية عنهم عليهم السالم أنهم أطلعوا 
على مثل هذه األمور ، كما وثبت أنهم عليهم السالم أخربوا 
ألنهم  ليس  بذلك  وإخبارهم   ، غيبيًا  أمرًا  يعد  ما  ببعض 
يعلم  ممن  عليه  أطلعوا  ألنهم  وإمنا  بالذات  الغيب  يعلمون 

الغيب بالذات وهو اهلل عّز وجل .
قال الشيخ املفيد رمحه اهلل : ) إّن األئمة من آل حممد صلى 
اهلل عليه وآله قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد ويعرفون 
ما يكون قبل كونه ، وليس ذلك بواجب يف صفاتهم وال شرطًا 
يف إمامتهم وإمّنا أكرمهم اهلل تعاىل وأعلمهم إياه للطف يف 
بواجب عقاًل ولكنه  بإمامتهم وليس ذلك  والتمسك  طاعتهم 

وجب هلم من جهة السماع ، فأّما إطالق القول عليهم بأنهم 
يعلمون الغيب فهو منكر بنّي الفساد ألن الوصف بذلك إمّنا 
، وهذا ال  بعلم مستفاد  بنفسه ال  يستحقه من علم األشياء 
يكون إاّل اهلل عّز وجل وعلى هذا مجاعة أهل اإلمامة إاّل من 

شّذ عنهم من املفّوضة ومن انتمى إليهم من الغالة ( )4( .
وقال العالمة الطربسي رمحه اهلل رّدًا على من اّتهم الشيعة 
اإلمامية اإلثين عشرية بأّنهم يّدعون علم الغيب ألئمتهم : ) 
إّن هذا القول ظلم منه هلؤالء القوم – يعين الشيعة – وال نعلم 
أحدًا منهم بل أحدًا من أهل اإلسالم يصف أحدًا من الناس 
 ، الّدين  فارق  فقد  بذلك  ومن وصف خملوقًا   ، الغيب  بعلم 
والشيعة اإلمامية براء من هذا القول فمن نسبهم إىل ذلك 

فاهلل فيما بينه وبينهم ( )5(
وقال أيضًا : ) وال نعلم أحدًا منهم – يعين الشيعة – استجاز 
الوصف بعلم الغيب ألحد من اخللق ، فإمنا يستحق الوصف 
بذلك من يعلم مجيع املخلوقات ، وهذه صفة القديم سبحانه 
العامل لذاته ال يشركه فيها أحد من املخلوقني ، ومن اعتقد 
أّن غري اهلل سبحانه يشركه يف هذه الصفة خارج على ملة 

اإلسالم ( )6( .
وقال العالمة اجمللسي رمحه اهلل : )اعلم أّن الغلو يف النيب 
صلى اهلل عليه وآله واألئمة عليهم السالم إمّنا يكون بالقول 
يف  أو  املعبودية  يف  تعاىل  هلل  شركاء  بكونهم  أو  بإلوهيتهم 
 ، بهم  احّتد  أو  فيهم  تعاىل حّل  أّن اهلل  أو   ، والّرزق  اخللق 
 ، تعاىل  إهلام من اهلل  أو  بغري وحي  الغيب  يعلمون  أّنهم  أو 
أو بالقول بأّن معرفتهم تغين عن مجيع الطاعات وال تكليف 
معها برتك املعاصي ، والقول بكل منـها إحلاٌد وكفـٌر وخـروٌج 
واألخبار(  واآليات  العقلية  األدلة  عليه  دّلت  كما  الدين  عـن 

. )7(

مصادر علم األئمة )عليهم السالم ( 

اإلهلام وهو ما يلقى يف قلب اإلمام من علم ومعرفة

إّن األئمة اإلثين عشر الطاهرين من أهل البيت عليهم السالم أعلم الناس مطلقًا مبعارف الشريعة اإلسالمية الغراء وأحكامها وتعاليمها ، وبالقرآن 

الكريم وتفسري آياته وبيانها ومعانيها ، وكانوا أيضًا على علم واطالع على الكثري من احلقائق وعلى معرفة بعلوم خمتلفة كالعلوم السياسية واإلقتصادية 

واإلجتماعية والصحية والتارخيية وغريها ، بل إنهم أخربوا ببعض األمور اليت ال سبيل إىل العلم بها إاّل طريق الغيب ، ومل يذكر لنا التاريخ أّن واحدًا 

منهم عليهم السالم تتلمذ على يد واحٍد من العلماء من سائر الناس ، فعلمهم بكل ذلك علم لدني مستمد من خالل طرق عديدة وهي :
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وقال الشيخ حممد تقي فلسفي رمحه اهلل: ) إن علم الغيب 
يف هذا العامل بأسره خيتص به وحده ، وإّن أي موجود آخر 
البشر ال علم  أو من غري  أرضيًا كان أو مساويًا بشرًا كان 
له بالغيب وال ميكنه الدخول يف هذا اجملال املقدس بصورة 

مستقلة من تلقاء ذاته ( .
وقال : ) ولكن هناك بعض األشخاص حيظون – إىل حٍد ما 
– مبعرفة بعض األمور الغيبية وذلك وفقًا ملا تسمح به مشيئة 
اهلل سبحانه وتعاىل وإرادته ، وهذا ما نّصت عليه بعض آيات 
القرآن الكريم : ) َوَما َكاَن اهللَُّ ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوَلِكنَّ اهللََّ 
جَيَْتيِب ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشاُء ( )8( )َعاملُ اْلَغْيِب َفال ُيْظِهُر َعَلى 

َغْيِبِه َأَحدًا * ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل ( )9( .
إذن فالطريقة األوىل لإلطالع على غيب العامل هي أن يأذن 

اهلل سبحانه بذلك .
الكرام  املنتجبني  وأوليائه  اهلل  من  مقربون  أشخاص  فهناك 
حتّدثوا خالل فرتة وجودهم يف هذه الدنيا عن األمور الغيبية 
بإذن اهلل سبحانه وتعاىل واستنادًا إىل اإلهلام  ، وهذا كان 

الرباني ( )10( .
تدل  ال  الغيب  كلمة  إّن   (  : مغنية  جواد  الشيخ حممد  وقال 
على معناها فحسب بل تدل أيضًا على أّن الغيب هلل وحده 
وباإلضافة إىل هذه الداللة فإّن أقرب الناس إىل رّبه يعلن 
من  وبني غريه  بينه  فرق  ال  بشر  الغيب  أمام  بأّنه  لألجيال 
ذلك  على  يستدل  بل  اإلعالن  بهذا  يكتفي  ال  ثم   ، الناس 
باحلس والوجدان وهو أّنه لو علم الغيب لعرف عواقب األمور 

.)11( )
وقال : ) فال يكون إخبار الرسول به – باألمور الغيبية – علمًا 
بالغيب ، بل نقاًل عّمن يعلم الغيب ، والفرق بعيد بني مصدر 
العلم وبني النقل عن مصدره ، ألّن األول أصل والثاني فرع 

. )12( )
وقال السيد حممد جواد فضل اهلل : ) والواقع الذي ال جدال 
فيه أّن علم الغيب من حيث كونه صفة ذاتية مما خيتص به 
أن  دون  والشهادة  الغيب  عامل  هو  الذي   ، وتعاىل  سبحانه 
يشاركه فيه أي موجود مهما كانت منزلته ، ومهما كان مقامه 
، ومعنى علم الغيب هنا هو إنكشاف واقع األشياء ذاتًا دون 
احلاجة إىل االستعانة بأي شيء آخر لتحقيق ذلك االنكشاف 
، وال ميكن نسبة علم الغيب بهذا املعنى لألئمة فإنه الغلو بل 

هو الشرك بعينه.
احلاالت  بعض  يف  الواقع  انكشاف  مبعنى  الغيب  علم  أّما 

الضرورات  بعض  القتضاء  اهلل  من  مبعونة  اإلمام  أو  للنيب 
الرسالية أو إلظهار متيز النيب أو اإلمام عن غريه من البشر 
الذي رمبا يكون يف بعض احلاالت ضرورة رسالية ملحة فال 
عقاًل  أمٌر ممكن  هو  بل  لألئمة  نسبته  يف  أي حمالية  نرى 
قابلية ووقوعًا ، فإذا ثبت إمكانه العقلي ثبت إمكانه الوقوعي 

بالضرورة .
كتبة  بعض  ألصقه  الذي  الظامل  اإلتهام  أّن  هذا  من  ويظهر 
التاريخ – من القدماء واحملدثني – بالشيعة من أنهم يعتقدون 
يف أئمتهم علم الغيب هو من الصفات املختصة باهلل سبحانه 
وتعاىل ال يعدو كونه جتنيا مفتعال وجتاوزا على احلقيقة ( 

.)13(
من  الشيعة  ليس يف   (  : الكاظمي  أمري حممد  السيد  وقال 
عند  من  الغيب  علم  يعلمون  السالم  عليهم  األئمة  بأّن  يقول 
أنفسهم ، ومن ينسب ذلك إليهم فهو مفرٍت عليهم ، ألن علم 
الغيب خمصوص باهلل وحده ، وإمّنا يقولون إّنهم ينبئون عن 
بعض املغيبات بتعليم اهلل هلم ، وليس يف هذا شيٌء من الغلو 
السالم  عليه  عيسى  نبّيه  عن  تعاىل  اهلل  قصه  ما  كان  وإاّل 
 )14( ُبُيوِتُكْم(  يِف  ِخُروَن  َتدَّ َوَما  َتْأُكُلوَن  مِبَا  )َوُأَنبُِّئُكْم   : بقوله 

غلوًا باطاًل وهو كفر صراح ( )15( .
وقال العالمة الطباطبائي رمحه اهلل : ) وأما قوله : )ُقْل ال 
فال   )16(  ) اهللَُّ  ِإالَّ  اْلَغْيَب  َواألَْْرِض  َماَواِت  السَّ يِف  َمْن  َيْعَلُم 
يدل إاّل على اختصاص علم الغيب بالذات به تعاىل كسائر 
بتعليم  به  الغري  على  ينفي  وال   ، به  الغيب  اختصاص  آيات 
منه تعاىل كما يشري إليه قوله : )َعاملُ اْلَغْيِب َفال ُيْظِهُر َعَلى 
وقد حكى   )17(  ) َرُسوٍل  ِمْن  اْرَتَضى  َمِن  ِإالَّ  َأَحدًا *  َغْيِبِه 
اهلل سبحانه حنوًا من هذه األخبار عن املسيح عليه السالم 
ِخُروَن ( )18( ومن املعلوم  إذ قال : )َوُأَنبُِّئُكْم مِبَا َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ
أّن القائل أن النيب عليه السالم كان خيرب الناس مبا يكون يف 

حنو ال ينفي كون ذلك بتعليم من اهلل له .
وقد تواترت األخبار على تفرقها وتنوعها من طرق الفريقني 
على إخباره صلى اهلل عليه وآله بكثري من احلوادث املستقبلية 

. )19( )
قال الشيخ غالم رضا كاردان : ) تعتقد الشيعة اإلمامية بأن 
اهلل عّز وجل وحده يعلم الغيب والشهادة ، وال أحد غريه يعلم 
األخرى  الكماالت  ومجيع  عامل  كل  علم  وإمّنا   ، بشيء  ذاتًا 
وأصحابها مملوكة هلل عّز وجل ولكن قد ُيعلم اهلل عّز وجل 
بعض األشخاص من علمه حبسب املصلحة كما يقول القرآن 

اجمليد : ) َوَما َكاَن اهللَُّ ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوَلِكنَّ اهللََّ جَيَْتيِب 
ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشاُء ( )20( أو كما يف قوله : )َعاملُ اْلَغْيِب َفال 
ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحدًا * ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل ( فاملستفاد 
أنبيائه  من  أحدًا  يصطفي  قد  وجل  عّز  اهلل  أّن  اآليتني  من 

فيطلعه على الغيب ( )21( .
___________________

)1( إرشاد الشاري 317/1 .
)2( صحيح مسلم 2216/4 برقم : 2891 ، املستدرك 
على الصحيحني 518/4 برقم : 8454 ، مسند أمحد 
الشاميني 130/4  ، مسند   23339 : 388/5 برقم 
برقم : 2917 ، فتح الباري 607/6 ، تاريخ دمشق 
351/8 و 266/12 ، السنن الواردة يف الفنت 233/1 
، الفنت 28/1 برقم : 3 ، سري أعالم النبالء 365/2 

، تهذيب الكمال 501/5 ، الدر املنثور 480/7 .
)3( صحيح مسلم 2217/4 برقم : 2892 ، صحيح 

ابن حّبان 9/15 برقم : 6638 .
)4( أوائل املقاالت صفحة 67 .

)5( تفسري جممع البيان 447/3 .

)6( تفسري جممع البيان 353/5 .
)7( حبار األنوار 346/25 .

)8( آل عمران : 179 .

)9( اجلن : 26 – 27 .
)10( املعاد بني الّروح واجلسد 273/1 – 274 .

)11( الكاشف 431/3- 432 .
)12( الكاشف 433/3 .

صفحة  ومميزاته  خصائصه  الصادق  اإلمام   )13(
. 76 – 75

)14( آل عمران : 49 .
)15( حماورة عقائدية صفحة 32 .

)16( النمل : 65 .
)17( اجلن : 26 – 27 .
)18( آل عمران : 49 .

)19( تفسري امليزان 393/15 .
)20( آل عمران : 179 .

)21( الّرد على شبهات الوهابية صفحة 16-15 .

الديين التبليغ  الدينية-شعبة  الشؤون  قسم    www .imamhussain .org/mubalgh
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تقرير: حسني النعمة
بعمل دؤوب وهمة عالية تواصل الكوادر الفنية 
واهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة مشروع 
املطهر  احلسيين  احلرم  أرضيات  استبدال 
واكسائها بالرخام الفاخر بعد إكمال اخلرسانة 
املسلحة وإجناز مراحل متقدمة للمشروع الذي 

من املؤمل اجنازه خالل هذه السنة.
وكانت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
مشروع  بأعمال  املاضي  العام  باشرت  قد 
القديم  املرمر  رفع  ثم  املياه اجلوفية  تصريف 
الشريف  احلسيين  والصحن  احلرم  داخل 
وصب أرضية الصحن واحلرم احلسيين بكتلة 
السبيس  حجر  وضع  بعد  مسلحة  خرسانية 
وحديد التسليح، ومن ثم صب الكتلة اخلرسانية 

املتينة وتهيئة املكان لتغليفه باملرمر اجلديد. 
احلسينية  العتبة  يف  اهلندسية  الكوادر  وكانت 
معاجلة  يف  أعماهلا  من  انتهت  قد  املقدسة 

الطاهر  احلسيين  والصحن  احلرم  أرضية 
عن  النامجة  لألضرار  املرقد  تعرض  ومنع 
باستخدام  داخله،  يف  اجلوفية  املياه  تدفق 
جيولوجية  على  حتافظ  جديدة  علمية  آليات 

الرتبة وكثافتها.
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مرقد  وعانى 
خالل األعوام السابقة من تزايد املياه اجلوفية 
على  خطورة  يشكل  كان  مما  األرض،  أسفل 
آليات  استخدام  الشريف، يف ظل  املرقد  بناء 
على  وأثرت  الرتبة  مع  املاء  سحب  يف  قدمية 
متانة وصالبة األرضية، وعملت األمانة العامة 
للعتبة احلسينية على استخدام الطرق احلديثة 

يف التخلص من املياه اجلوفية الضارة.
يف  اهلندسية  املشاريع  قسم  مسؤول  وأوضح 
كاظم،  األستاذ حممد حسن  احلسينية  العتبة 
احلسينية  العتبة  إدارة  واجبات  أهم  »من  بأّن 
املقدسة تلك اليت ارتكزت على صيانة واعمار 

أرضية  معاجلة  عرب  وذلك  الشريف  املرقد 
موضوع  وخاصة  احلسيين؛  والصحن  احلرم 
الصحن  وداخل  خارج  اجلوفية  املياه  ارتفاع 
بناء  على  تشكل خطرًا  كانت  واليت  الشريف، 

املرقد«. 
متت  للمعاجلة  األوىل  »األعمال  بأّن  وأضاف 
بالعتبة  احمليط  اخلارجي  السياج  بإحاطة 
مغلون  حديدي  جبدار  اخلارج  من  احلسينية 
املياه  حلجز  م(   8( بعمق   )sheet pile(
الصحن  إىل  الدخول  من  والسطحية  اجلوفية 
واحلرم الشريف، وكذلك متت معاجلة ارتفاع 
األرضية  حبفر  الصحن  داخل  اجلوفية  املياه 

إىل عمق )2,25 م(«.
للمعاجلة  حديثة  طريقة  استخدام  »مت  وتابع، 
مثقبة  بالستيكية  أنابيب  وضع  خالل  من 
لغرض تصريف املياه الزائدة عن هذا املنسوب 
يف اآلبار احملفورة وحتويل الفائض إىل خزان 

إجناز أكثر من 80% من مشروع أكس���������������������اء أرضية الصحن احلسيين املشرف
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كونكرييت يقع قرب باب السدرة ويتم تفريغه 
العامة  اجملاري  إىل  كبرية  مضخات  بواسطة 
اجلوفية؛  للمياه  الزائد  االرتفاع  من  للتخلص 
املياه  ملستوى  ثابت  منسوب  على  واحملافظة 

داخل الصحن الشريف«.
وبني بأنه »مت البدء بالعملية الثانية واملهمة بعد 
حفر  عملية   وهي  املياه  وسحب  اآلبار  حفر 
أرضية املرقد إىل عمق )1م( واستبداهلا بطبقة 
من احلصى الكبري )اجللمود( بسمك )25 سم(؛ 
وكذلك إضافة طبقتني من السبيس، ومت غلق 
العمل  نتيجة  حصلت  قد  اليت  التجويفات 
العشوائي لآلبار احملفورة سابقًا؛ بإضافة طبقة 
من الكونكريت املسلح بسمك )20 سم( لتكون 
أساسًا قويًا الكساء أرضية  الصحن باملرمر«. 

احلرم  يف  اجلارية  األخرى  األعمال  عن  أما 
مساحتها  تصل  واليت  الشريف  احلسيين 
مسؤول  أشار  فقد  م2(،   6000( إىل  الكلية 

تغليف  »مت  إنه  إىل  اهلندسية  املشاريع  قسم 
وكذلك  األخضر،  باملرمر  الداخلية  األواوين 
واليت  الشرب  مبياه  املخصصة  املناهل  نصب 
املرمر  من  وهي  احلرم  داخل  صناعتها  مت 
الزائرين  تزويد  وتستخدم يف  أيضًا؛  األخضر 

باملاء البارد«.
احلرم  أرضية  أعمال  »آخر  أّن  إىل  ولفت 
املقدس هي تغليفها باملرمر األبيض الفاخر من 
اليوناني؛ ومت وضع  املنشأ  ذي  )ثاسيوس(  نوع 
تصاميم ونقوش خاصة له تليق بهيبة صاحب 

املرقد املقدس«.
على  لـ)األحرار(  امليداني  االطالع  خالل  ومن 
هذا املشروع الضخم لوحظ إن الكوادر الفنية 
أكساء  الجناز  متقدمة  مراحل  اىل  وصلت 
الفاخر  اليوناني  باملرمر  احلسيين  الصحن 
الفنية  الكوادر  أجنزته  ما   نسب  وصلت  وقد 

أكثر من %80.

مشروع  خيص  فيما  التفاصيل  من  وللمزيد 
قال  املقدس  احلسيين  الصحن  أرضية  اكساء 
يف  املباشرة  »مت  عامر(:  معد  )عمر  املهندس 
اكساء  مشروع  بتنفيذ   )2011/5/1( اليوم 
الشريف  احلسيين  والصحن  احلرم  أرضيات 
الناصع   )thasios( الفاخر  اليوناني  باملرمر 
البياض واملشابه ألرضيات احلرم املكي املطهر 
تصاميم  على  اعتمادا  املعظم  الكوفة  ومسجد 

أعدت مسبقا«.
وتابع عامر »مت االعتماد على كوادر متخصصة 
لتنفيذ هذا املشروع وباستخدام مواد أمسنتية 
واعتماد  األرضي  املرمر  للصق  خاصة 
حمددة  مسافات  يف  وضعت  مرنة  مفاصل 
قطع  »مقاسات  إن  مبينا  املرمر«،  اكساء  يف 
سنتمرتات  أربعة  )40x60(سم ومسك  املرمر 
األسود  الكرانيت  بأشرطة  املرمر  طعَم  وقد 
موضحا  املتكاملة«،  اهلندسية  النقشات  لعمل 

إجناز أكثر من 80% من مشروع أكس���������������������اء أرضية الصحن احلسيين املشرف

A L A H R A R  M A G A Z I N17 جملة االحرار اال�سبوعية



دون  حيول  بشكل  للعمل  »التخطيط  إن 
التأثري على انسيابية وحركة زائري مرقد 
ذلك  وكان  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
ومعدة  خاصة  عازلة  قواطع  باستخدام 
هلذا الغرض وبالتعاون مع األخوة يف قسم 

الصيانة«.
وأشار عامر اىل إن »مساحة املشروع هي 

6000مرت مربع«، مؤكدا إن نسبة اإلجناز 
 ،»%  80 من  أكثر  اىل  املشروع وصلت  يف 
ملشروع  املنفذة  »الشركة  إن  اىل  مشريا 
اكساء احلرم والصحن احلسيين املشرف 
هي مؤسسة الكوثر وبإشراف قسم املشاريع 
اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة«.      
إن األعمال املذكورة ضمن هذين املشروعني 

ورائها  من  تهدف  املشاريع  من  وغريهما 
العتبة احلسينية املقدسة إىل تطوير مرقد 
اإلمام احلسني )عليه السالم( مبا يتناسب 
مع عظمة صاحب هذا املكان الشريف قدر 
اإلمكان، وخدمة الزائرين املتلهفني لزيارته 
تزداد مبشيئة اهلل عز وجل  اليت  املباركة 

وبعزمية املؤمنني سنة بعد أخرى.
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تقرير: علي اجلبوري
احلسينية  العتبتان  تقوم  متتالية،  سنوات  ست  مدى  على 
وإقامة طقوس ومراسيم خاصة  بإحياء  املقدستان  والعباسية 
يف ليلة اليوم األول لشهر حمّرم احلرام أصبحت تقليدًا سنويًا 
يرّتقبه حمّبو أهل البيت )عليهم السالم( وهي ممارسة تبديل 
راييت مرقدي اإلمام  احلسني وأخيه العباس )عليهما السالم( 
واألسى  احلزن  أيام  بدخول  إيذانًا  السوداء  إىل  احلمراء  من 
وتذّكر ما حّل بآل الرسول الكريم على عرصات كربالء عام 

61 هجرية.
اخلالدة  احلسينية  الشعائر  من  أصبحت  اليت  املمارسة  هذه 
مبدينة كربالء املقدسة، تشهد حضورًا كبريًا من خمتلف طبقات 
وشرائح اجملتمع العراقي، حيث جيتمع احملبون واملوالون وهم 
يشهدون هذا احلدث العظيم الذي ترافقه الرّدات واألهازيج 
والدموع  والسيوف  األعالم  ومحل  الطبول  وقرع  احلسينية 
اجلارية اليت ال تفارق مقل احلاضرين الذين تصدح حناجرهم 
)لبيك يا حسني.. كل أرواحنا فدوة )فداء( ألبي السجاد(، فيما 
تعمل القنوات الفضائية على نقل هذه املراسيم ببثها املباشر 

لكي يشاهدها احملّبون واملوالون يف كل أحناء العامل.
أحد  من  اقرتاحًا  الراية  تبديل  مراسيم  إقامة  فكرة  وجاءت 
منتسيب العتبة احلسينية املطهرة، وهو املرحوم السيد عدنان 
هاشم احلسيين، وكانت يف بداية األمر تقام بشكل بسيط حتى 
منهاج  إعداد  يتم  حيث  اآلن،  عليه  هي  ما  وأصبحت  تطّورت 
خاص بها يتقدّمها عريف احلفل بقراءة كلمات احلمد والثناء 
لإلمام احلسني )عليه السالم( يف يوم عرفة، ثم  يبتدأ املنهاج 
بقراءة القرآن الكريم ومن ثم قراءة كلمة لرئاسة ديوان الوقف 
الشيعي واألمانة العامة للعتبة احلسينية تذكريًا بعظمة اإلمام 
اهلتافات  ترافقها  اجللل،  ومصابه  السالم(  )عليه  احلسني 
احلسينية للحاضرين، ومن ثم يقوم احلاج فاضل عوز مسؤول 
قسم حفظ النظام بالعتبة احلسينية بتبديل راية القبة احلمراء 

ووضع راية سوداء تنهال مع رفرفتها دموع املؤمنني الذين يهتفون 
القصائد  إىل  ويستمعون  حسني(  يا  )لبيك..  اصواتهم  بأعلى 
عبد  املرحوم  احلسيين  للخطيب  صوتي  ولتسجيل  احلسينية 
الكعيب والرادود احلسيين محزة الصغري )رمحهما  الزهراء 
جسم  بيك  احلزن..  هّيجت  عاشور  شهر  )يا  يقرأ  وهو  اهلل( 

حسني ظل بال دفن(.
احلسني  اإلمام  مرقد  راية  تبديل  مراسيم  من  االنتهاء  وبعد 
)عليه السالم( تتوجه اجلموع الغفرية إىل مرقد سيدنا العباس 
)عليه السالم( ليتم استبدال راية قبته من احلمراء إىل السوداء 

وإقامة نفس املراسيم والطقوس وتذّكر املصاب العظيم.
راية  تبديل  آلية  إليه  توَكل  الذي  عوز  فاضل  احلاج  ويوّضح 
املقدستني  »العتبتني  بأّن  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام 
اعتادتا يف أول ليلة من ليالي شهر حمرم احلرام بتبديل راييت 
جلنة  تشكيل  ويتم  الشريفني،  والعباسي  احلسيين  املرقدين 
خاصة هلذا الغرض تقوم باستعداداتها املبكرة إلقامة مراسيم 

هذه املمارسة اليت يرتقبها املاليني من احملّبني سنويًا«.
السنوي  املهرجان  املمارسة أصبحت مثل  إّن »هذه  ولفَت إىل 
فيها  ويشرتك  األخرى،  املناسبات  عن  أهمية  تقّل  ال  ألنها 
واملثقفني  احلسينية  واملواكب  واحملبني  الزائرين  من  اجلميع 
والعسكريني وحتى السياسيني يف العراق، ويتم سنويًا بتطوير 
وتذكري  واسع  على صدًى  لكي حتصل  الراية  تبديل  مراسيم 

العامل أمجع مبصاب سيد الشهداء )عليه السالم(«.
الديين  التوجيه  املنصوري من قسم  الشيخ عبد األمري  ويبنّي 
موسم  بدخول  إشعار  املمارسة  »هذه  بأّن  املقدسة،  بالعتبة 
احلزن وتذكر املصيبة اليت حّلت بآل املصطفى يف واقع الطّف، 
وتذكري  احلسينية  الذكرى  إلحياء  جدًا  ضروري  األمر  وهذا 
تصيبهم  من  وخاصة  السالم(  )عليه  احلسني  الناس مبصاب 

الغفلة عن عظمة مثل هذه األيام احلزينة«.
وأضاف، بأّن »هنالك تفاعال كبريا من قبل الزائرين واملوالني 
وأعمارهم،  شرائحهم  باختالف  السالم(  )عليهم  البيت  ألهل 
الذي  التقليد  بهذا  لبدئه  حمرم  مقدم  سنويًا  يرتقبون  وهو 
السواد  لبس  يرافقها  واليت  احلسينية  الشعائر  من  أصبح 

وإقامة احلداد واجملالس احلسينية والعزائية«.
من جهته يذكر السيد حممد حسن حبر العلوم مسؤول شعبة 
العتبتني  »منتسيب  بأّن  احلسينية،  بالعتبة  اخلدم  السادة 
الراية  تبديل  إحياء مراسيم  يشاركون مجيعهم يف  املقدستني 
السادة  اليت حيملها  الشعائر احلسينية  اليت أصبحت ضمن 
اخلدم الذين يشاركون بشكل فعال حبضورهم املتميز يف هذه 

املراسيم«.
ويضيف، »يف هذه الليلة ختتلط املشاعر واألحزان والدموع مع 
مراسيم تبديل الراية ويتذكر اجلميع ما حدث لإلمام احلسني 
القلوب  تعتصر  حتى  وأصحابه،  بيته  وأهل  السالم(  )عليه 

لذكره وتبدأ أيام احلزن العظيمة«.
»العاملني  بأّن  فليح:  يقول أحد سكان كربالء وهو علي  بينما 
يف املرقد احلسيين الطاهر يف الوقت السابق؛ يقومون بتبديل 
املراسيم  هذه  ترافقها  أن  دون  بالسوداء  احلمراء  الراية 
صفر،  شهر  انتهاء  بعد  احلمراء  اسرتجاع  ويتم  اجلديدة، 
الراية  تبديل  ممارسة  إقامة  سنويًا  نرتقب  فصرنا  اآلن  أما 
لوقعها الكبري على قلوب املسلمني واملوالني ألهل البيت )عليهم 

السالم(«.

مراسيم تبديل الراية يف حمّرم كرنفال عظيم يرتّقبه احملّبون سنويًا
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املاضي  الثالثاء  مساء  الطاهر،  احلسيين  الصحن  شهَد 
املوافق الثامن عشر من ذي احلجة، إقامة احتفالية واسعة 
مبناسبة مرور ذكرى عيد الغدير األغر إحياًء هلذا اليوم 
السالم(  )عليه  علي  املؤمنني  أمري  فيه  تّوج  الذي  العظيم 
وصيًا على املسلمني وخليفة لرسول اهلل )صلى اهلل عليه 

وآله( من بعده .
العلوم  طلبة  من  كبريًا  حضورًا  شهدت  اليت  االحتفالية 
وزائريها  كربالء  وأهالي  والشعراء  واملثقفني  الدينية 
الكرام، ابتدأت منهاجها بقراءة دعاء التوّسل بأهل البيت 
القادمني  الشعراء  بعدها قرحية  لتنطلق  السالم(  )عليهم 

من احملافظات العراقية.

الشاعر  من  كل  قرأ  القريض،  الشعر  قصائد  وضمَن 
علي الغوار نائب رئيس نقابة السادة األشراف يف العراق 
الكربالئي حسني  والشاعر  األنبار،  من حمافظة  والقادم 
صادق )عريف احلفل( قصائدهما اليت تغّنت بهذه املناسبة 
العظيمة وعربا من خالل الكلمات اجلياشة عن الفرح الذي 

يغمراهما وهما يعيشان هذه األيام الغديرية.
يف  مميز  حضور  الشعبيني  الشعراء  لقرحية  كان  كما 
االحتفالية املقامة، مبشاركة كل من الشاعرين عبد اخلالق 
األشرف،  النجف  مدينة  من  اخلالدي  وحسني  احملّنا 
كربالء  من  الزبيدي  وطاهر  البارودي  فالح  والشاعرين 
حمافظة  من  الدليمي  سفري  الشاعر  وكذلك  املقدسة، 

األنبار.
مشاركة  الشريف،  بالصحن  املقامة  االحتفالية  وختّللت 
الكربالئي  محزة  حممد  احلسينيني  الرواديد  من  كل 
والسيد محودي املوسوي والسيد سعدون املوسوي بقراءة 
املوشحات الدينية والقصائد اليت أضفت على االحتفالية 
رونقًا مجياًل وحّركت مشاعر احلاضرين الذين شاركوهم 
لبعضهم  وباركوا  الورود  محلوا  وكذلك  معهم  وتفاعلوا 
العتبة  دور  مثمنني  األغر،  الغدير  عيد  حبلول  البعض 
البيت )عليهم  احلسينية املقدسة يف إحياء مناسبات أهل 

السالم( ونشر فكرهم ومبادئهم السامية.  

العتبُة احلسينيُة املقدسة تقيم احتفالية واسعة حبلول ذكرى »عيد الغدير« 

طلبة جامعة بابل يقيمون مهرجان الوالية السنوي برعاية العتبة احلسينية املقدسة
تقرير: حسني النعمة

وسط حضور طالبي كبري وشخصيات دينية وسياسية 
واجتماعية على قاعة الشهيد حممد باقر الصدر يف 
جامعة بابل أقامت رابطة الشعراء وجممع الشباب 
السنوي  الوالية  مهرجان  بابل  جامعة  يف  الواعي 
املوافق 19/ذي  األربعاء 2011/11/16  يوم  صباح 
احلجة/1432 هجرية برعاية األمانة العامة للعتبة 

احلسينية املقدسة ورئاسة جامعة بابل.
املهرجان الذي عده املدعوون بادرة طالبية اجيابية 
الثقايف  الشباب  ومحاس  اندفاع  مفرداته  ترمجت 

والعلمي إزاء مناسبة يوم الغدير األغر.
بهذه املناسبة دعا رئيس جامعة بابل باقي اجلامعات 
العراقية اىل أن حيذوا حذو طلبة جامعته وحيرصوا 
على تفعيل الربامج الثقافية واألماسي األدبية اليت 

تسهم يف بث ونشر الثقافة احملمدية احلقة.
العلم  »نشر  إن  األعرجي(  )نبيل  الدكتور  وأضاف 
وحده ال حيقق اهلدف ألن طلبة اليوم قادة املستقبل 
سيكون  الصحيح  العقائدي  التسليح  يسلحوا  مل  إن 
املبادئ فال خري يف علم بال دين«،  هنالك خلل يف 
مستمرة  بابل  جامعة  طلبة  »فعاليات  إن  مؤكدا 

وبوادرهم الثقافية مدعاة للفخر واالعتزاز«.
من جانبه قال رئيس إعالم العتبة احلسينية املقدسة 
تأثريه  يعتمد يف  ثقايف  أو مؤمتر  مهرجان  »أي  إن 
املباشر على الناس على عدة عوامل أهمها املواضيع 

وطريقة  املتوخاة  والغايات  واألهداف  املطروحة 
فائدتها  وتعميم  إيصاهلا  وإمكانية  براجمها  تنفيذ 
على شرحية كبرية من اجملتمع، فإذا توفرت بعض 
أو  مؤمتر  ألي  املنظمون  سيقطف  العوامل  هذه 
مهرجان مثاره بسرعة خصوصا إذا ما أريد له أن 
يستمر، وال ينتهي مع أول جولة أو جولتني إىل ابعد 

تقدير«.
احلسينية  »العتبة  إن  سلطان،  كاظم  علي  وأضاف 
خلدمة  اهلادفة  الربامج  تفعيل  على  دأبت  املقدسة 
اجملتمعات بفكر أهل البيت )عليهم السالم(، وكذلك 
التواصل مع الشرحية الطالبية دعما ورعاية واحتواء 
الطلبة هم  رديفا وألن  الدين  العلم حباجة إىل  ألن 

قادة املستقبل«.
شعراء  رابطة  مسؤول  الزاملي  أمحد  أشار  فيما 
يف  كبرية  تركة  بابل  »جلامعة  إن  إىل  بابل  جامعة 
فعملت  الشعراء  رابطة  أما  والعلوم  والثقافة  األدب 

على تبين طاقات الشباب املتنوعة يف برامج هادفة 
وبناءة تتناول فكر أهل البيت )عليهم السالم( من هنا 

كان حفل يوم الغدير يف مهرجان الوالية السنوي«.
وبدوره تقدم مسؤول الرابطة بالشكر الوافر للعتبة 
املهرجان  برعاية  إسهامها  على  املقدسة  احلسينية 
بادرة  الدعم  هذا  معتربا  الشباب  لربامج  ودعمها 
على  املقدسة  احلسينية  العتبة  بانفتاح  للتواصل 

الطلبة اجلامعيني وهو حمل الفخر واالعتزاز.
املدعوين  أحد  السماوي  علي  الشيخ  الدكتور 
للمهرجان قال »كان هلذا املهرجان واالحتفال بعيد 
الغدير أثر كبري ومؤشر على رقي فكر الطلبة بشكل 
حضاري يتفاعل مع الفكر احملمدي األصيل ويتالقح 

مع الفكر األكادميي النافع«.
ويذكر إن املهرجان شارك فيه أكثر من 12 شاعرا 
واختتم بكلمة استداللية علمية دينية للدكتور الشيخ 

علي السماوي.     
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حتقيق/  حسني النعمة

سنة  كل  من  احلرام  حمرم  شهر  قدوم  قبل 
يستعد الكثري من احلسينيني إلقامة التكايا، 
)عليه  احلسني  اإلمام  خدمة  سبل  تعدد  ومع 
للشعائر  احمليني  أعداد  كثرت  السالم( 
اهليئات  إقامة  ثقافة  باتت  فقد  احلسينية، 
احلسينية )التكايا( أول شعرية حسينية تؤدى 
قبل غريها، لذا حظيت بالتزايد ولقيت رواجا 
اجتماعيا وقبوال كبريا يف الوسط الكربالئي.

ما يالحظ اليوم من تزايد َخدَمة هذه الشعرية 
احلسينية والتفافهم حول إظهارها بشكل زاٍه 
فتجد  اخلارجي،  املظهر  حيث  من  ومجيل 
الشعرية  هذه  إشاعة  على  يعمل  من  مجيع 
ما  هيئة  لكل  فتكون  األفضل  بتقديم  يسارع 
جيعلها مميزة بشيء دون سواها، وقد تزايدت 
املنصرمة  أعوام  السبعة  خالل  أعدادها 
ان  بعد  اىل)680( هيئة بني خدمية وعزائية 
كانت مقتصرة على 15 هيئة خالل عام 2004 

والشعائر  املواكب  قسم  إحصائية  حبسب 
والعباسية  احلسينية  العتبتني  يف  احلسينية 

املقدستني..
عام  بشكل  متثله  الذي  وما  اهليئة؟  ملاذا  أما 
كشعرية حسينية؟ وما الذي تعنيه عناصرها 
كاملرايا واملزهريات الضوئية واأللوان؟ وملاذا 
ُتستبدل  وملاذا  امللونة؟  الرايات  تنتشر حوهلا 
مجيع اإلنارة باحلمراء يوم عاشوراء؟ وكذلك 
ملاذا ترفع مجيع تلك اهليئات بعد العاشر من 
حمرم احلرام؟ هذه األسئلة وغريها توجهت 
بها )األحرار( صوب الشارع الكربالئي لنجد 

هلا اإلجابة... 
أبطئ  املقدسة  املدينة  يف  تسري  وأنت  ُهـنيئًا 
خطاك فأنت يف حضرة اإلمام احلسني )عليه 
السالم( لُتسِحرَك الطمأنينة يف أكثر األمكنة 
باملشهد  جبينك  متسح  وعندما  وآمانا،  أمنا 
بطهر  أنفاسك  وُتعطر  الشريف  احلسيين 
احلسينية  اهليئات  بألق  عينيَك  كحْل  املكان، 
ـ)التكايا(ـ اليت استلهمت أمساؤها من واقعة 

الطف األليمة.. واليت َتتجدُد وتتزايُد وتتعايُش 
كل عام مع مأساِة احلسني وآل بيته الطاهرين 

)سالم اهلل عليِهم(.
عامًا  تسعني  أصالِة  مع  كانت  اجلولة  بدايُة 
مع احدى اهليئات القدمية العريقة يف مدينة 
)عبد  الشاعر احلسيين  يقول  كربالء، حيث 
اهليئات  أقدم  »من  ان  اخلفاجي(  الرسول 
هي هيئة املنتظر اليت تعود اىل تسعني عاما 
منها  أبعد  أخرى  هيئات  عن  فضال  تقريبا 
واحلر  والزينبية  احليدرية  كاهليئة  تأسيسا 
الرياحي وهيئة الرتك و)تاج دار باهو( للهنود، 
اهليئات  »تصميم  إن  اىل  مشريا  وغريها«، 
احلسينية بهذه الشاكلة بدأ يف العقد السادس 
من القرن املنصرم«؛ لكن متى ظهرت؟ فيؤكد 
اخلفاجي انه »على األكثر قد ظهرت بعد أن 
عجت مدينة كربالء القدمية بالسكان وشاعت 

فيها الشعائر احلسينية »..
وأكد عبد الرسول إن »ما مييز أبناء كربالء 
للشعائر  جتسيدهم  هو  اليوم  باخلدمة 

اهليئاُت العاشورائيُة..
إرث حسيين ومفهوم عقائدي يتوارثه الكربالئيون
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ما  وهذا  العامل  يف  كانوا  أينما  احلسينية 
متمنيا  املختلفة،  اإلعالم  وسائل  تتناقله 
دميومة هذه الشعرية واستمرارها وازديادها 

على أثر النوعية«..    
شباب  هيئة  كفيل  احلكيم(  )مجال  ويضيف 
»هيئة  الطاق،  باب  طرف  األكرب  علي 
اهليئات  مسميات  على  والفاضلية  الفاطمية 
يزيد  ال  كان  السابق  إنه يف  ويقول  القدمية، 
هيئات  عن  فضال  السبع،  عن  اهليئات  عدد 
إن  مبينا  القدمية«،  للمدينة  السبعة  املواكب 
امللوك  إذا زار أحد  »العادة جرت يف السابق 
والزهور  بالرتحيب  ناسها  تستقبله  قرية 
وتضيء له األنوار، وحنن يف كربالء نستقبل 
موكب اإلمام احلسني )عليه السالم( مع بداية 
هو سبب  وهذا  التكايا  بهذه  عام هجري  كل 

استعدادنا كل عام قبل حمرم إلقامتها«. 
ويوضح احلكيم إنهم »يستبدلون إنارتهم ليلة 
العاشر من حمرم اىل الضوء األمحر إحياًء 
لطلب الثأر، أما باقي األلوان فلكل منها معنًى، 
فاألقمشة والرايات السود تشري اىل استقبال 
املدينة اىل موسم األحزان، والرايات اخلضر 
)عليهم  البيت  أهل  لدى  السائر  اللون  هو 
املرايا فأنها تعكس مجالية ما  أما  السالم(، 

موجود يف اهليئة«..
إقامة اهليئات احلسينية شعرية 

سنوية يقدسها الكربالئيون
هيئة  كفيل  العرداوي(  )حسني  السيد  يقول 
القدمية  اهليئات  »أشهَر  إن  النجاة  سفينة 

تأسست قبل بداية حكم النظام البائد وهيئة 
سفينة النجاة من ضمنها، لكن ما مييز هيئتنا 
خدماتها  بتقديم  األعوام  طيلة  مستمرة  إنها 
بل ومل يكن هلا هيكل  السنة؛  أيام  على مدار 
اهتمامنا  ألن  وذلك  النظام؛  سقوط  بعد  إال 
وإقامة  اخلدمات  تقديم  اىل  منصرفا  كان 
تنسى  لئال  بيوتنا  يف  احلسينية  اجملالس 
تنقطع  فلم  الكربالئيني،  ذاكرة  من  ومتحى 
حتى وقت حكم نظام البعث بالرغم من شدة 
وكان  للمجالس احلسينية،  ومتابعته  مراقبته 
كل  رمضان  شهر  خالل  فيها  املنرب  يرتقي 
الصايف ومساحة  السيد أمحد  من )مساحة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي( ثم تكون بعدها 

املوائد احلسينية«.
نظام  سقوط  »بعد  إنه  العرداوي  ويضيف 
الشعائر  كباقي  تربز  اهليئات  بدأت  احلكم 
احلسينية وتؤدي دورها يف اخلدمة، كشعرية 
وجه  على  كربالء  يف  مهم  دور  هلا  أساسية 

التحديد«..
ويبني )نعمة عبد األمري اخلفاجي( كفيل هيئة 
إقامة  شعرية  مييز  »ما  إن  السدرة،  شباب 
أنها  ومفهومها  مجاليتها  عن  فضال  اهليئات 
من خدمات عشقا  باستطاعتها  ما  كل  تقدم 
يقدم  ما  فكل  السالم(  )عليه  احلسني  يف 
أو  بالشكر  إال  عليه  ُيسأل  ال  اإلمام  باسم 
تؤديها  اليت  »اخلدمة  إن  مضيفا  العرفان«، 
تقديم  على  تقتصر  ال  احلسينية  اهليئات 
فقط؛  واألطعمة  واحلليب  والعصائر  الشاي 

االجتماعي،  التكافل  روح  إلشاعة  تتعدى  بل 
بعامل  ممتزجًة  والكرم  النبل  صورة  ونقل 
التطور احلضاري الذي جيسد من خالل دور 
خدمات  من  تقدمه  وما  احلسينية،  اخلدمة 
جلية واضحة يف عاشوراء، فنرى بذل الطعام 
وسقاية املاء وتقديم كل ما حيتاجه الزائرون 
من العوامل املهمة اليت تساعد يف تفعيل مبدأ 
وإرساء  املسلمني،  بني  االجتماعي  التكافل 
أبناء  بني  والتكاتف  واملواساة  احملبة  حالة 
من  الوقت  بذات  وهي  اإلسالمي،  اجملتمع 
أثرها  أبرزت  اليت  السامية  املبادئ  مقومات 

يف الرتبية النفسية القومية«.
الزوار  خدمة  يف  الكربالئيني  دور  عن  أما 
الوافدين فيقول اخلفاجي، »يقوم الكربالئيون 
العام،  مدار  على  الشهداء  زوار سيد  خبدمة 
فنراهم يدخرون األموال ليبذلوها على زوار 
فيعتربونها  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
كزكاٍة عليهم االلتزام بها، فيكون استعدادهم 
يف عاشوراء أكثر للبذل والعطاء«، الفتا اىل  
إن »اإلنسان الشيعي تربى على جتاوز احلاجز 
الرغم  على  العوائل  من  الكثري  فنرى  املادي 
يدخرون  إنهم  إال  احملدود  املادي  دخلهم  من 
بعض األموال لبذهلا يف عاشوراء بإسم اإلمام 

احلسني )عليه السالم(«..
ما إن جتولنا قليال يف شوارع مدينة كربالء قبيل 
أيام عاشوراء شاهدنا ما استجد على اهليئات 
الصغرية  احلسينية  اهليئات  وهو  احلسينية، 
اليت أسسها األطفال من باب مشاركة الكبار 
وتقليد كل ما يؤدونه فنالحظهم مولعني بتأدية 
على  دل  إن  وهذا  مدينتهم  لزائري  اخلدمة 
شيء فأكيد أنهم زقوا حمبة إمامهم احلسني 
وعن  وأجدادهم،  أبائهم  من  السالم(  )عليه 
دورهم الذي بدأ حمل اهتمام اإلعالم حدثنا 
الطفل )حسنني ميثم( 11عاما، أنهم »يبدؤون 
باستعداداتهم لذكرى عاشوراء وإقامة هيئتهم 
حمرم  شهر  قبل  املنتظر،  بأشبال  املوسومة 
يبدؤون  الشهر  حيل  أن  ما  ثم  أيام  بثالثة 
بتقديم الشاي والعصائر وكذلك احلليب يوم 
ذكرى  على  بناًء  احلرام  الشهر  من  تاسوعاء 

استشهاد الطفل الرضيع«..
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جدوع  )عباس  االجتماعي  الباحث  ويلخص 
اخلفاجي( اهلدف من إقامة اهليئات بأهداف 
يفرتضها كمعطيات حضارية وغايات إنسانية 
آثار  من  النهضة احلسينية، مبا هلا  أفرزتها 
إجيابية لإلنسان واجملتمع فيقول إن »صياغة 
رسالية،  إسالمية  كشخصية  اإلنسان،  وعي 
ومنوذج أخالقي قادر على التوفيق بني رؤيته 
العصر  ضرورات  وبني  اإلميانية  العقائدية 
مظهرًا  يعترب  اهليئة  وبروز شعرية  احلديث، 
حلفاوة  ومظهر  عام،  رأي  لتكوين  إعالميًا 
استقبال أهالي كربالء لوفادِة اإلمام احلسني 
الوقت حماكاة  ذات  يف  وهو  السالم(،  )عليه 
اإلمام  وفادة  مع  احلاضر  اجملتمع  ملشاعر 
إن  مضيفا  املاضي«،  يف  عليه(  اهلل  )سالم 
»اهليئة وسيلة ملمارسة حسينية تبدأ من أول 
شهر حمرم احلرام وحتى اليوم الثالث عشر 

أو يتم رفعها بعد يوم عاشوراء«..
ويؤكد اخلفاجي إن »الرايات احلمر متثل طلب 
واالستنصار  السالم(،  )عليه  للحسني  الثأر 
له« متابعا أن »من ضمن اإلعمال اليت تؤديها 
اهليئات هي تقديم اخلدمات املتنوعة لكل من 
حبد  وهذا  عاشوراء  أيام  خالل  كربالء  يفد 
باستنفار  والعطاء  الكرم  ملفهوم  ذاته جتسيد 

معنوي يومًا بعد يوم«. 
مشريا اىل ضرورة وجود اهليئات احلسينية ملا 
متثله من سلوك حضاري، وتعبريا عن ازدهار 
السالم(  )عليه  اإلمام  وطئها  اليت  األرض 
إال  تستقبله  مل  رمضاء  مقفرة  كانت  أن  بعد 
اليت  املدينة  أهل  على  فكان  والفجيعة  باهلم 
شأنها،  يعتلي  أن  الطاهر  جسده  احتضنت 
وتكون نرية كل ما حل بها شهر حمرم احلرام 

إيذانا باستقبال مواكب اإلباء«..  

األيام  خصوصية  على  واالختالف  الذكرى 
العشرة يف كربالء..

أيام عاشوراء  إن إحياء  يّدعي  ألن هناك من 
خمتصة بأهالي كربالء مما يساهم يف إذكاء 
نار التساؤل عند البعض، فكان لسؤالنا: )هل 
إحياء أيام عاشوراء كان إحياًء مقتصرا على 
الكربالئي  الشاعر  فأجابنا  املدينة؟(  أهل 
)حسني صادق(، لقد »جرت العادة منذ القدم 
العشرة األوىل هي من حصة  األيام  إن  على 
أبناء كربالء على أن يفسحوا اجملال ملمارسة 
باقي الطقوس احلسينية بعد ذلك لسواهم«..

رئيس  سلطان(  كاظم  )علي  أضاف  بينما 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  اإلعالم  قسم 
كربالء  دخل  ملا  السالم(  )عليه  »احلسني  ان 
حل  وقد  بعد،  وقعت  قد  املصيبة  تكن  مل 
ضيفا على املدينة لذا وجب على أهل املدينة 
له  يوقدون  املدينة  أبناء  فنجد  استقباله؛ 
بعد  لكن  متنوعة؛  بأشكال  ويزينونها  األنوار 
استشهاده )عليه السالم( تصبح املسألة عامة 
أول  ان  فنشاهد  فيها،  املشاركة  حق  وللكل 
شعرية يأتي هلا كل مسلم للمشاركة فيها هي 
على  »يفرتض  إنه  مضيفا  طويريج«،  ركضة 
باقي املسلمني أينما كانوا أن يقيموا الشعائر 
احلسينية يف داخل العراق وخارجه ألن ذلك 
يعد مظهرا اجيابيا حنو اتساع رقعة الشعائر 

احلسينية العاشورائية«.
»اهليئة  ان  صادق  حسني  الشاعر  وأردف 
احلسينية كانت يف السابق مركز التقاء أبناء 
اليت  السبعة  األطراف  كانت  حيث  احملالت 
توضع  حيث  القدمية،  كربالء  مدينة  تشكل 
هيئة يف مركز كل طرف يتجمع حوهلا أبناء 
الطرف الواحد للخروج اىل العزاءات يوميا، 

اخلمسة«،  األصناف  مواكب  هيئات  وكذلك 
مضيفا إن »تعدد اهليئات يدعو اىل التجمع ألن 
أكثر خدمتها تنصب للذين ال يسكنون مدينة 
حاملا  يؤمونها  لكنهم  اآلن؛  القدمية  كربالء 
حيل شهر حمرم وكذلك نشاهد هذا التعدد 

يتنافس على تقديم اخلدمة احلسينية«..
العتبة  يف  اإلعالم  قسم  رئيس  يدعو  بينما 
عدد  ازدياد  »يكون  أن  املقدسة  احلسينية 
تكون  وأن  نوعيتها،  مع  مرادفا  اهليئات 
خدماتها  لتؤدي  منشطرة،  غري  متوالدة 
اهليئات  فكرة  ُيرِجع  فيما  متكامل«،  بشكل 
قائمة  كربالء  »إن  اىل  األطفال  تقيمها  اليت 
وأطفاهلا خلدمة  ونسائها  وشبابها  بشيوخها 
زائر اإلمام احلسني )عليه السالم(«، مشريا 
تربية  األطفال  برتبية  العناية  »مسألة  اىل 
حسينية صحيحة، كالوقوف للصالة يف وقتها 
وتبادل االحرتامات، وتوجيههم لاللتزام بفكر 

وتعاليم الدين السمحاء«..      
التعبئة  يف  متحركة  احلسينية  القضية  تبقى 
الناجعة،  الوسائل  بكل  الواسعة  اجلماهريية 
ألن القضية احلسينية كالقضية اإلسالمية، ال 
بد أن يتزاوج فيها العقل والعاطفة، وال بد أن 
يتزاوج فيها اإلميان واحلس، وكما أننا حنتاج 
العلمي  اجلو  وإىل  العلمية  الرباهني  إىل 
والعملي من أجل تنمية األفكار وتقديم اخلدمة، 
حنتاج كذلك إىل األساليب العاطفية من أجل 
تعميق العاطفة يف إحساسنا ومشاعرنا، لذا 
احلسينيون أصّروا على بقاء العاطفة يف كل 
العقائدي،  باجلانب  لتتصل  حسينية  شعرية 
ألنه ال العقل وال الفكر وحدهما بقادرين على 

ختليد أي مبدأ، دومنا عاطفة وانفعال..

عباس اخلفاجيمجال احلكيمعبد الرسول اخلفاجيحسني صادقعلي كاظم سلطان
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قصيدة من وحي كربالَءمن أقواِل احلكماِء
وحيد شالل

ُم�ت�ََّه�ُم الطرَف  إنَّ  ال�طرِف  ناعَس  يا 

يؤن�ُس�ُه ك�اَن  ح�ب�ي�ٌب  ع��ن�ُه  ب��اَن  أْم 

إذا احلب�يب  داَر  ي�ا  ِال�ق�لُب  ل�ك  ه�ف�ا 

ُِم�ن�ه�م��رًا ال�دم�ع  زم�����اَم  م�ل�كُت  ف�ما 

ب��داره�ُ�ُم ده��ٌر  ع�ث�ا  ق�د  ل�ي  وق�ي�َل 

ً ك��اذب���ة   ِ ل�آلم���ال  أف��زُع  ف�َ�رْح�ُت 

ب��ك�م  ال���زمان  ع��اد  إلن  ع�ليَّ  ن�����ذٌر 

ق�دومكُم  ف�ي  مشع�ًا  ال�ع�شَر  واشع�ُل 

ب�ِ�ه�ْم  ال�ف�ؤاد  ه��اَم  إذا  ت�ع�ذل�ون�ي  ال 

ه��ادي��ن��ا  اهلل  رس���ول  ب�ن�ت  أب�ن�اء 

إن ق�ي�ل يوم�ا م�ن أالب�رار ق��ائده�م ؟ 

ل�ه�ا ك�����أن  ح��ريى  إب��������ٌل  ب�ه�م  َزّم����َ���ْت 

 ٍ ف�زع  ال�ل�ِه يف  ه�ذا حري�م  يا  ن�ادي�ُت 

الضعن صولته   أين عباس حامي  بل 

وال ال��ن��داَء  رّدوا  وال  أج��اب��وا  ف��م�ا 

وّجَهت�ُها   ِ الش�ام  ارُض  ال�ضعائُن  تلَك 

َع�مَي�ْت  ي�اليتها  َب��ْل   ِ ب�الع�ني  رأي�����ُت 

أف�ْ�َزَع��ُه�ْم  وأألط�ف�اَل  زي�ن�َب  رأي��ُت 

ي�َؤل�ُم�ن�ِ�ي  ِم��������ْدرارًا  ال�دم��ُع  ج��رى 

ُاع��ال�ُج�ُه  ِش���ْع�رًا  ال  ال��دمَع  ُاع�ال�ُج 

ت�ُ�زع�زع�ُه  ال   ً ل�ي�ث�ا   ِ ل�لح��ق  وق�ف�َت 

لَ�ِس�ناً  ن�اصحًا   ً وق�فَت ف�يه�ْم خطيب�ا 

ب�ط�ولِت��ِه  ف�ي   ٌ ع��ل��ّي   َ أب���وك  ه��ذا 

ب�ِه  ُي�ناُر  اهل��ادي  امل�صط�ف�ى  ك  وج�دُّ

دمع�ت�ُه�ا  ال��زه��راُء  ال��ف�اِط�ُم  �����َك  وأمُّ

تُ�سائِ�ُل اجلمَع هل يف األرضِ بينك�ُم 

 ً ب�اكي�ة  لل�زه��راِء  ت��ق�ول�وَن  م���اذا 

ِس�ق��ُم ب�ه  أضنى  اْم  ال�وج�ُد  أش�ف�َّ�ُه 

والِن�َع�ُم ِاألط�ي�اُب  بِ�ف�ُ�ْرق�َ�ِت�ه  ب�انَ�ْت 

ِي�ب�ت�س�ُم م�غ�ناك  ع�ل�ى  ال�ن�س�ي�ُم  َم�رَّ 

ِدُم ِال�س�خ�ني  ب�ال�دم�ع  ��َج  ت�وهَّ ح�تى 

ي�ل�ت�َ�ِئ�ُم ل�ي�س   ً ش�م�ال  ال�ب�نُي  َق  وف�رَّ

ف����ُم رواُه  م���ا  أذن��ي  الت�ص��ّدَق  ان 

ال�ق��دُم وط�ا  م�ا  ب�خّدي  ف�ألم��سح�نَّ 

ت�ضط�رُم وه��ي  ب�ردًا  الناَر  واح�س�ُب 

أل�َ�ُم ت�ذك�اره�ْم  م�ن  القل�ِب  ح�ّب�ِة  يف 

ن��ع�ت�ص�ُم اهلل  ح�ب�ل  ب�ع�د  ب�ح�ب�له�م 

ُه�ُم السماء  أجاَب جربيُل من عرش 

لُ�ُج��ُم آه�ات�ن�ا  من  اللي�ل  ع�تم�ِة  ف�ي 

؟ والع�لُم  الط�ف�ُل  وأين  احل�س�نُي  أي�ن 

ُي�ق�تَ�حُم  ليَس  ِل�يٌث  يف ح�ومِة احلرب 

َق�َ�َدُم بِ�ه�ْم  أل�َوْت  أو  ال�س�رَي  تَ�َم�ّه�ل�وا 

وال�ح�ك�ُم اخَل�ص�ُم  وه��ي   َ �ة  أم�يّّ إل�ى 

ط�ف�َل احل�سنيِ وق�ْد أودى ب�هِ ال�س�ق�ُم

ُي�ْخ�تَ�َرُم  ِ ال�رمح  ِوف�وَق  رأس احلسني 

ه�ْل ي�ن�ف�ُع ال�دمُع ب�ْل هل ينف�ُع االل�ُم ؟

يا أب�َن ال�بتولِ وه�ل يويف ل�َك ال�ق�ل�ُم ؟

واخل��دُم واألوب�اُش  ال�ج�ح�اف��ُل  ت�ل�َك 

ي�ح�ت�دُم ب��االرجاِء   ِ ال�ن�ب�ّوة  ص��وُت 

والَع�َج�ُم األع���راُب  ل�ص�ول�ِت��ِه  دان�����تْْ 

األم�ُم خل�فَ�ُه  ل�ت�مشي  ال�صراِط  درُب 

ت�بقى على الّده�ر ِ باآلهاِت تَ�ضطرُم

ال���ك���رُم ك��ف�ُّ�هُُُ   ٍ ن��ب�ّي   ِ ل��بن�ت  إب��ٌن 

َك�َ�لِ�ُم افعالكْم  من   ِ وق�ل�ُب رس��وُل اهلل 

قال حكيم: طلبت الراحة لنفسي فلم أجد 

هلا أروح من ترك ماال يعنيها وتوحشت يف 

الربية فلم أر وحشة أقرب من قرين السوء 

للرجل  أغلب  أر قرينا  فلم  األقران  وغالبت 

يذل  ما  كل  إىل  ونظرت  السوء,  املرأة  من 

القوى ويكسره فلم أر شيئا أذل له وال أكسر 

من الفقر.

   -------------------------

ثالث  »أضحكين  الدرداء،  أبو  قال 

وأبكاني ثالث: أضحكين مؤمل الدنيا واملوت 

يطلبه، وغافل ال يغفل عنه وضاحك ملء فيه 

وال يدري أساخط ربه أم راض، وأبكاني هول 

املطلع وانقطاع العمل وموقفي بني يدي اهلل 

وال أدري أيؤمر بي إىل اجلنة أم النار«.

  ------------------------

أبو الطيب املتنيب

ذو العقل يشقى يف النعيم بعقِلِه       

                وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم

والناس قد نبذوا احلفاظ, فمطلق   

                ينسى الذي يولي , وعاف يندم

ال خيدعّنك من عدّو دمعة       

                  وارحم شبابك من عدٍو ُترَحم

ومن العداوة ما ينالك نفُعُه     

                  ومن الصداقة ما يضر ويؤمل

والذل يظهر يف الذليل مودًة      

                        وأود منه ملن يود األرقم
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ملحمُة كربالَء

من ادباِء كربالَء
الشيُخ قاسم احلائري

الشيخ قاسم بن حممد بن امحد الشهري باهلر ولد يف مدينة كربالء سنة 1216هـ وتويف سنة 1276هـ كان شاعرا لبيبا حسن البديهية واديبا 
فاضال قادرا على االرجتال له جمموعة قصائد قاهلا يف اغراض شتى ضمنها مراثي يف احلسني الشهيد وقد اصيب بالعمى يف السنوات 

االخرية من عمره وله قصائد مدونة يف اجملاميع املخطوطة ومن شعره راثيا احلسني عليه السالم :
احماجرا ابكي سيد الشهداء             جنل النيب وفاطم الزهراء 
ما عذر يوم احلشر من مل يبكه         مبدامع ممزوجة بدمائه 

عبد اجلواد حممد سوادي

وعادْت وعادت لنا كربالء
                      وعادت لرتوي فصول اإلباء

فإن َضيعْت ُأمة ٌ حقه 
                         مآمته ُنصبت يف السماء 

سألنا الطفوف حبال الضيوف 
فقالت جنومًا هوت ْ للِحتوف

زكْت تربيت
أشرقت بهجيت

مشخت على األرض يف كربياء
 ---------------------   

فقلنا هلا أوضحينا األمور 
وكيف بواديك شّع البدور 

وقوَف حبيب
زهري النجيب

بريرًا وعابس شيخ الفداء
 --------------------- 
وما قال قال َجون برغم املنون 

ومسلم أوصى وسالت عيون 
فيا إخوتي 

حققوا ُمنييت
وصونوا حسينًا وآل العباء
 ------------------ 

وشبل احلسني مُحاةَ  القرين
ُيراقبهُ  السبط خُيفي األنني

فلما تهادى
ولألب نادى

إليه أتى والدُ  األزكياء

 فلما رآه تسيل دماه
نادى بصوتٍ  كئيب بآه

إىل من تنادي 
جرحت فؤادي

وللسعد بعدك مين جفاء
 ------------------- 

وآل عقيل ومن آل جعفر
تنادوا إىل احلرب واملوت امحر

فلم يرهبوها
بدم يسقونها

وشادوا لنا كّل هذا البناء
----------------------- 

وقاسم ملّا اخلطُب إدهلما
إىل عمه جاء يشكوه هّما 

لقد ضاق صدري 
احلرب قدري

ُأريد اللحاق َسئمت البقاء
------------------------ 

والدور ملا جاء لصاحب اللواء
العطش يا عماه تشكو لك النساء

األرض يف زلزال 
من عزمه تنهال

مجاجم األبطال بسيفه هباء
-------------------------- 

ويل الفرات اليوم وصوله حمتوم
ال تنفع األعداء مهما تنادى القوم

حسَّ بربد املاء
والقلب كاحلصباء

دون احلسني اليوم ياليته الفناء

املاء قد ُأريق وحوصر الطريق
ل اجلبال ال تطيق وهمه لو مُحّ

حترّي العمالق
وأيقن الفراق

وكان كل همه أين يوصل الِسقاء
-------------------------------- 

وشاع يف امليدان قد ُقطع الكفان
وعينه أطفأها سهم جبان

فجاءه الصبور 
وعينه تدور 

ودار حول جسمه وأجهش البكاء
---------------------------- 

وعاد للخيام بقيُة الكرام
ودمعه يذرفهُ  قد حشرج الكالم

وعرتة احلبيب
أعلنَّ بالنحيب

إستقبلنه ِبعولةٍ  أيقظت الرمضاء
---------------------------

وجاء بالرضيع وصاله مريع
لعلهم يسقونه من نهرها الوسيع

فجاءه اجلواب 
وسهمهم أصاب 

فاعتنق الطفل اياه ُيعلن الوالء 
 ----------------------- 

نعود للغريب وصربه العجيب 
مل يغفل الطهر لكل موقف نصيب 

ُيسكن العيال 
يؤبن األبطال 

يصول يف مجوعهم كالربق يف ظلماء 
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حتت
 اجملهر

علمائنا  بعض  امسها  يذكر  مل  رقية  السيدة 
عليه  احلسني  اوالد  ذكرهم  عند  االجالء 
السالم منهم الشيخ املفيد واجمللسي وقد 
بنات  ان  كون  يف  التباس  هنالك  يكون 
اإلمام عليه السالم هلن امسان ، فقد ذكر 
الرباني  علي  الشيخ   ) السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  بنت  رقية  )السيدة  كتاب  صاحب 
اخللخالي ص151 ما يلي: )من احملدثني القدماء فقط علي بن احلسني اإلربلي صاحب 
كتاب )كشف الغمة يف معرفة األئمة( والذي ألفه عام 687هـ نقل عن )كمال الدين( فقال: 
ذكره  عند  أيضًا  أنه  إال  إناث  وأربع  ذكور  أوالد  ستة  السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام  إن 
ألمسائهن ذكر ثالثا وهن: زينب وسكينة وفاطمة ومل يتطرق إىل إسم الرابعة ابدًا، ومن 
)عليها  رقية  السيدة  الرابعة هي  السالم(  )عليه  الشهداء  ابنة سيد  ان  يقال  ان  احملتمل 
السالم(, فمن كالم للعالمة احلائري يف كتابه )معالي السبطني( قال: كتب حممد بن طلحة 
أوالد  السالم( ستة  )عليه  أن لإلمام احلسني  والسنة  الشيعة  الشافعي وغريه من علماء 
الصغرى،  فاطمة  فهن: سكينة،  البنات  أما  فقال:  البنات  تطرق المساء  ثم  بنات.  وأربع 

فاطمة الكربى، ورقية )عليها السالم(.
واضاف أيضًا فقال: أّما السيدة رقية )عليها السالم( فكان عمرها مخسا أو سبع سنوات وقد 
توفيت يف الشام وامها )الشاه زنان( إبنة يزد جرد، وبهذا تكون السيدة رقية )عليها السالم( 

خت  أ
)عليه  ـــســـجـــاد  ال اإلمــــــــام 

السالم(.
وذكر صاحب كتاب )اعيان الشيعة( السيد حمسن األمني 7: 24 ما يلي )115: 

رقية بنت احلسني )عليه السالم(.
ينسب إليها قرب ومشهد مزور مبحلة العمارة من دمشق اهلل اعلم بصحته جدده املريزا 
علي اصغر خان وزير الصدارة يف إيران عام 1323 وقد أرخت ذلك بتاريخ منقوش فوق 

الباب أقول فيه من أبيات:
له ذو الرتبة العليا علي ***** وزير الصدر يف إيران جدد

وقد أرختها تزهو سناء ***** بقرب رقية من آل امحد
يضاف إىل هذا ما قاله احلائري يف معالي السبطني 2: 171)قال الشعراني... إن رقية 
بنت احلسني )مدفونة( يف املشهد القريب من جامع دار اخلليفة أمري املؤمنني يزيد ومعها 
مجاعة من أهل البيت.... للسيدة رقية بنت احلسني )عليهما السالم( ضريح بدمشق الشام 
وإن جدران قربها تعيبت فأرادوا إخراجها منه لتجديده ... فحضر شخص يدعى السيد 

ابن مرتضى فنزل يف قربها وأخرجها فإذا هي بنت صغرية دون البلوغ.
نقل  السالم( وإىل  )عليها  الكرامات يف قربها  بااللتفات إىل ما ظهر هلا من  وال بأس 
الدمشقيني جيل عن جيل خرب دفنها يف هذا املكان وغري ذلك من األدلة العقلية والنقلية.

ضريُح السيدة رقية عليها السالم

عبد الستار جابر الكعيب 
من تابع سرية اإلمام احلسني )عليه السالم( يف أهله فقد 
واألب  الويف  األخ  فهو   ، به  حيتذى  كرميا  مثاال  بهم  كان 
به شرفا  ، وكفى  والراعي األمني  والزوج احلنون  الشفيق 
وعزا أنه  ربى أبناءه تربية العزة واآلباء والفروسية والفداء 
، حني وقفوا وقفتهم املشهودة يف أرض كربالء يوم عاشوراء 
، وهم بني صيب مل يبلغ احللم وشباب يف مقتبل العمر وبني 
طفل رضيع دون الشهر السادس ، وهم يتفاخرون بافتداء 
شهداء  اآلخر  تلو  واحدا  ويسقطون  والدماء  بالروح  أبيهم 
الشرف  ميدان  يف 

والعلياء. 
وهؤالء 

واإلخالص  نيتهم  صدق  منهم  عرف  ملا  النجباء  أصحابه 
معه  والوقوف  بأنفسهم  بالتضحية  واستعدادهم  تعاىل  هلل 
والدفاع عن دين اهلل تعاىل  وحرمة رسول اهلل )صلى اهلل 
عليه وآله( يف أهل بيته )صلوات اهلل عليهم( فلذلك أوقفهم 
على غامض القضاء ، فقال هلم )عليه السالم( )أني غدا 
أقتل وكلكم تقتلون معي وال يبقى منكم أحد ، حتى القاسم 
اهلل  )رضوان  جوابهم  فكان   ) اخل   ..... الرضيع  اهلل  وعبد 
بالقتل  وشرفنا  بنصرك  أكرمنا  الذي  احلمد هلل   ) عليهم 
معك ، أوال نرضى أن نكون معك يف درجتك يا بن رسول اهلل 
فدعا هلم باخلري ، فغدوا مستبشرين مسرورين ينتظرون 
بزوغ مشس صباح يوم العاشر من احملرم لينالوا الرمحة 

والنعيم األبدي والفوز العظيم عند ربهم سبحانه وتعاىل. 
وهكذا برهنت هذه الصفوة املختارة الطاهرة والءها ألهل 
فأعزهم   ، املبني  احلق  مع  ووقفوا  والرسالة  النبوة  بيت 
بهم  فتباهى   ، وإخالصهم  بوالئهم  وأعتز  اإلمامة  بنور 
اإلمام احلسني )عليه السالم( وقال أصحابي خري 

هلم  دعا  النزال  وبدأ  الوطيس  وعندما محي   ، األصحاب 
مجيعا وقال )قوموا يرمحكم اهلل إىل املوت الذي البد منه 
( وقال )ُ جزيتم عن أهل بيت نبيكم خريا ( وقال )عند اهلل 
أحتسب نفسي ومحاة أصحابي ( وملا مسع أبو الفضل )عليه 
السالم( مل يستطع صربًا على البقاء بعد أن رأى األصحاب 
واألهل القوا حتفهم شهداء يف أعظم ملحمة شرف سجلها 
)عليه  احلسني  أخاه  رأى  فقد  الزمن  مرور  على  التاريخ 
السالم( مكثورًا قد أنقطع عنه املدد وقل العدد إال إرادة اهلل 
واألطفال  النساء  معه غري صراخ  يبق  ،ومل  األحد  الواحد 
من شدة اخلوف والعطش ، فتقدم إىل أخيه مودعا حزينا 
، وقال كلمته املعرفة يا أبا عبد اهلل عز علّي مفارقتك )قد 
ضاق صدري من هؤالء املنافقني وأريد أن آخذ ثأري منهم ( 
وعندما نال الشهادة والعلياء واملقامة ، ولقب بسقاء اليتامى 
، جلس اإلمام )عليه السالم( عنده وقال )جزيت عن أخيك 

خريًا ،حيث نصرتين حيًا وميتا (.

هكذا برهنْت هذه الصفوة الطاهرة والءها لإلمام احلسني )عليه السالم(    
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شخصيتاِن
م/ إيضاٌح

لك شخصيتان احداهما مادية واالخرى معنوية االوىل هي هندامك والثانية هي ثقافتك واذا اجتمعتا معا فتكون قمة يف االمتياز ولكن وهنا املهم قد 
حياول شخص ما ان يوهم الناس بأنه ذو شخصية مرموقة من خالل مالبسه فقط ولكن روحه خاوية من املعاني اإلميانية والعلمية واألخالقية فكم من 
شخص جتده حيمل قليال من العلم وكثريا من التواضع وينظر اليه بتهيب وقد يكون اجملتمع قاسيا عندما ينظر للزي دون األخالق  ، واذا ما اخندع الناس 
بشخصية مادية فإنها تنظر اليها بامشئزاز اذا ما تبني هلا احلق واالمر ذاته اذا كانت ال تنظر اىل شخص حيمل صفات الشخصية املعنوية نظرة توقري 

فإنها تزداد احرتاما له وختجل من نفسها عندما يتبني هلم مكانة هذا الشخص األخالقية .
والتفضيل بينهما جائز اذا مل يتم حتصيلهما معا ولكن االفضل ان يكونا معا فالثقافة واهلندام أمران ضروريان لشخصية املؤمن ال ان نتقشف حبجة 

قلمي املتوا�سعالزهد فنقسو على أنفسنا ونرتك ما انعم اهلل به علينا .

الــعــدد:
التاريخ: 

 60
308

27 ذو احلجة 1432هـ 
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إىل / القارِئ الكريِم

ضريُح السيدة رقية عليها السالم
...........

احلسنُي مدرسة احلماس واحلكمة)2-1(
عدنان آل حييى املوسوي

إن امتنا اليت تواجه اليوم حتديات كبرية يف كل حقل ال ميكن 
أن تتفوق عليها من دون توافر عاملي احلكمة واحلماس ، أما 
فلكي  احلماس  وأما   ، الطريق  معامل  حتددها  فلكي  احلكمة 
عليها،  واالستقامة  الطريقة  على  قدمًا  للمضي  بالعزم  يزودها 
ونهضة احلسني الشهيد )عليه السالم( يورثها احلكمة واحلماس 
معًا إن أحسنت وعيها واالستفادة من عربها، وكلمات احلسني 
الشهيد )عليه السالم( مدرسة جامعة للحكمة كما كلمات والده 
دعائه  يف  التأمل  ويكفينا  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام 
الذي أطلقه ضارعًا يف وادي عرفات، وإننا لو قارنا لرأيناها هي 
واليت جتلت يف يوم عاشوراء كانت واحدة سواء يف كلماته أو يف 

بطوالته فلقد قال يف يسار جبل الرمحة بعرفات خياطب ربه :
عرفوك  حتى  أوليائك  قلوب  يف  األنوار  أشرقت  الذي  أنت   (
مل  حتى  أحبائك  قلوب  عن  االغبار  أزلت  الذي  وأنت  ووحدوك 
من  وجد  ماذا  قال:  ثم  غريك(  إىل  يلجأوا  ومل  سواك  حيبوا 
دونك  رضي  من  خاب  لقد  وجدك،  من  فقد  الذي  وما  فقدك 
بدال، ويف عصر عاشوراء وعلى بوغاء كربالء رفع جبهته الدامية 
على حفنة من الرتاب والدم يسيل من مئات اجلروح من جسده 

الشريف وهو يقول: ) إهلي رضًا برضاك وال معبود سواك..(.
ولو نطقت دماؤه لكانت كل قطرة منها تسّبح حبمد اهلل وهكذا 
كانت مدرسته سالم اهلل عليه أعلى مدرسة عرفانية الن دروسها 

أعطيت بالكلمة الصادقة وباجلراح والدم فهي مدرسة احلكمة 
والدم جيري من  الرضيع  وعندما محل طفله   ، معًا  واحلماس 
مذحبه كانت كلمته العرفانية متأل أذن اخلافقني ) هّون ما نزل 

بي انه بعني اهلل(.
ألف  تعطينا  العظيم  البطولي  املوقف  ذلك  ويف  الكلمة  هذه  إن 
له  والتسليم  وتعاىل  سبحانه  الرب  معرفة  يف  ودرس  درس 

والرضا بقضائه.
أن  السالم(  )عليه  الشهيد  للحسني  املوالني  حنن  ومسؤوليتنا 
نتمثل مواقفه ونتعلم يف مدرسته اليت فيها أمسى مبادئ احلكمة 

وأروع معاني احلماس.
)عليه  احلسني  اهلل  عبد  أبي  باسم  الناطقني  مسؤولية  وهكذا 
السالم( من العلماء و اخلطباء وكل من يقيم مأمتًا وحييي لإلمام 
اجل  من  مجيعًا  جياهدوا  أن  شعرية  السالم(  )عليه  احلسني 
القول  بني  الفجوة  لرتدم  املدرسة  باألمة إىل حيث هذه  الرقي 
والفعل وبني املنهج والتطبيق بني احلماس واحلكمة لنعمل مجيعًا 
من اجل تربية جمتمع حسيين ليس يف احلب والوالء فقط وإمنا 

يف اخللق واملوقف أيضا ..
وال ريب إن أنصار احلسني )عليه السالم( وعرب أجيال متالحقة 
قد اثبتوا إنهم قادرون بإذن اهلل سبحانه على االقتباس من منهج 

السبط الشهيد )عليه السالم( .
يف  جندها  اليت  العظمى  والبطوالت  الكربى  التضحيات  وما 

تارخيهم احلافل إال شعلة من ذلك النهج الوضاء وما صمود امتنا 
الطاغوت  وحتديها  اإلرهاب  موجات  أمام  العراق  يف  اجمليدة 
أهدافها  حتقيق  اجل  من  املزيد  لتقديم  استعدادها  وبالتالي 
السامية يف حياة طيبة تسودها قيم الوحي ، ما كل ذلك إال دليل 
بلى   ، الرشيدة  مواقفه  مع  والئها  ومقاربة  مواقفها  على صدق 
ولكننا حباجة إىل املزيد الن التحديات ال تزال كبرية والطريق 

إىل الغايات السامية ال يزال طويالً  ..
ومن هنا فعلى من ينطق باسم احلسني الشهيد )عليه السالم( 
العرفانية وهدفها يف  السبط  دور مدرسة  ُيربز  أن  بأية وسيلة 
واحلكمة  واحلماس  والتضحية  بالوالء  حسيين  جيل  تربية 
ببصرية  فيها  طريقنا  ونضيء  إال  عمياء  فتنة  تواجهنا  ال  لكي 
عاشوراء احلسني )عليه السالم( وال تداخلنا حرية إال ونبددها 
بكلمات احلسني الشهيد )عليه السالم( ، فإذا ُخرّينا بني احلق 
اقتبسنا من   ، والدنيا  اآلخرة  والذلة بني  السلة  واملصلحة، بني 
كلمات اإلمام احلسني )عليه السالم( » هيهات مّنا الذلة« نرباسًا 

لدروبنا وعزمًا ملسريتنا.
ولقد عرّبت كلمات األئمة املعصومني ) عليهم السالم( والعلماء 
الربانيني يف زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( بأبهى منهج عن 
مدرسة عاشوراء احلكيمة ، فعلينا أن نعايشها ونتأملها وجنعلها 

بصرية يف حياتنا .
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هل تخضُع الجامعات األهلية للضرائب ؟

االستقطاعات الضريبية نظام معمول به يف كل دول العامل بل انه احد املوارد املالية الرئيسية للدولة ، وجباة الضرائب يعانون 
دائما يف بعض الدول من احتساب االستحقاقات الضريبية من القطاع اخلاص الذين دائما يتهربون من دفعها وال ميكن ضبطها 

واما اليت تعمل وفق سجالت حسابية نظامية خالية من التالعب فانها تكون سهلة التعامل معها .
اجلامعات والكليات األهلية وحبكم ما تتقاضاه من اموال طائلة من الطلبة فانها إن كانت خاضعة للنظام الضرييب فان هنالك 
ايرادات مالية طائلة تتقاضاها هذه اجلامعات مل تسجل ال يف سجل حسابي وال متنح الطالب وصال رمسيا بذلك ، واما اذا 

مل ختضع هذه الكليات للضريبة فلنقرأ السالم على جيوب الطلبة .

عدواني  سلوك  وهو  والقوة  بالشدة  األخذ  يعين  العنف 
كالضرب  اآلخر  الطرف  إخضاع  حادة يف  أساليب  يتخذ 
والسب والشتم والقتل واالعتداء واالغتصاب، ويف الغالب 
بينت  حيث  الزوجية  العالقة  يف  الرجل  من  العنف  يأتي 
إما  رجل،  سببه  األسري  العنف  من   %90 أن  الدراسات 

زوج، أو أب، أو أخ، أو عم.
السنوات األخرية  النساء يف  العنف ضد  وقد زادت نسبة 
على  واالنفتاح  والتكنولوجي  العلمي  التطور  من  بالرغم 
العامل إال أن مظاهر اهلمجية والسوقية باتت واضحة يف 
كثري من البلدان العربية، فقد أثبتت الدراسات أن فرنسا 
بلد احلرية واحلضارة 95% من ضحايا العنف هن النساء، 
اجلسدي  للعنف  يتعرضن  األمريكيات  النساء  من   %30 و 
من قبل أزواجهن و 52% من النساء الفلسطينيات تعرضن 
للضرب على األقل مرة واحدة يف العام 2000، و 60% من 
سكان الضفة الغربية وغزة دون 19 عامًا يتعرضن للتهديد 

اجلسدي واللفظي واملطاردة والتوقيف واالعتقال.
ومجيع النساء املعنفات ال خيضعن لفئة اجتماعية حمددة 
وعلى  النساء  مجيع  يشمل  إمنا  حمدد  ثقايف  مستوى  أو 
خمتلف مستوياتهن االجتماعية والثقافية ويف مجيع الدول 
العنف  إىل  تتعرض  فاملرأة  واملتخلفة،  والنامية  املتقدمة 
من الرجل بكل أنواعه، ومنها: الضرب، التهديد واإلهانة، 
اللفظي،  العنف  النفقة،  من  احلرمان  اجلنسي،  احلرمان 

االغتصاب، االبتزاز املادي.
وقد نسأل ما سبب العنف؟ يف الواقع هناك أساب متعلقة 

فقد  حوله،  احمليطة  بالظروف  أو  ذاته  العنيف  بالرجل 
ساديًا  أو  مريضًا  سيكوباثيا  نفسيًا،  معقدًا  الرجل  يكون 
التنشئة اخلاطئة  أو بسبب  وتعنيفها  املرأة  يستلذ بضرب 
يف  ترى  اليت  التقليدية  للبيئات  املنتمني  الرجال  لبعض 
ضرب املرأة رجولة وقوة وسيطرة وهيبة، وهذا ما نالحظه 
سبب  وهناك  والبدو،  واألرياف  القرى  بيئات  يف  غالبًا 
أساسي يراه بعض الباحثني عاماًل جوهريًا يف خلق روح 
على  واإلدمان  الكحول  شرب  منها  الرجال  يف  العدوانية 
أن  البيئية  للظروف  بالنسبة  الباحثني  ويرجح  املخدرات، 
سبب  هي  املعيشية  احلياة  وضغوط  االقتصادي  العامل 
الرجال إىل ضرب  الذي يدفع  النفسي والقلق  التوتر  يف 
زوجاتهم، ويأخذ العامل االقتصادي نسبة 45% من حاالت 
العنف ضد املرأة، ناهيك عن تدني املستوى الثقايف لألسر 

واألفراد واالختالف الفكري بني الزوجني يدفع الزوج إىل 
تعنيف املرأة لينتقص منها ألنه يشعر بعدم التوازن والنقص 

معها.
األحوال  كقوانني  باملرأة  اخلاصة  القوانني  بعض  هناك 
الرجل  صف  إىل  أحيانًا  تقف  احملاكم  يف  الشخصية 
ومتاطل يف منح املرأة حقوقها خصوصًا إذا كانت متضررة 
فنراها جتول  وتبحث عن خالصها  الزوجية  من عالقتها 
يتيح  الذي  القانوني  املخرج  وتصول يف احملاكم حبثًا عن 

هلا العيش يف حياة مستقرة هادئة.
وكيف ميكننا معاجلة هذا العنف؟

1- التوعية الدينية والرجوع إىل القرآن الكريم الذي يدعو 
الرجل إىل معاشرة املرأة باملعروف وأنها توأمته يف احلياة 
وعليه محايتها واحلفاظ عليها وأنها مساوية له يف مجيع 

األحكام.
العام  النفع  مجعيات  خالل  من  االجتماعية  التوعية   -2
وكيف  وواجباتها  حقوقها  املرأة  لتعرف  الثقافية  واملراكز 
تتصرف يف حياتها األسرية، وإىل من تلجأ يف مثل هذه 

األزمات.
ككائن  املرأة  إىل  تنظر  اليت  اخلاطئة  املفاهيم  تغيري   -3
واملؤسسات  اإلعالم  جهود  بتضافر  وذلك  ناقص  ثانوي 

االجتماعية والدينية.
4- تعمل بعض الدول على توفري مالجئ للنساء املعنفات 
املرأة  تعرضت  بالباحثني يف حال  لالتصال  وخط ساخن 

إىل العنف.

العنُف ض�د امل�رأة
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ُة احلجاب يف زمن االنتظار دسيَّ قُُ

مرتضى علي احللي 

لقد أّكد اإلمام املهدي /عليه السالم/ يف دعائه يف 
زمن الغيبة على مفردة قّيمة تستحق الوقوف عندها 

بوعي وهي قوله /عليه السالم/ 
وعلى  والتوبة  باإلنابة  الشباب  على  ))وتفضل 
/عليه  املهدي  فاإلمام   )) والعفة  باحلياء  النساء 
السالم / يف هذه الدعوة اخلاصة للشباب والدعوة 
اخلاصة للنساء عامة يطلب أن يتفضل اهلل علّيُهَن 
باحلياء والعفة فاملرأة ورقتها الراحبة هي الشرف 
واحلشمة ودون ذلك ال قيمة هلا وجوديا، فإّن املرأَة 
القيمية  سلطتها  تفرُض  َمن  هي  اليوم  احمُلَتِشمة 
واألخالقية على الناظر إليها وخاصة يف وقتنا هذا 
العصيب ثقافيا وأّن املرأة العاقلة والذكية اليوم هي 
من ُتَفّوت فرصة إقتناصها من قبل قراصنة السوء 
حياتيا  حُمرتمة  إنسانة  نفسها  من  وجتعل  واملنكر 
اإلسالمي  التشريع  من  املسلمة  املرأة  لقيت  وقد 
عناية فائقة كفيلة بأن تصون عفتها وجتعلها عزيزة 
اجلانب سامية املكانة وإّن القيود اليت ُفرضت عليها 
الفساد  ذريعة  لسد  إال  تكن  مل  وزينتها  ملبسها  يف 
الذي ينتج عن التربج بالزينة، فما صنعه اإلسالم 
ليس تقييدا حلرية املرأة بل هو وقاية هلا بدال من 
تكون  أو  االبتذال  َوَوْحل  املهانة  َدَرِك  أن تسقط يف 

َمْسرًحا ألعني الناظرين.  

إعداد: حسنني الشاجلي
األطفال  ضد  الكبار  يرتكبها  اليت  العنف  حوادث  إن 
عميقا،  نفسيا  جرحا  ترتك  فإنها  صغرية  كانت  مهما 
وان هذا اجلرح تراكمي مع استمرار االعتداء بالضرب 
إذا نظر كل منا  نؤكد ذلك  الطفل، إمنا ميكن أن  على 

إىل ذكريات طفولته، 
التسمم  يشبه  الوجوه  على  الضرب  إن  كثريون  ويرى 
الغذائي الذي ميكن عالجه وينجو منه اإلنسان بدون أي 

أعراض مستقبلية ولكن من منا حيبه .
إن قدرة اإلنسان على التعايش مع الضرب على اخلدود 
الضرب  إن خطر هذا  له قيمة مجيلة،  أن  ليس معناه 
كبري ولكن بعض اآلباء جيادلون ويقولون كيف تكون أبا 
أثناء  بقوة  ومتسكه  الطفل  على  تسيطر  مل  إذا  أما  أو 
عبور الطريق، وحقيقة األمر فإن ضرب األطفال على 
هائل جيعلهم غري  يدخلهم يف غضب عاطفي  اخلدود 
قادرين على تعلم دروس الكبار، إن هذا الضرب يعطي 
خطرون  الكبار  من  حوهلم  من  أن  إحساسا  األطفال 

عليهم فيبتعدون عنهم. 
فقدان الثقة

الطفل  عند  الوجوه  على  بالضرب  االعتداء  كثرة  إن 
يفقده الثقة يف الوالدين وحيدث تآكال يف حبه هلم، إن 
الطفل الذي يضرب بانتظام ال يستطيع أن يعترب األبوين 
مصدر حب ومحاية وأمنا وراحة وهي العناصر احليوية 
للنمو الصحي لكل طفل ويف حني الطفل يظهر األبوان 

بصورة مصدر اخلطر واألمل .
غري  يكونا  أن  جيب  وتغذيته  الطفل  محاية  إن   *
مشروطني بأي سلوك حيدث منه وهذا الغذاء واحلماية 
ينظر هلما من حمتوى هذا العنف فريفضهما ما داما 

كذلك.
التهديد بالضرب

يضربونهم  ال  أو  أبناءهم  يضربون  قد  اآلباء  بعض  إن 
إطالقا ولكنهم يهددون بالضرب باستمرار وبفعل أشياء 
أكثر عنًفا، فيجدون سهولة يف السيطرة على أبنائهم يف 
التهديدات  يسمع هذه  والطفل عندما  مؤقتا،  ولو  ذلك 
كيف  يتعلمون  ولكنهم  للخوف  نتيجة  أوال  يطيع  فإنه 
هذا  مثل  من  يفلتوا  لكي  والكذب  اخلداع  يستطيعون 
عندما  النهاية  ويف  ينتظرهم،  الذي  املرعب  العقاب 

يدركون أن هذا التهديد واهن ولن حيدث، فإنهم يتكون 
يوثق فيهم  الكبار وخاصة من  بأن  لديهم مفهوم عميق 
كذابون، وعندما تفقد هذه الثقة بني األطفال والقائمني 
عالقات  بناء  على  األطفال  قدرة  فإن  تربيتهم  على 
صداقة تصاب بعطب شديد، إن ذلك قد جيعلهم غري 
تعاون  أو  أي عالقة محيمة  تكوين  قادرين مطلقا على 

مثمر مع اآلخرين،
إن من يتعرضون ملثل هذه املواقف من األطفال ينظرون 
إىل العالقات أنها قابلة للنقاش ، وأنها صفقات تكسب 
أو ختسر، إنهم ينظرون إىل األمانة والثقة يف اآلخرين 

ضعفا وأنها قد فقدت مع هذا العدوان .
بدائل ضرب األطفال

اهدأ وال تنفعل إذا شعرت أنك غاضب وأنك تفقد 
السيطرة على نفسك وأنك سوف تضرب طفلك أو 
تضربه على وجهه ، اترك املكان مؤقتا واهدأ بعيدا 
اليت سوف  اللحظات  هذه  واسرتخ يف  الطفل  عن 
احلل  أو  البديل  جتد  وقد  الطفل  عن  فيها  تبعد 

للمشكلة .
يف  عد  فقط  املوقف،  عن  االبتعاد  تستطع  مل  إذا 

سرك برتكيز من واحد إىل عشرة.
أعِط لطفلك بعض الوقت، الكثري من اآلباء جينحون 
إىل ضرب األطفال عندما ال جيدون وقتا للراحة يف 
حياتهم وأنهم حمرومون ويف عجلة من وقتهم لذلك 
فإنه من املهم أن حيصل اآلباء على بعض الوقت من 

الراحة يف قراءة أو مترينات رياضية أو مشي.

ضرُب االطفال يؤثر على نفسيتهم
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

حتّمل مظامل

 العباد 

حتجب  قد  اليت  املوانع  أهم  من  إن 
األحقاب  اجلنة  دخول  عن  العبد 
والدهور ، هو ) حتّمـله ( ملظامل العباد 
يكونون إىل  املظلومني أحوج ما  ..فإن 
فإذا   ، القيامة  يوم  الظاملني  حسنات 
تقاسم املظلومون حسناته ، فال يبقى 
على  وهو  اخللد  جنة  به  يدخل  ما  له 
أبوابها ..ومن هنا يطلب العبد من ربه 
- وهو يف الدنيا - بإرضاء اخللق مبا 
يشاء ، سواء ) بتوفيقه ( لاللتفات إىل 
مظامل العباد وإقداره على أدائها أثناء 
مباشرة  احلق  بتدخل(   ( أو   ، حياته 
يوم احلساب إلرضاء اخلصوم ، مبا ال 

ُينقص العبد شيئًا من حسناته. 

مشكلة املخدرات من اخطر املشاكل الصحية واالجتماعية 
لتقديرات  وطبقا  أمجع  العامل  تواجه  اليت  والنفسية 
البشر  من  مليون   800 يوجد  العاملية  الصحية  املؤسسات 

يتعاطون  املخدرات أو يدمنونها . 
وملحة  قوية  رغبة  تكون  يعين   ، ما  خمدر  على  واإلدمان 
تدفع املدمن إىل احلصول على املخدر وبأي وسيلة وزيادة 
جرعته من آن  آلخر ، مع صعوبة أو استحالة  اإلقالع عنه 
سواء العتماد )اإلدمان ( النفسي أو لتعود أنسجة اجلسم 
عضويا وعادة ما يعاني املدمن من قوة دافعة قهرية داخلية 

للتعاطي بسبب ذلك االعتماد النفسي أو العضوي. 
أسباب تعاطي املخدرات: 

1- ضعف الوازع الديين : فإن اإلميان باهلل سبحانه وتعاىل 
من أكرب املوانع لالحنراف. 

2- أصدقاء السوء. 
3- توفر املال مع وقت الفراغ. 

4-  االعتقاد اخلاطئ بأن املخدرات تزيل الشعور بالقلق 
واالكتئاب وامللل ، وتزيد يف القدرة اجلنسية. 

5-  اإلهمال األسري للجوانب الرتبوية ، وكثرة  املشاكل 
األسرية مبا يسهل احنراف األبناء. 

6-  استخدام املواد املخدرة للعالج استخداما سيئا ال يتبع 
فيه إرشادات الطبيب مما يسبب له اإلدمان . 

أضرار املخدرات: 
1- األضرار االجتماعية واخللقية يسبب يف انهيار وضياع 
األضرار  وبالتالي  واجملتمع  األسرة  يف  األوىل  اللبنة 
وتؤدي  األموال  تستنزف  املخدرات  إن  حيث  االقتصادية 

إىل استنزاف األسرة  مبا يهددها بالفقر واإلفالس. 
اجلهاز  على  التأثري   : الصحية  األضرار   -2
التنفسي حيث يصاب املتعاطي بالنزالت الشعبية والرئوية 
الشعيب  والسرطان  الرئة  وانتفاخ  الرئوي  بالدرن  وكذلك 
أما عن الرجل فإنه تضعف عنده القدرة اجلنسية وتصيب 
املرأة بالربود اجلنسي  وكذلك األمراض كالقلق واالكتئاب 
يف  عضلية  وارتعاشات  الذاكرة  وفقدان  املزمن  النفسي 
يف  والربودة  الرأس  يف  بالسخونة  أحساس  مع  اجلسم 

األطراف.
طرق الوقاية من املخدرات:

1- ال شيء يعني املرء على حتقيق مآربه إال اإلميان باهلل 
لدى  الديين  الوازع  وزرع  حمرماته  برتك  وذلك  تعاىل 
األطفال، قال الرسول ) صلى اهلل عليه وآله وسلم ( كل 

مسكر حرام. 
واضح  خبط  احملرمات  هذه  تعاطي  أخطار  كتابة   -2  
حتى  وأخرى  آونة  بني  وقراءتها  بارز  مكان  يف  ووضعها 

تتجدد العزمية .
3- مالحظة احلالة الصحية وتطورها وعدم التذمر عند 
إشارة  اآلالم  كون هذه   ، والعضالت  الرأس  بآالم  الشعور 

إىل ختلص أعضاء اجلسم مما تراكم فيها من السموم . 
4- مزاولة  الرياضة بالشكل السليم . 

يتناول فيها تلك  5- االنقطاع عن االماكن اليت اعتاد أن 
املواد وكذلك األصحاب الذين يتعاطونها. 

دائرة صحة كربالء املقدسة 
شعبة تعزيز الصحة

ان االجرام البعثي ال يبالي مبن تكون ضحيته وقد رصد السيد الدكتور صاحب احلكيم هذه املعلومات القيمة عن جرائم طاغية العراق فوجد 
ان أصغر ضحية من ضحايا النظام الصدامي الساقط هو الطفل ذو الثالث سنوات ) سجاد عبد اجلليل احللو( الذي استشهد يف السجن عام 

.1984
وأكرب ضحية هو الشهيد املفقود السيد حممد صادق القزويين الذي ولد عام 1900 والذي طلب املؤلف من االمم املتحدة تسميته أكرب مفقود يف 

العامل .
أصغر معتقلة : هي الطفلة ليلى بنت الشهيد السيد حممد علي نذير البلخي ، اليت أعُتِقَلت وعمرها حوالي )6( الستة أشهر.

أصغر واكرب ضحية  يف زمن الطاغية

املخدراُت
 وأثرها يف سقوط اجملتمعات 
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نود ان نعلم االخوة الذين تقدموا بطلباتهم واالخوة الذين يرومون تقديم طلباتهم باننا نفضل من حيمل شهادة البكالوريوس إعالم او لديه 
خربة يف العمل الصحفي وانه سبق وان نشرت له حتقيقات وتقارير يف الصحف العراقية املعتمدة ، أما بقية االختصاصات سواء كانت 

لغوية او فكرية فإننا نفضل أصحاب االختصاص عليها. 
كما ان نظام احتساب االجر سيكون على القطعة اي للمواد املقدمة الينا ومل تنشر سابقا وانها مادة جيدة فيتم احتساب االجر هلا عند 

نشرها يف اجمللة .
لذا نرجو من يرى يف نفسه توفر هذه االمتيازات جلب الوثائق اليت تثبت ذلك. 

إدارة جملة »األحرار« 

أراد إخوة سيدنا يوسف أن يقتلوه ) فلم ميت(!!
ثم أرادوا أن ميحوا أثره ) فارتفع شأنه ( !!

ثم بيع ليكون مملوكا ) فأصبح ملكا ( !!
ثم أرادوا أن ميحوا حمبته من قلب أبيه ) فإزدادت ( !!

عندما كان ُيوسف يف السجن
إنا نراك ِمن احمُلسنني   «  كان يوسف األحسن بشهادتهم 

.. «
 لكن اهلل أخرَجهم قبله !!

 وظّل هو - رغم كل مميزاته -

  بعدهم يف السجن بضَع سنني !!
  ) األول خرج لُيصبح خادمًا ( ،

  ) والثاني خرج ليقتل ( ،
  ) ويوسف انتظر كثريًا ( !!

  لكنه .. خرج ليصبح » عزيز مصر » ،
  ليالقي والديه ، وليفرح حد االكتفاء ..

إىل كل أحالمنا املتأخرة :
» تزيين أكثر ، فإن لِك فأل يوسف »

 إىل كل الرائعني الذين تتأخر أمانيهم

 عن كل من حييط بهم بضع سنني ،
  ال بأس ..

    دائمًا ما يبقى إعالن املركز األول ..
    آلخر احلفل !!

    إذا سبقك من هم معك ،
    فاعرف أن ما ستحصل عليه ..

    أكرب مما تتصور ? !!
تأكد أن اهلل ال ينسى ..

وأن اهلل ال يضيع أجر احملسنني، فكن منهم. 

خبصوص اإلعالن عن حاجتنا اىل مراسلني يف كافة حمافظات العراق
تنبيٌه

   إرادُة اهلل فوق إرادة الكل... يوسف مثاال 
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