
قال أبو عبد اهلل احلسني بن علي )عليه السالم(: 

أنا قتيل العربة ال يذكرني مؤمن إاّل استعرب.
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العدد..

ركضة طويريج..
 شعرية مليونية ُطبعْت يف وجداِن احلسينيني 



* عن احلليب عن أبي عبد اهلل عليه السالم يف قوله سبحانه وتعاىل: )احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث والفسوق والجدال يف احلج( فقال: إن اهلل اشرتط 
على الناس شرطا وشرط هلم شرطا، قلت: فما الذي اشرتط عليهم وما الذي شرطه هلم ؟ فقال: أما الذي اشرتط عليهم فانه قال: )احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن 
احلج فال رفث والفسوق والجدال يف احلج( وأما ما شرط هلم فانه قال: )فمن تعجل يف يومني فال إثم عليه ومن تأخر فال إثم عليه ملن اتقى( قال: يرجع الذنب له، قال: قلت 
له: أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال: مل جيعل اهلل له حدا يستغفر اهلل ويلبى، قلت: فمن ابتلي باجلدال ما عليه ؟ قال: إذا جادل فوق مرتني فعلى املصيب دم يهريقه 

وعلى املخطئ بقرة.
* عن رفاعة عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: سألته عن قول اهلل: )ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس( قال: إن أهل احلرم كانوا يقفون على املشعر احلرام، ويقف الناس 
بعرفة واليفيضون حتى يطلع عليهم أهل عرفة، وكان رجل يكنى أبا سيار وكان له محار فاره وكان يسبق أهل عرفة، فإذا طلع عليهم قالوا أبو سيار، ثم أفاضوا فأمرهم اهلل 

أن يقفوا بعرفة يفيضون منه.
* عن منصور بن حازم عن أبي عبد اهلل عليه السالم يف قول اهلل سبحانه وتعاىل: )واذكروا اهلل يف أيام معدودات( قال: هي أيام التشريق. كانوا إذا قاموا مبنى بعد النحر 
تفاخروا فقال الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا وكذا فقال اهلل تعاىل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهلل كذكركم آباءكم أو اشد ذكرا قال والتكبري اهلل اكرب اهلل اكرب ال اله 

اال اهلل واهلل اكرب وهلل احلمد اهلل اكرب على ماهدانا اهلل اكرب على ما رزقنا من بهيمة األنعام.

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

ان االستحقاقات الشرعية املالية تكون على األغنياء اكثر مما هي على الفقراء وموارد صرفها يكون للفقراء بالدرجة األساسية وابن السبيل واملثقل 
بالديون وجزء منها العمار البلد والذي هو حمور حديثنا هو استحقاق الفقراء من أموال األغنياء فهذه بديهية شرعية معروفة ، هذه البديهية تصبح 
معكوسة يف موسم واحد ولسبب عظيم حيث ان شهر احلسني عليه السالم تنصب فيه املوائد يف كل حي ومدينة ويبذل املؤمنون الغالي والنفيس إلحياء 
ذكرى عاشوراء واحد أوجه هذه املراسيم هي بذل الطعام فكثري من الفراء يدخر جزءا من مصروفه اليومي لكي حييي هذه الشعرية يف شهر حمرم 
احلرام ، الغين عندما يبذل الطعام اجلهات اليت تستفيد من الطعام هم األغنياء والفقراء وجزء منه يهدر وهذا أمر طبيعي ولكن عندما يبذل الفقري 
ليطعم الغين فهذا امر يستحق االشادة كما ان الفقراء عندما يبذلون الطعام يبذلونه مبقادير سليمة حتى ال يكون عرضة للتبذير كما انهم يقومون بالتوزيع 
على عوائل فقرية هم ادرى بهم من غريهم واالهم من ذلك ان صفة الرياء ال تراود احدهم اي انه يبذل الطعام لكي يراه الناس فإنها خالصة لوجه اهلل 

تعاىل وعلى حب احلسني عليه السالم .
هذه املشاعر اليت تتولد من صدور احلسينيني هي ترمجة حقيقية لعظمة نهضة احلسني عليه السالم اليت ُترك كل القيم واملبادئ اإلسالمية احلقة يف 
نفوس الناس كما ان هنالك مفردات معنوية قد ال يفهمها اجلهلة اال وهي الربكة اليت يطرحها اهلل عز وجل يف األموال املصروفة بنية خالصة وجتدها 

كثرية وحقيقتها قليلة. 

 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م
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في هذا العدد..

آياُت القرآن وأحقية اإلمامة 
واــوالية ألهل البيت)عليهم السالم( 

قبسات اميانية..
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ركضة طويريج..
 شعرية مليونية ُطبعْت يف 
وجداِن احلسينيني 

الواقع املروري يف مدينة كربالء املقدسة..
 بني تدني الثقافة املرورية للمواطن 
وجتاوزات املسؤول

العطاء احلسيني..

حتقيقات..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗفقراء يطعمون اغنياء

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 2011/11/25م اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة السيد امحد الصايف    املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان: 28 / ذو احَلجَّ

وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  طالب ممثل 

السيد  مساحة  املقدسة  كربالء  يف  اجلمعة 

صالة  من  الثانية  اخلطبة  يف  الصايف  امحد 

احلسينية  العتبة  يف  أقيمت  اليت  اجلمعة 

املوافق  1432هـ  احلجة  ذي   28 يف  املقدسة 

25-11-2011م األجهزة األمنية بزيادة اهلّمة 

وتوخي احليطة واحلذر إزاء ما حيدق بالبالد 

 – الطرف اآلخر  يزال  من خماطر، حيث ال 

اإلرهابي- منغمسا يف غيه وضالله وليس له 

ذّمة وبالتالي ال يرجتى منه الشفقة وال يرجتى 

استهدف  يقال ملَ  أن  الرمحة! وال ميكن  منه 

القتل  ديدنه  فإن  كذا،  َفعل  وملَ  التجمع  هذا 

معروفة  باتت  ألجندات  واخلراب  والدمار 

للقاصي والداني.

يكونوا  أن  األمنية  األجهزة  اإلخوة يف  وأهاب 

إن  يعلموا  وان  االستعداد  ُأهبة  على  دائمًا 

أهداف  حمط  هي  دائمًا  البشرية  التجّمعات 

هو  الشريف  الشهر  وهذا  اجملرمني،  هؤالء 

والبالد  عزاء  وشهر  ومناسبات  جتّمع  شهر 

أن  البد  وبالتالي  التجمعات  هذه  فيها  تكثر 

وحالة  واحلذر  احليطة  جانب  فيها  يكثر 

وحفاظًا  األبرياء  أرواح  على  الرتّصد حفاظًا 

على الكثري من جمالس العزاء من أن يشوبها 

أي تكدير أو يدنسها أي عمل إجرامي قبيح.

اليت  اإلقليمية  األحداث  مراقبة  خالل  ومن 

نكون على متاس  الذي  اآلن يف حميطنا  مّتر 

الساسة  لإلخوة  مساحته  توجه  معه،  مباشر 

هلذه  قراءتكم  تكون  أن  البد  قائال:  البلد  يف 

وقراءة مشّخصة  دقيقة جدًا  األحداث قراءة 

على  قادرين  نكون  حتى  األمور  من  جملموعة 

حّل بعض املشاكل، فمثال هناك بعض الساسة 

يعتقد أو يتصور إن حل املشكلة هو عن طريق 

يكون  وقد  هذا  يتصور  قد  وهو   !! األجنيب 

..هذا  آخر  سبب  أي  أو  غافال  أو  مشتبها 

التصّور خاطئ !! 

يدَك  ُمدَّ  العليا:  الدينية  املرجعية  وقال ممثل 

إىل إخوتك واىل الفريق الذي تعمل معه سوية 

يف  يكون  قد  وبعضكم  ينّبه  أن  البد  الغافل   !

لذلك  تنبهه  أن  عليك  املتفطن  فأنت   ! غفلة 

يف  إنك  على  الشواهد  تلو  الشواهد  وتعطيه 

غفلة .. والذي ُيِصر على إن احلل يكون عند 

األجنيب حاول أنت أيضا أن ُتِصر على إن احلل 

يكون بني إخوانك وبني أترابك .. فاحلوار حيل 

جمموعة من املشاكل ..

طريقة  على  ترّبى  الذي  إن  مساحته  وبني 

حُيِب أن يأكل حّقه وحق غريه .. عّلمه إن هذه 

اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

مساحة السيد امحد الصايف يدعو إىل مجع شتات السياسيني وزرع الثقة بينهم ويهيب 

باألجهزة األمنية محاية التجمعات الدينية يف شهر حمرم احلرام

ال يزال الطرف اآلخر – 
اإلرهابي- منغمسا في غيه 
وضالله وليس له ذّمة وبالتالي 
ال يرجتى منه الشفقة وال 
يرجتى منه الرحمة!

جملة االحرار اال�سبوعية
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نداء اجلمعة



الطريقة ال ُتنتج .. وجيب أن تأخذ حقك فقط 

ال أن تأخذ حق غريك ..

وأضاف: لقد تكلمنا مع اإلخوة من خالل هذا 

فيها  الثقة  منح  أزمة  إن   : ُأعيد  واآلن  املنرب 

تبدأ  بآخر  يثق  ال  عندما  واإلنسان  مشكلة 

املشاكل وال تنتهي .. وقطعًا العدو يستفيد من 

مسألة عدم الثقة الن العدو عمله أن يفتت وان 

يوجد تناحرات، وبالنتيجة كيف ُنسِقط فلسفة 

العدو ونبين إزاءه جدارا مسيكا ومنيعا ..

وأوضح مساحته: إن وجهات النظر أمر طبيعي 

أن  البد  لكن  واملناهل  املشارب  متعددة  وهي 

اآلن  ما حيدث  إىل  ننظر   ، حدود  هلا  تكون 

يف بعض الدول وهناك مشاكل قد تكون خارج 

العراق بدأت وال تنتهي ويبدأ الشعب واجملتمع 

تلو  ضريبة  القاسية،  الضرائب  هذه  بدفع 

حال  وال  احلال  يصلح  أن  أمل  على  ضريبة 

فيه  تعاىل  اهلل  العراق حبمد  وبات   !! ُيصّلح 

الكثري  الشيء  الطاقات  وفيه من  العقالء  من 

فليأخذوا دورهم وال ميكن أن ُنراقب األحداث 

فقط دون أن حنرك ساكنا.

الفرقاء  بني  الثقة  زرع  مسألة  على  وأكد 

السياسيني وتساءل كيف تزرع الثقة ؟! البد أن 

نتقدم خطوات حنو الثقة إىل أن نعتقد حقيقة 

بالثقة، وهذا االطمئنان للشركاء وللفرقاء أمر 

يف غاية األهمية.

ولفت مساحته إىل إن العراق بذل التضحيات 

التضحيات  يدفع  زال  وال  التضحيات  تلو 

فليس من املعقول انه قد كتب علينا أن نعيش 

حنل  أن  علينا  البد  ولكن  ونصب!  نكد  يف 

املشاكل ..لنجلس ونتحاور ونتحدث فيما بيننا 

نستطيع  كنا  إذا   .. نستطيع  ال  أو  نستطيع   ..

فبها ونعمت، علينا أن نسعى يف سبيل اخلري 

والشعب والناس .. اهلل سبحانه وتعاىل يبارك 

فيما بيننا، أما إذا بقينا يف تناحر وجتاذب مع 

هذه املشاكل اليت تعصف بنا ستأتينا مشاكل 

دفع  الذي  الشعب  هذا  وبالنتيجة  واشد  اشد 

تضحيات يبقى يف دوامة املشاكل دومنا حل، 

البد أن يأتي يوم ونقول كفى تضحيات وكفى 

هذه  نتيجة  كسب  وقت  جاء  واآلن  مشاكل، 

خطوة  هناك  تكون  أن  وجيب  التضحيات، 

حقيقية فاإلنسان عندما خيطو حنو الصالح 

تتصاحل القلوب.

ودعا مساحة السيد الصايف   كل من له شأنية 

وجانب من املؤثرية أن يسعى جلمع هذا الشتات 

اختالف  فان  واحدة،  خانة  يف  اإلخوة  وجعل 

وجهات النظر أمر طبيعي فكل العامل ختتلف 

لكن هناك نقاط وحدود محٌر ومن املفرتض 

من  نريد  يتخطوها، حنن  ال  أن  اجلميع  على 

يهتم  والذي  بالبلد  يهتموا  أن  األعزاء  اإلخوة 

أن  البد  وبالنتيجة  وأبا  راعيًا  سيكون  بالبلد 

يتحمل وجهات النظر املختلفة للنهوض بواقع 

البلد، فاملسؤولية البد أن يتحملها املخلصون 

تلك  نتخطى  حتى  جأش  ورباطة  جرأة  بكل 

الصعاب ونعرب إىل شاطئ األ-مان.

الذي ُيِصر على إن احلل يكون 
عند األجنبي، حاول أنت أيضا 
أن ُتِصر على إن احلل يكون بني 
إخوانك وبني أترابك، فاحلوار 
يحل مجموعة من املشاكل

أهم ماجاء يف اخلطبة

إن الذي ترّبى على طريقة حُيِب أن 
أيها  عّلمه  غريه،  وحق  حّقه  يأكل 
ُتنتج،  ال  الطريقة  هذه  إن  الوطين 
أن  ال  فقط  حقك  تأخذ  أن  وجيب 

تأخذ حق غريك!

مشكلة  فيها  الثقة  منح  أزمة  إن 
تبدأ  بآخر  يثق  ال  عندما  واإلنسان 

املشاكل وال تنتهي

اخلري  سبيل  يف  نسعى  أن  علينا 
يف  بقينا  وإذا  والناس  والشعب 
املشاكل  هذه  مع  وجتاذب  تناحر 
مشاكل  ستأتينا  بنا  تعصف  اليت 
الشعب  هذا  وبالنتيجة  واشد  اشد 
الذي دفع تضحيات يبقى يف دوامة 

املشاكل دومنا حل

يتحملها  أن  البد  فاملسؤولية 
جأش  ورباطة  جرأة  بكل  املخلصون 
ونعرب  الصعاب  تلك  نتخطى  حتى 

إىل شاطئ األمان
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اآياُت القراآن واأحقية الإمامة والـــــــــــــــــــولية لأهل البيت)عليهم ال�سالم( 

فيها  نزلت  مناسبات  عدة  احلجة،  ذي  شهر  وهو  الشهر  هذا  أيام  خالل  علينا  متر 
آيات كرمية، بعضها حصر الوالية واإلمامة من بعد النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( 
بأهل البيت )عليهم السالم(، الذين أكمل اهلل تعاىل بهم دينه، وأمت بهم علينا نعمته، 
وبعضها اآلخر بني مقام وفضائل، ومناقب أهل البيت )عليهم السالم( الذين انفردوا 
بها دون بقية أفراد األمة مجيعا .. ومن ذلك نزول سورة )هل أتى ..( اليت احتوت  على 
)18( آية، منها )4( آيات يف بيان أصل الفضائل واملناقب املذكورة يف السورة، ومنها 
)14( آية يف بيان اجلزاء والثواب العظيم هلذه الفضائل..فمن سورة )هل أتى ...(: قوله 
تعاىل:) إن األبرار يشربون من كأسٍ  كان مزاجها كافورا( و) يوفون بالنذر ..( وغريها 

من اآليات.
العبادية  بااللتزامات  الوفاء  يف  والقدوة،  األسوة  هم  السالم(  البيت)عليهم  أهل  إن 
أثرهم،  يقتفي  أن  البد  الصادق  املؤمن  إن  واملالية..حيث  واالجتماعية  واألخالقية 
ويستنري بسريتهم، ويهتدي بهداهم )عليهم السالم(، فال يتنصل من مسؤولية ما يلزم 
نفسه به، من نذر أو عهد أو ميني، إذا ما تعّرض إىل مصيبة أو مشكلة أو مرض أو 

خطر أو بالء.
وقد جاء يف السورة قوله تعاىل : )وخيافون يومًا كان شره مستطريًا( ومعنى مستطريًا؛ 
أي متسعًا ومنتشرًا لكثرة أنواع العذاب، و)يطعمون الطعام على حبه... (، مل يكن جمرد 
إطعام، بل إطعام مقرون باإليثار العظيم عند احلاجة املاّسة للغذاء، و)إمنا نطعمكم 

لوجه اهلل ...(.
إن هذا املنهج ليس منحصرًا باإلطعام، فجميع أعماهلم )عليهم السالم( خالصة لوجه 
اهلل تعاىل، وال يتوقعون من الناس شكرًا وتقديرًا ومكافأة وإحسانًا , فان قيمة العمل يف 
اإلسالم خبلوص النية، وإال فان كان العمل بدوافع غري إهلية، سواء أكان رياًء أو لطلب 
شهرة أو مدح أو ثناء أو إطراء أو مسعة أو جاه أو لتوقع شكر وتقدير ومكافأة مادية، 
وبالتالي فليس لذلك العمل قيمة إهلية ..كذلك فإن اآليات تؤشر إىل ثالث طوائف من 
احملرومني هم : املسكني واليتيم و األسري .. حيث يؤكد اإلسالم على مالحظة شرائح 

أخرى كاجلريان واألرحام وغريهم ..  
هناك أمر مهم آخر، وهو إن هؤالء األولياء )عليهم السالم( ليس فقط ال يطلبون شيئًا 
دنيويًا من عطائهم، ومن ثم ال يتوقعون الشكر والتقدير من اآلخرين، بل حتى لو إن 

الوالية وترك الغواية
حسن اهلامشي

الوالية قبل كل شيء تصني األمة من االنزالق حنو اهلاوية والغواية، 
وإنها بالتالي تأخذ بأيدينا إىل سبل النجاة دنيا وآخرة، وبهذا االعتبار 
ميكن تصنيفها يف خانة الرباءة من أعداء الدين واملواالة ألهل التقوى 
أهل  يقول  كما  التحلية،  قبل  التخلية  أن  حيث  والفضيلة؛  واألخالق 

املعرفة.
إذن حادثة الغدير تكمن يف هذه اآلية املباركة: )يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته(، يعين أن الرسول 
األكرم -صلى اهلل عليه وآله- طيلة حياته اجلهادية كان يسعى من أجل 
تأسيس وبناء اإلسالم احلنيف، واليت تزيد على ثالث وعشرين سنة، 
جاءت آية التبليغ يف ساعة من نهار، لتكون والية أمري املؤمنني -صلوات 

اهلل عليه- شرطا أساسيا يف قبول هذا اإلسالم احلنيف.
)عليه  علي  املؤمنني  أمري  بوالية  إقرار  بال  إسالم  ال  أنه  آخر  مبعنى 
السالم(.. وإننا بقبولنا الوالية إمنا نذعن بالقبول مبا أنزل على نبينا 
حممد صلى اهلل عليه وآله بوحدة واحدة دومنا انتقاء، فاإلسالم هو 
التسليم الكامل ملا جاءت به رسالة السماء وعلى رأسها الوالية فإنه ما 
نودي شيء يف اإلسالم كما نودي بالوالية، فاالعتقاد اجلازم، واليقني 
الفعلي يف اإلمامة والوالية؛ هو طريق الثبات والتثبت على خط اإلسالم 
احملمدي الصادق، الذي بدوره يؤدي إىل االستفادة املثلى من األحكام 

واملثل والقيم اليت دعا إليها ديننا احلنيف. 
إذا كنا نريد إعطاء الوالية حقها، جيب علينا أن نتصف بأخالق أهل 
البيت -عليهم السالم- يف سلوكهم احلياتي، وكيف كانوا يتعاملون مع 
احتياجاتهم  وتكفل  يناسبه، ومداراة اآلخرين  اآلخرين، كل حسب ما 

قربة إىل اهلل تعاىل.
وحتى ال ينقطع عمل أهل البيت -عليهم السالم- جيب أن يكونوا لنا 
الفقراء فقط،  األمر مبساعدة  ينحصر  دائما.. وال  أعيننا  أمام  قدوة 
للتغلب  أنفسنا واآلخرين، وكيف نوفق  علينا أن نراقب تصرفاتنا مع 
على النزوات واألهواء، وكيف نكون قدوة لآلخرين، وأن نرفض أمامهم 
وبكل صراحة غيبة أحد املؤمنني، وأن ال نشارك يف أحاديث أهل اللهو 

واللغو والبطالن.
وجيب علينا دائما مراجعة النفس مع حثها لألحسن، مع جرد كل ما 
يف ذمتنا من حقوق لآلخرين وإعادتها إليهم.. وكذلك إعطاء احلقوق 
املهدي  لإلمام  والدعاء  اإلجتماعي،  التكافل  مبدأ  لتحقيق  الشرعية 
يف  نتصرف  فكيف  معنا،  يعيش  كأنه  واحرتامه  فرجه-  اهلل  -عجل 
النوم  األكل  يف  اإلفراط  عدم  كذلك  اآلخرين؟علينا  حيال  حمضره 
من  ما  وكل  القرآن،  وقراءة  العبادة،  يف  واالجتهاد  احملللة،  وامللذات 
شأنه أن نعطي للوالية حقها، فإنها وصفة عمل للمؤمن ليعرج بها إىل 

الكمال قبل أن تكون شعارا يتغنى به املؤمنون. 
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اآياُت القراآن واأحقية الإمامة والـــــــــــــــــــولية لأهل البيت)عليهم ال�سالم( 

هلم  يتقّدم  أن  بدل  عليهم،  والتجاسر  هلم،  اإلهانة  بدافع  لو ترك  املقابل  الطرف 
بالشكر؛ فان حاهلم ال خيتلف عما هم عليه.

أما اآليات اليت تتحدث عن األجر والثواب يف السورة كما أسلفنا القول، فهي) 14( آية 
تبني األجر العظيم الذي ينتظر هؤالء، جزاًء إليثارهم وتضحيتهم جتاه احملرومني، إذ 
حنن ال نستطيع أن ندرك حقائق النعم اإلهلية، مثلنا مثل اجلنني يف بطن أمه، ال يدرك 
شيئًا من عامله اخلارجي، وِلعظم هذه النعم .. فهن خارج التصور البشري، وقد ورد عن 
النيب األكرم )صلى اهلل عليه واله وسلم(:)إن اهلل يقول : أعَدْدت ُ لعبادي الصاحلني 
عت وال َخَطر على قلب بشر(.وال ريب فإن هناك مثوبات  ما ال عني ٌ رأت وال ُأذن مَسِ

عظيمة ترتتب على إسداء املعروف، ومد يد العون للمحتاجني واحملرومني:
أواًل: لكل من أراد الدخول تت مظلة عناية اهلل تعاىل ورمحته الواسعة؛ باهتمامه 
فتبني  ورفع حرمان احملرومني،  وإشباع جوعة اجلائعني،  بقضاء حوائج احملتاجني، 
اآليات أهمية إطعام الطعام للمحتاجني، وقد عّدت إطعام الطعام من األعمال الصاحلة 
لألبرار، وإن هلذا العمل حمبوبية خاصة عند اهلل تعاىل ..فعن النيب )صلى اهلل عليه 
واله وسلم( إنه قال: ) من اطعم ثالث نفر من املسلمني أطعمه اهلل من ثالث جنان يف 

ملكوت السموات(.
وقد جاء عن الصادق )عليه السالم( قوله : )من اطعم مؤمنًا حتى يشبعه، مل يدر احّد 
من خلق اهلل، ما له من األجر يف اآلخرة .. ال ملك مقرب، وال نيب مرسل، إال اهلل 

رب العاملني (.
وعن االمام الصادق )عليه السالم( : ) ثالثٌ  من أتى اهلل بواحدة منهن، أوَجَب اهلل له 

اجلنة : اإلنفاق ِمن إقتار، والُبشر جلميع العامل، واإلنصاف من نفسه(.
الذي  إن  نيته وإخالصه، حيث  بل يف  العمل ليس يف كميته،  املعيار وقيمة  إن  ثانيًا: 
رفع قدر هذا العمل- مع إن كميته قليلة تتمثل يف بضع كيلو غرامات من الشعري- هو 
عنه  يتساوى  درجة  اإلخالص  يصل  وقد   .. تعاىل  اهلل  من  الرضا  وطلب  اإلخالص 
الشكر مع اإلهانة من الطرف اآلخر .. فال يفرح بالشكر، وال يتأمل من الّسب واإلهانة 

يف مقابل هذا العمل ..
ثالثًا: عدم االستهانة بالعمل القليل، واإلطعام القليل، واخلري القليل .. بصورة عامة 

ألنه يساهم يف سد شيء من احلاجة أو رمبا كل احلاجة.

ثم قال احلسني عليه السالم وهو خياطب من التحق 
به بعد لقائه باحلر  : أخربوني خرب الناس وراءكم 
العائذي - وهو أحد  ؟ فقال له جممع بن عبد اهلل 
النفر األربعة الذين جاؤوه : أما أشراف الناس فقد 
أعظمت رشوتهم ، وملئت غرائزهم ، يستمال ودهم 
 ! عليك  واحد  إلب  فهم   ، نصيحتهم  به  ويستخلص 
 ، إليك  تهوي  أفئدتهم  فإن   ، بعد  الناس  وأما سائر 
وسيوفهم غدا مشهورة عليك ! قال : أخربوني فهل 
قيس   : قال  ؟  هو  من   : قالوا  ؟  إليكم  برسولي  لكم 
بن مسهر الصيداوي . قالوا : نعم ، أخذه احلصني 
بن متيم فبعث به إىل ابن زياد ، فأمره ابن زياد أن 
يلعنك ويلعن أباك ، فصلى عليك وعلى أبيك ، ولعن 
ابن زياد وأباه ، ودعا إىل نصرتك وأخربهم بقدومك 

، فأمر به ابن زياد فألقي من طمار القصر ! .
 : قال  ثم   ، دمعه  ميلك  ومل  حسني  عينا  فرتقرقت 
ينتظر وما بدلوا  ) منهم من قضى حنبه ومنهم من 
تبديال ( اللهم اجعل لنا وهلم اجلنة نزال ، وامجع بيننا 

وبينهم يف مستقر رمحتك ورغائب مذ خور ثوابك .
نزلت حبق   23 برقم  االحزاب  سورة  من  االية  هذه 
صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه واله الذين بذلوا 
فكانت  ورسالته  الرسول  نصرة  سبيل  يف  نفوسهم 
املهمة املوكلة بهم هي رسالة السماء اليت انزهلا اهلل 

عز وجل على رسوله للبشرية .
وهذه االية اليت قراها االمام احلسني عليه السالم 
يف  معه  الذين  وان  نهضته  ماهية  لتظهر  جاءت 
واله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  مع  كالذين  القتال 
وان نهضته هي رسالة السماء بعينها هلذا فالشهداء 
كالذين  منزلتهم  الواقعة  يف  معه  استشهدوا  الذين 
استشهدوا يف معارك رسول اهلل صلى اهلل عليه واله 

نصرة للدين .
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الوقُف واأحكامه )الق�سم اخلام�س 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

1255 - إذا ظـهـرت خـيـانـة من املتولي للوقف كعدم صرفه منافع الوقف 

عنها  من مينعه  إليه  يضم  أن  فـلـلـحاكم  الواقف  من  املقررة  املوارد  يف 

يف  ويعترب   , له  متوليا  آخر  شخص  ونصب  عزله  ذلك  ميكن  مل  وان 

متولي الوقف أن تكون له الكفاية إلدارة شؤونه ولو باالستعانة بالغري , 

كما يعترب أن يكون موثوقا به يف العمل عـلى وفق ما يقتضيه الوقف , 

ووظيفة املتولي ان عينها الواقف فهو وإال كانت وظيفته ما هو املتعارف 

من تـعمري الوقف وإجارته وتصيل أجرتها وتقسيمها على أربابه وأداء 

خراجه وحنو ذلك , كل ذلك على وجه االحتياط ومراعاة الصالح وليس 

ألحد مزامحته يف ذلك حتى املوقوف عليهم .

اخلراب  مبجرد  وقفا  وصفها  عن  خترج  ال  املوقوفة  الـعـني   -  1256

نعم إذا كانت الوقفية قائمه بعنوان كوقف الـبستان ما دام كذلك بطلت 

الوقفية بذهاب العنوان وترجع ملكا للواقف ومنه إىل ورثته حني موته 

, وهذا خبالف ما إذا لوحظ يف الوقف كل من العني والعنوان فانه إذا 

زال العنوان فان أمكن تعمري العني املوقوفة وإعادة العنوان ولو بصرف 

حاصلها احلاصل باإلجارة وحنوها لزم وتعني وإال فاألقوى عدم خروج 

العني عن الـوقـفـيـة فـيستنمى منها بوجه آخر كزرع وحنوه , وإذا توقف 

إعادة العنوان على بيع بعضها ليعمر الباقي فاالحوط تعينه وان تعذر 

وان  تعينه  فاألظهر  آخر  بوجه  العرصة  استنماء  وأمكن  العنوان  إعادة 

مل ميكن ذلك أيضا بـيعت واالحوط أن يشرتى بثمنها ملك آخر يوقف 

على نهج الوقف األول بل االحوط أن يكون معنونا بـعنوانه وان تعذر ذلك 

أيضا صرف مثنها على اجلهة املوقوفة عليها هذا يف غري املسجد وأما 

املسجد فال تـخـرج عـرصـتـه عن الوقفية فال جيوز بيعها وال إجارتها 

وان تعذر تعمريه أو خربت املنطقة اليت هو فيها فبطل االنتفاع به إىل 

األبد.

1257 - إذا كـان بـعـض الـمال وقفا وبعضه ملكا طلقا جاز ملن يرجع إليه 

أمر الوقف من املتولي أو احلاكم طلب تقسيمه كما جيوز ذلك ملن ميلك 

البعض ملكا طلقا.

 السّيد أبو احلسن، حمّمد بن احلسني بن موسى بن حمّمد بن موسى بن إبراهيم ابن 
اإلمام موسى الكاظم)عليه السالم(.

حاذقًا،  ومتكّلمًا  متبّحرًا،  فقيهًا  سره(  وكان)قدس  بغداد،  بالعاصمة  359هـ  عام  ولد 
ومفّسرًا لكتاب اهلل وحديث رسوله)صلى اهلل عليه وآله(، وأديبًا بارعًا متمّيزًا، وأخفت 
املكانة العلمية ألخيه السّيد املرتضى شيئًا من مكانته العلمية، كما أخفت مكانته الشعرية 
شيئًا من مكانة أخيه الشعرية، وهلذا قال بعض العلماء: »لوال الرضي لكان املرتضى أشعر 

الناس، ولوال املرتضى لكان الرضي أعلم الناس«. 
نظم)قدس سره( الشعر وعمره عشر سنوات، وأجاد يف ذلك، كما أّنه نظم يف مجيع فنون 
الشعر، وميتاز شعره بأّنه مطبوع بطابع البالغة والبداوة والرباعة، وعذوبة األلفاظ اليت 
تأخذ مبجامع القلوب، باإلضافة إىل املمّيزات اأُلخرى اليت ال نكاد جندها يف شعر غريه، 
ومّما امتاز به شعر السّيد الشريف الرضي أّنه كان نقّيًا من كّل ما يتعاطاه الشعراء من 

الغزل املشني، واهلجاء املقذع، والتلّون باملدح تارًة والذّم تارًة ُأخرى.
وقال يف رثاء جده اإلمام احلسني عليه السالم:

كربال ما زلت كربا وبال ***** ما لقى عندك آل املصطفى
كم على تربك ملا صرعوا ***** من دم سال ومن دمع جرى
تكسف الشمس مشوسا منهم ***** ال تدانيها ضياء وعال
ووجوها كاملصابيح فمن ***** قمر غاب وجنم قد هوى
يا رسول اهلل لو عاينتهم ***** وهم ما بني قتلى وسبا

من رميض مينع الظل ومن ***** عاطش يسقى أنابيب القنا
متعب يشكو أذى السري على ***** نقب املنسم جمزول املطا
لرأت عيناك منهم منظرا ***** للحشى شجوا وللعني قذى

ليس هذا لرسول اهلل يا أمة ***** الطغيان والبغي جزا
غارس مل يأل يف الغرس هلم ***** فأذاقوا أهله مر اجلنى
جزروا جزر األضاحي نسله ***** ثم ساقوا أهله سوق اإلما
معجالت ال يوارين ضحى ***** سنن األوجه أو بيض الطلى

يا قتيال قوض الدهر به ***** عمد الدين وأعالم اهلدى
قتلوه بعد علم منهم ***** أنه خامس أصحاب الكسا
وصريعا عاجل املوت بال ***** شد حليني وال مد ردا
غسلوه بدم الطعن وما ***** كفنوه غري بوغاء الثرى

مرهقا يدعو وال غوث له ***** بأب بر وجد مصطفى
وبأم رفع اهلل هلا ***** علما ما بني نسوان الورى

يا رسول اهلل يا فاطمة ***** يا أمري املؤمنني املرتضى
عظم اهلل لك األجر مبن ***** كظ أحشاه الظما حتى قضى

قال السّيد فخار بن معد املوسوي)قدس سره(: إّن الشيخ املفيد)قدس سره( رأى يف منامه 
ولداها  ومعها  بالكرخ،  وهو يف مسجده  إليه  دخلت  السالم(  الزهراء)عليها  فاطمة  كأّن 
احلسن واحلسني)عليهما السالم( صغريين، فسّلمتهما إليه، وقالت له: »عّلمهما الفقه«، 
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لو سألوك

أعداء  ألحد  القني  بن  زهري  مقولة 
اإلمام احلسني عليه السالم )باملضمون( 
إياك  ما  عقبيه  على  البوال  بن  يا 

أخاطب ........... 
على  البوال  بن  )يا  اجلملة  هذه  إن 
مبثابة  أنها  يعتقد  من  هنالك  عقبيه( 
سب وشتم ويعتربها باألمر املشني من 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  لرسول  صحابي 
نهى  وقد  السالم  عليه  ولسبطه  واله  
اإلمام علي سالم اهلل عليه أصحابه أن 

يسبوا أهل الشام.
نعم هذا اخلطاب وجهه زهري بن القني 
رضي اهلل عنه إىل مشر بن ذي اجلوشن 
)لعنه اهلل( حينما كان يعظ زهرٌي القوم، 
اسكت:  له:  وقال  بسهم  مشر  فرماه 
فقال له زهري: يا بن البوال على عقبيه 

ما إياك أخطاب إمنا أنت بهيمة.
وهذا القول الذي ذكره زهري إمنا كان 
إشارة منه لشمر )لعنه اهلل( يّذكره بوالده 
الراعي البوال على عقبيه، وليس هو ذو 
روى  وقد  آخر،  وإمنا شخص  اجلوشن 
النسابة الشهري هشام بن حممد الكليب 
يف كتاب املثالب قصته وهي: ان امرأة 
ذي اجلوشن خرجت من جباته السبيع 
الطريق  يف  فعطشت  كندة  جبانة  إىل 
منه  فطلبت  الغنم  يرعى  راعيًا  والقت 
املاء فأبى أن يعطيها إال باإلصابة منها، 
الراعي  فواقعها  نفسها  من  فمكنته 

فحملت بشمر لعنه اهلل. فذلك الراعي 
هو املشار إليه يف قول زهري رضي اهلل 

عنه بالبوال على عقبيه.
احلسني  اإلمام  موالنا  قول  فان  وعليه 
اجلوشن  ذي  بن  لشمر  السالم(  )عليه 
أنت  املعزى:  راعية  يابن  عاشوراء:  يوم 
أوىل بها صليا. وهي إشارة أخرى منه 
مولد  طهارة  عدم  إىل  السالم(  )عليه 

هذا اللعني.
والبوال على عقبيه: هو الذي يبول عن 
قيام فيسقط رذاذ البول على عقبيه كناية 

عن عدم اعتنائه بالطهارة والنظافة.
وطاملا إن هذه الصفة موجودة فيه ومل 
تنسب اليه بهتانا فإنها ال تعترب شتيمة 
او سبا ويف نفس الوقت ال تعترب غيبة بل 
إنها حدثت أمام املعين باألمر اال وهو 
فان  ذلك  من  واالهم  اهلل  لعنه  الشمر 
يستحقون  السالم  عليه  احلسني  قتلة 
الكلمات  هذه  من  اشد  هو  الذي  اللعن 
تعاىل  اهلل  رضوان  زهري  قاهلا  اليت 
عليه فاللعن هي الطرد من رمحة اهلل 
عز وجل وهذا يعين اخللود يف النار وال 
غرابة إن كان ابن مشر ابن زنا فالتاريخ 
حيدثنا عن كثري ممن تسنموا اخلالفة 
ومناصب مرموقة يف الدولة اإلسالمية 
ليلة  احدهم  إن  بل  هلم  أصل  ال  وهم 

محلت أمه به جامعها ستة رجال .

هل جيوُز ألصحاب احلسني 
عليه السالم شتم أعدائهم ؟

ال�سريف الر�سي... الأديب البـــــــــــارع والفقيه املتبحر
فانتبه متعّجبًا من ذلك، فلّما تعاىل النهار يف صبيحة تلك 
الليلة اليت رأى فيها الرؤيا، دخلت إليه املسجد فاطمة بنت 
حمّمد  ابناها  يديها  بني  ومن  جواريها،  وحوهلا  الناصر، 

الرضي وعلي املرتضى صغريين، فقام إليها وسّلم.
إليك  أحضرتهما  قد  ولداي  هذاِن  الشيخ،  أّيها  فقالت: 
املنام،  عليها  وقّص  املفيد،  الشيخ  فبكى  الفقه.  لتعّلمهما 
وتوىّل تعليمهما، وأنعم اهلل تعاىل عليهما، وفتح هلما من 
أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر عنهما يف آفاق الدنيا، 

وهو باٍق ما بقي الدهر«.
األئّمة)عليهم  خصائص  البالغة،  نهج  مؤّلفاته  ومن 
انشراح  التنزيل،  متشابه  يف  التأويل  حقائق  السالم(، 
الصدر يف خمتارات من الشعر، تلخيص البيان عن جماز 
القرآن، الزيادات يف شعر ابن احلّجاج، الزيادات يف شعر 
أبي مّتام، احلسن من شعر احلسني، أخبار قضاة بغداد، 

اجملازات النبوية، معاني القرآن، ديوان شعر.
وُدفن  406هـ،  احملّرم  من  السادس  يف  سره(  ُتويّف)قدس 
يف داره الكائنة يف حمّلة الكرخ ببغداد، ثّم ُنقل إىل مدينة 

كربالء املقّدسة، وُدفن مبقربة أبيه.
هلم  ورث  أبوه  مات  ملا  انه   : املعروفة  قصصه  من  وكان 
كتابا غنيا بالعلوم الدنيوية ، ولكن الشريف الرضي وأخوه 
 ، الكتاب  هذا  يأخذ  من  على  اختلفا  املرتضى  الشريف 
فجلسا معا و قال احدهما ان من مل يفعل حمرما يف حياته 
هو من سيأخذ هذا الكتاب ، ولكن مل يكن احد منهما قد 
فعل احلرام ، ثم قال احدهما : يأخذ الكتاب من مل يفعل 
مكروها يف حياته ، ولكن مل يكن احدهما قد فعل مكروها 
أبدا ، ثم قال احدهما : يأخذ الكتاب من مل تدثه نفسه 
مبعصية ، فكان احدهما قد حدثته نفسه مبعصية و لكنه 
مل يفعلها ، و اآلخر مل تدثه نفسه مبعصية أبدا ، و بهذا 
نقول ان اإلنسان يستطيع ان يصل إىل مراتب عالية من 

اإلميان والتقوى.
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العلمية  الدراسات  يف  الكريم  القرآن  لدور  تفعيال   •
والطبية احلديثة جامعة كربالء تتضن املؤمتر السنوي 

األول لإلعجاز الطيب والعلمي يف القرآن الكريم ..
•  وزارة البيئة تذر من إن العراق سيواجه مشكلة يف 
من  أكثر  القادمة  العشر  السنوات  الشرب خالل  مياه 

مشكلة التلوث اليت حيدثها اليورانيوم املنضب..
• وزارة الصحة تعلن عن وصول مليون جرعة من لقاح 
الـ«بي سي جي«، مت استريادها من اليابان بالتعاون مع 
واستالمها    ، املتحدة  لألمم  التابعة  اليونسيف  منظمة 
خالل  اللقاح  من  إضافية  جرعة  مليوني  من  أكثر 
اللقاح  من  جيد  خزين  تأمني  بغية  املقبلني  الشهرين 
وتزويد املراكز الصحية باحتياجاتها لتطعيم األطفال..

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

كربالُء تعلن استعدادها الستقبال عاشوراء 

مراقبوَن يحذرون من تشكيل أقاليم على أسس طائفية 

البرلماُن يعتزم تعديل سلم رواتب الموظفين 

المطالبُة بتخصيص مركبات لضمان عودة زوار 
العاشر من محرم الحرام 

عضُو منظمة الطفولة العالمية يصف الطفولة في 
العراق بالمهمشة  

عقدت حكومة كربالء احمللية مؤمترا موسعا ضم حمافظ 
استعدادًا  والصحية  اخلدمية  الدوائر  ومدراء  كربالء 
استشهاد  يوم  احلرام  حمرم  شهر  من  العاشر  لزيارة 

رحيانة رسول اهلل اإلمام احلسني عليه السالم، حمافظ 
كربالء أكد جاهزية احملافظة الستقبال زوار عاشوراء 

وتهيئة املركبات لنقل الزوار من واىل مدنهم. 

أقاليم  تشكيل  من  السياسي  للشأن  مراقبون  حذر 
أستاذة  العراق   لتقسيم  متهد  طائفية  أسس  على 
اإلعالم جبامعة بغداد سهام الشجريي رأت أنه من 

الصعوبة مبكان استنساخ جتربة إقليم كردستان اليت 
تصفها بالتجربة الفريدة وتستبعد إمكانية تطبيقها 

يف احملافظات اليت تطالب بتشكيل أقاليم.

عن  النواب  جملس  يف  املالية  اللجنة  أعلنت 
سلم  لتعديل  جديدة  مسودة  تقديم  عزمها 
رواتب املوظفني خالل األشهر الثالثة املقبلة، 
االقتصادي  املستوى  السلم سريفع  أن  مؤكدة 

للفرد ، يف سياق آخر قال عضو  الربملان عن 
شكلت  جلنة  ان  شرب  علي  الوطين  التحالف 
كون  املتقاعدين  رواتب  سلم  تعديل  لغرض 
رواتبهم احلالية التكفي لسد حاجتهم الفعلية. 

اخلدمات  لشؤون  كربالء  حمافظ  معاون  طالب 
أعداد  بإرسال  املوسوي  احملافظات  عادل  واملالية 
من مركباتها سواء من القطاع احلكومي او اخلاص 
من  العاشر  زيارة  سيؤدون  الذين  زوارها  إلخالء 

توفري  على  احملافظة  قدرة  لعدم  احلرام  حمرم 
األعداد الكافية من وسائط النقلة وأضاف املوسوي 
من  عددا  ستهيئ   املقدسة  كربالء  حمافظة  ان 

الساحات لوقوف ومبيت املركبات خارج املدينة. 

العاملي  الطفولة  منظمة  عضو  وصف 
وأستاذ طب اجملتمع يف جامعة بابل الدكتور 
حسن بيعي بنود االتفاقية العاملية حلقوق 
الطفل اليت وقع عليها العراق بأنها حرب 

العراق  يف  الطفولة  إن  مبينا   . ورق  على 
احلقوق  ابسط  من  وحمرومة  مهمشة  
مبا فيها الرعاية الصحية اليت أدت إىل 

ارتفاع نسبة الوفيات بني األطفال. 

الصحُة تطالب بالحد من 
انتشار إعالنات التدخين  

الكهرباُء: أزمة الطاقة ستحل 
خالل عامين واالنقطاعات 

المتكررة ستنتهي عام 2020

انتشرت ضمن املناطق العامة ويف األسواق لوحات 
السكائر  ماركات  ملختلف  تروج  ضخمة  دعائية 
طرحتها شركات جتارية حاولت تسويق تلك السموم 
اإلعالن  الفتات  وتصاميم  ألوان  بنكهة  مزوقة 
اجلذابة. مديرة برامج تعزيز الصحة اجملتمعية يف 
أمانة  الدكتورة بشرى مجيل طالبت  الصحة  وزارة 
العاصمة وجملس احملافظة ووزارة البيئة مبساندة 
جهودهم الرامية ملكافحة التدخني من خالل احلد 

من انتشار تلك الالفتات .

الكهربائية  الطاقة  أزمة  إن  الكهرباء  وزارة  أكدت 
املقبلني، ويف حني  العامني  البالد ستحل خالل  يف 
يف  ستنتهي  املتكررة  االنقطاعات  أن  إىل  أشارت 
العامل 2020، لفتت إىل أنها ستوقع خالل األسابيع 

املقبلة عقودا لبناء حمطات كبرية.   
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موجز »األحرار« 

بقلم: ح�سني النعمة
الالعنف مسة األنبياء واألئمة األطهار والعقالء الذين يقدمون األهم على 
املهم يف شتى حيثيات حياتهم وقد دعا القرآن الكريم املسلمني قاطبة أن 
ندخل تت ظل قانون الالعنف فقال سبحانه )أدخلوا يف السلم كافة(، وال 

خيفى على اجلميع إن السلم أقوى وأكثر داللة من الالعنف.
وإذا أردنا إن نصل مع اآلخرين اىل احلل الصحيح، واالجتماع على رأي 
أن نسلك طريقا  املطلوبة فيجب علينا  النتيجة  لكي حنصل على  صائب 
يف  واهلدوء  احلسنة  واملوعظة  باحلكمة  التفاهم  ونتبع  العنف  عن  بعيدا 

معاملتنا مع اآلخرين.
رفضنا  إذا  ألننا  وموجباته  أسبابه  برفض  للعنف  رفضنا  نسند  أن  والبد 
لكل حاالت وأشكال  وتوليدها  النتيجة دون األسباب ستستمر يف عملها 
العنف لذا فضرورة نشر ثقافة التسامح مطلوبة أن تل بديال عن العنف 

واإللغاء.
فهل سأل بعضنا اآلخر عن ضرورة التسامح السياسي والديين واالجتماعي 
والثقايف، حيث ان االحرتام والقبول بتنوع واختالف ثقافات عاملنا هو ليس 
جمرد واجب أخالقي بل ضرورة سياسية وقانونية وفضيلة جتعل السالم 
ممكنا وتساعد باستبدال ثقافة احلرب بثقافة السالم، وهذا حيتاج اىل 
ضرورة االعرتاف لكل شخص حبقه يف حرية اختياره معتقداته والقبول 
بأن يتمتع اآلخر باحلق ذاته، وهو بعينه التسامح السياسي وهذا املفهوم 
مبا يتضمنه من مفاهيم الدميقراطية واحلرية والتعددية وحقوق اإلنسان 

يعد حبق من أساسيات الفكر احلداثوي وأحد مظاهر سلوكه السياسي.
التكويين  مصدرها  السماوية حبكم  األديان  إن  بها  املسلِّم  احلقائق  ومن 
كونها منزلة من اهلل تعاىل ال تأمر إال باخلري واحلق والصالح وال تدعو إال 
باملودة والرمحة واإلحسان وال توصي إال بالتسامح واألمن والسلم والسالم 
وما كانت يوما يف دعوتها عائقا أمام التبادل والتالقح والتعايش واحلوار.

االعرتاف  اىل  وبصراحة  ننصرف  أن  االجتماعي  التسامح  يكون  فيما 
قبلية  تكوينات  اىل  الواحد  اجملتمع  ألفراد  واملتباين  املختلف  باالنتماء 
الوالء  مبدأ  على  االنتماء  ذلك  على  تؤثر  ان  دون  ودينية خمتلفة  ولغوية 
للوطن الواحد والدولة اليت ال تزال خريطتها منحوتًة يف ضمائرنا وعقولنا 

وسرائرنا.
عن  فيه  التسامح  ال خيرج  حيث  الثقايف  احلقل  اىل  ننصرف  فيما  أما 
احرتام  اىل  يشري  فهو  ونطاقه،  إال خبصوصية جماله  األخرى  احلقول 
التباين  إطار  يف  التعايش  بإمكانية  واالعرتاف  ثقافيا  املختلف  اآلخر 
مربرا  الثقافات  يف  والتعارض  االختالف  حيلَّ  أن  اإلثم  ومن  الثقايف، 
للصراع واالقتتال؛ ومن هذا أخشى القول إن هذا هو املؤشر على املرض 

املزمن الذي استشرى يف البناء الثقايف العراقي وامسه الالتسامح.  

ماذا لو  حّل التسامح
 بدل العنف

وقفة مــــــــــــع مراسل ؟؟؟من وحي القلم

مي
ال

لس
ء ا

ال
ع

الدوائر  من  عدد  يف  أالن  املطبق  الذكية  البصمة  جهاز  يعد 
دول  يف  احلديثة  الوسائل  إحدى  احلكومية  وغري  احلكومية 
يف  والعاملني  املوظفني  وخروج  دخول  عن  لالستعالم  العامل 
رافقها  التكنولوجية  الوسيلة  هذه  ان  على  املؤسسات،  تلك 
أمراض  انتشار  يف  تسببها  من  توجس  واسط  صحة  دائرة  يف 
تأثري سليب هلذا  أي  نافني   ، سرطانية سارع برفضه  معنيون 
اجلهاز  هذا  يصدرها  اليت  اإلشعاعات  ان  مبينني  اجلهاز،  
مدير  االخرى.  الرنني  واجهزة  النقال  اهلاتف  إشعاعات  بقوة 
عام صحة واسط الدكتور ضياء الدين جليل رفض استثناء أي 
دائرته  موظفي  حبضور  اخلاصة  الذكية  البصمة  من  موظف 
بعد اعرتاض عدد من املوظفني عليه بداعي انه يسبب امراضًا 
تظهر  مل   « اخلصوص  هذا  يف  لـ)االحرار(  وقال   ، سرطانية 
واحلمد هلل أي حالة مما ُذكر او مما ُأشيع ، البصمة ال يوجد 
املنتسب  السجل ميثل دخول  بدل  فالبصمة هي   ، استثناء  فيها 
مركز  ِقبل  من  ُمثار  املوضوع   ، الدوام  نهاية  بعد  وانصرافه 
صحة اهلندية ومت االتصال بدائرة صحة كربالء وبلغونا كذلك 
اجراء  ومت  الصحي  املركز  هذا  اىل  خرجت  البيئة  دائرة  ان 
من  اكثر  عالية  لإلشعاع  مشكلة  أي  هنالك  تظهر  ومل  الفحص 

احلد املقبول او املسموح به »
واسط  حمافظة  جملس  يف  الصحة  جلنة  رئيسة  جهتها  من 
الذكية  البصمة  جهاز  عمل  شّبهت  احلسيين  محدية  الدكتورة 
بأجهزة اهلاتف النقال،  مؤكدة ان ما ُيشاع عنها من تأثري ال دليل 
عليه، وقالت لـ)االحرار( يف هذا اخلصوص  » موضوع البصمة 
وحلد  قدمية  فرتة  منذ  ومطروح  قديم  موضوع  هو  واالشعة 
االن ُيطرح هذا املوضوع حول تأثري املوجات الكهرومغناطيسية 
النقال ومن االجهزة االلكرتونية  اليت تصدر من ابراج اهلاتف 
من  اآلن جواب شاف  اىل  يوجد  ال  واحلقيقة  تأثري  هلا  فهل   ،
أي جهة رمسية« وأضافت لـ)االحرار( » فمثالً  جتد اذا فتحت 
االنرتنيت تستطيع ان جتد الفوائد واملضار ولكن هل هذه موّثقة 
او رمسية حلد اآلن هي غري صحيحة ، ولكن هناك مقالة يف 
جريدة الصباح تذكر مضار هذه البصمة وكذلك يوجد موضوع 
يوجد  ال  اذا  اعتقد  ولكن   ، البصمة  مضار  حول  االنرتنيت  يف 
هناك كتاب رمسي ال نستطيع اجلزم بأن هذه البصمة مؤثرة ، 
ومع ذلك هناك كتاب من مديرية بيئة واسط حول وجود نسبة 
أشعة 0,8 من هذه البصمة لكن عندما أكّدنا على مديرية بيئة 
واسط هل هذه هلا تأثري قالوا كال ليس هلا تأثري ولكن عندما 
املواطن  استخدمه  اذا  تراكمات  يوجد  الوقت  سألنا هل مبرور 
مرتني يف اليوم او مبرور الزمن فاجلواب كان غري معروف »..
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كلُّ حرف بعشر حسنات

قال الرسول األعظم - صلى اهلل عليه وآله سلم -: )من قرأ حرفًا من القرآن، فله به حسنة، واحلسنة 

بعشر أمثاهلا(. فّكر معي كم ستكسب من األجر، عندما تقرأ القرآن كاماًل، وتكرر قراءته كل شهر 

مثاًل.. القرآن حيوي 322604 حروف، اضرب هذا العدد بعشرة، لتحصل على عدد احلسنات، وهو 

3226040 حسنة، وكل حسنة خري مما طلعت عليه الشمس، فما رأيك؟

اجلنني يتأثر بالقرآن

أثبت العلماء أن اجلنني يف بطن أمه وبعد الليلة الثانية واألربعني، يبدأ بالتفاعل مع املؤثرات اخلارجية، 

ثم يتأثر باألصوات اليت يسمعها، وهو يف بطن أمه. ولذلك جيب على كل أّم أن ُتسمع جنينها شيئًا 

من القرآن، وبعد الوالدة تستمر يف ذلك، وسوف تتأثر خاليا دماغه وقلبه بكالم اهلل تعاىل، وتكون 

بذلك قد هيَّأت طفلك حلفظ القرآن قبل أن يأتي إىل الدنيا!

كيَف حتفظ القرآن من دون معلم؟!

يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهللَِّ الَّيِت  قال اهلل تعاىل:)َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ
اْلَقيُِّم  يُن  الدِّ َذِلَك  اهللَِّ  ْلِق  خِلَ َتْبِديَل  اَل  َعَلْيَها  النَّاَس  َفَطَر 

َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن( )الروم،30(.
إن اهلدف من سورة الروم هو أن يستطيع اإلنسان كشف 

احلجب اليت تيط به والوصول إىل احلقائق ..
إذ أن للهداية درجات، أحداها األخذ بيد اإلنسان والوصول 
يف  نقرأ  هنا  ومن  األخرية  احملطة  وإىل  الكمال  إىل  به 
صلواتنا كل يوم )اهدنا الصراط املستقيم( لنسأل من اهلل 

الوصول إىل مرتبة أمسى من اهلداية الفعلية.
ولكن مشكلة الناس أنهم غافلون، حيث يقول ربنا يف اآلية 
ْنَيا  َياِة الدُّ السابعة من هذه السورة )َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمْن احْلَ

َوُهْم َعْن اآلِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن()الروم،7(.
احلجب  وكشف  احلقائق  إىل  الوصول  فباستطاعتهم 
ولكنهم غافلون، وهنا يكمن الفرق بني اجلاهل والغافل إذ 
األول ال يستطيع الوصول إىل هذه احلقيقة بعكس الثاني 

حيث ميكنه ذلك ولكنه غافل عنه .
يف اآلية املباركة اليت تّوجنا احلديث بها عدة توصيات هي 

حمور سورة الروم، حيث يقول ربنا: )فاقم وجهك(.
قد تكون خطابات القرآن جلمع من املؤمنني، كما يف قوله 
ِإنَّ  اَلِة  َوالصَّ رْبِ  ِبالصَّ اْسَتِعيُنوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  )َياَأيَُّها  تعاىل: 

اِبِريَن( )البقرة،153(. اهللََّ َمَع الصَّ

َياُم َكَما  أو قوله عزوجل )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم الصِّ
ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن( )البقرة،183(.

ومعناه أن العمل املطلوب هو عمل مجعي.
وقد يكون خطاب القرآن فرديًا كما يف هذه اآلية )الروم:30( 
وذلك لبيان حقيقة هامة وهي أن على اإلنسان عدم التأثر 
باحمليط فإذا احنرف كل الناس ينبغي على املؤمن أن يبقى 
صامدًا مستقيمًا فإذا فرضنا أن كل الناس يف مدينة معينة 
من أهل جهنم )والعياذ باهلل( على املؤمن السعي على أن 

ال يكون منهم.
احمليط  اجملتمع  إىل  دائمًا  تنظروا  ال  أن  إخواني  عليكم 
بكم، ألنهم يف القرب ال ينفعونكم، وألنكم تنامون يف القرب 

وحدكم، ويوم القيامة حيشر اإلنسان فردًا .
إذن علينا تمل املسؤولية واختيار الصراط املستقيم من 

دون التأثر باحمليط .
باألمر  اإلتيان  أي  الشيء  إقامة  )أقم( مبعنى  كلمة  أن  ثم 
على الوجه األمت واألكمل ، فحينما يقول ربنا: )أقم الصالة( 
( إذ انه يعين أقم الصالة بالوجه  فانه خيتلف عن قول: )صلِّ
األمت وهكذا حينما يقول ربنا )فاقم وجهك للدين( أي أن ال 
يتخذ اإلنسان دينه لعبًا متزلزاًل يتأثر بكل وسوسة وإمنا 

يقيم الدين بإرادة صلبة وعقائد راسخة وإميان قوي .
الثقافات  وانتشار   ، ثقايف  اخرتاق  من  نعاني  اليوم  إننا 

الغربية يف جمتمعاتنا ، ذلك ألننا تركنا القاعدة واألساس، 
فال ميكن للذي يرتبى باإلحساسات والعواطف أن يستقيم 
ويقيم الدين، ولكن الذي يتمتع بقاعدة راسخة يف العقائد 
الثقايف  االخرتاق  مواجهة  نريد  وإذ  االستقامة  يستطيع 

علينا االهتمام بعقائد الناس وترسيخها فيهم .
ثم يقول ربنا: )وجهك( إذ أّن لكل إنسان وجهة يف احلياة 
ومنهجا يسري عليه، ووجهة اإلنسان املؤمن هو الدين إذ هو 

يبتغي مرضاة اهلل يف حياته ..
انه  إال  الطريق  هذا  عن  وينحرف  اهلل  يعصي  قد  نعم 

سرعان ما ينوب تائبًا إىل ربه الرحيم .
ثم يقول ربنا )حنيفًا( فماذا تعين هذه الكلمة ؟

مبعنى   .. املائل  احلنيف  معنى  بأن  يقولون  اللغويني  أغلب 
مائاًل من الباطل إىل احلق، حيث أن الناس خمتلفون يف 
امليل من كل هذه  اجتاهاتهم والذي يريد االستقامة عليه 

االجتاهات املنحرفة ولذلك استخدمت كلمة احلنيف ..

ولكين أرى أن هذه الكلمة هي مبعنى )الطاهر( و)النظيف( 
أي أن يكون دين اإلنسان نقيًا من شوائب الشرك والشك .

ثم يقول ربنا: )فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها(
فما هو الدين الذي ينبغي للمؤمن أن يتوجه إليه؟

انه دين الفطرة.

يِن َحِنيًفا َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ
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املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  افتتحت 
الثامن  االشقاء  لقاء  مبهرجان  املشارك  جناحها 
قاعة  على  اقيم  الذي  املتنوعة  واحلرف  للهوايات 
احملطة العاملية لسكك حديد العراق يف بغداد للفرتة 

من 21 ولغاية 25 من تشرين االول.
وقال مسؤول معارض العتبة احلسينية املقدسة »والء 
الصفار« يف تصريح لـ )األحرار( ان العتبة احلسينية 
املقدسة وبتوجيه من قبل امينها العام مساحة الشيخ 
خالل  من  باملشاركة  قامت  الكربالئي  املهدي  عبد 

معرض هلا ضمن مهرجان لقاء االشقاء الثامن.
واضاف ان اجلناح احتوى على نتاجات العتبة الفنية 
االصدارات  اشراك  مت  حيث  والثقافية  والفكرية 
احلسينية  بالعتبة  اخلاصة  واجملالت  والكتب 
للصور  معرض  مشاركة  اىل  اضافة  املقدسة 
بدءا  التارخيي  التسلسل  ذات  النادرة  الفوتوغرافية 
من  اكثر  قبل  للحرم  الصورية  اللقطات  اوىل  من 
قرنني وحتى االحداث اليت شهدتها العتبة املقدسة 

يف انتفاضة )1991(م واخلراب الذي حلق بها نتيجة 
عليهم  البيت  اهل  اضرحة  على  الصدامي  العدوان 
العتبة  واقع  تبني  اليت  الصور  اىل  اضافة  السالم، 
املقدسة خالل السنوات اليت اعقبت سقوط النظام 
الصدامي البائد، مبينا ان جناح احلرف احتوى على 
نتاجات مركز وارث للطباعة التابع للعتبة احلسينية 
املقدسة الذي عرض انواع قطع املرمر اليت توي 
على صور حرم االمام احلسني عليه السالم اضافة 

والقطع  التحف  من  وغريها  الكرستال  قطع  اىل 
الزجاجية اجلميلة.

وتابع الصفار حديثه ان مشاركة العتبة مبثل هكذا 
معارض دليل واضح على ان العتبة احلسينية املقدسة 
هلا اهتمامات ملموسة مبجال الثقافة واملعارف وانها 
اصبحت تسابق الزمن لتطرح قضية االمام احلسني 
وخصوصا  اجملاالت  مجيع  خالل  من  السالم  عليه 

الثقافية منها .

من  عددا  املقدسة  للعتبة احلسينية  العامة  االمانة  كرمت 
املتميز  لدورهم  املقدسة  الكاظمية  العتبة  اقسام  مسؤولي 
العامة  العالقات  قسم  رئيس  حبسب  الزائرين  خدمة  يف 

يف العتبة املقدسة.
وقال مجال الدين الشهرستاني يف تصريح لـ )األحرار( ان 
العتبة الكاظمية املقدسة جاء بتوجيه من  تكريم مسؤولي 
قبل االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة مساحة الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي للدور املتميز واجلهد الكبري الذي 
تبذله تلك االقسام يف خدمة الزائرين، موضحا ان التكريم 
الدينية  العامة والسياحة  العالقات  مشل مسؤولي قسمي 

اضافة اىل مسؤول املضيف يف العتبة الكاظمية املقدسة.
احلسينية  العتبة  ان  حديثه  يف  الشهرستاني  واضاف 
املقدسة طرحت العام املاضي مشروع توحيد عمل اقسام 

املقدسة  العتبات  مجيع  يف  واالعالم  العامة  العالقات 
واحد،  واخلدمة تصب يف حمور  واحد  العمل  ان  باعتبار 
عليه  احلسني  االمام  حرم  عقد يف  لقاء  اول  ان  موضحا 

املقدسة  العتبات  باقي  يف  دوري  بشكل  واستمر  السالم 
أمثر عن تقيق نتائج كبرية ساهمت بشكل فعال بتطوير 

العمل وخدمة زائري املراقد املقدسة.

العتبة احلسينية املقدسة تفتتح جناحها املشارك 

مبهرجان لقاء االشقاء الثامن يف بغداد

العتبة احلسينية املقدسة تكرم عددا من مسؤولي

 مرقد االمام الكاظم)عليه السالم( يف بغداد 
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عقائدنا

املبحث األول
يف كالم من وافق الشيعة اإلمامية ولو يف اجلملة:

1-ابن سريين :فقد قال احلافظ ابو بكر بن أبي 
شيبة يف املصنف: حدثنا هشيم، قال أخربنا ابن 
عون، عن ابن سريين قال: الصالة على الطنفسة 

حمدث.)1( 
ومسلم  البخاري  على شرط  اخلرب صحيح  وهذا 
املدلسني  من  هشيم  كون  واليضر  اشكال،  بال 

لتصرحيه بالسماع.
 : أيضا  شيبة  أبي  ابن  قال  املسيب:  بن  2-سعيد 
حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن 

املسيب قال: الصالة على الطنفسة حمدث.)2( 
أن  البحرين  جممع  يف  الطرحيي  ذكر   : أقول 
وهي  رقيق  له مخل  الذي  البساط  هي  الطنفسة 

ماجتعل تت الرحل على كتفي البعري.)3( 
 3-  ابو بكر: وقال ابوبكر بن أبي شيبة : حدثنا 
قال  وحصني،  منصور  عن  سفيان،  عن  وكيع، 
األشجعي، عن  أبي حازم  أحدهما عن  او  سفيان 
موالته عزة قالت: مسعت أبابكر ينهى عن الصالة 

على الرباذع  .
وهذا احلديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، 
بل من أفضل االسانيد اليت الخالف يف وثاقة أحد 

من رواتها بوجه من الوجوه عند السنة.
قال اجلوهري يف الصحاح: الربذعة: احللس الذي 

يلقى تت الرحل. 
يف  تقرر  كما  احلرمة  يف  ظاهر  والنهي   : أقول 

أحباث علم األصول.
4-عبد اهلل بن مسعود: قال ابوبكر بن أبي شيبة : 
حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان، عن عبد الكريم، 
عن أبي عبيدة، قال: كان عبداهلل يصلي واليسجد 

اال على األرض وما أنبتت)4( 
ابن  الكريم هنا هو اجلزري، وليس  : وعبد  أقول 
أبي املخارق الضعيف، ويدل عليه مارواه الطرباني 

فيما سيأتي إن شاء اهلل تعاىل.
قال احلافظ ابوالقاسم الطرباني : حدثنا إسحاق 
عن  الثوري،  عن  الرزاق،  عبد  عن  إبراهيم،  بن 
كان  قال:  عبيدة،  أبي  عن  اجلزري،  الكريم  عبد 
على  إال  واليسجد  قال  او  اليصلي،  مسعود  ابن 

األرض)5( 
البخاري  : وهذا حديث صحيح على شرط  أقول 
ومسلم، وقد وقع الكالم يف مساع أبي عبيدة من 
الدارقطين  أن  اال  أبيه،  عن  مسعود،  بن  عبداهلل 
بن  حنيف  من  أبيه  حبديث  أعلم  ابوعبيدة  قال: 
مساعه  ينقل  مل  هنا  انه  ثم  ونظرائه)6(.،  مالك 
من أبيه، بل نقل فعله، ومثل هذا الشيء اذا كانت 
يف سرية أحد فهي من األمور الظاهرة اليت التكاد 

ختفى. 
 وروى الطرباني عن الثوري باالسناد املتقدم، قال 
: قال الثوري، وأخربني حممد بن ابراهيم أنه كان 
ما  فقلنا:  األرض،  على  ويسجد  الربدي  يقوم عن 
الربدي؟ قال: احلصري.)7(قال اهليثمي يف جممع 

الزوائد : واسناده حسن.)8( 

أقول: بل السند عندهم يف أعلى مراتب الصحة، 
وهو على شرط البخاري ومسلم وغريهما، وحممد 
هو ابن املنكدر روى عنه الثوري يف مواضع كثرية، 
وهو عندهم من كبار الثقاة واألئمة املعروفني، واما 
الفقهاء  كبار  النخعي أحد  يزيد  ابن  ابراهيم فهو 
املعتمدين عند السنة يف القرن األول اهلجري، قال 
بشأنه الذهيب: االمام، احلافظ، فقيه العراق)9(، 
وقال أيضا: وكان مفيت أهل الكوفة هو والشعيب 
متوقيا،  فقيها،  رجال صاحلا،  وكان  زمانهما،  يف 

قليل التكلف، وهو خمتف عن احلّجاج.)10(.
روي  وقد   : األحوذي  تفة  يف  املباركفوري  قال 
عبداهلل  بن  وجابر  ذر  وأبي  ثابت  بن  زيد  عن 
املسيب  بن  وسعيد  عمر  بن  وعبداهلل  األنصاري 
ومكحول وغريهما من التابعني استحباب الصالة 
سنة،  بأنها  املسيب  ابن  وصرح  احلصري،  على 
وقاية  غري  من  األرض  مباشرة  اختار  وممن 
عبداهلل بن مسعود، فروى الطرباني عنه أنه كان 
ابراهيم  األرض، وعن  اال على  اليصلي واليسجد 
النخعي أنه كان يصلي على احلصري ويسجد على 

األرض(11(.
على  الرجل  يسجد  أن  يكره  مالك  5-وكان   
الطنافس وبسط الشعر)12( والثياب، واالدم)13(. 
وكان يقول : البأس أن يقوم عليها ويركع عليها او 
عليها،  كفيه  واليضع  عليها  واليسجد  عليها  يقعد 
وكان اليرى بأسا باحلصباء وما أشبهه مما تنبت 
األرض أن يسجد عليها، وأن يضع كفيه عليها. ((

سلسلُة املسائل اخلالفية

السجوُد على األرض
أمجع فقهاء الشيعة اإلمامية على عدم جواز السجود اال على األرض او ما أنبتت ماعدا املأكول وامللبوس، واملعروف بني غريهم 
جواز السجود على القطن والكتان والصوف وغري ذلك، ومل يستثنوا شيئا يف كتبهم الفقهية، وقد وافق فقهاء الشيعة يف اجلملة 
مجاعة من فقهاء الصحابة والتابعني منهم سعيد بن املسيب وابن سريين وجابر بن زيد وعروة بن الزبري وغريهم، ولتحقيق احلق 

يف املسألة نعقد الكالم من خالل األحباث التالية:
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عقائدنا

(14(
وقال أيضا: وقال مالك : اليسجد على الثوب اال 

من حر او برد كتانا كان او قطنا.
6-الفقيه سحنون التنوخي :قال احلافظ ابوبكر بن 
أبي شيبة : حدثنا الثقفي، عن أيوب، عن حممد، 

قال: السجود على الوسادة حمدث.
ومسلم  البخاري  شرط  على  صحيح  اسناد  وهذا 

وبقية أصحاب السنن عن ابن سريين.
7- وقد وردت أقوال كثرية عن مجلة من الصحابة 
والتابعني يف النهي عن السجود على كور العمامة، 
بن  ابوبكر  أخرجه  ما  فمنها  منها،  طرفا  نذكر 
بن  سكن  عن  وكيع،  حدثنا  قال:  حيث  شيبة  أبي 
حممود  عن  عبادة،  بن  حممد  عن  كرمية،  أبي 
قام  إذا  كان  أنه  الصامت  بن  عبادة  ربيع، عن  بن 
اىل الصالة حسر العمامة عن جبهته.)15(  وقال 
أيضا : عن اسرائيل، عن عبد األعلى الثعليب، عن 
عبدالرمحن بن أبي ليلى، عن علي)) عليه السالم 
(( قال: إذا صلى أحدكم فليستحسر العمامة عن 

جبهته.)16( .
وقال أيضا : حدثنا امساعيل بن علية، عن أيوب، 
كور  على  اليسجد  عمر  ابن  كان  قال:  نافع  عن 

العمامة.)17( 
عن  أيوب،  عن  علية،  ابن  :حدثنا  أيضا  وقال 
عليها  فعصبت  شجة  أصابتين  قال:  حممد)18(، 

قال:  عليها؟  أسجد  أباعبيدة:  فسألت  عصابة، 
ال.)19( .

ابراهيم،  بن  يزيد  : حدثنا وكيع، عن  أيضا  وقال 
عن ابن سريين أنه كره السجود على كور العمامة.
مّحاد  عن  مهدي،  ابن  حدثنا   : أيضا  وقال   )20(
بن سلمة، عن هشام، عن ابيه)21(.يف املعتم؟ قال: 

ميكن جبهته من األرض.)22( .
 وقال أيضا : حدثنا ابن فضيل، عن حصني، عن 
رأى  أنه  هبرية،  بن  جعدة  عن  يساف،  بن  هالل 
غطـى  قـد  وعمـامـة  مغفـرة  وعليه  يسجد  رجال 
فألقاهما من  بهـا وجهـه،فأخذ مبغفرته وعمامته 

خلفه.)23( 
اللوح فوق  8-وقد وردت روايات يف السجود على 
الوسادة وهي روايات مهمة، منها ما أخرجه ابوبكر 
بن أبي شيبة حيث قال: حدثنا مروان بن معاوية، 
عن إمساعيل بن مسيع، عن مالك بن عمري، قال: 
حدثين من رأى حذيفة مرض، فكان يصلي وقد 

جعل له وسادة وجعل له لوح يسجد عليه.)24( 
وقال أيضا: حدثنا ابن عيينة، عن رزين موىل آل 
عباس، قال: أرسل الّي علي بن عبداهلل بن عباس: 

أن ارسل الّي بلوح من املروة أسجد عليه.)25( .
وقال البيهقي : أخربنا ابو عبداهلل، أنبأنا أبوبكر، 
حدثنا  هناد،  حدثنا  حممد،  بن  عبداهلل  أنبأنا 
ابن  أن  نافع،  عن  عمر،  بن  عبيداهلل  عن  عبدة، 

حتى  يرفعها  العمامة  وعليه  سجد  إذا  كان  عمر 
يضع جبهته باألرض.)26( 

ص352  ج1  شيبة  أبي  البن  املصنف   )1(
ح4056.

)2( املصنف البن أبي شيبة ج1 ص352 ح3057.
)3( جممع البحرين ج3 ص63.وقيل: ماجيعل تت 

الرحل يعين النمرقة.
)4( املصنف البن أبي شيبة ج1 ص353 ح

)5( املعجم الكبري للطرباني ج9 ص255 ح9263.
)6( تهذيب التهذيب ج5 ص66 رقم 121.

)7( املعجم الكبري للطرباني ج9 ص255 ح9264.
)8( جممع الزوائد ج2 ص57.

)9( سري أعالم النبالء ج4 ص520 رقم213.
)10( سري أعالم النبالء ج4 ص521.

حديث  شرح  ص249  ج2  األحوذي  تفة   )11(
.331

)12( وهو البساط املتخذ من صوف احليوانات.
)13( وهو املتخذ من البعري األبيض.

)14( املدونة الكربى ج1 ص74.
)15( املصنف البن أبي شيبة ج1 ص240 ح2755.
)16( املصنف البن أبي شيبة ج1 ص240 ح2756.
)17( املصنف البن أبي شيبة ج1 ص240 ح2757.

)18( هو ابن سريين الفقيه املعروف.
 240 ص  ج1  شيبة  أبي  البن  املصنف   )19(

ح2758.
)20( املصنف البن أبي شيبة ج1 ص240 ح2763.

)21( وهو عروة بن الزبري
)22( املصنف البن أبي شيبة ج1 ص240 ح2764.
)23( املصنف البن أبي شيبة ج1 ص240 ح2766.
)24( املصنف البن أبي شيبة ج1 ص246 ح2833.
)25( املصنف البن أبي شيبة ج1 ص246 ح2834.

السنن  للبيهقي ج2 ص105.  الكربى  السنن   )26(
الكربى للبيهقي ج2 ص105.

الديين التبليغ  الدينية-شعبة  الشؤون  قسم    www .imamhussain .org/mubalgh
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تقارير

وأغمي  اسطه(   ( السرياميك  يف  اعمل  كنت 
عليَّ فجأة حيث مت نقلي إىل مستشفى قضاء 
الشامية القريب من سكين ) ناحية املهناوية( 
مبحافظة الديوانية وبعد إجراء الفحص الطيب 

واملختربي اتضح ما يلي:
1- إصابيت مبرض التهاب الكبد الفايروسي.

الكليتني  توقف  إىل  أعاله  املرض  أدى   -2
للكليتني مل  الكلي ، وبعد إجراء عملية الغسل 
حيصل تسن يف حاليت ، حيث مت نقلي إىل 
مستشفى الديوانية ومت إجراء الفحص الطيب 
لي  أجريت  حيث  أيضا  حاليت  تتحسن  ومل 

عملية غسل الكليتني .
3- نقلت على اثر ذلك إىل مستشفى احلسيين 
يف كربالء املقدسة وقد قرروا نفس األمراض 
السابقة ورغم العالج بغسل الكليتني ملرتني مل 
واشتد  األمل  وازداد  الصحية  حاليت  تتحسن 

املرض علي.
مدينة  مستشفى  إىل  نقلي  األطباء  قرر   -4
وما  الكليتني  غسل  مت  حيث  بغداد  يف  الطب 
ابلغين  يوم حيث  بعد  يومًا  تسوء  زالت حاليت 
الطبيب املشرف على عالجي إن زرع الكلية لن 
يكون ناجحًا إال بعالج الكبد أوالً  ومل يتوصل 
لدّي  الكبد  التهاب  سبب  إىل  األطباء  مجيع 

فأوصلوني األطباء لليأس من شفائي.
5- بعدها عدت إىل كربالء املقدسة يائسًا إال 
)عليه  الشهداء  سيد  وشفاعة  اهلل  رمحة  من 
إىل  متوجهني  وحنن  التقينا  وقد   ، السالم( 
احلسني  اإلمام  خدمة  بأحد  املقدس  املرقد 
)عليه السالم( األخ بشري غالي خنياب فشرحنا 
بأنكم  فأجابنا  األطباء  من  ويأسنا  معاناتنا  له 
وصلتم إىل سيد األطباء أبو األحرار فاصطحبنا 

إىل مضيف احلسني )عليه السالم( وقال لي:
بإذن  شفاؤك  فيه  فان  الطعام  بهذا  عليك 
من  ومنعوني  حذروني  األطباء  إن  رغم  اهلل 
مدة  طيلة  منها  أتناول  ومل  البقوليات  تناول 
مضيف  غذاء  وكان  السوائل  سوى  مرضي 
اإلمام احلسني )عليه السالم( يف ذلك اليوم ) 
الفاصوليا والرز( ثم جلب لي األخ بشري تربة 
فكحلت  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  شفاء 

مريض يتعافى بربكة زاد وتربة اإلمام احلسني )عليه السالم(
عندما تؤكد النصوص املتواترة بأن لإلمام احلسني عليه السالم خصائص انفرد هو بها دون غريه من أقمار اهلداية وسفن النجاة أهل بيت 
الرمحة صلوات اهلل عليهم أمجعني، ومن ضمن تلك اخلصائص الشفاء يف تربته واستجابة الدعاء حتت قبته وهكذا كان للذين تواصوا 
مع هذه احلقائق واعتقدوا بها ومارسوها كعقيدة راسخة قبل أن تنطق بها ألسنتهم أن حصلوا على مرادهم من أوسع أبواب املراد واهلداية 
أال وهو سيدنا وموالنا ومقتدانا اإلمام احلسني عليه السالم، فهو فعال رمحة اهلل الواسعة وباب جناة األمة، كيف خييب من متسك به؟! 
وكيف ال يؤمن من جلأ إليه؟! ومن بني الذين طافت عليهم شآبيب رمحته ولطفه وعناياته األخ املريض ) أمني هالل جميد( وها هو يسرد 

ما حدث له وهو منغمر يف مضان استجابة الدعاء حتت قبة سيد الشهداء.

التقارير الطبية

املريض املعافى أمني هالل جميد

تقرير : حسن اهلامشي - علي اجلبوري
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تقارير

بها عيين وأعطاني اخلادم نفسه دعاء خاص 
قرأته ثالث مرات وطلب مين أن أعاهد اإلمام 
احلسني )عليه السالم( أن ال أراجع أي طبيب 
لي،  اإلمام  شفاعة  بربكة  شفائي  يتم  حتى 
وبعد مرور مخسة أيام حصلت املعجزة اإلهلية 
سيد  وتربة  طعام  من  الربكة  بهذه  وشفيت 

الشهداء.
راجعت بعد ذلك أول طبيب عاجلين يف قضاء 
الشامية وبعد رؤيته لي أصيب بالذهول وعال 
صوته بالصالة على حممد وال حممد وابلغين 
وصحة  حبالة  بأنين  فحصي  يبدأ  أن  قبل 
السريري  بالفحص  ذلك  له  وتأكد  ممتازة 
واملختربي وبشرني بان كبدي سليم معافى وان 
 ( كافة  عين  ونزع  جيد  بشكل  تعمالن  كليتاي 
الصوندات اليت زرعها هو داخل جسمي لسحب 
األوساخ من الكليتني( واهلل شهيد على ما أقول 
وأنا احتفظ بكل الوثائق من فحوصات واشعات 
ملرضي، إنه احلسني عليه السالم وشفاعته قد 

شفى ما عجز عنه األطباء.
احلديث  ويكون  احلالة  هذه  من  نتأكد  وحتى 
على  املشرف  الطبيب  مبراجعة  قمنا  علمي 
اختصاص  اخلّياط  حسنني  الدكتور  حالته 

الكلية  ردهة  ومسؤول  الباطنية  األمراض 
التعليمي  احلسني  مستشفى  يف  االصطناعية 
جمللة  تدث  الذي  املقدسة  كربالء  مبدينة 
أمني هالل  املريض  راجعين  قائال:  )األحرار( 
اثر  على  عامًا،   22 العمر  من  والبالغ  جميد 
إصابته حبّمى فريوسية والتهاب وتدهور سريع 
يف حالته الصحية أصحبه تقيؤ وفقدان الشهية 
األمر  وتطور  واإلدرار  واجللد  العني  واصفرار 
اجلسم  وإصابة  والتوازن  الرتكيز  فقدان  إىل 

بنوبات من الصرع. 
والعيادات  األطباء  مبراجعة  املريض  قام 
الشعبية يف حمافظة كربالء، ومل يتوصلوا إىل 
مبراجعة  قام  حتى  املرضية  حالته  تشخيص 
بغداد  يف  املالح(  )سبحان  الدكتور  عيادة 
كلوي  فشل  أنها  على  املرضية  حالته  وشخص 
أدخل  أن  وبعد  الكبد،  عمل  يف  وتوقف  حاد 
ببغداد  التعليمي  الريموك  مستشفى  إىل 
له  وأجريت  الدم  ونفاد  الكبد  لعالج  خضع 
عملية الغسل الكلوي عن طريق قنطار وريدي 
وحدث تّسن جزئي يف احلالة، ومن ثم عاد 
إىل كربالء وراجع عيادتي، وقمت بإدخاله إىل 
بتشكيل  وقمنا  التعليمي  احلسني  مستشفى 
لدراسة احلالة تضم جمموعة من  جلنة طبية 
إىل  حقيقة  نتوصل  ومل  األخصائيني  األطباء 
سبب مقنع حلالة أمني املريض وتفسري الفشل 

مصابا  يكون  أن  واحتملنا  الكبد  أصاب  الذي 
مبرض )ولسن( وهو مرض وراثي يصيب نسبة 

قليلة من الناس.
الكبد  من  )خزعة(  بأخذ  قمنا  ذلك  بعد 
إىل  املريض  ودخل  بغداد،  إىل  إرساهلا  ومت 
املستشفى وبينت األشعة والسونار إصابة كلييت 
تكتالت  السونار  وأظهر  حاد،  بفشل  املريض 
وضمورا يف حجم الكليتني وقررنا يف االستمرار 
بعمليات نفاد الدم ملعاجلة الكبد الذي يتسّبب 
بأمراض الكلية، واستمرت عمليات الغسل حتى 
أسبوعني  ملدة  مراجعيت  عن  املريض  انقطع 
تديدًا حتى جاءني وهو يف حالة صحية جيدة 

وميارس حياته الطبيعية.
ألهل  وحبه  متّسكه  )أمني(  املريض  من  ملست 
أؤكد  أن  وأستطيع  السالم(،  )عليهم  البيت 
بعد  جاءت  تعاىل  اهلل  من  كرامة  شفاءه  بأن 
)عليه  احلسني  باإلمام  املستمر  استشفاعه 
عشرات  بني  من  واحدة  حالة  وهو  السالم(، 
احلاالت املرضية اليت تلقى الشفاء بربكة أهل 

البيت )عليهم السالم(.
من  يشكو  ال  طبيعيًا  إنسانًا  )أمني(  عاد  لقد 
زارني  وقد  باملئة،  مئة  تعمل  وأعضاؤه  املرض 
صحة  يف  اآلن  بأنه  وطمأنته  قليلة  أيام  قبل 

عالية وميكنه من ممارسة حياته الطبيعية.

د. حسنني اخلياطبشري غالي 
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تقارير

تقرير: علي اجلبوري
أقامت شعبة التبليغ الديين التابعة لقسم الشؤون الدينية يف العتبة 
شهر  يف  بالتبليغ  واخلاص  الثاني  مؤمترها  املقدسة،  احلسينية 
على  املاضي  األربعاء  يوم  وذلك  واملبلغات  للمبلغني  احلرام  حمّرم 
قاعة مدرسة اإلمام احلسني الدينية بالصحن احلسيين الشريف.

)عليه  احلسني  )عاشوراء  شعار  تت  جاء  الذي  املؤمتر  وحضر 
السالم( معني فياض باملآثر والقيم(؛ األمني العام للعتبة احلسينية 
السماحة  أصحاب  من  وعدد  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
العظام  الدين  مراجع  وممثلي  الدينية  العلوم  وطلبة  والفضيلة 

واملبلغني واملبلغات من داخل كربالء وخارجها.
وابتدئ املؤمتر التبليغي بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم، تلتها 
كلمة قيمة لسماحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي أوضح فيها أهمية 
العمل التبليغي يف الوقت احلاضر ملا يشهده اجملتمع من تغيري يف 

القيم وطرح األفكار اجلديدة.
احلاضر  الوقت  يف  التبليغي  العمل  »يكتسب  الكربالئي:  وقال 
أهمية كبرية ومضاعفة وذلك ملا تشهده الساحة الثقافية والرتبوية 
واالجتماعية من طرح متنوع ومعقد لألفكار والرؤى ومناهج احلياة 
اليت تتعارض وتتنافى كثريًا مع مبادئ وقيم اإلسالم، إضافة إىل 
بسبب  اإلنسان  يف  واملناهج  األفكار  هلذه  والتأثري  اإليصال  قدرة 

تطور الوسائل لدى الشعوب«. 
وكمه ومبا  بنوعه  التبليغي  العمل  أهمية  نستشعر  هنا  »من  وتابع، 
يتناسب مع حجم التحديات واملخاطر، واملأمول من مجيع املبلغني 
واملبلغات ممن هم يف وضع املسؤولية أن يولوا هذه املسألة األهمية 
الكربى خصوصًا يف العراق؛ حيث حّطمت البنية التحتية الفكرية 

والرتبوية واالجتماعية لإلنسان«. 
صناعة  ملهمة  نعطي  أن  علينا  لزامًا  »صار  الكربالئي،  وأضاف 
اليت  األهمية  التحديات  مواجهة  على  القادرين  واملبلغة  املبّلغ 
املهمة  ألداء  ونوعًا  كمًا  الكايف  بالعدد  اجملتمع  ورفد  تستحقها، 
املذكورة، وتشخيص ركائز هذه الصناعة بشخصية املبلغ املذكورة 

باملواصفات اآلمنة«.
وصقلها،  شخصيته  بناء  من  للمبلغ  »البّد  بأنه  مساحته،  وأوضح 
واالعتماد على العلوم احلديثة يف التفسري واالجتماع وعلم النفس 
والرتبية واللغات إضافة إىل الدروس الدينية الرئيسية لكي يتمكن 
على  والعمل  اجملتمع،  على خمتلف شرائح  والتأثري  املخاطبة  من 
التخلي بصفات التقوى والصرب والورع واالعتدال بالنفس واألخالق 

احلميدة وعدم الغرور والتفاخر«.

وأصحاب  الشباب  جذب  »ضرورة  إىل  الكربالئي  الشيخ  ولفت 
الكفاءات يف هذا امليدان للعمل التبليغي، وحث شرائح اجملتمع على 
االخنراط والتوجه حنو هذه املهمة، والعمل على فتح العدد الكايف 
العمل  ما يشجع على االخنراط يف  وتقديم  واملدارس  املعاهد  من 

التبليغي«.
النجفي  بشري  الشيخ  العظمى  اهلل  آية  الديين  للمرجع  كان  كما 
كلمة بهذا املؤمتر، قرأها نيابة عنه جنله حجة اإلسالم الشيخ علي 
واملسؤولية  الديين  املبلغ  مهام  من  فيها مجلة  بنّي  واليت  النجفي، 

الواقعة على عاتقه.
وقال النجفي، »لقد محلتم على عاتقكم مسؤولية كبرية وهي وظيفة 
املنكر، وشّرفكم اهلل سبحانه وتعاىل  والنهي عن  باملعروف  األمر 
اإلسالم  قادة  طريق  على  جتعلكم  اليت  النعمة  بهذه  عليكم  مبنه 

)األنبياء والرسل واألئمة األطهار(«. 
وأضاف، »ينبغي لنا مجيعًا أن ندرك عمق اخلطابة والوعظ واألمر 
يف  حاضرة  األمور  تلك  تكون  ولكي  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
أن  ينبغي  فكل جارحة من جوارحنا  وجداننا جمسدة يف سلوكنا، 

تتشرف بتجسيد تلك املعاني وااللتزام بها فعاًل وقواًل«.
وبني بأّن »لعظمة وظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، جعلها 
اهلل سبحانه وتعاىل غاية ملواقف املعصومني وأهلك األمم بالتخلي 
عنها، وكانت نهضة اإلمام احلسني )عليه السالم( ألجل أداء هذه 
والقضاء  اجتاهها،  بواجباتنا  نقوم  أن  وجيب  الشريفة،  الوظيفة 
على الظواهر السلبية يف اجملتمع، والسعي إلقامة الشعائر الدينية 

واحلسينية والسيما خالل زيارتي عاشوراء واألربعني«.
العميدي  حسني  حممد  السيد  مساحة  املنصة،  ارتقى  ذلك  بعد 
مسؤول معتمدي املرجعية الدينية العليا بالعراق، وتطرق إىل مجلة 
الرأي  التبليغي من أهمها تشيد  العمل  يتطلبها  اليت  األمور  من 

العام حول القضايا اجلديدة كما يفعله اإلعالم وميارسه اليوم«.
وبني بأن »على املبلغ أن ال يعتمد على ثقافته الشخصية فقط، وإمنا 

هو حباجة إىل اكتساب اخلربات اجلديدة ملواكبة تطور اجملتمعات 
والتحديات املعاصرة«.

وضّم العميدي صوته إىل مساحة األمني العام للعتبة احلسينية بأن 
ال يصبح هذا املؤمتر »جمرد جلسة تعارفية بل يتطور األمر إىل 

رفده بالدراسات والبحوث القيمة اليت ختدم العمل التبليغي«.
فيما شارك حجة اإلسالم السيد سامي البدري حبضوره الفعال 
ألقى  ذلك  بعد  احلسينية،  القضية  فيه  تناول  قّيم  حبث  وقراءة 
كلمة  اإلشكوري  أمحد  السيد  واملسلمني  اإلسالم  حجة  مساحة 
أشار فيها إىل أهمية احلفاظ على األعراف والتقاليد اليت تمي 
الوجود البشري بعدما صودر كل شيء يف ظل غياب السلطة وكيف 

أصبحت وخلقت هذه األعراف وتطبع اجملتمع بها.
السيد حسن  داخل  السيد  احلسيين  اخلطيب  لسماحة  كان  كما 
كلمة توجيهية حول اخلطابة احلسينية، تاله مسك اخلتام بكلمة 

قّيمة لسماحة اخلطيب احلسيين السيد كاظم النقيب.
وحول إقامة املؤمتر التبليغي الثاني، قال الشيخ علي املطريي من 
شعبة التبليغ الديين بالعتبة احلسينية: »انطالقًا من أهمية تعظيم 
شعبة  أقامت  الناس،  نفوس  يف  وترسيخها  احلسينية  الشعائر 
الثاني  املؤمتر  هذا  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الديين  التبليغ 
اخلالدة  احملمدية  الرسالة  ألداء  امللغني  إرسال  إىل  يهدف  الذي 
أهل  وسرية  واألخالق  والعقاد  الفقه  الناس  وتعليم  إليهم  املوكلة 

البيت )عليهم السالم( ونشرها بني حمافظات العراق«.
 )300( اىل  املؤمتر  يف  املشاركني  املبلغني  عدد  »وصل  وأضاف، 
بالعتبة  والعديد منهم مرتبطون  النساء،  الرجال و)150( من  من 
احلسينية عن طريق شعبة التبليغ الديين وآخرون من طلبة العلوم 
اجلميع  وسيعمل  الشريفة،  العلمية  احلوزات  وخرجيي  الدينية 
حمرم  شهر  خالل  التبليغية  املهمة  دعائم  إلرساء  دؤوب  بشكل 
الفقهية  والدورات  احلسينية  اجملالس  إقامة  خالل  من  احلرام 

والعقائدية«.

تَت شعار )عاشوراء احلسني )عليه السالم( معني فياض باملآثر والقيم(..
شعبة التبليغ الديين يف العتبة احلسينية املقدسة تقيم مؤمترها التبليغي الثاني

الشيخ علي النجفي
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اعداد:عدنان آل حييى املوسوي

إني  اهلل  عبد  أبا  يا  منها:  رائعة  يف  نقرأ  عاشوراء  زيارة 
سلم ملن ساملكم وحرب ملن حاربكم وموال ملن واالكم ومعاد 

ملن عاداكم ..
إن هذه الكلمة الرائعة لو تولت إىل سلوك لوحدتنا تت 
وجتمعاتنا  أحزابنا  كل  والنصهرت  الشهيد  السبط  راية 
كالبنيان  نصبح  حتى  الوالء  بوتقة  يف  جمتمعنا  وفئات 

املرصوص يف مواجهة التحديات.
إننا حني نبكي على اإلمام احلسني )عليه السالم( أو نقيم 
مكبوت  حزن  إظهار  بهدف  فقط  ليس  عاشوراء  شعائر 
املظلوم  إمامنا  بثأر  لألخذ  عزمًا  لنزداد  أيضا  وإمنا 
واالنتصار لدين اهلل الذي فدى بنفسه له، إننا ال نؤمن مبا 
قاله النصارى يف املسيح بن مريم )عليه السالم( انه قتل 
زعيمهم ليفتدي بنفسه هلم، وزعموا إن هلم أن يقرتفوا ما 
شاؤوا من الذنوب اعتمادًا على فداء نبيهم هلم ، كال ، إننا 
إمام مفرتض  السالم(  )عليه  علي  بن  بأن احلسني  نؤمن 
الطاعة نقتدي به يف كل صغرية وكبرية حتى يكون شفيعنا 
يوم القيامة ، إننا ال نقول إلمامنا )عليه السالم( ومن هو 
يف خطه : اذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا لقاعدون ، 
كال إننا نقول له : ) لبيك داعي اهلل ، إن كان مل جيبك بدني 

عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قليب 
ومسعي وبصري ، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال (.

اجلنة  أهل  شباب  لسيد  تقول  أجسامنا  من  خلية  كل  إن 
ومصباح اهلدى وسفينة النجاة تقول له: لبيك داعي اهلل .. 
لبيك داعي اهلل .. وهكذا على اإلخوان املؤمنني أن يتوكلوا 
على اهلل سبحانه وجيعلوا من عاشوراء فرصة للتقرب إىل 

اهلل واالقتداء باإلمام احلسني )عليه السالم( .
كان  الناطق  القرآن  كان  السالم(  )عليه  احلسني  واإلمام 
خلقه القرآن ومل يكن قيامه وشهادته ومسريته إال تعبريًا 
عن آيات الذكر احلكيم فمن أحبه عليه أن جيعل كتاب ربه 

أنيسه يف حياته ومنهج تفكريه ومرجعيته يف حريته.
احلسني )عليه السالم( راية وحدة، وهو احلبل اإلهلي املتني 
ومنطلق  انتمائه،  وحمور  وحدته،  عماد  جعله  أحبه  فمن 
 ، حسينية  صبغة  ذا  جمتمعنا  جنعل  أن  وعلينا   ، حركته 
بأن ينتمي كل منا إىل هيئة دينية تتشرف بامسه وتعمل 
أنصاره عند  بإذن اهلل من  لنكون  السالم(  )عليه  ألهدافه 

اهلل ومن راكيب سفينته األسرع واألوسع.
إننا ويف كل مناسبة حسينية وعند زيارة مرقده الشريف 
نتمنى لو كنا معه لنحظى بشفاعته وننتصر له بأجسامنا 
كما فعل الشهداء من أنصاره فهل فاتت الفرصة علينا ؟ 
كال .. إنك تستطيع أن تسجل اآلن امسك يف قائمة أنصاره 

لو انتصرت لدينه، أفال تريد ذلك ؟ بلى كلنا يريد ذلك .
لو  ماذا   ، إصالح  مسرية  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
افرتضنا إن جمتمعنا انتمى فعالً  إىل ركب اإلمام احلسني 
قلبية  سكينة  يف   ٍ يومئذ  نكون  لسنا  أو  ؟  السالم(  )عليه 
بأننا لسنا ممن خذلوا احلسني الشهيد )عليه السالم( بل 

ونطمئن إن جمتمعنا سوف ال يعذبه اهلل ، ملاذا ؟
الن اهلل ال يهلك قرية إذا كان أهلها مصلحني كما قال تعاىل 

) وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون(.
األعداء،  لغلبنا  اإلصالح  يف  قمنا مجيعًا مبسؤولياتنا  لو 
اجل  من  وسعه  يف  ما  كل  يبذل  أن  منا  واحد  كل  وعلى 
إصالح جمتمعه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإغاثة 
كان،  أّنى  الظامل  مواجهة  وهكذا  املظلوم  وإعانة  امللهوف 

والدفاع عن احلق.
وهكذا على خطباء املنرب احلسيين والناطقني باسم نهضته 
أنصار  دور  الوعظ  منصة  على  وهم  يتمثلوا  أن  املقدسة 
احلسني الشهيد )عليه السالم( يف إلقاء الكلمة الصادقة 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  إليه  دعا  ما  إىل  والدعوة 
دون أن تأخذهم يف اهلل لومة الئم .. جعلنا اهلل مجيعًا من 

أنصاره وخدامه )عليه السالم( ..
)منقول بتصرف من احد بيانات علماءنا االجالء مبناسبة 

عاشوراء(.

احلسنُي مدرسة احلماس واحلكمة )2- 2( 
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تقرير: علي اجلبوري

مثلما لّبت ثلة مؤمنة من آل البيت واألصحاب 
يوم  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  نداء 
عاشوراء سنة 61 للهجرة لنصرته بقي الصوت 
احلسيين اخلالد )أال من ناصر ينصرنا( على 
مر مئات السنني، فال يزال احملّبون واملوالون 
ألبي عبد اهلل احلسني )عليه السالم( خيرجون 
سنويًا يف عاشورائه العظيمة تلبية هلذا النداء 
على  ويلطمون  تارة  يهرولون  فهم  اإلهلي، 
تت  أخرى  تارة  الدموع  ويذرفون  الصدور 
تسمية وممارسة عفوية هي )ركضة طويريج( 
احلاشدة  والتظاهرة  املليوني  العزاء  هذا 
سنويًا  املقدسة  كربالء  مدينة  تشهدها  اليت 

وأصبحت من طقوسها وشعائرها اخلالدة.
التظاهرة  هلذه  التارخيية  اجلذور  وملعرفة 
املليونية وكيف ُخّلدت على مّر السنني بالَرغم 
من  متثله  ملا  هلا  احلاكمة  السلطات  منع  من 
احلسينيني  ومتّسك  لبقائها  حقيقي  تهديد 
بالعهد والوالء إلمامهم، زارت جملة )األحرار( 
ركضة  تظاهرة  مسؤول  منزل  األسبوعية 
طويريج يف الوقت احلاضر وهو السيد )ثامر 

موسى القزويين( ليطلعنا على أهم فصوهلا.
كان عن  القزويين  السيد  أّول ما تّدث عنه 
جذور الشعائر احلسينية يف عموم حمافظات 
مدينة  يف  ومنها  اإلسالمية،  واملدن  العراق 
الكبري  األثر  كان هلا  اليت  )اهلندية(  طويريج 
اليت  املليونية  طويريج  ركضة  تأسيس  يف 
تظاهرة  إىل  بسيطة  مسرية  من  أصبحت 
اليوم  خالل  كربالء  مدينة  تشهدها  حاشدة 

العاشر من حمّرم احلرام«.
ويبني القزويين بأّن »الغاية والفكرة من إحياء 

تلبية  هي  اخلالدة،  احلسينية  الشعرية  هذه 
لنداء اإلمام احلسني )عليه السالم( ونصرته، 
وأصبحت تقام على تعاقب السنني بالرغم من 
فيها  املشاركني  وتعذيب  وقتل  منعها  حماولة 

وخاصة يف عهد النظام البعثي املقبور«.
عزاء طويريج قبل عام 1300 هـجرية

كان أهالي اهلندية قبل هذا التاريخ جيتمعون 
بأعداد  احلرام  حمرم  من  التاسع  اليوم  يف 
يتم  وبعدها  رجل  آالف  العشرة  تتجاوز 
يثقلها  لياًل يف خطوات  كربالء  التحرك حنو 
الطّف  فاجعة  يتذكرون  وهم  واألسى  احلزن 
يوم  فجر  مطلع  عند  املسري  بهم  ينتهي  حتى 
وهي  السالم  قنطرة  عند  وبالتحديد  العاشر 
القنطرة الواقعة يف مدخل مدينة كربالء من 
جهة مدينة طويريج، وتعترب كمحل اسرتاحة 
هلم وبعدها يؤدون صالة الصبح بإمامة أحد 
كان  الذي  القزويين(  )آل  السادة  من  العلماء 

يرافقهم يف مسريتهم هذه.

صالتي  أداء  حتى  حمّله  يف  املوكب  ويبقى 
حنو  مسريته  املوكب  يواصل  ثم  الظهرين 
على  حمافظني  الشريف  احلسيين  احلرم 
إىل  الوصول  وبعد  ووقاره  موكبهم  جالل 
املرقد الشريف والطواف من حوله يتوجهون 
إىل مرقد أبي الفضل العباس )عليه السالم( 

وأداء الزيارة املباركة.

الركضة بعد عام 1300 هجرية
وبعد عام 1300 هجرية، والتطور الذي حدث 
للموكب احلسيين، كان العالمة املرحوم السيد 
 1304 عام  املتوفى  القزويين  صاحل  مرزه 
على  يأخذ  طويريج(  )ركضة  مؤسس  هجرية 
عاتقه قيادة مسرية املوكب وتوجيهه، حيث كان 
خيرج من املوكب صبيحة يوم عاشوراء ويتقدم 
املوكب وهو على صهوة فرسه وهو ينادي )يا 
حسني(، ويف قنطرة السالم كانت األلوف من 
الزائرين يأمتون به يف صالة الظهرين، لتبدأ 

ركضة طويريج..
 شعرية مليونية ُطبعْت يف وجداِن احلسينيني 

السيد ثامر القزويين 
قائد ركضة طويريج
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بعدها املسرية حنو احلرمني ولكن يف هرولة بني سريعة وخفيفة حيث 
إن )ركضة طويريج( قد بدأت بهذه التسمية يف هذه السنة.

ويعترب السيد مرزه صاحل القزويين أول من قاد موكب عزاء طويريج 
يف السنوات 1300 – 1303 هجرية، وقد بقي أوالده وأحفاده ملتزمني 
بقيادة هذا املوكب التارخيي املتوارث، وتوىل بعد ذلك القيادة املرحوم 
السيد هادي ابن السيد مرزه صاحل القزويين حتى سنة 1347 هجرية، 
ثم تولت قيادة املوكب إىل جنله األكرب املرحوم السيد جواد السيد 
املرحوم  بعده  من  وتوالها  هجرية،   1358 عام  حتى  القزويين  هادي 
السيد  دور  وجاء  هجرية،   1366 عام  حتى  القزويين  مهدي  السيد 
رضا  السيد  وأخيه  1375 هجرية،  عام  حتى  القزويين  حممد ضياء 
ابن السيد حسن القزويين إىل سنة 1405، ثم السيد حممد حسني 
ابن السيد هادي القزويين عام 1393 هجرية، وبعد ذلك انتقلت قيادة 
العزاء إىل السيد املرحوم عبد العزيز السيد حسني القزويين املتوفى 
سنة 1393 هجرية، ومن بعده انتقلت قيادة العزاء إىل السيد الشهيد 
مت  حتى  هجرية   )1399  –  1395( سنة  من  القزويين  حميي  موسى 
إعدامه من قبل أزالم البعث املقبور لقيادته العزاء احلسيين لتنتقل إىل 
جنله السيد ثامر القزويين الذي تواصل منذ سقوط النظام البعثي عام 

2003 وحتى اآلن بقيادة هذه التظاهرة املليونية الكبرية.
ووقع  طويريج صدى  »لركضة  بأّن  القزويين  ثامر  السيد  يذكره  وما 
كبريين على نفوس وقلوب الناس يف كل أحناء العامل، وأصبحت تشكل 
تهديدًا للسلطة احلاكمة، حيث تعّرضت للصد وعلى عهود متكررة ابتداًء 
من عهد العثمانيني والعهد امللكي وأخريًا يف عهد اجلمهوريني وخاصة 
يف بداية سبعينيات القرن املاضي، حيث بدأت محلة االعتقاالت لرجال 
الدين وتعذيبهم، حتى جميء البعث الصدامي الذي استخدم أساليب 
قذرة لرتهيب املشاركني يف الركضة مثل استخدام العصي الكهربائية 
أو رش مالبسهم بالطالء وخصوصًا عند مناداتهم )أبد واهلل ما ننسى 

حسينا( حيث يتم إلقاء القبض عليهم«.
ويتابع حديثه، بأّن »النظام املقبور منع إقامة ركضة طويريج من الفرتة 
ثانية  مرة  احملبون  خرج  حيث   ،2003 عام  سقوطه  وحتى   )1991(
للمشاركة بعزاء طويريج وأوكلت إلّي عملية قيادة الركضة وهو شرف 

وخدمة حسينية أعتز بها«.
ويضيف القزويين، بأّن »ركضة طويريج ال تقتصر على أهالي القضاء 
من  كربالء  إىل  القادمة  املليونية  احلشود  فيها  تشارك  وإمنا  فقط، 
العراق وخارجه، حيث تليب مجيعها نداء اإلمام احلسني )عليه السالم( 
ورؤوسها  على صدورها  باكية الطمة  الشريف  مرقده  وخترج صوب 

رجااًل ونساًء كبارًا وصغارًا«.
بأّن »ركضة طويريج ممارسة وشعرية حسينية  القزويين أيضًا  ويبنّي 
والطوائف  املذاهب  من  حتى  فيها  للمشاركة  اجلميع  يستعد  عفوية، 

تقام  وأصبحت  اخلالدة،  احلسينية  النهضة  يعظمون  الذين  األخرى 
سنويًا وفق منهاج واستعدادات خاصة ومبكرة بالتنسيق بني العتبتني 
فتح  ويتم  احلسينية،  املواكب  وأصحاب  األمنية  والقوات  املقدستني 
الصحنني  أبوب  مدرجات  وفرش  للمسري  املليونية  للحشود  الطريق 
احلسيين والعباسي الشريفني بالرمال ملنع تدحرج وتصادم املشاركني 

فيما بينهم«.
وقام السيد ثامر القزويين بتزويد جملة )األحرار( بصور قدمية جدًا 
لركضة طويريج وأخرج لنا العمة السوداء اليت يرتديها قائد الركضة 

واليت تعود ألكثر من 100 سنة تقريبًا.
وما نود ذكره أيضًا بأّن هذه الشعرية املليونية هي تد كبري للطواغيت 
البيت  ألهل  واملوالون  احملبون  خيرج  كيف  بأعينهم  ينظرون  الذين 
)عليهم السالم( وهم جيددون العهد والوالء لسيد الشهداء ويلبون نداءه 

ونصرته.
بعد هروبهم من  بأنهم واظبوا  املهجر  ويذكر بعض أهالي كربالء يف 
البالد يف زمن النظام البعثي على إقامة ركضة مشابهة لركضة طويريج 
يقيمونها عند املراقد املقدسة يف سوريا وإيران ومشال العراق وميكن 

أن تصل إىل دول العامل.

A L A H R A R  M A G A Z I N21 جملة االحرار اال�سبوعية

العطاء احلسيين



أن املتتبع لواقع العمل املروري يف مدينة كربالء 
املقدسة جيد إن رجل املرور يعمل وفق سياقات 
أن   عليه  حيث  املروري  العمل  عن  خمتلفة 
آلة  كأنه  وبشخصه  الشارع  تسيري  على  يعمل 
ميكانيكية تقدم وتأخر، حبسب الزخم املروري 
متناسني ضرورة وجود  الشوارع،  احلاصل يف 
اليت  الداللية  والعالمات  الضوئية،  اإلشارات 
تعرف بالشوارع والطرق وتنظم سري املركبات ، 
معتمدين على عدد من الرجال الذين ال تتجاوز 
بني  ما  كربالء  مرور يف  رجل  أعدادهم)600( 
املراتب واألفراد، حبسب تصريح العميد مانع 
عبد احلسن مدير مرور كربالء املقدسة ، الذي 
تدث لنا عن أهم ما يعيق عمل رجل املرور يف 
احملافظة، وما يعرقل حركة السري املروري يف 

الشارع الكربالئي حيث بادرناه بالسؤال:
-البعض يرى رجل املرور غري فاعل يف الشارع 

نتيجة االزدحامات املرورية احلاصلة؟
وهي  مقدسة  مراقد  تضم  كربالء  *مدينة 
املدينة  وهذه  األخرى،  املدن  باقي  ختتلف عن 
الدخول  مينع  ببوابات  حماطة  مناطق  فيها 
لغرض  وذلك  املدينة،  مركز  خصوصًا  إليها، 
عليهم  األطهار  لالئمة  الزيارة  مراسيم  أداء 
السالم، وان وصول اجلميع إىل هذه املنطقة، 
سيسبب لنا بعض االختناقات والزخم املروري، 
أضف إىل ذلك أعداد  العجالت، وهناك أمور 
املشاريع  وهي،  املرور  رجل  عمل  تعيق  أخرى 
باملستقبل  املدينة  ختدم  كانت  وان  تنفذ  اليت 
إكمال  حلني  العبء  هذا  نتحمل  أيضًا  فإننا 

عمل  هو  املرور  رجل  عمل  إن  كما  املشروع، 
رجال  أعداد  كثرة  القضية  وليست  تنظيمي، 
الضباط  اإلخوة  عند  املوجودة  واخلربة  املرور 
أو املنتسبني املوجودين هي اليت تعاجل األمور، 
العمليات  وان األمن فوق كل شيء حيث قيادة 
ليس  وانه  هلا،  تابعني  وحنن  الشرطة  وقيادة 
سونار)فحص(  يرفع  أن  املرور  رجل  حق  من 
أو يغرّي سيطرة أو قطع، وهذا ال ينعكس على 
رجل املرور وإمنا هذه األشياء وضعت خلدمة 

املواطن«. 
اخلطط  وضع   عند  برأيكم  األخذ  يتم  هل   -
التصاميم  أو  املشاريع  وإحالة  اإلسرتاتيجية  
التخطيط  دائرة  أو  احمللية  احلكومة  قبل  من 
العمراني لكربالء عند تصميم األحياء أو فتح 

شوارع جديدة؟ 
برأينا  يأخذون  بدءوا  احلاضر  الوقت  يف   *
الن كثري من األمور واملشاريع اليت الحظناها 
بعد سقوط النظام البائد مل يتم اخذ رأينا بها 
بل احملافظة نفسها مل يتم اخذ رأيها، وانه من 

املفروض أن تكون هناك جلنة خاصة تتحدث 
مع املرور خبصوص املشاريع املستقبلية، كما إن 
هناك مشاريع تكون مرسومة من قبل حكومة 
عليه  ترسو  الذي  املقاول  وبعدها  املركز، 
الطريق  خبصوص  اتفاق  حيصل  وال  املقاولة 
فالطريق  منه،  نعاني  كّنا  الذي  وهذا  البديل 
ويتعهد  مبلغ  له  خيصص  أن  جيب  البديل 
املقاول،  مع  السابق  يف  مشاكلنا  املقاول..  به 
الواقع  األمر  أمام  أصبحت  احمللية  فاحلكومة 
املقاول له املشروع وُمتفق عليه ومل يتم االتفاق 
خمصصة  املشاريع  كون  البديلة  الطرق  على 
من  املعاناة  هذه  ولكن  املركزية،  احلكومة  من 
ختدم  إنها  مبا  األمنية  والقطوعات  املشاريع 
املواطن واملدينة باملستقبل فإننا نتحمل كل هذه 

الضغوطات واملشاكل والسلبيات«.
للمدينة  الداخلة  السيارات  أعداد  عن  ماذا   -
من  األجرة  سيارات  أو  منها  املستورد  سواء 

يتحمل زيادتها يف احملافظة؟
*إن زيادة العجالت يف الشوارع كان جيب أن 

الواقُع املروريُّ يف مدينة كربالء املقدسة..
 بنَي تدني الثقافة املرورية للمواطن وجتاوزات املسؤول

حيسب التحضر املروري يف كل بلد من البلدان املتقدمة من خالل قلة التواجد لشرطة املرور 
يف الشارع، وان هذه القلة املرورية لرجاهلا مرهونة برقي اجملتمع وحتضره وفهمه للثقافة 
املرورية ذاتها، ولكن ما حيدث يف الشارع هو عبارة عن غياب للثقافة املرورية لدى املواطن 

من جهة وللبعض من رجال املرور أنفسهم من جهة أخرى.

تقيق: صفاء السعدي
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تدخل وفق ضوابط وشروط، ولكن مل يكن لنا 
من مسؤولية  االسترياد  فقضية  ذلك،  دور يف 
وزارة التجارة، وقضية زيادة العجالت ال ختدم 
كربالء  فمدينة  احلاضر،  الوقت  يف  الشارع 
تدخلها الكثري من السيارات من خارج احملافظة 
فـ75% من سيارات األجرة يف كربالء هي من 

خارج احملافظة وهو عبأ على رجل املرور«.
كم عدد  كربالء  مدينة  ملرور  مدير  - بصفتك 

اإلشارات املرورية اليت تعمل يف كربالء؟
*  إن عدد اإلشارات املرورية العاملة يف مدينة 
على  تعمل  اآلن  وهي  فقط  أربعة  اآلن  كربالء 
ومن  وجدت  إن  الوطنية  الكهربائية  الطاقة 
املفروض أن يكون يف كل تقاطع إشارة مرورية، 
لكن هذا مؤجل حلني إكمال  كل املشاريع، إن 
رجل  اختصاص  من  ليست  الضوئية  اإلشارة 
لكون  املرور  لرجل  وإمنا عامل مساعد  املرور 
هندسة املرور موجودة يف البلدية ومدير البلدية 
نطالب  وحنن  تشغيلها  وعن  عنها  املسؤول  هو 

بأن تكون هندسة املرور ملديرية املرور«.
- هل البلدية تقوم بنصب اإلشارات وتشغيلها 

يف الوقت احلاضر؟ 
املرور  البلدية املسؤولية عن إشارات  *تتحمل 
بدورنا  وحنن  املرورية  اإلشارات  تنصيب  بعد 
نطلب من دائرة الكهرباء تغذية إشارات املرور 
من خطوط الطوارئ فنقوم مبخاطبتهم ودائرة 
الكهرباء تقول بأننا ليس لدينا صالحيات مبنح 
على  وتبقى  الضوئية  اإلشارات  إىل  الكهرباء 

حاهلا«.
- كيف تفرضون الغرامات املالية على سائقي 
السيارات نتيجة جتاوزهم اإلشارة الضوئية إن 

عملت  وهي غري عائدة لكم؟
* إن املبالغ اليت يتم استحصاهلا من الغرامات 
وهي حبوالي ) مليار دينار( وهي خلزينة الدولة 
عمومًا وليس جلهة أو دائرة أو للمحافظة وإمنا 

خلزينة الدولة املركزية ».
السوق  إجازات  إليه  وصلت  الذي  العدد  ما   -

اليت مت منحها من مديريتكم ؟ 
* مت منح ما يقارب الـ )35( ألف وثيقة إجازة 

ونهاية  جترييب،  عمل  انه  من  بالرغم  سوق 
اللوحات  تسجيل  معمل  فتح  السنة سيتم  هذه 
كبرية  استيعابية  طاقة  وبه  واملوّسع  األساسي 
نغطي من خالله مدينة كربالء خالل شهرين».

- متى يتم العمل باحملاسبة وفق إجازة املرور 
اجلديدة؟

منح  سيتم  املعمل  يفتتح  أن  بعد  املفروض   *
الشروط  فيهم  املستوفية  املواطنني  مجيع 
إىل  فرتة  إعطاء  خالل  من  اإلجازة  املطلوبة 
لغرض  املرور  دائرة  ملراجعة  كربالء  مواطين 
اجراءات  تفعيل  يتم  وعندها  اإلجازة   منحهم 
الفرتة  بهذه  السوق  إجازات  على  احملاسبة 
إعالمية  توعية  محالت  ضمن  سيكون  وهذا 

وتثقيفية«.  
السائقني  مشكلة  حول  معاجلاتكم  هي  ما   -
السيارات  سائقي  من  الصغرية  األعمار  من 
تصل  اليت  واحلوادث  النارية  والدراجات 

وكيفية احلد منها؟ 
حال  يف  كامل  جيش  إىل  حباجة  املديرية  إن 
القانون، و وجود معسكر خاص  أرادنا تطبيق 
للمخالفات، ويف الوقت الراهن بدأنا تدرجييًا 
باملناطق  مفارز  ووضع  تثقيفية  آليات  بوضع 
دائرة  منتسيب  مجيع  عدد  إن  علمًا  احليوية 
 600 يتعدى  ال  وخارجها  داخلها  يف  املرور 

منتسب وحنن حنتاج إىل مالكات أضافية ».
وما  األمن  رجال  مع  مشاكل  من  هناك  هل   -
املروري  بالواقع  النهوض  هي احللول من أجل 

يف احملافظة؟
رجال  من  تكون  املخالفات  اغلب  إن  أكيد   *

الذين  اإلخوة  من  أو  األمن  رجال  أو  املرور 
يعتقدون إنهم فوق القانون، وهذه األمور ختص 
أو مسؤول،  كان ضابط  الشخص سواء  ثقافة 
والبلد  املدينة  مصلحة  تهمه  الذي  فالشخص 
 ، جيب عليه أن يطبق القانون على نفسه أوالً 
وحنن لدينا تنسيق وتعاون مع األجهزة األمنية 
مفارز  وجود  نتيجة  احلالة  هذه  من  للحّد 
هذه  نرصد  ولكي  األحيان  اغلب  يف  مشرتكة 
املخالفات ونضع عليها العالمات ويتم مفاتة 

الدوائر األخرى فيها.
إن ما حنتاج إليه هو تربية مرورية وثقافة احرتام 
القانون تتجسد من خالل البيئة املرورية العامة 
مثل العالمات واإلشارات املرورية على الطريق 
من  أساس  على  تكون  أن  جيب  األخرى  فهي 
املعايري العالية ويتم صيانتها بشكل دوري. كما 
يلزم مراقبة الطرقات الرئيسة وتنفيذ النظام 
ومعاجلة  استثناء  دون  اجلميع  على  حزم  بكل 
شاملة  منظومة  خالل  من  املرورية  القضايا 
ومتكاملة، وإال حينها ما فائدة كثرة املديريات 
الصالحيات  من  خالية  األخرى  هي  كانت  إذا 
حاهلا كحال جمالس احملافظات اليت تعاني من 
األفضل  ،فمن  بها  املناطة  الصالحيات  نقص 
من  وهدوءه  وأمنه  املواطن  إىل سالمة  النظر 
خالل دعم املرور ال أن يكون رجل املرور جمرد 
زي عسكري يقف يف الصيف والشتاء لتعصف 
عن  ناهيك  واألمطار  واألتربة  العواصف  به 
يف  إليها  يتعرض  اليت  والتهديدات  اإلساءات 

الشارع من قبل رجال الدولة أو املواطنني.
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إْن كاَن دين محمد لم يستقم
محسن أبو احلب الكبير

دعيين  ـــي  عـــّل مــشــفــقــة  كـــنـــت  إن 

ـــومـــك ســـامـــع  ـــل ل أنــــــي  ال حتـــســـي 

كّلما  ـــد  عـــه احلــــــب  وبــــــني  ـــيـــين  ب

ـــاًل  ألـــبـــســـتـــه ثــــــوب الـــــوقـــــار جتـــّم

مذهي  هــو  مــا  قلت  التّجلد  قــالــوا 

وإمنـــــا  ربــــــــاب  وال  ســــعــــاد  يف  ال 

ـــذكـــر يـــومـــهـــم الــــذي  مّلـــــا مســـعـــت ب

غـــوثـــاه مـــن ذكـــــراك وقــعــة كربال

القــــى احلــســني بـــك املـــنـــون وانـــين 

ــكــت يــــــداه إهله أعـــطـــى الــــــذي مــل

بعدما  ـــن  م لــنــفــســه  قــــال  ـــوم  ـــي وب

ينقضي  ال  مــوثــقــا  ربــــي  اعــطــيــت 

يستقم  مل  حمــمــد  ديــــن  كــــان  ان 

خـــذهـــا الـــيـــك هـــديـــة تـــرضـــى بها 

ـــان قـــربـــان اخلــلــيــل نــظــري ما  مـــا ك

ذبائح  رضـــــاك  يف  رجـــالـــي  هــــذي 

والــيــك اشــكــو خــالــقــي مــن عصبة 

لكالبهم  حمـــلـــل  الــــــفــــــرات  ــــــاء  م

آلــــه  قـــــومـــــه يف  ـــيـــك  ـــب ن اوصـــــــــى 

هــــــــذي أمــــــانــــــة امحــــــــد أديــــتــــهــــا 

يغريين  اهلـــــوى  يف  لـــومـــك  مـــــازال 

أمـــني  غـــــري  احلــــــب  يف  إذن  إنــــــي 

تركوني  نــقــضــه  ـــــعـــــواذل  ال رام 

اجملنون  حـــالـــة  بـــي  ـــــرى  ُت ال  كـــي 

قـــالـــوا الـــتـــوحـــد قــلــت هــــذا ديين 

ياسني  بــــين  مــــن  الـــبـــقـــايـــا  يف  هــــو 

شجوني كــــل  ــفــثــت  ن كــــربــــالء  يف 

وحــــزيــــن  حــــزيــــنــــة  كــــــل  أم  يــــــا 

القــيــت فــيــك عــن احلــســني منوني 

حـــتـــى اجلـــنـــني فــــــداه كــــل جنني 

بيين  ــــي  ــــعــــال امل حـــــق  بــــهــــا  اّدى 

وذريـــــين  ـــدي  ـــاصـــع ف ــي  ــل ــت ــق ب إال 

خـــذيـــين  يــــاســــيــــوف  بـــقـــتـــلـــي  ااّل 

ــــيــــهــــا مـــــن دونـــــي  ــــــت وّل يــــــــارب ان

الــــنــــون  ذا  وال  كـــــــاّل  قـــــّربـــــتـــــه 

وبـــــــني طعني  مــــنــــحــــور  بـــــني  مـــــا 

عرفوني  بــعــدمــا  مــقــامــي  جــهــلــوا 

منعوني  ورده  عــــن  الــــــذي  وانــــــا 

حفظوني  ومـــــا  حـــقـــًا  ابـــنـــه  وانــــــا 

أميين وانــــــت  بـــهـــا  ـــّي  عـــل فـــاشـــهـــد 

طالب عباس
اخلع غفلتك على أعتاب الضريح الطاهر.. 

وحاذر أن تطأه وأنت أسري سهو اللحظة، 
فيشغلك التهيب عن اهليبة، 

وجتوس ثرى ترب ترابه األقدس،
دومنا علم بكنه السّر املكنون فيها..

فتضيع من بني يديك الفرصة،
باحلضور األبهى من أزمنة الغياب،

فأنت يف وادي الطفوف،
وما أدراك  ما ..............!

بل يف قدسه..
 حيث أديم أرض الكرب، 

وسديم فاجعة البالء، 
بدل  السماء  مقل  فاجعته  على  الساكبة 

الدموع دماء..
***

ثم اخلع عند طهر املرقد.. ثوب األدران.. 
اغسلها مباء احلب املقدس، 

وتطهر بنار عشقه،
وأنفض ميول اجلسد الرتابية، 

املكبلة ألمسى توهجات اللحظة املشرقة، 
وتوضأ بعبري اخلشوع..ومسك التوحد،
وتسامى بالروح حنو مساوات اخللد،

وانظر أفالك الكون تدور..
 وتدور حول مآذنه.. 

الضارعة كأياٍد قدسية حنو امللكوت األعلى، 
ومتلى سحر مجال مشهده..

بشموخ املآذن وبريق ذهب القبة الشماء.. 
وهي تواصل تهجدها فوق ضرحيه..

موصلة الليل بالنهار.. والنهار بالليل، 
ذوبانا يف ذات اهلل.

في رحاِب اخللود
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يف ذكرى شهادِة سيد الشهداء اإلمام احلسني )عليه السالم(

شعر : هاشم السهالني 
َحـِذرًا اىل أجمـادكـم أتـقـرب
وولوج بـاب مـدحيكم أتهـيـب
قـدمًا ُأقـّدم ثـم ُأرجـع اختهـا
والقلب بـني جـواحنـي يتـوثب

ووسـيليت حرف تـقاصـر حـّده
أن يبـلغ اجملد الرفـيع فـيكـتب

ودوافعـي حـب آلل مـحـمـد
سـبب اىل نيـل اجلـنان مسـبب

وهلـم والئي غـاية ووسـيـلـة
وسـبيلهم يبقـى لدينـي مذهـب
يا سـيد الشـهداء يابن مـحـمد
يا كوكـبا ما ناَر مـثلك كوكـب

يا ثـأر ربـي أي نـازلـة بـنا
نزلـت بفـقدك والنـوازل تغـلب

يا سـيد األحرار كيف تـطاولـت
أقـزامهم اّنـي لذلك اعـجـب

أين احلسـني من الذيـن جتمعـوا
ب يـوم الطفـوف مضـّلل ومكذَّ

يا بئس ما خلفـوا الرسـول بآلـه
مـا فـيهم يوم احلساب ُمـعـّتب

اهلل اعـدل حاكـم ورســولـه
كيف النجـاة إذن وأيـن املهـرب

يا يـوم عاشـوراء أي فجـيـعـة

حلت بديـن اهلل فهـو مغـيَـّب
يـوم بـه آل الرسـول رهـائـن

عنـد اللئام وهم أعـز وأطـيـب
ما بيـن مقـتول وبيـن مقـطـع

تـعدو عـليه خـيوهلم التـرهب
ات تعـانـقـت تلك البدور النريِّ

هي والسـيوف عـناق من الحيجب
فتسـاقطت يف الساح وهـي كرمية

والكون أظـلم فهـو ليل غـيهب
ومضـت اىل خـلـد اجلـنان أبية
تـسـمو وتعلو والشهـادة مركب

مل يعـطوا إعـطاء الذليـل لفاجـر
أّنـى يكون وهـم ليوث ُغـلّـب

تأبـى نفـوسهم القرار وأمـرهـم
ـب بـيد الطليـق مبا يشـاء ينسِّ
مل يرَع لإلسـالم أيــة حـرمـة
يلهو بـه هلـو الفجـور ويلعـب

يا ســيـد األحرار دارت دورة
وإذا الزمان كما عـهدت وأكـذب 

قـد كنت أوهلا وخلفـك عصـبة
يـتسـابقـون وكلهم متـوثـب 

فقوافل الشـهداء تتبع بعـضهـا
كلٌّ اذا محـَي الوطيـس جمـرب

من أدباء كربالء
األديب اخلطيب الشيخ

 هادي ابن الشيخ صاحل اخلفاجي
شاعر جميد وأديب فاضل له ديوان شعر خمطوط يقع 
يف جزءين تناول يف شعره أغراض الشعر املألوفة كاملديح 
كان  ذلك  جانب  اىل  والنسيب،  والغزل  والوعظ  والرثاء 
خطيبا شهريا له أسلوب متميز ومدرسة خاصة تأثر بها 
العديد من اخلطباء، حتى قال فيه الشيخ الدكتور امحد 
مصيبة  اىل  استمع  أن  أردت  لو   « اهلل(  )رمحه  الوائلي 
اإلمام احلسني )عليه السالم( الستمعت هلا بصوت الشيخ 

املرحوم هادي الكربالئي«.
تاركا ثروة منربية  ولد سنة 1909م وتويف سنة 1992م، 

أبناءه اخلطباء  الثرة وترك  متمثلة  مبجالسه احلسينية 
نشرت  وقد  طريقه،  والتزموا  نهجه  على  ساروا  الذين 
الصادر  عددها  يف  وفاته  خرب  حينها  القادسية  جريدة 
يف 1992/1/8 كما أقيمت على روحه الفاتة يف ديوان 
ال كمونه يف كربالء أحد أشهر األماكن اليت يقام فيها 
العزاءات احلسينية، وقد أرخ وفاته الشاعر املؤرخ تيسري 

سعيد األسدي باألبيات التالية: 
هاهو املنرب يف الطف ينادي         

                            قد ثوى يف كربال صوت الرشاد
أيها الباكي على مبكي العباد         

                             كربال أرخ )بـكت لـلشيـخ هادي(

ومما نظمه الشيخ هادي يف اإلمام احلسني
 )عليه السالم(:

يصبو الفؤاد اىل املالح اخلرد      
                                 ويبيت طريف ساهرا مل يرقد

وأبيت أرجو من حبييب زوره  
                                     أحيا بها لتزول نار توجدي

يا آل طه هــــــاكم مرثيًة    
                              وافى بها )هادي( ويرجو يف غد

ينجو من العقبى ومن أهوهلا   
                              ومن احلميم ويف هداكم يهتدي

يا ثأَر رّبي
ذنُب احلسني )عليه السالم(

ــُة أمحِد ــَل ــب َهــــْل ذنــــُب حنــــِرَك فــيــِه ُق

هــل ذْنــــُب جــســِمــَك صــــْدُر طــه ضمه

بالعصا ُك  ـــــرَّ ُتَ ــلــى  الــذْب ــَك  وشــفــاِه

قطيعُة ـــــــــداُه  ي عـــــّبـــــاس  وأخـــــــــــوَك 

ـــْم ُزيِّــــَنــــْت ـــُه ـــدْي ــــرى ي والــــســــارقــــوَن ن

َوَنْزِفها الــســيــوِف  ــِن  َطــْع يف  ــوَك  ــطُّ َغ

كساكم ــــكــــســــاِء  ــــال ب بـــــــــــك  رََ اآلن 

الِردا مسلوب  الــرمــضــاِء  على  ملقًى 

حائرا وُيـــــســـــرى  ــــنــــى  مُيْ ـــًا  ـــت ـــِف ـــل ـــَت ُم

ِمـــــْن ُعــــْظــــِم األسى ويــــــالُه واويـــــــالُه 

أحوُكُه الــــــــِرداُء  عــيــينَّ  ــــــِش  َرْم ِمــــْن 

َيِصيُبُه واهلـــــــــواُء  َيــــْعــــَطــــُش  املـــــــاُء 

َتــــــَردُِّد دوَن  عــلــيــِه  الــقــصــاُص  نـــــَزَل 

امُلْعتدي خــيــُل  املـــيـــداِن  يف  ــُه  ــْت َســحــَق

ُتـــــَدْغـــــِدُغ باليد ـــزهـــرا  ال كــانــت هلـــا 

ــــِد ــــِس ــــْف ُت مْل  مــــــربوكــــــُة  انـــــهـــــا  اال 

ِد جبــــــــواهــــــــٍر وبـــــــلـــــــؤُلـــــــٍؤ وُزُمـــــــــــــــــرُّ

امُلَتَجمِِّد ـــدِم  ـــال ب قــمــيــَصــَك  ــبــوا  ســل

ـــَت أيــــا بْـــــَن بـــنـــِت حممِد ـــْي مـــــاذا َجـــَن

املُْلحِد ابْـــُن  َجثا  قــْد  ضلوِعَك  وعلى 

املعتدى عــــنْــــَك  ويــــــــِزُح  نــــاصــــرا  ال 

ـــِة سّيدي الـــغـــاضـــرّي يـــــوَم  ُكــــنْــــُت  ـــو  ل

َتْرَتدي قــلــيِبْ  نــيــاُط  واحلــــــزاُم  ـــَك  ل

ـــِدَك يـــا ســلــيــَل األجَمــــِد ـــْق ـــَف َحــنْــقــًا ِل

ريم
ع ك

ودي
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حتت
 اجملهر

» إن الرسم ينقسم إىل قسمني:االول- قياسي ، وهو 
وهو   ، والثاني-اصطالحي   ، للفظ  اخلط  موافقة 
أو فصل   ، أو حذف   ، زيادة  أو   ، ببدل  خمالفته 
، أو وصل ، للداللة على ذات احلرف ، أو أصله 
، أو فرعه ، أو رفع لبس ، أو حنو ذلك من احلكم 
واملناسبات ، والرسم القرآني هو من األمور االصطالحية اليت مل تتلق بوحي من اهلل تعاىل، وإمنا كتبت 
على حنو ما اصطلح الناس عليه يف ذلك على تسميته بعد ذلك بالرسم العثماني مما خيالف الرسم اإلمالئي 
املعاصر ال يعد ذلك نقصًا يف القرآن الكريم، ألنه مل ينزل مكتوبًا، وإمنا نزل متلوًا، وألن كتبة القرآن مل يكونوا 
على معرفة بقواعد اخلط, فكتاباتهم للقرآن إمنا هي على حسب ما ميلكونه من ثقافة وإطالع، فإنها ليست 
من عمل املعصومني ؟ ومن العلماء من اصر على بقائه على ماكان يف العهد االول وذلك بدعوى رسم املصحف 
توقيفي ,مثل الزخمشري ذكر يف الكشاف أن : » خط املصحف سنة ال يتغري »لكننا لوسألناه اين الدليل من 

السنة املطهرة لقال: ال شيء.أو أحاديث ال تصمد أمام النقد.
قول ابن قتيبة : » وليست ختلو هذه احلروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل اإلعراب فيها » .ولو 

تتبعنا هذه املذاهب مل جندها وأيضا هو مل يبينها .
ولو كان رسم املصحف توقيفيا ، لكانت خطوط كتاب الوحي واحدة ، وليس األمر كذلك ، فقد أشري كثريا 

إىل اختالف املرسوم منها يف مجلة من الروايات .
على أّن رسم املصحف سّنة سّنها ُكتاب املصاحف فأِقّرت . وإمّنا العمدة يف الّنطق بالقرآن على الّرواية والّتلقي 
، وما ُجعلت كتابة املصحف إاّل تذكرة وعونًا للمتلّقي. وإستدل اصحاب هذا الرأي أي )قول بعض العلماء إىل أن 

سم  ر
جتوز  ال   ، توقيفي  املصحف 

خمالفته( استدلوا بأدلة كثرية منها : أن النيب - صلى اهلل عليه 
وآله وسلم - كان له كتاب يكتبون الوحي ، وقد كتبوا القرآن الكريم بهذا الرسم ، وأمرهم 

الرسول على كتابته ، ومضى عهده - صل اهلل عليه وآله وسلم - والقرآن على هذه الصورة ، ومل حيدث فيه 
تغيري وال تبديل،  نسال أصحاب هذا الرأي... فإذا كان موقوفًا على الوحي فلماذا الشهود ؟ وملاذا تسليم 
املصاحف ؟ وملاذا اجلدال حول انتساب أو عدم انتساب بعض السور ؟ وملاذا اختلفوا يف أّول سورة على اثنى 
عشر قواًل ؟ وملاذا اختلفوا يف عشرات األلفاظ وعشرات اآليات ؟ وملاذا اختلفوا يف املكي واملدني وأسبقيات 
النزول ؟ وملاذا اختلفوا يف القراءات حتى اعتزل ابن عباس قراءتهم. القرآن الكريم هو أعظم الكتب السماوية 
وإتفقت كلمة املسلمني من كل املذاهب على أن ألفاظه مجيعا )ومن دون زيادة ونقصان(هي وحي إهلي مل تنله 

اِفُظوَن {) احلجر: 9 (  ْكَر َوِإنَّا َلُه حَلَ ْلَنا الذِّ يد التحريف والتغيري قط قال اهلل تعاىل :} ِإنَّا حَنُْن َنزَّ
وهنا استفسارات لغوية تغري املعنى اذا ما تغري رسم بعض الكلمات منها احلرف »امنا« وهو اداة للحصر ويف 
مواضع معينة يتم دمج احلرف )ان (مع )ما ( ومعناها ان الذي فتصبح للحصر مثال ذلك »َأحَيَْسُبوَن َأمنََّا 

ُهْم ِبِه ِمْن َماٍل َوَبِننَي )املؤمنون-55(، »  مُنِدُّ
َوَلْو َأمنََّا يِف األَْْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقاَلٌم َواْلَبْحُر )لقمان-لقمان-27(

كذلك حرف اجلر ) ل( الذي جيي ان يتصل بالكلمة اليت بعده كتبت يف القران متصلة بالكلمة اليت قبلها 
َعاَم  الطَّ َيْأُكُل  ُسوِل  الرَّ َهَذا  َماِل  َوَقاُلوا    « )-36املعارج(«،  ُمْهِطِعنَي  ِقَبَلَك  َكَفُروا  الَِّذيَن  َفَماِل   « ذلك  مثال 

)الفرقان-7(

من أقّر هذا اخلط القرآني ؟

عبد الستار جابر الكعي                                  
اجتمعت يف اإلمام احلسني )عليه السالم( حقائق ظاهرة 
وباطنة وخصال كرمية لن تكون ألحد من قبله يف خلق اهلل 
تعاىل ، ألنه )عليه السالم( بلغ غاية يف العبودية واخلضوع 
فأكرمه  العظيمة  املرتبة  هذه  فنال  تعاىل  هلل  واخلشوع 
جده  بعد  اخللق  أشرف  وجعله  وفضله  وحباه  تعاىل  اهلل 
وأبيه وأمه وأخيه اجملتبى وتشرف به أخوته وولده ، حيث 
اجتمعت هذه الصفات يف نفسه وأنفسهم الطاهرة إىل يوم 
القيامة ، حيث خصه اهلل تعاىل بنفسه وأهل بيته وأصحابه 
املسؤولية  لتحمل 
ملصيبة  ا و

لنفسه  له ما جعل  ، وجعل اهلل  الكربى  والداهية  العظمى 
من التضحية والفداء يوم عاشوراء حني بقي وحيدا فريدا 
ال ناصر له وال معني ، قد قتلت أهل بيته وأنصاره وأعوانه 
ومل يبق له أحد غري نفسه الشريفة ليقدمها قربانا لوجه 
اهلل تعاىل من اجل دينه القويم ، وعندما رأى وحدته بني 
القوم الظاملني ، أخذ ينظر حوله ، فما يرى غري أهل بيته 
وأصحابه صرعى مقتولني جمذلني ، ومرة ينظر إىل غربته 
رسول  وحرم  إىل خميمه  ينظر  ومرة   ، وانفراده  ووحدته 
ومرة   ، بعده  أسارى  وصريورتهم  وعطشهم  وأطفاله  اهلل 
 ، ورسوله  اهلل  أعداء  من  اجلارفة  السيول  تلك  إىل  ينظر 
ومكان  جانب  كل  من  احتوشوه  إذ  املفرتسة  كالذئاب  وهم 
وأطبقوا عليه بال رمحة وال خوف من اهلل تعاىل ورسوله ، 
كأمنا هو ليس ابن فاطمة بنت رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله( ! وصمموا على قتله بعد أن أستحوذ الشيطان عليهم 

فأنساهم ذكر اهلل. 
وعندما أستيأس منهم نادى )عليه السالم( بصوت 
قائال  فيهم  احلجة  ليلقي  ضعيف 

)أما من ناصر ينصرنا أما من مغيث يغيثنا أما من موحد 
خياف اهلل فينا أما من ذاب يذب عن حرم رسول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله( ( وأراد من ذلك النداء وبقلبه املنكسر على 
هداية من يقاتله وإنقاذهم من غضب اهلل لكن ما من أحد 
مسع له قوال كأنهم يف آذانهم وقر عجبا هلذا النداء الذي 
تزلزلت أركان العرش له وبكت وضجت السماوات ومن فيها 

واضطربت األرض وما عليها .
بعد  احلملة  وأخذ حيمل  الشريفة  بنفسه  احلرب  وباشر   
الكرار وهو يصيح بهم  أبيه  احلملة يطحن األعداء بسيف 
رأوه  وملا   ، أحبيت  وقتلتم  وقد كسرمت عضدي  تفرون  أين 
من  ومنعوه  مكرهم  وغوائل  بكيدهم  قاتلوه  اجلأش  ثابت 
ومل  والنبال  بالسهام  سقوه  لكن   ، عطشانا  ليبقى  الفرات 
يرعوا له ذماما وال راقبوا فيه آثاما وهم يقاتلوه ، لكن هذا 
هو شهيد اهلدى واإلميان يعلو يف كل زمان ومكان وحيفظ 
الدين والقرآن ، وقد خسر البغي والعدوان وأخذوا نصيبهم 
من اللعنة يف الدنيا واخلسران ويف اآلخرة يف قعر من درك 

النريان ، والسالم عليك موالي يف كل عصر وآن...    

عاشوراُء يوم املصيبة العظمى

جملة االحرار اال�سبوعية
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احلقُّ العام من عمرك
م/ إيضاٌح

هنالك حق خاص وهي امللكية اخلاصة بالفرد واليت يستطيع ان يتصرف بها كيفما شاء وهنالك حق عام أي ملك للجميع ال جيوز التصرف بها اال وفق 
قانون تنظمه الدولة مثال الشارع والرصيف ودوائر الدولة واالمالك العامة واالموال كذلك ، ويف نفس احلسابات هنالك وقت خاص وهو خاص بالفرد 
يستطيع ان يتصرف به كيفما شاء وهنالك وقت عام ال جيوز التصرف باي دقيقة من هذا الوقت لقضاء شغل خاص او اهدارها من غري عمل وهذا ال 
خيص موظف الدائرة احلكومية فقط باعتباره األوىل بااللتزام بالدوام الرمسي واداء العمل باتقان وامانة ومن غري تسويف وتبذير ساعات العمل بل 
حتى اصحاب املهنة اخلاصة جيب ان يعطوا الوقت املخصص للعمل حقه من امانة واتقان وعدم هدر الوقت بذريعة ان املؤسسة او احملل ملكه وال رقيب 
عليه هذا التفكري يقود اىل اخللل يف املنظومة االجتماعية واخللقية والثقافية للمجتمع الن الفرد الذي يلتزم بعدم تبذير الساعات اخلاصة بالعمل يكون 

قد أرسى نظاما ثقافيا راقيا ويصبح قدوة لعائلته وألصدقائه بل حتى لزبائنه فانهم سيثنون على هذا الرجل ألنه جمد يف عمله.
وكثريا ما ننتقد عمال البناء باعتبارهم يستخدمون طرقا غري شرعية يف هدر ساعات العمل ومن ثم اخذ األجرة كاملة هذه الظاهرة موجودة وهي سلبية 
وغري شرعية ولكن هل حنن )موظف حكومي او قطاع خاص ( مل نتصرف مثلهم ، حتى احلديث يف املوبايل مع االهل واألصدقاء أثناء العمل يعد جتاوزا 

قلمي املتوا�سععلى الوقت العام والذي هو جزء من عمرك. 

الــعــدد:
التاريخ: 
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5/ حمرم احلرام 1432هـ 
املوافق 31/  ت�سرين الثاين  2011م

إىل / القارِئ الكريِم

احلسني ِعربة وَعربةمن أقّر هذا اخلط القرآني ؟
حسني علي جاسم الكرعاوي

هناك فرق كبري وبون شاسع بأن تكون واقعة الطف  األليمة 
وما حدث فيها من مأساة وإراقة للدماء الزكية جمرد واقعة 
قتل فيها أناس أبرياء وما بني أن يكون صاحب الثورة اإلمام 
احلسني عليه السالم قائدا لعملية اإلصالح اإلنساني، ال 
أقول اإلسالمي فقط ألنه وبكل بساطة علم األمم ما معنى 
الدرب  لينري  وأوقد سراج احلرية  اإلنسان حرا  يكون  أن 

لطالبها على مر العصور. 
وخمطئ من يتصور إن الفكر احلسيين حيده زمان أو مكان، 
فاجملازر اليت ارتكبت يف العامل كثرية ورمبا تفوق من حيث 
إنها ال حمالة  بيد  الضحايا ملحمة كربالء،  اجلرم وعدد 
ختتلف عنها يف أهدافها ووجهتها اإلصالحية، فلقد خط 
لنا بطلها بدمه الشريف وثيقة حماربة الفساد واملفسدين، 
فأموال بيت مال املسلمني تلقفها بنو أمية والضياع متلكها 
كل  دنست،  واملقدسات  انتهكت  واملقدرات  الكفر  أجالف 
فالتحرك  اإلسالم،  باسم  ترتكب  كانت  االنتهاكات  هذه 
هكذا  بوجه  احلسني  لإلمام  والنوعي  النمطي  اإلصالحي 

فساد وإفساد ال شك بأنه خيتلف عن سائر التحركات وإن 
كانت إصالحية.  

واإلداري  املالي  الفساد  بالبارحة  فإرضة  اليوم  وما أشبه 
تنخر يف جسد الدولة العراقية وال من مفر من هذا املأزق 
الكئيب إال بالسري على نهجه يف اإلصالح، لقد كان سيد 
الشهداء رمزا للمطالبني بالعدالة واملساواة فهو القائل ) ما 
خرجت أشرا وال بطرا أمنا خرجت لطلب اإلصالح يف أمة 
جدي حممد أريد أن آمر باملعروف وأنهى عن املنكر ( فأي 
فهو يف إصالحه أصبح قضية تيى  يطلب؟  كان  أصالح 
الشعوب بها ولو متعنا قليال مبا  أراده عليه السالم ألدركنا 
اقتفاء أثره اإلصالحي ال  أن عالج كل مشاكلنا يكمن يف 
بالبكاء عليه فقط فهو كما قيل )ِعربة وَعربة( ولنجعله كما 
أراد ال كما نريد فهو أسوة لنا يف الوقوف بوجه الطغيان 

ومثل أعلى حملاربة كل أشكال الفساد. 
نبكي  ملاذا  ذلك  بعد  ولنعي  ثورته  أهداف  حقيقة  ولنفهم 
فان  البكاء  ندرك سبب  أن  وعلينا  السالم،  عليه  احلسني 
كان بكاؤنا لبشاعة اجلرمية فحسب فلقد أفرغنا ثورته من 
حمتواها وحططنا من مسوها ورفعة منزلتها، ولعل سؤاال 

يطرح نفسه وبشدة هل هذا ما أراده عليه السالم من نهضته 
؟ وهل أن البكاء وحده ينفعه ويعلي من شأن الباكي عند اهلل 
تعاىل دون اقتفاء األثر؟! وملن أساء  الظن ومن فهم خطابي 
خطأ أقول ال تذهب بعيدا ألنين من الباكني على احلسني 
عليه السالم يف زمن حنن بأمس احلاجة إىل البكاء، ولكن 
ذلك البكاء الذي يشحذ فينا اهلمم ويدفع عنا الظلم وحيقق 
لنا السعادة اإلنسانية وإنصاف املساكني والفقراء، هذا هو 
إدراك  وعلينا مجيعا  والساذج،  اهلادف  البكاء  بني  الفرق 
علة سيادته عليه السالم علينا مجيعا فإننا ال ميكن إيفاء 
حقها بالبكاء عليه فحسب بل مبا آمن واعتقد به وعمل من 
أجل تقيقه ليبقى دائما وأبدا مصباح هدى وسفينة جناة 

لبين البشر بإتباعه والسري على نهجه القويم.
وبذلك نفهم إن احلسني قضية للشعوب اليت أحبته فسارت 
فهمه  الكلمات وقصر  عليه  اختلطت  وأما من  على خطاه 
فقد  فقط(  احلسني  )مصيبة  بأنها  احلسني  قضية  على 
أخطأ يف مقصود احلياة األبدية للشهداء اليت أشارت إليه 
اآلية )وال تسنب الذين قتلوا يف سبيل اهلل أمواتا بل أحياء 

عند ربهم يرزقون(. 
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البعض يجلس مع المصلين وال يصلي

 تقوم العتبة احلسينية املقدسة بفرش السجاد يف املنطقة احملاذية لباب الزينبية وحتى باب السلطانية وخصوصا 
يف وقت صالة العشاءين حتى ميكنهم استيعاب االعداد الغفرية اليت تؤدي الصالة مجاعة ،لالسف الحظنا 
ان بعض العوائل تستغل هذا املكان جللوسهم وعدم ادائهم الصالة عند اقامتها وهذه ظاهرة رصدناها مرارا 
نراها  ال  ان  نامل  الظاهرة غري سليمة  فهذه  فائدة  ال  ولكن  مرة  من  اكثر  تنبيههم  املنتسبون  االخوة  وحاول 

مستقبال .

حسنني الشاجلي
عرب هذا االستعراض العلمي جيب ان جنيب عن سؤال 
الرجل  ضرب  نتيجة  باألبناء  الالحق  باألذى  يتعلق  هام 
للزوجة )أو بالعكس(، فهذه الظاهرة حناول أن جند حلواًل 
تنقذ األبناء من خطر التعقيدات النفسية بفعل الضرب 
يف البيت، فأي حد ميكن أن يؤثر الضرب على استقرار 
املستقبلية  السلبية  التأثريات  هي  وما  الزوجية  احلياة 

على األبناء من جراء الضرب؟
قد ينسى هذان املتخاصمان يف عز غضبهما أن هنالك 
لتصرفاتهما  ويكون  بنزاعاتهما،  ويتأثر  يسمع  من 
انعكاسه السليب املؤدي على نفسيته.. هذا الطرف الثالث 
هو األبناء، سواء أكانوا أطفااًل صغارًا أم مراهقني، وسواء 
أكانوا بنات أم صبيانًا.. فإنهم يف كل حاالتهم جينون مرًا 

من خالفات أبويهم وال يصيبهم من ورائها خري أبدًا.
عن تأثريات ضرب الزوجة على األبناء وانعكاساته على 
األطفال وتشكيل سلوكياتهم املستقبلية وإىل أي حد ميكن 

أن يؤثر الضرب على استقرار احلياة الزوجية ؟
ميكن القول اّن الضرب يف أي من صوره يعطي جوًا سلبيًا 
داخل البيت وإذا كان مربحًا وشديدًا فإنه يسبب مشاكل 
عديدة داخل املنزل ومن هذه املشاكل: سوء العالقة بني 
الزوج والزوجة، واخلوف والقلق الذي يسيطر على باقي 
البيت  تاج  تعترب  واليت  األم،  كانت  فإذا  األسرة  أفراد 
ومصدر احلب واحلنان والعاطفة، ُتضرب وتُهان فسوف 
يسيطر اخلوف على باقي أفراد األسرة وبعد فرتة يتحول 
هذا اخلوف إىل نوع من القلق، ويورث ذلك التوتر الدائم 
من  مستمرة  سلبية  نتائج  وتوقع  واإلحباط،  والتشاؤم 

خالل ظن األطفال أن الضرب سوف ينتقل إليهم.

الزوج  ظلم  تتحمل  سوف  الضعيفة  املسكينة  والزوجة 
وبشكل عام فإن ردة الفعل تكون على شكلني: إما بالتمرد 

أو باخلضوع.
فقد متد يدها إن مد يده وتشتمه إن شتمها وذلك نوع من 
أنواع التمرد، أو يكون التمرد بالعصيان فتسكت وتتحمل 
تعطيه  وال  الزوجية  األوامر  تعصي  ولكنها  الضرب 
االستسالم  يسبقه  أسلوب  فهو  اخلضوع  أما  حقوقه، 
وتمل الضرب والسكوت عليه ليصل الوضع إىل مرحلة 
اخلضوع، حيث تطيع الزوجة الزوج وتنفذ له كل ما يريد 
وباستسالم كامل لكافة أوامره ومتطلباته، وهناك نوع ثان 
من التمرد يتمثل بتشويه صورة األب أمام األبناء فتتكلم 
عنه وتصفه بصفات بشعة وتتلفظ يف حقه بكلمات بذيئة 
فيفقد األب تدرجييًا احرتامه لدى األبناء وتتشوه صورته 

لديهم ويف داخلهم وبذلك تكسب األم عطف األبناء.
ومادامت طاولة احلوار متاحة للجميع ومادامت املشاورة 
واالستمتاع باآلراء تنضج األفكار، فإن األب املثالي يلتجأ 
إىل احلوار واإلقناع حلل املشاكل بدال من الضرب واإلهانة 
والتهميش الذي رمبا تتولد من جرائه مضاعفات سلبية ال 
ميكن ردمها بأي حال من األحوال ليس على املرأة فحسب 
بل على العائلة برمتها، فاحلوار يضفي على العائلة أجواء 
معبقة بأريج التفاهم والتواد ورفع الكثري من سوء الظن 
اآلخر،  حيال  أحدهما  الزوجني  تراود  اليت  واإلبهامات 
إنه  خبالف الضرب والشتم والعنف فإنه باإلضافة إىل 
إىل  ويوصلها  املشاكل  يفاقم  رمبا  فإنه  بلة  الطني  يزيد 
طرق مسدودة إذا ما أدت يف بعض حاالتها إىل مصارع 

السوء والفساد وعندها الت حني مندم.

ضرُب الزوجة وأثره على األبناء 
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شذى سامل الزبيدي
مل يكن اإلمام احلسني عليه السالم جمرد قائد 
عسكري كبري أو بطل ميداني، بل إنه إمام مفرتض 
الطاعة، والعالقة بيننا وبني اإلمام احلسني عليه 
احلب  حدود  يف  عاطفية  عالقة  ليست  السالم 
إنها  بكثري،  بل هي أكرب من ذلك  واملودة فقط، 
باملتبوع،  التابع  عالقة  باإلمام،  املأموم  عالقة 
عالقة الرعية بالقائد، وهذه العالقة ال تنحصر 
إمنا هذه  واملظاهر فقط،  والشعارات  بالشعائر 
األمور تشكل الغالف الواقي لعالقة اجلوهر وهو 
السري على خطى اإلمام احلسني عليه السالم، 
فإذا كان اإلمام يسري باجتاه وأنت تسري باجتاه 

ليس  فهو  معاكس، 
لك بإمام وأنت لست 

من شيعته!.
احلسني  شيعة  إن 

احلسني  خط  يعرفون  الذين  هم  السالم  عليه 
والسيما  أبعادها  بكل  احلياة  يف  السالم  عليه 
يف الفكر والعقيدة، يف العبادة والتقرب من اهلل 
يف  واالجتماعية،  األسرية  العالقات  يف  تعاىل، 

السوق واالقتصاد، يف السياسة واإلعالم...
فاملؤمن املنتمي للحسني عليه السالم ال يكذب وال 
يرابي وال يغش وال يؤذي الناس وال يأكل احلرام 
اهلل  أعداء  مع  يتعامل  وال  للطاغوت  وال خيضع 
وال يدعم اقتصادات أعداء األمة وال يعمل عمال 
إال فيه رضا اهلل تعاىل، كما يتجنب كل حمارم 
عليه  من شيعة احلسني  وإياكم  اهلل  اهلل، جعلنا 
السالم السائرين على نهجه الذابني عن حرمته 

واملدافعني عن أهدافه اإلنسانية النبيلة.   

عالقُتنا باإلمام احلسني )عليه السالم(
إعداد: بشائر سعد عبد األمري

هناك قضية رائعة حدثت ألحد علماء الدين ، عندما جاءته 
الشيء  اإلسالم  عن  عرفت  أنا   : له  وقالت  مسيحية  فتاة 
الكثري .. وقد أعجبت بهذا الدين وبقوانينه ودساتريه وأحببته 
ُحبًا كثريًا .. ولكن قانونًا واحدًا صار سببًا لعدم دخولي يف 

اإلسالم ..
وقد ناقشت حوله عدة أشخاص فلم احصل منهم على جواب 
مقنع ، وإذا استطعت  أنت أيها العامل – أن تبني لي فلسفة 

هذا القانون فإنين أدخل يف اإلسالم ؟
قال العامل الديين : وما هو ذلك القانون ؟

قالت : قانون احلجاب .. فلماذا فرض اإلسالم احلجاب على 
املرأة ؟ وملاذا ال يرتكها سافرة كالرجل ؟

واىل  الصاغة  سوق  إىل  ذهبت  هل   : الديين  العامل  فقال 
احملالت اليت ُتباع فيها الذهب واجملوهرات ؟

قد  الصائغ  إن  رأيت  هل   : العامل  قال   ، نعم   : الفتاة  قالت 
وضع الذهب واجملوهرات يف الصندوق الزجاجي وقفل باب 

الصندوق ؟
ملاذا مل يرتك اجملوهرات يف متناول   : ، قال هلا  نعم  قالت 

األيدي .. ملاذا أودعها يف الصندوق الزجاجي املقفول ؟
قالت : لكي حيرسها من اللصوص واأليدي اخلائنة ، فقال هلا 
: وهذه هي فلسفة احلجاب .. إن املرأة رحيانة واملرأة جوهرة 
 ، والفاسدين  اخلائنني  من  عليها  احملافظة  جيب  ياقوتة   ..
كما  وجيب حفظها يف شيء يسرتها عن عيون اجملرمني – 

حيفظ اللؤلؤ يف الصدف – حتى ال تقع فريسة هلم ..
واحلجاب فقط هو الساتر واحلافظ هلا .. إن املرأة احملجبة 
مستورة  وحماسنها  مستور  جسدها  الن  اخلائنني  من  آمنة 
فالناس ال يرون منها شيئًا وال يطمعون فيها وهم يف معزل 
عنها وال ُيلفتهم شيء منها ، بل يتهيبونها ويستحيون منها .. 
كل ذلك ألجل احلجاب وقاية لك وصيانة لشرفك وكرامتك 

..
وهنا تهلل وجه الفتاة املسيحية ، وقالت : اآلن اقتنعت بهذا 
القانون اإلسالمي .. وعرفت احلكمة منه ، فطاب لي الدخول 

يف اإلسالم .. ثم تشهدت الشهادتني ..
هذا احلوار الديين اجلميل يبني لنا إن اإلسالم أراد احملافظة 
اجملتمع ومحايته  وأراد صيانة  وقدسيتها  املرأة  كرامة  على 

فأوجب احلجاب كشرط أساسي لذلك ..
املصدر // احلجاب سعادة ال شقاء .

حواٌر مع فتاة مسيحية
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

الزم احملبة
 العميقة 

إن من لوازم احملبة العميقة هو اإلحسان 
للغري إكرامًا للمحبوب ، كما لو ) طلب 
( منه احملبوب ذلك ، أو )أقسم ( الغري 
إذ   ، عطاءه  ليستجلب  احملبوب  بذلك 
ألجل عني ألف عني تكرم ، وهذا مما 
تعارف عليه اخللق ، فيقسمون باحملبوب 
األسلوب  ..وهذا  احملب  حملبة  استثارة 
احلق  مع  التعامل  يف  أيضا  مألوف 
وأوليائه ، فيكثر يف أدعيتهم وزياراتهم 
إليهم  اخللق  بأحب  واملناشدة  القسم 
..ومن املعلوم أن الَقَسم املؤثر هو ما كان 
عن ) معرفة( بدرجاتهم ، إضافة إىل 
الصدق وااللتفات اجلاد يف خماطبتهم. 

اىل من يسرق كتابات 
غريه وينسبها له 

ان الشهرة واملعرفة هي من االمور املمدوحة 
الدجل  من  خالية  شرعية  بطرق  تكون  ان  جيب  ولكن 
والسرقة ، واقصر طريق يسلكه البعض من ذوي التفكري 
احملدود هي سرقة مقاالت غريهم وتنسيبها هلم معتقدين 
ان القراء ال يطالعون املواقع من على االنرتنيت فيكتشفون 

هذه السرقة .
اقول يف العدد املاضي قام احد االخوة بسرقة مقال غريه 
وقد علمنا بالسرقة بعد نشره هلذا سوف ال نذكر االسم 

وعنوان املقال ومستقبال سنتخذ اجراءات اشد 
لذا نود ان ننوه اىل هذا االمر الن الكاتب احلقيقي 

قد يطلع على املقال فيعاتبنا هلذا سبقناه بالتنويه .

اسس  من  اول  هو  احلكيم  حمسن  السيد  املرجع 
الراهن  العصر  ُمعطيات  وفق  تسري  مدرسة حديثة 
يت : مدرسة العلوم االسالمية اليت كانت  واليت مُسّ

ُتعرف بني الطالب باسم » الدورة«
أمساء بعض طالب مدرسة العلوم الدينية » الدورة»: 

- باقر عبد احلميد اهلاللي ، الشيخ ، اعُتقل .
- جواد كاظم الدّلي الزهريي ، الشيخ ، الشهيد .

وفقدت  اعُتقل   ، السيد   ، الشامي  بركة  حسني   -
زوجته واخوانه .

- داخل السيد حسن اخلطيب ، السيد ، هاجر.
- صالح ......... ، الشيخ ، من كربالء ، الشهيد .

- عبد اجلليل ابراهيم الروحاني الديواني ، الشيخ 
، اعُتقل .

- عبد احلسني املوسوي ، السيد ، الشهيد املفقود.
- عبد الرزاق جواد احللو ، السيد ، الشهيد .

- عبد اهلادي ابراهيم ، الشيخ ، اعُتقل.
- فاخر سّفاح وادي املنصوري ، الشيخ ، الشهيد.

- فاضل السهالني ، الشيخ ، اعُتقل.

- حممد املياحي ، الشيخ ، الشهيد .
- حممد تقي علي املوىل ، الشيخ ، اعُتقل ، حماولة 
تعّرض   ، السيد   ، السويج  زكي  حممد   -. اغتيال 

حملاولة اغتيال.
- نعيم الطائي ، الشيخ ، الشهيد املفقود.

- هاني جميد الثامر ، الشيخ ، اعُتقل.
أساتذتها : 

- امحد البهادلي ، الشيخ.

- حسن طّراد، الشيخ : البالغة.
-  خليل شقري، الشيخ : النحو العربي.

 « العقائد،  الشهيد:  احلكيم،  اجمليد حممود  عبد   -
استشهد«.

 « الفقه،   : السيد   ، العلوم  حبر  الدين  عّز   -
استشهد«

-  كاظم احلائري ، السيد : االصول » هاجر«.
- حممد الصدر ، السيد : الفقه ، » استشهد« .

تفسري  البيان يف   : السيد   ، احلكيم  باقر  - حممد 
القرآن للخوئي وفلسفتنا للشهيد الصدر ، استشهد.

- حممود اهلامشي ، السيد : املنطق ، » اعُتقل«.
وقد الغتها احلكومة العراقية فيما بعد ..

من جرائم البعث
مدرسة العلوم اإلسالمية » الدورة الدينية »
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من  اأقدم امل�ساجد يف ماليزيا..

فوائد البكاء ، وعملها يف اإلنسان من الناحية الفيزيولوجية 
فهي حمط نقاش واكتشاف، وأما من الناحية النفسية فهي 
للنفس  ونقاوة  للقلب  ورقة  للراحة  والتماس  للهموم  جالء 
عزاءه  ويرى  إليها  يسلو  مصاب  كل  ملجأ  بالنهاية  وهي 

فيها.
 يقول دكتور يف طب النفس: البكاء هو نعمة من اهلل، ألنه 
اصدق تعبري عن املشاعر اإلنسانية فالطفل الصغري يبكي 
عن  تعوضه  وحيدة  تعبري  أداة  البكاء  وهنا  حاجته  فنليب 
الكالم واحلركة حتى يتمكن من التواصل مع اآلخرين، أما 
بالنسبة للكبار فاألمر خيتلف، عندما حنزن نبكي، وعندما 

نفرح نبكي.. فما هوالبكاء؟
الدمعية  الغدد  تفرزه  ما  خروج  هو  الطبية  الناحية  من 
لوسط العني ويصاحبه سيالن مائي باألنف والبلعوم وتقلص 
للعضالت العينية مع قبض عضالت الوجه والبطن وارتفاع 
ما  يرافقه سعال خفيف،هذا  وأحيانا  باحلجاب احلاجز، 
حيدث للجسم فهل له فائدة طبية.. نعم ـ البكاء كاملطر ـ الن 
النفسية  باالنفعاالت  العواطف  نتيجة شحن  البكاء حيدث 
العصيب  باجلهاز  السمباثوية  املراكز  حث  على  فتعمل 
واالنقباض  بالتحضري  الدمعية  للغدد  إشارات  فرتسل 
وارختاء القنوات الدمعية فتندفع الدموع خارج الغدة للعني 
فتغسلها وتنقيها متامًا من اي ميكروبات أو افرازات أخرى 
وبعض من هذه الدموع يصل لألنف عن طريق قناة توصل 

منها  السائل  ونزول  األنف  تطهري  على  يساعد  بينها مما 
فالسائل الدمعي حيتوي على سائل نقي به بعض األمالح 
واملواد اليت تفرز من الغدد الدمعية لذا فهو ذو طعم ماحل 

قلياًل مما يساعده على تعقيم العني وامللتحمة.
بالغيوم  السماء  تتقن  حني  للمطر  حيدث  ما  وهذا 
الذي  املطر  ليسقط  فتحركها  الرياح  فتأتي  والسحاب 
يغسل األشجار والطرق وكل ما على األرض فرتى األماكن 
كأنها غسلت من جديد.. هذا ما حيدث لإلنسان بعد البكاء 

يستلقي ويهدأ ويبدأ من جديد.
ويضيف أما من الناحية النفسية؛ فالبكاء املخرج األفضل 
لكل التوترات النفسية واالنفعاالت ألنه لو أخفى اإلنسان 
هذه التغريات النفسية والعصبية بداعي الرجولة واخلوف 
فهنا  باالنهزامية،  الشعور   أو  اآلخرين  أمام  الضعف  من 

تكمن اخلطورة، حيث سيعاني من العقد واملشكالت اليت 
يزخر بها الطب النفسي، حيث سيؤدي ذلك الرتفاع ضغط 
الدم املنتشر كثريًا هذه األيام ورمبا إلظهار داء السكري 
إذا كانت عنده ميول أو تاريخ اسري للسكري، كذلك حبس 
البكاء واملشاعر كثريًا ما يؤدي إىل تقرح باملعدة وأمراض 
قدرة  أكثر  وهن  النساء  أن  جند  وهلذا  العصيب  القولون 
على البكاء بسبب االختالف الفسيولوجي واهلرموني عن 
الرجال وألن البكاء رمبا يكون مظهرًا مقبواًل من السيدة 
كتعبري عن الرقة أو الضعف أو الشفافية هلذا جند أنهن 
اقل عرضة لكثري من األمراض اليت تنجم عن عدم البكاء، 
إن  البكاء  من  ونساًء  رجااًل  أنفسنا  أال حنرم  علينا  لذلك 
ولو  حتى  الصحة  على  وحرصًا  للنفس  ترطيبًا  لنا  طاب 

من وراء حجاب.

مت بناوؤه يف العام 1912، وهو اأحد 
العالمات املعمارية املميزة وي�سنف 
على اأنه اأحد اأجمل م�ساجد العامل. 
مت ت�سميم قبابه اخلم�س لتعرب عن 

اأركان الإ�سالم اخلم�سة، وتبلغ م�ساحته 
11،558 مرتا مربعا=

فـوائـد البكـاء الصحيـة 
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